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Prašome visų “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naujų 
skaitytoją savo dien
raščiui. « i

THE LITHUANI AND AILY
•ASM

Pereitą trečiadienį žymia
jam Vokietijos darbininkų 
klasės vadui Ernst Thaelman
nui sukako lygiai 55 metai 
amžiaus. Iš tų 55 metų aš
tuonerius metus Thaelmannas 
sėdėjo (ir dar vis tebesėdi) 
hitleriniame kalėjime. Jis sėdi 
ten be jokio teismo!

Kai prieš aštuonerius me
tus Thaelmannas buvo žvėriš
kų nacių įkalintas, buvo skel
biama, būk neužilgo jam bū
sianti suruošta byla ir jis bū
siąs teisiamas, kur būsią iš
kelti visi jo “nusižengimai.”

Bet Hitleris to daryti nedrį
so ir nedrįsta. Jis puikiai ži
no, kad, jei Thaelmanas būtų 
teisiamas, jei jis būtų atvestas 
tesmabutin, tai jis nei kiek 
neprasčiau pasirodytų už Jur
gį Dimitrova!
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ANGLAI SUNAIKINO 8 ITALU LAIVUS TIES AFRIKA
KARINES PRAMONES DIREKTORIUS 

KNUDSEN APŠAUKIA STREIKUS 
“KRIMINALIAIS VEIKSMAIS”

KALTINA DARBO UNIJAS, KAD JOS NORINČIOS Iš- 
NAUDOT “ŠALIES GYNIMĄ;” BET ŽIŪRĖKIT, 

KAIP NAUDOJASI FABRIKANTAI
New York. — Amerikos 

karinės gamybos direkto
rius William S. Knudsen 
smerkė streikus . ginklavi
mosi darbuose kaipo “kri- 
minalį”-piktadarišką daly
ką. Kalbėdamas bankiete 
“Politinių Mokslų Akademi
jos” Kotely j Astor antra
dienį vakare, Knudsen, bu
vęs pirmininkas General 
Motors automobilių korpo
racijos, užsipuolė darbo imi-

Atsimename, kaip pasirodė 
Jurgis Dimitrovas. Jis buvo 
teisiamas neva už padegimą 
reichstago pastato. Teisme Di
mitrovas numaskavo nazius, 
sumušė į dulkes jų kaltinimus. 
Faktinai, Dimitrovas visą da
lyką taip pakeitė, kad tame 
teisme pasiliko kaltu .ne jis, 
bet Goeringas ir visa nazių 
šaika, klastingai suprovokavu
si reichstago pastato padegi
mą !

Todėl naziai bijosi Thael
manno teisman statyti. Kan
kina jį kalėjime be teismo per 
aštuonerius metus, trokšdami 
tuo būdu palaužti plieninę to 
didvyrio valią ir pasirįžimą. 
Bet jiems nevyksta! ‘ juos taigytų Amerikos lai.

Tiek Vokietijoje, tiek visa-1 vastatyklos, pareiškė Jung- 
me pasaulyje darbininkų k,la- tinių Valstijų laivyno minis- 
sė gyvena su Thaelmanftu ir teris Frank Knox. Ir Ang- 
tūkstančiais kitų komunistų, 
kankinamų nacių kalėjimuose 
bei koncentracijos stovyklose. 
Visi, žino, jog ateitis priklau
so ne dabartiniams Vokietijos 
valdovams, bet Thaelmannui 
ir toms idėjoms, kurias jis at
stovauja!

Anglijos Laivų Taisy
mas Trukdo Ameri
kos Laivų Statymą

Washington. — Vis dau
giau ir daugiau Anglijos 
karo laivų atplauks, kad

jas, ypač “kairesniąsias,” 
kad jos streikuodamos sten
giasi sau “išnaudot šalies 
gynimo programą, priverst 
samdytojus pilnai pripažint 
uniją” ir išveržt iš jų įvai
rių kitų pagerinimų.

Knudseno kalbai plojo 
tūkstantis žymių fabrikan
tų, bankininkų ir profesio
nalių jų rėmėjų.

Knudsen jau nuo pirmiau 
perša, kad kongresas išleis
tų įstatymus, pagal kuriuos 
būtų užginta streikuot ir 
kad darbininkai būtų versti
nai taikomi su samdytojais.

Kai Amerikos darbininkai 
minėjo Thaelmanno amžiaus 
sukaktį ir reikalavo jį išlais
vinti, jie tuo pačiu sykiu rei
kalavo ir Earl Browderiui 
laisvės,—Browderiui, kuris ta
po įkalintas Amerikos valdan
čiosios klasės tik dėl to, kad 
jis kovojo už taiką.

Sekmadienį Bostone įvyks 
didelis koncertas—pijanistas 
prof. Bacevičius pirmu kartu 
ten pasirodys su savo talen
tu.

Nesigailės tie, kurie atvyks 
koncertam

šitų žodžiu rašytojas taipgi 
žada ten būti.

lijos laivai tuojau bus taiso
mi, nors dėl to būtų sutruk
domas karo laivų būdavo ji- 
mas Amerikai, sako Knox.

Jis atsišaukė į laikraš
čius, radio ir fotografinių 
paveikslų agentūras susilai
kyt nuo pranešimų apie at
plaukiančius anglų laivus ir 
netraukt jų paveikslų; ypač 
slėpt tokių laivų vardus, 
kaip sunkiai jie sužeisti ir 
kaip ilgai jie stovės Ameri
koje.

Jeigu spauda ir radio 
skelbs žinias apie atplau
kiančius taisytis karinius 
Anglijos laivus, tai “pakils 
reikalavimai įvest Ameriko
je cenzūrą,” kaip ministeris 
Knox netiesioginiai pagrū
mojo.

KAS IŠNAUDOJA “ŠA
LIES GYNIMĄ”?

New York. — Labor Re
search Association (Sąjun
ga Darbo Klausimam Tyri
nėt) skaitlinėmis parodo, 
kiek iš, karinės pramonės 
pasinaudoja'"fabrikantai/ o 
kiek darbininkai nuo 1939 
iki 1940 metų:

Tuo tarpu pelnai orlaivių 
fabrikantų pakilo 191 pro
centu, o darbininkų algos 
tik 3 procentais.

Geležies ir plieno fabri
kantų pelnai padidėjo 98 
procentais, o darbininkų už
darbiai tik 5 proc.

Mašinų pramonės pelnai 
pakilo 68 procentais, o dar
bininkų algos — 8-niais.

Automobilių fabrikantai

Nuskandino 5 Italų 
Transporto Laivus 
Ir 3 Naikintuvus

Tie Laivai Gabenę Būtinai Reikalingus Pastiprinimus Ir 
Karo Reikmenis Vokiečiams-Italams Libijoj ir Egipte

London. — Anglų laivyno 
ministerija praneša:

Kariniai anglų laivai už
klupo penkis prekinius - 
transportinius Italijos lai
vus, lydimus trijų karinių 
laivų-naikintuvų, antradie
nio naktį tarp Sicilijos salos 
ir Tripolio, ir visus juos nu
skandino. Iš anglų pusės žu
vo tiktai vienas naikintuvas 
“Mohawk,” 1,870 tonų, bet 
dauguma jo jūreivių išgel
bėta.

Suprantama, kad tie italų 
laivai gabeno tankus, šar
vuotus automobilius ir kitus 
karo reikmenis, taipgi vo
kiečių bei italų kareivius į no vieną italų naikintuvą 
Libiją ir Egiptą kaipo para-Į 1,628 tonų ir du mažesnius.

mą ten vokiečiams ir ita
lams.

Dabar ten siaučia žiaurūs 
mūšiai tarp Tobruką apgu
lančių vokiečių ir jį ginan
čių anglų, taip pat šėlsta 
kautynės tarp anglų ir vo- 
kiečių-italų arti Solum 
miesto Egipte. Anglam bu
vo pranešta, kad vokiečių 
kariuomenė ties Tobruku 
jau dvi dienas nieko negavo 
valgyt.

Anglų laivynas nuskandi
no šitokius italų laivus: du 
po 3,000 tbnų įtalpos, du 
po 5,000 tonų ir vieną 4,000 
tonų; be to, jie nugramzdi-

Vokiečių Lakūnai Baisiai. 
? r; < Naiki n o Londoną
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GRUPE SENATORIŲ TVIRTINA, KAD 
AMERIKOS KARINIAI LAIVAI JAU 
PALYDI PREKINIUS ANGLU LAIVUS
ŠIANDIEN JIE IŠKELSIĄ AIKŠTĖN PARODYMUS, J 

KAD AMERIKOS ORLAIVIAI TAIPGI TARNAUJA 
ANGLIJOS LAIVAMS ATLANTO VANDENYNE

Beje; sekmadienį . brookly- 
niečiai turės puikų koncertą— 
Aido Choras jį . ruošia. Dai
nuos garsusis solistas Morde- 
cai Bauman. Reta proga iš
girsti tokį dainininką^

O šiandien, penktadienio 
vakare, Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo salėje Brooklyne, įvyks 
prakalbos,—prakalbos ameri
kiniais ir tarptautiniais klau
simais.

Senai mes turėjome Brook
lyne prakalbas. Jų. reikėtų 
dažniau surengti, nes gyvena
me tokį momentą, kuomet per 
vieną valandą daugiau 
kų įvyksta negu seniau 
davo per metus!

SUIMTA DAR 24,000 JUGO
SLAVŲ KAREIVIŲ, KAIP 

SAKO VOKIEČIAI
Berlin. — Vokiečių- ko

manda praneša, jog jie pa
ėmė į nelaisvę dar 24,000 
jugoslavų kariuomenės ties 
Sarajevu-Mostaru. Tarp im
tinių yra 4 Jugoslavijos ge
nerolai ir daug kitų oficie- 
rių.

pasipelnė 25 procentais dau
giau, o jų darbininkam pri- viešbuti, 
dėta tik 7 proc. algos.

Audimų fabrikantam j- 
plaukė 33 procentai daugiau 
pelno, o darbininkai tegavo 
tik 2 procentus priedo.

Bet šiemet kai kurių 
kompanijų pelnai iš karinių 
užsakymų jau šimtais iki 
tūkstančio procentų viršija 
buvusius jų pelnus 1939 me
tais.

London, bal. 17. — Vo
kiečių orlaiviai aštuonias 
valandas per naktį ir anksti 
ryto be atlaidos bombarda
vo ir degino Londoną, nu
mesdami 100 tūkstančių di
džiųjų bombų. Šį kartą jie 
naikino Londoną aršiau ne
gu bet kada nuo karo pra
džios. Bombininkams tar
navo skaisti mėnesiena.

Vokiečiai, be kitko, su
daužė vieną didelį madingą 

", įvairius bankus, 
biznio rūmus, valdines įstai
gas ir fabrikus, neskaitant 
daugelio privačių gyvenamų 
namų ir krautuvių. Vokie
čių gaisrinės ir sprogstamo
sios bombos taipgi pataikė į

ATIDĖJO ĮNEŠIMĄ
PRIEŠ ANGLUOS 

LAIVŲ j LYDĖJIMĄ

daly- 
įvyk-

Pamatęs jUbilėjinėje “Lais
vės” laidoje apie mano brolį 
Mykolą, rochesterietis J. Vai
vada rašo man ir stebisi, kad 
Mykolas jau miręs. Jis jį ge
rai pažinęs dar prieš pirmąjį 
imperijalistinį karą.

Taip, Mykolas mirė 1929 
metais Colorado valstijoj. O 
jo likusi našlė tebegyvena Los 
Angeles, Cal.

Tuojau po to, kai tarp SSSR 
ir Japonijos buvo pasirašyta 
neutralumo sutartis, Mongoli
jos Liaudies Respublikos sos
tinėje, Ulan Bator, įvyko ma
sinis mitingas, kuriame daly
vavo apie 15,000 žmonių.

Jie priėmė rezoliuciją, svei
kinančią Sovietų Sąjungos vy
riausybės ir partijos vadus. 
Jie džiaugiasi tąja sutartimi.

Nereikia stebėtis, kodėl 
Mongolijos Liaudies Respubli
kos piliečiai tąja sutartimi 
džiaugiasi. Ji pašalina karė 
pavojų. Jie žino, kad, jei 
limuose Rytuose karas prąsj-i 
dėtų, tai mongoliečiai pirmtfV 
tiniai turėtų nuo jo nukentėti.

Kas gi nesidžiaugs taika!

Naziai Paskandinę 40 
Tūkstančių Toną Ang

lų ir Graikų Laivų
Berlin, bal. 17. — Vokie

čiai praneša:
Ties Anglija ir Airija vo

kiečių bombininkai nuskan
dino vieną transportinį-ka- 
reivinį anglų laivą 10,000 
tonų įtalpos, ir du prekinius 
laivus po 6,000 tonų.

Tą pačią dieną vokiečių 
lakūnai bombomis sunaiki
no kelis prekinius graikų ir 
anglų laivus Graikijoje, 18,- 
000 tonų įtalpos. Tai šiuo 
žygiu viso nuskandinta 40,- 
000 tonų priešų laivų.

. Londnn/ bal. 17. — Ang
ių '5 orlaiviai pragaištingai 
ardė UiP 5’degifto vokiečių 
prieplaukas Bremene, Kie- 
lyje, Cuxhavene ir šiaurinė
je Francijoje.

Washington, -h-Senatorių 
komisija užsieniniais reika
lais, atidėjo iki balandžio 30 
d. svarstymą senatoriaus 
Toįey’o sumanymo — aiš
kiai ir griežtai uždraust ka
riniais Amerikos laivais ly
dėt prekinius Anglijos lai
vus. *

Senatorius Tobey kaltino 
prezidentą Rooseveltą,1 kad 
jis “kalba per kepurę” kas 
liečia lydėjimą Anglijos lai-

“Tas žmogus (Roosevel- 
tas) Baltajame Rūme yra 
žodžių kraipyto jas ir suki
nėtojas. Kada jis kalba apie 
prekinių Anglijos laivų ly
dėjimą kariniais Amerikos 
laivais, jis nevartoja tokių 
žodžių, kurie parodytų jo 
mintis — jis vartoja žo
džius, kuriais galėtų užslėpt 
savo mintis.”
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ligonines ir mokyklas.
Kai kurios Londono dalys 

atrodo taip išgriautos ir su
daužytos kaip andai Coven-

Kiek vokiečiai, šiuo žygiu 
užmušė ir sužeidė žmonių 
dar nesuskaityta. Bet abel- 
nai šimtai sužeistų, užmuš
tų ir mirštančių žmonių 
renkama nuo gatvių, trau
kiama iš griuvėsių ir veža
ma į lavonines bei ligonines.

Anglai nušovė keturis iš 
užpuolikų orlaivių.

Londoniečiai 
vokiečiai savo 
prieš Londoną 
tai, kad anglų 
seniai pleškino

spėja, jog 
įnirtimu 
keršijo už 

orlaiviai ne- 
Berlyną.

RENGIASI DIDINT 
AMERIKOS ARMIJĄ

800,000 VYRŲ
Washington: — Karo mi- 

nistęrija apžiūrinėja vietas,’ 
kur galėtų įsteigt stovyklas 
dar aštuonįem šimtam tūks
tančių armijos, kaip prane
šė Robertas P. Patterson, 
karo vice-ministeris. Jau 
paskirta 15 milionų dolerių 
priruošiamiem darbam.

Pagal dabar vykdomus 
planus, Amerikos armija iki 
šios vasaros turės milioną ir 
400 tūkstančių vyrų. Pridė
jus darz800,000, tai būtų jau 
didžiulė 2,200,000 vyrų ar
mija.

Athenai, bal. 17. — Grai
kai praneša:

Vokiečiai pastūmė toliau 
atgal visą graikų-angįų Jį* 
niją Graikijoj. Vokiečiai 
yra įsiveržę jau 70 myįių gi
lyn į Graikiją.

ORAS: — Šį penktadienį 
giedra.

Washington, bal. 17. — 
Kilo didelis lermas dėl pa
tekusių į spaudą pranešimų, 
kad Amerikos kariniai lai
vai ir krantų sargybos lai
vai jau dalinai lydi preki
nius anglų laivus, plaukian
čius su karo reikmenimis į 
Angliją.

Karui priešingi senatoriai 
gavo smulkmeniškų prane
šimų, kad pats prezidentas 
Rooseveltas leidęs krantų 
sargybos laivams palydėt 
prikrautus anglų laivus iš 
Baltimorės, P h iladelphijos 
ir New Yorko iki tam 
tikros vietos Atlanto Van
denyne, o nuo tos vietos jau 
kariniai anglų laivai peri
mą lydėt savo prekinius lai
vus į Angliją.

Tie senatoriai žada. šį 
penktadienį iškelt viešumon 
žinias apie tai, kaip Ame
rikos kariniai ir pakranti- 
niai laivai dalį kelio palydi 
Anglijos laivus su karo kro
viniais iš Amerikos.
Ministerija Užginčija, kad 
Amerikos Laivai Lydi Ang

lų Laivus Atviroj Jūroj
Vakar laivyno ministerija 

leido admirolui Starkui vie
šai užginčyt, kad šios ša
lies kariniai laivai lydi pre
kinius anglų laivus atviroje 
jūroje.

(Prez. Rooseveltas andai 
paskelbė, kad 2—3-jų šimtų 
mylių pločio ruožtas vande
nyno yra laikomas ameriki
niais vandenimis, taigi “ne 
atvira jūra”.)

Atsiliepdami į laivyno mi
nisterijos užginčijimą, prieš 
-kariniai senatoriai pakar- 
tojo, jog Amerikos kariniai; KOL VISOS KOMPANIJOS • 1 1 1 1 • •

toriai teigia, jog kariniai 
Amerikos laivai ir orlaiviai 
taipgi apžvklginėja Atlanto 
Vandenyną per šimtus my
lių nuo Amerikos krantų ir 
teikia žinias anglų laivams, 
ar saugu kur jiem plaukti 
ar ne. Sako, kad amerikiniai 
laivai palydi prekinius ang
lų laivus 400 mylių nuo A- 
merikos, kaip liudija tiem 
senatoriam pranešimai iš 
privačių šaltinių.

Ginti Anglams Tarnau
jančius Laivus, Tai Esą 
“Kaip Gint N. Yorką”
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas buvo už
klaustas laikraštininkų, ar 4 
jis iš tikro lieps kariniams 
Amerikos laivams • lydėtHI;! 
prekinius jos laivus, kai šie 
laivai gabens karo reikme
nis anglam, graikam ir ju
goslavam per Raudonąją 
Jūrą iki Suezo kanalo. 
Laikraštininkai jam primi
nė, kad prezidentas, atida
ręs Raudonąją Jūrą kaipo 
“jau nekarinius vandenis” 
amerikiniams laivams, pas
kui sakė, jog Amerika gins 
savo prekinius laivus bile 
kur nekarinėje srityje.

Prezidentas dabar mėgi
no su pašaipa atsakyt į tą 
klausimą:

“Tai kad nustebinčiau pa
saulį, jeigu praneščiau, kad 
New Yorko miestas būtų gi
namas, jeigu jį priešas už
pultų !”

M AIN IERIAI STREIKUOS,
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ir krantų sargybos laivai 
“tikrai duoda apsaugą” 
Anglijos laivams. Šie sena-

Vokiečiai Sakosi Pra
laužę Angly Liniją, Imą 

Juos į “Sląstus”
Berlin, bal; 17. — Vokie

čiai praneša:
Vokiečių armija per die

ną pasigrūmė dar 15 mylių 
pirmyn, sulaužydama ang- 
lų-graikų linijas srityje 
Olympo kalno ir Konitzos. 
Vokiečiai paėmė šimtus 
anglų į nelaisvę, pagrobė 
daug jų karo reikmenų ir 
užėmė miestą Servią, 70 
mylių nuo šiaurinio Graiki
jos rubežiaus.

Žygiuodami pajūriu, ry
tuose nuo Olympo, ir iš va
karų pusės vokiečiai apsupa 
tame kampe anglus kaip ko
kiuose “gamtiniuose slas
tuose.”
TTarp kitko, vokiečiai to
je srityje užkariavo nuo 
anglų svarbią tarpkalnę.

PRIDĖS PO DOLERI
New York. — Visi 400,- 

000 mainierių s t r e i k uos 
prieš minkštąsias angliaka- 
syklas, kol visos kompanijos 
pridės po dolerį algos per 
dieną, pareiškė John L. 
Lewis, pirmininkas Jungti
nės Mainierių Unijos.

Pietinių angliakasyklų sa* 
vininkai siūlo pridėt mai- 
nieriam tik po 60 centų die
nai.

ANGLAI ATMUŠA VOKIE
ČIUS AFRIKOJE

Cairo, Egiptas, bal. 17. —
Anglų kariuomenė skau

džiai atmušė vokiečius-ita- 
lus, kurie šturmavo anglus 
Tobruke, Libijos pajūryje. 
Anglai suėmė kelis šimtus 
vokiečių ir italų karių. Jie 
taipgi atmušė vokiečius ties 
Solumu, Egipte, ir buvo at
griebę nuo priešų Fortą 
Capuzzo prie Egipto rūbe- 
žirnis. Anglų laivynas smar
kiai bombarduoja juos ties 
Tobruku ir Solumu.

<5

'f
1

v®



Antras puslapis Penktad., Balandžio 18, 1941

i

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED By 

The Laisve, Inc. 
Every day except Sunday 

Established April 5, 1911
427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 

Tel. Stagg 2-3878

President Jos. Weiss
* Secretary Treasurer J. Gasiunas 

Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .................... $6.00
United States, six months ................ $3.25
Brooklyn, N Y., per year --......  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months .........— $3.50
Foreign countries, per year ................. $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ............... $6.00
Canada and Brazil, six months -------- $3.50

Dabaf, Jugoslaviją, Hitleris
skubinos tUosHarpe fedatų in serbų ne
susipratimu?7 išflą^ddtj" savo tikslams. 
Kai jis užėmė įrėžtais, apgyventas sri
tis, tuojau ten'sudai’ę Į‘ kroatų nepriklau
somą valstybę.”- Gavo tokių kroatų, kurie 
sutiko tokią valdžią sudaryti — aišku, 
vokiečių priežiūroje ir globoje.

Tas triksas, be abejo; pasigavo ir su
žavėjo nemažai kroatų. Jie džiaugiasi sa
vo “nepriklausomybe.” Tas gi, iš antros 
pusės, labai silpnina jugoslavų karines 
jėgas prieš vokiečius.

Negalima sakyti, kad Hitleris yra visai 
kvailas.

Kai jis užėmė

Laivą Lydėjimo Pavojus

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

Act of March 3, 1879.

Popiežius Ir Karas
Popiežius Pijus XII ir vėl išleido ap

linkraštį į savo viernuosius. Raštas gana 
ilgas ir kalba daugiausia apie pasauli
nius reikalus, surištus su imperialistiniu 
karu.

Popiežius niekur neišeina atvirai ir ne
pasmerkia imperialistinių plėšikų, kurie 
dabar pasaulį murdo nekaltam darbo 
žmonių krauje. Jis tik prašo, kad ka
riaujančios puses prisilaikytų “žmoniš
kumo” ir nevartotų pačių žiauriausių 
priemonių skerdimui žmonių. Veikiau
sia jis jaučia, kad gali ir šiame kare pra
dėti vartot nuodingus gazus.

Paskui papa liepia visus melstis prie 
to paties Dievo, kuris dabar baudžiąs pa
saulį už jo baisius griekus! Popiežius ne
pasmerkia nei Anglijos, nei Vokietijos 
katalikų kunigų, kurie sušilę padeda sa
vo valdžioms vesti šį karą.

Spauda pilna pranašavimų pavojaus 
Amerikos laivams, jeigu jie pradėtų ga
benti karo įrankius Anglijai. Vokiečių 
subiharinai juos skandins. O kad Ameri
kos laivais neužilgo prisieis karo įran
kius gabenti Anglijon, tai mažai beabe- 
jojama. Mat, tiek daug Anglijoj .laivų 
nuskandinama, jog be 'Amerikos pagel- 
bos Anglija nebepajėgs atsivežti reika
lingų daiktų iš užsienio.

Tad keliamas klausimas kariniais lai
vais lydėti tavorinius laivus. Toks lydė
jimas, žinoma, dar neprašalina pavojaus 
laivų skandinimo, bet šiek tiek juos ap
saugo. Tiktai karinių laivų apsauga Ang
lija pati iki šiol galėjo šiek tiek produk
tų iš užsienio parsivežti namo. Be tokios 
apsaugos vargiai kuris tavorinis laivas 
būtų galėjęs prasprukti pro vokiečių blo
kadą.

Betgi toks laivų lydėjimas vestų prie 
tiesioginio susikirtimo su Vokietija. 
Jungtinės Valstijos būtų oficialiai į- 
trauktos į karą. O ką tas reiškia, tai 
kiekvienas gali dasiprotėti.

Lai tik vokiečiai pasiunčia jūrų dug
nan nors vieną Amerikos karinį laivą, 
tuojau bus Vokietijai paskelbtas karas 
ir Amerikos jauni vyrai turės traukti 
Europon pagauti Hitlerį. ; J . - : .

Smetona Hitlerinėje Vokietijoje 
ir Rooseveltinėje Amerikoje

'“i ____________ $;* ta—-
Žemiau dedame Margaret Cowl straipsnį apie Lietuva, savo 

kuris prieš tūla laika tilpo angliškoj spaudoj. 1 
straipsnis kalba apie mūsų gimtinį kraštą* tai tikimės* jog 
bus įdomus mūsų skaitytojams.—-REDAKCIJA.

Anglies Baroną Suokalbis
Ir vėl gausiai nutekėjo kraujas Kruvi

najam Harlan, Kentucky valstijoj, susi
rėmime tarpe streikuojančių mainierių 
ir skebų. Žuvo keturi žmonės — du ka
syklos viršininkai, vienas policistas ir 
vienas mainierys. Dabar paaiški, kad ši
ta kasykla, kuri vadinasi Fork Ridge ka
sykla, priklauso Anglijos kapitalistams. 
Taigi, Anglijos kapitalistų ranka pasie
kia ir Ameriką ir lošia kruviną rolę.

Minkštosios anglies keturi šimtai tūks
tančių angliakasių tebestovi streiko lau
ke. Aną dieną jau buvo kalbėta apie su
sitaikymą. Jau buvo laukta tik sutarties 
pasirašymo. Bet iš anglies kasyklų savi
ninkų organizacijos pasitraukė pietinių 
valstijų savininkai ir pareiškė, kad jie 
negali priimti unijos reikalavimų dėl al
gų ir sutarties nepasirašys. Ir taip su
tartis nebuvo pasirašyta ir kova tebe
eina.

John L. Lewis teisingai kaltina pieti
nių valstijų savininkus suokalbyje sudau
žyti mainierių uniją. Jie nori, kad vėl jų 
darbininkai pasiliktų neorganizuoti, kaip 
buvo per desėtkus metų. Bet reikia tikė
tis, kad šis jų suokalbis neišdegs. Mainie
rių unija laikosi vieningai ir neapleis sa
vo brolių pietinėse valstijose.

Neapsieina Be Išmatą
Bjauriausias žmogus yra suniekšėjęs, 

išsigimęs žmogus. Darbininkų judėjimas 
tokius nenaudėlius išdrebia iš savo eilių 
laukan.

Tokiais sutvėrimais mes lietuviai turi
me savo Strazdus ir Stilsonus. Ameriki
niam judėjime jų irgi nestinga. Tai pa
rodo dabartinis užsipuolimas ant vaka
rinių valstijų darbininkų vado Harry 
Bridges.

Kas prieš jį liudija? Kas bjauriausiai 
jį niekina ir plūsta? Kas laisto vandenį 
ant reakcijos malūno? Ogi darbininkų 
judėjimo išmatos, kaip Ben. Gitlow, 
Rushmore ir Schnering. Šitie buvę žmo
nės su teisybe nesiskaito. Valdžia irgi 
neturi gėdos juos panaudoti suokalbiui 
prieš Bridges.

Visas šis naujas užsipuolimas ant 
Harry Bridges, mūsų supratimu, daro 
didelę gėdą šios šalies demokratijai.

Labdarybė Dėl Dvieją Milioną
New Yorko mieste pradėjo suvienytą 

vajų labdarybės organizacijos. Tų orga
nizacijų yra galybė. Joms vadovauja bur
žuaziniai elementai.

“N. Y. Times” (bal. 16 d.) skaitome, 
kad pereitais metais iš labdary bes. orga
nizacijų buvo sušelpta net du milionai 
žmonių! O tai reiškia, kad šitie du mi
lionai žmonių turėjo nusižeminti ir pra
šyti susimylėjimo, nes iš savo uždarbio 
negalėjo aprūpinti savo kasdieninius rei
kalus.

Tai labai liūdna padėtis. Didžiausiam
ir turtingiausiame mieste pasaulyje net 
du milionai žmųnių turi šauktis prie lab
darybės įstaigų pašalpos, idant palaikyti 
gyvybę savo kūne!

Hitlerio Strategija Jugoslavijoje
Jugoslavija buvo susiklijavus iš dviejų 

tautų — kroatų ir serbų. Tarpe jų ge
ros santaikos nėra buvę, tautinis susikir
timas, akstinamas buržuazinio elemento,

’dažnai pasiekdavo labai aštrių formų.

Anglijos Nepasisekimai Afrikoje
Dar tik prieš kelias dienas atrodė, kad 

Anglijos armija visai suplieks Afrikoje 
italus ir Italijos imperijai ten bus amži
nas galas. Visuose frontuose italai buvo 
begailestingai supliekti, Libijoje jie bu
vo nugrūsti kelius šimtus mylių.

Bet šiandien padėtis visai kitokia. Ma
tyt, Anglija daug savo armijos iš Afri
kos išsiuntė Graikij on kariauti prieš ita
lus ir vokiečius. Iš antros pusės, po tų 
baisių nepasisekimų italams, naziai pa
siuntė savo gerai ginkluotus būrius Afri- 
kon prieš anglus. Ir .taip staiga ši kari
nių spėkų persvyra įvyko, jog anglams 
nebeliko nieko daugiau daryt, kaip tik Li
bijoj bėgti atgal ir taip bėgo, kad į ke
lias dienas padarė kelius šimtus mylių 
ir atsidūrė prie pat Egipto sienų.

Ar čia jie atsilaikys? O gal vokiečiai 
anglus išgrūs ir iš Egipto? Slinku pasa
kyti. Visko galima tikėtis.

Tarpe Kūjo Ir Priekalo
Airija atsidūrė be galo sunkioje padė

tyje. Ji nenori karo. Ji nori pasilikti ne- 
utrališka. Bet Anglija desperatiškai sten
giasi Airiją įtraukti į šią skerdynę.

Anglijai padedą; Amerikos valdžia. Ji 
irgi atsisako: parduoti Airijai pragyveni
mui reikalingų daiktų, jei jinai nestoja 
karan prieš Vokietiją. Airijos žmonėms 
grūmoja badas.

Antanas Smetona, buvęs Lie
tuvos fašistinės valdžios gal
va, kurį pereitų birželį Lietu
vos žmonės išspyrė ir kuris 
buvo tuojau gražiai priimtas 
Adolph Hitlerio; Vokietijos, 
neseniai tapo maloniai priim
tas Franklino > D. Roose.velto 
Jungtinėse Valstijose.

Smetona, JįųUptojųs ir sker
dikas savo žmonių Lietuvoje, 
Lietuvos prezidentystę buvo 
pasigrobęs 1926 metų gruo
džio. 17 dienų pagelba sukili- 
mo-smurtp,: ir pajėgė pasilai
kyti galiojai iki 1940 metų 
birželio 15: dienos, beveik ke
turiolika metų, kol liaudies 
kantrybė išsisėmė. Smetonos 
išvijimas per Lietuvos žmones 
ir jo draugiškas priėmimas 
Vokietijos ir Jungtinių Vals
tijų valdžių (kurios abidvi 
persekioja kovotojus už Loja- 
listinę Ispanija) puikiai paro
do nepareikštus “karo tikslus” 
kaip Anglijos-Amerikos impe
rialistinės kempės, taip Ašies 
imperialistinės kempės. ’

S m e t onai galvatrūkčiomis 
nešd in antis Vokietijon pereitų 
birželį, jį lydėjo keli šitntai 
kapitalistų ir dvarininkų ir 
politinė gauja 'jo aukštesniųjų 
valdininkų, kaip tai, policijos 
viršininkų ir armijos vadų. 
Nei vienas jų neišdrįso atsisto
ti prieš liaudies tribunalų ir 
išduoti atskaita iš savo nusi
žengimų prieš liaudies mases.

šitie pabėgėliai visuomet tu
rėjo ryšius su viena ar kita; 
imperialistų grupe. 1918 me
tais Vokietijos imperializmas 
atėjo Lietuvos, buržuazijai pa- 
gelbon, kųi pasiuntė junkerių 
armija Liętuvpn, nuyersti pir
mųjų tarybinę valdžių Lietu
voje. 1926 metais Anglijos 
imperializmas padėjo Lietuvos 
reakcionieriams įkurti auto
kratiškų Smetonos režimų, 
idant jis galėtų Baltijos vals
tybes panaudoti savo veiklai 
prieš Sovietų Sąjungų. Lietu
vos dvarininkai tais laikais 
net kooperavo su Lenkijos im
perializmu, Lietuvos mirtinu 
priešu, kuris per spėka už
grobė Vilnių, Lietuvos istori
nę sostinę.

Smetonos režimas įsikūrė 
prieš liaudies valių.

štai kaip tas įvyko:
1926 metais buvo pakilęs 

Lietuvoje revoliucinis ūpas ir 
rinkimuose į Seimų aiškia dau
gumų laimėjo socialdemokra
tai ir liaudininkai. Kaip ir pa
prastai, socialdemokratai pa
miršo savo prižadus, atsisuko 
prieš žmones; išsigando masių 
pakrypimo į kairę ir buvo tar
pe pačių pirmutinių, nuslopin
ti darbininkų organizacijas ir 
veikimų.

Jau 1926 metų spalio 2 die
ną darbininkų laikraštis “Dar
bininkų AtSjtoyas” persergėjo, 
kųd juodašimčiai suruoš fa
šistinį’ sukilimų. Bet vietoje 
slopinti fašistus, reakcija, va
dovą ujama socialdemokrato 
V. Požėlos, nuslopind darbo 
unijas ir sugrūdo jų vadus į 
kalėjimus ir; laike teh be teis
mo. Socialdemokratiniai vadai 
nutiesė kelių Smetonos fašisti
nei klikai.

£Kada darbininkų organiza
cijos ir spauda buvo slopina
ma, tai juodašimčiai vedė at
virų kampaniją už diktatūra. 
Jų reakcinis laikraštis “Tau
tos Valia,” be jokios diploma
tinės maskos, talpino straips
nius, kuriuose buvo sakoma, 
kad Anglija pasiruošus užpul
ti Sovietų Sąjungų ir kad jos 
pirmoji karinės veiklos linija 
bus Suomija, Estonija, Lietu
va, Lenkija ir Rumunija, sul 
Lenkija kaipo tos linijos cen
tru.

Socialdemokratai atstovai 
3-čiam Seime nesipriešino re
akcionierių, veiklai. Jie patys 
sakė pra 
Anglijos įmpęrializino insttUk-

> reakcinį laikraštį “Tri- 
Kadangi mitas.” čia jie sutraukė ap- 

H linkui save kontr-revoliucines . 
padugnes, visus priešdarbinin- 
kiškus, priešsovietiškus Lietu
vos prįešus, jų tarpe ir social
demokratinius vadus.

Du žinių šaltiniai nušviečia 
Berlyno klikos sudėtį ir vei
kimų, būtent: Londono laik
raštis “Reynolds News,” or
ganas Anglijos kooperatyvų, ir 
New Yorko žydų dienraštis 
“Forward/-’

“Reynolds News” patalpino 
1941 metų vasario mėnesį se
rijų straipsnių apie Smetonos 
klikos veikimų Berlyne, žydų 
“Forward” 1941 metų sausio 
6 diena patalpino straipsnį 
apie ta pačia pabėgėlių orga
nizacija, apibudindamas jų 
pro-naziška. Ten sakoma, kad 
ši organizacija susideda iš mi- 
litarinių vadų ir politikierių,, 
kurie tuo pat kartu skleidžia 
antisemitinę propaganda ir 
šaukia lietuvius nuversti tary
binę valdžia Lietuvoje.

Net ir žydų “Forward,” sa
vo saužudingoj neapykantoj 
prieš Sovietų Sąjungų, atsidū
rė tose pačiose eilėse su lietu
viais anti-semitais ir hitleri
ninkais, petys petin kovoda
mas su jais prieš Sovietus!

Šis anti-sovietinis frontas 
praktikoje pasirodo tikras an- 
ti-se mitinis, anti-liaudiškas 
frontas.

Ir kas blogiausia, kad lie
tuviai socialdemokratai randa
si tarpe tų lietuvių pabėgėlių, 
kurie sudaro ta Berlyno orga
nizacija. Social demokratai, 
smetppininkai, militaristai ii' 
dvarininkai sudaro anti-semiti- 
nę ir anti-sovietinę klikų po 
Hitlerio imperializmo globa.

Taip yra Berlyne. O kaip su 
lietuviais reakcionieriais Jung
tinėse Valstijose, kurie randa
si po Roosevelto imperializmo ( 
globa ? Susibūrimas nepapras
tai įdomus.

Pradedame su “Tėvyne,” 
kuri palaiko Smetonų. 1940 
metų gruodžio 13 dienos lai
doje ji patvirtina, kad tarpe 
taip vadinamų pabėgėlių Vo
kietijoje, randasi socialdemo
kratų. Toliau, lietuvių socia
liau laikraščiai, “Naujienos” 
ir “Keleivis,” spausdina atsi
šaukimus dėl aukų lietuviams 
“pabėgėliams” Vokietijoje ir 
ragina lietuvius Jungtinėse 
Valstijose siųsti savo pinigų 
tiems pabėgėliams Vokietijon. 
1940 metų spalio 16 dienos 
“Naujienos” atspausdino vie
nų tokių atsišaukimų, kuriame 
sakoma, kad pabėgėliai yra 
“dėkingi Vokietijai, kad ji lei
do jiems save išsigelbėti.”

Berlyno klikos spokesmenus 
'Amerikoje randame tarpe lie-

ei joms.
Pravedimui Anglijos impe

rialistinių užmačių prieš Lie
tuvos žmonių, valia, buvo rei
kalinga fašistinė diktatūra. 
Tuo būdu socialdemokratai ir 
liberalai tiksliai atidavė val
džios kontrolę tautininkams 
(smetonininkams), kurie 3- 
Čiame Seime teturėjo tris at
stovus. Ir taip buvo pravestas 
Smetonos fašistinės klikos 
smurtas ir taip jis pasiėmė 
prezidentystę, pagelba kanuo- 
lių ir šautuvų ir socialdemo
kratijos išdavystės.

Smetonos diktatūra paskan
dino darbininkų ir valstiečių 
judėjimų kraujuose. Jo kalė
jimai buvo baisenybių urvai, 
kur jauni vyrai ir moterys 
būdavo išvaromi iš proto pa
gelba žvėriškų kankinimų 
Smetonos šunų rankose. Sme
tona ir jo pakalikai apiplėšė 
valstybės iždų ir ant liaudies, 
ypatingai ant valstiečių, uždė
jo sunkiausių taksų naštų pa
dengimui iždo deficito, šalis 
buvo pavesta užsienio impe
rialistams. Užsienio kapitalas 
begailestingai išnaudojo Lie
tuvos mases.

Lietuvos Komunistų Partija 
visų šį laikotarpį vadovavo 
liaudies kovoms už duona, už 
žemę, už laisvę ir prieš augan
tį fašizmo pavojų, Partijos 
įtekme nuolat augo. Nuslopi
nimui komunistų, Smetonos re
akcionieriai sušaudė keturius 
komunistų vadus ir įkalino ir: 
kankino šimtus įkomunistų.

Šitie faktai parodo, kas per 
vieni ;yraj tie dabartiniai pabė
gėliai iš Lietuvos— tai išma
tos, kurias Lietuvos masės nu
šlavė ir vėl perorganizavo savo 
ekonominį)ir socialinį gyveni
mų tarybinės valdžios vadovy
bėje. Sveikieji tautos ele
mentai nebėgo iš savo tėvynės, 
kai liaudis pati pasiėmė kraš
tų valdyti. Intelektualai, vi
sokių buvusių politinių grupių 
pasekėjai, tarpe kurių yra ka
talikų ir socialdemokratų, pa
deda kurti nauja gyvenimų. 
Visa eile tų žmonių tapo į- 
tbaukti į universitetų, fakulte
tus ir vedamas įstaigas bei ga
vo kitas atsakomingas pozici
jas. Toks militarinis vadas, 
kaip generolas Vitkauskas, ta
po išrinktas į Lietuvos Aukš- 
čiausį Sovietų ir gavo aukštų 
vieta Raudonojoj Armijoj.

Berlyne Smetonos klika su
organizavo pro-naziškų, anti- 
sovietiškų ir anti-semitiškų or
ganizacijų atsteigimui savo 
kruvino režimo Lietuvoje. Na- 
zių propagandos departmen
ts davė jiems radio laikų tuvių katalikų dvasiškijos, lie- 
veltui Breslau. Berlyne jie tu- tuvių socialistų ir tautininkų, 
ri savo kontr-revoliucinės vei
klos centrų, kur jie išleidžia1 šauksmui prieš Lietuvos Tary-

Visi jie susivienijo bendram
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as, prielankias

Puikiai plaukia pasveikinimai “Laisvės” 30 metų Jubi- 
lėjaus proga. Veik kasdien turime kuom pasirodyti pir
majame puslapyje. Tai gražus pažangiosios. visuomenės 
įvertinimas savo dienraščio.

Nors finansinė našta šiemet labiau negu bent kada 
spaudžia mūsų dienraštį, tačiau geri “Laisvės” patriotai, 
primesdami doleriuką kitą dienraščių palaikymui, tą naš
tą palengvina. Mat, mūsų įstaigą apsunkina visko bran- 
gėjimas ir mašinų išmokėjimai. Už mašinas kiekvieną 
mėnesį “Laisvė” moka po $135.00. Tai yra stambi suma 
pinigų.

Jubilėjų turime minėt visus metus. Organizacijos ir 
asmenys* kurie dar nepasveikinote “L.” Jubilėjum, pa
darykite tai dabar. Sveikinimai svarbu, bet labai svarbu 
yra gauti “Laisvei” naujų skaitytojų. Kiekvienas geras 
“Laisves” patriotas turėtų pasirūpinti, kad gavus nors 
po vieną naują skaitytoją savo dienraščiui.

šiomis dienomis (išsiuntinėjome prašynius atsinaujinti 
“Laisvės” prenūmeratą (tįems, kurių prenumerata jau pa
sibaigė. Aplaikiusiųjų .pajra^ihimus prašome tuojau pri
siųsti mokestį, nes diėnra&Ui reikalingi pinigai.

^LAISVES” ADMINISTRACIJA
■ • ' . __ - __ ___ — —

binę Vyriausybę. Jie laiko 
bendrus susirinkimus lietuvių 
kolonijose, kuriuose socialistai 
ir atkakliausi darbininkų, kla
ses priešai kalba nuo tos pa
čios platformos. Tačiau jie vis 
mažiau ir mažiau gauna pase
kėjų lietuvių kolonijose.

Kraštutiniausias anti-semi- 
tizmas ir šovinizmas yra svar
biausias bagažas tų gaivalų, 
kaip Berlyno klikos, taip jos 
pasekėjų Jungtinėse Valstijo
se. O socialistų “Naujienos” 
ir “Keleivis” stovi to visko 
priešakyje. Lietuvių katalikų 
dvasiški ja Jungtinėse Valstijose 
gailiai apverkia likimų Lietuvos 
dvarininkų, nes jų žemė (ku
rie turėjo daugiau kaip 30 hek
tarų) tapo atimta ir atiduota 
tiems, kurie žemę dirbo per 
šimtus metų, būtent, biednie- 
siems valstiečiams. Tuo tarpu 
“Naujienos” atspausdino laiš
kų iš užsiepio, kuriame taip 
pat verkiama dvarininkų, ir iš
reiškiama viltis, kad ‘‘Hitle
ris išlaisvins mus iš raudono
sios vergijos.”

šių laikraščių palukštenimas 
parodo juose nuodus ir purvų. 
Pavyzdžiui, 1940 metų lapkri
čio 20 dienos “Keleivyje” at
spausdintas pustrečios špaltos 
ilgumo laiškas be jokių pasta
bų iš redakcijos pusės, kuria
me randame tiradų prieš Lie
tuvos poetų (L. Girų), nes ji
sai, kai kalėjimo vartai tapo 
atidaryti, patį pirmutinį, apsi
kabino žydų akivaizdoje vi^os 
minios. Ir už šitų pasveikini
mų politinių kalinių, kurie ta
po paleisti, kai Smetonos reži
mas tapo nuverstas, • minėto 
laiško autorius sako, šis poetas 
turėtų būti sušaudytas.

1940 metų rugpjūčio 4 die
nos laidoje tas pats laikraš
tis paduoda vardus dirbtuvių 
atstovų Kauno’ Soviete, kur 
bandoma įrodyti, kad didžiu
ma atstovų yra žydai ir rusai.

“Naujienos” rašo, kad ne 
daugelis tepaaukojo savo gy
vybę kovoje už tarybinę val
džių, nes nebuvę kovotojų, 

. “išskyrus keletu žydelių.” 
(■‘“žydeliais” vadina įžeidimui 
žydų.)

“Draugas,” katalikų dvasiš
kuos laikraštis, 1940 metų 
rugpjūčio 5 dienos laidoje sa
kė: “kur tu rasi tokį žydų, 
kuris sakytų teisybę, arba ku
ris būtų ka nors neapgavęs.”

“Tėvynė” 1940 metų rugsė
jo 6 dienos laidoje sakė: “žy
dai pasirodė, kas jie per vie
ni yra ir veikė kaipo tikri lie
tuvių tautos priešai, štai ko
dėl Mariampolėje buvo net 
pogromų prieš žydus.”

Lietuviai fašistai, kurie taip 
lengvai ir taip laisvai pribuvo 
į Jungtines Valstijas kartu su 
Smetona iš Vokietijos, po ap
sauga šių dviejų imperializmų 
vėliavų, atvyko čia pasižuvau- 
ti anti-sovietiniuose vandeny- > 
se. Jiems nesvarbu, kurie im
perialistai laimės imperialisti
nį karų, nes jie tikisi, kad ku
rie laimės, tie bus jų draugai 
ir pagelbės atsteigti fašizmų 
Lietuvoje. '

Jie pataikauja abiem pu
sėm. štai, kodėl jie nori, kad 
lietuviai Jungtinėse Valstijose, 
Kanadoje ir Pietų Amerikoje 
manytų, jog Hitleris nėra jau 
taip blogas žmogus, nes jis 
gali laimėti ir tada jis būtų 
Lietuvos “išganytojas.”

Jų troškimų karo prieš So
vietų Sąjungų išreiškė “Drau
gas” 1940 metų spalio 9 die
nos laidoje: “Dabartiniu laiku 
Lietuvoje yra įtemptas lauki
mas Sovietų-Vokietijos karo, j 
Daugelis mano, kad tik tada 
bus galima pasiliuosuoti iš ne
apkenčiamo bolševizmo.” “Ke
leivis” irgi panašiai rašo.

Bet lietuviški fašistai nelai
mės. Net su pagelba lietuvių 
socialistų Smetona niekados 
nebesėdės ant sosto Lietuvoje. 
Lietuvos liaudis* linksma, kad 
jos šalis įstojo į sovietinę lais
vų tautų, šeimų.

Redakcijos Atsakymai
“Laisves” Skaitytojai; Bing

hamton, N. Y.—Tokių klausi
mų; kokį draugė redakcijai 
statote, neatsakinėjame, nes 

427 Ldriiher St., Brooklyn, N. Y. tai ne redakcijos dalykas.
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Looks Like a Sample Script
0-

This is the Way a Lithuanian “Hellzapoppin” 
Might Look on the Stage

by the Young Oak
FEW WEEKS AGO I brought 
forth the idea of presenting an 

original Lithuanian version of a
“Hellzapoppin” show. Today, because 
of several insistent requests, I will 
try to present a sample working 
script of a Lithuanianized version. Į 

Nothing should be stolen from the 
original Broadway production, and 
the script will attempt to embrace 
the possibilities of our Lithuanian 
communities.

Of course this working script 
must be flexible to take into ac
count the size and equipment of 
various stages and the wealth of 
talent available. Therefore, the 
script must be limited to sugges
tions and must be prefaced with a 
few explanations.

Shows of the “Hellzapoppin” type 
are just glorified vaudeville shows 
with or without continuity. Quick 
changes in both clothing and scenery

fromtimes talent can be imported 
a neighboring community.

orchestra is essential and adds 
to the show.

An 
color

The Big Night Arrives
The orchestra settles . down in 

the pit. The house lights blink and 
the people, begin to settle down 
in their seats.

At this moment a gentleman with 
top hat, cane and two suitcases goes 
down an aisle and into a row of į 
seats. He goes halfway across and. 
then decides to go back into aisle. 
In the aisle his suitcases open and 
out springs a wealth of burlap bags, 
toilet seats, whoopee cups, etc. He 
puts the mess back and enters ano
ther row. Practically climbing over 
the seated people, he gets into the 
other aisle and disappears through 
the stage door.

The lights go out and the orches
tra starts tuning up. The footlights

mu go on. Out comes a chap who standsare a prime necessity, rhe quick •H ... _ ........
changes of scenery are executed 
with the aid of curtain, drops and 
blackouts. Most of our Lithuanian 
stages are equipped to handle these 
quick changes.

For Clarification We’ll Illustarte 
A Set-Up:

orchestra is in the pit. The
curtain is closed. About ten

The 
main 
feet behind is a back drop with an 
outdoor scene painted on it. A foot ■ 
behind that is another outdoor back- 
drop. This outdoor scene represents 
the exterior of an old fashioned j 
saloon with swinging half doors, and Į 
bench by the doors.

Now, after this second hack drop, j ra]vzccp 
ie may have four or five more Tho r

behind the footlights and makes a 
speech. He tells the audience that 
this is their last chance to pay their 
insurance. He has an agent there to 
facilitate. (Sometimes a local agent 
will be willing to get some free 
advertising as a gag). The speaker 
finds that none volunteer to pay. 
He goes off with a parting shot of 
“You sit here at your own risk”. 
All speeches and sketches are done 
in Lithuanian.

Out comes the conductor of the 
orchestra. He appears to be a digni
fied gentleman with black beard, cu
taway, spats. As he walks to the 
podium one sees his leg is a little 

I stiff. Poor chap—must be partly pa-

one may have four or ---- ------
backdrops set with about a foot of 
space between each. This all depends 
on the depth of your stage and your 
wealth in backdrops. But, the 
backdrop should be stationary 
preferably of black cloth.

So far, one can already sec 
the arrangement depends on 
Stage and your pocket book 
supplies. The back drops are 
operated when swung down on 
boom. Usually each scene 
individual backdrop which 
from its own boom. The black rear1 
curtain can be used a few times toi 
save money which would ordinarily 
be used for painting back drops. 
There should always be a little

last 
and

that 
the 1 
for j

bes t Į

has an 
hangs j

The conductor mounts the podium. 
He wipes his hands on his beard 
and then wipes his nose on his 
sleeve. His hand goes up-and out 
come the first notes of the Over
ture to William Tell. As the tempo 
gets faster, the conductor gestulates 
faster. Presently ho rips his tie off. 
A few more bars and he throws his 
coat off. 
undershirt 
Presently 
orchestra 
them. Ho 
his pants and proceeds to both con-J

He conducts only with 
and starched shirt front, 
he has trouble with the 
and throws his baton at 
pulls a yard-stick out of;

the orchestra starts to play from 
the start again. Lo and behold... 
A dozen beautiful girls with pink 
ribbons and tights. What’s that you 
say? Hair on their Iago? Yep, you 
are right, they are boys in feminine 
garb. And how they dance.

As they dance you note that the 
backdrop shows a woodland exter
ior. The dance finishes. The stage 
lights black out. And whilst the or
chestra plays appropriate music for 
the next scene, the dancers run 
off and the woodland backdrop is 
whisked up and out of sight.

The lights go on and we see a 
backdrop with swinging half doors. 
A sign says, “Juozo Saliūnas”. Sit
ting on a bench are two drunkards 
who commence to sing some 
After a couple of gags the 
out hits them.

When the lights go on you 
indoor set. A young man is making 
love to a young girl. The audience 
gets interested. Suddenly a fellow 
walks down an aisle and chants, 
“Get your cigars, cigarettes and pe
anuts here.” The young man walks 
off the stage, buys some peanuts 
and goes back to act.

At this point an extraordinarily 
fat lady comes down the center aisle 
(a pillow stuffed boy will do). She 
stops at a row with an empty 
seat in its center. She walks over 
people’s toes to reach the empty 
sat. 
that 
back 
over

Says the actor 
“Lady, can’t you 
to act‘here?” The

Up steps a member of the au
dience. Says he. “Kaip jūs nesisar- 
matinat pajuokti Lietuvius! Atiduo
kite 
fuss.

In 
gets 
shoots the complainer 
Both men were planted, of course).

The blackout goes on and when 
the lights come on we see the black 
rear curtain. An act is put on and 
at its end the main front curtain 
descends and we have a comic song 
quartet.

Now, Let’s Look Backstage
While the quartet sings, the stage

hands are setting up more scenery 
for succeeding scenes. When the 
quartet finishes, the main curtain

ditties, 
black

J 
see an

When she gets there she finds 
it is not hers 
to the aisle 

people.

and she procedes 
again stumbling

on the stage, 
see we’re trying 
lady departs.

pinigus, jūs He raises a

front of him 
up, pulls out a

another guy 
revolver and 
dead. (P. S.

duct and swat the musicians with it.* u goes up and reveals the set for the<rhc rat had to have stiff leg h ‘ on and on
"'1th. .yat? the show with as much variety as
Then on the final crashing notes he

space in front of the main curtain Į falls to lho floor exhausted (P.S. He
to do some sketches.for people

Then, Jost
We find

In the ten foot space between it 
and the exterior I 
the actors ready for the cue. 
hind the 
we find 
sembled.

A word as to talent. One can use i the orchestra strikes up the first 
the entire chorus. Individuals with , notes of a dance tune, 
talent in juggling, dancing, mimicry1 goes up 18 inches and gets stuck, 
and singing can have individual i We see bare legs all along the cur- 
scenes. Maybe your pop and the'tain. Looks like a girl dance num
chap who sings odd tunes at Lith j ber. The curtain goes down about 
picnics will do a drunkard act with į 12 inches and stops. The orchestra 
appropriate ditties and gags. Otcn

Before the Show Starts
the main curtain down.

was a fakir and not the real con
ductor). The stage manager comes 
out and appeals to the people. He 
sriys the conductor was drunk and 
now they haven’t any conductor.

backdrop, we find j Will someone in the audience help 
for the cue. Be-1 out. A chap gets up and volunteers, 

exterior scene backdrop i (P. S. He’s real conductor who was 
the other backdrops as- planted in the audience).

i nonorule 'inclThe now conductors ascends anti

The curtain

the group Is able to put on.
Much of your activity <can take 

place in the audience. You can have 
a man planted in the balcony who 
eats peanuts and drops thb shells 
into the audience. Another planted 
chap in the audience can get up in 
the middle of an act and raise a row 
by threatening to come upstairs and 
knock the peanut cater into the 
diencc.

Another successful plant is 
wife, husband and masher act in 
audience. The wife screams at
mashes, “Ką tu čia flirtuoji su ma
nim? Eik šalin!” At this, the .hus
band gets up and starts fighting 
with the masher.

Or what about a man who gets 
up and walks to the washroom 
every second act. He does this so 
conspicuously that everybody notices 
him. Towards the end 
brings 
claims, 
out of ____

And you can go on and on. It all 
depends on you

au-

the 
the 
the

stops, also. The curtain goes up and ,

ENERGY AND VIGOR

the body 
and ox-

the usher 
him a pail and loudly pro- 
“Here’s 

order!”
a pail—the toilet is

matter. Plants build up 
energy and concentrate 
all animal world would 
itself up. We animals

of foods 
extensively 
energy in

edible sub- 
When pure 
starch or

by J. F. Borisas 
(continued)

IF THE COMPOUNDS or 
tissue are ‘broken down 

idized for energy and heat, the pro
cess is called catabolism. All the 
processes from digestion to excretion 
are included in the term metabo
lism. Animals arc principally des
tructive, therefore, they are perpon- 
derantly catabolic, while most of the 
plants’ reactions are anabolic. Ani
mals degrade (in the physical sense) 
energy and 
supplies of 
matter. An 
quickly eat
only exist by the grace of the good 
little green plants. We must not for
get that animal existence is not pos
sible without plants somewhere in 
the scheme.

Since animals are destructive in 
action, the only kind 
which we can utilize 
are those which release 
side us. Hence every 
stance has a full value, 
carbohydrates (whether

jsughr) are oxidized in the body, ap- 
IHXttimately 4 calories of heat or 
energy arc released for each gram. 
(28.4 grams, equals 1 oz.). Ditto 
for proteins. Fats, whether animal 
or vegetable, release approximately 
9 calories per gram. Water makes 
up most of the weight of the majo- j 
rity of foods, yields no energy.

Information on the caloris values 
of the common foods is available in 
almost any self respecting text on 
nutrition. One of the standard store
houses' of these data is M. S. Rose’s 
Laboratory Handbook for Dietetics. 
This writer suggests to Lithuanian 
girls that they take up Dietetics as 
a profession.

The man at hard labor utilizes 
about 6,000 calories per hour but 
this does not mean that the man 
who does nothing uses no energy.
Just sitting, no matter how com- d. 
fortably, uses up about 1,000 calo- e. 
Ties per hour. The energy expendi- if. 
ture of a person asleep is about 90 ■ g. Standing at attention 
per cent of this basal rate. j h.

Nonpregnant Women have a basal j. 
rate about 5% less than men, hence i k. 
men should wear less clothes than Į 
woflnen, but it is fact that they wont I

almost twice 
The 15-year 
greater rate 
his age.
rather cons-

believe that. The pregnant women 
may have 25% increase in basal 
rate. The basal metabolic rate for 
one year old child is 
that of a 15 yr. old. 
old has a 15 per cent 
than the person twice

Basal rate remains
tant during middle life. But at 70 
the rate drops 10% below that for 
the active adult, so it is biologically 
sound for grandmother to sit close 
to the fire.

The thin man has a higher per 
cent of active protoplasm because he 
has less inert adipose fat. Therefore 
his basal metabolism per pound is 
higher than that of the short fat 
man. On the same quantity of food 
the thin man may get thinner and 
the fat man fatter — because after 
taking care of life’s fundamental 
energy demands the latter still has Į 
material left over for his fat store 
house.

The relative distribution of ener
gy between the basal expenditure 
and that required by various kinds 
of activity for average men is shown 
in the accompanying table. The con
trol of the metabolism glands which 
squirt extremely minute quantities 
of very important juice into our 
systems.

The basal Metabolic rate is large
ly controlled by the Thyroid glands 
though it has some help from the 
other especially from the adrenals. 
Since there is a difference between 
the basal rate of man and woman, 
the sex glands also play the part.

metabolism
average

Following is a basal 
table activity shown for 
men.

a.

b.

c.

Lying absolutely still;- 
no food
Lying absolutely still; 
food taken
Sitting absolutely still 
Lying quietly in bed 
Sitting at ease 
Standing relaxed

per kilo.

1.0
no

and yours.
—End.—

(Next Week: A Final Article).

Unions in Em 
ergency Fight

WASHINGTON. — Emergency! 
calls to all CIO and Labor’s Nofi- 
Partisan League units throughout 
the country to push their campaigns 
against anti-strike legislation were; 
sent out this week by John T. Jones,1 
CIO- legislative representative and 
LNPL director.

The letters warned that Congress
men are bowing to the demands of 
labor-baiters, and said one major 
reason was that “your opinion-the 
biggest part of public opinion—has 
not been heard,”

“Your unions,” Jones wrote, “are 
in immediate danger.” Pointing out 
that a “large section of Congress” 
is following the reactionary leader
ship of “the reactionary press, the 
big employers arid their anti-labor 
allies,” the CIO official declared:

“These are hard cold facts, 
rumor or guessing.”

Urging an immediate flood of 
ters be sent to Congressmen by 
on members and their families, 
nes said:

“This drive against you, against 
labor everywhere, is succeeding. Con
gressmen are receiving a flood of 
letters from the folks back home’ 
demanding anti-strike legislation. 
Congressmen have heard nothing 
from labor back home.

not

let- 
uni- 
Jo-

Chorus Recovery 
Hits the Coal
Mining Area

At

FARM AND HOME HOUR

Sandwiched between Old Kentucky Homo and Marche Militaire: 
“There seems to be no solution for the farm problem— 
Europe wants armaments, not food
Home consumption is not likely to increase
Due to defense production,
So the farmer must become self-sustaining;
He must produce his own foodstuffs
He should have his own garden.”

The seeds are planted if you can buy the seeds
And plants may grow, providing:
The frost does not kill them,
The drought does not wilt them—
Peas, carrots, tomatoes and string beans.
Then after saving old jars through the year—
Lou’re supposed to can them, providing yau can buy lids 

and rubbeys.
(“It’s a lovely day in Chicago—temperature twelve above zero.”) 

But string beans ripen about August,
When the temperature is between ninety and one hundred. 
In the hot sun the beans must picked,
Wash boiler filled with water,
Jars must be sterilized, beans must be blanched, 
Packed tightly and the rack lowered in boiler . . 
And to avoid flat sour and spoilage
Should be boiled for one hundred and eighty minutes.
Wonder if Wickard, wonder if Paul V. McNutt,
Wonder if the sweet-voiced ladies of the Farm Administration 
Ever tried stoking a wood stove
For one hndred and eighty minutes in August.

“We now take you to Washington for news comments by 
“Those youth here today for their Town Meeting— [Baukage:” 
They were a pitiful sight,
Typical American youth, shouting their slogans for peace, 
Who had lost faith in God, home and country.”

But the farmer's wife in her kitchen,
She has lost faith since your program, 
Thinking of string beans in August, 
Stoking a wood stove in August,
For one hundred and eighty minutes in August, 
Not a breeze coming in at the window— 
She'll be a pitiful sight next August.

But a thought—between Old Kentucky Home and Marche Militaire:
“Those youth, they knew what they were doing— ,
Living youth at peace will become our consumers, 
Unemployed given work will bring us a market, 
Higher wages for workers will make us self-sustaining— 
Those youth, they had a better solution for the farm problem 
Than canning string beans in August.”

OVER THE AIR
All-Tchaikow«ky Program This 

Sunday Nite.
NEW YORK. — From the same 

platform on which Peter Ilyitch 
Tschaikowsky conducted the concert 
dedicating Carnegie Hall just fifty 
years ago, Arturo Toscanini will 
lead the NBC Symphony orchestra 
in an all-Tschaikowsky program on 
Sunday, Apr. 19, over the NBC-Blue 
Network, from 9:35 to 11:00 p.m., 
EST.

The program; which will feature 
as soloist Vladimir Horowitz, distin
guished concert pianist and son-in- 
law of the conductor, will conclude 
Toscanini’s fifth season with the 
NBC Symphony orchestra. The con
cert will aid the welfare fund of the 
New York Junior League and is the 
fourth benefit, presented by the ma
estro and the orchestra this season.

Tschaikowsky’s profound Sympho
ny No. 6 in B Minor (The Pathc- 
tique) will open the program. Com
pleted in the last year of his life, 
the composer conducted it at St. 
tersburg on Oct. 28, 1893. ,

The concluding selection, with 
rowitz at the piano, will be the
pular “Concerto No. 1, in B-flat 
Minor,” a work which enables the 
soloist to exhibit the mastery of his 
technical , resources. It 
played at Carnegie Hall 
aus der Oho during the 
concerts connected with 
of the hall in 1891.

Pe-

Ho- 
po-

ETHERNOTES:

was first 
by Adele 
series of 

dedication

B’fclyn’s Big 
Concert to be 
Held this Sun.

the

last 
the

This Sunday, April 20, 1941 
Aido Chorus will hold their Annual 
Concert. Preparations are complete 
and the program promises many 
minutes of enjoyable music, folk 
songs and Russian folk dancing.

The program will include Morde- 
cai Bauman, noted soloist, Aldona 
Klimaite, soprano, duets by Aldona 
Žilinskas and Aldona Klimaitis, the 
Aidbalsiai, a girls’ quartet, the Rus
sian Dance Group from Newark, and 
the Aido Chorus itself.

There is still time for all those 
who have not secured their concert 
tickets as yet to do so now. They 
are being sold by all chorus mem
bers at $.75 each for the reserved | 
and $.50 for the others.

The concert will be held at the 
New National Hall at 261-67 Driggs 
Avenue, Brooklyn, N. Y. which may 
be reached by taking the54 Lorimer 
Street or Graham Avenue trolley 
car to Driggs Ave. It is also near 
the Nassau 
8th Avenue

After the 
dancing to 
tickets for 
be $.40.

May we 
and friends 
Until then it would be wise for you 
to get your ticket today.
—Committee.

Avenue Station of the 
Independent Subway.
concert there will be 

a very good orchestra, 
the dancing alone will

expect all our boosters 
Sunday at our concert?

OPERA STAR.—Yes, 20 long years 
I have sung in ze Metropolitan.

Admirer—Hm-m, you must have 
known Madame Butterfly when she 
was only a caterpillar.

CANTOR I 
of a mu- i 
ban joist,

and a foil arc familiar to 
listeners, also has the soul 
sician. An ex-semi-pro 
HARRY is never happier than when 
the gang in COOKIE FAIRCHILD’S 
band show up a few minutes ahead 
of rehearsal time and hold forth 
with an impromptu jam session, 
HARRY is permited to sit in at the 
snare drum, his secret love ... Fran
ciu White, soprano star of NBC’s 
“Telephone Hour” series, has become 
so proficient with writing original 
lyrics for old favorities she’s now 
about to turn composer, too. She’s 
busy these evenings setting music to 
some recent products. .. .RUDY VA
LLEE, we hear, is having great difi- 
culty keeping JOHN BARRYMORE 
away from the Universal lot where 
the Vagabond Lover is now at work 
in “Too Many Blondes.”

Man and the World

dif- 
we 

De

begin at 6 p. m.

consists of the Ly-
S. Kuzmickas from 

Pa., who will sing a 
some songs by B. O. 
his sons, Vincent and

and ambitious direct-

WILKES-BARRE, PA.
Wilkes-Barre has awaken from 
long slumber.

With the help of a group of 
fcrent Lithuanian organizations 
organized the Lyros Chorus in 
comber, 1940.

The chorus was received with 
great enthusiasm and this was a 
great thing to see. At present we 
have "fifty devoted members and 
youth make up the greater part of 
our chorus.

The chorus is now ready for its 
second great affair which will be a 
concert and supper, to be held on 
April 20th at the Lithuanian Pro
gressive Club’s hall, 325 E. Market 
Street. It will 
sharp.

Our program 
ros Chorus and 
Shenandoah, 
few solos — 
Valukas and 
Zenon.

Our young
ress, Verna Radusky, has arranged 
a men’s quartette which consists of 
Albert Burnett, Joseph Joneikis, 
George Surdonka and William Gri
gaitis. There is also a mixed girl’s 
octette which consists of Anna Za
karauskas. Helen and Stella Pode- 
ris, Claire and Florence Pokorny, 
Bertha Burnett, Lillian Kvefors, 
Milda Casper, Adell Bartulis 
Rita Petrick.

The committee in charge of 
rangements for this concert 
supper arc B. Zilinski, J. Visocki 
J. Vilkelis. Aldona 
giving a helping hand.

Tickets for this affair 
found with all chorus 
They are selling for one 
which includes a supper and drinks. 
Tickets for the concert only are 50c.

There will be music and dancing 
for all, as well as refreshments. So 
don’t forget April 20th at the Lith
uanian Progressive Clubs’ Hall.

—Lyros Chorus Organizer.

and

ar- 
and 
and 

Grigatiis also

may be 
members, 
dollar —

1 '•

The News cut the society section to get all the strike news in.”

Conn. LMS District Holding Its 
Annual Concert Sun. in Hartford

Dressing
Ironing with 5 pound 
Walking very slowly 
1 mile per hour)

END.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9Iron 

(about 
2.0.

Orville Wright was reproached for 
not taking up lhe challenge of the 
Smithsonian Institution that it was 
Langley, not the Wrights, who was 
the first to fly.

“The trouble with you, Oryille,” 
said a friend, “is that you are too 
taciturn. You don’t 
enough. You should 
more.”

“My dear friend,” 
answered, “the best 
worst flyer among the birds is the 
parrot.”

assert yourself 
press agentize

Orville Wright 
talker and the

.. . WARNING TO SHIPPING ON 
LONG ISLAND SOUND—ED BY
RON, dynamic director and produ
cer of NBC’s “Mr. .District Attor
ney” series, has just purchased a 
38-foot cabin cruiser which sleeps 
five. His previous navigational ex
perience has been1 confined to pilot
ing a flat-bottomed row boat about 
the lake in New York’s Central 
Park... EDDIE CANTOR, pop-eyed 
star of the stellar NBC-Red Net
work comedy series, “Time to 
Smile,” is marshalling his radio gang 
—DINAH SHORE, HARRY VON 
ZELL OLIVE MAJOR and music 
director COOKIE FAIRCHILD—for 
a three-day stand in Hartford be
ginning April 13 ... EZRA STONE, 
versatile young star of NBC’s pdpu- 
lar/ ‘Aldrich Family” sessions, is ap
plying his theater knowledge to the 
show. Henceforth studio .ailcHencos 
will be admitted to dress rehearsals 
as well as the actual broadcast. The 
presence of an audience, he finds, 
lends greater ąssurance to the 
cast... Jovihl HARRY VON ZELL, 
whose versatility, as an announcer

CONNECTICUT. — The news up-: duets and even a comedy sketch 
permost in our state is the LMS . to top things off.
4th district’s coming annual con-1 We have worked hard in prepar
cert. Yes, it’s coming — Sunday, ’ ing this concert and we guarantee 
April 20, 1941, at the Lietuvių Kliu- į that the public will be more than 
bo Hall, 227 Lawrence Street, Hart- satisfied. After the concert there 
ford, Conn, at 2 p. m. will be dancing to a well known or

chestra until late in the evening and 
This year’s program promises to refreshments will also be served, so 

be an unusually interesting and va-I a good time is in store for an who

lias 
sa- 
re- 
the

paper 
as man’s passport from 
to civilization will be 
during the “Man of 
dramatization, “The Story 
”, Saturday, Apr. 19, at 

8:15 p. m., EST, over the NBC-Blue 
Network.

NEW YORK.—How 
served 
vagery 
vealed 
World” 
of Paper”

Baltic Art Ex 
hibition Begins 
On the 25th

NEW YORK, N. Y.—Only a short 
time remains before the Baltic Art 
Exhibition opens on April 25 at the 
Estonian Hall, 2061 Lexington Ave.

At the exhibition one will be able 
to see examples of the art work of 
Lithuanian, Latvian, Estonian and 
Finnish artists and sculptors. All 
work to be exhibited has been done 
by people from the Baltic countries 
or by their descendants.

The exhibition will run from Ap
ril 25 to May 5. Among the Lithua
nians whose art work will be exhi
bited are Al Kairukštis, art instruc
tor in Connecticut; John Gresh, 
whose work On book cover illustra
tions Is quite familiar to Lithu
anians; Ad Reinhatdt, the well- 
knoWn. art editor of the New Mas
ses' magazines; and I. BanaseVichus, 
painter who has earned a degree of 
fame among the Liths.

On one day of the exhibition, May 
3, the Lithuanians will join with the 
Finris Ih the presentation of a cul
tural and musical program. More in- 
fdrmation on this will be announced 
later.

- -.....................

We have worked hard in prepar- 
Sunday,' ing this concert and we guarantee 

tzi;.. I ikn nnhlie uzill hn mnrn than

ried one. Brone Rasins, now the di
rector of all our Conn. LMS choru
ses, has come into our midst with 
new ideas and new energy. And 
that enthusiasm will be reflected in 
the concert, you can bet!

The moving pictures taken < " 
Dainų Diena in Waterbury last sum
mer will be shown. And, best of all, 
new movies of the concert will be 
taken throughout the day.

And of epurse, refreshments, dan
cing and^a swell time for all are 
guaranteed.

See you at the concert.
—LMS 4th District Committee.

HARTFORD, . Conn.—The 
concert of the L. M. S. 4th 
of the Connecticut Choruses 
held April 20 at two P. M. in the 
afternoon at The Lithuanian A. C. 
Club hall located at 227 Lawrence 
St. in Hartford, 
sion is only 50c.

The Hartford 
making its first 
this year under
a new and talented teacher well 
known! among the Lithuanian people 
in Connecticut.
Rasims.

This concert 
singing by the 
there will be
men's chorus, women’s chdrųs solos,

annual 
district 
will be

Conn. The adrnis-

Laisves Chorus is 
public appearance 
the leadership of

Her name is Brone

will not only have 
Chorus groups, but 
a variety such as

will be dancing to a well known or
chestra until late in the evening and

attend this concert.
As a special added attraction mo

tion pictures will be shown that 
were taken at last summer's DAI
NŲ DIENA, in Waterbury, Conn. 
Pictures will also be taken of all the 
proceedings at the concert.

All you girls who are taking part 
in this concert will have to look 
your prettiest—you may be a movie 
queen!

LAISVES CHORUS
new correspondent.

A City and a chorus girl are much 
alike, ’tis true; A city’s built with 
outskirts. A chorus girl is, too.* » 1A- ♦

The curate prided himself on his 
oratorical powers. He was describing 
the downward path of the sinner, 
and used the metaphor of a ship 
drifting and going to pieces on the 
rocks.

A sailor in the audience was deep
ly interested.

“The waves dash over!” cried the 
curate. “Her sails are split! Her 
yards are gone! Her masts are shiv
ered! Her helm is useless! She is 
driving ashore! There seems no 
hope! Can nothing be done to save 
her?”

The sailor rose in his seat, his 
eyes wide with excitement.

“Let go the anchor!” he shouted.

1



Penkias puslapis

Drabužių Krautuve

iš

SKELBKITES “LAISVĖJE

r

Mes Užeinam Pas Kasmočius

Mūsų kainos 
me užeiti ir 
mūsų tavorą.

prieinamos, patarnavimas mandagus. Todėl, kviečia- 
persitikrinti. Duokite mums progų parodyti jums 
Prie krautuvės yra vietos automobiliams pasistatyti.

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

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

. Newark, N. J
Adam St., 

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

Geo. Kaminskas ir Simai
152 Ferry Street,

kampas

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

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

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

Sitv£«

U
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Penktad., Balandžio 18, 1941

Hartford, Conn.
Kovo 30 dieną College ligoni

nėj Long Island, N. Y., pasimi
rė Ona Aksamitauskienė (Sali- 
kliūtė, po tėvais), 43 metų am
žiaus. Aksamitauskienė paliko 
dideliame nuliūdime savo sūnų 
Joną 23 m. ir savo vyrą Kazį. 
Draugė O. Aksamitauskienė at
vyko į šią šalį 1913 metais. Pir- 
miaus per kelis metus gyveno 
Wilkes Barre, Pa. Pastaruoju 
laiku gyveno Hartforde.

Drg. Aksamitauskienė iš Lie
tuvos paeina iš Suvalkų rėdy- 
bos, Seirijų valsčiaus, Staiderių 
kaimo.

Draugė Aksamitauskienė bu
vo veikli ir darbšti moteris. 
Tiktai pastaruosius kelis metus 
ligos buvo priversta atsitraukti 
iš aktyviško veikimo darbinin
kiškose organizacijose.

Ona priklausė prie 
Literatūros Draugijos 
LDS 79 kp., Lietuvos
Dukterų Draugijos ir IWO.

Seniaus prigulėjo ir prie ko
munistų partijos. Taipogi buvo 
ir Laisvės Choro narė per il
gus metus.

Onos kūnas tapo sudegintas 
krematorijoj, New Yorke. Tai 
jos pačios pageidavimas liko iš
pildytas.

Lai tau, drauge, būna lengva 
užbaigus savo gyvenimą, o mes 
gyvieji 
mylimą 
kutinės

kite. Tą pat turėtų atlikti ir 
visos kitos kuopos. Tik tuo-» 
met mes galėsime sudaryti tin
kamą atstovybę į konferenci
ją ir išrinkti veiklią apskričio 
tarybą ateinantiems metams. 
Tada eis pasekmingai mūsų 
darbas.

Ramanauskas.

Easton, Pa

IT

Lietuvių 
68 kp., 
Sūnų ir

vesime jūsų ir mūsų 
idėją pirmyn iki pas- 
pergalės.

Giraitis jau kelios die- 
serga šalčiu. Draugas

Petras 
nos kai 
Giraitis gyvena 431 Sommet St.

Antanas Beržinis iš Bloom- 
fieldo, taipogi jau kelios dienos 
kaip serga savo namuose.

Draugės ir draugai nepamirš
kite, katrie galite, tai aplanky
kite tuos sergančius draugus, 
tas priduos jiems daugiaus 
energijos kovoti su liga.

W. B.

Sveikatos klausimu prakal
bos, kurias rengė LDS 51 kuo
pa Dr. J. J. Kaškiaučiui 6 d. 
balandžio, buvo pasekmingos.

Kadangi sveikata yra rimtas 
klausimas kiekvienam žmogui, 
tai ir publikos susirinko nema
žai, o ypač žinodami, kad dr. 
J. J. Kaškiaučius yra nuošir
dus sveikatos patarėjas, žmo
nės atvažiavo net iš Bethlehem, 
Pa., ir arčiau gyvenantieji far- 
meriai. Prakalbų tema buvo 
“aukštas kraujo slėgimas.” 
Pradėjus daktarui kalbėti pu
blika žingeidžiai klausėsi. Tar
pais gardžiai nusijuokdama iš 
“atsigavusių inžinukų.” Prakal
boms užsibaigus, pirmininkas 
paprašė aukų padengimui lėšų. 
Surinkta $10.49. čia pažymime 
vardus, kurie aukavo nemažiau 
25c. Po penkiasdešimts centų: 
L. Tilvik, Žukauskienė, O. Pra- 
navičius, Wm. Mataitis. Dolerį 
— J. Katinas. 75c — Drilingis; 
po 25c: B. E. Sinkevičienė, O. 
šlapikienė, V. Unikauskas, J. 
Stančius, C. Judickis, S. Rimkū- 
nas, V. Stančiukas, H. Baluk, 
žusinienė, V. Morkauskiene, M. 
švegždienė, Abromavicz.

Visiems aukotojams kuopa 
širdingai ačiuoja.

Prakalbose Buvęs.

Kovo 22 dieną, Amerikos 
Lietuvių Choriečių Bendrovės 
buvo surengta vakarienė arba 
atidarymas nupirkto darbinin
kiškiems reikalams namo, žmo
nių atsilankė geras skaičius. 
Liks gražaus pelno.

Bevalgant, pirmininkas per
statė nekuriuos draugus pakal
bėti. Visi linkėjo bendroyei ge
riausio pasisekimo. Taipgi buvo 
perstatytas ir bendrovės advo
katas Morris Falk. Jis kalbėjo 
apie dailę ir kultūrą. Sakė, kad 
lietuviai neatsilieka nuo kitų 
tautų. Nes ir tas namas nupirk
tas, kad pakelti dailę,’ mokytis 
dainų, veikalų lošimo ir tam 
panašiai.

Reikia nepamiršti, kad ir mū
sų pažangūs biznieriai priside
da prie palaikymo namo. Vaka
rienei aukavo J. Urbon 10 sv. 
kilbasų, J. Beržinis, 10 sv. 
“cornbeef”; J. Saurusaitienė, 5 
sv. šviežio “šolderio”; M. Ra- 
moškienė 1 galioną vyno. Be to, 
J. Urbon yra aukavęs ir dėl na
mo $10,00. Ir kiti yra prie to 
prisidėję.

Taigi visų pareiga paremti: 
šiuos biznierius, kurie remia' 
darbininkiškas organizacijas.

Varde ALCB, Ine. viršminė- 
tiem biznieriam tariu ačiū.

Minersville, Pa.

Hartford, Conn
Svarbi Konferencija; Connec

ticut Valst. Organizacijų 
Domei!

Šį šeštadienį, balandžio 19 
d., 1 vai. po pietų, Hotel Gar
de, Hartforde, įvyks labai 
svarbi įstatymdavystės konfe
rencija. Tie, kurie vadovavo 
kovai už progresyvę įstatym- 
davystę, išduos raportus 
šiandieninę padėtį. Visi 
drai mes suplanuosime 
mesniems žygiams kelią, 
konferencijoj bus

apie 
ben
to li- 
Šioj

absoliute 
! laisvė kuoplačiausioms disku-
r

ALDLD Narių Atydai
Balandžio 20 dieną įvyks 

ALDLD 14-tos kuopos susirin
kimas, 7-tą valandą vakaro, 
Piliečių Kliubo Svetainėje. *

ALDLD 9-to Apskričio kon
ferencija įvyks gegužės 4 d. 
Konferencija nustato gaires 
viso metinio veikimo.

Reikia rimtai susirūpinti, 
kokią atstovybę mūs kuopos 
suteiks tai konferencijai. Ir 
kokią mes išrinksim apskričio 
pildomąją tarybą. . . Rimtai 
turi pagalvoti visos apskričio 
kuopos.

Taigi šituom klausimu aš 
nuoširdžiai kreipiuosi į visus 
narius ALDLD 14 kuopos, kad 
sekantį susirinkimą susirinktu- 
nlėt visi, o taip pat ir naujų 
prisikalbintumėt įsirašyti. Ku
rių mokestys dar neužmokėtos 
už pereitus metus—užsimokė-

MM

sijoms šiandieninių klausimų, 
tarp kitko bus diskusuojama 
klausimas, ar mums yra rei
kalinga nauja liaudies parti
ja?

Organizacijų atstovai ir pa
vieniai kviečiami dalyvauti. 
Įsiregistravimas tik 50c.

D. Howard, pirm. CCSLL

So. Boston, Mass
Prof. Vytauto Bacevičiaus 
Koncertas; Progresyvių Tary
bos Radio Valanda Balandžio 

13 dieną
Keletas šimtų lietuvių ren

giasi dalyvauti Vytauto Bace
vičiaus koncerte, kuris įvyks 
balandžio 20 d., 3 vai. po pie
tų, Steinert Hall, 162 Boylston 
St., Boston, Mass.

Jūsų korespondentas šį ry
tą gavo daug žinių iš apylin
kės lietuvių kolonijų, Worces
ter, II u d s o n, Marlboro, 
Lowell, Lawrence, Haverhill, 
Brighton, Stoughton, Nor
wood, Montello, Peabody. Ka
dangi dėl trumpo laiko ir sto
kos vietos laikraščiuose, ne
galiu visų draugų išsireiškimų 
išreikšti per spaudą, todėl at
siprašau visų bendrai ir pa- 
dčkavosiu jums asmeniškai 
koncerte. Prašau visų atsilan
kyti anksčiau, nes koncertas 
prasidės lygiai kaip 3 vai. po i 
pietų. Koncertą ir-kas jame' 
dalyvaus aprašys Yours Truly 
-Merkinės Draugas, tai yra 
Who is Who, kas buvo kon
certe. Muzikalę programą 
drg. Zavis, biznišką dalį mū
sų “Senas Tėvas,” tvarką 
“Kurjožas.”

Taigi tik rūpinkitės būti ja
me su blitzkriego greitumu, 
kad gauti geresnę sėdynę. 
Matysimės koncerte.

klausausi jūsų programų, my
liu Vasiliauską, taipgi ir ki
tus dalyvius. Man šiurpu da
rosi, kaip kiti radio vedėjai 
taip garbina saliūnus.

Dabar noriu išduoti slapty
bę.

Man taip rodosi, kad “Dzū
kas ir žemaitis,” kurie apsi
vainikavo labai puikiai, susi
lauks dar vieną mušketierį ir 
iš “Dzūko ir žemaičio,” gali 
tapti “Dzūkas, žemaitis ir Za
navykas.” Taigi, Zanavykų 
vardas irgi gali pakilti. Išei
na taip, kuo daugiau, tuo ge
riau.

Linkiu jums, “Dzūke ir že
maiti,” susilaukti Zanavyko.

Merkinės Draugas.

ir organizatoriai, 
šitoj konferencijoj.
pranešimas, kad 

J. Siurba iš Brook-

Wilkes-Barre, Pa.
Scranton ir Shenandoah Apy

linkių Žiniai

LDS 10 apskričio metinė 
konferencija įvyks balandžio 
27 d., 1941 m., 1 vai. po pie
tų, Meškūno svetainėj, 134 W. 
Market St., Scranton, Pa.

Visos LDS kuopos šių apy
linkių yra kviečiamos prisidė
ti prie apskričio, prisiųhdamos 
tinkamą skaičių delegatų.

Taipgi yra pageidaujama, kad 
visų kuopų žymesni veikėjai 
vajininkai 
dalyvautų

Gautas 
LDS sekr.
lyno, N. Y., atvažiuos į kon
ferenciją taipgi. Draugai, yra 
svarbus reikalas prisiųsti dele
gatus į šią konferenciją kiek
vienai kuopai, nes yra daug ir 
svarbių reikalų apsvarstyti. 
Delegatai yra renkami vienas 
nuo dešimties narių ir vienas 
nuo kuopos. Būtų labai nau
dinga visam LDS, kad kiek- 
viena kuopa prisiųstų pilną 
kvotą.

Tą pačią dieną ir toj pačioj 
svetainėj įvyks ir ALDLD 12 
apsk. metinė konferencija, po 
konferencijai bus vakarienė su 
gera programa, kaip praneša 
serantonietis drg. Praleika. 
Yra užkviestas Wilkes Barre 
Lyros Choras, taipgi dainuos 
ir daugiau dainininkų 
Scrantono ir Shenandoah.

žodžiu sakant, bus gražus 
ir platus suvažiavimas, po su
važiavimo gražus pasiviešėji- 
mas. Kviečiame visus ir vi
sas dalyvauti.

LDS 10 Apskr. Sekr.
O. Zdanienė.

SO. BOSTON, MASS

PROF. VYTAUTO

BACEVIČIAUS
Tarptautiniai žymaus Planisto-Kompozitoriaus

KONCERTAS
Sekmad., Balandžio 20 April

Pradžia 3 valandą po pietų

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 kr- 
ba mastais parduodame. Nepaisant, koki būtų jūsų ra
kandai, mūs patyrę siuvėjai pritaikys pagal jūsų skonį.

BOSTON, MASS.

atsižymėjo Paryžiuje, 
Pietų Šalyse. O Jung-

Gerbiamieji! Prof. Vytautas Bacevičius 
Belgijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Amerikos 
tinėse Valstijose, New Yorke Carnegie Hall, Chicagoje Orchestra 
Hall ir kituose didmiesčiuose. Geriausi muzikos kritikai pripažino 
jį vienu iš geriausių pianistų pasaulyje. Būtinai išgirskite jį skam
binant pianu!
Artistas. Alexandras Vasiliauskas, visiems mylimas 

tenoras paįvairins Bacevičiaus koncertą su savo 
žavėjančiu balsu. ,

Įžanga: Rezervuotos sėdynės $1.50; nerezervuotos $1.00.

PROF. VYTAUTAS BACEVIČIUS

STEINERT HALL
162 BOYLSTON STREET,

BANKIETAS
Pagerbti prof. Bacevičių įvyks sekant koncertą, 6:30 

v. v. Žinyčios Svetainėj, 2 Atlantic St., So. Bostone.
Kalintojas bus svečias R. MIZARA, “Laisvės” Redaktorius iš

Brooklyn, N. Y. Bilietas $1.00.

Valanda Velykų Dienoje

Progres. Tarybos Radio Vai. 
ir programa, kuri įvyko ba
landžio 13 d. buvo labai įdomi 
tuom, kad joje dalyvavo ne 
tik “Dzūkas ir žemaitis,” bet 
taipgi ir Josephine Lattimer- 
Latviūtė. Teko kalbėtis su 
daugeliu draugų ne tik Bosto
ne, bet ir kitų kolonijų ir visi 
išsireiškia, kad Tarybos Radio 
Valanda ir programos ne toki, 
kaip kitų lietuvių, stočių.

Vienas geras žmogus sako, 
nors aš tikintis žmogus, bet aš

SO. BOSTON, MASS

Pažangiųjų Lietuvių WHDH Programa 
Sekmadienio Ryte, 9:00 vai., balandžio-April 20 

850 Kiel.
1. Petras Šimonis, Anaunceris.
2. Alexandras Vasiliauskas, muzikos direktorius.
3. Muriel Robinson, akompanistė.
4. Harmonijos Mišrus Oktetas, vad. Helen Žukauskaitei.
5. Duetas—Dzūkas ir Žemaitis.
6. Trio—Dzūkas, Žemaitis ir Zanavykas.
7. Programos direktorius—B. F. Kubilius,

2 Atlantic St., So. Boston, Mass.

Sekmadienį, Balandžio-April 20 d., įvyks prof. Vytauto 
Bacevičiaus Koncertas. Steinert Hali, 162 Boylston St., 

Bostone. Pradžia 3 vai. po pietų.
Visi turi pasidarbuoti, kad koncertas būtų sėkmingas visais at

žvilgiais. Kiekvieno turi būti pareiga parduoti daugiausia bilietų. Tie 
kurie parduos daugiausia, gaus brangias dovanas, nes bus išdalinta 
penkios dovanos vertėje $30.00. Draugai! Prašome pasidarbuoti.

Bankietas įvyks 2 Atlantic St., So. Bostone.
Turėsime linksmą laiką! PLT Sekretorius, B. F. KUBILIUS.

TEATRAS ir BALIUS
Brooklyno Liaudies Teatro lošėjai suvaidins dvi juokingas Komedijas

AŠ NUMIRIAU" ir "Į AMERIKĄ
Šeštadienį, Balandžio 19 April, 1941 

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

ĮŽANGA PRIE DURŲ 45c. Iš ANKSTO PERKANT BILIETĄ 40c.
Abiejų Veikalų Mokytoja yra ALDONA šERTVIETYTe, plačiai žinoma menininkė.

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

BAKING C
Brooklyn, n.y

Varpo 
keptuve

THE BAKERS*

) UNION LABEL

yra 
unijine

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

UŽEIKITE IR JŪS

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrini.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546
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buvo palaidotas ba- 
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Visi įrašinčkime naujus na
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Balandžio 5 d., nusilaužė ko
ją Pranas Gailius. Nuvežtas į 
General Hospital.

niekų ir
Lietuvą ir

Lietuvių Taryba 
pastangas, kad ši 
dainų šventė būtų 

čia dainuos ir

Prof. Vytauto Bacevičiaus 
koncertas įvyksta 20 d. balan
džio, Bostone, Steinert Hall, 
162 Boylston St., 3 vai. po

ir Liucell

23 d., 1941, įvyko 
(Amerikos Lietuvių 
Kliubo) prakalbos, 6

nuo Gruzdžių. Užsiiminėjo mė- 
sininkyste. Sirgo vėžiu. Paliko 
moterį ir du sūnų. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis šv. 
Kazimiero kapinėse.

Balandžio 9 d., pasimirė Adol
fas Bernotas, senas Pittsburgh© 
gyventojas. Iš Lietuvos paėjo vų kraštas Lietuva pateko į

ant Cliffside 
iki pirmos 
ir išlipkit 

ir 
S.
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Šeštas puslapis Penktad., Balandžio 18, 1941

S. Boston, Mass
Kelrodis j Cliffsidę

Balandžio 19 dieną į Cliff
sidę atvažiuoja Lietuvių Liau
dies Teatro artistai sulošti “Aš 
Numiriau” ir “J Ameriką.” 
Mes tikimės, kad daug svečių 
atvažiuos pas mus, todėl nori
me nurodyti, kaip geriausia 
pas mus atvažiuoti.

Is New Yorko: paimkit nuo 
41st Street ir 8th Avenue 
Cliffside Park Bušą ir jis nu
veš iki Walker St. Išlipę ant 
Walker St. eikite po dešinei 
pusę bloko ir rasite svetainę.

Iš Elizabeth, Newark ir ki
tų miestelių; Atvažiuokite į 
Jersey City Journal Square, 
paimkite busą Hudson Blvd., 
važiuokite iki sustos. Pasl- 
persimainykite
buso, važiuokite 
“trafiko” lempos 
ant Walker St. čia rasite 
svetainę. G.

Balandžio 6 dieną įvyko LDS 
160 kuopos susirinkimas savam 
name, 1320 Medley St. Dalyva
vo apie 25 nariai.

Išmokėta posmertinė U. Jo- 
kubaitienų dukteriai Amilijai 
(Anielei?). Kalbėjome apie li
gonį M. Mažeiką, kuris randa
si ligoninėj 25-ta savaitė. Gau
ta laiškas iš Centro su nurody
mais, kiek jis yra išėmęs pašal
pos ir kiek turi gauti. Paduota 
W3 blanka išpildyti ir jis gaus 
savo pašalpą. Raginta nariai 
veikti ir padėti vajininkams 
gauti naujų narių. Dabar yra 
gera proga, tik reikia pakalbin
ti ir paaiškinti, kad mūsų LDS 
pigesnės mokestys ir jaunimo, 
čia gimusio, turi daugiau negu 
visi kiti susivienijimai. Taipgi 
mūsų susivienijimas išmoka tei
singai pašalpas, katram tik pri
klauso. D. P. Lekavičius.

Tą patį vakarą įvyko ALDLD 
87 kuopos vakarienė LDS na
me. Vakariene visi buvo paten
kinti. Po vakarienei turėjo šo
kius. P. Martinas pasakė kelis 
žodžius apie draugijos veiklą ir 
kvietė prigulėti. Prisirašė vie
nas naujas narys. Visi skirstė- 
mės namo linkėdami labą naktį.

Kovo 30 dieną įvyko LDS 8 
apskričio komiteto posėdis. Da
lyvavo visi nariai, išskyrus A. 
Šerbiną. Apsvarsčius organiza
cijos reikalus, paaukota keletas 
dolerių “Laisvei.” 
šiemet pradėjo gerai 

Kovo 31 d. buvo 
prakalbos H. Jagminui, 
Medley St. žmonių 
apie 50. Kalbėtojas puikiai nu
švietė esamąją Lietuvos padėtį 
ir kaip ji tvarkosi. Išaiškino, 
kas yra tie buvusieji Smetonos 
režimo pabėgėliai. Po prakalbų 
buvo keletas klausimų, į kuriuos 
kalbėtojas tinkamai atsakė. Pu
blika buvo pasitenkinusi, 
rinkta $1.90 aukų?

Balandžio 1 dieną įvyko L. 
Sūnų Svetainėj pabėgėlei Jad
vygai prakalbos. Jas surengė 
doleriniai patrijotai. Bet Jadvy
ga į tas prakalbas nepribuvo, 
nes, sakoma, susirgo. P. Piva- 
riūnas turėjo padengti to vaka
ro išlaidas pats. Į prakalbas at
silankė per 50 žmonių. P. Piva- 
riūnas pirmininkavo ir kalbėjo 
apie viską. Jis sakė, kad Lie
tuva pavergta ir kad ji vėl at
gims. Niekino Tarybinę Lietu
vą ir reikalavo dolerių. Bet ma
žai kas aukavo. Surinkta $4.35. 
Perstatė kalbėti P. Dargį ir jo 
uošvį St. Bakaną. Abu verkė ir 
apgailestavo Lietuvą. Šaukė 
Amerikos lietuvius dėt pastan
gas, kad po karo Lietuva vėl 
būtų atbudavota. Jie sakė, kad 
tie, kurie remia dabartinę Lie
tuvą, nėra lietuviai ir ragino 
nieko bendro su jais neturėti. 
(Reiškia, boikotuoti.) Visi trys 
kalbėtojai apgailestavo, kad Ja
dvyga nepribuvo.

P. Amšiejienė su augintiniu 
ir jo moterim išpardavė gerai 
lietuviams žinomą Amšiejaus 
farmą ir persikraustė į McKees 
Rocks. Amšiejienės vyras yra 
nuteistas visam amžiui už nu
šovimą žmogaus.'

I). P. Lekavičius.

Harrison - Kearny, N. J.

Kovo 29 d., LLD 136 kuo
pa, turėjo gražų parengimėlį. 
Nors nedaug buvo žmonių, bet 
smagiai laiką praleidom iki 
vėlybos nakties, o kuopai, ro
dos dar ir pelno kiek liks. 
Taip pat harrisoniečiai yra dė
kingi New ark o draugams ir 
draugėms už tankų lankymą 
mūsų .parengimų. Prie užkan
džių primosimo ir pardavinė
jimo apsukriai darbavosi B. 
Kušlienė padedant Onai Ze- 
lin. Taip pat draugai vyrai: 
A. Kušlis, F. Josmantas, F. 
Šimkus, P. Maršonas ir P. Ra
moška. Jie visi darbavosi pa
gal išgalę, užtai kuopa vi
siems dirbusiems taria širdin
gą ačiū. Turiu dar priminti, 
kad šiame parengimėlyje bu
vo nemaža spraga, mat, mūsų 
darbščioji draugė Anelė Jos- 
mantienė, labai sunkiai serga 
ir viršminėtam parengimėlyj 
ji negalėjo dalyvauti, labai 
gaila!

Šia proga turiu pranešti, 
kad drg. Anelė ‘perkelta į ki
tą ligoninę, tai yra į Hudson 
County Hospital, Seacaucus, 
N. J., 2 floor, room 212. At
lankyti galima'tik sekmadie
niais nuo 1-3 vai. dieną.

Visi linkime draugei Anelei 
kuogreičiausiai pasveikti!

Kovo 
ALCC 
Kataikų 
Davis Ave., Kearny, N. J. šių
prakalbų tikslas buvo išaiškin
ti naują Lietuvą ir jos padėtį 
ir ta pačia proga pagerbti Lie
tuvos “buvusį prezidentas 
Smetoną.” Kalbėtoju buvo 
Antanas Staknys (Staknevi- 
čius), tik ką išbėgęs iš Lietu
vos. Kalbėtojas, išliejęs tulžį 
prieš Rusiją, dabartinę Lietu
vos valdžią ir komunistus, 
biskutį atvėso ir po trumpos, 
pauzos pareiškė: “Bet gal 
mūsų Lietuva ir šiandien dar 
tebebūtų neprigulminga, jei
gu ne Smetonos toks šiurkštus 
pasielgimas prieš demokrati
ją ir žmonių valią”.

Tai rodos, pusėtinai 
gąs pareiškimas.

Taip pat buvo ir aukų rink
liava. Surinkta 12 dol.

žmonių buvo apie 200, bet 
tarpe jų buvo gana daug Sme
toniškų ricierių bei kavalierių., 
bet aukų labai mažai surink
ta. šis faktas parodo, kad 
smetoniniai fašistiški kavalie
riai duoti nenori, tik kitus ra
gina duoti. Bet ir katalikai 
žmonės — darbininkai prade
da susiprasti ir aukavo tik po 
centą dėl mados. Taip ir rei
kia, nes tie centai vistiek nu
eis į darbo klasės priešų kiše
nes.

Skaudus antausis smetoni
niams fašistams ir jų klapčiu
kams socialistams.

Kovo 28 d., Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų, pašelpinė draugija 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Draugijos reikalams ei
nant, prieita ir prie laiškų 
skaitymo. Nagi štai du smeto
niniai kavalieriai perduoda 
užrašų raštininkui J. Blažiū- 
nui. Blažiūnas, iš eilės paėmęs 
laišką, pažvelgė ir pranešė 
publikai, kad laiškas yra nuo 
SLA 5 Apskričio. Laiškas pri
imtas ir skaitomas.

Laiško pradžia skamba se
kančiai :

“Broliai ir sesers: Mūsų tė-

Mirė Jonas Šilingauskas

Kovo 31 d. š. m. mirė Jonas 
šilingauskas, gyvenęs 1210 Lid
desdale St., Detroit. Mirė vos 
sulaukęs’47 metų amžiaus. Bu
vo .laisvai protaujantis žmogus 
ir mylėjo skaityti darbininkišką 
literatūrą, ir buvo skaitytojas 
dienraščio “Vilnies.”

Paliko savo mylimą 
Petronėlę ir tris dukreles — 
Eleną, Marijoną ir Veroniką. 
Taipgi dvi sesutes — Oną Ja
nušienę ir Elzbietą Mulvinienę.

Velionio žmona labai apgai
lestauja, kad aplinkybėms susi
dėjus, negalėjo duoti žinios vi
siem savo giminėms ir savo se
sutėms, kurios gyvena Conn, 
valstijoj; Nellie Karužienė, Wa
terbury, Agota Tarailienė, Dan
bury, Emilija Survilienė ir pus
brolis Andrius Staknys Detroit, 
Mich.

Laidotuvėse patarnavo grabo- 
rius D. B. Brazis. Tapo palai
dotas balandžio 3 d. Laidotu
vėse skaitlingai dalyvavo būrys 
giminių ir simpatikų draugų ir 
draugių. Todėl, d. Petronė Ši- 
lingauskienė, visiems širdingai 
ačiuoja už gėles ir tiems, kurie 
dalyvavo šermenyse ir laidotu
vėse.

Jeigu kas norėtų daugiau su
žinoti apie velionį šilingauską, 
galite kreiptis pas P. Šilingaus- 
kienę, 1224 S. Liddesdale St., 
Detroit, Mich.

Vieša

telegramas ir laiškus nuo gimi
nių ir draugų iš kitų miestų. 
Nuo J. D. Bendokaičio, Kuliešų 
šeimos iš Chicago, 111, kuriuo
se išreiškiama širdinga užuo
jauta ir simpatija: laiškai nuo 
Mr. ir Mrs. Kelly, Spenceford, 
N. Y.; nuo Harris
Reed, Hamlin, N. Y.; nuo Mary 
Puočius (krikšto duktė), iš Ro
chester, N. Y.; nuo “Vilnies” 
Redakcijos ir Administracijos. 
Taipgi ypatiškai daugelis pa
žįstamų draugų ir draugių iš
reiškė draugišką užuojautą.

Sudėjus viską į daiktą,
man suteikė taip daug energi
jos ir naujo gyvumo, kad neju
čiom pamiršau visas bėdas ir 
vargą. Dabar esu pilnai įsitiki
nęs, kad organizacijos ir drau
gai ir 'drauges moka atjausti 
bėdoj ir nelaimėj esančius savo 
draugus ir drauges.

Laike šermenų ir laidotuvėse 
lankėsi nepaprastai skaitlingai 
žmonių nuo org. ir pavieniai. 

; Grabnešiai susidėjo veik visi 
Detroito Lietuvių Kliubo nariai. 
Lietuvių Moterų Draugiško 
Kliubo narės labai daug pasi
tarnavo būdamos per naktį prie 
grabo ir laike lydėjimo. Taipgi 
ačiuoju visiem draugam ir 
draugėm, kurie lankė mano 
žmoną gyvai esant. Daugiausia 
pasižymėjo mūsų kaiminka d. 
Daubarienė, ji labai daug mums 
pasitarnavo. Už visa tai esu ne
paprastai dėkingas visiem pa
vieniam ir organizacijom ir už 
taip didelę simpatiją ir užuo
jautą tariu širdingai ačiū, 
jeigu 
leis, 
šiem 
jūsų 
mūs

Balandžio 5 
cija Alvinienė (po tėvais Ra- 
šimiūtė). Kadangi ji sirgo ga
na ilgai ir sunkia liga, tai na
miškiams ir jos šeimai prisėjo 
dikčiai pavargti ir tankiai su
darydavo finansinių trūkumų. 
Tai rodėsi,, kad jau esu pamirš
tas žmonių ir jokios paguodos 
neturėsiu. Bet štai, įvyko suvis 
kitaip, negu aš jaučiaus. Laike 
šermenų mes aplaikėme net 15 
gyvų gėlių vainikų, netik nuo 
organizacijų, bet ir nuo pavie
nių draugų ir draugių. Vainikai 
aplaikyti flnio Lietuvių Moterų 
Draugiško~&liubo, nuo LDS 21 
kp., LLD 188 kp., Detroito Lie
tuvių Kliubo, Cardoni Avė., 
Chrysler-DeSoto darbininkų 
UAW CIO lokalo 227; Murray 
Body Corp., UAW CIO lokalo 
2; nuo Puočių šeimos, Holley, 
N. Y., nuo Burkauskų šeimos, 
nuo Savickų ir Bowen šeimų, 
nuo Kerry šeimos; nuo Wm. ir 
Carrie žiogas šeimos; nuo Al
fred ir Nadzia Alvinų šeimos, 
nuo sūnaus ir dukters, tnuo Ur
šulės Weber, Baltimore, Md., ir 
kitų artimų giminių.

Taipgi aplaikiau. simpatijos

Ir 
sveikata ir aplinkybės 

stengsiuoti savo triusu vi- 
atsiteisti. Nes kiekvieną 
žygį ir pasitarnavimą dėl 
labai brangiai įkainuoju.

J. K. Alvinas ir 
mano šeima.

baisią vergiją. Rusijos diktato
rius Stalinas, vykindamas se
ną Rusų imperializmo politi
ką, 1940 metų, birželyje savo 
raudonajai armijai įsakė oku
puoti Lietuvą.”

Toliaus vėl skamba: “Kartu 
su raudonąja armija 
vą atėjo raudonieji 
rai” ir tt.

Pripliaupė visokių 
gązdinimų apie
prašo, kad ‘draugija išrinktų 
delegatus !į ten kokį lietuvių 
suvažiavimą, kuris įvyks 
Brooklyn©. Dar skaitant šį 
laišką, daugelis draugijos na
rių viens į kitą < dirstelėdami 
gražiai šypsojosi. Pabaigus 
skaityti šį laišką, kas tai iš 
publikos garsiai patarė atmes- 

iti tokį laišką į gurbą. 1 Kadan
gi iš publikos nesiskubino im
ti hmisų svarstymui šio laiško, 
tai pirmininkas M. žolynas 
pasiprašęs balso, i’imtai ir gra
žiai paaiškino šio laiško tiks
lus.

Publika išklausius pirminin
ko kalbą vienbalsiai ir triukš
mingai atmetė šį laišką, kaipo 
neapykantos skleidėją. To laiš
ko pridavėjai nei nedrįso to 
laiško teisinti.

Tai pavyzdys kitoms drau
gijoms, kurios turėtų taip ly
giai pasielgti.

Ten Buvęs.
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Programos:
Šeštadienio, April 19to radio 

programa per stotį WORL, 
950 kilocycles, 8:30 iki 9:00 
vai. ryto, bus sekanti:
1— Kalbės Dr. J. Landžius- 

Seymour iš So. Bostono
2— Muzika ir dainos

Sekmadienio, April 20to ra
dio programa per stotį WORL, 
950 kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte, bus sekanti:
1— Margaret Pai'tikienės 

kestra iš Worcesterio
2— Dainininkės A 1 i k oniūtės, 

seserys, iš Worcesterio
3— Dialogą suloš Jonas Kru- 

konis ir Valentina Minkie- 
ne iš So. Bostono.

Steponas Minkus.

Mūsų Naujienos

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 11 kp. susirinkime buvo 
skaitytas laiškas nuo “Liau
dies Balso” iš Kanados, kuria
me prašo mūsų kuopos atnau
jinti prenumeratas, kurie wor- 
cesteriečiai yra “L. B.” skai
tytojai. Laiškas buvo priimtas 
ir tą darbą apsiėmė d. V. Jau
čius, mūsų kp. finansų sekre
torius. Aš prašau visų, “Liau
dies Balso” skaitytojų atsi
naujinti prenumeratas pas d. 
Jaučių, nes “L. B.” yra viena
tinis Kanados lietuvių leidžia
mas laikraštis, kuris •yra pil
nas gražių raštų ir teisingų ži
nių. Kiekvienas darbininkas 
turėtų jį užsirašyti.

Pažangių * Lietuvių Tarybos 
Worcesterio skyrius laikytame 
susirinkime nutarė pasveikinti 
“Laisvę” 30 metų jubilėjaus 
progą^su $3. 

r

Pažangių 
deda visas 
muzikos ir 
sėkminga.
Aleksandras Vasiliauskas, P. 
L. T. radio muzikos vedėjas.

šis koncertas bus tik Bosto
ne, kituose miestuose nekon
certuos. Prof. V. Bacevičius 
prie pirmos progos grįš į Lie
tuvą. Todėl mes prašom visų 
jūsų, gerbiamieji, atsiminti, 
kad šis gražus istorinis įvykis 
bus tik vieną kartą.

Pažangių Lietuvių Taryba 
kviečia visą pažangiąją Nau
josios Anglijos lietuvių publi
ką dalyvauti.

----- ------------

Philadelphia, Pa.
Pažangus biznierius ir darbi

ninkų draugas Sabas Mankus 
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Jis 
mirė kovo 28 dieną, 1941 m. 
Per dvi dienas buvo pašarvotas 
gražioj koplyčioj pas laidotuvių 
direktorių Charles J. Roman 
(Kazimierą Ramanauską). Tai 
puikiai įrengta šermeninė su 
įvairiais patogumais. Yra salė 
dėl 200 žmonių-palydovų, kur 
galima duoti pietūs. K. Rama
nauskas nėra koks paprastas 
graborius, jis yra savo profesi
jos artistas, kuris moka taip 
puikiai parėdyt nabašninką, kad 
prie jo prisiartinus manai, kad 
jis tik taip sau saldžiai miega. 
Ne aš vienas taip sakau, bet 
šimtai lankytojų taip kalba. Sa
bas Mankus gimęs Lietuvoj, 
Karališkių k., Kydulių valse., 
Šakių apskr., Suvalkų rėd. At
keliavo į šią šalį laimės jieškoti 
1902 m., kur turėjo daug nema
lonių dienelių praleisti, kur bu
vo mėtomas gyvenimo verpetų, 

kaip tas laivas įsiutusių bangų 
jūrose. Bet jis kovojo už teisy
bę ir niekad nesisarmatino už
tarti darbininkus visur ir visa
da. Nepaisant, kokiuose susiėji
muose ir nepaisant, su kokių pa
kraipų žmonėmis jam tekdavo 
sueiti, jis su visais mokėdavo 
gražiai pasiginčyti.

Garbinga būti pažangiam 
žmogui. Kaip greitai Phila. lie
tuviai dažinojo apie jo mirtį, 
visi liūdėjo: liūdėjo biznieriai, 
liūdėjo pažangūs žmonės, liūdė
jo darbininkai, kuriems jis bu
vo artimas per ilgus metus ir 
šelpė pagal savo išgalės. Niekad 
nepasakė, kad jūs daug prašote 
arba daug norite. Sakydavo, jei
gu reikia, tai reikia, še doleriu- 
ką, mielas

Velionis 
landžio 1 
apeigų. J 
kiasdešimts mašinų su virš 200 
palydovų. Palaidotas Lawnview 
kapinėse, Rockledge, Pa. Lai bū
na lengva ilsėtis po žalia velė
na drėgnoj žemelėj per amžius.

Paliko nuliūdime žmoną, 2 
sūnus, vieną dukterį, 3 brolius, 
1 seserį Amerikoj, o tolimesnes 
gimines Lietuvoj. Priklausė 
prie LDS 5 kuopos, SLA, prie 
Lietuvių Tautiško Kliubo ir 
prie Literatūros Draugijos 10 
kp. Taipgi buvo “Laisvės” skai
tytojas per ilgus metus. Minėtų 
draugysčių nariai liūdi netekę 
mylimo draugo ir siunčia gilią 
užuojautą velionies šeimai.

J. S. Rainys.

ROOSEVELTAS SPĖRIAS 
ATMEST PRIEŠKARINI 
x SENATORIAUS ĮNEŠIMA
Berlin, bal. 15. — Vokie

čiai skelbia, kad jų orlaiviai 
bombomis taip sužeidė ke
turis karinius anglų laivus 
naikintuvus, kad jie jau ne
tinką veikimui.
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Masinė Demonstracija ir 
Protestas prie Franco 

Konsulato
įvyks šį šeštadienį, balan

džio 19-tą, 12 vai. pietų laiku. 
Franco (Ispanijos) konsulatas 
randasi prie 53rd St. ir Madi
son Ave., New Yorke.

Balandžio 14-tą sukako ly
giai 10 metų nuo nuvertimo 
karaliaus Alfonso ir įsikūrimo 
Ispanijos respublikos. Vėliau, 
nuo 1936 m., lojalistų valdžia 
per netoli tris metus vedė kru
viną karą už Ispanijos demo
kratiją, prieš Franco fašizmą. 
Fašistas generolas Franco, 
su pagelba svetimų šalių fa
šistų Hitlerio, Mussolinio ir vi
so pasaulio reakcininkų, nuga
lėjo lojalistų valdžią, o įstei
gė visoj Ispanijoj fašizmą.

Per paskutinius du metus 
Ispanijoj siaučia neapsakomas 
kruvinas teroras. D a u g iau 
dviejų milionų žmonių sugrūs-1 
ta į kalėjimus ir koncentraci
jos stovyklas, o daugelis išžu
dyta. Fašistai daugiau ir dau
giau, suranda sau priešų, žu
dynėm nesimato p a b aigos. 
Moterys su vaikučiais badau
ja. Gautas iš Amerikos mais
tas dalinamas turtingiems ir 
fašistų organizacijoms. O 
bieduomenė pastumta į bado 
mirties nasrus.

Ispanijos lojaiistai yra sim
bolis demokratijos, simbolis 
narsos kovoti už laisvę ir tai
ką. Jie anksčiau ar vėliau nu
spirs Franco fašizmą nuo šios 
žemės kamuolio. Amerikos 
darbininkai šaukiami sudaryti 
milžinišką demonstraciją, rei
kalauti Franco ir jo budelių 
paskelbti Ispanijoj amnestiją 
visiems Ispanijos respublikos 
kaliniams, suteikti maistą ir 
drapanas mot crims ir vai
kams.

Amerikiečiai raginami ra
šyti ar telegrafuoti preziden
tui Rooseveltui ir valstybės se
kretoriui Cordell Hull, pra
šant, kad jie kreiptųsi į gene
rolą Franco su raginimu pa- 
paskelbt amnestiją-laisvę vi
siems Ispanijos liaudiečiams 
kaliniams.

Mes, lietuviai, niekada ne
same atsilikę nuo tarptautinio 
darbininkų judėjimo, tad ir 
šį šeštadienį visi kaip vienas

Išgirskit apie Vėliausius Karo 
Nuotikius, ir apie Lietuvos 

ir Amerikos Reikalus
Penktadienio vakarą, ba

landžio 18-tą, visi esate kvie
čiami atsilankyti Liet. Amer. 
Piliečių Kliubo salėn, 280 Un
ion Avė., Brooklyne, kur įvyks 
Lietuvių Literatūros D-jos 1- 
mos kuopos rengiamos prakal
bos. Kalbės A. Bimba, S. Sas- 
na, J. Gužas.

šiose prakalbose bus aiški
nama reikšmė vėliausių nuo- 
tikių Europos kare. Taipgi 
apie mūsų pačių šalyje svar
bius posūkius karo klausimu ir 
tų posūkių svarbą Amerikos 
žmonių gyvenime.

Bus kalbama ir Lietuvos 
reikalais: kas ten pastarai
siais laikais įvyko, kas atsiek
ta, ko siekiama toliau. Bus aiš
kinama ir apie tai, ką Ameri
koj atvežė ponas Smetona, ir 
Amerikos smetonininkų sie
kiai.

Prakalbose bus raportai iš 
didžiųjų Amerikos liaudies su
važiavimų už taiką ir už at
eivių teises; kas juose nuveik
ta ir kas nutarta veikti.

Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Įžanga nemokama.

Komisija.

Wicks Biliaus Aršiosios 
Ypatybės

Wicks bilius pratęsia ir 
praplečia senovišką “sabota
žo statutą,” buvusį įvestą 
prieš gelžkelicčių streikus 
1870-tų metų laikotarpiu, kuo
met darbininkai kovojo prieš 
Vanderbiltų valdomą New 
Yorko Central gelžkelių siste
mą.

Ypatingoji dabartinio prie
do prie to seno statuto fazė 
yra tame, kad laiko esant di
deliu prasikaltimu palikti “be 
priežiūros bile vagoną, busą 
ar kitokią važiuotės priemonę 
ar įrankį.”

Darbininkams, kurie palik
tų tuos dalykus “be priežiū
ros” graso iki 20 metų kalėji
mo jeigu koks asmuo nukentė
tų to pasekmėj. Jeigu ir nie
kas nenukentėtų ir tai graso 
iki 5 metų kalėjimo.

mar.šuokime į demonstraciją 
suglausti eiles su kitomis tau
tomis ir parodyti solidarišku- 
mą, padėti atidaryti Ispanijos 
lojalistams kalėjimų d u ris. 
Gana kraujo ir ašarų! Gana 
yra kentėti! Kovokime už 
laisvę, prieš fašizmą!

Demonstraciją šaukia Am
nestijai Ispanijoj Laikinas Ko
mitetas.

Kaimietis

AIDO CHORO METINIS

Šį Sekmadienį Būsime 
Su Aido Choru

Brooklyniečiai (o gal ir apy
linkių. lietuviai taip pat) lau
kiame su nekantrybe šio sek
madienio, kadangi turime 
svarbų “deitą” su Aido Cho
ru.

Tas deitas mums svarbus 
keleriopai :

Choras pasiruošęs savo me
tiniam koncertui su nepapras
tai puikia programa, kokios 
jau per ilgą laiką neturėjo
me ir negreit kitos sulauksime, 
kadangi tai paskutinė tokia 
lietuvių dainos šventė šį se
zoną.

Choras tarnauja lietuvių vi
suomenei per visus metus ir 
iš to jau aišku, kad jam norė
sime atsimokėti tuo patimi.

Choras didžiumoje susideda 
iš jaunimo. O kur gražiau, kil
niau ir visuomenei naudingiau 
auklisi jaunimas, jei ne cho
re? Jei taip, tai dalyvavimas 
choro koncerte ir tuomi padė
jimas chorui dar gražiau ir 
sėkmingiau augti ir bujoti bus 
ir parama jaunimo auklėjimui.

Viską bendrai paėmus, ma
tome, kad visi norintieji gra
žiai, smagiai ir naudingai pra
leisti popietį šį sekmadienį, 
balandžio 20-tą, dalyvaus ne 
kur kitur,' kaip tik Aido Cho
ro koncerte, New National 
Hali, 261-67 Driggs Ave., 
Brooklyne (Greenpoint). Pra
džia 5 :30 po pietų. Įžanga tik 
75c ir 50c. C. D.

Jurgis Pužauskas Sutiko 
Mirtį Darbe

Tūkstančiai Protestavo prieš 
Kapojimą Paskyrą Miesto

Liaudies Švietimui
Keli tūkstančiai newyorkie- 

čių, atstovaują šimtus tūks
tančių unijistų iš beveik kiek
vieno amato ir profesijos, 
taipgi kitas pilietines organi
zacijas, susirinko prie Mies
to Salės protestuoti prieš ka
pojimą budžeto. šis buvęs di- 
džiausis žinomas išstojimas su 
protestais prieš budžeto kapo
jimą. ,

Delegacijų vadai, kuriems 
pavyko pro policijos eiles pra- 
sisprausti Miesto Salės vidun, 
kur buvo Sąmatų Tarybos po
sėdis svarstymui budžeto, savo 
kalbose kritikavo kapojimą 
budžeto ir ypatingai visi pa
smerkė majoro pasiūlymą nu
kapoti švietimui paskyras net 
ant pusseptinto miliono dole
rių.

Tūkstančiai negalėjusių, įei
ti vidun, storomis linijomis, 
tarsi mūru, laikė apjuosę salę 
visu laikotarpiu, kada salėj 
tęsėsi posėdis.

Proga Jieškant Biznio
Veik per 4 metus, New Yor

ko, Brooklyno ir apylinkėje, 
ABC Board neišdavė daugiau 
aplikacijų degtinių krautu
vėms (Liquor Package Store.) 
Bet dabar vėl išduoda aplika
cijas ir yra proga gaut leidi
mus atsidaryt paujus Liquor 
Package Store. .Daugelis žmo
nių subruzdo duot aplikacijas, 
reikalaudami leisti atsidaryti 
kalbamų krautuvių. Aplikaci
jas galima gauti ABC Board, 
2 Lafayette St., New York Ci
ty.

Norint atsidaryti Liquor 
Package Store, reikia -eit taja 
pačia procedūrą, kaip ir res- 
taurantai atsidarant su Liquor 
License. įteikia nuimt paveiks
lai. Dienraštis “Laisvė” atlie
ka legališkus paskelbimus iš
duotų License ir patarnauja 
nuėmimui reikalingų paveiks
lų. ,

i. Pereitą . trečiadienį New 
Yorke užregistruota 10,28$) 
asmenys nacionalio apsigyni
mo kariškiems darbams.

įvyks Sekmadienį, Balandžio 20 April
NEW NATIONAL HALL

261-67 Driggs Avenue Brooklyn, N. Y.

Sužinota, • kad Jurgis Pu
žauskas, dirbęs ant trauklio 
laivuko (tugboat), balandžio 
7-tą darbe nuvirto nuo laivu
ko ir prigėrė. Jo kūno kol 
kas nepavykę surasti. Velio
nio sesuo Žilinskiene, Aido 
Choro vedėjos Aldonos Žilins
kaitės motina, ir brolis Ka
zys Pužauskas dėl brolio Jur
gio netikėtos mirties skaudžiai 

i užgauti—nuliūdę ir susirūpi
nu____________ .________

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

RANDAVO.UMA1
Pasirandavoja du atskiri kamba

riai, rytuose (east side). Gera trans- 
portacija. Prašome kreiptis pas: 
Mrs. A. Shabas, 12121 Wilshire, De
troit, Mich. (92-94)

REIKALAVIMAI
Reikalingas geras lietuvis advo

katas, prašome tuoj atsišaukti seka
mu antrašu: Joe Atronsky, R. D. 12, 
Point MariOn, Pa. .(92-94)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Maspetho Namų Savininkų Susi
vienijimas rengia vakarienę, šešta
dienį, balandžio 19 d. Liet. Piliečių 
Kliube, 6039 — 56th Rd. Turėsime 
skanių užkandžių, taipgi lietuviškų 
dešrų. Kviečiamė draugus ir pažįs
tamus dalyvauti ,šioje vakarienėje. 
Įžanga $1.00. Pradžia 8 v. v. Komi
sija: S. Briedis, Pirm., Vincas Kar
tonas, Vice-Pirm. ir J. Benediktas, 
Sekr. (92-93)

Aidbalslal, vadovybėj© B. Aalinaitės

Gerbiami Brooklyn© 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 keletu metų atgal lietuviams ir jį gražiai pri
ėmė. “Aidbalsiai,” vadovaujant B. Šaknaitei; Rusų Šo
kikų Grupė, ir vietinė visų mylima dainininkė Aldona 
Klįmaitė.

Po Menines Dalies Programos Seks šokiai 
Prie Puikios Orkestrus

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

Kelrodis: Važiuokite Lorimer St. arba Graham Ave., gatvekaridį 
iki Diiggs Avė. J

Požeminiu traukiniu, paimkite 8th Ave. Independent traukini ir 
išlipkite ant Nassau Ave. stoties.

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graham & Manhattan Aves.

BROOKLYN, N. Y.

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

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

___ E.'41 JO __

Gorkio Filmų Festivals 
Irving Teatre

Pradedant balandžio 18-ta, 
Irving Teatre, Irving PI. ir 15- 
th St., New Yorke, pradės ro
dyti dvi puikias filmas, paro
dančias pasauliniai garsaus ir 
liaudies mylimo rašytojo Mak
simo Gorkio gyvenimą ir jo 
kūrybą.

Viena iš tų filmų, “Gyve
nimo Universitete,” gaminta 
Sovietų Sąjungoj pagal paties 
Gorkio autobiografinį veika
lą “Mano Universitetai” paro
do Gorkio jaunystę ir tas pa
sibaisėtinas sąlygas, į kurias 
caristinės Rusijos liaudis buvo 
nustumta, ir jauno Gorkio ver
žimąsi iš tų tamsumų į šviesą, 
mokslą ir kartu traukimą liau
dies iš materialio ir dvasinio 
skurdo.

Antroji filmą, “Ant Dug
no,” gaminta žymaus francū- 
zų filmininko Jean Renoir, yra 
paremta to pat vardo (Na 
Dnie) Maksimo ‘ Gorkio veika
lu. Pamatymas tos filmos ne
paprastai padeda pažinti ir 
įvertinti Gorkio genijų.

Rodo nuo 10:30 ryto iki 
siaunakčio.

ĘROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

pu-

Jamaico’s telefonai irgi per
vedami ant “dial”-ratelio su
kimu pašaukimo sistemos.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs siuvėjas (ope

rator) prie vyrų paltų. Darbas tik
tai vakarais ir šeštadieniais. Prašo
me kreiptis pas Schnitzer ir Pollack, 
297 Broadway, kampas Marcy Ave., 
Brooklyn, N. Y.

SANDĖLIS VISOKIŲ

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

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

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata .................... 6Qc
Ramatų žolės ........................  60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

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

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

Tel. Glenmore 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

llnoorporntod
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union A venae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT’—HAvemeyer 8-1,158

i

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto. 
Tel. SOuth 8-1551
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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.

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

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

SKELBK1TCS “LAISVĖJE

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

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 BARBĘRIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
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!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Stal

L?
Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai ifimieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karsto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be Jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661




