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KRISLAI
Perdaug Atsirado 

Gudruolių.
Ir Čia Kaltina Jie Sovietus.
Dar Vienas Fašistų 

Laikraštis.
Jurgelionio Žmoniškumas.

Rašo R. Mizara

Darbo Žmoniij
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

. Metams

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

Kai žmogui tenka, sakysim, 
savaitė išgulėti lovoj, tai per 
tąjį laiką geriausia priemonė 
“su pasauliu susiekti“ yra ra
dijo. Stovi prie tavo lovos ra
dijo priimtuvas, na, ir tu jį 
sukinėji, klausaisi.

Pirmiausia rūpi žinios,—pa
saulinės žinios, karo žinios. 
Paskui norisi išgirsti komen
tuotoji], “žinių įvertinto jų”, 
“aiškintojų“ nuomonės. Klau
sai vieno, kito, trečio, ketvir
to, ir tt. O tų “aiškintojų“ 
šiandien tiek daug! Mala jie 
vienas po kito ir mala, žod-
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tik tiek, kiek ka
ls raštų karo cen- 

žinoti. Ne

penki nuo-

<1 liktas—visų tas pats.
Visi žino 

riau.jančiųjų 
z ūros jiems 
daugiau!

Devynios-dešimts
šimčiai tų komentuoto jų yra 
Anglijos imperijalistų propa
gandistai !

Nelaimingas toks žmogus, 
kuris pakliūva į šitų propa
gandistų įtaką ir nevartoja 
savo politinių smegenų.

Tuojau po to, kai Jugosla
vijos vyriausybė padarė su
tartį su Sovietij Sąjunga ir po 
to, kai Hitlerio armijos įsiver
žė į Jugoslaviją, atydžiai 
klausau “mokytų“ radijo žmo
nių, ką jie pasakys apie tai. 
Ir čia pirmiausiai jie apkalti
no Sovietij Sąjungą! Girdi, ji
nai pervėlai padarė sutartį su 
Jugoslavija!

Rodosi, sveikas sensas turė
tų kiekvienam pasakyti, kad 
dėl pavėlavimo nieks negali 
kaltinti Sovietij Sąjungos. Ju
goslavijos buržuazija dėl to 
yra kalta. Ji turėjo numatyti 
pavojų Jugoslavijai. O jei 
taip, tai ji turėjo jieškoti su 
su Sovietais sutarčių dar prieš 
metus laiko.

Jei taip Jugoslavija būti] 
padariusi, šiandien veikiausiai 
kitaip dalykai stovėti] Balka
nuose.

Deja, ji to nepjadarė. Ji iki 
paskutinių dienų jprisilaižinėjo 
naciams. Jinai į Sovietus sker
sakiavo, laukdama paskutinės 
valandos. Ir už tai šių dienų 
buržuazijos galvočiai kaltina 
ne Jugoslavijos' buržuaziją, 
bet Sovietų Sąjungą!. . .

Brooklyno lietuviški fašistai 
skelbia, kad greitu laiku bū
sią pradėta leisti dar vienas 
laikraštis “Naujoji Lietuva“. 
Jis būsiąs paaukotas išimtinai 
kovai su komunistais.

Keista, ar ne? Atrodytų, 
kad iki šiol pas lietuvius dar 
neužteko laikraščių, kurie ko
votu su komunistais. Fašistai, 
socijalistai, klerikalai turi už
kinkę visas jėgas tai kovai. 
Ką gi jie galės duoti daugiau 
su nauju laikraščiu?

Vieną dalyką tai duos: vie
nam bedarbiui fašistui darbą! 
O pinigų sudės tamsūs žmo- 
neliai.

aplink-

Prekinius Amerikos Lai 
vtis į Angliją

KALTINA AMERIKOS VALDŽIA, 
KAD JI VEDANTI Į PRAGAIŠTĮ

Kompanijos Priverstos Pri
dėt po D e š i m t u k ą Algos 
Kiekvienai Darbo Valandai

Amerikos Valdžia Ginkluoja Prekinius Savo Laivus Vežt 
Karo Reikmenis Anglijai bei Siųst Amerikos Armiją

Washington, bal. 15. — 
Amerikos valdžia planuoja 
siųst šios šalies laivais ka
ro reikmenis Anglijai ir 
saugot tuos laivus kariniais 
Amerikos laivais ir orlai
viais; bet prez. Rooseveltas, 
sakoma, dar nesutiktų ame
rikiniais karo laivais bei 
lėktuvais lydėt pačios Ang
lijos prekinius laivus.

Amerikos orlaiviai, pagal 
šį planą, patarnautų anglam 
tik kaipo žvalgai: jie per 
radio praneštų anglam apie

pastebėtus vokiečių subma- 
rinus bei karo laivus grę
siančius anglų laivams.

RENGIA LAIVUS KARI
NIAM TRANSPORTUI 
Washington. — Amerikos 

vyriausybė skubiai ginkluo
ja prekinius savo laivus ir 
priruošia juos kariuomenei 
gabent per vandenynus. 
Taip prirengti laivai tiktų 
ir karo reikmenis gabent 
Anglijai.

Washington. — Republi- 
Ikonas kongresmanas Hamil
ton Fish kaltino prezidento 
Roosevelto valdžią, kad tai 
jinai, besikišdama į Tolimų
jų Rytų dalykus, privertė 
Japoniją pasirašyt bepusiš- 
kumo ir draugiškumo su
tartį su Sovietų Sąjunga.

Kongresmanas Fish pa
reiškė, jog prez. Roosevelto 
valdžia drąsino Lenkiją ir 
Franci ją karan su vokie
čiais, “bet kur tik Amerikos 
valdžia iki šiol įsikišo, visur 
tiem kraštam atnešė pra
gaištį.”

Fish sakė:
“Mes patys dar neprisi

rengę karui ir nebūsime 
prisirengę per ištisus me
tus. Todėl liaukimės kurstę 
kitas tautas į kruvinąją 
pragaištį Europoj.”

'Senatorius Norris, išsto
damas prieš prekinių laivų 
lydėjimą kariniais Ameri
kos laivais į Angliją, užreiš- 
kė:

“Jei tie laivai būtų užpul
ti, jie turėtų atsišaudyt, o 
toks šaudymas tai karas. 
Jeigu mes ir eitume karan, 
tai kur mes galėtume iškelt-1 
savo armiją.”

Graikijos Fronte
Anglai Pasitraukė

20-40 Myliu Atgal
Graikų Pranešimas:

Athenai, bal. 15. — Vo
kiečiai, įtūžusiai atakuoda
mi anglus, privertė juos ir 
graikus pasitraukt 20 mylių 
toliau į pietus nuo Florinos 
vakarinėje dalyje fronto, 
šiaurinėje Graikijoje.

London, bal. 15. — Flori- 
nos srityje anglai pasitrau
kė 20 mylių atgal į tinka
mesnes pozicijas, kaip tei
gia anglų komanda.

Athenai, bal. 15. — Ryti
nėje dalyje Graikijos fronto 
anglai, šturmuojami vokie- 
ičų, pasitraukė apie 40 my
lių toliau į pietus, beveik 
iki Olympo kalno, bet pirm 
pasitraukdami padarė dide
lių nuostolių vokiečiams, 
kaip teigia graikai.

Vakarinėje fronto 
vokiečiai grumiasi 
anglus ir graikus 
Kleisuros.

dalyje 
prieš 

linkui

Jurgelionis išleido 
raifttį, kuriame sako:

“Aš kviečiu jus būti su ma- ją. 
nim kovoj už teisybę ir teisin
gumą, už žmogaus laisvę, už 
žmoniškumą, už lietuvių tau
tos gražių vilčių įsikūnijimą.”

Jurgelionio teisingumas ir 
žmoniškumas keri tame: visi 
žmonės, kurie nepritaria jo 
kvailai fašistinei politikai, yra 
šunys; jie turį būti iškarti, iš
naikinti.

Toks žmoniškumas, kokį 
Jurgelionis paskiausiu metu 
skelbė per SLA organą, gali
ma rasti Afrikos džiunglėse ir 
fašistinių kraštų kanceliarijo-

Athenai, bal. 15. — Vo
kiečiai pradėjo šturmuot 
anglus per 60 mylių vakari
niame gale šiaurinio Grai
kijos fronto ir keturiuose 
punktuose įlaužė anglų lini-

Vokiečių lakūnai įnirtu
siai bombarduoja Pirejų, 
sostinės Athenų prieplauką, 
ypatingai taiko į anglų lai
vus.

MIRTINAS STREIKLAU
ŽIŲ SUSIKIRTIMAS SU 

MAINIERIAIS

Kultūriški Amerikos lietu
viai tokiam Jurgelionio žmo
niškumui nugarą atsuka!

London. — Anglų kariuo
menei Egipte įsakyta pasi
traukt 100 mylių atgal.

Amerikinės laivų kompa
nijos reikalauja, kad val
džia neduotų Anglijai tiek 
daug prekinių Amerikos 
laivų: nurodo, jog Anglija 
ir dabar, varydama biznį 
savo prekiniais laivais su 
Pietų Amerika ir kitais 
kraštais, pakiša koją ameri
konų bizniui; o jeigu Jung
tinės Valstijos daugiau sa
vo prekinių laivų perleidi- 
nės Anglijai, tai anglai po 
karo galės visiškai nuvaržyt 
amerikonus užjūrinėje pre
kyboje.

Amerikinės laivų kompa
nijos, todėl, perša tiesiog 
Amerikos laivais gabent ka
ro reikmenis Anglijai ir pa
sidaryt gero pelno iš to.

Amerikos laivyno minis- 
teris Knox nesutinka per
leist Anglijai daugiau kari
nių Amerikos laivų naikin
tuvų; sako, šie naikintuvai 
turėtų po Amerikos vėliava 
lydėt prekinius’ laivus su 
kroviniais Anglijai. Admi
rolas Emery S. Land taipgi 
reikalauja kariniais Ameri
kos laivais lydėt prekinius 
šios šalies laivus į Angliją.

Kitas Washingtone svars
tomas planas — tai kari
niais Amerikos laivais ly
dėt prekinius laivus su kro
viniais Anglijai tik iki vidu
rio Atlanto Vandenyno, o 
nuo ten tegu, girdi, pačios 
Anglijos kariniai laivai par- 
silydi tuos prekinius laivus.

Middlesboro, Kentucky, 
bal. 15. — Per susikirtimą 
tarp darban einančių streik
laužių ir streikuojančių CIO 
mainierių prieš Fork Ridge 
angliakasyklą, keturi asme
nys tapo užmušti ir apie 30 
sužeista.

ANGLAI TRAUKIASI Iš 
ŠIAUR. GRAIKIJOS

PRANEŠAMA, KAD ANGLU ARMIJA 
JAU REGA IŠ GRAIKIJOS

Athenai, Graikija, bal. 15. 
— Teigiama, jog anglų val
džia atsišaukė į graikus, 
kad jie visais kariniais sa
vo laivais ir kitais būdais 
padėtų anglų kariuomenei 
susėst j laivus ir išplaukt iš 
Graikijos.

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Anglai jau pra

deda bėgti iš Graikijos. Vo
kiečių bombininkai užpuolė 
Pire jaus prieplaukoje tuš
čius anglų laivus priruoštus 
jiem pabėgti ir nuskandino 
30 tūkstančių tonų tų laivų; 
taipgi sunkiai sužeidė kelio
lika anglų laivų.

Angį kariuomene taip 
greitai nešdinasi iš Graiki
jos, kad jiem jau neužtenka 
prieplaukų, ir jie nuo bile 
kranto bėga į valtis ir plau
kia jomis į toliau stovinčius 
savo laivus.

NEATSAKO Į KLAUSI
MĄ: AR BĖGA ANGLAI?

London. — Anglijos val
dininkai nieko neatsako į 
klausimą: Ai' anglų kariuo
menė jau bėga iš Graikijos?

New York. — Čionaitinis 
dienraštis “N. Y. Times” iš
spausdino pranešimą iš 
Londono, jog “galimas 
daiktas, kad anglai ištrauks 
savo kariuomenę iš Graiki
jos ir visu greitumu gabens 
ją į Egiptą gint jį nuo vo
kiečių, nes vokiečiai kirto 
didelius smūgius anglam Li
bijoj, ir jau gręsia rimtas 
pavojus Egiptui.” — Egip
tas yra Anglijos globoja
mas.

“Gal anglų valdžia nu
sprendė, kad jų padėtis 
Graikijoj yra beviltinga,” 
sako “N. Y. Times” kores
pondentas.

“LAISVES” JUBILEJAUS REIKALU

United Press, amerikonų 
žinių agentūra, sako:,

“Smulkmeniškas pareiški
mas vyriausios graikų ko
mandos drauge su trumpais organizatoriams.

Šiomis dienomis gavome daugiau aukų, sveikinant 
“Laisvę” 30 metų Jubilėjaus proga:

LDS 107 kp., Philadelphia, Pa., $2.00.
LDS 37 kp., Wilmerding Pa., $3.00; ir jos pavieniai na

riai aukavo: F. Wilkas ir J. Oria po $1.00 Po 25c: J. 
Piontka; S. Taraila, A. Svežauskas ir J. Juodonis. Viso 
$3.00.

ALDLD 39 kp., Scranton, Pa., $2.00. Nuo pavienių su
rinkta: Be Vardo, 50c. J. Klikūnas 35c. Po 25c: I. Kle- 
vinskas, P. Indrulienė, V. Medelis, M. Gluodsnienė, D. 
Praleikienė, M. Kupstienė ir du, kurie pavardės neprida- 
vė. Viso $2.85.

Pavieniai: V. Škėma, Brooklyn, N. Y., $1.00 ir M. Lau- 
dansky, kuri praleidžia žiemą Miami, Fla., $5.00. J. Bul
lis, Rochester, N. Y., $5.00.

Širdingai tariame ačiū viršminėtiems sveikintojams ir
“Ų.” Aidministracija,

Plieno Darbininkų Organizavimo Komitetas Išgavo Algos 
Priedus Darbininkam Galingiausių Kompanijų

Bethlehem, Pa. — CIO 
Plieno Darbininkų Organi
zavimo Komitetas grūmojo 
paskelbt visuotiną streiką 
naktį iš balandžio 15 į 16 d., 
jeigu fabrikantai nepridės 
po dešimtuką valandai al
gos kiekvienam darbininkui.

Streiko pabūgus, Bethle
hem Plieno Korporacija pir
mutinė sutiko pridėt po 10 
centų algos kiekvienam dar- 
jbininkui per valandą, damo- 
kant po tą dešimtuką valan
dai ir už jau pereitas 15 die
nų. Bethlehem korporacija 
samdo 90 tūkstančiu darbi
ninku, v

Po Bethlehem, tuojau 
United States Plieno korpo
racija pridėjo po dešimtuką 
valandinės algos dviem šim
tam penkiasdešimčiai tūks
tančių savo darbininkų, pra
dedant nuo balandžio 1 die
nos.

Po to sekė su tokiais pa
čiais priedais Republic Plie
no korporacija — 50,000 
darbininkų; Y o u n gstown 
Sheet and Tube kompanija 
— 25,000 darbininkų; Otis 
Plieno kompanija Clevelan- 
de — 6,000 darb.; National 
Plieno korporacija — 21,- 
000 darbininkų ir kitos ma
žesnės plieno kompanijos.

United Steel korporacija 
šiuo tarpu išsiderėjo, kad ji
nai nepripažins CIO Unijos 
kaipo vienintelės visų dar
bininkų atstovės ir nerinks 
jai duoklių iš darbininkų.

Carnegie -- Illinois, be de
šimtuko valandinio priedo, 
duoda vienos savaitės ap
mokamas vakacijas kiekvie
nam darbininkui išdirbu
siam jai trejus metus ar 
daugiau.

Pittsburgh, Pa., bal. 15. 
— Plieno Darbininkų Orga
nizavimo Komitetas reika
lauja sutarties su CIO uni
ja visoje plieno pramonėje, 
šis komitetas taipgi reika
laus pravest darbininkų bal
savimus visuose plieno fa
brikuose, kad jie galėtų pa
sisakyt, ar jie nori, kad ši 
unija būtų vienintelė jų at
stovė — bendrose-kolekty- 
vėse derybose su samdyto
jais.

Naziai Tvirtina, kad Ju
goslavijos Armija 
Esanti Sudaužyta

Berlin. — Vokiečių ko
manda pareiškė, kad jie su
naikinę daugumą Jugoslavi
jos armijų. Sako, “likučiai 

Į serbų-jugoslavų kariuome
nės” dabar traukiasi atgal 
kalnuotais Adriatiko pajū
riais, o vokiečiai ir italai 
juos vejasi.

Vokiečiai vadina “apga
vystėmis” užsieninius pra
nešimus, kad jugoslavai 
kontr - atakuoja vokiečius. 
Bet vokiečių karininkai į- 
spėja, kad dar reikės laiko 
išvalyt jugoslavų karių bū
rius iš kalnų, ir sako, ne
laukite “žaibiško” išvalymo.

Viename pastarajame su
sikirtime vokiečiai paėmę į 
nelaisvę dar 7,000 serbų-ju
goslavų su vienu generolu ir 
160 kitu oficieriu. u C

Anot vokiečių, tai Jugos
lavijos oro laivynas jau ne
veikiąs ir jie kalnuose tik iš 
kulkasvaidžių šaudą į vokie
čių orlaivius.
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Vokiečiai Žada per 24 
Valandas Apsidirbti su 

Anglais Graikijoje

Graikai Apleido Albani 
jos Kampą ir Savo 

Miestą Koritzą

pareiškimais iš anglų šalti
nių nušviečia faktą, :kad 
anglai jau visu frontu trau
kiasi iš šiaurinės Graiki
jos.”

Tuo tarpu anglai nepa
tvirtina nazių pranešimų, 
kad anglų k a r i u o menė 
kraustosi iš Graikijos.

JUGOSLAVAI SMARKIAI ATAKUOJĄ NAZIUS

Berlin, bal. 15. — Naziai 
kalba, kad jų armija po ko
kių 24 valandų kirsianti 
anglam “kriušinantį smū
gį” Graikijoj ir vokiečiai vi
siškai išmušią Angliją iš 
Balkanų karo.

Vokiečių radio pataria 
graikam tėmyt, kaip anglai 
“galvatrūkčiais bėgsią” iš 
Graikijos, panašiai kaip an
dai iš Franci jos.

Athenai, bal. 15. — Grai
kai pasitraukė nuo italų-vo- 
kiečių iš pietiniai-rytinio 
Albanijos kampo ir iš savo 
miesto Koritzos toliau į ap
sigynimo pozicijas Pindus 
kalnuose.

VOKIEČIAI ĮSIVERŽĖ 60 
MYLIŲ J GRAIKIJA

$

---------- ------ London. — Anglai sakosi
ORAS: — šį trečiadienį atmušę vokiečius nuo Tob-

vėsiau; būsią lietaus. ruko, Libijoj.

cent-
prie Kačanik

Berne, Šveicarija, bal. 15. geležinkelių-vieškelių
— Pranešama, kad jugosla- ru Bitolj, 
vai kontr-atakavo vokiečius tarpkalnės ir ties Tetovo.
40 mylių į pietus nuo sosti
nės Belgrado, grasindami 
perkirst vokiečiam geležim 
kelį einantį tarp Belgrado 
ir Nišo.

Teigiama, kad jugoslavai 
atmušė vokiečius atgal ties

Taipgi sakoma, kad jugosla
vai atgriebė nuo vokiečių 
Kragujevacą.

“London Times” rašo:
“Mūsų dabartis tamsi 

tuojautinė ateitis ne šviesi.
ir

i »

Amerikos Armija Ruošiama 
Karui Bile Kur

Washington, bal. 15. — 
Amerikos karo ministers 
Stimson pareiškė, kad šios 
šalies armija turi būt gata
vai priruošta karui ne tik Olympo kalnu ir jau 60 my 
srityje Amerikos žemyno, lių įmaršavo gilyn į Graiki 
bet ir bile kur kitur.

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, bal. 15. — Vokie

čiai sudaužė abudu galus 
graikų-anglų apsigynimo li
nijos šiaurinėje Graikijoje, 
sumušė anglų tankus ir šar
vuotus automobilius ties

ją-
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Šių Metų Gegužės Pirmoji
Amerikoje šių metų Pirmoji Gegužės 

turėtų būti ryškiau atžymėta, negu kada 
nors praeityj. Gyvename nepaprastą mo
mentą. Buržuazinis pasaulis pliaška ka
ro liepsnoj. Amerikoje pro-karinės jėgos 
daro viską, kad juo greičiau ir mūsų ša
lis siųstų savo vyrus į tąjį karo sūkurį. 
Todėl kiekvienam taikos šalininkui, kiek
vienam darbo žmogui tenka budėti, tenka 
kelti savo balsas prieš karą ir prieš reak
ciją pačiame mūsų krašte.

Todėl prie šių metų Pirmosios Gegužės 
jau dabar reikia ruoštis, — ruoštis uo
liai, rūpestingai, kad padarius tosios 
Tarptautinės Darbo Žmonių Šventės pa
minėjimą ryškų, didelį, masinį pasireiški
mą už taiką ir gražesnį visiems dirban
tiesiems gyvenimą!

Kova Už Išlaisvinimą 
Thaelmanno

Šiandien, balandžio 16 d., New Yorko 
darbininkai ruošia masinį mitingą (Mec
ca Temple) reikalavimui laisvės žymia
jam Vokietijos darbininkų vadui Earns- 
tui Thaelmannui. šiomis dienomis, mat, 
sukanka lygiai aštuoneri metai, kai 
Thaelmannas buvo įkalintas, įkalintas 
bestijiškų Vokietijos nacių, šiomis dieno
mis Thaelmannui sukanka lygiai 55 me
tai amžiaus.

Taigi proga pasisakymui už Thaelman
no laisvę yra labai gera ir ji turi būti iš
naudota.

Čikagoje tą pačią dieną, girdėjome, 
yra ruošiama ties Vokietijos konsulatu 
demonstracija tuo pačiu tikslu — išlais
vinti Thaelmanną.

Be abejo, panašiai bus padaryta ir ki
tuose miestuose: darbininkai kels savo 
balsą už laisvę to vyro, kuris jau per aš
tuonis metus yra kankinamas Vokietijos 
kalėjimuose.

Kovojant už Thaelmanno laisvę, bus 
tuo pačiu sykiu pareikšta protestas prieš 
karą, bus, beje, tuo pačiu sykiu pareikš
tas balsas ir už laisvę visų kitų politinių 
kalinių, — Earl Browderio ir kitų.

Pasitarnavimas Taikai
Išeidama iš savo taikos politikos, So

vietų Sąjunga padarė su Japonija penke- 
riems metams neutralumo sutartį. Sovie
tai jau senai siūlė Japonijos imperijalis-- 
tams panašią sutartį padaryti, kad paša
linti iš Tolimųjų Rytų karo pavojų, bet 
Tokijo viešpačiai vis atsisakinėdavo,*vis

Anglijos Sveikinimas Jugo
slavams ir Jų Pasiža

dėjimas Kovot
London. — Anglų minis- 

teris pirmininkas Churchill 
per radio sveikino jugosla
vus už narsią kovą prieš už
puolikus vokiečius.

Jugoslavijos mini storis 
pirmininkas gen. Dusan Si- 
movie į sveikinimą atsakė:

“Mes iki galo kovosime už 
savo laisvę, už Balkanų 
kraštų vienybę ir už tautų 
laisvę Europoje.”
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London, bal. 14. — Anglai, 
skelbia, jog jie sunaikinę

nenorėjo tokios sutarties pasirašyti. Pa
galiau jie sutiko tatai padaryti.

Be abejojimo, padarymas šios neutra
lumo sutarties sustiprina taiką Tolimuo
se Rytuose ir tuomi palengvina Sovietų 
Sąjungai kreipti daugiau dėmesio į na
minį gyvenimą, į kūrybišką darbą, ku
riame jinai yra pasinėrusi. Pasirašymas 
šitos sutarties reiškia, beje, daugiau. Jis 
sustiprina taikos sentimentą pasauliniai, 
bendrai; jis, be to, palieka Sovietų Są
jungai laisvesnes rankas veikti Europo
je, kur siaučia milžiniškas karo gaisras.

Turime atsiminti, kad kiekvienas So
vietų Sąjungos vyriausybės žygis yra da
romas naudai taikos, o ne naudai karo: 
Kiekviena sutartis, kurią Sovietų Sąjun
ga paskutiniuoju metu pasirašė su kito
mis valstybėmis, yra taikos dokumentas, 
o ne karo dokumentas.

Jeigu kaipo šitos sutarties pasekmė 
Tolimuose Rytuose per penkeris metus 
bus išlaikyta taika, tai jau tik šis vienas 
faktas turės milžiniškos svarbos ir pil
niausiai pateisins pačią sutartį, jos pasi
rašymą. Bet net jeigu Japonijos imperi- 
jalistai tąją sutartį ir paneigtų, panai
kintų, tai ir tuomet Sovietų Sąjunga vi
suomet galės pasauliui griežtai pasakyti, 
kad ji laikėsi taikos politikos, ji darė vis
ką palaikyti taiką, o jeigu prasidėjo ka
ras, tai jis yra iš kitos priežasties.

Nėra abejojimo, dėl šitos sutarties, 
kaip ir dėl pirmesniųjų, padarytų tarp 
Sovietų ir kitų kraštų, kils visokių nuo
monių. Vieni ją girs, kiti ją peiks. Karo 
ruošėjams, imperijalistams nepatinka 
Sovietų Sąjungos taikos politika. Jinai 
ypačiai nepatinka Anglijai, kuri labai no
rėtų, kad Sovietų Sąjunga stotų kariauti, 
stotų josios pusėn, gintų josios interesus.

Bet joki nei Anglijos, nei Amerikos, 
nei Vokietijos, nei Italijos “mokytų” 
žmonių sapaliojimai ir komentavimai 
Sovietų Sąjungos nevargina. Jinai yra 
pasirįžusi žygiuoti taikos keliu; jinai pa
siryžusi daryti sutartis, kurios tarnautų 
taikai, su bile valstybe.

Tame yra Sovietų Sąjungos stiprybė, 
tame yra josios diplomatų gudrumas, ku
rio stokuoja kapitalistinių kraštų diplo
matams.

Paskui Jadvygą ir “Tautos Vadą”
“Vilnis” (iš bal. 11 d.) rašo:
“Lietuviškų klerikalų ir tautininkų 

spauda daug kartų buvo apverkusi gene
rolo S. Raštikio likimą. Jis buvo ir į ka
lėjimą įgrūstas ir nužudytas. Staigiai jis 
prisikėlė iš numirusių ir atsidūrė ... Ber
lyne. Kaip ir kiti smetonlaižiai, jis pir
miausia nudumė pas Hitlerį.

“Ką tas reiškia? Tas reiškia, kad Lie
tuvoj jis buvo laisvas. Tarybų valdžia g.al 
manė, kad jis gali būti naudingas pilietis. 
O kuo jis atsimokėjo? Jis pasirodė di
džiausiu veidmainiu. Jis buvo užsidėjęs 
kaukę ‘gero’ generolo, o tikrenybėje jis 
buvo smetoninio režimo pakaliku.

“Tokie prisimetėliai yra pavojingesni 
už atvirus priešus.

“Klerikalai, tautininkai ir socialistai 
turės naują ‘šventąjį.’ Tarybų Lietuvai 
bus sveikiau, netekus pavojingo prisime- 
tėlio.

“Smetona, prieš savo pabėgimą iš Lie
tuvos, dėjo didžiausių pastangų, kad 
Raštikis atsistotų valdžios priešakyje. Jis 
gerai žinojo, kad Raštikis yra jam ištiki
mas. Bet Lietuvos liaudį nepasisekė ap
gauti.

“Mes visuomet sakėme, kad Berlynas 
yra smetoninių suokalbininkų centras. 
Raštikio atsidūrimas Berlyne dar kartą 
patvirtina musų teigimą.”

170 vokiečių ir italų orlai
vių Anglijoj, Jugoslavijoj, 
Graikijoj ir šiaurinėje Afri
koje.

VOKIEČIAI SUĖMĘ 22 JU
GOSLAVU GENEROLUS

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad Zagrebe, Kroati
joj, Jugoslavijos provinci
joj, jie paėmę į nelaisvę 
12,000 jugoslavų kareivių, 
22 generolus ir 200 kitų ofi- 
cierių.

Pasak vokiečių, tai Jugo
slavijos armija “krinkanti.”

London. —- Anglų orlai
viai įnirtusiai bombardavo 
vokiečių prieplaukas Borde
aux ir kitur Franci joj.

JAPONŲ PREMJERAS 
SVEIKINA SUTARTĮ 

SU SOVIETAIS

Tokio, bal. 14. — Japoni
jos ministeris pirmininkas, 
kunigaikštis Fumimaro Ko- 
noye, sveikindamas sutartį 
Japonijos su Sovietų Sąjun
ga, pareiškė:
• “Aš įsitikinęs, jog ši su
tartis tarnaus kaip pamatas 
greitam ir daiktiškam išri
šimui įvairių tebesamų 
klausimų tarp Sovietų ir 
Japonijos ir daug patarnaus 
pasauliniam taikos reika
lui.”

Berlin, bal. 14. — Šian
dien vokiečiai nieko nesako 
apie savo žygius prieš grai
kus ir anglus Graikijoj.

Ką Patyrė Lietuvos Mokslo 
Delegacija Tarybų Sąjungoje

i>,!

Kauno universiteto rėkto
rius prof. A. Purenąs, grį
žęs iš Maskvos, kur viešėjo 
kaip mūsų mokslo delegaci
jos narys, apie patirtus įs
pūdžius “Eltos” koresponr 
dentui pareiškė:

Mūsų delegacijos pagrin
dinis uždavinys buvo susi
pažinti vietoje su TSRS 
aukštosiomis mokyklomis ir 
užmegsti glaudų kontaktą 
su vadovaujančiais tarybi
nio mokslo asmenimis. Ka
dangi mūsų delegacija buvo 
gana skaitlinga, tai mokslo 
įstaigas lankėme separačiai. 
Aš su draugu Matuku ap
lankiau Maskvos universite
to fizikos ir chemijos fakul
tetus, Karpovo vardo che
mijos institutą. Mendele
jevo vardo chemijos ins
titutą, akademiko Ze- 
linskio vardo universite
tą. Lenino vardo biblioteką, 
kuri yra bene viena didžiau
sių bibliotekų pasaulyje ir 
kt. vietas. TSRS mokslo in
stitucijos yra glaudžiai su
rištos su visa socialistine 
statyba. .Kitaip ir negali bū
ti šalyje, kur mokslas yra 
liaudies tarn yboje. Visi 
mokslo darbai, tyrinėjimai 
ir tt., turi vieną tikslą: kel
ti liaudies gerovę, pagrei
tinti komunistinės visuome
nės pastatymą.

Fizikos ir chemijos moks
lo įstaigos, kuriomis aš ypa
tingai domėjausi, glaudžiai 
bendradarbiauja su pramo
ne. Nėra pasaulyje kitos ša
lies, kur fizika ir chemija 
taip glaudžiai būtų susiju
sios su praktika, kaip Tary
bų Sąjungoje.

Pabrėžtina yra didžiulė 
TSRS pažanga chemijos ir 
fizikos srityje. Visa eilė 
brangiausių precizinių apa
ratų, kurie anksčiau buvo 
gaunami tik užsieniuose, 
šiandien gaminami pačioje 
Tarybų Sąjungoje. Jie yra 
labai geros kokybės ir ne
brangūs. Net ir optikos apa
ratūra, kurios gamyba yra 
labai komplikuota, dabar 
gaminama socializmo šalyj.

Naujųjų mokslo kadrų 
parengimas Tarybų Sąjun
goje pastatytas nepalyginti 
geriau, negu bet kurioje ki
toje pasaulio šalyje. Tarybų 
valdžia mokslo įstaigoms ir 
studijuojančiam j a u nimui 
stengiasi sukurti geriausias 
darbo sąlygas. Visose moks
lo įstaigose, kurias tik ap
lankėme, matėme dideles, 
turtingas bibliotekas, pri
einamas ne tik mokslo 
personalui, bet ir stu
dentams, kurie erdviose 
ir patogiose skaityklose ga
li naudotis literatūra. Dar
bas mokslo įstaigose vyksta 
labai intensyviai. Nors mes 
lankėmės atostogų metu, 
vis dėlto, teko matyti spar
čiai dirbant tiek mokslo 
personalo asmenis, tieks ir 
studentus.

Studentai gyvena beveik 
be išimties bendrabučiuose. 
Teko aplankyti vieną di
džiausių studentų bendra
bučių Sokolnikuose (Mas
kvos priemiestyje), kuris 
vadinamas studentų miestu. 
Tai yra ištisa eilė namų, ku
rių koridorių- bendras ilgis 
siekia apie 4 km. Namai 
šviesūs, švarūs ir jaukūs. 
Atskiruose kambariuose, at
sižvelgiant į kambario plo
tų, gyvena įvairiai — nuo 3 
ligi 8 asmenų. Bendrabučiai 
tvarkomi universiteto admi
nistracijos. Studentų prof- 
komas kontroliuoja jų tvar

ką. Prie bendrabučių yra 
valgykla, kurioje studentai 
už neaukštą kainą gauna 
sveiką maistą. Bendrabu
čiuose taip pat yra salė pra
mogoms ir gimnastikai, pir
tis, klinika, vaikams lopše
lis, darželis ir kt. Už ben
drabutį studentai moka tik 
7% nuo stipendijos.

Yra ištisa eilė tyrimo ins
titutų (kaip, pavz., Karpo
vo, Mendelejevo ir kt.), ku
rie priima tik aspirantus, t. 
y. baigusius universitetą 
gabesnius asmenis, kurie 
ruošiasi įsigyti » m o k s 1 o 
laipsnį. Jiems 3 metus ten
ka dirbti prie atitinkamų 

| katedrų, išeiti individualiai 
nustatytą programą, para
šyti ir apginti dizertaciją. 
Apgynęs dizertaciją, aspi
rantas gauna mokslo kandi
dato laipsnį ir turi galimy- 
'bę ruoštis profesūrai. Visą 
-laiką, besiruošdami į moks
lo kandidatus, aspirantai at
lieka įvairius tyrimo dar
bus.

— Visur, kur tik lankė
mės, — nurodė toliau prof. 
Purenąs, — negalėjome at
sigėrėti mums parodytu ne
paprastu nuoširdumu ir di
deliu dėmesiu. Visiems mū
sų delegacijos nariams susi-

rytum pas labai senus ir ge
rus savo bičiulius.

Specialiame posėdyje, ku
riame dalyvavo aukštųjų 
mokyklų komiteto, prie TS 
RS LKT pirmininkas drg. 
Kaftanovas, jo padėjėjas 
drg. Žukovas, universitetų 
skyr. vedėjas drg. Noviko
vas ir visa mūsų delegacija 
(16 asmenų), mes painfor
mavome vadovaujančiuosius 
tarybinio mokslo asmenis 
apie padėtį mūsų aukšto
siose mokyklose, o taip pat 
išaiškinome visą eilę mums 

| rūpimų klausimų. Dar šį se
mestrą bus paruoštas Lietu
vos TSR aukštųjų mokyklų 
statuto naujasis projektas, 
kuris bus įgyvendintas nuo 
ateinančių mokslo metų 
pradžios. Šį semestrą aukš
tųjų mokyklų komiteto pir
mininkas ar jo pavaduoto
jas atvyks susipažinti vieto
je su mūsų aukštosiomis 
mokyklomis.

Baigdamas drg. universi
teto rektorius nurodė, kad 
tuo metu, kai kapitalistinia
me pasaulyje mokslas nau
dojamas vien tik naikinimo, 
karo ir masių žudymo tiks
lams, socializmo šalis įrodė, 
jog ji yra tikrojo mokslo tė
vynė, žmonijos kultūros 
ateitis.darė įspūdis, jog esame ta-

Baltijos J autų Dailės Paroda
Baltijos tautų amerikinė 

dailės ir kultūros paroda, 
kuri įvyks New Yorke nuo 
balandžio 25 iki gegužės 5 
dienos, bus ’istorinės svar
bos įvykis tų tautų išeivijos 
Amerikoje gyvenime. Gal 
tik labai mažai tesiras to
kių tarpe Baltijos tautų 
žmonių, kurie karštai ne
simpatizuotų tokiems pasie
kimams, kuriuose yra susi- 
kuopę lietuvių, estų, latvių 
ir suomių sapnai-troškimai 
kultūros-meno srityje.

Kaip pasekminga ši dai
lės paroda bus, dabar nega
liu pasakyti. Bet aš žinau, 
kad ne tik talentas, bet kan
trumas ir atsidavimas pada
ro artistą pasekmingu-gar- 
siu. Todėl kiekvienas daili
ninkas stengiasi ir turi ką 
nors nepaprasto, specialaus, 
gražaus parodyti savo žmo
nėms. Atsižvelgiant į labai 
energingą veiklą Baltijos

tautų žmonių kultūrinių or
ganizacijų, aš spėju, kad ši 
paroda bus labai pasekmin
ga ir užinteresuos visus dai
lę mylinčius žmones. Iš pa
tyrimo aš žinau, kad Balti
jos tautų išeivija, taipgi čia 
gimę ir augę šių tautų žmo
nės, yra dailę mylinti žmo
nės. Parodos paruošimo 
darbas beveik baigtas. Iki 
parodos nedaug laiko beli
ko.

Kalbant apie dailės paro-
dą, reikia paminėti, kad 
New Yorko mieste dailės 
parodų yra daugybe. Tačiau 
jų vyriausias tikslas yra, 
kad tapytojai ir skulptoriai 
galėtų parduoti savo kūri
nius. Tuo tarpu pamatinė 
šios Baltijos tautų dailės 
parodos idėja yra visai 
skirtinga. Ji reiškia daug 
daugiau, negu išstatymas 
kūrinių ant pardavimo. Ši 
paroda išbudins žiūrovuose

Amerikinės Kultūros Tary- atmintį labai senos Baltijos 
bos, šios dailės parodos ko- tautų žmonių, kovos prieš 
miteto ir įvairių Baltijos vokiečius baronus, prieš ru-

siškus carus, prieš fašistinę 
buržuaziją — kovos už lais
vę. ši paroda taipgi vėl 
mums primins tą svarbų 
perversmą, kurį Baltijos 
kraštai pergyveno pereitą 
birželį ir tapo Sovietų Są
jungos tautų šeimos nariais. 
Tie žmonės anoj pusėj jū
rų dabar yra laisvi ir vėl 
gali gražiai broliškai sugy
venti. Parodys taipgi, kad 
tie žmonės, pribuvę Ameri
kon, susieina į kultūrinius 
santykius ir tautinį drau
giškumą.

Dailės darbai parodo tau
tos kultūringumo laipsnį. 
Todėl kiekvienas asmuo, iš- 
statydamas savo kūrinius 
parodoje, patarnauja savo 
tautos kultūrinio pakilimo 
parodymui.

Atsižvelgiant į tą faktą, 
jog ši Baltijos dailės paro
da yra pirmoji tos rūšies 
paroda, apie ką keliatas 
metų pirmiau niekas nė 
nesapnavo, tikimasi su
silaukti labai daug sve
čių ir žiūrovų, parodos 
lankytojų. O dviem vaka
rais bus nepaprastos pasi
linksminimo programos, bū
tent, balandžio 26 dienos 
vakare latvių ir estų rinkti
nės meno spėkos duos spe- 
cialę programą, o gegužės 3 
dienos vakare suomiai ir lie
tuviai duos bendrą progra
mą. Abiem vakarais po kon
certų bus šokiai.

Todėl mes kviečiame vi
sus dailę mylinčius žmones 
paremti šią mūsų dailės pa
roda savo atsilankymu.

H. P. Tark.
Pasarga: Baltijos tautų 

amerikinė dailės paroda 
bus laikoma Estonų Kliubo 
svetainėje, 2061 Lexington 
Ave., N. Y. C. 

t *

Klausimai ir 
Atsakymai

Vienas “Laisvės” skaity
tojas pridavė iškarpą iš 
angliško laikraščio su seka
mais klausimais ir atsaky
mais :

Pirmas klausimas: Koks 
dabar yra seniausias gyvū
nas New Yorko Bronxo zo
ologijos darže?

Atsakymas: Slonė vardu 
Alice, kuri jau sulaukė 49 
metus amžiaus. Ji buvo 
gauta į daržą 1908 metais.

Antras klausimas: Kiek 
dabar Amerikos aukštojo » 
mokslo įstaigose dirba pro
fesorių, mokytojų, viršinin
kų ir tt.?

Atsakymas: Apie 130,000.
Gaukite “Laisvei” naujų 

skaitytojų

Viena iš daugelio Francijos koncentracijos stovyklą, kuriose kankinami Ispani
jos pabėgėliai kovotojai. Ši stovykla randasi netoli Marseille. Senas plytų na
mas, aptvertas aukšta tvora. Keliatą įnamią galima matyti.
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Karas neša darbo žmonėms žaizdas, • 
mirtį ir širdgėlą, karo taksus ir skurdą, 
sunaikinimą organizacijų ir asmens teisių.

wn Ir- ~~į j r^r,. 

N
Mes, darbo žmonėš, nenorime karo. Pra- y J
neškim apie tai savo kongresmanams!

Zl c. --- Q

’ Dabar eina Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo vajai. Abi 
lietuviams darbo žmonėms brangios orga
nizacijos. O dar randasi aplink mus žmo
nių, kurie joms nepriklauso. įrašykime.

ŽMONOS AR NAŠLES? I
I’o tuo antgalviu Katherine Beecher parašė ir Amerikos Taikos Mobilizacijos New 

Yorko Taryba išleido brošiūraitę, kurią Taikos Mobilizacijos skyriai ir kitos taiką 
remiančios organizacijos platina po visą šalį. Parsiduoda po 2c. Talpina dolerių ver
tės faktų. Gaunama Am. Taikos Mobilizacijos (APM) raštinėj, 3*1 Fourth Avenue, 
New Yorke. Brošiūros Įvadiniame straipsnyje randame karo reikšmės sekamą api
būdinimą: v

Ka Moterims Reiškia Karasv

“Išlaikyt Ameriką nuo karo yra pilno lai
ko darbas kiekvienam vyrui, moteriai ir vai
kui, kurie tiki, kad Amerikos žmonės netu
ri ko laimėti, o viską pralaimėti jei mūsų 
kraštas taptų toliau įveltas į baisų dabar 
Europoje siaučiantį karą.

“Ypatingai taika yra moterų darbu, ka
dangi jos įrodė savo kovoje už balsavimą, 
jog jos yra geriausiomis kovotojomis už idė
ją, kuriai jos pilniausiai yra įsitikėjusios.

“Jeigu moterys tiki į reikalą išlaikyt savo 
šalį nuo karo ir savo vyrus namie, jos gali 
tai padaryti. Jeigu jos suorganizuos ir va
dovaus taikos jėgoms šioje šalyje, jos suge
bės nugalėti visas jėgas, kurios šiandien mus 
veda tolyn į karą.

“Ką įėjimas į šį karą reikštų, moterys 
patiria greičiau ir skaudžiau už bile kurią 
kitą mūsų gyventojų grupę.

“Senesnės moterys atsimena 1917 karo 
baisumus, kada jų vyrai išvyko karan, dau
gelis iš jų ant visada. Juk tai moterys pa
sitiko tuos, kurie grįžo, daugelis sužaloti, 
paliegę, 
mui.

“Karo 
rios turi 
su alkio
gyvenimo reikmenų raketiškai 
pasiekiamą aukštį ir kompanijos daro mi- 
lio'ninius pelnus.

“Juk tai moterys mato plintant ligas ir 
epidemijas turint pjūtį tarp civilių gyven
tojų namie, ypatingai tarp nesuskaitomos 
daugybės vaikų, mirštančių nuo ligų, kurios 
galėtų būti suvaldyta, kurių būt galima iš
vengti.

“Ir tai yra jaunos Šių dienų moterys, ku
rios žino, kad jų vyrai, broliai ar sužadėti-

sukrėstais nervais visam gyveni-

laiku, juk
kovot, kad
algomis, kuomet kainos ant pra-

kyla į ne-

tai būna moterys, ku- 
išlaikyt šeimos gyvastį

mai yra vėl iššaukiami prisirengt karui, kuo
met jos palieka namie ir turi daryt sau ir 
savo šeimynai pragyvenimą ant $30 per 
mėnesį ar kiek jos gali gaut paimdamos ko
kio draftuoto vyro darbą už žemesnę • mo
kestį.

“Visa tai moterys žino ir atsimena. Neigi 
jos užmiršo, kad pereitam karui pasibai
gus demokratija, už kurią jų vyrai buvo 
iškeliavę kariauti ir mirti, tapo visur ata
kuojama ir silpninama.

“Jos atsimena, kad neužilgo po karo pa
liaubų prezidentas Wilsonas prisipažino, 
jog “Tikra priežastimi karo, kurį mes ką 
tik užbaigėme, buvo Vokietijos baimė, kad 
jos komerciniai konkurentai pelnys už ją 
daugiau grobio; ir priežastim dėlko tūlos 
tautos įėjo karan prieš Vokietiją buvo ma
nymas, kad Vokietija gaus daugiau už juos 
komercinės pirmenybės. Tas karas nuo pra
džių buvo komerciniu ir industriniu karu...”

Brošiuraitės sekamuose skyriuose sako
ma, kad moterys daugiau nesileis apgauna
mos, kad jos nori užtikrinti taiką. Teikia
ma daugiau faktų kas ir ką pelnė iš pereito 
pasaulinio karo, kiek bendros darbo žmo
nių įplaukos ir perkamoji galia sumažėjo ir 
vėliau pasireiškė lig tol negirdėtu nedar
bu, kuris ir šiandien dar nėra pilnai pra
šalintas. Aiškinama, kaip dėlto buvo nu
stumta atgal progresas, kaip nukentėjo so
cialiai reikalai, visuomenės sveikata, ir kaip 
ji neigiama dabar dėl ekonomijos karui.

Brošiuraitėj taipgi daug aiškinama kas ir 
dėlko nori Amerikos moterų konskripcijos 
šiame kare. Pabaigoje pateikiama moterų 
programa atsteigti taikai ir palaikyti mūsų 
šalį taikoje.

Trumo j e sutraukoje, galima pasakyti, jog 
brošiūra yra gera Amerikos moterims pagel- 
bininkė kovoje už taika. S.

Paveiksle matome p-lę Annę Cvirka iš Woodside, L. I., priimant Miss New 
York požymį Pasaulio Parodoj 1939 metais. Grožė—ne vienintelis Anne Cvir- 
kaites laimikis. Balandžio 6-tą, šių metų, ji laimėjo greitosios ledu čiuožėjos 
karalienės titulą. Ji už įvairius atsižymėjimus turi 8 medalius, 1 taurę ir 1 tro- 
fėja. A.nne dar jaunutė ir pasiryžus siektis toliau. Apie ja dar girdėsim ateityj. 

(Už paveikslą kreditas priklauso Long Island Star-Journal)

Kodėl Vyrai Žemina 
Moteris?

moterys buvo ver
to!, kol šita tvar-

ir moterų, kurios

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

Detroito Moterys Džiaugiasi 
Darbininkui Laimėjimu

Pirmu kartu darbininkų ju
dėjimo istorijoj organizuoti 
darbininkai pralaužė Detroite 
Fordo ginkluotų šerifų, šnipų 
ir visokių pardavikų pagelba 
palaikytą galią ir privertė 
Fordą pripažint United Auto
mobile Workers Uniją, CIO, 
sutikti su ja pradėti derybas, 
kad išlyginti nesusipratimus 
įvairiuose departmentuose, pa
tenkint darbininkų reikalavi
mus.

Juk buvo laikai, kada apie 
uniją Forde galėjai kalbėti 
tik patylomis, tik žinomiems, 
savo draugams, o dabar 85,- 
000 darbininkų grįžta darban 
su teisę būti unijistais.

Džiaugsmuose skendi visi 
Detroito darbininkų kvartalai.

Džiaugsmais dalinasi ir au
tomobilių darbininkų moterys. 
Ir jos džiaugiasi užpelnytai. 
Juk ir jos buvo pridėjusios sa
vo petį prie streiko sėkmingu
mo, jos buvo pasiryžusios dau
giau pridėti, jei to būtų reika
lavusios sąlygos.

Moterų Milžiniškas 
Paradas

Detroito moterys jau buvo 
ant kojų pačioj pradžioj strei
ko. Neilgai joms ėmė apsižiū
rėti, surasti savo vietą, savo 
pareigas. Jos buvo visur.

Septintą streiko dieną, pas
klidus žiniai, kad Harry Ben
net, Fordo žvalgybos viršinin
kas, pareiškė sutikimą ateit į 
derybas su unijos viršininkais, 
minios moterų tarsi iš žemės 
išdygo. Balandžio 8-tą penki 
tūkstančiai moterų išsirikiavo 
priešais Unijos Lokalo 155-to 
Ainsworth Diviziją ir numar- 
šavo paskubusiuoju Miller 
Road pro kompanijos raštinę 
nešant iškabas ir obalsius. Ku
klius? Tiesioginiai atsakančius

darbininkų jausmams. Viena
me iš jų buvo įrašyta: “šis 
yra Fordo laidotuvių maršas.”

Be abejo, tai buvo Fordo 
diktatūros laidotuvių, maršas, 
nes dar už trejetos dienų For
das nusileido unijai, pripažino 
savo diktatūros žlugimą.

Ir jos nemaršavo vienos. 
Susibūrė minios vyrų, jaunuo
lių, vaikų, senelių. Neigi mar
gavo betiksliai, bet su pilnu 
atminimu praeities ir prama- 
tymu ateities. Primaršavus 
prie vietos, kur 1932 metais 
alkanųjų maršavime Fordo 
mušeikų buvo nužudytas Joe 
York, Jaunų Komunistų Lygos 
organizatorius, ir Joe Bussel, 
Daily Worker agentas, minia 
momentą sustojo, suaidėjo so
lidarumo daina. Liaudis atme
na savo didvyrius.
Ar Jūs Kada Valgydinot 

Tokią Minią?
Mūsų didžiųjų, piknikų

bankietų gaspadinės gal tik 
vienos pilnai supras ir įvertins 
detroitiečių moterų darbą 85,- 
000 streikierių maitinime. O 
tas darbas būtų su kiekviena 
diena didėjęs. Tam moterys 
ruošėsi.

Kaip didelis tas darbas, ga
lima matyti iš to, kad pirmos 
streiko savaitės pabaigoje vien 
“sandvičių” darytojos paga
mindavo iki 800 “sandvičių” 
per valandą. Kur dar kavos, 
sriubos ir kitų valg’ių gamini
mas.

Pirmomis penkiomis dieno
mis pikietams aprūpinti buvo 
penkiose 
gaminta 
sekamai:

14,000
150,000 “doughnuts’ų.”
2,000 galionų pieno ir 1,000 

galionų kavai grietinėlės.

ir

streiko virtuvėse pa
ir suvartota maisto

bandukių, duonos.

fe.,’A,

Tonas kavos.
Du tonai cukraus.
Tonas mėsos šutiniui (stew).
Pustrečio tono

(spare ribs).
Pustrečio tono 

čiams

kauliukų

sandvi- 
mėsos ir netoli tono 

rūgščių kopūstų.
Tai buvo darbelio! Ir yra 

ko džiaugtis, kada tas darbas 
prisidėjo prie pergalės. Jos iš 
anksto žinojo, buvo įsitikinu
sios, kad prisidės, dėlto pasi
šventusiai dirbo.

Buvo daug moterų ir pikie- 
tų linijose prie šapų.

Kas Daryt su Vaikais 
Einant į Uniją?

Eiti pikiete su vaikais gerai 
valandą, kitą, bet vaikai greit 
pavargsta. Dirbti su jais vir
tuvėse, kur per valandą rei
kia išleisti tūkstančiai “sand
vičių” ar ko kito, kur dirba 
būriai moterų, vaikai pasiklys, 
daugiau bėdos. Bet moterų 
talka reikalinga ir pikiete ir 
virtuvėse.

Neilgai ėmė moterims išriš
ti šią painiavą. Streikas tė
vams, streikas vaikams. Viena 
visa mokykla buvo užimta 
streikierių, maitinimo punktui- 
virtuvei ir jau buvo suplanuo
ta paimti daugiau mokyklų 
kambarių įsteigimui vaikams 
kampelių—prižiūrėtuvių, kad 
motinos be rūpesties galėtų ei
ti pareigas pikiete ir virtuvė
se.

Streikierių moterys nus- 
sprendė, kad streiko mokykla 
vaikams viena iš naudingiau
sių. Išmokti apginti savo už
darbius, savo teisę gyventi, 
išlaikyti demokratijoj pritin
kamas turėti žmogaus teises, 
streikierių moterų manymu, 
svarbus iš svarbiausių mokslų. 
Jos buvo pasiruošusios vai
kams duoti tą mokslą. Tačiau 
Fordas pamatė, kad jamjš to 
viso laimikio nebus ir pasišau
kė darbininkus deryboms, pri

pažino uniją. Desėtkai ttiks-

Iš Moterų Sąryšio 
Koncerto

Balandžio 6-tą turėjau lai
mės būti Worcesteryje, kur 
įvyko Moterų Sąryšio metinis 
koncertas. Savo dienos reika
lų planą bandžiau taip sutvar
kyti, kad būtinai galėčiau būti 
koncerte. Man buvo tekę būti 
jau pirmiau Sąryšio sureng
tuose koncertuose ir iš jų aš 
išsinešdavau žavėjančių, at
mintinų įspūdžių, todėl sten
giausi nepraleisti progos ne
dalyvavus šiame.

Gražiai, gyvai veikia mūsų 
draugūs. Išlaiko duotą žodį, 
išpildo pasibrėžtą planą. Jų 
metiniai koncertai, kuriuos jos 
surengia šalę savo metinių su
važiavimų, jau darosi tradici
niai visų laukiami, ir rūpestin
gai būna surengiami. Tai liu
dija ir sąstatas šio koncerto.

Koncertą atidarė Worceste- 
rio aidiečių merginų grupė. 
Man buvo girdėta aidietės dai
nuojant daug sykių. šiame 
koncerte jos nesudainavo taip 
stipriai, harmoningai, kaip te
ko jas girdėti pirmiau. Gal 
jų dainų, rinkinys nebuvo toks 
tinkamas šiuo sykiu.

Antra pasirodė J. Lattimer 
(Latviūtė). Man rodosi, jos 
technika žymiai pagerėjus, 
dikcijoj-tarmėj žodžių irgi 
padarius progreso, tik balsas 
kiek mažesnis-silpnesnis, negu 
pirma kad buvo.

Sekančiom \ pasirodė R. 
Merkeliūtė su M. Anestaite, 
duetistės. Jos pildė populia
rius, publikai mylimus kūri
nėlius. Jų balsai gražiai har- 
monizuojasi ir malonu klausy
tis.

Ketvirtam numeryj iššaukta 
Vytautas Sukaskas, smuikinin
kas. Tai jau worcesteriečių 
auklėtinis, bet žinomas *ir jo 
apylinkėm, nes kiele veikė me
nd apskrityje. Todėl matėsi 
gana daug jaunimo, kas yra 
retenybė mūsų parengimuose. 
Vytautas mokytojau j a-moki- 
nasi Cornell Universitete ir 
įau keletas metų čia nesilan
kė. Pirmas jo numeris (con
certo No. 7) yra gana sun
kus, komplikuotas ir reikalau
ja jau gerokai pralavintos te
chnikos išpildymui, ir Vytau
tas tą gražiai, sugabiai atliko. 
Apart geros technikos, moka

jis iššaukti ir žavėjančiai gra
žių toną iš savo smuikos. Lai
kykis prie savo smuikos, Vy
tautai, ir siekis aukštyn, kiek 
laikas ir aplinkybės leidžia!

Išeina ant scenos Aldona 
Klimaitė — tai sidabriabalsė 
brooklynietė (jie taip ją va
dina). Scenoje ji jaučiasi na
mie, dikcija aiški, interpreta
cija dainų tinkama ir klausy
tojai tai įkainuoja, šiltai su
tinka.

šeštam numeryj iššaukia 
Aleksandrą Vasiliauską, gerai 
žinomą brooklyniečiams, bet 
ne tiek Mass, valstijoj. Tai se
nas scenos veteranas. Dainuo
ja gerai ir publikai jo dainavi
mas patinka.

Montello Moterų Grupė pa
sirodė gerai, jos padarė pa
žangos pastaraisiais laikais.

Bostono mišri Harmonijos 
Grupė—jau scenos veteranai. 
Man geriausia patiko, tai jų 
sudainuotas M. Petrausko 
“Aras,”

Abelnai koncertas buvo ža- 
vėjantis, visi artistai ii' grupės 
buvo publikos šiltai sutikti. 
Kiek teko pasikalbėti po kon
certo, visi gėrėjosi juomi.

Publikos buvo pilna svetai
ne.

Garbūs vertos rengėjos. Ir 
palinkėti reikia jom geros 
sveikatos ir daug energijos at
eičiai.

K. B.

gam Niauram už atvežimą 
bostoniečių, dainininkų veltui 
su savo mašina. Ir draugam 
dirbusiem: žalimienei, Puama- 
nienei, Stankienei, Trasikie- 
nei, Kižienei, Janulienei, Bal
čiūnienei, Gruskienei, Vasilie- 
nei, Kalakauskienei, Bacevi
čiui, Lapinskui, Raulušaičiui, 
žalimui.

Rengėjos nuoširdžiai įverti
na jūsų draugišką kooperaci
ją.

Liepos 13-tą?
Kas įvyks liepos (July) 13- 

tą, tai dar ligšiol mes mAžai 
apie tai kalbėjom ir žinojom. 
Tai bus antra didelė diena 
worcesterieciams ir visiems. 
Tą dieną įvyks mūsų sąryšio 
metinis piknikas ir rankdarbių 
paroda naujai ištaisytam, pa
dvigubintam Olympia Parke, 
Worcesteryje. Prašom apylin
kės kolonijų palaikyti tą die
ną liuosa ir dalyvauti mūsų 
piknike ir parodoj.

Suvažiavimo dalyvių buvo 
vienbalsiai pageidauta, kad šį 
metą būtų dėta pastangos ga
vimui parodai piešinių bei me
džio dirbinių. Tas jau paliečia 
vyrus bei jaunuolius ir prie 
jų mes atsišaukiam m prašom 
ruoštis parodon jau dabar.

Suvažiavimas pageidavo, 
kad draugės kolonijose jau 
dabar, tuojau pradėtų tuomi 
rūpintis. Geriausios pasekmės 
bus išrinkus 
misiją.

Pradėkit, 
tuojau, nes
daug, o prisirengimas parodai 
nemažai jo reikalauja.

M. K. S.

Kaip pasižiūri ant vyrų, tai 
atrodo, jog jie jaučiasi, kaip 

į būtų koki karaliai. Nėra skir
tumo, kur tu nueisi, šeimynoj 
ar susirinkimuose, tai vis vy
ras turi būti galva, vis jų turi 
būti viršus. Didžiuma jų jau- 

; čiasi—kas aš, ir tiek, nes nuo 
senų laikų 

' gės ir bus 
k a gyvuos.

Randasi
pasako: “Na, ką tu padarysi. 
Taip radom, taip ir paliksim. 
Ir nenori daugiau pasvarstyti, 
kodėl mes turim taip vergauti 
ir kodėl mes turim būti pasku
tinės, mes, kurios pasaulį iš- 
auklėjom ir* sveikatos daug 
padėjom. O ką mes iš to tu
rim, nei ačiū negaunam. Vie
nu žodžiu, būni paskutinėj 
vietoj nustumta nuo savo vy- 
rb ir nuo kapitalistų. Dirbtu
vėse moteris dirba už pusę 
kainos.

žinoma, sakysim, vyras,“tai 
galva šeimynoj, nes jis tupi 
užlaikyti šeimą. Tas gerai bū
tų iš vienos pusės, bet paim
kim iš kitos pusės, tai dabar 
įėjo tokia mada, sako, negali 
namo pareiti iš darbo, bet tu
ri karčiamą pirma aplankyti, 
nes ten geriausi draugai. Na’, 
o ką ta biedna moteris turi 
daryti ? žinoma, sakysim, pa
sitaiko klaida padaryti ir ne
pareiti namo laiku, bet ne vi
sados. Tačiau kaip pradeda 
girtuokliauti, tai ir gyvenimas 
aukštyn kojomis apsiverčia. 
Dabar daug tokių šeimynų su
iro ir kuo tolyn, tuo labyn 
eina teroras tarpe šeimynų, 
jas ardo girtuokliavimas.

Iš kapitalistų pusės kraujo 
naikina

naikina.
ant tokių

..a”

tam darbui ko-

draugės, darbą 
laiko jau netaip

liejimas ir koleros 
žmonių sveikatą, iš kitos pu
sės tai patys save 
Sunku ir žiūrėti
žmonių. Nebūtų nei tokio dy-
vo kai girtuokliauna žmonės, 
kurie savo protu negyvena, tai 
sunku jiems ir. atskirti gerą 
nuo blogo, bet kurie skaito 
mūsų dienraštį “Laisvę”, o 
paklysta, tai didelė sarmata. 
Tokie apie savo “susipratimą” 
geriau nieko nesakytų, nes su 
nesusipratėliu viens kito “ne- 
bytytų”, abu <ne savo protu 
gyvena.

žinoma, kad būtų liaudies 
valdžia, tokius žmones turėtų 
gydyti, o dabar kapitalistinė 
klasė džiaugiasi, kad toki silp
nina save ir kad su nusilpusia 
liaudimi gali daryti ką tik no
ri. Būtų labai gerai, kad grei
čiau įvyktų sovietai, tai gal 
būtų lengviau gyventi.

S. š.
A i

tančių darbininkų grįžta dar- 
buosna ir moterys linksmai ve
da vaikus paprastosna mokyk- 
losna, aukletuvių šiuo tarpu 
nebereikėjo.

M-tė.

Suvažiavimui-Koncertui 
Praėjus

Balandžio 6-ta, taip laukia
ma, mums reikšminga diena 
praėjo. Mūsų sudėta energija 
prisirengimui prie suvažiavi
mo ir koncerto davė pageidau
jamas pasekmes. Kaip suva
žiavimas, taip koncertas pavy
ko šimtu nuošimčių.

Suvažiavimas buvo skait
lingas, entuziastiškas, padarė 
gerų tarimų ateičiai.

Koncertas buvo šaunus— 
kaip meniniai, taip publikos 
skaičiumi. Programa buvo pui
ki, klausytojų pilna Lietuvių 
Salė.

Turėjimas tokių gražių pa
sekmių suvažiavime-koncerte 
lai suteikia mums, draugės, 
apsčiai naujos energijos tęsi- 
mui-plėtimui mūs pradėto gra
žaus darbo.

Padėka Kooperavusiems
Varde Moterų Sąryšio no

riu tarti ačiū šiem draugam- 
draugėm: ■'

širdingai ačiuojdm drau-

Anglijoj Pasiūlyta Imt 
Armijon Moteris

Sk. Vedėjos Pastaba: Tiesą, 
drauge, sakote, kad liaudies 
valdžia tokius žmones gydytų, 
kadangi chroniška girtybė yra 
liga—visuomeniškos netvarkos 
liga.

Girtybė yra pripažinta 
esant pasekmė masių skurdo, 
kančių negalėjimo rasti pro
tingos, padorios išeities, kad ir 
iš menkos kliūties. Kartais 
net koki paprasti keblumė- 
liai dėl darbo, šeimynos, buto 
ar ko kito būna nenugalimais, 
žmogų kankinančiais, nuo gi
mimo iki karsto. Stipresni at
silaiko, silpnesni ne.

Net ir mūsų šalyje yra iš
leidžiama per metus apie 180 
milionų dolerių nupuolusių ant 
dugno alkoholikų gydymui, 

kadangi 
priežas- 
betvar-

Karo ministeris H. D. R. 
Margesson ir oro pro-ministe- 
ris H. H. Balfour šio mėnesio 
10-tą raportavo atstovų, butui, 
kad moterys bus imamos ar
mijos pareigoms ir bus laiko
mos atatinkamoj militariškoj 
padėtyj, kaip yra laikomi tas 
pareigas einantieji vyrai.

Esą, moterys nemanoma sta
tyti į patį karą, tačiau jas pa
naudosią pritaikymui žiūronų, 
nustatymui cielių ir tolio, pri
statymui reikmenų apžvalgi
nė j imo stotims.

Prijaukinimui, kol kas sako-[bet girtybė plinta, 
ma, kad jos būsiančios po mo
terimis prižiūrėtojomis ir dis
ciplina būsianti lengva-viskas 
puiku, tik ateit armijon reikia.

Tos “laimės”, kaip žinia, 
jau siūloma ir Amerikos mote
rims. čia atvirai kalbama, kad 
moteris reikią draftuoti, kaip 
jau draftuoti vyrai.

nenaikinama girtybės 
tys—skurdas, beviltė, 
kė.

Pasigailėjimo verti 
žmonės, kurie kapitalistų lai
komi pusiau vergais, didžiuo
jasi esą geresni už moterį, 
negrą ar kokį kitą tiek pat ar 
dar labiau pavergtą žmogų.

ir tie
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SUVILTA MEILEJE
Rašo P. Baranauskas1

(Tąsa)
Dar prabėgo keli mėnesiai. Buvo šalta, 

žmonės rogėm važinėjo, o Vladžia parva
žiavo Kalėdas praleisti vėl R-kuose. Kai
mynai negalėjo mūsų gražuolės pažinti; 
Vladžia jau buvo tikra ponia... Vilkėjo 
rusiško baroniuko šiltu palitu; apsiavusi 
Čechoslovakijos išdirbystės bateliais, dė
vėjo aukštą skrybėlę su ilga žalia 
plunksna ant pačio viršaus. Kada Vlad
žia kalbėjosi su savo buvusiomis draugai- 
tėmis, tai kas antras žodis vis girdėjosi: 
“vachmistras”, “vachmistras”...

—Vaje, vaje, aš tik dabar pradėjau su
prast, kad mūsų ir kalba baisiai negraži, 
dzūkiška, maniškis, “vachmistras” vis 
kasdien mane mokina ir. veik barasi, kad 
nekalbėčiau taip žargoniškai,—Vladžia 
išdidžiai aiškino draugaitėms. — Maniš
kis, kaip prisiklauso seredoj ant turgaus 
tų kaimiečių kalbos, tai paskiau parėjęs 
į savo kabinetą Nuovadijoj, netveria juo
kais, sako: “kalba kaip žąsys.” Matai, 
Kaune, sesula, visai kitaip kalba, kaip 
pas mus...

Vladžios močeka kaip kada savo vyrui, 
dviese beesant, pazurzėdavo:

—Girdi, tėvai, man vis atrodo, kad tas 
ponas vachmistras su ta mūsų mergiščia 
tik komedijas daro... Žiūrėk, jo tas 
smielnumas: pirmų rozų atvažiavęs, o 
patvarkė, kad Vladžia su juom r ozu gul
tų vienoj laškoj (lovoj); paskui, ar tu 
girdėjai, kap jis jai an'rytojaus vis tlu- 
močino, kad tau, panele Vladžiute, vie
nintelė išeitis šią žemę parduoti, ir va
žiuojam gyventi į Kauną...

—Oh, kas mums galvoj, jai dalis ati
duota, ir tegul daro, kaip ji nori.—Se
nis pypkę rūkydamas atkirsdavo savo 
žmonai.

Dabar jau kaimiečiai bernai Vladžios 
nekliudydavo, nebent susitikę Merkinėj 
vienas kitas pasakydavo—“labas”! Bet 
kalbų tai buvo visokių.

Artinantis pavasariui, Vladžia pagarsi
no, kad savo dalį žemės parduoda. Ne
trukus, vienas iš turtingesnių kaimynų 
tą žemę nuo jos nupirko, ir Vladžia gavo 
virš poros tūkstančių litų grynais pini
gais...

Vladžios už parduotą dalį pinigai lai
kinai padėti Merkinės Kredito Bankelyj, 
o ji su vachmistru, ramiais ir šiltais pa
vasario vakarais eidavo plentu pasivaikš
čiodami ant Nemuno tilto; ant Nemuno 
kranto, kur nors po verba ilgai sėdėda
vo, kalbėdavo; paskiaus toj vietoj likda
vo tik krūvelė nuo saldainių popierėlių, 
ir dar kažin ko... Arba eidavo Vilniaus 
gatve ten toli, toli, sau prie plento siau
ručiais, aukšta žole apaugusiais takeliais, 
ir ten ilgai sėdėdavo po tuo didžiuliu

Philadelphia, Pa
Prof. Vytauto Bacevičiaus 

Koncertas

linkės lietuviai turėtų dėti pas
tangas kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

Mes žinome, kad daug mūsų 
biznierių negalės dalyvauti, bet

T, , _ ... . - jie atsiųs savo šeimas. PianasBalandžio 26 diena artėja, tai. r, v ..... . , - - ir smuiką yra svarbiausi muzi-bus sestadienis ir svarbus sės-,, . , J..... . .„i- kos instrumentai,tadienis, kuriame, senai laukia
mas, pasaulinis pianistas-virtu-
ozas, kompozitorius, profesorius tuvos liaudies dainelių.
Vytautas Bacevičius duos kon-1 
certą Philadelphijos lietuviams,* 
Slavokų Salėje, 510-12 Fair
mount Ave., 8 vai. vak.

Paterson, N. J kinti šiandienine tvarka, žino
ma, gal kaip kam ir nepatin
ka. Nes pasaulyj nėra tokios 
tvarkos, kad visiems būtų ge
rai. Vienam gera, kitam blo
ga. Seniau buvo gerai bago- 
čiams, dabar gerai biednuome- 
nei, darbininkijai. Dabar pas 
mus yra vakarinės mokyklos, 
kur galima mokintis kalbos ir 
amatų. Viskas veltui.

Kunigėliams tai yra biskį 
blogiau, nes jiems valstybė 
dabar nebemoka algų ir atė
mė žemes, dabar patys para- 
pijonys palaiko dvasiškiją. 
Kunigėliam dabar mažiau ir 
darbo, nes metrikacija jau 
įvesta. Galima apsivesti val
diškose įstaigose. Bet kas nori 
vinčiavotis pas kunigą arba 
krikštyti, . gali eiti. Nėra už
drausta. Dvasiškija taipgi ei
na savo pareigas bažnyčiose, 
kaip jų religija reikalauja. 
Nėra uždrausta.

Kas link jūsų tėvelių, tai 
gyvena po senovei. Kruta po 
biskį. Kaipo seni žmonės, tai 
nedagaluoja. O mamytė vis 
dar pati atlieka ruošos dar
bus. Vakar pasipjovė gerą 
meitėlį. Taip sau ir gyvena du 
seneliai. Tik nuolat aimanuo
ja, kad jūsų nei vieno nėra. 
Neturi kam pasiguosti. Tai 
tiek apie Jūsų tėvelius.

Su godone,
Martynas Dagys.

važiavimą, Chicagon. Tai lo
kalo susirinkime hillmanie
čiam tuomet pavyko pravaryt 
tarimas, kad mūsų lokalas ne
siuntinėtų daugiau delegatų į 
tokius suvažiavimus, kur jų 
supratimu “komunistai vyrau
ja.” Bet šis susirinkimas pa
rodė visai ką kitą.

*

Reiškia, darbininkai prade
da atsipeikėt.

Unijistas.

privertus bosus ir kitų valsti
jų kelt algą, nes priešingam 
atsitikime Patersono bosai ne
galės išlaikyt kompeticijos, 
pakeldami savo darbininkams 
algas.

Šiame susirinkime tapo no
minuota lokalo veikiantysis 
komitetas, biznio agentas, ir 
konstitucijos komisija, kurių 
rinkimai įvyks už dviejų sa
vaičių.

Išrinkta lokalo finansų revi
zijos komisija, kuri sekančiam 
lokalo susirinkime išduos ra
portą, ir iš visko atrodo, kad 
bus rekomenduojama pakelt 
unijos mėnesines duokles nuo 
$1.00 iki $1.25 į mėnesį.

Atlikus visus lokalinius da
lykus šaltai, ir rodės, kad su 
tuom ir bus užbaigta, bet kur 
tau.

Tapo įnešta ir priimta rezo
liucija pasmerkiant kongrese 
įneštą bilių, kuriam pasikėsi
nama neva tik ant komunistų 
teisių suvaržymo. Tačiaus mū
sų lokalas suprato tokio bi- 
liaus siekius: pirma atakuos 
komunistus, vėliaus seks tos 
pačios represijos abelnai ant 
visų organizuotų darbininkų, 
todėl mūsų lokalas ir pasmer
kė tą reakcinį bilių.

Tai geras mūsų lokalo žy
gis.

Ir už šią rezoliuciją kalbėjo 
ir hillmaniečiai. Tai gerai.

Bet kaip galima suderint jų 
pasielgimą sekančių nuoty
kių ?

Buvo atsilankęs atstovas 
nuo Amerikos Taikos Mobili
zacijos Komiteto, kuris už
kvietė mūsų lokalų, kad iš
rinktų delegatus į susivažiavi
mą,- balandžio 5—6 d., New 
Yorke.

Šiame klausime pasirodė, 
kas yra hillmaniečiai, kam jie 
tarnauja.

Hillmaniečiai vienas po. ki
tam karščiausiai kalbėjo prieš 
siuntimą delegatų į minimą 
susivažiavimą, gązdindami su
sirinkusius komunistais, ir tą 
susivažiavimą apkrikštijo ko
munistų įrankiu. Vienas hill- 
manietis ant tiek įsikarščiavo, 
pradėjo šaukt, kad tas susi
važiavimas yra “penl^tako- 
lumniečių manifestacijos.” “Ir 
kaipo į tokį, mes ne tjk kad 
neturim siųst delegatų, bet su 
jais į jokias diskusijas neit.”

Už tai susirinkimas, tą lyg
svaros netekusį, pasigailėjimo 
vertą, žmogelį, taip sakant 
pasodino į “kaliošą” nepabai
gusį savo “mandrumo.”

Balsavimas ’ parodė,
darbininkam komunistai nėra 
baubas, bet darbininkų reika
lų gynėjai, nes į APM suva
žiavimą tapo išrinkti trys de
legatai dviem trečdaliais bal
sų.

Vadinasi, hillmaniečiam ne
pavyko padaryt iš komunistų 
baubą.

1940 metais mūsų lokalo 
veikiantysis komitetas buvo 
pasiuntęs delegatą į APM su-

Hillmaniečiam Nepavyko iš 
Komunistų Padaryt Baubo;
Darbininkai Pradeda Atsi- ♦
peiket; Geri Unijos Žygiai
Kovo 29 d. įvyko Textile 

Workers Union of America 
(CIO) Lokal 75 susirinkimas, 

šis susirinkimas savo didu
mu buvo daug didesnis, negu 
keletas paskutinių, susirinki
mų. Mat, Amerika vis arčiau 
slenka prie tiesioginio įsitrau
kimo į imperialistinį karą 
Anglijos naudai.

Pačioje Amerikoje ant gy
venimo reikmenų kainos su 
kiekviena diena kyla aukštyn, 
darbininkų p a s i priešinimas 
prieš jų būvio blogėjimą 
streikų bei protestų formoje 
plečiasi visoj Amerikoj, tuo 
tarpu karinės isterijos apimti 
pelnagrobiai nori pasotint 
darbininkus tuščiu patriotiz
mu, o ko per tai negali at
siekt, vartoja represijas, įneš
dami reakcinius bilius darbi
ninkų teisių suvaržymui.

žinoma, darbininkai prade
da aiškiai pajusti tą slogutį 
ant savo sprando, todėl grie
biasi kovos būdų tą slogutį 
nors dalinai palengvint, todėl 
pradeda ir skaitlingiau į uni
jų susirinkimus lankytis ir 
juose pasisakyti savo nepasi
tenkinimą.

Po perskaitymo protokolų, 
eita prie raportų, iš kurių pa
aiškėjo, kad bosai patys “su
tinka” pakelt mokestį ant 

7% nuoš., bet unija reikalau
ja 20%, todėl algų pakėlimo 
reikalas dabar stovi derybų 
maiše. Sakau derybų maiše 
todėl, kad unijos kontraktas 
pasibaigia tik rugpjūčio 1 d., 
1941 m., ir darbininkai strei- 
kuot negali. Vadinasi kovos 
priemonių būdas užpečėtytas 
kontrakto parašu.

Todėl derybos ir randasi 
maiše, užrauktos ir kurio 
raukščius gali pratampyt tik, 
taip sakant, bepartyvis čer- 
menas. O kadangi šilko audi
mo pramonei, pagal federalį 
priimtą įstatymą algų, pakėli
mas nuo 32% cento į valandą 
įeina į galią iki 36% cento į 
valandą nuo gegužės 1-mos 
dienos, 1941 metų, tad bosai, 
žinodami, kad nors ir badiš- 
kos algos pakėlimas per patį 
įstatymą reiks būtinai pravest, 
tad naudodamos ta proga, 
vartodami demagogija neva 
liuosnoriai pakelia algas ant 

prisigerint 
darbininkus, 
negali algų 

pasitenkinki-

ąžuolu. Vaikščiodavo Stangio paupiu. 
Bubo kelis sykius nuėję net į Pagilšio 
ežerą. Tai buvo maloniausi Vladžiai va
karai ir laimingiausios valandos...

Dar susitikus Vladžia savo draugaitę 
iš R-kų pamokinančiai kalbėjo:

—Žinai, sesula, kad tie kaimo bernai 
nei jie moka su mergina žmoniškai apsi
eiti, nei moka kalbėti... Pagriebs mer
gą, tai glėbin, arba kur nors in šiaudus 
ir jau lipa... Kad paims kur už rankos, 

| ar kojos, tai tuojaus mėlynės ir pasidaro, 
o tie jų liežuviai!... Hmm, ot sakau, kur 
žmogus mokytas, inteligentas, tai visai 
kas kita. Tu su juo ir kalbos turi, ir pa- 
simokint iš jo gali, ir nei jis tavęs stums, 
nei kolios. Ot, vaikeli, kai apsikabina... 
tai jauties kaip plunksnų maiše, nei tave 
suspaus perdaug, nei... O kaip bučiuoja, 
tai rodos net širdis suskamba... Matai, 
inteligentai viską daro iš rašto, moksliš
kai ...

Šiuo tarpu jos draugaitė negalėjo su 
Vladžia ginčytis, nes ji, jos nuomone, pa
lyginus su Vladžia, buvo “nelaiminga”...

Apie vidurvasarį, prieš pat rugiapjūtę, 
gauna Vladžios patėvis atvirlaiškį jau 
net iš Kauno, kuriame Vladžia rašo, kad: 
“Šiuo tarpu su savo mylimu vachmistru 
turim vakacijas ir esam Kaune, bet pa
baigt vakacijas manome parvažiuoti į 
R-kus. Šiaip viskas klojas kuo puikiau
siai. Kaune labai gražu; lankome teat
rus ir su mylimu savo skaitome labai 
gražią knygą, romaną—“Lelijos Baltuo
ja”,” ir t.t.

Patėvis truputį namie kitus darbus ap
sidirbo ir ruošėsi su saviške rugių pjo
vimui, o čia, kaip sykis, parvažiuoja ir 
podukra su vachmistru jau iš Kauno. 
Trioba kaimiška, nedidelė, musios dūz
gia kai orlaivis, o blusos šokinėja lyg ant 
sprenžinų, lygiai, kaip ir pas kitus kaimo 
gyventojus.

Vachmistras čia pribuvęs patvarkė, 
kad ten, prie ano kampinio lango, jie par
siveš iš Merkinės savo lovelę, ir čia ve, 
nors laikinai, atsitvers atskirai sau kam
pą. Taip ir padarė. Po kiek laiko kampe 
stovėjo geležinė lovuke ir tas galas buvo 
atitvertas margomis paklodėmis...

* * *
Kaimiečiai visi rugius pjovė, prakaita

vo; anksti kėlė ir vėlai gulė; rankos visų 
kaimiečių nuo rugienų buvo subadytos, 
t) vachmistras su Vladžia vėlai atsikel
davo, ir lengvomis, gražiomis drapano
mis apsirėdę, ateidavo Opsingės ežeran 
maudytis... Namie po didžiule grūšia 
įsitaisė iš paklodės tokią vygę, joje supo
si pasimainydami ir skaitė romanus...

Vladžios pamotė vienai savo kaimin- 
kai skundėsi:

(Bus daugiau)
r_

Nepaprasta Naujieną
Orui atšilus pradėjo pas mus 

garniai skraidyti. Vienas iš jų 
balandžio 7 ankstyvą pirmadie
nio rytą nusileido ir apdovano
jo drg. V. A. Taraškus su duk
rele.

Drauge 
brangia 
Hartfordo 
draugams
kiausios kloties sulaukus naujo 
šeimos nario.

Gedraičiams garnys atnešė 
sūnų. Gedraičiai yra atsižymėję 
tarpe Vietinių lietuvių kaipo 
puikūs fotografai. Atlieka gra
žų darbą- ir už prieinamą kai
ną. O kai būna surengtos vaka
rienės, tai visuomet jie papuo-1 
šia gyvomis gėlėmis stalus vėl-1 
tui, nežiūrint kas rengė. Gedrai
čiams linkime laimingiausiai 
sulaukti pagelbininko.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Detroitiškis Juozas Morkū

nas gavo laišką nuo Martino 
Dagio iš Lietuvos. M. Dagys 
yra J. Morkūno tėvuko drau
gas, gyvenantis šliepščių, k., 
Biržų apskr. Kadangi Juozo 
Morkūno tėvukas jau yra 85 
metų amžiaus, tad -šį laišką 
parašė M. Dagys, kuris prieš 
Pasaulinį Karą gyveno Kana
doj, o dabar gyvena Lietuvo
je.

22-12—40 
Gerbiamas drauguti Juozeli 
ir Jūsų šeimynėlė!

Linkiu jums visų geriausios 
kloties. Kas link mūsų Lietu
voj gyvenimo, tai pasikeitė 
santvarka. Dvarus išdalino 
mažažemiams ir bežemiams. 
Biednuomenė, valstiečiai ir 
darbininkai yra labai paten-1

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam

Varpo 
keptuvė

THE BAKERS'

) UNION LABU

yra 
unijinė

Vytautas paskambins ir Lie-

| Tikietus galima gauti sekan
čiose vietose: 5809 N. Fairhill 
j St.; 110 W. Thompson St.; 538 
‘N. 12th St.; 186' Tioga St.;

Pirm koncerto, 25 dieną ba-*2316 Margaret St.; 1223 N. 
landžio, Vytautas Bacevičius 11th St.; 5123 Funston St; 143 
duos paskaitą apie Lietuvos me- Pierce St. Tikietai po 50c ir 75c. 
nininkus ir bendrai apie muzi
ką, 735 Fairmount Ave., 8 vai. 
vak., tai yra penktadienį. Kvie
čiami lietuviai dalyvauti ir pa
siklausyti svarbios ir įdomios 
lekcijos.

Daug lietuvių teiraujasi, ar 
Vytautas skambins pianą visą 
vakarą vienas? Reikia pasakyti,! 
kad ne. Nemanykit, kad prof. 
Bacevičius skambins tik ant 
paprastų naminių pianų. Ne. 
Jis skambins ant koncerto su 
dideliu “Grand” pianu, kuris 
bus nusamdytas tam vakarui. 
Prie to, mes turėsime ir dau
giau programoje.

Visur lietuvių

Hartford, Conn

Taraškienė su savo 
dovana džiaugiasi 
ligoninėj. Linkime

Taraškams kuopui-

7% puoš., kad 
unijai ir apgaut 
kad jie daugiau 
kelt ir jūs tuom 
te. Ir dar, kad šis fygos lapu
pridengtas kamoflažas atro
dytų gražiau nušlipuotas, tai 
priprašė unijos lokalo virši
ninkus, kad šie paskelbtų per 
visos šalies laikraščius, kad 
šilko audimo pramonėj Pater- 
sone unija reikalauja pakelt 
algos ant 20%, neva tam, kad

Newark N. J.

kad

Drabužių Krautuvė

Newark, N. J.
Adam St.,

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

Geo. Kaminskas ir Sūnai
152 Ferry Street,

kampas

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

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

duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 
ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; 
Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter 
Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Biskis Žinučių iŠ Mūsų 
Padanges

Linksma pranešti, kad Lais
vės Choras puikiai progresuoja. 
Mat, turi gerą profesionalę mo
kytoją B. Rasimavičiūtę, kuri 
yra užbaigus muzikos konser
vatoriją. Mokytoja deda di
džiausias pastangas, kad chorą 
padarius dar populiariškesniu, 
negu kad jis buvo ikišiol. Aš jo

organizacijos nereklamuosiu, nes jis pats pa- 
kituose miestuose parsamdė di-jsirodyš nepoilgo su savo pro- 
džiules sales, bet mes ant tos gresu rengiamam Conn. Valsti- 
dienos negalėjom gauti didesnės jos menininkų koncerte, kuris 
salės, nes jos buvo užimtos ir atsibus 20 dieną balandžio, Lie- 
gcresnčs nebuvo galima gauti; tuvių Ukėsų Kliubo Svetainėje, 
vienok sutelpa apie 500 žmo- 227 Lawrence St., Hartford, 
nių. Philadelphijos ir jos apie- Conn. Pradžia 2 vai. po pietų.

Nauja Sovietinė Programa 
Ironbound Teatre

“The Great Beginning” judis, 
Sovietų šedevras, pradedant su 
balandžio 23-čia diena bus rodo
mas per keturias dienas Iron- 
bound Teatre, Ferry ir Jackson 
Sts., Newarke, N. J.

Toj pačioj programoj rodoma 
ir Tarybinė Lietuva.

. Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

T ..... rt'"

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

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

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

*

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

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

riieingoLd extra dry.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir jvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
S9-91 STEAMBOAT RD- GREAT NECK. N. Y.

Telephone Great Neck 1546

MMMMi
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Mano Įspūdžiai iš Scotvillės Lietuviškų Farmerių
ta_____________________________________________ _______________________________

Scottville Miestelis. Kaip Gy
vena Lietuviški Farmeriai: 
Stakėnas, Juodaitis, Žukas ir 
Kiti. Mano Dėdė Antanas. 
Atradau Lietuvišką Busimąją 
Žvaigždę — Pusseserę Smui
kininkę Beatrice. Koncertas

Scottville Miestely. Atsi
sveikinimo Ba.nkietas

Rašo Prof. V. BACEVIČIUS
Pagaliau atsiradau gilioj 

Michigan provincijoj, švariam, 
900 gyventojų miestely Scott
ville. Kaip tai malonu bent 
vienam momentui atsitraukti 
nuo didmiesčių triukšmo! Jau
kus ir gana komercinis Scott
ville miestelis gyvuoja aplin
kinių farmerių dėka, o tų tai
merių. žymi dalis (apie 300) 
yra lietuviai. Visa farmerių 
k o m e r c i j a koncentruojasi 
Scottville ir dar daugiau di
desniam miesteljr 9,000 gyven
tojų Ludingtone. Pastarasis 
miestas yra labai puošnus; 
mat, jis guli ant Michigan 
ežero kranto, tad iš Michigan Į 
valstijos ir iš Chicagos daug 
vasarotojų čia su važinėj a pa
simaudyti. čia pat yra pui
kus pliažas ir vasarnamiai.

Trečias miestas kiek tolė
liau yra Big Rapids, turįs apie 
10,000 gyventojų, kuriame 
randasi net College. Teko 
mari čia būti simfoniniam kon
certe. Buvo apie 20 orkestro 
dalyvių, jų tarpe mano pusse
serė kaip pirma smuikininkė, 
šešių dienų svečiavimosi lai
kotarpy, išsipildė vienas mano 
didelis troškimas, būtent pa
žinojau lietuviškų farmerių 
gyvenimą. Tad dabar, Mieli 
Skaitytojai, trumpai Jums pa
pasakosiu, kaip gyvena keturi 
žymesnieji lietuvių farmeriai, 
pas kuriuos teko man viešėti.

Farmeris drg. William Sta
kėnas, gyvenantis Freesoil, 
Mich., 8!/> mylių atstumo *nuo 
Scottville, turi 3 sūnus ir ma
lonią žmoną. Jo farma, be 
abejo, yra pavyzdingiausia ir 
didžiausia visoj apylinkėj — 
turi 250 akerių žemes (kurios 
100 akerių valdo sūnus). Na
mai su visais moderniškais 
įrengimais ir patogumais, kaip 
mieste, pav.: su vonia, šaldy
tuvais, minkštais baldais, pia
nu, radiu ir panašiai.

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

Prie pat plento matosi pui
kūs tvartai, pastatyti sulig 
plano, paimto iš valdžios, tad 
randasi tenai specijališki elek
tros prietaisai karvėms melžti. 
Lietuvoj iki šiol tokio “stebu
klo” nei vienas ūkininkas nei 
dvarininkas nei sapne nematė. 
Tarp kitko ir aš pirmą kar
tą tokį dalyką pamačiau. O tų 
karvių (ir veršių) Stakėnai tu
ri apie 80. Kasdien iš 21 mel- 
žamų karvių gaunama 90 gor
čių pieno, iš kurio ištraukiama 
apie 200 kvortų Smetonos į sa
vaitę ir vežama į miestą. Be 
to, tam ūky yra apie 35 kiau
lės, 100 vištų, žemė yra ap
dirbama traktoriais, tad ark
lių yra tik 4. Daugiausiai sė
ja kviečius, avižas ir miežius; 
likusi žemė apsėta kukurūzais 
ir pievom, nes kukurūzai ir 
šienas — svarbiausi produktai 
gyvulių pašarui. Farmoj yra 
elektros pieninė ir motoru va
romas malūnas. Taip pat ran
dasi 2 bokštai, vadinami “sai- 
lo,” 40 pėdų aukščio, pašaro 
parengimui. Vanduo yra va
romas elektra ir vėjo malūnu.

Tokių įrengimų farmose, tai 
neturėjo nei vienas Lietuvos 
dvarininkas. O Stakėnas ir ki
ti mūsų farmeriai pažangūs 
žmonės — beveik dauguma 
skaito “Vilnį” ir “Laisvę.” Jie 
politiniai labai susipratę.

Antras žymus farmeris yra 
Jonas Juodaitis, gyvenantis 
prie Custer miestelio, apie 4 
mylias nuo Scottville. Jis turi 
2 labai malonias ir inteligen
tiškas dukteris, kurių jaunes
nioji lanko high-school, o vy
resnioji ištekėjusi gyvena Chi
cago j.

Juodaičio farma turi 80 
akerių žemės. Svarbiausi jo 
ūky produktai yra: kviečiai, 
miežiai, avižos, šienas ir kiti. 
Galvijų yra 26 galvos: 16 
melžiamų karvių ir 10 veršių. 
Iš vartojamų ūkio mašinų ver
ta dėmesio “combine” mašina, 
kuri kartu kulia ir pjauna— 
tokios mašinos no visi farme
riai gali turėti. Vėjo malūnas 
varo vandenį. Gyvenamieji na
mai panašiai kaip pas drg. 
Stakėną, yra erdvūs, patogūs. 
Draugas Juodaitis yra vienas 
veikliausių ir labiausiai susi
pratusių politiniai farmerių. 
Jis turi savyje ta jėgą, kuri 
pasuka mūsų pažangiųjų far
merių judėjimo ratą. Moka 
gražiai kalbėti. Jis yra vienas 

| pačių veikliausių Literatūros 
D-jos 218 kuopos narių. Mi
nėta kuopa buvo suruošus 
man puikų koncertą Scottville.

Trečias farmeris, pas kurį 
įvyko bankietas (mano pager
bimui suruoštas) yra drg. For
tūnatas Žukas, turįs malonią 
žmoną ir simpatiškas 2 dukte
ris. JO farma taip pat viena 
stambiausių—apima 140 ake
rių žemės. Galvijų yra 27, ar
klių, kaip ir kitose farmose, 
tik 2, nes Žuko pažangiam 
ūky yra vartojami traktoriai. 
Laukai pašvęsti pievoms, nes 
šienas sudaro vieną svarbiau
sių ūky produktų, toliau kvie
čiams, miežiams, avižoms ir 
t.t.

Draugas Žukas taip pat tu
ri elektriškas melžimo maši
nas. Vėjo malūnas varo van
denį.

Patys svarbiausieji produk
tai, kuriuos Žukai veža mies
tan, yra: pienas ir javai.

žinoma, visi lietuviai farme
riai turi savo ūkiuose elektros 
apšvietimą ir nuosavus auto
mobilius. Mūsų farmeriai la

bai yra pakilę kultūriniai, tad 
nestebėtina, kad jų vaikai lan
ko mokyklas: public, high
school ir college. Taip pat jie 
gražiai kalba lietuviškai. Pa
stebėjau, kad farmeriai ma
žiau pamiršo lietuvių kalbą už 
miestiečius ir jie gražiau kal
bai lietuviškai, žymiai mažiau 
maišo su anglų kalba.

Viešėdamas 6 dienas pas 
mūsų mielus farmerius, gyve
nau pas savo dėdę Antaną 
Bacevičių ir dėdienę Agotą. 
Jiedu labai draugiški ir labai 
malonūs žmonės. Mano dėdė 
Antanas yra tikras brolis ma- 
n6 tėvo. Jis, kaip ir kiti pa
žangieji farmeriai, prenume
ruoja “Laisvę” ir “Vilnį.” Nie
kuomet nepamiršiu tas malo
nias valandėles praleistas dė
dės farmoj. Jisai turi 100 ake
rių žemės; sėja daugiausia 
kviečius, miežius ir avižas. Tu
ri apie 15 galvijų — iš jų 8- 
nias melžiamas karves, toliau 
keliasdešimt vištų ir kalakutų, 
keliolika avių, kiaulių ir porą 
arklių. Gyvenamieji namai la
bai gražūs. Bute minkšti bal
dai, pianas ir radio. Kluonas 
ir tvartai nauji, dideli, gerai 
įrengti. Dėdė turi taip pat 
daug miško iš trijų ūkio pusių, 
kas priduoda farm ai puikų 
vaizdą. Įsivaizduoju, kaip čia 
yra gražu vasarą; per laukus 
vingiuoja žavėtinas upelis, ku
ris, kaip žaltys įšliaužia į tirš
tą mišką. Jau dabar pirmieji 
pavasario paukščiukai iš pat 
ryt čiulba taip gražiai, kad 
man netikėtai prisiminė mano 
tėviške Ardzijauskai (prie Vi
šakio Rūdos), kuri irgi yra iš 
visų pusių apsupta miškais, 
tik didesniais..

Be javų, dėdė augina dar
žoves. Pienas, paukščiai, dar
žovės, miškas ir šienas — tai 
svarbiausi produktai jo ūky. 
Viskas yra pasiekta per di
delį ir labai sunkų darbą. Jis 
niekuomet neturėjo darbinin
kų, nes viskas, ką pasiekė, tai 
tik savo rankomis ir prakaitu.

Dėd. su žmona (labai ma
lonia dėdiene) ir šiandien la
bai sunkiai dirba. Jiedu turi 
dvi dukras: Vanda ir Beatrice 
(jau ištekėjusias) ir 3 sūnus, 
kurių jauniausias lanko high
school, o kiti jau vedę. Mano 
dėdė Antanas ir dėdienė Ago
ta jaučiasi labai laimingi, nes 
jie turi nepaprastai puikią, 
malonią, gražią 20 metų, išla
vintą, talentingą dukrą (ma
no pusseserę) smuikininkę Be
atrice. Galite įsivaizduoti ma
no džiaugsmą, kuomet toj gi- 
lio Amerikos provincijoj atra
dau tokią gabią smuikininkę, 
kuri jau šiandien yra labai už- 
avansuota (pažengus) turi 
puikų toną, švarią, gerą ir 
lengvą techniką, griežia rim
čiausią literatūrą.

Ji mano koncerte dalyvavo— 
aš jai akompanavau 2 sunkius 
veikalus: Hungarian Rhapso
dy. . . M. Ilauser’io ir Scher-

zo... Daniel von Goens’o Ji 
turėjo milžiniško pasisekimo 
ir nustebino visą salę. Jai bū
tinai reiktų 4 metus pastudi
juoti smuiką New Yorke ir ji 
bus psaulinė virtuoze, ji bus 
lietuvių tautos žvaigždė, nes 
jau šiandien, be abejo, ji yra 
geriausia smuikininkė visoj 
lietuvių kolonijoj.

Kaip jau aukščiau minėjau, 
mano koncertas Scottville pui
kiai praėjo, žmonių buvo pil
nutėlė salė (su viršum 300). 
Juodaičio ir kitų farmerių pa
stangomis didžioji Scottvillio 
ir Ludingtono spauda prieš 
koncertą kelis kartus ir po 
koncerto parašė didelius, pui-t 
kius straipsnius (su mano fo
to) pirmuose puslapiuose. 
Mūsų j kultūringi farmeriai 
puikiai suprato koncerto kul
tūrinę prasmę ir taip koncerto 
dalyvių, kaip ir organizatorių, 
dėka liko Scottville, Ludingto
ne ir apylinkėj labai pakeltas 
lietuviu tautos vardas. Už tai 
tenka didžiausias nuopelnas 
Literatūros D-jos 218 kuopai 
ir mūsų puikiems draugams, 
ypač drg. Juodaičiu’.

Labai malonu, kad į kon
certą atvyko mūsų draugai net 
6-se mašinose iš Grand Ra
pids.

Koncerte, be manęs ir ma
no pusseseres smuikininkės, 
mielos Bitrutės, dalyvavo ar
tistai iš Chicagos—daininin
kės : Abekienė, Ramanauskie
ne, ir Dočkienė, pianistė- 
akompanijatorė Judzentavičie- 
nė ir dainininkas Vazgėla. 
Chicagiečiai pasirodė puikiai, 
labai gražiai dainavo visą ei
lę lietuviškų liaudies dainų, iš
šaukdami didelio pasitenkini
mo gausioj publikoj, kuri 
koncerto visus dalyvius priė
mė labai karštai. i

Po koncerto visi chicagie
čiai ir nemažai farmerių pra
leido kelias malonias valandas 
mano dėdės farmoj, kur ža
vingos chicagietės padainavo 
lietuviškų dainų, o be to, fo
tografavomės, gėrėm ir džia.u-

L I C E jTsls'S 
NOTICE is hereby Riven that Lietas... No. 
UL 6788 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquQr at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law al 154 Lawrence St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

JAMES M.EYLER
154 Lawrence St., , Brooklyn, N. Y.

gėmės pirmais pavasario dvel
kimais.

Balandžio 8 d. įvyko atsi
sveikinimo bankietas pas far
merius drg. Žukus, kurių ūkį 
aprašiau anksčiau. Dideliam, 
patogiam, su minkštais bal
dais bute suėjo apie 40 žmo
nių—mūsų brangių farmerių 
su šeimomis. Teko man sve
čiams paskambinti pianu kelis 
savo ir Sovietų kompozitorių, 
kūrinius. Taip pat nebuvo ga
lo pasikalbėjimams su taip 
maloniais f armėnais ir jų 
žmonomis bei dukrom. Po pui
kios vakarienės buvo gražios 
prakalbos. Čia tarp kalbėtojų., 
ypatingai gražias mintis iškė-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
Rengkimės visi lietuviai dalyvauti 

apvaikščiojime Pirmos Gegužės, dar
bininkų klasės šventės už Taiką, De
mokratiją ir Progresą. Įvyks miesto 
Auditorijoje Ballroom Svct., ketvir
tadienį, 7:30 v. v. Kalbės Roy B. 
Hudson ir Arnold Johnson. Taipgi 
dainuos kelių tautų chorai. Įžanga 
iš anksto 25c, o prie durų 35c. Bus 
graži ir įdomi Sovietų Filmą iš Sov. 
Sąjungos. — M. Valentą. (90-92)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 20 d. balandžio įvyks 

visuotinas darbininkiškų organiza
cijų susirinkimas, 735 Fairmount 
Avė., 2:30 vai. po pietų. Bus svarbių 
raportų: “L.” Bankieto; delegatų iš 
New Yorko taikos Kongreso. Daug 
svarbių reikalų bus. Įvyks ir disku
sijos. (90-92)

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Laisvo Kapinyno Drau

gijos Balius įvyks penktadienį, 18 d. 
balandžio, 1057 Hamilton Avė. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. (90-92)

PHILADELPHIA, PA.
“Birutės” Kliubo susirinkimas 

įvyks 17 d. balandžio, 8 v. v. 735 
Fairmount Avė. Visos narės daly
vaukite ir naujų atsiveskite. Turė
sime 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
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pclu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių G 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. KAŠKIAUCIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

NOTARY
PUBLIC

lė draugai Juodaitis, Žukas ir 
MiclLong.

Nutariau grįštant iš Kali
fornijos dar kartą sustoti 
Scottville, kad pažinti ir kitų 
draugų farmerių ūkius, bei jų 
gyvenimą.

Draugams farmeriams ir jų 
žmonoms už taip nuoširdų pri
ėmimą 
ačiū!

Philadelphia, Pa

tariu širdingiausią
Bytautas Bacevičius.

Office Phone 
EVcrgreen 4-6971

“University of Life” (“Gyve
nimo Universitetas”) jau rodo
mas antrą savaitę Cinema Art 
Teatre, ant 6-tos ir Poplar gat
vių, Philadelphijoj. Taipgi ro
doma ir vėliausios “newsreels” 
iš' Sovietijos.

Inside Phone 
EVcrgreen 4-6485

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

Open Day and Night
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor 
Room, 
tesian

Room, Turkish Room, Russian I I 
Large Swimming Pool, Fresh Ar • 1/
Water, Restaurant, Barber Shop J A
Sleeping Accomodations. ~

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c. 
SPECIAL RATES PER WE£K

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

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

Sun. all day and night.

“Gyvenimo Saulėleidis” 
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE 

NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ

Paraše 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, kaukes, che
mikalai, taxidermija, į koplyčios, kapines, 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. SHALINS 
(SIIALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

Telephone
STagg 2-5043

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

(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 ^ūsite patenkinti.

• •
1113 Mt. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
•f damos mylimiems pašarvoti dovanai

BROOKLYN, N. Y.660 GRAND STREET

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

REIKALAUKITE

GRAND STREET ŠTAMPŲ I
KAIP PASILAIKYT SVEIKU

dRŽ Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
3^x35*% Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės Ligos, 
M/Z; | Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės

<eBSŠ / ’r Plaučių Ligos, Inkstų, Pųslės Nesveikumai ir 
kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 

k gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zins,
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

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

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

JOS YRA VERTINGOS

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVcrgreen 8-9770

FRANK DOMIKAITIS
REST AERACIJA

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

Gaminami EuroplSko ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuvifiko 
namų darbo, kilbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barsčiai

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

Geresnės Prekės
Geras Patarnavimas
žmoniškos Kainos

Tėmykitc 
krautuves 
duodančias 
Grand Street 
Štampas.

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

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 14, 1941

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys.
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ERNST THAELMANNUI PAGERBTI IR 
LAISVINTI MITINGAS JVYKS 

ŠĮ VAKARĄ, NEW YORKE

Irving Teatre Rodo “Tris 
Moteris”

“Išlaisvinkite Ernst ”Thael-J šį vakarą, balandžio 16-tą 
manną!” bus vyriausiu obalsiu I įvyksiančio masinio mitingo 

Mecca Temple, 157 55th St., 
New Yorke.

Ernst Thaelmann

Balandžio 16-tą Thaelman- 
nui, kovingam Vokietijos liau- 

[ dies vadui, sueina 55 metai 
'amžiaus, iš kurių 8 metus jis 
jau praleido nazių kalėjime.

i Jo prasikaltimas tame, kad 
I jis, kaip ir amerikiečių darbi- 
; ninku vadas Browderis, kovo

jo prieš fašizmą ir prieš Vo
kietijos ėjimą į karą. Kaip Vo
kietijos liaudies istorija paro- 

[ do, kad jei ne begėdiška iš- 
! d a vystė Braunų ir Severingų, 
tų Vokietijos llillmanų, Gree- 

; nu, Dubinskių, Tarnų, Vokie
tija nebūtų buvus pavergta fa-

Apie Ką Bus Aiškinama 
Prakalbose Penktadienį

Daug žmonių įdomauja su
žinoti apie dabartinę karo ei
gą, kas dedasi Europoje ir 
dėlko ta, o ne kita linkme vys
tosi karas? Ką reiškia Japoni
jos ir Sovietų Sąjungos bepu- 
siškumo sutartis?

sizmo.
Tie dalykai, kaip skelbia 

pranešimai, būsią plačiai aiš
kinami Mecca Temple mitinge 

I trečiadienio vakarą, kur vy- 
į riausiu kalbėtoju bus William 
[ Z. Foster, Amerikos Kom. 
Partijos nacionalis pirminin
kas. Įžanga 20c.

L. K. N.

Tais ir kitais klausimais yra 
rengiamos prakalbos šį penk
tadienį, balandžio 18 d., 7:30 
v. vakare, Lietuvių Am. Pilie
čių Kliubo svetainėj, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Karo, taipgi ir vėliausių 
nuotikių Lietuvoje klausimais 
kalbės A. Bimba, “Laisvės” 
redaktorius.

Apie išlaikymą Amerikos 
jaunimo nuo Europos karo bus 
duodami raportai delegatų, 
kurie yra dalyvavę Amerikos 
Liaudies Suvažiavime, įvyku
siame New Yorke balandžio 
5—6 dienomis. Taipgi bus aiš
kinami Amerikos ateivių rei
kalai. Todėl visi norintieji 
sužinoti apie dabartinę pasau
linę padėtį būkite minėtose 
prakalbose.
Prakalbų Rengimo Komisija.

Vidurvasario Šiluma Ba
landžio Mčnssį

Pereitą pirmadienį buvo .už
ėjusi vidurvasario šiluma, ter
mometras rodė 84.7 laipsnių 
šilumos, šilčiausia žinoma ba
landžio 14-ta. Antradienį jau 
9 vai. ryto buvo 85 laipsniai 
šilumos.

Scena iš Sovietų puikaus 
judžio: “Naujasis Mokyto
jas,” dabar rodomo Miami 
Teatre, Gth Avė. ir 47th 
St., New Yorke. Greta to 
rodo ir vėliausias žinias iš 
Sovietų Sąjungos.

Biednuomenė Perka, 
Maisto Štampas

Maisto stampomis naudojasi 
labai daug miesto biednuome- 
nės. Tik viena diena pereitą 
trečiadienį išpirkta štampų už 
$113,479.

AIDO CHORO METINIS

KONCERTAS

M

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 20 April
New National Hall
261-67 Driggs Avenue

Brooklyn, N. Y.

Pradžia 5:30 vai. vak.

MORDECAI BAUMAN, 
Baritonas. -------------------

Gerbiami Brooklyno ir apylinkės lietuviai! širdin
gai kviečiame visuomenę dalyvauti šiame koncerte. Kaip 
matot, programa bus įdomi. Apart paties choro, daly
vaus ir kiti talentingi menininkai, kaip tai: Mordecai 
Bauman, žymus baritonas iš New Yorko. Jis yra dai
navęs prieš keletą metų atgal lietuviams ir jį gražiai pri
ėmė. “Aidbalsiai,” vadovaujant B. šalinaitei; Rusų šo
kikų Grupė, ir vietinė visų mylima dainiainkė Aldona 
Klimaitė.

Po Meninės Dalies Programos Seks šokiai 
Prie Puikios Orkestros

• BILIETŲ KAINA: Rezervuotos .sėdynės 75c; Nerezervuotos 50c.

Irving Teatre, Irving PI. ir 
15th St., New Yorke, šiomis 
dienomis rodo sovietinę puikių 
filmą “Trys Moterys” ir fran- 
cūzų filmu “Gyvenimas šoky
je.” Pirmasis atvaizduoja So
vietų Rusijos moteris pilietinio 
karo metu, moterų pasiaukoji
mą revoliucijai. Antrajame 
dramatiškai parodoma moters 
jieškojimas amžinos jaunys
tės.

Minėtiems judžiams pasku
tinė diena ketvirtadienį. Pra
dedant 18-ta, Irving Teatre 
rodys naujausį Sovietu judį 
“Gyvenimo Universitete” ir 
“Ant Dugno,” pastaroji filmą 
daryta Francijoj.

Lietuvių Drūtuoliy Veikimą? 
Amerikos Sportininkų Tarpe

Pradėjus kalbėt apie drū- 
tuolių kontestą, mūsų sporti
ninkai sujudo veikti ir kalbėt 
visoj Amerikoj sportininkų 
tarpe.

Conn, valstijos garsus drū- 
tuolis rengiasi šią vasarą da- 
lyvaut lietuvių ir svetimtaučių 
piknikuose, kur jis stebins 
žmones su savo stiprumu ir 
gabumu. George Dagilis vy
nioja storas geležis aplink sa
vo rankas, kaip baronkas, at
sigulęs ant sprando išlaiko ke
lis šimtus svarų, storas vinis 

[sulenkia dvigubai, paprastą 
retežį pertraukia pusiau. Vie
ną dalyką, tai tiktai jis vie
nas lietuvis Amerikoj gali pa
daryti, tai yra atsigulęs aukš- 
telninkas su nuogu kūnu ant 
aštrių lentoj prikaltų vinių iš
laiko apie tūkstantį svarų. 
Dagilis per daug metų apva
žiavo visą Ameriką rodyda
mas savo stiprumą dideliuose 
teatruose, paskutiniu laiku 
pereitus tris metus jis daly
vavo ristynėse apie Naująją 
Angliją, ypač Conn, valstijoj.

Chicagos drūtuolis Feliksas 
Yakaitis šaukia Amerikos 
sportininkus į rungtynes už 
lietuvių čampionatą. Yakaitis 
yra gerai žinomas drūtuolis 
per daugelį metų. Jis pabai
goj pereitų metų, rodydamas 
stiprumą, Chicagoj, atsigulęs 
ant sprando iškėlė du šimtu 
svarų. Yra didelio sudėjimo 
žmogus.

Kearny jaunas stipruolis Jo
nas Wancevicius, laimėjęs me
dalį YMCA čampionato rung
tynėse, paskutiniu laiku daly
vavo imtynėse New Jersey, 
apie Philadelphia ir Bridge
port. Lietuvių tarpe yra ge
rai žinomas ristikas ir buvęs 
kumštininkas.

Brboklyno drūtuoliai Bill 
Pask ir Al Norvydas irgi da
lyvauja ristynėse. Jiedu gerai 
žinomi New York ir New Jer
sey valstijose, nors Pask pas
kutiniu laiku mažai veikia.

J. J. Sportas.

Nauja Komedija
Pagalinus Lietuvių Liaudies 

Teatro valdyba pasirinko vie
ną iš daugelio veikalų ir ko
medijų, parašytą mūsų nenu
ilstančio rašėjo— Seno Vinco 
—komediją, ši komedija bus 
skirtinga nuo kitu veikalu, ir 
komedijų. Skirtinga tuomi, 
kad parašyta tokia kalba, ko
kią paprastai dauguma mūsų 
Amerikos lietuvių vaitoja 
(su am ori k on i z n ola . 1 i etų visk a 
kalba).

Ja Liet. Liaudies Teatras 
pasirinko, ir balandžio 27-tą 
d. bus suvaidinta 191 Ukrainą 
Salėje, Brooklyne.

Kurie mylite matyti juokin
gas komedijas, nusitarkite iš 
anksčiau viršminėtą komediją 
pamatyti. Komedija pilna juo
ko—nuo pradžios iki galo. 
Pamatę—nesigailėsite.

Petras.

P-lė Ąnna Eleanor Jablons
ki iš Lowell, Mass., užvedė 
bylą, kuria reikalaujama iš 
Francūzų Linijos $200,000. 
Skunde sako, kad atsilankius 
linijos laivan Normandie ji 
buvus jai duoto palydovo-tar- 
nautojo nuviliota į kambarį 
nepadoriam tikslui ir tik jė
ga atsigynus.

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)

MOTERŲ ATYDAI
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas įvyks š| ketvirtadienį, 
balandžio 17-tą, 7:30 v. v., 419 Lori
mer St. Kviečiamos ir ne narės. — 
Valdyba. « (90-91)

MIRĖ
Eva Geidner, 92 m. amž., 

123 Maujer St., mirė balan
džio 14 d. Kūnas pašarvotas 
namuose. Bus palaidota ba
landžio 17 d., Kalvarijos ka
pinėse.

Kajetonas Butkauskas, 43 
m. amž., 58 Ten Eyck St., mi
rė balandžio 14 d. Kūnas pa
šarvotas Bieliausko koplyčioj. 
Bus palaidotas balandžio 17 
d., 2 vai. po pietų, National 
kapinėse, Pinelawn, L. I.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

žydų labdaringos draugi
jos prieš Velykas išdalinusios 
15,000 “beskių” maisto savo 
biedniems tautiečiams.

Kad diskriminacija galėtų 
bujoti, Apeliacinė Divizija 
New Yorke leido darbų davi
mo agentūroms slėpti diskri-. 
minatorių vardus.

Trečiad., Balandžio 16, 1941

Kas tai NAUJO* tapo pridėta!
Tas pa* pažįstamas p-ak^.^t-N<rUr 
<5id"“Solds viduj.
Visi dabar parduo- 
darni Old Golds ? 
yra NAUJI Old J 
Golds.

5/ iškaba parodo, jog kas tai naujo gali daug 
kuo jum pasitarnaut. O jeigu jūsų ūpui reikia 
pakėlimo — atsiminkite: Kas tai naujo pridėta 
ir garsiam cigaretui!

Pabandykite Old Gold’s nauję, skaniu sudėtį 
— praturtintą parinktiniu, importuotu tabaku. 
Dar malonesnis cigaretas, kai jam pridėta kas 
tai naujo! Gaukite pakelį šiandien!

''NAUJAS— Praizinis importuotas tabakas 
iš rytinio Vidurzemio-tabakas, kurio maži širdies 
pavidalo lapai dar priduoda skanumo garsiai Old 
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų 
praleidžiamas su Old Gold bus dar smagesnis.

Seniausi Amerikos Tabako prekijai—įsikūrė 1760

fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.!

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 

L lūs ir krajavus 
B.sudarau su ame- 
• rikoniškais. Rei- 
■ Kalui esant ir 
Boa d i dinų tokio 
K*dydžio, kokio pa-1 
y geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glciiniore 5-6191

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

Priminkite fiį 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 SENAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

r——

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

SKELBKITES “LAISVĖJE”

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

r—————■ 

į Clement Vokietaitis 
; LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

'! 168 GRAND STREET
Į Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Tarime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Q Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler) q

D
 Mūsų inžinieriai ISmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” j j 

arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame W
O aprokavlmus be jokio mokesčio. O

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




