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VOKIEČIAI IR ITALAI PAVARO AMERIKOS KONSULUS

i
yra paukštis, kuris 
dergia. O panašiais 
dabar yra mūsų 

tautininkai ir socia-

Paukščiai, Kurie Dergia 
Savo Lizdą.

Naujas Kylis.
Penki Metai Be Gorkio.
Liepos 4 ir 6.
Tiktai Apgavyste.

Rašo A. Bimba
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Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Prašome visu “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Prastas 
savo lizdą 
paukščiais 
klerikalai,
listai. Vadinasi jie lietuviais, 
o tačiau bjauroja viską, kas 
tik Lietuvos, ‘ lietuviška, arba 
iš Lietuvos.

Nepatinka jiems, kad tary
binė valdžia bedarbius darbu 
aprūpino, kad davė žemės be
žemiams ir pridėjo daugiau 
žemės mažažemiams.

Bara Lietuvą ir už tai, kad 
joje mokslas padarytas priei
namas visiems, kad gydymas 
nemokamas.

Pražuvus jiems Lietuva to
dėl, kad gauna iš Tarybų Są
jungos žemei apdirbti mašinų.

Nebėra Lietuvos jiems to
dėl, kad joje nebėra ubagų ir 
kad kunigai algų nebegauna.

Prasmego jiems Lietuva to
dėl, kad išvijo Smetoną ir su
sidarė vyriausybę iš liaudies 
atstovų.

Viskas žuvę, nebeliko Lietu
vos .'

Ištroškusiai jie laukia Hitle
rio. Meldžiasi už Hitlerį dieną 
ir naktį. Ateis, girdi, jis su ug
nim ir kardu, sudegins ir iš
naikins tarybinę santvarką ir 
sugrąžins atgal smetoninį ro- 
JV!

Gal sakysite, jog netiesa. 
Tai pasiskaitykite:

“Šiandien vokiečiai turi išsta
tę Rytprūsiuose nuo Klaipėdos 
visu Lietuvos pasieniu iki Ru
munijos apie 120 divizijų ka
riuomenės, kuri tik laukia 
ženklo . . . Žinoma, vokiečių 
okupacija tai dar nebus nepri
klausomos Lietuvos atstaty
mas, bet ar šiaip ar taip mūsų 
tauta bus išgelbėta nuo to 
raudonojo smako . . .”

Taip pasakė didelis klerika
lų, tautininkų ir socialistic 
bendro fronto šulas, buvęs 
Budrio atašė (pagelbininkas) 
Anicetas Simutis savo prakal
boje Waterburyj per radio 
birželio 15 d.

Tai matote, ko laukia 
trokšta šitie nenaudėliai.

ir

Į minėtą trijų anti-lietuviškų 
srovių frontą Smetona įvarė 
didelį kylį. Jis susišaukė savo 
pasekėjus ir s u o r g anizavo 
“Lietuvai Vaduoti Sąjungą.”

Tai kaip dabar bus su “Lie
tuvių Taryba,” kurion įeina ir 
smetonininkai ?

Menševikai jau zurza. Jie 
sako: Smetona elgiasi kiauliš
kai.

Birželio 18 d. suėjo 5 metai 
nuo mirties žymiausio rusų 
rašytojo Maksimo Gorkio. Nu
žudė jį trockistai, kurie pas
kui, kaipo kriminalistai, patys 
gala gavo. O jų vadas Trockis 
irgi žuvo nuo peilio savo išti
kimo tarnautojo.

»
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Jau visi žinote, tad raginti 
nebereikia, jog liepos 4 dieną 
bus “Laisvės” piknikas May
nard, Mass., o liepos 6 dieną 
Brooklyne. Tik taip sutvarky
kite naminius reikalus, jog 
atėjus toms dienoms būtumėte 
liuosi piknikuose dalyvauti.
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KARINIAI AMERIKOS SARGAI LAU
ŽO EŽERU LAIVININKU STREIKĄ

Buffalo, N. Y.—Kariniai 
pakrančių sargai su šautu
vais rankose nuvijo strei
kuojančius CIO jūrininkus 
nuo dviejų ežero laivų.

Visašališka Marininkų 
Unija (CIO) pasiuntė pro
testo telegramas prez. Roo- 
seveltui, laivyno ministeriui 
Fr. Knox’ui, komandieriui 
pajūrių sargų admirolui R. 
Waechel ir valdiškai Darbo 
Santikių Komisijai Wash
ingtone. Unija t reikalauja, 
kad jie tuoj aus sustabdytų 
ginkluotus užpuolimus, ku-

riuos tie sargai daro prieš 
streikuojančius jūrininkus 
didžiųjų ežerų prieplaukose 
Buffaloj, Clevelande, Chica
go j ir kitur.

Vienintelis streikieriu rei
kalavimas, tai tik leist jiem 
per oficialius balsavimus 
pasisakyti, kokiai unijai jie 
nori priklausyti.

Atlekia į Clevelanda CIO 
unijos organizatorius F. N. 
Myers, kuris stengsis suvest 
į derybas streikierius su 
valdininkais ir kompanija.

Išmes 415,000 Žmonių iš 
WPA Pašalpinių Darbų

Washington. — Per tris 
sekančias savaites bus at
leista iš pašalpinių WPA 
darbų daugiau kaip 415 tūk
stančių darbininkų.

Pagal prez. Roosevelto su
manymą, kongresas pasky
rė tiktai $875,000,000 pini
gų WPA darban per metus, 
tai pusiau mažiau negu per
nai buvo tam paskirta.

Nuo ateinančio liepos mė
nesio jau tik milionas be
darbių turės tuos pašalpi- 
nius darbus; o tūkstantyje 
ir 5-kiuose šimtuose apskri-

DAUGUMA HARVESTER CO.
DARBININKŲ PASIRIN

KO CIO UNIJA
Chicago. — CIO laimėjo 

balsavimus kaipo darbinin
kų atstovė keturiuose Inter
national Harvester fabri
kuose: West Pullman—Chi
cago, East Moline Works, 
Chicago Tractor ir Rich
mond, Ind. Tuo būdu CIO 
unija yra ’ bendra 
11,000 darbininkų.

Amerikos Darbo 
ei j a su valdininkų
laimėjo balsavimus ketu
riuose kituose tos kompani
jos fabrikuose, kur jinai bus 
atstovė 7,000 darbininkų.

atstovė

Federa- 
pagalba

Gorkio raštus skaitė ir skai- •------------------ ~ .
to milionai ne tik rusų, bet vi- Gandai, kad Vokiečiai Rei
sų tautų žmonių. Jis pasistatė 
sau amžiną, paminklą, kaipo 
kovotojas ir draugas darbo 
žmonių visuose pasaulio kam
puose ir visuose amžiuose.

Tarybų Sąjungoje Gorkio 
raštij išleista ir išplatinta 
40,508,000 kopijų — apie 35,- 
550,000 kopijų rusų kalba ir 
apie 5,000,000 kopijų kitomis 
kalbomis.

Rockefeller Foundation pa
skyrė $40,000 ištyrimui “dar
bininkų gyvenimo” Tarybų 
Sąjungoje ir Vokietijoje. Bet 

kietija, žinoma, pridėta tik 
mados.

čių WPA darbai bus visiš
kai uždaryti, kaip paskelbė 
Howard Hunter, tų darbų 
administratorius.

Tuomi prez. Roosevelto 
valdžia taupo pinigus kari
niams tikslams Anglijos ir 
Amerikos.

parūpo
Tarybų 
patirti 
Viena,

kalaują Karinių Laivų iš į 
Sovietų

Washington. — Eina gir
dai, kad naziai reikalaują 
perleist jiems 50 sovietinių 
naikintuvų ir 80 submarinų 
esamų Vladivostoke.

Šitai įstaigai staiga 
darbininkų gyvenimas 
Sąjungoje. Bet tiesą 
tiems ponams nerūpi,
ta įstaiga yra bilionieriaus 
Rockefellerio, tad ar galima 
tikėtis, kad kapitalistai norės 
patirti ir paskelbti tikrą tie- 

■ są apie darbininkus tos šalies, 
^"kur kapitalistų jau seniai ne

bėra ?
Antra, jie tą darbą pavedė 

“New School for Social Re
search,” kuri yra menševikij ir 
trockistij lizdas.

Taigi, šitas R o c k e feller 
Foundation pasimojimas yra

Vokiečių Veiksmai 
Prieš Anglus ant Že

mės, Ore ir Jūroj
Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Į pietus nuo So- 

lumo, Egipte, vokiečiai su
naikino dąugiau anglų šar
vuotų automobilių ir nušo
vė šešis anglų orlaivius. Vo
kiečių lakūnai didžiomis 
bombomis sprogdino kari
nius pastatus Alexandra jo j, 
anglų laivyno stovykloj, 
Egipte.

Ties Anglija, vokiečių or
laiviai nuskandino du pre
kinius anglų laivus, viso 5,- 
000 tonų, ir sėkmingai bom- 
davo Anglijos prieplaukas 
ir orlaivių stovyklas. Virš 
Anglų Kanalo, jūros siauru
mos, vokiečiai nukirto ke
turis anglų orlaivius.

Vokiečiai dieną ir naktį 
sodina vis daugiau minų į 
vandenis' apie anglų prie
plaukas. Tos minos padarė 
naujų nuostolių Anglijos 
laivams.

Anglų orlaiviai numetė 
mažą skaičių bombų į vaka
rinę Vokietiją, taipgi suar
dė bei apdaužė kelis namus 
Hamburge ir Bremene. Čia 
vokiečiai nušovė žemyn aš
tuonis anglų orlaivius. Tai 
viso per dieną vokiečiai su
naikino 18 Anglijos orlai
vių^____ ■ ____________

BRANGENYBE 
ANGLIJOJ

London. — Svaras strobe- 
rių dabar Londone kaštuoja 
$3.80, svaras sūrio $1; sva
ras tomeičių $1; svaras ža
lių pupelių 90 centų; viena 
pyčė 75c.

..London. — Čia girdėta 
Maskvos radio, kad Sovie-rounaanon pasimojimas yra i ivjlcuskvus rauiv, nau ouvic- 

tik dar viena apgavyste prieš [tai daro plačius armijos ma- 
darbo žmones. nevrus.

----------------- ------------------------_----------—■.—

Ina Wood Nuteista 
Vien už Prik lausy- 
mą Kom. Partijai

Tuojau Gelbėkime Iną Wood nuo 10 Metą Kalėjimo 
$5,000 Baudos! Šaukia Tarptautinis Darb. Apsigynimas

ir

B

Oklahoma City, Okla. — 
Tam tyčia parinkta džiūrė 
(prisaikdinti posėdininkai) 
atrado Iną Wood “kalta” 
pagal valstijos įstatymą 
prieš * vadinamą “kriminalį 
sindikalizmą.” O visas Inos 
Wood “nusikaltimas”, tai 
kad ji buvo Komunistų Par
tijos narė. Pats valstijos 
vice-prokuroras kaltintojas 
John Eberle nieko daugiau 
neišrado prieš Iną Wood, ir 
savo dešimties valandų kal
boje teisme jis tik visaip ją 
smerkė ir plūdo kaipo Ko
munistų Partijos narę.

Teismo nuosprendis prieš 
Iną Wood, 32 metų moterį, 
bus paskelbtas birželio 23 d. 
Jai gręsia 10 metų kalėjimo 
ir $5,000 piniginės 
Taip jau pirm jos 
trys asmenys pagal 
mos įstatymą prieš 
nalį sindikalizmą.”

• Kai tik džiūrė atrado Iną 
Wood kalta, tuojau teismas 
padvigubino jos užstatą 
(kauciją)—pakėlė jį nuo 5 
iki 10 tūkstančių dolerių.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatas Ge
orge Croom pareiškė:

“Mes negalime leisti, kad 
Ina Wood, amerikiete mote
ris, taptų pirma auka ant
rojo pasaulinio karo isteri
jos.

“10 metų kalėjimo ir $5,- 
000 pinigines baudos, ir dar 
pakėlimas jai parankos iki 
$10,000 be jokio nusikalti
mo, vien tik už narystę po
litinėje mažumos partijoje, 
visa tai atsiduoda hitleriz- 
mu... ir pasiryžimu įvest 
fašizmą Oklahomos valsti
joje.

baudos, 
nuteisti 
Oklaho- 
“krimi-

i?
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INA WOOD

“Teisingumo ir laisvės 
mylėtojai, duokite pagalbos! 
Jokia aukų suma nėra per- 
maža. O užstatui skolinami 
pinigai bus taip tikrai su
grąžinti, kaip jie buvo su
grąžinti byloje Angelo He
rndon, kuriai žmonės sudėjo 
net $15,000, prisidėdami nuo 
$2,000 iki 25c.

“Visas paskolas užstatui 
bei aukas kuo greičiausiai 
siųskite bei priduokite šiuo 
adresu:

International Labor De
fense,

Room 204, 112 East 
St.

New York City.”

19 th

Angly Orlaiviai Dieną 
Ardė Karinius Vo

kiečiu Punktus
Anglai Praneša:

London. — Didelis skai
čius Anglijos orlaivių vėl 
bombardavo karinius vokie- 

APELIACIJA i^iy punktus šiaurinėje Fran-
T Jei joje dienos laiku. Vokiečių

. Mes negalime Inai Wood oriaįvįai visai mažai tepasi- 
leist eit kalėjiman nei vie- r 
nai dienai. Mes duosime ap
eliaciją kad ir Jungtinių 
Valstijų Aukščiausiam Tei
smui. Tačiau, jeigu tuojau 
nebus sukelta dar $5,000, tai 
pirmadienį, birželio 23 d., 
jinai turės eit kalėjiman.”

TARPTAUTINIO DARBI
NINKŲ APSIGYNIMO 

ATSIŠAUKIMAS
Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas per savo pir
mininką Vito Marcantonio, 
Jungtinių Valstijų kqngres- 
maną, atsišaukia kuo grei
čiausiai skolint bei aukot, 
kad iki ateinančio pirmadie
nio sudaryt dar $5,000 už
stato Inai Wood. Be to, rei
kia tuoj aus $2,000 apeliaci
jos bylai:

“Negalime leist Oklaho
mos fašistams taip sauva- mylios nuo Damasko, Syri- 
liauti.

priešino. Anglai nušovė vie
ną nazių orlaivį.

Anglų orlaiviai sprogdino 
vokiečių prieplauką LeHav- 
re, Francijoj, ir padegė ten 
nazių žibalo sandėlius. Ypač 
smarkiai anglų lakūnai 
bombardavo vokiečių prie
plaukas Bremene ir Breste, 
taikydami į jų laivus tenai. 
Vokiečiai sunaikino 4 anglų 
orlaivius.

Labai mažas skaičius vo
kiečių orlaivių mėtė bombas 
rytinėje ir vidurinėje Angli
joje, bet visai menkai nuos
tolių tepadarė.

Anglai. — Anglai vėl at
ėmė iš francūzų Merdjayou- 
ną, Lebane, ir Kuneitrą, Sy- 
rijoj. Anglai užėmė Mezze 
orlaivių .stovyklą, keturios

ĮTARIA AMERIKOS KONSULUS KAIP 
KARINIUS ANGLIJOS ŠNIPUS

Hitleris ir Mussolinis, už
darydami Amerikos konsu
latus, tuomi keršija už prez. 
Roosevelto įsakymą uždaryt 
visus Vokietijos konsulatus 
ir nazių žinių agentūras 
Jungtinėse Valstijose.

Italija planuoja uždaryti 
ir American Express kom
paniją.

Berlin. — Vokietija ir 
Italija pareikalavo, kad 
Jungtinės Valstijos iki lie
pos 15 d. uždarytų visus sa
vo konsulatus Vokietijoje, 
Italijoje ir jų užimtuose 
kraštuose ir kad atsiimtų 
savo konsulus ir jų padėjė
jus. Vokiečiai ir italai kal
tina, kad Amerikos konsulai 
veikę kaipo kariniai Angli
jos - Amerikos šnipai ir ag
entai prieš Vokietiją ir Ita-i Washington. — Supran- 
liją.—Viso būsią išvyta 86 itama, kad Jungtinės Valsti- 
amerikonai valdininkai iš į jos uždarys ir Italijos kon- 
31-no konsulato. bulatus šioje šalyje.

Vokiečiai Užginčija, kad Jie 
Susikirtę su Sovietais

Berlin. — Vokietijos vy-| Laikraštininkai užklausė, 
riausybė užginčijo, kad vo- ar vokiečiai stato kokius 
kiečiai bet kur susikirtę su 
Sovietais ar įsiveržę į Sovie
tų žemę. Vokiečiai sako, 
kad tokius išmislus skleidžia 
Anglija arba jos agentai už
sieniuose.

Daugėja Gandai apie 
Karą tarp Vokiečių 
ir Sovietų Sąjungos

naujus reikalavimus Sovie
tams. Vokiečių valdininkai 
nieko neatsakė į šį klausi
ma, v

Kitas klausimas buvo: Ar 
Vokietija remia Rumunijos 
reikalavimą, kad Sovietai 
sugrąžintų jai Bessarabiją? 
Vokiečių valdininkai atsa
kė: Mes nieko apie tai ne
žinome.
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Stockholm, Švedija.—Šve
dų radio ir spauda skelbia, 
kad Sovietai siunčia “dau
gybę” savo atsarginių ka
reivių Į 'Suomijos-Finliandi- 
jos pasienius.

i Suomių Mobilizacija
Helsinki, Suomija. — Pa

šaukti į armiją Suomijos at
sarginiai kariai. Valdžia ra
gina motinas tuoj iškraus
tyti vaikus iš sostinės Hel
sinkio. Griežtai aprėžtas ci
viliams žmonėms važinėji
mas geležinkeliais; uždrau
sta svetimšaliams lankytis 
ar gyventi Helsinkyje ir 
daugelyje kitų vietų Suomi
joj-

Kodėl Vaikai Iškraustomi 
Iš Sovietų Miestų

Maskva. — Sovietų Dar
bo Unijos suorganizavo va- 
sarvietes-stovyklas milionui 
iki pusantro miliono vaikų, 
ir jie jau gabenami į tas 
atostogų vietas.

(Užsieniuose gi paskleista 
gandai, kad Sovietai, girdi, 
ruošiąsi karui, tai todėl iš
gabeną vaikus iš miestų į 
saugias vietas.)

Ankara, Turkija. — Čia 
pasklido gandai, kad vokie
čiai reikalaują paleist sumo
bilizuotą dalį Sovietų armi
jos, ir kad Suomija ir Ru
munija išvien su vokiečiais 
ruošiasi užpult Sovietų Są
jungą.

Anglai Teigia, kad Naziai 
Skleidžia Tuos Gandus

London. — Anglų radio 
kaltino nazius, kad jje pa
tys skleidžia paskalus apie 
aštrėjančius Vokietijos san- 
tikius su Sovietais. Sako, 
kad naziai stengiasi tais pa- 
skalais įbauginti Sovietų 
Sąjungą, idant gautų iš jos 
daugiau maisto ir karui rei
kalingų medžiagų.

Roosevelt Pradėjo Nai
kint 8 Vai. Darbo Dieną 

Karinėj Pramonėj
Washington. —Prez. Roo- 

seveltas suspendavo 8 va
landų darbo dienos įstatymą 
darbininkams kari n i uose 
darbuose Puerto Ricoj, Ala- 
skoj ir Panamos Kanalo- 
Ruožte.

Darbininkų vadai nužiūri, 
kad Rooseveltas galvoja 
apie suspendavimą 8 valan
dų darbo dienos ir visuose 
Amerikos fabrikuose, kurie 
atlieka karinius darbus pa
gal valdžios užsakymus. To 
jau viešai reikalauja Wm. 
Knudsen, generolas Flem
ing ir tūli kiti Roosevelto 
valdininkai.
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Kortelės Gazolinui
Amerikos valdžia rengiasi 

aprėžt gazolino vartojimą 
automobilistam taip, kad tik 
pagal korteles jie galėtųOxford, Anglija. — čio- L _ ,

naitinis anglų universitetas pirkt nustatytą kiekį gazo
Rooseveltui lino.suteikė prez.

laipsnį civilių teisių dakta- -------------------
ro. ORAS. — Giedra ir šilta.jos sostinės.
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Turtus valdo visa
Naujos Lietuvos 

nuolat šaukia, kad

“Vienu žodžiu, prie socia
listines valdžios gera gy
venti visiems, nežiūrint va
dinamų mūsų “ponų”, tie tai 
nosis pakabino, bet tai nie-

pras, kaip žmones 
jiems valdant.”

Iš šių kelių ištraukų, ku
rias mes paimame iš laiškų, 
gautų vėlesniu laiku, mes

kelią, kad tas veda ją prie pražūties. Per 
visą karo laikotarpį Anglija ragino Tur
kiją stoti karan, pildyti sutarties paža
dą. Bet Turkija matydama, kad Anglijai 
ir Francijai nesiseka, tai tik kalbėjo, o 
karan nesiskubino.

. Kada Anglija pralaimėjo Balkanuose, 
tai Turkijos sostinė Ankara virto tarp
tautiniu melų šaltiniu. Gi tuo pat kartu 
Turkijos ponai staigiai pasirašė sutartį 
su Vokietijos fašistais. Tas tik parodo, 
kaip Turkijos valdonai sėdi ant tvoros 
ir tai vienon pusėn persikaria, tai kiton. 
Jų sutartis su Vokietija yra antras ak
tas Turkijos žudymo. Jos valdonai nepa
jėgia vesti Turkijos laivą pavojingu van
deniu.

« ‘•v-

Lietuvos Žmonės Atsako Jos 
Priešams

Patys Pasako, kad Meluoja
Darbininkų priešų spauda tartum prieš 

savo galą prakiuro Sovietų Sąjungos rei
kalais. Iš Helsinkų, Londono, Ankaros, 
Lisbono ir Berno tik ir verčiasi visoki 
paskalai apie karą tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos. Tiems paskalams sig
nalą davė Londonas. Matyt, kad Angli
jos imperialistai mano, kad paskalų ban
goj jie galės paslėpti tiesą ir išgelbėti 
savo kailį. »

Paškudniausiai apsimelavo tai Anka
ra, Turkijos sostine. Ji skelbė svietui, 
kad Vokietijos fašistų armija užpuls So
vietus 15 d. birželio, paskui 20 dieną bir
želio. Ant galo paskelbė, kad jau Hitle
rio armija įsiveržė į Sovietų žemę net 
15-koj punktų. Viskas tas buvo melas 
tam, kad paslėpus pačios Turkijos pate
kimą į Hitlerio kaliošą.

Anglijos karo reikalai blogi. Balkanuo- 
st ji pralaimėjo, Kretoj jai ir jos karo 
laivynui užduotas smūgis. Libijoj daly
kai nėra geri. Ethiopijoj dar vis prieši
nasi Mussolinio likučiai. Ji užpuolė Syri- 
ją su dideliu pasididžiavimu, kad į kelias 
dienas ją paims, o tikrumoj ir' ten ka
ras neina, kaip manė. Na, ir prakiuro 
jos korespondentai^ ir agentai.

Wall Strytas su ukvata persispausdi
na tuos išmislus, nes mano, kad jų pagel
ba sulaužys Amerikos liaudies prieška- . 
rinį nusistatymą. Kaip Amerikos turčiai 
nori So vietų-Vokieti jos karo, tai parodo 
ir šis faktas. Iš Ankaros rašė, kad Vo
kietija įteikė Sovietams ultimatumą, kad 
Hitlerio gaujos įsiveržė į Sovietų Sąjun
gą 15-koj punktų, juos išspausdino “New 
York Times” birželio 19 dieną ir tame 
pat pranešime sako: “Kol kas kiekvienas 
turkas žino, kad tie raportai yra netei
singi, bet įdomu, kad jie labai skleidžia
si.”

Reiškia, Ankaroj korespondentai žino, 
kad tai melas, bet tą melą siunčia į visą . 
pasaulį. New Yorke ir kitur turčių spau
da žino, kad tai melas, nes tame praneši
me tą pasako, bet jį talpina ir deda di
delius antgalvius. Didesnio laikraštinio 
sugedimo dar tur-būt niekados nebuvo.

Turkijos Politikos Susmukimas
Kuri tik valstybė įsikabina į Anglijos 

imperializmo uodegą, tai ji nustoja savo 
nepriklausomos politikos ir galų gale žū
va. Taip buvo su Franci ja. /Per kelis 
prieškarinius metus Francija vilkosi An
glijos uodegoj, o kas su ja atsitiko, tai 
visi žinome. Belgija, Lenkija, Hollandija, 
Čechoslovakija, Norvegija, Graikija ir 
Jugoslavija taip pat atsidūrė nelaimėj 
tik todėl, kad sekė Angliją.

Tas pats yra su Turkija. Dar 1939 me
tais Turkija pasirašė su Anglija karo su
tartį, kad jos išvien kariaus Viduržemio 
Jūroj. Tą sutartį laikydama slaptybėje, 
Turkija pasiuntė į Maskvą savo užsienio 
ministerį Shukru Saracoglu, kad jis pa
sirašytų apsigynimo sutartį su Sovietais. 
Tai buvo Anglijos ir Turkijos suokalbis 
įtraukti į karą Sovietus. Mat, Anglija 
jau buvo kare, jeigu Turkija būtų su So
vietais gavusi tokią sutartį, tai ji, laiky- 
darhosi sutarties su Anglija, būtų išsto
jus karan ir taip įtraukus paskui save jos 
apgynimui Sovietus. Bet Maskvoj diplo
matai tą viską permatė. Jis nesiskubino 
su Turkija padaryti sutartį. Tada, po 
mėnesio laiko, S. Saracoglu išvažiavę ir 
Turkija svietui paskelbė jos susidėjimą 
bendriems karo reikalams su Anglija ir 
Francija.

Maskvoj diplomatai ir spauda pareiš
kė, kad Turkija pasirinko labai žalingą

Lotynų Respublikos Darbo Žmonės 
Už Browderio Išlaisvinimų

Mus pasiekė Uruguajaus lietuvių darb. 
laikraštis “Darbas” (iš geg. men. 24 d.), 
kuriame yra įtalpintas rašinys apie Earl 
Browder}. Straipsnio autorius kubietis 
Severas Aguirre, Kubos jaunimo organi
zacijos—Fraternidad Juvenil Cubana 
(Kubos Jaunimo Broliškoji Organizaci
ja). Straipsnelis tilpo laikraštyj “Hoy” 
(Šiandien). Be kitko, S. Aguirre rašo:

“Jau daugiau menuo laiko kaip Earl 
Browderis, nenuilstamas prieš-fašistinis 
kovotojas už darbininkų ir visos liaudies 
teises, randasi uždarytas pragariškame 
Atlanta kalėjime, tame pačiame, kur il
gus. metus buvo uždaryti portorikiečiai 
tautinio pasiliuosavimo kovotojai Albizu 
Campos ir kiti.

“Browderis tapo nuteistas 4 m. kalėti 
,už jo nenuilstamą ir energingą kovą 
prieš imperialistinį karą, tada, kai plė
šikiška Wall Streeto finansinė kapitalis
tų politika ruošia planus įtraukti Ame
rikos liaudį į šį imperialistinį karą, dar 
daugiau pavergt Lotynų Ameriką, sus
tiprinti savo dominiją Kinijoje, Afrikoje 
ir Europoje.

“Browderio ilgų metų kovų istorijoje 
randame, kad jis visada pritardavo Loty
nų Amerikos liaudžiai, o ypatingai jau
nimui kovose už išsilaisvinimą iš po sve
timų kapitalistų dominijos, kuris kovojo 
už nepriklausomybę ir prieš liaudies pa
vergėjus. Reikia prisiminti visi pavyzd
žiai, kur Browderis ir jo Partija—Ko
munistų Partija—daug padėjo Kubos 
liaudžiai kovoje prieš kruvinąjį Macha
do terorą, prieš iškėlimą amerikiečių ka
riuomenės Kubos žemėn dėl numalšinimo 
Kubos darbininkų streikierių, laike pre
zidentavimo diktatoriaus Gran San Mar
tin. O taipgi buvo didelis pritarimas ir 
solidarumas iš Browderio Realengo vals
tiečiams, kurie kovojo prieš Amerikos 
imperialistų žemės ūkio produktams tre
stą. 1

“Kuomet Browderiui atsidarė kalėjimo 
vartai, tai mes jautėm, kad atsidaro dėl 
tūkstančių kovotojų kaip jis, Kubos, Mek
sikos, Čilės, Kosta Rikos ir kitų šalių 
antifašistiniams kovotojams ir tikrie
siems demokratams Amerikos kontinen
te. Į kalėjimą uždarymas tikro demokra
to ir herojaus pavergtųjų Amerikos dar
bo žmonių, tai reiškia didžiausią Wall 
Streeto imperialistų ofensyvą prieš visos 
Amerikos liaudį.

“Kubos jaunimas neturi pasitenkinti 
vien pacifistiniais ir pasyviais aktais, ka-, 
da “didžiausios Šiaurės demokratijos” 
širdyje eina žiauriausi darbininkų kla
sės persekiojimai, o ypatingai prieš E. 
Browderj, tai greitoje ateityje turime 
laukti nuo tų pačių “demokratų” dar 
žiauresnio' pavergimo visų kitų ^Ameri- . 
kos šalių liaudies, o ypač jaunimo.
“Browderio pasmerkimas yra surištas su 

pasmerkimu visų demokratinio įsitikini
mo žmonių ir liaudies kovotojų už laisvę 
Šiaurės Amerikoje, o taipgi ir visame 
Amerikos kontinente, nes jau matome. 
kaip Šiaurės Amerikos liaudis kenčia 
represijas, kur vyksta masiniai areštai, 
ekstra teismai ir uždarymai į kalėjimą 
darbininkų, kovingosios srovės judėjimo 
vadovybių, kruvini streikierių užpuoli
mai ir rasiniai persekiojimai prieš juo
daodžių liaudį.

“Be to visko,v ruošia koncentracijos la
gerius priverstinam ir be atlyginimo dar
bui vyrams ir moterims, kurie tik pakels 

’balsą prieš Wall Streeto politiką.
“Šie visi reiškiniai turi atidaryti mums 

akis, kad laiku apsigynus ne tik nuo 
fašizmo Europoje, bet ir čia, kur taip 
smarkiai plinta iš Šiaurės.

“Dabartiniu laiku senoji amerikoniška 
demokratija yra taip sunkiai sužeista ir 
jos vietą užima bankieriai ir industrialis-

Prieš birželio 15 dieną vi-. šokiem dvarponiams, bago- 
čiams, tai jau liūdnas vaiz
das. Jiems dabar bloga, tai 
tokios pas mus naujienos.”

Tie ponai bėga į Vokieti
ją ir Ameriką, čia niekina 
Lietuvos biednų žmonių val
džią, kursto lietuvius prieš 
lietuvius, jungiasi su reakci
ja už imperialistų karą. Jie 
nepaiso, kad ir Lietuva vir
stų karo laukas, kapinynas, 
bile paskui vėl ponų ir ka
pitalistų tvarka būtų. Bet 
kitaip mano Lietuvos darbo 
žmonės. Jie džiaugiasi tai
ka. Štai Galiauskai rašo ta
me pat laiške:

“Dabar esame prijungti 
prie Rusijos. Tai visai ir ki
tas gyvenimas. Jeigu ne Ru
sija, tai tikrai ir mūsų Lie
tuva jau būtų karo apimta, 
bet dabar esame to baisaus 
dalyko nepaliesti. Tai' pa
kol kas ir esam laimingi.” 

Amerikoj gyvenęs, Rose- 
lande, Viktoras Maišenas, 
prisiuntė savo sesutei Vale
rijai Kamarauskienei į Ro
seland laišką, rašytą kovo 
8, 1941. Ir ten tarpe kitko 
rašo:

“Beturčiams dabar tai 
labai gerai, nes visur stato
mi pirmoje vietoje./. Jei 
ne Raudonoji Armija, senai 
jau mes būtume atsidūrę po 
vokiečiais ir šiandien ba
dautume, kaip badauja ki
tos pavergtos tautos. Dabar 
tokios bėdos pas mus nėra. 
Neklausykite, ką jums sako 
smetonininkai ir jų agen
tai.”

(3) 
liaudis, 
priešai
būk Lietuvoj viską atėmė. 
Atėmė tik nuo ponų, kapi
talistų, bankierių, , kurie 
Lietuvos liaudies turtą bu- 

: vo pasisavinę. Štai Aleksa
Karsokas iš Portlando, Ore
gono, gavo laišką nuo savo 

į sesutės mokytojos. Laiškas 
rašytas vasario 
metais. Mokytoja tarpe kit- 

1 ko štai ką rašo:
“Prašei aprašyti apie vai- 

s džią. Valdžia dabar labai ge- 
i ra, rūpinasi vargo žmonių 

reikalais. Tarnautojams ir 
darbininkams gerai apmo
ka. Fabrikus nacionalizavo- 
suvalstybino; taip pat ima
mus ir žemes. Nebevienas 
valdo aprėpęs kokį nors tur
tą, o dabar valstybės — o 
valstybė gerina būvį visų 
žmonių ir viso krašto. Tuo 
tarpu esame visi patenkinti, 
žinoma, tie gal būt nepaten
kinti, kurie nebegali kitų jė
gos išnaudoti, o turi patys

sa spauda, kuri puola naują 
santvarką Lietuvoj ir dar
bininkų judėjimą, paskelbė 
fašistų-klerikalų - socialistų 
sudarytos “Amerikos Lietu
vių Tarybos”' pareiškimą, 
kuris buvo pilnas neteisy
bės. Mes neturime vietos į 
kiekvieną tų karo šalininkų, 
demokratijos ir laisvės prie
šų, užmetimą atsakyti, bet 
bus labai gerai, kad pada
rysime kaip kuriuos palygi
nimus, ką tais klausimais 
rašo iš Lietuvos žmonės į 
Ameriką savo giminėms.

(1) Ponams blogai, valdo 
darbo žmonės. “Amerikos 
Lietuvių Tarybos” pareiški
mas visaip niekina naują 
Lietuvoj valdžią, žinoma, 
kodėl niekina, todėl, kad ta 
valdžia nėra ponų valdžia. 
Štai Julius Svirnelis iš Bu
genių, Alytaus apskr., pri
siuntė laišką Elenai Bara- 
nauskienenLaiškas rašytas 
kovo 25, 1941 metais ir štai 
ką rašo apie valdžią:

“Dabar Lietuvoj valdžia 
darbininkų rankose, o ne 
ponų ir visi turime išvien 
dirbti, neturime laukti, kad 
kas mums uždirbtų. Pas 
mus dabar kas dirba, tas ir 
valgo. Ponų jau visai nėra 
ir jų nebus; mes visi esame 
tik draugai, o jau ponijos 
laikai pasilieka užmiršty j.”

Taip rašo žmogus, kuris 
ir pirmiau dirbo. Dabar jis 
dirbąs ant savęs ir džiau
giasi, kad ponų viešpatavi
mui atėjo galas, kad Lietu
voj darbo žmonių laisvė.

(2) Visko Yra Lietuvoj. 
Ponai “tarybininkai” savo 
atsišaukime sako, kad “tur
tą naudoti pasiima pati oku
pacinė Lietuvos valdžia, o 
gyventojai... lieka vergai.” 
Tą melą jie skelbia savo 
spaudoj, jie pasakoja, būk 
“bolševikai viską iš Lietu
vos išvežė.” Gi štai ką ta
me pat laiške rašo Julius 
Svirnelis: t

“Lietuvoj šiuo tarpu jau 
yra visko—ir valgyt, ir 
gert, ir apsiredyt, tik kai 
kurie žmonės nepripratę 
prie aukštų kainų, tai jiems 
atrodo viskas pusėtinai 
brangu.

kurie atvyko į mūsų šalį su 
Hitlerio pagelba ir čionai 
kursto lietuvius prieš lietu
vius, ardo amerikiečių lie
tuvių vienybę, jungiasi su 
Dies komitetais persekioji
mui ateivių, jų tarpe ir lie
tuvių, jungiasi su karo or
ganizatoriais, kad mūsų šalį 
įstūmus į imperialistų karą. 
Mes sakome, kad smetoni- 
ninkai - hitlerininkai-socia-~ ; įIIIIUkCII - 111U1VX lllllllYCVl’-OVFVlO,-

girdime teisingą Lietuvos į pstai įr klerikalai skleisda
mi melus Lietuvos klausime 
tuo padeda Amerikoj reak
cijai ir kapitalistams darbi
ninkus išnaudoti, nes jie 
įneša į lietuvių darbininkų 
tarpą suirutę, nepasitikėji
mą vienų kitais, susilpnina 
kovą už išlaikymą demokra
tijos teisių ir kitų iškovoji
mų.

liaudies balsą, kuris prie gė-, 
dos stulpo prikala visus 
tuos, kurie niekina 
santvarką Lietuvoj, 
niekina Lietuvoj mūsų tė
vus, brolius, seseris, gimines 
vien už tai, kad darbo liau
dis pati savo reikalus tvar
ko.

Reikia vienyti lietuvius 
Amerikoj 'kovai prieš tuos,

Kas Taip Daro?
“Laisvės” šėrininkų su

važiavime draugas Metelio- 
nis sakė: “Laisvėje” trūksta 
raštų, kurie darbininkams 
aiškintų religijos blėdingu- 
mą. Tai man ir priminė vai
zdelį iš praeities.

Nenoriu įžeisti tikinčiuo
sius žmones. Visų pirma tu
riu pasakyti, kad ne visų ti
kinčiųjų darbai supuola su 
šituo aprašymu. Yra katali
kų labai gerų žmonių, kurie 
iš visos širdies tiki į dievą, 
jam meldžiasi ir niekam 
nieko blogo nedaro, labai 
teisingi. Bet kaip mano pa
tyrimai parodo, tai tokių 
žmonių yra labai mažytis 
nuošimtis. O kitų darbus/vi- 
sai negalima lyginti prie jų 
maldų.

Štai vienas pavyzdys as
mens, kurį aš gerai pažino
jau ir savo akimis mačiau.

Reikia pasakyti, kad aš: 
tai laikais irgi buvau labai 
dievobaimingas ir aklai ti
kėjau religijai.

1911 metais dirbau kietų
jų anglių kasyklose, Temple 
Coal Kompanijoj, 44 kalery, 
P e n n s y 1 vanijos valstijoj. 
Ten pat dirbo vienas labai 
šventyvas žmogelis austrų 
tautybės. Šis žmogus buvo 
visų gerbiamas kaip teisin
gas karštas krikščionis ka
talikas. Būdavo bažnyčios 
jis neapleis nei vieną sek-1 
madienį. Mat, lietuvių baž
nyčia jam buvo arčiausia, 
tai jis ją ir lankydavo. Tan
kiai aš į šį žmogelį žiūrė
davau širdingai. Mylėjau jį 
ir iš jo mokiausi melstis, 
garbinti dievą. Jis būdavo 
atsiklaups prieš kokią sto- 
vylą, galvą žemai nulenkęs, 
pabučiuoja purvinas grin
dis. Paskui protarpiais iš
skečia rankas, ant kurių ap
vyniotas ilgas rožančius su 
didele mūkele ir be pertrau
kos jis tą mūkelę bučiuoja.

Laikas bego. O mainieriai 
pradėjo vienas antram

viskas
Bet ^tikrųjų, tai 

visai nebrangu1; nes dalykus 
brangiau perki, tai bran
giau ir parduodi...” Reikia 
pasakyti, -kad Lietuvoj pir
ma valstiečiai žemės ūkio 
produktus veik veltui atida
vė, o dabar juos daug bran
giau parduoda, tai' jiems 
lengviau gyventi, o Lietu
va valstiečiu šalis.

Arba paimkime, Antanas!
ir Tofilia Galiauskai, iš i užsidirbti 
Gaižiūnų kaimo, Utenos ap- 
k rities, savo laiške chicagie- 
čiui Antanui Dausai rašo:

“Kurie biednesni, beže
miai ir mažažemiai, taį ga
vo žemes ir visokių lengva
tų. žodžiu, biedniems gyve-'____ _ ,______  „ -------- o-----  x<v---- ,
nimas daug geresnis. O vi-'sius sprandus, tada tik su- net po du ir tris pražūva.

tai kaip General Motors, Fordas, Bethle
hem, National City Bank ir kiti impe
rialistai.

“Šioji diktatūra su savo žiaurumu, bru- 
tališku laukiniu barbariškumu, neturi 
skirtumo nuo nazistinės Vokietijos, fašis
tinės Italijos ir kitų panašių diktatūrų.

“Visi žinom, kokiuo keliu įvedė vokiški 
kapitalistai nacizmą Vokietijoje. Jie pa
tys darė visokias provokacijas prieš dar
bininkų klasę ir jos vadus. Jie patys pa
degė Reichstagą, apkaltino drg. Ernestą 
Thaelmaną, taip dabar amerikiečių kapi
talistai apkaltino Earl Browderį.

“Vokietijoje tie du provoktoriški ak
tai prieš darbo klasę 1933 m. buvo pra
džia laukinio teroro prieš Vokietijos 
liaudį, kuris tęsiasi be ribų.

“Amerikos imperialistai pradėdami šį

terorą prieš mases imituoja savo kole
gas vokiečius ir sako, kad jie ’taip dary
dami gelbėja demokratiją.

“Nors iki šiol dar nepadegė savo Rei
chstago, bet jau uždarė amerikiečių Tha
elmaną į kalėjimą; nenuilstamą ir seną 
darbininkų klasės vadą Earl Browderį.

“Elarl Browderis yra simbolu visų an
tifašistų, antiimpfrialistinių karų, prole- 
tarijato jėgų Amerikoje stiprintojas ir 
vadovas.

“Po obalsiu ‘Laisvė dėl Earl Browde- 
rio’ ir ‘Laisvė dėl Luiz Carlos Prestes!’ 
turime vienyti visas proletariato, o ypač 
jaunimo jėgas į didžiausį kontinentalį 
solidarumo judėjimą, kovai už visos Am
erikos, o taipgi ir viso pasaulio darbinin
kų išsilaisvinimą iš po kapitalistinės 
vergijos.

Reiškia, juos kas nors va
gia. Gandai tuoj aus pasie
kė bosus. Ir kad unija ne
priverstų kompaniją užmo
kėti už žuvusius karus mai- 
nieriamą, bosai nutarė ištir
ti dalyką ir sugauti vagį. 
Ten buvo smarkus “fajer- 
bosis” ir kartu labai bjau
rus, ištikimas kompanijos 
šuo: rudas, aukštas, kūdas. 
Mainieriai jį ir vadindavo 
Rudžiu arba kompanijos 
šnipeliu. Jo pareiga buvo 
ryte perbėgti visas darba
vietes, o kai mainieriai pra
deda eiti į darbą ant šešių, 
tai jisai jau turi būti savo 
raštinėj. Čia mainieriai pa
sako savo ilumerį, o jis at
raportuoja, kad viskas O. 
K., gaso nėra. Tuomet mai- 
nierys eina dirbti. Taip vie
ną rytą Rudis perlėkęs vi
sas darbavietes, dar prieš 
šešias grįžo į savo raštinę. 
Kitą vyrą pasodino savo 
vietoj, pasakė kas reikia da
ryti, o pats vėl nusileido į 
mainas. Biskį paėjėjęs, vie
noj skylėj užsilipo ant krū
vos “raku”, užsigesino lem
pą, atsisėdo ir laukia, kada 
pradės eiti mainieriai. Žino
ma, ilgai laukti nereikėjo. 
Keltuvas su dešimčia vyrų 
tuoj atėjo. Devyni iš jų pro 
ilgą eilę karų tuojau nuė
jo, o vienas atsiliko ir kaip 
tik jo draugai atsitolino, pa
sisuko ir išnyko, šis sustojo, 
pasidėjo pietus, išsiėmė iš 
kišenės peilį, nupjovė kito 
mainierio tikietą, paleido tą 
blėkutę kaip tik ten, kur 
sėdėjo mūsų Rudis... ir ka
bina savo tikietą. Čia Ru
džiui buvo aišku, su kuo jis 
turi reikalą. Jis nukopė nuo 
“raku”, vagį už pakarpos ir 
atsivedė prie šafto. Čia atė
jo keltuvas su kita dešimčia 
vyrų. O Rudis, tvirtai lai
kydamas jį už rankos, sako, 
“jau aš turiu tą paukštį, ką 
jūsų karus vogė; štai jisai.”

Visi žiūrime ir netikime. 
Tas gerasis “Jai.” Mainie
riai jį būtų sudraskę, bet 
Rudis nedavė. Iškėlė į vir
šų, padavė “mainierbosui,” 
o šis pašaukė “aniuoluą. sar
gus,” kurie nusigabeno jį į 
šaltąją.

Po kiek laiko atsibuvo 
teismas. Ir kada teisėjas už
klausė jo, kodėl tu vogei ki
tų užkoduotus karus su an
glimis, tai jisai ve kaip at
sakė: aš neseniai pirkau 
stubą, tai noriu greičiau ją 
išmokėti... Kiek jis gavo 
kalėjimo—nepamenu. Mai
nieriai, kurių karai buvo 
prapuolę, visi gavo užmokė
ti. Gavo ir mano švogeris 
už du karus iš jo stubos.

Ar tas žmogelis manė, 
kad jam dievas už tokį bjau
rų darbą atleis jo griekus,

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Jaunuolis Kalba Apie L. M. S. Reikalus

Rodos būtų džiuginantis dalykas, kuomet 
jauni žmonės ima Valyvumą diskusavime, 
taisyme mūsų meno-kultūros veiklos. “Lais
vės” angliškam Jaunimo Skyriuj šiuo tarpu 
Jaunas Ąžuolas (Young Oak) parašė apie 
šešis straipsnius LMS veiklos klausimu.

Daryti nuodugnesnę peržvalgą visų tų 
straipsnių būtų perdaug rašymo. Be to, juo
se yra daug ir pasikartojimo, vienodumo. 
Tad mes galime Jauno Ąžuolo iškeltus klau
simus sekamai sugrupuoti ir apie juos šiek 
tiek pakalbėti:

1. j'ls kritikuoja, kad LMS suvažiavimai 
iškelia, nutaria organizuoti daugiau chorų, 
dramos grupių, šokių grupių, bet nieko ne
nuveikia po suvažiavimui.

2. Reikia LMS skyriaus “Laisvės” angliš
kam skyriuj.

3. Kad LMS suvažiavimai būtų laikomi 
kas' metai, su meno parodomis ir atskirai nuo 
kitų organizacijų suvažiavimų.

4. Perorganizuoti LMS Centro Komitetą 
taip, kad būtų jame skyriai tapybos, skulp
tūros, fotografijos, teatro, muzikos ir litera
tūros. Kiekvieną skyrių vadovauja to sky
riaus pirmininkas.

5. Vaidinti ir dainuoti ne tik lietuviškai, 
bet ir anglų kalboje.

6. Organizuoti iš lietuvių ir latvių simfo
nijos orkestrą.

7. Operetes vaidinti ne tik vienoj koloni
joj, kur jos susimokinama, bet daryti marš
rutus ir į kitas kolonijas.

8. Ruošti “minstrel shows.”
9. Demokratinė metodą išrinkimui LMS 

C. K. ir sudaryti naują vadovybę iš “rau
dono kraujo, stiprios valios vadų.” Numato
ma toki vadai, tai amerikoniški jaunalietu
viai.

žinoma, šie klausimai nėra naujiena tiems, 
kurie arti prie LMS. Ir daug geriau būtų pa
daręs, jei, vieton laikraščio, Jaunas Ąžuolas 
būtų atėjęs j LMS C. K. posėdį ir išdėstęs 
savo sumanymus. O jei ne, tai laišku galėjo 
prisiųsti. Taip dalydamas, jis būtų galėjęs 
susipažinti su LMS problemomis. Bet deja, 
rodos, įįad Jaunas Ąžuolas turi savus išro- 
kavimus dėl rašymo laikraštin.

Tačiaus einam prie dalyko:
1. Tiesa, kad LMS suvažiavimai pasibrė- 

žė daug veikti — organizuoti daugiau cho
rų, teatro ir šokių grupių, įvairinti repertua
rą. Kodėl tai neįvykinta? čia yra problema, 
šiuo klausimu, man rodos, reikia daugiau
sia kalbėti, rašyti. Viena priežastis—stoka 
kūrybinių jėgų, meno mokytojų, organizuoto- 
jų. Bet kita priežastis, gal dar didesnė, tai 
LMS Centro Komiteto neveiklumas, iš kitų 
organizacijų neganėtinas pritarimas. Tačiaus 
ši organizacinė problema, su geromis pastan
gomis galima daug pataisyti.

2. Skyrius dėl LMS angliškam jaunuolių 
skyriuj taip pat daug padėtų suveiklinti jau
nimą LMS naudai. O. K.

3. Kad LMS laikytų suvažiavimus su meno 
parodomis, yra geras dalykas. Apie tai jau 
buvo kalbėta ir Pittsburgho suvažiavime. Kal
bėta ir komitetuose. Reikia vykinti šis klau
simas. Suvažiavimas laikyti atskirai nuo kitų 
organizacijų suvažiavimų nutarta pereitam 
LMS suvažiavime.

4. Nėra ko ginčytis dėl pridėjimo fotogra
fijos, skulptūros ir tapybos skyrių. Bet sky
rių pridėjimas dar nepadarys tų skyrių veik
liais. Tapybos, skulptūros, fotografijos artis
tai daugiąu susilieja su amerikonišku gyveni
mu. Tad reikia išjudinti pirma daugiau gali
mus skyrius. Taip pat ir perorganizavimas 
C. K. nieko negelbės, jei komitetas nebus su- 
veiklintas. Pirma turi būti reikalas, kam tie 
skyriai reikalingi.

5. Anglų kalba vaidinti operetės, veikalai ir 
dainos dainuoti. Čia taip pat nieko naujo. 
Dainos jau prieš 10 metų buvo angliškai dai
nuojamos. Niekas nedraudžia ir dabar dainuo
ti arba vaidinti anglų kalba. Ir dar reikia 
pridėti, kad patys jaunuoliai liovėsi angliškai 
dainuoti ir ėmėsi už lietuviškų dainų.

Čia Jaunas Ąžuolas, nežinia kodėl, daug ir 
neigiamai kalba apie “lietuvybės palaikymą.” 
Jam rodos, kad tai niekam nevertas užmany
mas ta lietuvybė. Na, bet kas negero, jei čia 
gimęs jaunimas mokosi lietuviškai kalbėti? 
Juk mokėjimas vienos kalbos daugiau, žmo
gų pakelia kultūriniai. Jauni žmonės eina 
mokyklas, deda didelius kaštus, kad išmokti 
daugiau kalbų, o mūsų jaunimas savo tėvų 
kalbą gali išmokti dalyvaudami mūsų meno 
judėjime. Tai reiškia, kad vien dėl lietuvių 
kalbos jiem verta šiame judėjime dirbti. An
tra vertus, mokant lietuvių kalbą, lengviau iš
mokti lotynų, graikų ir kitas kalbas. Juk net 
kai kuriuose Amerikos universitetuose dėsto

ma lietuvių kalba. Tad, lietuvių kalba yra 
dalis mūsų kultūrinio darbo.

Mes anglų kalbos pagelba prieiname ne tik 
prie Amerikos literatūros, meno, bet joje ran
dame ir apie kitas mažas tautas, kurių kalbų 
nežinome. Tad kodėl mūsų jaunoji gentkartė, 
kuri seks, mokės mūsų kalbą ir pažins kultū
rinį gyvenimą, negalėtų įnešti šį tą apie mū
sų praeitį, mūsų meną ir kultūrą į Amerikos 
literatūrą? Čia labai svarbus kultūrinis dar
bas. *

Taip pat, kada mes kalbame apie mūsų kul- 
tūrinį-meninį judėjimą, tai reikia žinoti pras
mę to judėjimo, kodėl jis yra. Pirmiausia, 
kam, kokiai audiencijai mes vaidiname, dai
nuojame? žinoma, lietuviškai. Kodėl lietuviš
kas judėjimas yra? Todėl, kad yra lietuviai.

Ir dėlei to mūsų meninio-kultūrinio^judėji- 
mo esmė yra sekama: (1) mūsų meno judėji
mas savo formą yra tautinis, lietuviškas, nes 
jį sudaro lietuviai. (2) Mūsų meno judėjimas 
yra liaudiško pobūdžio. Jisvnėra komercinis, 
nėra profesinis, bet liuoslaikio laiku prakti- 
tikuojamas. (3) Mūsų meno judėjimo turinys 
yra socialis, tikslus, siekiąs progreso nariam 
ir visai draugijai.

Jei tuos tikslus atimsime, tai mes atimtume 
mūsų meno-kultūros judėjimo pagrindą—jis 
turėtų mirti. Gi pigaus, įvairaus ir profesi
niai lavinto “meno” gana duoda komercinis 
teatras ir filmos. Mes negalime ir nenorime 
su juo konkuruoti. Mūsų meno veikla pasilai
ko skirtingu principu, turiniu. Jaunas Ąžuo
las kaip tik ir nesugebėjo įmatyti sudėtingumą 
mūsų meno judėjimo.

Dėl to, gal būt, kad Amerikoj auklėtas jau
nimas labai persiėmęs komercine ideologija, 
yra sunku jis pritraukti prie šio judėjimo. 
Nuo to kenčia ir LMS. Gauti naujus veikėjus 
prie LMS, tai reikia, kad kuo daugiau jaunimo 
įsitikintų, kad mūsų meno-kultūros judėjimas 
turi gerus tikslus^ kad jam verta duoti veltui 
laiką ir energiją, čia darbas ne dėl pelno, bet 
dėl idėjos.

6. Jaunas Ąžuolas sugestuoju ir ragina .or
ganizuoti simfonijos orkestrą iš lietuvių ir 
latvių. Išrodo optimistinis sumanymas. Bet 
jis nepagalvojo apie praktišką įvykinimą šio 
dalyko. Ot, tik gaukite “managerį” ir bus 
simfonija! Simfonija yra aukščiausia muzi
kos forma, čia reikia ne mėgėjų, bet muzikan
tų. Na, o mes dar neturime nei geros stygų 
orkestros. Tai ar negeriau pradėti nuo to, 
ką tikrai galime? Argi ne juokinga būtų, 
jei tėvas leistų vaiką pirmiau į universitetą, 
o, paskiau į pradinę mokyklą? šis sumanymas 
tam labai panašus.

7. Sumanymas, kad operetes reikia vaidinti 
ne tik ten, kur jas susimokina, o ir kitose 
kolonijose—maršrūtuoti, yra seniai prakti
kuojama. Prie to, rašytojas daro išvadų, kad 
to būdu chorų iždai praturtėtų. Bet praktika 
parodo priešingai. Jei operetę vaidina ir da
lyvauja visas choras, tai susidaro vidutiniai 
apie 35 asmenys. Tai nuvažiavimas į tolimes
nę lietuvių koloniją kainuoja šimtai dolerių. 
Dėl to su operetėmis ir nevažiuoja toli. Ta
čiau su geromis pastangomis galima daugiau 
maršrūtavimas praktikuoti, negu .kad iki šiol 
buvo daroma.

8. Apie “minstrel show.” Kaip kur ši teatro 
forma jau naudota mūsų chorų. Bet čia di
džiausia kliūtis, tai stoka tinkamų “skriptų.” 
LMS CK čia turėtų pasirūpinti.

Bet tokio “sampelio” “minstrel show,” kokį 
siūlo Jaun. Ąžuolas, vargu bus priimtas lietu
vių tarpe. Lietuviai reikalauja pilnų veikalų, 
turinio. Anot Jauno Ąžuolo, vienas vyras nuo 
balkono kitam ant galvos pribers “pynacų” 
žievių, kiti du susivaidys už moterį, trečias 
dar kokį “tri.ksą” padarys — ir bus “mins
trel show.” Gal ir bus “show,” bet. nies gali
me numatyti, kad mūsų audiencijai toks tea
tras netiks. Naudojant “minstrel show” formą, 
reikia kitokio turinio. Ir tai jauni mūsų me
nininkai turėtų duoti.

$. LMS demokratija. Jaunas Ąžuolas siūlo 
“demokratiniai” rinkti LMS viršininkus. Ma
tomai, jis nori pasakyti, kad LMS CK nariai 
pasiskiria patys save, o “raudono kraujo ir 
stiprios valios vadus” neprileidžia prie vado
vybės. Tai netiesa. LMS suvažiavimus sudaro 
rinkti delegatai, o suvažiavimai renka LMS 
CK. Tai kaip demokratiškiau galima rinkti 
LMS CK?

Bet, rodos, tai šio jaunuolio straipsniai buvo 
rašomi ne LMS gerinimui, o kenkimui. Svar
biausia jam, matomai buvo, tai jaunimui pa
sakyti, būk LMS CK sudaro netikami, neper
kalbami, užsispyrėliai ir egoistiški žmonės. 
Vienok šis jaunuolis dar norėjo juos pamo
kyti, tačiaus jo frentas jam sakęs sekamai 
apie LMS iCK:

“Kaip tu gali išmokyti grupę, susidedančią 
iš egoistinių užsispyrėlių arba tiesiai kvailų 
žmonių? Jei tu ką vertingo pasiūlysi, tai jie 
nenorės priimti, nes ne jų sumanymas.” O prie 
šio frento Jaunas Ąžuolas prideda ir savo, jog 
“tikras kaltininkas, tai yra pseudo-intelektua- 
lumas.” Na, bet toki vyrai, kaip Jaunas Ąžuo
las ir jo frentas, tai “tikri” intelektualai. Bė
da tik tame su jais, kad jie, parodymui savo 
intelektualumo, tik ant kopėčaičių moka pasi
stoti. Kitaip jų galvas niekas nematytų.

Užteks apie inteligentiškumą. Dabar apie 
vadovybę. Paskutiniam straipsnyj, kur Jau
nas Ąžuolas parašė, kad LMS CK tik “užsi
spyrėliai ir egoistai,” jis daro išvadą, jog 
nieko daugiau nereikia dėl LMS, kaip tik 
“raudono kraujo, stiprios valios vadų.”

Tiesa, reikia ir vadų. Bet rimčiau pasa
kius, tai ne tiek vadų reikia, kiek darbuotojų,

organizatorių, mokytojų. Jei LMS būtų tokia 
firma, kuri samdo savo darbuotojus, manadže- 
rius, tai būtų galima įdėti skelbimas į laikraš
tį ir jie atsišauktų. Tačiaus LMS darbuotojai, 
organizatoriai, vadai veikia veltui. Pirmiausia 
jiems reikia persitikrinti, persiimti supratimu, 
kad svarbu ir reikia veikti visuomenei. Jie 
turi įsitikinti, kad LMS turi gerus, visų žmo
nių naudai tikslus ir siekius. Tokia dvasia 
persiėmę žmonės dirba choruose, organizuoja 
dramos grupes, vaidina. Jiem patiem tuomet 
nereikia keltis į vadus—juos iškelia jų orga
nizacijos, kuriose jie veikia. Dabartiniai ir 
pirmesni LMS darbuotojai nebandė ir nebando 
tokiems darbuotojams pastoti kelią. Priešin
gai, LMS CK ragina, kviečia ir padeda jau
niesiems ateiti ir imti ŲMS vadovybę. Orga
nizacijoj taip pat vadovauja ne pagal amžių, 
bet pagal sugebėjimą, pasišventimą.

V. Bovinas.

New Britain, Conn.
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Čaikovskio Koncertinėje Salėje, Maskvoje, neseniai Maskvos šokikai šoko lietuviškus 
liaudiškus šokius. Sumokino juos lietuviškai šokti Marė Baronaitė, kuri prieš kelius me
tus lankėsi Jungtinėse Valstijose. Paveikslas parodo vieną iš tų šokimo momentų.

Foto grafija Sovfoto. Mums ją parūpino J. Klimas.

Argentinos Lietuvių Liaudies Teatras 
Minėjo 10 Metų Gyvavimo Sukaktį

Lietuvių Liaudies Teatras, minėdamas savo 
10-ties m.1 gyvavimo sukaktį, čia smulkiaus no
ri apibudinti meno organizacijos nuveiktus 
darbus ir pasidalinti mintimis su plačiomis 
lietuvių darbo masėmis dėl tolimesnio meno 
darbo šioje lietuvių kolonijoje.

Nors lietuvių grupės meną jau vykdė ir iš 
ankstyvesnių laikų, bet dauginus menas pagy
vėjo Argentinoj tuomet, kuomet lietuvių emi
gracija pradėjo plaukti į Argentiną, tai 1924 
—1928 m. laikotarpy.

Lietuvių meno darbas sustiprėjo, kuomet 
Argentinoj veikiančioji Savišalpos ir Kultūros 
Draugija sutvėrė prie draugijos “Dailės Meno 
Ratelį.” Ratelio priešakyje stovėjo draugai: 
V. Andriuška, V. Kitra, J. Kaikaris, S. Sta- 
neika, P. Krapavickas, A. Pakalnis, Jon. Bal- 
tušninkas, K. Zaramba ir kiti. Vėliaus susi
tvėrė “Laisvės Choras,” J. Švedo vadovauja
mas. Tame laikotarpy j lietuvių meno darbas 
žengė šuoliais į priešakį. Dailės Meno Ratelio 
darbas žymiai sumažėjo 1929 m. prieš pat 
Argentinoj įvykusį perversmą. Savišalpos— 
Kultūros Draugija, matydama mene trūkumą, 
stvėrėsi atgaivinti silpnėjantį darbą. Ir per 1- 
mos kuopos susirinkimą paskiriama nauji 
draugai tęsti pradėtąjį “Dailės Meno Ratelio” 
darbą. To darbo priešakyje stojau draugai P. 
žygas, T. Adamonis, O. Černiauskienė, M. Buč- 
nytė, Juozas Baltušninkas, V. Jenulevičius ir 
kiti, šis laikotarpis bene bus vienas iš dauge
lio sunkiausias meno darbe. Vos tik pradėjus 
naujiems menininkams savo veiklą, kilo šalyje 
reakcija, persekiojimas darbininkų draugijų ir 
kišimai į kalėjimus jų veikėjų. Šios meno gru
pės veikla atsiduria kritiškoj padėtyje. Da
rant repeticijas ne tik, kad reikėjo saugotis 
svetimo priešo, bet ir savo lietuviško provo
katoriaus, kad neįkąstų—neišprovokuotų.

Pablogėjus veikimo sąlygoms, be abejo turė
jo susilpnėti ir pats meno veikimas. O nesant 
Argentinos lietuvių kolonijoj lietuviškos meno 
šakos, būtų taip, kaip ir namas be langų. 
Veikiantieji menininkai pasikviesdami į talką 
pirmuosius ir meną mylinčius draugus, susi
renka mažame V. Kitros kambaryje ir svars
to, kaip tinkamiau būtų galima pravesti meno 
darbas lietuvių kolonijoj. Visi dalyviai įeina

į karštas diskusijas, nes visiems rūpi meno ir 
.kultūros reikalai. Nepriėjus prie konkrečių 
davinių, pasitarimas atidėtas sekančiai savai
tei. Visi dalyvavusieji 24 d. gegužės, 1931 m. 
renkasi toj pačioj vietoj 31 d. gegužės, kad 
galutinai užbaigus šį iškeltą svarbų meno 
klausimą. Susirinkime nedalyvauja keli drau
gai, kurie tą pačią naktį, t.y., gegužės 30 d. 
buvo užpulti policijos, areštuoti ir išvežti į V. 
Devoto kalėjimą, kur išbuvo virš 9 mėnesių.

Susirinkimas baigiasi triumfališkai: Sutve
riama meno ir kultūros organizacija, kuriai 
duotas vardas Liaudies Teatras. Išrenkama 
pirmoji L. T. valdyba iš draugų: T. Adamonis, 
Ona Černiauskienė, St. Staneika, P. Gribaus- 
kas, VI. Dilinskas, J. Iešmantas ir A. Šimaitis.

Pirmieji L. T. žingsniai, kaip ir visuomet, 
buvo sunkūs; viena, kad L. T. buvo dar silpnu
tis, pačiame savo augime, o antra, lietuviški 
priešai, visokio plauko “tautininkai” ir “pa- 
rapijonys” matydami didelį mašių pritarimą, 
matė savo šiaudinėms grupėms visišką žlugi
mą, ir skundė^valdžios įstaigose būk L. T. yra 
komunistų centras ir griauna Arg. tvarką. To 
pasekmėj išprovokuota L. T. 1-mos sekcijos 
parengimą, kur areštuojama 311 vyrų ir 4 
moterys. Be išorinių kliūčių, atsirado ir vi
dujinių, kas trukdė naujai pradėtą L. T. vei
kimą. Pačiose viršūnėse atsirado “ekonomis
tai,” kurie, vietoj, kad dirbti plačiu masiniu 
maštabu, kartu su pasaulio darbininkija, re
miant jų tuojautinius reikalavimus: kovą už 
duonos kąsnį ir gyvenimo sąlygų pagerinimą; 
vietoj to nopėjo, kad suruošus parengimą pasi
daryti vakarienę-baliuką, o pinigai niekam ne
galima naudoti. Prieš šią klaidingą nuomonę 
buvo vedama griežta kova, kuri ir buvo lai
mėta.

Liaudis, matydama griežtą ir teisingą L.T. 
liniją, rėmė visais galimais būdais. Liaudies 
Teatro veikla augo ir publikos skaičius per pa
rengimus ,didėjo. Kartu su masių pritarimu 
aufeo ir phts L. Teatras, ir iš mažos draugų 
grupelės laike 4 metų išaugo net iki 5 sekcijų 
su virš 200 narių.

Liaudies Teatras ne tik, kad iš mažos gru
pės išaugo į didžiulę meno organizaciją pra- 
plečiant savo veikimą, augimą narių skaičiu- 

(Tąsa ant 4 puslapio)

Visko Po Biskį Iš Darbininkų 
Gyvenimo

North Judd Co. susižeidi- 
mai gana daug pakilo. Pirmos 
Pagelbos ligonbučio slaugės 
paklausiau, kiek susižeidimų 
yra per dieną, sako, apie ke- 
turiasdešimts susižeidimų. štai 
mano departmente dvylika 
vyrų tik dirba, neskaitant ma
žų susižeidimų, trims vyrams 
nukirto galus pirštų, vienam 
užsinuodino kraujas. Susižei
dimų tiek daug yra iš keletos 
priežasčių. Pirma — iš dide
lės paskubos, o antra tai, kad 
yra privažiavę nelavintų dar
bininkų iš visur, nuo ūkių, iš 
mažų miestelių, iš mainų, kur 
nėra matę kitokios mašinos, 
kaip tik automobilių, šiuos 
jaunus vyrus pastato prie ko
kios suklerusios senoviškos 
mašinos be jokio paaiškinimo, 
kaip apsisaugoti nuo susižeidi- 
mo. štai kokį liūdną atsitikimą 
mačiau: Jaunuolis Stanley 
Gruido, atvykęs su šeima iš 
mainų, Pennsylvanijos, gauna 
darbą North and Judd Co. Pa
dirbęs kiek laiko, meta šį sa
vo 40c į valandą darbą, eina 
jieškoti kito darbo. Gauna 
geresnį darbą, su 55c į valan
dą, bet bosas reikalauja iš jo 
“Through Card,” o jis neturė
jo. Matot, šičion yra legališ- 
kas ir nelegališkas darbo me
timas. Legališkas, tai turi 
duoti kompanijai žinoti pen
kias dienas iš kalno ir gauti 
“through card.” Ir jaunuolis 
turi grįžti pas North and Judd 
Co. dirbti, o paskui legališkai 
kvityt darbą. Sugrįžus, padir
bus kelias dienas, nukerta jam 
pirštą ir užsibaigė visa istorija 
gauti darbą su daugiau mo- 
kesties. Vieną sykį pasitaikė 
važiuoti iš ligonbučio kompa
nijos automobiliuje, moteris 
sėdėjo sale manęs, kuriai die
na atgal buvo nukirstas pirš
tas. ši moteris drebėjo iš di
delio nervų sukrėtimo ir žek- 
sėjo, matyt, nuo didelio verk
smo. Maldaujančiu balsu aiš
kino man, kad turinti šeimy
ną užlaikyti ir tik pradėjus 
dirbti nukirto jai pirštą.

Vietinis laikraštis praneša, 
kad du šimtai žmonių turėjo 
mesti darbą ir grįžti atgal iš 
kur atvyko, negalėjo gauti 
kambarių. Daugelis gulėjo au
tomobiliuose, o kiti pažįstamų 
priemenėse. Taipgi, per per
eitus devynius mėnesius nei 
viena šeimyna nesikraustė iš 
vienos stubos į kitą. Valdžia 
stato namus ant trijų šimtų 
šeimynų ir tikimasi, kad greitai 
bus gatavi, bet tai bus tik la
šas kibire.

New Britain dar vienas ge
ras dalykas, tai diskriminaci
jos skirtingų tautų bei rasių, 

įgalima sakyti, kad visai nėra. 
Čia yra daugiausiai visokių 
tautų ateivių ir neišgirsi pra
vardžiuojant vieną tautą ki
tos. Labai pagirtinas dalykas 
tai, kad negrai eina į visas 
viešas išeigas ir nieks nemėto 
bjaurių žodžių bei paniekos 
žvilgsnių. Atvažiavus iš mies- 

įto, kur bjauri neapykanta 
viešpatauja prieš juodveidžius, 
tai net stebėtis reikia valgant 
prie vieno stalo arba sėdint 
teatre greta su negrais.

J. B.

Shanghai — Japonų lai
vynas plaukia į pietus, lin
kui Holandų Indijos.

Cairo. — Anglai jau pri- 
I pažįsta, kad vokiečiai atme
tė juos atgal iki pirmesnių 
pozicijų Libijos-Egipto fron
te.
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Ketvirtas puslapis

Meno Skyriaus Dalis Binghamton, N. Y.
ARGENTINOS TEATRAS 

(Tąsa nuo 3 puslapio)
mi, bet ir palyginus darbo rezultatus, rasime 
padarytą didelę pažangą meno darbe. L. T. 
užlaiko savo biblioteką su pažangiosios min
ties turinio knygomis. Šiandien perstatomi vei
kalai, kurie anksčiau buvo lietuviams tik sva
jone. Liaudies Teatras palaiko su kitomis lie
tuvių draugijomis draugiškus ryšius ir pasiry
žęs su tomis draugijomis bendradarbiauti, ku
rios tik duoda lietuvių kolonijai naudą. Veda 
aštrią kovą su tomis grupėmis, kurios neša 
žalą lietuvių kolonijai ir šmeižia lietuvio var
dą. Kiekvienas Liaudies Teatro gautas cen
tas neina nenaudingiems tikslams, bet su na
rių nutarimu skiriama apšvietus ir kultūros 
tikslui. Liaudies Teatras per savo gyvavimo 
laikotarpį yra pastatęs virš 90 proletarinių 
veikalų. Iš jų keletas buvo perstatomi pakar
totinai, nes reikalavo publika. L. Teatras iš
auklėjo savo tarpe narius, kurie laisvu noru 
vyko į žūt-būtiną kovą, prieš žmonių priešą 
fašizmą. Tie Liaudies Teatro žuvusieji drau
gai ant Ispanijos žemės, kovoj prieš fašizmą 
aiškiai rodo, kad Liaudies Teatro tarpe yra 
griežtas ir teisingas nusistatymas už apšvietą, 
kultūrą ir kovą prieš žmonijos priešą fašizmą.

Liaudies Teatro Sekcijos
Matant Liaudies Teatro veiklos plėtimąsi, 

didėjimas narių skaičiumi privertė tverti sek
cijas, ten kur yra didesni lietuvių kvartalai. 
Pirmoji sekcija susitvėrė Villa Crespos rajone, 
rugpjūčio 12 dieną, 1932 m. Ši grupelė iš syk 
buvo silpnutė, vos tik iš 7 draugų. Kad veikla 
duotų geras pasekmes, buvo j ieškoma naujų 
jėgų, ypatingai iš senesnių kolonijos meninin
kų. Pirmutinis veikalas buvo ruošiamas “Buo
žės,” salione Jose Verdi. Režisūros darbui bu
vo pakviestas draugas J. Kanaverskis, kuris ir 
iki šios dienos, nežiūrint savo amžiaus ir sun
kių gyvenimo aplinkybių, uoliai darbuojasi 
pirmos sekcijos eilėse, kaipo gabus meninin
kas ir nenuilstamas 1-mos sekcijos režisorius. 
Padarytos provokacijos iš lietuviškų fašistu
kų: Kliaugos, Balčiūno, čiučelio ir Lietuvos 
šnipo—atstovo Gaučio priešakyje, Liaudies 
Teatro arešto, daugiausia teko nukentėti pir
mai sekcijai, nes įvykęs užpuolimas 26 d. lap
kričio, 1932 m. ant Liaudies Teatro pataikė 
ant pirmos sekcijos parengimo, kame areštuo
ta 311 vyrų ir 4 moterys.

Išėję draugai į laisvę dar su didesniu en
tuziazmu varė pirmyn darbą.

Drg. Kanaverskis parašė net keletą veikalų: 
“Baisus sapnas,” “Katalikiškos vestuvės,” 
“Karas,” “Bado nasrai,” “Buožienė,”, “Pralo
tas Olšauskas” ir keletą dialogų, kurie buvo 
perstatyti pačios pirmos sekcijos. Vienas iš jų, 
t. y., “Bąisus sapnas,” specialiai buvo pritai-

kytas prieš šnipų provokacijas. Pažymėtina, 
kad šis veikalas, įvykęs tuojaus po užpuolimo, 
sutraukė daug publikos, nežiūrint, kad lietu
viški parazitai stengėsi atkalbinėti; gązdinda- 
mi, būk ir vėl įvyks policijos užpuolimas. Sek
cija smarkiai paaugo narių skaičiumi ir kas 
kart daugiau plečia savo veikimą.

(Pabaiga pirmadienį)

Gegužės 30 įvyko Nelies

Waterbury, Conn.
Mines Lietuvos Išsilaisvinimą

[rybinės Lietuvos metų gyvavi
mo. “Laisvė” gauna tiesiogi
niai žinias iš darbininkiškos 
Lietuvos, todėl mums A. Bim-

Biednas.

Eilėraštis parašytas Argentinos L,. 
L. Teatro vardu, pasveikinti laisvąją 
tėviškę — L. L. Teatro 10-ties metų 
gyvavimo sukakties proga.

Kai matysim jau laisvą šią šalį — 
Kai po jungu čia nieks nevaitos.
Kai liuosybės skaisčioji saulelė, 
Patekės ir La Platos krantuos.

Bus jau ramūs ir šėlę nutils . . . 
Neteisybė ir skriaudos bus žuvę, 
Vergas pergalės šūkiu prabils!
Tai ir mes tada lyrą paėmę
Pas tave, o tėvyne skubėsim
Tavo džiaugsmo jėgų pasisėmę 
Tau ir augt ir bujot, mes padėsim.
Meilė mūsų, tau dega karštoji 
Kai liepsna tavo laimėli įskelta 
Tau parnešim, tėvyne, mieloji 
Mes lyrą kovose nukaltą.
Glamonėsim mes gimtą arimą 
Tavųjų laukelių žalių
Kur jau brolių dejonės nurimo —
Jau nėra ašarėlių gailių ! . . .

“ t
Ir mes girdim gegutę gluosnyne 
Kai ji kužda, kalba jums sava; 
Sveiki broliai, jau laisvę pažinę 
Augk, Tarybų laisva Lietuva!

Pasaulis platus — mūs tėvynė — 
Laisvu jį matyti mes norim!
Tik tada pas tave o, tėvyne, 
Mums svečiuotis bus gera — padoru.
Bet dar čia, mūs antrojoj tėvynėj 
Vergas vis pergalės laukia 
Dar jis teisių savų neapgynė — 
Į kovą! Į kovą! — vis šaukia!
Oi, matysim jau laisvą šią šalį, 
Ir po jungu čia nieks nevaitos . . . ■
Oi, liuosybės skaisčioji saulelė, 
Patekės ir La Platos krantuos . . .

Gegužės 1941 m. Bs. Aires.

M. Gedvilas

Lietuvos Mokytojų Uždaviniai
(Tąsa)

Dar nėra metų, kai griuvo 
buržuazinis rėžimas. Nors pa
siekta labai daug, bet neįma
noma per trumpą laiką ištai
syti tai, kas buvo gadinama 
šimtmečiais. Sukurt socialinę 
visuomenę yra didelis uždavi
nys, ir jam reikės visos eilės 
kovos ir darbo metų. Moky
tojai kasdien susiduria su 
reiškiniais, kurie dar yra už
silikę iš kapitalistinės santvar
kos. Mokytojai girdi ir priešų 
kalbas. Užtat mokytojo parei
ga yra aiškinti socialistinės 
statybos uždavinius, pasiseki
mus ir sunkumus.

Kauno mokytojai daug pri
sidėjo prie rinkimų kampani
jos, proletarinių švenčių ren
gimo, daug dirbo vakariniuo
se kursuose ir mokyklose. Ta
čiau prie viso šio darbo dau
giau matėme pradžios~mokyk- 
los mokytojus, mažiau—vidu
rinių ir specmokyklų darbuo
tojus. Apskritai, pradžios mo
kytojas visą laiką buvo arčiau 
liaudies, arčiaus darbo žmonių.

Pradžios mokyklose dau
giausia mokėsi darbo žmonių 
vaikai, o vidurinėse mokyklose 
dominavo turtingesnieji, buo
žių ir miestų buržuazijos sū
nūs ir dukros. Pradžios moky
klos mokytojas glaudžiau ben
dradarbiauja su tėvais, nes jie 
gyvena artimoje mokyklos ap
ylinkėje. Vidurines mokyklas 
lanko žymi dalis iš tolo atsi
kėlusių mokinių. Dėl to ir vi
durinių mokyklų mokytojai li
ko labiau nutolę nuo liaudies, 
labiau išpenėję, šiandien vi
durinių bei specmokyklų pe
dagogams reikia daugiau ei
ti į liaudį ir daugiau prisidėti ga tvarka ir drausmė, parem-

prie kultūros kėlimo darbo. 
Tam labai patogi proga yra 
naujas paprotys pramonės 
įmonėms šefuoti atskiras vidu
rines mokyklas, šia proga mo
kytojai gali orgapizuoti įmo
nėse kursus, paskaitas ir kul
tūrines pramogas.

Didelės reikšmės mokymosi 
kokybei pakelti turi tai, kad 
moksleiviai žinias įsigytų są
moningai. Reikia kategoriškai 
pasmerkti moksleivių prakti
kuojamą mechanišką įsikali
mą atmintinai taisyklių, dės
nių, teoremų, išdavų ir 1.1.

“Mums nereikia kalimo, bet' 
mums reikia vystyti ir tobu
linti kiekvieno moksleivio at
mintį pagrindinių faktų žino
jimu”. (Leninas).

Žinių įgijimo sąmoningumas 
yra svarbiausia sąlyga įgytoms 
žinioms neužmiršti. Šiuo at
žvilgiu didelės reikšmės turi 
moksleivių sugebėjimas sava
rankiškai dirbti tiek mokyklo
je, tiek ir namie atliekant už
davinius. žymių vaisių galima 
pasiekti pakeliant pamokų ko
kybę, nenukrypstamai įgyven
dinant pagrindinius tarybinės 
didaktikos principus.

Geresniems rezultatams pa
siekti taip pat reikalinga pa
gerinti viso mokymo—pagal
binio darbo kokybę, būtent: 
pagerinti pionierių darbą, iš
vystyti užmokyklinį darbą, 
soclenktynes ir t.t.

Keletas žodžių apie draus
mę mokykloje. Tinkamos 
drausmės stoka didžiai pavei
kia moksleivių pasiekiamą re
zultatų lygį. Vietoje buržuazi
nių mokyklų seno muštravimo, 
tarybinėje mokykloje reikalin-

ta pačių moksleivių sąmonin
gumu ir aktyvumu.

Sąmoningai drausmei klasė
je įvesti svarbiausios priemo
nės yra vaikų kolektyvo įta
ka, šeimos įtaka, visuomeninė 
įtaka, įtikinantieji mokytojo 
žodžiai ir asmeninis pavyzdys. 
Tinkamai pastatytas komjau
nimo 
daug 
ningą

darbas eilėje mokyklų 
prisidėjo ugdant sąmo- 
darbo discipliną.

(Bus daugiau)

Okulevičiūtes ir Stephen Mory 
sutuoktuvės. Ceremonijos atsi
buvo lietuvių šv. Juozapo par. 
bažnyčioj. Pokylis įvyko Lie
tuvių svetainėj. Dalyvių buvo 
daug, kaip vietinių, taipgi iš 
toliau.

Nuotaika buvo gera. Jauna
vedžiai gavo daug dovanų,' pi
nigais ir daiktais.

Nuo savęs linkiu jaunave
džiams linksmo šeimyniško 
gyvenimo.

Birželio 7 d. apsivedė Anna 
Mikolajūnaitė su rusų tautos 
vaikinu, Stuo Baka. Sutuoktu
vių ceremonijos įvyko St. 
Michels rusų bažnyčioj.

Vestuvių pokylis atsibuvo 
Lietuvių svetainėj. Daug da
lyvių buvo, virš du šimtai 
žmonių visokių tautų ir pa
žiūrų. Visi gražiai linksminosi, 
šoko, dainavo ligi vėlumai 
nakties. Jaunavedžiai daug 
dovanų gavo.

Drg. Petr. Mikolajūnai yra 
“Laisvės” skaitytojai. Linkiu 
jūsų dukrelei ir žentui linksmo 
šeimyniško gyvenimo.

ž J. K. Navalmskiene.

Birželio 29 d., 1941, įvyksta 
Lietuvių Parko už Lakewood 
ežero “išvažiavimas” kitaip 
pavadinus a p v a ikščiojimas, 
metų gyvavimo naujos tarybi
nes Lictuyos. Apvaikščiojimą 
rengia visos waterburio pažan
gios organizacijos, formoj iš
važiavimo. Bus dainų progra
ma ir prakalbų. Dainų progra
mos išpildyme dalyvaus Lais
vės Choras iš Hartfordo; Aido 
Choras 
Choras 
Kalbės

ba galės daugiau papasakoti 
apie Lietuvą ir jos priešus. 
Lietuviai ir tarptautiniai prie
šai staugia prieš darbininkišką 
Lietuvos valdžią, visaip ją nie
kina, kad nužeminus Ameri
kos lietuvių akyse. Mes Ame
rikos ir viso pasaulio lietuviai

šeštadienis, Birželio 21, 1941 

darbininkai turim parodyti sa
vo priešams, kad didžiuma A- 
merikos lietuvių, stovi su nau
jąja darbo žmonių valdžia!

Todėl, lietuviai darbininkai 
visi urmu važiuokime virš mi
nėtai! išvažiaviman. Parody
kim darbo klasės priešams, 
kad dori Amerikos lietuviai. 
stovi su naujuoju progresu, 
prieš reakciją ir prieš karą!

Lietuvos Draugas.

Cliffside, N. J
b ūsą 

pikniką, liepos 6 
Parke,

iš Torrington ir Vilijos 
iš Waterbury Conn, 
visų mylimas kalbėto- 
Bimba, “Laisvės” re

daktorius. Visiems chorams 
vadovaus panelė B. Rasimavi- 
čiūtė.

Gerbiami Watcrburio ir vi
sos Conn, valstijos lietuviai, 
mums yra kuo pasidžiaugti ta-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

Salo šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir šampano. O Adus tai geriausios rūšies 

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai 

—
Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 

sustokite persitikrint.

ALDLD 77 kp. ruošia 
į “Laisvės 
d., Clinton Parko, Bctts i]’ 
Maspeth Avės., Maspeth, L. I. 
Busas išvažiuos nuo Chas. 
Green vietos, 267 Walker St., 
1 vai. po pietų. Kelione į abi 
pusi $1.00. Prašome užsiregis
truoti vietas iš anksto pas ko
misijos narius arba po virš mi
nėtu antrašu. Rep.

J. GARŠVA
Graborius-Undertftker 

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

Bar ir Grill
Moderniškai Į puošta 

Lietuviška Alude
Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti., 

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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 Ka
ziuku, 100% tikro bičių Medaus, geros ruginės duonos, 
WHEAT GERM, įvairių žolelių, sutaisytų arbatų nuo vidurių 

O sukietėjimo, ir šiaip arbatų, M int 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, K AL, tabletelis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietoje baltos druskos ir jodynos. Dr. Wieel garlic 
dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo, SOŲPLETS viena 
tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gauti 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 pir.ksite 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-j 
tus. Rašykite ar telefonuokite arba kreipkitės asmeniškai.

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

Susipažinimui — veltui literatūra.
VITAL HEALTH FOODS 

KANAPORIAI
465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Tel. E Vergreen 8-9805 / ''

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Ml

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir {vairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

IAMWWW.

DIDIEJI LIETUVIŲ

PIKNIKAI
Naudai Dienraščio “Laisves”

Prašome įsitėmyti šiuos piknikus ir iš anksto prisiruošti 
juose dalyvauti:

MAYNARD, MASS.< į*
7 Vose Pavilion Park

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

BROOKLYN, N. Y. J?“’*,
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

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

moraliai ir materialiai.

PHII ADFIPHIA Rl,gi»31 A“?"5* £. £ M 11X1 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. ,

HARTFORD, CONN. Rw 31 August
LIETUVIŲ PARKE, LIGHTHOUSE GROVE 

Station 24, Glastonbury Road, E. Hartford, Conn.

DIDYSIS CONN. VALSTIJOS LIETUVIŲ PIKNIKAS
Pradžia 12 valandą dieną

’•*’ . v Ii UJįr • ■ ’i . i* .’.'-.I.V ... • t. . • t-LGgf
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Smetonininku Kalnas Pagimdė Pelę

(1-14-148)

aor
Newark, N. J

No.

SKAITYTOJŲ BALSAI Nosį rami

on

C B 125:15

Borough

N. Y.

pietų.
ft

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

VARPO KEPTUVE
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

TILŽĖS SPAUDIMO

50c

35c

i

$3.00 
35c 
25c 
15c I

šmotus su- 
nepritaria 

santvarkai.
paprašė

337 Union Avenne 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer &1I58

Brooklyn, N. Y
Parėm Yra Skaniausi

25c
60c

$1.50

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LVANDA-E. LeV AN DA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

d., Gun
LDS 11-

p r i n c i pal i s kai betoj as, 
Juozas Tysliava, da- 
“ Vienybės” redakto- 
galima sakyt, kad di- 

žmogaus, bet

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ROCHESTER, N.
Sekmadienį birželio 22 

Club Parke ruošia pikniką 
167 kuopos. Pradžia 1. vai. po pietų
iki vėlai vakaro. Bus muzika šo
kiams, užkandžių ir gėrimų. Kelro
dis: iš Rochestcrio East Ave. iki 
Penfield No. 33 kelio. Šiuom keliu 
važiuokite iki Penfield miestuko ir 
čia rasite pikniko vietą. — Kviečia 
Rengėjai. (144-146)

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kai tas.

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

LIC E N S15 S
NOTICE ir hereby riven Hint Licen 
RI, 7578 has been issued to the un<h

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inrnan Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDO6:
2-4 ir 6-8 vakare
Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

DANIEL GOLDSTEIN & BENJAMIN 
CI.ICKMAN

201!) Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTH E ii- herebv eivi-n that I Jeonse No

su se-

r i

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia* kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nosirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

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

JI
W1* -.
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Union City, Conn. — Tai bu
vo šių metų birželio 15 dieną, 
kada turėjo suvažiuot iš visos 
Naujos Anglijos fašistai bei jų
jų šalininkai į Union City, 
(Conn., į Linden Parką “Vieny
bės” piknikan. Kaip laikraš
čiai, taip ir radijušas bubnijo, 
kad tai bus Lietuvių diena! Sa
kė, pradžia bus 10 vai. ryto.

Kadangi tą dieną neturėjau 
nieko veikti, tai nutariau, kad 
vistiek reik pažiūrėt tųjų jų 
stebuklų, kuriuos tą dieną fa
šistai turėjo parodyt. Atvykau 
antrą valandą po piet. Iš New 
Yorko du autobusai stovi ir 
tik kelios mašinos. Nervuojasi

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

tai palieka misterija. Tik 
jisai vienas tai žino.

Bet nuo žmogaus, kaip 
nuo mulo garai garuoja, kol 
tą karą pripildai anglimis, 
į kurį telpa beveik keturi to
nai. Kartais \ kiekvienas 
šmotelis anglies tavo krau-

rą. O čia štai neprietelius 
ima ir pavagia...

Kas taip darė?
Tai yra bjauriausias dar

bas, kokį tik žmogus gali 
įsivaizduoti.

Ką reiškia jų maldos? Ką 
reiškia penktas prisakymas 
—neužmušk; sekmas nevok! 
Kad patys kunigai bažny
čiose savo naudai juos bjau
riai išnaudoja. Jie mokina: 
mylėk artimą, kaip pats sa
ve. Nevok, nežudyk, neuž- 
vydėk kitiems turtų. O ar 
ištikrųjų taip daroma?

Visai ne.
Susnikų Jurgis.

Aukso Altoriukas, paprastu ap
daru .........................................

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ..................................

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 ................................

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

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

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

M. žukaitls, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

Buvo rezoliucija, .kurią skai
tė Tysliava, žinoma, nukreipta 
prieš Sovietus. Tysliava sako, 
perskaitęs' rezoliuciją: “kas už 
rezoliuciją, kelkit po ranką.” 
Vos apie 30 rankų pakilo, pas
kui jis bėgdamas sako, kad “re
zoliucija vienbalsiai likosi pri
imta.” Bet kodėl Tysliava ne
minėjo, “kas prieš rezoliuciją, 
pakelkit po. ranką?” .Vadinas, 
jis bijojo. Kurie rankų nekėlė, 
tie visi priešingi buvo. Taip 
žmonės kalba. O tokių buvo 
apie 270 asmenų!

Tuo ir baigėsi fašistų absur
diškas kermošius. Ten ITuvcs.

W. Skeitaičio užeigoje, 189 
Ferry St., ir pas visus Sietyno 
Choro narius.

Prašome visus registruotis 
iš kalno, 'kad mes galėtume 
užsakyti reikalingą kiekį busų 
ir laiku susirinkite paskirtose 
vietose.

Visiems iki pasimatymo,
Komitetas.

HARTFORD, CONN.
Sekmadieni, birželio 22 d. įvyks 

didelis išvažiavimas: Ruošia LLD ir 
LDS Apskričiai, įvyks New Haven, 
Conn. Kurie norite važiuoti, prašo
mo įsigyti autobuso bilietus iš ank
sto. Į abi pusi $1.00. Bilietus galite 
gauti pas Laisvės Choro narius ar
ba 155 Hungerford St. Autobusas 
išeis J2:30 vai. po pietų nuo Laisvės 
Choro Svet., 
Kviečia Kom.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

Washington. — Vengda
ma šnipų, Amerikos vyriau
sybe uždraudė į važiuot į šia 
šalį tokiem pabėgėliam, ku
rie turi artimų giminių Vo
kietijoje.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

C=IOE=3OI

SKELBKITE^ "LAISVĖJE

rengėjai ir atvykę fašistai, kad 
nėr žmonių! Gi vėliau, apie 
5:30 vai. pradėjo kiek pasipil- 
dyt publikos, bet visgi daugiau 
ten nebuvo kaip 300 žmonių, 
tai galima sakyt, kad nevykęs 
piknikas!

Diena, lyg tyčiomis, buvo 
ekstra graži. To kiek laiko pra
dėjo prakalbas. Buvęs Lietuvos 
konsulo sekretorius—atašė Si
mutis pradėjo. Pažiūrėjus, tai 
jis nemažas vyras, bet proto, 
tai kaip kas kūdikį: plūdo So
vietus, kiek tik galėdamas. 
Daug kas nusistebėjo iš inteli
gento tokios kalbos, nes buvo 
tikėtasi tinkamesT.es kalbos.

Kaipo 
tai buvo 
bartinis 
rius. Tai
durnu pusantro 
proto tiek turi, kad jam kiti tu
rėtų pusantro' karto tiek pasko
lint, kiek jis didumo. Perstaty
tas buvo jis. kaipo poetas. Visi 
juo bjaurėjosi ir labai bodėjosi. 
Bažijosi Tysliava, kad už 10 
dienų tikrai Sovietų Sąjunga 
bus užpulta ir sumušta! Pažiū
rėsim. Gi kalbėdamas, jis vis 
vartojo du lietuviškus žodžius, 
trečiu rusišku jis “paauksuoda
vo.” Taigi matėsi, kad ir jam 
rusų kalba lengvesne, negu lie
tuviška, bet aš manau, kad jis 
vargiai moka rusiškai, tiek, 
kiek ir francūziškai!

Tysliava pamėgdžiodamas 
proletarišką kumštį, kėlė, kaip 
ir kun. Balkumis, net du kumš
čiu į viršų. Proletariškas meto- 

•toja, vilku beesąs. Na, 
Tysliava kuone verkda- 

užuot dviejų busų, 
Brooklyn© atvažiuot 
8 busams, Bet ten, 
dieną yra susirinkę

galinu 
mas sako, 
reikėjo iš 
mažiausia 
girdi, šią
apie 15,000 ir jie iškėlė kumš
tis į viršų garbina Staliną ir 
džiaugias Lietuvos nelaime! Ty
sliava,. turbūt, turėjo minty, 
kad New Yorko apylinkėj buvo 
didelis piknikas, kur žmones 
džiaugėsi, kad fašizmas Lie
tuvoj galą- gavo, bet kaip jis 
galėjo žinot, kad ten 15,000 
žmonių buvo? Jeigu taip, tai 
linksmą naujieną jis buvo pasa
kęs ir savo melus į 
mušė, būk niekas 
dabartinei Lietuvos

Pirmininkaujantis
dalyvių, kad kaip tik pritems, 
tai kad susirinktų visi į šokių 
salę pamatyt Smetonos atvyki
mą į Jungtines Valstijas. Kuo
met tik filmoje pasirodė Sme
tona, taip smarkiai subaubė vi
soje salėje publika, kad aš jau 
buvau manęs, kad jie turės nu
traukt rodyt filmą. Kuomet tik 
Smetoną parodo filmoj, tiek 
baubimo salėj. Matyt, kad jo 
nemyli nieks

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Sietyno Choras ruošia tris 
busus iš Newark© j dienraščio 
“Laisves” pikniką, liepos 6 d., 
Maspcthe, L. 1.

Pirmojo bus© pirma stotis 
bus 5(56 Clinton St., E. Oran
ge, N. J. Visi tos apylinkes lie
tuviai galite užsiregistruoti 
pas K. Žukauskienę ir visi su
sirinkite ten, kaip 12 v. dieną.

Nuo šv. Jurgio salėj 
išeis pirmą valandą po

Kelione į abi pusi 85 
y patai.

No ri n tie j i pasimatyti
nai matytais gerais draugais, 
su jais smagiai laiką praleis
ti, paremti dienraštį “Laisvę”, 
visi ir visos ruoškitės iš kalno.

Važiuotos bilietus galite 
gauti pas šv. Jurgio Draugijos 
sales gaspadorių, J. Mikšio ir

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MINERSVILLE, PA.
Birželio 22 dieną, sekmadienio va
ire, 7-tą valandą, įvyks svarbus 

susirinkimas ALDLD 1.4 kuopos, 
Darbininkų svetainėj. Sitam susirin
kime būtinai reikėtų dalyvauti kiek
vienam nariui, nes reikės nominuoti 
Centro Valdyba. O nuo Centro Val
dybos priklauso svarbumas organi
zacijos; todėl kiekvieno nario pride- 
ryste tuom rūpintis. — Užkviečia 
Kuopos Komitetas. (144-146)

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks-i

l lūs ir krajavus' 
^sudarau su ame-1 

rikoniškais. Rei-' 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

* y . mydydžio, kokio pa- 
. geidaujama. Tai-

pOgi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

36-40 Stagg St Tol. Stagg 2-5938
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

BAKING COB?- 
Brooklyn, n.v

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue .

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Varpo 
keptuvo 

yra 
unijine

THE BAKERS*

M
JUNIOR LABEL

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio 
kites prie manęs die 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis l-ūsite patenkinti.

w *

1113 Mi. Vernon Sired
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

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

gydomi. Kraujo ir šlapumo Tyrimai 
.. .................... ” ‘—l ir

Vyrų ir Moterų g.
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą 

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

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

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

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANbŲ

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRĄ ITIENE IR SŪNAI

MATEUŠAS SIMONAV1CIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvienų su batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
r imis,
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė, 
kambarys, 
su mote- 

Nedėliomis

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

Brooklyn, N. Y
Tel. Evergreen 4-9508

O, Tai Proga!
APDOVANOT /m TT V BT 
LAIKRODĖLIU: VI K U IV

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
zGRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

M O D E L S 
STARTING _

There’s fl 
flt fl Price 

Purse

GRUEN
For Every

Robert Lipton
JEWELER

Didžiausia, labiausia pa 
tikima laikrodžių i 
brangakmenių krautuvė

LADIES' GRUEN
“JONE”

15 Jewels, yellow 
□old filled case. 
Guildite back.

GENT'S GRUEN
“STUART”

IS Jewels yellow 
gold filled case, 

Guildite back.

LADIES’ GRUEN GENT'S GRUEN 
“CHARLOTTE" “SHERMAN"
15 jewels, pink or 15 jewels, pink or 
yellow gold filled yellow gold filled 

.case. Guildite back. case. Guildite back.

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Avo.

pas

LIPTON

Pamatykite 
Pasirinkite

3-D1AM0NDS
3 /.diamonds « 
■•t In a solid v 
yellow gold 
jac imtina.

NEW CREATION
B t u n n ! ng- 
1 y designed 
with 6 scintil- 
latln

BIRTHSTONE RING
Choice of ap-

Cr o pr I ate 
irt hstoner 

for every 
gtonth.

CAMEO RING
Genuine earn- 
•o set in n 
masslvs gold 
m o u nt fng. 
Valu.l

tinkamesT.es
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NwYorko^^^Zinigi
Kafeterijy Darbininkai 

Gavo Algy Pakėlimus

Paskutinis Pakvietimas Tarp Lietuvių
Brooklyniečiai ir newjersie- 

čiai, įsitėmykite ir nepamirški
te, jog šį nedėldienį, birželio 
(June) 22-rą, bus didelis ir 
dainomis gausus piknikas, ren
giamas ALDLD 2-ro Apskri
čio. Pikniko vieta: Old Cider 
Mill Grove, 186 Vaux Hall 
Rd., Union, N. J. (netoli Vaux 
Hall).

Važiuokite į pikniką visi! 
Važiavimas nebrangus ir ne- 
keblus. Dėl kelrodžio pažiūrė
kite “Laisvėj” šio pikniko 
skelbimuose.

Nevėl nokite, piknikas pra
sidės anksti.

Lilija Zataveckaitė, central- 
brooklynietė, neseniai sugrįžo 
iš Chicagos. Ketina pabuvoti 
pas saviškius vasaros mėne
siais. O rudeniop, veikiausia, 
vėl grįšianti į vidurvakarius.

ALDLD 2-ras Apskritys.
Viktorija Valukaitė, Dr. ir 

Mrs. Valukų duktė, baigė 
Adelphi Kolegiją su Bachelor 
of Arts laipsniu.

Ar Jau Turite Užsisakę 
Rusuose Vietą?

Grąžinkite Apskričio 
Bilietukus

Aido Choras ir LLD 1-ma 
kuopa yra užsisakę busus va
žiuoti į Liet. Literatūros D-jos 
2 Apskričio pikniką, įvyksian
tį šį sekmadienį, birželio 22-rą, 
Old Cider Mill Grove, Union, 
N. J. (ne Union City). Kelio
nė tik $1 “round trip.’ 
nu kampo Lorimer ir 
Eyck Sts. 12:30 dieną.

Nariai ir ne nariai,
norite užsitikrinti buse vietą, 
užsisakykite šiandien, “Lais
vės” raštinėj.

Negalėjusieji iš anksto už
siregistruoti, vistiek atvažiuo
kite. Jeigu busuose bus pritrū
kę vietų, galėsime grupėje nu- 

traukiniu. Kelionė ne-
kebli ir nebrangiau, 
sais, tik reikia biskį 
čioti tarp stočių.

Piknikui vieta yra

Išeis 
Ten

kurie

Visi turintieji bilietukų LLD 
2-ro Apskričio pikniko, kuris 
įvyks šį sekmadienį, Old Cider 
Mill Grove, malonėkite par
duotus ar neparduotus grąžin
ti tam, iš ko paėmėt, arba pri
duoti “Laisvės” raštinėj ne 
vėliau, kaip 12 vai. per pietus 
birželio 22-rą, prieš išvažiuo
jant busams. Važiuojantieji 
piknikan galėsite sugrąžinti ir 
piknike. Komisija.

Marijona .Buckus, Moterų 
Kliubo narė, sunkiai sirgo 
plaučių uždegimu. Krizis per
ėjęs, bet dar spėkų neatgavus. 
Girdėta, kad randasi Kings 
County ligoninėj.

Uršulei ir Walter Petru
liams, Jamaica gyventojams, 
birželio 7-tą jų draugai-gimi- 
nės suruošė 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukakties pokylį, 
Maspethe.

važiuoti
kaip bu-
pavaikš-

gražiau
sia iš visų šioje apylinkėje. 
Dainuos keturi chorai. D. M. 
šolomskas kalbės svarbiais 
dienos klausimais. Gera muzi
ka šokiams, taipgi bus valgių 
ir gėrimų, o trys iš piknikierių- 
dar parsiveš ir dovanų, kurių 
pirma yra $10, antra $5, tre
čia $3. Jiems piknikas gražiai 
apsimokės. Komisija.

Rytoj Pasilinksminsim 
Liuteriečiy Piknike

Dr. Martin Luther Draugi
jos piknikas įvyks jau šį sek
madienį, birželio 22-rą, Hoff
man Parke, 69-26 Cooper St., 
kampas 69th Place, Glendale, 
L. I. Liuteriečiai kviečia visus 
atsilankyti ir gražaus sodo 
pavėsyje su jais smagiai pra
leisti popietį. Draugijos komi
sija yra pasiruošus svečius 
maloniai, priimti — parūpinti 
stalus ir gerų vaišių, valgių ir 
gėrimų. Didelė salė šokiams.

šokiams grieš Juozo Tarno 
orkestrą. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Įžanga tik 30c.

Luther Draugijos nariai yra 
draugiški žmonės, asmeniškai 
ir organizuotąi paremia kitų 
organizacijų svarbius veiks
nius, dalyvauja jų pramogose, 
tad reikia tikėtis, jog ir brook
lyniečiai kitų draugijų nariai 
rytoj atidės įvairius kitus rei
kalus ir pareigūles kitai die
nai, o 22-rą pasilinksminsim su 
liuteriečiais.

ŠĮ Vakarą Išlydės Lietuvių 
Taikos Delegaciją; Gauta 

Daugiau Paramos

Greenpointietis Gustaitis, po 
operacijai sveiksta, šiomis die
nomis ruošėsi vykt iš ligoninės 
namo, 135 N. 4th St.

Kviečiame į Taikos 
Parę

Šį šeštadienį, birželio 21-mą 
“Laisvės” salėje, 8 v. v.

ĮŽANGA TIK 25c.
Tai bus parė ir išleistuvės 

delegacijos j Taikos Sargy
bą - Pikietą Washingtone.

Ateikite p a s i linksmint.
Bus šokiai ir užkandžių.

Iki pasimatymo,
L.D.S. Builders’ Kp.

P. Pakalniškis Dar Serga
Draugas Pranas Pakalniškis 

dar vis priverstas lovoj būti. 
Ligos krizis jau praėjo, po va
liai sveiksta, bet ne taip grei
tai, kaip draugui norėtųsi. Lin
kime draugui Pranui greitai 
pasveikti, kad vėl galėtų da
lyvauti veikloj.

Airiai Pažadėjo Remti 
Transportininkus

D.

pasilikdamas ir ant to- 
čampionu. Dalyvavo 54,- 
žiūrovų. Aprokuojama, 
įžangomis jie sumokėjo 

$450,000. O gal kelis syk

čiavo Billy Conn 13-me “roun- 
de,” 
liau 
487 
kad 
a pi e
tiek žmonių laikė' ausį priglau
dę prie radio, kad girdėt 
kumštynių eigą iv pasekmes.

Costas Dritsas, 
Kramberg, loka-

gaunama, kaip

Prie Fulton EI nugriovimo 
darbų pavojingai apdegė dar
bininkas S. O’Brien.

a

Kur tik pasisuksi šiomis die
nomis, visur išgirsi tariantis, 
ruošiantis lietuvius dalyvauti 
jaunimo ruošiamose taikos de
legacijos į Washingtona išleis
tuvėse šeštadienio v a k a ra, 
birželio 21-mą, 419 Lorimer 
St., Brooklyne. Tikimasi gerų 
sėkmių, nežiūrint šilumos, ka
dangi šis nepatogumėlis išlai
kymui taikos nėra nei šešėliu 
sunkumų, kuriuos reikėtų per
gyventi, jei šalis būtų įtraukta 
į šaudymosi karą.

Delegacijos komisija skel
bia ketvirtadienį gavusi seka
mos paramos:

Nuo So. Bostono moterų per 
H. T. $8.

Nuo brooklyniečių Moterų 
Kliubo dvi motinas delegates.

Vakar buvo 
gauta parama 
gatais. Tikisi, 
vimo valandai 
delegacija.

Williamsburgieciu Ky vėrių 
sūnus Edwardas patapo kuni
gu, birželio 15-tą turėjo pri
micijas lietuvių bažnyčioj ant 
So. 4-tos.

Henry Juška, žinomo Cent
ral Brooklyne batų krautuvės 
savininko ir veikėjo meno sri
tyje Jono Juškos sūnus sugrį
žo iš Illinois Universiteto vasa
ros atostogoms. Ž. R.

Komunistai per 6 Savaites 
Gavę 445 Naujus Narius;

Pratęsia Vają
Kings

Airių organizacijų masinia
me mitinge pereitą trečiadie
nį, Manhattan Center, vienbal
siai priimta rezoliucija, kuri 
smerkė nenorinčius leisti 
transportininkams teisės ko
lektyvių derybų, nors ta teise 
naudojasi privatinių įmonių 
darbininkai. Airiai pažadėjo 
visokeriopą paramą transpor
tininkams kovoje už unijizmą.

Kafeterijų Unijos Lokalas 
302, AFL, pereitą antradienį 
užbaigė derybas su kafeterijų 
savininkų organizacija dėl 
naujos sutarties, dalyvaujant 
Valstijinės Darbo Santykių 
Tarybos pirmininkui Arthur 
S. Meyer. Unijistams derybo
se vadovavo 
pirm., ir Sam 
lo sek r.

Sutartyje
unijos buvo reikalauta, pakė
limas algų po $2 per savaitę 
visiems ir po $2.50, $3 ir $4 
per savaitę tūliems, kurių algų 
skalė buvo laikoma nepakan
kama. Taipgi dviem doleriais 
paaukštinta minimum mokes
tis. Bendrai paėmus, gaus per 
metus apie $600,000 daugiau 
algomis. Sutarčiai išgauti pa
dėjo unijistų n u s i t a rimas 
skelbti streiką.

•Sutartis paliečia 140 žy
miausių miesto kafeterijų, su 
5,000 darbininkų. Jos užgyri- 
mui šaukiama narių masinis 
mitingas birželio 23-čią. Bus 
galioj iki rugsėjo 15, 1942 m.

Unijai dar reikės susitart 
su nepriklausomais apie 250 
savininkų, samdančių apie 4,- 
000 darbininkų. Tikimasi ir iš 
jų gauti tokias pat sąlygas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
6 <3

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

%

Sumušė 2 Streiko Vadus

Office Phone 
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
ĖVergreen 4-6485

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Joe Louis Supliekė 
Billy Conn

Pereito trečiadienio vakarą, 
Polo Grounds įvykusi ose 
kumštynėse Joe Louis nukumš-

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

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

DR. MARTIN LUTHER DRG-JOS

skelbta pirmiau 
lėšomis ir dele- 
kad iki išvažia- 
susidarys puiki

Visi ruoškitės ir dalyvaukite draugiškiausių Brooklyne 
žmonių — Dr. Martin Luther Draugijos piknike.

Įvyks šį sekmadienį, birželio 22 June
Bus skanią valgių ir gėrimų. Daug stalų kompanijoms.

HOFFMAN PARK
69-26 Cooper St., kampas 89th Place Glendale, N. Y.

VELTUI BAŽIJOSI
Laivakrovių unijos viršinin

kas ponas Joseph P. Ryan bu
vo prižadėjęs valdžiai, kad jis 
nedaleis newyorkiečių streikui 
plisti i kitus miestus. Bet ėmė 
ir sustreikavo baltimoriečiai. 
Dabar jis mušasi krūtinėn esąs 
nekaltu.

Užgirta Gyvenamų 
Namų Projektas

Lokalo 14 0-to 
ketvirtadienį 
tik išėjus iš 
teismabučio

sekminges-
vajaus už

pasibaigt

Sąmatų Taryba pereitą ket
virtadienį užgyrė tris gyvena
mų namų statybos projektus, 
kurių miesto darbininkų, ren- 
dauninkų ir tūlos pilietinės or
ganizacijos prisispyrusiai rei
kalavo. Užgirta vienbalsiai, 
nežiūrint stambiųjų nuosavy
bių atstovų protesto.

Parkų komisionierius Moses 
priešinosi išleist $3,500,000 
padvigubinimui nuo seniau su
planuoto Amsterdam Houses 
projekto New Yorko W. Sidėj, 
reikalaudamas tą sumą per- 
vest įrengimui žaislaviečių.

Taryba priėmė dar dvi re
zoliucijas, taikančias į civilių 
miesto darbininkų algas. Vie-Į 
na leidžia perklašifikuoti, o 
kita tiesiog nukerta po $200 
algos per metus tiltų opera
toriams.

Peter V. Cacchione, 
apskričio komunistų organiza
cijos pirmininkas, savo prane
šime spaudai skelbia, kad to 
apskričio komunistai per šešių 
savaičių vajų įrašė 445 naujus 
narius. Apie tai jis sako:

“Per penkis metus mano 
veiklaus dalyvavimo Brookly
ne, aš neatsime*nu 
nio narių gavimo 
šį.”

Vajus, turėjęs
birželio 15-tą, kaip skelbia 
pranešime, pratęsta iki liepos 
4-tos, kadangi keturios iš de
šimties sekcijų nespė j tįsios už
baigti savo kvotos, šešios bai
gusios kvotas sekcijos esą pa
dauginusios savo narių skaičių 
10 nuošimčių.

Sakoma, pas verbuotojus, į 
kuopų ir sekcijų raštines atei
na daug sveturgimių darbinin
kų klausinėti, kaip jie galėtų 
įstoti. Daugelis iš jų, sako, iš
eina nuliūdę, 
jog jie negalės įstoti dėlto, 
kad nepiliečiai. 
yra 100 
partija.

Ateiviai, kaip ir ameriko
nai, sakoma, susižavi tos par
tijos drąsiu ir pasišventusiu 
darbu už taiką ir liaudies de
mokratines teises. Browderio, 
partijos vado, nuteisimas kalė
ti už tas idėjas, sakoma, daro 
į mases didelės įtakos.

L. K. N.

Alex Sirota ir Sol Kitain, 
Lovų Dirbėjų 
nariai, pereitą 
buvo užpulti vos 
Bridge Plaza 
Williamsburge.

Teisman jie buvo pašaukti 
pasekmėje streiko ir pikieto 
prieš Pūro Feather Co., 566 
Johnson St., kur jie ką tik bu
vo išvedę streikai! 50 tos šapos 
darbininkų, didžiumoj negrų.

Kitain primuštas iki neteki
mo sąmonės, galva sudaužyta 
Sirota ir gi sumuštas. Abu bu
vo atnešti į teismabutį ir ten 
ambulanso daktaras apžiūrėjo 
ir apraišiojo. Teisėjas North
rop ant vietos išdavė varantus 
areštuoti užpuolikus.

PRAMOGOS
Joninių ir Gimtadienio Pare
Jonas Jurevich (Yurevi- 

čius ruošia parę šį sekmadie
nį, 22 d. birželio (June) pami
nėti Jonines ir savo gimtadie
nį. Jis kviečia savo draugus 
— pažįstamus užeiti į jo var
duvių ir gimtadienio parę.

Jonas Yurevičius yra pasi
ruošęs gerai pavaišint svečius 
valgiais ir gėrimais. Prašome 
įsitėmyti antrašą:

CLEVELAND PALACE 
234 Cleveland St., prie Fulton 

St., East New Yorke 
Tel. APplegate 7-9718 

(144-146)

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

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

Sun. all day and night.

SKELBKITES “LAISVĖJE

kada praneša,

Mat, partija 
nuošimčių pilietinė

WPA Darb. Delegacija 
Išvyko Washingtonan
Masinė delegacija iš 100 

WPA darbininkų išvyko į Wa
sh ingtoną pereito ketvirtadie
nio vakarą protestuoti nuka- 
pojimą paskyrų WPA dar
bams.

Sulyg dabartinio federates 
valdžios—plano 415,000 WPA 
darbininkų būtų išmesta iš 
darbų, bėgiu sekamų 3 savai
čių.

Išvykstanti delegatai, sako
ma, tarėsi dalyvauti ir pikiete 
prie Baltojo Namo, kadangi 
kapojimas WPA paskyrų pa
eina nuo bilioninių išlaidų ka
rui.

Majoras LaGuardia pralai
mėjo teisme reikalavimą pra
šalinti iš miesto gatvių kursa- 
vimų užmiesčio busų, įstei
giant jiems stotį kur nuoša-^ 
liam priemiestyje.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 15 m. išdirbtas biznis, 

20 fornišiuoti kambariai, gražioj 
apylinkėj. Priežastis pardavimo — 
bloga 
rašų: 
City, 
(bk.)

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

Grill biz- 
j kariuo-

Parsiduoda Nick’s Ęar & 
nis už $1,000. Sūnus išėjo 
menę, tai tėvas vienas nenori lai
kyti to biznio. 362-366 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y. (142-147)

Rengia Literatūros Draugijos Antras Apskritys

Įvyks šį Sekmadienį

BIRŽELIO 22 JUNE
Puiki proga gerame ore praleisti laiką ir išgirsti gražių 

dainų. Dainuos Aido Choras iš Brooklyno, Sietyno
Choras iš Newark, Bangos

Pirmyn Choras iš
Choras iš Elizabeth ir • 
Great Neck.

BUS OLD CIDER MILL GROVE
186 Vaux Hall Rd. arti Burnett Ave. Union, N. J.

Įžanga 35 centai, iškaitant taksus. Pradžia 1 vai. po pietų

Gera Orkestrą Gros Šokiams
Bus visokių gėrimų ir skanių užkandžių. 
Taipgi bus laimėjimai piniginių dovanų.

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

Iš Elizabeth, N. J., paimkite No. 8 Bus iki Morris ir Bernard 
Avės. Union, N. J., ir eikite 5 blokus iki parko. Arba galima Eli- 
zabethe paimti Busu^ No. 49 ar 50 ir važiuoti iki Htflside Bank, 
Hillside, N. J., ir čia paimkite Bus No. 10, kuris nuveš iki pat parko.

PUBLIC

NOTARY Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

»

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Tel. Ev. 4-8698

Staf 
*dre8as;

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

i
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtu ir žalių.

JOSEPH THOMAS MUZIKA GROS ŠOKIAM
PraSome nenivėlinti, kad daugiau, laiko turėtumėte 

pasilinksminti ir pasišokti.
Pradžia 2 vai. po pietų Įžanga 30 centų.

’iTTTTTTTTTTTTTTTT^^

Išimtinas Rodymas New Yorke! 
Jausmingas Judis Wales Mainierių 

PAUL ROBESON vaidina 

‘The Proud Valley’ 
Taipgi: Parinkti Trumpi Dalykai

)M l»30 QRamuct 54049 WKPYK „
Francfiziškas pritaikymas Joseph© Con- 
rado apysakos “Under Western Eyes” 

PIERRE FRESNEY vaidina 

“Razumov”
• Vėlai Rodoma šiąnakt

Gaminami EuroplSko Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai Ir barščiai
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.




