
Nors “Laisvės” jubilėjinis 
numeris buvo išleistas vakar, 
tačiau ji pradėjo išeidinėti 
kaip šiandien —pirmutinis jos 
numeris pasirodė 1911 metą 
balandžio 5 d.

Tuomet gyvenau Dzūkijoj.
Mano brolis, Mykolas, ku

ris buvo vienas “Laisvės” 
įsteigėjų, pradėjo mums laik
raštį siuntinėti Lietuvon su 

’ pirmutiniu jo numeriu. (My
kolas mirė 1929 motais, Colo
rado valstijoj).

—Mes drukuojame ir lei
džiame laikrašti, — atsime-
nu, rašė jis tėvui la 
Jums siuntinėju jį...

Kiek džiaugsmo mums bu
vo!. . . Sekmadieniais susirink • 
davo būrys kaimiečių, velio
nis tėvas skaitydavo jiems 
“L a i s v ės” popuiiariškesnius 
rašinius. Dėmėjosi valstiečiai. 
“Lietuviška Gazieta iš Ame
rikos,” sakydavo dzūkai.

Jei tuomet man kas nors 
būtų pasakęs, kad po trisde
šimts metų teks tai pačiai 
“Laisvei” dirbti, jai rašyti, bū
ti jos redaktoriumi ir švęsti 
josios 30 metų gyvavimo su
kaktį, niekad būčiau 
jęs. Ir kas gi kitas 1 
tikėjęs!. . .

i netikė
tam būtų

“Laisvei” 
Lietuvą, 

pa

KRISLAI
Prieš 30 Metu.
“Laisvė” Dzūkijoj.
Aš Žinau Žmonių . . .
Ką Seniau “Laisvę” Perse

kiojo, o Dabar Myli. . .
Rašo R. Mizara
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Darbo žmonių 
Dienraštis 

ši “Laisves” laida su
sideda iš trijų dalių, 

viso 24 puslapių.

A

Prašome visų “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

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

ATSIDARO DIDIS AMERIKOS LIAUDIES SUVAŽIAVIMAS
<3

Fordas Išėmė Teismo Indžionkšiną prieš ‘LAISVES” JUBILĖJAUS REIKALAIS Tai Istorinis Amerikos Žmonių Kongresas
Savo Darbininkus; Siųsdamas Streiklau- Organizacijos sveikino “Laisvę” Jubilėjaus proga

žius, Sulaužė Savo Žodį Unijai
Fordo Streiklaužiai vėl Sukėlė Kruvinas Muštynes; Iii 
džionkšinas Neteisėtai Išduotas, Sako Unijos Advokatas
Detroit, Mich., bal. 4. — 

Automobilių fabrikantas H. 
Fordas sulaužė prižadą, kad 
jis nemėginsiąs atidaryt 
darbui didįjį savo fabriką 
River Rouge, Dearborne, 
kol tęsis derybos tarp CIO 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos ir Fordo at
stovų. Jis vėl išstatė būrius 
streiklaužių-mušeikų prieš

85 tūkstančius streikierių. 
Iš naujo kraujas liejosi tarp 
užpuolančių 
besiginančių

streiklaužių ir 
streiko pikie-

kai ėjo derybos

se-
karnai: ,

LDS 106 kuopa, Oregon City, Oregon, $3.00.
ALDLD 4 kuopa, Portland, Oregon, $3.00.
Moterų Apšviętos Kliubas, Montello, Mass., $5.00.
LDS 139 kuopą, Roseland, Ill., $3.00.

i ALDLD 27 kuopai, New Britain, Conn., $2.00.
J. Danisevičius ir Sūnai, Hubbardsville, N. Y., $3.00.
V. Skuodis, vieša užeiga, 564 Wythe Ave., B’klyn, $5.00.
New Britain, Conn., grupė sveikintojų, kurių pavar

dės bus paskelbtos kitoj laidoj, $4.00.

Kovai prieš Karą, už Pilietinių Laisvių Iš
laikymą ir už Darbo Liaudies Gerovę

Atidaromasis Masinis Mitingas Įvyks šį Šeštadienį, 1 vai. 
Popiet, Triboro Stadiume, Randall’s Saloje

Jugoslavai Neginsią 
Sostinės Belgrado ir 

Zagrebo Miesto
Per ilgą laiką 

sunku buvo pasiekti 
Pirmasis imperijalistinis 
šaulio karas, paskui klerika-
lizmąs, paskui fašizmas “Lais
vės” Lietuvon neįleido. Dėl 
surastos pas žmogų iš “Lais
vės” iškarpos jis buvo fašistų 
persekiojamas, tardomas, kali
namas.

Šiandien “Laisvė” ir vėl _ .
pasiekia Lietuvą, vadinasi, ir atvirais miestais; taigi karo 
buvusį užguitą Dzūkijos kraš- atsitikime jugoslavų armija 
tą. ..

Bet Lietuvos pilietis šian-! 
dien jau neslepia “Laisvės.” 
Jis ją skaito viešai, pasidi
džiuojančiai.

Kaip keičiasi laikai’. . .

Belgrad, Jugoslavija, bal. 
4. — Jugoslavų valdžia pa
skelbė savo sostinę Belgra
dą, Zagrebą ir Liublijaną

žinau žmonių, kurie

negintų šių miestų. Norima 
apsaugot juos nuo sunaiki
nimo.

Belgradas, 270,000 gyven
tojų miestas, stovi už 50 
mylių nuo Rumunijos rube- 
žiaus; Zagreb, su 180,000

prieš kelioliką meti) “Laisvės” gyventojų — tiek pat mylių 
bijojosi, kaip tas, anot tikiu- nuo Vengrijos sienos; Liub-
ciųjų, velnias kryžiaus. Į ran- lįjana — 20 mylių nuo Vo

kieti jos-Austrijos rubežiaus.
Vokiečiai subūrė 200,000 

savo armijos prie Rumuni
jos sienos su Jugoslavija.

Apleisdami Jugoslaviją, 
vokiečių diplomatai išsitarė, 
jog Vokietija, turbūt, po ke
leto dienų pradės karo 
veiksmus prieš Jugoslaviją.

kas nebenorėjo jos imti, 
žinau moterų, kurios vyda

vo iš namų burdingierius, 
drįstančius užsisakyti “Lais
vę” arba parsinešti ją į na
mus.

žinau moterų, kurios nuo 
savo vyrų slėpdavosi skaity
damos “Laisvę.”

Viena “Laisvės” skaitytoja 
, kietosios anglies kasyklose im

davusi “Laisvę,” kuri jai atei
davo pas kaimyną. Kai vyras 
išeidavo į darbą, ji parsineš
davo namon 
Vieną kartą 
užtiko namie 
dą. Paėmęs jį, nusinešė rūsin 
ir ten kirviu sukapojo į ma
žyčius šmotelius, pareikšda
mas žmonai: dabar sukapojau 
“Laisvę,” o kitą sykį, jei rasiu 
tave ją skaitant, tau taip 
bus!. ..

ir skaitydavo, 
vyras netikėtai 
“Laisvės” pun-

Kroatai Išvien su Ser
bais Ruošiasi Gint 

Jugoslaviją

Tūkstančiai tų pačių žmo
nių, kurie prieš kelioliką me
tų “Laisvės” bijojo, jos neap
kentė—nes jiems taip buvo 
prieš “Laisvę” įkalbėta kuni
gų ir kitokių dykaduonių,— 
šiandien yra geriausi “Lais
vės” prieteliai, jos uolūs skai
tytojai, platintojai, bendra
darbiai .'

Belgrad, Jugoslavija. — 
Vladimiras Maček, tautinis 
kroatų vadas, priėmė minis- 
terio vice-pirmininko vieta 
naujojoj jugoslavų valdžioj 
ir atsišaukė į savo tautie
čius visomis jėgomis išvien 
su serbais gint Jugoslaviją 
nuo grūmojančių jai vokie
čių. Kroatija yra šiaur-ry- 
I tinę Jugoslavijos provincija 
ir turi apie 5 milionus gy
ventojų.

Tuo laiku 
tarp unijos ir Fordo atsto
vų, jis išgavo federalio ap
skrities teismo indžionkši- 
ną-drausmę prieš streiko 
pikietininkus. Federalis tei
sėjas A. J. Tuttle uždraudė 
streikieriams bet kokiu bū
du stabdyt ar kliudyt strei
klaužius einančius darban 
bei grįžtančius iš jo. Tai an
tras derybų sutarties sulau
žymas iš fabrikanto pusės.

Unijos advokatas sako, 
jog indžionkšinas prieš 
streikierius išduotas netei
sėtai, neduodant unijai jo
kios žinios apie tai. Reika
lauja atsaukt tą indžionkši- 
ną.

Pranešama, kad. Fordas 
užves bylas prieš CIO Jung
tinę Automobilių Darbinin
kų Uniją ir prieš Komunis
tų Partiją. Pasak Fordo, tai 
būk jos sukurstė šį streiką 
ir padarė jam didžių nuos
tolių. Fordas turi karinių 
užsakymų už 151 milioną 
doleriu, c

Streikas kilo dėl to, kad 
i Fordas išmetė iš darbo aš
tuonis narius CIO unijos 
skundų komiteto. Dabar 
streikieriai reikalauja ne 
tik sugrąžinti juos, bet pri
pažint CIO uniją kaipo dar
bininkų atstovę.

Amerikos Darbo Federa
cijos unijėlė, vadovaujama 
Homerio Martino, siūlosi 
padėt Fordui sulaužyt strei
ką. — Martin andai buvo 
išmestas iš CIO unijos kai
po privačios Fordo policijos 
ir šnipų bendradarbis prieš 
šią uniją.

Taikyt darbininkus su fa
brikantais darbuojasi šalies 
valdžios tarpininkas Dewey 
ir kiti jos įgaliotiniai.

VARO LAUKAN ITALŲ 
ATSTOVYBES NARJ

—Ne jo biznis tokių dalykų 
klausinėti!. . .

žinau nemažai praktikuo
jančių katalikų, kurie šian
dien be “Laisvės” negali apsi
eiti, nepaisant, kiek daug kle
bonai juos už tai bara ir per
sekioja.

Man sakė viena praktikuo
janti katalikė Waterbury:

—“Laisvę” skaitau jau per 
kelerius metus. Vieną dalyką 
kunigui meluoju: kai jis per 
išpažintį klausia, ar skaitai 
“Laisvę,” atsakau, ne!

—Kodėl?—klausiau jos.

Galima būtų prirašyti špal- 
tas apie tai, kokią milžinišką 
įtaką “Laisvė” yra per tuos 
30 metų padariusi mūsų gal
vosenoje, mūsų dalykų supra
time, mūsų visame gyvenimo. 
Bet užteks!

Galima tik tiek pasakyti: 
Keičiasi - laikai, keičiasi žmo
nių galvosena. Tų laikų pa
keitimui, tos galvosenos pa
keitimui labai daug padėjo 
“Laisvė”!

Ir ji vis padės!

Washington. — Amerikos 
valdžia reikalauja, kad Ita
lija tuojau atsiimtų savo 
atstovybės narį admirolą 
Albertą Lais. Sako, kad pa
gal. jo patvarkymą italai 
jūrininkai gadino savo lai
vus amerikinėse prieplauko
se.

Washington, bal. 4. — Pa
gal Amerikos įstatymą gel
bėt anglam, ši šalis duos 
Anglijai 15 tūkstančių kari
nių orlaivių, bent 330 pre
kinių laivų, 5 tūkstančius 
tankų, daugybę maisto ir 
kitų reikmenų.

ORAS. — šį šeštadienį 
švelnus oras ir būsią lietaus.

Amerikos Liaudies Suva
žiavimas New Yorke šį šeš
tadienį pradeda savo darbą 
su didžiu masiniu mitingu 
Triboro Stadiume, Randall’s 
saloje. Numatoma, kad į mi
tingą suvažiuos iki 30 tūks
tančių žmonių. Jis prasidės 
1 valandą popiet, šiandien.

Žymūs darbo unijų vadai, 
pažangūs politikai, visuo
menininkai ir karo priešai 
savo kalbose šiame mitinge 

kus, Waterbury, Conn., 50c; A. P. Dambrauskas, Ha-;supažindins susirinkusius 
verhill, Mass., $2.00; J. Vilkelis, Wilkes-Barre, Pa., $1.00; žmones su pamatiniais tiks-

Pavieniai Sveikintojai:
Iš Portland, Oregon, grupė sveikintojų, $4.25; J. Gai- 

dis; Maynard, Mass., $1.00; A. Pagiegala, Johnson City, 
$4.50; Julia Gittzus, Bedford, Mass., $2.00; Montello 
Grupė, $4.50; J. Lavas, Stoughton, Mass., $2.00; F. Pet- 
rašiūnas, Manchester, Conn., $1.00; Stoughtoniečių Gru
pe, $5.00; J. Vaitonis, Waterbury, Conn., $1.00; J. Bra
zauskas, Dearborn, Mich., $1.00; F. ir S. Vaitkai, Brook- 
lyne, $3.00; J. Bartkus, Waterbury, Conn., $1.00; F. Nor-

Vėlinu, ATiaoo., , u. r ttiuwc xjcxx x

K. Fišeris, Millinocket, Me., $2.00'; Jurgis Kairis, Kearny, 
N. J., $1.00; Ant. Mikelionis, Gary, Ind., $1.25; A. Sen
kus, Grand Rapids, Mich., $1.00; V. Ragauskienė, Aider- 
son, Pa., $1.00; J. Kazlauskas, Alderson, Pa., $1.00; J. ir 
M. Gričiūnai, Summit, N. J., $1.00; Geo. Wareson, Brook- 
lyne, $1.00; Balažentis, Brooklyne, $1.00; A. Pakter, 
Grand Rapids, Mich., $1.00; Elizabethietis, $5.00; Politas 
Kuliackas, Gardner, Mass., $1.00; K. Bekešius, Brook
lyne, $1.00; Frink Klaston, Great Neck, N. Y., $3.00; 
P. G., Great Neck, N. Y.. $2.00s>■ „■ ■ .*■■■■■■ ■■..  ... .frfrfe . ... . .......... . ....... . .  .

AMERIKOS KARO MINISTERIS GRŪ
MOJA SUVALDYT STREIKUS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo ministeris 
Stimson grūmodamas per
spėjo streikierius, na, ir fa
brikantus, kariniuose dar
buose, jog valdžios kantrybė 
“baigia išsisemt” ir jog 
karo ministerija galėtų per- 
imt į savo rankas, pavyz
džiui, Allis-Chalmers fabri
ką Milwaukeej, Wis., ir pri
verst jį dirbt, “ir mums pil
nai užtektų jėgų tatai pada
ryt.”

Allis-Chamlers darbinin
kai, CIO Jungtinės Auto 
Darbininkų Unijos nariai, 
streikuoja jau 74-ta diena. 
Streikas sustabdė karinius 
užsakymus 45-ių milionų 
dolerių vertės.

Karo ministeris pareiškė, 
jog “streikų * dalykas eina 
vis blogyn.”

Dabar valdiška karinių 
darbų komisija pradėjo 
spręst “ginčą” tarp Allis -

skaičius ir lietuvių delegatų 
nuo įvairių draugijų, kliubų 
ir kitų organizacijų. Juk 
net tolimoji Chicaga atsiun
čia dvyliką delegatų. O ar
timesniųjų miestų lietuvių 
organizacijos tikrai turės 
savo delegatus šiame istori
niame Amerikos Liaudies 
Suvažiavime.

Po suvažiavimo, pirma
dienį šimtai delegatų ke
liaus į Washingtoną daryt 
ten spaudimą kongresma- 
nams, senatoriams ir visai 
valdžiai, kad sustabdytų sa
vo žingsnius stumiančius 
šią šalį į imperialistų sker- 
dynę.

(Nurodymai n u v ažiavi- 
mui į masinį mitingą ir kt. 
telpa paskutiniame pusla
pyje.)

lais, kuriem sušauktas A- 
merikos Liaudies Suvažiavi
mas.

Vyriausi šio suvažiavimo 
siekimai — tai išjudint pla- 
čiasias minias kovai už A- 
merikos sulaikymą nuo ka
ro, gynimui pilietinių lais
vių ir darbo unijų teisių ir 
gerinimui būklės dirbančią* 
jai amerikiečių dauguome* 
nei.

Apart prakalbų, masinia
me mitinge Randall’s saloje 
bus puiki dainų ir muzikos 
programa.

Mitinge ketina dalyvaut 
daugelis lietuvių iš Brookly- 
no ir kitu miestu.

i . .v . v .Masiniam mitingui užsi
baigus, prasidės vakare 
Mecca Temple svetainėje 
konferencijos t ū k s tančių 
delegatų suvažiavusių iš vi
sos plačiosios Amerikos. Tas 
konferencijas laikys anglia
kasiai, plieno darbininkai, 
farmeriai, jaunuoliai, siuvė-

Vokiečiai-Italai Atė
mė iš Anglų Ben-

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas, bal. 4. — 

Anglai pasitraukė iš Ben- 
gazi, svarbaus prieplaukos 
miesto, Libijoj. Bengazi tu
rėjo 60,000 gyventojų. Ang
lai buvo atėmę jį iš italų 
šiemet vasario 9 d.

Paskutinėmis d i e n omis 
anglai taipgi apleido ketu
ris kitus pajūrio miestus 

U-CXXXXX^XX^X, JCXVXXX^XXXAX, .X«,V HlieStcliUS Libijoj ' EI
jai, audėjai, moterys, neg- Agheilą, Bregą, Agedabią ir 
rai, broliškų organizacijų Suetiną, viso pasitraukdami 

. v r u- l •! delegatai, Amerikos Darbo i-^gg myįju atgal nuo vokie- 
Kai kurie sahes valdininkai Federacijos umjistai, CIO i^ių-italų.

unijų atstovai ir delegatai i Anglų komanda teigia, 
nuo šimtų įvamausių oiga- pįrm apleidžiant Ben- 
mzacijų. gazį jie sunaikino visus pir-
BENDROS SUVAžIAVL miau nuo italų pagrobtus 

MO SESIJOS ginklus ir amuniciją.
Bendras Amerikos Liau- n*^nnnr

dies Suvažiavimas prasidės 
sekmadienį, balandžio 6 d., 
10 valandą iš ryto, Mecca 
Temple svetainėje, 56th St. 
ir 7th Avenue, New Yorke.

Bus išduoti nuodugnūs 
raportai tokiais klausimais:

Kaip sėkmingiausiai veik
ti prieš Amerikos įvėlimą į 
karą; kaip gint pilietines 
žmonių laisves ir darbinin
kų teises nuo kylančios re
akcijos, kaip tiksliau pa
skleisi prieškarinę apšvietą 
tarp žmonių, kaip įtraukt 
bažnytines* ir kitas organi
zacijas į veikimą už taiką, 
konstitucinių laisvių išlai
kymą ir už bendrąją gerovę 
amerikiečių liaudies.

Šiais klausimais bus pla
čios diskusijos, o po jų — 
tarimai.
LIETUVIAI DELEGATAI

jai kongrese, senatoriai ir 
kongresmanai, vis atviriau 
reikalauja užkirst kelią 
streikams. Ir manoma, jog 
kai kongresas susirinks po 
velykų tai pirmas jo darbas 
bus svarstyt sumanymus 
įstatymų prieš streikus.

Valdžia Grūmoja Mai- 
nieriy Streikui

Washington, bal. 4.

pagrasino, kad jeigu strei
kuojantieji minkštųjų ang- 
liakasyklų mainieriai per 24 
valandas nesusitaikys su sa
vininkais, tai valdžia perim
sianti kasyklas Į savo ran
kas ir priversianti varyt 
darbą pirmyn. Šis streikas 
sustabdė 85 procentus visų 
minkštosios anglies iškasi
mų. Streikuoja 400 tūkstan
čių mainierių.

i VOKIEČIAI PAGROBĘ
DAUG KARO PABŪKLŲ

Chalmers darbininkų ir fa-] 
brikantų. Be komisijos na
rių, dalyvauja CIO unijos ir 
fabrikantų atstovai.
PLANUOJA ĮSTATYMUS 

PRIEŠ DARBININKŲ 
TEISĘ STREIKUOT

Prez. Rooseveltas kelios 
dienos atgal sakė, kad dar 
nereikia gamint tam tyčia 
įstatymų prieš streikus. Bet 
dabar jis pradeda galvot, 
kad gal ir būtų reikalingi 
specialiai į s t a t y mai už
draust streikus. Jeigu tar
pininkavimo - taikymo ma
šineriją nesustabdys strei* 
kų, tai, girdi, Roosevelto 
valdžia turės daryt griežtų 
žingsnių prieš streikus.

Naujosios Dalybos rėmė-

New York, bal. 4. —.ša
lies valdžios tarpininkas dr. 
Steelman daro pasiūlymus 
Mainierių Unijai ir samdy
tojams laikinai susitaikyt, 
kad eitų darbai.minkštosio
se a n g 1 i a k asyklose, kol 
streikierių atstovai derėsis 
su savininkais. Jis ragina 
mainierius sugrįžt darban 
pirmadienį.

Vokiečių Pranešimas 
I Berlin 
italai,
Agedabią, Libijoj, pagrobė 
dikčiai šarvuotų automobi
lių ir auto sunkvežimių, 
ginklų ir amunicijos; paėmė 
šiek tiek anglų į nelaisvę. 
Anglų armija smarkiai 
traukėsi atgal.

, — Vokiečiai ir 
atimdami iš anglų

ARMIJA PRIEŠ FORDO 
STREIKIERIUS

Detroit, Mich., bal. 4. — 
Pranešama, kad šalies val
džia siunčia kariuomenę 
prieš streikierius Fordo au
tomobilių fabriko Dear- 
borne.

VOKIEČIAI NUSKANDI
NĘ 12 ANGLŲ LAIVŲ

Berlin, bal. 4. — Vokiečių 
submarinai per dieną nu
skandino 10 prekinių Ang
lijos laivų, o orlaiviai du 
anglų laivus, — praneša vo
kiečiai.

New York. — Vien iš 
Massachusetts atvyksta 400 

Amerikos Liaudies Suva- delegatų į Amerikos Liau- 
žiavime dalyvaus geras, dies Suvažiavimą.





SeŽfadien., Balandžio 5, 1941 LAISVE Trečias puslapis 
hM . -...................... ..................... ..

Vaizdas iš masinio mitingo New Yorke, kur kalbėjo kongresmanas Marca.ntonio. 
Mitingas buvo šaukiamas kovai prieš karą. Šiandien, balandžio 5 d., tam pačiam 
New Yorke Įvyks milžiniškas Amerikos žmonių atstovų suvažiavimas, šaukiamas 
Amerikinės Taikos Mobilizacijos. Jis tęsis per dvi dienas.

Menininkai, Kuriuos Gyvus Užkalė 
Grabuose...

Darbininkų tarpe yra nemąžai gabių me
nininkų: rašytojų, dailininkų, artistų, daini
ninkų, muzikų ir kt. Tačiau iki šiol Lietuvo
je jie neturėjo nė mažiausios galimybės to
liau lavinti savo gabumų. Jų talentai buvo 
giliai “užkasti,” nesurandami, galima saky
ti, palaidoti juoduose grabuose...

Valdančiųjų buržuazijos sluoksnių buvo 
norėta sudaryti tokia visuotinė nuomonė, 
kad darbininkas niekada kitkuo ir negali 
būti, kaip tik juodu darbininku. O darbinin
kas, jų nuomone, būtinai tifrėjo būti: tam
suolis, neišmanėlis, latras, girtuoklis ir dar 
mušeika. . .

Galėjai rašyti apie darbininkus, bet siu
žetas turėjo suktis beveik vis apie tą pati: 
grižo namo baisiai šlitiniuodamas, pragėręs 
visą uždarbį iki cento ir sumušė žmoną bei 
alkanus vaikus. . . Sakė, jog darbininkas iš
nešė iš namų ir pardavė paskutinę pagalvę. 
Bet niekas nesakė, jog už gautus pinigus 
pirko duoną, bet sakė, jog būtinai... deg
tinę. Kur buvo kalbama apie kokias dar
bininkiškas pramogas, būtinai buvo epizo
dai apie keiksmus, peštynes ir kitokias ne
kulti! ras.

O jeigu ką šviesesnio parašytum apie tai, 
ką svajoja darbininkas, tai cenzūra jau ir 
brauko...

Mat, tada buvo maždaug dievai, pusdie
viai ir vergai. Tik apie dievus, jei jų ne
gini, reikėjo tylėti, nors jie moraliai ir bū
tų buvę daug kartų žemesni už tuos “ver
gus.”

O kad darbininkų, arba tų “vergų” tarpe 
yra žmonių su jautriomis sielomis, taurių 
menininkų, niekas apie tai nė klausyti neno
rėjo. Visoki “aukšti sluoksniai” greičiau 
būtų patikėję, jog plaukiant geldoje per au
dringą vandenyną greičiau būtų galima an
trą kartą atrasti Ameriką, negu kur nors 
fabrike surasti prie mašinos bedirbantį dar- 
bininką-rašytoją.

Dar smetoniniais laikais mėginau rašyti 
reportažiuką apie vieną darbininką—rašy
toją, kuris liuosu nuo darbo laiku parašė 
porą romanų ir visą eilę novelių. Turėjau 
ir jo romano rankraštį. Tačiau darbininkų 
“organe” tapau lyg ir pajuoktas dėl šitokio 
rankraščio. . .

Padėjo cigaretę peleninėn ir sako:
— O kas jis toks tas rašytojas?
—Darbininkas, fabrike dirba.

—Na, tai ką jis gali rašyti. . .
—Gal ant vekselių pasirašo...,—įsiterpė 

kitas.
—Ar jis nugeria?
—Nežinau... Jeigu jau taip nugertų, tai 

laisvalaikiu karČiamose sėdėtų, o ne romą 
nūs rašytų.

Tada šnekton įsikišo iš miego pabudęs 
šviesios a+minties Zebediejus.

—V.Vrai, aš anądien mačiau, kaip vienoje 
redakcijoje prakaitavo visas štabas. Redak
toriai rovė sau nuo galvos plaukus, sekreto
rius taikė rimus, pavaduotojas kombinavę 
ritmus... Sakau, redakcijoje buvo visuoti
nas sąmyšis, kaip per žemės drebėjimą. . .

—Tai kas ten atsitiko?—paklausė visi

vienu balsu.
—Gi, vienas aukštas direktorius per kur

jerį prisiuntė redakcijai savo dukrelės eilė
raščius. . . O ten iš viso buvo lokšas “par 
ekselcns”. . . Tačiau redaktoriams tai yra 
arba, arba. . .

Tuo maž daug ir buvo baigtos kalbos apie 
naujus talentus. Redaktorius iš stalčiaus iš
ėmė kažin kokį rankraštį ii; ėmė jj skaityti. 
Ten buvo rašoma apie “Brazilką”. Daugis 
anuomet apie ją rašė. Vieni rašė apie kla
jojantį ten nuo lūšnelės iki lūšnelės begalinį 
vargą, apie tamsius ir šaltus rudens vaka
rus, apie džiovą, kuri ten siaučia baltos mo
teriškės pavydale su dalge ant pečių. . . Jos 
žingsnius lydi tylios žmonių aimanos ir ar
monikos raudos tamsioje lūšnelėje. Kiti sa
kė, jog “Brazilkoje” gyvena tik denaturšči- 
kai, prostitutės, vagys bei slapstosi pabėgę 
iš kalėjimų visoki žulikėliai. Liūdnos atmin
ties “Brazilka” buvo neišsemiama tema re
porteriams.

šiandien jau galima kalbėti apie meninin
kus iš darbo žmonių tarpo. Jų yra nemaža. 
Juos reikia “atkasti”. Jie yra kuklūs, nie
kur neina, nesireklamuoja. Tai ne anų lai
kų direktorių dukrelės. . .

štai pavyzdys. Šančiuose, “Tilkos” saldai
nių ir šokolado fabrike dirba Jonas Kaz
lauskas. Laisvalaikiu nuo darbo jis rašo. Ir 
turi nepaprastą palinkimą rašyti. Ne tik pa
linkimą, bet ir gabumus. Pašnekėk su juo 
apie kokią nors temą, tai bematant ją iš- 
rutuliuoja, “apšlifuoja.” Jonas Kazlauskas 

Į turi rankraštyje parašęs romaną “Likimas”. 
Romano siužetas paimtas iš 1917 metų re
voliucijos. Pats autorius tą revoliuciją tada 
pergyveno. Be to, turi parašęs visą eilę no
velių ir feljetonų. Kazlauskas, tiek gyveni
me, tiek savo raštuose yra daugiau linkęs 
į jumorą.

—Ar niekada nemėginote savo kūrinių 
duoti spaudai?

—Niekada. Mat, kaip čia dabar nežino
mas žmogus eisi į redakciją ir kiši savo kū
rybą. . . Vis manai, turi geresnių gal. . .

Kazlauskas dabar rašo romaną iš dar
bininkų gyvenimo smetoniniais laikais.

Jo literatūriniais gabumais reikia susido
mėti. Jis visada buvo susipratęs darbinin
kas, dabar yra fabrikomo narys.

Šančiuose, geležinkelių salėje dažnai bū
na geležinkelininkų pasilinksminimai su 
įvairia menine programa. Ten jūs visada 
matysite jauną vyrą, smagiai belinksmi- 
nantį publiką. Jis geras dainininkas, bet dar 
geresnis kupletistas ir jumoristas. Jis savo 
aktualiais kupletais prajuokina patį did
žiausią pesimistą. Ir tuos kupletus kuria 
pats. Ir dargi kuria ekspromtu. Tačiau, jie 
visai vykę, sultingi ir dažnai smarkiai “įž- 
nybia” kam reikia. Jis sugeba pamėgdžioti 
visus. Iš jo galėtų būti puikus artistas-j u- 
moristas. Tai Kazys Kontrimas, amatinin
kas, dirba plačiųjų geležinkelių dirbtuvėse.

O kiek dar daug gabių tapytojų, artistų, 

muzikų rasime darbo žmonių tarpe. Kiek 
jaunų valstiečių eina paskui arklą, savo bal
su sf ibindami miško paukščius, štai Mosė
džio valsčiuje. Būdvietės kaime gyvena toks 
valstietis Piekus. Tikras vaidila. Pats yra 
prisigaminęs visokių marioniečių, kaimiečių 
tipų ir visokiose kaimo sueigose, pasilinks
minimuose rodo “lėlių teatrą”, nepaprastai 
gyvai atvaizduodamas mūsų kaimo gyveni
mą. Bet niekas daugiau jo nežino, kaip apy
linkės gyventojai.

Menininkai iš liaudies iki šiol buvo palai
doti “neatkasamai”. Dabar jie turi būti at
kasti. Partija ir Vyriausybė tą gyvai su
prato ir štai jau realiai atėjo pagalbon. Iš 
Liaudies Kultūros Fondo lėšų visoje eilėje 
provincijos miestų steigiami įvairūs paišy
bos dailės, muzikos kursai, kur liaudies žmo
nės, neturintieji aukštesnio išsilavinimo, bet 
turintieji meninių gabumų, galės tuose kur
suose mokintis ir tobulintis.

A. Pliumpis.
(Iš “Darbininkų žodis”)

Tai Kas...
(Vincui Paukščiui, jo 60 metų 

sukakties proga.)
Tai kas, kad tau metų jau šešios dekados, 

Galva sidabruoti kad ima,—
Širdis—numanau—dar pavasarį jaučia, 

Dar gali aplenkti jaunimą.
Tie vilčių takai, kuriais ėjai į priekį, 

Nūn matom—usnim nesužėlė;
Teisingąjį žodį kai tarti tau teko-—

ii j ik ų minias jis sukėlė!
Valio, šiandien šaukiam, kas viltį augina, 

Valio, kas takus ėjo minti!
Mes ranką tau spaudžiam, ir džiaugsmo vai

niką
Mūs širdys jau ryžtasi pinti!

Stasys Jasilionis.

Sveikiname d. Vincą 
Paukštį

Brangus širdies ir idėjos Drauge!
Negalėdamas sunerti delną su delnu Jūsų 

jubiliejinių sukakčių iškilmėse, siunčiu Jums 
širdingiausius linkėjimus nors ant šio popie
rėlio išbarstytais žodžiais—būk sveikas, tvir
tas ir laimingas dar daug, daug metų!

Nors aš nesiranda tame draugų būrelyj, 
kurie susirinkę į Jūsų 60 metų sukakties 
iškilmes, turi laimės gyvu žodžiu išreikšti 
padėką už Jūsų daugelio metų darbuotę, už 
pasiaukojimą tai prakilniai ir didingai idė
jai, ant kurios aukuro esi sukrovęs savo 
mintis, nemiegotas naktis ir net patį savo 
brangiausią turtą—gyvybę, buvai paauko
jęs idėjai!

Bet mano širdis ir siela randasi su jumis, 
dalinasi tomis pačiomis mintimis, įvertina 
Jūsų darbus, pagerbia Jūsų ištvermę, atsi
davimą liaudžiai, pasiaukojimą idėjai ir ge
ria širdingo draugiškumo taurę už Vinco 
Paukščio sveikatą!

Su širdingiausiais linkėjimais, geriausios 
tau, Bendravardi, kloties,—

Senas Vincas ir Šeima.
P. S. Tave išauklėjo sukniubus bakūžė, 

šiaurys tau lopšinę dainavo;
Saulė—motinėlė, o audra—meilužė

Vaizdelis iš Šiaurinės Airijos: farmery s, važiuojąs asilu, sustoja pasišnekėti su 
manevruojančiais kariais, kurių “arkliai” yra mechanizuoti. Karo reikalams, 
mat, visko yra, bet gerinimui vargdienių būvio—“nėra laiko, nėra resursų,” 
sako išnaudotojų klasė.

Ir guodė ir mylavo.
Tik vieną idėją karštai pamylėjęs
Ir širdį jai paaukavęs,
Tu buities valtelėj, vėliavą iškėlęs, 
Irkluojies kaip irklavęs!

Pasveikinimai

“Laisvės” 30 m. Sukaktį Minint
Artimų meilė giedrina mintį...

Didlapiai vargdienius bando prakeikt;
Liaudies rinktiniai, nor’ apsiginti;
Pteikalas privertė laikraštį steigt’.

Be prityrimo, imt’ leisti “Laisvę”? ..
Akys žaibuojančios, protas šviesus;

Vargų laisviečiai skelbė it žaismę;
Draugiška nuotaika jungia visus.

Bostone gimė, Brooklyn’e tarpo...
Vargdienius žadino gerbt’ pats save.

Vinco Kudirkos šūkiais iš “Varpo”: 
“Mokslas išaukštins net tų... kur’s rave.”

Visai žmonijai laimę gamina;
“Laisvė” darbuojasi tarp lietuvių.

Kas “Homo-Lupus”... Lauk’ išvadina ...
Meilė, savigarba klėsti tarp jų.

Tūkstančiai vargšų “Laisvę” išlaiko, 
Artimų meilėje... Pirmalakai!

Pragaro jėgos jų neišvaiko...
“Laisvėje” rodomi laisvėn takai.

Trisdešimts metų “Laisvė” gyvuoja,
Jos pranašavimais džiaugias’ tauta: 

“Smurto” apuokai, slapstos’ dejuoja,
Laisvė Tėvynėje jau atgauta.

“Laisvėje” žmonės idealistai, 
Mokslą išplatina, smerkia kerus...

Kas jų negerbia — aišku, “sadistai”...
Partijon priima vien tik gerus,
Liaudies vienybėje nuotaikos tiek: 

“Ordinais”, ardymas... darbas per niek.
Tylintis.

III-7-1941
Pastaba: šios eilės rašytos vieno Chi- 

ęagos inteligento. Kartu su jomis jis pri
siuntė “Laisvei” ir $10 aukų.

“Laisvės” Jubilėjaus Pasveikinimas 
nuo Minersvilliečių

Dvi porelės prie tvorelės, 
Paprastos vargšo grintelės;
Stovi, dairos, lyg ko laukia,—
Lyg koks jausmas prie ko traukia!

Balandžio ketvirtos rytas!— 
Saulės spinduliais dabintas, 
Dabina svarbią naujieną;
“Laisvės” Jubilėjaus dieną!—

Trisdešimts metų praslinko, 
Kaip “Laisvė” mumis atlanko;
Ji su tamsybe kovojo,—
Mums apšvietą aukojo!!...

Nors nukaršę, nors pailsę, 
Dvi porelės nepamiršę, 
Sveikinam mylimą “Laisvę!” 
Reiškiam prakeiksmą nelaisvei!...

Mes bedarbiai, neturtingi, 
Stambios aukos neišgalingi,— 
Susidėjom po centelį;
Pasukt kultūros ratelį. . .

Meldžiam priimti auką menką;
Mes didesnės neištenkam,— 
Visiems dedant po šapelį, 
Pasuksim preso ratelį!...

J. Ramanauskas.

Skaitau be pertraukos “Lais
vę” nuo pirmo jos numerio.

Tai jau 30 metų sukako, o 
čia, rodos, dar no taip seniai.

“Laisvė” gimė tais laikais, 
kada pas mumis buvo pusėtinai 
madoj gimdyti ir vėl greitai 
marinti laikraščius.

Dėka to, mes Amerikos lietu
viai tokių laikraščių turėjome 
labai daug. Pradedant nuo 
Tvarausko 1884 metais Brook- 
lyne leidžiamos “Lietuviškos 
Gazietos” iki šių dienų, tai yra, 
per 57 metus, Amerikoje lietu
vių kalba buvo leidžiama įvai
riais vardais net 118 laikraščių 
bei žurnalų. Iš tų visų šiandien 
dar gyvuoja tik 20.

“Laisvei” buvo lemta pergy
venti daug sunkių laikų ir ne 
sykį mirtis į akis žiūrėjo.

Jeigu “Laisvė” tą viską nu
galėjo, išaugo stipriu įtakingu 
darbininkų dienraščiu, tai dėka 
tiems draugams, kurie paauka
vo savo laiką, energiją ir daž
nai net sveikatą dėl išlaikymo 
“Laisvės.”

Ištiesų, tai begaliniai svarbus 
istorinis įvykis mūsų amerikos 
lietuvių darbininkų gyvenime 
ta “Laisvės” 30 metų gyvavimo 
ir darbuotės sukaktis.

Per tą visą laiką “Laisvė” ne 
tik nuolatiniai mus žadino—ra
gino organizuotis, šviestis, bet 
sykiu buvo mums inspiracija 
ir mokytoja.

Todėl ir aš, sykiu su tūkstan
čiais kitų laisviečių, sveikinu 
“Laisvę” su 30 metų sukakčia 
ir linkiu daug dar sukakčių su
laukti. čia sykiu prisiunČiu 
$12.00. $6.00 “Laisvės” prenu
merata ir $6.00 auka.

Draugiškai,
A. M. Metelionis.

“Laisves” 
Jubilejus

I Trisdešimts metų atgal gimė 
kūdikis vardu “Laisvė.” žinia 
pasklydo po platų alginį pasau
li-

Darbininkų klasė per šimtme
čius jieškojo ir kovojo už lais
vę, už gerbūvį.

“Laisvės” vardu gimė laik
raštis, kurio sąmoningi, laisvę 
mylinti žmonės šiandien šven
čia 30 metų jubilėjų—kitais žo
džiais tariant, nusiima kepures 
prieš tą 30 metų kovotoją, or
ganizatorių ir švietėją.

šimtai ir tūkstančiai mokslu 
apšviestų draugų dienas ir nak
tis rūpinos, ruošė, dirbo nenuils
tančiai dėl išlaisvinimo darbi
ninkų klasės iš kapitalistinės 
nelaisvės ir skurdo.

Tad šiandien mes matome, kad 
tie laisvės draugai, tie pionie
riai, kurie dar šiandien tebė
ra gyvųjų pasaulyje, neapsiriko. 
Jie jau užkariavo šeštadalį pa
saulio.

Jaunučiai, spėkingi draugai 
pradėjo laisvės, apšvietos dar
bą dirbti. Per tą 30 metų laiko, 
nors jau ne vienas iš jų pase
no, tačiau tebelaiko aukštai iš
kėlę tą laisvės švyturį. Kiti su
klupo dvasioje, dar kiti jau 
amžinai atsiskyrė su šiuo pasau
liu.

Tačiau “Laisvės” eilės ne tik 
kad nemažėja, bet dar auga, di
dėja. Naujų jėgų jau priaugo. 
Jie ateina ir užpildo senųjų 
vietas ir jie dirbs dėl žmoni
jos laisvės. Jie ne tik išlaikys 
iškovotas tvirtoves, bet stipriai 
tęs pionierių darbą. Kasžin kiek 
dar ilgai? Tačiau “Laisvė” tu
ri gyvuoti ir eiti tuo keliu prie 
išliuosavimo darbininkų klasės 
iš prispaudos ir vergijos. Nors 
dar imtų kitus 30 metų, kol 
bus įvykinti “Laisvės” idealai!

F. Klaxon.
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Trisdešimts Metų 
'’Laisvei”

Kaip Aš Tapau 
“Laisves” Skai-

4-

drg. Paukštį ir pa-

“Laisvės” kūrėjai ir prie jos 
susispietę darbuotojai buvo ir 
yra plačių minčių, demokrati
ją mylinti asmenys. Net rei
kia pasakyt, kad LSS laikais, 
kartais “Kovoj” nebuvo lei
džiama tūliems organizacijos 
nariams išreikšti mintį, jie ra
do vietos “Laisvėje.” Todėl

“Laisvė” jau sulaukė tris
dešimts metų amžiaus. “Lais
vė” yra stipriausias piliorius 
lietuviško kairiojo judėjimo. 
Apie ją yra susispietęs didelis 
ir veikliausias lietuviškas ele
mentas.

“Laisvė” yra savo rūšies re
spublika. Galima sakyti, kaip — ------ ------- ---------------
kad Jungtinės Valstijos buvo ! kai kurie sąjungiečiai tais lai- 
viso pasaulio persekiojamų 
elementų vieta, kurioje pribu
vę jauni vyrai, pilni naujų 
minčių, energijos, pagelbėjo 
išbudavoti šalį. Kaip ateity 
bus, sunku pasakyti, nes vie
toj persekiojamų priėmimo, 
priimami persekiotojai, kurie 
neduos Amerikos liaudžiai jo-'smulkius biznierius, kurių pa- 
kios produktyvės 
blėdės jie padarys

“Laisvė,” ta mūs 
respublika, buvo ir 
vių laisvų minčių 
“Laisvėj” visuomet

kais smerkdavo “Laisvę.”
“Laisvė” visuomet užtarda

vo ir užtaria darbininkų rei
kalus daugiau, negu ką kitą. 
O kad darbininkų yra didžiu
ma, tai jie “Laisvę” myli ir jai 
sekasi.

“Laisvė” taipgi užtaria ir

žiūrėjau jį ir palyginau su 
kopija, kurią buvau pasilikęs 
pas save. Atrodė, kad netil
po taip, kaip buvo parašyta. 
Sutikau
klausiau, kodėl taip? Jis man 
draugiškai atsakė: “Nusipirk 
lietuvių kalbos gramatiką per
žiūrėk ją, pasilavink rašymo 
taisyklių, o tada patalpinsiu, 
kaip parašysi.”

Aš jo patarimą išpildžiau. 
Už tai esu labai jam dėkin
gas. Na, o jei redaktorius bū
tų išdidus, nusijuokęs iš ma
nęs, nebūtų 
be abejonės, 
čiau išmokęs

Nuo senų 
prie “Laisvės
draugus pažįstu. Jie yra nuo
širdūs darbuotojai ne tik prie 
“Laisvės”, bet abelnai visam 
lietuvių progresyviam judėji
me. Šitie žmonės išaugino 
“Laisvę” tvirta ir galinga 
įstaiga, kuriai dabar ir su
kanka trisdešimt metų!

Pranas Jočionis.

davęs patarimo, 
tinkamiau nebū- 
parašyti.
laikų aš visus 

atsakomingus

tytojas
Laisvę” skaitau jau

Atvykęs iš

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY -----------
363 Halsey

naudos, o dėtis, tūlais atžvilgiais, daug 
daug. sunkesnė, net ir už tūlų dar- 
lietuviška i bininkų. Yra tokių biznierių, 
yra lietu- kurie dirba tik septynias die- 
išreiškėja. nas į savaitę ir valandos — 

buvo ir well — nuo septynių ryte iki 
yra vietos išreikšti mintis nu-110-12 vakare ir net 2 ryte (tai 
skriaustam, ypatingai veikiant smulkių saliunčikų valandos), 
mūs lietuviškam judėjime. Aš;šitokios rūšies biznieriai 
dar atsimenu tuos laikus, kai'“Laisvę” myli. Ji jiems patin- 
teko darbuotis SLA 29 ir 21‘ka. 
kuopose, o “Tėvynės” redak- i 
torium buvo ponas Račkaus
kas, kuris save vadino libera-! 
lu, bet nedavė vietos “Tėvy- • 
nėj” SLA kairiosios srovės na
riams reikšti savo mintis ne i 
tik organizacijos reikalais, bet 
net apšmeižtiems apsiginti ne
leido. O faktai parodė, kad 
SLA kairiosios srovės tvirto
vės buvo didžiausiose tos or- 
ganizacijos kuopose: 57, 53, 
21, 83 ir keletoj kitų kuopų. 
Man daug teko rašyti SLA 
reikalais “Laisvėj.” Taip pat 
ir kitų kuopų veikėjams pri
siėjo daryti.

Ir jeigu nebūtų buvę tokios 
“Laisvės,” o vėliau ir “Vil
nies,” SLA dar ir dabar būtų 
mus varžiusi. Tautininkai ir 
socialistai su p. Grigaičiu prie
šaky, būtų mus persekioję. 
Mes būtume neturėję LDS. 
Bet ačiū mūs “Laisvei” ir vė
liaus “Vilniai,” mes visa Ame
rikos pažangioji visuomenė 
turime išauginę tvirčiausią de
mokratiškiausią savyšalpos ir 
apšvietos ir kultūros organiza
ciją — Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą.

Jie ją remia.
Taipgi yra pusėtinai ir pro- 

fesijonalų, kurių padėtis irgi 
sunki. Daugelis iš jų “Lais
vę” remia savo raštais. “Lais
vė” jiems patinka.

“Laisvė” yra liaudies laik
raščiu. Lietuviškoji liaudis ją 
remia. Mes tą aiškiai mato
me. “Laisvė” yra stipriausias 
lietuvių laikraštis Jungtinėse 
Valstijose.

Aš pats esu “Laisvės” skai
tytojas nuo 1914 metų. Pir- 
miaus rašinėdavau tankiai į 
“Laisvę,” bet dabar netoli 
mūs randasi kitas progresyvis 
lietuvių laikraštis —“Vilnis”, 
kuris irgi būtinai turi būt re
miamas visų 
čių lietuvių.

progresą mylin- 
Na, ir tankiai, 

nuo darbo, prisi- 
į “Vilnį.”eina rašinėti

Reikia pasakyti-teisybę, kad 
drg. V. Paukščiui redaguojant 
“Laisvę,” o man rašinėjant į 
ją, pasitaikė tinkamiau išmok
ti lietuviškai rašyti.

Prisimenu, vieną straipsnelį 
parašiau į “Laisvę,” o tuom 
laiku gyvenau Brooklyne. Ka
da atspausdino tą mano 
straipsnelį į “Laisvę,” aš per-

Apmokymo Kursai Statybos 
Darbininkams

Ryšium su numatomais va
saros sezonu dideliais statybos 
darbais, prie kurių bus reika
linga kvalifikuotų darbininkų, 
pradėtas organizuoti darbinin
kų kadrų paruošimas. Nuo 
vasario 1 d. pradės veikti vi
soje LTSR-je statybos darbi
ninkų kvalifikacijos—apmo
kymo kursai, kuriuose 1941 
metais numatoma paruošti 
apie 9500 kvalifikuotų staty
bos darbininkų, šių kursų rei
kalus tvarko švietimo Liau
dies Komisariato specialiųjų 
mokyklų valdyba.

Gėlė Musėm Naikinti
Iš pyrethrum augalo gėlių 

gaminama chemikalas var
tojamas musėm nuodyt. Ir 
1937 metais Jungtinės Vals
tijos pirko 20 milionų svarų 
tos “musių mirties” iš už
sienių, daugiausia iš Japoni
jos, Jugoslavijos, Brazilijos 
ir anglų kolonijos Kenyos 
(Afrikoj.) Kad karas aprė
žė tų gėlių gavimą iš dau
gumos svetimų kraštų, tai 
Amerikos žemdirbystės mi
nisterija pasistengė ir sura
do šioje šalyje panašių ge
lių kovai prieš muses.

Aš 
trisdešimts metų. 
Škotijos, Anglijos, aš apsisto- 
Fitchburg, Mass. Pirmiausia 
skaitėme “Kovą” ir “Keleivį.” 
Iš “Kovos” sužinojau, kad ten 
susidarė grupė draugų ir ren
giasi laikraštį išleisti. Iš pra
nešimo pamačiau, kad “Lais
vę” leidžia mano mylimi 
draugai, su kuriais Lietuvoje 
iš pat jaunystės draugavome, 
kaip tai, Petras Naudžius, 
Juozas Neviackas ir kiti.

FitchbUrge mes turėjome 
susitvėrę LSS kuopą ir nuta
rėme surengti prakalbas. Nu
tarėme pakviesti P. Naudžių 
ir Neviacką kalbėti. Abudu 
jie kalbėjo pirmu kartu savd 
gyvenime. Paskui Neviackas 
tapo geru kalbėto jum ir ger 
organizatorium. Antru kartu 
kai kalbėjo pas mus, tai Jau
nuomenės Draugystė gavo 25 
naujus narius. Ta draugyste 
turi apie 200 narių.

“Laisvė” buvo pradėta leis
ti gerų draugų ir pastatyta 
ant gerų pamatų. Nors tie 
pirmi draugai turėjo daug dar
bo įdėti, bet savo tikslą pa
siekė. Mūsų gerbiama “Lais
vė 
miausia 
prieš 
vį”). 
poziciją, 
ji laikėsi 
“Laisvė” 
bininkų 
jos susispietę geriausi drau
gai.

Man teko lankytis įvairiau
sių, laikraščių spaustuvėse. 
Niekur nesijauti taip gerai, 
kaip “Laisvėje,” net “Kovos” 
spaustuvėje nebūdavo taip ra
mu. “Laisvės” spaustuvėje 
jautiesi, kaip savo stuboje. O 
draugai, kurie ten dirba, kaip 
tikri broliai — ne taip, kaip 
kitose įstaigose, kur žmonės 
pasipūtę, kaip kokie kapitalis
tiniai bosai.

“Laisvę” įsteigė vargšai 
darbininkai ir jinai per 30 
metų ištikimai tarnavo tiems 
darbininkams.

Ir aš pasižadu visados 
“Laisvę” skaityti ir remti.

J. Muraška.

WAXLER & ABE TICKER 
Dew Drop Inn

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
224 Ralph 
County of 
premises.
224 Ralph

Beverage 
Avenue, 

Kings, to
JOSEPH 

Ave.,

ut
the

Control
Borough of Brooklyn, 

be consumed on
SPOLLEN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is License No. 
undersigned 
retail under

hereby given that 
RL 1475 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
Four Leaf Shamrock 

Church Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
RL 5311 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 158 Saratoga Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

‘on the premises.
MARY YOUNG

158 Saratoga Ave., Brooklyn,

License No. 
undersign<‘d 
retail under

N.
4011 N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 471—53rd St., Borough of 
Brooklyn, .County of Kings, to be consumed 
on Die premises.

ELISA T. ANDERSON, Exec. 
471—53rd St,, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5314 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Lhw at 1069 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOUGLAS JAMES 
1069 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Y.

No.License 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
HL 5352 lias been isued to the 
to sell- beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1483 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CATHERINE P. BUCKLEY 
1483 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1ČL4 1O4 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of. the Alcoholic Beverage Con
trol Law 3856 Flatlands Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 

t>ii on the premises.
JAMES McDADE,

3856 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i« hereby given that License No. 
111,4168 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3003 Avenue L, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
3003 Avenue

JAMES McDADE,
L, Brooklyn, N. Y.

Mūsų gerbiama 
turėjo daug priešų. Pir- 

reikėjo atsilaikyti 
“raudondvarį” (“Kelei- 
“Laisvė” atlaike savo 

O laimėjo todėl, kad 
teisingos politikos, 

yra geriausias dar- 
organizatorius. Prie

NOTICE is' 
RL 1731 has 
to sell beer, wino and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4021 Glenwood Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premisos.

POLLACK & LAURO INC.
4021 Glenwood Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL4145 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at. 3410 Tilden Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
3410 Tilden
NOTICE is 
RL 5014 has 
to sell beer, 
Sect 
trol Law at ___ ........____
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMBEA RESTAURANT, INC. 
2910 Avenue I), Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3011 Beverly Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JACK & JIM, INC.
3011 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7343 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 589 Third Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to* be consumed 
on the premises.'

HELEN WASYIASZYN
589 Third Ave.', Brooklyn, N. Y.

hereby given that 
been issued to the

License No. 
undersigned 
retail under

JAMES McDADE
Ave., Brooklyn, N. Y. 

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 

107 of the Alcoholic Beverage Con- 
2910 Avenue D, Borough of 

Brooklyn. County of Kings, to be consumed

Bėga Italai iš Eritrėjos ANGLŲ CANTERBURY KATEDROS KLEBONAS Anglai Kirto Nauja 
STENGSIS ATVYKT Į AMERIKOS LIAUDIES Smūgį Italam JūroseNuo Angly

Cairo, Egiptas. — Anglai 
praneša:

Italų kariuomenė pradėjo 
kraustytis iš Massawos, 
prieplaukos miesto Eritrė
joj,. Rytų Afrikoj. 30 iki 40 
tūkstančių italų armijos bė
ga iš Eritrėjos į Addis 
Ababą, Ethiopijos sostinę. 
Pačioje Ethiopijoje italai 
dar turi apie 60 tūkstančių 
kariuomenės.

Vokiečiai Grūmoja Jugosla
vam Lenkijos Likimu

Berlin. — Valdiška vokie
čių spauda primena Jugos
lavijai likimą Lenkijos ir 
Čechoslovakijos.

Vienas Vokietijos val
džios atstovas pareiškė:

“Mes norime, kad jugo
slavai žmoniškai elgtųsi ir 
liautųsi mušę vokiečius, kad 
jie nustotų deginę vokiečių 
nuosavybę ir daugiau ne
klausytų Anglijos agentų.”

KARINIŲ DARBŲ KOMI
SIJA TAIKYS ALLIS 

STREIKĄ

SUVAŽIAVIMU BALANDŽIO 5-6 D
H-

New 
Taikos 
ninkas 
Thompson pakvietė kleboną 
garsios istorinės Canterbu- 
rio katedros Anglijoj, kuni
gą Hewlettą Johnsoną at
vykt į Amerikos Liaudies 
Suvažiavimą, kuris bus lai
komas ateinantį šeštadienį 
ir sekmadienį, balandžio- 
April 5 ir 6 dienomis.

Kun. H. Johnson, auto
rius garsios knygos “Sovie
tų Galia”, į pakvietimą at
sakė kablegrama:

“Stengsiuos gaut reika
lingus leidimus ir atvažiavi
mo priemones.”

Kunigas H. Johnson buvo 
vienas iš žymiausių vadų 

i Anglų Liaudies Suvažiavi-! 
mo dėlei taikos ir žmonių 
gerovės.

Po pakvietimu kunigui 
Johnsonui taipgi pasirašė 
Jungtinių Valstijų kongres- 
manas Vito Marcantonio ir 
garsus amerikonų rašytojas 
Theodore Dreiser.

York. — Amerikos 
Mobilizacijos pirmi- 
kunigas John B.

Sovietai Mato Stiprią 
Graiką Poziciją

Washington, bal. 3. — 
Darbo ministerė Frances 
Perkins pavedė karinių ša
lies darbų komisijai spręst 
Allis Chalmers streiko klau
simus.

Belgrad, Jugoslavija, ball 
3. — Valstiečių vadas Kroa
tijoj, Jugoslavijos dalyj, dr. 
Macek sutinka įeit į Jugos
lavijos valdžią ir išvien su 
serbais kovot prieš gręsian
tį užupuolimą iš vokiečių 
puses.

Maskva. — “Raudonoji 1 
žvaigždė,” Sovietų armijos ! 
organas, rašo, jog anglai 
yra sutelkę iki 180 tūkstan
čių savo kariuomenės arti 
Salonikos, Graikijoj. Be to, 
graikai turi ten apie 80 
tūkstančių kariuomenės, ne
skaitant tos graikų armijos, 
kuri kovoja prieš italus Al
banijos fronte.

Gautomis iš užsienių ži
niomis, italai rengiasi į 
griežtą, sprendžiamą ofen
zyvą prieš graikus Albani
joj. Bet graikai atmušė pir
mesnę italų ofensyvą ir išsi
laikė stipriai’ aptvirtintose 
fronto pozicijose. .

Kadangi anglai ir graikai 
turi apie 240 tūkstančių pri
ruoštos kari u o m e nės, o 
Graikija turi stiprias gam- 

• tines tvirtumas, todėl- italai 
negalės nustebint graikų - 
anglų, nežiūrint, kokią štur- 
mingą naują ofensyvą jie 
dabar pradėtų prieš grai
kus, kaip sako “Raudonoji 
žvaigždė.”

Tuo tarpu anglai vis dau
giau ir daugiau atsiunčia 
savo australiečių ir nauja- 
zelandiečių kareivių į Grai- 
kiją.

London. — Anglai skėl- 
bia, kad Raudonojoj Jūroj 
jie nuskandinę italų naikin
tuvą ir pagrobę'prekinį vo
kiečių laivą, o Viduržemio 
Jūroj anglų submarinas nu
skandinęs italų submariną 
ir žibalinį laivą.

Berlin, bal. 3. — Neoficia
liai pranešama, kad vokie
čiai užgrobs Amerikos pilie
čių nuosavybę atsiteisdami 
už tai, kad Amerikai užgro
bė du prekinius vokiečių lai
vus.

WHOLESALE AND RETAIL
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2707-09-11 Beverly Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consulned on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
Beverly Bar & Grill

2707-09-11 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6788 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Iaw at 154 Lawrence St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JAMES MEYER
154 Lawrence St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 Hamilton Ave,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1221 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohojic Beverage Con
trol Law at 535-5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK. SLOPE TAVERN INC.
535—5th Ave., Bhioklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 4058 has been issued to the 
to soil beer, wine and liquor at ____ ____
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 156 Calyer St.. ____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTOPHER IMMEN, JR. 
156 Calyer St., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
RL 1499 nas been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 434 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY C. BALDAUF 
Cedar Tavern

434 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1744 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2188-90 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
(Tony’s Bar & Grill) 

2188-90 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3138 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NORWOOD PALACE REST. INC.. 
3138 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and ■ liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3011 Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIE BOWMAN 
(Pat's Bar & Grill)

3011 Avenue N, Brooklyn,

Licence No. 
undersigned 
retail under
Borough of

Y.
No.

N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
HL 6289 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BRIGADIER BAR & GRILL. INC. 
55—4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 680 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6 Reid Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONATO RAINONE 
Dan’s Bar & Grill

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 42 Beard Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL 
Willow

42 Beard St.,

6 Reid

JONAS 
liest.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 867 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 615 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL CAMUSO
615 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 216 — 4 th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RALPH MANCARUSO
216—4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 321 Columbia Street, Borough < f 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FEDERICO TRILLI 
Fred’s Bar & Grill

321 Columbia St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 140 Frost Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kongs, to be consumed on Die 
premises.

ELIAS SPYE 
Bushwick Inn

39-41 Kossuth Pl.. Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Restaurantas
Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

F. W. SHALINS 
(SIIALINSKAS) 

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

4

Likeriu Kainos Vis Dar Žemos
Pirkite Velykom Likerius ir Vynus iš

MANHATTAN LIQUOR STORE
Tai yra didžiausia, labiausia pa 
tikima krautuve Williamsburge 
Mūsų likerių importuotų ir Ame 

rikoje gamintų įvairybe yra 
nepaprastai didelė.

Wilson
Three Feathers 
Schenley Red 
Schenley Black 
Calvert Special 
Calvert Reserve 
Green River Blended 
Green River Bonded 
Old Overholt 
Mt. Vernon

ecial

ni(GUvt«1 OSIUUH4CQ

) Olit h £abd 
t .J

Seagram 5 Crown
Seagram 7 Crown
Seagram V. O.
Canadian Club
Hunters
Golden Wedding
Old Schenley Bonded
Ancient Rye
Park & Tilford
Four Roses

Labai Žemos Kainos Ant Sekamų Rūšių
PIEDMONT CLUB, Straight Bourbon, švelni degtinė, 4-rių metų 

senumo, 85% proof. Pilna kvorta $1.69.
HONEST BELL WHISKY, 80% proof, valdžios patikrintas, 

kvorta $1.39.
Saldūs Vynai nuo 97c už pilną galioną ir aukštyn.

Jei jūs pirksit iš mūsų, tai būsite užtikrinti, jog gaunate savo pinigų vertės.

MANHATTAN LIQUOR STORE 
264 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Kampas Roebling St. kic. L-886
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DETROITO ŽINIOS
DVEJOS PRAKALBOS IR 

DISKUSIJOS

Kalbės H. Jagminas, “Vilnies” 
Redaktorius

Pirmos prakalbos įvyks 
(eąstsidėj), balandžio 11 die
ną,'7:30 vakare (penktadie
nį), 9219 Russell St., rusų 
svetainėje, arti Westminster. 
Po prakalbų bus dikusijos.

* * *
Antros prakalbos įvyks 

(westsidej), balandžio 12 die
ną, 7:30 vakare (šeštadienį), 
4097 Porter St., Draugijų sve
tainėj. Po prakalbų bus dis
kusijos.

Šias prakalbas rengia LLD 
188 ir 52 kuopos Detroite, 
bendrai su 10-tu Apskričiu, 
Michigan valstijoj.

* * #
Brangūs Lietuviai:
Štai mums gera proga iš

girsti tikrą tiesą apie Lietuvos

liaudies valdžią ir kitus pa
saulinius įvykius. Tą viską 
girdėsime gyvu žodžiu. Mums 
pasakys prakalbą II. Jagmi
nas, geras veikėjas ir kalbė
tojas.

Po prakalbų bus diskusijos. 
Rengėjai siūlo šias temas:

1—Ar Lietuva okupuota 
Sovietų Sąjungos, ar išlaisvin
ta?

2— Kas verčia Ameriką įs
toti į Europos karą ?

3— Ar Anglija ir Amerika 
kariaus už tautų išlaisvinimą ?

Įžanga visiems veltui.
Kviečia prakalbų rengėjai.

Elizabeth. N. J.

mus smuikininkas, Aldona Klimaite, 
sopranas iš Brooklyno, Josephine 
Latviūtė, Rože Merkeliūtč-Milda
Anestaitė, duetistės, Bostono .Harmo
nijos Grupė, Montello Kultūros Gru
pe, Worcesterio aidiečių Grupe. — 
Kviečiame dalyvauti. — Kom.

(79-81)

MONELLO, MASS.
Knygynas ruošia pasilinksminimo 

vakarą, Liet. Taut. Name, įvyks šeš
tadienį, balandžio 6 d., 7:30 v. v. Bus 
gera muzika. Gerų valgių ir gorimų. 
Įžangos nebus. Komitetas kviečia vi
sus dalyvauti, smagiai praleisite va
karą, ir tuomi paremsite knygyną.— 
Kom. (79-81)

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

sekmadienį, balandžio 6 d., 1 vai. po 
pietų. (Antrašas?—L. K.) Turime 
daug dalykų aptarti, tuoj įvyks mū
sų parengimas (bal. 19 d.), turėsime 
išrinkti darbininkus. Todėl kviečia
me dalyvauti. — G. S., Fin. Sekr.

(79-81)

Pittsburgh, Pa.
Kunigą Divorsas nuo 

Tautininkų
Kunigai-klerikalai buvo su

ėję į bendrą frontą su bedie
viais, socialistais ir tautinin
kais. Visi išvien pradėjo “gel
bėti” pabėgusius į Vokietiją 
Lietuvos prispaudėjus. Bet ku
nigai neužilgo pajuto, kad jų 
žmonės į tokį gelbėjimą žiūri 
labai šaltai. Tas privertė ku- 
nigužius pamest savo politikie 
rišką drąsą, o savo parapijo- 
nams siūlyti Dievą vietoj Sme
tonos. Po poros savaičių jie da 
toliau nuėjo: pradėjo daryti 
divorsą nuo socialistų ir tauti
ninkų. štai pavyzdis iš Pitts
burgh, Pa. čia rengė bendrai 
prakalbas Tubelienei. Per ke
lias savaites viskas ėjo tai
kiai. Prieš pat prakalbas (ko
vo 30 d.) už keturių-penkių 
dienų kunigai pasakė tautinin
kams nedalyvausią tame ren
gime. (“Socialistams” nieko 
nė nesakė; tie yra tik “sykret- 
servisai,” kurie mėgsta, kuo
met kiti juos socialistais vadi
na.)

Tautininkas P. Pivaronas 
perpyko ir pradėjo vėl bedie
viškai kalbėt. Net savo drau
gą, naują kataliką J. Virbic
ką, matomai, nori atverst į be
dievystę. Kunigai buvo davę 
svetaines Tubelienės prakal
boms; paskui atsakė tautinin
kams, kad neduosią.

M.

Klaidos Atitaisymas
Ketvirtadienį, kovo 27 d., 

1941 m., “Laisvės” 73 num., 
korespondencijoj iš Elizabeth, 
N. J., kurioje aprašoma Ban
gos Choro balius, įvyko dvi 
nemalonios klaidos. Ten pasa
kyta: “C. Augustinas su sū-( 
num grojo šokiams.” Turi būt 
C. Augustinas su Draugu...

Ten pat klaidingai parašy
ta pavardė “Gruodaitis.” Tu
rėjo būt Gredaitis.

Ukrinas.
Nuo red. — Atsiprašome už 

nemalonią klaidą.

So. Boston, Mass.

ELIZABETH, N. J.
šeštadienį, balandžio 5 d. bus ro

domi krutami paveikslai, 408 Court 
St., 7:30 v. v. Įžanga 25c. Vaikams 
15c. Pamatysit Lietuvos Liaudies 
Seimo atidarymo ir Kauno Liaudies 
Demonstracijas; “Laisvės” piknikas 
Philadelphijoj ir piknikas LMS ir 
LDS, Cranforde; LDS Seimas Broo- 
klyne 1940 m. ir Jaunimo Parodą 
Maskvoje. Paveikslus rodys G. Kli
mas iš Brooklyno. Bus ir šokiai. Vi
sus kviečia LDS 33 kp. (79-81)

Union (Kailiasiuvių) Svet., 429 
Northampton St. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Įžanga veltui. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti. — 
Rengėjai. (79-81)

LOWELL, MASS.
Lietuvių Piliečių Draugiškumo 

Kliubas šaukia susirinkimą sekma
dienį, balandžio 6 d., 338 Central 
St., 5 vai. vakaro. Prašome visos 
valdybos dalyvauti. Taipgi visi geri 
draugai ateikite ir prisirašykite, 
įstojimo duoklės liktai 10c į mėne
sį. Šis kliubas naujai susiorganiza
vęs, jo tikslas bus patarnauti kiek
vienam geram žmogui, kuris nori 
tapti šios šalies piliečių. Taipgi šis 
kliubas neturės jokio tautiško nusi

statymo prieš žmogaus įsitikinimus, 
gali būti dzūkas, kapsas, žemaitis. 
Po šio Kliubo sparnu turi būti prie
glauda ir jame turėtų skleisti mok
slą, apšvietą ir dailę. Linkiu nuo 
savęs jam geriausios laimės jo pa- 
sibrieštam darbe ir kaipo Politinis 
Kliubas, būtų ta ‘uola”, kuri atmuš
tų visokią neteisybę, kurios taip 
daug yra. — A. A. Stravinskas.

(79-81)

STAMFORD, CONN.
Prof. W. D. Kazakewich, rūstį tau

tos, kalbės sekmadienį, balandžio 6 
d., 2:30 vai. po pietų, Lemko Club, 
705 So. Pacific Si. Tema: “Dabarti
ne Imperialistinė Karė.” Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. (79-81)

“Gyvenimo Saulėleidis”
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE 

NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ

Parašė ir Išleido
JOSEPH LeVANDA

(LEVANDAUSKAS)
337 UNION AVE., BROOKLYN, N. Y.

Knyga iš arti 300 puslapių, kaina $1.00, užsirašantiems 
dabar, o vėliaus bus brangesnė.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: 
Laidojimų istorija, papročiai, apeigos, šermenų kainos, 
testamentai, advokatai, teismai ir kiti žinotini smulkūs 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, che
mikalai, taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, 
deginimai ir tt.

Sužinokite tą ko pirmiau nežinojote, o svarbiausiai 
tai kam priklauso mirusio turtas. Pinigus, perlaidas ar 
čekius, siųskite aukščiau paduotu antrašu.

SKELBKITEŠ “LAISVĖJE”

Turkijos Prezidentas 
Sveikina Jugoslaviją

Istanbul, Turkija. — Tur
kų prezidentas Ismet Inonu 
pasiuntė sveikinimą Jugo
slavijos karaliui Petrui, 
kad jugoslavai nuvertė pir
mesnę savo valdžią, kuri bu
vo padarius draugiškumo ir 
bendradarbiavimo s u tartį 
su Vokietija ir Italija.

Turkijos laikraščiai rašo, 
kad Jugoslavija, atmesda
ma bendradarbiavimą su 
naziais, tuomi stumia juos 
į karą Balkanuose, o tai ka
ras, kurio “jie nenorėjo.”

Naujas Didis Sovietų Judis!

“University trf Life”
Paremtas M. Gorkio autobiogra- 

fiška apysaka.
Taip pat naujausios žinios 

iš Sovietų.
Dieną—kasdien: 2 valandą po pietų. 

Vakare: 7; 9:30 valandą vakaro.

CINEMA ART ,r
PHILADELPHIA, PA.

Tik 2 dienas: Penktad. Seštad., 
Balandžio 4, 5.

Pirmas Rodymas 
NEWARKE

“Mannerheim Line”
Taipgi vėliausių naujienų fil

mai iš U. S. S. R.

IRONBOUND THEATRE
FERRY IR JACKSON STS.

Nuolatiniai nuo 1 vai. p. p. iki 
11 vai. vak. 44c (su taksais) :

Lietuvių Radio Korporacijos 
Programos

šeštadienį, April 5, radio 
programa per stotį W0RL, 
950 kilocycles, nuo 8:30 iki 
9 :00 vai. ryto bus sekanti:

1— Kalbės Dr. Jonas Rep
šys iš Cambridge

2— Muzika ir dainos
3— žinios
Sekmadienį, April 6, radio 

programa sekanti :
1— Longių Buinio, Jr., Ca

valiers orkestrą iš Cambridge
2— Dainininkė Milda Anes- 

taitė iš Dorchester
3— Dainininkė Ona Kava

liauskaitė iš Dorchester
4— Daininkas Jonas Kerdie- 

jus iš S. Bostono.
5— Smuikininkė Albina An

tanavičiūtė iš Waltham
6— Pasikalbėjimas daininin

kų Emilijos Tatariuniūtės su 
Vincent Jenkins.

Step. Minkus.

PRANEŠIMAI^
IŠ KITUR

LOWELL, MASS.
ALDLD 44-tos kuopos susirinki

mas įvyks šį sekmadienį, balandžio 
6-tą, 1 vai. po pietų, Lietuvių Pilie
čių Kliubo Svetainėje, 338 Central 
St. Draugai, visi dalyvaukite ir pri
būkite visi laiku. Mūsų kuopos su
sirinkimas turi laiku prasidėti ir lai
ku pasibaigt, nes po to įvyks klubo 
susirinkimas. (80-81)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, balandžio 7 d., 7:30 v. v. 
Liet. Taut. Namo kambariuose. Visi 
nariai būkite, nes yra labai svarbių 
reikalų apsvarstymui, kaip tai, “Lai
svės” Jubilėjinė Vakarienė, kuri 
įvyks 26 d. balandžio ir kiti svar
būs reikalai. — G. Shimaitis, rast.

(80-81)

GIBBSTOWN, N. J.
LDS 166 ir ALDLD 15 kuopų su

sirinkimai įvyks sekmadienį, balan
džio 6 d., 7 vai. vakare, pas V. J. 
Jackson, 123 Forrest St. Visi nariai 
dalyvaukite susirinkime, ir atsives
kite naujų kandidatų į susirinkimą. 
Iki pasimatymo, S. V. (80-81)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

7 d. balandžio, 735 Fairmount, 8 
vai. vak. Prašau visus narius daly
vauti, bus daug svarbių dalykų ap
tarti. — Sekr. F. B.

BINGHAMTON, N. Y.
Sekmadienį, bal. 6 d., Liet. Svet. 

Direktoriai rengia pasilinksminimo 
sueigą. Visi nariai ir visi lietuviai 
maloniai kviečiam dalyvauti. Svečiai 
bus aptarnauti skaniais užkandžiais 
ir gorimais. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Liet. Svet., 315 Clinton St., (įeit 
pro šonines duris). (79-81)

MASSACHUSETTS 
LIETUVIAMS

Sekmadienį, balandžio 6 d., Lietu
vių Svet., 29 Endicott St., Worces- 
teryje, įvyks Moterų Sąryšio metinis 
koncertas. Jo programą pildys rink
tiniai žymi grupė artistų, Alexander 
Vasiliauskas iš Bostono, žymus lietu
vių tenoras; Vytautas Sukackas, žy-

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 6 d. balandžio, 2:30 v.v., 
15-17 Ann St. Nariai dalyvaukite, 
nes turime keletą svarbių dalykų 
aptarti. Nepamirškite atsivesti ir 
naujų narių. — Valdyba. (79-81)

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 78 kp. rengia vakarienę, 

sekmadienį, 6 d. balandžio, 7:00 v. 
v., 1320 Medley St. Bus skanių jau
nų viščiukų su įvairių priemaišų. 
Publika galės linksmai pasišokti prie 
geros orkestros. Įžanga 65c. Širdin
gai viečiame vietinius ir iš apylin
kes dalyvauti. — Komitetas.

(79-81)

EASTON, PA.
Atvažiuoja dr. J. Ka.škiaučius! 

Sekmadienį, balandžio 6 d., LDS 51 
kp. rengia svarbias prakalbas svei
katos klausimu. Prelegentas bus pla
čiai žinomas, dr. Kaškiaučius iš 
Newark, N. J. Svarbioji kalbos te
ma bus: “Aukštas Kraujo Slėgi
mas,” o paskui atsakinės į įvairius 
klausimus. Įvyks Fur Workers
a-------------------------------- —------------ h

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakaro
Nedčtiomis ir čvontudieniai*: 
10-12 ryte

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 De&n Street

SPENCERPORT, N. Y.

? DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
I * I

Telefonas: Humboldt 2-7964

; 530 SUMMER AVE.
[ Arti Chester Avenue

;! NEWARK, N. J.

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

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS.

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

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

B Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS Į

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.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

RIIEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrini.

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

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

Telephone Great Neck 1546

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta par šieną; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

Office Phone
EVcrgrccn 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by
RHEA TEITELBAUM

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

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

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

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

Sun. all day and night.

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parent

Brooklyn, N. Y
Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems
BROOKLYN. N*

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 
ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragv» 
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 j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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Now Wto^AferZInii w
Iki Pasimatymo LDS 

Jaunimo Baliuje!
LDS jaunimo kuopos BuiT/-

DerS balius įvyks jau šį va- 
5-tą, “Lais- 

Lorimer

priminti,

St.,

jog
pa-

karą, balandžio 
vės” salėj, 419 
Brooklyne.

Šiuomi norime
visas vakaro pelnas bus 
naudotas pasiųsti mūsų “Bow
ling Tymą” į nacionalį turna- 
mentą, įvyksiantį pradžioje 
gegužės, Clevelande. Ir dėlto 
prašome, kad visi LDS jauni
mo draugai padėtumėte mums 
tą atsiekti savo atsilankymu į 
balių, čia bus Geo. Kazake
vičiaus orkestrą šokiams, pro
ga gerai pasivaišinti, taipgi 
kas nors parsineš naujutėlį 
radio. įžanga tik 35c.

Kviečiame visus—
Rengėjai.

mirė
me-Stanley Pankevich, 

tų amžiaus, gyvenęs 234 Rod
ney St., Brooklyn, N. Y., mirė 
balandžio 4-tą, Greenpoint li
goninėj, 
landžio 
kapines, 
boriu J. c

Bus palaidotas ba- 
7-tą, į Holy Trinity 
Pašarvotas pas gra- 
Garšvą.

Balandžio 1 d., antradienį 
savo namuose 107-48 116th 
St., Richmond Hill, N. Y., mi
rė 52 m. amžiaus sulaukusi 
Marijona Dorilienė (Dorilat), 
kurios vyras mirė lygiai prieš 
4 mėnesius.

Velionė laidojama šeštadie
nį, balandžio 5 d., 2 vai. po 
pietų, Liuteronų kapinėse. Ji 
pašarvota namie. Laidotuves 
aptarnauja graboriaus Juozo 
Garšvos laidotuvių biuras.

Doriliai buvo žinoma lietu- 
vių-prūsų susiartinimo šeima. 
Jie buvo veiklūs Dr. Martyno 
Liuterio Draugijoje.

Balandžio 2 d. mirė 
zas Janaitis, tik 33 m. 
žiaus, gyvenęs 132 29th St., 
Brooklyne. Velionis pašarvo
tas 707 Fourth Ave., prie 22- 
trosios gatvės, koplyčioje, 
Brooklyne.

Velionis paliko nuliūdusius 
nelaimingus: žmoną Nellie, du 
mažus vaikelius, patėvį Juozą 
Božį, motiną Saliomėją ir bro
lį Antaną.

Laidoti velionis išsiųstas 
penktadienį, balandžio 4 d., 
10 vai. ryto, iš Brooklyno į 
Amsterdam, N. Y., kur šešta
dienį bus palaidotas į šv. Ka
zimiero kapines.

Laidotuves aptarnavo Sha- 
lins-šalinsko laidotuvių biuras.

eJllO- 
am-

Aido Choro
METINIS

KONCERTAS
.Įvyks sekmadienį

Balandžio 20 April 

NEW NATIONAL HALL 
261-67 Driggs Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
Pradžia 5:30 vai. vakaro

Bus Puiki Meninė Programa
Apart lietuviškų talentų, da
lyvaus ir žymus dainininkas 
Mordecai Bauman. Prieš 
keletą metų jis dainavo lie

tuviškai audiencijai.
Prašome nepamiršti viršminėtos 

dienos, dalyvaukite Aido Koncer. 
te. Aidas niekuomet neatsisako 
palinksmint lietuviška visuomenę 
su savo dainomis, todėl iki pasi- 
patymo Koncerte!

Po Menines Dalies Progra 
mos Seks Šokiai

Prie Puikios Orkestros.

Bilietai: Rezervuoti 75c. Nereaer- 
vuotl 50c. ' Užkvieėia AIDAS.

Minios Newyorkieciy Šiandie 
Vyks į Taikos Sąskridį

Nusmerke Mirtin 
Mokyklą

Miesto liaudies švietimo gy-
nėjai, iš įvairių gyvenimo 
čių, sujudo veikti gelbėjimui 
vėliausios Rapp-Coudert komi
teto aukos, kuria yra Town-

sn-Milžiniškasis masinis mitingas pasitikti-pasveikinti Ameri
kos Liaudies Suvažiavimo delegatus ir svečius įvyks jau šian
dien, šeštadienį, balandžio 5-tą, lygiai 2 vai. po pietų, Tri- 
Boro Stadiume, Randall’s Island, N. Y. Įžanga 25c.

Jei bal. 5-tą lytų, mitingas įvyks bal. 6-tą, 2 vai. po pietų, send Harris High School. Ją
Am. Taikos Mobilizacija atsišaukė į Didžiojo New Yorko majoras LaGuardia nusmerke 

ir priemiesčių darbo žmones ir Visus taikos mylėtojus, kvies
dama juos dalyvauti šiame mitinge. Nurodoma, kad skaitlin
gas dalyvavimas pačių newyorkieciu—užpildymas 30,000 pu
blikos talpinančio Tri-Boro Stadiumo—suteiks naujos ener
gijos kovotojams prieš Amerikos įtraukimą toliau į karą ir 
prisidės prie sulaikymo karo rengėjų užmačių.

Paskilbę Kalbėtojai ir Menininkai Programoj
Kiek pastebėta iš pranešimų, tai šis mitingas nebus vien 

tik atlikimu pareigos, bet suteiks daug ko įdomaus kiekvienam 
iš atsilankiusių. Ne kiekvienas yra girdėjęs kalbant naciona
lini garsų kalbėtoją ir kovotoją už taiką kongresmaną Vito 
Marcantonio, ir retas kas asmeniškai girdėjęs ar matęs pasau
linio masto baritoną Paul Robeson dainuojant. O jiedu bus 
eilės žymių programos pildytoji] sąstate. Dainuos Amerikos 
Liaudies Choras. Bus delegacijų maršavimai. Taipgi kalbės 
Joseph Curran ir Reid Robinson, žymūs unijų vadai, ir Dr. 
Max Yergan, Nac. Negrų Kongreso viršininkas.

Kelrodis į Tri-Boro Stadiumą
Imti IRT Lexington Ave. ekspresą iki 125th St. Išlipus, eiti 

apie 7-8 blokai arba imti Randall’s Island ar Crosstown busą.
Independent 8th Ave. linija irgi važiuoti iki 125th St. ir ten 

imt Crosstown busą.
Tri-Boro Stadiumas randasi prie pat East River, vos tik 

perėjus per upę iš New Yorko pusės. Prie laiptų nulipt nuo 
Tri-Boro Tilto yra Stadiumo iškabos, taipgi matosi pats Sta
diumas, negali praeiti nepastebėjus, lengva rasti ir niekad 
ten nebuvusiems.

Henry Yuška Gavo 
Stipendiją

Central brookly n iečio Jono 
Yuškos sūnus Henris šiuo tar
pu mokinasi lllinojaus valsti
joj, arti Detroito—The Uni
versity of Illinois.

Henry Yuška jau yra anks
čiau pasižymėjęs kaipo gabus 
mokinys visose mokslo šakose. 
Netgi L.D.S. jam yra davęs, 
kaipo L.D.S. nariui ir veikėjui 
stipendiją.

MATEUšAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Taikos Darbui Paremti 
Rinkliava

“Mes iš Kronštadto” 
Irving Teatre

Balandžio 5-ta yra trečia 
paskutine diena masiniamir 

rinkimui aukų Amerikos Liau
dies Suvažiavimo lėšoms.

Amerikinės Taikos Mobili
zacijos sekretorius New Yor
ke, Dr. Walter Scott Neff, sa
vo atsišaukime į newyorkie- 
čius pasidarbuoti aukų rinki
me, taipgi, sulyg išgalės, pa
aukoti taikos darbui, sako:

“Tūkstančiai delegatų at
vyks iš visos šalies kraštų. 
Mes esame paėmę milžinišką 
darbą juos apnakvinti ir duo
ti sales specialiams valstijų, 
darbo unijų ir kitų delegaci
jų mitingams. Prie to bus nuo- 

Įlatinės sesijos šeštadienio va
karą ir visą dieną sekmadienį, 
Mecca Temple. Tai toms lė
šoms padengti ir duoti fondus 
paremti tai programai, kurią 
suvažiavimas nutars, tūkstan
čiai mūsų narių didmiesčio sri
tyje surengė tas rinkliavas— 
Tag Day vajus.”

“Šis Karas yra Turčių,” 
Sako Delegatai

Pirmiausia pasiekę Amer. 
Taikos Mobilizacijos raštinę 
buvo Los Angeles delegatai, 
iš ten atvažiavę busu.

Paklaustos, kaip įdomus 
joms mūši] metropolis, dvi mo- 
;terys delegatės, abi šeiminin
kės, negrės, pareiškė, kad jbš 
labiausia susidomėjusios būsi
mu Liaudies Suvažiavimu šį 
šeštadienį ir sekmadienį. Vie
na iš jų, Mrs. Ch. Owen, at
stovauja 10 Am. Taikos Mo

bilizacijos kliubų, kiekvieną 
su apie 100 iki 150 narių, Ka
lifornijos 14-me Kongresinia
me Distrikte, o kita, Mrs. R. 
Troy atstovauja Nac. Negrų 
Kongreso skyrių.

Mrs. Owen sakė, 
distrikte “didžiuma 
jaučia, kad šis karas
tingų žmonių karas ir kad iš 
jo paprastam žmogui negali
ma tikėtis nieko geresnio, 
kaip tik kančių ir mirties.”

kad jos 
žmonių 

yra tur-

Ir-N. York o Irving Teatre, 
ving Place ir 15th St., rodo
ma puiki sovietinė filmą “Mes 
iš Kronštadto.
pat rodoma įdomi 
satiriška 
Guzikų.” 
mis lig 5

Judis
yra pagamintas 
nius dokumentus, 
vieną iš dramatiškiausių laiko
tarpių Rusijos Civiliame kare

numarinti savo budžeto prane
šime pereitą trečiadienį.

Reakcininkai nebepakenčia, 
kad esant daugiau mokyklų į 
jas prasiskverbia nemažai ir 
darbo jaunimo, randasi dau
giau apšviestūnų, 
sėkmingų vadų, su 
žmonės lengviau 
prieš išnaudojimą, 
po priedanga karo 
jos” pasimojo uždarinėt mo
kyklas, monopolizuot mokslą 
tik turčių sūneliams.

Bet yra tikrų liaudies ap
švietus mylėtojų v i s u o se 
sluoksniuose, nes jie supranta, 
kad- pasmerkimas nemokslui- 
tamsybei didžiausios ir nau
dingiausios klasės — darbo 
žmonių, bus pasmerkimu atsi
likimui visos tautos. Ir ot, to
ki žmonės šaukia masinį mi
tingą protestuoti prieš uždari
nėjimą mokyklų. Jis įvyks 
šeštadienio vakarą Room 4-N, 
New Yorko Miesto Kolegijos 
bildinge, prie 23rd St. ir Lex
ington Ave., N. Y. Kalbėtojų 
sąstate, apart kitų, bus teisė
jas James W. Donahue, Alum- 
nu Sąjungos pirmininkas; 
John McCarthy, distrikto pro- 

’kuroro padėjėjas, ir Sylvester 
Ryan, vyrįausis distrikto pro
kuroras Bronx e.

daugiau 
jais darbo 

atsispiria 
Reakci j a 

“ekonomi-

šiuo tarpu jis padaręs su
tartį mokytojauti žemesnėms 
universiteto klasėms chemijos 
srityje, o pats gauna stipendi
ją $600.00 į metus ir jam pa
dengia visas mokslo išlaidas.

šitoks Henrio pasisekimas 
moksle ne vien tik jam pa
čiam suteikia smagumą ir me
džiaginį palengvinimą, bet 
juo labinus—tėvelius tas džiu
gina.

Garbe tėvams už tokį pa
vyzdingą auklėjimą vaiko, o 
Henriui garbė už gerą moki- 
nimąsi, ir pavyzdingą elgimą
si !

Petras.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAI

Aš, Eva Morkūnienė, pajieškau 
Justino Morkūno. Jeigu kas žinote 
kur jis randasi, meldžiu pranešti 
man, už ką būsiu labai dėkinga. Tu
riu labai svarbų reikalą jam praneš
ti. Eva Morkūnienė, 1309 W. Mar
ket St., Aberdeen, Wash. (71-81)

NOTARY 
PUBLIC

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

Greta jos taip 
traneūzų 

filmą “Generolai be 
Įžanga darbo dieno- 
val. tik
“Mes iš

20 centų.
Kronštadto” 
pagal istori- 
parodančius

1919 metais ir Raudonojo Lai
vyno rolę proletarines revo
liucijos pergalėj. Veikalui im
ta faktai iš laiškų tikrų rau
donarmiečių ir raudonųjų jū
reivių, dalyvių 1919 m. kovose. 
Filmą fotografuota tikrųjų 
įvykių vietose, kooperuojant 
Baltiko ir Juodųjų Jūrų ko- 
mandieriams.

Amerikine Premjera! Vėlus Rodymas Šiąnakt.

BORIS CHIRKOV Wįjt o et r

TAMARA MAKAROV^^-jĮTĮ

A5OVILT LOVE STOR Y
history-

SHtTAUGHTHlM
LOVE

i

5

!

i

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

jl/l’T A jV/l T 6th Avė. Ir dar Įdomybė: “The New Latvia.”
1 yH-l'VIT ary 47fh st. Nuolat nuo 10 a. m. šiokiom dienom.

Karžygiška Istorija 
Raudonųjų Marininkų 1919

TnoT KRONSTADT
VĖLAI RODOMA ŠIĄNAKT.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir kra javus 
nudarau su ame- 

j -ikoniškais. Rei-J 
ikalui esant ir 
b a d i dinų tokio ; 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalyom '

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

Tel. Glenmore 5-6191

Didi Pašaipa iš 
“Suaugusio” pasaulio

BUTTONS”

Pirkite ir Taupykite ant Grand Stryto
NUO UNION IKI BUSHWICK AVĖS., BROOKLYNE

REIKALAUKITE

GRAND STREET ŠTAMPŲ
JOS YRA VERTINGOS

Geresnės Prekės
Geras Patarnavimas

Henry Mannix, advokatas, 
kalbėdamas Parkų Dep-to Ka-' 
talikų Gildijai, “pryčino” reika-j 
lą hitlerizuot unijas, tik, žino
ma, biskį skirtingais žodžiais.

Mary J. Mock, 29 m., dai-; 
lės studentė, rasta prigėrus 
savo maudynėj viešbutyje Tu-1 
dor.

žmoniškos Kainos

šis kuponas 
duodą teisę 
gaut $1.00 
stampomls 
su kiekvienu 
pirkiniu už 
$1 ir daugiau

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 7, 1941

Tėmykite 
krautuves 
duodančias 
Grand Street 
Štampas.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys.'

» 50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

! Tel. Triangle 5-8622

; 168 GRAND STREET
i Bropklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7170

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

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

Telephone

STagg 2-5043

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą. Prašykite 
žalios trading stampos.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIU UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Turime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvą išmokėjimą be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą




