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

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

Mūsų pranašystė išsipildė 
anksčiau, negu mes spėjome. 
Jei netikite, pasiskaitykite se
kamą :

Tautininkai ir katalikai 
-rengia ponui prezidentui 
ir jo žmonai pagerbimą 
komiteto vardu, kuris bus 
žinomas kaipo Lietuvos 
Respublikos P r ezidentui 
Pagerbti Komitetas. Visi 

-geri Clevelando lietuviai 
privalo surengti atatinka
mą mūsų kolonijos priė
mimą mūsų nuskriaus
tos tėvynės prezidentui...

Iš šių dviejų pasakytu 
sakiniu kiekvienam lietu
viui, n e p r i klausančiam
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Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 
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Graikijoje.

Roma, bal. 14. — Italai 
tvirtina, kad graikai Pieti
nėje Albanijoje bėgą nuo

London. — Anglų orlai
viai nuskandino vokiečių 
laivą su kariniais reikmeni
mis ties Holandija.
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TutartisR^j japoni'i^ Anglai ir Graikai Ataušę Vokiečius ir Pa- N™A(NraAs /^Japonai ’r $ovieta’ Pasižada Palaikyt Tai-
--TAIKOS ĮRANKIS

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos vyriausias 

prie siti dviejŲ partijų, Pa- laįRrastis “Pravda” rašo, 
SKlaro kazka.p skaudu,.jog bepusiškum0 sutartis 

Juk tai gėda.' Gėda pa-|tarP Sovietų ir Japonijos 
tiems Clevelando tautiniu- V™ svarbus taikai veiksmas 
kams, gėda ii* jiems parsi-ĮŠiuo laiku, kuomet kituose 
davusiems keliems katali-' Irontuose karas vis plečia- 
kams. mas.

Prezidentas, koks j is i-------------------

'""j Vokiečiai Įsiveržė Į An- 
rodos, jis neatvažiavo A- 
merikon, kad jį vien tauti-, 
ninkai ir saujelė pritariau-; 
čiti tautininkams katalikui 
kviesti! ir pagerbimus da
rytų. Aš esu tikras, kad 
prezidentas su visais tau-1 
tos vaikais matytis nori,! 
jis netrokšta kaipo pabė
gėlis trankytis po visokius;
hotelius, bet jis nori drau
giškai su visais sueiti. Jei

glą Kontroliuoja
mą Egiptą

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, bal. 14. — Vokie

čių ir italų kariuomenė Li
bijoje atėmė iš anglų tvirto- 
višką pajūrio miestelį Capu- 
zzo ir užėmė Solum miestą, 

galėtų su visais pasikalbę- pajūryje, Egipto pusėje, 
ti, pamatyti ką mes čia A-1 Diena pirmiau vokiečiai-ita- 
merikoj dirbom dėl tautos lai atgriebė nuo anglų Bar- 
ir tėvynės labo. Į dia, prieplaukos miestą Li-

Kas taip rašo? Menševikai. įbijoj, arti Egipto sienos. — 
Kur taip rašoma? “Naujie- golum randasi už 425 my- 

nose bal. 11 dieną korespon-||įu į vakarus nuo anglų 
dencijoj is Clevelando. Grigai-j ęC kanalo 
tis nematė jokio reikalo dėt, . °* . .
savo pastaba. Vokiečiai - italai apsupo

2_____ stambų skaičių anglų ka
riuomenės Tobruke, svar
biame prieplaukos mieste 
Libijoj; Tobrukas apgultas 
visomis pusėmis, apart jūri
nio jo šono, ir apgultieji 
anglai “neišvengiamai tu
rės pasiduot vokiečiam į ne
laisvę.”

Vokiečių orlaiviai nu
skandino pagalbinį anglų 
šarvuotlaivį Tobruko prie
plaukoj. Tobruk stovi už 
šimto mylių į vakarus nuo 
Egipto sienos.

Vokiečiai-italai suėmė di
doką skaičių anglų kariuo
menės į pietus nuo Tobruko’ 
ir Demos.

Kas pasidarė su tuo Cleve
lando Karpium ? Tikrai kiau
liškai jis nenori dalintis Sme
toną su socialistais. Velniškai 
užsispyręs.

Kada šitaip nužemintai 
menševikai prašos talkon, jis, 
pavyzdžiui, savo “Dirvoje” 
bal. 11 dieną šitaip vanoja 
jiems kailį:

“Mūstj socialistai, nežinoda
mi ko griebtis, neturėdami po 
savo kojų žemės savo veiki
mui Amerikos lietuvių, tarpe, 
užsiima vien intrigų platinimu 
lietuviuose ir m e 1 a g ingais 
klaidinimais visuomenės nori 
ko tai atsiekti . . .”

TarybųViena labai gera 
Lietuvos spaudos ir vyriausy
bės ypatybė, tai kėlimas vie
šumon visų trūkumų ir jų 
smarkus kritikavimas. Tikslas 
aiškus: sakyt tiesą žmonėms, 
mokinti juos, suorganizuoti 
juos kovai su priešais — ken
kėjais.

Bet tuo tarpu toks tos 
spaudos ir vyriausybės atviru
mas ir nuoširdumas duoda 
Lietuvos priešams Amerikoje 
medžiagos nuodinti Amerikos 
lietuvius. Jie išpešioja Lietu
vos spaudoje iškeltus trūku
mus arba sunkumus ir šaukia: 
žiūrėkite, kas ten dedasi, pa
tys bolševikai taip rašo!

Silpnos valios, mažai apsi- 
tašę žmonės užkimba ant tos 
priešų propagandos meškerės, 
ir tu su jais nebesusikalbėsi.

Man prisiminė katalikybės 
filosofija apie dangų. Sako, nie
kas negali patekt į dangų tie
siai — kiekvienas turi pereiti 
per čyščių.

Beveik panašiai yra su perė
jimu iš kapitalizmo į socializ
mą. Nelengva seną santvarką 
išrauti su šaknimis ir išmesti, 
ir išauklėti naują santvarką. 
Tenka susidurti su visokiausiais 
sunkumais. •

Daugiausia tie sunkumai pa-
(Tąsa ant 4-to pusi.)

darę Jiem Baisių Nuostolių; Daugiau An-
gly Kariuomenes Atgabenta Graikijon

Graikai Praneša:
Athenai, Graikija, bal. 14. 

— Anglų laivai atgabeno 
daugiau jų kariuomenės į 
Graikiją prieš vokiečius.

(Vokiečiai skelbė, kad 
daug tuščių Anglijos laivų 
sutelkta ties Pietine Grai
kija traukt anglų kariuome
nę iš jos.)

Graikai
vokiečius
Vanitzos, 
Graikijoje.

(Nepasitvirtina pirmesnis

ir anglai atmušė 
tarp Florinos ir 
Šiaur-vakarinėje

vokiečių pranešimas, kad jie 
sumušę anglus ties Olympo 
kalnu paleis Aegejaus Jūrą, 
Graikijoje, ir užėmę Laris- 
są.)

Anglai sustabdė vokiečių 
žygiavimą linkui Olympo 
kalno ir padarė jiem baisių 
nuostoliu.

Pirmadienį iš ryto jau 
mažai tebuvo kautynių ant 
žemės tarp vokiečių ir ang
lų. Manoma, jog vokiečiai 
dar permažai turi kariuo
menės tame fronte.

JUGOSLAVU ARMIJA SMARKIAI 
KONTR-ATAKUOJ A VOKIEČIUS

London. — Jugoslavų ka
riuomenė kontr-atakuoja 
vokiečius abiem šonais Mo
ravos upės į pietų rytus nuo 
Belgrado, vokiečių užimto 
J ugoslavi j os sostamiesčio; 
ir jie atgriebė kai kuriuos 
kalnus nuo vokiečių piet-va- 
karinėje Jugoslavijos daly
je, kaip teigia anglų kari
ninkai.

Jugoslavai apsupo vokie
čių armijos dalį ties Topola, 
40 mylių į pietus nuo Bel
grado.

Jugoslavų kariuomenė at
griebė nuo vokiečių Pro-

Apsupti Tobruke Ang
lai Tikisi Apsigint 
Nuo Vokiečią-Italą

- šarvuotlaivis ĮflUSj Draugiškus Santikius Vieni su Kitais
Berlin, bal. 14. — Vokie-?' 

ių submarinas nuskandino į 
pagalbinį Anglijos šarvuotai 

jlaivį, 10,000 tonų įtalpos,^ 
vokiečių orlaiviai sunaikino- 
keturis prekinius anglų lai
vus, kaip praneša vokiečių 
komanda.

Submarinai Sunaikinę v-
15 Anglijos Laivą,
75,922 Tonu Įtalpos

Ir Nelaužyt Esamų Rubežiy
p Maskva. — Po kelių die- 
nų derybų tarp Sovietų 
Liaudies komisarų pirmi
ninko Molotovo, užsienio 
komisaro, ir Japonijos už
sienių reikalų ministerio 
Yosukes Matsuokos tapo 
pasirašyta balandžio 13 d. 
taikos ir bepušiškumo su
tartis tarp Sovietų Sąjun
gos ir Japonijos. Po sutar- 
čia padėjo savo parašus 
Viačeslavas Molotovas, So
vietų komisarų pirmininkas 
ir užsienių reikalų komisa
ras, vardu Sovietų Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos pre
zidiumo, ir Japonijos užsie
nių reikalų ministeris Mat-

Japonija
Mongolijos Liaudies Respu
blikos žemės čielybę ir nelie
čiamybę.

Maskva 1941 m. 
balandžio 13 d.

Pasirašo: Vardu Sovietų 
Sąjungos valdžios — Molo
tov; vardu Japonijos val
džios — Yosuke Matsuoka, 
Yoshitsugu Tatekawa.

DANIJA PROTESTUOJA
PRIEŠ JOS LAIVU PER

VEDIMĄ AMERIKAI
Washington, bal. 14. — 

Danijos valdžia užprotesta
vo, kad jos atstovas de 
Kauffman Washingtone su
tiko pervest Jungtinėms 
Valstijoms 39-nis prekinius 
Danijos laivus stovinčius a- 
merikinėse prieplaukose.

Danijos vyriausybė įsakė 
tam savo atstovui pasi
traukt iš vietos jau todėl, 
kad jis pasirašė sutartį su 
Roosevelto valdžia, perves- 
damas Danijos salą Green
land! ją į laikiną Amerikos 
globą.

Amerikos valdžia atmeta 
Danijos protestą dėlei danų 
laivų perleidimo Jungti
nėms Valstijoms.

Danijos atstovas de Kauf
fman nesitraukia iš vietos 
ir pareiškia, kad Danijos 
valdžia pagal vokiečių įsa
kymą siunčia tokius protes
tus Amerikai.

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas, bal. 14. — 

Anglų orlaiviai kapoja ir 
sprogdina vokiečių-italų jė
gas Tobruko srityje. Anglai 
užginčija, kad jų kariuome
nė Tobruke beviltingai ap
supta vokiečių ir turėsianti 
pasiduot jiem į nelaisvę. Sa
ko, kad anglų jėgos pačiame 
Tobruke yra nepaliestos ir 
atmuša stiprias vokiečių - 
italų atakas.

Apgulti Tobruke anglai 
laukia anglų karo laivų pa
galbos prieš vokiečius.

ANGLAI GAL TRAUKSIS 
TOLIAU EGIPTAN

Berlin. — Vokiečiai sako, 
kad jų bombiniai orlaiviai 
daužo jugoslavų armiją.

kūpi j e, 18 mylių į vakarus 
nuo priešų užimto miesto 
Nišo ir stipriai laikosi Kra
gu jevaco srityje į šiaurių 
vakarus nuo Nišo.i

Jugoslavai atmetė vokie
čių armijos dali iki Suharje- 
kos, 40 mylių į šiaurių va
karus nuo svarbaus miesto 
Skoplje. Toj pačioj srity j 
jugoslavai pažygiavo pir
myn linkui Kačanik tarp- 
kalnės.

Jugoslavų partizanai taip
gi smarkiai veikia prieš vo
kiečius kalnuose.

London, bal. 14. — Ang
lų valdininkai sako, kad jų 
kariuomenei gal teks pasi
traukt iki pajūrio miestelio 
Matruh, Egipte, už šimto 
mylių nuo Libijos rubežiaus. 
Darosi pavojus didžiai 
Egipto prieplaukai Alexan
dria! ir Suezo kanalui. Bet 
nuo vokiečių užimto Solu- 
mo iki Alexandriaos yra 290 
mylių, ir anglai tikisi laiku 
suburt gana karinių jėgų, 
idant sulaikyt ir atmušt vo- 
kiečius-italus.

ORAS: — šį antradienį 
šilta ir tarpais, bus lietaus.

Ką Diplomatai Sako 
Apie Sovietą Su
tartį su Japonija

Washington. — Čionati- 
niai Amerikos Ir kitų šalių 
diplomatai įvairiai aiškina 
bepušiškumo sutartį tarp 
Japonijos ir Sovietų Sąjun
gos. Vieni sako: Ši sutartis 
yra nesmagus dalykas Vo
kietijai besibriau j ančiai į 
Balkanų kraštus. Sovietai 
yra priešingi tam vokiečių 
žygiui, o Sovietų sutartis su 
Japonija reiškia, kad japo
nai netalkautų vokiečiam, 
jeigu šie susidurtų su Sovie
tais.

Kiti diplomatai teigia, 
kad Sovietų sutartis blogai 
atsilieps į Anglijos - Ameri
kos reikalus Tolimuose Ry
tuose.' Nes iš sutarties su
prantama, kad Sovietai ne
pultų Japonijos, jeigu įvyk
tų susikirtimas tarp Angli
jos-Amerikos, iš vienos pu
sės, ir Japonijos, iš antros 
pusės.

JUGOSLAVAI ATĖMĘ Iš 
ITALU DURAZZO

Berne, Šveicarija, bal. 14. 
— Neoficialiai pranešama, 
kad Jugoslavijos Penktoji 
Armija atėmė iš italų Du- 
razzo, prieplaukos miestą 
Albanijoj, už poros desėtkų 
mylių nuo Tiranos, Albani
jos sostinės. '

Vokiečiai Praneša:
Berlin, bal. 14. — Vakar 

vokiečiu s u b m arinai nu
skandino penkiolika gink
luotų prekinių Anglijos’ lai
vų, viso 75,922 tonų įtalpos, 
ir sužeidė vieną stambų pre-1 suoka ir jos ambasadorius 
kinį anglų laivą Šiauriniame į Y. Tatekawa Sovietų 
ir Viduriniame Atlant o (jungoj.

JUGOSLAVIJOS
ARMIJA STIPRI

Sa- v

Vandenyne ir į vakarus nuo 
Afrikos, — kaip skelbia vo
kiečių komanda.

Vokiečių orlaiviai bom
bardavo prieplaukas Pieti
nėje Anglijoje; vienoj vie
toj sunaikino kelis anglų or
laivius ant žemės; keliose 
vietose sukėlė didelius gais
rus.
Vokiečiai Sakosi Laimį 

prieš Anglus Ore

Ankara, Turkija. — Ju
goslavų atstovai čionai pa
reiškė, kad 95 .procentai 
Serbijos-Jugoslavijos armi
jos dar tebėra gerame sto
vyje, nepaliesta ir kariauja 
prieš vokiečius.

tai-

SUTARTIS
Skyrius I

Abidvi susitariančios 
lys pasižada palaikyt
kius ir draugiškus santikįus 
vienos su kita ir gerbt vie
na kitos žemių čielybę ir ne- 
paliečiamybę.

Skyrius II
Jeigu viena iš susitarian

čių šalių būtų užpulta bet

Darbininkų Laimėjimas Prieš 
Bethlehem Plieno 

Korporaciją

Anglų orlaiviai jnėgino RuriOs kitos pašalinės vals
tybės ar kelių tokių valsty
bių, tad antra iš čia susita-

dienos laiku bombarduot 
pajūrius vokiečių užimtų
kraštų, bet _ liko atmuštu riančių šalių laikysis bepu- 
Anglų , la ku n ai nebandė siškai-neutraliai per visą to
skrist į pačią Vokietiją.

Dienos laiku užvakar vo
kiečiai nušovė 46 Anglijos 
orlaivius; vokiečiai prarado 
du savo orlaivius.

susikirtimo laiką.
Skyrius III

Ši sutartis įeina galion 
nuą tos dienos, kai ją pa
tvirtins abidvi susitariau-

HAILE SELASSIE SUGRĮŽO ,čios šalys, ir ji pasiliks ga- 
SOSTINĖM KAIP ETHIOPŲ “S

VALDOVAS
Addįs Ababa. — Jau 

grįžo buvęs Ethiopijos 
peratorius Haile Selassie į 
sostinę Addis Ababą. Keti
na iš naujo karūnuotis kaip 
ethiopų valdovas, Anglijos 
“globoj.”

Tūkstančiai ethiopų trukš- 
mingai sveikino
Tarp sveikinusių buvo ir 
šimtai itališkais
d r a b u ž iais apsirengusių 
ethiopų, buvusių italų ka
reivių.

Savo kalboje Haile Selas
sie žadėjo nebaust nei jų.

su- 
im-

Selassie.

armijos

TRYS UŽMUŠTI PER,KA
LINIŲ PABĖGIMĄ

tariančių šalių neatmes šią 
sutartį už vienų metų pirm 
jos išsibaigimo termino, tai 
bus laikomą, jog 
yrį, pratęsiama dar pen- 
kiem sekantiem metam.

Skyrius IV
Ši sutartis turi būt tvir

tinama kaip galint greites
niu laiku. Patvirtinimo do
kumentais bus apsikeista 
Tokio (Japonijos sostinėje) 
taipgi kaip galint trumpes
niu laiku.

. Sutartis pagaminta dvie
jose kopijose rusų kalboj ir 
dviejose — japonų kalboj.

Pasirašyta Maskvoj 
1941 m. balandžio 13 d.
PAREIŠKIMAS:

Sutinkamai su dvasia be-

Bethlehem, Pa., bal. 14. — 
Bethlehem Plieno korpora
cija sutiko pridėt 10 pro
centų algos devyniasdešim
čiai tūkstančių savo darbi
ninkų. Tą priedą išreikala
vo CIO Plieno Darbininkų 
Unija. Tiek bus darbinin
kam pridėta pradedant nuo 
balandžio 1 d.

Anglai Stengiąsi Išplukdyt 
Saviškius iš Tobruko, 

Libijoj
Berlin, bal. 14. — Vokie- 

sutartisl^ orlaiviai įtūžusiai bom
bardavo Anglijos laivus, ku
rie stengiasi išvežt anglų 
kariuomenę iš Tobruko, 
prieplaukos miesto Libijoj. 
Vokiečiai ir italai sausumo
je apsupa Tobruką iš visų 
šonų.

Mažai Veiksmą Graikijos 
Karo Fronte

Ossining, N. Y., bal. 14.,
— Tapo suimti du iš trijų pusiškumo sutarties pada- 
kalinių, kurie buvo prasika- 
sę tunelį ir pabėgę iš Sing 
Sing kalėjimo. Užklupti be
bėgant kaliniai nušovė vie
ną policininką ir vieną ka
lėjimo sargybinį. Nušautas 
ir vienas pabėgėlis. Du kiti 
paspruko į valtį ir persiįrė 
per Hudson upę Į krūmus 
New Jersey pusėje, kur jie
du ir sučiupti.

Berne, bal. 14. — Anglai 
teigia, jog per paskutines 
72 valandas mažai tebuvę 
kautynių tarp jų ir vokiečių 
šiaurinėje Graikijoje. Bet 
pirmiau anglai ir graikai la
bai iškapoję rinktiniausią 
Hitlerio kariuomenės divizi
ja*

rytos 1941 m. balandžio 13 
d. tarp Sovietų Sąjungos ir 
Japonijos valdžios, tad So
vietų Sąjungos ir Japonijos 
valdžios, siekdamos užtik- italų per sieną į Koritzą, 
rint taikius ir draugiškus 
santikius tarp šių dviejų ša
lių, iškilmingai pareiškia, 
jog Sovietų Sąjunga pasiža
da gerbt Manchukuo žemės 
čielybę ir neliečiamybę, o
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Rooseveltas ir Produktų Kainos
; Prezidentas Rooseveltas paskyrė spe- 

cialę tarybą nedavimui kainoms kilti. 
Tiktai klausimas, ką ši taryba veiks ir 
kokioms kainoms neduos pakilti. Juk 
faktas yra, kad liaudies pragyvenimui 
reikalingų produktų kainos jau seniai 
pakilo. Seniai pabrango maistas ir dra
bužiai. Rooseveltas nieko nedarė ir neža
da nieko daryti, idant neduoti kainoms 
kilti ant duonos ir drabužių.

Kaip Dabar Jaučiasi Fordas?
Mes puikiai žinome, kaip jaučiasi For

do darbininkai. Jiems patekėjo nauja 
saulė. Pirmu kartu jie pasijuto galingi. 
Su jais bus rokuojamasi, kaipo su orga
nizuotais žmonėmis. Bosai nebegalės juos 
spardyti ir šnipai persekioti. Už jų nuga
ros stovės galinga Automobilių Unija. x

Bet galima spėti, kad Fordas ir jo kli
ka nesidžiaugia. Ot, jis sakė, kad nieka
dos su unija nesirokuos. Per 38 metus 
neleido darbininkams nė pasijudinti. 
Jis juos skriaudė ir apgaudinėjo, kaip 
norėjo. 0 nuo dabar turės rokuotis su 
unija, su organizuota darbininkų pajėga.

Viskas apsivertė aukštyn kojom. Dar
bininkams džiaugsmas, išnaudotojams 
verksmas.

Dabar General Motors
Neužilgo pasibaigs Automobilistų Uni

jos kontraktas su General Motors kom
panija. Dėl naujo kontrakto derybos se
niai eina, bet unija kaltina kompaniją, 
kad ji derybas vilkinanti, norinti atsikra
tyti unijos; Todėl unija ruošiasi prie 
streiko. Jeigu kompanija dar ilgiau taip 
vilkins, tai jos darbininkai paskelbs strei- 
ką.

General Motors yra Fordo kompanijos 
kompetitorius. Tai milžiniškas trustas 
automobilių pramonėje.

Laimėjus pergalę ant Fordo kompani
jos, Automobilistų Unija dabar stovi 
daug stipresnėse pozicijose apsidirbti su 
General Motors kompanija.

General Motors darbininkai reikalauja 
10 nuoš. algų pakėlimo, dviejų savaičių 
apmokamų atostogų, pripažinimo dirbtu
vės komitetų sistemos, tinkamo atlygini
mo tiems darbininkams, kurie pašaukia
mi į kariuomenę.

Šita milžiniška kompanija, gavus rie
bius valdžios užsakymus dėl karo pabūk
lų, lengvai gali išpildyti šiuos savo dar
bininkų reikalavimus. Jos pelnai nesvie
tiški buvo pirmiau, o dabar dar daugiau 
pakilo.

C.1.0. Unijos Kovų Sūkuryje
Kadangi dauguma CIO unijų veikia sun

kiojoj pramonėj, tai šiandien jos turi dar
bo pilnas rankas. Jau kalbėjom apie auto
mobilių pramonę. Dar nepasibaigė dery
bos ir streikas minkštosios anglies pra
monėje. Pietinių valstijų kasyklų kompa
nijos nepasiduoda. Mainierių unija, kuri 
yra dalimi C.I.O. judėjimo ir kuriai va
dovauja John L. Lewis, matyt, gerai pa
sirengus anglies baronų nepaleisti iš sa
vo rankų.

Plieno pramonė irgi laukia savo kalei- 
nos. C.I.O. plieno darbininkų unija įteikė 
Bethlehem kompanijai savo reikalavi-

Jugoslavų Karalius 
Nepabėgęs

Athenai. — Buvo pa
skleista gandai iš Romos ir 
Berlyno, būk Jugoslavijos

mus. Unija reikalauja 10 nuoš. algų pa
kėlimo. Su United States Steel korpora
cija reikalai dar neužbaigti, derybos dar 
nedavė sutarties. Vadinasi, plieno pramo
nėje gali kilti neužilgo labai didelis strei
kas.

Beveik visos C.I.O. unijos vėl įrodo sa
vo nuoširdumą ir kovingumą. Išimtį su
daro gal tiktai adatos pramonės unijos, 
kurioms vadovauja Sidney Hillmano 
žmonės. Tos unijos pirmyn nežygiuoja. 
O progas turi auksines.

Žemaičių Krašto Prisikėlimas
Visoje Lietuvoje gyvenimas dabar vir

te verda. Neatsilieka nė mūsų broliai že
maičiai. Jie nepasiduos nei dzūkams, nei 
aukštaičiams.

Taip bent atrodo iš davinių, kuriuos 
suteikia Kauno laikraščiai. Štai ką apie 
žemaičius naujo gyvenimo kūryboje kal
ba “Tarybų Lietuva”:

Mažeikių apskrityje buvo labai daug 
stambių dvarų. Jų savininkai daugiausia 
feodalizmo palikuonys, štai tokie Tiškevi
čiai, Milžinskai, Racišauskai, nuolat gyveno 
užsienyje ir tik retkračiais atvažiuodavo pa
imti pinigų, kuriuos jiems dvarų darbinin
kai kruvinu prakaitu uždirbdavo. Tarybų 
valdžia tų išnaudotojų pasigrobtą žemę iš
dalino tiems, kurie ją dirba. Mažeikių ap
skrityje žemės gavo 2,726 darbo žmones, 
kurių apie puse yra buvę kumečiai bei dva
rų darbininkai. Tat jiems besidžiaugiant 
gautąja žeme, labai rūpėjo kaip pradėti ją 
purenti, pasistatyti trobas bei įsigyti gyvu
lius. Velkant sunkų kumečio ir darbininko 
jungą, galima buvo tik šiaip taip išsimaitinti, 
o apie sutaupąs niekas, ir nesapnavo. Tary
bų vyriausybė Mažeikių apskrities bu v. var
go žmonėms, dabartiniams naujakuriams, 
paskyrė 554,322.10 lt. paskolos.

Visi tie vargšai žmonės gyveno skurde ir 
tamsoje, mokslas jiems buvo neprieinamas. 
Tamsus buvo kaimas, skandinamas svaiga
lų ir prietarų baloje. Kiekviename dides
niame kaime ir bažnytkaimyje buvo resto
ranai. Kaimui reikėjo šviesos. Ir ją suteikė 
Tarybų valdžia, įsteigdama beveik prie 
kiekvienos prad. mokyklos suaugusiems kur
sus, skaityklas bei bibliotekas. Mažeikiuose 
atidarytas liaudies universitetas, Sedoje ne- 
piln. vidurinė mokykla ir daug prad. moky
klos naujų komplektų. į jpos priimta daug 
mokinių, kurie anksčiau mokyklos nelanky
davo, nes neturėjo kuo apsirengti ir nusi
pirkti vadovėlių bei sąsiuvinių. Dabar ir jie 
atitinkamai paremti.

Štai Mažeikių apskr. vykdomasis komite
tas paskyrė 50,000 rublių pašalpos neturtin
giems mokiniams šelpti. Kiekvieno valsčiaus, 
vykdomasis komitetas savo valsčiaus netur
tingiems mokiniams dar pridėjo nemažas 
sumas. Tat už tuos pinigus šiomis dienomis 
iš kooperatyvų buvo nupirkta manufaktūros 
medžiagų ir kitokių apdarų, kurie dabar iš
dalinami mokinių tėvams. Jie, gaudami sa
vo vaikučių šiltiems apdarams medžiagos, 
nepaprastai džiaugiasi, dėkodami Partijai ir 
Vyriausybei už tokią didelę paramą. Tėvai 
pasižada vaikus auklėti Lenino — Stalino 
partijos ideologijoje. Neturtingiems moki
niams padeda ir mokytojai, štai mokyklose, 
laike rankdarbių pamokų, rengiamasi iš 
gautų medžiagų pasiūti drabužėlius; tuo 
taip pat bus tėvams palengvinta, nes nerei
kės mokėti už pasiuvimą.

Neturtingam kaimo bei miestelio žmo
gui buvo sunkiai prieinamos krautuvių pre
kės, nes prekybininkai pirmiausia aptar
naudavo piniguočius, buožes. Ir kooperati
nės krautuvės tarnavo dvarponiams, nes jie 
buvo sulindę į bendrovių valdybas. Dabar 
kooperatyvai jau perimami į darbo žmo
nių rankas. Mažeikių apskr. ribose anks
čiau veikė 12 kooperatyvų, o dabar, darbo 
žmonių patogumui, jų tinklas smarkiai iš
plėstas. štai Mažeikiuose atidarytos net ke
lios naujos kooperatinės įvairių prekių, 
avalynės ir manufaktūros krautuvės. Ga
na skoningai įrengti manufaktūros krau
tuvių prekylangiai ir gražiai sudėstytos 
prekės viduje. Neatsilieka ir kiti šio 
apskrities miestų, bei miestelių kooperatyvai. 
Jie taip pat daug savo skyrių—krautuvių 
įsteigė ir dar steigia, daugiausia didesniuo
se kaimuose. i >

Visose kooperatinėse krautuvėse yra pa
kankamai prekių. Neseniai gautas didelis 
transportas iš kitų* TSRS respublikų manu
faktūros gaminių ir batų.

Kai kuriuose valsčiuose dažnai tenka pa
matyti ir senesnio amžiaus valstiečius su sli
dėmis. Barstyčių, Ylakių, Židikų apylinkėse, 
kur ir šiemet gan gili žiema? kaimynas su 
kaimynu tiesiog per laukus susisiekia sli
dėmis. Ten sniego laukai raižyto išraižyti 
slidėmis. . -

karalius Petras II su savo 
artimiausiais giminėmis pa
bėgo orlaiviu į Graikiją. Tai 
netiesa. Nes karalius Petras 

| tebėra Jugoslavijoj su savo 
iarmijomis, kaip sako grai- 
I ką gautos žinios.

Anglai Gal Nuskandinę Di
delį Vokiečių Laivą

London. — Anglų orlai
viai pavojingai sužeidė, gal 
nuskandino didelį prekinį 
vokiečių laivą ties Norvegi
ja. .

Reakciniai Žydai vėl 
Gerinasi Anglijai

žydų pasaulinė organizaci- bėms, gimė ir komunistine 
ja, pasivadinus S i o n i stais partija, kuri pradėjo kovą 
(Zionist), prasidėjus pasauli- prieš sionistus ir abelnai prieš 
niui karui, buvo subruzdus 
gauti sau karalystę. Kadangi 
istoriniai Palestina skaitosi žy
dų žemė ir tuomet ją valdė 
Turkija, tai Sionistų lyderiai 
išsyk gerinosi prie Turkijos 
valdžios. Bet Anglijos valdžia 
pamatė, kad žydų yra stam
bių kapitalistų, ypatingai A- 
merikoj ir kad jai, įsivėlus į 
karą, šie kapitalistai gali la
bai daug gelbėti, tai ji ir pra
dėjo su Sionistų lyderiais “ro
mansuoti.” Ji pasakė, kad 
jeigu Sionistai gelbės Anglijai 
ir ji karą laimės, tai Palestiną 
žydams paves ir pastarieji ten 
galės savo karalystę įsisteigti.

Sionistams to ir užteko, Jie 
visomis keturiomis puolėsi 
Anglijai pagelbon. Vieni sko
lino pinigus, kiti organizavo 
žydų armiją, treti steigė šni
pų lizdus, ypatingai Turkijoj 
ir teikė Anglijai žinių ir tt.

Karą Anglija laimėjo, Pa
lestiną iš Turkijos paėmė sa
vo globon. Bet sionistams į- 
steigti savo .karalystę visgi 
nepavyko.

Kalbant apie Palestiną, rei
kia ve ką priminti. Palestina 
gamtos žvilgsniu labai biedna, 
didžiumoj akmenynai, tyrlau
kiai. Gyventojų turi virš mi- 
liono, jų tarpe apie 800,000 
arabų, apie 70,000 krikščionių 
ir apie 130,000 žydų (davi
nius imu iš “Baltasis Teroras 
Palestinoj” — A. Bohen, 
1926 m.). Apie 80 nuošimčių 
arabų užsiima žemdirbyste. 
Jie labai biednai gyvena. Ne
didelis skaičius yra miestų 
darbininkai, bet ir jų gyveni
mas be galo skurdus. Tik 
pirkliai, visoki kunigaikščiai ir 
jiems panašūs gyvena pertek
liuje. ;;

žydai didžiumoje miestų 
darbininkai. Bet ir jie netoli 
nuo arabų skurdaus gyvenimo 
nubėgę.

Anglija, užvaldžius Palesti
ną, nei nebandė šalį pagerinti, 
pramonę ir ūkį išvystyti. Jos 
tikslas buvo čia įsteigti stra
teginį punktą ir iš čia saugo
ti kaimyną Egiptą, Suezo ka
nalą—vartus į Indiją, aliejaus 
šaltinius Mesopotamijoj, Jor
daną ir Siriją. Apie pervedi
mą Palestinos žydams visai 
užmiršo, skubinosi tvirtoves 
statyti.

Bet sionistai visgi jautėsi, 
kad ir jie čia ne šunio uo
dega, bet šiokie-tokie bosai. 
Jie, nepaisydami arabų, kurių 
didelė didžiuma, pradėjo sa
vaip elgtis. Pagelba Anglijos 
vietinės valdžios pradėjo ara
bus vyti nuo geresnių ūkių ir 
patys juos užimti, pradėjo 
arabus stačiai terorizuoti. Vie
tomis jau ir savo policiją įsis
teigė, bandė net savo armiją 
suorganizuoti, bet prie to 
Anglijos valclžia neprileido.

Arabai pamatė, kad čia 
pradeda šeimininkauti nepa
geidaujami svečiai, subruzdo, 
prasidėjo tarpe jų, tautinis ju
dėjimas. Neapsiėjo ir be susi
rėmimų, kuriuose iš abiejų 
pusių buvo ir aukų. Ir juo to
liau, tuo arabų bruzdėjimas 
prieš sionistų šeimininkavimą 
plėtėsi labiau.

Anglijos valdžia, kuri išsyk 
sionistus palaikė, pamatė, kad 
arabų tautinis judėjimas vis 
labiau kyla, kad jų didelė di
džiuma, pradėjo palengva sa
vo gaires mainyti arabų lin
kui. Pagaliaus ir tarpe žydų 
darbininkų atsirado tokių, ku
rie suprato, kad sionistai ly
ginai išnaudoja ir juos, kaip 
ir arabus, todėl pradėjo orga
nizuotis prieš sionistus. O kad 
sionistams rūpi pelnas, o ne 
savo tautiečių, gerovė, parodo 
ir šis faktas: stambiausioj žy
dų kolonijoj “Pesach-Tikvo” > 
dirba 3,500 arabų ir tik 250 
žydų, nepaisant, kad žydų yra - 
daug bedarbių, 
dirba pigiau, todėl 
juos ir samdo.

Susidėjus tokioms

Anglijos imperializmą.
Sionistai bandė žydus ga

benti iš Europos Palestinon, 
bet ir čia nieko doro neišėjo. 
Viena, kad arabai buvo tam 
labai priešingi, vedė atkaklią 
kovą, o antra, atvykę emi
grantai čia atsidūrė sunkiau
siose sąlygose — be darbo ir 
be pinigų. Visi tie sionistų pa
žadai, visas rojus, laukiantis 
žydų emigrantų, kaip miglos 
išnyko ir jie pamatė gryną 
tikrovę. Anglijos valdžia irgi 
turėjo įsikišti ir sulaikyti žy
dų važiavimą į Palestiną.

Dabar Amerikos sionistų 
lyderiai vėl kelia Palestinos 
klausimą. Mat, Anglijai vėl 
reikalinga pagelba, ypatingai 
finansinė, tai jie mano, kad 
gal dabar pavyks ką nors at
siekti. New Yorke sionistai bu
vo sušaukę milžinišką mitin
gą, kuriame svarstė, kur su
rasti vietelę, kad galima būtų 
žydus, fašistų spaudžiamus 
Europoj, apgyvendinti. Sionis
tų lyderis dr. Chaim Weizman 
kalbėdamas pasakė, kad 
lestina yra vienintelė žydų 
tis. O kad geriau prie 
“vilties” prieiti, jis ragino
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savo armiją organizuoti ir 
siųsti Anglijai pagelbon. Va
dinasi, pasikartoja ta pati sio
nistine istorija, kokia buvo pa
sauliniame kare. Tik dabar

sionistai Amerikoj turi dides
nę paramą, negu pasaulinia
me kare.

Tuojaus po sionistų milži
niškojo mitingo, kovo 27 d., 
senatorius Wagner pranešė, 
kad jau susiorganizavo Pales
tinos komitetas, į kurį įeina 
virš 300 žmonių. Daugiau ne
gu pusę šios skaitlinės sudaro 
kongreso ir senato atstovai, 
komitete matome net šalies 
generalį prokurorą Robert H. 
Jackson ir kitas stambias žu
veles. Daugelis yra rabinų ir 
šiaip dvasiškių. Vadinasi, da
bar Amerikos valdžia remia 
Angliją, į tą komitetą įeina 
daug valdininkų ii’ jie spaus 
Angliją, kad pastaroji suteik
tų ten žydams prieglaudą, tik 
suprantama, po sionistų glo
ba. O sionistai yra ne kas ki
tas, kaip žydiški fašistai. Jie Į 
priešingi žydams suteikti lais-1 
vę, jie stoja prieš dabartinę 
žydų vartojamą kalbą ir sten
giasi atgaivinti senovinę, kurią 
dabar moka tik rabinai ir 
šiaip karšti patriotai.

Dabar šis komitetas tikisi, 
kad. Palestinoj galima būsią 
sutalpinti tarpe 4—5 milionų 
žydų., išvystyti žemdirbystę ir 
industriją ir tam panašiai. Jei
gu Anglija sutiks žydams-sio- 
nistams pavesti Palestiną, tuo
met tarpe arabų ir žydų bus 
didelės skerdynės, nes arabai I 
visais galimais būdais priešin
sis sionistams. Anglija, be 
abejo, palaikys sionistus, o 
pastarieji išnaudos ne vien 
arabus, bet ir savo tautiečius 
darbininkus. Taigi, vieton žy
dams darbininkams žadamo 
rojaus, bus įsteigtas tikras 
pragaras.

V. Paukštys.

Lietuvoj Vandens Ke 
lias iš Kauno į Rygą

tys atiteko Vokietijai ir upė 
buvo uždaryta nuo jūros. 
Tuo tarpu Nemunas jau bu
vo dirbtiniais keliais su
jungtas su kitų upių siste
momis: Oginskio kanalu su 
Dniepru, Augustavo kanalu 
— su Visla. Laisvas, aplen
kiant Vokietiją, išėjimas iš 
Nemuno į jūrą atidarytų 
kelią laivams iš viso Dniep- 

j ro aukštupio ir Vislos basei
no, kurios žiotys taip pat 
buvo surakintos. Todėl 1797 
—1824 metais rusų inžinie
riai j ieškojo kelio iš Nemu
no į Baltijos jūrą, aplen
kiant Klaipėdos kraštą.

Rusų inžinieriai tyre du 
tokio kelio variantus: 1) 
per Dubysą ir Kurtuvėnų 
slėnį į Ventą, 2) per Nevėžį 
ir Lėvenį į Lielupę. Tech
niškai pirmasis variantas 
yra daug sunkesnis: laivas 
nuo Nemuno turi pasikelti

Mat, arabai
sionistai

aplinky-

Gyva Tarybų valdžios di
namika iškelia vis naujus 
įdomius ir1 svarbius'sumany
mus. Prieš kelias dienas 
skaitem dienraščiuose apie 
projektuojamąjį vandens 
kelią iš Nemuno Nevėžiu ir 
Leveniu į Lielupę, iš Kauno 
į Rygą.

Pati tokio kelio mintis nė
ra nauja. Jau 1802 metų 
Rusijos vandens kelių apra
šymas mini Nevėžį, pro ku
rį artimoje ateityje esą ma
noma atidaryti kelią laivam 
iš Nemuno į Rygos uostą; 
dėl smarkios srovės aukš
čiau Kėdainių upe turėsian
ti būti užtvenkta.

1797 metais, tik žlugus 
Lenkijos ir Lietuvos politi
nei nepriklausomybei, rusų 
inžinierius gen. de Vitte at
liko reikalingus tyrinėjimus 
ir paruošė projektą Nemu
nui sujungti su Ryga, už
tvenkiant Nevėžį 16 vietų, 
perkasant kanalą 6 km ilgu
mo Panevėžio apylinkėse ir 
dar šliūžuoti Lėvenį, Mūšą 
ir Lielupę. Kitą kartą tyrė 
tą kelią 1824 metais gen. 
majoras Korbonjeras ir inž. 
pulki ninkas Rokassovskis 
ir jie rado, kad numatyto 
kanalo vieta tinkama, bet 
šliužams maitinti Nevėžyje 
bei Lėvenyje neužtektų van
dens debito. Vandens malū
nai, įtaisyti Vienoje ir kitoje 
upėje, skundės jų nusekimu, 
galį malti tik keletą valandų 
per dieną. Daugiausia dėl 
tos priežasties sumanymas 
nebuvo realizuotas.

Kuriam reikalui buvo mė
ginta rasti kelią iš Nemuno 
į Rygą? Vandens keliai — 
patogiausi ir pigiausi masi
niam žaliavų ir stambių 
prekių transportui. Gamta 
nuskriaudė centrinę Rusijos 
lygumą vandens keliais. 
Volga įteka į uždarą Kaspi
jos jūrą, Donas — neturtin
gas vandeniu, Dniepras, 
Dauguva, Naro va, Volcho- 
vas, Svirė — turi pavojin
gus slenksčius, Nemuno žio- vidaus vandens kelių valdy-

bai rimtą motyvuotą memo
randumą, įrodydamas kelio 
iš Kauno į Rygą pranašu
mą. Vienintelis argumentas 
prieš šį variantą — nepa
kankamas Nevėžio ir Lė-. 
vens aukštupių vandeningu
mas — naujosios technikos 
šviesoje pasirodė visai ne
reikšmingas: jau įtaisyta 
daug naujų kelių su dirbti
niu vandens kėlimu, kaip, 
pav., Volgos — Maskvos ka
nale. Siurbliai kelia vandenį 
į aukštesnį takoskiros ruo
žą, o energiją siurbliams 
teikia vandens turbinos, ku
rias suka vanduo, tekėda
mas į žemesnę kanalo dalį. 
Kitur daromi mechaniški 
keltuvai, kuriais laivai be 
jokių vandens nuostolių ke
liami po kelioliką metrų.

1914 metais buvo pasi
rengta rimtai tirti patoges
nį kelią, kuriam buvo, pa
galiau, pripažinta neginčija
ma pirmenybė. Karas su
laikė šio įdomaus sumany
mo įgyvendinimą.

Kol Nemuno žiotys buvo 
lengviau prieinamos, dirbti
nių vandens kelių projektai 
atrodė visai nereikalingi 

i (plg. mano darbą apie Ne- 
I vėžį 1936 m., pusi. 94). Da
bar aplinkybės griežtai pa
sikeitė. Didelės Rusijos ir 
Ukrainos upės galingosios 
TSRS technikos panaudotos 
darbui: Dniepre, garsiųjų 
slenksčių vietoje, veikia di
džiulė Dnieprogeso hidroe
lektrinė stotis, Volchovo 
stotis patvenkė tos upės 
slenksčius. Pasikeitė politi
nės sienos, dėl kurių kelio
lika metų Nemunas buvo 
suskaldytas tarp kelių vals
tybių ir faktiškai nenaudo
jamas. Pagaliau — Tarybų 
Sąjungoje labai daug dėme
sio skiriama vandenims, 
kompleksiniam jų naudoji
mui energetikos, melioraci
jos, pramonės, sanitarijos ir 
transporto reikalams.

Visai suprantama, kad 
naujų tarybinių inžinierių 
dinamika tuoj rado pritai
kymą. Nelemtas mūsų ne
paslankumas, dėl kurio tiek 
metų sugaišta su Nemuno 
kilpa, su Nemuno reguliavi
mu, su eile kitų būtinų dar
bų, čia susiduria su kita pa
saulėžiūra. Jei sumanymas 
rimtas, jei jis gali būti nau
dingas šalies ūkiui ir su
teiks darbo laisvai jėgai, 
jam užtikrinta vyriausybės 
parama. Jis gali būti reali
zuotas, kaip jau įvykdyta 
ar įtraukta į planą eilė to-i 
kių milžiniškų ir didingų 
sumanymų, kaip Didžiosios 
Volgos, Volgos — Dono ka
nalo ir kiti projektai.91 “oski^s iri šiuo metu vandens kelias

nusileisti ligi jūros 107 m. 
• Tuo tarpu antrame varian

te tektų pasikelti tik 33 m. 
ir nusileisti 52 m. Variantų 
pasirinkimą nulėmė įsitiki
nimas, kad takoskira tarp 
Dubysos ir Ventos geriau 
aprūpinta vandeniu iš Re- 
kyvos ir Kurtuvėnų apylin
kių ežerų. Prie to prisidė
jo toji aplinkybė, kad Vent
spilio uostas Ventos žioty
se neužšąląs žiemą kaip Ry
gos uostas; tačiau užšąla ir 
kanalai!

1824—1830 metais buvo 
pradėtas vykdyti Ventos — 
Dubysos kanalo kasimas, 
rusų vyriausybei kaštavęs 
10.7 milijonų rublių. Dėl 
stambių vagysčių ir 1830 m. 
sukilimo darbas nebuvo 
baigtas. Darbus mėginta at
gaivinti keletą kartų, bet vi
sada sugebėdavo trukdyti 
gudrios svetimos intrigos.

Klausimas vėl iškilo 1901 
metais: buvo vėl ištirtas 
Ventos — Dubysos kelias. 
Latvių inžinierius Jansons 
1907 metais įteikė Rusijos

iš Kauno į Rygą duotų pigų 
ir užtikrintą kelią masi
nėms prekėms iš Dniepro 
baseino ir iš artimų Nemu
nui sričių. Augustavo kana
las, sienos perkirstas, pa
smerktas sunykti. Rygos 
uostas gerai įrengtas; čia 
nesunku prekes perkrauti į 
didelius jūrinius laivus; tam 
reikalui tinka visas Lielupės 
žemupis. Takoskiros ruožo

(Tąsa ant 4 puslapio)

KLAIDOS PATAISYMAS
Scranton, Pa.

Draugai laisviečiai, malonė
kite atitaisyti klaidą, kuri įvy
ko aprašant LLD 12 apskričio- 
posėdį ir wilksbarriečių Lyros 
Choro parengimą “Laisvės” 
85 numery.

Ten pasakyta :“Drg. J. Vil
kelis paaiškino, kad choras 
padengs išlaidas, susidariusias 
kelionėj į 12 aps. parengimą.” 
O turėjo būti taip: Drg. J. 
Vilkelis paaiškino,' kad šio va
karo visus iškaičius padengs 
Lytos Choras ir galite links
mintis visi už dyką.

D. Praleika.
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de- 
the 

hor- 
yet

Newspapers have

Bacevicius, Robeson, 
Goodman on Same

Groups Going to 
Cleveland for
L.D.S. Tourney

Attack on Schools Part of 
The Marching Towards War

ATIONING, FAMINE and 
struct ion are preparing 

ground, throughout Europe, for 
rible epidemics. Facts are as 
hard to obtain,
reported dysentery in Yugoslavia, a 
doubled tuberculosis rate in Spain. 
Plague has appeared in Asia.
in England, loo.ooo people live in today education is considered a 

subways with almost no sanitary!
provisiors. British Health Minister 
Malcolm MacDonald stated of pu
blic shelters, such as subways and 
tunnels: “The normal ventilation is 
often crude and their sanitary ar
rangements non-existent... Yet on 
their floors i>eople suddenly started 
sleeping like rows of wounded sol

places might become 
series of epidemics.” 
3rd,’ 1940.) Rumors 
they have.

YoWre Next 
Young Fella!

Progr’m at Carnegie

diers. These 
sources of a 
(U. P. Dec. 
reach us that

epi-

who 
huge 
and

' ft? |

NEW YORK, N. Y. — One of the 
biggest events this season will be 
the LDS National Bowling Tourna
ment to be held in Cleveland early 
in May.

To this tourney will come, not 
only the best bowling teams of the 
country’s LDS branches, but LDS 
members and Lithuanian youth in 
general for the event is turning out 
to be one of the most attractive 
of the year.

The Builders Bowling Team is 
going to the Tournament, but there 
are undoubtedly many more who 
are not bowlers but who intend to 
come along in order to 
land and to meet many 
there.

Since the cost of train
the trip can be considerably cut if 
a large enough number are bought, 
the Metro LDS Council invites all 
those people in the New York, and 
New Jersey areas who plan to go, 
to get in contact immediately with 
the Council.

Trains will leave Friday night and 
will return to New York Monday 
morning. This is your chance for 
a week-end that will be long re
membered. To cut expenses and to 
be assured of company on the way, 
get in contact with:

Metro LDS Council
Zeno Bechis, Pres.
419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

NEW YORK, N. Y. — Three of 
the greatest artists of our time 
will be featured upon the same pro
gram when the American Russian 
Institute presents a concert of Rus
sian music.

The three artists —and no one 
will deny their fame and their ta
lent, are Paul Roseson, Benny Good
man and Vytautas Bacevicius.

Paul Robeson, great Negro singer, 
will sing a number of folks songs 
by Moussourgsky, Prokofieff, Dzer- 
zhynsky, Dunaevsky and Koval.

Benny Goodman, orchestra leader 
do luxe, will appear with his septet 
and play Prokofieff’s “Overture on 
Yiddish Themes.”

The third star on the program, 
Vytautas Bacevicius, is too well 
known among Lithuanians to need 
introduction. He is just returning 
from a piano recital tour among 
Lithuanian colonies where he has 
been enthusiastically received and 
will be in New York in time for the 
concert to perform at the piano po
pular works of Rachmaninoff, Tchai
kovsky, Shostakovich, Kabalevsky 
and Bacevicius.

This unusual concert, probably the 
first to present such outstanding ar
tists, will be held Tuesday evening, 
April 29, at Carnegie Hall in New 
York. Tickets are selling from 83c 
to $3.30. Secure yours now.

WASHINGTON. — Draft officials 
expected to hold a second draft 
registration this summer for youths 
who have reached the age of 21 
since Oct. 16, the date of the ori
ginal registration for compulsory mi
litary training.

Details have not been arranged, 
but officials expect President Roose
velt to issue 
the date for

Present attacks on free education are on the rise because 
defense industry,” Professor 

Morris U. Schappes declared before the “Education and War” 
panel at the American Peace Mobilization.

Any doubts that the present0----------- ---------------------------------
assault on schools and colleges 
is linked closely to the drive to get 
America more deeply involved in the 
war in Europe were quickly dispelled 
by the discussions of the campaigns 
of intimidation against teachers who 
have had the courage to speak out 
against war. y

Professor 
member of the 
Teachers Union, 
of an Oklahoma 
fired because he 
man urging that 
Burke-Wadsworth Conscription Bill. 
This was one of many instances of 
intimidation which are making it 
more and more difficult for teachers 
to be intellectually honest with 
themselves and with their students. 

The National Association of Ma
nufacturers’ “survey” of textbooks, 
the attempt on the part of Chamber 
of Commerce to limit education to 
the books written by Professor Rugg 
—all were cited by Prof. Schlauch

Margaret SchlaUch, 
New York College 
quoted the example 
professor who was 
wrote his congress- 
he vote against the

acterizcd by Schappes as “that over
aged destroyer of free education,” 
is one of the chief opponents of 
education for democracy, he said. 
He reminded the delegates that Dr. 
Butler had said that “an educated 
proletariat is a constant source of 
trouble and unrest.”
' The speaker cited the Sunday
paper’s story on the Gallup Poll, 1,000,000 young men who have come 
indicating that more voters now be-1 of age since October.

I The Selective Service Act limited

a proclamation setting 
the new registration.
more than 16,000,000 
the ages of 21 and 35, 

The new

Last fall, 
men between 
inclusive, registered. The new re
gistration probably would involve

see Cleve- 
old friends

tickets for

Influenza has reappeared in 
demic form in the U. S.:

SAN FRANCISCO, Dec. 1940 (U. 
P.) “An epidemic of mild influenza 
moved into Arizona, Oregon, Wash
ington and Idaho today.” i

ALEXANDRIA, LA., Dec. 15 (U. 
P.): “Approximately half of this 
army town, riding the crest of a 
construction boom, tonight was re-! 
ported stricken with influenza. The, 
normal population of 25,000 has been 
swelled to 65,000 by persons 
rushed to get work on the 
program at Camp Beauregard
other nearby army posts. The Board 
of Health said 30,000 cases of in-’ as responsible for a “deplorable at- 
fluenza had been reported and that mosphere of panic and intimidation.” 
many others had not been attended Prof. Doxey Wilkerson of Howard 
by a physician.” | University, Washington, D. C., chair-

AUSTIN, TEXAS, Jan, 7 (U. P.): man of the panel, introduced Pro- 
"The worst influenza epidemic in fessor Schappes, who has been fired 
twenty years has hit Texas.” I from College of the City of New

RICHMOND, VA., Jan. 9 (U. P.): York and indicated by the District 
“Thousands of cases of influenza I Attorney for what the Rapp-Coudert
were reported tonight in the west- , Committee choose to call his “sub
orn part of the state and officials versive activities and beliefs.”
said the epidemic in that section ( Nicholas Murray Butler, char
approaches the epidemic of 1918 in . .
number of cases.”
CONDITIONS IN 
(AMI’S

PUERTO RICO, 
“Local newspaper

CONSCRIPT

“He says we

OVER THE AIR
should sacrifice.

4lieved that the United States was j 
justified in entering the first world | to 900,000 in any one year the num
war. This, he said, is one of the ber of men that could be inducted 
many examples of how the press and into thew service—except in 1 imes of, 
radio are endeavoring to prepare! national emergency. Only slightly! 
the nation for war. I more than 600,000 will havd been į

taken 
Nov. 
June 
year, 
ference.

Officials disclosed that they 
to induct. 60,000 men a month 
ing the next fiscal year, beginning 
July 1. The total 720,000, also is 
below the statutory limitation, but 
officials expect many men now in 
training to enlist 
is up.

Officials expect 
July, August and 
made up largely from younger reg
istrants, particularly college students 
who were deferred until the end of 
this school year.

They said they were not worried 
about reports that there was a 
shortage of registrants in class 1-A. 
They 
been 
now 
sized 
which 
fit for limited military service.

its whole purpose,’ 
Schappes said. Charles 

President of Yale Uni ver- 
been forced to admit that 
at Yale , do not believe in 
war and are oposing all 
aimed at sending U. S.

into the army between last 
18, first induction date, and 
30, end of the current fiscal 
Volunteers make up the dif-

plan 
dur

Worcester Aido

1■>s

■-.3!
,i i

Such propaganda for war is not 
accomplishing 
however, 
Seymour, 
sity, has 
students 
going to 
measures
troops abroad.

After the main speeches, Dr. Hen
ry Wadsworth Longfellow Dana was 
introduced. Dr. Dana was fired from 
Columbia University 24 years ago 
because of his opposition to our en
trance into the first world war.

"We who were fired 24 years 
ago greet you who are about to be 
fired,” he said.

Resolutions were passed condemn
ing the Rapp-Coudert. Committee 
and all other attacks on education.

when their year

the quotas for 
September to be

ENERGY AND VIGOR
Noy. 29, 1940. 

reports in San
Juan reveal that conditions at the 
Tortuguero Military Training Camp 
are so bad that a large percentage 
of the 2,500 men are sick. There 
is a lack of clean water, with many

of diarrhea, and little op-, expenditure of the organism. The 
portunity for bathing. Construction 
of the camp is not complete, and 
food supplies are poor.”

pointed out that the draft has 
liberally administered up to 

and that there was a good
reservoir of men in class IB 

is composed of registrants

cases

Camp Beauregard, La.:
“Subordinate officers said the 

squadron spent a good part of its 
time sprinkling flea powder about its 
quarters; that the headquarters 
building was vermin infested... A 
sanitary problem was created by 
droves
roamed the camp, and that buildings 
are warped, full 
erally unfit for 
driek Kimball in 
Nov. 13, 1940.)

of razor-back hogs that

of holes and gen
occupancy.” 
the Detroit

(Ken-
News

of the few men at the 
are sleeping under wood, 
afternoon that ‘half the 

colds.

post 
said 

men’

‘win-

Camp Upton, Yaphank, L. I., N. Y.
“The tents are known euphemis

tically as ‘winterized’ shelters, but 
some of the 1300 men living in them 
used stronger words in describing 
them in private this afternoon.

"... Col. C. W. Baird, command
er of the camp, who has a bad cold 
himself, despite the fact that he is 
one 
who 
this 
had

“The tents are described as 
terized’ because each has a wooden 
floor platform elevated four or five 
inches above the ground; there is 
a wooden door, and a wooden wall 
around the sides reaching up in dif
ferent tents from two to four and 
a half feet above the floor; there 
is a wooden framework overhead on 
which the canvas roof and upper 
sides rest ,and there is a two foot 
tall stove in the center of the struc
ture.

“One sergeant,, who asked that his 
name be omitted... ‘On cold, windy 
nights there is so much waving and 
flapping in the tents you can’t sleep. 
It’s cold, and it’s wet, and it’s damp. 
Boy, I don’t know what we are 
going to do in those damn tents 
when it snows... We’re living in 
mud now’.” (N. Y. Herald 
Nov. 13,1940.)

Tribune,

Fort McClellan, Alabama:
“Influenza cases in the 

seventh Division increased 
day to a total of 160. This 
a ‘mild’ epidemic . 
Jan. 10, 1941.) 
Fort Dlx, N. J.

“There are twenty companies of 
about 4,000 men in Working quar
antine at For,t Dix as a result of 
twenty-two cases of scarlet fever, 
mumps, measles and meningitis ... 
The annex, a three-story brick build
ing originally erected for barracks, 
had every available bed filled to-, 
night and the receiving room had 
been filled with cots to provide ad
ditional bed space.” 

' ton in the N.
1941.)

“Major Gen.

Twenty
sixty to- 
is called 

” (N. Y. Times

(Marshall New- 
Times, Jan. < 17,

R. Powel, com-C.
manding officer of the Fourtw-fourth 
Division said today. ‘The buildings 
are practically completed, but the 
entire area is a sea' of mud, and 
will continue to be a sea of mud 
for a long period of time, as far 
as I can ascertain’.” (N. Y. Times, 
Jan. 4, 1941.)

physicians of Burlington |

&

By Dr. J. F. Borisas

depth of that reservoir, the 
male’s and female’s stomach,

The 
young 
is a good measure of the energy

range of 
per cent 
carefully 
athletes.

called “useful”) work, the 
conversion being from zero 
to a 30 to 40 per cent for 
nourished properly trained
This latter figure about equals the 
mechanical efficiency of the best 
modern power plants and about four 
times great as the efficiency of the 
average automobile engine.

A certain amount of the food may 
also go into storage—mostly in the 
form of excess fat for the hungry 
day—and some of it may be used 
to replace discarded and worn-out 
bits of the body. In the growing in
dividual some goes into new tis
sue.

life time allotment of food for the 
average individual amounts to about 
fifty tons. Luckily, no one is ever 
confronted with his life’s allotment 
all at one time, with the. possible 
exception of those people who *eati 
dead whales. Each pound of 
average human flesh runs through 
the eating and expelling of about I 
seven hundred pounds' of those ma-, 
terials that can be classed as food, j

During digestion in the stomach
and intestinal tract, the foods we j z Since we. are warm-blooded ani- 
eat are partly changed into very mals, Our food must supply enough 
small units which are absorbed by - - • -
the blood stream and carried to the I 
various tissues and cells of the body. I 

portions of food which do not 
down for absorption are ex
in the feces.
bulk of the material which 
through our systems is sim-

Foreign Born 
Fight Anti Bills

NEW YORK. —As part of its' 
fight against the Hobbs Concentra
tion Camp Bill, the American Com
mittee for Protection of Foreign 
Born, has opened a Wishington of
fice at Room 206, 503 F Street, NJ 
W., Washington, D. 
nounced today by 
Committee Cairman.

Chorus News
WORCESTER, Mass. — Hello 

folks, I want to introduce myself. 
My name is the "Fiddler.” I’ve 
heard several people say that there 
should be more correspondence in 
the Laisve Youth 
heartily agree with 
doing my bit.

The Aido Chorus 
its gala event, our
There will be a program and a sup
per. We want to see Boston, Gard
ner, Montello and the rest of our old 
friends. Don’t forget! A grand time 
will be held by all 
27 at 29 Eudicott

Fiddlings: The 
sang last Sunday
concert. My, didn’t out girls look 
pretty all dressed up, and with 
those beautiful roses( take thlit the 
way you want to) all over. I am 
sorry that 
a beautiful

Did you 
during the 
must have
enjoying their coca cola—the pause 
that refreshed them.

I Mrs. Kizys had a coffee party in

Section and I 
them, so I am

is preparing for 
Spring Banquet.

who come. April 
Street.
women’s group 
at the women’s

anyone had to miss such 
concert.
happen to go downstairs 
concert? If you did, you 
seen a few of our girls

W 3

I '■ :r.

Those 
break 
creted

The 
passes
ply fuel to keep our parts warm and 
full of vigor and vitality. All foods 
have a certain heating value. The J 
potential amounts to something over 
3,000 calories.

The animal body, being some
thing more than a calorimeter, does 
not turn all of this potential energy 
into heat but converts a certain pro
portion of it into mechanical (often

County, where the fort is situated, 
say influenza 
among 
it has 
scarlet 
(N. Y.

is more prevalent 
the civilian population than 
been for several years, and 
fever also is widespread.” 
Times, Jan. 19, 1941.)

HEALTH OF YOUTH
A report on, “Causes for Rejection 

for Entrance into the Regular Ar- j

“Manhattan at Midnight”
Wednesday, April 16, at 8:30

EST. Played by an ancient Hvirs\lvlzys ,1UU .ie m1 her house one mght after the girls

HOLLYWOOD. — Smart as they work’s 
j are, it looks as if the “Quiz Kids”; drama, 

c > was an” į missed a bet when they arranged 
Hugh DeLacy, two of their NBC-Blue Net

work broadcasts 
capital.

(No, it wasn’t 
for more set-ups

They should, 
have arranged things so they would'commit a minor theft in order to 
broadcast from the Hollywood Bowl. 
For apparently there isn’t another 
place in California big enough to 
hold all the fans who want to at
tend a session of the juvenile genius 
group. Three days after it was an
nounced that they would broadcast 
from here on April 9 and again on ’ 
April 16 (at 8:00 p.m. EST) NBC's1 
headquarters in Hollywood’s Radio I
City began bulging with letters re- ghostly music, the youngster awakes 
questing tickets to the broadcast. Į screaming, his accomplice rushes in, 

More than four thousand such Į and they discover the body of an 
requests were received within a four i elderly man with $347 clutched in J_ ___ ’J A — -J T L z,

a Washington
‘will

“The opening Of 
Office,” Mr. DeLacy stated, 
make it possible for the American 
Committee for Protection of For
eign Born to keep a close watch 
on the Hobbs Concentration Camp 
Bill and alj other dangerous “anti
alien” measures and enable us to 
properly centralize and direct op- 

i nationally against such 
measures which menace democracy 
in our country . . . The Washington 
Office will be under the 
of Abner Green, who has 
sociated with the work of 
crican Committee for the 

p years. 
i 
| Mr. DeLacy called on 

which always accompanies exercise zations and individuals 
because of the body’s inefficiency, nicate immediately with

heat to keep our bodies at a con
stant temperature (an average of 
98.6 degrees F. measured under the 
tongue.) Part of this heat comes 
directly from the food by a pro
cess of oxidation or burning (if youWOO VVA IIV71 1 xz* y * a. j vz vx .

do not object to a slight measure of; position 
the term.)

Whenever energy is being ex
pended in mechanical work more 
heat than normal is being released 
throughout the system. Hence one 
way to get warm is to exercise; but. 
it is not the exercise that makes' 
you warm, it is the waste heat |

direction 
been as- 
thc Am- 
past six

all organi- 
to commu- 
their Con-

An exactly analogous case' is the j gressmen to voice their opposition 
automobile engine and its radiator, to the concentration camp bill. Mr. 
When the engine is working, it must DeLacy pointed out that, while the 

» House of Representatives is in re-

heat. When we warm ourselves by 
exercising because we are mecha
nically inefficient, it is a very for
tunate and convenient arrangement.

, The man who is not in condition, 
my, by George E. Leone, M. D. • or js sof^ perspires, overheats and 

Corps, U.S.A. --- -
12,1 

with some 7,000 
regular army,' 

York City, who 
to be in good

be cooled with water and air to 
prevent overheating because only cess for the Easter Holidays, those 
10 to 20 per cent of the fuel energy opposed to the concentration camp j 
goes into work, the rest appears as ' proposal have an opportunity to or- 
’ - ■ - ganize and secure wide protest

against the measure.

Captain, Medical Corps, 
(Jour. Am. Med. Assn., Oct. 
1940, p. 1283) deals 
volunteers for the 
ages 18-35, in New 
believed themselves 
health. 33% were rejected for failure 
to meet the physical requirements, j VfšualSn J’the "cause of events

readily tires when put to a hard 
mechanical task, even if it is a 
pleasant one. In terms of heat bal
ance his system is putting an un
due amount of energy into heat and 
converting only a small amount in
to mechanical energy.

Just Pay and
Pay and Pay

Of the total rejections, 23% were 
due to failure to meet the require
ments of six serviceable masticat
ing teeth and six serviceable 
cisor teeth. “It was amazing 
find how many young men have 
tended our public educational 
stitutions failed to come up to these 
minimum requirements.” For de-' 
ficient vision, 21% of the total were a^reserve^they are "again built into 
rejected. Most of these men did larger units, and this process is 
not have glasses. Another 15% were called anabolism, 
rejected for malnutrition, 10% for! 
poor feet, 10% for deficient hear
ing and ears. Of the latter, most 
had chronically draining ears.

Captain Leone concluded:
“It is also hoped that some pre

ventive and remedial measures may 
be instituted for the better, preserv-1 
ation of the health of the youth of 
our nation. As a national defense 
measure this is of vital importance 
for the future.”

From Selective Service Board ex
aminations in N. Y., Col. Samuel J. 
Kopetsky, chief of the medical di
vision, reports essentially similar 
figures. New England, draft boards 
report similar figures, with a high 
percentage of heart ailments.

—END—

in- 
to 

at- 
in-

in an animal body, it must be re
membered that the source of all ac
tivity is the energy released when 
chemical compounds of the food 
combine directly or indirectly with 
the oxygen of the air to give new 
compounds.

If the compounds are used to re
place or build tissue or are stored

larger units, and this process is

(To be continued)

CAMPAIGN 
AGAINST WABl

KEEP I
U.S. '

OUT OF 
WAR/

JN the year ended June 3(5, 1940, 
t the American people paid Fede
ral, state and local taxes totaling 
$14,00,000,000, or 20 cents of each 
$1 of the total national income, the 
Department of Commerce reported 
•this week.

The report says that the total 
taxes amounted to $109 for each 
man, woman and child in the co
untry, and $410 
mily.

An important 
that the states 
each $1 of their $4,171,000,000 reve
nues by means of sales taxes, which 
are rapidly growing both in amount 
and in their proportion of the total 
taxes levied by the states.

♦
On the other hand, the states got 

only 9 per cent of their revenues 
through income taxes, only 6 per 
cent by taxes on property, and only 
3 per cent by inheritance, estate and 
gift taxes, which are a decreasing 
portion of the total state levies.

In short, the states are getting 
a small and decreasing part of their 
taxes from ‘them who have”, and 
a large and increasing part from 
“them who have not,” by means Of 
sales taxes which hit the poor hard
est;

for the average fa-

fact in the report is 
raised 40 cents of

p.m., j 
minstrel whose one ambition is to' 
use a hard-earned $347 for a decent 
burial, the music almost drives one 
of the leading characters crazy. .

had a rehearsal. I hear that a fine 
time was had by all who attended. 
Next time you see her, ask our . 
teacher how she enjoyed the dough
nuts. Pretty mushy, weren’t they?

What tenor turned bass? Why?
Who is that hot-blooded bass, and 

how many birth days has he had 
this winter?

How many new chorus members 
have you brought in? You want a 
bigger and better chorus, don’t you? 
Well, come on let’s bring then in. 
How about seeing who brings in 
the most members, the boys of the 
girls? I’m betting on the boys.)

Chorus members! There are only 
a few weeks left before our ban
quet and how ca'n our teacher per
fect the separate parts if you in
sist on talking?

Save your voices for singing, and 
save the news, gossip, or what have 
you until later. Another thing, why 
not come to rehearsal at 8 o’clock 
sharp, and not 8:30 or 9 o’clock.

NEW YORK, — Dick Dudley, m. | 
c. of the “Who’s Blue” series, still 
is profusely explaining to his col
leagues that that slip of the tongue 
the other morn was unpremeditated.

1 glamorous names that abound here, I DICK referred to -a “gripping dra
ma” as a “dripping grama.”

from the cinema

failure to provide 
like one J-k B-y.) 

by all indications,

day period. And since NBC’s largest 
studio here seats only about three 
hundred, the task of saving fans 
from disappointment was a 
able one.

Best and most practicable 
(which was adopted) was 
the largest available theatre for the

' two “Quiz Kids” sittings. So on 
| April 16, despite the glittering and

formid-

solution
to rent

the youngsters from Chicago will 
again be the biggest theatrical at
traction in this land of bigger and 
better attractions daily (sometimes 
with dishes.)

NEW YORK. — Radio writing 
should be a springboard, not a 
blackboard, according to Irve Tun- 
ick, who authors the “World Is 
Yours,” weekly NBC-Red Network 
science.

“We’re not out to teach anybody 
anything,” says he flatly, using his 
own show as illustration. “We’re 
not sure we could if tried. What 
we do is to stimulate listeners, get 
them to use the show as a spring
board (for some mental digging on 
their own.”

Testimony to the fact that more 
than a few “World Is Yours” listen
ers have so used the show, is the 
programs’s five-year-old mailbag, 
bulging with more than a million 
letters. About 
additional data 
matized, while 
der have been 
mentary materials.

Operating 
what’s sauce for the listener is sauce 
Tor the scriptwriter, Tunick is that 
rare bird—a scripter who doe^ all 
his own research. He claims that 
no radio writer can get the “feel” 
of his materials without digging for 
himself.\

NEW YORK. — The eerie strains 
of a musical saw will moan a weird 
obbligato to the action in a deserted 
hotel, scene of the NBC-Blue Net-

The story concerns two young 
men, destitute in New York, who

sustain themselves. Taking refuge 
in a boarded-up hostelry, one of 
them hears strange noises and flees. 
The other remains in the darkened 
building to deal with the mystery 
and stimulated by his ghostly sur
roundings, has a dream in which he 
meets the old man, hears his talc, j 
and is mightily tempted to rob him.

Inflamed by the dream and the

• his gnarled fist. The money provides 
a lot of answers and the boys are 
faced with the problem of picking 
the right ones.

“The Echo”
SCOTSMAN wanted to sell his 
estate in the Highlands, but 

the prospective buyer insisted on an
echo.

So the owner agreed with one of 
the local boys to act as echo. When 
they reached the chosen valley the 
Scotsman called out, “Are
there?” to which Tommy duly rep
lied. “Are you there?”

After several succesful echoes, the 
buyer called out, “What about a 
drink old chap?”

This was too much for the thirsty 
lad, who, forgetting all his instruc
tions, replied, “Don’t mind if I do!”

half have asked for 
on the subjects dra- 
most of the remain
requests for supple-

on the theory that--empty room.

“ * * * And Chance It!”
The barmaid was a flirt, and 

when the corporal went out • to buy 
a paper she pursed her lips inviting
ly'and leaned over the bar towards 
the shy young private.

Putting her face against his, 
whispered: “Now’s your chance, 
ling.”

The private looked around

“So it is”, he remarked; and 
promptly drank the corporal’s beer.

you

the

she 
dar-

See you at the next rehearsal.
—The Fiddler.

I ? I

1

F

She: “I haven’t been seeing much 
gossip and news about the club in 
the Youth Section lately.”

He: “Have you written much late
ly?”

She: “Well, -er, no.”
He: “Then how could there be 

any news about your club and cho
rus in the Youth Section if you 
don’t write any?”

She: “Oh. let somebody else do it.”
He: “But suppose everybody feels 

that way?”

Moral:—Don’t wait for others to 
write, — do it yourself!

A public de-NEW YORK.
monstration will be held Saturday, 
April 19, at 12:00 o’clock noon in 
front of the Franco Consulate, 53rd 
Street and Madison Avenue, to pro
test the unabated terror in Spain 
and demand a complete amnesty for 
Loyalists still in Franco jails, con-

centration camps and forced labor 
battalions.

The demonstration, called by the 
Provisional Committee for Amnesty 
in Spain, composed of representa
tives from trade unions, fratėrnal, 
language and other organizations, 
will be the high |M»int in a week of 
scheduled activities centered on the 
campaign for amnesty and the re
lease of 350 International Brigade 
members at Belchite.
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Ketvirtas puslapis

SUVILTAMEILĖJE
Rašo P. Baranauskas------ ----------------------------------

Jeigu Dzūkijoj įvyksta bile kaimiečiui 
kokia nelaimė,—o ypatingai, kada pasi
taiko pavagia pinigus, tai dažnai kaimy
nus užgirsi sakant:

“Rinko, rinko dūsaudamas,
O nunešė velnias tūpaudamas.”

Kada sugrįžo R-kų kaimo gražuolė 
Vladžia Š. iš Kauno smarkiai apmušta ir 
be pinigų, tada irgi apylinkiniai žmonės 
tuos žodžius kartojo...* * *

Iš visų R-kų kaimo merginų, gražiau
sia ir mikliausia buvo Vladžia Š. Dar bu
vo 15-kos ar 16-kos metų amžiaus, ir ka
da ateidavo į vakaruškas ar į gegužines, 
ir pradėjus grajyt muzikai, tik žiūrėk, 
supuls kokie penki berniokai ir nepasida
lina mergina šokt. Kiek kartų R-kų ir iš 
kitų kaimų bernai apsistumdė už Vla- 
džią...

Bet labiausia Vladžios kursas pakilo, 
kai patėvis aprašė jai trečią dalį ūkės; 
tada ji tą savo dalį galėjo parduoti, ar 
ką ji nori su ja daryti.

Daugelis iš merginų jai tada pavydėjo, 
sakydamos: “Ot kur laiminga mergai
tė!... Nežino nei pati, kiek kavalierių 
turi, ir su kuriuo draugautis?” O tų pir
šlių, piršlių!... Nei suskaityt negalima. 
Kas subata, kas nedėlią,—vis ‘nauji ir 
nauji. Kažin iš kur atsibaladodavo, net 
iš kelintos parapijos?

Vladžiai dilgino širdutę: ot, kad taip 
sau, patogus valdininkėlis, kad pastovi jo 
tarnyba, tai tada jau...

Juk visi žinojo, kad andai geresnio gy
venimo Lietuvoje nebuvo, kaip valdinin
ko, o ypatingai aukštesnės kategorijos. 
Visi matydavo, kad bile kaimo merginai, 
kuri būdama ant ūkės ir mėšlą kratė, ir 
vištas čiupinėjo, ir kiaules šėrė, ir mažų 
vaikų palukes plovė arba žiemą, ežere, 
šalčiuose, baltinius skalbė... Na, o jeigu 
jai kaip nors sužydėjo laimė, ir kokiu 
nors būdu pasisekė tapti valdininkiene,— 
tada jau, brace, automatiškai turi pasi
daryti ponia! Tada vyras valdininkas 
įsako jai pamiršti kas ji buvo. Tokia kai
mietė pasidaro “ponia”; jos būną baltos, 
švelnios rankos, ant pirštų užsineria keli, 
didelėmis akimis, žiedai; figūrą aptem
pia trumpa šilkinė suknelė, kojos tampa 
apmautos “Rayon” šilkinėmis kojinėmis; 
kambaryj viena arba ir dvi paklusnios 
tarnaitės. Tai kodėl gi bile •kaimietei toks 
valdininkų gyvenimas negalėjo būti at
rakcija?

Kol dar Vladžiai nebuvo patėvis apra
šęs dalies, tuomet dar piršosi kaimynai 
kavalieriai; taipgi iš kitų artimų kaimų, 
bet kaip aprašė dalį, Vladžia pasijuto, 
kad jai su kaimiečiais “peržema”. Viena, 
gražumas, o kita,—pasogas... Ir mūsų 
kaimynams neliko vilties sužavėti Vlad-

žią sau už mylimą. Pasirinkimas buvo 
didelis! Dar anksčiau apylinkiniai jau
nikaičiai buvo labai įpratę lįst pas Vlad- 
žią naktimis per kamaros langelį. Apie 
tą langelį net jau ir kituose kaimuose 
pradėjo bernai kalbėti. Bet vėliau tą ka
maros langelį patėvis užkalė geležinėmis 
štangomis. Nors iš vienos pusės mergi
nai buvo “garbė”, kad taip kavalieriai 
limpa prie jos, bet iš kitos pusės, nei šis, 
nei tas, kai jau perdaug išsigarsino tas 
kamaros langelis...

Vieną gražią dieną Vladžia susitaria 
Merkinėje su viena siuvėja mokintis siū
ti. Sutarta ir įvykdyta. Patėvis Vladžios 
buvo geras, jis jai gelbėjo, kiek galėjo, o 
pamotė netaip jau gera, bet kaimynai 
sakydavo, kad: “razumna moteriškė7, ir 
su ja galima susikalbėti.

Kiek laiko Vladžia pasimokinus siūti, 
parvažiavo pas namiškius va Racijoms, 
ir vienai buvusiai savo draugei pasakojo:

—Ot, sesula, kad tu regėtai, jau aš 
drąugaujuos su aukštu valdininku! O 
kad gražus, kad razumnas, ir baisiai mo
kintas... mokslus išėjęs ne Kaune, bet 
ten kaži kur dar už Vokietijos kokiame 
mieste. Ir jis man sakė, kad tikrai že- 
nysis su manim... —ir tuo momentu Vla
džia kyšterėjo draugaitei panosėn žėrin
tį ant piršto žiedą.—Žiūrėk, va, tai jis 
nupirko!... •

—Oi, apsižiūrėk, Vladžiula!—kraipy
dama galvą draugaitė Vladžiai dėstė.— 
Kad kartais su tais valdininkais neap
sviltum nagų. Valdininkui netikėk, kai]) 
išdykusiam nežabotam arkliui! Juk jau 
mes daug girdėjom visokių įvykių, kaip 
tie valdininkai yra pridarę su durnomis 
kaimietėmis!

—He, durnoms padaro, bet ne man!— 
atkirto Vladžia.—Žinai, sesula, o ūsiu
kai, ūsiukai... juodi, suraityti, medaliai 
ant krūtinės tik žvilga... Tu gal kada 
mater Merkinėj; jis vis daugiausiai vaik
ščioja su tuo storuliu policijos viršinin
ku?... jis vadinasi policijos “vachmis
tras” ...

Ištikrųjų, gal už mėnesio po to, Mer
kinės vachmistras svečiavosi R-kuose, 
Vladžios tėviškėje. Tai buvo daug rū- 
pesties suruošimui vaišių, bet kada val
dininkas svečiavosi,—visa šeima tirpo iš 
džiaugsmo. Iš anksto susiskolino šaku
tes, peilius, puodelius; ant greitųjų, porą 
litrų “valstybinės” pasistorojo patėvis. Ir 
viskas ėjo kuo puikiausiai.

Besisvečiuojant Vladžios tėviškėje 
vachmistrui, buvo daug kalbėta apie tą 
jos dalį; parodyta ir net pasiūlyta palai
kyti testamentą, kuris buvo formaliai pa
ruoštas ir liudijo, jog Valdžiai pavesta 
trečia dalis šios ūkės.

(Tąsa bus)

įtaisytas kanalas vandens 
pertekliui iš Lėvens į Nevė
žį nuleiseti. Lielupę teks re
guliuoti ar šliūžuoti tik ligi 
Mintaujos (Jelgavos); že
miau upė pakankamai gili 
ir tinka dideliems laivams.

Numatomi tyrinėjimai leis 
paruošti rimtą projektą. 
Mes netrukus galėsime būti 
liudininkais didelių darbų,

kurie turės didelės reikšmės 
mūsų kraštui, ypač Kėdai
niams ir Panevėžiui. Gyve
name tikrai įdomius laikus!

Prof. S. Kolupaila.
t

Vokiečiai Susisiekę 
Su Italais Albanijoj
Berlin. — Hitleris pasiun

tė Mussoliniui sveikinimo 
telegramą šeštadienį dėl to, 
kad vokiečių armija susiekė 
su italų kariuomene Albani
joj ties Ochrida ežeru, prie 
sienos tarp Albanijos ir Ju
goslavijos.
PAeMĘ 40,000 JUGOSLA

VŲ Į NELAISVŲ
Vokiečių komanda teigia, 

jog pietinėje Jugoslavijoje

iki šeštadienio jie paėfrię 
40,000 jugoslavų karių į ne
laisvę ir pagrobę 200 kanuo- 
lių.

Vokiečiai skelbia, kad jie 
tebeskaitliuoja ir tebeskirs- 
to pasidavusią jiem graikų 
armiją Vardar upės klonyje.

Roma. — Italai praneša, 
kad Rumunijos armija taip
gi atakuoja Jugoslaviją.

TEATRAS ir BALIUS
Brooklyno Liaudies Teatro lošėjai suvaidins dvi juokingas Komedijas:

"AŠ NUMIRIAU" ir "J AMERIKĄ

N. BUKNIENft, 
Kristinos rolėje, veikale 

"Aš Numiriau”

Šeštadienį

Balandžio
19 

April, 1941 
Šokiai nuo 6 vai. vakaro.

i Lošimas nuo 8:30 vai. vakaro J. LAZAUSKAS, 
Vabalo rolėje veikale 

"Aš Numiriau.”

CHAS. GREEN SVETAINĖJE
267 WALKER STREET, CLIFFSIDE, N.J.

ĮŽANGA PRIE DURŲ 45c. Iš ANKSTO PERKANT BILIETĄ 40c.

Abiejų Veikalų Mokytoja yra ALDONA ŠERTVIETYTĖ, plačiai žinoma menininke.

N. PAKALNIŠKIS, 
Stepo rolėje veikale 

"Aš Numiriau.”

“Į Ameriką” (diologas) lošėjai da
lyvaus: Petras Baranauskas ir

J. Lazauskas
• •

Veikale “Aš Numiriau” dalyvauja: 
N. Bukniene, Geo. Klimas, N. Pakal
niškis, P. Grabauskas ir J. Lazauskas

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

reina iš dviejų šaltinių: liau
dies priešų veikla ir pačios liau
dies atsilikimas.

žiūrėkite, kaip spardosi buvę 
Lietuvos ponai. Visokias intri
gas jie varinėja, visokias šuny
bes jie atlikinėja, kad tik pa
kenkti naujai santvarkai, žalos 
pridaro labai daug — ant ūk»ų. 
dirbtuvėse, valdžios ir švie'imo' 
įstaigose — visur stengiasi įsi
skverbti ir žaloti.

denį imti iš Šventosios ties 
Andrioniškiu: moderni tech
nika lengvai nugali tokias 
kliūtis. Nevėžio vaga pagi
linta ar užtvenkta lengvai 
pritaikoma tokio didumo 
laivams, kurie gali plaukio

ti Nemuno vidurupiu. Užtat 
Lėvens slėny racionaliau iš
kasti dirbtinį kanalą — tie
sesnį ir taisyklingesnį, Tar-! 
pas tarp Nevėžio ir Lėvens 
Sonžylos slėnių peržengti 
visai nesunku: dabar čia

Su jais, be abejo, būtų leng
va apsidirbti, jeigu visa liaudis 
būtų tinkamai apsišvietus. Bet 
yra daug žmonių, kurie greitai j 
tampa intrigantų ir liaudies 
priešų aukomis.

Todėl ims pusėtinai laiko, kol 
viskas Lietuvoje “plauks kaip 
iš pieno,“ kol socializmas giliai 
suleis savo šaknis.

Drabužių Krautuve
Geo. Kaminskas ir Sūriai

152 Ferry Street, Newark, N. J.
kampus Adam St.,

Pavasaris su šventėm jau ir vėl čia. Kaip girdėt, tai 
labai daug žmonių kalba, kad pavasario pirkinius ge
riausia pirkti Kaminskų Krautuvėj. Galima gauti ką 
tik nori, nereikia vaikščioti per visą miestą ir jieškoti.

Prieš Amerikos žmones šian
dien svarbiausia problema, tai 
kaip neleisti valdžiai ir kapita
listams šį kraštą įtraukti į im
perialistinį karą. Kiekvienas, 
kuriam rūpi krašto ir žmonių 
gerovė, privalo prie to darbo 
prisidėti.

LIETUVOJ VANDENS 
KELIAS Iš KAUNO 

Į RYGĄ 
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

maitinimui gali pritrūkti 
vandens, ypač Lėvens ba
seine ; tam tikslui tektų van

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

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

Mūsų kainos prieinamos, patarnavimas mandagus. Todėl, kviečia- ‘ 
me užeiti ir persitikrinti. Duokite mums progą parodyti jums 
mūsų tavorą. Prie krautuvės yra vietos automobiliams pasistatyti.

Tikimės, kad neužilgo užeisite pas mus, todėl iš anksto 
tariame širdingai ačiū!

ALDONA ŠERTVIETYTft, 
Režisierė abiejų veikalų.

Gerbiamieji: Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti ir pamatyti šiuos du juokingus vei
kalus. Brooklyno artistai apvažinėjo keletą kolonijų, sulošdami šiuos veikalus ir visiems labai patiko. 
Todėl, manome, kad ir cliffsidiečiams patiks.' Kviečia ALDLD 77 KUOPA

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiamo duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Aht jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y
SKELBK1TES “LAISVĖJE”

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

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

Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvąžiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546



Baltimore, Md.
Sinclaire Scott Co.

Ši kompanija budavoja vai
sių ir daržovių mazgojimo ma
šinas, vaisių ir daržovių kon
servavimo dirbtuvėms. Taipgi 
gamina mažas mašinėles vai
sių nuhipimui. Užėjus apsi
ginklavimo laikotarpiui, žino
ma gavo ir valdžios darbų. 
Gamina kanuolėm dalis. Dir
ba apie penkiasdešimts darbi
ninkų.

Teko dirbti daugely visokių 
dirbtuvių, bet tokios kaip šita, 
tai dar neteko matyti. Visose 
mašinšapėse duoda darbinin
kams kėdes atsisėsti, kad ir 
prasčiausioj dirbtuvėj duoda 
nors sulūžusias kėdes, bet ši
toj, tai nei dėžės neduoda 
atsisėsti. Mašinistų darbai 
daug parankiau dirbti atsisė
dus. Labai nuvargina darbi
ninkus ne tiek tas darbas, kiek 
stovėjimas vienoj vietoj, šil
dyt tos dirbtuvės taip kaip ir 
nešildo, šalčiams užėjus nega-
Įima dirbti, rankos nugrumba. 
Didžiuma ten dirbančių dar
bininkų yra seni. Naujus taip
gi senus samdo. Gal- todėl, 
kad pigiau dirbtų. Kiek pa
tyriau, yra tokių senų mašinis
tų, kurie dirba tik už 55c į 
valandą. Iš dalies pačių dar
bininkų kaltė. Kurie nedirba 
už pigiau, tai moka iki 85c į 
valandą. Darbininkai visi a- 
merikonai, išskyrus keletą 
ateivių. Prie apdirbimo plieno 
vartoja kokį tau taukų aliejų, 
kuris suėda labai rankas, pasi
daro kaip ir sutrūkę, suskirdę. 
Nei numazgot negalima.

Kur tu neisi, ką tu nedary
si, visur tam darbininkui pur
vinasis galaš gyvenimo. Seni 
darbininkai, bijodami savo se
no amžiaus, dirba pusdykiai, 
kad tik užsidirbus sau duonos 
kąsnį.

Balandžio 8 dieną ekspresi
nis traukinys užmušė einantį į 
darbą gerai žinomą lietuvį 
Juozą Kaminską. Juozas Ka
minskas buvo rimtas ir visų 
mylimas. Traukinys nuvažiavo 
į Washingtona. Ant stoties 
inžinierius a p ž i ū r ėdamas 
traukinio motorą rado dalį 
žmogaus kūno įstrigusią prie 
motoro. Tik tada sužinojo, 
kad užmušė žmogų ir pradėjo 
jieškoti. Surado tik kavalkus. 
Gaila gero lietuvio žuvusio to
kia tragiška mirčia.

Didžiausia užuojauta jo 
moterei ir dviem sūnam.

T. P.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

f?------------^L-L.!......... —L----------- ----------------- '

Antra Pasekminga Savaitė.

“University of Life”
Paremtas M. Gorkio autobiogra- 

fiška apysaka.
Taip pat naujausios žinios 

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

Vakare: 7; 9:30 valandą vakaro.

CINEMA ART *'
PHILADELPHIA, PA.

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

Ginkluoti Fordo mušeikos bandė pastoti kelią streikieriams prie dirbtuvės vartų 
River Rouge. Bet chuliganams nepavyko darbininkus nugązdinti.

kas galėtų pasimokyti dikcijos, 
žinoma, Klimaitė jau dalyvauja 
meno darbe per keletą metų ir 
lavinasi, todėl ji ir jaučiasi ant 
estrados kaip namie. Ji taipgi 
labai gražiai vartoja lietuvių 
kalbą, nors yra čia gimus ir au
gus. V. Sukackas per keletą me
tų nėra buvęs mūsų mieste, 
turbūt už tai jam publika ir ne
davė ramybes. Be to, jis daug 
geriau ir griežė savo smuiką, 
negu pirmiau. Dainininkas Va
siliauskas pasirodė tikru artis
tu. Jo balsas stiprus, malonus 
ir žavintis. Klausai žmogus ir 
dar nori klausyti. Worcesterie- 
čiai jo ilgai neužmirš. Montello 
Moterų grupė, vad. Mineiky- 
tės taipgi sudainavo gerai. 
Buvo dar viena programos 
dalyvė, tai mergaitė iš Na
sh vės. Dar jauna, bet gabi har- 
monistė. *Iš jos galima laukti 
puikios artistės. Ačiū draugui 
Vilkausimi už jos atvežimą. 
Kalbėjo čyfai iš Lietuvių Pa
žangiųjų Tarybos d. Lukas ir 
Kupstis iš Bostono. Kupstis ra
gino remti mūs radiją ir kvietė 
visus dalyvauti prof. Vytauto

šis koncertas buvo vienas iš 
gražiausių, kiek aš jų atmenu.

Bravo, moterys, kad sugal
vojot tokį gražų menišką da
lyką suruošti!

žmonių buvo pilnutėlė svetai
nė, trūko kėdžių.

Nežinau, kokį įspūdį Išsinešė 
kiti draugai, bet aš pilnai pasi
tenkinęs. Dalyvavo žmonių ir 
iš aplinkinių kolonijų.

Kalvis.

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad jų orlaiviai bom
bomis padegė didelius anglų 
gazolino sandėlius Pirejuj, 
Graikijos uoste.

Pietinėje Jugoslavijoje vo
čiai paėmę į nelaisvę dar 
10,000 jugoslavų, pagrobę 
70 kanuolių ir daug kitų ka
ro pabūklų. O tai buvus 
stipriausia jugoslavų-serbų 
armijos dalis.

Roma, bal. 11.—Italai sa
kosi sumušę jugoslavus Scu
tari srityje, Albanijoje, at
metę juos atgal ir paėmę 
daug jugoslavų į nelaisvę.

London. — Anglijos orlai
viai sunaikinę apie 100 vo
kiečių tankų šiaurinėje 
Graikijoje.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Springfield, 111.
Kovo 30 d. mirė Cicilija Didž- 

balienė, 54 metų amžiaus. Nu
liūdime paliko vyrą Jurgį, dvi 
dukteris ir du sūnus ir brolį 
Juozą Stasiukiną. Dvi dukterys 
ir sūnus jau yra vedę. Jaunes
nysis gyveno su tėveliais. Pa
laidota katalikiškai. Velionė 
priklausė prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje. Ji gaudavo 
organą “Tėvynę,” kuri pasta
ruoju laiku taip dergė Tarybi
nę Lietuvą. Aš paduodavau jai 
pasiskaityti “Laisvę” retkar
čiais. Ji mėgdavo skaityti “Lai
svę.”

Angliakasiai dar tebestrei- 
kuoja. Pradėjome streikuoti nuo 
1 dienos balandžio. Jau savai
tė prabėgo ir nežinome, kaip il
gai ta kova tęsis. Dabar dirba
me apie namus ir sodiname 
daržoves. Oras dar vėsus, bet 
jau kai kuriem augalam laikas. 
Turėjome lietaus ir žemė at
mirko. Fabrikai pas mus šiuo 
laiku dirba neblogai. Dabar 
pradės statyti naują Lincoln 
Camp Armory 90,000 dolerių 
vertės. Tai vis naujų darbų pa
sidaugina. Pereitus metus čia 
smarkiai ėjo namų statymo dar
bai. Tapo nugriauta daug lūš
nų ir laužynų. Sparčiai budavo- 
ta plytiniai dviejų aukštų na
mai. Bet užėjus žiemai tie dar
bai buvo sustoję. Dabar vėl 
pradeda atgyti ir tie nebaigti 
darbai. Tie namai yra valdžios. 
Kalbama, kad juose galės tik 
tie gyventi, kurie turės darbus 
ir galės išsimokėti tam tikrą 
nustatytą mokestį. Nors staty
bos darbas atgijo, tačiaus eina 
labai lėtai, nes tik apie pora 
šimtų darbininkų dirba, žmo
nės kalba, kad statybą sulaikė 
imperialistinis siaubas Europoj. 
Valdžia skyrus pinigų dėl kitų 
projektų, o statybos projektas 
šlubuoja, žmonės turėjo daug 
vargo, kol susirado naujus kam
barius. Mat, griaunant laužy
nus turėjo išsikraustyti ir pasi- 
jieškoti .kitų.

Kas dar neskaitėte knygos 
“Naujoji Lietuva,” patartina 
perskaityti. Ten rasite tikrus 
dokumentus apie Tarybinės Lie
tuvos įsikūrimą. Tan atrasite ir 
apie pabėgėlius ir paaiškinimus, 
kas tie pabėgėliai buvo. Tie pa
bėgėliai iš Lietuvos, tai buvo 
Smetonos kalėjimų inkvizito
riai, kankintojai Lietuvos sūnų. 
Todėl . perskaitykite tą knygą,

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

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

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

kad žinotumėte, kam aukas duo
date. Aš sakau, kad aukų nerei
kia tiems pabėgėliams. Smeto
nos pakalikų galas negriebs, o 
Lietuvos liaudis daug gražiau 
ir laisviau gyvens be parazitų.

“Laisvės” 30 metų Jubilėji- 
nis numeris yra didelis apšvie- 
tos, faktų ir atsiminimų šalti
nis. Tai nuveiktas didelis dar
bas. Aš “Laisvę” skaitau per 
daugelį metų ir perskaitęs ati
duodu ją kitiem, žinias į “Lai
svę” taipgi jau ilgas laikas kaip 
rašinėju. Kiek galiu, tiek dir
bu. A. če/tanaus kas.

Newark, N. J.
“ ‘Blackout’ prisirengimai 

Newarke yra dalis kampani
jos už karinę isteriją šioj ša
lyj,” sako išleistas atsišauki
mas Larry Mahan, liaudies 
kandidato i miesto komisionie- 
rius.

“Nors nei ‘Star Ledger’ nei 
‘Newark News’ apie tai nepri
siminė, blackouts (miesto už
temdymas) iš viso buvo nepa- 
sekmingas Seattle, kur žmo
nės' atsisakė užgesint šviesas. 
Jie suprato tikrąjį tikslą šios 
kampanijos ir matydami labai 
mažą skirtumą pasirinkime 
tarp Vokietijos imperializmo 
ir Anglijos, priešinosi karo is
terijos žygiams, kurie veda 
mus į karą.” Toliau atsišauki
mas sako: “Harold Ickes tai 
pripažino ir kalbėdamas už ad
ministraciją ragino, kad kiek
vienas propagandos būdas bū
tų panaudotas įtikiu imui 
New ark o žmonių.”

“Newarko žmonės neturėtų 
rinkti kandidatus, kurie tik 
kalba už taiką. Jie turi rinkt 
tuos kandidatus į valdvietes, 
kurie su pasiryžimu kovos 
prieš kiekvieną žingsnį, ve
dantį mus į mirties ir sunaiki
nimo prapultį kare už impe
riją.” Koresp.

Worcester, Mass.
Iš Moterų Kliubo Konferenci

jos ir Koncerto, Įvyku
sio 6 d. Balandžio

Nuėjus į konferenciją kaip 
tik tuo laiku, kada buvo išduo
dami raportai iš veikiančiojo 
komiteto. Raportai buvo pavyz
dingi. Moterų buvo pilnas cho
ro kambarys. Konferencija pra
sidėjo 11 vai. ir tęsėsi iki 5-tos. 
Tačiaus buvo garsinta, kad kon
certas prasidės 4:30 vai., tad 
žmonės ir pradėjo rinktis pas
kirtu laiku.

Koncertą atidarė pirm. Su
kackiene, paaiškindama visą 
koncerto eigą. Pirmučiausia pa
sirodė Aido Choro Merginų 
grupė. Dainavo labai gražiai, 
harmoningai. Tai visa garbė 
priklauso mūsų mokytojai J. 
Karsokienei. Įdomų įspūdį da
rė ir jų vienodas pasipuošimas. 
Programoj dalyvavo buvę wor- 
cesteriečiai Latviūtė -ir V. Su
kackas. Latviūtė daro progresą, 
bet lėtai. Dikcija reikėtų dar 
taisyti. Iš d. Klimaitės daug

L I C E N S ES
NOTICE i.-' hereby given that Ucens-. No. 
JU, 6788 has been incited to the undersigned 
Io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 151 Lawrence St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

JAMES MEYLER 
15-1 Lawrence St., Brooklyn, N. Y.

Bacevičiaus koncerte, .kuris 
įvyks balandžio 20 d., Bostone.

Manau, kad šį sykį worceste- 
riečiai labai gerai pasirodė. Pa
baigoj dainavo Harmonijos 
Grupė iš So. Bostono. Jos at
rodė labai gražiai, bet dainavo 
dar gražiau. Gražiai dainavo ir 
duetistės Merkeliūtė su Anas- 
taite.

PRANEŠIMAI^
IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

“Birutės” Kliubo susirinkimas 
įvyks 17 d. balandžio, 8 v. v. 735 
Fairmount Avė. Visos nares daly
vaukite ir naujų atsiveskite. Turė
simo nutart ar užsimoka mums pa
laikyt moterų chorą taipgi turime ir 
kitų svarbių reikalų aptarti, ypač 
artinantis vasarai. — šmukštienė, 
Sekr. (89-90)

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
I

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

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

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata .................... 60c
Ramatų žolės ........................ 60c

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygele aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stes—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.

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

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

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

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

“Gyvenimo Saulėleidis”
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE 

NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ

Parašė ir Išleido
JOSEPH LeVANDA

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

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

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

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

CHARLES J. ROMAN

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA 
; Graborius-Undertaker !; 
; LAIDOTUVIŲ DIREKTOĘIUS ;

Išbalzamuoja Ir laidoja aut 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ ;1 
(Koplyčia) 

; • 
i Parsamdo automibilius ir ka- <; 
i rietas veselijom, krikštynom < 

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

Telephone: E Vergreen 8-9770

0000000

PUBLIC
Telephone

STagg 2-5043
NOTARY

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.

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•

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

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

e •

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name • •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami EuropiSko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbo, kiibasai ir kepta paršiena; gaspadorlškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK. 
• •

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

REIKALAUKITE

GRAND STREET ŠTAMPŲ
JOS YRA VERTINGOS

Geresnės Prekės
Geras Patarnavimas 
žmoniškos Kainos s

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

Tėmykitc 
krautuves 
duodančias 
Grand Street 
Štampas.

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 14, 1941

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys.

■ ........ ..... ................. . . ........................... -.......... .....................................



N on Yorko ‘rffw/MsTx ntos
MIRE
Gi venas, 64 m. 

Madison St., mirė 
9 d., Bushwick li

duktė Stela ir žentas Petras 
Ivanauskas. Laidotuves aptar
navo grab. Aromiskis.

Auka Bazarui
T. Joneliūnienę Laidos 

Šiandien
Teklė Joneliūnienė, mirus 

balandžio 11 d., St. Catheri
ne’s ligoninėj, randasi pašar
vota graboriaus Bieliausko 
šermeninėj, 660 Grand St., 
Brooklyne. Laidos šiandien, 
antradienį, balandžio 15-tą, 
2 vai. po pietų, Alyvų Kalne
lio kapinėse. Su velione atsi
sveikinimo kalbą pasakys S. 
Sasna iš “Laisvės” redakcijos.

Velionės vyras K. Jonei i fi
nas ir duktė Olga prašo drau
gus ir pažįstamus atsilankyti 
į šermenis ir palydėti.

Biedniokų Paradas 
Tarp Čiužančiy 

Šilkuose
New Yorko 5-tosios Avenue 

šilkinių skrybėlių, šilko suk
nių ir brangių kailinių para
das Velykų rytą gavo netikėtą 
surprizą. Nei iš šio, i 
tačiau tinkamai 
pasirengę, tarp 
čiai pasirėdžiusių ponų, pasi- 

■« rodė ant šaligatvių 35 apsitry
nusiais pašalpinais drabužiais 
; apsirengę vyrai ir moterys,

šio, nei iš to, j 
iŠ anksto tam ■ 
akį traukian-

UnijistŲ Delegacija Išvyko į Albany 
Protestuoti prieš Wicks Bilių

Būriai unijistų, vadovauja
mi Michael J. Quill, Intorna- 
cionalio Transportininkų Uni
jos prezidento, ii’ Harry Sa
cher, unijos vyriausio advoka- 
to-patarėjo, išvažiavo pirma
dienio rytą į Albany specia
liais traukiniais, kad paskuti
niame viešame nagrinėjime 
Wicks biliaus prieš jį pareikš
ti savo griežtą protestą.

Bilius yra aršiai priešdarbi- 
11 i n k i š k a s, draudžia
už streiką baustų iki 20 
tų kalėjimo. Jis iš karto 
komas transport in inkams, 
paliestų visus.

Wicks bilius jau yra seime
lio praleistas ir tik laukia 
I ehmano parašo, kad įeitų ga
liom Unijistų delegacijos ra
gino gubernatorių Lehmaną 
nepasirašyti biliaus, kadangi

streikus, 
me
tai-

tai yra vienas iš aršiausių 
priešdarbininkiškų bilių iš vi
sų, kada nors priimtų New 
Yorko valstijos seimeliyje.

Quill ir Sacher buvo pasi
ruošę kalbėti prieš tą bilių. 
Taip pat ruošėsi ten kalbėti 
prieš bilių ir tūli AFL, 
pilietinių ir labdaringų 
nizacijų atstovai.

Thomas C. Murtha, 
Centrales Amatu ir- 
Tarybos prezidentas, 
tavęs tarybos 
James C. Quinn rašyti guber
natoriui raginant atmesti-“ve
tuoti” Wicks bilių. Nuo New 
Yorko Valstijos Darbo Fede
racijos pasiųsti Thomas J. 
Lyons ir Jomes C. Quinn kal
bėti prieš tą bilių paskutinia
me nagrinėjime balandžio 14- 
tą, Albany.

taipgi 
orga-

, AFL
Darbo 

instruk- 
sekretorių

CIO Taryba Pasmerkė Patys Rengkitės ir
Nuteisimą Umjista Kitiem Pasakykite

IW0 Nedavė Dies’ui 
Narių Sąrašų

Antanas 
amž., 880 
balandžio 
goninėj. Kūnas buvo pašarvo
tas namuose. Palaidotas ba
landžio 12 d., šv. Jono 
nėse.

lt api-
moPhiladelphijos lietuvių 

terų Birutės Kliubas atsiuntė 
$2, paaukotus t praėjusiam 
“Laisvės” bazarui.

tą, Bronx Teisme, pradeda
mas teisti kaltinimu nužudžius 
Mrs. Catherine Papas pereito 
vasario 4-tą. Jis buvo areštuo
tas mėnesiu vėliau. Cvek, kaip 
sako policija, esąs prisipaži
nęs užmušęs Mrs. Papas, taip
gi papildęs eilę kitų užpuoli
mų ir apiplėšimų.

Saul Mills, Industrinių Uni
jų Tarybos, CIO, New Yorke 
sekretorius, varde Tarybos aš
triai pasmerkė nuteisimą Elek

kuriems atsisegiojus ploščius, i tristų Unijos 3-čio Lokalo biz- 
ant krūtiniu pasirodė aiškiom, i nio vedėjo Harry Van Arsdale 
didelėm raidėm išpaišyti obai-> kaipo ataką ant darbininkų 
šiai: i teisės streikuoti.
“Mano vaikai neturi batu, po- : 
ne majore;
darbiams pinigus, kurie buvo! būk jie iššaukę riaušes, 
paskirti drabužiams;” “Bun- Į met 
dūliai Anglijai — o kaip su 
drabužiais New Yorko bedar
biams;” “Aš ši mėnesi gavau 
7 centus drabužiams” ir t,t.

Tai buvo ne .įsivaizdinti, bet 
kiekvieno iš jų nuoširdžiausi 
reikalavimai sau ir savo šei
mynai reikalingiausių dalykų. 
Tie žmonės buvo kartkartė
mis tų dalykų reikalavę vie
tiniuose šalpos biuruose ir at
stumti be pagelbos. Tūli ne
šė paskutinius vaikų apdris
kusius batukus ar drabužėlius 
užsirišę ant pečių.

Van Arsdale ir kiti trys uni- 
Atiduokit be-1 jistai buvo nuteisti kaltinimu, 

k uo- 
vadovayo ramiam 
pikietui prie už- 
Triangle Conduit 

Glen- 
pereitą rudenį.

jie 
streikierių 
streikuotos 
and Cable Co. šapos,
dale, Queens, 
Tas pikietas buvo policijos už
pultas ir išvaikytas.

CIO pareiškime sakoma:
“Nuteisimas Harry Van Ar- 

sdale, Elektristų Unijos virši
ninko, ir kitų trijų narių kal
tinimu ‘riaušėse’ laike streiko 
prieš Triangle Conduit firmą 
Queense, turi iššaukti protes
tus iš visų darbo unijų, CIO ir

“Laisvės” skaitytojams norisi 
priminti, jog šį penktadienį, ba
landžio 18-tą, Pil. Kliubo salėj, 
Brooklyne, įvyks prakalbos, Jtu- 
riose bus aiškinama karo padė
tis Europoje,, vėliausi jo posū
kiai ir tų posūkių reikšmė pa
ties karo eigoj, jų reikšmė mū
sų šalies gyvenime.

Karo klausimu jau senokai 
bebuvo prakalbų, tad susidėjo 
daug kas naujo, reikalingo iš- 

™ siaiškinti. Apie karą kalbės žy
mus pasaulinės padėties žinovas 
A. Bimba, vienas iš “Laisvės” 
redaktorių.

Prakalbose taip pat bus ra
portai iš didžiųjų nacionalių 
Amerikos liaudies suvažiavimų 
už taiką ir žmonių teises. Ruoš
kitės dalyvauti patys ir kitiems 
apie: tai praneškite.

LLD 1 Kp. Komisija.

Tarptautinio Ųarb. Ordino 
nacionalis iždininkas Peter 
Shipka, New Yorke, gavo 
nuo Michigano apdraudų ko- 
misionieriaus Eugene P. Berry 
telegramą, kurioj praneša, jog 
Dies Komitetas iš jo pareika
lavo visų Michigan valstijoj 
esančių 1WO narių sąrašo ir 
prašo, kad Shipka tuos sąra
šus prisiųstų. z

1WO Pild. Komitetas iš ko- 
misionieriaus pranešimo su
prato, kad sąrašai nėra • rei
kalingi apdraudų departmen- 
tui, bet kad jų reikalauja 
Dies’o komitetas, kad šniukš
tinėtų Fordo darbininkus. Tad 
1WO komitetas atsakė nesąs 
“įpareigotu duoti Dies Komi
tetui tokias informacijas,” ir 
nemanąs, kad “Mr. Berry, ar 
bile kuris kitas komisionierius 
reikalautų,” kad jie tokias in
formacijas duotų. Tad atsisa
kė duoti sąrašus, su atsakymu 
pareikšdami, kad :

“Mes nemanome duoti mū
sų narių sąrašų Dies Komite- 

I tui ar bile kam, galinčiam pa
naudoti juos netinkamai ir 
mes perkelsim dalyką į Jung
tinių Valstijų Aukščiausį Teis
mą tikslu apginti savo narius 
ir jų civiles teises.

Mikas Riskevičius, kuris yra 
LDS 1-mos kuopos nariu nuo 
pat kuopos susitvėrimo, serga 
nuo balandžio 8-tos. Minėtas 
draugas gyvena 383 So. 3rd 
St., Apt. 36, Brooklyne. Ga
lintieji draugai malonėkite 
aplankyti. Ch.

JI
R.

Sugrįžo Darban
Išgulėjęs virš savaitės 

operacijos, R. Mizara, “Lais
vės” redaktorius, baigia pa
sveikti. Pereitą pirmadienį jau 
sugrįžo darban.

po

amz.,

suruošė Workers
Paraduotojai susi-

Automobilio užmuštas per
eitą pirmadienį, Bronxe, as
muo buvęs Oscar Klein, 76 
metų.

Henry Both 70 m.
134 Scholes St., mirė balan
džio 10 d., Kings County li
goninėj. Kūnas buvo pašarvo
tas graboriaus Bieliausko ko
plyčioj. Palaidotas balandžio 
14 d., Lutheran kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiū
rėjo graborius Matthew 
Ballas (Bieliauskas), 
Grand St., Brooklyne.

Sugrįžo iš Maršruto
iš

P.
660

Pauline Merrit - Merkevičiū- 
tė, 38 m.‘amžiaus, 29 Elderts 
St., Brooklyne, mirė balan
džio 10 d., Paracie ligoninėj. 
Palaidota balandžio 14 d., 10 
vai. ryto, šv. Trejybės kapinė-

Liko nuliūdę tėvai, dvi se- 
broliai ir kiti giminės.

laidotu- 
LeVan- 

Union

se. 
serys, 3 
Laidotuves aptarnavo 
vių direktorius Juozas 
da-Levandauskas, 337 
Avė., Brooklyne.

Adelėmirė 
m. amžiaus,

Balandžio 10 
County ligoninėj, 
Adomavičienė, 59 
gyvenusi 260 So,. 1 St., Brook
lyne. Velionė buvo pašarvo
ta grab. Stepono Aromiskio 
koplyčioj, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. Palaidota 
balandžio 14 d., 11 vai. ryto, 
Šv. Trejybės kapinėse. ‘Liko 
nuliūdę sūnūs Jonas ir Petras,

r

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familiju, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidąujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191

Alliance.
mobilizavo 11-ta valanda tos 
organizacijos patalpose, 304 
W. 52nd St., New Yorke, ir 
išėjo ant garsiosios 5th Avė. 
kaip tik pasipylus gatvėn mi- ' 
nioms pasipuošusių žmonių, 
lygiai dvyliktą valandą. Poli
cija pamačius demonstrantus 
siuntinėjo juos į šalines gat
ves, bet jie ir vėl atsirasdavo 
ant’ 5th Avė., parodyti, kaip 
gyvena trečdalis Amerikos gy
ventojų.

“Nuteisimas yra pasėka va
jaus iš Queens ‘openšaperių’ 
bosų, kurie visada buvo prie
šingi ir kovojo prieš darbinin
kų legales teises per daug me
tų. Taip ilgai, kaip ilgai tas 
teismo nuosprendis galios, pa
matinės darbininkų teisės 
streikuoti ir pikietuoti yra pa
vojuje. Organizuoti darbinin
kai privalo protestuoti ir rei
kalauti, kad aukštesniuose 
teismuose nuosprendis būtų pa
naikintas.”

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK—RICH.

HILL, N. Y.
Trečiadienį, balandžio 16 d., 8 v. 

v. Buzelio patalpoj, kampas Cres
cent St. ir Atlantic Avė., įvyks AL 
DLD 185 kp. susirinkimas. Nariai, 
kurie galite, dalyvaukite. — V. 
Paukštys. (89-90)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks ke

tvirtadienį, balandžio 17 d., 7:30 v.v., 
G. Paršonienės kambariuose, 301 
Water St. Visi nariai būkite laiku.
— Valdyba. (89-90)
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Aido Choro
METINIS

KONCERTAS
Įvyks sekmadienį

Balandžio 20 April

E

E 
E
S

Vytautas Bacevičius
VĖL CARNEGIE HALL

Garsusis Lietuvos pianistas-virtuozas Prof. Bacevičius 
su žymiais Amerikos menininkais:

NEW NATIONAL HALL
261-67 Driggs Avenue, 

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

S
E

tn Tinti

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

Jonas Ormanas sugrįžo 
prakalbų ir organizacinių LDS 
mitingą maršruto Nauj. An
glijoj, kur jis išbuvo apie porą 
savaičių. Kelionėje patyręs, kad 
LDS visur įgijęs aukštą pre- 
styžą, kadangi jin visi lietuviai 
priimami ir visi be skirtumo 
pažiūrų ir įsitikinimų lygini 
traktuojami ir gerbiami sulyg 
savo narystės ir nuopelnų Liet. 
Darb. Susivienijimui.

Ormanas įsitikinęs, kad Nau
jos Anglijos lietuviai, suaugu
sieji ir jaunimas, gerai pasidar
buos išauginti LDS į dar dides
nę ir galingesnę organizaciją, 
kam yra labai gera galimybė 
laike šio vajaus.

Pradeda Cvek Teismą
George Joseph Cvek, pės

čias ir pasiprašydamas pavė
žint atkeliavęs į New Yorką 
iš Steelton, Pa., balandžio 15-

Office Phonę 
EVergreen 4-6971

Amerikiečiai Išmoka Daug 
Pinigu Rinkliavom

Amerikoje yra visokių viso
kiausių “sosaidžių” ir įstaigų, 
kurios surenka dideles sumas 
pinigų pasivadindamos labda- 
rybėmis. Aną dieną Išganymo 
(Salvation) Armijos pokilyje, 
įvykusiame Bankierių Kliube, 
New Yorke, paskelbta, jog to
ji armija šiemet jau surinkus 
$335,309.58 aukų. Viso siekia 
surinkti 375 tūkstančius.

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai {puošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

' Open Day and Night

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh At • 
tesian Water, Restaurant, Barber Shop 

Sleeping Accomodations.

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

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

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
t

K. Degutis, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 

306 UNION AVENUE 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

Brooklyn, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

L

1

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

Sun. all day and night.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-S622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

V-

Po Meninės Dalies Progra 
mos Seks Šokiai

Prie Puikios Orkestrus.

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

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!

ši

PAUL ROBESON, Dainininkas 
BENNY GOODMAN, Su Savo Grupe

Dalyvauja Koncerte Carnegie Hall, New Yorke

Balandžio 29 dieną
Koncertą ruošia The American Russian Institute, 56 W. 45th 
St., New York City. Tame institute galima jau dabar gauti 

minimo koncerto bilietus.

įžangos kainos: 83<-, $1.10, $1.05, $2.00, $2.75, Ir $3.30
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ANTROJI DIDŽIOJI SAVAITĖ

BORIS CH1RK0VW 
TAMARA MAKAROVA^f

ASOVltT 10VE STORY

■Miami

HISTORY-
SHETAUGHTHIM
LOVE

Ir dar idomybS: “The New 
Latvia.Nuolat nuo 10 a. 
m. šiokiom dienom.

>

3
3
3

3

3

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jū« mokėsite už rakandus, o ne už isredymų

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

- visados bus patenkinti.

tai 
ūdresas:

Tel. Ev. 4-8698

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
- Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand Si

IOI
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Mūsų inžinieriai Išmieruos Jūsų namus ir Įdės tinkamą “burner** 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavlmus be Jokio mokesčio.

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661




