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Prašome visų “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.
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Melo Galas Išlindo.
Valdžia Streiklaužio 

Rolėj.
Akis Už Aki.
Nachališki Vadai.
Nauja Taksų Našta.

Rašo A. Bimba

Darbo žmonių I 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

!

Klerikališka “A m erika” 
(bal. 18 d.) patalpino bjau
rų “laišką iš Europos.” Kal
ba apie iš Lietuvos išvažia
vusius Vokietijon žmones. 
Jų tarpe esą patekę labai 
daug lietuvių, buvusių ponų 
ir činovninkų.

Tie ponai buvę Tarybinės 
Lietuvos kalėjimuose ir bu
vę “baisiai nukankinti.”

Bet čia ponas Laučka ne
mokėjo melo galą paslėpti. 
Jma ir ve ką išplepa apie 
tuos “mučelninkus.” Girdi:

“Vienas jų, patekęs į lais
vę, išėjo iš proto. Tai leite
nantas Savytis. Atvykęs į 
Bajorų stotį, Klaipėdos 
krašte, jis nebeišlaikė — iš
ėjo iš proto.”

Pasirodo, t kad kalėjime 
būdamas buvo sveikas, o iš
ėjo iš proto atbėgęs Klaipė- 
dijon pas vokiečius. Ir vis 
už tai kalta Lietuva! r

Tik galime įsivaizduoti, 
kas būtų atsitikę su Lietu
vos žmonėmis, jeigu visa 
Lietuva būtų patekus po 
Hitlerio letena. O Laučka 
nori, kad Hitleris Lietuvą 
“išlaisvintų.”

Keista ir tas: Šitie visi 
karininkai, ponai, buvę val
dininkai buvo suimti, kaipo 
pavojingiausi, ir “nukankin
ti,”, o dabar visi Vokietijoj 
atsidūrė.

Tai kokiems galams to
kius baisius ir pavojingus 
sutvėrimus Lietuvos vyriau
sybė išleido? Juk iki šiol 
“Amerika” 
pasakojo,
dabar nebeišleidžiama 
viena gyva dūšia.

ir kiti šlamštai 
kad iš Lietuvos 

nei

val-New Yorko miesto 
džia užsispyrė sugriauti 
transportacijos uniją. Majo
ras LaGuardia elgiasi kaip 
koks Smetona. Negali jis 
pakęsti organizuotų darbi
ninkų. Nori, kad jie būtų 
saujalės politikierių aukos 
ir neturėtų jokios organiza
cijos juos užtarti.

Tasai liberalas nusispjo
vė ant visko, ką pirmiau 
dažnai skelbdavo.

Atsimenu, kaip tuojau po 
karo šitas LaGuardia ug
ningas prakalbas sakydavo 
Amalgameitų Rubsiuvių 
Unijos konvencijose.

Balandžio 17 dieną šimtai 
nazių orlaivių naikino Lon
doną. Bal. 18 dieną tuo pa
tim anglų orlaiviai atsimo
kėjo Berlynui.

Akis už akį, gyvybė už 
gyvybę, kaip pasiutę žvėrys. 
O Berlyne ' Hitleriui nei 
plaukas nuo galvos nenu
krinta, Londone sėdi gerai 
apsaugotas Churchill, žūsta 
paprasti žmonės, kurie ne
turi nei kur- pabėgti, nei 
kur tinkamai pasislėpti.

Vokiečiai Vejasi 
Graikus - Anglus 

Visu Frontu

KONSTITUCINIŲ LAISVIŲ SUVAŽIAVIMAS
REIKALAUJA PALIUOSUOT BROWDER) IR 

BRIDGESĄ; ATMEST VINSONO ĮNEŠIMA

Užėmė Tris Geležinkelių Miestus; Sakosi Išžudą Daugius 
Bėgančių Anglų; Dabar Naziai Žygiuoja per Lygumas

—Vokiečių prieplaukų, iš kur tikisi lai
vais pasprukti.

Vokiečiai užėmė geležin
kelių miestus Kalabaką, 
Trikkalą ir Larissą; perėjo 
per buvusias graikų-anglų 
apsigynimo linijas kalnuose 
ir dabar žygiuoja Thessali- 
jos lygumomis, kurios yra 
apie 35 mylių pločio, iki ki
tų kalnynų toliau. į pietus. ’ 

Vakariniame Graikijos 
fronto gale italai sėkmingai 
atakuoja anglus ir graikus 
ir užėmė miestą Janiną prie 
vieškelio.

Vokiečių orlaiviai, tankai i 
ir šarvuoti automobiliai ne- 
atlaidžiai kapoja daugius 
anglų kariuomenės, ( kuri 
kaip “koks tvanas” plaukia 
atgal per Thessalijos lygu
mas ir linkon istorinės The- 
rmopylų tarpkalnės.

Keliai, kuriais anglai nu
bėga, liekasi užversti jų la
vonais.

Vokiečiai dabar ypač įn
irtusiai grumiasi linkui Vo
los prieplaukos rytuose. Ma
noma, kad anglai stengsis 
ten susėsti į laivus ir plaukt 
sau iš Graikijos.

Pranešama, kad anglai ir 
graikai bandys sudaryt 
naują apsigynimo liniją nuo 
lonijos Jūros, ties Preveza 
vakaruose, iki Euboejos 
įlankos rytuose, už 25 iki 50 
mylių į pietus nuo paskuti
nės savo linijos.

Berlin, bal. 21. 
komanda praneša:

Vokiečiai su savo mecha
nizuotomis jėgomis grumia
si vis toliau pirmyn ' ištisu 
Graikijos frontu, nuo Joni
jos Jūros- iki Aegejaus Jū
ros įlankos.

Graikų ir anglų armijos 
skubotai traukiasi atgal. 
Daugelis anglų bėga linkui

Washington. — Suvažiavi 
mas Visašališkos Federaci
jos dėlei Konstitucinių Lais
vių Gynimo sekmadienį pri
ėmė rezoliuciją, kur reika
lauja išlaisvint Earlą Brow- 
derį, Gene ralį Komunistų 
Partijos sekretorių. Suva
žiavime dalyvavo du šimtai 
delegatų iš įvairių valstijų.

Rezoliucija taipgi reika
lauja sustabdyt bandymus 
siekiančius deportuoti iš 
Amerikos į Australiją Har
ry Bridgesą, vadą CIO uni
jų vakariniame Amerikos

pakraštyje, ir pasmerkia 
Vinsono sumanymą kongre
sui dėlei verstino streikų 
taikymo, kaipo “didžiausią 
pavojų organizuotam . dar
bininkų judėjimui.”

Konstitucinių Laisvių Fe
deracija ragina visas dar
bininkiškas ir šiaip pažan
gias organizacijas siųst rei
kalavimo telegramas kon- 
gresmanams ir senatoriams, 
kad paliuosuot Browderį ir 
Harry Bridgesą ir atmest 
Vinsono sumanymą.

Nauji Taksai Mi 
lionam Mažai 

Uždirbančiųjų . *lit <'•)

Pagal Dabartinius Taksų Sumanymus, Žmogus Turės Sumo
kei 75 Dolerius Taksy, Kur Iki Šiol Mokėjo Tik 12 Dolerių I

Graikai Teigia, Kad 
Jie Tvarkiai Trau

kiasi Atgal
Athenai, bal. 21.—Graikų 

komanda praneša:
Graikų ir anglų kariuo

menė tvarkiai traukiasi at
gal, o traukdamiesi veikliai 
atsišaudo ir tuomi trukdo 
vokiečius b e s i v e ržiančius 
pirmyn.

Graikų - anglų armijos 
laikosi čielybėje, ir niekur 
vokiečiai nesulaužė apsigy
nimo fronto.

30 vokiečių orlaivių kar
totinai bombardavo Piręjų, 
Athenų prieplauką, ir 
usį. Penki bombininkai 
myn nušauti.

Graikai atmušė italus 
karinėje fronto dalyje; 
ėmė jų į nelaisvę.

ze-

va- 
pa-

Jungtinės Valstijos Ben
dradarbiaus su Ka
nada Ginklavimesi

Hyde Park. — Sekmadie
nį čia pas prezidentą Roose- 
veltą svečiavosi Kanados 
ministeris pirmininkas Ma
ckenzie King; tarėsi apie 
abiejų šalių apsigynimo rei
kalus. Po to abudu išleido 
bendrą pareiškimą, jog nuo 
šiol Jungtinės Valstijos ir 
Kanada dalinsis visomis 
turimomis priemenė mis, 
kad išvien galėtų geriau už
tikrinti abiejų apsigynimą.

Tarp kitko, Jungtinės

Kuriasi Rumunijoj 
Bruzdėjimas prieš 

Vokiečius
Budapest, Vengrija. — 

Vengrų radio paskelbė, jog 
Rumunijos ministeris pir- 
ninkas Ion Antonescu su
šaudė kelis narius fašistų 
Geležinės Gvardijos už gin
klų nešiojimąsi.

Nazių Tankai Šaudė 
Bėgančius iš Mūšio 

Italus Libijoj
London.—Pavėluotas pra

nešimas iš Egipto sako:
Apgulus vokiečiam ir ita

lam anglus Tobruke, Libi
joj, angli taip smarkiai kon- 
tr-atakavo priešus, kad tūk
stantis italų leidosi bėgti at
gal. Vokiečių tankai tuomet 
atidengė ugnį ' į bėgančius 
italuš; nemažai italų su
šaudė, o kitus privertė grįžt 
frontan ir tęst mūšį.

Per šešias* pirmąsias ap
gulos dienas, anglai ties To- 
bruku paėmė į nelaisvę pus
antro tūkstančio priešų ka
rių, daugiausia italų. Tarp 
belaisvių yra vienas vokie
čių oficierius, vienas italų 
pulkininkas ir daugiau kaip

Washington, bal. 21.— 
Jungtinių Valstijų kongre
sas šiandien pradeda svars- 

’ tymus, kaip taksais išrinkti 
iš gyventojų pusketvirto bi- 
liono dolerių daugiau mo
kesnių per metus.,

Planuojamas naujas tak
sų įstatymas kliudys tūks
tančius žmonių, kurie iki 
šiol buvo paliuosuoti nuo 
taksų kaipo permažai uždir
bantieji. Šie taksai skiriami 
smarkesniam ir platesniam 
ginklavimui Amerikos ir 
Anglijos.

Kongreso lėšų komisija 
svarsto sekamus sumany
mus dėlei taksų didinimo:

Pakelt nuo 4 iki 8 pro
centų taksus nuo paprastų 
įplaukų.

Imt priedinius taktus pra
dedant nuo $2,000 metinių 
įplaukų, o ne nuo $4,000, 
kaip kad iki šiol buvo.

Vedusį vyrą pradėt tak- 
suot nuo $1,800 metinių pa
jamų. Iki šiol tokie turėjo 
mokėt taksus pradedant tik’ 
nuo $2,000.

:Rinkt taksus nuo pavie
nių žmonių uždirbančių ma
žiau kaip $800 per metus.

Korporacijų taksus pakelt 
nuo dabartinių 24 procentų 
iki 28 ar 30 proc.

Centu daugiau aptaksuot 
galioną gazolino; pakelt 
įtaksus automobiliam, taba
kui, papirosam, cigaram, 
alkoholiniam ir blaiviem 
gėrimam, saldainiam, gele
žinkelių tikietam ir tt.

Žymiai padidint karinius

taksus, kurie dabar yra 10 
procentų.

Skaičiuojama, jog kur iki 
šiol žmogus tūrėjo mokėt 
$12 taksų per metus, tai pa
gal dabartinius sumanymus 
jam reikėtų mokėt apie 75 
dolerius metinių taksų, pri- 
skaitant ir pakeltus taksi
mus mokesčius ant įvairių 
reikmenų.

Siaučia Atakos ir 
Kontr-Atakos Ties 
Tobruku ir Šokimu

A

V

Cairo, Egiptas, bal. 21.— 
Anglai praneša:

Vokiečių-italų apsupti an
glai Tobruke, Libijoj, ata
kuoja ir kontr - atakuoja 
priešus, o priešai anglus. 
Anglai sudaužė dar keturis 
vokiečių-italų tankus.

Panašūs veiksmai eina 
taipgi ties Solumu, Egipte, 
tarp anglų, iš vienos pusės, 
ir italų-vokiečių, iš antros.

Vokiečiai sulaikyti nuo 
tolesnio žygiavimo pirmyn 
Egipte.

Kai anglai apvalys Ethio-' 
piją nuo italų kariuomenės, 
galės daugiau pajėgų at
siųsti prieš vokiečius-italus 
Egipte.

< a*

RUMUNŲ ARMIJA GA
TAVA KOVA! Už ŠALIES 

“PRISIKĖLIMĄ”
Bucharest, Rumunija.— 

Sustabdytas traukinių važi
nėjimas tarp Rumunijos, iš 
vienos pusės, ir Vengrijos ir 
Bulgarijos, iš antros.

Pranešama, jog rumunai, 
pradėję plačiai bruzdėt' 
prieš vokiečius, ir gal kil
siąs “naminis” karas.

Rumunų ministeris pirmi
ninkas Antonescu sekmadie
nį atsikreipė su atsišauki
mu į Rumunijos žmones. 
Apgailestavo, kad iš Rumu
nijos atimta dideli plotai 
žemės, bet, sako, “tikimės, 
jog su Dievo pagalba rumu
nai vėl atsikels iš mirusių
jų”

Premjeras A n to n e scu 
taipgi pareiškė, kad Rumu- 

tų kalbindami juos į oficie-'nijos armija pasiruošus ko
rius armijos, orlaivyno irjvoti, ir “tai šventa armijos i^rpkalnę vakarinėje dalyje 
jūrų laivyno; ima i 
tus einančius ketvirtų me
tų mokslą kolegijose. Jau 
surinko tūkstančius studen
tų kaipo kandidatų į atsar
gos (rezervo) oficierius.

Skaičiuojama, jog armi
joj iki vasaros bus 35 tūk-

Renka Tūkstančius 
Amerikos Studentų 
| Amerikos Oficierius

Tuo laiku anglai sunaiki
no 33 vokiečių ir italų tan
kus.

Aplink Tobruką visomis 
pusėmis pilna užmuštų ir 

i mirtinai sužeistų vokiečių ir 
italų.

• Roma, bal. 21.—Vokiečių 
orlaiviai nuskandino karei
vinį anglų laivą Solumo 
įlankoj, Egipte, kaip sako 
italai.

Į

i

Washington. — Jau du 
mėnesiai kai Amerikos ka
rininkai lankosi tarp uni
versitetų ir kolegijų studen- 
J -1 11 » 1 • • . • /»•’ • I

Vokiečiai Praneša:
Berlin, bal. 21.—Vokiečiai 

šturmu užėmė Metsovo

Amerikos Marininkai 
Sergės Jos Atstovybę 

Londone

Rooseveltas Saukia 1,- 
000 Amerikiečiy Dak

taru Anglijai

j'iiu ii i vuw, ii vai bvvutct ainiijvai i. y
stu den-; pareiga nušluot gėdą ir pa- Graikijos fronto ir grasina

Valstijos gaus iš Kanados stnnčia-i . kolegijų studentų
300 milionų dolerių vertės 
aliumino ir kitų karinių me
džiagų. Kanada gaus sau ir 
Anglijai ‘trūkstamų karinių 
reikmenų ir pabūklų iš Jun
gtinių Valstijų.New Yorko žydų dien^ 

raščio “The Day” darbinin-1 dažnai z įvyksta Amerikos 
kai išėjo į streiką. Šitie dar- Darbo Federacijoje, 
bininkai priklauso prie Lai-| šiame atsitikime Amalga- 
kraštininkų Gildijos, kuri meitų lyderiai lošia skebų

rolę.priklauso prie C.I.O.
Gi Amalgameitų Rubsiu

vių Unijos New Yorko ta
rybos nariai begėdiškai at-'da pakelti taksus vienu 
virai padeda “The Day” bo^- trečdaliu, arba 33 nuoš. 
sams streiką sulaužyti. Vi
sus streikierius apšaukė1 darbo žmonių, žinoma. Vel- 
raudonaisiais. -nias-nerenka kapitalistų ir

Amalgameitų Unija irgi į monopolistų, nes jų pelnai 
priklauso prie C.I.O. Tai to- yra pakilę daugiau kaip 
kia pat tragedija, kokia .šimtu nuošimčių.

Washington© valdžia ža-

Ant ko ta našta kris? Ant

žeminimą, ištikusį rumunus 
1940 metais.”

NAZIA1 STENGIASI UŽKIRST 
ANGLAM PABĖGIMA 

E GRAIKIJOS
verstinai paimtų. Bent 10 Berlin, bal. 21.—Vokiečių 
tūkstančių jų bus siunčiama orlaiviai be paliovos bom-| 
į armijos oficierių lavinimo barduoja Graikijos prie- 
mokyklas, kur jie bus mo- plaukas ir anglų laivus jose, 
kinami per tris mėnesius, kad anglų kariuomenė Grai- 
Kas tuos kursus sėkmingai kijoj negalėtų susėst į lai- 

leitenahto I vus ir persikelt į Egiptą.

Berlin, bal. 21.—Vokiečių

prie-

iš šono atkirst pasitraukimą 
graikam.

Washington. — Jungtinės 
Valstijos siunčia 35 savo 
karinius marininkus į Lon
doną sergėt ten Amerikos 
ambasadą.

VOKIEČIAI “KAIP AMARAS 
GULA ANT GRAIKŲ 

IR ANGLŲ

užbaigs, gaus 
laipsnį.

Varu paimtieji armijon 
studentai turės šešis mėne
sius ištarnaut pirma negu 
galės įstot į oficierių lavini
mo mokyklą.

Vokiečiai sako, kad jie nu
skandino ir sužeidė daug 
anglų laivų Graikijoj.

London, bal. 21.—Anglų 
submarinas nuskandino vie
ną žibalinį italų laivą Vi
duržemio Jūroj tarp Sicili
jos ir Tripolio. Laivas buvo 
pilnas prikrautas reikmenų 
siunčiamų vokiečiam-italam 
Libijoj ir Egipte.

Athenai, bal. 21.—Nau
juoju Graikijos ministeriu 
pirmininku tapo bankinin
kas Manuelis Tsudaros.

Roma, bal. 21.—Italai . ir

London, bal. 21.—-Nežiū
rint anglų ir graikų didvy
riškos . kovos, vokiečiai 
Graikijoj maršuoja pirmyn. 
Jie jąp yra užėmę du treč
dalius viso, to krašto. Anglai 
sako, jog “nesuskaitoma 
daugybė” vokiečių su tan
kais ir šarvuotais automobi
liais “kaip amaras” gula 
ant graikų ir anglų armijų 
Graikijoj.

Anglijos laikraščiai įspė
ja, kad teks anglų kariuo
menei visiškai pasitraukti iš 
Graikijos ir laivais plaukt į 
Egiptą, bet sako, pats išsi-

New York. — Čionaitinis 
“Daily News” • rašo, jog 
Amerikos marininkų siunti
mas saugot jos atstovybę 
Londone yra vienas iš pra
dinių mažesnių žingsnių ve
dančių šią šalį linkui karo. 
Tas laikraštis nurodo, kad 
nei Anglija nei kitos šalys 
nelaiko kariškių savo sargų 
prie savo atstovybių Wash
ingtone.

Hyde Park, N. Y.—Prez. 
Rooseveltas atsišaukė, kad 
tūkstantis amerikiečių gy
dytojų savanoriai važiuotų 
Anglijon tarnauti Anglų 
Raudonajam Kryžiuje. Pre
zidentas sakė, kad Anglijai 
“baisiai trūksta gydytojų.”

45 Gaisrai Supleškino Daug 
Miškų New Jersey

Lakewood, N. J.—45 gai
srai sunaikino 25 tūkstan
čius akrų miškų ir 68 na
mus čia ir kitose New Jer
sey valstijos vietose į pietus 
nuo Atlantic City. Nuosto
liai skaičiuojami dviem mi- 
lionais dolerių.

Gaisram gesinti buvo pa
šaukti ugniagesiai su maši
nomis iš Jersey City, New- 
arko, Prince tono ir Camde- 
no, N. J., taipgi jauni dar
bininkai iš CCC pašalpinių 
darbų stovyklų, kareiviai iš J8

■

;. " . . . Egiptą, net sako, pats issi-
vokiečiai paėmė j nelaisvę kraustymas iš Graikijos bus 
visus anglus, karius kuriuos labai. 1)avojingas anglams.
anglai buvo iš savo laivų iš
kėlę į Bardią,^Libijoj,—sa
ko italai. ORAS.—Giedra ir vėsiau.

GAL ISPANIJA LEIS VOKIE
ČIAM UŽPULT ANGLUS 

GIBRALTARE
.London, bal. 21.—Anglų 

valdovai bijo, kad Ispanija 
gali nusigąsti grūmojančių 
rėikalavimų iš Vokietijos'Fort Dix stovyklos ir jūrei- 
pųsės ir praleist per ispanų viai. 
žėmę vokiečius užpult* ang
lus Gibraltaro tvirtumoj. 
Ta tvirtuma valdo vandens
vartus tarp Atlanto Vande- nių orlaivių stovyklą Lake- 
nyno ir Viduržemio Jūros, ihurste, N. J.

Keli tuzinai žmonių 
sužeista, tarp jų ir 14 ka
reivių. Vienas žmogus mirė. 

Gaisras apsvilino ir kari-
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eis. Septynius sykius aš buvau teisiamas 
ir nuteistas per Anglijos vyriausybę In
dijoje ir daugelis mano gyvenimo metų ' 
randasi palaidoti kalėjimo sienose. Aš
tuntas sykis, arba devintas sykis ir keli 
metai daugiau kalėjimo, labai mažą skir
tumą tepadarys.

“Bet ne mažas dalykas, kas atsitiks su 
Indija ir su milionais jos sūnų ir dukte
rų. Tai toks yra klausimas prieš mane 
ir galutiname rezultate toks yra klausi
mas prieš jus, gerbiamasis. Jei Anglijos 
valdžia įsivaizdina, kad ji gali amžinai 
juos išnaudoti ir jais lošti, kaip išnaudo
jo ir lošė praeityje, tai jinai smarkiai 
klysta.”

Ir iki šiol savo žiaurių nagų Anglija . 
neatitraukia nuo didžiosios Indijos. O 
svietui ji sakosi kovojanti už žmonių 
laisvę ir demokratiją.

Pramone Reikala i! j a 
prityrusių Darbininkų

Tegul Jie Padengia Karo Kaštus
Valdžia grūmoja pakėlimu taksų. Dau

giausia taikoma paprastiems, darbo žmo
nėms. O vis tžfi vardan karo. Betgi pa
prasti žmonės karo nenori, nusistatę 
prieš karą.

Kas kita su plutokratija, su fabrikan
tais ir Wall Stryto finansieriais, ku
rie tunka karo metu. Tegul jie padengia 
visus karo ir apsiginklavimo kaštus. Jie 
ir ištesėti lengvai gali, nes jų pelnai pa
kilo į padanges. Jie bilionus dolerių že- 
riasi į kišenius, o valdžia planuoja už
versti naują naštą ant tų, kurie vos ga
lą su galu suvesti gali.

Ar Amerikos Žmonės Nesupranta 
Pavojaus?

Prieš porą dienų prezidentas Roose- 
veltas smarkiai išbarė Amerikos žmo
nes. Jis sakė, kad tie žmonės dar vis ne
mato pavojaus, dar vis nėra susižavėję 
valdžios žygiais.

Bet mums atrodo, kad Rooseveltas čia 
smarkiai klysta. Amerikos žmonės mato 
labai didelį pavojų, bet tiktai ne tame, 
kame jį įmatb Rooseveltas.. Jie mato pa
vojų ne tame baube, kad kas nors gali 
iš lauko ant Amerikos užpulti ir pradėti 
karą ,ant mūsų žemės. Tokio pavojaus 
niekur nesimato.

Kur yra labai didelis pavojus ir kur 
jį Amerikos žmonės labai gerai mato, 
tai Roosevelto valdžios pastangose 
įtraukti Ameriką į europinę skerdynę. 
Tad aišku, kad tie žmonės negali susi
žavėti. valdžios daromais žygiais.

Garsaus Žmogaus Garsus
Pareiškimas

- ir**
Indijos liaudies vadas Nehru randasi 

kalėjime. Jį kalėjime uždarė ir laiko An
glijos valdžia, kuri turi pavergus visą In
diją.

Šis garsus indusų vadas teisme teisėjui 
į akis pasakė sekamą kruviną tiesą:

“Visai nesvarbu, kas atsitiks su mani
mi šiame teisme arba po teismo. Atskiri 
žmonės mažai tereiškia. Jie ateina ir nu
eina, nueisiu ir aš, kai mano kaleina at

Skerdynė Graikijoje
Tas tiesa, kad vokiečiai Graikijoje ne

sulaikomai veržiasi pirmyn. Bet taipgi 
tiesa, kad už kiekviehą pėdą laimėtos že
mės jie užmoka baisią kainą. Pasirodo, 
kad Graikijoje jau ir Anglija turi nema
žai gerai ginkluotos armijos. Ta armija 
kartu su graikais laikosi labai kietai ir 
kovoja už kiekvieną teritorijos colį. Hit
leris tūkstančiais šeria savo kareivius 
graikų ir anglų kanuolėms.

Sakoma, kad ta skerdynė tokia baisi, 
jog tokios jokiam kare dar nėra buvę. 
Gal ir tiesa. Mat, Graikija labai paranki 
šalis apsigynimui. Gerai ginkluota armi
ja gali priešui užduoti baisius smūgius.. 
Kalnai ir uolos sudaro natų rales tvirto
ves armijai, kuri turi gintis nuo priešo, 
pastoti kelią ir sulaikyti jį.

Tačiau mažai tėra . vilties išgelbėti 
Graikiją nuo okupacijos. Prieš kelias die
nas, kuomet Jugoslavija įstojo į karą, 
atrodė, kad suvienytomis spėkomis Ju
goslavija ir Graikija gali neribotai muš
tis ir laikytis. Dabar Jugoslavija išmuš
ta iš karo ir paklupdyta ant kelių. Grai
kijos palaužimas gali būti tiktai laiko 
klausimas.

Pavojingas Bilius
Kongrese yra įneštas bilius prieš dar

bininkų judėjimą, prieš darbininkų teisę 
streikuoti ir kovoti už pagerinimą būk
lės. Jis vadinasi “Vinson Bill,” nes kon- 
gresmanas Vinson jį Kongresai! įnešė.

Tiesa, bilius taip sutaisytas, jog iš vir
šaus atrodo, kad jis nėra teisiog atkreip
tas prieš darbininkų tęsęs. Jis nesako 
tiesiai, kad streikai bus uždrausti ir 
streikieriai baudžiami. Jis tik reikalauja, 
kad darbininkai pasiduotų arbitracijai, 
kai nesusitaiko su darbdaviais.

Tačiau šis politikierių skymas negali 
• apgauti ir neapgaus organizuotų darbi

ninkų. Jau viešai išėjo ir griežtai šį bi- 
lių pasmerkė C.I.O. prezidentas Philip 
Murray. Džiugu girdėti, kad prieš šį bi- 
lių išstojo ir Amerikos Darbo Federaci
ja. Tad reiškia, kad darbo unijų judėji
mas mato pavojų ir stengiasi pastoti 
kelią.

Karo isterijos apimti, Washington© 
valdininkai nebeišsilaiko savo kailyje: 
kasdien jie kepa vienas po kito įstaty
mus, nukreiptus prieš Amerikos žmones.

Vaizdas iš Jugoslavijos. Parodo kalnus ir vingiuotus kelius. Militariniai eksper
tai rękavo, kad Šitokia šiurkšti gamta bus puikus užtvaras prieš Vokietijos me
chanizuotas spėkas. Deja, nazių karinė masina laužiasi pirmyn.
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Visą tautą apimantis iš
tyrinėjimas parodo, jog 
daug pramonių reikalauja 
prityrusių darbininkų, ypa
tingai rytuose ir vakaruose; 
yra užtektinai neprityrusių 
darbininkų.

Neseniai Socialės Apdrau- 
dos Board’o Darbo Biuras 
sąryšyje su Valstijų Darbo 
Ofisais- užbaigė tyrinėjimą 
darbo ir darbininkų visose 
šalies dalyse.

Rasta, jog skaitlius kraš
to prityrusių darbininkų 
tampa mažesnis ir mažes
nis. Su v. Valstijų Darbo 
Tarnystė pristato darbinin
kus apsaugos industrijos 
darbams. Ta tarnystė.užlai
ko apie 1,500 pilno-laiko ofi
sus ir apie 3,000 pusiau-lai- 
ko ofisus visoj šaly.

Federalės Apdraudos Ad
ministratorius, p. McNutt, 
kuris ištyrinėjimo pasekmes 
išdavė, kreipia visų atydą į 
faktą, jog ne visose apy
linkėse randasi užtektinai 
prityrusm darbininkų, — 
neprityrusių visur yra. 
Daug ūkės darbininkų ap
leidžia ūkės ir jieško darbų 
industrijų centruose.

Administratorius nepata
ria darbininkams vykti iš 
vienos valstijos į kitą. Jiems 
pirmiaus vertėtų susinešti 
su valstijos darbo ofisu, 
kur ketina vykti. Iš ten su
žinoti vietos aplinkybes. Kai 
kuriuose industrijų centruo
se gyvenimo sąlygos labai 
blogos, nėra Ramų ar kitų 
gyvenimo vietų darbinin
kams. ir jų šeimoms, nėra 
patogumų. <

Prityrusių darbininkų ne
priteklius kenkia darbui ne- 
kuriose įstaigose, ’bet padė
jimas tampa geresnis su a- 
rpatų lavinimo kursais, ku
rie darbininkus prirengia 
specialiams darbams saugu
mo industrijose. Seni darbi
ninkai, kurie, jau seniai at
statyti nuo darbų, iš naujo 
lavinami, ir kitos įstaigos 
dalina tarpe kelių darbinin
kų darbą, kurį pirmiaus at
likdavo vienas gerai išlavin
tas darbininkas.

Darbo padėtis greitai kei
čiasi. Bet šiuom laiku jis 
yra sekantis: —

Naują Anglija ir New 
Yorkas

(Maine, New Hampshire, 
Massachusetts, Verm ont, 
Connecticut, Rhode Island 
ir New Yorkas.)

Čia su pastatymu naujų 
kareivinių, naujų namų pa
statymu ir įstaigų išsivysty
mu, kelios valstijos praneša, 
jog joms reikalinga.daugiau 
visokių rūšių darbininkų 
statybai. Ypątingai. šios 
valstijos reikalauja prityru
sių metalo darbininkų.

Atlantiko Valstijos
(New Jersey, Delaware, 

Maryland, District of Co
lumbia, Virginia,'West Vir
ginia, Kentucky, iš Penn- 
sylvanijos nėra raporto.)

Reikia prityrusių ir pu- 
siau-prityrusių darbininkų, 
ypatingai mašinistų,' įran
kių ir muštuvų darbininkų 
kaip ir prityrusių darbinių-1 
kų prie orlaivių, laivų būda
vo j imo, plieno ir liejinycių 
industrijose.

Didžiulių Ežerų 
A Valstijos

(Illinois, Indiana, Ohio, 
Wisconsin. Nėra raporto 
dėl Michigan.)

Reik • daugiau darbininkų 
prie pastatymo naūjtį- fabri
kų, kareivinių, naujų namų 
ir įstaigų?''

Čia išdirbystės ir laivų 
statymas reikalauja prity
rusių darbininkų. Per visą 
šitą šalies dalį reikia maši
nistų, įrankių ir muštuvų 
darbininkų, kaip ir darbi
ninkų mašinų įrankių, me
talo, medžio ir kituose ama
tuose.

Dabartiniu laiku yra už
tektinai pusiau - prityrusių 
ir neprityrusių darbininkų.

Pietrytinės Valstijos
(Alabama, Arkansas, Flo

rida, Georgia, Louisianna, 
Mississippi, North Carolina, 
South Carolina ir Tennes
see.)

Reik darbininkų statybos 
projektams, p r ivatiškiems 
ir valdiškiems. Nekurioms 
valstijoms reik prityrusių 
darbininkų, kaip dailydžių, 
metalo darbininkų ir plytų 
mūrininkų.

I Audinių industrijos vys
tosi ir reikalauja prityrusių 
darbininkų. Visos laivų vie
tos netur gana darbininkų.

Pietvakarų Valstijos
(Kansas, Missouri, Okla

homa ir Texas.)
Darbininkų viskam yra 

užtektinai, tikima, jog atei
tyje gal jų pritruks. Už ke
lių mėnesių daugiau darbi
ninkų bus samdoma pasta
tymui pilių, kariškų kvatie- 
4—Industrijos reikalauja 
rų, skridimo laukų ir orlai
vių industrijose; 
daugiau darbininkų 
drabužių gaminimo, 
nistų ir kitų aukštai išla
vintų darbininkų.

šiaur-Centralinės Valstijos
(Iowa, Nebraska, North 

Dakota, South Dakota ir 
Minnesota.)

Čia darbininkų yra užtek
tinai. Vietiniai darbininkai 
samdomi prie įvairių staty
bos darbų.

“Rocky” Kalnų Valstijos
(Arizona, Colorado, Ida

ho, Montana, New Mexico, 
Utah ir Wyoming.)

Čia. daugiausia reikia 
ūkio darbininkų, nes daug 
darbininkų iš čia išvyko 
dirbti saugumo industrijose, 
kur algos geresnės. Nauja 
Meksika raportuoja, jog ji 
gali vartoti daugiau darbi
ninkų jos vatos laukuose ir 
aliejaus apielinkėse.

Arizonoj reikalinga resto
ranų darbininkų.

Idaho reikalauja fabri
kams darbininkų.

Wyoming, su statymu ar
mijos kareivinių reikalaus 
prityrusių darbininkų.

Pacific Valstijos
(California, Oregon, 

shington ir Nevada.)
Daug Saugumo industrijų 

randasi šioje apylinkėje, ir 
reikia prityrusių mašinistų, 
įrankių ir muštuvų darbi
ninkų, suleidėjų, metalo 
darbininkų, prie orlaivių, 
laivų būdavo j imo ir panašių 
industrijų. Reikia dailydų, 
cemento apdirbėjų, plieno 
darbininkų.

Kai kurios orlaivių įstai
gos praneša, jog jos galėtų 
vartoti gerus automobilių 
mechanikus, kurie fiziškai 
tinkami • ir gali skaityti 
“blueprints.”

Common Council for 
American Unity.

reikės 
prie 

maši-

o jie, mus vertina mažiau 
kaip gyvenimo išmatas Rri- 
vickiūš ir kitokius ' padau
žas. Tuom gi tarpu su mū
sų didžiausiu priešu, Sovie
tų Sąjunga, tik konferuo- 
ja, tik tariasi visokiais rei
kalais, ją net .pripažino ga
linga valstybe. Mūsų me
lams, kad “kacapai” netoli 
tokio durnumo, kaip mūsų 
baltagvardiečių generolai, 
visai netiki, kas savaime su
prantama, jog toks ameri
konų elgesys mums labai 
skaudus j iešmas į širdį. Pri
imkit mano pasargą, ponai 
generolai, būkit prisigata- 
voję baisiem įvykiam: jeigu 
kada išgirsim, kad Ruzevel- 
to valdžia palieps mūsų va
dui Smetonai išsikraustyti 
iš svetimo namo, kad iste
riškų generolų neužmuštų 
apoplekcija! Matot, ponai, 
visi mūs isteriški šauksmai, 
maršavimas Washingtonan, 
dovanų apieravojimas nieko 
negelbėjo. Veikiausia, tie 
ponai mūs dovanas savo slū
ginėm išdalino, o apie mus 
amžinai užmiršo. Tokio pa
žeminimo negalima pakęsti, 
tai visai nedemokratiška, 
ponai fašistai. Prieš tai tu
rime visu pajėgumu griež
tai užprotestuoti! Ar tai 
mūsų delegacija tik dėl to 
vos akių neišsidraskė; dova
nas nešdama, kad ponų tar
nai turėtų kuom pasipuoš
ti?

Protestą turi nešti ta pa
ti delegacija, ką pirmiau 
maršavo W a s h i ngtonan. 
Kadangi ji tam žygiui turi 
praktikos, žino, kaip susi
pešti ir vėl susitaikinti. Tu
ri gerą pažintį su dženito- 
riais, tai tas žymiai paleng
vins patirti, kas atsitiko su 
dovanomis. Jeigu pasirody
tų, kad mūsų dovanos jau 
išniekintos, tai būt visai lo
giška pareikalaut sugrąžin
ti, kas savaime reikštų nu
traukimą diplomatinių ry
šių, kas šiuom laiku negalė
tų išeiti mums ant sveika
tos, ponai generolai. Tinka
miausias kovos būdas pri
versti juos pripažinti mums 
lygias teises su kitų šalių 
fašistais, tai kategoriškai 
pareikalauti s u s t a b d yti 
prieš mus boikotą, o jei ne, 
tai mes visiškai sustosim 
meluoti ir keikti ir nepagel- 
bėsim “gaudyme raganų.” 
Tegu jie patys atlieka judo- 
šių pareigas, tai žinos, ką 
reiškia boikotuoti savo prie- 
telius. Pakol jūs, ponai ge
nerolai, pristatysit protestą, 
kur reikalinga, tai aš tuo 
tarpu peržiūrėsiu visą iki 
šiolei i š k 1 a m p otą mūsų 
klampynę. Labai galimas 
daiktas, kad ir pas mus ga-

generolai. Įėjo pasitaikyti netikslumų. 
Mes einam kryžiaus kelius Ar čia koki dyvai: visai ne- 
kapitalistu naudai, nusiže- mokytiem žmonėm, o ir tai 
minam prieš juos iki pasku-'i T--— 
ciausios nieką dėjyštės, atsi
žadam visko, kas žmogų da
ro žmogumi; vergiškai už
giriam visokias jų ruošia
mas kraujo puotas, jų prie
šus prakeiktam nepalygina- 
mai geriau negu jie patys,

Wa-

Protestuokime!
(Feljetonas)

Malonūs ponai ir ponios. 
Pavelykite man atkreipti 
Jūsų malonybių atydą į 
faktą, kad Amerikos valdi
ninkai ir kapitalistinė spau
da mūsų pastangas už at- 
steigimą Lietuvoje kapita
listiniai fašistinės santvar
kos sistematiškai boikotuo
ja. Tai baisiai pragaištingas 
reiškinys, ponai Smetonos 
ricieriai. Mes baigiam nu
plėšti liežuvius bemeluoda
mi ir bekeikdami fašizmo 
priešus, o jie apie mūsų ner
vų suirimą nei kukšt. Tik 
palyginkite: kai čia pribuvo 
kitų šalių pabėgę valdinin
kai, princai, princesės, gene
rolai ir kitokį parazitai, tai 
Amerikos valdininkai šoki
nėjo apie' juos, lyg kad per 
klaidą būtų išgėrę kokio de
ginančio skystimo. Ruošė 
militariries parodas, pyški
no iš kanuolių, rengė iškil
mingas puotas, išvedžiojo, 
ištąsė po visas’ valdiškas į- 
staigas, kaip kokias bež
džiones! O' kapitalistinė 
spauda išreklamavo, išgyrė, 
lygiai su tokiu pasiryžimu, 
kaip mes kad meluojame, 
ponai smetoniniai generolai. 
Visai kitaip su mūšų pabė
gėliais; jiems nei iš orinio 
pištalieto neplekštelėjo, jau 
nekalbant apie Visą go vedą 
pirmiau čia pribuvusių sme
toninių karajiedų, tai ir pa
čiam žvalgybininkų vadui 
Snietonūi atsitrerikus, ponas* 
Ruzveltas, kaip nieko nebu
vę, 'išmovė meškerioti. Kaip 
po Smetonos iš Lietuvos pa
bėgimo-nematė reikalo pa
siųsti užuojautos pasveiki
nimo, taip ir čU jau pribu
vus nekreipė jokios atydos. 
Atmenat, kiek daug rašė1 ir 
į padanges kėlę generolų 
Krivickį kapitalistų špaūda. 
Nors-’jis nebuvo j&kibš fa- :

šistinės valdžios viršinin
kas. Mūsų gi tautos vado 
garbės išgarsinimui genero
lai ^vos ne vos išsiverkė ke
lis colius kapitalistų laikraš
čiuose. Kas ne aklas, tai 
mato, kad Amerikos valdi
ninkai ir kapitalistų laikš- 
raštija, mūsų “tautos” va
dą su visais jo generolais, 
žvalgybininkais ir visais 
barabančikais, mažiau ger
bia ir įvertina negu žulikus 
generolą Krivickį ir Jan 
Valtiną. Kokiais išrokavi- 
mais jie mus taip niekinan
čiai boikotuoja, nelengva 
atspėti. Arba jie čia bus pa
simokinę nuo mūsų boiko- 
tavimo fašizmo priešų, ar 
gali būt “Stalino agentų” 
sukurstyti? Tai baisi likimo 
ironija, ponai

i pasitaiko klaidų! Jeigu už
tiksiu ką n.orš taisytino, tai 
greitoj ateityj viskas bus 
atlikta geriausiai kaip ga
lima.

Iki malonaus pasimaty
mo.

Paulius.

Klausiniai ir Atsakymai
L '• * 4 / t ’t.cr . •» F

I Klausimai:

Gcrb. “Laisvės” Red.: Ma
lonėsit paaiškint apie Lietuvos 
vėliavą. Kadangi Smetonos 
pasekėjai pasakoja, hūk Liet, 
trispalvė vėliava nuo “amžių 
buvusi ir dabar tebesanti,” tai 
aš klausiu:

1. Kokios spalvos buvo Lie
tuvos ’ vėliava Vytauto, Gedi
mino ir Jogailos laikais, t.y., 
prieš Lublino Uniją?

2. Kada, kaip ir kas 
nė., bei įsteigė trispalvę 
vos vėliavą?

3. Kokia dabar yra 
vos vėliava, ar trispalvė ar 
raudona ?■ Jei raudona, ar yra

uzma- 
Lietu-

Lietu-

ant jos koki užrašai—pieši
niai ?

Naujas Skaitytojas.

Atsakymas:
1. Kiek žinoma, praeityje 

Lietuvos vėliava visada buvo 
raudona.

2. Atsakymui į šį klausimą 
p a s i naudosime smetonininko 
Klimo straipsniu: “Kaip buvo 
nustatyta Lietuvos tautinė vė
liava?,” kuris neseniai tilpo 
kai kuriuose laikraščiuose. 
Klimas paduoda istoriją, kaip 
ir kas nutarė atmesti raudoną 
Lietuvos vėliavą ir užkarti jai 
trispalvę. Ir tai buvo padary-

(Tąsa ant:5 puslapio)
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IT’S THIS WAY 
FOLKS KiAl'JlsCV Baltic Art Exhibition 

Starts Friday
*

4

THE OTHER

only, 
more 
even 
awe-

of the show some- 
a pretty girl dash
horse and then me

nu t two

NIGHT, wearied 
and tired, we dragged ourselves to 
see the Ringling Bros., Barnum and 
Bailey Circus—the one and 
Ah, how times change- no 
the circus for circus’ sake for 
here patriotism has reared its
some head. Instead of the conven
tional simple sawdust, we found the 
clowns and jugglers bouncing 
around on vaguely familiar red, 
white and blue.

In the middle 
where we recall 
ing around on a
lodramatically flashing 
flags. Ah! we gasped, the Lithua
nian flag! But no, the colors were 
placed differently, 
couldn’t see any 
we then assumed 
lavian. The other 
been Greece. Gone with the wind 
or going? I must 
sometime.

Ethiopian? We 
reason for that, 
it to be Yugos- 
flag must have

read the papers

More prancing ( 
about sixty glo-

More horsemen, 
around. This time 
rified cowboys appear with sixty 
flags or so. We recognized Cuba 
and then hazarded a guess that all 
the other flags represented South 
America —Good Will, Good Neigh
bor, Pan America, Friendship and 
all that sort of thing.

THE FINALE—AH ME, but the 
girls were pretty. A few hundred of 
them, or so it seemed, paraded up 
and down the arena, snappily cos
tumed, with long white capes being 
carried by servants behind them. 
Up they climb the nets to the top 
of the Garden and them, presto! 
bingo! the white capes fold and you 
see before you a gigantic Ameri
can flag. We stand up, pause, and 
then make a dash for the doors for 
the circus has ended.

DOWNSTAIRS, AFTER slinking 
behind pillars so as not to embarrass 
the masculine end of the “world’s 
tallest couple” we roamed 
and observed the strong 
who looked like an average 
anian woman and all the 
who shouted, clamored and 
ed for your
startling and amazing size, 
form or ability.

Outside, once again in white, grey 
and black reality we wept for the 
melancholy thought that too often 
the 
lost 
the 
But 
not

attention to

around 
woman
Lithu- 
others 

roar-
• their 
shape,

illusion.1
‘‘not in 
column, 
clipping 
it upon

your 
your 
your

from

most precious thing in life is 
with the" passage of years— 

ability to believe in an illusion, 
there is this hope—that it is 

true, that it is not an
WHEN YOU’RE JUST 

the mood” for writing a 
there’s nothing like using a 
from a newspaper, pasting 
a sheet of paper, sending it to tho
linotypist and then reclining in 
chair with a seraphic smile on 
face and a "that’s that!” upon 
lips.

Well, today’s clipping comes
the “Daily Noose”, a college news
paper which lampooned the attacks 
of the Rapp-Caudert Committee, or, 
as they succintly expressed it. “The 
Crapp Committee.”

This little clipping devotes itself 
to one of the threats that are 
about 
unless 
thing 
music.

to destroy our way of life 
we wake up and do some- 
about it. The threat is—

A. Y. C. Calls Students to Strike
/

For Peace on April 23rd
EF

Social in Masp 
Wednesday

MASPETH, L. I., N. Y. — This 
Wednesday, April 23, the Maspeth 
Cavalcades are holding their first 
“Joint Social” with the members of 
the B’klyn Builders at the Caval
cades’ headquarters in Maspeth.

Next month, according to the ar
rangement between the two branch
es, the Builders will hold the “Joint 
Social” at their headquarters, invit
ing the Maspeth group to attend.

DISCUSSIONS
The Soviet-Japanese Non-Agression 

Pact.
Soviet-Japanese Neutrality

AYC STRIKE CALL

in 1917 when a regi- 
gagged campus march-

Today—as 
mented and 
ed off to war — a wave of intole
rance sweeps the American campus.

Again budget cuts, dismissals of 
students and teachers, censorship 
of student press, banning of organ
izations, racial discrimination, dis
torted curricula, inequalities of op
portunity for rural and Negro youth 
— are eloquent testimony that the 

I principles of democratic education 
must be fought for, if they are to, 
endure.

B’rnore Lyros 
Chorus News

hasThe Baltimore Lyros Chorus 
suspended rehearsals for the time 
being as the chorus is now in the 
painful process of looking for ano
ther instructor, 
and the chorus 
holding together 
their utmost for 
chorus.

NEW YORK, N. Y.—On this Fri
day the Baltic-American Art Exhi
bition will open with the outstand
ing creations of Baltic-American ar
tists of Estonian, Finnish, Latvian 
and Lithuanian origin.

The Art Exhibition, to be held at 
the Estonian Hall at 2061 Lexington 
Ave. and 125th Street, will feature 
applied arts, painting and sculpture. 
A section of the hall will be given 
to recent photographs from Soviet 
Estonia, Latvia and Lithuania.

There will be free admission on 
April 27, 28, 29, 30 and May 1, 
2 and 4th.> The exhibition will run 
from April 25 to May 5th. On Sa
turday, April 26th and May 3rd 
special entertainments will be offer
ed and the admission to these spe
cial feature days will be 50c.

On May 3rd the Lithuanians join 
hands with the Finns in a program 
that will feature Finnish and 
uanian choruses, Finnish

Lith-
Folk| VAIVA X AilillOAl JL. VAA\

This is necessary1 Dance Group and musical and vocal 
members are still I soloists. 

» a r i w* z~» 4 z~xand working to 
the benefit of the
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Convoys Mean War, j
No Convoys!

ing to reassure the American people 
that they are still striving to “save 
America’s pence.”

“Those who would plunge us into 
this war,” he said, “have lead the 
American people along step by step 
only reassuring them that each suc
cessive act was ‘most certainly 
short of war’. Now they suddenly 
unmask their entire game, charge 
that any of these steps might have 
been taken as ‘adequate provoca
tion’ by Germany, and that, virtua
lly in self-defense, we must follow 
up with more provocative acts, even 
up to entering the war.

“It is this same philosophy z 
that has led President Roosevelt to 
open the Red Sea to American 
ships, and to take over and fortify 
Greenland. It is the philosophy of 
pushing ourselves forward until Ger
many has no alternative but to 
declare war, and then to lament the 
fact that we have been attacked 
by an aggressor, and defend our
selves.

“If the will of the vast majority 
of the American people to remain 
at peace is not to be trampled in 
blood, if America is to be held back 
from the final plunge into war, it 
is now a matter of life and death 
to millions of Americans to make 
Congress and the President hear 
that the American people will not 
allow themselves to be towed into 
war by any fleet of convoys.”

NEW YORK. — The America 
Peace Mobilization urged the Sena
te Foreign Relations Committee, 
“in the name of the democratic 
will of the American people for 
peace,” to “curb America’s war-bent 
leaders,” by approving the Tobey 
resolution to prohibit the use of 
convoys.

In a wire to Sen. Walter F. Ge
orge, chairman of the Senate Com
mittee, Frederick V. Field, APM 
Executive Secretary, pointed out 
that “even proponents of the use 
of convoys concede that ‘convoys 
means shooting, and shooting means 
war’.”'

"The American Peace Mobiliza
tion,” the telegram read, “urges 
the Senate Foreign Relations Com
mittee immediately to approve the 
Tobey resolution prohibiting con
voys. Even convoy proponets con
cede ‘convoys means shooting, 
shooting means war.’
'“American people still 85 percent 

Į against United States’ involvement 
in the war. In name of democratic 
will of American people for peace, 
pass Tobey resolution and curb Am
erican’s war-bent leaders.”

Advocates of convoys, Field said 
in a statement issued as he sent 
the telegram, are already talking 
of the ‘imminent need of sending 
boys to bolster Britain’s battle
lines,” while at the same* time try

Scoops ’n News 
FromGreatNeckare working veryAll members ; 

hard for the concert that is to be 
held in May with Prof. Bacevičius 
as the headliner. Very serious 
work is being industriously carried 
out by the members of the chorus.

This is calling for hard work and 
is readily being done and carried 
out by each and every member in 
this organization.

Also, the chorus will hold a dance 
to be held on the 26th of Aprii at 
the Lithuanian Hall. The committee 
is very active selling tickets and 
books. The committee is really do
ing its part and is being aided a 
great deal by the members of the 
Lyros chorus. All members have 
books to be sold and each is trying 
his best. How about you? Have 
you got one? If not, see one of the 
committee as soon as possible.

Viewing aforehand, this is rumor
ed to be a gala affair and all who 
wish a very good time should se
cure a ticket from any 
the chorus and attend 
Frolic held by the Lyros 
of April at the Lithuanian Hall, 
853 Hollins Street. Don’t fail to 
get your ticket and attend this 
affair for the time of your life!

Chorus Correspondent:
—Charlie Juskauskas

But today, unlike .1917, student 
America declares U to the’ world. 
“They can’t pull that on us.”

Let us demonstrate, in the tra
ditional anti-war strike on April 
23rd, against those who would 
muzzle education ih order to mis
lead 
war. 
arity 
lands
gain peace and freedom, to halt the 
extension and prolongation of World 
War II. Let us reaffirm our convict
ion that peace is the best defense of 
America.

in 
to 
ri-

us deeper into the European 
Let us demonstrate our solid- 

with students of all other 
in our common efforts to

The 
and Friendly Relations Pact that 
was signed April 13, 1941 by Fo
reign Commissar* Molotoff and Mat- 
suoka, Japanese Foreign minister, 
has turned most imperialist count
ries into a topsy-turvy.

This Neutrality Pact signed by (he 
Soviet Union doesn’t mean that the 
Soviet Union has become a close 
friend 
rary, quite the opposite, it still is 
and will continue to be a political 
enemy of Japan and all the other 
aggressive imperialist countries.

This 
matic 
rialist 
slowly 
signing this pact, now 
ance from Japan that she will keep 
away from the Soviet Territory, es
pecially Mongolian Republic and the 
For Asiatic territory, that 
will not declare war on each other.

The Soviet Union doesn’t 
anything else to do with the impe
rialistic countries and their wars.

The other capitalist countries in
terpret this Neutrality Pact as a 
betrayal to their so-called “peace” 
in the world. This pact is a blow 
to the United States and Great Bri
tain, because now the United States 
will have to lessen her Lease-Lend 
war supplies ' to Great 
she will now have to 
western ocean.

Now has come the 
ment when the United 
withdraw her war 
Great Britain in such great abun
dance and look out for her own de
fence of the Pacific Ocean off the 
shores of the United States; and 
sending more battleships also to pro
tect her Philippine Islands and other 
islands that she owns and also the 
Dutch East Indies to avoid the pos
sibility of Jopan invading 
ed States.

The nations concerned 
the Soviet Union signing 
because now they will 
fight their own battles which they 

) brought about themselves by their 
stupidity and greed instead of ha
ving the Soviet Union doing 
“dirty work for them.”

So you see the result of the 
is rather tragic to the British 
pire. But the Soviet Union has 
a great triumph over the imperialist 
countries and has peace for the So
viet people. The Soviet Union has 
been peaceful with all her other sur
rounding 
it by the 
Germany

to

with Japan; on the cont-

Pact means another diplo- 
victory over the 
political powers 
decaying. The

other impe- 
which are 
Soviets, by 
have assur-

they

want

Britain 
watch

critical 
States 

armament

and 
her

mo- 
must 

to

the Unit-

object to 
the pact 
have to

to

for 
eo
no 

for

Let us strike for:
the right of ail to speak out 
and work for peace
the right to student self-gov
ernment, and the right of stu
dents and faculty meniliers 
organize 
educational opportunity 
everyone, regardless of race, 
lor, creed, or pocketbook 
budget cuts, more NYA 
more students
protection of the rights and 
welfare of conscripts — no re
gimentation or militarization of 
our schools
a campus that is free from in
tolerance and bigotry -J"

Let the students and their organ
ization on every campus now join 
together to demonstrate on April 
23rd at 11 a. m.

UPHOLD THE BILL OF RIGHTS 
ON THE CAMPUS — STOP THE 
BLACKOUT OF DEMOCRATIC 
EDUCATION.

ALL OUT DEFENSE OF DEMO
CRACY IN EDUCATION!

Teachers Hit Back 
At Attempts to 
Censor Textbooks

cou-

member of 
this Spring 
on the 26th

Jr.

Monopolies
Get the Big Piece

to the 
current

cliques 
Steel,

eyeful

Groups Prepare 
For Trip to LDS 
Tourney in Cleveland
BROOKLYN, N. ¥.—A hardy lit

tle group of local Lithuanian youth 
are going to spend the weekend of 
May 3rd in Cleveland/ Ohio, where 
they will either participate in or 
observe the L.D.S. National Bowling 
Tournament which will be held at 
the Empire Bowling Alleys.

The team of Brooklyn Builders 
bowlers which is going consists zbf 
Al Dobinis, Tony Navikas, Johnny 
Blass, Al Purvenas and Bobby 
Bastys. Among those who will be ac
companying them will be Ann Ja
niūnas, Emily Klimas, Mr. and Mrs. 
Orman, Walt Kubilius and Jim Kau
linis. A number of others are also 
expected to go—but as yet they 
haven’t made full arrangements 
with the committee. The larger the 
group going, the cheaper will be 
the tickets since reduced rates will 
be’ had With a larger number. If 
you want to have a good time and 
to do a bit of traveling, let us hear 
from you about this trip to Cle
veland.

—Comm.

It’s Once in a
Lifetime—So

Get Your Tickets
NEW YORK, N. Y.—Every once 

in a while a musical program comes 
along that is a knock-out perfect! 
Such a program will be held on 
Tuesday evening, April 29, when 
three of the world’s finest artists 
are presented in a concert of Rus
sian music. ,

Paul Robeson, world-noted singer, 
Benny Goodman, with his septet, 
and Vytautas Bacevičius, foremost 
Lithuanian pianist, join hands in a 
program that is bound to be remem
bered for a long time.

Vytautas Bacevičius, who has 
been touring the larger cities and 
the Lithuanian communities of Am
erica ft>r the past six months, will 
appear at the piano to perform the 
works of Tchaikowsky, Shostako
vich, Kabalevsky and Rachmaninoff. 
He will also play at least one of his 
own compositions. Those who heard 
him play at his debut in Carnegie 
Hall, will be more than pleased 
to hear him again.

Benny Goodman—need more be 
said?—with his septet will play 
Prokofieff’s “Overture on Yiddish 
Themes.” Paul Robeson will sing 
folk songs by Moussorgsky, Dzer
zhinsky. Dunaevsky, Koval and Pro- 
kofieff.

Sinc'e the hall will probably be 
packed, it is advisable to get the 
choicer seats now before they are 
sold. Tickets are selling at 83c.,

Spring is here, we are back again 
—Great Neck isn’t, very active dur
ing the winter, practically all the 
folks hibernate, but now that enjoy
able weather is on the way we, 
Great Neck, turn our thoughts 
Softball, tennis, swimming and 
ding.

Speaking of Softball—I wish
relay this message to Bob Žukaus
kas of Newark: Great Neck ac
cepts the idea of playing against 
Newark. For further arrangements 
get in touch with Naomi Vezdunas, 
116B Steamboat Road, Great Neck.
Connie was the attraction at Leon 

and Eddie’s a few Saturdays ago, 
but from what I hear her heart is 
still in Colgate U.

Ann P., we finally got an
of your friend from Conn. Inci
dentally, what an eyeful!

Our jitterbugs, Fran 
have been very quiet 
wouldn't be surprised 
wasn’t brewing.

Three of our debs 
take ,a trip (trip to 
May. Best of luck to 
and Sophie—and see you in church—.

Great 
to the 
us now

Seems 
that Emily Klimas has changed. 
Hi ya Sharpie!

Zene has been displaying his bad 
temper. He has vowed not to take 
us to dances until 
act like ladies, 
blank to that.

The adult LDS 
cooperation of the Islanders held 
at affair on April 19 at Steamboat 
Inn. Georgie Kaye’s orchestra pro
vided the music.

To those who are not going to 
Cleveland in May—we have some
thing arranged for you in Great 
Neck. Watch the bottom of our 
column in the next issue.

—Just a Hick.

Rita,
I

and 
lately.

if something

are going to 
the altar) in 
Abbie, Naomi

Neck has turned 
goofy side—you’re 
and we’re proud!
there is talk going

Valerie 
one of

around

we grow up and
I say blankety

branch with the

$1.10, $1.65, $2.20 (orch. and boxes, 
$2.75 (orch. and boxes), $3.30 
(boxes).

The7 concert will be held April 29 
at Carnegie Hall, 8:45 in the eve
ning. It is being presented by the 
American Russian Institute.

WASHINGTON.-q-Two big finan
cial groups, controlling between 
them eight corporatoins, have re
ceived 23% of the government’s' de
fense contracts, according 
CIO Economic Outlook’s 
issue.

Naming the two financial 
as duPont and Bethlehem
which have been granted well over 
a billion dollars’ worth of defense 
orders, the Outlook points the spot
light on “fantastically high concen
tration” of orders—a fact frequently 
referred to by CIO Pres. Philip Mur
ray in urging government adoption 
of the CIO industry-council defense 
plan.

With Bethlehem and duPont hold
ing 23% of the orders, six groups 
controlling 19 companies, have 44% 
of the total, and 16 groups control
ling 29 companies, hold 62!^%.

In all, 80 concerns have received 
85% of the total contracts so far 
issued, the CIO publication asserts.

“It might be noted,” the Outlook 
says, “that most of the major inter
est groups which have the large 
cuts in the National Defense quotas 
are represented by major officials on 
the National Defense Commision.”

Sharp price rises are to be expect- LengeMaltė,“
Bagdonienė and P. Grabauskas. The 
director of the play is the youthful 
Aldona Šertvietytė who will be re
membered for having directed “Aš 
Numiriau” and “Kurčias žentas” 
not so long algo.

“Atvažiavo su Kraičiu” is a short 
and simple comedy—quite enjoyable 

I for all. The performance will begin 
į at 5 p. m. and it will be followed 
by dancing to George Kaye’s orches
tra. Admission to the pla^ is 50c. 
•Admission -to dancing only is 35c.

PHILADELPHIA. — Three 
rageous educators this wdek struck 
back at powerful and reactionary 
Big Business groups which have 
been trying to drive liberal and 
progressive textbooks out of the na
tion’s schools.

Dr. Edwin Brome, former superin
tendent of Philadelphia’s public 
schools; B. M. Watson, former Spo
kane (Wash.) school superintendent 
and director of the Pennsylvania 
Public Education and Child Labor 
Association, and Dr. W. D. Lewis, 
high .school principal and textbook 
publisher, made a report to the 
Philadelphia Committee on Public 
Affairs declaring they could not? 
find any subversive or un-American 
propaganda in textbooks
by Dr. Harolc^ Rugg, of Columbia 
Ttachers’ College.

Rugg’s books on social,

Lith Comedy on 
Stage Soon OVER THE AIR...

BROOKLYN, N. Y.—Senas 
cas, a versatile writer if there 
was one among the Lithuanians, 
has another one 'of his plays pre
sented on the stage 
dies Teatras enacts 
Kraičiu”.

The play will be 
day, April 27, at 
Hall at 101 Grand _____

1 roles are taken by J. Lazauskas,

the

prepared

economic

On the Up ‘n Up
Philly Rehearses

all

so on and so on
on/

Street Journal, to show how’ this gionaires? Or are they the state 
a___ i ...I j i__ i i___ . j_________.. _ ■.

of oil

I- thinkwere

when the Liau-
"Atvažiavo su

presented Sun- 
the Ukrainian 

Street. Leading

recently faced 
of two choices.

CURIOUS 
the other

FORMERLY 
is being sub

Vin- 
ever

pact
Em- 
won

and local boards of education, and 
their officers who have been duly 
appointed by all the people to repre
sent their interests in such mat
ters?”

“we will all readily admit that a 
bookkeping treatment which can 
slice $400,000 off the book amount 
of one year’s income is quite a little 
treatment.”

neighbors and has shown 
non-aggression pacts with 

and Yugoslavia.
—Ida Balses.

several years of wan* 
desert, we learn that 

was 
one

THOUGHT — a 
day said that he 

plays because,by the profit is reduced.

3,0000 YEARS!
the present rate of consump- 
oil and gasoline in sufficient

economic system is not 
and might profitably be 
so as to give the ordinary 
better chance in life.

obtain two tons 
tons of coal.* * *

Funnier
it’s a disgusting statė of

affairs when one reads of comedian^ 
earning more than members of the 
cabinet,” ;

“Oh, I dunno. On the whole they 
are funnier!”

CHICAGO. — “The Ghost Ship,” 
one of the best English short sto
ries, by Richard Middletown, will 
be Nelson Olmost Olmsted’s Story
Drama presentation, Tuesday, Apr.

CALL TO YOUTH
WASHINGTON.—Anne Sarachon 

Hooley, chairman of the National 
Council of Catholic Women Youth

“MUSIC, WHICH 
had been a fine art, 
merged for the purpose of indoctri
nating foreign ideologies at the 
Little Red Schoolhouse at 23rd 
Street, it ws revealed today... Mu
sic is well known to be the interna
tional language. From an unimpea
chable source who has recently re
turned from 
dering in a 
the Kremlin 
with either
Since it wanted to spread Com
munist propaganda throughout the 
world, it would have to reach 
the masses either by teach
ing everybody Esperanto or else by 
means of the international language, 
Music. We have learned exclusively 
that the Kremlin has decided on the 
latter course.”

Proof? Yes, the Daily Noose has 
it—proof that is as good, if not bet
ter, than the proof of the Crapp 
Committee: RED Seal records are 
used almost exclusively... Tchai- 
kowsky, 'Shostakovich, Rimsky-Kor
sakoff, Prokcnieff and others are 
Russians... Shostakovich, by the 
way, used to conduct an orchestra 
with the baton irw his LEFT hand... Į 
Also, few people know that the 
“bumble bee” i 
off’s “Flight of the Bumblebee 
nothing but a cleverly < \
piece of propaganda to show that 
communism is the “1-----
which is awakening the workers of 
the world... And 
and so

Snappy B’keeping 
Hides Super—$$.

NEW YORK. — A new book
keeping device, through which pro
fits may be made to appear less 
than they really are, is attacked 
this 
The 
the 
and

ed as the result of the establishment 
of priorities, the Outlook says, un
less “strong measures” are taken.

i that 
such measures will be taken,” it 
adds.

These price rises will soon send 
the cost of living still higher and 
already sharp increases in rents 
have taken place in numerous cities) 
where industry is working on arms 
production.

22, at 10:00 p. m., EST, over the 
I NBC-Blue Network.

The setting for the story is a 
small English town allegedly inha
bited by ghosts. When the appa
ritions suddenly leave on a ghost 
ship, the townspeople become lonely 
without them.

Committee, will speak on “Whither

week in an article published in 
UE NEWS, official organ of 
CIO United Electrical, Radio 
Machine Workers of America.

The device is what is called the
“last-in first-out” principle in in
ventory accounting. Under this sys- 

1 tern, all raw materials consumed 
in Rimsky-Korsak-1il? ,h« manufacture of goods are 

js‘ Charged as costs, just as m other 
designed bookkeeping, but they are charged 

at the price of the last purchase, 
bumble bee”iwhich is usually—in a period of

rising wholesale prices—higher than 
either the average cost or the ac
tual cost of the raw materials. In 
this way, the cost of the manufac
tured products is represented to be 
higher than it is in fact, and there-

and labor problems are widely used *<It now seems questionable 
in elementary and high schools. IS1

• They have been favorite targets of 
the anti-liberal school book book 
campaign by the National Associa
tion of Manufacturers and Mervin 
K. Hart, president of the New York! 
State Economic Council, one of the) 
most reactionary organizations in 
the coūntry.

I The chief objection seems to be that 
Rugg Tells the students that the 
existing 
perfect 
changed 
man a

The three educators charged cri
tics with distorting the character 
of Rugg’s books by unfairly taking 
brief quotations from their “con- 
tex”, and said the books as a whole 
present a fair picture of our econo
mic and social system.

“A greater issue” than the books 
themselves is involved in the at
tacks on Rugg, the educators’ report 
said. “That issue is this;

“Who are the responsible and le
gally constituted authorities to de
termine textbooks and ^courses of 
study? Are they self-constituted mi
nority groups of manufacturers,

! WASHINGTON. — Unemployment 
rose 12.5% in January over Decem-

I ber, the CIO Economic Outlook ■ 
said. |

Despite the defense “boom,” the 
CIO estimated joblessness in Janu
ary at 10,116,000. The December 
unemployment figure was 9,003,000.

A 
friend 
didn’t like tragic plays because by the profit is reduced. nority groups of i---- -----------
"life is tragic enough”. Alas, dear | The UE NEWS quotes the Wall bankers, advertising men and Le- 
reader, is it or is it not true that 
those who say "life is tragic” are 
those who have not yet tasted 
enough of it to form an opinion? 

What do you think?

All on the Turn
Two men, Wood and Stone, 

standing on a corner. A pretty girl 
walked by. Wood turned to Stone. 
Stone turned to Wood. They both 
turned to rubber, and the girl tum- 

into a post office.

“last-in first-out” principle works:
“An increasing number of corpo

rations are turning to the use of 
the last-in first-out principle of in
ventory accounting. Borden Compa
ny has just adopted it extensively, 
after experimenting with it on a 
few commodities. Last year’s net 
income was $400,000 lower than it 
would have been, had the last-in 
first - out treatment not been used.”

Tho UE .NEWS comments that

At 
tion, 
quantities to supply the nation’s 
needs for 3,000 years are obtainable 
from the nation’s coal reserves, th^ 
Bureau of Mines disclosed thisr 
week. ' ■

Bureau scientists have developed 
a feasible process to extract the oil 
from coal, it was reported. Experi
ments have 'demonstrated that it is 
possible to 
from three

PHILADELPHIA, Pa.—The Lyros 
Chorus will have rehearsals every 

i Friday at 735 Fairmount Ave. at 
' 8 p. m. Come down and participate in 
our expanding activities. The cho
rus plans a tie*up with a radio pro
gram. It ought to be fun. We also 
have a lot of engagements to fulfill. 
So—come down and give your 
for dear old Lyros., 

—Sec.

Enlightenment
The gentleman from London, with 

a distinctly Cockney accent was 
catching his first glimpse' of New 
York’s skyline, from the giant liner.

“Look,” said his American fellow
passenger, pointing to Miss Liberty,1 
"New York and Liberty—as Ameri
can as the bison itself.” /

“Well, my eye!” exploded the 
Briton. “Do you claim the jplly old 
bison as your own, too?”

“Sure,” the American replied. 
“The bison is a species of the Ame
rican buffalo.”

“Ho! Ho!” laughed the Londoner. 
“If I didn’t always think the bison 
was something to wash your ‘ands 
in.”

BLACK INTRODUCES NEW 
COMPOSITION

NEW YORK. — The first perfor
mance anywhere of “Three Fantas
tic Marches,” by Herbert Hauf- 
reucht, 32-year-old New York music 
instructor, will be one of three com
positions to be played on “New 
American Music” under Dr. Frank 
Black’s direction, Tuesday, Apr. 22, 
over the NBC-Blue Network at 
10:15 p. m., EST.

The program will open with 
“Concerto for Five Solo Instruments 
and String Orchestra,” by Boris Ko- 
uten, first violinist with the NBC 
Symphony orchestra and head of 
the violin department of the Phila
delphia Conservatory of Music.

“Three Fantastic Marches” rep
resent the shuffing tread of job
seekers; the uneven gait , of war 
veterans and the happy terhpo of 
joyous feet. The composer studied 
in.'develand, at the Juilliard Gradu-

Modem Youth” during the Call to 
Youth program, Saturday, Apr. 26, 
at <2:30 p. m., EST, over the NBC- 
Red Network.

TEMPLETON COMPOSES
Alec Templeton, NBC-Red star 

now heard from Hollywood Radio 
City, is writing a violin concerto 
for Henry Temienka, his recent 
guest star. The concerto will be 
completed before Templeton returns 
to Chicago this Spring.

CURTIS INSTITUTE CONCERT
PHILADELPHIA. — The infre

quently performed Serenade in A, j 
Op. 16, by Brahms, which the com
poser wrote when he was 26 years 
old, will be presented by the Cham
ber orchestra of the Curtis Institute 
of Music, Saturday, Apr. 26, over '*■ 
the NBC-Red Network from 5:30 
to 6:00 p. m., EST. The serenade 
is in five movements, and is un- > 
usual in that it contains no part » 4 
for the violins, being scored for 
viola, cello and double bass. Leonard > 7 
Bernstein will conduct.

A Real Miracle
A sailor on leave was being pres- , 

sed for stories; and at last he told 
his listeners of an adventure in the 
icy north.

“It was that cold up there,” he
ate. School in New York, and later said, "that one day I saw some

—Sir J. Harrington.* **
Then She Has To

A woman only stops telling her 
age when her age starts telling on 

her.

RSNHHHi

became director of community mu
sic in West Virginia for the Reset
tlement Administration.

The final selection will be “Pre
lude and Toccata, Op. 43”, by Gard
ner Read, 28-year-old composer born 
in Evanston, Ill. The work was 
given its premiere by the Rochester 
philharmonic under Dr. Howard 
Hanson.

Finding great favor are the no
velty ditties of Horace Heidt’s Ron
nie Kemper. The “Pot o’ Gold” com
poser has an unusual song-drama 
presentation of “Knit One, Purl 
Two.”

sea birds suspended in mid-air, fro
zen stiff, and unable to fly or fall 
down.” *

Said one Doubting Thomas, “But 
what about the law of gravity?” / 

"That was frozen stiff, too”, said 
the sailor. * * ♦

Treason doth never prosper; for 
if it prosper, none dare call it 
treason.
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(Tąsa)
MEDŽIO PRAMONĖ

Šiandien išsivysčiusi statyba esamai med
žio pramonei stato didelius reikalavimus, ir 
ji turės pasitempti. Kauno ir Vilniaus lent
pjūvių didelis trūkumas yra tas, kad jos per
daug smulkios, išblaškytos po visas miesto 
dalis, neturi priėjimo prie plukdomų upių, 
neturi vandens baseinų, kur galėtų sandė
liuoti neapdirbtą medžiagą, ir dėl smulku
mo negali organizuoti medžio atmatų su
naudojimą.

Pagal planą, jau šiais metais bus pradė
tas pagrindinis medžio pramonės pertvar
kymas; numatyta lentpjūves labiau sukon
centruoti prie plukdomų upių, jas sustam
binti ir atlikti kitus darbus. Tiems darbams 
1941 metais bus išleista apie 2—3 mil. ru
blių, ir lentpjūvės turės padvigubinti savo 
gamybą, lyginant su 1939 ir su 1940 metais.

Kita labai svarbi medžio pramonės šaka 
yra stalių ir baldų pramonė. Čia turės dau
giau pasireikšti pramoninė kooperacija ir 
vietos vykdomieji komitetai. Didėjant staty
bai, turi atitinkamai didėti stalių pramonė, 
nes stalių darbai statyboje sudaro apie 25% 
visų darbų vertės.

Popieriaus pramonės srityje 1941 metais 
numatyta ir beveik jau įvykdyta 1-nas dide
lis popieriaus fabriko atstatymas ir jau šie
met šitas fabrikas pradės gaminti rūšiubja- 
mąjį popierių, kurio mūsų pramonė nega
mindavo. Prie tos pačios grupės reikia pri- 
skaityti ir kartono pramonę. Kapitalistinėje 
santvarkoje ji dirbo tik 30% savo pajėgu
mo. šiandien visi kartono fabrikai dirba pil
nu tempu. Popieriaus ir kartono gamyba, 
lyginant su 1939 m., padidės 83%. Į šią pra
monės šaką 1941 m. bus investuojama dau
giau kaip 1 mil. rublių. >

MAISTO PRAMONĖ
Maisto pramonė visai priklauso nu že

mės ūkio gamybos, nes ji perdiba tik tiek, 
kiek žemės ūkis jai pateikia. Beveik visa 
mftisto pramonė ir kapitalistinės santvarkos 
laikais buvo kuriama valstybės pinigais, to
dėl jos techniškas lygis yra gana aukštas. 
Visai kitokį vaizdą gauname pažvelgę į pri
vačių kapitalistų įmones. Beveik visos jos 
buvo daugiau panašios į laikinas daržines. 
Įvykdžius įmonių nacionalizaciją, jas tenka 
iš naujo perstatyti. Kapitalistams nerūpėjo 
nei darbininkų sveikata bei patogumai, nei 
patiekti vartotojams atitinkančius pagrindi
niams sanitarijos reikalavimams produktus. 
Nacionalizuotų maisto pramonės įmonių per
tvarkymui teks išleisti 3—4 mil. rublių.

PIENO PRAMONĖ
Garinių pieninių yra 187 ir per 2,000 

grietinės nugriebimo punktų. Visos pieninės, 
normaliai veikdamos, gali perdirbti apie 1 
milijardą litrų pieno ir pagaminti apie 40,- 
000 tonų sviesto. Tačiau 1939 m. jos turėjo 
tik 450 mil. litrų pieno ir pagamino apie 19,- 
000 tonų sviesto, vadinasi, neišnaudojo nei 
pusės savo gamybinio pajėgumo.

Mūsų pieno pramonės silpna vieta yra ta, 
kad ji labai sezoninė. Pavasarį ir vasarą pie
ninės dirba perkrautos, o žiemą—tik maža 
dalimi savo normalaus pajėgumo. Tarybų 
vyriausybė yra užsibrėžusi šį sezoniškumą 
likviduoti. O priemonės yra paprastos ir aiš
kios: reikia daugiau pagaminti koncentruo
tų ir sultingų pašarų.

Šiuo metu maisto pramonė jaučia didelį 
šaldytuvų trūkumą. Todęį Šiauliuose bus 
statomi nauji šaldytuvai ir baigta Kauno 
“Maisto” statyba, kurioje taip pat žymią 
vietą užima šaldytuvai.

Be šių darbų, bus statomi dešimčiai pie
ninių nauji trobesiai ir tankinamas grietinės 
nugriebimo punktų tinklas.

MĖSOS PRAMONĖ
'' Mėsos pramonės srityje numatyta baigti 
“Maisto” statybas, pertvarkyti dešimtyje | 
vietų vietos reikalus aptarnaujančias sker- ' 
dyklas ir pastatyti dvi paukščių skerdyklas. 
Visiems šiems darbams bus išleista apie 9.5 
miL rublių. Mėsos pramonė turi visas sąly- 

t gas augti, ir į šią gamybą Tarybų Vyriausy- 
, bė kreipia labai daug dėmesio.

CUKRAUS PRAMONĖ
• Pas mus cukraus pramonė atsirado nese- 
Zniai. Kapitalistinės Lietuvos šeimininkai, 

statydami antrąjį cukraus fabriką, ilgai gal
vojo, kur reikės dėti cukrų. Ir tai visai su
prantama kodėl. Juk jie teisę valgyti cukrų 
pripažino tik sau, o kadangi jų klika buvo 
Jiėdidelė, todėl iš tikro buvo pavojaus per 
daug cukraus prigaminti, šiandien situaci
ja iš pagrindų pasikeitė. Mes manome, kad 
cukrus privalo būti prieinamas milioninems 
darbininkų ir darbo valstiečių masėms, to
dėl mes artimoje ateityje užsibrėžę cukraus 
gamybą dešimteriopai padidinti.

Šiemet baigėme statyti trečiąjį cukraus 
Ku^abriką ir pradėsime ketvirtojo statybą. Ket- 

1 Virtas cukraus fabrikas bus baigtas statyti
i ’■ iy. paleistas į darbą 1942 metais.
b ‘ Be to, ligi šiol mūsų cukraus fabrikai 

dirbdavo perdaug trumpą sezoną, vidutiniš
kai po 90—100 darbo dienų. Tuo tarpu ki
tose sąjunginėse respublikose yra net tokių

g---------------------------------------- ---------------------
fabrikų, kurie dirba ligi 280 dienų.

šiais metais numatyta užsėti cukriniais 
runkeliais 18,000 ha; tai leis pratęsti ga
mybos laiką ligi 120—125 d. ir pagaminti 
1941—42 metų, gamybos sezone apie 50,- 
000 tonų cukraus.

SMULKIOJI MAISTO PRAMONĖ
Tuo vardu vadinsime saldainių, marme

lado, vaisių sulčių, vaisių vyno, daržovių ir 
grybų konservų, bulvinių, miltų ir patakos, 
makaronų, sausainių ir kitas panašias pra
monės šakas. Ji turi visas sąlygas plėstis ir 
jau šiemet šioje srityje numatyta pastatyti 
du krakmolo fabrikai (lengvųjų žemių ra
jonuose), dvi daržovių džiovyklos, du gry
bų konservų fabrikai, išplėsti marmeladų 
gamybą ir pilnai apkrauti darbu visas kitas 
šios branžos įmones, šios branžos valstybinė, 
pramonė savo gamybą padidins apie 250%, 
lyginant su 1939 metais.

Be valstybinės pramonės, čia yra labai 
platus darbo laukas’pramoninei kooperacijai 
ir vykdomiesiems komitetams, šios branžos 
gaminių paklausa visados buvo gyva, o da
bar, kylant darbo visuomenės gerbūviui, jų, 
pareikalavimas dar padidės.

PRAMONINĖ KOOPERACIJA
1940 metais sausio 10 d. pramonės ir 

amato įmonių, išpirkusių patentus, buvo 
per 16,000. Iš to skaičiaus tik 902 įmonės 
nacionalizuotos. Vadinasi," per 15 tūkstan
čių pramonės ir amato įmonių nacionaliza
cija nepalietė.

Šių metų darbų programoje yra numa
tyta į pramoninę kooperaciją suspiesti apie 
30,000 darbininkų bei amatininkų. Ji,pagal 
planą, šiemet turėtų pagaminti už 120 mil. 
rublių įvairių vartojimo prekių. Tai būtų di
delis indėlis į liaudies ūkį.

Ta pačia proga reikia pastebėti, kad dar 
daug žmonių, net iš valstybės aparato sudė
ties, nesupranta pramoninės kooperacijos 
uždavinių ir ne tik jai nepadeda organizuo
tis, bet dar trukdo. Tai yra nesusipratimas. 
Pramoninė kooperacija yra socialistinė ūkio 
forma ir į ją reikia žiūrėti, kaip į socialisti
nio sektoriaus dalį.

Tiesa, mūsų krašte artelės yra naujas reiš
kinys, kąip ir pati socialistinė santvarka, 
todėl darbe pasitaiko daug netikslumų bei 
nukrypimų; su tuo reikia kovoti; bet pra
moninei kooperacijai statomi dideli uždavi
niai, todėl ji privalo iš viso valstybės apara
to ir iš visuomenės sutikti paramą. Ypač di
delius uždavinius jai stato ir tuo pačiu ats
kleidžia jai didelius galimumus jau minėta
sis TSRS Liaudies Komisarų Tarybos ir Vi
sasąjunginės Komunistų Partijos Centro Ko
miteto š. m. sausio 9 d. nutarimas apie pla
taus vartojimo prekių gamybos išplėtimą iš 
vietinės žaliavos.

ŽEMĖS ŪKIS
Pramonės augimas ir darbininkų perka

mosios galios kilimas iš pagrindų keičia per
spektyvinę žemės ūkio gamybos kryptį ir 
stato naujus reikalavimus, būtent, orientuoti 
žemės ūkį daugiau gyvulininkystės, darži
ninkystės, sodininkystės ir technikinių kul
tūrų išplėtimo kryptimi, kad tuo būdu pa
tenkintume didėjantį koncentruotų maisto 
produktų, vaisių ir daržovių pareikalavimą 
miestuose ir aprūpintume vietinę pramonę 
žemės ūkio kilmęs žaliavomis. Ir tai turime 
neatidėliodami, dar šiais metais; pradėti 
vykdyti. Tačiau, norint tai pasiekti, reika
linga parinkti tinkamas priemones ir tikslin
gai suderinti atskiras žemės ūkio šakas. 
1941 m. žemės ūkio plane tos priemonės ir 
yra numatytos.

Norint išplėsti gyvulininkystę, visų pirma 
tenka plėsti ir stiprinti pašarų bazę. Mūsų 
respublikos teritorijoje esama apie 700,000 
ha nekultivuotų durpynų, pelkių ir kitokių 
dirvonuojančių plotų. Per visą kapitalistinės 
Lietuvos gyvavimą buvo sukultūrinta tų, plo
tų tik 34,000 ha, o per tą laiką nusausinta 
žymiai daugiau. Melioracijos darbai tada 
nebuvo suderinti su nusausintų plotų sukul
tūrinimu. Tr išeidavo taip, kad žemės Ūkio' 
Ministerija pagal savo projektus sureguliuo
davo upės vagą ir nusausindavo ištisus plo
tus šlapių pievų, bet jų sukultūrinimu nesi
rūpindavo. Ir valstiečiai keikdavosi, kad 
anksčiau bent viksvų prisipjaudavo, o nu
sausinus ir to netekdavo. Socialistinės vals
tybės uždavinys žiūrėti, kad nusausinimo 
darbai būtų suderinti su nusausintų plotų 
sukultūrinimu, kad nusausinti plotai negulė
tų neišnaudoti. Pagal 1941 m. planą nu
matyta nusausinti 37,000 ha. Racionaliam 
pievų kultūrinimui būtina turėti mechani
zuotą parką, ko kapitalistinė Lietuva mums 
nepaliko. Čia milžinišką pararną dabar su
teikia mūsų respublikai TS,R Sąjunga, at
siųsdama 400 trakbprių su visu sukomplek
tuotu mašinų parku 4Q-čiai MTS (Mašiną 
Traktorių Stočių) įrengti, tai įgalina dar 
šiais metais sukultūrinti ir apsėti kultūrinė
mis žolėmis 25,000 ha pieviį. Pašarų bdzei 
sustiprinti š. m. plane numatyta pašarinių 

‘ kultūrų plotus padidinti 10,300 ha.
Pagal Š. m. plahą numatyta bendrą tech-

nikinių kultūrų pasėlių plotą padidinti 10,- 
000 ha.

Bendras bulvių ir daržovių plotas nu
matoma padidinti nuo 219,600 ha ligi 227,- 
000 ha.

Antras nemažesnės svarbos veiksnys že
mės ūkio gaminių kiekybiniam ir kokybi
niam pakėlimui—tai tinkamas dirvos patrę
šimas. Ir čia broliškųjų respublikų Sąjunga 
duosniai ištiesė mums draugišką ranką. Tuo 
tarpu kai praeitais metais mūsų respublika 
suvartojo tik 61,375 ton. fosforinių trąšų, 
10,100 ton. kalio druskos ir 10,925 ton. azo
tinių, šiais metais gausime iš Sąjungos, imant 
atitinkamais ekvivalentais, 120,000 ton. fos
forinių, 20,800 ton. kalio druskos ir 25,500 
ton. azotinių, trąšų.

Taip pat TSR Sąjunga pažadėjo aprūpin
ti mūsų respublikš ir reikalingomis pievažo- 
lių, daržovių, pašarinių ir technikinių kultū
rų, vaismedžių ir kt. sėklomis.

TSR Sąjunga mums suteikė milžinišką pa
ramą. Dabar nuo mūsų pačių priklausys, 
kiek tinkamai sugebėsime ja pasinaudoti 
mūsų žemės ūkio kultūrai kelti. v

< MIŠKŲ ŪKIS 5
^9*37 metų duomenimis mūsų krašto miš

kingumas buvo 16.7%. Tuo būdu Lietuva, 
miško medžiagos atžvilgiu, jau seniai turėjo 
būti importuojantis kraštas. Tačiau praeitis 
rodo, kad su šiuo faktu anksčiau nebuvo 
skaitomasi ir krašto ekonominių reikalų ten
kinimas ilgus metus ėjo miško ūkio sąskai
tom Šiuo metu aikštės ir seni, medžiais ne
padengti, kirtimai užima Lietuvos miškuose 
didžiulius,plotus (apie 80,000 ha arba 8% 
viso miško ploto). Jiems likviduoti, panau- j 
dojus net visus esamus želdomos medžiagos

išteklius bei priemones, reikėtų daugelio 
metų. Todėl jau šiais metais reikia siekti 
atželdyti bent 10,000 ha ploto, papildyti se
nų želdymų 3,000 ha, miško želdymų ugdy
mu apimti ne mažiau 5,000 ha ir iš rudens 
paruošti 1942 metų darbams 5,000 ha. Bats 
darbo procesas turi būti žymiai pagerintas 
ir įvestas tikslus vietos sąlygų įvertinimas.

Tam, kad ateityje tuos darbus būtų gali
ma išplėsti ligi prideramo lygio, 1941 m. 
reikia pastatyti keletą naujų aižyklų, per
tvarkyti senas ir padidinti daigynų bei me
delynų plotus.

Eksploatacijos sąlygoms pagerinti šiais 
metais numatopna nutiesti miškuose 100 km. 
naujų kelių. Miško našumui pakelti numa
toma dideli nusausinimo darbai miškuose.

Miško eksploatacijai 1941 metams pa
skirta 5 mil. kub. metrų stačio miško. Skai
čius yra nemažas. Tačiau kertamasis miškas 
dabar jau eis ne į užsienį, bet pasiliks krašto 
viduje mūsų, pačių reikalams. Visiems tiems 
reikalams patenkinti, be abejo, ir šių kiekių 
nepakaks; todėl, kaip jau yra minėta, 520,- 
000 kubin. metrų apvalaus miško bus įvežta 
iš broliškųjų respublikų.

KOMUNALINIS ŪKIS
Daug vietos 1941 metų plane skiriama bu- 

tų-komunaliniam ūkiui. Tarybų santvarkoje 
komunalinis ūkis turi sudaryti kiek galima 
geresnes kultūrines ir materialines gyveni
mo sąlygas darbo žmonėms. Mes pradėjo
me naują savo gyvenimo laikotarpį su di
džiausiu butų trūkumu. Greta patogiai 
įrengtu miestų centrų, mes matome perdėm 
lūšnomis nusėtus priemiesčius, kur susikim- 
šusi gyvena darbininkija.

(Tąsa bus)

Newark, N. J.
“The Great Beginning” 

Newarke
Pradedant balandžio 23 die

ną naujoji Sovietų filmą “The 
Great Beginning” bus rodoma 
Ironbound Teatre ant Ferry 
ir Jackson gatvių, Newarke, 
N. J. Ši filmą yra psichologi
nis portretas bendralaikės so
vietinės moters-herojos Alex- 
andros Sokolovos — lošiamas 
įžymios Sovietų artistės, Veros 
Mareckajos. ši filmą simboli
zuoja naują gyvenimą Sovietų 
moters, į kurį plačiai yra at
vertos durys milionams.

šią filmą turėtų kiekvienas 
pamatyti.

| “Naujoji Latvija” rodoma 
toje pat programoje.

Kam Anglai Bom
bardavo Berlyną?
London. —- Anglijos oro 

ministerija užginčija, kad 
anglų orlaiviai iš keršto 
daugmeniškai bombardavo 
vokiečių sostinę Berlyną; 
ministerija sako, kad jie 
“pagal bendrą planą” taikė 
bombas į karšikai svarbius 
pastatus Berlyne.

Bet iš Berlyno padangės 
I sugrįžę Anglijos lakūnai pa
duoda, kad vidurys Berly
no užliepsnojo didžiais gaiš-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Binghamtonietė d. Navalin- 

skienė šiomis dienomis aplaikė 
laišką iš Lietuvos nuo savo 
švogerio,. kuris, tarp kitko, 
rašo:

...žemės nuo niūsų neatė
mė ir niekas nežada atimti, 
bet dar kam buvo galima, tai 
pridėjo. Tiesa, atimtos žemės 
iš dvarponių, ir mūsų vadina-

miai ir mažažemiai gavo že-i 
mes, aprūpino pilna pašalpa, | 
suteikė nemokamą gydymą ir 
mokslą, įsteigė kooperatyvus. 
Dabar mūs negalės išnaudoti 
visoki kapitalistai. Mums su
teikė daug lengvatų.

V. Kasparevičius.
Telšių apskr. 
1941-111-16 d.

Hartford, Conn.
mųjų ganytojų-juodašvarkių 
ir išdalintos bežemiam ir ma
žažemiai. . . kurie turėjo 
dvarus dar nuo baudžiavos 
laikų, tai tiems nieko nepali
ko, o kurie buvo pirkę stam
bius ūkius, tiems palikta po 30 
ha. Paliko tiek, kiek gali ap
dirbti, o kunigams paliko po 
tris hektarus.

Tamstos klausiate, ar pas 
mus šaudo žmones ir ar į Sibi
rą varo. Čia tai yra tikras pra
simanymas. Taipgi čia jau yra 
ne darbininkų prasimanymas, 
o tikrų buržujų, žinoma, jei
gu pas mus būtų buržujų ir 
kunigų valdžia, tai jau būt su
šaudyta ne vienas, bet šimtai 
žmonių. Bet darbininkų val
džia, liaudies valdžia to nepa
darė ir nepadarys. Ji dar nei 
vieno nesušaudė, nei į Sibirą 
neišvarė. Varymas į Sibirą 
taipgi yra išgalvotas melas. 
Kam gi mums Sibiras? Jeigu 
katras to užsitarnautų, tai pas 
mus užtektinai yra darbo sto
vyklų ir įvairiausių kalėjimo 
urvų, kurių Smetona per savo 
režimo laikotarpį pristatė 
tiek, kad galėtų sutilpti visi 
darbo žmonės. Tų kalėjimų 
dar niekas nenugriovė,
užsipelnys to, tai užteks vie
tos ir Lietuvoje. Sibiro gali- 
tik kapitalistai bijoti, bet mū
sų, darbininkų, niekas nepa- 
gązdins su Sovietų žeme. So
vietai yra mūsų išlaisvintojai.

Klausiate, ar Raudonoji Ar
mija nuskurus. Neklausykit 
parazitų šmeižtų. Raudonoji 
armija apsirengus ir pavalgius 
geriau, negu prie Smetonos 
kad buvom. Aš pats tarnavau 
prie Smetonos ir dabar man 
daug teko matyti raudonosios 
armijos karių. Jie šimterio
pai geriau atrodo, negu kad 
ifnės buvome aprengti prie 
Smetonos.

O apie maisto atėmimą, 
nėra nei kalbos. Niekas mais-i 
to neatimdinėjo, jeigu ir pir
ko ką, tai pirko su laisvu su
tikimu.

Klausėt, ką davė mums So
vietai. Visų pirmiausia mums 
davė mūsų senai lauktą lais
vę.

esą

Trečiądienį, balandžio 16, 
Lčia įvyko Taikos Konferenci
ja, į kurią atsilankė 30 dele
gatų, dalyvavusių Liaudies 
Taikos Kongrese, New Yorke. 
Jie išdavė raportus iš to di
džiulio liaudies suvažiavimo, 
taipgi ir iš maršo į Washing- 
toną, D. C.

Kas man metas į akis, kad 
iš tų trisclešimts delegatų, be
veik visi jauni žmonės, nuo 18

Kas

ais- 
Dabar ir mes jaučiamės 

Toliau,’ beže-žmonėmis

iki 30 metų, iš to būrio vos 
keturi delegatai senesni. Pri
siminus kokia dešimts metų 
atgal, jei mūsų susirinkimuose 
atsirasdavo vienas kitas jau
nas žmogus, tai mes labai 
džiaugdavomės. Bet dabar 
dar geriau. Mūsų jaunimas 
ima viršų. Jie visur pradeda 
veikti. Tai labai gražu. Jie 
jauni, pilni energijos. Jie 
drąsūs. Jie-ne tik kad nebi
jo pareikšti savo numones, bet
atviro n kovon išstoti už savo 
reikalus.

Būt labai gražu, kad ir mū
sų lietuviškasis jaunimas dau
giau kreiptų, domės į tarptau
tinį veikimą. Mes užsiskleidę 
tautiškose grupėse nieko ne
atsieksime. Reikia veikti ben
drai.

Neužmirškit, jaunuoliai, čia 
mūsų tėvynė ir čia mes turime 
veikti su visų tautų žmonėmis.

J. Morey.

rais nuo anglų oro bombų; 
ištisi miesto' blokai degė ir 
naktį miestas atrodė, kaip 
milžiniška “čekerių” lenta 
— nuo ugnies raudoni ket
virtainiai sklypai ir juodi 
sklypai, dar neapimti gais
rų- .

Anglai teigia, kad Berly
nas buvo bombarduojamas 
naujoviškiausiomis bombo
mis, penkis kartus smarkes
nėmis negu bet kokios iki
šiol žinomos oro bombos.
' Aštuoni ' anglų orlaiviai 
nesugrįžo iš Berlyno.

London, bal. 19. — Keli 
šimtai vokiečių orlaivių 
bombardavo Londoną.

Cairo, Egiptas. — Anglai 
teigia, kad jie vėl skaudžiai 
atmušę vokiečius-italus ties 
Solumu, Egipte, ir prie To- 
bruko, Libijoj.

NEWARK, N. J

Prof. Vytauto Bacevičiaus Koncertą:
Ruošia Lietuvių—Rusų Susivienijimas

Prof. Vytautas Bacevičius

MOSQUE THEATRE

Sekmadienį

BALANDŽIO
27

APRIL

Pradžia 2 vai. po pietų
Birūta Ramoškaitė

NEWARK, N. J1020 Broad St
Bilietai: 80c ir 55c (įskaitant taksus)

Garbės Viešnia Dainininkė BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ

Gerbiamieji! Kviečiame Newarko ir apylinkės visuomenę dalyvauti šiame pui
kiame koncerte, kur išgirsite plačiai pagarsėjusį pianistą-ičompozitorių Vytautę 
Bąęęvičių. Taipgi programo išpildyme dalyvaus garbės viešnia, Birutė Ramoš
kaitė, lyriškas sopranas, kuri smarkiai progresuoja savo karjeroje. Jos akompa- 
nistė bus lietuviams gerai žinoma muzikos mokytoja - kompozitorė L. Bronė 
Šalinaitė.

Todėl nepraleiskite progos neatsilankę į šį puikų koncertą, paraginkite savo 
draugus ir pažįstamus. Užkviecią JCOMĮSJJA.
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V. V.

Day and

yra 
bu-

Office 1‘hono 
EVergreen 4-11971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

[ VALANDOS: 2-4 ir 6-8
!• Nėra valandų sekmadieniais

pievas (apa- 
žiedus (vidu- 
tekančią sau-

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Praiomo jsitėmyti Šias datas ir 
dalyvauti Prof. Bacevičiaus koncer
tuose. . • >■'

Mūsų kainos prieinamos, patarnavimas mandagus. Todėl, kviečia
me užeiti ir persitikrinti. Duokite mums progų parodyti jums 
mūsų tavorų. Prie krautuves yra vietos automobiliams pasistatyti.

punktas ir nebebuvo 
vieno nukelti į kitą

Pagaliau jis 
geltoną juostą

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

Sun. all day and night.

PROF. VYTAUTO BACEVI
ČIAUS KONCERTAS

Sekmadienį, balandžio 27 d., Mos
que Theatre, 1020 Broad St., New
ark, N. J., pradžia 2 vai. po pietų. 
Bilietai 80c ir 55c. Dainuos ir B. 
Ramoškaitė.

; Parsamdo automibilius ir ka- 
; rietas veselijom, krikštynom 
i ' ir kitkam.

231 BEDFORD AVE.
; BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

tam nesipriešino, 
vienas kitas pastebėjo, 
tatai neišsprendžia tauti- 
spalvų klausimo, juoba 
ir pats Basanavičius pa-

Sekmadienj, geg. 4 d., Lietuvių 
Svet., 853 Hollins St., Baltimore, 
Md. Pradžia 7 v. v. Bilietai 75c Ir 
55c. Dainuos ir Lyros Choras. Po 
program ui seks Šokiai.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Prof. Vytauto Bacevičiaus paskai

tos įvyks antradienį, balandžio 22 d., 
29 Endicott St., 7:30 v. v. Dalyvau
kime visi. Turėsime progą susipažin
ti su Vytautu Bacevičių. (93-95)

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Antradienį, balandžio 29 d., Car
negie Hall, W. 57th St. aftd 7th 
Ave., New Yorke. Dalyvaus Paul 
Robeson ir Benny Goodman. Pradžia 
8:45 v. v. Bilietai: 83c, $1.10, $1.65, 
$2.20, $2.75 ir $3.30.

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

ir Tarybai nesisekė 
nusistatyti. Per kelias 
nutyso svarstymai ligi 

visi, svyravimų nuvarginti, su-
'tiko priimti dabartinės Lietu-

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

šeštadienį, 26 d. balandžio, Sla- 
vokų Svet., 510-12 Fairmount Ave., 
Philadelphia, Pa. Pradžia 8 v. v. 
Bilietai 50c ir 75c.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bahkietams, vestuvėms 

ir pareina

Specialis Rodymas:
“NEW LATVIA”

Nuolatiniai nuo 6 v. v.—11
44c su taksais

IRONBOUND

o CO

on to

Klausiniai ir 
Atsakymai

ir raudona. Tų tad spalvų su
derinimu vėliavoje ir buvo 
pavesta užsiimti dailininkui 
Žmuidzinavičiui.

“Bet dar ilgai nebuvo su
rasta darnaus spalvų santykio. 
Žmuidzinavičius nebuvo vie
nos nuomonės su Tadu Dau
girdu, kuris tuo klausimu bu
vo taip pat konsultuotas. Gin
čytasi daug dar dėl spalvų 
skaičiaus. Vieni norėjo dvie
jų, raudonos ir žalios, kiti bū
tinai trijų, 
sunkiausia, 
tai buvo 
projektų 
nusitęsė 
rencijos, 
klausima
je 1917 m. rugsėjo 23 d.

“T. Daugirdas, mūsų senas 
archeologas ir dailininkas, siū
lė vėliavą iš žalios spalvos vir
šuje, baltos viduryje ir raudo
nos apačioj. Bet jis pats tuo 
savo siūlymu nebuvo paten
kintas. Jam atrodė geresnė 
tiesiog žalia-raudona, nes tos

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
ta Lietuvos buržuazijos 1917 
metais. O yra lietuvių, kurie 
įsivaizduoja, kad buvusi tri
spalvė Lietuvos vėliava buvo 
koks tai amžinas, tradicinis, 
nepaliečiamas dalykas, kaip 
kažin kokia religijinė švente
nybė.

Pasak Klimo, 1916 metų 
balandžio 24 dieną susirinko 
būrys “inteligentų” pas Dr. 
Basanavičių ir sudarė tam ti
krą biurą, į kurį įėjo: Basa
navičius, Dogelis, Klimas, Sau
lis ir Smetona. Vėliau, girdi, 
dar buvo pakviesti M. Biržiš
kas, Janulaitis, Kairys, Stul
ginskis ir Žmuidzinavičius.

Ir toliau skaitome:
“1917 metais ta grupė kaž

kodėl gavo Consortiumo var
dą. Gegužės 10 d. į tą Consor- 
tiumą buvo dar priimti A. Gy
lys, kum Brazys, D. Malinaus- spalvos dominuoja mūsų žmo- 
kas, o vėliau Stašinskas, kan. nių dirbiniuose.
Kukta ir kun. Reinys. Taip siūlė siaurą 
Consortiumui prasiplėtus, bu-i tarp tų dviejų spalvų, žmui- 
vo sudarytas Biuras iš M. Bir 
žiškos, Klimo, šaulio, Šmoto- į 
nos ir Stankevičiaus. Biuras 
rinkosi labai dažnai ir iš tik
rųjų atlikinėjo visą darbą.

“Tame Consortiume 1917 
m. birželio (r d. ir buvo pa-1 
keltas Lietuvos tautinių spal
vų arba vėliavos klausimas.

“Basanavičius pirmas pa
skaitė savo straipsnį, kurį jis 
buvo seniau atspausdinęs A- 
merikoje. Jis įrodinėjo, kad 
vėliavų spalva senovės Lietu
voje visada buvo raudona, o 
ant to raudono dugno buvo 
pavaizduotas kardu užsimojęs 
raitelis ant širmo žirgo. Ba
sanavičius patarė tą tradiciją 
toliau tęsti ir Vyties ženklą 
ant raudono dugno padaryti 
atgimusios Lietuvos vėliava.

“Niekas 
bet 
kad 
nių 
kad 
žymėjo vėliavą buvus visada 
su Vytimi. Be Vyties raudona 
vėliava skyrium nebuvo var
tojama. Reikėjo tad pasirink
ti naujas spalvas, kurios ga
lėtų sudaryti paprastą kasdie
ninę, lengviau pasiuvamą 
spalvų vėliavą, šalia istorinės 
valstybinės vėliavos su Vytim.

“Consortiumo nariai tada 
nustatė principą, kad būtų pa
rinktos tokios spalvos/ kurios 
daugiausia aptinkamos liau
dies dirbiniuose, juostose, 
žiurstuose ir 1.1. Visi sutiko, 
kad tokios spalvos yra žalia

Rasti trečią buvo 
Projektų projek- 

sudaryti ir net tų 
paroda. Klausimas 
ligi Vilniaus Konfe- 
kuri tautinių spalvų 
svarstė savo posėdy-

r-Į dzinavičius gynė dviejų spal
vų vėliavą, raudoną-žalią, nes 
tos spalvos reiškia meilę ir 
viltį... Kiti norėjo matyti 
vėliavoje gamtos atspindį: ža
lius laukus bei 
čioj), geltonus 
ry) ir raudoną 
lę (viršuj).

“Konferencija neišsprendė 
to klausimo ir pavedė tat pa
daryti išrinktajai Tarybai. Tai 
buvo, berods, paskutinis pro
gramos 
kaip jo 
dieną.

“Bet 
greitai 
sesijas

Rytoj! Rodymas Newarke! 
‘The Great Beginning’

Penktas puslapis

Naziai įtaria, kad Dimitrov 
Kurstęs Jugoslavus

vos tautinės vėliavos spalvas 
ir tvarką. Kada tikrai Taryba 
tą projektą priėmė—negalė
čiau pasakyti. 1918 m. vidury 
dar tokio nutarimo nebuvo, 
nes balandžio 24 d. tas punk
tas vis dar figūravo dienotvar
kėje. Bet sudarant pirmą Vol
demaro Vyriausybę, .1918 m. • 
lapkričio 11 d. ant Tarybos cionalo generalis 
namų Vilniuje jau plevėsavo rius G. Dimitrovas neseniai 
dabartinė trispalvė vėliava.

3. Naujosios
Lietuvos vėliavos spalva 
raudona—tokia pat, kokia 
vd per amžius praeityje, 
nustatė Lietuvos laisvai 
rinktas seimas po nuvertimo 
Smetonos režimo. Tarybinės 
Lietuvos Konstitucijos 117-tas 
straipsnis šitaip apibudina Lie
tuvos naują vėliavą:

“Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos valstybinę vė
liavą sudaro raudonas audek
las, kurio kairiame viršutinia
me kampe, prie koto, atvaiz
duotas auksinis pjautuvas su 
kūju, o viršum jų užrašas auk
so raidėmis: ‘Lietuvos TSR’.”

Port Arthur, Canada. — 
Prasikasė tuneli ir pabėgo 
28 paimti į nelaisvę vokiečių 
lakūnai. 10 pabėgėlių jau 
sučiupta.

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

Vapor 
Room, 
tesian

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

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

Tel. Stagg 2-5938 ‘Brooklyn, N. Y
Yra Skaniausi

Stockholm
Vokietijos žinių agentūra 
paskleidė gandus iš Berly
no, kad Komunistų Interna- 

sekreto-

tepasiekę atakuot Berlyną; 
kiti buvę nuvyti šalin. O ku
riem pavyko pralėkt virš 
Berlyno, tai tie bombardavę 
apšvietos ir kultūros rūmus 
ir gyvenamus namus ir, be 
kitko, apardę ' Valstybinį 
Knygyną. Taip teigia nazių 
valdovai.

kiečiams ir gaminęs atsišau
kimus siunčiamus į Bulgari
ją priešintis naziams.

Vokiečiai Nuviję Daugumą 
Anglų Orlaivių

Berlynas. — Vokiečių vy
riausybė tvirtina, kad tik 
nedaugelis anglų orlaivių

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

1

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke ' 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

Drabužių Krautuve
Geo. Kaminskas ir Sūnai

152 Ferry Street,
kampas

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

Newark, N. J.
Adam St.,

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

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graliam & Manlvattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

Priminkite šį skelbimų ir gausite nuolaidų. Prašykite 
žalios trading stampos.

FRANK DOMIKAI US
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
GER1AUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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

NOTARY

PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos xlvi< koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis l'ūsite patenkinti.VARPO KEPTUVE

36-io Stagg St.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm

keptuve

) UNION LABEL

2 
3

THE BAKERS*

yra 
unijinė

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

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

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

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

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

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
' l- ’ j ' i ■ • ' > ' ■ 1 > i

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

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

Valandos: 9 A. M. — 8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M. — 2 P. M.
■Mauu
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Aido Choras Dave Labai
Puikų Koncertą

Petras.

Maspeth, L I 1S1-

vy-

MIRĖ
pirmu

7

.vės

Didelis Ačiū Kliffsaidiečianas

įžangos kainos: 83c, $1.10, $1.60, $2.00, $2.75, ir $3.30

Tel. Ev. 4-8698
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atidarė ir baigė 
Choras, kuris pa- 
padidėjęs, įgijęs

žinomas, 
jaunimui 

jo vardą.

vaka- 
įvyko

G. Kū
lėjoms

Šį sekmadienį, balandžio 27 
dieną, - pradedant 5-tą valan
dą po pietų, matysimo tą nau
ją ir pilną juokų komediją— 
‘ATVAŽIAVO SU KRAIČIU’.

Komedijos perstatymas bus 
Ukrainų Svetainėj, 101 Grand 
St., Brookly.ne. Po vaidinimui 
bus šokiai. Įsitėmykite!

ma- 
Per- 
p ar-

Stai 
adresa8; ‘Šį Koncertą . ruošia The American Russian Institute, 56 W. 45th 

St., New York City. Tame institute galima jau dabar gauti 
minimo koncerto bilietus.

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

Parsiduoda lietuviška bekernė, ar
ba galima parandavot. Vieta labai 
gera ir biznis išdirbtas labai seniai. 
Kostumeriai yar lenkai, rusai ir lie
tuviai. Kadangi savininkas nesijau
čia gerai, tai nori parduoti. Hought
on Street Bakery, Hudson, Mass.

(95-100)

•A ’4?

po 
metų am- 
York St.,

A. Sa- 
Po 25c: 

J. Chelus, F.

parsiduoda už 
i pinigais. 

Kas nupirks, turės gerą namą. Pra- 
I šome kreiptis: S. R. 181 Plane St., 

Newark, N. J. • (95-97)

Jisai sakė, kad .tas 
bus ’ perspausdintas

Laisvėje” ir ra-
Kviečiame visus. Pradžia 

7:30 vai. vakaro. Įžanga ne
mokama.

L. M. A. Kliubas.

Wi.lliamsburge 4 jauni 
rai nuteisti kalėti kaltinimu iŠ 
laiškų dėžučių namuose .išva- 
ginėjus pašalpų ir nedarbo 
apdraudos čekius.

PAUL ROBESON, Dainininkas
BENNY GOODMAN, Su Savo Grupe

Dalyvauja Koncerte Carnegie Hall, 7th Avenue ir 
ir W. 57th St., New Yorke 

Balandžio 29 dieną

pariMvimai
Parsiduoda 15 m. išdirbtas biznis, 

20 fornišiuoti kambariai, gražioj 
apylinkėj. Priežastis pardavimo •— 
bloga sveikata. Kreipkitės po antra
šu: 355 West 21st St., New York 
City, N. Y. Tel. Watkins 9-1840.

Parsiduoda labai pigiai mūrinis 
namas, 14 familijų ir 2 štorai, lotas 

Į 50x100. Lietuvių apgyventa. Rendos 
Bus palaidota ketver- $3000 per metus, 1 '

ge, balandžio 24-tą į šv. Jo- $12,000, reikia tik $4000 
no kapines. Pašarvota namie.

J. Garšva.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
SI
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

pis

NewYorHt'a^&M/Zinftis.
Girdekite Tolimos Viešnios 

Prakalbą ir Aido Chorą!
Komedija! Komedija! I V- Bacevičius Vėl Koncertuos 

—— | Carnegie su Amerikiečiais
Garsiais Artistais

Ksavera Baltrūnytė-Karo- 
sienė, paskilbus kalbėtoja ir 
CIO unijų organizatorė-vado- 
vė, pasakys brooklyniečiams 
prakalbą Amerikos unijų ir 
kitais svarbiais klausimais. 
Jos prakalba įvyks šį penkta
dienį, balandžio 25-tą, Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
salėj, 280 Union Avė., Brook-

Aido Choras, vadovaujamas 
Aid. Žilinskaitės, pasižadė
jo šiose prakalbose sudainuo
ti keletą dainų. Girdėjusieji 
chorą pereitą sekmadienį dai
nuojant savame koncerte nei 
vienas nepraleis progos jį vėl 

x išgirsti. Choras išaugęs į mil
žiną, ir nepaprastai gražiai 
susimokinęs.

Aido Choro koncertas, įvy
kęs pereitą sekmadienį, New 
National Hali, ilgai pasiliks 
atmintyje tų, kurie turėjo pro
gos jį girdėti. Kiekvienas jo 
programos numeris įspūdingai 
išpildyta.

Programą 
patsai Aido 
sirodė daug
didelės pajėgos ir išlaikęs sa
vo aukštą muzikališką lygį, 
kuriuomi jis visuomet pasižy
mi. Dainavo kelias naujas ir 
kelias seniau dainuotas, da- 

^bar panaujintas dainas, kurios 
buvo publikos sutiktos širdin
gais sveikinimais. Baigoje, 
Choro vedėjai Aldonai Žilins
kaitei įteikta raudonų gėlių 
bukietas pagerbimui jos pasi- 
Šventusio ir talentingo mokini
mo, kurį Aidas šiame koncerte 
parodė. Chorui akompanavo 
kompozitorė Bronė šalinaitė. 
Taipgi buvo išstojęs Choro 
merginų kvartetas—Adelė Ne- 
meikis, Hel. Zablackas, Fran
ces Pakalniškis ir Mary Sin- 
Cus, gražiai sudainuodamos 
“Pas Motinėlę,” St. Šimkaus.

Patsai Choras, dainavo D. 
Andrulio “Pavasarį,” Miko 
Petrausko “Dul-Dul Dūdelę,” 
J. Žilevičiaus “Laisvės Dainą” 
ir “R a n k p e 1 n io Kanklės,” 
Franz Schuberto “Serenadą” 
it S. W. Pantchenko “Oi, Kad 
Mūsų Nemunas.”

Sekamos programoj dvi Al
donos—Klimaitės ir Žilinskai
tė žavingai sudainavo duetu 
“Paukščių Dainą,” A. Ruben- 
steino, ir “Valio, Dalgelė,” M. 
Petrausko. Priedams, žinoma, 
turėjo pridėti daugiau, nes 
publika nenorėjo jų paleisti. 

* Rusų Liaudies šokikų Gru- 
pe iš Newarko šoko puikiai ir 
iŠ publikos gavo audringą 
įvertinimą.

Aidbalsiai, vadovaujami B. 
L. šalinaitės, kaip ir visada, 
šauniai sudainavo keturias iš 
anksto numatytas ir kitas 
priedams publikos išreikalau
tas dainas. Solo dalį vienoj 
dainų pildė J. Sukackas. Jie 
dainavo žemaičio, . Herberto, 
Andrulio ir kt. kūrinius.

Aldona Klimaitė skambiai 
sudainavo dvi lietuviškas ir 
vieną anglišką dainą, pastaro
joj Vincui Kazakevičiui prita
riant smuiką. Jai dainuojant 
“Kad Aš Našlaitėlė,” apart 
liūdnos nuotaikos, kokią ši 
daina sukelia, ’biskis buvo ir 
šypsenos, o vaikams labai 
svarbi dalis programos — sce
nos užpakalin atėjo pasivaikš- 
čio kačiukė. Užbaigus žadė
tas dainas ir iššaukta pakarto
jimui, solistė, apart kitų, da
vė ir programon įsibriovusios 
katės dainą—apie jos rūpestį 
medžiotojais vaikais. Stebėti
nai daina pritiko šiame mo
mente. ♦

Priešpaskutiniu programoj

Viešnia kalifornietė papasa
kos, kaip vigilančių teroristų 
persekiojami Kalifornijos dar
bininkai pajėgė susiorganizuo
ti į galingas CIO unijas ir 
kaip jas išlaiko ginančiomis 
darbininkų reikalus.

Ko jie tomis unijomis atsie
kė?

Kaip jie veikia, kad jų uni
jų žymų vadą Bridges reakci
ninkai nori deportuoti, kada 
tūlus čionykščių unijų viršinin
kus tie patys reakcininkai ski
ria valdžion?

buvo mylimas newyorkeciu 
baritonas Mordecai Baumann 
su pagarsėjusiomis darbinin- 
kų-liaudies dainomis “Joe 
Hill” Robinsono, “Sweet Li
berty Land” John Gardeno, 
“The Cradle Will Rock” 
Blitzsteino, “Thė Bill of 
Rights” ir kitomis. Audringo
mis ovacijomis jis iššaukta pa
kartojimams. Taip jo balsas, 
taip technika ir reikšmingos 
dainos buvo aukštai įvertintos 
mūsų lietuviškos publikos.

Bauman nui akompanavo 
Sam Morgenstern. Visiem lie
tuviam dainininkam akompa- 
nąyo B. L. šalinaitė.

’ Aido Choras vertas didelio 
kredito už surengimą tokio 
artistiško koncerto.

Publikos šį kartą buvo 
žiau, negu turėjo būti, 
šiltas oras visus išviliojo į 
kus, iš kur tūli sugrįžo jau pa
vėlavę, o kiti ir visiškai ne- 
bepribuvo. Tie nusiskriaudė 
save ir neatliko savo pareigos 
Chorui. Parkai bus per visą 
vasarą, o koncerto nebus iki 
sekamo sezono.

Atlikęs koncertą, Choras 
darbo nebaigia, bet ir per va
sarą lavinsis, kadangi jau da
bar turi eilę ųžkvietimų dai
nuot tolimose ir artimose ko
lonijose piknikuose, taipgi dai
nuos prakalbose šį penktadiė- 
nį, balandžio 25-tos vakarą, 
kur kalbės K. B. Karosienė iš 
Kalifornijos. Joks kitas choras 
neturi tiek kvietimų.

Aido pamokos įvyksta kas 
penktadienio vakarą, “Lais- 

salėj. Mylintieji dainuo
ti kviečiami choran. R.

Varde Lietuvių Liaudies Te-Į 
atro vaidintojų, kurie suvaidi
no pereitą šeštadienį Cliffsi-; 
dėj komediją “Aš numiriau” 
ir dialogą—“Į Ameriką,” ta
riame labai didelį ačiū cliff- 
saidiečiams rengėjams ir ben
drai, kurie rūpinosi mūsų vai
dintojais už jų tokias dideles 
vaišes ir tokį simpatišką drau
giškumą! L.L.T. Sekr., 

P j Baranauskas.

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue
* Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. *

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

J. JUDŽENTAS, 
kuris yra vienas iš lietuvių pa
sižymėjęs komedijantas. Šioje 
komedijoje jis vaidins Ridiko

k

Apart virš minėtos komedi
jos—dar bus suvaidinta viena 
scena iš žymaus anglų rašyto
jo veikalo “Bury the Dead.” 
Šią sceną vaidins pati moky
toja—Aldona šertvietytė su J. 
Lazausku.

Pereitą šeštadienį, baland
žio 19 d., įvyko Maspetho Na
mų Savininkų bankietas, Lie
tuvių Piliečių Kliube, 60-39 
56th Drive, Maspethe.

Vakarienės priruošime smar
kiai ir nuoširdžiai dirbo gas- 
padinės: Petkienė, Kalvaitie- 
nė ir Kleižienė. Prie stalų pa- 

I tarnavo šmagorienė ir Kuna- 
'vičienė. i

Bankieto komisija taria jom 
širdingą ačiū.

Vincas Karlonas.

Anna Merliunas, 
vyru Kerpienė, 59 
žiaus, gyvenusi 174 
Brooklyn, N. Y., mirė balan
džio 20-tą, Cumberland ligoj 
ninėj.

Vytautas Bacevičius
VĖL CARNEGIE HALL

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy- 
nai, geriausitf bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 

! lyne, užeikite susi
pažinti.

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

Balandžio ' 
newyorkieciai 
prof. Vytauto 
skambinimą 
šventovėj — 
kur jis pildys 
pagarsėjusių
tistų, Paul Robeson ir Benny 
Goodman.

29-tos vakara 
<ir vėl girdės 

Bacevičiaus 
didžiojoj meno 
Carnegie Hall, 
programą greta 
amerikiečių ar-

Girdėjusieji Paul Robesono 
neužmirštamą dainavimą pen- 
kiem tūkstančiam Amerikos 
Liaudies Suvažiavimo delega
tų, be abejo, pavydės mums 
tos progos, kaip lygiai pavy
dės ir kartą girdėjusieji Ba
cevičių, bet negalintieji atsi
lankyti į šį koncertą. Benny 
Goodman suaugesniems lietu
viams gal mažiau 
bet muzikališkąm 
užtenka suminėti
Tai nepaprastai atsižymėjęs 
orkestrų vadas, taipgi korne
tu griežimo artistas. Jis su sa
vo grupe duos žavingos įvai
rių instrumentų muzikos.

Jie visi pildys. Sovietų Są
jungos geriausius kūrinius. V. 
Bacevičius skambins ir savo 
kūrinių. Koncertą rengia A- 
merikonų Rusų Institutas. Bi
lietai gaunami iš anksto In
stituto raštinėj, 56 W. 45th 
St., N. Y., ir bus gaunami kon
certo vakarą prie durų. Jų 
kainos: 83c, $1.10, $1.65,
$2.20, $2.75 ir $3.30. Norim, 
tiems pasirinkti, patartina 
gyti iš anksto.

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 

5 atdaras nuo 1 vai. 
f dieną iki vėlai.

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

Iš LLD 1-mos Kuopos 
Prakalbą

Pereito penktadienio 
rą, Pil. Kliubo salėj, 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
1-mos kuopos suruoštos pra
kalbos aiškinimui dabartinės 
karo padėties ir Lietuvos pa
dėties, taipgi bėgamų ameii 
kinių reikalų. J. Gužas ra
portavo iš Amerikos Ateiviam 
Ginti nacionalės konferencijos 
ir veikimo. S. Sasna atžymėjo’ 
keletą bruožų iš Amerikos 
Liaudies Suvažiavimo už tai
ką. A. Bimba kalbėjo apie 
vėliausius karo posūkius ir pa
saulinę padėtį abelnai, taipgi 
apie padėtį Lietuvoje.

Kalbant apie padėtį Lietu
voj, A. Bimba plačiai nagTinė- 
jo pirmą Lietuvos gyvavimo 
istorijoj metinį statybos pla
ną, kuris numato stebėtinų 
Lietuvai atsiekimų per vienus 
metus, 
planas 
dienraštyje 
gino visus įsigyti ir pastudi
juoti, kad galėjus žinoti ir ki
tiems pasakyti, kas ištikrųjų 
dedasi Lietuvoje. (Pirma da
lis plano jau tilpo balandžio 
21-mos “Laisvėj,” kita telęa 
šioje laidoje).

Dalį savo kalbos A. Bimba 
pašventė aiškinimui, koki pai
ki yra .Tarybų Lietuvos prie
šų visokio plauko hitlerininkų 
melai apie Lietuvą. Atžymėjo, 
kas tie paskiausi pabėgėliai

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 .................... 60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stes—25c. Sapnų knygelė, atmena 

1 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

I

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrąndavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 
Irikoniškais. Rei- 
jkalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
ivairiom.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

InooriHirated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158 

pas Hitlerį, kuriems Amerikos 
tautininkai, klerikalai ir kiti 
fašistų pakalikai vėl prašys 
pinigų. Tai vis Hitlerio kava
lieriai, kurie būdami Lietuvoj 
tituluotais ponais buvo paža
dėję Hitleriui Lietuvą, bet kad 
to nebegalėjo išpildyti, tai 
nors patys su tarbomis išėjo 
pas Hitlerį ant “burdo,” už 
kurį užsimokėjimui norės 
amerikiečių darbo žmonių do
lerių. A. Bimbos kalba, kaip 
paprastai, sukeldinėjo entu
ziastiškų aplodismentų.

Vakaro pirmininkui 
raičiui paprašius aukų 
padengti, aukojo:

Po 50c: J. žemaitis, 
maškus, Petravičius.
G. Kemelus,
Vaitkus', A. Briedis, A. Navi
kas, M. Petraitienė, A. Balčiū
nas, J. Čirikas, P. Buknys, J. 
Kalvaitis, J. Gasiūnas, But
kus, J. Rimavičius, J. Gužas, 
A. Bimba, Š. Sasna, J. Zajan- 
kauskas, Stelmokas, Dagis, 
Bieliauskienė, J. Ažius, Gus
taitis, M. Klimas, P. Lileikis, 
Bešakis, A. Čepulienė, V. Če
pulis. Su smulkesnėmis auko
mis viso surinkta $14.29.

Rengėjai dėkingi visiems pa- 
rėmusiems jų darbą aukomis 
bei atsilankymu. R.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

I

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių
- ------------.................. ' .................... ............ ........................ ................... ...............

'Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

Mūsų Inžinieriai ISmieruos jūsų namus Ir Įdės tinkamą "burner** 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

visados bus patenkinti.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Turime Geros Degtines ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

| Jūsų Seną ar Naują šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

tono,

* t.*.;, .Y- r . 1 *• .■

Antrad., Balandžio 22, 1944
==r.;. r: ... i---------------- r- i.........

Šią Savaitę Prasidės 
Dailės Paroda

»

Balandžio 25-tą prasideda 
Pabaltijos Kultūrinės Tarybos 
suruošta dailės kūrinių paro
da—ArtExhibition, kuri tę
sis iki gegužės 5-tos. Joje iš
statoma .lietuvių, latvių, suo
mių ir estų išeivijos Ameriko
je, taipgi tų išeivių jaunimo 
meno kūriniai. Priedams, pa
rodoje bus išstatyta naujų 
paveikslų iš jaunu tarybinių 
respublikų.: Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos.

Paroda bus Estų Kliubo sa
lėj, 2061 Lexington Ave., New 
Yorke. '<

Sąryšyje su paroda ■ įvyks 
dvi koncertinės programos, šį 
šeštadienį, balandžio -26-tą, 
programą pildys latvių ir es
tų menjninkai. O‘ Litą šešta
dienį, gegužės 3*čią, progra
mą pildys lietuvių ir suomių 
menininkai. Po programų šo
kiai. Įžanga specialių progra
mų vakarais 50c, kitais vaka
rais įžanga nemokama.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

?

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 8-8622 

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

TeL Evergreen 8-7179

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

. • ’ ‘ v X .
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