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Žmonės ir Žmonės.
Džiaugsmas, ne Visiems.

Visi Pašaukti, Bet Ne Visi 
Greit Atsiliepė.
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Prašome visų “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Vienas mūsų geras draugas 
ir veikėjas rašo man :

“Peržiūrėjau j u b i 1 ė jinį 
‘Laisvės’ numerį, labai gražus. 
Tik negerai, kad kaipo liau
dies laikraščio veikėjų, ben
dradarbių ir korespondentų 
ne visų raštai jame telpa. Vi
si buvome kviesti rašyti į ju- 
bilėjinį numerį, bet tie raši
niai ne visų sudėti.

“Jeigu talpinti jubilėjinius 
raštus paprastuose numeriuo
se, tai kam tas jubilėjinis Nu
meris reikalingas? Reiškia, 
jubilėjinis numeris nepilnas. 
Jis turėjo būti pilnas, kaipo 
istorinis dokumentas, kuriame 
turėjo tilpti visų raštai ir ei
lėraščiai, nežiūrint, kaip dide
lio formato būtų reikėję 
spausdinti. Popieros ‘Laisvei,’ 
esu tikra, nepritrūko.”
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Vokiečiai Užėmė 
Salonikų; Paėmę 
20,000 Jugoslavų

PREZID., ROOSEVELTAS RENGIASI 
PERIMI 39 DANUOS LAIVUS, 
KAD PATARNAUTŲ ANGLIJAI

Grūmoja Aprėžft 
Teisę Streikuoti 

Amerikoje
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Berlin, bal. 9.—Vokiečiai 
užėmė • Salonikų, Graikijos 
prieplaukos miestą su apie 
200 tūkstančių gyventojų. 
Tai antras didžiausias grai
ku miestas, c-

Aš bijau, kad ir kiti drau
gai, kurių raštai netilpo jubi- 
lėjiniam numeryj, gali pana
šiai jaustis ir galvoti. Todėl 
prisieina paaiškinti.

Visų pirma, jubilėjinio nu
merio leidimas buvo per vėlai 
sugalvotas, nebebuvo laiko 
tinkamai prisiruošti, reikėjo 
viską skubinti. Tas labai truk
dė.

Kai jau buvo nutarta leis
ti ir atsišaukimas padarytas, 
atrodė, kad pajėgsime išleisti 
tiktai 16 puslapių — ii' svei
kinimai ir raštai plaukė labai 
iš lėto. Į pabaigą jau pradėjo 
daugiau raštų ateiti. Nutarė
me leisti 24 puslapių. Gi prieš 
pat balandžio 4 dieną raštų 
atėjo labai daug. Bet techniš
kai nebebuvo galima planą 
pertvarkyti.

Nemanykite, draugai, jog 
, galimą į dieną ar,dvi prieš 
* spausdinimą laikraštį padidin

ti keliais puslapiais. Neužten
ka turėti ant rankų popieros.

Ateityje turėsime geriau 
pasiruošti. Draugai taipgi, ga
vę pakvietimą, arba išgirdę 
atsišaukimą, neprivalo laukti 
paskutinės dienos. Juo anks
čiau ir greičiau, tuo geriau.

Athenai, bal. 9.—Graikų 
ir anglų kariuomenė paspė
jo pasitraukti iš Salonikos 
nuo vokiečių.

Anglų orlaiviai veikia 
prieš vokiečius Graikijos 
karo fronte, Jugoslavijoj ir 
Bulgarijoj.

(Nėra žinios, ar anglų ar
mija kariauja išvien su 
graikais ar jugoslavais prieš 
vokiečius.)

Kai vokiečiai persigrūmė 
per kalnus į Vardar upės 
klonį Jugoslavijoj ii' ėmė 
sparčiai žygiuot į pietus lin
kui Salonikos, tai graikam | 
neliko kitos f“ 
tik ištraukt savo kariuome
nę iš Salonikos. Nes kitaip 
vokiečiai būtų galėję iš žie- 
mių-vakarų užkirst šiai 
graikų kariuomenei pasi
traukimą.

daug kanuolių ir kitų karo 
reikmenų.

Vokiečiai Jugoslavijoj, be 
kitko, užėmė svarbų miestą 
Niša ir Strumicą, o Grai
kijos provincijoj Trakijoj— 
prieplaukos miestą Dede 
Agachą.

Užėmus vokiečiam Salo
nika, dabar jau visa Rytinė 
Graikija, iki Turkijos sie
nos, atsiduria vokiečių ran
kose; tai keliolikos tūkstan
čių ketvirtainių mylių plo
tas.

Anglai Pleškinę Vokie
čių Laivastatyklas 

ir Prieplaukas

Preziden-

Berlin, bal. 9.—Vokiečiai 
iš Bulgarijos numaršavo 62 
mylias per Jugoslaviją lin- 

svarbaus ju- 
miesto

O vis dar yra žmonių, ku
rie nori ir reikalauja, kad Lie
tuvoje jau visiems būtų rojus. 
Pamiršta jie, kad Lietuvoje 
buvo klasės. Išnaudotojams 
perversmas negalėjo patikti ir 
nepatiko.

Jie dabar rėkia. Kai kurie 
rašo laiškus amerikiečiams ir 
labai skundžiasi.

Jiems prituravoja tamsios 
kunigų aukos. Jos mano, kad 
Dievo Lietuvoje nebeliks. Ir 
joms nepatinka naujoji san
tvarka.

Labai puikų konstratą tar
pe žmonių ir žmonių davė 
Chicagos “Vilnis.” Bal. 3*die- 
nos laidoje ji patalpino du 
laišku iš Lietuvos — vieną 
brolio, o kitą sesers. Sesuo, 
Petronėlė B a g a slauskienė, 
džiaugiasi perversmu. Ji buvo 
bežemė, gavo 10 hektarų že
mės. Jai prašvito naujo gyve
nimo saulė.

Bet jos brolis, Pranas Jan- 
čius, buvęs amerikietis, dangų 
su žeme maišo. Jis norėtų 
“palikti viską” ir bėgti Ame
rikon. (Matyt, meluoja.) Siun
čia savo brolį J. Jančių pas 
Grigaitį teisybės jieškot apie 
Lietuvą.

Kodėl jam taip “blogai?” 
Kodėl jam taip nepatinka 
naujas gyvenimas?

Į šį klausimą atsako J. Jau
čius, Prano 
Jis sako:

“Pranas 
17 metų. 
1929 m. 
ūkį iš 30
geroms trioboms. Kiek vėliau 
dar pirko dviese kitus 15 hek
tarų. Vėliau jo pusininkas at
simetė ir jis perėmė tą žemę. 
Kiek dar vėliau paskolino vie-

Jančiaus brolis.

išbuvo Amerikoj;
Lietuvon sugrįžo į 

Parvažiavęs pirko I 
hektarų žemės su

Washington.
tas šį ketvirtadienį reika
laus, kad' kongresas duotų 
jam teisę nupirkti arba pa
samdyti prekinius 39 Dani
jos laivus, kuriuos valdžia 
jau užgrobė amerikinėse 
prieplaukose.—Šiuos laivus 
Amerika galėtų vartot sa
viem reikalam ir tiek pat 
amerikinių laivų perleist 
Anglijai.

Italų ir Vokiečių Laivai 
Tiesiog Užgrobiami

Prezidentas pareiškė, jog 
Amerika turi \ teisę tiesiog, 
be atlyginimo užgrobt ir 
sau pasilaikyti128-nis preki
nius Italijos laivus ir du Vo
kieti jds. Tai, girdi, todėl, 
kad šių laivų jūrininkai ga
dino jų mašineriją, sabota- 
žavo savo laivus.

Danijos jūrininkai nega
dino nei vieno,savo laivo.

Todėl Amerika skirtingai 
elgiasi su danų laivais, nors 
Danija dabar randasi vokie
čių “globoje.” Danijos atsto
vas Washingtone užgyrė 
Roosevelto planą kas liečia 
danų laivų perėmimą.

NAUJAS VOKIEČIŲ 
PROTESTAS

Vokietija jau trečią kartą 
užprotestavo, kad Jungti
nės Valstijos užgrobė du 
prekinius vokiečių laivus. 
Vokietija reikalauja paliuo- 
suot tuos laivus ir areštuo
tus jų jūrininkus. Sako, kad 
Amerika tuom užgrobimu 
laužo tarptautinius įstaty
mus ir draugiškumo ir pre
kybos sutartį su Vokietija.

Amerikos valstybės mi
nisteris Hull išsireiškė, jog 
šis trečias Vokietijos pro
testas bus atmestas, kaip 
kad buvo ir du pirmieji.

Washington, bal. 9.—Pre- 
zid. Rooseveltas pašaukė 
CIO unijų pirmininką Phi- 
lipą Murray pasitart, kaip 
stabdyt streikus.

Bendroji spauda ir radio 
teigia, kad Rooseveltas pa
ragins kongresą išleist įsta
tymus prieš streikus, jeigu 
jie nebus sustabdyti.

Besikalbėdamas su laik
raščių atstovais, preziden
tas leido suprast, kad dar
bininkai po nusitarimo 
streikuot bus verčiami pa-

Vokiečiai Naikinę Ang
ly Uostus, Laivasta- 

tyklas, Fabrikus

laukt keletą desėtkų dienų; 
tai būsiąs “atvėsimo” lai
kas.

Karinės pramonės direk
torius Knudsen reikalavo 30 
dienų palaukt pirm prade
dant strąiką. Kitas narys 
valdiškos karinių darbų ko
misijos, John D. Biggerssa- 
ko, “gal valdžia turės ap- 
rėžt darbininkų teises.”

Wm. H. Davis, vice pir- 
iinininkas valdiškos tarpi
ninkavimo komisijos, reika
lauja į visas darbininkų su
tartis su samdytojais įrašyt, 
kad darbininkai duos pra
nešimą 30 dienų iš anksto 
pirm eidami streikan. O jei
gu per 30 dienų nesusitai
kys su samdytojais, tai dar 
turės palūkėt 30 dienų, kad 
prez. Rooseveltas galėtų jsi- 
kišt į jų ginčą.

SIŪLO DRAFTUOT 
DARBININKUS

Kongresmanai Short, Ew- 
ling ir Thomason stipriai re
mia sumanymą įvest versti
nus darbus visiem darbinin
kam^ kad jie būtų draftuo-~~ 
j am i į skiriamus jiem dar- 

|bus tokiomis sąlygomis, ko
kias valdžių, nustatys.
SIDNEY HILLMAN

PRIEŠ PILNĄ UNIJOS 
PRIPAŽINIMĄ

Sidney Hillman, vienas 
karo pramonės direktorių, 
Amalgameitų Siuvėjų Uni
jos pirmininkas, kalbėjo 
kongresmanų komisijoj ka
riniais reikalais, kad darbi
ninkai turėtų ko-operuoti 
(bendradarbiauti) su sam
dytojais ir valdžia.

Hillmanas pasigyrė, jog 
jis stipriai išstojo prieš įra
šymą pilno unijos pripažini- 
moxį sutartį tarp Allis- 
Chalmers fabriko ir strei
kavusių darbininkų, kuriem 
vadovavo CIO unija.

Anglų Pranešimas:
London, bal. 9.—Daugiau 

išeities, kaip kaip šimtas Anglijos orlai
viu vėl numetė tūkstančius 
sprogdinančių ir desėtkus 
tūkstančių padegančių bom
bų į Kielį, centrą vokiečių 
submarinų statybos, ir į 
Emdeną ir Bremerhaveną, 
Vokietijos prieplaukų..mies
tus. Ištisa ketvirtainė Kie- 
lio mylia, kur yra vokiečių 
laivastatyklos, p a s k e n do 
liepsnose.

Anglų orlaiviai sėkmingai 
atakavo ir kitas vokiečių 
prieplaukas ir jų lėktuvų 
stovyklas Vokietijoj, Fran- 
cijoj, Belgijoj ir Holandijoj. 
Jie taipgi bombardavo kai 
kuriuos nužiūrimus punk
tus Danijoj.

Dar Nebūsią Cenzū
ros Amerikoj, Sako

Roosevelt Žada Visą 
Galimą Greitą Pa
galbą Jugoslavam

telieka 
Skopi j ę

kui Skoplje, 
goslavų geležinkelio 
ir karinio centro.

Dabar vokiečiam 
tiktai 40 mylių pro
susisiekti su italais Albani
joje.

Žygiuodami per Jugosla
viją linkon Skoplje, vokie
čiai paėmė į nelaisvę 20 
tūkstančių jugoslavų ka
riuomenės, tame skaičiuje 
šešis jų generolus; pagrobė

Smarkėja Skandinimas 
Anglijos Laivų

London. — Anglų koman
da paskelbė, jog per savaitę 
nuo kovo 23 iki 30 vokiečiai 
nuskandino 20 prekinių an
glų laivų, 77,575 tonų įtal
pos.

Anglai yra. suėmę 450 vo
kiečių jūreivių ir oficierių 
nuo jų submarinų.

Brooklyn. — Galutinai 
užbaigtas naujas Amerikos 
karo laivas “North Caroli- 
ną”, 35,000 tonų įtalpos, 
kaštavęs 70 milionų dolerių. ---7-------------------------------  
nam’ūkininkui 15,000 litų, kur 
tas ūkininkas negalėjo jam 
grąžinti paskolos. Jis (man) 
rašė, kad skolininkas siūlo že
mę pasiimti, nes jokiu būdu 
skolos negalįs grąžinti. Galėjo 
būti, susikūrus Tarybų val
džiai, kad turėjo kokią 60--70 
hektarų žemės. Ir kuomet jam 
paliko 30 hektarų ir turi pats 
tą žęmę apdirbti, tai čia susi
daro, kad Lietuvoje blogai ir 
Grigaitis geras.

“Chicagoj gyvendamas bu
vo ištikimas kunigų, tarnas. 
Prieš streikuojančius darbinin
kus burnodavo ir streiklaužius 
girdavo, kad jie sumanūs ir 
mandrūs.”

Ar dabar aišku, kam nepa
tinka naujoji Lietuva?

Coventry, Anglija, bal.inias apie 
9.—Vokiečių orlaiviai naktį1--1-4- 
dviem atvejais įnirtusiai 
naikino šį miestą; bombar
davo ir tulus kitus Anglijos 
miestus.

Anglai per dvi dienas 
nušovė žemyn 10 vokiečių 
orlaivių.

IŠ DARBO LAUKO
Kietųjų^Angliakasykių Mai- 

nierių Reikalavimai
New York, bal. 9.—Kietų

jų angliakasyklų savininkai 
dar atmeta reikalavimus 
Jungtinės Mainierių Unijos 
(CIO)—pridėt po dolerį al
gos dienai mainieriams, 
duot jiems dviejų savaičių 
apmokamas vakacijas kas
met ir užtikrint bent 200 
darbo dienų per metus.

Vis dar nesusidera atsto
vai minkštųjų angliakasyk
lų kompanijų iš pietinių 
Valstijų su unija.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas sakė laik
raštininkams, kad jis dar 
neturi intencijos uždėt spau
dai cenzūrą. Jis, girdi, pa
sitiki, kad patys laikraščiai 
susipras ir nespausdins nie
ko, kas kenktų Anglijai ir 
Amerikai šiame kare. Kartu 
prezidentas smerkė tuos lai
kraščius, kurie spausdino ži- 

_ ‘ ; atplaukimą su
žeisto Anglijos karo laivo 
“Malaya” į New Yorką tai
sytis arba kurie dėjo to lai
vo paveikslus.

Diena pirmiau Amerikos 
karo laivyno ministeris 
Knox pagyrė laikraščius, 
kurie visai užtylėjo atplau
simą to anglų laivo. Tuomi 
Knox netiesioginiai pamer
kė kitus laikraščius, kurie 
pranešė apie “Malaya” at
plaukimą.

FORDAS PRIVERSTAS 
DERĖTIS SU UNIJA

Detroit, Mich., bal. 9.— 
Tęsiasi derybos tarp Fordo 
automobilių fabrikų atstovų 
ir CIO Jungtinės Automo
bilių Darbininkų Unijos dė
lei streiko baigimo. Tai dar 
pirmą kartą Fordas pasiju
to priverstas derėtis su uni
ja. Fordas turi kariniu už-’ 
sakymų valdžiai už 125 mi- 
lionus dolerių. '

Washington, bal. 9.—Am
erikos admirolas Emery rei
kalauja, kad kariniai Ame
rikos laivai tuojau lydėtų 
prekinius laivus su krovi
niais Anglijai.

Norfolk, Va.—Nukrito į 
jūrą bombinis Amerikos or
laivis; žuvo du oficieriai ir 
8 lakūnai.

Naziai Grasina Šveicaram 
Jugoslavijos Likimu

Berlin. — Vokiečių val
džia pyksta, kad Šveicari
jos spauda giria jugosla
vus. Šveicarų laikraščiai va
dina jugoslavus “garbin
gais, narsiais savo tėvynės 
gynėjais” nuo vokiečių. Už 
tai nazių radio grjimoja 
Šveicarijai tokiu likimu, ko
kio susilaukė Jugoslavija. 
Sako, “pažiūrėtume tada, 
kokie garbingi ir narsūs 
šveicarai.”

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, bal. 9.—Vakar 

šimtai vokiečių orlaivių su 
geromis pasėkomis bombar
davo anglų laivastatyklas ir 
prieplaukas Clyde, Bristo- 
lyj, Liverpooly, Ipswiche, 
Harwiche ir kitur, taipgi 
bombomis ardė fabrikus vi- 
durinėje—Anglijoje. *

Anglų orlaiviai sukėlė 
gaisrų, bombarduodami kai 
kuriuos miestus Šiaurinėje 
Vokietijoje; padarė nuosto
liu ir užmušė bei sužeidė 
nekariškių žmonių. Vokie
čiai greitai užgesino anglų 
padarytus gaisrus. Vokie
čiai nukirto žemyn aštuonis 
anglų orlaivius.

Per dieną vokiečiai su-

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasiuntė 
kablegramą Jugoslavijos ka
raliui Petrui Antrajam, ku
riam žada “greitai duot vi
sokią galimą pagalbą” ap
sigynimui nuo vokiečių.

Prezidentas sako: “Ame-i 
rikos žmonės “giliai sudre
binti, kad vokiečiai be prie- naikino 63 anglų, jugoslavų 
žasties ir taip žiauriai už- ir graikų orlaivius; o vokie- 
puolė Jugoslavijos žmones... čių žuvo tik keturi orlaiviai, 
tai kriminalis užpuolimas.” -------------------

ABEJOJA, AR AMERIKA 
PASPĖS SU PAGALBA 

JUGOSLAVIJAI
Washington. — Pasikal

bėjime su laikraštininkais 
prez. Rooseveltas sakė, ne
žinia, ar Amerika laiku pa- 
spės nusiųst Jugoslavijai 
reikalingų karo reikmenų.

Gręsia Pavojus Angly 
Suezo Kanalui

Roma, bal. 9.—Valdiškai 
pranešama, kad mechani
zuota italų ir vokiečių ka
riuomenė atėmė iš anglų 
Derną ir Tobruką, prie
plaukų miestus Libijoj, ita
lų kolonijoj Šiaurinėj Afri
koj. Tobruk yra už 75 my
lių į vakarus nuo Egipto 
rubežiaus.
pagrobė anglų šarvuotų .au
tomobilių ir kitų karo reik
menų.

R

EXTRA! u

VOKIEČIAI SUĖMĖ GRAIKŲ 
ARMIJA TRAKIJOJ

Berlin, bal. 9.—Vokiečiai 
praneša:

Vokiečių kariuomenė pa
ėmė Į nelaisvę graikų armi
ją Trakijoj, į rytus nuo vo
kiečių užimto Graikijos mie
sto Salonikos.

Vokiečiai jau įžengė į 
Skoplje, strateginį Jugosla- 

• | vijos miestą, ir faktinai per
kirto susisiekimą tarp ju
goslavų ir graikų.

Vokiečiai taipgi • užėmė 
šiaur - rytinį Jugoslavijos 
kampą.

Per keletą dienų bus už
imta visa Serbija, stipriau-

Daugiau Karinių Ame
rikos Laivų Anglam
London, bal. 9. — Anglų 

valdžia praneša:
Jungtinės Valstijos ką tik 

perleido Anglijai dešimts • 
nedidelių greitų karinių lai
vų, vartojamų šalies pa- • 
kraščiams saugoti.

Anglai šiuos amerikinius 
laivus naudos kovai 
vokiečių submarinus.

prieš

Vokiečiai-italai si;! Jugoslavijos dalis, kaip
sako vokiečiai.

United Press, Amerikos 
| žinių agentūra, teigia, kad 

New York, bal. 9.—Radio 1100 tūkstančių anglų ka- 
WJZ ir žinių aiškintojas 
per radio R. G. Swing sakė, 
kad vokiečiam-italam atė
mus iš anglų Derną ir To
bruką, dabar iš naujo grę
sia pavojus anglų valdomam 
Suezo kanalui, Egipte.

VOKIEČIAI SAKO, 
GIAU PAGROBSIM 

RIKINIŲ GINKLŲ
Berlin, bal. 9.—Vokiečių 

radio ir laikraščiai sako, 
reikia tik džiaugtis, kad 
prezid. Rooseveltas prižadė
jo Jugoslavijai kuo daugiau
sia ginklų ir amunicijos; tai, 
girdi, vokiečiai galės dau
giau jų pagrobti.

Budapest. — Vengrija su- -------------------
trauko diplomatinius ryšius I Roma. — Italai užginčija, 
su Jugoslavija todėl, kad kad jugoslavai būtų atėmę 
jugoslavų orlaiviai bombar- iš jų Fiume. miestą su prie 
davo Vengriją. įplauka.

riuomenes yra paruošta 
griežtiem mūšiam prieš vo
kiečius į vakarus nuo Var
dais upes (nesakoma, ar 
Jugoslavijoj.)
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ORAS. — Šį ketvirtadie
nį šiltoka; dalinai apsiniau
kę.
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uojautą Jugoslavijos liaudžiai. Tą perma
to ir Jungtinių Valstijų valdžia prieša
kyj su valstybės sekretorium Hull. Bet 
gi turčių. ir taip anti-sovietinė spauda 
savo senu papratimu pila pamazgas ant 
Sovietų Sąjungos.

Ta pati turčių spauda norėtų, kad So
vietų Sąjunga eitų už Angliją kariauti 
prieš Vokietiją, Italiją ir net Japoniją. 
Bet tuo pat kartu purvina Sovietus, nie
kina juos, skelbia visokius melus! Did
žiausias melas, tai būk “Raudonoji Ar
mija silpna.” Na, jeigu taip, tai tada 
juk Sovietai ir kariauti negalėtų. Bet 
turčių redaktoriai žino, kad taip nėra, 
kad Raudonoji Armija yra pasaulyje ga
lingiausia jėga. Mums atrodo, kūd tik 
tada Maskva kreips atydą į tas šalis, ku
rios nori jos prielankaus atsinešimo, ka
da tų šalių valdžios išmoks suprasti, kas 
yra Sovietų Sąjunga, kokia jos didelė jė
ga ir rolė buvo kovoj prieš karą ir da
bar yra kovoj už taiką.

Pastabos

*
tai Lietuvą 
vaduoti, ją

Patriotai—Būkite Alkani!”
Taip šaukia turčių laikraštis “New 

York World Telegram”, taip šaukia ir 
kiti. Jie reikalauja iš Amerikos darbo 
žmonių, kad, vardan pagalbos Anglijai, 
Graikijai ir Jugoslavijai, atsisakytų nuo 
streikų, kad darbininkai dirbtų vieton 8 
valandų, net 12. Jie reikalauja iš dar
bininkų “paklusnumo” ir “patriotizmo”. 
Jie primena Amerikos darbininkam, kad 
jugoslavai miršta apkasuose, o mūsų 
“pareiga gaminti daugiau, daugiau ir 
daugiau ginklų.”

Kodėl tokiu patriotizmu užsikrėtus 
turčių spauda, tik iš darbininkų reikalau
ja pasiaukojimo? Kodėl ji jo nereikalau
ja iš turčių? Kodėl nereikalauja, kad tie, 
kurie dešimtimis ir net šimtais milionų 
dolerių darosi pelnus, kad jie vardan 
“patriotizmo” pakeltų darbininkų algas 
ir išpildytų darbo žmonių reikalavimus? 
To tai turčių spauda nereikalauja, nes 
kuo turčiai mažiau moka darbo žmo
nėms, tuo jiems lieka didesni pelnai. 
Jiems darbininkų ir jų šeimų gyvenimas 
neapeina. Jie nori iš karo susikrauti di
džiausius pelnus. Jie nori, kad darbinin
kai pusdykiai ir ilgiausias valandas dirb
tų, kad atsisakytų nuo unijų ir organi
zacijų, kad atsisakytų nuo žmoniškų rei
kalavimų ir Amerikos darbininkų teisių. 
Darbininkai to nepriims.

Į Braška Anglijos Imperija
Kada Jugoslavijoj Anglijai paklusnūs 

elementai padarė .“revoliuciją” ir Petrą 
II pastatė karaliauti, tai turčių spauda 
apie tai daug rašė.

Bet kelios dienos po to, Iraq’e, buvu
sioj Mesopotanijoj, įvyko ir panaši “re
voliucija.” Ten ant sosto karaliauja 5-kių 
metų vaikas Feisal, o regentu buvo An
glijai paklusnus Emir Abdul Illah. Jį pa
stūmė šalin generolas Rashid All Beg 
Gailandi, kuris yra prielankus Vokietijos 
ir Italijon fašistams. Iraq labai svarbus 
kraštas, jis užima 140,000 ketvirtainiškų 
mylių ir turi 4,000,000 gyventojų. Iraq 
turtingas žibalu. O spauda tyli apie šią 
revoliuciją.

j Vis Tie Sovietai
Turčių spaudoj vėl pasipylė straipsniai 

apie Sovietų Sąjungą. Vieni aprašo So
vietų Sąjungos ir Jugoslavijos nepuolimo 
sutartį, kuri buvo pasirašyta tik kelios 
valandos prieš tai, kaip Vokietijos ir Ita
lijos fašistai užpuolė Jugoslaviją. Kiti, 

L- ’ kaip paprastai, puola Sovietus ir visame 
į kame kaltina.

Nereikia nei manyti, kad Sovietų* poli
tikai nenumatė, kad Jugoslavija bus įvel
ta karan. Tą jie gerai numatė nuo pat 
karo pradžios. Jeigu Jugoslavijos karo 
išvakarėse Sovietų Sąjunga pasirašė su 
ant karo kranto stovinčia šalimi tą 
sutartį, tai tas tik dar kartą parodo, kaip 
Sovietų Sąjunga yra kietai nusistačiusi 
laikytis neutraliteto, kaip ji nori suma- 

. žinti karo liepsną.
Tas pasirašymas aiškiai parodo Vo

kietijos ir Italijos fašistams, kad Sovie-. 
tų Sąjunga nepriįayė ir nepritaria jų už
puolimams, kad į i buvo ir yra mažų tau
tų draugė. Tas dar kartą užduoda tiems 
liežuvininkams, kurie tvirtino ir dar 
tvirtina, būk Sovietai gelbėja Vokietijos 
fašistams. Juk Sovietų ir Jugoslavijos 
sutdrtyj aiškiai pasakyta, kad Sovietai 
nerems to, kas užpuls Jugoslaviją. Juk 
Sovietų spauda išreiškia didžiausią už-

“Jugoslavija, tai ne Lenkija!”
Taip šaukia hearstinis “Daily Mirror” 

savo įvedamame straipsnyje. Jis deda 
viltį ant kalnų Jugoslavijoj. Iš visų įvy
kių mes matėme ir matome, kad Anglija 
norėjo karo tarpe Jugoslavijos ir Vokie
tijos. Ji dėjo viltį, kad Jugoslavija ati
trauks ant savęs galingas Vokietijos ka
ro jėgas ir tuo Angliją laikinai išgelbės 
nuo smūgio, kuris prieš ją buvo ruošia
mas ant šio pavasario.

Tas pats “D. M.” rašo: ‘“Visi anti-fa- 
šistai džiaugiasi, kad Hitleris, pagaliau, 
užpuolė Jugoslaviją. Jie mano, kad Hit
leris ten ras savo Waterloo.” Taip mano 
Londone, taip mano Washingtone ir 
New Yorke. Dar vasario 17 d., 1941 m., 
iš Washington, rašė Ludwell Denny, kad 
“Balkanų karas padalintų Vokietijos jė
gas į keturias grupes... Jis reikštų Hit
lerio pergalėms galą.”

Tas patsai žmogus rašė: “Balkanuose 
Anglija dirba karui, kad Jugoslaviją, 
Turkiją ir Bulgariją pastačius greta 
Graikijos, o Vokietija dirba, kad palai
kius ten taiką.” Tokių pareiškimų mes 
galėtume surasti šimtus.

Vokietijos fašistai norėjo pasmaugti 
tas valstybes uždėjus joms kilpą ant kak
lo—be kraujo. Anglijos politika buvo, 
kad jas įvėlus karan, nes tame ji matė 
sau naudą. Karas yra.

Teisybė, Jugoslavija ir Graikija kal
nuotos ir ten mechanizuotų ir orlaivyno 
jėgų veikimas’nebus tokis, kaip buvo 
Lenkijoj ir Francijoj. Bet juk Italijos 
fašistai įveikė dar didesniuose kalnuose 
ethiopus, o vokiečiai Norvegijoj anglus 
ir norvegus. Po pirmų dienų vokiečių 
lėktuvų atakų Belgradas buvo “liepsnos 
marios.” Hitlerio generolai* naudoja įp
rastą taktiką: pirmiausiai viską naikina 
lėktuvų ugnimi.

“New York Times” bal. 7 d. redakcijos 
straipsnyj giriasi, kad ir Wall Strytas 
atsakomingas už tą karą. Jis rašo: “Mū
sų ‘lease-lend’ aktas... neišvengiamai iš
provokavo tokį griežtą Jugoslavijos pa
sipriešinimą Hitleriui... Prezidentas 
tuojau prižadėjo pagalbą. Belgrade Am
erikos ministeris prižadėjo Jugoslavijai 
visokią pagalbą.”

Reiškia, už karą Balkanuose, kaip ir 
kitur, atsako abi imperialistinės grupės. 
Ir nelaimė Balkanų valstybių žmonių, 
kad jie turėjo tokias pardavingas vald
žias, kurių vienos nuėjo vienai, kitos ki
tai imperialistų grupei tarnauti, o liaudį 
įstūmė į baisią karo katastrofą.

Kaip Yra su Jugoslavijos Jėga?
Ant Jugoslavijos užgulė baisi nelaimė. 

“Pravda” duoda sekamų davinių apie 
Jugoslaviją. Šalis kalnuota. Karo veiks
mai ten sunkūs, kas jau įrodyta 1914— 
1918 metų kare. Armijoms prisieina žy
giuoti paupiais, upės kalninės, smarkios 
ir greitos. Jugoslavija girių šalis. JugOr 
slavija turi 15,700,000 gyventojų, iš ku
rių 5,200,000 yra serbai. Kroatų yra 4,- 
400,000 gyventojų ir slovėnų 1,100,000.

Jugoslavijos armija yra viena; iš ge
riausių pietų Europoj. Kareiviai gerai 
išmokyti. Jie savo didelį gabumą ir drą
są parodė dar 1914—1918 metų kare. Ju
goslavija gali pastatyti 1,800,000 vyrų po 
ginklu. Orlaivyno‘ yra 800 lėktuvų ir 
100 orlaivių lai,vyne. Jugoslavijos pajū
riai, Adriatiko Jūros pakraščiu, turi 
daug užlajų ir tinkami karo laivyno vei
ksmams. Laivynas nedidelis: 1 lengvas 
kruizeris, 4 naikintojai, 8 torpediniai lai
vai ir. 4 sųbąiarinai.

tai ne tik visi gyventojai 
virs komunistais, bet ir jo 
komiteto nariai tokiais pa
taps.

Jau laikas būtų jam pra
dėti ir savo komitetą tyrinė
ti, nes paskui gali būt vėlu.

* * *
Manningo vyskupo assis- 

tentui Cambell pavyko pri
kalbinti Riker’s Island kalė
jimo 8 kalinius atlikti išpa
žintį. Kada jau buvo atlik
tos-ceremonijos, tai jis pa
sakė: “Dabar jus gavote di- 
'desnes dovanas, negu milio- 
rius dolerių.”

Aš manau, jeigu kunigu- 
žiui Cambell kas pasakytų: 
pasirink vieną iš dviejų — 
atlik išpažintį arba pasiimk 
dešimtdolerinę, — tai jis 
visomis keturiomis pultų 
prie dešimkės. Na, o ką jau 
kalbėti apie milionus!

* « *
Taip vadinami drafto 

boardai savo užduotis at
lieka labai gerai. “Tribune” 
išspausdino iš Chicago ži- 

kad vietinis boardas 
vieną pasiuntė armijon stik-

Kongresmanas Vito 
Marcantonio

LAIŠKAS E LIETUVOS
Kovo 18, 1941 

P. Baranauskui 
Gerbiamas,

Mes gavome šiandien laiš
ką iš Lietuvos. Laišką gavo 
Darata Burokiūtė (po vyrui 
Plokštienė), kuri paeina iš 
Merkinės vals., Druskininkų 
kaimo. Laišką gavo nuo sa
vo dėdienės Onos Burokie- 
nės, rašytą sausio 31 dieną, 
1941 metais. Mat, Petras 
Plokštys, prisiskaitęs viso
kių geltonlapių, prisiklausęs 
visokių kalbų, būk Lietuvo
je viską rusai valdo, būk ru
sai viską atima, o kitus į 
Fįj_isiją išveža, kad giminės 
taip išskirstytos, kad vieni 
su kitais negali nei sueiti. 
Ne tik sueiti, bet nei laiš
kais susirašyti. Todėl mes 
nusitarėm parašyti jiems 
'laišką į Lietuvą ir paklaus-

prezidentas Roosevelt eina ti keleto klausimų—ar tas 
Wilsono keliais. Girdi, mes yra teisybė ir laukėm su ne
tik turime pasimelst, kad 
jis, eidamas tuo keliu, nepa
darytų klaidų.

Aš irgi sutikčiau pasi
melst, kad šis karas užsi
baigtų tuo, kuomi užsibaigė 
pasaulinis karas Wilsonui 
atstovaujant. Jis pagimdė 
Sovietų Sąjungą. 

* * 
Anglijos visi 

kai,”

armiją, labai lengvai galima 
būtų Vokietiją nugalėti.

* * *
Rabinas Louis I. New

man, sakydamas pamokslą 
New Yorke, pasakė, kad

kantrumu. Ir sulaukėm. Į 
tuos visus klausimus gavo
me atsakymus ir pasargą, 
kad mes čia netikėtume vi
sokiems'melams. Burokienė 
rašo, kad viskas dabar ge
rai. Rusai padarė didelę, * 
plačią Lietuvą, nuo mūsų 
nieko neatėmė. Gyvename 
geriau, negu pirma. Tikėji
mas irgi nevaržpmas. Kas 
nori, eina į bažnyčią, kas 
netiki, tai gali neit, nes nie
kas prievartos nevartoja. 
Drabužiai ir kiti daiktai, 
kurių negalima namuose pa
sidaryt, tai pabrangę. Bet ir 
tai nemanome, kad taip il
gai trauksis. Prašo perduo
ti sveikinimus savo dukterei 
Burokiūtei - Janušienei, gy
venančiai 
kad jinai 
motina ir 
vo baisiai 
kaip mes 
laiškelį ir kaip ji pasiskai- 
tys, tai užtikriname, kad ji 
bus daug sveikesnė.

Mes nuo savęs prašome 
visų Merkinės ir apylinkės 
dzūkų, kad neklausytumėt 
tų smetonininkų melų.

Su aukščiausia pagarba, 
Petras, Darata Plokščiai.
3 Perry Ave. 
Worcester, Mass.

dar<nią’
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J0S line akia, o kitą — medine
koja. Kada jau buvo priim
tas Jonas Brown, kaipo 
sveikas ir tinkamas armijon 
vyras, tai jis, pakaso j ęs kel
nių kalašą, visiems parodė 
medinę koją.

Spauda pajuokia gydyto
jus, kurie tokius armijon 
siunčia. Bet man rodosi jie 
labai praktiškai elgiasi. Juk 
kada šauni, reikia užmerk
ti vieną akį. O jeigu tavo 
viena akis stiklinė, gali pui
kiausiai šaudyti abiem akim mas armijos eiles padidins, 
žiūrėdamas. Tas pats ir su O tas valdančiai klasei kaip 
medine koja: jeigu per ją 
ir tuzinas kulkų pereis, tai 
kareivis nieko nejaus, gulės 
tranšėjose ir šaudys į prie
šą.,/

Sudarius iš tokių vyrų

kad

Amerikoj tveriamas ko
mitetas Lietuvai vaduoti. 
Man rodosi, kad tai berei
kalingas darbas. Juk mes 
turėjome komitetą Vilniui 
vaduoti. Kuomi jis blogas ir 
kodėl jam nepavesti šį dar
bą? Juk Vilnius tapo atva
duotas. O kad jis prisijun
gė Lietuvą, tai čia ne komi
teto kaltė. Pirmiau jis trau
kė: “Mes be Vilniaus nenu-' 
rimsim,” o dabar gali už
traukti: “Mes be Kauno ne
nurimsim.”

* *
Antra vertus, 

nereikia nei
Smetona išvadavo. Caristi- 
nėj Rusijoj kiekvienas pul
kas turėjo savo vėliavą. Jei
gu karo priešas paimdavo 
nelaisvėn visą pulką, bet 
vienas kareivis pabėgdavo 
su vėliava, tai skaitydavusi, 
kad visas pulkas gyvuoja.

Smetona kaip tik taip ir 
padarė — pabėgo iš Lietu
vos ir vėliavą išsivežė. Va
dinasi, dabar Lietuva gy
vuoja pas mus, Amerikoj 
tai kokiems paibeliams 
komitetus organizuot 
vadavimui?

* * *

Yra istorinis posakis,
kada tai žąsys Romą išgel
bėjo. Sakoma, kad ir dabar 
žąsys didžiuojasi gagenda
mos: “Mūsų pranokėjos Ro
mą išgelbėjo!” Bet vargiai 
kada nors tos pačios žąsys 
gagės, kad Amerikos smeto
ninis komitetas Lietuvą at
vadavo.

>1= * *
Martynas Dies juo dau

giau tyrinėją šioj šalyj sve
timšalių veiklą, tuo daugiau 
suranda šios šalies komu
nistų įtakos ne tik darbinin
kiškose unijose, bet ir uni
versitetuose. Jeigu dar me
tus pratęs jis savo darbą,

*

ŠYPSENOS
apie litvanikos SKVĖRĄ...

Mūs ponų gražuolė, ta garsioji Vera, 
Subatoj spaciravo, apie Litvanikos Skverą;
Paėjus Verutė tik trumpą blokutį, 
Sutiko ji mūsų “jaunuolį” Jurgutį.
Juodu gan ilgai ten tarėsi, kalbėjo, 
Ir ant ryt vėl čia sutikt pasižadėjo. 
Verbų Nedėlios diena buvo saulėta; 
Jie čia sutiko, kaip buvo kalbėta.
Į traukinį vedė Jurgutis Verutę, 
Vesdamas vis spaudė jai vieną rankutę;
Traukiniu važiavo kaži-kur į parką, 
Į Botanikos Sodną, ten kur aptverta.
— Botanikos Sodnas, lyg meilės laivelis, — 
Kalbėjo Verutei, “jaunuolis” Jurgelis.
— Verute, štai prūde, raudonos žuvytės ...— 
Jurgutis jai rodė pirštu nuo nosytės.
Verutė jo klausė taip švelniai, povaliąi:
— Koks ten stiklo namas ? Kas čia per medeliai ? —
— Ve, šitas medelis y r’ net iš Chinijos, 
O tos baltos rožės, tai iš Brazilijos...
Kai Botanikoj tamsoku jau darėsi, 
Jurgutis Verutę alinėn dar vedėsi.

■ Ant stalo alinėj padėjo penkinę, 
O ten tuoj’ stovėjo alus ir degtinė.
Kampe iš kubilo veržiasi muzika, 
Kai įkiši nikelį, supsteri guziką. 
Spaudžiasi pilvukais, ponai ir poniutės;
Naują “tango” šokant, mirkčioja akutės ...
Ok, kaip čia alinėj laikas smagiai slinko; 
Tik, štai, Vėros vyras iš kaž-kur išlindo.
Netrukus čia kilo didelis skandalas, 
Skambėjo stikliukai, — iškilo net stalas...

' Tas Verutės vyras Jurgutį'apkaustė; 
Jurgutis iš proto vos neišsikraustė. 
Jurgučįo veideliai raudonai tebžydi; 
Išėjus jam gatvėn, valkų pulkai lydi.
Nabagas Jurgutis daktarą teblanko, • 
Daugiau su panomis jau nebesitranko.
O gražioji ponia, “patrijote” Vera, 
Linksmai spacirųo j a po Litvanikos Skverą.

“dorinin- 
ypatingai dvasiškiai, 

labai susirūpino, kad pože
minėse slėptuvėse (shelters) 
tarpe jaunimo esąs didžiau
sias ištvirkimas. Jis gir
tuokliauja, gembleriauja ir 
paleistuvauja.

Man rodosi, dėlei paskuti
nio jaunimo elgesio “dori- 
ninkai” neturėtų nusiminti, 
nes tuo savo elgesiu jauni-

tik ir naudinga. >
V. Paukštys.

ITALĄI NUSKANDINĘ 
ANGLŲ LAIVĄ

Roma. — Italų orlaiviai 
nuskandino vieną didelį 
prekinį anglų laivą ir sužei
dė kitą ties Graikijos sala 
Korfu, kaip teigia italų ko
manda.

75 Kongresmanai ir Senato
riai Veiks prieš Karą

Washington. — Susirinko 
75 kongresmanai ir senato
riai ir svarstė, kaip atremt 
įžiūrimą Roosevelto planą 
kariniais šios šalies laivais 
lydėt prekinius laivus su 
kroviniais A n g 1 i jai. Šie 
kongreso nariai priešinosi 
prezidento sumanumui dėlei 
visuotinos pagalbos Angli
jai. Dabar jie išrinko vado
vaujantį savo komitetą iš 
vienuolikos narių su senato
rium Wheeleriu priekyje. 
Šiam komitetui pavesta iš- 
yystyt visoje šalyje kovą 
prieš “dar keletą liekamų 
žingsnių, kurie Įtrauktų A- 
meriką į pilną dalyvavimą 
kare,” kaip pareiškia tie se
natoriai ir kongresmanai.

Jie įsitikinę, jog kaliniais 
Amerikos laivais lydėjimas 
prekinių laivų į Angliją tai 
būtų tiesioginis žingsnis į- 
vilkt šią šalį Į kąrą.

Berlin. — Vokiečiai areš
tavo aštuonis Amerikos pi
liečius, atsiliepdami į tai, 
kad Amerika užgrobė Vo
kietijos laivus amerikinėse 
prieplaukose.

jų ori;
Dzūkelis- krašte,

London. — Anglų orlai
viai šturmingai bombardavo 
vokiečių kariuęmenę Sofi
joj, Bulgarijos sostinėj, ir 
jų orlaivių stovyklas tame

Hudson, Mass., 
nesirūpintų savo 
seserimis (ji bu- 
susirūpinus). O 
perduosim šitą j

Čiepai Nuo Infiuenzos 
Dalinai Sėkmingi

A m e r i k i etis gydytojas 
Thomas Francis pernai, be- 
t y r i n ėdamas apsirgdintas 
influenza žebenkštis, išsky
rė perus infiuenzos vadina
mos A. Iš persirgusių ta li
ga žebenkščių paskui buvo 
išdirbti čiepai ir išbandyti 
daugelyj ligoninių. Bet iki 
šiol tikrai patirta tktai tiek, 
kad jeigu žmonės iš anksto 
gauna tų čiepų į kraują, tai 
mažesnis jų skaičius užsi
krečia influenza, o ir tie, 
kurie po* įčiepijimo gauna 
šią ligą, abelnai lengviau 
serga negu kiti, kurie nebu
vo įčiepyti. —J.

PranešamaLondon.
kad vokiečių submarinas 
paskandino vieną prekinį 
“turbūt,” Amerikos laivą, 
600 mylių į vakarus nuo Ai
rijos.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Harry Janolewicz, W. Eli

zabeth, Pa. — Jūsų straipsne
lio nesunalidosime. Mes nema
nome tuo reikalu vesti polemi
kos su minimu laikraščiu. Ra- 
šinekit žinelių iš savo apylin
kės. Ačiū už rašinėjimą.

Kajętukui, Danvers, 
—Eilėraštis pei’silpnas; 
sinąudosime. *

- ......... .

Ą

Mass.
nepa-
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Pasveikinimai ir Aukos
Ilgiausių metų “Laisvei” 

ir jums, draugai vedėjai. 
Skaitydami “Laisvę” nuo 
pat jos įsteigimo, supranta
me, kiek daug dvasinio skar- 
bo įgijo “Laisvės” skaityto
jai.

“Laisvė” užsitarnavo ne
įkainuojamus kreditus nuo 
lietuvių tautos, kaipo pa
žangiausias ir kultu riškiau- 
sias dienraštis Suvienytose 
Valstijose.

Tegu būna “Laisvė” ir ant 
toliaus pažangos ir kultūros 
aruodas Šiaurės Amerikos 
lietuviuose!

J. K. ir M. šarkiunai,

“Laisvei,” darbo liaudies

mylimam dienraščiui, 30 
metų sukaktuvių pasveikini
mas su $6.25c. nuo šių drau
gų : Dr. J. N. Simans $2. Po 
$1.00: Stanley Kazulionis, 
Joe Raulinaitis, Vincas Kar- 
muza. Po 50c.: Joe Samuo
lis, M. Valentą. 25c. davė 
Gataveckas.

Mes clevelandiečiai svei
kiname ir linkime darbo 
žmonijos šauniam dienraš
čiui “Laisvei” kuogeriausių 
pasekmių ir gyvuoti tvir
tai, populiariškai visuomet 
ir ateityje, kaip mylima 
“Liuosybės Stovyla” dėl 
Amerikos liaudies,—už de
mokratiją ir pažangą.

M. Valentą.

Kaip Aš Pradėjau Skaityti 
“Laisvę”

Trečias puslapis

J

j

i 
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bet 
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Kovinga Allis-Chalmers darbininkų de-monstracija. Tai tik viena iš daugelio. 
Paveikslas parodo, kaip policija pasitiko darbininkus. Įvyko susikirtimas, daug 
buvo sužeistų iš abiejų pusių. Darbininkai laimėjo.

brikų ir kitų įstaigų savi
ninkams, jie turėtų užimti 
dabartinių profesionalų mo
kytojų vietas ir būti taip 
vadinamais masių “fure- 
riais,” vadais. Kada jo sis
tema būsianti įgyvendinta, 
tai ir tie industrialistai bū
tų specialiai prirengti ir pa
rinkti mokytojavimui; 
dabar esą galima, arba 
kį pasitenkyti ir tais, 
riuos turi.

Mokslą ir reikia sutvar
kyti, sako Jones, taip, kad 
neprieštarautų k a p i taliz- 
mui. Pagal jo planą, tai da
bartinį mokslą reikia per
košti per labai tankų koštu
vą. Mases reikia mokinti 
tik, kaip amerikonai sako, 
tris Rs — rašyti, skaityti ir 
aritmetiką — ir kaip reikia 
būti sekėju-vergu be mur
mėjimo... Aukštesnio moks
lo, kolegijos, ■ 
ti masėms.

Taipgi darbininkai nebeor- 
ganizuos ir nežinos organi
zuoti jokių unijų arba bile 
savo apšvietus draugijų. 
Taip tai Mr. Jones mano.

Šitas “planas” man labai 
primena garsųjį graikų filo- 
zofą Platoną, kuris gyveno 
keletas šimtų metų prieš 
krikščionybę. Jis irgi turėjo 
ir pateikė svietui “išganyti” 
planą, kurį pavadino savo
tišku “komunizmu.”

Platonas savo “komunis
tinėj” respublikoj irgi rei
kalavo piliečius mokinti vie
nus būti sekėjais, o kitus — - 
vadais. Jo plane vadinami 
sekėjai - darbininkai turėjo 
būti mokinami tik skaityti, 
rašyti, aritmetikos ir va
dams paklusnumo. Pas jį 
vadai irgi turėjo būti išmo- 

į kinti be galo ir krašto. Ir 
tuos vadus jis reikalavo,

Atvažiavau iš caristinės 
Lietuvos 1913 metais, ge
gužės 15 dieną į Nashua, 
N. H. Atvažiavęs į Našvę 
tūlą laiką neturėjau jokių 
pažinčių su progresyviais. 
Tai truko iki 1914 metų. 
Per tą laiką neturėjau jo
kios laisvos literatūros pa
siskaityti. Bet mane vis 
mintis kankino, kaip ir kur 
įsigyti pažangus laikraštis. 
Per metus ir pusę sukau 
sau galvą manydamas, ne
jaugi Amerikoje nėra tokių 
laikraščių, kad ir slapta 
leidžiamų, kaip man vieną 
sykį teko skaityti prieš iš
važiuosiant iš Lietuvos ?Tuo 
laiku aš dirbau Nashua Ma
nufacture Mill, “Kąrštam 
Rūme” taip lietuviai tuomet 
tą vietą vadindavo. Teisybė, 
ten ir būdavo karšta. Algos 
ten mokėdavo 11c per va
landą. Tokios sąlygos buvo 
visoj dirbtuvėj. Darbinin
kai, matydami, kad reikės 
prašyti daugiau algos ir ge
resnių sąlygų, buvo privers
ti eiti streikan. Taip ir iš
ėjom streikam

mane dar labiau paakstino 
atsilyginti “Laisvei.” Ir aš 
nusprendžiau eiti po stubas 
ir stengtis gaut daugiau 
“Laisvei” skaitytojų. Štai 
prabėgo metai ir atėjo an
tras vajus. Su dar didesne 
energija mečiaus į darbą ir 
laike vajaus užverbavau 
šimtą “Laisvei” skaitytojų 
Našvėje. Taipgi laimėjau 
penkių dolerių dovaną. Lai
mėjau dovaną tarp N. H. ir 
Mass, valstijų varžytinių. 
Matydamas neapsakomai 
sunkią tų laikų “Laisvės” 
padėtį paaukavau tą dovaną 
“Laisvei.”

Ir dabar aš vėlinu “Lais
vei” gyvuoti ir ginti darbi
ninkų reikalus. O aš taipgi 
savo pradėto darbo nenu
stosiu dirbęs, kaip kalbinau 
seniau užsirašinėti ir skai
tyti “Laisvę,” taip ir atei
tyj darysiu.

Lai gyvuoja “Laisvė,” 
mūsų mylimas dienraštis!

S. Penkauskas.

Wilkes Barre, Pa.

r ■ n • rri i • rri a ■ —lai tokios tokeles Įima privatinės nuosavybės 
sistemą netik išgelbėti, ale

Mums bestreikuojant ke
letą savaičių pasirodo ir 
“Laisvė.” “Laisvės” redak
cija ir administracija pri
siuntė streikieriams 50 eg
zempliorių. Iki tol aš nebu
vau matęs “Laisvės,” bet 
man atėjo mintis į galvą, ar 
nebus tik laisvos minties 
laikraštis. Susirinkimui už
sibaigus parėjau namo su
siglamžęs “Laisvę.” Parė
jęs namo pasislėpiau savo 
kambary ir ėmiau skaityti. 
Perskaičiau ištisai keturis 
kartus ir dar vis norisi 
skaityti.

Vėliau susipažinau ir su 
“Laisvės” žmonėmis. Tuo
met pasidarė prieinamesnė 
ir kita laisva literatūra ir 
laikraščiai. Nuo streiko pra
slinkus porai metų aš vis 
tebeskaičiau “Laisvę” ir vis 
mąsčiau, ar • visi lietuviai 
skaito “Laisvę,” ar visi lie
tuviai gauna teisingas ži
nias apie darbininkų gyve
nimą.

Čia sumaniau pavaikščio
ti po stubas ir kitiems pa
siūlyti užsirašyti “Laisvę.” 
Žinoma, tais laikais buvo 
sunkus darbas. Bet aš šį sun
kumą nugalėjau ir platinau, 
kiek galėjau. Vėliau “Lais
vės” adm. paskelbė vajų 
už naujus skaitytojus. Pas
kyrė ir dovanas. Aš tam va
juje dalyvavau ir gavau su 
virš penkiasdešimts skaity
tojų. Vajui pasibaigus gau
nu iš “Laisvės” knygą—En
ciklopediją. Taipgi ir admi-

Wilkes-Barre ir Apylinkės 
Lietuvių Žiniai

Balandžio 20-tą dieną Ly
ros Choras rengiasi prie labai 
didelio koncerto ir bankieto. 
Tai bus labai svarbus įvykis 
mūsų choro gyvavime, nes nuo 
choro sųsitvėrimo šis koncer
tas ir bankietas bus pirmasis.

šiam koncertui ne tik kad 
visas Lyros Choras smarkiai 
prisirengdinėja, bet ruošiasi 
ir atskiros grupės, kaip tai 
merginų kvartetai, sekstetai, 
taipgi iš vyrų pusės bus duetų 
ir kvartetų, ir t.t., ir t.t.

Reiškia, visi ir visos labai 
smarkiai rengiasi, o čia dar 
ne viskas. Lyros Chorui ateis 
į pagalbą šie visų mylimi dai
nininkai : S. Kuzmickas iš 
Shenandoah, Pa. ir V. Valu
kas su sūnais iš Scranton, Pa. 
Tai kaip matote, programa 
bus viena iš puikiausių. Prie 
to dar turėsime ir gerų val
gių ir gėrimų.

Todėl vietos ir apielinkės 
lietuvius ir lietuvaites kviečia
me skaitlingai dalyvauti šia
me pirmame Lyros Choro kon
certe ir bankiete. čia jūs pra
leisite smagiai laiką ir tuo pa
čiu sykiu finansiniai paremsi- 
te Lyros Chorą. O Lyros Cho
ras lietuvių visuomenei visuo
met atsimokės savo skambio
mis dainelėmis, ne tik šiame 
koncerte, bet ir kitokiuose or
ganizacijų parengimuos, į ku
riuos jau choras yra užkvies
tas.

Lyros Choro N arys.

Jau ir patys turtuoliai - 
valdonai pradeda pripažinti, 
kad kapitalizmas buvo buvo, 
kurio jau ir dugnas išpuvo. 
Tūlas Mark M. Jones, 
industrialistas, duoda ilgo
ką straipsnį Wall St. žur
nale, “Dun’s Review,” apie 
šios šalies mokslo netinka
mumą, arba jo nepritinka- 
mumą prie šios gadynės 
kapitalizmo.

Tas žurnalas nėra masių 
žurnalas. Jį skaito tik bir
žos lošėjai Šerais, bankie- 
riai ir industrialistai. Taigi 
Jones ir nekalba į mases, 
kurioms apie tokius dalykus 
ir nežinoti. Jis kalba to
kiems pat, kaip ir. pats — 
turtuoliams-valdonams.

Jis saviems sako, būk ma
sės nesukuria nieko — nei 
pišš; o vadai — viską. Taip, 
jis stačiai akisna pareiškia:

— Nepaisant, ką bile vie
nas manytų, ' masės nieko 
nesukuria. Tai yra vadai, 
kurie sutveria bile atsieki- 
mą, bile pasižymėjimą žmo
nių, tautos ar atskiros civi
lizacijos.

Pagal jo nuomonę, tai va
dus ir reikia padaryti, iš
vystyti tokius, kokie geriau
siai priklauso, pritinka ka
pitalistinei sistemai, o pas
kui — paskui tai jau rožių 
takeliais galėsi, kapitalistas 
būdamas^ vaikščioti...

Kas prasčiausia dabar 
esą mokyklose, tai kad jo
se. mokytojauja profesiona
lai. Šitie profesionalai pri- 
mokiną mokinius visokio li
beralizmo, kad jau su žmo-

jokių istorijų klasių kovos, 
nėmis nei susirokuoti nebe- ir amžinai išlaikyti. Ir labai arba kas patrauktų masių

__ nei pauosty- kaip ir Jones, rinkti tėmi- 
jant mokinius mokymosi 

•Pagal Joneso planą, tokį « taiPg>
perkoštą mokslą, kur nebus )u^! Paskirti vadais, kurie

j an t mokinius mokymosi

galima. Šituos profesionalus ; lengvu būdu: reikia mases
mokytojus daugelis jau kal
tiną “penktame kolomniz- 
me” dėl jų tokio griešto už
sispyrimo pravaryti tūlas 
reformas Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, nesupras
dami ištikrųjų, ką jie darą.

Ir ką gi tokie mokytojai 
žiną apie gyvenimą, biznį, 
industrialisto reikalus su 
darbininkais, kada jie esą 
vien tik mokytojais. Todėl 
Jones pareiškia apie tokius 
profesionalus mokyt ojus 
George Bernard Shawo lū
pomis

— Tie, kurie gali, daro; 
tie, kurie negali — mokina.

Kas kita būt, jeigu moky
tojautų patyręs biznį indus
trialistas, sako Jones. Jis 
mokintų taip, kaip kuriuos 
reikia. Jeigu, sakysim, tu 
esi tik viso labo vargo bitė, 
tai jau tau žinoti tik tiek, 
o ne daugiau. Bet jeigu tu 
esi skirtas vadu, tai turi ži
noti tiek ir tiek.

Jones pripažįsta, jog ka
pitalizmui jau vienuolikta 
valanda. Ilgai laukti jau ne
begalima; kas nors reikia 
pradėti daryti, idant išgel
bėjus tą sistemą. Įstatymai, 
kurie išleidžiami vienų nau
dai prieš kitus, nieko jau; 
nebereiškia. Įstatymas ne į- 
statymas, masės nebeklausą 
ir viskas, griaudamos iri 
tuos įstatymus, kurie prieš 
jas išleisti pataikaujant val
dančiajai klasei.

O t jis prieina prie recep
to, kuriuo, jo nuomone, ga-

Drabužių Krautuvė
Geo. Kaminskas ir Sūnai 

152 Ferry Street, 
kampas 

Pavasaris su šventėm jau 
labai daug žmonių kalba,
riausia pirkti Kaminskų Krautuvėj. Galima gauti ką 
tik nori, nereikia vaikščioti per visą miestą ir j ieškoti.

Newark, N. J.
Adam St.,

ir vėl čia. Kaip girdėt, tai 
kad pavasario pirkinius ge-

Čia galima gauti moterims, vyrams ir vaikams ir 
ką tik užgimusiems kūdikiams drabužių.

Dabar galima gauti gatavus pavasarinius langatiesius 
(kortinus) ir galima mastais nusipirkti. Turime didelį 
pasirinkimą visokių reikmenų kambariam išrėdyti. Flo
ridos stylio Slip Covers, padarome pagal užsakymą ar
ba mastais parduodame. Nepaisant, koki būtų jūsų ra
kandai, mūs patyrę siuvėjai pritaikys pagal jūsų skonį.

Streiklaužių Peštynės 
'River Rouge fabrike dar

pasirodė gabesni. O tiems 
vadams laisvę jis patarė 
duoti be jokio aprubežiavi- 
mo. Jiems nereikėjo prisilai
kyti nei jokios moralybės: 
galėjo būti stačiai dievai-’ 
čiais.

Kas tuos “vadus” ištikrų- 
jų turėtų “tčmyti” ir rinkti 
mokslo Jaiku, tai smala ži
no. Nei ponas Jones, nei 
Platonas aiškių planų tam 
nepaduoda. Ne kiti tie “tė- 
mytojai” gali būti, kaip di
dieji žemvaldžiai, princai, 
fabrikantai. Jeigu jau taip, 
tai ir be tų “planų” taš 
šiandien daroma.

Bėda, mat, su tais “pla
nais,” kaip dabar, taip ir 

kad jie taikomi 
va- darbininkų masę apmonyti. 

” jos nieko kito neži- O kas tik taip pasimoja da-

pageidavimą prie progreso 
ir gyvenimo saldybių, ma
sės turės mokintis dešimts 
metų. Kurie mokiniai pasi
rodys gabūs ir ištikimi, ar
ba turį patraukimą prie va
dovystės, tai juos tuoj siųs 
į kolegijas mokintis abelno 
mokslo ir masių vadovavi
mo teorijos. Kolegijas už
baigę, tokie mokiniai turės

• eiti fabrikų ir kitų įstaigų 
i biznių vesti. O paskui, po 

Visus dabartinius profe- patyrimo tuose darbuose, 
sionalus mokytojus—po bie- tuose bizniuose, jie bus 
sais. Jų vietosna sudėti pa-' siunčiami mokytojauti, už- 
tyrusius industrialists. Ži-(imti savo pirmtakūnų vietų, 
noma, ne jau pačius indus- į Išmokintos masės vien tik 
trijų savininkus: seni ma-įskaityti, rašyti, aritmetikos,'praeity, 
nadžeriai - administratoriai, I ir paklusnumo savo “ 
direktoriai, inžinieriai ir dams,
kitokie fabrikų ir kitų jstai- nos ir nereikalaus iš savo ryti, tai visuomet margis to
gų vedėjai, kurie ištikimai j darbdavių bile ko, kas tik kius “planus” ant uodegos 

užeina. I nuneša. A. Gilmanas.

išmokinti būti gerais sekė
jais, vadų sekėjais. Kitaip 
sakant, jeigu tau buvo lem
ta būti tik viso labo vergu, 
tai juomi ištikimai ir.būk, 
be jokių įstatymų. Bet kaip 
dabar tokį mokslą, tokį su
pratimą toms masėms,! 
tiems avingalviams įdėti? , 
Mr. Jones turi gatavai iš-j 
keptą planą.

-

‘Special
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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 

riko j e gamintų įvairybe yra 
nepaprastai didele.

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

0161;

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. Lie. L-886

Mūsų kainos prieinamos, patarnavimas mandagus. Todėl, kviečia
me užeiti ir persitikrinti. Duokite mums progąi parodyti jums 
mūsų tavorų. Prie krautuvės yra vietos ‘hutomoblliams pasistatyti.tebelaikoma apie 1,000 

streiklaužių. Daugelis jų jau 
kenčia alkį, nes streikieriai 
nepraleidžia jiems maisto.

nistracijos laiškutį, kuria
me ačiuojama už pasidarba
vimą. Skaitau tą knygą ir 
mįslinu, kokie tai geri žmo
nės, jie įkainuoja mano dar- Streikalužiai tarp savęs rie- 
bą, nepamiršta. Ta dovana jasi ir mušasi.

Tikimės, kad neužilgo užeisite pas mus, todėl iš anksto 
, tariame širdingai ačiū!
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Lawrence, Mass
Mūsų Žinelės

Išvogė iš troko 20,000 papi
rosų bevežant į “holesale” po 
num. 71 Franklin St. Policija 
jieško vagilių. Kol suras, tai 
pusė gal jau bus surūkyta.

Wood ir Ayer Mill mane 
džeris Mr. Walter M. Lamont, 
grįžęs iš New Yorko, raporta
vo, kad gauta 3,750,000 jardų 
užsakymas iš valdžios. Dirbtu
ve dirbs trimis pakaitomis.

Dėdė Samas išmokėjo 1 d. 
balandžio milioną dol. Fort 
Devens Kamp 21,000 kareivių 
algomis. Viršininkai 
anksčiau išmokėti, kad 
viai galėtų išmainyti 
prieš sekmadienį. Dėdė
dėlto gudrus. Kaip greitai iš
mokės, taip greitai ir praleis 
ir pinigai vėl grįš atgal mai
šiukam O kareivėliai vėl lau
kit tris mėnesius.

nutarė 
karei- 
čekius 
Samas

LAISVĖ

r o >

Tai Fordo darbininku susirinkimas. Streiko direktorius F. Widnian praneša dar
bininkams, kad streikas prasidėjo pasekmingai, kad Fordas buvo priverstas už
daryti savo milžinišką fabriką River Rouge, Michigan.

Scranton, Pa,
Dvylikto Apskričio Posėdis 

ir Kitkas

sibus 20 dieną balandžio, 325 
E. Market St. Bilieto kaina 
vienas doleris.

Methuen, Mass., policija 
gaudys gilius automobilių vai
ruotojus. Naktimis bus pasta
tyta poliemonai tamsiose vie
tose ir tėmys važiuojančius. 
Nutėmiję gilius, tuoj į šaltąją 
pasodins, be jokio “ekskiuzo.”

Bayonne, N. J Laiškas iš Portland, Oregon

Lawrence Civil Service dar
bininkai nepatenkinti darbais. 
Apeliavo į valstijos viršinin
kus. Viršininkai ramina, saky
dami, viskas bus išpildyta.

teisės 
ypač

Mr. Shines, naujas 
manas, reikalauja sau 
sveikatos reikaluose, 
miestąvoj ligoninėje, kuri jam
priklauso tvarkyti. Bet kiti 
miesto viršininkai tam prie
šingi. Pasirodo, kur nors bus 
pakastas šuniukas.

Po num. 45 Oak St. apsvai
go trys gyventojai nuo anglia- 
geso. Atvažiavus ligonveži- 
miui tapo išvežti ligoninėn ir 
išgelbėti. Einant gult visada 
reikia apžiūrėti pečius, kad 
viskas būtų tvarkoj.

Iš Standard Oil Co. Darbi
ninkų Masinio Susirinkimo

Balandžio 2 d. Standard© 
Kompanijos Unija, vadinama 
“Darbininkų Susivienijimu,’’ 
buvo sušaukus darbininkus į 
masinį susirinkimą apsvarsty
mui kompanijos pasiūlymo į 
darbininkų reikalavimus. Dar
bininkai reikalavo už septy
nias legališkas šventes atlygi
nimo (jeigu jos yra švenčia
mos) ir 10 centų į valandą 
algos pakėlimo.

Kompanija sutinka mokėt 
už penkias šventes per metus 
ir sutinka pakelti 5 nuoš. al
gos, jeigu darbininkai sutiks 
dirbti 40 valandų į savaitę. 
(Iki šiol dirbo 36 vai. per sa
vaitę.) O jeigu darbininkai 
nesutiks dirbti 40 vai. per sa
vaitę, tai kompanija nesutin
ka pakelt penktą nuošimtį al
gos.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas, dalyvavo apie 1,000 dar
bininkų. Mat, sunkėjančios 
gyvenimo aplinkybės verčia 
darbininkus daugiau rūpintis 
savo ekonominiais reikalais.

Herbert Eckert’ui, paaiški- 
pasiūlymus,

Lietuvos
Anson, Me.

Petras Vizbaras eks-mon- 
tellietis tik dabar gavo laiš
ką iš Lietuvos, Kupiškiu gim
nazijos VII kl. studentės — 
apie 16 metų jaunuolės. Ši 
rašo šiaip :
Mielas Dėde!

Aš sėdžiu mokykloj ir gal
voju: kaip jūs ten gyvenate, 
toli už vandenynų, kitoje ša
lyje. Savo laiške, aš miela
jam Dėdei nuoširdžiai dėkoju 
už du gautus laiškus ir dova
ną, 15 dol. Aš pinigus gavau 
1941, sausio 23 d. Bet jie bu
vo išsiųsti 1940, kovo 29 d. 
Vadinas, pinigai keliavo net 
11 mėnesių ir per paštą bu
vo siųsti. Liet. Sovietų paštas 
išmokėjo man, už 15 dol. be
veik 80 rublių. Mano tėve
liai irgi gavo du laišku nuo 
jūsų ir jie parašys jums iš 
namų, Stasiūnų kaimo.

Dėde, aš turiu baisiklą (dvi
ratį), tai šeštadieniais parva
žiuoju į namus, o sekmadienį 
po pietų vėl grįžtu į Kupiškį.

Pas mus dabar nauja san
tvarka, tai naujas ir gyveni
mas. Dabar nebe buržujiška 
Lietuva, bet 
apyvartoje 
bet rublius,
džia už mokslą reikėjo 
keti, po naująja valdžia 
bereikia mokėti—mokslas 
tui. . .

žemės, kas turėjo daugiau, 
kaip 30 ha., tai paėmė 
dalino bežemiams.

Kaip seniau, tai mes 
išduodavom ant pusės,
bar, tai pusininkų nebėr, tai 
reikės dirbti patiem, nors mū
sų nekiek jau žemės, vakaci- 
jos laiku, turbūt, ir 
kės eiti į žaliuosius

Miesto majoro paskelbta 
naminio apsigynimo registra
cija pasibaigė. Iš 85,000 gy 
ventojų, tik 2,500 užsiregis
travo. Tai labai mažas skai
čius. Matyt, kad žmonės neno
ri to apsigynimo ir nemato nūs kompanijos 
reikalo eiti guldyti galvas už1 vietoje likosi užgirtas punk- 
milionierių reikalus. į tas, kuriame kompanija pasi-

---------  žada mokėti už penkias šven- 
Mass. valstijos “laisnių” iš- tęs. Bet kas link penkto nuoš. 

davėjes Mr. Frank A. Goodwin! algos pakėlimo ir 40 vai. dar- 
raportuoja, kad kovo mėnesį i bo savaitės darbininkai nepa- 
daugiau žuvo žmonių automo- tenkinti. Susirinkime tas klau- 
bilių nelaimėse, negu pernai, simas buvo plačiai apsvarsty

tas ir slaptu balsavimu 6 bal
sų didžiuma atmestas kompa
nijos pasiūlymas. Tai reiškia 
darbininkų pirmasis reikalavi
mas pasiliko galioj: 10 centų 
į valandą algos pakėlimo ir 36 
darbo valandų per savaitę.

Kompanija 
nepatenkinta 
to visuotino 
kia, stengsis 
pasiūlymą pervaryti. Girdė-Išienelio grėbti, 
jau, kad balsavimas prasidėsi 
balandžio 8, 9 ir 10 dd.

Matysime, kas išeis.
Proletaras.

Atsigulė pypkorius lovon ir 
užmigo. Pypkė iškrito iš dan
tų, užsidegė lova. Taip buvo 
įmigęs, kad nejautė, kaip de
gė. 1 Gaisrininkai nuvežė į li- 
gonbutį. Mirė. Pypkoriai, bū
kite atsargūs. Verčiau prisi
traukite pirma, negu eisit gul- 

‘ ti.

William B. Riley 
paskelbti sveikatos 
kur jaunimui būtų

agi- 
sa- 
aiš- 
nuo

šiuo balsavimu 
ir reikalauja ki- 
balsavimo. Reiš- 
suktu būdu savo

LTSR. Taipgi 
turime ne litus, 

Po senąja val-
mo- 
ne- 
vel-

ir iš

žemę 
o da-

man rei- 
laukus,

Mat, jos

Dr. 
tuoj a 
vaitę, 
kinama, kaip apsisaugoti 
visokių ligų. Jau kelios tokios!
prakalbos buvo YMCA, taipgi! 
baptistų bažnyčioj ir YWCA. 
Tai yra geras sumanymas. Į 
tokius susirinkimus reikia eiti 
pasiklausyti. Paskaitose daly
vauja keletas daktarų.

Ęidamas gatve susitikau pa
žįstamą žmogelį. Gerą vakarą, I 
sakau. Kas tau yra, kad tuį 
toks nervuotas?

Heile Selassie Lekia 
Naujo Karūnuotis 

Imperatorium

vieną

Svarbus Pranešimas Portlando 
ir Apylinkės Lietuviams

“Vilny” ir “Laisvėj” mes su 
atydumu skaitėme žinią, kad 
apie New Yorką ir Chicagą 
lankosi visų mylimas svečias 
Vytautas Bacevičius pianis
tas. Skaitėme tas žinias ir kal
bėjomės tarp savęs, kaip čia 
reikia padaryti, kad ir mūsų 
apylinkėj gavus prof. Bacevi
čių. šis klausimas kilo visur 
ir pagaliau nusprendėme pra
vesti gyvenimam Dabar turi
me pranešti mūsų kolonijos ir 
apylinkės lietuviams, kas jau 
yra nuveikta ir kada Bacevi
čiaus koncertas įvyks. Turėjo
me jau sirinkimą ir platų pa
sikalbėjimą koncerto reikalu. 
Prie šio koncerto dar priside
da draugai ukrainiečiai. Jie 
mums taipgi padės. Bacevi
čiaus piano koncertas įvyks 
gegužės 11 dieną. Paimta la
bai graži muzikalė svetainė, 
Neighbors of Woodcraft Au
ditorium, 1410 S. W. Morrison 
St., Portland, Ore.

Draugai ir draugės portlan- 
diečiai ir iš apylinkės, įsitė- 
mykite visi gegužės 11 dieną. 
Tai bus svarbiausia diena mū
sų lietuviškame gyvenime ir 
abelnai veikime 
koj dirvoj. Tokio 
lietuviai dar nėra 
mums, lietuviams 
bus džiaugsmas ir 
įsirodyti amerikiečių 
kad ir mes lietuviai 
mene aukštumon iškilusių vy
rų. O dar mums linksmiau, 
kad prof. Bacevičius yra sū
nus Lietuvos liaudies. Kiek 
man žinoma, Bacevičius dar 
tik keletas mėnesių kaip Ame
rikoje. Kur prof. Bacevičius 
pasirodė, visur jis buvo paly
ginamas prie aukštų ir talen
tingų muzikos vyrų.

Taigi dabar visi laukime tos 
dienos, gegužės 11-tos. Pirmu 
kartu mes išgirsime savo tau
tietį prie piano sutveriant me
lodingus ir žavėjančius gar 
sus.

Kovo 23 dieną ALDLD 12- 
to Apskričio komitetas laikė 
posėdį pas d. P. Radišauckie- 
nę, 206 Forth St., Wyoming, 
Pa. Posėdyj dalyvavo 5 na
riai. Nepribuvo V. Valukas ir 
B. Žilinskas.

Kai kurių kuopų pageida
vimas buvo, kad apskritys 
rengtų prakalbas. Jie savo 
pageidavimus ir spaudoje pa
reiškė. Bet komitetas apsvars
tęs visapusiškai nusprendė, 
kad nėra išrokavimo apskri
čio komitetui rengt prakalbas. 
Prieita išvados, kad bus ge
riausia, jei kurios kuopos no
ri surengt prakalbas, tai lai 
rengia savo pastangomis. Pra
eitis parodė, kad kai apskritys 
suruošia prakalbas, tai iš pa
skirtų 5—6 vietų kalbėtojas 
gauna progos kalbėti tik ko
kiose dviejose vietose. O išlai
dos pasidaro didelės. Pavyz
džiui, 39 kuopa jau turėjo su
rengus tris prakalbas. 20 kuo
pa turėjo apie 4 ar 5. Kodėl 
kitos kuopos negalėtų taip pat 
padaryt?

Nutarta pusmetinę konfe
renciją laikyt 27 d. balandžio 
(April), nes minėtą dieną ir 
LDS 10 apski\ laikys savo 
konferenciją. Taigi bus .viena 
diena abi konferencijos (po 
tuo pačiu antrašu, 134 Market 
St., V. Meškūno svetainėj). Po 
konferencijai bus didelis ban- 
kietas.

Per metinę konferenciją bu
vo nutarta, kad rengti didelį 
pikniką 16 d. birželio, pami
nėjimui Lietuvos išsiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinio jungo, 
bet kadangi yra žinoma, kad 
Lietuvos liaudis švęs ne 16 bir
želio, bet liepos 21, tai komi
tetas paliko tą klausimą nu
spręsti pusmetinei konferenci
jai.

Kaip jau žinia, kad po kon
ferencijai bus vakarienė dėl 

! 12 apskričio naudos, tai ko
mitetas nutarė, kad tikietų 
kaina būtų 50c su taksais. Tai 
yra labai žema kaina.

Šiame pokylyj dalyvaus ir 
Lyros Choras su savo gražiom 
dainuškom.

Atsisveikinom ir išvažia
vom. Per ilgą laiką dar skam
bėjo ausyse 
nuškos. .

Širdingai 
už vaišes, o

tos gražios dai-

ačiuoju rengėjam 
chorui už dainas.

D.'Pi'aleika,
LLD 12 ApsXSekr.

Vokiečiai ir Italai E 
gia Išvyti Anglus 

iš Libi jos
ko-Roma, bal. 8.—Italų 

manda praneša, kad jie ir 
vokiečiai atėmė iš anglų 
Derną ir Tobruk prieplaukų 
miestus Šiaurinėje Libijoje. 
Sako, kad anglai greitu lai
ku bus visiškai išvyti iš ita
lų kolonijos Libijos į Egip
tą.

Sofija. — Bulgarai kalti
na jugoslavus, kad šie iš oro 
bombardavę Sofiją, Bulga
rijos sostinę. i

atva-

neat-

Italy Jūreiviai Nuskan 
dino Du Savo 
Naikintuvus

Cairo, Egiptas. — Patys 
italų jūreiviai nuskandino 2 
karinius savo laivus naikin
tuvus Raudonojoj Jūroj, ka
da juos anglai užklupo. Pir
miau ten anglai nuskandino 
tris italų naikintuvus. Ang
lų laivynas dabar gaudo pa
skutinius likusius toj jūroj 
karinius italų laivus.

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

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.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

E3 O E===l O 1=31 O O EZ2

darbininkiš- 
parengimo 
turėję ir 

Amerikoj, 
garbė pa- 

akyse, 
turime

Vienas Iš Komiteto.

o mū- 
už A.

Ir jis

— Kurgi nebūsi — atsako 
jis. Mano tautiečiai su menše
vikais Smetoną nori patriar
chu padaryti. Bažnyčioj gie
da “agzortus” už Jėzų, 
siškiai gieda “agzortus” 
Smetoną.

Pasiimu “Keleivį.”
gieda, verkia. Smetona ver
kia, Jadvyga verkia, visi Sme-

■ tonos kavalieriai ir jų klapčiu
kai verkia. Ateina Velykos, di
delė šventė. Nebus kiaušinių, 
nei kumpių, kilbasų, nei vals
tybinės kaušelio. Ai tie bolše
vikai. Ką jie padarė, Smeto-

Cairo, Egiptas. — Anglai 
praneša, kad lekia į Addis 
Ababą, Ethiopijos sostinę, 
Heile Selassie, buvęs ethio- 
pų imperatorius, iš naujo 
karūnuotis. Anglai atėmė iš 
italų Addis Ababa, o ethio- 
pai Debra Markos. Anglai 
sako, kad Haile Selassie bus 
Ethiopijos valdovas, bet An
glijos globoj.

(Mano pastaba: 
tėvelis jau 78 metų, o motina, 
apie 45 metų ir tik 
dukterį teturi.)

Na, tai kada, Dėde, 
žiuosit į Lietuvą!?

Tik prižadate, bet
vykstate. Čia vasarą labai gra
žu, tad atvykit. Jūsų motina 
senutė jau silpnėja ir labai 
trokšta jus pamatyti. . .

Daug linkėjimų ir gero pa
sisekimo visuose reikaluose.

Parašykit naujienų ir ar at
važiuosit. Taigi, lauksiu laiš
ko.

Mano adresas:
Akvila Marcinkevičiūtė,

• VII KL,
Kupiškio Gimnazija.

Washington. — Numato
ma, kad prez. Rooseveltas 
darys griežtų žingsnių prieš 
streikus fabrikuose gami
nančiuose ginklus ir amuni
ciją.

Pasibaigus posėdžiui M. 
Norbutienė sako, kad šį vaka
rą Lyros Choras turės dainų 
vakarą, tai, sako, važiuokit ir 
Jūs ten pasilinksminti sykiu. 
Taip ir padarėm. Palikus Wy- 
omingą nusprendėm užsukti 
pakeliui ir pas d. Zdanius, ku
rie užlaiko gesolino stotį. O 
d. Zdanienė yra LDS 10 aps. 
sekretorė. Drg. Zdanys mūsų 
limoziną pašėrė ir kviečia vi
sus į vidų pasižiūrėti. Užei- • 
nam. Randam ir d. 'Zdanienę. 
Persimetam po žodį., Paspau- 
dėm po dešinę ir išvažiavom.

Užsukom pas drg. S. M. 
Norbutus. Tai draugė mums 
pagamino skanius pietus. Pa- 
dėkavoję už vaišes su d. Nor- 
butu nuvykome į svetainę pa
siklausyti Lyros Choro skam
bių dainelių. Po šeštos valan
dos pradėjo žmonės rinktis. 
Tuoj susitvarkė ir choras, už
dainavo po Radišauskaitės va
dovyste. Puikiai dainuoja. Jau 
buvo 12 vai. nakties, o žmonės 
vis dar ūžė, kaip avilyj bitės.

Drg. J. Vilkelis paaiškino, 
kad choras padengs išlaidas, 
susidariusias kelionėj j 12 aps. 
parengimą. Ir jis užkvietė 
Scrantono žmones atsilankyti 
ant choro parengimo, kuris at-

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graham & Manhattan Aves.

BROOKLYN, N. Y.

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

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

50,000 Vokiečių Libijoj
Vokiečiai esą perkėlę į Li

biją apie 50 tūkstančių mo
torizuotos savo armijos, ir 
jie su italais Bengazi sri
tyje turėjo daugiau tankų, 
šarvuotų autojnobilių ir ki- 

Lawrence Dzūkas, tų jėgų negU anglai.

nos familiją Berlynan išvarė. 
Aleliuja, Adolfui Hitleriui, 
kad susimylėtų ir kiaušinį su
dėtų.

-m***

S
 KAIP PASILAIKYT SVEIKU

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės Ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir 
kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

KRAUJO TYRIMAI — ŠLAPUMO TYRIMAI — X-RAYS 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas I’agal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 28 metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

110 East 16 St., New York
Tarp Union Square ir Irving Place.

Valandos: 9 A. M. — 8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M. —- 2 P. M.

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrini.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

................. .......... ---- --------------------------------—— . ■ .■ miitįįįiiWr ■



PA.

tuščios,

jau

turiu visokių sutaisytų

Mes turime vieną senberni,

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7984

•gėrimas daug pasi- 
nuvarymui jų į Ra

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

85c
60c
60c
60c
60c

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Sun. all day and night.

WILKES-BARRE
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 13 

d. balandžio, 2 vai. po pietų. Pro
gresyvių Kliubo Svet., 325 E. Mar
ket St. Nariai kviečiame dalyvauti,

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

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

DETKCMTC ŽINIOS Newark, N. J

s*

anksto.

Toronto, Canada Streikas

kad jei-

r

žinios

I

THE »I»i'

Varpo 
keptuvė

lapas.
Alvinas.

'1JUNIOR UBU

yra 
unijinė

išlaukinių.
tūkstan-

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

Bal. 13 d., 2 vai. po pietų, 
LLD 188 k p. susirinkimas La- 
tožo svetainėj. Nariai daly
vaukite ir naujus kviečiame 
įstoti į LLD 188 kuopą.

“Gyvenimo Saulėleidis”
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE 

NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ

Tai naujos rūšies šermenys. Johnstown, Pa., plieno darbininkai neša palaido
jimui kompanioną uniją. Ant karsto užrašyta “Gone forever.” (Mirė amžinai.) 
Tik streiko pagelba darbininkai sudaužė tą bosų padarą ir amžinai palaidojo. 
Jie dabar organizuoti į savo C. I. O. uniją.

Tik savaitė laiko iki Aido
Choro operetės “Išeivis.” Į-

Finu4*

Naujas Didis Sovietų Judi.s!

“University of Life”
Paremtas M. Gorkio autobiogra- 

fiška apysaka. 
Taip pat naujausios 

iš Sovietų.
Dieną—kasdien: 2 valandą

Vakare: 7; 9:30 valandą

rengia vyks kitą sekmadienį,
LLD 10 Apskritys ir LLD 188 svetainėj.- 
ir 52 kuopos. Pirkite tikietus iš

po pietą, 
vakaro.

CINEMA ART ir
PHILADELPHIA, PA.

Ketvirt., Balandžio 10, 1941 LAISVE# Penktas puslapis

Detroito Kalendorius
Balandžio 11 d., 7:30 vai. 

vakaro, kalbės d. II. Jagminas 
Rusų svetainėj, 9219 Russell 
St. Po prakalbų bus diskusi
jos.

Visus kviečia dalyvauti.
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Bal. 13 d., 2 vai. po pietų, 
(Lietuvių Pilietinimo Kliubo su- 

Balandžio 12 d. 7:30 vai. I sirinkimas Lietuvių svetainėj 
vakare kalbės d. Jagminas ant 25-tos ir Vernor. 
Draugijų svetainėj, 4097 Por- Į 
ter St. Bus ir diskusijos pabai-1 
goj; įžanga veltui.

Abejas prakalbas

“Kerštinga Meile” Gerai 
Pavyko

“Laisvėj” iš Toronto jau 
buvo rašyta, kad Toronto 
Bangos Choras kovo 29 d. 
rengėsi perstatyti operetę 
“Kerštinga Meilė,” kuri minė
tu laiku ir įvyko.

Veikalas nepaprastai įdo
mus. Tikra ir karšta, iš vie
nos pusės, veidmaininga, iš ki
tos pusės, meilė baigėsi labai 
liūdnai. Suvyliota, paniekinta, 
ir iš namų tėvo išginta, pri
slėgta tragiško likimo Olga, 
nužudo savo numylėtą veid
mainį. Tarpe paguldyto mažy
čio ir savo mylimo pati, tarsi 
nuskinta gėlė, nusižudžius 
krinta. Tai be galo širdį jau
dinanti tragedija. Silpnesnės 
moterys, ne tik vaidinimo, bet 
ir pertraukų laiku su ašaroms 
kovojo. Tos nelaimingos Olgos 
ir jos mylimo rolę vaidino 
mūsų geriausi artistai ir dai
nininkai, būtent, Aldona Sara- 
paitė ir St. Sasnauskas; neblo
gai atsirekomendavo ir kiti.

Po vaidinimo draugė Aldo
na Sarapaitė, turėjo malonų 
surpryzą. Būrys torontiečių 
moterų, susižavėję Aldonos 
meniniais gabumais, pertrau
kos metu “susikuždėję” nupir
ko gyvų gėlių gražų bukietą, 
kurį tik po vaidinimo mažytė 
Irina Šinkūnaitė, įteikė Aldo
nai.

Tokią gražią mintį pagerbti, 
tą mūsų jaunuolę, kuri to už
sitarnavo, parėmė draugės — 
Sasnauskienė, Rukienė, Ja- 
nauskienė, Šinkūnienė, Stu- 
kienė,1 Rušėnienė, Astrauskie
nė ir Antanavičienė. Negali
ma praleisti nepaminėjus ir 
draugą Ramanauską, kuris 
daug gelbsti mūsų chorui, kai
po gabus režiseris ir sufleris, 
jis ir šiuom tarpu sufleriavo. 
Bangiečiai jam labai dėkingi.

Minėta operetė susideda iš 
3-Jų veiksmų ir 19 dainų. Už
ima virš 
d&iimui. 
Lyceum 
Operetė 
Bangos Choro pastangomis.

Torontiečiai visuomet įver
tindavo bangiečių parengimus. 
Paskutinis parengimas “Nera
mias Bangas” su torontiečiais 
dar labiau suartins.

Dabar visi laukia sekančio 
parengimo-koncerto, kuris nu
matoma pastatyti pradžioj ge
gužės mėnesio.

Nerami

Fordo Darbininkų

Jau buvo minėta, 
gu prisieis išeiti į streiką For
do dirbtuvės darbininkam, tai 
bus didžiausias ir kovingiau- 
sias streikas CIO unijos isto
rijoj, bet mes sakydami nė- 

( maž neapsirikom. Jau streikas 
tęsiasi per keletą dienų. Bet 
kova labai tvarkiška ir stip
riai organizuota, kad stebina 
ne tik neorganizuotus darbi
ninkus, bet ir laikraščių re
porterius ir kompanijos'šnipų 
štabą. Simpatija 
darbininkų didelė ir 
čiai pikietų eilėse.

Tai naujas istorijos

Visa New Jersey j Bacevi
čiaus Koncertą

Gerbiamo profesoriaus Ba
cevičiaus koncertas jau tik už 
dviejų savaičių.

Po Netvarką tikietai sklei
džiasi labai gerai. Kaipgi su 
kolonijomis ?

Tie, kurie buvo ir dar bus 
aplankyti asmeniškai ir tie, 
kurie gavo medžiagos, t. y. ti- 
kietų, garsinimų, prašomi ge
rai pasidarbuoti šiam kilniam 
darbui. Juk tai vienintelis lie
tuvių muzikas pianistas prof. 
Bacevičius ir vienintelė proga 
šioj apylinkėj matyti ir girdė
ti tokį žymų muzikos talentą, 
kokiu yra prof. Vytautas Ba
cevičius. Visos apylinkės ko
lonijos, visos New Jersey vals
tijos draugės-gai prašomi pa
sidarbuoti ir atvykti šimtais į 
šią New Jersey išjkilmę, ba
landžio 27 dieną, Mosque Te
atro gražiojoj salėj, 1020 
Broad St.

Pradžia lygiai 3 valandą, 
nei minutė nebus užtraukta 
vėliau.

Toks koncertas piano ir dai
nų žymiausių lietuvių talentų 
išgirsti su tokia žema kaina 
kaip 55c ir 80c, tai jau kiek
vienam lengvai galima.

Kom. Narys.

Lowell, Mass.
Šis tas iš Mūsų Kolonijos

Kaip visur, taip ir pas 
mus,' šis tas veikiama. Lie
tuvių Piliečių Kliubas girdė
jau gavo čarterį. Galės da
bar plačiau veikti.

Man rodos, reikėtų pas 
mus surengti prakalbas dabar
tinės Lietuvos klausimais.

Mūsų miesto laužynai ap
gyventi daugiausia graikais. 
Aplink rotušę miestas išstatė 
naujus dviaukščius namus. Bet 
kol kas dar nebaigti. Atrodo 
bus graži kolonija, bet kas ga
lės ten gyventi. Kalbama, kad 
jeigu neturi pastovaus darbo, 
tai negali gauti ten kamba
rių, o čia su darbais tikra vel
niava. Seniau čia buvo med
vilnės centras. Bet daugelis 
kompanijų išsikėlė į “sautus,” 
kitos užsidarę stovi
langai išdaužyti, sienos su
griuvę. čia buvo didelė mašin- 
šapė. Sakoma išsikraustė į 
Main valstiją. Dabar pas mus 
randasi kelios šapukės ir tos 
vos gyvybę palaiko, čionai bu
vo ir kelios “stalernės” ir tos 
subankrutavo. Dabar dar yra 
kelios vilnonės. Jos gerai dir
ba. Trimis pakaitomis, šilkinė 
gerai dirba, tik labai prastai 
darbininkai apmokami.

Gerais laikais lietuviai buvo 
susipirkę nuosavus namus. Už
ėjus nedarbui nuo daugelio 
bankai paėmė, nekuric patys 
atidavė, nes negalėjo išlaiky
ti. Nekuric ir po šiai , dienai 
laiko.

Čia randasi kelios draugys
tės, bet nieko neveikia, išski
riant Susivienijimą Lietuvių A- 
merikoje ir Lietuvių Darbinin
kų ‘Susivienijimą, čia randasi 
ir du kliubai, DLKV Kliubas 
ir Lietuvių Piliečių Kliubas 
(naujas), kuris dabar prade
da veikti. Mes turime ir pa
rapiją su k u n. Strakausku. 
Dabartiniu momentu jo visas 
vairas atsuktas'prieš Tarybinę 
Lietuvą. Jis kunigiškai meluo
ja savo parapijonams, agituo
ja juos neit į pažangiųjų pa
rengimus, gązdina pragaru. 
Bijo, kad jo pasekėjai nesuži
notų teisybės apie jo prasima
nymus kas link Lietuvos.

kuris labai didžiuojasi, kad. 
gavo pabučiuoti Jadvygai į 
ranką. Ką tik jis sutinka, vi
siems giriasi, kad jis nepras
tas vyras ir aukštaį poniai pa
bučiavo ranką.

Nesidžiauk, brolau, tu nebū
tum galėjęs
rankos, kai ji valdė dvarus ir 
Lietuvą. Bet kada iš po ponios 
kojyčių paspruko žemėj tai 
kad gavus “almužnos,” glau
džiasi prie mužikų.

jai pabučiuoti

Mes čia turimo kelis saliu- 
nūs. Bet jų savininkai sakosi 
esą lenkai, kai pradedi kalbė
ti į juos lenkiškai, pasirodo, 
kad nemoka. Kada išsikalbi, 
tai sako, aš esu Vilniaus gu
bernijos, Trakų apskr.

Tūlas J. S. keikia lietuvius, 
•kam jie atsiėmė Vilnių. Jis sa
ko “polsčius” turi valdyti visą 
slavų tautą.

Sakau tau, broli: vargiai 
saulė tekės iš vakarų.

Pas mus šiais metais 
septyni lietuviai mirė. Ir vis 
staiga. Kiek teko patirti, tai ir 
naminės 
tarnavęs 
pus.

London, bal. 8.—Šimtai 
vokiečių orlaivių per šešias 
valandas bombardavo Lon
doną ir per septynias—kitus 
anglų miestus. Nušauta 7 
vokiečių orlaiviai.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Sekmadienį, balandžio 13 d., 2 vai. 
po pietų Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., įvyks labai svarbus ir 
nepaprastas visų pažangiųjų organi
zacijų, “L.” skaitytojų ir progresy
vių biznierių susirinkimas, sekamais

svarbiais klausimais: apsvarstymas 
kaip sėkmingiau prisirengti prie 
rengimo Prof. Vytauto Bacevičiaus 
Koncerto, 26 d. balandžio; bus iš
duoti svarbūs raportai iš Amerikos 
Taikos Mobilizavimo' taipgi labai 
svarbų klausimą reikia išrišti Phila- 
delphijos visai progresyvių sriovei, 
apie ta sužinosite susirinkime. Kam 
tik rūpi darbininkų judėjimas, pra
šome

nes bus rnekami delegatai j trečią 
LDS 10 Apskr. konferenciją, kuri 
įvyks 27 d. balandžio, Scranton, Pa.
— O. Zdanienė, Sekr. (85-86)

dalyvauti šiame susirinkime.
(85-87)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 13 

d. balandžio, 1 vai. po pietų. YMHA 
Svet., Ferry ir Walnut Sts. Draugai, 
prašome dalyvauti, nes turime svar
bių reikalų aptarti. — M. Urba, Sek.

(85-86)

NEWARK, N. J.
Prof. Vytauto Bacevičiaus ir dai

nininkės Birutės Ramoškaitės kon
certas įvyks sekmadienį, balandžio 
27 d. Puikiausioj muzikos salėj, 
Mosque Theatre, 1020 Broad St. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Įžanga 55c 
ir 80c asmeniui. Kviečiame visus da
lyvauti. — Komisija. (85-86)

BALTIMORE, MD.
Lyros Choro susirinkimas 

balandžio 10 d., 7:30 v. v., 
Svet., 853 Hollins St. Prašome 
dalyvauti susirinkime. Reikės
ruošti prie Prof. Bacevičiaus koncer
to, geg. 4 d., taipgi yra ir 
bus reikalai aptarti. — A. 
Org.

įvyks 
Liet, 
laiku 
prisi-

kiti svar- 
Žcmaitis,

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 10 d. balandžio, 8 v.v. 
Pas drg. F. M. Indriulį, 129 W. Mar
ket St. Visi nariai pribūkite susirin
kime, nes bus renkami delegatai į 
Apskirčio Konferenciją. — J. Nor- 
kuš~N5ekr. (84-85)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. susirinkimas įvyks ba

landžio 10 d. Dalyvaus Jonas Oma
nas iš LDS Centro. O balandžio 11 
d., penktadienio vakare bus rodoma 
krutami paveikslai iš Istorijos LDS 

• ir LDS Jaunuolių veiklos. Todėl 
1 kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
! dalyvauti 29 Endicott. St. Svet., ir 
j susipažinkit su Lietuvių Darbininkų 
I Susivienijimu Amerikoje. — J. M. L.
1 (84-85)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Office Phone 
EVergrecn 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Mirė Kastancija Alvinienė

Po ilgos ir sunkios ligos mi
rė Kastancija A 1 v i n i enė, 
10219 Russell St. Mirė nuo 
vėžio ligos. Paliko savo vyrą 
Joną, du sūnus : Ernestą ir Al
fredą, tris dukreles Elvirą, 
Edna ir Leona • žentą Petra 4- 4. / 4. 4-

Burkauską. Taipgi liko jos dvi 
sesutės: Ona Puočienė, Hol
ley, N. Y. ir Marė Jovaišienė, 
Rochester, N. Y. — tetą Oną 
žolinienę, Baltimore, Md.

Palaidota balandžio 9 d. 
Laidotuvėse patarnavo grabo- 
rius D. B. Brazis.

Artimas.

Vengrai, Bulgarai ir 
Rumunai Grasina Ju
goslavam ir Graikam
London, bal. 7.—Numato

ma, kad Vengrija ir Rumu
nija išvien su vokiečiais eis 
karan prieš Jugoslaviją ir 
Graikiją.

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pclu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolčs, trukžolčs, valeri
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

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

Nervų arbata ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata .........
Kokliušo arbata .......
Ramatų žolės ...........
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygele 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.

Open Day and Night

Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

San Francisco, Calif. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos Plieno Darbininkų Uni
ja užstreikavo 50 mašinša- 
pių Californijoj.

Parašė ir Išleido
JOSEPH LeVANDA

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų

Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems baking,

Brooklyn, n.v.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

mausolėjai

svarbiausiai 
perlaidas ar Vlsada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

2 valandas laiko vai- 
Didžiulė Labor 
salė buvo pilnutėlė.

buvo perstatoma
Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: 

Laidojimų istorija, papročiai, apęigos, šermenų kainos, 
testamentai, advokatai, teismai ir kiti žinotini smulkūs 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, che
mikalai, taxidermija, koplyčios, kapinės, 
deginimai ir tt.

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

Gaminami Europlško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kllbasal ir kepta paršlena; gaspadorlškai 

nuvirti kopūstai, ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI &YTO IKI VĖLAI VAK.

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-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 svori ir kalnas,

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. V
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Iš LOS 1 Kuopos Susi
rinkimo ir Veiklos

Susirinkimas įvyko ketvir
tadienį, balandžio 3 d., “Lais
vės” svetainėj. Narių atsilan
kė skaitlingas būrys. Valdybos 
raportai priimti be diskusijų.

Kalbėta apie prisirengimą 
prie 1-mos gegužės parado. 
Lietuvių konferencija tuo 
klausimu bus šaukiama balan
džio 21-mą. Tarptautinė kon
ferencija įvyks balandžio 19, 
New Yorko mieste. LDS 1-mos 
kuopos delegate išrinkta 'd. 
Petrikienė. Kuopa paaukavo 
$2 iš iždo padengti prisirengi
mo išlaidoms.

Laiškas nuo Pabaltijos Kul
tūrinės Tarybos kvietė daly
vauti rengiamoje Dailės Paro
doj — “Exhibition.” Ta iškil
minga paroda prasidėjo ba
landžio 5 d. ir tęsis iki gegu
žės 5-tos, Estų Svetainėj, 2061 
Lexington Ave., New Yorke. 
Tokios parodos prirengimas 
lėšuoja daug pinigų. LDS 1 
kuopa nutarė paaukoti iš iždo 
$3 padengimui lėšų.

Amerikos Liaudies Suvažia- 
viman balandžio 5 ir 6, New 
Yorke, kuopa išrinko delega
tu J. E. Gužą ir davė $5 iš 
iždo suvažiavimo sušaukimo 
lėšoms padengti.

“Vilnies” bazarui buvo pa
siėmę blankas parinkti aukų 
ir pasidarbavo sekami drau
gai: Dobinis surinko $3.75, 
Lapata $1.15. Kuopa paačia- 
vo draugams už pasidarbavi
mą.

Delegatai iš Ateiviams Gin
ti Konferencijos, atsibuvusios 
Atlantic City, N. J., raporta
vo, kad konferencija buvus 
skaitlinga delegatais, gera 
nuotaika. Padaryta svarbių 
nutarimų dėl pagelbos atei
viams ir jiems vykdyt gyveni- 
man išrinkta skaitlingas ir 
veiklus komitetas. Delegatais 
buvo J. E. Gužas ir G. Ware- 
son.

Kuopos stovis: mirė du, li
goniai trys. Keletas eina prie 
susispendavimo. P a t a r tina 
draugams nedasileisti prie su
sispendavimo. Tas gal .padary
ti blogo jums patiems. Neuž
simokėjus iki 4-to mėnesio 
pradžios, narys tampa suspen
duotu, tad geriau mokėti 
duokles ne vėliau 3-čio mėne
sio susirinkimo. Nelaimei išti
kus, suspenduotas negauna 
pašalpos nei pomirtinės.

Finansų raštininkas K. Rai
nis perstatė 2 naujus narius. 
LDS 1-ma kuopa auga narių 
skaičiumi.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Policija Puolė ir Areštavo 
Sklar Pikietus

Sklar Manufacturing Co. 
380 darbininkų iš 400 išėjus 
streikan pereitą penktadienį 
šapa tapo uždaryta ir pasta
tyta pikietai, nors pikietams 
daroma visokių skerspainių.

Pereitą pirmadienį policija 
užatakavo streikierių pikietą 
ir areštavo Nathan Lerner, 
unijos biznio agentą, ir Jack 
•Rand, streikierį.

Streikuoja prieš 30. ir 35 
centų algų skalę, reikalauja 
pakelt algas, vakacijų su alga 
ir unijinės šapos’ sąlygų.

Darbininkas Užsimušė 
Prie Darbo

H. E. Johnson, 36 m., me
chaniko padėjėjas Brooklyno 
Navy Yard’e, mirtinai susižei
dė pereito antradienio rytą 
nukritęs nuo laivo Simpson 
denio ant doko. Jis mirė nuga
bentas ligoninėn. Paliko du 
kūdikius. Gyveno Long Island 
City.

Moterys Padeda “Day” 
Streikieriams

Sūsidarė žymių moterų ko
mitetas pagelbėt žydų dien
raščio “The Jewish Day” 
streikieriams. Moterys šaukia 
pikieto demonstraciją priešais 
to laikraščio išleistuvę 183 E. 
Broadway, N. Y., šį šeštadie
nį tarp 12:30 ir 3 vai. po 

pietų.

Šaukia Protestuoti prieš 
Franco Terorą

New Yorke susidaręs Laiki
nas Komitetas darbuotis už iš
gavimą amnestijos Ispanijos 
demokratijos gynėjams šaukia 
demonstraciją prie Franco 
konsulato 5 3rd St., ir Madison 
Ave., New Yorke, balandžio 
19-tą, per pietus.

Demonstracijos tikslas pa
reikšti protestą prieš žiaurų, 
terorą Ispanijoj ir reikalauti 
visuotinos amnestijos visiems 
lojai istams, kurie randasi 
Franco kalėjimuose, koncen
tracijose ir verstino darbo 
kempėse.

Komitetas nurodo, jog, a- 
part kitų, Belchite dar randa
si įkalintų 350 Tarptautinės 
Brigados veteranų.

Sąryšyje su apvaikščiojimu 
Ispanijos respublikos įsteigi
mo dešimtosios sukakties, šio 
sekmadienio vakarą New Yor
ke rengiama masinis mitingas, 
Irving Plaza, 15th St. ir Ir
ving Pl. Kalbės Dr. Harry F. 
Ward, Ernestina Gonzales ir 
Dr. Mark Strauss.

Kritikavo Atakavimą 
Miesto Mokyklą 

t

Apie tūkstantis tėvų, švie
tėjų ir liaudies švietimo sim- 
patikų susirinkę į masinį mi
tingą pereito pirmadienio va
karą, Miesto Kolegijos audito
rijoj, N. Y., kritikavo ir smer
kė majoro La Guard i jos pa- 
simojimą uždaryti Townsend 
Harris vidurinę mokyklą nu- 
kapojimu jai paskyrų. Mitin
ge pareikšta, jog tai sudaro 
pavojų švietimui ir demokrati
jai.

MIRĖ

Antanas Banavičiųs, 54 m. 
amžiaus, mirė, balandžio 9 d., 
namuose, 180 Oakland St., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
balandžio 14 d., Calvary ka
pinėse. Kūnas pašarvotas na
muose, po viršminėtu antrašu. 
Laidotuvių pareigom rūpinasi 
graborius J. Garšva. „

Prašome Užeiti
Brooklyniečiams žinomas 

biznierius Charles Vigūnas 
kviečia savo draugus-pažįs- 
tamus pas jį užeiti svečiuos- 
na. Jis dabar turi leidimą 
pardavinėti importuotą ir vie
tinės, amerikoniškos išdirbys- 
tės degtinę, vynų ir skanaus 
alaus. Apart gėrimų, būsite 
pavaišinti ir skaniais užkan
džiais.

Chas. Vigūno vieša užeiga 
randasi po antrašu 284 
Scholes Street, Brooklyno. Ne
pamirškite užsukti pas jį, su
eikite į pažintį su juom.

Prie progos, norime primin
ti, kad Vigūnas yra vienas iš 
biznierių, kuris skaito ir re
mia dienraštį “Laisvę.” Jis 
buvo užėjęs į “L.” raštinę su 
biznio reikalais ir tuom pačiu 
kartu paaukavo “L.” $1.50.

Drauge.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 10 d., 7:30 
v. vak. “Laisvės” svetainėj. Susirin
kimas labai svarbus. Delegatai su
grįžę iš Ateivių Gynimo suvažiavi
mo, kuris įvyko paskutinėmis dieno
mis peretio mėnesio, Atlantic City, 
N. J., išduos raportus iš suvažiavi
mo tarimų. Yra ir daugiau komisijų, 
kurios plačiai raportuos apie savo 
veikamą. Todėl nariai skaitlingai da
lyvaukite ir atsiveskite naujų narių 
įrašyti į apšvietos organizaciją. Ka
trie dar nesate mokėję duoklių už 
1940 metus, malonėkite užsimokėti 
ir paraginkite savo draugus, kad ir 
jie tą padarytų. — 1 Kp. Org.

(83-85)

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. balandžio, ketvirtadienį, 8 v.v., 
Zabielskio Svet. Prašome narius da
lyvauti. — Valdyba. (84-85)

Du Įdomūs Judžiai 
Irving Teatre

Pradedant balandžio 11-ta, 
Irving Teatre, Irving PI. ir 
15th St., New Yorke, pradės 
rodyt Sovietų judį “Ti\ys Mo
terys” ir Franci jos filmą 
“Gyvenimas šoka Pirmyn.”

Pirmasis yra Sovietų Sąjun
gos neužmirštamas paminklas 
moterims, didvyriškai kovoju
sioms už revoliucijos laimėji
mus. Jis, kaip ir visi kiti so
vietiniai judžiai, paremtas tik
raisiais liaudies išgyvenimais 
pilietinio karo metu. Tai ne
paprastai artistiškai paruoš
tas svarbus dokumentas, ku- 
riuomi galima ne tik pasigro
žėti, bet ir iš istorijos žinių 
pasisemti. Vaidina parinkti- 
niausi aktoriai.

Balandžio 10-tą Irving Te
atre paskutiniu kartu rodo 
“Mes iš Kronštadto” ir “Ge
nerolai be Guzikų.”

Gatvekarią Nelaimėj 
Keli Sužeista

Susidūrus dviem gatveka- 
riams prie Broadway ir Ralph 
Ave. sužeista devyni asmenys, 
iš kurių trys, Angeline Callu- 
ra, Lilly Sheshansky ir Joseph 
Sinatra, nuvežti į Bushwick li
goninę.

Nelaimė ištiko Broadway 
gatvekariui smogus į pirma 
ėjusį Ralph gatvekarį.

P-lė Anne Cvirka Laimėjo 
Greitos Čiuožinėtojos 

Karalienės Titulą
Graži ir gabi lietuvaitė jau

nuole Anne Cvirkaitė, Wood
side, L. L, laimėjo greituolių 
ledų čiuožinėtojų moterų ka
ralienės titulą pereitą sekma
dienį, Flushing, L. L

Karalienės titulas šiai jau
nuolei jau ne pirmiena. Jinai 
buvo išrinkta Queens apskri
ties gražuolių karaliene 1939 
m. Pasaulio Parodoj. Ji tada 
buvo išrink ta “Queen of 
Queens,” ir “Mųss New York.”

P-lė Cvirkaitė turinti palin-l 
kimo kada nors būti Amerikos 
lietuvių Sonja Henie. Ji lig 
šiol mokinosi būt pirmine 
čiuožinėtoja greitume ir tą at
siekė. Dabar ji mokinsis gro
žinio čiuožinėjimo - “figure 
skating.”' Ir ji tam turi daug 
galimybių, kadangi jinai jau 
turi aštuonius medalius, vieną 
taurę ir vieną trofėją už įvai
rius atsižymėjimus.

šiose lenktynėse, suruoštose j 
per Queens Apskričio Visų 
Sportų Sąjungą, dalyvavo 
apie šimtas lenktyniuotojų ir 
apie tūkstantis tėmytojų. Lai
mėtojams dovanas įteikė p. 
John L. Flood, Sąjungos pre
zidentas.

Vyrų čiuožinėtojų konteste 
vyriausiu laimėtoju išėjo Mike 
Heidt iš Jamaica. Rep.

Jacobs & Sons Darbininkai 
Gerai Laikosi k

Balandžio 1-mą paskelbtas 
“lock-out” H. Jacobs & Sons 
firmos prieš 500 dabrininkų 
dar vis tęsiasi. Darbininkai 
laikosi solidariai, griežtai at
sisako nusimušti algas. Firma 
norėjo nukapoti algas 25 nuo
šimčiais. šapa randasi 762 
Wythe Ave.

Transporto Unija Kovos 
Prieš Wicks Bilią

Transportininkų Unijos vi
sas Pild. Komitetas sušauktas 
į posėdįj planuoti suorganiza
vimą didelės delegacijos dar
bininkų ir vadų vykti į Alba
ny balandžio 14-tą, pirmadie
nį, kada bus paskutinis viešas 
svarstymas Wicks b i 1 i a u s 1 
pirm, negu jis bus pasirašytas 
per gubernatorių Lehmaną.

Wicks bilius seimelyje jau 
praleistas. Jeigu tik guberna
torius jį pasirašys, bilius įeis

transporte kriminaliu prasi
kaltimu. Darbininkai sujudę 
prieš tai kovoti, kadangi strei
kas yra darbininkų vyriausia 
ginklas nuo pavergėjų.

Nuo Manhattan Tilto nušo
kęs ant Water St. užsimušė H. 
F. G uore, 33 metų.

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

Netinkami Batai Yra Pavojingi
Netinkami batai avėjant ne 
tiktai pratanda savo gražią 
formą, bet jie gali baigtis pa
vojingu sužeidimu kojų. Nors 
ir biskutį jaučiant nesmagu
mą, avėjant batus, reikia būt 
atsargiems. Yra geros valios 
žmonių, kurie per 20 metų per
ka avalinę Milčiaus krautuvė
se. Jie žino tą. kad gauna ne
tiktai geriausią batų prekę; bet 
autentišką stilių ir gerą koky
bę—tikrą patogumą ir apsaugą 
nuo besislepiančio pavojaus 
kojoms avalinėje ...

Atsimink, kad pirkdamas Mil
čiaus krautuvėse, bile rūšies avali
nę, mokėsi tiktai už perkamąją 
prekę, o ne už aukštas nuomas, ap- 
draudas, dideles šviesas, brangius 
langų įrengimus ir laikraščiuose 
garsinimus. Tie visi luksusai {ro
kuota į prekių kainas, bet pirkėjas 
tais prirokavimais negali nei apsi
vilkti, nei ant kojų avėt. Tokie 
blizgučiai liekasi tiktai praeivių 
akies pritraukimu ...

Pavėlinkite mums patarnauti 
jums avalinės reikale, o mes už
tikriname, jog bile avalinės pirki
niu būsite patenkinti.

Jūsų, Stasys Milchius.

KID OR 
KANGAROO 
for STjąEand CQtfFORT

The discriminating dressers who seek 
footwear with character, and demand 
comfort in all sorb of weather, come 
here to select our special Kid and 
Kangaroo models, made by Connolly.'

Num*rou> styles to choosa Irom. 
Oxford a» well •• high »hoe». Just 
the six* and width to give you an 
exact fitting.

V/Aen you think of 
KID or KANGAROO 
SHOES think of

MILCHIUS SHOE SHOPS, INC.
365 Grand Street, Corner Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.
69-21 Grand Avenue, Maspeth, L. I., N. Y.
56-27 Clermont Avenue, t Maspeth, L. L, N. Y.

Bronxe pašautas tūlas Geo. 
Kildinskie, įtartas norėjus ap
vogti bučernę.

Le VANDA

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyor 8-1158

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker I;

i LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ;!
Išbalzamuoja ir laidoja ant

I visokių kapinių ;
VELTUI ŠERMENINE

: (Koplyčia)
•

; Parsamdo automibilius ir ka- ■ 
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: E Vergreen 8-9770

7

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
nudarau su ame- 
’ikoniškais. Rei
kalui esant ir 
o a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

Tėvų prašymu, policijai įsa
kyta suradus sulaikyti Wm. T. 
Simmons, 19 m., ir B. Fisk, 18 
m., kurie manoma pabėgusiais 
apsivesti be tėvų žinios.

Plėšikai sulaikė gražiai ap
sirengusią porelę netoli jų na
mų 71st St. ir West End Ave., 
N. Y., ir atėmę žiedus, pini
gus ir merginos kailinius nu
vežė juodu jų pačių mašina 
toli į priemiestį ir paleido 
lietuje, o patys mašinoj nuva
žiavo.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

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

REIKALAUKITE

GRAND STREET ŠTAMPŲ
JOS YRA VERTINGOS

• Geresnės Prekės
• Geras Patarnavimas
• žmoniškos Kainos

Šis kuponas 
duoda teisę 
gaut $1.00 
s tamponais 
su kiekvienu 
pirkiniu už 
$1 ir daugiau

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

išsibaigia balandžio 14, iou

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys.

r——n

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evbrgreen 8-7179

alion.
Bilius paverstų streiką _________.i 

o________________________a
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
D—------------------------------------------ 0

Mordecai Bauman. Prieš 
keletą metų jis dainavo lie

tuviškai audiencijai.
Prašome nepamiršti viršminėtos 

dienos, dalyvaukite Aido Koncer
te. Aidas niekuomet neatsisako 
palinksmint lietuvišką visuomenę 
su savo dainomis, todėl iki pasi- 
patymo Koncerto!•
Po Meninės Dalies Progra 

mos Seks Šokiai
Prie Puikios Orkestros.

Bilietai: Rezervuoti 75c. Nerezer- 
vuofl 50c. Užkviečia AIDAS.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Gri(l,” nos žino, kad 

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

Staf 
adresa8.

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

SKELBK1TES "LAISVĖJE

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 lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

is

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga v

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

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

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

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

( *•*’




