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Žinau, kad draugai pasi
genda drg. Mizaros “Kris
lų.” Vienam kasdien rašyt 
“Krislus” irgi atsibosta.

Drg. Mizara buvo sune
galavęs. Dabar baigia svei
kti. Greitai vėl stos prie 
darbo.
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DIDŽIULIS AUTO. DARBININKŲ UNIJOS LAIMĖJIMAS
Smetonininkų fronto su

krypę ratai girgžda visais 
galais. Katalikų “Amerika” 
.(■N r. 14) smarkiai bara tau
tininkus ir socialistus, girdi, 
jie dirbti nenori, nori tik 
pasigarsinti ir pasirodyti 
gerais. Jie, girdi, pripratę 
“svarbių darbų finansavi
mo laukti tik iš katalikų.”

Keista, kad tik dabar tą 
sužinojo “Amerikos” štabas. 
Argi mes seniai nesakėme, 
kad katalikų srovė bus tau
tininkams ir menševikams 
tik melžiama karvutė?

Bet netyli ir tautininkai. 
Tautininkai nemano, kad 
klerikalai yra nekaltos pa
nelės.

Lai kalba tūla Lapienė 
“Vienybėje” (bal. 11 d.).* Ši 
ponia mano, kad klerikalai 
apgaudinėja žmones. Tiesa, 
jie giriasi, kad Katalikų Fe
deracija baigia sukelti “tau
tos vadavimo reikalams” 10 
tūkstančių dolerių, bet kas 
iš to, kad

“tuo. tarpu, sprendžiant iš 
spaudos, tie nelaimingi Lie
tuvos tremtiniai veik nieko 
nėra gave iš tos gabiai au
kas renkančios Federaci
jos.”

Kaltinimas be galo rūs
tus ir rimtas. Jis reiškia, 
kad ponai Laučkos, Šimu
čiai, Kneižiai ir Balkūnai 
aukas renka savo kišeniun. 
o žmonėms pasakoja, kad 
jie gelbsti iš Lietuvos pabė
gusius “mučelninkus!”

Visi Grigaičio ir Michel- 
sono protestai nieko nereiš
kia. Jie turi priimti Sme
tona už savo prezidentą, ar
ba bus paskelbti tautos iš
davikais ir išgamomis.

Štai Smetona ir vėl pa
kartojo (savo pareiškime 
Washingtono spaudos atsto
vams) :

“Aš tebesu tiesotas Lietu
vos Respublikos preziden
tas, pirmasis ir ketvirtasis, 
bet ne paskutinysis, aš ti
kiu, žmonių išrinktas pagal 
veikiantį Lietuvos konstitu
cinį įstatymą.”

Smetona, žinoma, meluo
ja, kada sako, kad jį kada 
nors išrinko Lietuvos žmo
nės. Bet čia ne tas svarbu, 
nes tą visi lietuviai seniai 
žino.

Svarbu tas, kad Smetona 
prilipo prie mūsų brolių 
menševikų ir jie nuo jo ne
gali atsipalaidoti. Jie turi 
rinkti aukas savo preziden
to užlaikymui.

Ar tiesa, kad S.L.A. po
nai teberokuoja Susivieniji
mui po 5 centus už kiekvie
ną mylią, važiuotą geležin
keliu organizacijos reika
lais? Jei tiesa, tai jie labai 
negražiai prigaudinėja Su
sivienijimą.

Jau prieš kelius metus 
geležinkeliais kelionė * buvo 
daug nupiginta. Šiandien 
viena mylia tekaštuoja apie 
du centu.

Lai “Tėvynės” redakto
rius paaiškina visuomenei.

Anglai Graikijoj Pa
sitraukę į Trečiąją 
Liniją, Sako Naziai

Berlin. — Vokiečiai tvir
tina, kad anglų kariuomenė 
Šiaurinėje Graikijoje buvo 
suėjus tik į antrąją, sauges
nę apsigynimo liniją palei 
rubežių su Jugoslavija; bet 
paskui anglų komanda dar 
įsakė jiem: “Traukitės at
gal; pavojus gręsia kairia
jam mūsų sparnui!”

Angly Laikraštis Bijo, 
kad Jiem Netekty Bėgt 

iš Graikijos
London. — Anglų dien

raštis “Daily Mail” bijo, 
kad anglų kariuomenei gali 
tekt bėgt iš Graikijos, pana
šiai kaip iš Franci jos per 
Dunkirką; sako, o “jeigu 
dar prarastame visus savo 
pabūklus, kaip kad prara
dome Dunkirke, tai būtų 
pragaištinga karinė nelai
me. .. Vokiečiai Balkanuose 
turi milžinišką pirmenybę 
savo kariuomenės skaičium 
ir ginklais,” tęsia tas laik
raštis, pridurdamas, kad gal 
ministeris pirmin. “Church
ill ėjo į neišmintingą rizi
ką, siųsdamas anglų armi
ją į Graikiją.”

Šiaurinėje Afrikoje gal 
anglai bus visiškai išstumti 
iš Libijos, kaip įspėja “Dai
ly Mail”, ir pranašauja, kad 
vokiečiai užkariaus Jugosla
viją.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
GRAIKAI ATMUŠŲ 

VOKIEČIUS 
Athenai. — Graikai tei

gia, kad jie per žiauriausias 
kautynes durtuvais atmušė 
vokiečius ties Florina.

VOKIEČIAI ATĖMĖ Iš 
ANGLŲ BARDIA

Berlin. — Vokiečiai skel
bia, kad jie ir italai atėmę 
iš anglų Bardia, prieplau
kos miestą, į rytus nuo To- 
bruko, visai arti Egipto sie
nos.

Detroit, Mich. — CIO 
Jungtinė Automobilių Dar
bininkų Unija darys balsa
vimus tarp General Motors 
automobilių korporacijos 
darbininkų, ar skelbt strei
ką ar ne. 76-se tos korpora
cijos fabrikuose dirba 175 
tūkstančiai CIO unijistų.

Unija tarp kitko reika
lauja pilno jos pripažinimo.

Chinijoje dalykai nesitai- 
so. Chiang Kai-shekas pra
dėjo kreivą politiką. Patai
kaudamas Amerikai, jis 
pradėjo griauti bendrą 
frontą tarpe Komunistų 
Partijos ir Kuomintango. 
Iš to jo žygio Chinijai gero 
neišeis. Pasinaudos tik Ja
ponijos imperialistai.

Prezidentas Atidaro ! 
Raudonąją Jūrą Ame

rikos Laivams
Vokiečių Orlaiviai Galėtu Ten Bombarduot Amerikos Lai

vus; dėl to Gręsia Įsivėlimas Amerikos į Karą
Washington. — Prez. Ro- 

oseveltas davė leidimą pre
kiniams Amerikos laivams 
gabent karo reikmenis ang
lams ir jų talkininkams per 
Adeno įlanką ir Raudonąją 
Jūrą iki anglų valdomo Su- 
ezo kanalo. Sako, tai todėl, 
kad anglai, sumušdami ita
lus Eritrėjoj ir Ethiopijoj, 
galutinai iššlavė karinius 
italų laivus iš Raudonosios 
Jūros ir Adeno įlankos, ir 
tie vandenys jau nelaikomi 
kariniais. Metai atgal prez. 
Rooseveltas, pagal Ameri
kos bepusiškumo įstatymą, 
buvo uždraudęs šios šalies 
laivams plaukt į Adeno įlan
ką ar į Raudonąją Jūrą.

Valdininkai laivininkys
tės komisijos pareiškė, kad 
bent 20 amerikinių preky
bos laivų tuojau galės su 
kariniais kroviniais anglams 
plaukt į tuos vandenis.

Nuo New Yorko iki an- 
glų-Egipto prieplaukų Is- 
mailios ir Port' Saidp yra 
14 e tūkstančių mylių, dr vi
dutiniam prekiniam 'laivui 
ten nuplaukt reikėtų sėpty- 
neto savaičių laiko.

Amerikos laivais nuga
benti į tas prieplaukas reik
menys būtų iškraunami ir 
geležinkeliais bei anglų lai
vais toliau gabenami, kur 
reikia, kaip kad patiem an
glam į vakarinį Egiptą arba 
Graikijai bei Jugoslavijai.

DANIJOS VALDŽIA PANAIKINO SUTARTI SU 
AMERIKA DĖL GREENLAND1J0S

Copenhagen, Danija. — 
Danijos valdžia panaikino 
sutartį, kurią jos atstovas 
Washingtone Henrikas de 
Kauffman pasirašė su Jun
gtinėmis Valstijomis dėlei 
Greenlandijos pervedimo į 
laikiną Amerikos globą. Sa
ko, kad jis tą sutartį padare 
visai be Danijos vyriausy
bės žinios ar pritarimo. Už
tat Danijos valdžia nu
sprendė pašalint tą savo at
stovą iš vietos ir liepė jam 
pasitraukt iš atstovybės.

Washington. — Danų at
stovas Washingtone de 
Kauffmanas atmetė Dani
jos valdžios įsakymą jam 
pasitraukt iš vietos. Jis pa- 
reišką, kad dabartinė Dani
jos valdžia yra Vokietijos 
tarnaitė, todėl jis neklausys 
jos.

Ta sutartis, be kitko, leid
žia Jungtinėms Valstijoms 
įsitaisyt Greenlandijoj kari
mų orlaivių stovyklas, sta
tyt sau tvirtumas ir įrengt

KARO PAVOJUS
Ne.w Yorko Daily News 

korespondentas John O’Do
nnell rašo:

“Prezidentui Rooseveltui 
atidarius Raudonąją Jūrą 
amerikiniams laivams, da
bar Jungtinėms Valstijoms 
labiau gręsia įsivėlimas į 
Europos karą negu bet ka
da nuo tos valandos, kai 
Anglija paskelbė Vokietijai 
karą 1939 m. rugsėjo 3 d.”

Kariniai žinovai nurodė 
prez. Rooseveltui, kad jeigu 
vokiečiams pavyks permar- 
šuot per Jugoslaviją ir 
Graikiją, tai jų orlaiviai iš 
ten galės pasiekt bombar
duot laivus Raudonojoj Jū
roj. Buvo prisiminta, jog 
Hitleris neperseniai grūmo
jo skandint visus tokius 
Amerikos laivus, kurie ga
bens karo reikmenis ang
lams.

Nežiūrint to, prezidentas 
atidarė Raudonąją Jūrą ir 
Adeno įlanką prekiniams 
Amerikos laivams.

Rooseveltas sako, kad Eg
iptas (nors anglų kontro
liuojamas) yra nekariau
janti šalis, todėl Amerika 
nelaužys savo bepusiškumo 
įstatymo, jeigu jos laivai iš
kraus karo reikmenis ang
lam bet kurioj Egipto prie
plaukoj, pav., Išmali jo j.

stotis Amerikos karo lai
vams.

Jungtinės Valstijos ruo- 
jšiasi tuoj siųst savo kariuo
menę, karo laivus ir orlai
vius į Greenlandiją.

Amerikos valdžia kuo 
greičiausiai steigs Green
landijoj lėktuvų laukus, kad 
vidutiniai kariniai orlaiviai 
galėtų iš ten tiesiog per- 
skrist į Angliją. Amerikos 
pastatomi Anglijai didieji 
bombiniai orlaiviai patys 
perlekia iš Kanados bei 
Newfoundlando į Angliją; 
bet vidutiniams, greitie
siems kovos orlaiviams ta
tai pėrtoli, ir jie laivais ga
benami į Angliją. Vokiečių 
gi submarinai ir bombiniai 
orlaiviai, naikindami anglų 
laivus, nuskandina su jais ir 
dikčiai amerikinių orlavių 
vežamų anglams.

Maskva. — Sovietų laik
raščiai giria Graikijos ir 
Jugoslavijos apsigynimo ko
vą.

Vokiečių Orlaiviai 
Naikina Graikijos 

Uostą Pirejy
Athenai. — Vokiečių or

laiviai bangų bangomis še-
šioliką kartų bombardavo 
Pirejų, prieplauką Ąthenu, 
Graikijos sostinės; padarė 
didelių nuostolių, kaip sako 
graikai.

Vokiečių bombininkai nu
skandino vieną ligoninį 
graikų laivą ir vieną nedi
delį prekinį laivą.

“Raudonoji Žvaigždė” 
Įspėja Anglus Grai

kijoj Sukrusti
Maskva. — “Jeigu anglų 

'kariuomenė Graikijoj ne
veiks greitai ir griežtai, tai 
jie galės ir dabar susilaukti 
tokios nelaimės, kokią ten 
nukentėjo anglai ir francū- 
zai 1915 metais,” kaip įspė
ja “Raudonoji žvaigždė”, 
Sovietų Raudonosios Armi
jos laikraštis.

Kad vokiečiai užėmė Sa
lonika, Graikijos uostą, tas 
dar nenusprendžia, ar jie 
laimės Balkanų karą, sako 
“Raudonoji žvaigždė.” Grai
kų apsigynimo pozicijos 
kalnuose turėtų padėt jiems 
ir anglam atremt vokiečius. 
Viduržemio Jūroje vyrau
jantis anglų laivynas gali 
paremt kovojančius jugosla
vus per Adriatiko Jūrą; ir 
buvo užsieninių pranešimų, 
kad anglai jau iškėlę kiek 
savo kariuomenės į Jugosla
vijos uostus.

Jugoslavams gintis yra 
labai sunku, kuomet priešai 
puola juos beveik iš visų pu
sių aplink; bet jugoslavai 
ne vien tik ginasi, ale daro 
ir užpuolimo žygius, kaip 
kad prieš italus šiaurėje ir 
Albanijoje; kitur jie kontr
atakuoja vokiečius,—paste
bi “Raudonoji žvaigždė!” 
Jei vokiečiams pavyks susi- 

! siekt su italais Albanijoje, 
ir taip Jugoslavija bus at
kirsta nuo Graikijos, jeigu 
anglai nepasiskubins pagal
bon jugoslavam ir graikam, 
tai dar sustiprės vokiečių 
pozicija tame fronte.

IŠ DARBOLAUKO
Minkštųjų Angliakasyklų 

Mainieriai
New York. — Trylika 

minkštosios anglies kompa
nijų pietinėse valstijose at
sisakė mokėt savo mainie- 
riams lygiai algos, kiek suti
ko mokėt šiaurinių kasyklų 
savininkai. Pietinės kompa
nijos siūlo pridėt savo mai- 
nieriam tik po 60 centų al
gos dienai, kuomet šiauri
nės kompanijos prideda po 
dolerį. Pietinės kasyklos 
samdo 150,000 mainierių. 
Minkštųjų ? angliakasyklų 
streikas įžengė jau į trečią 
savaitę.

Streikas Privertė H. 
Fordą Pripažint CIO 

Darbo Uniją
Fordas Užtikrino, kad Nevaržys Darbininkų Balsavimų Pa

sirinkt Jiem Patinkamą Uniją Kaipo Jų Atstovę
<rt*

Detroit, Mich. — 85,000 maistą—po 45 tūkstančius 
darbininkų per devynias pavalgių per dieną!
dienas laimėjo streiką prieš1 Šį pirmadienį dalis Fordo 
milžinišką Fordo automobi-! darbininkų grįžta darban, 
lių fabriką River Rouge, o per kokią savaitę tai visi 
Streikui vadovavo CIO sugrįšiu, kai bus gana me- 
Jungtinė Automobilių Dar- džiagų ir paruošta darbui
bininkų Unija.

Užstreikavus šį fabriką, i 
Fordas buvo priverstas už- 
daryt ir visus kitus savo fa-Į 
brikus, nes jiem pritrūko 
dalių, kurias River Rouge 
gamina. Tuose kituose fa
brikuose dirbo dar apie 40 
tūkstančių darbininkų. O' 
šiuo laiku Fordo automobi- i 
lių fabrikai turi karinių 
valdžios užsakymų už 155 
milionus doleriu, v

SĄLYGOS
Per 38 metus Fordas at

sisakė pripažint bet kokią 
darbo uniją, o dabar pagal 
sutartį su streikieriais jis 
jau pripažįsta CIO Jungti-! 
nę Automobilių Darbininkų 
Uniją kaipo vienintelę at
stovę visų jos narių.

Šios unijos vadai tvirtino, 
kad 90 procentų Fordo Ri
ver Rouge fabriko darbinin
kų yra rėmėjai CIO unijos. 
Dabar gi jie neabejoja, kad 
po streiko laimėjimo galima 
bus padaryti šį fabriką šim
taprocentiniai unijiniu.

Sutartyje su darbinin
kais Fordas pasižada priimt 
atgal visus streikierius be į 
jokio skirtumo, tik apart 
trijų. Šie trys buvo nariai' 
unijos skundų komisijos, su- 
sidėjusios iš aštuonių. For
das besąlyginiai priima ki
tus penkis, bet kaip pasielgt 
su anais trimis, tatai paves
ta spręst taikymo komisijai
su valdžios atstovais joje.

Fordas atšaukė teismo 
indžionkšiną, kurį buvo iš
ėmęs prieš unijos pikietavi- 
mą jo fabrikų. Darbininkai 
sutiko šiuo tarpu atidėt 
skundą valdiškai komisijai 
prieš Fordą kaipo laužyto
ją Šalies Darbo Santikių Įs
tatymo.

Fordas pasižadėjo visai 
nekliudyti jo River Rouge 
ir Lincoln fabrikų darbinin
kam balsuot, kokią jie pa
sirenka uniją kaipo savo at
stovę. Tie balsavimai ski
riami už ketverto savaičių. 
Fordas ketino įteikt Šalies 
.Darbo Santikių Komisijai ir 
sąrašus savo darbininkų al
gų, kad padėt jai pravest 
tuos balsavimus.I

Streiką laimėjo pavyzdin
ga dešimčių tūkstančių dar
bininkų vienybė su milžiniš
kais’pikietavimas. Jį padėjo 
lamėt ir streikierių žmonos 
ii* seserys. Jos kartu pikie- 
tavo ir gamino streikieriam

mašinerija.

Sovietai Nupeikė Veng
riją už Jugoslavijos 

Užpuolimą
Maskva. — Vengrijos at

stovas J. de Kristoffy atsi-
lankė i Sovietų užsienių rei
kalų komisariatą, prašyda
mas Sovietų užgirt Vengri
jos žygį, kur jinai pasiuntė 
savo armiją į Jugoslaviją ir 
užėmė Bačka sritį. — Ven
grija sako, kad ta sritis 
daugiausia vengrų gyvena
ma.

Sovietu užsieninis vice- 
komisaras Višinskis atmetė 
Vengrijos prašymą, pareik- 
šdaųias:

“Sovietų vyriausybė negali 
užgirt tokio Vengrijos žy
gio. Ypač blogą įspūdį So
vietam padarė tas faktas, 
jog Vengrija pradėjo karą 
prieš Jugoslaviją tik už ke
turių mėnesių po to, kai ji
nai pasirašė amžino drau
giškumo sutartį su Jugosla
vija.

“Nesunku suprast, kokioj 
padėtyje atsidurtų Vengri
ja, jeigu ją ištiktų nelaimė 
ir ji pati būtų draskoma į 
gabalus, kadangi yra žino
ma, jog Vengrijoj taip pat 
yra tautinių mažumų.”

JUGOSLAVIJOS PREM
JERAS MASKVOJ (?) 
Berne, Šveicarija. — Pra

nešama, kad Jugoslavijos 
ministeris pirmininkas gen. 
Dusan Simovič nuskrido į 
Maskvą.

VOKIETIJOS ATSTOVAS 
PAŠAUKTAS Iš MAS

KVOS Į BERLYNĄ
Maskva. — Vokietija pa

šaukė savo ambasadorių 
grafą Schulenbergą iš Mas
kvos į Berlyną, sako, “pa
sitart.”

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad jie įlaužę anglų 
frontą šiaurinėje Graikijo
je ir užėmė Larissa miestą, 
virš 50 mylių į pietus nuo 
pirmiau vokiečių užimtos 
Salonikos. Sako, dvi didelės 
anglų kohimnos traukiasi 
atgal.

ORAS. — Šį pirmadienį 
giedra, šiltoka.
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Vilniečiai Ruošiasi Suvažiavimui
Chicagos dienraščio “Vilnies” šėrinin- 

kų suvažiavimas įvyks gegužės 11 dieną. 
Prie jo, matyt, labai rūpestingai ruošia
si visas dienraščio štabas. Balandžio 8 
dienos editoriale skaitome:

Gyvename nepaprastais laikais. Visi jaučia
me karo artėjimą. Visi žinome su kokia neapy
kanta žiūri į mus lietuvių tautos priešai. Bet 
tuo pačiu sykiu mes jaučiame ir žinome, kad 
“Vilnies” vedama linija vis tampriau riša ją 
su mūsų išeivija, kad skaičius mūsų draugų 
didėja.

Prie ateinančio suvažiavimo mes ypač smar
kiai turime pasiruošti. Mes turime dirbti su 
padvigubinta energija. Kiekvienas mūsų tur 
įsisąmoninti, kaipo masinės bendrovės narys, 
nes ta bendrovė yra vyriausia garantija mūsų 
pasisekimo. Lietuvių buržuazinę spaudą leidžia 
atskiri asmenys, arba popierinės bendrovės, 
kurioms vadovauja atskiri diktatoriukai.

Visai kitaip yra su mumis. Mūs bendrovė 
tikrai demokratinė, mes visi, bendromis jėgo
mis, užauginome “Vilnį”. Nuo mūsų bendros, 
didžiosios talkos priklauso jos ateitis.

Todėl jau dabar, nėr dieną negaištant, pra
dėkime rūpintis, kad vilniečių suvažiavimas 
būtų pasekmingas visais atžvilgiais. Idėjiniu 
atžvilgiu mes esame vieningi, vieningi savo 
kasdieniniuos darbuos, vieningi savo sociali
niais idealais. Tai yra stipriausias pagrindas 
mūsų medžiaginiam darbui. Rūpintis, kad 
“Vilnis” turėtų kuo daugiausia skaitytojų, kuo 
daugiausia šėrininkų, kuo daugiausia gautų 
aukų yra šventa priedermė kiekvieno vilniečio.

Mes žinom, kad organizacijos ir pavieniai 
asmenys-simpatikai visuomet sveikino “Vilnį,” 
atėjus metiniam suvažiavimui, šiemet visi mes 
pasirodykime dar gražiau, dar pavyzdingiau. 
Organizuojant paramą ir renkant sveikinimus 
labai daug reiškia ne tik draugijų ir kuopų 
duosnumas, bet taip pat ir atskirų veikėjų ini
ciatyva. Todėl jau dabar pradėkime rinkti 
sveikinimus.

Mes tikime, kad Amerikos pažangūs 
lietuviai mokės įvertinti šio “Vilnies” su
važiavimo svarbą ir gražiai jį pasveikins, 
kaip gerais linkėjimais, taip ir finansine 
parama.

Grobkite, Pakol Grobiasi
Roose velto pareškimas, kad Jungtinės 

Valstijos paėmė savo globon Greenlandi- 
ją nustebino ne vieną. Reiškia labai 
daug. Viena, reiškia, kad mes esame ar
čiau prie karo. Antra, mes irgi grobia
me svetimas žemes, kur tik proga pasi
taiko. Nebeužtenka mūsų globos ant 
Ameriką, bet savo imperialistines ran
kas mes tiesiame toliau ir imam kitus 
sausžemius.

Kur galas? Galo nesimato. Imperializ
mas, ar tai demokratiškas, ar fašistiškas, 
jokių ribų nepripažįsta. Grobia tiek, kiek 
grobiasi. O kai susiduria su kitais pana
šiais plėšikais, iškyla karas. Taip iškilo 
Pirmasis Pasaulinis Karas, taip prasidė
jo dabartinis Antrasis Pasaulinis Karas.

Greenlandijon mes siusime armiją ir 
laivyną, statysime tvirtoves, apginkluo
sime jos pakraščius. Prasidės nauja mū
sų imperializmo aviantiūra.

Kova su Spekuliantais Lietuvoje
Buvusi Lietuvos buržuazija ir valdi

ninkija dar vis neįsideda sau į galvą to 
nuogo fakto, jog jų rojus mažinai pasi
baigė. Arba buvę ponai ir išnaudotojai 
geruoju taps žmonėmis, arba gaus kailin 
nuo Lietuvos liaudies ir jos vyriausybės.

Tarybinė vyriausybė pradėjo griežtą 
karą prieš visus spekuliantus ir apga
vikus. Ir gauna tie, kurie nerimsta sa
vo kailyje.

Vasario 2 dienos laidoje “Tarybų Lie
tuvą” plačiai rašo apie spekuliantų veik
lą Šiaulių valstybinėje prekyboje. Ten

jie sugauti ir numaskuoti. Laikraštis 
sako:

Šiaulių valstybine prekyba mieste turi per 
60 krautuvių. Prekių krautuvėse yra pakanka
mai. Daugis krautuvių gražiai sutvarkytos ir 
gyventojų aprūpinimas eina sklandžiai. Tačiau 
prekyboje esama ir daug nenormalumų, sku
biai šalintinų trūkumų. Tai rodo šiomis dieno
mis išaiškintos nacionalizuotos “Drobės” krau
tuvės vedėjo Pūkio ir nacionalizuotos Šilians- 
kio krautuvės vedėjo Sverdijolovo kombinaci
jos.

Sverdijolovas, buv. “Singerio” atstovas šiau
rės Lietuvoje kapitalistinės santvarkos laikais, 
sugebėjo įsitrinti į Šiaulių valstybinę prekybą 
ir buvo paskirtas didelės krautuvės vedėju. Jis 
ir tarybinėje prekyboje negalėjo atsisakyti pa
linkimo spekuliuoti ir iš jam patikėtos krau
tuvės norėjo padaryti privatų kromelį, savo 
draugų interesams tarnaujančią įstaigą. Savo 
laiku iš paskirstymo bazių į krautuves nebu
vo pakankamai pristatoma kai kurių prekių, 
o gyventojai tų prekių, gandais pasikliaudami, 
labiausia reikalaudavo. Sverdijolovas tokias 
prekes, nors jų būdavo lentynose ir pirkėjai 
jas patys parodydavo, neparduodavo. Tas pre
kes jis sau pasilikdavo, arba palaikydavo savo 
geriems pažįstamiems. Išaiškinus reikalą, 
Sverdijolovas buvo atleistas ir jis turės atsa
kyti teisme.

Pukys, buvęs stambus prekybininkas, ak
tyvus verslininkas, turėjęs savo prekybą Klai
pėdoje ir vėliau Šiauliuose, į valst. prekybos 
krautuvę, kurios vedėju buvo, pradėjo atsiga
benti savo draugų turimas atsargas (medžia
gas kostiumams) ir jas liepė parduoti be sąs
kaitų ir pažymėtos kainos. Tos krautuvės tar
nautojai apie tai pranešė Šiaulių valst. preky
bos direkcijai ir po revizijos Pukys buvo at
leistas. Tačiau čia būdinga tai, kad po pra
nešimo apie Pūkio kombinacijas direkcijai— 
iš direkcijos kontoros kažkas paskambino tele
fonu perspėdamas vedėją apie galimą reviziją. 
Tačiau reikalas pertoli buvo nuėjęs ir Pūkiui 
nepasisekė išsisukti. Jis taip pat turės atsaky
ti teisme, šie faktai rodo, kad kai kurie senie
ji prekybininkai, įgudę spekuliantai, mokėję 
įsibriauti į tarybinę prekybą, negali atsisakyti 
senų įpročių ir tuo kenkia dorų tarybiniu pre
kybos darbuotojų vardui ir erzini gyventojus. 
Šitie faktai verčia susirūpinti Šiaulių preky
bos vadovus, nes, turimomis žiniomis, preky
bos įmonėse vedėjais ir pardavėjais yra perne
lyg daug buv. įvairių biznierių, stambių kapi
talistų, didelių krautuvių savininkų, kurie 
dažnais atvejais ir dabar tose pačiose krautu
vėse dirbdami elgiasi taip, tarsi, mūsų preky
boje niekas nebūtų pasikeitę ir spekuliacijai 
kelias nebūtų užkirstas. Čia daugiau apdairu
mo turi parodyti kadrų skyrius. Tai lygiai lie
čia valstybinę bei kooperatinę prekybą. Kad
rų klausimas Šiaulių prekyboje reikalingas 
griežto patikrinimo. Reikalinga kelti daugiau 
naujus žmones, ruošti prekybos darbuotojus iš 
darbininkų.

Churchillas Vėją Sėjo-- 
Audrą Pjauna

Anglijos dabartinis premjeras nuo pat 
įsikūrimo Sovietų Sąjungos buvo ir yra 
jos atkakliausias priešas. Tame jis su
muša visus rekordus. Vjsas jo gyvenimas 
ir veikla buvo surišta su karo žygiais 
ir provokacijomis prieš Sovietų Sąjungą. 
Tą jis daug kartų pasididžiuodamas pri
pažino ir savo raštuose. Dar neseniai 
jis dėjo viltį ant Italijos ir Vokietijos 
fašistų, kad “jie išgelbės civilizaciją nuo 
bolševizmo.”

Ir kada dabar Churchillas kalba apie 
tai, būk ir jam apeina įspėjimas Sovietų 
Sąjungos, kad jai pavojus gręsia iš fašis
tinės Vokietijos pusės, tai reikia suprasti, 
kaip tik priešingai. Vėliausioj savo kal
boj ponas Churchill matė pavojų Egiptui, 
Turkijai, Sovietų Sąjungai ir Jungtinėms 
Valstijoms, tik jis visokiais būdais maži
no pavojų Anglijai, kuriai jis yra did
žiausias.

Sovietų Sąjungos vadai seniai žino, 
kad jie yra apsupti kapitalizmo sistemos, 
kuri buvo ir yra priešinga tarybinei si
stemai. Tame juos mokyti nereikia. Vel
tui Churchillas toj srity j eikvoja savo 
jėgas. Daug geriau jis būtų praeityje pa
daręs, kad mažiau užsiėmęs karo provo
kacijomis prieš Sovietų Sąjungą, o būtų 
priėmęs jos pasiūlymus sudaryti bendrą 
bloką prieš karą. Bet tai nebuvo tikslas 
Churchillo. Jis, kaip ir visi Anglijos im
perialistai, troško karo prieš darbo žmo
nių santvarką. Jis troško matyti, kad 
fašistų gaujos degintų miestus, naikin
tų darbininkų didelėmis pastangomis pa
statytus fabrikus ir dirbtuves, naikintų 
kolchozus. Tame jis matė “civilizacijos iš
gelbėjimą.”

Churchill sėjo vėją, tai dabar pjauna 
karo audrą. Anglijos imperialistai yra . 
lygiai kąlti už karo katastrofą, kaip Vo
kietijos ir Italijos fašistai, kaip Wall 
Stryto bankieriai. Jie uždegė pasaulį, jie 
per metų metus priruošė baisų karą, ku
riame kenčia darbo žmonės!

vimo, kada jau buvo apie 
Kalėdas, tai manau, kad jo 
sesers čia kaltė. Mišką Lie
tuvos žmonės kerta ir veža 
apie tą laiką, tai kad ir 
prasčiausia valdžia būtų, tai 
ir to netrukdytų: be ko ne
galima apsieiti, tai negali
ma. Gali būti greičiausia 
taip, kad jie įsikalbėjo patys 
sau baubą, sakydami, būk 
čia dabar “ruskiai” valdo, 
tai kaip tu čia su jais ir su
sikalbėsi; lai ta giria sau 
pasilieka, užteks to, ką turi
me iš pereitų metų. O tokio 
zoposto turtingesni ūkinin
kai visuomet turėdavo.

Su tų drabužių dabar ne
gavimu ir jų brangumu. 
Man visgi atrodo kas nors 
čia nenormalaus ir nepap
rasto. Kiek žinau iš seniau 
ir iš 1926 metų, kada lan
kiausi Lietuvoje, tai Lietu- 

įvos ūkininkaujanti žmonės 
ikaip audės drabužius na- 

... _ . mie, taip ir tebeaudė, apart
girdo apie perversmą Lietu-, jUpkelėms multino, perke- 
voje, man pareiškė, būk tai Rurįuos pirkdavo apie 
Sodoma ir Gomora ten už-^y^į metams. Nenorėčiau ti- 
viespatavo. As jį raminau ir į^į, Rad smetoniniai būt 
pasakojau, idant nusiramin- įaip greit Lietuvos žmone- 
tų, nes gali gauti nuo savų-į pus pripratinę prie pirkti-

rese drg. Kapsukas buvo iš- 
i į Komu

nistinio Internacionalo vyk
domąjį komitetą, o 1928 m. 
VI kongrese Komunistinio 

1905 metų pabaigoj jis Internacionalo vykdomojo 
ties Marijampole areštuoja- komiteto nariu, 
mas, darbininkų išlaisvin
tas, jis tęsia revoliucinę ko
vą ir 1907 m. vėl areštuoja-

Nenuilstamas KovotoiHS HZ rinktas kandidatu
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Lietuvos Laisvę
Lietuvos darbo liaudis, 

nutraukusi kapitalizmo pan
čius šiandien džiaugiasi už
kariauta laisve. Bet nei vie
nas Lietuvos darbo žmogus 
nei minutei nepamiršta, kad 
ši laisvė buvo užkariauta 
per ilgų metų kovą, kurią 
vedė Lietuvos darbo masės, J. M. Sverdlovas, 
vadovaujamos Lietuvos pro
letariato avangardo—komu- sigyvena Galicijoje, 
nistų partijos. Šios garbin
gos kovos priešakinėse eilė
se ilgus metus stovėjo Vin
cas Mickevičius—Kapsukas.

Drg. V. Mickevičius-Kap- 
sukas nesulaukė savo ko
vos vaisių. Jis mirė sunkios 
ligos nukankintas 1935 m. 
vasario 17 d. Ir šiandien 
mes pirmą kartą minime jo 
mirties sukaktuves išlais
vintoj Lietuvoj.

V. Mickevičiaus-Kapsuko 
vardas žinomas Lietuvos 
darbo masėms. Jo gyveni-

Drg. Kapsukas buvo žino
mas ne tik Lietuvoj, bet ir 
už Lietuvos ir TSRS ribų,

mas. 6į metų drg. Kapsukas vįenas labiausiai atsi- 
y-J -i I r I i TAA , t /X /X -Ii 1 r'l T- Z'X T « X Asėdi kalėjimuose, jį ištremia 

jį Sibirą. Didelę įtaka turėjo

Iš Sibiro jis pabėga ir ap-

davusių kovotojų už socia
lizmą. Jo vardas liks visuo
met brangus Lietuvos dar
bininkams, kurie šiandien 
pagerbia jo atminimą—vie
no geriausių savo kovotojų 
atminimą. R. š.

“Tiesa”

Prasideda imperialistinis 
karas. Drg. Kapsukas tada 
gyvena užsienyje. Jis palai
ko glaudžius ryšius su bol
ševikų CK ir bolševikų va
dais.

Bolševikų partija karo 
metu buvo vienintelė parti
ja, kuri nepardavė darbi
ninkų klasės interesų, kuri i Turiu pažįstamą, kuris 
nėjo ginti buržuazinės tėvy-1 visuomet buvo ir tebėra pa
nes, o ragino imperialistinį 
kara paversti pilietiniu ka
ru. Ir bolševikų partijos va- 

I dovaujami Rusijos dar bi-

VINCAS KAPSUKAS
mas glaudžiai surištas su vi
sais Lietuvos revoliucinės 
kovos etapais. O jis pats, 
yra vienas tų revoliucionie
rių, kurie nieko nesigailėjo 
paaukoti revoliucijos labui. 
Savo laiškuose, kuriuos jis 
rašė iš kalėjimo žmonai, jis 
tarp kitko sako:

“Taip, mūsų kelias ne ro
žėmis išklotas, bet mes pa
tys -jį išsirinkom. O aš ank
sčiau stačiau ir dabar tebe- 
statau aukščiau revoliuci
jos darbą už asmens ir šei
mynos laimę.”

Laisvoji Sakykla
“TURME BUVĘ VALDO”

žangos priešas. Kada jis iš-

pasakojau, idant nusiramin-

jų iš ten laišką, prašant jį 
grįžti Lietuvon. Jis tik gal
vą pakratė, ranka numojo 
ir nužingsniavo nuo manęs.

Nagi šiomis dienomis 
gauna vyrelis laišką. Argi 
neatbėgs jis pas mane, neši
nąs tą laiškelį. Sako:

— Štai, ar ne mano teisy- 
įbė, kaip aš sakiau? Ve, pa
siskaityk, — sako, duoda
mas man laišką.

Laiškas jam rašytas nuo 
sesers, kuri turi apie 30 
ektarų žemės ir gyvena 
Šiaulių apskrity.

Apart ypatiškų dalykų, ji 
jam rašo:

nių drabužių. Tai kodėl da
bar čia tų drabužių taip 
reikalinga, kad net stovi tū
li eilėse per dienas, “kaip 
prie išpažinties”?

Čia ar tik nebus štai kas, 
manau, kaip galima supras
ti ir iš daugelio laiškų iš 
Lietuvos. Daugelis dar atsi
mena 1914 metų karą, kada 

i caro pinigai liko beverčiai
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ninkal ir valstiečiai 1917 m. 
vasario mėn. nuverčia ca
rizmą.

Po vasario r e v oliucijos 
drg. Mickevičius—Kapsukas 
iš emigracijos grįžta į Pe
terburgą, kur jis kovoja lie
tuvių bolševikų eilėse prieš 
buržuazinę laikinąją vy
riausybę.

Spalio revoliucija nuver
čia buržuaziją. Prasideda 
pilietinis karas, drg. Micke
vičius— Kapsukas paskiria-

Draugas V. Mickevičius- 
Kapsukas gimė 1880 m. ko
vo mėn. 26 d. Vilkaviškio 
apskr. Suvalkų, gub. Savo 
revoliucinę veiklą jis pra
dėjo dar gimnazijoje būda
mas. Iš Seinų dvasiškių 
seminarijos, į kurią jis 
buvo prievarta nugabentas, 
jis pašalinamas kaip neišti
kimas “neturįs pašaukimo į 
kunigus”. Nuolatinis perse
kiojimas, kratos ir areštai,. 
kalėjimai, ištrėmimas ir 
emigracija štai ko pilnas 
drg. Mickevičiaus-Kapsuko 
gyvenimo kelias.

Prasideda 1905 metų re
voliucija. Lietuve o liaudis 
sukyla prieš carizmo pries
paudą. Prasideda pirmas 
Lietuvos žemės ūkio darbi
ninkų streikas. Drg. Kap
sukas tam streikui vado
vauja. Jo aktyvaus vadova
vimo dėka streikas apima 
plačius darbininkų sluoks- , 
nius ir užsibaigia jų laimė
jimu....... ....... ' !

vokiečiams užėjus. Man pa
čiam uošvė rodė 300 rublių, 
ištraukus iš po skersbalkio 
ir klausė: “Ženteli, ar jie 
bus kada vėl geri?” Be abe
jo, daugelis ir dabar Lietu-

— Dabar, brol, mus valdo,I vos gyventojų tikėjo, būk li- 
kurie turme sėdėjo — ko- tą laukia rublio (cariško) li- 

imunistai. Jie užima aukš- kimas, tai ir puolėsi pirkti 
čiausias vietas.

Toliau ji rašo, jog viskas pastovesnio, reikia ar nerei- 
labai pabrango, ypatingai'kia. O drabužiai pastoviau- 
drabužiai. Drabužiai netik šiai, galima juos bile kada 
brangūs esą, ale jų ir gauti 
nesą galima. Išstovį visą 
dieną eilėj, “kaip prie išpa
žinties,” o kada jau prieiną, 
tai gauną atsakymą, jog 
daugiau nebėra ir nežino, 
kada daugiau gaus.

Kadangi viskas pabran- 
gęs, tai ir vagių atsiradę. 
Vagys išplėšę jų klėtį ir iš
vogę drabužius ir viską ge
resnio.

Miško dar negavę pirkti 
ir nežiną, kada galės gauti, 
nes miškai, kaip ir žemė, 
esą nusavinti.

Taipgi jo sesuo rašo, jog 
nuo jo laišką gavus ir jai

už paskutinius litus, kas tik

arba vartoti, arba ir par
duoti, tai vali juos ir pirk
ti. Buržuazija, žinoma, pir
ko viską ir sabotažo tikslu.

Del tų vagių Lietuvoj 
buvimo, tai jau dabartinės 
valdžios nei pats “šventa-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

PASVEIKINIMAS 
"LAISVEI”

Gerbiama “Laisvės”
Redakcija:

Siunčiu ir aš savo .myli
mai “Laisvei” pasveikinimą
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biskį per vėlu, bet geriau, 
negu niekados. Vėlinu “L.” 
sulaukti dar kitų 30 metų. 
Tariu širdingą ačiū visam 
“L.” štabui už išlaikymą lai
kraščio darbininkų dvasioje 
ir ačiū tiems visiems, kurie 
padėjo laikraštį išlaikyti to
je dvasioje.

Laikraščio gerumas ne
priklauso nuo popieros. Pri
klauso nuo laikraščio visos 
vadovybės. O “Laisvės” va
dovybė kaip tik ir yra atsi-

fronte prieš Krasnovą, o vė-t 
liau lietuvių reikalų komisą-' 
ru.

Prasideda revoliucinė ko
va ir Lietuvoj. Vilniuje vyk
sta aštri kova už sovietų 
valdžią. Kapsukas atvyksta 
į Vilnių stodamas tos kovos 
priešakiu. 1918 m. spalių 
mėn. drg. Kapsukas stovi 
darbininkų ir valstiečių val
džios priešakyj ir, laimėjus 
proletarinei r e v o 1 i u c ijai 
Lietuvoj išrenkamas Liau
dies Komisarų Tarybos pir
mininku, o susijungus Tary
bų Lietuvai su Tarybų Be- 
lorusija liko Lietuvos ir Be- 
lorusijos Liaudies Komi
sarų Tarybos pirmininku. 
Buvo taip pat Lietuvos Cen- 
tralinio pildomojo komiteto 
pirmininkas, o vėliau Lietu
vos ir Belorusijos užsienių 
reikalų liaudies komisaru.

Nuo 1918 m. jis LKP CK 
narys, f919 m. Rusijos ko
munistų (bolševikų) parti
jos suvažiavime buvo iš
rinktas kandidatu į CK, 19 
24 m. V. Kominterno kong-

vęs apie Kalėdas.
I Jeigu jau taip, pažįstamas 
'sako, tai Lietuvoje tikra 
prapultis, tikra prapultis. 
Ką jau ir kalbėti apie ten 
važiavimą. -

Aš jį mėginau raminti, 
sakydamas, kad visgi jo se
suo jam nieko taip prasto 
apie dabartinį Lietuvos gy
venimą nerašo. Gal, sakau, 
nesuskaitei laiško gerai? 
Nes, mat, jis ne taip gerai' 
“gramatnas.” Ale kur tau, 
sako, suskaitęs viską gerai 
ir aiškiai. Jeigu jau taip, davusi su siela ir kūnu dar- 
tai taip, ką gi čia bepada- bininkų klasei, gina darbi- 
rysi.

Dabar apie tuos jo sesers 
pasakymus: sako, mišką nu
savino. Čia, aš manau, ji 
mėgina, del neapykantos, 
kaipo gerai pasiturinti ir 
laikanti samdinius, padary
ti ką baisaus iš nebaisaus. 
Juk kiek pamenu, tai ir prie 
“fiurerio” Smetonos miškai 
priklausė “valstybei,” tai'paremti gali kožnas lietuvis 
kas galėtų dabar čia prasto | darbininkas. Kas tik išsiga- 
atrodyti, kada jie priklauso Ii, privalo “Laisvę” užsipre- 
visuomenei? numeruoti metams.

Petras Butkevičius.

ninku reikalus iš visos šir
dies/

“Laisvės” štabas gerai ži
no, kad užėjus reakcijai pir
miausia nukentėtų “L.” va
dovybė. Bet draugai neatbo
ja, nors ir gyvybę reikė
tų paaukoti. Už tai mūsų 
darbininkų užduotis remti 
“Laisvę” kaip išgalime. O
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Kas link miško dar nega-
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Pirm ad., Balandžio 14, 1941 Trecias puslapis

Gražus Atsiliepimas
Pažangioji Amerikos lietuviška visuomenė puikiai įver

tina savo dienraštį “Laisvę”. Jubilėjinė laida sveikinimais* 
ir skelbimais buvo perpildyta ir daugelis jų liko regulia- 
rėm laidom. Organizacijos ir pav. asmenys, kurie nespė
jo pasveikinti Jubilėjinėje laidoje, atsiunčia savo pasvei
kinimus dabar. Šioje laidoje matot eilę gražių pasveikini
mų ir jų matome veik kasdien ant? pirmo puslapio.

Šie visi metai yra “Laisvės” 30 metų Jubilėjaus metai, 
tad pasveikinimai ir dovanos turi plaukti per visus 1941 
metus. Taipgi visur reikia ruošti “Laisvės” naudai pa
rengimus, bankietus, balius, piknikus, ir kitokias pramo
gas Jubilėjaus proga.

Jau turime 30 metų patyrimo spaudos palaikymo dar
be. Visi žinome, kad kainoms kylant, reikia remti pe
tys į petį, kad atsilaikyti—reikia daugiau aukų mūsų 
dienraščiui. Nors visko brangimas sudaro rūpesčio, kaip 
atsilaikyti prieš tą taip nenormalų finansų pūtimąsi, ta
čiau, atsižvelgiant į pažangiosios Amerikos lietuvių vi
suomenės puikų supratimą dienraščio reikalų, ir prakil
nų įvertinimą spaudos, tvirtai pasitikime, jog atsilaiky
sime.

Didžiausiais krizio laikais visuomenė suprato “Lais
vės” sunkumus ir laiku suteikė jai pagalbą. Todėl “Lais
vė” augo ir platinosi, kol patapo didžiausiu ir labiausia 
žmonių mylimu laikraščiu. Dabar, kada darbai geriau 
eina, kada algos kiek didesnės ir mūsų dienraščiui dova
nos bus didesnės, bus užtikrintas jai pasilaikymas.

Jau esame minėję, kad “Laisvė” pirko naują troką. Už 
Intertype mašiną mokame po $100 į mėnesį ir už troką 
po $35. Tai kas mėnuo reikia turėt paskyrus $135 už 
mašinas mokėti. Na, o popiera, algos ir kitos išlaidos 
taipgi yra reikalinga reguliariai išmokėti. Todėl turint 
•mintyje išmesti doleriuką aukų, nereikia vėlinti, jis dien
raščiui yra labai reikalingas jau dabar.

Draugijos, kurios dar nepasveikino “Laisvės” Jubilė
jaus proga, pasidėkite tai į savo dienotvarkį dabar ir 
pasveikinkite sekančiame susirinkime.

“Laisvės” Administracija.

Kas tie Rosikruciai ir 
Didžioji Baltųjų 

Brolija?
(Polemika ir Kritika)

Abelnai religija, tai yra 
necivilizuoto žmogaus 
padaras, kuri jau seniai būtų 
buvusi užmiršta, jeigu nė ta 
svarbi priežastis, kad dar 
šiandien su tos religijos pa- 
gelba, valdančioji klasė gali 
pavergti ir išnaudoti darbo 
žmoniją.

Kunigija, kada argumen
tuoja už religiją, tai visados,vos

naktiniuose marškiniuose su 
balta kepure. Ton Bagočius 

proto Prašus į nusipenėjusį bučerį.
. _ s in IzoLln nnfO ant jo kaklo ant ilgo len

ciūgo kaba nemažas kryžius 
ir užrašas: “Jie stengiasi su
rasti rakta...” v

Bagočius ant kaklo turi 
pasikabinęs j “dangų raktą” 
ir sako, kad dar jie jieško to 
rakto! Tam pačiam “Lietu- 

numeryje ir tilpo> Bago-

gyveni-Istorijos. Bagočius savo straip-1 vo knygoj, Clo
nes visus išradimus-page- snyje, pasiremiant vieno žmo- tions and Answers”, j klausima nni <->•!, n J V. .c ___ 1  j _ / un _ -i ... .

gyvena nekultūringą 
mą, i 
rinimus, net guzikus ir petne-’gaus parašyta knygute (“Bo
šas, skaito velnio išradimais ir sierucian Questions And An- 
todėl jie kelines su virve pa- swers with Complete History 
sirišę nešioja. “Church of of the Rosicrucian Order” By 
God” sektos pasekėjai tyčia II. Spencer Lewis) rašo ir su
duoda save įkąsti nuodingai Į ko, kad roci.krucių orderis sy- 
gyvatei ir tuo, sako, “prirodo” ikiu ir “baltųjų brolija”, pra- 
dievo buvimą. “American Un- side jo .1580 metais pirm Krik- 
known Tongue” sektos pase- ščionybės Egipte ir jau yra 
kūjai šaukia bereikšmius žo- 3600 metų senumo. Tai buvusi 
džius ir sako, kad dievas su- vienintelė mokslą nešanti 
pranta, šitos sektos pasekėjas į draugija, prie kurios priklau- 
John H. Mills vasario 6 d., sė ir priklauso daug žymių 
1935 m., Inez, Kentucky, žmonių ir tt. Bet autoritetingi
“dievui ant garbės” laike pa-! - 
maldų pasmaugė savo motiną 
Lucindą Mills. Keli metai at
gal Detroit, Mich., negrai, 
praktikuojant hindų kultą, 
vieną iš pasekėjų papjovė.

Ir vėl yra tarpe mohometo- 
nų fanatikų, kurie atkeliavę į 
Mecca aplanko visas “stebuk
lingas vietas”, pabučiuoja 
juodą akmenį ir po tam išsi- 
degina sau akis, kad daugiau 
negalėtų griešyti. . . Budistai 
fanatikai turi po karvę ne dėl 
pieno, bet dėl “atlyginimo”. 
Patys išbadėję, vos paeiti gali, 
nes stengiasi ko geriausia už
laikyti savo “išganytoją.. 
Net miega šalia karvės 
abiemis rankomis laiko 
uodegos, dėl atsargumo... 
kas nežino tų barbariškų 
hindusų praktikuojančių kul
tų, kurių aprašymui aš čia ne
turiu vietos?

Šitas parodo, kad Bagočius 
neturi nei elementarinio žino
jimo apie tą, ką jis bando ki
tiems pasakyti, už tai ir nukal
bėjo nei šį nei tą.

Tikėjimas ir Tamsybė

Toliaus. Mes visi žinome tą 
faktą, kad sulyg tikybos dog
mos, ko žmogus mažiau žino, 
to jis tinkamesnis kandidatas 
į dangų, ir kad tikyba rūpina
si “pagerinti” negyvų gyveni
mą. O Bagočius nori mums 
įkalbėti, kad būk tikybos ve
dančios žmones prie “aukštes
nės tobulybės” ir “didesnės 
gyvenimo apsaugos.” 

Toliau skaitome: 
“žmogaus evoliucijos kely

je į tobulybę, tautose atsiras
davo ir dabar atsiranda (sure : 
pavyzdžiui, Bagočius!—A. M. 
M.) asmenų su didesniais 
gamtos duotais gabumais. Tie 
asmenys suderina, sutvarko ir 
aiškina skirtingų kultų ir ti
kybų padavimus, tradicijas ir 
mokinimus. Jie yra įvairių ti-

Rosicrucian Ques- su tikybomis ir jų viešais ir 
slaptais bizniais. Todėl drą
siai sakau, kad bendrai sudė
jus visų tikybų dvasiškiją, iš
kaitant ir rosikrucių “šviesuo-

lius,” jie visi turi ir žino ne- • 
žįnomų paslapčių tiek, kiek jų 
turi i?* žino viena paprasta ci- 
gonka.

A. M. Metelianis.

mą, ar. rosi kručai turi paslap
čių? atsakė, kad apart “pass
word”, ką nariai turi užlai
kyti slaptybėj, kitokių paslap
čių neturi. Toj pačioj kny
goj randame daug klausimų 
ir atsakymų, ir kai kurie iš jų 
gana įdomūs.

Klausimas.— Ar bedievis 
gali būti rosikrucių?

Atsakymas.— Negali, 
be dievo pagelbos žmogus 
galįs suprasti jų mokslo.

Klausimas.— Ar rosikru
ciai praktikuoja astrologiją?

Atsakymas.— Ne. Bet to
liau sako, kad daug rosikru
cių interesuojas astrologija, 
tai dėl pasipinigavimo jie lei
džia praktikuoti astrologiją.

Kl.— Ar rosikruciai tiki, 
kad žmogus po mirties gyve
na ?

Ats.— Taip, pilnai tiki. E- 
sančios “two planes” dėl žmo
gaus gyvybės: viena 
žemės, o kita kur tai 
dėl mirusių.

Kl.—Ar rosikruciai 
žįsta evoliucijos mokslą?

Ats.—Visai ne. žmogus tu
rįs sielą, už tai jis negalėjo 
išsivystyti iš žemesnių gyvū
nų, bet buvo per patį Dievą iš 
molio nulipintas ir siela įpūs
ta.

Ta Bagočiaus “šviesuolių” 
brolija, panašiai, kaip Salava- 
tion Armija, pilnai tiki Bibli
jos pasakoms, o ignoruoja 
evoliucijos mokslą.

Daugiau Kvailysčių ir 
Apgavysčių

Pradžioj 1940 metų, Wa
terbury, Conn., mirė lietuvis 
advokatas M. K. Lukošius, ku
rio kūnas buvo krematorijoj 
sudegintas. Gi F. J. 
sako, kad advokatas 
transiciją pergyveno, 
tuviškai reiškia, kad 
nemirė, o tik persikraustė ant 
kitos “planes” gyventi.

Taipgi rosikrucių orderis 
yra artimuose santikiuose su

nes
ne- Sveikinu “Laisvę” jos 30 m. Jubilė-

jaus proga ir linkiu jai stipriai augti irfaktai labai prieštarauja šiam 
F. J. Bagočiaus sraipsniui ir 
sako visai ką kitą. Kaip va: 
“The Encyclopedia Britanni
ca,” “The Encyclopedia Ame
ricana,” “A Dictionary of Re
ligion and Ethics”, “The Co
lumbia Encyclopedia,” “The 
International Encyclopedia” ir 
daug kitų sako, kad Rosicru
cian Order buvo įsteigtas per 
liuteronų kunigą John Valon- 
tin Andrea, Cassel, Vokietijoj 
1614 metais šito metskaičio. 
Amerikoje pirmas skyrius bu
vo įsteigtas 1694 metais. Tą 
patį sako ir tūli rosikrucių va
dai. Kaip va, Max Heindel 
savo knygoj “The Rosicrucian 
Mysteries, Their Secret Teach
ings” ir istorikas Arthur E. 
Waite savo dideliam veikale 
“The Brotherhood of the 
sy Cross”.

Taigi, visi faktai rodo, 
rosicrucių orderis yra 
metų senumo, o Bagočiaus ar
gumentavimas, kad jis yra 
3600 metų, nevertas kišeniuje 
skylės.

Tas pats H. Spencer Lewis, 
kurio raštu pasiremiant F. J. 
Bagočius rašė savo straipsnį 
apie Didžiąją 
ją, yra parašęs 
Life of Jesus,” 
kad Jėzus būdamas 12 metų 
paliko savo tėviškę ir iki 30 
metų buvo nariu ir mokiniu 
“The Great White Brother
hood”, už tai ir buvo toks 
“smart.” Gi kitoj to paties 
autoriaus knygoj “The Secret religinių kultų Theosopistais 
Doctrines of Jesus,” Lewis sa
ko, būk Jėzus ne visus sekre
tus pasakęs savo mokiniams 
ir kuriuos žino tik rosikruciai.

sako:
‘The Great White Brother

hood are carrying the unal
tered purpose^ of the Secret 
School established by Jesus.” 

čia pasakoma, kad tą bro
lija, vietoj skelbti tikrą žino
jimą, tai neša Jėzaus “moks
lą”/

Beje, “The New Internatio
nal Encyclopedia” štai ką sa
ko apie tą “šviesuolių broli
ją :■ ' ■

“The members of secret so
cieties professing to be phi
losophers but in reality char- 
latons, who in the 
and eighteenth 
made themselves 
by claiming to be 
secrets of nature including the 
power to transmute the baser , .■ ■ . <
metal into gold, to prolong no.tlk 12 lalPsn‘V 
life by the use of he elixir 
Vitie, to have a knowledge 
of passing events in distant 
places, and to 
things by the 
the Cabbola.”

Rosicrucių
Ir vėl F. J. 

kad būk brolija turi daug vi
sokių paslapčių, kurias žino 
vien tik brolijos nariai, pasie
kę šviesuolių laipsnį ir tt. 
Gi rosikrucų orderio galva, 

i kuris vadinamas “emperato-1 
kaip matysi- rjum>>> Spencer Lewis sa-■ 
to atsargumo .___ ._________—__________

bujoti. Čia prisiunčiu mažą dovaną, $5.

William Defysnys,

Stamford, Conn,

,,

ir

už savo tikybą, o visas kitas čiaus ilgas straipsnis, užvar-.kybų kunigai, dvasiškiai, ne- 
tikybas vadina netikromis, dintas: “Didžioji Baltųjų Bro- j suprantamų reiškinių aiškin- 
klaidingomis, arba net velnio pija” (The Great White Bro- tojai, dievų norų ir galingumų 
išrastomis. Bet už vis daugiau- pherhobd). Kaip Bagočius tuo- žinovai.”
šia nesąmonių prikalba, tai se “marškiniuose” nelabai pa- čia Bagočius sako, kad kučia Bagočius sako, kad ku- 
kada tą religiją pradeda girti našus į Bagočių, taip lygiai ir nigai yra gabiausi žmonės— 

apie genijai, kurie būk esą arti-ir į padanges kelti buvęs ar- straipsnyje jo nuomonė 
ba net ”<
štai gruodžio mėnesio praeitų 
metų, J. Tysliavos leidžiamam 
žurnale “Lietuva” ant virše
lio telpa F. J. Bagočiaus ab- 
rozas, kur parodo Bagočių

Av 1 l/l M U V yu w v* J v J **v«va**xz**vz wjkZAVz o'- 11 * J d 11 11 UI IV U UI\ -*• v *

esantis’ laisvamanis J religiją stebėtinai skirtinga, muose santykiuose su dievais, 
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LIGONINĖS IR PRIEGLAU
DOS BUV. DVARUOSE

Rokiškio apskrityje nacio
nalizuotuose dvaruose, kur 
smetoniniais laikais kentėjo ir 
vargo kumečiai, dabar Tarybų 
valdžia steigia darbo žmo
nėms reikalingas įstaigas.

Pavyzdžiui, Sakelio dvare, 
Pandėlio valsčiuje, įsteigta li
goninė, su 40-čia lovų; Jūžin
tų valsčiuje, Gačionių dvare 
ir Panemunėlio valsčiuje, Rat- 
kūnų dvare įsteigtos 
prieglaudos; Rokiškio 
je, Vengerinės dvare 
nemunėlio valsčiuje,
kių dvare, įsteigtos mašinų — 
traktorių stotys.

Kur klestėjo skurdas, šian
dien steigiamos ligoninės, se
nelių prieglaudos, mašinų — 
traktorių stotys. Vergijos židi
nius tarybinė valdžia paver
tė kitais židiniais, kuriuose 
darbo žmonės ras sveikatą, se
natvėje ramų poilsį, kaimas - 
priemones savo gerovei kelti.

senelių 
valsčiu- 
ir Pa- 
Mažei-

Washington, bal. 11. — 
Prez. Rooseveltas veikliai 
tariasi su savo ministeriais 
apie kariniais šios šalies lai
vais lydėjimą prekinių laivų 
į Angliją.

Ir

Ro-

kad
327

Blatųjų Broli- 
“The Mystical 
kur “prirodo,”

čia ant 
aukštai

pripa-

Bagočius 
Lukošius 
o tas lie- 
Lukošius

4

“Laisvės” 30 metų gyvavimas yra didelis džiaugs
mas pažangiąja! Amerikos lietuvių visuomenei, o ypač 
moterims. Nes “Laisvė” iš pat pradžios savo pasiro
dymo buvo žadintoja moterų kovai už lygias teises su 
vyrais.

Sveikiname “Laisvę” Jubilėjaus proga ir linkime 
jai gyvuoti ilgiausius metus su puikiausiu pasisekimu!

Lietuvių Moterų Kliubas-
CLEVELAND, OHIO.

■S

Daug kas iš mūsų žinojome tai žino jų narus ir spėkas! 
F. J. Bagočių, kaipo atkaklų 
laisvamanį-bedievį, kuris savo 
prakalbose be pasigailėjimų 
kritikuodavo religiją, dievus, 
kunigiją. Bet šitame straipsny- 

ne-i je jis tą viską užgiria ir 
girdėtu būdu išgarbina.

Bagočiaus Plepalai
Štai skaitome:

“Visi tie kultai, tos tikybos 
labai gražios ir įdomios, ro
dančios žmogaus nepaisan
čias pastangas jieškoti aukš
tesnės tobulybės, rasti didesnę 
gyvenimo apsaugą.” (Visur 
mano pabraukta.—A. M. M.), 
čia Bagočius žodį “gražios” 
ne vietoj pavartojo, bet dėl to 
mes su juo diskusijų neveši
me. Mums svarbu, tai jo pa
sakymas, kad “visi tie- kultai, 
tos tikybos labai gražios” ir tt. 
O mes žinome nemanai religi
nių kultų ir sektų, kurios dar 
šiandien savo elgsena yra la
bai negražios, labai nekultū
ringos, labai barbariškos ir 
net žmogžudystę 
jančios.

Dėl pavyzdžio

Tokių nesąmonių net patys 
kunigai apie savo “stoną” ne-1 
drįsta žmonėms skelbti.

Ir vėl:
“Aišku > ką dabartinis mok

slas ‘žino’ ir ką ir kaip da
bartiniai mūsų teologai aiški
na apie gamtos pasireiškimus, 
toli gražu nėra dar pilna tik
renybė.”

Dėl Bagočiaus, tai 
teologai” (kunigija)
dievų žinovai, bet ir gamtos 
aiškintojai. Dar tiek laimė, 
kad kunigija nevisada sako 
“pilną” tikrenybę” — reiškia, 
kaip kada pameluoja.. . Ba
gočius pirm pradėjimo kalbė
ti apie “Didžiąją Baltųjų Bro
liją” štai ką sako:

“Dėl to ir į 
tori j oje faktus 
atsargiai,” bet 
me, tai jis pats
visai neprisilaikė, kalbėdamas 
apie “broliją”. Visose infor-1 
ei jų knygose visur kalbama 
tik apie Rosicrucian Order.

seventeenth 
centuries 

conspicous 
possessed of

“mūsų 
ne tik discover hidden 

application of

Apgavystė
Bagočius sako,

užrašytus is- 
reikia žiūrėti

praktikuo- Apie tuos Bagočiaus stebukla
darius, o niekur nerandame 

paimkime'atskiro aprašymo apie tą “bal- 
New Mexico valstijoj Romos tųjų broliją”. Tad ir nedy- 
Katalikų sektą, “Peintente vai, kad ta “brolija” yra ži- 
Brotherhood” (savęs kankini- noma nedaugeliui žmonių. Ro

sicrucian—Rosae Crucis (rožė 
ir kryžius), tai draugija, arti
mai panaši masonų draugijai, 
tik daugiaus <‘turi” paslapčių. 
Gi “didžiosios Baltųjų Broli
jos” vardu vadinasi tūli Ro-. 
sierucian skyriai. I

Dabar kas link draugijos

mo brolija), kurie dar ir šian
dien praktikuoja brolišką fla- 
gelatizmą (saveplakimą) ir 
prieš Velykas, “didžiojoj pėt- 
nyčioj”, vieną iš savo sektos 
nukryžiavo ja. Arba vėl Penn- 
sylvanijos ir Ohio valstijose 
Mennonites sektos Šiandien

ir kitais akulistiniais “moks
lais.”

Pats H. Spencer Lewis sa
ko, kad rosikruciai užsiima 
ne tik mokyklų steigimu, bet 
ir nesektinių bažnyčių, reiš
kia, yra tikyba. O kaip pa
tarlė sako, kad česnaką gali 
vadinti rūta, mėta, pinavija, 
o tuomi jo kvapo nei skonio 
nepermainysi. Taip yra ir su 
tikyba: ją gali vadinti broli- 

I ja, mokslu, tobulybe ir šim
tais kitų vardų, o ji kaip bu
vo, taip ir paliks necivilizuoto 
žmogaus proto padaras.

štai ką Bagočius sako apie 
brolijos slaptą veikimą:

“Apie jos slaptą veikimą 
gali žindti tiktai nedaugelis 
aukščiausių laipsnių (12 laip
snių) pasiekusių šviesuolių.”

Be išimties visų tikybų dva
siškuos ta “dieviška galė” ir 
tos tos paslaptys,” kurias ži- 

“šviesuo- 
liai,” yra meškerė su smailiu 
kabliukų, ant kurios savano
riai kimba lengvatikės aukos.

Aš gerokai esu susipažinęs

&

Sveikinam “Laisvę” 
30 m. Jubilėjaus proga 
ir linkime jai dar 30 m. 
gyvuoti!

L. D. S. 62 KUOPA.
SO. BOSTON, MASS.

Sveikinu “Laisvę” 30 metų Jubilėjaus 
proga kaipo geriausią, stipriausią ir di
džiausią Amerikos lietuvių liaudies dien
raštį.

Tegu gyvuoja “Laisvė” ilgiausius metus!
Tegu gyvuoja pažanga Amerikos lietuvių » 

tarpe!

Augustas Hintza.
BROOKLYN, N. Y.

a>

Sveikinu “Laisvę” 30 metų Jubilėjaus 
proga ir linkiu “Laisvutei” ilgiausių me
tų, žadinti darbo liaudį! “Laisvės” para
mai auka—trys doleriai, ir naujas skai
tytojas.

Antanas Žilinskas
DETROIT, MICHIGAN. '

Sveikiname “Laisvę” 30 metų Jubilėjaus 
proga, kaipo labiausia žmonių mylimą lie
tuvių dienraštį.

Lai gyvuoja “Laisvė”! Lai gyvuoja ap- 
švieta Amerikos lietuvių išeivijoje!

A.L.D.L.D. 104 KUOPA,
CHICAGO, ILL.

T

Sveikiname “Laisvę” 30 metų Jubilėjaus 
proga ir linkime jai augti ir bujoti.

“Laisvės” puikus pasisekimas per 30 metų 
jos gyvavimo stipriai pabrėžia tą faktą, jog 
“Laisvė”' yra netik didžiausias laikraštis Ame
rikos lietuvių, bet ir labiausia žmonių myli
mas.

Širdingai linkime “Laisvei” tuom pat progresu 
žygiuoti pirmyn kaip ji žygiavo per tą 30 metų.

L.D.S. 159 KUOPA,
NEW YORK CITY.

Sveikiname ‘Laisvę’ Jubilėjaus proga 
ir linkime jai gyvuoti ilgiausius metus.

Užtikrinimui “Laisvės” gyvavimo pažan
gioji Amerikos lietuvių visuomenė privalo 
netik finansiniai remti “Laisvę,” bet turi 
rūpintis ir jos platinimu.

L.D.S. 47 KUOPA,
LIVINGSTON, N. J.
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I IIšvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

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

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

RIIEINGOLD EXTRA DRV.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

J. Vilkelis.

Laiškas iš
Lietuvos

T

con-

SCRANTON, PA.

mūsų

of

tą svarbų Y.
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Kliubo
Market

priminti, 
nėra tik

kad 
taip

lietuviai, 
kviečiu

kad 
įvy-

Lie- 
sve- 
St.,

ne-
ne-

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

Anglijos bombnešis nakties laiku lekia Vokietijon 
bombarduoti miestus.

t

tik Birutei, bet 
Indriuliams, ku- 
triūso 

dukrelės,
taip aukštą

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

nė išlai
ko! ji 

mokslą i-

NOTICE ii- hereby given that License No. 
GB 12344 has been issued to the undcr- 
singned to sell beer, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 511 -9th St. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to he consumed off the premises.

FRANK TURCHIANO
511—9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 295 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 594 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

TONY CANZONERI 
tVines & Liquors, Inc.

594 Atlantic Avenue, Brooklyn,

■ ■ - ■ ■ ,
-T*’"

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3173 has been issued to the undOfsighed 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4514—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bę consumed on the 
premises.
RAYMOND REI^IGOLD & MAX BERO.ZI 

4514—13th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SB 12 hits been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 E. 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX Ix?R()Y SCHRAUTH 
(LeRoy's Tavern)

1814 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7402 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqtior at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 945 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
CHARLES JOVINO & BERNARD REPETTI 

Sunrise Restaurant
945 Liberty Ave., •* Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License. No. 
RL 4970 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2888 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELEN CIHBOWSKI
I 2888 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given, that License No. 
RL 5018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 347 Nostrand Ave., & 409 Gates 
Ave., Borough of Brooklyii, County 
Kings, to be consumed on the premises.

NATHAN ROBINSON
317 Nostrand Ave., \
409 Cates Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that Litense No. 
RL 7417 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 284 Scholes St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

CHARLES' VIGUNAS
284 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby giveh that License No. 
RL 0099 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3386 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CRESCENT PALACĘ, INC.
3386 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1498 has been issued to the undersigned 
to sell boor, wine and liquor at rtita.il under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 238 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

JOSEPH STEFANDL
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1872 lias been issued to the Undersigned 
to sell beer, wino and liqudr at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 858 Glenmore Ave., Borbugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE KROSNOGIRO 
Bar & Grill

858 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

KRAUJO
Frieinambs Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

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

Valandos: 9 A. M.

Youngstown, Ohio
Jau Tik Kelios Dienos Beliko 

LDS 9 kuopa rengia šokius 
I!) dieną balandžio, šeštadic- 

nenuėjo nį 7:30 vai., Romanų svetai-

Ketvirtas! puslapis Pirmad., Balandžio 14, 1941

Ruoškitės Prie LDS 9-to Apskričio 
Metinės Konferencijos

LDS 9-to Apskričio metinė 
konferencija įvyks sekmadie
nį, balandžio Ž7 dieną. Prasi
dės 10 vai. ryto, 1832 So. 
Eleventh St., Golden Eagle 
Hall, St. Louis, Mo.

Daugelis LDS apskričių 
laiko po dvi konferencijas į 
metus. Devintas Apskritys tik 
sykį į metus susirenka padis- 
kusuot ir aptart savo organi
zacijos reikalus. Todėl pra
šom visų LDS 9 Apskričio ri
bose kuopų būtinai prisiųsti 
delegatus, {patingai primenu 
Collinsvillės, Wilsonville, Bul
pitt ir Auburn kuopoms, žiū
rėkit draugės-gai, kad nepra- 
leistumėt konferencijos. Taip
gi prašom prirengti tinkamus 
raportus delegatams, kad jie 
būtų aiškūs ir trumpi. Konfe
rencijoj gali dalyvaut ir sve
čiai nuo kuopų.

Beja, reikia prisimint ir 
apie 120 kuopą, ar nebūtų

gražu, gerbiamieji 120 kuopos 
nariai, kad ir jūs dalyvautu- 
mėt su mumis bendrai apskri
čio suvažiavime ? Pagalvokite.

Apie 9-to Apskričio veiki
mą mažai buvo rašyta spaudo
je, bet kiek girdisi iš trijų 
apskričio žymių organizacijų, 
tai jie pusėtinai naujų, narių 
gauna ir kada bus išduotas jų 
raportas, tai veikiausiai pasi
rodys, kad jie bus gavę apie 
50 naujų narių.

Reiškia, apskritys
naujais nariais. Geriausio pa
sisekimo apskričio organizato
riams.

Taigi gerbiami draugai-’gės 
jsitėmykite, kad mūsų apskri
čio metinė konferencija įvyks 
balandžio 27 dieną, 10 vai. ry
to. Prisirengkite gerai ir nepa
mirškite atsilankyt.

Geo. Bendix,
Apskričio Pirm.

auga

Massachusetts Pažangiųjų Lietuviu Aty 
dai; Vytauto Bacevičiaus Koncertas

Sekmadienį, balandžio 20, viena sėdynė ir kiekvienas co- 
dieną, jau visiems žinomas žy
musis lietuvis pianistas ir 
kompozitorius V. Bacevičius 
koncertuos Bostone, Steinert 
Hall, 3 vai. po pietų, šis V. 
Bacevičiaus koncertas bus vie
natinis jo pasirodymas Mas
sachusetts valstijoj, tad visi 
pasižymėkit tą dieną ant ka
lendoriaus aiškiu ženklu, 
nepamirštumėt

lis Steinert Hali auditorijos 
turi būt užpildytas mūs lietu
viais.

Pagelbinis artistas šiame 
koncerte bus mūsų Amerikos 
lietuviuose garsenybė, 
geriausias dainininkas 
siliauskas.

Koncertas prasidės 
ališkai, laiku lygiai 3

Vieną turiu 
V.' Bacevičius 
sau paprastas piano baladoto- 
jas, bet nepaprastų gabumų, 
pirmos rūšies muzikas, “maes
tro** kuris siekia į eiles pa
saulinių piano garsenybių.

Mums, pažangiesiems lietu
viams, ne tik bostoniečiams, 
bet ir visos Massachusetts, yra 
svarbu dalyvauti V. Bacevi
čiaus koncerte ir remti jį vi
somis mūsų spėkomis ne vien 
tik todėl, kad jis yra skaisti 
žvaigždė lietuvių tautai, kad 
jis turi nepaprastus gabumus, 
bet dar ir todėl, kad jis, pasie
kęs aukščiausius horizontus 
muzikos pasaulyje, 
asmeninio oportunizmo ke
liais, bet pasiliko su Baudžia. 
Pasirinko semti iš jos sau į- 
kvėpimą ir dirbti jai. Aš 
tikiu, kad Mass, pažangieji 
lietuviai įvertins tą, kas yra 
garbingo ir prakilnaus lietu
vių tautoje, ateis pasigėrėti 
ir sykiu pagerbti jį, paskatin
ti jį prie didesnio pasiryžimo, 
prie didesnio darbo kelti lie jlonijų 
tuvių kultūrą ir sykiu lietuvių j dalyvauti 
ir Lietuvos vardą į 
plotme iki galimų aukštumų. 
Aš tikiu, kad kiekvienas Mass, 
lietuvis, kuris turi pretenzijų 
vadinti save pažangiu, įrodys 
tą atvykstant ir dalyvaujant 
V. Bacevičiaus koncerte. Kiek-

punktti- 
val. po 

pietų. Tad prašome visų 
sivėluoti. Geriau anksčiau, 
gu vėliau.

Steinert Hall randasi
Boylston St., prieš*Bostono so
dą. Iš kitų miestų atvažiavu
sieji, ras užtektinai “parking” 
vietų artimai svetainės.

Po koncerto bus bankietas, 
kuriame dalyvaus mūsų, ger
biamas svečias, tad kurie no
rėsite arčiau su juo susipažin
ti, ten turėsite progą.

Zavis.

Laisvoji Sakykla
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

sis tėvas,” spėju, nedrįstų 
kaltinti. Lietuva, dėkui Die
vui, garsi vagimis jau iš pat 
praeities. Mūs “kunigaikš
čių” gadynėj juk buvo tik 
nusispjauti ponui pavogti 
gera žemę iš valstiečio, o 
jam primesti tik lieknynus. 
Mano pat gimtinės kaimui 
taip atsitiko. Paaugęs dar ir 
pats eidavau į dvaro laukus 
prie senųjų kaimo sodybų 
klemkų j ieškoti.

Mano vaikystėj jeigu ply
ta butum metęs būrin, tai 
kas antra plyta būt arklia
vagiui patekus. Arkliava
giai iš tikrųjų pas mus ta
da buvo paprastas dalykas. 
Vargiai buvo kiemas, kuris 
nebūt kada buvęs apvogtas.

O ką jau kalbėti apie mūs 
buržuazijos valdininkystes 
šiame amžiuje. Juk visokie 
ministerial tik plovės ir plo
vės nuo įvairių įvairiausių 
“pasisavinimų,” įskaitant ir 
kunigėlius susitepusius tai 
su bekonais, tai su kitais 
ten galais, už ką ir pas vys
kupus ir pas patį popiežių 
išrišimo reikėjo jieškoti. Tai 
“tautą mylinčių” darbas.

Tie. visuomenės priešai 
vis dar nenori žinoti ir su
prasti, jog jų vagysčių die
nos jau pasibaigė ir jokių 
“nusiplovimų” nebėra už 
vagystę. Darbiniu kiška 
tvarka užtikrina pragyveni
mą visiems. O jeigu kas no
ri tam kenkti vaginoj imu, 
vietoj dirbti naudingą dar
bą, tas jau turės skaudžiai 
nukentėti.

O kas link valdininkais 
buvimo tų, kurie buvo kalė
jime, tai geri katalikai visai 
neturėtų už tai rūgoti, nes 
komunistai ne už krimina- 
lystę kalėj i muose sėdi. 
Krikščionių ir kalbamas 
Kristus buvęs net nukryžia
vo tas, primetant jam krimi- 
nalystę, o dabar jis, pagal 
krikščionis, dangaus kara
lius, kad už biednus kovojęs.

A. Gilmanas.

ko dukterį ir prižadėjo ją 
vest, nors tūli jiem darė vi
sokias kliūtis ir merginą vi
saip niekino, bet jis viską per- 
kentė ir savo prižado nesu
laužė.

Nors pats veikalas neturi 
didelės svarbos, bet aktoriai, 
tai galima sakyt rinktiniai, vi
si savo roles atliko gerai, ge- 
riaus nė wilksberiete išdyku
si pati neaktina, ir labai g*e- 
rai mokėjo savo roles.

Labai buvo gražu, kaip 1- 
mo ir 2-ro skyriaus 64’ vaiku
čiai bei mergaitės sudainavo 
“Greeting Song,” o 3-čio ir 
4-to skyriaus “Rheumatiz” pa
staroji dainukė padarė labai 
daug juoko, 5-to ir 6-to sky
riaus studentai ir studentės iš
pildė “Balloon Dance,” o 7-to 
skyriaus studentai vaizdavo 
U. S. “Marines” veikimą.

Bet man už viską geriau
siai patiko, tai mūs Birutės 
Indriuliukės gabumas, nes di- 
riguot tokiam chorui, arba 
orkestrai, tai jau nėra baikos, 
o ji taip puikiai atliko be jo
kios klaidos, kad daugelis iš 
svetimtaučių jai labai pavydi 
tos garbės.

Bet aš sakau, kad tai garbė 
priklauso ne 
ir jos tėvams 
rie negailėjo 
dų dėl savo 
pasiekė
muzikos -srity.

me nuvargusią lietuvišką ir 
darbininkišką dvasią šioje kie
tųjų anglių apylinkėje.

Dar pora svarbių primini
mų :

1) Koncertas prasidės ly-» 
giai 6 valandą vakaro (ne vė
liau!); 2) tikietus, ant kiek 
galima, meldžiame pasipirkti 
iš kalno pas choro narius, tas 
reikalinga vakarienės kieky
bei.

šis svarbus ir didelis Lyros 
Choro parengimas atsibus 
tuvių Progresyvių 
tainėje, 325 E. 
Wilkes-Barre, Pa.
Komisijos Narys,

Minersvillietis J. Ramanaus
kas gavo tokį laišką:

Kaunas 1-27—41 m. 
Brangūs dėdžiai:

Jau taip seniai susirašinė
jom ir delko, nežinau. Mes 
Jum rašėm, bet nuo Jūsų at
sakymo negavom, gal ir ra
šėte, bet jau buvom gal išvykę 
iš Canados.

Turbūt žinojot apie ten bu
vusį streiką Carbine, ir jo re
zultatus, nes aš buvau para
šius straipsnį į “Laisvę.”

nėj, 645 Poland Ave., Youngs
town, Ohio.

Victor Griniaus orkestrą iš 
Thompson, Ohio, gros lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius, 
šiame parengime dalyvaus ii’ 
LDS 4 Aps. valdyba. Jie pa
aiškins LDS reikšmę. Kviečia
me CIevelando ir Akrono far- 
merius ir visų apylinkinių ko- 

lietuvius ir lietuvaites 
u. šiame parengime,
pasauline I Kas šiame parengime norės 

prisirašyti prie LDS, galės tai 
padaryti be jokio įstojimo į 
visus skyrius. Ir daktaras bus 
nemokamai.

Visi dalyvaukite. Kviečia 
rengėjai. Komisija.

Nors matome laikraščiuos iš 
korespondencijų daug visokių 
naujienų, ir nepaprastų įvykių 
lietuvių tarpe, bet bus nepro- 
šalį paminėt ir svetimtaučių 
judėjimas.

Aš senai žingeidavau pa- ( 
tirt apie airius, nes’ Scranto- j 
nas jais labai tirštai apgyven
tas, o jau per St. Patricks 
Day, tai visi pasipuošę ir ap
sikaišę žaliais kaspinais bei 
plunksnomis. Nors aš esu gir- 1 
dėjęs iš pačių airių lūpų, kad 
garsusis Patrickas gimęs, no 
kovo 17 d., bet 8-tą ar 9-tą 
kovo, o kad Patricko tėvai dar 
neturėjo laikrodžio, todėl ir 
tikrai nežinojo ar jis gimė 
prieš 12 vai. nakties ar jau po 
12-tai, todėl, kad nepadaryt 
klaidos sudėjo abidvi dienas į 
daiktą ir padarė 17 d. jo gim
tadieniu. Aš nežinau, kiek ta
me teisybės, bet taip girdė
jau kalbant.

Kadangi šiais metais ap- 
vaikščiojimą rengė su koncer^ 
tino ‘ programa, ir pesrtatymu 
“My Wild Irish Rose,” todėl 
žingeidavau pamatyt, kaip jų 
aktoriai - artistai prasilavinę, 
apart to patyriau, kad jauna 
lietuvaitė, B. Indriuliukė, di
riguos chorui susidedančiam 
iš 44 merginų ir smuikų or
kestrai susidedančiai iš 25. 
ypatų. Būtinai nusprendžiau 
dalyvauti.

Na, ir neapsirikau.
Publikos Holy Rosary 

School Auditorium buvo pil
nutėlė ir man pasitaikė atsi
sėst tik antram suole nuo 
“steičiaus.”

i Vaidinimas buvo imtas iš 
1904 m., vieta County K.ildar- 

, re ir Dubline, kur turčiaus sū
nus įsimylėjo į’ biedno ūkinin

Pranešimas Visai Apylinkei
Čia nerašau tuščios agitaci

jos, o tik svarbų pranešimą 
bei pakvietimą, kurį, tikiu, 
šios apylinkės “Laisvės” skai
tytojai pilnai ir tinkamai įver
tins.

Jau visi girdėjot, kad Wil
kes-Barre yra susiorganizavęs 
naujas progTesyviškas Lyros 
Choras. Taip pat visiems aiš
ku, kad šis choras turi už 
tikslą patarnauti ir kitoms 
progresyviškoips bei darbinin
kiškoms o rga n i z a c i j o m s.

Todėl, varde choro, kaipo 
vienas iš jo tvėrėjų, drįstu 
prašyti šios apylinkės visų su
sipratusių lietuvių, idant atei- 
tumės Lyros Chorui į talką ir 
padėtumei jam moraliai ir 
materialiai sustiprėt, štai jums 
ir proga:

Balandžio 20 d., sekmadie
nį, 6 vai. vakare, Lyros Cho
ras rengia puikų koncertą ir 
gerą vakarienę. Koncertinę 
programą pildys sekamos spė
kos :

1) Lyros Choras su arti 40 
dainininkų, po vadovyste ' sa
vo mokytojos, d. V. Radišaus- 
kiūtės; 2) plačiai pagarsėjęs 
dainininkas, d, Stasys Kuz
mickas iš Shenandoah, Pa.; 
3) visų mylimas ir plačiai ži
nomas dainininkas, d. Vincas 
Valukas-Wall su dviem savo 
sūnais; 4) bus merginų okte
tas, vyrų kvartetas, duetas ir 
tt.

Po koncerto bus vakarienė, 
o po vakarienės seks abelnas 
pasilinksminimas • prie geros 
muzikos.

Kaip matote, šis choro pa
rengimas bus vienas iš pui
kiausių, į kurį sudėta nemažai 
energijos. Todėl gerbiami šios 
plačios apylinkės draugai ir 
draugės ir visi geri 
varde Lyros Choro, 
visus dalyvauti šiame parengi
me ir tuomi paremti chorą.

Priduokite jaunam chorui 
energijos. Veikime visi vienin
gai. 'Gaivinkime ir stiprinki-

Taip išstrėikavę 2 metus, 
turėjom apleisti Canadą, nes 
ten visiškai kasyklos užsidarė, 
o kitur nebuvo įmanoma dar
bas gauti.

Kaip žinote, mes jau dabar 
atsiekėm savo troškimus gim
toj šalelėj, kur visų tautų vie
nybė žydi, čia tik tam nėra 
vietos, kuris nenori dirbti, o 
išnaudoja kitus. Mes paten
kinti kurdami naują gyveni
mą, nes • matom ateities švie
sų rytojų.

Jaučiu, dėdyti, kad ir Jūs 
taip pat tą jaučiate, nes gir
dėjau per radio jūsų, sveikini
mo žodžius, tveriantis naujai 
vyriausybei. Juk mes taip to
li esam nuo vieni kitų, bet 
tuomet jaučiau jūs, rodos, čia

pat. Nežinau, ar greitai pa
sieks šitas laiškas jumis, nes 
karo audros gali jį nublaškyti 
kažin kur, bet vis dėlto rizi
kuoju, ir jeigu gausite, tai 
prašom greitai atsakyti.

Sakykite, kaip gyvenate ? 
Kaip dėdė Vincentas, negau
nam nė nuo Uršulės laiško, 
nežinia nė kur ji dingo. Kodėl 
mes taip jau apsileidom, kad 
nežinome nė apie savuosius9

Kad ne šitas biaurusis ka
ras, tai tikrai kviesčiau ir 
laukčiau Jūsų parvažiuojant 
nors pasisvečiuoti-paviešėti. . .

M. Bitkauskienė.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnauj’am krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems
Brooklyn, n.y

/tasai

THE BAKERS’

Varpo 
keptuvė

union LABEL

yra 
unijinė

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

Siunčiamo duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kalnas.

VARPAS BAKERY, 36-40StaggStreet, Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną su ba tą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užejimui su mote
rimis. Nedčliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

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

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės Ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerkles 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir 
kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Motetų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zihs, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

TYRIMAI — ŠLAPUMO TYRIMAI — X-RAYS

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

rtita.il


Pirmad., Balandžio 14, 1941 LAISVE Penktas puslapis

Didelis, Entuziastiškas Naujosios Anglį 
jos Moterų Sąryšio Koncertas

balsų ir jei- 
daugiau la- 
ateityje dar

mi- 
dai- 

ir 
pu-

nurodoma jo

zmo-

kurie 
buvo

Balandžio 6 d., Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St., 
Worcester, įvyko N.A.M.S. 
koncertas. Jeigu nebuvai, tai 
nekaltink kitų, nes pats kal
tas. žmonių buvo pilna svetai
nė ir pašaliais matėsi daug 
stačių.

Dabar atmink, kad 20 die
ną balandžio, 3 vai. po pietų, 
Steinert Hali, 162 Boylston 
St., Boston, Mass., bus taipgi 
vienas iš įdomiausių koncer
tų mūsų visų gerų lietuvių is
torijoje. Tai bus Vyt. Bacevi
čiaus koncertas. Apie šį kon
certą bus dar daugiau rašo
ma ir plačiau
vertė dėl mūsų žmonių.

Dabar aš noriu pakalbėti 
apie Moterų Sąryšio koncer
tą. Moterų Sąryšiui reikia su
teikti daug garbės. Koncertas 
buvo labai turtingas talentais. 
Jis pasiliks ilgam laikui 
nių atmintyse.

Visi buvo patenkinti, 
tik atsilankė. Programa
labai rūpestingai sutvarkyta. 
Koncertą atidarė Worcesterio 
Aidiečių Grupė, vad. J. Kar- 
sokienei. Labai puikiai pasiro
dė su savo dainomis. Sudaina
vo pirmą dainą “Darželyje,” 
antrą “Žilelė,” trečią “Užmik. 
Užmik.” Harmonija dainavi
me buvo graži, publika sutei
kė karštų ovacijų Worcesterio 
Aidiečių Grupei.

Antra, tai vvorcesterietė Jo
sephine Lattimer - Latviūtč, 
soprano solo; jai akomp. J. 
Yarmalavičiūtė-Kugel. Ji su
dainavo “V i 1 1 a n e lie,” ir 
“Skauda Man Galvelę.” Publi
kai buvo miela išgirsti tokią 
puikią lietuvaitę su tokiu gra
žiu balsu, todėl ji buvo iššauk
ta jausmingų ovacijų antru 
kartu ir turėjo dar daugiau 
dainuoti.

progresuoja. Taip ir.reikia.
Visas virš minėtas dainas 

labai puikiai sudainavo, užtai 
publika jas gerai priėmė su 
aplodismentais. -

Tarpe montelliečių grupės 
girdisi gana gerų 
gu montellietės 
vinsis, aišku, kad 
geriau pasirodys.

Antra dalis susidėjo iš tų 
pačių dainininkų kuriuos 
nėjau viršuje, tačiau jie 
navo skirtingas dainas 
kiekvienas buvo priimtas
blikos širdingais aplodismen
tais.

Viešnia Aldona Klimaitė, 
taipgi Vitoldas Sukackas, nors 
jis gimęs ir augęs Worcestery- 
je, bet jis dabar mokytojauja 
ir pats mokinasi Cornell’o 
Universitete, taigi jis irgi yra 
dabar svečias worcesterie- 
čiams.

Aš manau daugelis draugų 
ir draugių džiaugiasi turėda
mi tokį puikų smuikininką 
kaip kad yra Vitoldas Sukac
kas. Garbė tėvams turėti tokį 
sūnų ir mokėti taip gerai už
auginti ir išmokyti. Vitoldas 
yra kandidatas šį pavasarį į 
Ph. D. laipsnį (tai yra į filo
sofijos daktaro laipsnį), kurį 
labai yra sunku gauti, žmo
gus tik su dideliais gamtos ap
dovanotais gabumais gali tai 
atsiekti.

Nuo savęs aš linkiu Vitoldui 
geriausios laimės.

Gerb. A. Vasiliauskas, an
troje progr. dalyje sudainavo 
dainą iš operos, kuri sujudi
no labai publiką ir tuomi mū
sų žmonės gali pasididžiuoti, 
kad mūsų tauta, nors ji ir 
maža, bet turi talentus ir ga
li susilyginti su didelėmis tau
tomis.

Prie pabaigos pirmininkė 
Sukackiene paprašė drg. Lu
ko, kad jis pagarsintų ir pa
pasakotų, kaip dalykai stovi 
su Vyt. Bacevičiaus koncertu. 
Drg. Lukas paaiškino,' jog vis
kas tvarkoj, jis perstatė “Tė
vą,” Antaną J. Kupstį, kuris 
plačiau nurodinėjo apie kon
certo svarbumą. Abu, Tėvas 
Kupstis ir drg. Lukas, gerai 
“sugiedojo” savo punktus, 
taip tūli sakė.

Koncertą užbaigė Harmoni
jos Mišri Grupė, iš So. Boston, 
akomp. Helenai 
Kadangi visiems 
jog Harmonijos 
nuolatos puikiai
radio ir koncertuose, todėl ne
manau čia apie ją kalbėti. Tai 
yra puiki grupė.

Bėda tik, kad rengėjos kai
ną padarė peržemą, 45 cent. 
Tikrenybėje turėjo būti $1.00 
ir tai dar būt publika gavus 

su 
su 
at-

Žukauskaitei, 
yra žinoma, 
Mišri Grupe 
dainuoja per

“their money’s worth” 
kaupu. Mat visa bėda yra 
rengėjais, kad jie vis dar 
sižvelgia į depresiją.

Koncerto pirmininkė buvo 
drg. Sukackienė, kuri labai 
tinkamai atliko savo darbą.

Merkines Draugas.

Scranton, Pa Youngstown, Ohio

So. Bostono, Mass. Žavėtina Progresyviu 
Lietuvių Tarybos Radio Programa iš 

Stoties WHDH Boston, Mass.
Balandžio 6-tą dieną, de

vintą vai. iš ryto, dalyvaujant 
gerb. muzikos direktoriui dai
nininkui A. Vasiliauskui, 
smuikininkui Vitold Sukaskui, 
dainininkei Aldonai Klimaitei 
iš Brooklyn, N. Y., duetu dzū
kas ir žemaitis, radio progra
ma buvo puikiausiai išpildyta.

Man būnant po pietų Wor- 
cestery Moterų Sąryšio kon
certe teko pasikalbėti su 
draugais ir draugėmis iš Wor? 
cesterio, Norwoodo, Hudsopo, 
Stoughtono. Visi buvo pilniau
siai programa patenkinti. Taip 
pat daugelis prisiminė, kad 
radio pranešėjas Dėdė Petras 
pagirtinai atlieka savo svarbią 
užduotį.

Progresyvių Lietuvių Tary
ba yra labai dėkinga panelei 
Joan Burbuliūtei, kuri visas 
radio programas maloniai ant 
“typewriterio” atspausdina ir 
dažnai suteikia darbuotojams 
nuo savęs naudingų patarimų. 
Taipgi Frances Kupstaitė sa
vo gerą žodį prideda.

šiomis dienomis gerb. mu
zikos direktorius dainininkas 
A. Vasiliauskas ruošja Velykų 
šventėms gražią programą. 
Prašome draugų ir draugių, 
gyvenančių Mass., Conn., R. 
L, Maine ir N. H. valstijose 
užsisukti savo radio ant sto
ties WHDH iš Bostono kaip 
devintą vai. iš ryto. Galima iš 
kalno visus užtikrinti, kad iš
girsite labai gražią programą.

delparduos daugiausia tikietų 
prof. V. Bacevičiaus koncer
to. Viena iš tų dovanų yra 
skiriama “Laisvės” prenume
rata vieniems metams.

ALDLD 12 Apskričio Reikalai
Kaip žinia, ALDLD 12 Ap

skričio konferencija įvyks 27 
dieną balandžio, po num. 134 
W. Market St., Scrantono 
mieste. Pradžia 11 vai. dieną.

Jerry J. O-Connell, kong- 
resmanas iš Montanos, kalbės 
čia Socialės apdraudos reikalu 
šį trečiadienį, balandžio 16, 
8 vai. vakaro, Ukrainą svetai
nėj, 525 W. Rayen Avė.

Kita, 
padarė permainą 

jausmuose su savo

iš Brooklyn, N. Y.,

Duetas susidėjo iš Rose 
Merkėliūtės ir Mildrid Anes- 
ta; jom akomp. Helen Žu
kauskas. Rožė ir Mildrid, abi 
turi puikius balsus ir jų bal
suose yra malonumo, kuris pa
tenkina žmogaus jausmus. Tai 
yra puikus duetas ir pagirti
nai harmoningai sudainuoja.

Mūsų draugų Sukackų sū
nus Vitoldas Sukackas sugro
jo Concerto No. 7, 1st mov. 
Rode, Vitoldas pasirodė, kai
po masteris; antrą Canzonet- 
ta, Godard. Publika pasveiki
no Vitoldą Sukacką širdingai, 
nes jis buvo vertas jų. 
Vitoldas 
žmonių 
muzika.

Viešnia
Aldona Klimaitė, soprano so
lo. Jai akomp. J. Karsokienė. 
Ji sudainavo “Kaitink, švie
si Saulute,” “Tykiai Nemunė
lis Teka,” “The Piper of 
Love.”

Aldona turi jautriai malo
nų balsą, kuris žavėja klausy
tojus ir todėl iš Aldonos pu
blika išspaudė net dvigubai ar 
trigubai. Tiesa, publika gau
siai atsimokėjo Aldonai su šir
dinga ir karšta ovacija, bet 
visgi šiam jūsų reporteriui pa'- 
gailo jos, kad turėjo tiek 
daug energijos išeikvoti dai
nuodama su tokiu dideliu kau
pu.

Mūsų WHDH radio progra
mos muz. direktorius Alex
andras Vasiliauskas, tenoras, 
sudainavo “Ne Margi Sakalė
liai” ir kit. Jis iššaukė dau
giau ovacijų, negu kiti nume
riai. Publika jo nenorėjo pa
leisti, nors ji ir suprato, kad 
tokis sunkus dainavimas labai 
vargina dainininką, tačiau 
žmonių jausmai vis geidžia 
daugiaus, kaip kas jiems pa
tinka. Taip buvo ir su Vasi
liausko dainavimu. Be to dar 
Vasiliauskas turėja šaltį, per 
kelias dienas, kuris apsunki
no jo dainavimą. Bet žmo
nės, nepaisant kad ir šaltį tu
ri, sakė vistiek jis labai pui
kiai dainuoja ir sielos jaus
mus patenkina.

Montello Moten/ D a i I čs 
Grupė, vad. Onos Mineikiūtės, 
sudainavo “Senas Nemunas,” 
“Lyra,” “Myliu.” ši grupė vis

dwB

Taipgi tą pačią dieną ir toj j O’Connell ruošiasi ateinan- 
' “ čių kongresinių rinkimų kam

panijai. Dabartiniu laiku jis 
lankosi įvairiose valstijose su 
prakalbomis kaipo Tarptauti
nio Darbininkų Ordeno vaji- 
ninkas. Apart kongresmano 
O’Connell, programoj daly
vaus Steve Tatar, smuikinin
kas: muzikalinis trio, Radio 
Jaunuolių ir šokikų narių, 
vad. jaunutės Miss Petrushka. 
Taipgi bus satyrinis “puppet” 
perstatymas.

Youngstownieciai kviečiami 
dalyvauti.

pat svetainėj įvyks ir LDS 10 
Apskričio konferencija.

Pagirtinas dalykas, kad iš 
visos kietųjų anglių apylinkės 
suvažiuos draugės ir draugai 
savo reikalus svarstyti ir nu- 
tiest planus ateities veikimui. 
Tos mūsų dvi brangios organi
zacijos, viena apšvietos, kita 
pašalpos gerai gyvuoja.

Taigi ALDLD kuopos pasi- 
stengkite pasiųsti delegatus į 
minėtą konferenciją. Mes tu
rime pasirodyti Scrantono vi
suomenei, kad mes ir mūsų 
organizacijos, stovi tvirtai ir 
gražiai.

Po konferencijos bus skani 
vakarienė. Ją paruoš mūsų 
ALDLD 29 kuopos nariai. Bi
lietas vakarienėn tik 50c. 
Vakarienėje turėsime ir alu
čio. Po tam turėsime gražių 
dainų, kurias dainuos didžiu
lis Wilkes-Barre Lyros Cho
ras. Jis palinksmins mūsų de
legatus ir scrantoniečius. Nors 
ir ne visas choras galės daly
vauti, tačiaus dalyvaus ir tiek.

Štai, va, gavau laišką nuo 
LDS 10 Aps. sekretorės drg. 
Zdanienės. Ji rašo, kad ir St. 
Kuzmickas su savo žmona 
dainuos minėtame parengime. 
O kur dar mūsų pačių scran- 
toniečių 
sūnais.

Taigi 
sų visų 
dalyvaut patiems Šioj konfe
rencijoj, meninėse iškilmėse ir 
vakarienėje. Tokių progų pas 
mus labai retai pasitaiko.

ALDLD 39 kuopa laikė sa
vo susirinkimą 6 dieną balan
džio ir išrinko delegatus į mi
nėtą konferenciją. Taipgi ši 
kuopa išrinko darbininkus ir 
darbininkes surengimui vaka
rienės. Taigi dabar 
tik išplatinti lapeliai 
tai parduoti.

Dirbkime draugės 
gai, o pasekmės užtikrintos.

Šio parengimo pelnas yra 
skiriamas ALDLD 12 Apskri
čio naudai. O pelno tam dide
liam 
mes

Prof. V. Bacevičiaus Koncer
tas, Kuris įvyks 20-ta Ba
landžio Steinert Hali., 162 
Boylston, St., Boston, Mass., 
Prasidės Lygiai 3 Valandą 
Bostono ir apylinkės kolo

nijų lietuviai laukia Naujo
sios Anglijos šventės. Kaip 
kurios kolonijos jau pranešė 
Progresyvių Lietuvių Tarybos 
Centrui, kad jau yra ir busai 
pasamdyti publikai atvežti, 
šiam prof. V. Bacevičiaus 
koncerte dainuos žymiausias 
Amerikos lietuvių, tenoras, A. 
Vasiliauskas.

Progresyvių 
bos komitetas 
gražių dovanų

Stoughton, Mass. Balandžio 
4 d. Stough tono Lietuvių Su
vienytų Draugijų svetainėj, 
kuri randasi 24 Morton St., 
Stoughton, Mass., susiorgani
zavo Stoughtone Progresyvių 
Lietuvių Tarybos skyrius. 
Šiame susirinkime dalyvavo 
vienas iš Centro valdybos na
rys, A. J. Kupstis iš So. Bos
tono, kuris paaiškino svarbą 
ir naudingumą turėti Stough
tone Progresyvių Lietuvių Ta
rybos skyrių. Taip jau kal
bėjo sobostonienė Elizabeth 
Čeikienė. Jos kalba ypatingai 
sukėlė gerą ūpą tarpe mote
rų. Kalbėjo ir southbostonie- 
tis A. Barčius. Iš keturiolikos 
vietinių draugų ir draugių 
dalyvavusių susirinkime, tryli
ka prisirašė prie Progresyvių 
Lietuvių Tarybos. Tapo išrink
ta laikinė skyriaus valdyba. 
Pirminniku išrinktas J. Levas; 
sekretorium, K. Česnulevičius; 
iždininku, J. Petrukaitis.

Nutarta laikyti sekantį su
sirinkimą balandžio 11 dieną, 
viršminėtoj svetainėj. Taipgi 
nutarta duoti Velykų švenčių 
pasveikinimą per radio su do
vana $5.00. Taipgi nutarė 
greitu laiku suruošti koncertą 
ir pakviesti koncerto progra
mai išpildyti dainininką A. 
Vasiliauską iš So. Bostono. Vi
sų ūpas buvo malonus ir visi 
džiaugėsi Progresyvių Lietu
vių Tarybos radio programa.

Stoughtono Lietuvių Suvie-

nytos Draugijos, kurios užlai
ko savo nuosavą namą, nutarė 
užpirkti 100-tą kalendorių su 
Dariaus ir Girėno paveikslais 
ant kurių bus atspausdintas 
draugijų namo antrašas ir 
Progresyvių Lietuvių Tarybos 
WHDH radio stotis. Šis suma
nymas yra labai brangus, nes 
tuo būdu bus painformuoti 
Stoughtono 1 i e t u v iai apie 
Progresyvių Lietuvių Tarybos 
platų veikimą, šį brangų su
manymą turėtų, pasekti kitų 
kolonijų organizacijos.

Tėvas.

Antras Jaunuolių Re 
gistravimas Armijai

Washington, — Ateinan
čią vasarą bus antras jaunų 
vyrų registravimas į Jung
tinių Valstijų kariuomenę; 
registruos tuos jaunuolius, 
kuriem sueis 21 metai am
žiaus nuo pernai spalių 16- 
tos dienos. O tokių susida
rys milionas.

Per 12 mėnesių nuo vi
durvasario būsią imama ka
riuomenėn po 60 tūkstančių 
vyrų kas mėnesį.

troika: Valukas su

čia kreipiu domę mū- 
kolonijų ir Scrantono

pasiliko 
ir tikie-

ir drau-

tikslui atliks tiek, kiek 
pasidarbuosime.

U. Praleika,
12 Aps. Sekretorius.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

I.nt. W. O.

Berlin, bal. 11.—Vokiečių 
orlaiviai bombomis sudegi
no anglų gazolino sandėlius 
Pirejuj, Graikijoj, sako vo
kiečių komanda.

Istanbul, Turkija, bal. 11. 
—Turkų valdžia įsakė išsi
kraustyti visiem nereikalin
giem gyventojam iš Istan
bul, apie 900 tūkstančių 
gyventojų miesto.

F. W. SHALINS 
(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
GraborlUs-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Elizabeth, N. J
Serga keturi nariai Lietu

vių Brolių Draugijos. Pranas 
Laučius guli savo namuose, 
713 Mack St., Elizabeth, N. J. 
K. Brazaitis, Alexian Brothers 
ligoninėje. A. Linkus ir drg. 
Karalevičienė jau senokai ser
ga.

Mūsų darbštusis (Pranas 
Šiaulis susižeidė dirbtuvėje 
ranką ir negali dirbti. Jis ran
dasi namuose 117 Jaques St., 
Elizabeth, N. J.

Linkiu visiems greito pa
sveikimo.

.A. Stripeika.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 moterų kuopos susi- 
i rinkimas įvyks 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.
Pirmadienj, 14 d. balandžio ALD 

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

“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.

Lietuvių T-'.ry- 
yra paskyręs 

tiems, kurie iš-

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

NOTARY
PUBLIC

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

turiu visokių sutaisytų

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

Nervų arbata ................. .......  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.

'OOO

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
(gg- GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI “gji
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršjena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

' ' ' ■>» ' ' ■ v" „• y'fy* I. *zJf5f '***,£’*<?* S\{ vt/rT.I ■V'’ a. Vis’■ V- ’ <•• , r

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

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Wil
w i $

Geras Patarnavimas
žmoniškos Kainos

1113 Mt Vernon Street

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

REIKALAUKITE

GRAND STREET ŠTAMPŲ
JOS YRA VERTINGOS

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys.

Tėmykito 
krautuves 
duodančias 
Grand Street , 
Štampas.

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

Sis kuponas 
duoda teisę 
gaut $1.00 
stain porais 
su kiekvienu 
pirkiniu už 
$1 ir daugiau

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 14, 1941



būti atro-
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Laikina Komisija.

Ką Reiškia Karas Balkanuose?

NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

oP-

Office Phone 
EVergrecn 4-6971

metus ant 
kito užlai-

Inside Phone 
E Vergreen 4-6485,

api- 
pa-

Ateinančią savaitę prasidės 
taip vadinamas devintasis šau
kimas naujokų armijon, kuris 
bus didesnis už pereitą. Pa
starajame iššaukta iš miesto

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

visados bus patenkinti.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

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

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

Sestas puslapis

261

po

Tel. Ev. 4-8698

ir surištas
r

.1
/

i

oaoiAm

skirtingas 
romanso, 
paprastai 
sekiojimo

t,..

Po Meninės Dalies Progra 
mos Seks Šokiai

Prie Puikios Orkestro*.

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

tuviškai audiencijai.
Prašome nepamiršti viršminėtos 

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

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

Aido Choro 
METINIS

KONCERTAS
Įvyks sekmadienį

Balandžio 20 April
NEW NATIONAL HALL 

261-67 Driggs Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 5:30 vai. vakaro

NewWto^<žife^Zlnliw
J. Visockis Slinkiai 

Susirgo Armijoj
Laisvietis J. Visockis, kaip 

šiomis dienomis pranešta jo 
žmonai Onai Visockienei, 
Brooklyne, būdamas armijoj 
sunkiai susirgęs kraujo užnuo- 
dijimu. Matomai, jis gana 
silpnas, kadangi apie ligą pra
neša iš armijos raštinės. Juo
zas randasi Texas valstijoj: 
Company G, F. S. II. TC, Fort 
Sam Houston, Texas.

Baigė National Container 
Streiką

National Container Korpo
racijos 350 darbininkų strei
kas baigta firmai pasižadėjus 
padaryti visą tą industriją pa
liečiančią sutartį, kaip skelbia 
Urmo Parduotuvių ir Sandė
lių Unijos Lokalo 65-to, CIO 
viršininkai.

Pagal buvusio teisėjo Moses 
II. Grossman pravesta arbitrą- 
cija 800 to lokalo narių gau
sią algų pakėlimą po $3 ir $2 
per savaitę.

Unijos Vadą Nuteisė 
1-2 Metus Kalėti

Harry Van Arsdale, Jr., 
Elektristų 3-čio Lokalo, AFL, 
biznio vedėjas, pereitą trečia
dienį nuteistas nuo metų iki 
dviejų į Sing Sing pasekmėj 
kaltinimų jam iškeltų sąryšyje 
su Triangle Conduit & Cable 
Co. streiku ir pikietu Glen
dale, L. L, pereitą rugpjūtį. 
Kiti du nuteisti užsimokėt po 
$250 baudos.

Tačiau teisėjas James W. 
Bailey nuteistąjį Van Arsdale 
tuojau paleido po $2,000 kau
cija iki apeliacinio teismo.

Mirė drg. Teklė Jonie 
liūniene

Naktį iš penktadienio į,šeš
tadienį numirė Teklė Jonieliū- 
nienė, žmona d. K. Jonieliūno, 
pažangių lietuviškų organiza
cijų veikėjo ir “Laisvės” skai
tytojo. ‘ Velionė buvo 49 metų 
amžiaus. Gyveno po num. 36 
Sholes St., Brooklyne. Paliko 
nuliūdime drg. Jonieliūną ir 
dukrelę Olgą.

Jonieliūnienės kūnas pa
šarvotas pas’ graborių Bie
liauską, 660 Grand St., Brook
lyne; bus laidojamas šį antra
dienį.

Prašomi draugai ir pažįsta
mi atsilankyti į šermenis ir 
laidotuves. Rep.

Aido Choro Koncertas Įvyks 
Balandžio 20-tą

pa-

Aido Choro metinis koncer
tas įvyks jau ateinantį sekma
dienį, New National Hali, 
Driggs Ave., Brooklyne.

Koncertui bilietai, kaip
sakoj a choristai, labai smar
kiai platinasi. Ir nestebėtina. 
Koncertas bus turtingas žy
miomis meno spėkomis. Prog
ramoj dalyvaus patsai Aido 
Choras, vadovybėje Aldonos 

' Žilinskaitės. šis bus pirmas 
| choro pasirodymas po to, 
kaip choras apie dvigubai pa
augo. O kad taip jau šauniai 
galėtų dainuoti, kaip atrodo, 
choras laiko per savaitę po 
dvejas praktikas.

Choro koncerte taipgi dai
nuos Aidbalsiai, vadovaujami

Lietuviai, Gerai Prisirengkim 
Apvaikščioti Gegužes Pirmą!

Patarlė sako : geras prisi
rengimas, gražus pasirody
mas. Lietuviai šiemet turėtų 
geriau pasirodyti už visus pir- 
mesnius apvaikščiojimus. Pro
gresyviai lietuviai laimėjo 
Lietuvą. Mes čia, Amerikoje, 
per daug metų reikalavome 
gegužinės paradų obalsiuose: 
Šalin Smetonos klika ir fašis
tinis slėgimas nuo Lietuvos 
liaudies! Paleiskite antifašis
tinius politinius kalinius! Tie 
obalsiai dabar nebereikalingi.

Dalyvaukit Konferencijoj
šiuomi prašome organizaci

jų prisiųsti atstovus į prisiren
gimo Pirmai Gegužės konfe-'

Ankstybesnės šio karo fa
zės jau nekartą buvo apdis- 
kusuotos eilėj masinių mitin
gų ir apšvietos vakarų. Bet 
vėliausia scena karo arenoj, 
Balkanai, dar nebuvo disku- 
suota. Tuo klausimu pirmu 
kartu girdėsime prakalbą šio 
penktadienio vakarą, balan-

MIRĖ
Mary Edyks, 68 m. amž., 

440 Wilson Ave., Brooklyne, 
mirė namuose, balandžio 10 d. 
Kūnas pašarvotas United 
Chapels kop. 1202 Broadway, 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
šiandien, balandžio 14 d., 
9:30 vai. ryto, šv. Jono kapi
nėse. Velionė paliko nuliūdi
me sūnus Juozą ir Kazį taipgi 
dukteris Nellie ir Maizie. 
Laidotuvių pareigom rūpinasi 
United Burial Company 
viršminėtu antrašu.

“Naujasis Mokytojas” 
Rodoma 2 Savaitė

; Puikus s o v i e tinis judis 
'“Naujasis Mokytojas” jau an
tra savaitė rodomas Miami 
Playhouse, 6th Ave. ir 47th 

. St., New Yorke. Sykiu rodo- 
ima judis apie Tarybų Latviją 
ir tolimuosius šiaurius.

Judis “Naujasis Mokytojas” 
skiriasi nuo daugelio pirmiau 
matytų sovietinių judžių tuo
mi, kad pirmesnių didžiuma 
būdavo iš pilietinio ar inter
vencijos karo, o šis yra iš kas
dieninio gyvenimo 
su romansu.

Romansas čia 
nuo Hollywoodo 
Hollywoode meilė 
prasideda nuo visų 
ir įsimylėjimo kokio tituluoto 
asmens. Gi šiame judyje pra
sideda iš miesto kaiman pa
siųsto naujo mokytojaus pa
stangomis įkurti mokyklą, 
gauti liaudies pripažinimą, pa
sitikėjimą ir tuomi užsipelny
ti kaimo mergelės meilę. O Už 
sovietinio kaimo mergelę yra 
ko lenktyniuoti.

B. L. šalinaitės ir Aldona Kli- 
maitė. Tačiau dar ne viskas. 
Priedams prie savųjų, atsako- 
mingų ir mylimų dainininkų, 
choras gavo paskilbusį kita
tautį dainininką Mordecai 
Baumann, didžiųjų tarptauti
nių koncertų solistą.

Koncerto pradžia 5:30 po 
piet. Po koncerto šokiai prie 
geros orkestros. Bilietai' po 
75c. ir 50c. gaunami pas cho
ristus.

Choras per ištisus metus 
dainuoja įvairioms lietuvių, or
ganizacijoms, tad 
prašo ir tikisi, kad 
valios lietuviai tuo 
giškumu atsimokės 
silankydami į choro koncertą 
balandžio 20-tą.

choristai 
visi geros 
pat drau- 
Chorui at

renciją balandžio 21 d., “L.” 
svetainėj, 419 Lorimer gatvės, 
Brooklyn, N. Y. prasidės 
7 :30 vakare.

Lietuvių organizacijų atsto
vai kviečiami iš Brooklyno ir 
iš apylinkės.

Man vienas jaunuolis paste
bėjo: — Jūs nekviečiate LDS 
jaunuolių kuopų ir chorų. Tie
sa, mes neįvardiname, atskirų 
pakvietimų nesiuntinėjame jo
kioms organizacijoms, bet 
kviečiame visas lietuvių orga
nizacijas, tai kvietimas palie
čia visas senuolių ir jaunuolių 
organizacijas, chorus ir meno 
grupes.

džio 18-tą, Liet. Am. Pil. Kliu- 
bo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Apart Balkanų karo reikš
mės ir padėties, bus nuodug
niai aiškinama ir kitos nau
jausios karo kryptys. Karo 
klausimu kalbės A. Bimba, 
vienas iš “Laisvės” redakto
rių.

Mitinge bus plačiai kalba
ma ir apie Amerikos liaudies 
veiklą už išlaikymą Amerikos 
jaunimo nuo Europos karo 
lauko, už išsaugojimą Ameri
kos tradicinių demokratinių 
teisių ir laisvių. Bus raportai 
iš Amerikos Ateiviams Ginti 
Nacionalės Konferencijos, įvy
kusios kovo 29—30, Atlantic 
City, iš Amerikos Liaudies Su
važiavimo, įvykusio balandžio 
5—6, New Yorke, ir iš to su
važiavimo nacionalės delega
cijos lankymosi Washingtone.

Visi “Laisvės” skaitytojai 
prašomi rengtis į šias prakal
bas ir kviesti kitus. Pradžia 
7:30 v. v. Įžanga nemokama. 
Rengia ir kviečia visus —

LLD 1-ma Kuopa.
■ ■ — —B

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

t cl. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Studentai “Sėdėjimu” 
Gelbės Mokyklą

vidurines 
pasiruošę 

“sėdėjimo

Townsend Harris 
mokyklos studentai 
šį pirmadienį turėti 
streiką,” kad tuomi pareikšti 
protestą prieš pasimojimą už
daryti mokyklą nukapojimu 
jai paskyrų.

Pavasarinių švenčių, petrau- 
kose šį pirmadienį, kaip žinia, 
pamokų nebus — studentams 
būtų miela turėt vakaciją, ta
čiau jie tą dieną pašvęs ginti 
mokyklą.

“Sukimas Svorio Aršiau 
Apiplėšimo”

Teisėjas DeAndrea Coney 
Island teisme nubaudė užsi
mokėti po $50 Julius Edels
tein ir Sol Rothschild, kaltina
mus nuvežus kostumeriui 
7716 13th Avė. 841 svarą mė
sos, o bilą pridavus už 885 
svarus. Priedams išbarė juos, 
sakydamas, jog sukimas vogos 
yra aršiau apiplėšimo, kadan
gi apsuktasis nežino esąs 
plėšiamu, negali šauktis 
gelbos.

Pradės Didžiojo New Yorko 
Fondo Vają

šiomis dienomis prasideda 
Didžiojo New Yorko Fondo 
vajus, kuriame šiais metais 
siekiama sukelti mažiausia 
penkis milionus dolerių įvai
rioms labdarybems. Iš to fon
do gauna pinigų apie 400 įvai
rių, daugiausia religinių, įstai
gų.

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas darbininkas 

prie vasarnamįo. Turi šiek tiek ži
noti virtuvės bei valgyklos darbą. 
Mylintis daržą, . veismedžius ir tt. 
Kad pasitaikytų darbštus ir su šiek 
tiek kapitalo žmogus, tai vėliau gal 
galėtume ir į patrnerius eiti. Prašo
me blaivininkus atsišaukti.

Avanta Farm, Ulster Park, N. Y.
(86-88)

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graham & Manhattan AveH.

BROOKLYN, N. Y.

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

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y
, Tel. Evergreen 7-8151

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 
_____________________________ ;______________________ i____<-----------------------------

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
• v f 1 I ' *4

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Unija Išgavo Pravarytų 
Darbininkų Mokestį
Metropolitan Life Insurance 

sutiko 43 iš darbo pavarytiem 
agentam, CIO nariam, išmo
kėti $86,000 už nuostolius ne
darbo laiku. Išsprendimo pri
eita po 154 posėdžių su Darbo 
Santykių Taryba ir išklausy
mo 161 liudininko. Jie buvo 
pravaryti 1937 m. už unijinę 
veiklą.

Paskutinės Dienos Sumokėti 
Valstijos Taksus

New Yorko valstijos uždėti 
nuo įplaukų mokesčiai privalu 
sumokėt iki 15-tos ar vėliau
sia 15-tą šio mėnesio.

Valstijai taksai mokasi nuo 
$1,000 ar (Jaugiau įplaukų 
per metus pavieniui ir nuo 
$2,500 ar daugiau porai. Ne
gyvenantieji poroje vedusieji 
taksuojami kaip pavieniai. 
Netaksuojamais dar atrokuo- 
jama po $400 per 
kiekvieno vaiko ar 
komo šeimos nario.

Nuo taksų gali 
kuojama sumos išmokėtos val
džiai taksais ant pirkinių — 
“sales tax,” automobilių regis
tracijos ir tūli kiti išmokes- 
čiai. Neatrokuojama gyvybės 
apdraudų, nei socialio saugu
mo (security) mokesčiai.

Taksus turi mokėti ir at
vykusieji iš kitų valstijų, jei
gu jie dalį pereitų metų gyve
no New Yorko valstijoj ir jei

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalni esant ir

Jp a d i dinų tokio 
^dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES.
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Gleninore 5-6191 

gu jų metinės įplaukos siekia 
taksuojamos- sumos. Jie turi 
raportuoti ir kitur gyvenimo 
ir čionai gyvenimo laikotar
pius, tačiau moka tik už čion 
gyvenantąjį laikotarpį, jeigu 
čion išgyveno mažiau 7 mėne
sių ir moka už visus metus, 
jeigu išgyveno virš 7 mėnesių.

Siaučia Apartmenty 
Apkraustinėtojai

Williamsburge vėl siaučia 
apartmentų vagys, kurie pa
staruoju laiku esą apkraustę 
ir lietuvių apartmentų. šiomis 
dienomis išgriosta O. Visoc-! 
kienės apartmentas ir išnešta 
kiek ko rasta pinigais ir me
talais bei brangesnėmis graž
menomis, padarant daug 
nuostolių ir nemalonumo. Iš
nešta visoki rasti raktai. Dra
bužiai palikta.

Girdėti, kad toj apylinkėj 
buvę vagių ir kitataučių 
apartmentuose.

Dabar Po Daug Paima 
Armijon

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GREEN STAR BAR & GRILL

Turime Geros Degtines ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
6 tai 

a^resas:

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai ISmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą "burner” 
arba vis^ garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergręen 7-1661

Pirmad., Balanozio 14, 1941

eina be 
prasidėjimo 
mėnesį. At- 
pavadinami 
laikotarpiai

šaukimais

5,376, o dabar einančiame, 
bėgiu dviejų savaičių, iškauks 
7,808. Vis po daugiau ir po 
daugiau iššaukiama.

šaukimas armijon 
pertraukos nuo 
pereitą lapkričio 
skirais 
dviejų savaičių 
tik dėl parankumo rokavime.

Iš didžiojo New Yorko ar
mijos kempėsna jau išvežta 
31,268 vyrai nuo pradžios 
drafto iki šio mėnesio 5-tos, 
kada padaryta pertrauka 
vasario šventėms.

pa-

Ita- 
su-

Brooklynan atvežta 540 
lijos jūreivių, nuimtų nuo 
laikyto Italijos laivo Conte 
Biancamano. Jie uždaryti ne
laisvėj po $25,000 kaucijos 
kiekvienas.

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rhcingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNU ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

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

Sun. all day and night.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622 

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y




