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Tarybinė Lietuva pasiryžo 
atsikratyti nuo utėlių, ištrauk
dama liaudį iš vargo ir pakel
dama jos kultūrinį lygį. Atro
do, jog tai labai gražus i)- tau-
tai sveikas žygis.

Deja, netaip supranta mūsų 
klerikalinė spauda. štai So. 
Bostono “Darbininkas” (bal. 

’8 d.) net ištisą editorialą pa
rašė išpeikimui Tarybinės Lie
tuvos už tai. Išeina, kad utėlė 
yra tikras naminis gyvūnėlis 
ir prieš jį kovoti yra smertel- 
nas griekas.

Gerai tik tas, kad kaip dau-
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Anglija Šaukia Ameriką Kariniais Laivais 
Lydėt Prekinius Laivus j Angliją

DAUGUMA. SAVININKŲ 
PRIIMA MA1NIER1Ų 

REIKALAVIMUS
Vokiečiu Armija Atkirto Pietinę Jugoslaviją; Perkirto Susisie

kimus tarp Jugoslavu ir Graiką; Užėmė Kelis Miestus
gelio kitų “griekų” naujoji 
Lietuva nepaiso, taip nekrei
pia atydos nei į klerikalinės 
spaudos a lasą už lietuviškas 
utėles: neužilgo Lietuvoje utė
lių nejbebus — nebebus taip 
tikrai, kaip neužilgo nebebus 
tamsybės ir davatkų.

Per 38 metus karalius For
das viešai špygą rodė savo 
darbininkams ir neleido jiems 
organizuotis. Tūkstančiais sy
kių jis sudėjo prižadėjimus 
niekuomet nesiskaityti su jo
kia darbininkų unija.

O dabar skaitosi. Jo fabri- 
kai uždaryti, pelnai nustojo ; glam gręsia labai rimtas pa
plaukti, darbininkai organi
zuoti į Jungtinę Automobilių 
Uniją ir Fordas turi atsiklaup
ti ant kelių.

Nėra tokios jėgos, kurios 
nesulaužytų gerai organizuo
ti ir solidaringai kovodami 
darbininkai.

Kunigų “Draugas” (bal. 8 
d.) prašyte prašo valdžią su
daužyti žmonių demokratines 
teises, uždraudžiant komunis
tams legališkai gyvuoti ir 
veikti. “D.” džiaugiasi:

“Antai, Wisconsino, Colora- 
da, Pennsylvanijos, Ohio, Mis
souri ir Oklahoma valstijų le- 
gislatūrose įteikti biliai paša
linti iš rinkimų balotų komu
nistų partiją. Siekiama nepri
pažinti ir tų partijų, kurios 
turi bet kokius ryšius su ko
munistais.”

Tiesa, reakcinės spėkos pa- 
simojusios sunaikinti pažangų 
darbininkų judėjimą. Bet ne
reikia džiaugtis. Neturėtų 
džiaugtis nei katalikai.

Reikia mokintis iš istorijos. 
Juk Hitleris savo kruviną mi
siją pradėjo su užpuolimu ant 
komunistų. Panašiai buvo Ita
lijoje.

Dabar juk ir klerikalai sa
ko, kad Italijos ir Vokietijos 
fašistinę bestiją reikia sudau
žyti.

Ar “Draugas” nori, kad ir 
čia Amerikoje hitlerizmas už
viešpatautų ?

Mes nenorime. Todėl mos 
priešingi bet kokiam demokra
tinių teisių varžymui.

Pastebėjau “Vilnyje” pra
nešimą, kad gegužės 11 dieną 
bus laikomas Chicagos dien
raščio šėrininkų suvažiavimas. 
Vilniečiai prašo suvažiavimui 
sveikinimų ir finansinės para
mos.

Kaip “Laisvė,” taip “Vil
nis” turtuose neplauko .— vos 
galą su galu suveda. “Vilnis” 
taipgi išsilaiko tiktai nuošir
džiausia parama visos Ameri
kos lietuvių pažangiosios vi
suomenės.

Tad reikia nepamiršti “Vil
nies” šėrininkų suvažiavimo. 
Keli žodžiai padrąsinimo vil
niečiams, doleris kitas aukų 
“Vilnies” reikalams, susilauks 
nuo jų didžiausios padėkos.

“Vilnies” adresas: 3116 So. 
Halsted St., Chicago, Ill.

Šiomis dienomis Detroite 
pasimirė Konstancija Alvinic- 
nė, žmona mūsų koresponden
to drg. Al vino. Varde visos 
“Laisvės” redakcijos siunčiu 
drg. Alvinui giliausią užuojau
tą.

Tik Amerikos Laivai Išgelbėtų Angliją, Sako Churchill Rytinė Graikų Armija Vis Atkakliai Tebekovojanti Prieš Vokiečius
London. — Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Wins
ton Churchill, kalbėdamas 
seime, šaukė Ameriką, kad 
ji kariniais savo laivais ly
dėtų prekinius laivus plau
kiančius su karo reikmeni
mis Anglijai. Jis prašė ir 
kuo daugiausia prekinių 
Amerikos laivų. Churchill 
nurodinėjo, kad be kuo di
džiausios galimos laivų pa
galbos iš Amerikos tai an-

fvojus. Taip atsišaukdamas į 
'Ameriką, jis stačiai žiurėjo 
jį Jungtinių Valstijų amba
sadorių J. G. Winanta.

Nuo karo pradžios iki šiol 
priešo orlaiviai, submarinai 
ir kariniai laivai nuskandi
no jau 4 milionus tonų An-
glijos laivų, sakė premjeras 
Churchill. Bet anglai buvo 
gavę 3 milionus tonų laivų 
iš Norvegijos, Holandijos, 
Belgijos ir kitų kraštų, ku- 

1 riuos vokiečiai nukariavo.
Bet toliau Anglija nemato 
vilties gaut laivų iš niekur 
kitur, kaip tik iš Jungtinių 
Valstijų. O kiek anglai pa
sistato laivų, tai toli gražu 
neatsveria daugio nuostolių, 
kuriuos vokiečių submari
nai ir orlaiviai daro ang
lams jūrose.

Churchill žymiai susijau
dinęs kalbėjo apie nelaimę 
Balkanuose, kad vokiečiai 
ten taip greitai kriušina 
graikus ir jugoslavus. Jis 
kaltino senąją Jugoslavijos 
valdžią, kad jinai iš anksto 
nesusidėjo su Graikija ir

DAR TEBĖRA 10 MILIŪNŲ 
BEDARBIŲ AMERIKOJ

Washington. — CIO uni
jų centras skaičiuoja, kad 
Jungtinėse Valstijose dabar 
yra 10 milionų bedarbių, 
nežiū/int smarkiai varomų 
karinių darbų.

Bedarbių skaičius nuo 
pernai gruodžio mėnesio iki 
šiol dar padidėjo 1 milionu 
ir 116 tūkstančių.

Albanijoj Paimta 2,000 
Graikų j Nelaisvę

Roma, bal. 10. — Italai 
praneša, kad jie su vokie
čiais paėmė du tūkstančius 
graikų kariuomenės į nelai
svę.

Roma. — Italų submari- 
nas Viduržemio Jūroj tor- 
pedavo ir sužeidė anglų šar
vuotlaivį, 9,000 tonų. įtalpos.

ITALŲ NUOTOLIAI
Italijos valdžia skelbia, 

jog kovo mėnesį 42 tūkstan
čiai jos karių buvo užmuš
ta, sužeista bei nežinia kur 
dingo.____________ ______

Lai šis asmeniškas smūgis, 
drauge, nepakerta jūsų pasi
ryžimo darbuotis visuomenei 
ir rašinėti mūsų spaudai.

' Anglija, ir neprisiruošė ko- 
!vai prieš vokiečius.

Churchill prirtiinė, jog at
siduria pavojuj ir Anglijos 
armija nusiųsta į Graikiją 
prieš. vokiečius; bet, girdi, 
anglai turi rizikuot, siekda
mi nugalėt Hitlerį.

Churchill taipgi įspėjo, 
kad jeigu vokiečiai apsi
dirbs su Jugoslavija ir Grai
kija, tuomet jie užpulsią 
Turkiją. Jis persergėjo ir
Sovietus, kad naziai galėsią 

lužklupt Sovietinę Ukrainą 
j ir Kaukazo žibalo šaltinius.

Bet dabar svarbiausias 
karo “laukas” tai esąs At
lanto Vandenynas, o tam 
reikią Anglijai kuo dau
giausia laivų iš Amerikos.

Anglų Orlaiviai Ardė 
Berlyną; Padegė Du 

Istorinius Rūmus
Berlin, bal. 10,—Vokiečiai 

praneša:
Anglų orlaiviai naktį vėl 

bombardavo Berlyną; pade
gė Valstybinį Prūsijos Kny
gyną ir Valstybės Operos 
Rūmą, dvi ligonines ir tūlą 
skaičių gyvenamųjų namų; 
užmušė ir sužeidė kelis žmo
nes, bet nepadarė karinių 
nuostolių vokiečiams. Prieš
lėktuvinės vokiečių kanuo- 
lės ir lakūnai nušovė tryli- 
ką anglų orlaivių.
VOKIEČIAI NUSKANDI

NĘ 48,000 TONŲ
ANGLIJOS LAIVŲ

Vokiečių orlaiviai per 24 
valandas sunaikino aštuonis 
prekinius anglų laivus, viso 
48 tūkstančius tonų įtalpos. 
Tarp sunaikintų laivų buvo 
vienas 20,000 tonų, pilnas 
prikrautas reikmenų veža
mų Anglijai.

Vienas vokiečių orlaivis 
dviem bombom sužeidė ka
rinį anglų laivą naikintu
vą.

39-tas Berlyno 
Bombardavimas

_ __________ t

London, bal. 10.—Būriai 
anglų orlaivių per tris va
landas naktį įnirtusiai bom
bardavo Berlyną, jau 39-tą 
kartą iš viso. Žemai skris
dami, jie numetė į Berlyną 
tūkstančius padegančiųjų 
bombų ir smarkiausių nau
jųjų bombų.—Šios bombos 
esančios keturis-penkis kar
tus smarkesnės negu visos, 
kurios iki šiol buvo žinomos.

Anglų bombininkai užkūrė 
daugybę didžių gaisrų Ber
lyne, i . I ■ ..  "" ■■ . *■■■

Tokio, bal. 10. — Jeigu 
Amerika duos daugiau gin
klų pagalbos Chinijai, tai 
susilauks nesmagumų iš Ja
ponijos pusės, kaip įspėjo 
japonų vyriausybė.

New York. — Valdiškas 
tarpininkas dr. J. R. Steel-
man sako, kad minkštųjų 
angliakasyklų savininkai iš 
šiaurinių valstijų jau susi
taiko su CIO Jungtine Mai- 
nierių Unija, sutinka pridėt 
po dolerį daugiau algos die
nai, ir nuo ateinančio pir
madienio, turbūt, jau grįšią 
dirbti du trečdaliai visų 
streikuojančių prieš tas ka
syklas mainierių.

Bet kasyklų savininkai iš 
pietinių valstijų vis nesu
tinka mokėt savo mainie- 
riam tiek, kaip šiaurinėse 
valstijose; jie nori po 40 
centų mažiau per dieną mo
kėti mainieriui. Unija gi 
reikalauja visiškai sulyginti 
algas pietiniams manie- 
riams su šiauriniais.

Anglai Pleškino Vo
kiečių Submarinų 
Statyklas Kielyje

London, bal. 10.—Vokie
čių orlaiviai įkirtusiai bom
bardavo vieną miestą Vi
durinėje Anglijoje ir vieną 
Šiaur-rytinej. Anglai nukir
to žemyn dešimt vokiečių 
orlaiviu, v

Anglai Padarę Didžių Nuo
stolių Vokiečiams

Anglų orlaiviai vėl smar
kiausiomis bombomis griovė 
ir degino vokiečių laivasta- 
tyklas, prieplaukas ir fab
rikus Kiely j e, Bremerhave- 
ne ir Emdene; ypač didelių 
nuostolių , padarė Kielyje, 
kur vokiečiai būdavo j asi 
daugius submarinų. Anglų 
lakūnai taipgi atakavo vo
kiečių žibalo sandėlius Ho- 
landijoj ir jų prieplaukas 
Šiaurinėje Franci j oje.

Sugrįžę anglų lakūnai 
pranešė, kad prieš juos vei
kė baisi daugybė vokiečių 
priešorlaivinių kanuolių; sa
ko, jų kulkos taip tankiai 
kilo aukštyn, kad, rodos, 
“galėjai jomis vaikščioti 
kaip kokiu grindimu, o • vo
kiečių švyturiai atkreipti į 
anglų " orlaivius užplukdė 
šviesa visą padangę.”

FORDAS VIS ATMETA 
AUTOMOBILIŲ DARBI
NINKU REIKALAVIMUS
Detroit, Mich. — Dar tę

siasi derybos dėl 95,000 dar
bininkų streiko baigimo 
prieš Fordo River Rouge 
automobilių fabriką. Fordas 
privačiai kalbasi su guber
natorium Van Wagoneriu ir 
su federalės valdžios tarpi
ninku Jamesu Dewey ir vis 
dar atmeta pamatinius 
streikierių reikalavimus.

Tuo tarpu streikieriai 
skaitlingiau negu bet kada 
pikietuoja užstreikuotą fab
riką tūkstantinėmis minio
mis.

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, bal. 10.—Vokiečiai 

užėmė Skoplję, Jugoslavi
jos geležinkelio miestą, 
Vardar upės klonyje; pas
kui atėmė iš jugoslavų Te
tovo ir > pasiekė Albaniją. 
Pirmieji vokiečių būriai jau 
permaršavo į Albaniją ir 
susisiekė su italais tenai. 
Vokiečiai taip pat užėmė 
miestą į pietų rytus nuo 
Skoplje, Vardar klonyje, ir 
Prilepą arti sienos tarp Ju
goslavijos ir Graikijos.

Vokiečiai atkirto pietinę 
Jugoslavijos dalį nuo Skopl
je iki Graikijos rubežiaus, 
ir užkirto susisiekimą tarp 
jugoslavų ir graikų armijų.

(Bet pranešimai iš Lon
dono ir Athenų skelbia, kad 
jugoslavų kariuomenė at
kirstoje savo šalies dalyje 
dar kovoja prieš vokiečius.)

Daugiau kaip 100 mylių 
toliau į šiaurius nuo Skoplje 
vokiečiai užėmė svarbų Ju
goslavijos geležinkelio ir 
vieškelio miestą Niša. C v

Šiuos žodžius berašant, 
vokiečiai grumiasi per Ka- 
tačanik tarpkalnę prie Sit- 
nicos upės, šiauriuose nuo 
jų užimto miesto Tetovo. 
Jugoslavai atkakliai gina 
tarpkalnę.

Vokiečiu kariuomenė iš 
Austrijos užėmė Maribor 
miestą, geležinkelio ir vieš
kelių centrą Šiaurinėje Ju
goslavijoje.

Pralauždami graikų Me
taxas tvirtumų liniją kal
nuose, vokiečiai užėmė 
Graikijos didmiestį Saloni
ka su svarbia prieplauka, ir 
šiuo žygiu jie atkirto visą 
graikų armiją, buvusią Ry
tinėje Graikijoje nuo Var
dar upės iki Turkijos rube
žiaus.

Atsidūrus beviltingoj bū-,

TURKAI STOVĖSIĄ NUOŠA
LIAI NUO KARO .

Ankaršr, Turkija. — Pra
nešama, kad turkų ministe- 
ris užsieniniais reikalais 
Sukru Saracoglu pareiškė 
ambasadoriams A n g 1 i j os, 
Jugoslavijos ir Graikijos, 
kad Turkija neturi jokios 
intencijos dėtis į graikų, ju
goslavų ir anglų karą prieš 
vokiečius, jeigu tik vokie
čiai neužpuls pačią Turkiją.

Jugoslavai ir Graikai 
Muša Italus

Athenai. — Jugoslavijos 
kariuomenė sumušė • italus 
vidurinėje Albanijoje ir per
ėjo per Drin upę.

Graikai pietinėje Albani
joje taipgi atmetė italus to
liau atgal .

ORAS. — Šį penktadienį 
nešalta, dalinai apsiniaukę.

klėj, tuomet ši rytinė grai
kų armija pasisiūlė pasi
duot vokiečiams.

Atkirstoje Graikijos daly* 
je vokiečiai užėmė miestus 
Dede Agachą ir Xanthę, pa
siekdami Aegejaus Jūrą.
KUR GRAIKAI IR ANG

LAI DUOS MŪŠĮ 
VOKIEČIAMS?

Numatoma, kad graikai 
vakarinėje savo krašto da
lyje pasitrauks iki Katerini- 
Ostrovo linijos, trejetą de- 
sėtkų mylių į pietų vakarus 
nuo Yardar upės, ir ten iš
stos mūšin prieš vokiečius. 
Arti tos vietos, turbūt, yra 
ir anglų kariuomenė. Vo
kiečiai ruošiasi greitu laiku 
susikirsti su tais anglais.

Šimtai Vokiečių Or
laivių Kriušino 
Angly Miestus

Berlin, bal. 10.—Vokiečiui 
skelbia, kad šimtai jų orlai
vių naktį smarkiai bombar
davo daugelį prieplaukų ir 
fabrikų Pietinėje ir Viduri
nėje Anglijoje, ypač ardė ir 
degino anglų orlaivių fabri
kus Coventry srityje. Vo
kiečių lakūnai sukėlė skait
lingus ir didelius gaisrus 
Plymouthe ir kitose Angli
jos prieplaukose. Vokiečių 
bombininkai, be kitko, la
bai apardė ir didį anglų 
Rolls Royce, automobilių fa
briką Crewe.

LIBIJOJ 2,000 ANGLŲ PA
KLIUVĘ J NELAISVĘ

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečiai ir 

italai paėmė į nelaisvę du 
tūkstančius anglų kariuo
menės su šešiais generolais 
ties Mekili, į pietus nuo 
Demos, Šiaur-rytinėje Libi
joje; pagrobė ir daug anglų 
karo reikmenų.

Vokiečiu-italu kariuome
nė pasiekė Tobruką prie 
jūros, už 75 mylių nuo Egi
pto sienos.

London. — Anglai ruošia
si į griežtą mūšį su vokie- 
čiais-italais Tobruko srityje. z »

70,000 Daugiau Jūreiviu 
Amerikos Laivynui

Washington. — Senatorių 
komisija laivyno reikalais 
užgyrė sumanymą, kad prie 
esamų 230,000 jūreivių pre
zidentas Rooseveltas gali 
paimt dar 70,000, kai ma
tys tam reikalą.

Washington.—Įteikta kon
gresui sumanymas paimt 
kaipo taksus kariniams rei
kalams visą darbininkų al
gą virš 50 dolerių per savai
tę. t. ’

Graikų Pranešimas:
Athenai, Graikija, bal. 10. 

—Graikų komanda sako, 
kad jų kariuomenė, atkirsta 
Rytinėje Graikijoje, nepasi
duoda vokiečiam, bet tęsia 
kovą prieš juos.

Užėmus vokiečiams Salo
nikų, liko apie 300 tūkstan
čių graikų armijos Rytinė
je Graikijoje, ir jinai kau- 
jasi su vokiečiais palei ru- 
bežių su Bulgarija.

(Vokiečių valdžia oficia
liai vėl tvirtino, kad visa ši 
graikų armija pasidavė.)

Graikų komanda teigia, 
jog ypač Strumos upės klo
nyje graikai mirtinai kovo
ja su vokiečiais ir išžudė la
bai didelį jų skaičių.

Amerika Duos Daugiau 
Karinių ir Prekinių 

Laivų Anglijai
Washington. — Prez. Ro

oseveltas perleidžia Angli
jai dešimt tinkamų karui 
nedidelių laivų, kurie buvo 
vartojami Amerikos kran
tų sargybai. Juos anglai 
naudos kovai prieš vokie
čių submarinus, taipgi var
tos juos kaipo lydėtojus 
prekinių Anglijos laivų.

Washington© politikai tei
gia, jog tai nauja pradžia 
perleidinėjimui karinių ir 
prekinių Amerikos laivų 
Anglijai.

Amerikos užgriebti 39 
prekiniai Danijos laivai bū
sią šios šalies nupirkti arba 
pasamdyti ir kol kas laiko
mi žinyboje Jungtinių Vals
tijų. Užtat Amerika galės 
tiek pat savų laivų pervest 
Anglijai. Toliau gal ir šie 
Danijos laivai būsią perleis
ti anglam.

ANGLAI TRAUKIA SAVO 
TANKUS IŠ GRAIKIJOS

• /*

London. — Anglai pripa
žįsta, kad dalį savo tankų 
jie laivais gabena atgal į 
Egiptą bei Rytinę Libiją. 
Bet anglų vyriausybė sako, 
kad jie neištrauksią savo 
armijos iš Graikijos; jie ten 
eisią į griežtą kovą išvien 
su graikais prieš vokiečius.

Smarkus vokiečių ir ita
lų žygiavimas per Libiją vis 
arčiau Egipto stato į pavo
jų tą faktinai Anglijos val
domą kraštą, ir gręsia ang
lų Suezo kanalui; todėl an
glai turį, persiųsti dalį savo 
tankų iš Graikijos prieš vo- 
kiečius-italus grūmojančius 
Egiptui.

t

Washington, bal. 10.— 
Y ra sumanymų kongresui 
uždraust bet kuriam komu
nistui dalyvauti derybose 
tarp darbininkų ir samdyto
ju-
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$4.00
$6.00
$3.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

' Act of March 3, 1879.

Liaudis Nenori Karo—Sako
Senatorius

Senatorius B. K. Wheeleris kalbėjo 
New Yorke, kur buvo susirinkę 1,000 
žmonių. Jis nurodęs, kaip greitai Wall 
Strytas ir Roosevelto valdžia mūsų šalį 
stumia į karą, sakė:

“Amerikos žmonės nenori karo... Dar 
- vis nėra per vėlu, kad išgelbėjus jūsų 
sūnus nuo mūšio lauko?.. Siūlomas kon
vojus lydėti Anglijai amuniciją, yra pas
kutinis žingsnis į oficialį karą. Mes sa
kėme, kad Lend-Lease bilius ir paskyri
mas septynių bilionų dolerių Anglijai yra 
baisūs taksai ant darbininkų ir farme- 
rių... Ar gi tai ne gėda, kad Anglija ne
gali atvažiuoti pas mus ir pasiimti amu
niciją? Mes jai duodame ją veltui, duo
dame ginklus ir dar turime nuvežti! Nu
vežti net ir tada, kada tas mums reiškia 
karą.”

Amerikos Žmonių Kongresas New 
Yorke pasisakė tokioj pat dvasioj. Jis 
buvo tikras Amerikos liaudies balsas. Jis 
atstovavo milionus šios šalies piliečių.

Anglų Nelaimė Libijoj
. Anglijos mechanizuotos jėgos šių metų 
pradžioj ištrenkė iš Egipto Mussolinio 
armiją ir nuvijo ją per Libiją. Paėmė 
Bardią, Tobruką, Derną, Bengazi, ir net 
EI Aheilą, italų tvirtumas. Mussolinio 
armija neteko apie 150,000 kareivių ir 
daug ginklų. Anglų pasisekimas buvo di
delis. Jie gyrėsi, kad eina veik neturė
dami nuostolių. Sovietų karo žinovai ra
šė, kad anglai laimi, bet neša baisius 
nuostolius. Taip ir buvo. Anglai laimė
jo, italus nuvijo, bet ir patys nusilpo.

Pribuvo į Libiją Vokietijos fašistų me
chanizuotos jėgos ir pradėjo grūsti an
glus atgal. Į 4 dienas anglai pabėgo 200 
mylių. Vėl atimta EI Agheila, Bengazi, 
Tokra, Derna, Tobruk ir fašistų jėgos 
prisiartino prie Egipto. Jeigu prie šių 
anglų pralaimėjimų dar pridėti Balka
nuose jų talkininkų katastrofą, tai bus 
aišku, kokioj nelaimėj atsidūrė Anglijos 
imperialistinės jėgos.

priskirtose srityse, kaip Švenčioniai ir 
Druskininkai. Apie tai “Tarybų Lietu
va” (vas. 5 d.) rašo:

Be Švenčionių ir Adutiškio rajonų Tarybų 
Lietuvai buvo perduotos plačios sritys Dzie- 
veniškio ir Druskininkų rajonuose, šituose ra
jonuose dėl inteligentinių pajėgų stokos nebu
vo galima kiek reikia suorganizuoti lietuviškų 
mokyklų, nors, pvz., Marcinkonyse Gtvdijos 
TSR švietimo vadovybė įsteigė net lietuvišką 
nepilnąją vidurinę mokyklą. Kitose šių*sričių 
vietose lietuviškos mokyklos dabar organizuo
jamos, nes visur gyventojai jų prašo.

J Dzieveniškio apylinkę Lietuvos TSR švieti
mo vadovybė pasiuntė savo atstovus, kurie 
lankė aplinkinių kaimų mokyklas ir dalyvavo 
mokinių tėvų susirinkimuose. Beveik visuose 
aplinkiniuose kaimuose vietos gyventojai yra 
lietuvių tautybės ir prašo lietuvių dėstomosios 
kalbos savo mokyklose, žmonės dėkingi tarybų 
valdžiai, kuri sudarė jų vaikams visas sąlygas 
mokytis savo gimtąja kalba. Tik Daulėnų kai
me yra gudų tautybės gyventojų, kurie prašė 
gudiškos mokyklos. Dzieveniškio miestelyje, 
kuris turi apie 1,800 gyventojų, daugiausia žy
dų ir lietuvių, dabar veikia dvi nepilnosios vi
durinės mokyklos: bendroji ir žydų. 1 viduri
nėje mokykloje yra 234 mokiniais, kurių apie 
pusė ateina iš aplinkinių kaimų. Sausio 2’6 d. 
įvykusiame mokinių tėvų susirinkime vienbal
siai pasisakyta už lietuvių dėstomosios kalbos 
įvedimą šioje vid. mokykloje. Tėvai prašo tuo
jau atsiųsti mokytojus ir visose klasėse pra
dėti dėstyti lietuviškai. Dzieveniškio H vid. 
mokykloje pamokos vyksta žydų kalba, ir visi 
mokiniai yra žydų tautybės. I-osios mokyklos 
patalpos yra erdvios, o II ankštos, reikia pa
pildomų klasių.

Naujai prijungtoji Druskininkų sritis, kuri 
dabar priskirta prie Alytaus apskrities, turi 
dabar 41 pradžios mokyklą. Druskininkuose 
yra pilnoji vidurinė mokykla su 396 mokiniais 
ir Marcinkonyse dvi nepilnosios vidurinės mo
kyklos. Druskininkuose ligi šiol dėstomoji kal
ba buvo rusų, o Marcinkonyse I vid. mokyklo
je lietuvių, II — žydų. Marcinkonių lietuviško
joje vid. mokykloje dabar mokosi 128 moki
niai, o žydų — 80. Aplamai šiai sričiai labai 
stinga lietuvių mokytojų. Kadangi čia reikės 
steigti daugiau mokyklų, tektų susirūpinti ir 
naujos mokytojų seminarijos steigimu. Dauge
lio siūlymu tokia seminarija geriausiai tiktų 
Alytuje, bet gyventojai nori, kad ji būtų stei
giama Druskininkuose. Lietuvos TSR švietimo 
liaudies komisariatas uoliai rūpinasi mokyklo
mis, kurių bus įsteigtas pakankamas skaičius, 
kad kiekvienos tautybes vaikai galėtų mokytis 
gimtąja kalba. Druskininkuose bus įsteigta Vi
durinė mokykla ir su lietuvių dėstomąja kalba.

Budavojame 360 Karo Laivų
Amerikos laivų statymo fabrikuose 

dirba 450,000 darbininkų. Dabar jie sta
to šarvuočius, kruizerius, naikintojus, 
submarinus ir kitus karo laivus. Viso bu- 
davoja 360 karo laivų ir 446 pasažyrinius 
ir transporto laivus. Tų laivų pastaty
mas ir įrengimas atsieis kelis bilionus 
dolerių. Jie statomi ne vien Jungtinėms 
Valstijoms, bet ir Anglijai. Kol kas, ofi
cialiai Amerika nėra dar karo padėtyj, 
bet ji jau daugiau stato karo laivų ir 
jiems pagelbininkų, kaip budavojo 1918 
metais, kada buvo kare.

Tai tas pats kruvinasis Harlan, Kentucky. Mainieriai susirinkę prie ligoninės. 
Kovoje žuvo keturi mainieriai unijistai.

Tos ^Revizijos” Mūsų 
Su si vieni j imu ose

Revizoriai Buvo ir Rymo Kataliku Susivienijime ir rado, 
kad Mirtingumas Labai aukštas

Kai valstijų apdraudos de
partmental pasiuntė revizo
rius pas SLA, dar būdamas tos 
organizacijos organo redakto
rius, Kl. Jurgelionis rašė, kad 
tai “Dievo Rykštė“ atėjo pas 
SLA. Vienok tie revizoriai vi
sai nėra jokia “Dievo rykštė.“ 
Jie turi teisę ateiti į bile or
ganizaciją ir egzaminuoti jos 
knygas, bilas, turtą, tvarką ir 
tt. Jie turi teisę ateiti kas trys 
metai. Toks yra įstatymas. 
Taip valstijos, nors teorijoj, 
apsaugo savo piliečių sumokė
tus pinigus už apdraudą ir pa
šalpą. Jei jie randa ką nors 
netvarkoje, duoda “patari
mus“ kaip pataisyti. Aišku, 
tie patvarkymai, anot Jurge- 
lionio, tankiai “virsta įsaky
mais.“

tuviams, kaip ir SLA revizo
rių raportas bus.

Rymo Katalikų Susivieniji
me revizoriai rado mirtingu
mą labai aukštą, bet palengva 
mažėjantį. Revizoriai pastebė
jo tą faktą, kaipo gerą reiš
kinį, kai jie darė reviziją. Bet 
1940 metų raportas parodo, 
kad vietoj mažėti, mirtingu
mas staigiai pakilo, ir, aiškus 
dalykas, organizacija turėjo 
nuostolių. Revizoriai surado, 
kad mirtingumas LRKSA bu
vo

nių, tai nuostolių nėra.
Imant mirtingumų nuošim

čius, kurie aukščiau buvo pa
duota, randame, kad jeigu bu
vo tikėtasi, kad šimtas LDS ir 
šimtas LRKSA narių mirė 
1940 metais, tai iš LDS mirė 
tik 60 (kas davė organizaci
jai pelno, kuris padėtas atsar
gai), iš LRKSA, tais pačiais 
metais mirė 142 (kas davė or
ganizacijai nuostolių, kurie 
nuostoliai turi būt išimti iš at
sargos, anksčiau sukrautos).

Frater Nalistas.
(Kitame straipsnyje paduo

sime žinių apie tai, ką revizo
riai rado LRKSA finansuose, 
bonuose, Šeruose ir morgičiuo- 
se.)

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Redakcijai: Pas mus aną 

dieną buvo užėjęs agentas, 
kuris siūlė mums visokius 
vitaminus pirkti. Ar tokiais 
agentais galima pasitikėti? 
Aš bijau apgavikų. Iš anks
to ačiū.

Skaitytojas 
Atsakymas

Jūs ne be pirmas susidū-, 
ręs su tokiais agentais. Pa
sirodo, kad jų priviso gana 
daug, tiek daug, jog valdžia 
turėjo atkreipti atydą. Štai 
New Yorko miesto sveika
tos komisionierius Dr. Rice , 
išleido aplinkraštį ir perser
gėjimą tuo reikalų. D r. Rice 
nurodo, kad kai kurie vita
minų agentai sakosi žmo
nėms, buk jie esą Sveikatos 
Departmento atstovai, idant 
geriau įpiršti žmonėms savo 
tavora. Sveikatos komisio
nierius griežtai persergėti 
publiką nuo tokių agentų. 
Sveikatos Departmentas ne
siuntinėja jokių vitaminų 
pardavinėtojų.

Berlin, bal. 6.—Vokiečiai 
kaltina Jugoslaviją, kad ji
nai jau nuo praeito penkta
dienio užleidau anglam savo 
orlaivių stovyklas.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

ro-

Tokie revizoriai nelabai se
niai buvo SLA.ucentre. Jie būk 
peržiūrėjo viską nuo 1930 me
tų. ir jei tikėsime Jurgelioniu i, 
jie kainavo SLA apie $7,506. 
Jie išbuvo SLA centre iki ko
vo 17 d., nuo Naujų Motų. 
Jurgelionis sakė, kad jie kai
nuoja SLA daugiau kai $3,000 
į mėnesį. Įdomu bus pamatyti 
jų raportą.

Tokie revizoriai taipgi buvo 
ir Liet. Rymo Katalikų Susi
vienijimo Centre nelabai se
niai ir jų raportas jau tilpo 
“Garse,” LRKSA organe. Jie 
daug įdomių dalykų raporta
vo.

Dabar “Pamilo” Jie Maskvą
Buvo laikai, kada Vokietijos fašistai 

mokino, kad tokio dalyko, kaip Sovietų 
Sąjunga, pasaulyje nėra, kad tai “tik 
geografinis supratimas.” Bet jie paskui 
nuvyko į SSSR sostinę Maskvą ir pa
prašė nepuolimo sutarties. Reiškia, su
rado, kad tokis dalykas yra, kad ten 
yra jėga, kad su ja reikia labai rimtai 
skaitytis.

Buvo laikai, kada Anglijos ir Fran
ci jos imperialistai tik juokus darė iš So
vietų Sąjungos, tik prieš ją kurstė Vo
kietijos ir Italijos fašistus, kad eitų ir 
viską pasiimtų, nes Raudonoji Armija 
esanti silpna. Dabar jie supranta, ką 
reiškia SSSR jėga ir labai norėtų, kad 
toji jėga ateitų jiems į pagalbą.

Buvo laikai, kada Japonijos imperia
listai diena iš dienos provokavo karą ant 
Mandžurijos ir Mongolijos sienų. Dabar 
jau nusiramino. Pirmiau Sovietų Sąjun
ga siūlė Japonijai nepuolimo ir nekaria- 
vimo sutartį, bet Japonija jos nepriėmė. 
Dabar Japonija garsiai kalba apie tokią 
sutartį ir jos užsienio ministeris Mat- 
suoka sėdi Maskvoj, prailgina ten buvi
mą ir džiaugiasi, kad “gavo žodį”.

Taip, ten yra jėga, su kuria reikia 
skaitytis.

Išgujo Italus iš Addis Ababa
Anglai ir sukilę ethiopai išgujo iš Ad

dis Ababa, Ethiopijos sostinės, Mussoli
nio armiją. Mussolinis Ethiopiją paver
gė 1936 metais, pritariant Francijai ir 
pataikaujant Anglijos valdžiai. Mes ga
lėtume tik pasidžiaugti tuo, kad Musso
linio gaujos išvytos. Bet tuo pat kartu 
pranešama, kad karalių—karalius Heile 
Selassie, kuris visą laiką buvo Londone, 
žada užsidėti karūną ir būti po “Angli
jos globa.” Gi mes žinome, kad Anglijos 
“globa” yra tokia pat žiauri ir imperia
listinė, kaip ir Mussolinio “globa”. Mūsų 
linkėjimas Ethiopijos liaudžiai pasiliuo- 
suot nuo visų “globėjų” ir “karalių ka
raliaus.”

toks:
147.1% — 1937 metais 
132.1% — 1938 metais 
116.3% — 1939 metais 

Bet 1940 metų raportas
do, kad LRKSA. mirtingumas 
siekė net 142.1%, kada LDS 
mirtingumas nupuolė daugiau 
kai 5% ir buvo 60.6%. Įdo
mu paaiškinti, ką tas mirtin- 
gumas reiškia. Daugelis nesu
pranta to mirtingumo nuošim
čio ir mano, jei mirtingumas 
siekia 100%, tai jau visi na
riai išmiršta.

Kas yra “Mirtingumas“?
Faktinai, nereikėtų sakyti 

“mirtingumo nuošimtis.“ Rei
kėtų sakyti “tikėto mirtingu
mo nuošimtis.“ Tai būtu tei
singesnis terminas.

Visose fraternalėse organi
zacijose duoklės nustatytos 
sulig nario amžiaus. Tas pa
daryta todėl, kad viename 
amžiuje, kaip parodo prakti
ka, daugiau žmonių miršta ne
gu kitame. Pavyzdžiui, sulig 
vienos lentelės, iš kurios imta 
pamatas nustatyti duoklėms, 
sulig mokslinio aprokavimo, 8 
nariai iš 1,000 esančių 24 me
tų amžiaus miršta kiekvienais 
metais. Sulig tos pačios lente
lės, 12 iš kiekvieno 1,000 
esančių 47 metų amžiaus mirš
ta kiekvienais metais. Todėl 
nariai, kurie yra 47 metų am
žiaus, turi daugiau duoklių su
mokėti, negu tie, kurie yra 24 

Įmetu amžiaus. Sulig tos tob- 
I lyčios, jei kiekvienas iš mine- 

• tų abiejų tūkstančių turėtų po

Mano brolis Antanas, kuris laiko atgal mirė, tai jam pasi- 
ūkininkauj^ Grigiškių kaime,'darė su vaikais sunkiau gy- 
Panemunėlio valsčiuje, Rokiš- venti. . .“
kio apskr., (rašo: Susirašinėdavau su Antanu

“Gavauyiuo jūsų laišką, šir-iir pirmiaus—Smetonos viešpa- 
dingai cbčkui, kad ir mūsų ne-itavimo laikais. Jis tada nusi- 
užmirštate. Visa šeimyna jus'skųsdavo, kad nebegali išsi- 
sveikina ir linki daug laimių versti, negali valdžiai mokes- 
jūsų gyvenime... jčių įaiku sumokėti, nepajėgia

, skolos nuošimčių laiku atmo
kėti. Siųsdavau jam šiek-tiek 
pagalbos, bet vistiek jo ūkis 
buvo pavojuj, nes skolininkai 
bandė jį užgrobti.

Gavęs paskiausį laišką net 
nustebau. Džiaugiasi dabar, 
kad ir skolas atsimokėjo ir na
mą pasitaisė, ir gražiau gyve
na. Jokios pagalbos jau ne
beprašo.

“Gaila, kad mes ilgai laiš
kais nesusirašinėjom. Gal ir iš 
mūsų kaltės. Mat labai buvom 
darbais apversti. Linų turėjom 
daug sėję, tai ir iki apdirbom, 
viską pamiršom. Tik atsimin- 
davom, kai tik nuo jūsų gau- 
davom laikraštį ‘Tiesą’. Tik 
gaila, kad daug numerių ne
gaudavau. Laikraštis labai pa
tinka. Kai gaunam, tai ir kai
mynams duodam pasiskaityti. 
Dėkui už siuntinėjimą. Prašy
čiau, kad ir toliau siuntinėtu- 
mėt. Labai būtumėm paten
kinti.

J. Gasiunas.

Mokyklų Tinklo Plėtimas Lietuvoj
Tarybų Lietuvos vyriausybė pradėjo 

smarkiai plėsti mokyklų tinklą Lietuvai

Ką Duoda Karas?
Dabar amunicijos ir ginklų gamintojai 

visi garsiai šaukia, būk Anglija veda ka
rą už “demokratiją”. Čia nieko naujo. 
Tai tas patsai, ką jie ir Anglija sakė 
1914-1918 metų kare. O žinome, kad po 
to karo Anglija ne tik nedavė Indijai ir 
kitoms šalims laisvės ir demokratijos, 
bet dar daugiau žmonių pavergė. Angli
ja po 1914—1918 mm. karo prie savo im
perijos dar prijungė 1*415,000 ketvirtai- 
niškų mylių svetimų kraštų.

Amerikos liaudis kare už “demokrati
ją” neteko 350,000 žmonių užmuštais ir 
mirusiais, bet už tai tas karas Amerikoje 
davė 18,000 naujų milionierių. Turčiam 
karas rugiapjūtė, darbo žmonėms—ne
laimė. ’ . 1

Tokio revizoriai gali bile 
dieną ateiti ir į LDS Centrą. 
Jie paskiausiai buvo 1938 
metų pavasarį, tai dabar jau 
sukanka 3 metai nuo paskuti
nio atsilankymo ir. LDS. Cent
ras gali tikėtis, kad jie ateis 
bile dieną.

Iki šiol mums teko matyti 
tiktai Liet. Rymo Katalikų 
Susivienijimui suteiktą revi
zorių raportą. Po jo paskelbi
mo, klerikalų spauda, ypatin
gai “Draugas,“ ėmė būbnyti 
LRKSA, kaipo stipriausią A-1 
merikos lietuvių organizaciją.1 
*inoma-: ta;. n®«e^ LDS kaiP ‘ $1,000" apdrau'doš? tiems? k’u- 

P'-rie yra 24 metų, amžiaus, rei- 
ketų mokėti po $8 į metus už 
apdraudą, kad sukėlus tuos 

| $8,000, kuriuose reikėtų išmo
kėti apdraudoms, o tiems, ku
rie yra 47 metų amžiaus, rei
kėtų sumokėti po $12, kad 
padengus 12 pomirtinių. Na, 
gerai, kad tik tie 8 arba tas 
12 temirtų. Tai organizacija 
lygiomis išeitų tais metais. 
Jeigu mažiau kai 8 ir 12 mir
tų, tai organizacija uždirbtų 
pinigų. Jeigu daugiau negu 8 
ir 12 mirtų, tai nuostolis bū
tų organizacijai. Kitaip žiū
rint, jeigu 8 ir 12 mirtų., tai 
mirtingumas būtų 100%, jei
gu mažiau mirtų, mažesnis 
nuošimtis, jeigu daugiau, di
desnis nuošimtis.

Tuo pačiu pamatu, jeigu ti
kėtasi, kad 100 narių mirs ir 
duoklės taip yra nustatytos, 
kad sumokėtais pinigais būtų 
galima padengti 100 pomirti-

buvo, taip ir šiandien yra stip-; 
riausia lietuvių organizacija 
Amerikoje. Vien tiktai pažvel-1 
girnas į “solving ratio” (sau
gumo nuošimtį) apie stiprumą 
viską pasako. 1940 apyvartos! 
raportuose tie nuošimčiai buvo' 
sekami:

LDS — 142.71%
SLA —112. %

LRKSA —106. %
Be to, LDS nuošimtis perei

tais metais paaugo, o LRKSA 
nuošimtis nupuolė. Tas labai 
svarbu, bet dar neviskas.

LRKSA pradėjo šiuos metus 
turėdamas 17 narių mažiau 
negu turėjo 1940 metus pra
dedant. Gi LDS pradėjo šiuos 
metus turėdamas 269 daugiau 
negu pradedant 1940 metus.

Bet tiek to. Pažiūrėkime į 
LRKSA revizorių raportą!

Įdomu,x kad iki šiol tas re
vizorių raportas taip mažai 
publikacijos tegavo; O jis yra 

taip pat svarbus Amerikos lie-

“Dabar pranešim apie • sa
ve. Gyvenam dabar geresnėj 
padėtyj, šiemet skolas atida
vėm—2,000 rublių. Gyveni
mas palengvėjo.. Gyvenamo 
namo kitą galą pristatėm ir 
įėjom gyventi naujan kamba
rin. Tai taip gražiai ir verčia- 
mės.

“Mūsų giminės taipgi dabar 
geriau gyvena. Tik šetekšnių 
Staskonis, mūsų dėdė, verčia
si sunkiau, nes jo moteris kiek

Anglai iš Šiaurinės Afri
kos persiuntė daug savo ka
riuomenės į Graikiją; tai 
todėl vokiečiai-italai galėjo 
tokiu trumpu laiku atka
riau! nuo anglų Bengazį,- 
Derną ir Tobruką Libijoj.

Roma. — Italija atšaukė 
savo atstovybės štabą iš Ju
goslavijos.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Vaizdas iš A.nglijos. Nazių orlaivis atlėkė, palei
do bombą ir sunaikino šio darbininko šeimos na
mus. Tiek jie turto ir beturi, kiek čia nešasi.

m
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irs THIS WAY 
FOLKS

People’s Meeting Closes; Giving
Inspiration to All Americans

______________ s--------------------------

LAST WEEK-END may not have 
been the nerts as far as weather 
is concerned, but it certainly was 
when one looks back and thinks of 
all the new faces that were 
crammed into the two days of the 
American Peace Mobilization and 
the evening of the Builders’ Bowl
ing Dance ...

A short time ago we were up in 
Boston and had a fine talk with 
Prof. Kubilius on the philosophical 
aspects of changing ideals in a 
changing world. It’s one of our re
grets that we didn’t have a chance 
to complete the talk when he visited 
here over the week-end for the 
APM but our loss was partly com
pensated by a talk with Helen 
žukas-l‘ine of Binghamton, N. Y., 
who touched upon a few of the 
problems encountered in activity 
among nationality groups in small 
town ...

0O0
ANNE GRIGGS, by the way, won 

the portable radio of the Builders 
Ball and so on Monday afternoon 
we tramped six gigantic flights of 
stairs to deliver the thing and to 
fall, half-collapsing, on a chair for 
a breath. Why the devil people live 
up at an uncivilized distance from 
the ground is a mystery to me.

I know Pauline and Connie from 
Chicago will smile as they read 
that. We had a hard time per
suading them that the intricacies of 
New York subway are—well, are 
just nothing at all when you get 
used to it. Climbing up and down 
over people’s backs in the rush for 
a seat should develop the leg mus
cles, but, alas, it doesn’t seem to do 
so.

oOo
WHAT’S IN A NAME? etc., etc. 

Many is the time we stopped in 
the street to talk to an old friend 
and to chat for a few moments— 
all the time wondering, “Who the 
devil is the guy. anyway?’’

We’d fish for a while, trying to 
inveigle him or her into giving some 
hint as to identity, but no go. Fi
nally, after an hour or so. we’d give 
up, defeated, say good-by and walk 
away. Still not knowing the name. 
That happened again last Saturday 
night. We said hello to a girl and 
then had the sinking sensation of 
knowing that we know her, but not 
knowing who she is. Quite confus
ing. eh? In desperation we started 
going around our friends and quietly, 
but strenuously, asking each one, 
“Say, who is that girl there?”

Finally Anne Wagnis came to 
on rescue. It was Ella Streback, 
of Cleveland, Ohio.

Another thought just struck me 
—how many people talk to me and 
think that I am Johnny Orman? 
Millions.

oOo
FRANKIE SOLOMON of Chicago 

stayed over the week-end at our 
house, where, much to our regret 
(mine, that is) the ice-box was 
bereft of beer. We did our loyal 
best to show Chicago how grand 
and glorious New York really was, 
but we never got past one orange 
stand, one Automat and one rail
road station (Pennsylvania).

Methinks there will be revenge 
when we visit the West this summer. 
Frank Burnctsky, Helen Lane and 
the others were teasers in graphic 
and tantalizing descriptions of the 
“night spots” in Chicago.

We promised we wouldn’t write 
anything about it so we won’t say 
anything about the one worn and 
sad heart who was left behind by 
the trains and buses that left N. Y. 
for points west. No, it wasn’t ours 
(aw, shucks!) but that of Aldana 
Barnot who is now secretly wearing 
one of those things that veryvery- 
very close friends give to each other.

oOo
•’ DURING A TALK on what can 
be done to pep up the Youth Section, 
Al Dobfnis suggested that hints and 
suggestions on how to improve a 
team’s softball game be printed in 
the LYS, as a sort of prelude to 
a Metro Softball Tourney which will 
probably be held this summer by 
the Metropolitan LDS Council. New
ark, as you will remember, won 
last year’s tourney. >

Not a bad idea, son. Not bad.
oOo

IN ANSWER TO some querries 
that have come in, this writer mo
destly states that he is not “The 
Young Oak” whose articles on the 
LMS and cultural activity among 
Liths in general have been appear
ing in the LYS for the past few 
weeks. A broad hint is freely given 
out: the name of the writer can 
be had by translating “The Young 
Oak’’ into a language that seems 
to be gaining considerable weight in 
Europe.

' oOo
PRANAS PAKALNISKIS, poet, 

writer and also a capable father, 
just told us a request has come in 
from Lithuania itself, asking for a 
number of plays and operettas that 
have been published by the Lith
uanian Art League. This is quite en
couraging. It means that Lith cul
ture is not being systematically 
wiped out as bemoaned by political 
crocodile tear-shedders but is being 
encouraged and broadened. Two to 
one, this short item will bė quietly 
Ignored by a number of gentlemen 
here in America who claim to re
present a “lost” Lithuania. Oh well, 
e’est la politique or something.

oOo
LITH LDSers who were present

Special Meet 
Of Elizabeth
To the members of Bangos Chor

us—There will be a rehearsal Good 
Friday. Every member please attend 
as this is going to be a very special 
get-together. An issue of great im
portance has arisen which must be 
cleared up. So, all concerned with 
the future and very life of our 
chorus should be on hand and on 
time. Don’t forget—Friday, that’s 
tonight at 8:30, 408 Court St., Eli
zabeth.

—Conn.

CIRCUS 
IN TOWN!

Spring is just around the corner, 
and already the Big Show trains, 
silver enameled and streamlined 
anew in red and gold, were on their 
way from Sarasota, Florida, to Ma
dison Square Garden, where the 
opening performance thrilled the 
crowds from the night of Monday, 
April 7th.

On board the second section are 
Mr. and Mrs. Gargantua the Great, 
the world’s most publicized gorilla 
couple—greatest feature of the Ring
ling Bros, and Barnum & Bailey 
Circus of all time, not excepting 
Jumbo.

A fairyland fantasy, . “Old King 
Cole and Mother Goose,” designed 
and costumed by Norman Bel Ged
des, staged by Albertina Rasch and 
produced by John Ringling North,

GARGANTUA
is the spectacular pageant this sea
son. It brings to life the beloved, 
characters of the nursery rhymes in 
color, beauty, nostalgic caricature. 
The entire show has been restyled 
by Norman Bel Geddes.

Alfred Court’s three mixed groups 
of performing wild animals—Polar 
bears, lions, tigers, spotted leopards, 
Himalayan bears, black jaguars, 
panthers and jaguars, Kodiac bears, 
pumas, cougars, giant ocelots and 
Great Dane dogs—will be seen in 
three steel arenas simultaneously in 
new routines.

Many artists among the eight 
hundred performers are newcomers. 
However, Elly Ardelty, Massimilliano 
Truzzi, Adrianna and Charly, the 
Cristianis, Roberto de Vasconcellos, 
the three Flying Concello troupes, 
the Yacopis, the Gauchos, the Wol- 
things, Albert Powell, Hubert Castle 
— preeminent stars—will be seen in 
production numbers designed and 
costumed by Norman Bel Geddes 
and staged by Albertina Rasch. The 
Brooks Costume Company executed 
the Bel Geddes costume designs.

WASHINGTON, — Approximately 
one-half the WPA workers in Mis
souri are on "defense” projects, 
Colonel B. M. Casteel, WPA State 
Administrator, reported this week to 
Acting Commissioner Howard C. 
Hunter. * *

WASHINGTON. — Presid. Roose
velt last week designated an 11-man 
National Defense Mediation Board 
and named as chairman of the anti
strike agency Selective Service 
Director Clarence A. Dykstra.

at the 1936 Convention in Rochester, 
N. Y. will' be grieved to know that 
Eddie Rosovltcz, one of the Los 
Angeles delegates at that time, has 
passed away this week. There is 
something in the thought: if the 
death of one youth whom we know 
is so sad, how much more tragic 
and mournful is the fact that thous
ands are being' slaughtered uselessly 
each day in Europe.

Seven Planks 
For Peace
1. Get out a,nd stay out of 

World War II.
Oppose every step toward 
further involvement; no 
convoys of and by our 
ships; no A.E.F. to any fo
reign shore. End military 
alliance with the British 
Empire.

2. Defend and improve the 
American standard of 
living.
Adequate social security, 
protection against unem
ployment, sickness and old 
age, training and education 
for America’s youth. Guar
antees of adequate wages 
and incomes to the work
ing people and farmers of 
America.

3. Regain and strengthen our 
constitutional liberties. 
Defend the right to strike; 
resist attacks on free edu
cation ; defend every vic
tim of Hitler-like persecu
tion; equal rights for the 
Negro people and an end 
to anti-Semitism.

4. Take the burden of the war 
off the backs of the poor.
Make the rich pay. Con
script wealth; confiscate 
war profits; stop profiteer
ing and unjust taxation of 
the poor.

5. Protect the rights of the 
cc.nscripts.
Higher wages; job protec
tion; adequate health safe
guards and full democratic 
rights for all draftees.

6. Let our foreign policy 
wage peace, not war.
For the friendliest relations 
with the peoples of Latin 
America, based on their 
right to fully resist exploit
ation of American mono
poly; no help to the foes 
of China within or with
out; but real aid to United 
China’s struggle for free
dom, genuine independ
ence of Puerto Rico and 
the Philippines; friendly 
relations with the Soviet 
Union to prevent further 
extension of war.

7. For a People’s Peace.
For a peace without in
demnities, without annex
ations, based, upon • the 
right of all peoples in sub
jugated or colonial count
ries to determine their own 
destinies.

Proletarian 
Glamour Girls

By Laiia Larson
Many have insisted to me that 

there is no such an animal as a 
proletarian glamour girl, but I in
sist that I once worked under thq, 
same roof with 1,500 of them. It 
seems nevertheless that the radio 
dramatists firmly believe that charm 
is something only to be found in so
ciety, or perhaps white collar girls.- 
Only once a year are we treated to 
the most fascinating working girl 
of all literature—in opera of all 
things. My ears ordinarily do not 
relish such high class entertainment 
—they have a fondness for Hungar
ian dances, and that’s all—but Car
men somehow finds a tender spot in 
my heart for she, too, was a cigar 
factory girl.

Avoided
In the daily run of drama the 

working girl is strenuously avoided 
except perhaps as a servile house
maid. The heroines are generally 
society girls married to struggling 
young professional men. Sometimes 
for variety, they do put in a secre
tary of a nurse. The economic pro
blems of the working girl are strict
ly taboo. The anxious hours a pro
fessional nurse spends between calls 
are passed over without mention. 
She goes from one noble deed to 
another until a handsome young 
physician weds her.

Only once was there a serial in 
which the heroine did harder work 
than torch singing in a night club. 
She was a box factory girl in the 
best daytime serial I’ve ever heard 
on the air, about political corruption 
in "Central City.” After two years 
I still long for this one proletarian 
glamour girl of the airwaves. I still

Club Pays Dues 
Of Draftees

MASPETH, L. I., N. Y. - At their 
last meeting Cavalcades Chairman 
Ulchikas had the pleasure of bang
ing his gavel upon the table and 
saying, "It’s passed!”

The motion passed was one sug
gested by secretary Sibol that the 
branch pay the dues of its mem
bers who were conscripted into the 
army. After much discussion of 
the ways and^ means of raising mo
ney it was decided that monthly 
socials would do the trick and that 
a large dance in the near future 
would certainly put it over.

For the month’s activity, the 
Cavalcades picked on April 23 as the 
joint social to be held with the 
Brooklyn LDS Builders. On the fol
lowing month the Builders will hold 
a social at their headquarters to 
which the Cavalcades will come.

—E.

Detroit Special
Knock! Knock! Who’s there? Re

member? That used to be the town 
talk. But now, it’s get chcr tickets 
to the operetta “Išeivis” to be per
formed April 20th, at 5 P. M., in the 
Finnish Hall. Aido Chorus mem
bers should see to it that they 
sell all their friends a ticket to 
“IŠEIVIS” in advance since there 
is a big reduction for advance pur
chases. With two exceptions the cast 
is made up entirely of youth. A 
numbei’ of actors in the operetta ! 
will be making their first debut | 
to the Detroit Lithuanians.

There are practices for the whole 
cast on Wednesday and Friday at 
7:30 P. M. The Chorus will continue 
to meet on Sundays at 9:30 A. M. 
It was good to see so many chorist
ers on time last Sunday at 9:30 A. 
M. because when we hold regular 
rehearsals one hour later there is 
not as prompt a response. Maybe 
the choristers like it because we 
get through earlier.

A masterful and satirically comic
al role, Maikis, is played by Al
phonse Urban, tenor, who makes 
love to three of the best looking old 
hens I’ve ever seen, all at the same 
time. Boy, it’s a knockout. It’ll 
have the audience rolling in the 
aisles.

The idealistic hero, played by the 
Ray Lyben, baritone, adds the main 
and sentimental theme to “IŠEI
VIS”. From his struggles spring a 
number of beautiful melodics en
hanced with highly appealing words.

Watch this column next week and 
get a short review of the play.

There’s big doings in Detroit with 
the Ford workers on strike. Around 
the tables in the beer gardens, in 
small groups on the streets, every
body is singing. Best of all they 
are singing workers songs. Union 
songs are in the air! Maybe it 
wouldn’t be such a bad idea if we 
choristers added our support by 
learning a few union songs (they 
are old favorites with different 
words) and cheering the boys on 
the picket lino? I think it’d make 
a hit with our working class public. 
What say? See you at practice.

—KID KONG.

BOOKS...
MOSCOW, Russia—Harriet Bee

cher Stowe’s immortal “Uncle Tom’s 
Cabin” was this week issued for 
the first time in Russian in a Soviet 
translation. However, this is not the 
first translation of the famous book 
into the Russian language, it having 
appeared in Russian shortly after 
1852, the year that it first appeared, 
shortly to be translated into all 
European languages. Its success in 
the Russia of that day was tremend
ous, especially among the progressive 
and enlightened Russian intellectuals 
who were themselves "abolitionists” 
in defense of Russia’s “Negroes” of 
that time—the millions of enslaved 
Russian peasants.

WASHINGTON, April. The most 
serious outbreak of measles in seven 
years was reported along the East
ern seaboard and is spreading west
ward, the Public Health Service 
said last week.

Reports showed the epidemic was 
concentrated in Middle Atlantic, 
East North Central and South Cen
tral States, with New England, 
Middle Atlantic, West South Cen
tral and Mountain States reporting 
more cases than they did during the 
corresponding week of 1938, the last 
"measles year.”

State health officers over the 
country reported 43,060 cases on 
March 15. This figure, an official 
pointed out, was considerably higher 
than the average of 37,000 cases 
for the last three epidemics, which 
occured in 1934, 1935 and 1938.
hope, perhaps vainly, that someday 
the soap company will realize that 
housewives who once worked in 
mills and shops also listen to their 
programs, and that they perhaps 
need more soap to wash dirty shirts 
and clean slum homes than does the 
debutante or society woman who 
can stay in bed till noon ordering 
the maid and help around.

Organized Labor Said to Be 
Greatest Source of Peace Moves
The American people can and will take this nation out of the 

war and keep it out!
The democratic spirit is not dead in America!
We have learned what our fathers did not know—that in war 

only the people suffer.
We have demonstrated by0---------------------------------- -----

our presence and our actions
here that there is Unity among the 
people—Unity in the broadest sense 
—Unity that spells defeat for those 
who would send us to death in war 
or degradation in war’s aftermath.

These were the sentiments ex
pressed by the Rev. John B. Thomp
son, APM chairman, at the close of 
two days during which nearly 5,000 
delegates to the American People’s 
Meeting exchanged ideas and plan
ned a concerted drive of the Amer
ican population against war and foi' 
true democracy and everything that 
this phrase implies.

The meeting gave new inspiration 
to those thousands who represent 
millions back home, and supplied 
them with the munitions of peace — 
knowledge, truth and determination 
to spread to every nook of America 
the message to mobilize for peace, 
jobs, security, opportunity, culture 
and enduring freedom. All this was 
concisely stated in a declaration
that was based on the two-day as
semblage and read to them by Fre
derick V. Field, APM National Ex- Executive Secretary of the Amer-

“Nat. Son” Author 
On May Day Comm.

NEW YORK, April. — Richard 
Wright, author of the best-seller 
"Native Son” has joined with Rock
well Kent and other artists to serve 
on a Board of Honorary Chairmen 
of the local May Day Committee, 
it was announced.

Wright accepted the post with 
the statement that: "I am delighted

SPORTS...
Top-notch trade union and pro

fessional basketball teams will meet 
next Saturday night, April 12, at 
the Royal Windsor, Broadway and 
66th Street, in a benefit game and 
dance for the Spanish refugees. The 
affair is under the auspices of the 
Veterans of the Abraham Lincoln 
Brigade.

The first game will bring together 
the championship Fur Merchants 
five, which recently won top honors 
in the Trade Union Athletic League 
playoffs, and the Department Store 
quintet, composed of striking Whel
an Drug Clerks.

The feature game will be between 
the Renaissance Big Five, crack 
Negro team, and the All Star Pros, 
composed o fformer outstanding col
lege stars now playing in the pro
fessional basketball league.

“Dolly” King, brįlliant L. I, U. 
ace who recently was graduated, will 
spark the Renaissance team, which 
includes Sidat-Singh, former Syra
cuse star, Billy Gatos, former Frank
lin High School luminary, and Wil
lie Smith.

Among the All Stars are Irving 
Torgoff, ex-LIU high scorer now 

ccutive Secretary.
Recognizing organized labor as 

the greatest potential source of 
strength for the peace movement, 
the fleeting drafted a declaration 
based’’ on the actions of the various 
labor panels. Because of labor’s po
tency as a peace force, it is singled 
out for destruction first. Therefore

Youth Panel at APM Declares 
Millions of Us Are for Peace

More than three hundred young 
people jammed the Blackstone Room 
the other day for a conference on 
Youth and the War, bringing forth 
a host of concrete proposals to in
volve more millions of yung people 
in the people’s peace movement.

Using every available chair, sit
ting on every inch of floorspacc, 
delegates listened to Joseph Caddcn, 

to accept a chairmanship on the 
May Day Committee. If I am in 
New York on the First of May, I 
shall be happy to add my voice to 
the many thousands who will speak 
out on that historic occasion for 
peace and for the democratic rights 
of all people. Needless to say, the 
eyes of suffering people throughout 
the entire world will turn to mes
sage that the people, the working 
people of the United States, extend 
their fellowship in struggle to all 
who strive for pc^ce and security.”

Consistent

CIVILIZATION is that state of 
affairs in which money is col
lected from women who make up 

their faces and then their nails, in 
order to send missionaries abroad 
to teach the savages not to do the 
same.

with Philadelphia; “Dutch” Garfin- 
kel, former' St. John's ace now with 
Baltimore; Sam Kaplan, CCNY star 
now with the Colties; Ace Goldstein, 
former CCNY captain now with the 
Jewels; and Phil Rabin, another LIU 
star now with Washington.

There will be dancing between 
halves—and after the games—to the 
tuneful music of Dick Messner and 
his popular radio orchestra. Tick
ets may be secured at the head
quarters of the Veterans, 66 Fifth 
Ave.; the United American Spanish 
Aid Committee, 425 Fourth Ave.; 
Bookfair, 133 W. 44th St.; and 
Workers Bookshop, 50 E. 13th St. 
Admission is 75 cents. 

it must join with all other people 
to stop war; it must side with the 
struggles of the farmer, the Negro, 
the unemployed, the small business 
people, the professionals, the youth—■ 
all of whose aspirations and needs 
coincide with those of the worker 
in industry and the trades.

Basing itself on the strength of 
the rank and file and led by those 
who adhere to the people’s interests, 
labor will oppose the Roosevelt-Big 
Business war policies which call for 
"sacrifices” by the people while the 
monopolies fatten on super profits. 
It will defend all the hard-won gains 
of past years and fight for new 
strides forward. It will expose and 
cast out its betrayers. It will create 
a National Labor Commuittee 
Against War, to work with all the 
other peace forces in all localities 
and states, and will include labor 
of all affiliations.

ican Youth Congress propose APM 
support for the coming student 
strike against war and suggest the 
building of neighborhood youth peace 
clubs.

“This year,” Cadden said, “the his
toric student strike for peace and 
democracy in education must receive 
the concrete support of the entire 
community.”

He urged that APM in conjunction 
with youth groups and other organi
zations, launch a campaign for re
duced train fares for draftees so 
that they could afford to come home 
when they have furloughs.

Such a campaign, he pointed out, 
would demonstrate to the people of 
the country that APM was not con
tent to talk in generalities about 
the welfare of conscripts but would 
fight on every immediate and prac
tical issue which affected their well
being.

The delegates approved the idea of 
neighborhood clubs which would be 
in touch with every boy before he 
left for camp and which would main
tain correspondence with him in 
camp.

Support for nationwide meetings, 
demonstrations and educational cam
paigns during “Abolish the Poll Tax 
Week” was voiced by the Confer
ence, which pointed out that poll 
tak Congressmen are leading the 
war forces in Congress.

Memorial Day has traditionally 
been a day when youth expressed 
its desire for peace. This year, 
more than ever, it is 'important that 
this day demonstrate the nation’s 
desire for peace, delegates declared. 
Memorial Day should not be made 
a day to promote war fever.

A unique suggestion for block 
parties in every neighborhood in 
cities throughout the country was 
received with enthusiasm. Let the 
people pour into the streets on that 
evening, the delegates said, and 
dance and sing and show their de- 

I termination to achieve and defend 
a free happy life in America.

Jack McMichael, chairman of the 
American 'Youth Congress, presided 
at the panel. Lynn Hames, of the 
California Democratic Youth Fede
ration, was chosen by the Confer
ence to present its proposals and 
suggestions to the entire session of 
APM. He was to ask specifically 
for support of the peace strike, “Ab
olish the Poll Tax Week,” the Mem
orial Day parties and the neighbor
hood youth peace clubs.

Baumann at 
Aido Concert
Next Sunday, April 20, the Aido 

Chorus will hold its annual Concert 
at the New National Hall located at 
261 Driggs Avenue. Tickets may be 
purchased from the chorus members 
who have the choice selection.

The program will consist of solo
ists, Mordecai Baumann and Aldona 
Klimaitc, the Aidbalsiai under the 
leadership of Bunni Šalinaitė, and 
the Chorus.

For over a month the Aido Chorus 
has been learning new songs for 
its concert and all that remains to 
be done is the polishing of a few 
“ragged edges” and then perfection. 
Since the beginning of the year the 
Chorus has grown in membership 
and of course in quality of its mem
bers’ voices.

Aldona Klimaitė, soprano, has al
ways pleased audiences with her 
sweet voice and we’re quite sure 
that she too has selected songs that 
will bring to reality the fact that 
spring is really here.

Mordecai Baumann is a noted so
loist and has sung at many inter
national concerts. As yet we have 
not been informed as to his selec
tions for the concert, so it will be a 
pleasant surprise to all of us.

The Aidbalsiai who have repeat
edly enjoyed success after success 
here and there need not plan nor 
work too hard preparing their 
share of the program as with help 
of Bunni it will be a memorable 
“dalis” of the concert.

That will be all in the way of 
a preview of our concert, so to do 
yourself justice get your ticket now. 
The reserved tickets are selling for 
75c, the others for 50c.

—Frances S. Pakalniškis.
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•-----------------------------------------------JUOZAS GRUŠAS----------------------------- -----------------------
Ponas Valerijonas Oleckis-Olėnas sėdėjo di

delio namo verandoje, atsilošęs supamojoje 
kėdėje, jau ištisą valandą kažką vienas sau 
galvojo. Statūs kaip šepečiai antakiai čia su- 
siglausdavo, čia vėl išsiskirdavo, balti ir su
vytę pirštai neramiai barbeno kėdės kraštą.

Saulės spinduliai krito beveik statmenai, bal
tai spindėjo įkaitęs sodo smėlis, o medžių še
šėliai kaskart trumpėjo ir traukėsi prie ka
mienų.

Oleckis-Olėnas dar labiau atsiraitė marški
nių apykaklę, nuo įraudusio kaklo nubraukė 
prakaito lašus, pasikasė žilstančią barzdelę ir 
giliai atsiduso.

Iki šiol jo gyvenimas plaukė kaip ramaus 
upelio vanduo lygioje vagoje. Miestelyj^turė
jo didžiausią namą, stambų dvarą kaž kur ša
lies pakrašty, nemažą pluoštą banke ir gar
bingą kėdę vietos inteligentų kliube, kur jisai, 
klebonas, vaistininkas ir vienas stambus pa
kulų pirklys beveik kiekvieną vakarą praleis
davo kortuodami. Kilęs iš bajorijos, visados 
aukštai nešąs galvą, kartą vedęs, bet nelai
mingai. žmona buvo dvidešimt penkeriais 
metais už jį jaunesnė, graži, tačiau išlaidi,— 
prieš šešerius metus pabėgo su karininku, o 
po to greitai mirė. Skaudus buvo smūgis, ir 
gyventi nebuvo noro, bet laikas ir draugai pa
lengva grąžino jam ramybę. Ir vėliau jau nie
kas, nė musės skridimas, nesudrumstė jo gy
venimo. Tik pernai metais, kai jo sargo duk- 

*tė mirė džiova, miestelio gydytojas viešai jį 
buvo įžeidęs, prie susirinkusių žmonių jam ta
ręs :

—Olecki, esi niekšas! Kaip gyvena tavo 
sargas!....

Norėjo gydytoją traukti teisman, bet pats 
likimas atsilygino: kai sargo žmona susirgo, 
tai tas pats gydytojas atsisakė ateiti pas ligo
nę, nes nebuvo, kas apmoka. Tuomet Oleckis- 
Olėnas paleido ne vieną aštrų žodį gydytojo 
adresu.

Vienu žodžiu, paskutinius kelerius metus jo 
gyvenimas buvo minkštai klotas, bet ar ir to
liau taip eis — jokiu būdu jis negalėjo įspėti. 
Jau trečia savaitė, kai visai nauji dalykai vyk
sta. žmonės tik ir tekalba apie Raudonąją 
Armiją, apie naująją Vyriausybę; vienas kitą 
sveikina, džiaugiasi, o jis, Valerijonas Oleckis- 
Olėnas, jaučiasi kaip iš medžio iškritęs. Pa
vaikšto po miestelį, pasiklauso viena ausimi, 
pasiklauso antra, parėjęs namo, senu paprati
mu, pabara kiemo sargą, bet šis nosį užrietęs 
vaikšto — nė klausyti nebenori. Sargo pasi
pūtimas labiausiai jį pykino. O šį rytą atėjo 
kažkokia komisija. Bet kokia ten komisija! 
— miestelio stalius, tas pats jo kiemsargis ir 
dar pora darbininkų, apžiūrėjo visą pirmąjį 
aukštą, ir jam, nespėjusiam iš nustebimo nė 
išsižioti, stalius išdrožė:

— Pirmas aukštas paimamas rinkimų rei
kalams. Per dvidešimt keturias valandas turi, 
būti ištuštintas.

Juk tai jo, Valerijono Oleckio-Olėno, butas, 
jis pats, namų savininkas, užima visą pirmą
jį aukštą. Norėjo trenkti į žemę tą vyruką 
kaip varlę, bet susilaikė: kas gali žinoti, kas 
čia dar bus. Tačiau kas bus — tebūnie, bet 
Oleckis-Olėnas nesikraustys. Jo namas, ir jis 
čia šeimininkas.

Pagaliau, kur jis kraustysis? Į tuos du 
kambarėlius ketvirtame aukšte, palėpėje, iš 
k,urių neseniai išdangino našlę Jakubauskienę 

,su vaikais, dėl nuomos nesumokėjimo? Ne, ten 
jis negyvens. Tai purvinos dėžės, o ne kam
bariai. Ir kaip jis ten išsiteks — proto tie 
žmonės neturi: trys didelės spintos, penkios 
mažos spintelės, bufetas, du patefonai, ketu
rios sofos, septyni kilimai, stalai, staleliai, kė
dės ir, pagaliau, jis pats su tarnaite.

Ponas Valerijonas Oleckis-Olėnas pažiūrėjo 
į laikrodį, kuris auksine juostele buvo įsiver
žęs į jo subrinkusį nuo prakaito rankos čiur- 
nį, atsikėlė ir visas suniukęs, kaip debesis, nu
ėjo pietauti.

Vištiena su šparagais atrodė tokia sausa ir 
kieta, jog ponas Oleckis-Olėnas, vos porą kąs
nių nurijęs, nustūmęs lėkštę, paskambino tar
naitei ir, vienu pirštu į stalą barbendamas, ta
rė:

— Paskutinį kartą sakau: jei taip toliau 
virsi — nuo šios dienos atleisiu! Girdi?

Ir, vienu malku išsrėbęs spanguolių kisie
liaus puoduką, nuėjo į miegamąjį.

Jis buvo pratęs po pietų ramiai porą valan
dų pasnausti. Tačiau šiandien neėmė jo 
snaudulys: buvo karšta, trošku, sunku kvė
puoti. Gulėjo ištįsęs sofoje, piktai pešiojo 
'barzdelę ir kažką po nosimi niurzgėjo. Smar
kiai trinktelėjo durys. Oleckis-Olėnas, krūp
telėjęs, pašoko. Sargas Grigelis nė nepasi- 
beldęs įžengė tiesiai į jo miegamąjį, šeimi
ninkas, tylėdamas, priėjo, bet jo veido bruo
žai rodė didžiausią įnirtį ir nepasitenkinimą.

Stovėjo jie prieš vienas kitą akis surėmę ir 
nustebę, tarsi netikėtai nuo stogo nukritę du 
įpykę katinai.

— Ką pasakysi?
— Man liepė prižiūrėti, kad šiandieną išsi- 

kraustytumėte į pastogę.
— O jei aš nenoriu ten gyventi?

5 — Dėl manęs, gyvenk, kur nori, bet ryt pir
mas aukštas turi būti laisvas.

— O jei aš iš čia nesikraustysiu? — pakėlė 
balsą šeimininkas.

— Mes iškraustysim.
— Kas mes? Tu?
— Na, kad ir aš.
Oleckis-Olėnas pasidarė visas raudonas, 

kaip liepsna, smaili barzdelė ėmė drebėti, o 
.kada jis prabilo — balsas buvo žemas ir pri
dusęs.

—Atsimink, kad aš čia šeimininkas, kiek
vieną dieną galiu tave atleisti, galiu išmesti 
į gatvę. Girdi?

Sargas nusišypsojo.
— šito tai aš nebijau.
Oleckis-Olėnas porą kartų perėjo per kam

barį ir, staiga atsigrįžęs, vėl tarė:
— Užteks. Nematau reikalo ilgiau kalbėtis: 

prašau išeiti.
— O tamstą prašau išsikraustyti.
šeimininkas greitai atidarė duris, ir, ener

gingai ištiesdamas ranką, suriko:
— Lauk!
Grigelis ėmė mirksėti, o jo nosis ir skruos

tai paraudo, it spanguolės.
— Prašau taip nešūkauti, — tarė visai .kito

kiu balsu, — už visa tai... už visa tai... atsi
minsi.

— Pažiūrėsim, kaip aš atsiminsiu,— ir, stai
ga čiupęs už apykaklės žmogelį, išmetė lauk, 
lyg degtukų dėžutę. Visas išbalęs ir drebė
damas užtrenkė duris, norėjo eiti, bet vėl ati
darė ir, iškišęs galvą į koridorių, sušuko:

— Nuo šiandien atleistas iš tarnybos! Su
pratai ?

Atsisėdo į pirmąją pakliuvusią kėdę, nusi
braukė nuo kaktos prakaitą, stengėsi ramiai 
ir giliai kvėpuoti, kad nurimtų širdis, .kuri iš 
susijaudinimo ėmė smarkiai daužytis. Atsi
kvėpęs, aprimęs, iš lėto ėmė svarstyti savo pa
sielgimą. Jis parodė sargui jo vietą, apgynė 
savo garbę prieš driskių, bet kas iš to?... Ar 
ilgai jis atsilaikys? Kaip toliau jam blgtis ir 
kokiais žodžiais kalbėti? Pats nebežino, o šir
dy neramu.

Ir miegas jau kuris laikas visai nėjo. Kan
kino jį keisti, baugūs sapnai, čia matė jis 
ant jo griūvančius namus, gyvates iš pamatų 
lendančias, čia, žiūrėk, atvažiuoja traukinys, 
tarsi ne traukinys, o kažkoks vamzdžių pri
smaigstytas vežimas, užsimeta jį ant kami
no... Bet rytą atsikėlęs apsiplauna visą kūną 
šaltu vandeniu, išgeria karštos kavos puodu
ką —sapnų lyg nebūta. Vėl atbunda senasis 
Valerijonas Oleckis-Olėnas — turtingas, griež
tas, išdidus, niekam nesilenkiąs, nors dėl to ir 
galva nuo pečių nukristų. i

O tačiau vienas sapnas taip jį sukrėtė! Ro- Į 
dos, jis sugalvojo vėl parsikviesti savo žmo
ną Joaną, kuri kažkada pabėgo su karininku. 
Tarsi žmona gyvena čia pat, jo namuose. Ir 
jis eina koridorium, bet koridorius pavirsta 
baisiu tuneliu. Klampoja purvynu, lipa sulū
žusiais laiptais aukštyn, bet jam taip sunku, 
taip trošku, kad nors vieną kartą atsikvėptų 
ir jau, rodos, įstengtų pasiekti tą lauką, kuris 
spinkso anapus angos, lyg smeigtuko galvutė. 
Bet jis vis eina, klampoja dusdamas, klupdą- - 
mas, griūdamas... Staiga pasiekia išėjimą ir 
nerte išsineria, lyg iš po žemių, bet ne pro pa
prastą angą, o pro savo paties kapą.

Tą pačią akimirką pabunda. Pirmoji jo 
mintis, kad žmona jau keletas metų, kai mi
rusi.

Ir jis .kiekvieną dieną galvoja apie tą sap
ną ir stengiasi išsiaiškinti jo reikšmę.

* * *
Oleckis-Olėnas jau prieš penkerius metus 

sugalvojo nepaprastą dalyką: kai jo žmona 
pabėgo, palikusi jį nusivylimui, vienatvei ir 
senstančio žmogaus meilės kančioms, miestelio 
kapinėse jisai pasistatė sau antkapį, ši išmo
nė labai atitiko jo anų dienų nuotaiką, be to, 
turėjo ir praktiškąją pusę: visai pagal savo 
skonį galėjo įsirengti sau amžinąją būstinę.

Nusipirko pačiam kapinių vidury, ant kal
nelio,. dvidešimt .kvadratinių metrų žemės, pa
statydino tvirtą rūsį, su tašyto akmens skliau
stais, kurių viršūnėje marmurinis angelas taip 
smarkiai pūtė ilgą trimitą, jog net žandai ply
šo pusiau. Viršum geležinių durų, į rausvą 
granitą, įbrėžė tokį aukso raidžių įrašą:

Čia ilsisi Valerijonas-Oleckis-Olėnas, 
garbingos, senos Oleckių-Olėnų giminės • 

palikuonis, gimęs 1882 m., miręs 19..... m.

Aptvėrė dailia geležies tvorele, iš abiejų pu
sių pasodino po ąžuolą, pastatė su atrama suo
lelį, .kuriame galima buvo patogiai atsisėdus 
pasilsėti ir iš širdies gilumos atsidusti už tą, 
kuris ilsisi ar dar ilsėsis šitame rūsyje.

Kai viskas jau buvo atlikta ir Valerijonas 
Oleckis-Olėnas pirmą kartą atsisėdo ant šio 
suolelio ir įsižiūrėjo į savo kapą—pasijuto ne 
visai smagiai. Daug kartų skaitė antkapio 
įrašą, .kuriame jo vardas ir pavardė jo paties 
lūpose kažkaip keistai skambėjo, lyg tai būtų 
buvę svetimo žmogaus vardas ir pavardė. Ir 
jam atrodė, tarsi jis būtų virtęs dvilypiu žmo
gum — vienas, štai, čia rymo ant suolelio ir 
skaito vardą to, kuris ten, rūsyje, miega amži
nu miegu.

Tačiau vėliau su ta keistenybe apsiprato, o 
ilgainiui net pamėgo sėdėti prie savo antka-

pio. Jei būdavo koks nepasisekimas, rūpestis 
ar užeidavo bloga nuotaika — atkrypuodavo 
čia Valerijonas, atsisėsdavo ant balto suolelio, 
prie savo paties kapo, paremdavo galvą ranka 
ir žiūrėdavo į aukso raides, į granito skliau
tus, svarstydamas: praeis šimtmečiai, daug 
kas išnyks ir pasikeis, užklys pakeleivis prie 
šio kapo, skaitys vardą, pavardę ir sužinos, 
kad gyveno čia Oleckis-Olėnas, kentėjo sielvar
tus, nešė savo rūpesčius, tačiau buvo garsios 
giminės, turtingas ir visų gerbiamas.

Ir šiandien sujaudintas Oleckis-Olėnas ne 
kur kitur iškeliavo, kaip tik prie savo kapo— 
surasti ramybės ir pamąstyti apie pasaulyje^ 
vykstančius keistus dalykus.

Atėjo pailsęs ir pavargęs labiau, negu anks
čiau. Atsirakino vartelius, kurie kažkaip šiur
piai sugirgždėjo, kriste krito į suolelį, nubloš
kė į šalį skrybėlę, lazdą ir, atmetęs galvą, ėmė 
sunkiai ir giliai kvėpuoti.

Vasaros saulė jau slinko į pusvakarius, slėp
damosi už čia pat augančio skaroto kaštano. 
Dvelkė mažas vėjelis, ir buvo gera ir ramu 
čia, ūksmingose kapinėse.

žmogus nusišluostė prakaitą, o jo rankos ir 
veidas pajuto gaivinantį žolės ir medžių lapų 
dvelkimą. Akyse pasidarė šviesiau, vėl pa
lengva ėmė grįžti sveikatos palaima ir pasiti
kėjimas savimi.

Dabar jis žiūrėjo į tuos du ąžuolaičius iš 
abiejų rūsio pusių ir galvojo: Tikrai jie bus 
jau dideli medžiai, kada man teks amžiams 
atsigulti tarp, šių šaltų akmens sienų. Koks 
nuostabus tada atrodys kapas: du stiprūs 
ąžuolai, apsupę rausvo granito skliautus, lyg 
sargybiniai, saugos amžinojo miego ramybę, 
o žalių šakų vainikas, kaip rėmai, apjuos auk
so raidėmis rašytą vardą ir pavardę.

Nusišypsojo patenkintas savo mintimis ir 
ėmė skaityti įrašą.

šimtus .kartų jau jis buvo skaitęs šiuos taip 
gerai žinomus žodžius, bet kiekvieną .kartą, 
vis giliau susimąstydamas, stabtelėdavo ties 
nebaigtu skaitmeniu: — 19.... m. Kuomet, ku
riais metais tuo du skaitmens bus įrašyti? Tai 
gili paslaptis, apie kurią jis tiek daug yra gal- 

. vojęs.
Ir dabar, perskaitęs: “čia ilsisi Valerijonas 

Oleckis-CHėnas, paskutinysis garbingos Oleckių- 
Olėnų giminės palikuonis”...., kiek stabtelėjęs 
ir pasigėrėjęs raidėmis, kurių blizginys taip 
gerai laikėsi, ramiai sau tęsė toliau: “gimęs 
1882 m., miręs 1940 m.”

Ponas Oleckis-Olėnas visas sudrebėjo ir pra
dėjo greitai mirksėti. Vėl siurbte siurbė žvilg
sniu į skaitmenis, kurie, lyg gyvi, šokinėjo jo 
akyse... mirė 1940 metais... Įrašytas skaitmuo 
žėri taip aiškiai ir įtikinamai!

Oleckis-Olėnas pajuto, kad stambūs prakai
to lašai krinta nuo kaktos, rieda per veidą, net 
garsiai papsi ant suolelio lentos. Akyse daro
si tamsu, visas kūnas sunkus, traukte traukia 
prie žemės. Pilnomis baimės akimis dar pa
žvelgė į savo paties antkapį ir su didžiausiu 
siaubu pajuto, kad iš ten antrasis Oleckis-Olė
nas jį šaukia pas save.

Sunkiai pasikėlė nuo suolelio, palinkęs, su
gniužęs ir svyruodamas išėjo ponas Oleckis- 
Olėnas, palikdamas neužrakintus vartelius.

* * *
Po trijų dienų būrelis žmonių atlydėjo sun

kų ąžuolinį karstą, nuleido į rūsį ir tyliai už
darė geležines duris. Skaitė antkapio įrašą, 
žvilgčiojo vienas į kitą ir lingavo galvas.

Mirusiojo bajoro dvarininko pono Oleckio- 
Olėno antkapy vasaros saulės nužertos spin
dėjo aukso raidės: mirė 1940 m.

Baltimore, Mi
ALDLD 25 kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks balan
džio (April) 14 d., 7:30 vai. 
vak., Lietuvių svetainėj ant 
trečių lubų, 853 Hollins St.

Gerbiamieji nariai, jnalonė- 
kite visi dalyvauti šiame susi- 

labai 
“Lais- 
pikni- 
Jis į-

rinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų, 
vės” naudai rengiamas 
kas jau nebe už kalnų, 
vyks 25 dieną gegužės, šiame
susirinkime turėsime išdirbti 
planus pasekmingam jo pra- 
vedimui. Kitų miestų draugai 
smarkiai rengiasi į šį pikniką, 
ypač šešto apskričio draugai 
su Senu Vincu priešakyj žada 
masiniai atvykti į mūsų ren
giamą pikniką. Philadelphijos 
draugai jau turi suorganizavę 
tris busus. Dar sykį prašau vi
sus kuopos narius ir veikiantį
jį komitetą būt šiame susirin
kime.

A. Žemaitis, Sekr.

So. Boston, Mass

Laiškas iš
Lietuvos

Ignas Liužinas iš Johnson 
City, N. Y., aplaikė sekamą 
laišką nuo savo švogerio iš 
Lietuvos. Tarp kitko jis sako: 
.“... Sveiki. Gyvenam po 

senovei. Tik, kaip žinia, val
džia, tai ne ta pati. Ir todėl 
kaip kas naujo ir įdomaus 
yra. Anais laikais aš niekur 
nebuvau “tinkamas,” kaip tik 
točkas vežioti su žemėmis ir 
už tai atlyginimas per dieną 
buvo trys litai arba 3.50, nu, 
daugiausia, keturi litai. O bol
ševikai, kaip tais laikais bu
vo išpeikti ir pastatyti į pas
kutinę vietą, taip aš dabar

juos aukštinu. Kaip sakiau, 
pirma buvau “netinkamas,” o 
dabar paskyrė mane vachmis
tru. Attlyginimas 300 litų ar
ba rublių per mėnesį. Ir tai 
dar šiandien inžinierius už
klausė : “gal tau per skriau
da. Gal neužtenka 300 rub
lių per mėnesį?” Aš per visą 
savo gyvenimą nesu girdėjęs 
tokio užklausimo iš aukštes
nių žmonių! žmona gaudavo 
5 lit. 80 centų, dabar gauna 
12 rub. 80 kp. per dieną, kaip 
darbas eina. Darbai pas mus 
eina visu smarkumu. Trūksta 
darbininkų. Tik tas nedirba, 
kas nenori.

Didieji magazinai, įmonės 
ir fabrikai šulikvidubta. Vy
riausybę dabar sudaro darbi
ninkai. Vyriausybė su darbi-

ninkais labai glaudžiai dirba. 
Jie nerodo jokios puikybės. 
Kariuomenė stipriai ginkluo
ta. Tokių patrankų aš nesu 
matęs niekur savo gyvenime. 
O orlaiviai, o tankai. Yra. tokių 
didelių tankų, kurie atsidaro 
ir iš jų išeina keturi maži tan
kai. Negi viską aprašysi.

Sudiev. Prašau tankiau laiš
kus rašyti.

R. J. Jalinkiai.
1941-1-30 d.

ramos:
šeštadienį ba’andžio (Ap

ril) 12-tą radio programa per 
stotį W0RL, 950 klc., 8:30 
iki 9:00 vai. ryto bus sekanti:

1 — Dainos ir Muzika.
2 — žinios.
Velykų sekmadienį, balan

džio (April) 13-tą, radio 
WORL, 

klc., 9:30 iki 10:30 vai. 
bus sekanti:
— Royal Serenaders or
kestrą iš Brightono
— šešios Birutės iš Bos
tono, vadovaujant Valen
tinai Minkienei.

Steponas Minkus.

13-tą, 
programa per stotį 
950 
ryto 

1

2

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų

Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

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

Liūdesio valandoje kreip
kitės pria manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą.

PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street

Varpo 
keptuvė

THE BAKUS'

CJŽAA&S

□ flftwPTP
(mohumo) 

) UNION LABEL

yra 
unijinė

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senVičiaro 
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, Buttei 
Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries. 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

. ... . #_____________
Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 

taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.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 j Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

KRAUJO TYRIMAI — ŠLAPUMO TYRIMAI — X-RAYS 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

110 East 16 St., New York
Tarp Union Square ur 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 

RIIEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir Įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546
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Finansinė atskaita už saus), vasarį 
ir kovą, 1941 m.

Suma 
$1.00 

5.00

Sausio mėnesio įplaukos: 
Kp. Kas prisiuntė Miestas 

68 —Geo Silks, Hartford 
40—A. Šerbinas, Pittsburgh
92—K. Vaišnorienė, Cicero, III 4.70 

150- K. Statkus, Chicago, Ill. 13.50 
75—J. J. Ynamaitis, Union City 3.00 

24.00 
1.60 
7.10 
2.60 
1.50 
2.50 
3.00 
8.70 
4.50 
3.00 
4.70 

34.10 
15.40 
5.70 
4.60 
6.10 
1.00 
1.50 
1.85 
6.85 
7.00 
4.80 
3.00 
5.00 
1.55 
8.20 
1.50 
1.00

6H- B.
13 K.

87—J.
68--B.

Muleranka, Hartford 
Abakan, Easton, Pa. 
Jančius, Worcester,

Diamontas, Pittsburgh 
Muleranka, Hartford

20 St. Jasilionis, 
73—J.

Binghamton 
Summerville 
So. Boston 
New Haven

Stanevich, 
Williams,

Didžiūnas, 
Rūbas, Middlefield
Benkus, Haverhill 
Ginaitis, Detroit 
Stupar, Portlan

Daubar, Athol, Mass.

32— J. 
51 - J. 
85—S. 
52—J.
4— J.

116 -A. J. MatUkaitis, Chicago
81— N. Buknienė, Brooklyn 
22—J. Vasiliauskas, Cleveland

176 -J.
Pav. G. Pechkis, Tunkhanock
Pąy. Jonas Podjun. Luther 
39—P. Šlekaitis, Scranton 

109 K. Piačenis, Toledo 
57—A. Jasiunas, Cleveland 

Pav. J. Žilinskas, Schuylkill 
Prof. V. Bacevičius, Brooklyn 
Pay. Mar. Grozan, Cranford 

l—K. Rušinskienė, Brooklyn
Pav. J. Urbon, Donora 
Pay. J. Jackim, Shelter įsi. 
— J. Bimba, Paterson, N. J.

8—A. Rudzinskas, Cambridge 
155—M. U. Kižienė, Worcester 
135 - Eva Cibulskienė. Nanticoke 1.50
36 M. Bacevičius, La Porte 

218—M. Long, Scotville
33— J. Urbon, Pittsburgh 
51—J. Rūbas, Middlefield
82— J. Šatkus, Peoria

107—Mary Mack, Sioux City
2 Apskr. J. Skiparius, Bayonne

5— V. J. Kaspar, Newark,
D. Stankevičius, N. Baltimore 

Anudrulis, Chicago 
Gudius, Chrisopher 
Rinkevich, G. Rapids 
Bullis, Rochester

86—U.
Pav. J.
66-,-P.
50—J.

Pav. J. Venckus, Mexico
43—B. Radžiavičius, W. Barre
62—J. Lavas, Stoughton
68—J. Vilčinskas. Hartford

— J. Bimba, Paterson
30—A. Lipčius, Chester 

141—L. Tureikis, Phila. 
133—Senas Vincas, Gibbstown
24—K. Bender. Brooklyn

23€r -M. Janavičienė. Washington 
145—M. Bush, Los Angeles

Sausio mėnesio išeigos $284.38

Balansas yra $221.75

148-
Pav.
144—
106-
37

sides už pusės valandos vė
liau.

Visi traukime į meno šven
tę!

145—M. Bush, Inglewood
— J. Žebrys, Cleveland
20—St. Yasilion, Binghamton
19—J. M. Kaminskas, Chicago
7—S.

29— K.
63—A.

Pav. J.
30- P.

LDS 142 kp. E. Kveder, Pilt.
91—A. Gudžin, Schenectary 

LDS 43 kp. F. Šaučiulis, W. Fr 
LDS 77 k p., J. Kuke, Denver

8.00
6.00

23.50
12.30
18.25

Connecticut Valstijos Lietuviu 
Meno Šventė

šekret. ir knyg. alga už. vasario

Vasario Mėnesio Išeigos:

mėn. $50.50
Atmokėta aukų Isp. kovot. 100.00
Atmokėta prenumeratų 10.00
Atmokėta "Laisvei” aukų 2.00
Atmokėta "L.” bazaro aukų 18.60
Atmokėta Meno Sąjungai 3.00
Pirkta anglų knygų jaunuol. 32.88

Rusaitis, Springfield 
Liaudanskas, Rockford 7.20
Katinas, Bridgeport.

Gūdžius, Christopher
Dudonienė, Chester

Dailės Mylėtojas15.10
1.50
9.00

10.00
1.00

. 5.00
5.00

S. Boston, MassIgomis, o tas be abejo, kad ne 
vienur, tai kitur paįvairintų 
perstatymus, koncertus ir net 
būsimos vasaros piknikus.

Artėjant šiltesniam orui, ar
tėja ir menininkų metinė šven
tė, koncertas. Su šiuo koncer
tu Connecticut lietuviai meni
ninkai veik galutinai uždarys 
vidurinį žiemos sezono veiki
mą, o kaip tik pradės žemž 
ir medžiai dabinti save žalu
mynais, menininkai bus pasi
ruošę mestis vasaros darban, 
piknikam, dainų dienom ir tt.

Vasario mėnesio įplaukos:

Šaučiulis, W. Frankfort 3.20 
Žilinskas, Suffield 
Žolynas, Chicago 
Briedis, Fair Oaks 
Penkauskas, Lawrence 
Lakickas, Coaldale 
Audrunas, Elizabeth 

Urba, Easton 
Chesna, Chicago 
Urlakis, Philadelphia 

Mugianis, S. Francisco 
Bekis, Rochester 
Grybas, Aberdeen 
Sutkienė, S. Francisco
Kupstas, E. St. Louis 2.50 
Guzevich, Chicago 
Benkus, Haverhill 
Jagminienė, Chicago 

N. Simans, Cleveland 
Naginė, Kenne *

10.00
10.70

F.
E.
B.
J.
S.

60—A.
54—C.
13—F.
86- M.

149--A.

16.40
1.00

15.80
14.10

-A.
50
41

6.40 
14.00 
5.00 
7.70

10.50153 -v.
49—A.

104—K.
85—S.

146—M.
190—J.
Pav. K.

19—J. M. Kaminskas, Chicago 
223—W. Murphy, Oregon City 
116—A. J. Matukaitis, Chicago
65—Ch. Kiselis, Racine

123—A. Mikionis, Gary
187—J. A. Dementis, Chicago
133—A. J. Pranaitis, Camden

12—A.
17—K.

212—K.
166—D.

Valinčius, Pittston 
Motuzą, Shenandoah 
Maziliauskas, Bayonne 
Burba, Stamford 

1.00 j— J. Dainius, Brooklyn 
1.35 Į Pav. Peter Shagov, Anson 
1.001— A. Bimba, Brooklyn 
3.90 185—V. Paukštys, Rich. Hill 

- S. Sasna, Brooklyn 
9.50: 101—J. Kučinskas, Bedford 
6.60 

19.80 I 
5.001 
2.00 j 
4.10 

40.00 
4.90 
1.00 
1.10 
1.00 

17.50 
6.30 
1.60 

11.00 
7.00 
9.40 
5.95 
1.50 
1.70 
1.10 
4.50 
2.00 

21.40

89—Mary Mack, Sioux City 
131—S.
27—S.
72—J.

B. Leesis, Saginaw 
Yurkin, New -Britain 
Kupčinskas, G. Neck 
Jančius, Worcester 
Egeris, Nashua42—J.

194—Geo. Pulton, Auburn
— G. Nalivaika, Brooklyn

23—J. Wildžius, New
LDS Conn. Apskr., J. 
Aukos liaud. kov.
— J. Daubar, Athol

Didjun, New Haven 
Šlekaitis, Scranton 
Dambauskas, Girardv. 
Paserskis, Baltimore

Julius, Moline 
Kavaliauskienė,

32—J.
39—P.

124—A.
25-P.
64— J.

132—F.

$393.25

15.00
5.61

Viso įplaukė
Sausio mėnesio išeigos: 

Knygiaus ir sekretoriaus alga už 
sausio mėnesį $50.50

Narių paraginimai duokles mok. 9.00 
Pirkta svetimos laidos knygų 4.13 
Pašto ženklelių pirkta už 
Raštinei reikmenų pirkta už
Meno Sąjungai atmokėta 36 kp.

duoklė 3.00
Anglų kalboj pirkta knygų dėl 

jaunuolių 13.89
Randa už spalį, lapkritį ir gruo

dį, 1940 m. . 37.50
Už atspausdinimą 200 laiškų kp. 2.81 
Atmokėta aukos "Laisvei” 
Išmokėta aukų Ispanijos kov. 
Atmokėta aukos Apšv. fondui 
Anglų knygų pirkta už

. Atmokėta prenumeratų

Viso išmokėta
Sutrauka:

Balansas nuo 1940 m. 
Sausio mėnesį įplaukė

Kartu

10.00 
10.00 
90.29
4.15 

28.50

$284.38

$112.88
393.25

Pirkta brošiūros "New Lith
uania”

Suteikta Meno Sąj. paskola
Pirkta "L.” du Šerai
Už knygų ekspedicijas
Pirkta anglų kalboj nariams kn. 6.41 
Eksp. knygos "Nauj. Lietuva” 59.00 
Atmokėta Isp. kovot, aukos 200.00 
Atmokėta ‘‘Laisvei’’’ 84 kp. bila 2.08 
Atmokėta "L.” bila 32 kp. 2.33

i Atmokėta Apšviet. fond, aukos 40.00 
1 Pašto ženklelių pirkta už 9.00 
I Užmokėta už atsp. 500 laiškų 4.85
I Atmokėta už atspausd. "Šviesos”

No. 4 251.07
Atmokėta liaud. kovot, aukų 100.00 
Bankas išskaitė už čekius

102.00 
60.00 
10.00 
55.00

2.34

15.00
3.00

Na, gal bus pertoli nukryp
ta nuo kalbamo dalyko, meni
ninkų šventės, tad grįšime at
galios.

Progresyvių Tarybos Radio 
Valanda Balandžio 6 d.

19.60 
4.60 
8.90 

14.30
3,20 

13.00 
21.10
4.00 
1.50 
8.80 
7.30 
2.00 
9.45 
8.70 
6.30 
4.95 
1.60 
1.60 
2.20 
7.20 
2.50 
1.00 
5.00 
5.70 

24.10 
10.20 
12.10

2.00 
.50 
.25 

1.50 
i 5.00

Viso išeigų $1,121.06

Sutrauka:
Balansas buvo 
Vasario įplaukos

Vasario išeigos
Kartu

Balansas

$221.75
1,377.81

$1,599.56
1,121.06

$478.50

2.50 
18.50 
17.80

5.00

17.25
12.85
4.50
8.00
2.50

9.00
2.00

20.25
3.00

12.55
7*93

4.75
9.00

11.00
15.00
9.00

10.00

Viso/įplaukė $725.08
Kovo Mėnesio Išeigos:

Sekr. ir knyg. alga už kovo m. 50.50 
Atmokėta aukos liaud. kovot, 300.00 
Išmokėta Kan. taksai už "Šv.
Atmokėta aukos Meno Sąj.
Užmokėta už spausd. knygos 207.00
Atmokėta "L.” prenumerata 
Atmokėta “L.” aukų ir pren. 
Pirkta kitų laidos knygų 
Kelionė j kovot, konf. Wash.
Bankui išmokėta
Išmokėta už “šv.” viršus
Pirkta jaunuoliams anglų knyg. 83.01
Pirkta raštinei reikmenų 4.50 
Už "Šv.” No. 1 išsiuntimą ir tt. 62.00 
Randa už sausį, vasarį ir kovą 
Kelionė del. j ateivių konf.
Pirkta knygų
Pirkta raštinei reikmenų
Atmokėta liaudies kov. aukos 
Atmokėta "L.” aukos

Viso išeigų

Sut ranka:
Balansas buvo
Kovo įplaukos

Kovo
Kartu 

išeigos

Balansas yra

37.50 
10.00 
5.48
1.74 

35.00
7.00

■ $880.48

$478.50
725.08

Tik ką praslinkęs žieminis 
sezonas praleistas sunkokai 
bedirbant; kaip choristai, taip 
ir vaidylos buvo užimti vaidi
nimais ir koncertų ruošimais. 
Kiek žinoma, kiekviena kolo
nija šitoje apylinkėje buvo su
ruošus po bent lygiai kelis 
dailės srity j spektaklius, kurie 
patiem choram ir kitom orga
nizacijom atnešė dvejopą nau
dą — kultūrinę ir medžiagi
nę. Tad tą regint reikia tik 
pasidžiaugti, kad kokios ne
būtų bėdos, nedatekliai, viso- 

choram ar tai

LMS Conn, valstijos Ap
skritys ruošiasi prie žavėjan- 
čio pavasarinio metinio dide
lio koncerto. Visos apskrityje 
esamos jėgos bus sujungtos, 
kad šis koncertas didumu, 
gražumu viršys visus buvusius 
LMS Apskričio koncertus. Ja
me dalyvaus visi apskričio 
chorai ir bus rodoma praėju
sios dainų dienos judžiai; 
taipgi dalyvaus išlaukinės jė
gos pagražinimui koncerto 
programos. Prie tam, jei nesi- 
ras keblumų, .bus imama spal
vuoti judžiai.

Progresyvių Tarybos Radio 
Valanda ir programa, kuri į- 
vyko balandžio 6 d., huvo la
bai įdomi tuom, kad joje da
lyvavo ne tik “Dzūkas ir že
maitis,” bet taipgi ir viešnia 
iš Brooklyno, Aldona Klimai- 
tė. žinoma, reikia atiduoti di
džiausias kreditas’ muzikos di€ 
rektoriui gerbiamam daininin
kui A. Vasiliauskui, kuris rū- 

sutvarkymu progra-pinasi 
mos.

teko kalbėtis su drau- 
draugėmis So. Boston,

Judžių ėmimas lai neiškelia 
pas žmones bereikalingo su- 

vaidylų grupėm po kojų pasi-' sirūpinimo : “neturiu naujos 
pyne, bet jos visos nugalėtos suknės, avalynės padėvėtos.”

$1,203.581 į trūkumai
880.48

$323.10
I). M. šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius.
Ona Depsienė, 

ALDLD CK Iždininke.

ir meno, kultūros veikimas ne
apsistojo.

Dar kiti: “Kaklaraištis apsi- 
dėvėjęs, plaukai nekirpti.”

Kiek 
gaiš ir 
Worcester, Hudson, Montello, 
Norwood ir Malboro, tai visi 
sako, jog programa buvo tur
tinga dainomis ir tvarka, 
taipgi ir biznieriai gražiai at
siliepia. Drg. Frank Kaulokas 
iš Malboro, Mass, sako, kad 
jiems labai patiko, taipgi drg. 
Povylas Baronas, iš Hudson, 
tMass. sako, kad Hudsono 
draugai labai patenkinti Prog-

Tokie ir visi kitos rūšies ne- resyvių Tarybos Radio 
datekliai lai nei vieną nevar- ramomis. 
gina, nes čia šis koncertas 
rengiamas ne ponam, bet liau
džiai, darbo žmonėm, čia ir 
liaudies dainos skambės.

Tad visi su spartumu ruoš
kimės į šį koncertą, sykiu pa

sivadinkime savas gentis, su- 
siedus ir tuos, kuriuos sutiksi
me į šį trumpą laiką, pasikal- 
binkime sykiu nuvykti dailės 
kūriniais, dainomis, pritaikin
tais vaidinimais, judžiais ir ki
tais prašmatnumais pasigrožė
ti.

Patsai koncertas, toji meni
ninkų šventė, įvyks 20 d. ba
landžio (April), Lietuvių Ūkė- 
sų Kliubo gražioje, erdvioje 
naujoje svetainėje, 227 Law
rence St., Hartford, Conn.

Svetainė busi atvira nuo 2 
vai. po pietų, o programa pra-

Prog-Dar vienas iš žymesnių nuo- 
tikių, minėtinas, tai tas, kad 
konektikiečiai lietuviai meni
ninkai iš naujo užmezgė ry
šius su Massachusetts valstijos 
meno jėgomis. Neperseniai 
norwoodieciu vyrų choras pa
sirodė Waterbury mieste su 
komedija “Kauno Ponai” ir 
daugeliu gražių dainų. Sako
ma, jog šių svečių pamatyti ir 
jų vaidinimu, bei dainavimu 
pasigrožėti daugelis atvykę iš 
plačios apylinkės, o patys sve
čiai nepaskūpėję su naujau
siomis dainomis sužavėti mūsų 
publikos.

Pareiškimai Komisijos:
Amerikos Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugijos Antro Apskričio 
metinėj konferencijoj mes išrinkti į 
komisiją peržiūrėti Centro Komite
to knygas. Knygas peržiūrėjome va
sario 2 d., 1941 metais, nuo sausio 
1 dienos iki gruodžio 31 dienos už 

11.35 j 1940 metus. Radome viską geriausioj

j eigų $5,703.25. Balansas nuo 1940 
metų dėl 1941 metų yra $112.88.

Komisija:
Ig. Urbonas
K. Rušinskienė
A. Mureika.

9 vai. 
lietu-

Nedėlioję, bal. 13 d., 
ryte, kiekvienas doras 
vis turi stengtis išgirsti Vely
kų švenčių programą. Gerb. 
Vasiliauskas užtikrina, kad tai 
bus tikrai gera programa. 
Taigi visi ir visos klausykit, 
ką gi jis gali mums dar ge
resnio duoti, kaip balandžio 6 
dieną ?

Kovo Mėnesio Įplaukos: 
44—J. Daugirda, Lowell 

166—D. Burba, Stamford 
6—Geo. Šimaitis, Montello

— J. Raulinaitis, Cleveland
123—A. Mikelionis, Gary, Ind. 14.90

19—J. M. Kaminskas, Chicago 9.30
— A. J. Smitas, Philadelphia 
—O. Šimoliunienė, Binghamton 
109— K. Piačenis, Toledo
— B. E. Senkevich, Easton

16—J. B. Paserskis, Jersey
62—J. Petrukaitis, Stoughton 16.75 

—- A. Naravienė, Shenandoah
35—K. Bagdonas, S. Bend

— L. Prūseika, Chicago
12—F. Urba, Easton
39—P. Šlekaitis, Scranton

— A. Kilienė, Rumford
— J. Yasadavif-ia, N. Kensing. 12.00
— A. Lakickas, Coaldale 2.00

42—S. A. Radžiavičius, Nashua 4.50
87—J. Diamont, Pittsburgh
52—N. Astrauskienė, Detroit 15.401 tvarkoj. įplaukų buvo $5,816.13; iš- 

LDS 213 kp. V. Kuzmickienė 
Shenandoah, Pa.

138—P. Cibulskis, Maspeth
212—K. Maziliauskas,, Bayonne 9.20
— D. M. Š., aukos kovotojams 71.25 
225—J. P. Chepulis, Southbury

I 97—R. Jarvis, Plymouth
— A. Bekevich, N. Britain 
207—J. Chesnius, Hart

Penkauskas, Lawrence
Kardauskas, Linden 12.30 
kp., J. J. Daujotas,

East St. Louis, Ill. 3.00 
Lekas, S. 
Sodeikis, 
J. Pupis,
Jamison,

York 
Didžiun

101.30 
2.00 
5.00 
6.36 
1.25 

22.40 
2.00 

Tacoma 
10.25 

2.00 
2.50 
1.00 
3.50 
1.60 
5.65 

44.45 
9.60 
9.30 

18.20 
11.08 

2.00 
10.90 
39.40 
55.00 
5.00 

31.08

Chuplis, Springdale 
Baltrušaitis, Seattle

3.00
12.00

Merkinės Draugas

74—J. 
161—M.
— J. Webra, Scranton

76—A. Kaunas, St. Clair
Pav. S. Vrubliauskas, DeKalb 
P.

6-XJ' 
56—J.

145—J.
50—J.
84—S.

Pav. M. Motuzą, Winnipeg 
59—P. Švelnis, Akron

1—K. Rušinskienė, Brooklyn
— Aukos liaudies kovotojams
Pav. J. A. Jarome, S. Barre
32—J. Didjun, N. Haven

— Per DMŠ aukos liaud. kov. 212.16 
Bokas, Waterbury 16.70 
Makutenas, Hillside 1.60 
Varaneckienė, Detroit 10.90
Chesna, Chicago 16.50 

122.64

. Martin, West View 
eo Šimaitis, Montello

Baltulis, Milwaukee
J. Pupis, Pasadena 
Bullis, Rochester 
Wolf, Paterson

37—S.
165—G.
LDS 92

$506.13 I

6.00
2.00
2.00
2.00 Anglai Atėmė iš Italų 

Asmarą Eritrėjoj

28—P.
200—B.
188- A.
86—M.

— Aukos liaud. kovot.
48—K. Petkevičius, Mahanoy 9.00

— A. Stripeika, Elizabeth 
209—A. Yapkstonis, Trenton
— J. Kazlauskas, Hartford
— Aukos liaud. kovot.
— J. Dainius, .Brooklyn

23—K. Sungaila, New
— M. Valentą, Cleveland

37.50
12.20 
19.00 

165.69 
1.80 

York 3.60 
3.00

Boston 10.80 
Youngstown 16.10 
Los Angeles 
Livingston 
Urban, Pitts. 
Amsterdam 

14—0. šember, Minersville 
188—A. Varaneckienė, Detroit
— L. J. Evaniuk, Gardner 

25— P. 
24—K. 
55—A. 
36—M.
—M. Vanienė,* Waterbury 
50—L. Bekis, Rochester

— V. Sandargas, Inkerman 
50—J. Bullis, Rochester

— Per DMŠ. aukos kovot.
— Meno Sąjunga grąžino skolą 

Varaneckienė, Detroit 
Urbonas, Kenosha 
Šatkus, Peoria 
Glebavičius, Gardner

2—G.
90—P.

145—J.
67—G.

LDS 8 Apskr., J.
—JVlat. Senkus,

Paserskis, Baltimore 
Bender, Brooklyn 
Sakalauskas, Brooklyn 
Bacevičius, La Porte

3.00 
1.00 
5.00 
1.25

11.35
14.75
9.25

13.70
2.50 
3.00 
1.00 
2.00
4.15
1.00
6.30

30.25 
60.00

9.50
14.70

8.80
3.50

Cairo, Egiptas, bal. 9.— 
Anglai atėmė iš italų stam
bų miestą Asmarą, Eritrė
joj, Rytų Afrikoj.

Anglai yra užėmę jau pu
sę Ethiopijos, svarbiausias 
jos vietas.

Būtų pageidautina, kad 
tarpe Mass, ir Conn, valstijų 
lietuvių menininkų užmegsti 
ryšiai daugiau nenutrūktų, o 
kad dar tampriau rištųsi ap
simainant turimomis meno jė-

• London. — Anglai sėk
mingai iš oro bombardavo 
vokiečių prieplaukas Kielį, 
Emdeną ir Bremerhaveną.

Berlin, bal. 8.—Vokiečių 
orlaiviai penktą kartą bom
bardavo Belgradą, Jugosla
vijos sostinę. f

Viso $1,377.81

“LAISVES” NAUDAI

Prašome pasižymėti, kad dienraščio 
“Laisvės” naudai didieji piknikai 

įvyks:

BALTIMORE, MD. G1T 25
LIBERTY PARK
Foster & Moffet Avės.

MAYNARD, MASS, "y 4
VOSE PAVILION PARK

I

• • • •
♦

BROOKLYN, N. Y. 6
KLASCIAUS CLINTON PARK
Betts & Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

ITALAI SUŽEIDĘ ANG
LŲ ŠARVUOTLAIVĮ

188—A.
94—K.
82—J.
53—A.
37—Ch. Gradickas, Lawrence 4.6011’Oj.

Roma, bal. 9.—Italai tei
gia, kad jų torpedlaivis pa
vojingai sužeidė vieną anglų 
šarvuotlaivį Raudonojoj Jū-

SO. BOSTON, MASS
Pažangiųjų Lietuviu Tarybos Radio Programa

- Velykų (Sekmadienį) ryte, 9:3Q vai.
Stotis WHDH, 850 Klc.

1. Petras Šimonis, Announceris.
2. Alexander Vasiliauskas, Muzikos Direktorius.
3. Josephine Lattimer, Sopranas.
4. Dzūkas ir žemaitis, Duetas.
5. Miss Jennie Robinson, Akompanistė.
6. Alexander Vasiliauskas, Tenoras.
7. P. L. T. Programos Direktorius, B. F. Kubilius,

2 Atlantic St., So. Boston, Mass.

Svarbus Pranešimas Naujos Anglijos Pažangiems
P. L. T. duos penkias brangias dovanas, vertes apie 

$30.00, tiems, kurie daugiausia parduos bilietų Bacevi
čiaus Koncertui, kuris įvyks balandžio-April 20, 3 vai. 
po pietų, Steinert Hall, 162 Boylston St., Boston, Mass. 
P.L.T. sekretorius, B. F. Kubilius.

Lietuviui Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi
nės rašybos taisyklės—žodžių darybą, linksniavimas, asme
navimas, sintaksė, skyriamųjų, ženklų nurodymą- ir apie 

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis
Kaina $1.00 su prisiuntimu.

% • •
Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston; Mass.

Likeriu Kainos Vis Dar Žemos
Pirkite Velykom Likerius ir Vynus

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

rikoje gamintų įvairybė yra . 
nepaprastai didelė.

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

1S

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-rią metą 

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

BgįMĮSBiaMBTOlTO"
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Pittsburgh, Pa. Cliffside, N. J.
Northsidiečių Pokylis

Balandžio 6 dieną LLD 87 
kuopa turėjo vakarienę LDS 
name, 1320 Medley St., N. S. 
Pittsburgh e. Įžangos tik i eta i 
buvo po 65c, bet atsilankiusie
ji gavo pilną atlyginimą. Tai 
buvo jaunų vištų vakarienė; 
saldžių ir karčių gėrimų turė
ta. Nors mūsų kukoriai ir ne
buvo baigę Meliono Universi
teto kursų, bet vakarienę pa
gamino labai gerą. Po vaka
rienei svečiai linksminosi prie 

♦ puikios Zenevičiaus muzikos. 
<Buvo gražus, malonus ir gilios 
pagarbos vertas būrelis publi
kos. Buvo kel. ir biznierių, ku
rie kartas nuo karto dalyvau
ja su darbininkais. Tokie biz
nieriai verti atydos ir gilios 
pagarbos. Baigiant vakarie
niauti pirmininkas paaiškino, 
kas rengė minėtą vakarienę 
ir LLD tikslus ir siekius. Ant 
vietos prisirašė du nauji na
riai į LLD 87 kuopą.

Gerai, broliai, taip ir rei
kia. Būkime nariais šios bran
gios ir svarbios apšvietos or
ganizacijos.

P. J. Martin.

Jau beliko tik kelios die
nos iki to didžiojo parengimo, 
kurį rengiame 19 dieną ba
landžio. Tai bus Cliffsides 
didysis parengimas, kokio dar 
mes niekad nesame tu
rėję. Čia mūsų progresyvės or
ganizacijos per dešimts metų 
nerengė jokių parengimų. To
dėl mes kviečiam visus. Cliff-J 
sides ir jo apylinkių darbiniu-. 
kai ir darbininkės prašomi da
lyvauti pas mus 19 dieną ba
landžio. Bus suvaidinti du. į 
puikūs veikalai ir šokiams tu-! 
rėsime A. Pavidis (Butkus) iš I 
Elizabeth, N. J., puikią or- 
kestrą. Jugoslavijos armijos dalis, pasirengus pasitikti nazių užpuolimą.

Floyd Bennett orlaivių sto
ti n suvedama 20 radio priim
tuvų, ir du. perdavimo apara
tai. Nuo dabar kiekvienas ten 
norintis nusileisti orlaivis pri
valės turėti radio priimtuvą.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

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

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheinguld extra Dry Aluą
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

Iš senų padarau ;•
Z *\ n a u jus paveiks-

\ lūs ir krajavus 
? „sudarau su ame

rikoniškais. Rei- 

 

jkalui esant ir 
a d i dinų tokio 

dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju1 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

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

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

N. PAKALNIŠKIS,
Stepo rolėje veikale 

“Aš Numiriau.”
Kadangi cliffsidiečiai per 

daugelį metų nerengdami sa
vo mieste parengimų dalyvau
davo apylinkių kolonijų pa
rengimuose, todėl mes mano
me, kad mūsų kaimyninių ko
lonijų draugai nesuvils mūši] 
ir skaitlingai dalyvaus šiame 
iškilmingame parengime.

šį parengimą rengia ALDL 
D 77 kuopa. Veikalus sulos 
Lietuvių Liaudies Teatro ak
toriai iš Brooklyno. Jie vai
dins “Aš Numiriau” ir “Į A- 
meriką.” Veikalus labai ga
biai sumokino artistė Aldona 
šertvietytė. Sekami aktoriai 
dalyvauja veikale “Aš Numi
riau” : N. Buknienė, N% Pakal
niškis, P. Grabauskas ir Geo. 
Klimas. Veikale “Į Ameriką” 
lošia P. Baranauskas ir J. La- 
zauskas.

N. BUKNIENĖ,
Kristinos rolėje, veikale 

“Aš Numiriau”
Šokiai prasidės 6 vai. vaka

ro; vaidinimas 8:30 vai., po to 
vėl tęsis šokiai iki vėlybos 
nakties.

Vieta: Ch. Green svetainėj, 
267 Walker St.

Įžanga: 45c prie durų; 40

Worcester, Mass.
IŠ Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Susirinkimo
Turbūt niekur tiek ligonių 

nėra, kaip mūsų ‘draugijoj. 
Jau trečias mėnesis kaip neiš
einame iš 12 ligonių. Tai pu
sėtinai didelis skaičius. Priė
jus prie raportų, tai skau
džiausias turbūt iš visų ra
portų buvo praeitų metų kliu- 
bo gaspadoriaus raportas. 
Buvo išrinkta komisija viską 
sutvarkyti. Pasirodo, kad šių 
metų komitetas turi užmokė
ti $1,897.00 nemokėtų bilų. 
Atėmus staką, ką liko nuo 
naujų metų, pelnas praeitų 
metų sumažėjo ant $1,260.16. 
Prasidėjo visokių užmetineji- 
mų ant gaspadorio ir praeitų 
metų buvusio komiteto. Mat, 
kuomet viskas gerai, tai visi 
protingi ir žędnas nori kredi
to, bet kai prastai, tai tu ir tu 
kaltas. Aš manau, kad mūsų 
kliubas gavo gerą lekciją ir 
ant toliau žinos. Anot draugo 
Tumaičio, gerai, kad dar tik 
tiek, o galėjo būti daug dau
giau, kur biznio apyvarta sie
kia virš 20 tūkstančių per 
metus. Tai vis pasekmės mū
sų “Količiaus” pabaigusių 
studentų. Matai, kiti mano, 
mokytas žmogus, kaip tu čia 
jam gali pastabas daryti. Ji
sai turėjo būti prašalintas po 
kelių mėnesių gaspadoriavi- 
mo. šių metų mūsų gaspado- 
rius yra labai geras žmogus, 
tik reikalui prisiėjus jam rei
kia padėti, kuomet jis to rei
kalauja. Trijų mėnesių atskai
tė parodė: virš trys tūkstan
čiai dolerių, pelno ir visos bi
jos apmokėtos. Bravo, Jonai!

Raportas išduotas iš kalno 
kasimo. Pasirodo, kalnas nu
kastas. Kainavo $1,215.00, tai 
pusėtina krūva pinigų, bet už 
tai turėsime gražią vietą “par- 
kinimui” mašinų, šiemet mūsų 
parko nepažinsite, atvažiuoki
te pasižiūrėti. *

Lietuvių Pažangiųjų Tary
bos raportas parodė, kad rei
kia daug lėšų palaikymui mū
šų progresyviško pusvalan
džio. Buvo atsilankęs ir prof. 
Kubilius. Ragino remti pažan
giųjų radijo pusvalandį.

Metinė vakarienė įvyks 19 
dieną balandžio. “Turkius”

centų perkant tikietą iš anks
to.

G. Stasiukaitis.

“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 intt.

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

jau ordiną. Komisija išrinkta 
gera. Turėsime gražų pasi- 
žmonėjimą, nes visi nariai tu
rės dalyvauti, o narių yra virš 
500. Mūsų radio gaspadoriams 
pavelyta paagituoti tame ba
liuje už mūsų radio ir jeigu 
yra reikalas, aukų parinkti.

Paskui dar vienas buvo 
naujas sumanymas, kad pa
siųsti delegatą į New Yorką į 
prieškarinį suvažiavimą.

Reikia stebėtis iš mūsų pir
mininko, rodos ir jis turi sū
nų, kuris karui iškilus turėtų 
eiti kariauti, bet rėkia prieš 
siuntimą delegato į tokį suva- 

Ižiavimą ir dar pasisako, kad 
| aš tokio klausimo turėčiau vi
sai neleisti. Atsimink, draugu- 
ti, kad pirmininkas turi dary
ti, ką nariai nori, o ne ką pir
mininkas nori.

Konstitucijos padarymas li
ko užgirtas. Bus padaryta 
1,000 lietuvių ir anglų kalbo
mis. Kainuos $115.00. Darbas 
padaryt pavestas “Laisvei.”

Kalvis.

pietų. Įžanga veltui.
Įstojimas į Gedemino Drau

giją yra nupigintas suaugu
siems ant pusės, o jaunuo
liams nuo 18 iki 25 metų įsto
jimas veltui. Tėvai, kurie tu
rite jaunolių, prašomi atsives
ti į šį parengimą ir prirašyti 
į Gedemino Draugiją.

Į draugiją priimami nariai 
nuo 18 metų amž. iki 45 m. 
amžiaus.

Korespondentas.

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

nininkės Birutės Ramoškaitės kon
certas jvyks 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)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas jvyks 13 

d. balandžio, 2 vai. po pietų. Pro
gresyvių Kliubo Svet., 325 E. Mar
ket St. Nariai kviečiame dalyvauti, 
nes bus rnekami delegatai j trečią 
LDS 10 Apskr. konferenciją, kuri 
jvyks 27 d. balandžio, Scranton, Pa. 
— O. Zdanienė, Sekr. (85-86)

PHILADELPHIA, PA.
. Sekmadienį, balandžio 13 d., 2 vai. 

po pietų Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., jvyks labai svarbus ir 
nepaprastas visų pažangiųjų organi-

I zacijų, “L.” skaitytojų ir progresy- 
I 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 dalyvauti šiame susirinkime.

(85-87)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas jvyks 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)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 molerų kuopos susi

rinkimas jvyks 14 d. balandžio, 
7:30 v. v. Liet. Svet., 29 Endicott 
St. Malonėkite visos dalyvauti, yra 
svarbių reikalų tartarti, — A. W.

(86-88)

HARTFORD, CONN. *
Pirmadieni, 14 d. balandžio ALD 

LD 68 kp. susirinkimas jvyks po 155 
Hungerford St. Svarstysime kuopos 
parengimėlj ir kitus svarbius reika
lus. Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių prie progos. — Sek r. (86-88)

HARTFORD, CONN.
Atydai visiem veikalų “Mieganti 

Liaudis” ir “Šalaputris” lošėjam, 
kad sekmadieni, balandžio 13 d., 
jvyks pamokos, 5 v. v. Tad malonė
kite pribūti, nes gcg. 4 d. reikės 
lošti. — Komitetas. (86-87)

Rochester, N. Y.
Tarp Rochesterio Lietuvių
įtoch estery didžiausia DLK 

Gedemino Draugija, kiekvie
nais metais, užbaigdama: žie
minį sezoną, surengia paren
gimą dėl narių ir draugijos 
simpatikų, kurie remia mūsų 
svetainės palaikymą, šiemet, 
užbaigimui sezono, taipgi yra 
rengiamas parengimas balan
džio 27 d. Prasidės 3 vai. no

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

530 SUMMER AVE.
J Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Athenai, bal. 9.—Vokiečių 
orlaiviai pavertė griuvėsiais 
Jugoslavijos sostinę Belgra
dą. Gatvės nuklotos lavo
nais.

Coatesville, Pa.—Sustrei
kavo CIO mašinistai prieš 
Lukens Plieno Komp.

Berlin, bal. 10.—Vokiečių 
orlaiviai bombardavo Bir
mingham ą, didelį Anglijos 
fabrikų centrą.
Skelbkites savo bizni dien

rašty j “Laisvėje.”

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

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

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA
417 Lorimer St—Brooklyn —- “Laisves” Name

• •
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kiibasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
• •

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
Ir daržovių—virtų ir žalių.

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graliam & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

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

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. PETRAITIENĖ IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

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 
stampoinis 
su kiekvienu 
pirkiniu už 
$1 ir daugiau

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 14, 1941

Tėmykitc 
krautuves 
duodančias 
Grand Street 
Štampas.

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys.




