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VOKIEČIAI NUSKANDINO 7 ANGLU LAI-1 Didi Žemės Ūkio

rašoma apie tai

Athenai, bal. 23. — Grai
kai praneša, kad jų karalius 
su savo valdžia pabėgo į 
Graikijos salą Kretą.

Boikotininkams Nevyksta. 
Jie Griebiasi Už Teroro. 
Gasiūnas Vyks j Čikagą. 
Draugas su įdomia Praeiti

mi.
Rašo R. Mizara

skaičiuoja, kad 
turėję apie 120 
savo armijos 
Dabar klausi-

Pereitą sekmadienį Bostone 
įvyko prof. Bacevičiui ruoštas 
koncertas. Jis pavyko visais 
atžvilgiais — meno ir finan
sų. žmoniti buvo pilna salė, 
programa atlikta puikiai; nuo
taika publikoje buvo pakilusi.

Reikia pasakyti, kad Bosto
no ir apylinkės lietuviai dar
bininkai visuomet moka įver
tinti kultūriškas pramogas.

Po koncerto įvyko bankie- 
tas—jis taipgi buvo pasekmin
gas.

skaitytojas pa
čia apie tą vis-
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Gal tūlas 
klaus: kodėl 
ką rašoma?

Atsakysiu :
tam, kad parodžius, jog viso
kį mūsų priešų boikotai jiems 
nepadeda. Tiek kunigų laik
raštis, tiek “Keleivis” Bacevi
čių šmeižė ir šmeižia; jie pur
vais drabstė ir tebedrabsto pa
žangių j ųi So. Bostono lietuvių 
veikimą. Jie bandė ir šį kon
certą boikotuoti, bet nieko iš 
to neišėjo.

Boikotuodami k u 1 tū r iš k ą j į
mūši! darbą, mūsų priešai pa
tys sau užsiduoda smūgį, jie 
vis aiškiau ir aiškiau pasiro
do, kad jiems nerūpi lietuvis-l#v 
ka kultūra, apie kurią jie tiek išreiškia baimę, kad po an- 
daug plepa, bet jiems rūpi ko
voti prieš viską, kas yra pa
žangesnio ir gražesnio; jiems 
rūpi šmeižti tuos žmones, ku
rie, pav., mano, kad Lietuvos 
liaudis gerai padarė pasiųsda
ma velniop fašizmą ir pradė
dama naująjį gyvenimą.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.5j)

Metams

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

Nepaisau! Nieko, 
Roosevelt Pilnai 
Remsiąs Angliją

VUS GRAIKIJOJ; SAKOSI UŽĖMĘ 
PASKUTINĘ TARPKALNf

Pažanga Tarybų 
Lietuvoje

Prezidentas Tvirtina, kad Anglija Laimėsianti, Nors Iki Šiol 
Ji Sumušama; Anglai Bijo, kad Jų Prakišimai Sukels Ame

rikiečius prieš Visuotiną Anglijos Karo Rėmimą
Washington. — Anglijos 

cenzorių praleistas praneši
mas sako, kad anglų valdo
vai bijo, jog Amerika ma
žins savo paramą Anglijai 
po to, kai vokiečiai taip 
greit užkariavo Jugoslaviją 
ir sumušė anglus Graikijoj.

Pranešimas iš Londono

vokiečiai dabar laimi, bet 
kaip ilgai jie galės atsilai
kyti.

Tuomi prezidentas norėjo 
apmalšint tarp senatorių 
bei kongresmanų kylančias 
kalbas, kad Amerika turi 
pasiūlyt anglam taikytis 
pirma, negu ši šalis bus įvel
ta. karan.
ROOSEVELTAS NEAT

SAKO Į KLAUSIMUS
Laikraštininkai užklausė 

Rooseveltą, ar vokiečiai! 
daug nuskandina karo pa
būklu siunčiamu iš Ameri- V v
kos į Angliją. Prezidentas 
atsakė, kad nežinąs.

Jis atmetė klausimą, kaip 
greit Amerika savo kari-

glų prakišimų Balkanuose 
ir Libijoj-Egipte tai Ameri
kos žmonės pradės plačiau 
ir stipriau spaust savo val
džią, kad apsižiūrėtų su sa
vo parama Anglijai ir būti
nai vengtų karo. O tas 
spaudimas, girdi, gali su- 
varžyt prez. Rooseveltą.

Atsiliepdamas į tokias
Roosevel-

Negalėdami sukurti nieko 
doresnio, mūsų priešai pradė
jo naują (ir sau pavojingą) nuomones, prez. ___ _
kampaniją: jie ragina savo j tas pabrėžė, kad Amerikos, niais laivais lydės prekinius 
pasekėjus imtis teroro prie-1valdžia, nežiūrint nieko, re
montų prieš pažangiuosius mja įr rems anglus visais 
Amerikos lietuvius. Juozas gaRmais būdais. Jis tvirti- 
Tysliava pasiėmė tąsias parei
gas.

žiūrėsime, kas iš to visko iš
eis. Vienas dalykas yra aiš
kus: jeigu atsiras teroristų,
kurie Tysliavos paklausys ir 
pradės savo “patrijotizmą” 
vykinti gyveniman, tai žinosi
me, iš kur tas viskas kilo, kur 
yra siūlo galas.

no, kad Anglija gali atsilai- 
Ikyt su tokia paspirčia iš 
Amerikos pusės. Pasak Roo- 
sevelto, ne tiek svarbu, ar

laivus į Angliją. Preziden
tas šalin pastūmė klausimą, 
ar Amerika jau siunčia pre
kiniais savo laivais karo rei
kmenis anglam per Raudo
nąją Jūrą, kurią jis neseniai 
“atidarė.”

Anglą Seimo Atstovai
Akėja Churcbilli už 

Karinius Prakišimus

Pulkininkas Tvirtina, 
Kad Amerikos Armi

ja Turės Kariauti
Mes, tai, žinoma, i jokius 

teroristinius aktus .netikime ir 
jų nesiimame. Mūsų priešams 
mes atsakome ir atsakinėsime 
masiniu veikimu, jo auklėjimu 
ir tvirtinimu, — tvirtinimu sa
vo spaudos, savo organizacijų, 
savo visų įstaigų.

Teroro skelbėjas Tysliava 
turi žinoti, kad vėją sėdamas, 
jis audrą pjaus.

žmones Bruzda Dėl Anglų 
Prakišimų

London. — Seimo atstovai 
E. Shinwell, A. Southby ir 
kiti pareikalavo, kad Angli
jos ministeris pirmininkas 
Winston Churchill paaiškin
tų, kodėl anglam taip nesi
seka Graikijoj ir Libijoj. Jie 
sakė, jog prasideda Anglijos

š. m. gegužės 11-tą dieną,gyventojų murmėjimas ir 
Čikagoje Įvyks metinis vilnie- į bruzdėjimas dėl anglų pra- 
cių suvažiavimas. Rytinių ko-. Rišimų. Kiti seimo nariai 
lomjų draugai turėtų pasiųs-, reįka]avo kad premjeras
ti jam sveikinimii ir doleri ki-l™ v . ,L ,. J . .,, .. . ;. Churchill nusviestų, ko pa

'Atsiminkime, “Vilnis” i,šei-lšleke Anthony Eden, uzsie- 
dinėja tame mieste, kur yra nmis anglų ministeris per 

..................................... priešų , dviejų mėnesių lankymąsidu lietuviij liaudies 
dienraščiai — “Draugas” ir 
“Naujienos.” “Vilnis” vaidina 
nepaprastai svarbų vaidmenį 
mūsų gyvenime.

D. M. šolomskas sako, kad 
jis jau turįs geroką i 
“Vilniai” sveikinimų.

Iš Brooklyn© i vilniečių su
važiavimą važiuos “Tiesos” 
redaktorius Jonas Gasiūnas, 
buvęs čikagietis ir ilgoką lai
ką dirbęs “Vilnies” redakci
joje.

Graikijoj, Iraqe ir abelnai 
Viduriniuose Rytuose.

Churchill pareiškė, jog tai ba 
būtų nenaudinga Anglijai,

Bet Nežino, Kur Jinai 
Kariautų

New York. — Pulkinin
kas J. A. Baer, galva Ant
rojo Korpuso štabo, tvirti
no bal. 23 d., kad Amerikos 
armija turės daly vau t šiame 
kare. Į klausimą, ar Jungti
nių Valstijų kariuomenė ka
riaus Europoje, jis atsakė, 
jog “nežinia kur, >bet tikrai 
kariaus.”
Gąsdina New Yorką Oro 

Bombomis
Pulkininkas Baer baugi

no, kad vokiečiai turį tokių 
orlaivių, kuriais galėtų at- 
lėkt bombarduot New Yor- 
Įką ir sugrįžt. O viena bam- 

, “užmuštų tūkstančius” 
šio miesto žmonių, sakė 
Baer. Anot jo, čia negalimasumele J’ei^U Jis tokius dalYkuS aiš- v . .

ę kintų seime; o kas liečia ka-|butlį pasislėpt požeminiuose

Brooklyną pasiekė vienas 
draugas, kuris yra kovojęs 
Ispanijoje už demokratiją, o 
paskui išsėdėjo 11-ką mėnesiij 
Francijos koncentracijos sto
vykloj. Jis nuvyko Ispanijon 
iš Lietuvos.

Iš koncentracijos stovyklos 
šiam draugui pavyko pabėgti. 
Paskui jis tarnavo ant laivo, 
plaukiojo po visą platu pasau
lį. Buvo Australijoj, Singapū
re, Afrikoj, Vladivostoke ir 
kitur.

rą Graikijoj, tai, girdi, ir aš 
pats negana žinau apie jį.

Ministeris pirmininkas 
Churchill trumpai pranešė 
tik, kaip anglų laivynas 
bombardavo Tripolį, svar
bųjį italų ir vokiečių karo 
centrą Libijoj.

Roma. — Italai sakosi pa
ėmę nelaisvėn kelias graikų 
divizijas.

Šiuo metu jis yra Brooklyne 
ir gal būt čia tūlam laikui ap
sistos.

Įdomi šito draugo odisėja. 
Kada nors gal būt jis pats sa
vo gyvenimo įspūdžii] suteiks 
mūsų dienraščiui.

Jie bus įdomūs!

geležinkeliuose, nes bombos 
pramuštų juos. Šie geležin
keliai nėra gana giliai įren
gti, kad galėtų tarnaut kai-

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, bal. 23. — Šarvuo

tos vokiečių jėgos sukirto 
anglus istorinėje Thermopy- 
lų tarpkalnėje ir privertė 
juos bėgti. Dabar vokiečiai 
visu smarkumu žygiuoja 
pirmyn palei geležinkelį lin
kui Athenų, Graikijos sosta- 
miesčio.

Vokiečiam pasidavė grai
kų armija Epire ir Makedo
nijoj.

Šiuo žygiu vokiečiai paė
mė į nelaisvę 250 iki 280 
tūkstančių graikų kariuo
menės. Daug angliškų gink
lų ir karo medžiagų teko 
vokiečiams.

Vokiečiai nuskandino dar 
septynis anglų laivus, kurie 
buvo Graikijos prieplaukose 
priruošti gabent Anglijos 
kariuomenę iš to krašto.

Kariniu laivu naikintuvu

pabėgo Graikijos karalius 
Jurgis į salą Kretą.

Neoficialiai p r a nešama, 
kad su anglų laivais vokie
čiai nuskanding oro bombo
mis 30 tūkstančių anglų ka
riuomenės bėgusios iš grai
kų žemės.

Vokiečiai 
anglai viso 
tūkstančių 
Graikijoje,
mas, ar daug jų galės pa
sprukt iš Graikijos.

Veikia 30 Traktorių Stočių, 270 Mašinų-Arklių Stočių; Žy
miai Didinamas Plotas Dirbamos Žemės; Naujakuriai ir 

Smulkieji Ūkiai Aprūpinami Pasėliais ir Trąšomis
DIRBAMOS ŽEMĖS PLO

TAS PADIDINTAS
Per 20 metų prie kapita

listinės valdžios Lietuvoj 
buvo nusausinta tik 83,900 
akrų balų ir pelkių ir pa
versta dirbamomis žemėmis. 
Bet Tarybų Lietuvoj vien 
šiemet bus nusausinta 91,- 
300 akrų balų-pelkių ir pri
ruošta žemdirbystei.

Plotas pašarui auginti 
šiemet Lietuvoj padidina
mas 25,000 akrų; linų ir cu
krinių runkelių auginimo 
plotas bus padidintas 24,- 
700 akrų; bulvėmis bus už
sodinta 14,800 akrų dau
giau.

Tarybų vyriausybė pasko
lino 15 tūkstančių tonų pa
sėlių grūdų ir sėklų nauja
kuriams ir neturtingiems 
,va,uNaujoji vy
riausybė labai nupigino dir*

Kaunas. — Tarybinėje 
Lietuvoje šį pavasarį užsė- 
jama daug daugiau laukų 
negu bet kada.. Veikia 30 
stočių traktorių ir lauko ū- 
kio mašinų visose dalyse 
Lietuvos Tarybų Respubli
kos; taipgi veikia 270 stočių 
mašinų ir arklių.

Arklių-mašinų stotys par- 
samdo mašinas ir arklius, 
kad naujieji ir mažieji ūki
ninkai taip pat galėtų gerai 
apdirbt savo žemę. Šiose 
stotyse yra visi reikalingi 

(žemės darbam įrankiai. Tai 
Berlin, bal. 23. — Vokie- | svarbus dalykas 75 tūkstan-

čių orlaiviai • bombardavo 
graikų salą Kretą ir sunai
kino 20 anglų orlaivių. Ten 
pabėgęs ir Graikijos kara
lius.

AUMJŲ-VERPEJU UNIJOS SUVAŽIAVIMAS 
GRIEŽTAI PASMERKĖ VINSONO SUMANY

MU PRIEŠ STREIKUS IR DARBO UNIJAS
New York. — Dvimetinis 

suvažiavimas Audėjų - Ver
pėjų Unijos, CIO, stipriai 
pasmerkė k o n g r e s mano 
Vinsono sumanymą (H.R. 
4139), reikalaujantį versti
nai taikyt streikus ir kitaip 
aprėžt darbininkų teises. 
Vienbalsiai s u v a ž iavimo 
priimta rezoliucija sako:

“Vinsono sumanymas tik
rumoj neleistų pakelt darbi
ninkam algas, trumpint 
darbo laiką ar gerint kitas 
sąlygas. Jis reikalauja įsta
tymais apgint nelinijines 
dirbtuves ir baust kaip kri
minalistus tokius darbinin
kus, kurie stengiasi išgaut 
algų pakėlimą, atsižvelgiant 
j gyvenimo reikmenų bran
gimą; jis uždraustų apgint 
darbininkam savo teises 
darbuose ir pilietines lais
ves per savo organizacijos

galybę... Tai yra pačiai 
Jungtinių Valstijų gerovei 
priešingas sumanymas.”

Unijos vice - pirmininkas 
G. Baldanzi savo kalboj pa
smerkė pietinių valstijų 
kongresmanus ir kitus poli
tikierius. Jie kovojo ir kovo
ja prieš bile įstatymą nau
dingą darbininkams. Tie 
patys kongresmanai dabar 
remia Vinsono sumanymą 
prieš streikus ir darbo uni
jas. Tie ponai mokesčiais ir 
kitais būdais atima balsavi
mo teisę rinkimuose milio- 
nams negrų ir beturčių bal

Suvažiavimo d e 1 egatas 
Ed. Callaghan pareiškė, kad 
“jie susiderėtų ir su Hitle
riu bei Mussoliniu panašiai, 
kaip padaryta Francijoj, 
idant Įvest jų rūšies valdžią 
šioje šalyje.”

JAPONAI UŽKARIAVO 
4 CHINŲ MIESTUS

ALKANI, BENAMIAI VAI
KAI ISPANIJOJ

Chungking, Chinija.—Ja
ponai atėmė iš chinų pajūri
nius miestus Ningpo, Chen- 
gai ir Shaoshing. Mūšiai tę
siasi Wenchow ir Foochow 
srityse. Japonai sunaikino

po slėptuvėm Todėl,_ girdi, jr užėmė geležinkelio mies
vienintelė išeitis būtų iš
kraustyt iš New Yorko mi
lionus žmonių, kurie nerei
kalingi miestui ginti.

London, bal. 23. — Anglų 
laivynas vėl kriušinančiai 
bombardavo Tripolį, italų- 
vokiečių karinį centrą Libi
joj; pataikė į kelis priešų 
laivus. , '

Cairo, Egiptas, bal. 23. — 
•Vokiečiai iš naujo smarkiai 
puola anglus Egipte.

telį Chuki.

Australų Trukšmas Dėl Jy 
Kariuomenės Graikijoj

Sydney, Australija. — 
Daugelis darbiečių Austra
lijos seimo atstovų reikalaut 
ja pavaryt ministerio pirmi
ninko Menzies valdžią. Kilo 
didelis triukšmas seime dėl 
to, kad australų kariuomenė 
buvo pasiųsta mirt Graiki-

čiam buvusių bežemių, ku
riem Tarybų valdžia padali
no 972,831-ną akrą žemės, 
kad jie galėtų įsisteigt 
ūkius. Ta žemė buvo atimta 
iš dvarų ir iš stambių ūki
ninkų, turėjusių virš 30 hek- (valstiečiams 
tarų žemės. • į

Iš buvusių dvarų Tarybi- btines trąšas, kad dabar jas 
nė Lietuva taip pat įkūrė 60 dar pirmą kartą savo gyve- 
pavyzdinių valstybinių 
lūkiu, kurie vedami plačiais 
'pamatais ir apdirbami nau-

nime gali naudot tūkstan
čiai smulkiųjų ūkininkų.

Paskutiniais Smetonos

H

jausiais moksliniais būdais, 
kad žmonės matytų, kokia, 
nauda iš plačiosios socialis
tinės žemdirbystės, lyginant 
su smulkiaisiais pavieniais 
ūkiais.

Traktorių ir mašinų-ark- 
lių stotys aptarnaus 1,427,- 
600 akrų žemės.

valdžios metais Lietuvoj tik 
82,300 tonų mineralinių trą
šų buvo pavartota, ir dau
giausia jų teko dvarams ir 
stambiems ūkininkams. O 
šiemet bus panaudota 176,- 
300 tonų trąšų gerint derlių 
smulkiems ir vidutiniams 
ūkininkams.

Anglai Bijo Vokiečiu Metam Paimtus Karei-
Žygio per Ispaniją 
Prieš Gibraltarą

London. — Darbiečiai An
glijos seimo atstovai rūsčiai 
kritikavo ministerį pirmi
ninką Churchillį, kad jo val
džia davė 10 milionų dolerių 
paskolos Ispanijai; ypač 
peikė dabartines Churchillio 
derybas dėlei naujos pasko
los Ispanijai; sako, tie pini
gai tikrai tektų Hitleriui.

Churchill aiškinosi, kad 
reikią duot paramos 
tantiem ispanam.

Tikrumoje Anglija 
paskolomis stengiasi
kyt Ispaniją, kad jinai nesu- 
sidėtų su Vokietija ir Itali-

alks-

■'f.į

•j
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vius Reikalauja Laikyt, 
Kol Reikės

* ____________

Washington. — Senatoriai 
Johnson, Reynolds ir kiti 
girdėjo, jog Amerikos armi
jos komandieriai reikalaus, 
kad kongresas nutartų lai
kyt armijoj, kol “praeis pa
vojus” arba kol reikės, vy
rus paimtus tik vieniem me
tam.

f

Tūo tarpu armijos vadai 
planuoja perkalbėt liuosno- 
riai pasilikt dar dviem me
tam kareivius, kai jie už
baigs vienų metų tarnybą. 
Tokiem žadama 75 iki 150 
dolerių dovanų.

.-A, ■

į?

Lisbon, Portugalija.—Is
panijoj buvę žmonės prane
ša, kad šimtai alkanų ber
niukų ir mergaičių nuo 8 iki 
12 metų amžiaus bastosi po 
tą šalį; miega lauke arba 
griuvėsiuose namų suardy- ja, kad per Ispanų žemę ne- 
tų per karą. Tai daugiausia 
vaikai bedarbių arba įkalin- glų tvirtumą Gibraltarą. — ______

Kol anglai^ laikosi Gibralta- gjų seimo atstovas Winter-

tomis 
sulai-

praleistų vokiečius prieš au

tų tėvų.
Fašistinė Socialė Pagalba 

paima kai kuriuos tų vaiku
čių į prieglaudas ir jie ten 
'auklėjami fašizmo dvasioje.
joj net be žinios Patariamo
sios Karo Komisijos, kurio
je darbiečiai turi savo atsto-

ORAS: — Šį ketvirtadie
nį būsią lietaus ir šilčiau.

Ragina Paimt Milionus Indė
nu į Angly Armiją

London. — Didžponis an-

re, jie viešpatauja tenaiti-i 
nei vandens siaurumai, per 
kurią plaukia laivai iš At
lanto Vandenyno į Vidur
žemio Jūrą ir atgal.

bal.
Australijos ministeris

Sydney, Australija, 
23 
pirmininkas Menzies sako, 
jog vokiečiai pastate Egip
tą į didį pavojų.

ton tarkavo Churchillio val
džią, kad jinai karui sudarė 
tik 160,000 armijos iš Indi
jos gyventojų. Sako, nepai
sant jokios indėnų reikalau
jamos konstitucijos, turėjo 
būt iš jų sudaryta ir apgin
kluota du milionai armijos.

Washington. — Amerikos 
valdžia pervedė Anglijai 20 
savo karinių greitalaivių.
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Tarybų Sąjungos Paktai: Silpnybė 
Ar Stiprybė?

Jei tikėt Amerikos komercinei spau
dai, tai neužilgo nebe turėsim Tarybų Są
jungos nei ant šios vargšės žemės pavir- 
šio. Ji baisiai silpnutė ir baisiai išsigan
dus. Jei ji pati greitai nesubyrės, tai ma- 
žausis vėjalis, ypač iš vakarų, sumaišys 
ją su žemėmis.

O kame ta jos silpnybė pasireiškia, ar
ba aiškiai matoma? Niekur kitur, kaip 
tik jos taikos sutartyse (paktuose) su 
Vokietija, su Turkija, su Japonija, su Ju
goslavija ir dar visa eile kitų šalių. Jei
gu, girdi, jinai būtų tvirta ir nebijotų, tai 
ožiškai užsispyrus laikytųsi prieš bet ko
kius taikos arba draugiškumo paktus sr 
savo kaimynais.

Šitaip ne tik argumentuoja, bet nuo 
visų stogų šūkauna komercinė spauda ir 
auksaburniai radio komentatoriai.

Betgi tiesa guli visai kitoj pusėje me
dalio. Šitie Tarybų Sąjungos paktai, vi- 

>sos šios sutartys parodo jos stiprybę. Jei
gu kas ko ir bijo, tai jau tik ne Tarybų 
Sąjunga. Mums taip atrodo ir mes mano
me, kad mes esame teisingi.

Paimkime nepuolimo arba taikos pak
tą su Vokietija. Niekuomet ir niekados 
Tarybų Sąjunga nemanė pradėti karą 
prieš Vokietiją. Ji visuomet norėjo sugy
venti taikoje. Kas kita su hitlerine Vo
kietija. Hitleris kalbėjo apie Ukrainos 
grūdų aruodus. Visas senasis pasaulis 
laukė ir pranašavo Vokietijos užpuolimą 
ant Tarybų Sąjungos. Tačiau neužpuolė. 
Vietoj užpulti, nusilenkė ir pasirašė ne
puolimo sutartį. Taigi, jeigu čia kas nors 
ko išsigando, tai jau tik ne Tarybų Są
junga, bet hitlerinė Vokietija. Taip aiš
ku, jog ir mažas vaikas, rodosi, turėtų 
nesunkiai suprasti. Supranta ir komerci
nės spaudos “smegenų trustas,” ale tie
sos nesako savo skaitytojams.

Tas pats su neseniai pasirašytu paktu 
su Japonija. Dar prieš dešimts metų Ta
rybų Sąjunga siūlė nepuolimo sutartį Ja
ponijai. Bet Japonijos valdovai spardėsi. 
Jie ruošėsi ir laukė progos persiėmimui 
su Tarybų Sąjunga. Bet pagaliau pama
tė, kad čia turi reikalą ne su silpnute 
valstybe, bet su galingiausia pajėga pa
saulyje. Tada nusilenkė^ pasidavė ir su
tartį pasirašė. Ir čia, aišku, jau jei kas 
parodė silpnumą ir baimę, tai Japonija, 
o ne Tarybų Sąjunga.

Šiandien Herezija, o Rytoj 
Pripažinta Tiesa

Marksizmo mokslas šiandien yra uja
mas, persekiojamas ir bjaurojamas pen
kiuose šeštadaliuose pasaulio. Nevalia ti
kėti i marksizmą, griekas apie jį prielan
kiai kalbėti. Didžiausia herezija skelbti 
socializmą.

Panašiai buvo prieš keletą šimtų me
tų su abelnuoju mokslu. Ypatingai perse
kiojami buvo astronomijos mokslo skel
bėjai — Kopernikas, Galileo ir kiti, ku
rie skelbė tiesą pradžioje septynioliktojo 
šimtmečio. Buvo herezija tikėti, kad že
mė yra apvali, o ne plokščia. Degantis 
laužas laukė to, kuris išdrįso kalbėti apie 
tai, kad žemė sukasi aplinkui saulę, o ne 
saulė aplinkui žemę.

Dabar skamba labai keistai, nes dabar 
visose mokyklose šita tiesa pripažinta. O 
tais laikais už tos tiesos pripažinimą, už 
tikėjimą į tą tiesą, daugybė skaisčiausių 
žmonių skaudžiai nukentėjo. Ta tiesa bu
vo priešinga bažnyčiai ir jos dogmai.

Marksizmui tenka eiti tais pačiais erš
kėčiuotais keliais. Bet kaip anų amžių 
Koperniko ir Galileo idėjos laimėjo, vir-

to pripažinta tiesa, taip Markso ir En
gelso idėjos nesulaikomai laimi.

Paimkime didžiąją Rusiją. Prieš dvi
dešimt tris metus kalėjimas ir kartuvės 
laukė tų, kurie išdrįso marksizmą pripa
žinti. O šiandie ten šis mokslas yra visų 
pripažintas.

Tik prieš keliatą mėnesių mūsų gimti
niam krašte Lietuvoje išpažinimas mark
sizmo buvo sunkiausia herezija, šiandien 
ten marksizmas pripažinta ir priimta tie
sa.

Argi tas protingam žmogui neduoda 
pamato tikėti, jog šis socialinis mokslas 
virs pripažinta tiesa ir visam pasaulyje? 
Gali imti laiko, ir ims, tačiau joks protin
gas žmogus nebegali abejoti, kad ton 
linkmėn mūsų gyvenimas krypsta ir vys
tosi.

Liaudies Draugas Ir Dainius, 
Paul Robeson

Šių žodžių rašėjui pasitaikė nepapras
ta proga išgirsti dainuojant Paul Robe- 
šoną. Tai buvo Taikos Mobilizacijos 
Kongrese bal. 6 dieną. Proga buvo ne tik 
išgirsti tikrai stebėtiną balsą, bet įsižiū
rėti į tą nepaprastą artistą, dainių. Su
sižavėjau aš juomi, susižavėjo ir tie pen
ki tūkstančiai kitų klausovų Mecca 
Temple svetainėje.

Paul Robeson yra tikras liaudies .dai
nius. Myli jis paprastus žmones, liaudį, 
jai jis dainuoja, dainos- formoje jis iš
reiškia jos širdies skaudėjimus, jos 
džiaugsmą ir viltį. Už tai liaudis jį myli.

Didžiojo New Yorko lietuviai turi auk
sinę progą Paul Robesoną išgirsti balan
džio 29 dieną. Tai bus tasai didysis kon
certas, kuriame apart Robesono ir kitų 
stambių meno figūrų, pianu skambins ir 
mūsų Vytautas Bacevičius. Retai kada 
pasitaiko proga tokias stąmbias dainos 
ir muzikos jėgas turėti vienam koncerte.

Minėtas koncertas įvyks Carnegie 
Hall, ant 55th St., New Yorke.

Ir Vėl Jiems Sapnuojasi Virvė
Sakoma, kad Judošius rimtai rinkosi 

būdą pasidarymui sau galo. Gerokai 
prieš išdavimą Kristaus jis nusprendęs 
pasikarti. Paskui jam virvė neišėjus iš 
galvos per ištisas dienas 'ir naktis.

Ši pasaka labai atitinka kai kuriems 
mūsų lietuviškiems redaktoriams. Įsimy
lėjo jie į virvę ir negali jos pamiršti. 
Nežinia, ką jie su ja darys ir prie ko ta 
virvė juos prives. Turi privesti prie ko
kio nors galo. Ju laimė bus, jeigu užteks 
amžino politinio bankrūto.

Mes atsimename, kaip prieš kelius mė
nesius klerikalų, tautininkų ir menševi
kų laikraščiuose buvo dainuojama apie 
virves ir Tarybų Sąjungos kareivius. 
Girdi, jie šaudyti nemoka, jie savo stre
ikas virvėmis pasikabinę nešiojasi ir tt.

Manėme, jog tai buvo tik laikinas tų 
redaktorių sukreizavojimas. Dabar pa- 
aiški, jog tai yra jų liga. Nes ve ir vėl 
“Naujienose” Grigaitis išlenda su tomis 
virvėmis. Už dienos kitos ir kiti redak
toriai karstysis ant tų virvių. Balandžio 
21 dienos “N.” sako:

“Bolševikų kariuomenė atrodo men
kai: nešvari, blogai aprengta. Dažnai 
matosi kareiviai su šautuvais, pakabin
tais ant virves.”

Tiek tik galima pridėti: Tomis bolševi
kų “virvėmis” pasikorė Lietuvos smeto- 
nininkai.

Skymuoja Ant Lietuvos Kailio
Pasiskaitykite sekamą:
“ ‘Draugo’ korespondentas paklausė 

gen. Sikorski, kaip jis žiūri į ryšių palai
kymą tarp lietuvių ir lenkų bendroje ko
voje dėl laisvės.

“Generolas atsakė, kad apskritai tas 
daug priklauso nuo lietuvių. Jis pats 
esąs šalininkas bendradarbiavimo net iki 
to laipsnio, kurs buvo prieš kelis šimtus 
metų—Jogailaičių, unijos laikais. Gene
rolas taip pat suminėjo apie neseniai Va
šingtone buvusį kontaktą, tarp atsakin
gų asmenų iš lietuvių ir lenkų pusės.”

Taip rašoma balandžio 21 dienos 
“Drauge.” Vadinasi, Lietuvos liaudies 
priešai skymuoja su lenkais imperialis
tais prieš Lietuvą. Ir skymuoja slaptai. 
Nei Grigaitis, nei Simutis, nei kiti išga
mos niekados nesakė, kad jie turi slaptus 
kontaktus su Lenkijos generolais ir slap
tai parduoda jiems Lietuvos kailį, ruošia 
Lietuvai “uniją” su Lenkija ir tt.

Ilgainiui iškils aikštėn ir daugiau šu
nybių, kuriomis užsiima klerikalų, smeto- 
nininkų ir menševikų bendras frontas.

Jungt. Valstijų kariuomenes laivas “Washington” veža daugiau, kaip 3,000 ka
reivių i Panamą, Filipinų salas ir Hawaii.

Sparčiai Plečiamas Lietuvos 
Avininkystes Ūkis 

A/

Tarybų Lietuva gali pri
siauginti ir išmaitinti tiek 
avių, kad esančiai Tarybų 
Lietuvos ribose t e k s t ilės 
pramonei gali užtekti savų 
vilnų. Buržuazinėje Lietu
voje avių ūkio reikalas buvo 
apleistas. Vietinių avių vil
na per stora, tekstilės pra
monei netinka, o avių vei
slės gerinimas ėjo vėžlio 
žingsniu. Vilnas tekdavo 
importuoti iš užsienių, kas, 
be abejojimo, buvo kai kam 
pelninga.

Tarybinė valdžia ir į 
avininkystės ūkį ’ atkreipė 
labai rimtą dėmesį siekda
ma, kad krašto reikalams 
užtektų savo vilnų.

r Avininkystės reikalus 
tvarkančios žemės ūkio į- 
staigos yra paruošusios avi
ninkystės planą, pagal ku
rį iki 1942 metų Tarybų 
Lietuvoje turi būti 1,000,000 
veislinių avių; to plano į- 
vykdymas duos galimumų 
turti tiek vilnų, kiek reikia 
krašto gyventojų reikalams.

Tarybų Lietuvoje bus ple
čiamos trijų veislių avys: 
juodgalvės, merinosai ir Ro- 
manavo veislės. M e rinosų 
veislės avių pati ploniausia 
vilna ir visai tinka tekstilės 
pramonei. Merinosų veislės 
avių LTSR tuo tarpu yra 
apie 500, jos pernai atvežtos 
iš sąjunginių r e spublikų.

Vietinės kultūrinės juodgal
vės avys yra stambios ir jų 
vidutinio storumo v i 1 nos 
tinka tekstilės ir trikotažo 
pramonei. Romanavo veislės 
avių vilna storą, tekstiles 
pramonei netinka, bet jų 
kailiai stori ir stiprūs, labai 
tinka kailiniams.

Tarybų Lietuvoje avinin
kystė paskirstoma v e islė- 
mis, į tris rajonus. Merino
sų veislės avys bus augina
mos LTSR pietinėje dalyje, 
nes joms reikia sauso kli
mato, gero pašaro ir gany
klos. Juodgalvėms avims 
auginti skiriamas rajonas 
LTSR šiaurės vakarų daly
je. Romanavo veislės avims 
auginti skiriami rytinės LT 
SR dalies rajonai, — tos ne
didelės avys nėra lepios, ne
reikalauja ir daug pašaro.

Avių veislei gerinti stei
giami kergimo punktai ir 
valstiečių grupėms bus duo
dami geros veislės avinai.

Grynos veislės avių ban
doms bus įvestos kilmės 
knygos geriausioms avims 
atrinkti, veislės grynumui 
išlaikyti.

Tuo būdų, tarybinė val
džia Lietuvoje kuria nau
dingą ir labai r e ikalingą 
ūkio šaką, kuri smetoniniais 
laikais buvo užgniaužta ir 
užsnūdusi.

V. ščepanovaitė

|Wm. Green Priešingas 
Vinsono Sumanymui
Washington, bal. 22.— 

Kongresmanas Vinson rei
kalauja uždraust steigt dar
bo unijas tokiuose kariniuo
se fabrikuose, kur dar nėra 
unijų.

Amerikos Dūrbo Federa
cijos pirmininkas William 
Green rgina Jungt. Valstijų 
kongresą atmest Vinsono 
sumanymą, reikalaujantį 
verstinai taikyt darbininkus 
su samdytojais, neleist 
streikuot.

MINKŠTŲJŲ KASYKLŲ 
STREIKAS TĘSIASI

New York, bal. 21.—Mink
štųjų angliakasyklų savinin- 
aki iš pietinių valstijų vis 
dar atsisako pridėt po dole
rį algos per dieną savo mai- 
nieriams. Todėl dar tebe- 
streikuoja 400,000 mainierių 
šiaurinėse ir pietinėse vals
tijose.

Istanbul, Turkija, bal. 22. 
—Turkų valdovai bijo, kad 
jei vokiečiai užims Graikiją, 
jie pareikalaus praleisti vo
kiečių armiją per Turkiją 
prieš Iraqa ir Suezo kanalą.

London, bal. 22.—Vokie
čių lakūnai vėl ardė ir de
gino Plymouthą, anglų prie
plaukos miestą; daug nuos
tolių padarė.

“Liaudies Balso” Reikalu

LLD Reikalai ’
Mokėkite Duokles

Jau greitai bus pusė me
tų, o nariai dar mažai pa
simokė jo duoklių už 1941. 
Kiekvieno draugo ir drau
gės pareiga yra sumokėti 
duokles. Centro Komitetas 
išleido vieną No. “Šviesos”, 
kitas jau ruošiamas. Taipgi, 
ruošiame knygą iš Ameri
kos Revoliucijos, kurioj bus 
visi svarbiausi dokumentai 
apie mūsų šalį. Tokia knyga 
jau senai mums buvo reika
linga. 1
Aukos Įvairiems Reikalams x

Kada yra daug kitų kam
panijų, tai draugai ir drau
gės užmiršo Literatūros 
Draugijos Apšvietos Fondą. 
Šis gi fondas yra labai 
svarbus ir turi daug darbų. 
Reikia leisti lapelių ir yra 
kitų organizacijos darbų. 
Remdami kitus reikalus, 
nepamirškite ir' Apšvietos 
Fondo.

Ispanijos kovotojams ga
vome nuo sekamų organi
zacijų aukų ir perdavėme: 
Po $1 aukavo Petras Anuš- 
kevičius iš Newark; Frank 
Kudro iš Lockport ir A. 
Pakter iš Grand Rapids.

Per d. J. Stu pu r iš Port- 
lando gauta $5. ALDLD 81 
kuopa, moterų, Brooklyn, 
surinko ir pridavė per drg. 
S. Sasną $7. LDS 105 kuopa, 
Courtney, Pa., prisiuntė per 
J. Adomaitį $1.70; Eastono 
draugai: S. Matonis, J. Meš
kauskas ir S. Urba aukavo 
po $1 ir pinigus prisiuntė 
B. Senkevičienė.

Per M. Geraltauskienę, 
Detroit, Mich., $20.00.

ALDLD 132 kp., Tacoma, 
Wash, prisiuntė per drg. F. 
Kavaliauskienę $11.25.

ALDLD 35 kp., S. Bend, 
prisiuntė per drg. K. Bag
doną $16. Aukavo ALDLD f 
$10; ir po $1 sekami drau
gai: H. Urbonas, K. Bagdo
nas, P. Dūda, H. Misevičie
nė, J. Morris ir P. Bendoris.

ALDLD 66 kp., Grand 
Rapids, prisiuntė per T. M. 
Russ $14.30. Aukavo po $1: 
A. Daukšienė, C. Lockus, M. 
Russ, J. Penkes, A.Karpavi- 
čius, A. Joseliunas. Po 50 
centų: J. Paleris, M. Var
nas, A. Senkus, S. Karso- 
kas, J. Andruška, A. Apo- 
senka, J. Pilutis, M. Pilietis, 
J. Švedas, K. Rasaikas ir J. 
Bastys. Po. 25 centus auka
vo: A. Daukša, Pilietis, J. 
Pilietis, E. Balitis, K." Mi- 
siunas, V. Rinkevich, A. J. t 
Kareckas, P. Jakensevičius, 
Friend ir Budrick. Dan ir

Draugai, paremkime kana- ’lonijų, daugumas skaitytojų atsiliepimą į amerikiečius, 
diečius. Paremkime jų vie- išsklaidyta po visą plačią kad atsiteistų už “L. B.” 

nintėlį, ištikimą švietėją šalį. Sunku su jais susi- prenumeratas, kad kiek pa- 
“Liaudies Balsą” siekti, susižinoti. Nelengva aukotų. Neužilgo LLD Cen-

Ir minėti' nereikia, kaip 
svarbi yra mūsų spauda, 
ypač šiais audringais mo
mentais. Pabūvi dieną, kitą 
be “Laisvės”, be “Vilnies”— 
ir jauties, kaip paklydęs 
miške. Klaiku, neramu—ne
žinai tikrųjų įvykių, neži
nai, kaip orientuotis.

Bet “Laisvei” bei “Vil
niai”, medžiaginiu atžvil
giu, tai da puse bėdos. Tūk
stančius turi pritarėjų, 
skaitytojų, rėmėjų, vajinin- 
kų, gerų, nuoširdžių drau
gų. Taip ir reikia, da ir su 
kaupu.

Ir da labiau reikia pri
tarimo ir rėmimo kanadiš- 
kiam “Liaudies Balsui”. 
“Liaudies Balsui” prisieina 
gyvuoti ir veikti daug sun
kesnėse aplinkybėse.

Pas mus tik grūmoja ka
ras, o ten karas jau antri 
metai siaučįa, varginą visą 
varguomenę.

Be poros stambesnių ko-

ir prenumeratos rinkti, va
jai varyti. Na, o verstis rei
kia. Reikia atsilaikyti prieš 
įniršusią reakciją, prieš vi
sokias juodąsias jėgas, prieš 
karinę histeriją.

Ir čia apseiti be ameri
kiečių pagalbos negalima,— 
be amerikiečių, vyresniųjų 
savo brolių.

Taip, Draugužiai. Kana
diečiai mus skaito savo vy
resniais, savo broliais—ir 
teisėtai tikisi visokios para
mos. Nesuvilkime jų ir šiuo 
tarpu, kaip nesuvylėm ki
tais metais, kai atvažiuoda
vo čia maršrutuodami “L. 
B.” atstovai.

Šiemet jiems maršrutuot 
pas mus negalima. Karas. 
Visa kas užčiaupta, sura
kinta. O be to maršruto su
sidaro kanadiečiams keleto 
šimtų dolerių deficitas.

’ Ot čia jau man seniai no
rėjos kas patėmyti. Prieš 
keletą savaičių mačiau 
“Laisvėj” d. Z. Janausko

tro Sekretorius d. M. Š. ŠOr 
lomskas prabilo į eldiečius, į 
pažangiečius. Labai reikia, 
kad tai nepasiliktų tuščias 
šūkis. Sukruskime, Draugai.

Teko man keletą mūsiškių 
draugų pakalbinti “L. B.” 
reikalu. Visi jie sutinka, 
kad paremti reikia, ir tai 
visai neapsunkintų mūsiš
kių, jei kiekviena kolonija, 
kiekviena L.L.D. kuopa su
keltų po desėtką, kitą dole
rių. Bet pavieniui aukoti, 
siųsti Kanadon, jie sako, 
nepatogu. Taip, nepatogu.

Tai kodėl nepadaryt, kaip 
d. Šolomskas kvietė? Kuopų 
susirinkimuose parinkit “L. 
B.” aukų ir pasiųskite LLD 
Centran, o d. Šolomskas ap
siima persiųsti Kanadon. 
Nesunku, nekeblu.

Tai da ir da kartą, Drau
gai, būkime tikrais “L. B..” 
ir kanadiečių broliais. Labai 
žemai dėkui.

Dr. Jonas J. Kas kiančius, 
LLD Centro Narys.

Carrie Oloblia po 15 centų. 
Visiems aukavusiems taria
me ačiū!

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšys. aukavo į Browde- 
rio Fondą $25. Pinigus pri
siuntė drg. J. Stigienė. Pi
nigai perduoti, ačiū drau
gėms.

Pasimokėjo už Knygas
Knyga “Naujoji Lietuva 

Faktų ir Dokumentų Švie
soj” platinasi. Nuo pereito 
paskelbimo už knygas pasi
mokėjo sekamos kuopos:

ALDLD 4 kuopa iš Port- * 
lando už 4 knygas; 10 kp. 
iš Philadelphijos už 50 kny
gų; 20 kp. iš Binghamton 
už 25 knygas; 61 kp. iš Mo
nongahela už 4 knygas; 94 
kuopa iš Kenosha už 10 
knygų ir vėl užsisakė 5 kny
gas. 176 kuopa iš Athol už 
4 ir 180 kp. iš Wilmerdingo 
už 10 knygų. Platinkite tą 
knygą ir atsiteiskite į cen
trą. Kurios kuopos .išplati
no, tai gali daugiau užsisa
kyti, knygos dar turime.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius

46 Ten Eyck St.,
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Anna Louise Strong

Ketvirtu., Balandžio 24, 1941 Trečias puslapis

Raudonoji Armija ir Lietuvos Liaudis
ii----------------------------------------- F---- —-----------------------

Adomas, “legalizuot Parti
ją, gaut ofisus ir telefonų 
numerius per visą kraštą, 
prisirengt prie rinkimų, ap
svarstyt naujas aplikacijas 
į Partiją, kurios pradėjo 
gausiai plaukt į centrą.

“Tuom pat laiku mums 
reikėjo apsispręst mūsų at
sakomybę naujam valdžios 
aparatui, gaut atsakomin- 
gus žmones į strategiškas 
pozicijas, sustabdyt sabota
žus. Kadangi aukštesnės ka
tegorijos valdininkai, o ypa
tingai policija, buvo nustatę 
veikt prieš mus, mes ne tik 
turėjome juos pamainyti, 
bet sykiu suorganizuoti 
Liąudies Miliciją iš apačių. 
Darbo unijos reikėjo suor
ganizuoti, ir tuom pat laiku 
vesti generalius rinkimus į 
Liaudies Seimą.”

Visų šių greitųjų veiksmų 
generalis štabas ir organi- 

'zavimosi centras buvo Ko
munistų Partija.

“Bet mes niekuomet to 
nebūtume atsiekę,” sakė 
Adomas, “be plačiausios ga
limos nepartinių simpatiza- 
torių pagelbos. Mes visuo- 

.met sugebėjome išlaikyti 
apie save dideles ir veiklias 
simpatizatorių grupes per 
visą mūsų nelegalio gyvavi
mo laiką. Taigi mes pasta
tėm Kauno ir Vilniaus dar
bininkus ant kojų ir išsiun
tėm juos suorganizuoti šalį. | kad žemiau pagelbos esan- 
Tai ta ir yra paslaptis šių tis, beturtis, senas darbinin- 
dienų greitojo revoliucijos 
laimėjimo.

“Liaudis tai gali atlikti. 
Žinojimas ir valia yra liau
dyje. Mes tik turime tai iš- 

! kelti, jiem pagelbėti organi-

(Pabaiga)
“Apie pirmą valandą per 

Maskvos radiją mes sužino
jome, kad ultimatumas bu
vo priimtas. Trečią valandą 
Lietuvos radio tai pripažino 
ir apie septintą valandą 
Raudonoji Armija jau buvo 
Kauno gatvėse. Žmonės iš 
pradžių tik stovėjo ir žiūrė
jo, beveik nežinodami, ką 
tas viskas reiškia. Paga
liaus kai kur pasigirdo ran
kų plojimas, vėliau sveikini
mai, o dar vėliau dainos iš 
susirinkusios minios. Minia 
dainavo Raudonosios Armi
jos dainas, kurias išmoko 
klausydamiesi Maskvos ra
dio. Pagaliaus ir raudon
armiečiai pradėjo dainuoti. 
Tada minia sužinojo, kad 
raudonarmiečiai atėjo kaipo 
santarvininkai, kad apgint 
mus nuo karo. Daugiau ir 
daugiau prasidėjo ovacijų 
jiems, kaip jie traukė — 
tankai, kavalerija, sunkve
žimiuose pėstininkai — ga
lingai ir begaliniai.”

Taip Raudonoji Armija 
atvyko į Kauną.

Skirtingai buvo Vilniuje. 
Ten mažai buvo atvirų ova
cijų.

“Ovacijos pasiliko tik mū
sų širdyse,” sakė to miesto 
žydų žurnalistas, “nes mes 
neužmiršom pogromų. Vil
niaus policija dar vis buvo 
reakcioniška ir per kelias 
dienas dar areštavo žmones, 
kurie kėlė ovacijas Raudo
najai Armijai. Žinojau vie
ną vaikiną, kuris buvo su
areštuotas daugiau, kaip sa
vaitė po Smetonos pabėgi
mo už sušukimą: ‘Sveiki, 
raudonarmiečiai.’ Jo tėvas zuotis įr rinkti ar būti ren- 
nuėjo į policijos nuovadą ir lamais. Mes tik turime ži- 
is jo buvo reikalaujama 100 noti įr būti pasirengę orga- 
litų kyšio, bet pagaliaus su- nizuoti, kuomet liaudis pa
lygo ant 25 litų, nes žinojo, sirengia sąjūdžiui.”

Kuomet šios jėgos augo ir 
tvirtėjo, pavyzdingas Rau-

Per pirmąsias dvi dienas 'donosios Armijos elgesys 
Raudonoji Armija nepersi- tvirtino liaudyje troškimą 
kėlė per Nemuną, ir paskli- tapti Tarybine šalimi.. Rau
do gandai, kad Lietuva bus donarmiečiai pasirodė jau 
padalinta Nemunu ir Vo- ne, vien santarvininkai, bet 
kieti jai teks antroj Nemuno savo pavydžiu, pasirodė esą 
pusėj esanti Lietuvos dalis, naujos idėjos nešėjai. Jiems 
Toj pusėj gyvenančiuose žy-^buvo uždrausta tarptauti- 
duose prasidėjo panika ir nių sutarčių dėsniais skelb- 
jie pradėjo pardavinet savo ti šią idėją godžiu, bet jų 
nuosavybes ir keltis į Kau- veiksmai už tai garsiai kal
ną. Zimanas pasakojo apie t bėjo? Diena iš dienos jie 
žydą iš Vilkaviškio, ’ 
atėjo į iir~' 
ir verkė: “Kaip jūs čia esa
te laimingi! Kad bent vie
nas tos Raudonosios Armi
jos vyras pasirodytų anoj 
pusėj Nemuno! Ką jūs ma
note? Ar aš turėsiu parduot 
savo nuosavybę?”

Vėliau Raudonoji Armija 
persikėlė per Nemuną ir ten 
panika sustojo. Tai čia Rau-'sustojo ir raudonarmietis 
donoj i Armija buvo pasitik
ta didžiausiomis ovacijo
mis!

mais, kuriuos raudonarmie
čiai duodavo jų vaikams ar
mijos sunkvežimiuose. Ryti
nės Europos valstietis nie
kuomet negauna progos pa
sivėžinti automobiliu; tie 
dalykai prieinami tik poni
jai ir valdininkams. Bet 
raudonarmiečiai peršoko tą 
bedugnę — tą skirtumą 
tarp ponijos ir valstiečių — 
ir paimdavo valstiečių vai
kus pavėžinti armijos sunk
vežimiuose apie kaimus.

Šiauliuose darbi ninkai 
man pasakojo apie apysenį 
žmogų, sergantį sąnarių į- 
degimo liga (arthritis). Ši 
liga buvo pasiekus tokio 
laipsnio, kad žmogus nega
lėjo vaikščioti ir baiminosi 
prarasiąs abi savo rankas. 
Kadangi jis buvo per daug 
neturtingas, kad galėtų už 
gydymą apmokėti ir gydy
mas buvo labai komplikuo
tas, vietinis daktaras jį bu
vo jau senai apleidęs, kaipo 
beviltį ligonį. Vienas Šiau
lių komunistas atvedė Rau
donosios Armijos chirurgą 
aplankyti šį ligonį ir chirur
gas jam pilnai jo ligą išaiš
kino ir jam sakė, kad jam 
yra pagelba Sovietų Sąjun
gos sveikatos rezorte, bet 
pirmiau, negu būtų galima 
jį ten nugabenti, jis turi imt 
tam tikras gydymosi prie
mones namie. Tas faktas,

tą vadiname Leningradu.” 
Tas padrąsino sene snįjį 
klausti, ar teisybė, kaip jis 
buvęs girdėjęs, kad Kijevas 
pavadintas dabar Dniepro- 
petrovsku.

“Ne,” atsakė raudonar
mietis, “tamsta turite min
tyj Ekaterinoslav. Kijevas 
dar vis Kijevas.”

Tai buvo paprasta frazė, 
bet jo tonas davė senesnia
jam šiltą užtikrinimą, kad 
jo vaikystės atsiminimų 
miestas yra pasilikęs toks

Ne! Jie tai patys atliko, 
Lietuvos darbininkai. Tai 
atlikta pačių lietuvių, be jo
kio išlaukinio spaudimo*. Bi
le Lietuvos d a r b i n inkas 
jums tą pasakys.

Sakyti, kad Raudonosios 
Armijos visai ten nebuvo, 
būtų biskelį naiviška. Net 
šilko audėjų susirinkime, 
kur merginos taip linksmai 
erzino jų išrinktus kandida
tus ir kandidates, Raudo
noji Armija buvo visai arti. 
Žinoma, ji nebuvo pastebi
ma! Bet jeigu raudonarmie
čių-nebūtų kur nors netoli 
buvę, Kauno policija tą su-

sirinkimą būtų sukriušinus.
v Nėra tokio dalyko, kai 
bešališka “teisė ir tvarka.” 
Senoji policija gynė samdy
toją, net ir tada, kuomet jis 
naikino savo dirbtuvę ar ve
žė savo kapitalą iš Lietu
vos. Nauji įstatymai nusa
ko, kad dirbtuvės turi pasi
likt veikiančiomis, iš darbi
ninkų valios ir nepaisant 
buvusiųjų savininkų skun
dų. Tas tai yra įstatymas ir 
tvarka. Įstatymas, kuris įė
jo galion ant greitųjų, be 
kraujo praliejimo.

Vertė Juozas Byronas.

Graikai Žudo VokiečiŲ 
Parašiutistus

Athenai, bal. 21.—Vienas 
stebėtojas sakė: “Aš ma
čiau, kaip su parašiutais 
šoko žemyn lakūnai iš ke
lių Vokietijos orlaivių, ku
rie buvo pašauti ir krito 
žemyn ties Eleusis. Grai
kai su kirviais, peiliais, 
geležiniais smaigčiais ir 
buožėmis vaikėsi tuos vokie
čius, idant išžudyt juos.”

Detroito Žinios
Tai jau trečiu sykiu G. M. 
kompanijos darbininkai išsto
tų. G. M. kompanijos darbi
ninkai jau du sykiu laimėjo 
streiką.

kad jie neilgai pasiliks val
džioje.”

Senesnysis kuone atsipra
šančiai klausė, kas atsitiko 
su tokiomis ar tokiomis 
dirbtuvėmis, kurias jis at
siminė. Jis jas suminėjo 
apylinkėmis ir buvusių sa
vininkų vardais.

“Aš ištikrųjų nežinau tų 
vardų,” sakė maloniai jau
nesnysis inžinierius. “Tai 
buvo dar prieš mano laikus. 
Bet ten yra didžiulės dirb
tuvės jūsų suminėtose apy
linkėse. Jos gamina visai 
Ukrainai.”

Ant senesniojo veido buvo 
galima pastebėti minties ko
va: “Kaip jie man melavo 
apie tuos ‘badaujančius, 
barbariškus bolševikus!’ li
tas didysis augimas vyko vi
są laiką man iš ten pasišali
nus! Ar gyvensiu pamatyti 
mano vaikystės atsiminimų 
vietas Kijeve?”

Raudonosios Armijos kul
tūra, parodyta jų koncer
tuose, buvo taipgi svarbia 
jėga sukelti to nuoširdaus 
jausmo link Sovietų Lietu
vos liaudyje. Niekuomet jie 
dar nebuvo girdėję tokios 
muzikos, gaminamos pa
prastų kareivių. Tai buvo 
tokia gera muzika, kad už
sieninių atstovybių Lietuvo
je buvo paskleista paskalai, 
kad koncertavo Didžiosios 
Operos artistai, persirengę į 
kareiviškas uniformas.

Net daugiau svarbi buvo 
ta dvasia išreikšta geros 
muzikos koncertuose. Atsi
menu didžiulį koncertą duo
tą Raudonosios Armijos 
Kaune Sporto Palociuje 
prieš pat rinkimus. Po dvie-

Detroito Kalendorius
Balandžio 26 d., eastsidės 

dvi organizacijos rengia links
mą balių pas draugus Latožus, 
1035 Caniff. Pradžia 7 vai. 
vakare. Moterys ar merginos, 
kurios dėvės gražiausi žiurkš- 
tą, gaus dovaną. Bus gera mu
zika, valgių ir gėrimų.

Balandžio 26 d. vakare, 
4097 Porter St. svetainės ko
mitetas rengia balių ir šokius 
svetainės naudai. Bus gėrimų. 
Užkandžiai veltui. Įžanga 35c. 
Komitetas visus kviečia atsi
lankyti.

Balandžio 27 d., 10 vai. ry
te, Detroito Lietuvių Kliubo 
susirinkimas įvyks savam na
me, 9236 Cardoni; visi nariai 
privalo dalyvauti.

“p^iueju.' Diena iš dienos jie 
kuris įtikino lietuvius — per dvi- . | * I t v • i i • >*!•

kas gavo geriausią medika- 
lę pagelbą iš Raudonosios 
Armijos padarė didelį įspūdį 
Šiaulių darbininkuose.

Vienas r a u donarmiečių 
paprotys buvo atsisakyti 
nuo jiems siūlomo maisto, o 
net ir nuo popirosų. Jie pri- 
imajnuo valstiečių tik tokias 
dovanas, kaip gėles. Rytinėj 
Europoj nuo seniai buvo įsi
gyvenęs paprotys, kad vals
tiečiai j ieškodavo valdinin
kų ir oficialų malonės dova
nodami jiems vištų ar kitų 
gyvulių. Raudonoji Armija 
triuškina tą tradiciją, už
tikrindama valstiečius, kad 
jie nelaukia kyšių.

“Net kuomet jie paprašo 
vandens atsigert,” sakė vie
na valstietė, “jie tokie man-;jų valandų, kuriose sužavė- 
dagūs, kad pasidaro malonu ta publika plojo ir kėlė ova- -i i n Liin -va o nn _ • ♦ • 1 • 1jiems kuo nors patarnauti.'

Jei šis raudonarmiečių 
mandagumas laimėjo vais

Tiesos redakciją dešimts metų nuo jų atskir- tiečių pasitikėjimą ir entu-
tus melais — kad Tarybinė ziazmą, tai jų nepaprastas 
sistema, kuri išauklėja to- kultūringumas ;
kius kareivius, turi būt ge- paveikė inteligentiją, 
ra.

Valstietis man pasakojo: 
“Raudonosios Armijos tan
kai traukė per mūsų kaimą 
ir pasitaikė ant kelio kaip 
višta su viščiukais. Tankai

Balandžio 27 d., 1 vai. po 
pietų, Lietuvių Moterų Drau
giško Kliubo susirinkimas į- 
vyks 1035 Caniff St. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti susi
rinkime.

Balandžio 27 d., 7 vai. 
kare, lietuviai jaunuoliai, 
do Choras ir LDS 208 
rengia linksmą balių,
Porter St. Visus kviečia daly
vauti ir linksmai laiką pra
leisti.

va-
Ai- 

kp., 
4097

. Raudonosios Armijos at
vykimas ir Smetonos dikta
tūros žlugimas paliuosavo 
jėgas tarp darbininkų kla
sės, valstiečių ir progresy- 
viškos inteligentijos, kurie 
buvo pavergti per keturioli- 
ką metų. Tūkstantis politi
nių kalinių buvo kuone visi 
kartu paliuosuoti; didelė 
dalis kurių buvo komunis
tai. Po daugelio metų kalė
jimuose ir koncentracijos 
stovyklose jie radosi įvai
riuose blogos sveikatos 
laipsniuose. Silpnesni iš 
karto buvo siunčiami į po
ilsio namus. Kiti greitai 
metėsi prie darbo.

“Mes turėjome tekini or
ganizuotis,” sakė man nau
jas Partijos sekretorius

y p a tingai 
. Man 

teko klausytis per apie va
landą laiko pasikalbėjimo 
tarp Raud. Armijos inžinie
riaus ir viduramžio lietuvio 
inžinieriaus, kurie netikėtai 
susipažino traukinyje. Lie
tuvis seniai buvo mokinęsis 
Kijeve, caro laikais; per 
paskutinius dvidešimts me
tų jis buvo nieko negirdėjęs, 
kaip tik blogas pasakas apie 
Sovietus.

Jaunasis Raud. Armijos 
specialistas nei žodeliu ne
prasitarė apie socializmą, 
Sovietus, ar bile kokį politi
nį klausimą. Jis diskusavo 
techniškumus aliejaus šuli
nių, elektrifikacijos Bakuo
se ir gelžkelius Kaukaze. Jis 
nei pataikavo, nei atakavo, 
o tik pilnai pasirodė kompe
tentingas bendradarbis in
žinierius. Jie gilinosi palygi
nimuose Vokietijos ir Ame
rikos technikos.

Netyčiomis senesnysis su
minėjo “Petersburgą,” ir 
sustojo, bijodamas, kad iš
sišoko. Tačiau jaunesnysis 
jį vėl padėjo į laisvumo 
jausmą savo laisvu atsaky-

ei jas geriausiai muzikai, ko
kią jai kada nors teko gir
dėti, programos vedėjas pa
reiškė, kad formalė progra
ma pasibaigė ir kad dabar 
visa publika kviečiama da
lyvauti šokiuose. Mažiausiai 
tūkstantis žmonių išsiliejo 
nuo sėdynių į šokių salę 
Sporto Palociuje ir šoko 
kartu su raudonarmiečiais 
iki vėlai nakties, prie geros 
Raud. Armijos orkestros.

išlipęs iš tanko nuvarė viš
tą su viščiukais nuo kelio, 
taip, kad tankai galėtų 
traukt tolyn. Niekuomet 
dar nebuvome matę tokios 
armijos. Mūsų pačių Lietu
vos kariai, laike manevrų 
netiek paisydavo valstiečių 
nuosavybės, kaip šie.”

Kitas valstietis man pasa
kojo, kaip tankai per klaidą 
atvažiavo į jų kaimą ir bu
vo priversti grįžti atgal. 
“Jie nuvažiavo apie porą ki
lometrų pirmyn ir tik pas
kui apsisuko atgal, kad ne
išmindžioti valstiečio pievą” 
sakė jis.

Kiti pasakojo: “Jei pasi
taiko, kad palaužia tvoros 
baslį, ar įvažiuoja į daržo
vių lysę (ežią) jie tuoj iššo
ka ir klausia nuostolių ir 
ant vietos užmoka.”

Dar daugiau valstiečiai
buvo nustebinti pavėžini- mu: “šiandien mes tą mies-ken nebuvo.

Tai tokiu būdu Raudonoji 
Armija įtakavo ' permai
noms, vykstančioms Lietu
voje. Kas liečia darbo uni
jas, rinkimus ir Lietuvos 
politinius klausimus, tai 
Raudonoji Armija su tuo 
viskuo nieko bendro neturė
jo. Niekur raudonarmiečiai 
nenustatė lietuviams, už ką 
ir kaip rinkimuose balsuoti, 
kaip buvo skelbiama užsie
ninių atstovybių Lietuvoje. 
Aš važinėjau po Lietuvą du 
šimtu mylių laike rinkimų 
ir tik vieną kartą man teko 
matyti raudonarmiečius ar
ti rinkimų vietos, tai vie
nam miestelyj, kur vietinis 
komitetas buvo pasikvietęs 
raudonarmiečių o r kestrą, 
kad šie pagriežtų rinkimi
niuose šokiuose. Kitaip — 
šie rinkimai buvo lietuvių 
rinkimai ir raudonąrmiečių

tiniuose kapitalistų laikraš
čiuos, o dirbtuvėj buvo laiko
mi streiklaužiai po 16 valandų 
prie darbo, daugiausia atvežti 
negrai iš pietinių valstijų. Ka
da pradėjo grįžti darban uni- 
jistai darbininkai, tai paste
bėjo, kad tos gaujos organi
zuotų niekšų ' vaikštinėja po 
dirbtuvę su visokiais įrankiais 
ir bile kada jieškojo progos 
sukelti riaušes dirbtuvėj, ir 
buvo įvykių, kad bandė savo 
pasibrėžtą tikslą atsiekti. Bet 
unijistai vengė ir stengės įro
dyti, kad tie niekšai daro su
irutę. Pagaliaus darbininkai, 
negalėdami pakęsti tų niekšų 
persekiojimo sušaukė masinį 
susirinkimą ir paskyrė inyesti- 
gaciją, kad ir valstijos žmonės 
aiškiai patirtų tas Fordo pro
vokacijas ir rodos jau yra įsa
kyta, kad visi niekšai prasi
šalintų iš dirbtuvės, kurie dir
bo parsidavusiai dėl kompani
jos. Bet kompanijos štabas tei
sinasi, nežinojęs, kad tokie da
lykai dedasi dirbtuvėj. Tas ro
do, kad Fordo niekšai bandys 
išnaudoti visas bjauriausias 
progas, kol darbininkai galuti
nai pažabos Fordo kompaniją.

Ankstyvas Piknikas
Per praėjusių porą savaičių 

Detroite ir apylinkėj buvo la
bai šiltas ir malonus oras, tai 
westsides Lietuvių Moterų Pa
žangos Kliubas sumanė tą pui
kią progą išnaudoti. Jos ren
gia pikniką sekmadienį ba
landžio 27 d. Pradžia 1 vai. 
po pietų, drg. Urbontienės 
darže arba Beechnut Grove 
ant Middel Bel Rd.

Turės naminių valgių, arba
tos ir kavos. Taipgi kas norės 
galės gauti ir stipresnių gėri
mų^ Įžanga veltui, tik reikės 
mokėti 25c už automobilį, ne
žiūrint, kiek žmonių bus ja
me. \

Visus kviečia dalyvauti pir
mame piknike.

Bus muzika šokiams ir jau
nuoliams dovanos geriausiai 
atsižymėjusiems žaisluose. Pa
sinaudokite šia proga.

Naujienos Apie Fordo 
Dirbtuvę

Taip kaip vėtra prabėgo 
darbininkų sahdarumo jėga, 
sujudinusi ne tik Dearborn 
miesto gaivalus, bet ir visos 
valstijos ir pačias Washingto- 
no galvas. Tas salidaringas 
Fordo darbininkų streikas 
juos išgązdino. Todėl visokiais 
būdai stengėsi valdiškos įstai
gos, kad geru ar prastu būdu, 
sutaikyti darbininkus su ponu 
Fordu ir baigti streiką. Darbo 
santykių komitetas, nenorėda
mas sukelti pagiežos tarpe 
valstijos įstaigų, sutiko daryti 
taiką ant penkių punktų ir vi
si penki punktai yra gana 
prielankūs darbininkų reika
lavimams, tik balsavimas ati
dėtas įki gegužės mėnesio; 
darbininkai balsuos, kurią uni
ją didžiuma pasirinks. Dabar 
darbininkai turės dar stipriaus 
suglausti jėgas, kad būtų dar
bininkų laimėta.

Fordo Provokacijos
Kada baigėsi Fordo darbi

ninkų streikas, tai sugrįžimo 
laikg į darbą vis garsino vie-

General Motors
Girdėtis, kad General Mo

tors kompanijos darbininkai 
nesusitaiko dėl algų ir kitų są
lygų. Nutarė eiti streikan, jei
gu gražumu nebus sutaikyta.

U

Aido Choro Operete

Balandžio 20 d., Aido Chi- 
ras lošė operetę “Išeivis.” 
Kaip man yra žinoma, tai ai- 
diečiai tą operetę visai trum
pai mokinosi, bet sulošė ge
rai ir dainas sudainavo pagir
tinai puikiai. Veikalo turinys 
yra įdomus ir įvairus, tik 
no supratimu muzika 
silpna.

Nors pas daugelį buvo
nyta, kad Dailės Choras dik- 
Čiai pakenks aidiečiam. 
dailiečiai tą patį vakarą rengė 
tiksliai, kad pastoti kelią pu- 
bulikai ir pakenkti Aido Cho
rui, bet žmonių buvo skaitlin
gas būrys ir visas vakaras bus 
pasekmingas. Reiškia, kad 
dailiečių pasimo.įimas nieko 
nereiškia.

ma- 
visa

ma

nes
7#
M

-
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Apsivedė Petras Urbantas
Detroitiečių gerai žinomas 

draugas Petras Urhantas gy
vena ant Crane St. Dar nese
niai apsivedė su puikia ir 
energinga drauge iš Pontiac, 
Mich. Girdėjau, kad jo drau
gė užlaiko mažą krautuvėlę 
Pontiake ant South Park St. 
Geros kloties draugei.

m • * ♦ ' . .

Tai mūsų nuolatiniai drau- 
gai, ką visur ir visados daly
vauja mūsų parengimuose jr 
kitose pramogose.

Todėl linksma prisiminti 
apie mūsų tokius draugus.

Alvinas.
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Atvažiavo su Kraičiu”

St. Lengerdaite

v ».'-y

PO VAIDINIMUI BUS ŠOKIAI
Prie Geo. Kazakevičiaus or

kestros iki vėlumai nakties

VAIDINIME DALYVAUJA 
ŠIE ASMENYS:

Storaičio rolėje ......... J. Lazauskas
Storaitienė ................ O. Pranaitienė
Katriutės ................. St. Lengerdaitč
Kurapkytės ............... U. Bagdonienė
Jurgaičio .................... P. Grabauskas
Ridiko ............................ J. Judžentas
Beuodegio .......................... G. Klimas
Dagio ............................ M. Stakovas
Tūzo .................................. J. Byronas
Krumplio ...................... G. VVarisonas

J. JUDŽENTAS
Kurie mylite juokus, mylite matyti juokingas komedijas, —. 

nepraleiskite šios progos, — pamatykite komediją “Atvažiąvo 
su Kraičių”; pasiliks jūsų atminčiai ant visados.

Naujai Paruošta ir Pilna Juokų Komedija 
ParaSč Senas Vincas.

STATO SCENOJE LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS. 
SUVAIDINS LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRO VAIDINTOJAI. 

Taipgi bus suvaidinta scena iš “Bury The Dead
Dalyvaus ir Stygų Orkestrą

April
Pradžia 5 vai. vakare

UKRAINŲ SVETAINĖJE
101 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Į vaidinimą jžanga 50 centų asmeniui. I Šokius 35c.

Komedijai, “ATVAŽIAVO SU KRAIČIU” 
vadovauja ALDONA fiERTVIETYTft.

j 'j
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Wilkes-Barre, Pa
apie

mainierių
bet čia

Ketvirtas puslapis

lės dalyvauti šioj konferenci
joj. Ji turėjo sunkią operaci
ją ir todėl dar nepasveikusi. 
Labai*apgailestaujame, kad d. 
Radišauskienė negalės daly- 
vaut su mumis šioj konferenci
joj. Linkime draugei greitai 
pasveikti ir vėl stoti su mu
mis kartu dirbti.

D. Praleika,
LLD 12 Aps. Užr. Sek.

trikto ir lokalų, viršininkus, 
kad jie kompanijoms neleistų 
juos mindžioti. Tas galima at
siekti, tik reikia lankyti susi
rinkimus, nors tiems, kurie ant 
vietos gyvena.

Naujas Leiberis.

Knygų apdarinčtojai New Yorke, priklausą Book & 
Magazine (CIO) unijai ruošiasi prie rinkimų; rinki
mai apimsią 1,400 knygų apdarinėtojų.

Keturių Miestų ALDLD Kp. Konferencija

m

tK

■ f

Waterbury, Conn

Šį pranešimą taikome ketu
rių kolonijų Literatūros Drau
gijos kuopų draugams ir 
draugėms, būtent: Lowell, 
Lawrence, Haverhill, Mass, 
ir Nashua, N. H. Yra labai 
svarbu turėti viršminėtų mies
tų draugų pasitarimą lietuviš
kos veiklos klausimais. Mes 
pasitarę su d. Penkausku nu
tarėme šaukti tokią konferen
ciją nieko neatidėliojant, šį 
šeštadienį, balandžio 26 d., 4 
vai. vakaro, Lowell, Mass. 
Konferencija įvyks Lietuvių

Piliečių Kliube, 338 Central 
St., kur pirmiau buvo Apšvie- 
tos Kliubas.

Kolonijų draugai be dide
lių ceremonijų ir formališku
mų -suvažiuokite po gerą bū
rį į šią konferenciją, čia su
tvarkysime tulus reikalus ir 
nustatysime gaires ateities vei
kimui. čia bus išduotas rapor
tas ir iš vėliausio parengimo 
keturių kuopų naudai.

S. Penkauskas, 
J. M. Karsonas.

Binghamton, N. Y
Numirė Juozas Klinauskas.
Balandžio 18 d. tapo palai

dotas Glenwood kapinėse Juo
zas Klinauskas, žmogus apie 

<60 metų amžiaus. Jis mirė 
labai staigiai. Parvežęs daržo 
tręšimui puvenų, pasijuto gal
vos svaigimą ir krito...

Klinauskas buvo' vedęs su 
Antano žolyno sesere (buvo 
antras jos vyras), gyveno 
Westover (prie Johnson City). 
Laidotuvėse dalyvavo gražus 
būrys giminių ir draugų. Pa
laidotas prie podukros Vero
nikos šolomskienės, kuri mirė 
apie 16 metų atgal.

Suvaidintas “Moterų 
Medžiotojas”

Bal. 18 d. vakare buvo LDS 
6 kuopos suruoštas vaidini
mas. Suvaidinta juokinga ko
medija “Moterų Medžiotojas.” 
Vaidino žibalkevičiaus rolę 
A. Klimas, jo žmonos Jievos— 
O. Girnienė, jų dukters Stasės 
—L. Mikolajūnaitė, Bekonai- 
čio—V. Sadonis, leitenanto 
Eglinsko—-Jbnas Strolis, ka
reivio— Sr-Dainys ir tarnaitės 
Janės—Julė Šimoliūnaitė. Ne
žiūrint, kad kai kurie scenos 
dalyviai vaidino tik pirmą 
kartą ir nesijautė gana lais
vi, bet pats veikalo suvadini- 
mas išėjo neblogai. Režisavo 
A. žolynas, suflioravo—M. 
Bekerienė. Po vaidinimui Mil
dred Tomiška pagrojo akor- 
dionu, o Anna Kernaklian ža
vingai padainavo.

Publikos dalyvavo vidutinis 
skaitlius
buvo: U. šimoliūnienė, P. ži- 
buris, P. Jasilionienė, K. Dzi- 
dulionis, J. Kireilis, A. Žemai
tienė, A. Garnys ir L Vėžys.

Tai, vadinasi, veikimas sve
tainėje kaip ir užsibaigė. Da
bar visos jėgos turi būt tel
kiamos padaryti sėkmingą 
LDS kuopos pikniką, kuris 
įvyks Progressive Recreation 
Farmoje (prie Port Crane), 
birželio 15 d. Tame piknike 
bus renkama ir populiariš- 
kiausia LDS mergina. Bilietų 
pardavinėjimas jau prasidėjo. 
Talkon kviečiami visi nariai!

Žiburiukas Nelaimėje.
Prano ir Agotos žiburių sū

nus Richardas, kur tai be- 
žaizdamas, nusilaužė ranku
tę. Nuvežtas ligonbutin, ran
kutė buvo sutvarstyta ir vai
kutis dabar randasi namie.

Vakaro darbininkais

Philadelphia, Pa
Prisiartinus pavasariui pra

sidėjo ir piknikų rengimas. 
Kadangi čia nėra draugijų są
ryšio, tai jau iš pat pradžių 
su tais piknikais darosi klai
dos ir bereikalingi draugijoms 
iškaščiai. štai viena tokių įvy
kusių klaidų. Lietuvių tautinė 
katalikų šv. Marijos parapija 
nutarė rengti savo metinį pik
niką gegužės 18 d., Vytauto 
Parke, ir jau pasigamino di
delius apgarsinimus ir juos 
pradėjo skleisti. Pasirodė, kad 
ir Lietuvių Republikonų Kliu
bas garsina savo pikniką kitoj 
vietoj tą pačią dieną ir jau 
nemažai garsinimams išlaidų 
padarė. Kadangi tos dvi lie
tuvių įstaigos tarpe savęs san- 
taikauja ir palaiko draugišku
mą, tai dabar L.T.K. šv. Ma- 
rijos Parapija nutarė savo 
pikniką perkelti į gegužės 11 
d., reiškia vieną savaitę pir- 
miaus.

Philadelphia yra stambi, 
plati, lietuvių kolonija. Čia 
nemažai randasi organizacijų. 
Tiktai reikėtų toms visoms lie
tuvių
jungti į sąryšį, tai tuomet ne
įvyktų tokios klaidos su pa
rengimais ir tuom būtų sutau
poma bereikalingas laiko ir 
pinigų eikvojimas.

organizacijoms susi-

Taigi dabar L.T.K. šv. Ma
rijos parapijos piknikas įvyks 
gegužės H d., Vytauto Parke, 
tuom pačiu sykiu atsibus ir 
kapinių apvaikščiojimas.

Žinių Rinkėjas.

lokalo 
ko- 

lau-

me- 
bai-

nei viena iš kompa- 
nejodinėja mainie- 

sprandų, kaip Glen 
šia kompanija, ga-

Keletas Žodžių 
Mainierius

šioje apylinkėje 
padėtis apgailėtina,
daugumoje pačių mainierių ir 
kaltė. Viskas, ką jie žino, tai 
keikt John L. Lewis, bet pa
tys, tai nieko neveikia. Blo
giausia tas, kad nelanko susi
rinkimų ir neverčia
viršininkus, kad jie vestų 
vą prieš kompaniją, kuri 
žo mainierių kontraktą.

Dabar buvęs šių dviejų 
tų kontraktas, kuris jau
giasi su pabaiga šio menesio, 
buvo neblogas, tik reikėjo lai
kytis to kontrakto ir neleisti 
kompanijoms visaip jį min
džioti.

Kur mainieriai yra kovin- 
gesni, kur kompanijas vertė 
laikytis kontrakto, ten jie už 
dyką nedirbo, pavyzdžiui, 
Susquehanna Coal Co.

Tur būt 
nijų taip 
riams ant 
Alden. Po
Įima sakyt, jau neliko tokių 
darbų, kuriuose dirbanti žmo
nės turėtų gaut mokestį nuo 
dienų, o tokių darbų daugu
ma yra, kur darbininkas nie
kaip negali padaryti dienos 
užmokestį. O kontrakte yra 
sakoma, jeigu žmogus nepa
daro dienos užmokesčio, tai 
tokiuose darbuose turi būt už
mokėta nuo dienų, bet kiek 
tokių darbininkų, atsiranda, 
kurie gauna mokestį nuo die
nų tokiuose darbuose? O čia 
pačių darbininkų kaltė, kad 
leido kompanijoms laužyti 
kontraktą. Tokie darbininkai 
mainieriai dirba už apie tris 
dolerius į dieną, bet neina į 
lokalo susirinkimus kovot, rei
kalaut, kad lokalo ir apskri
čio viršininkai kovotų prieš 
kompaniją, kad kompanija 
nelaužytų mainierių kontrak
to. Viskas, ką jie daro, tai 
keikia John L. Lewis.

šioje apylinkėje mainieriai 
jau tiek nualinti, kad blogiau 
ir būti negali, o dabar, šiam 
kontraktui baigiantis, didžio
sios kompanijos veik visai su
stabdė darbus. Kompanijų 
tikslas privarginti mainierius, 
kad jie bijotų ir pamislyti 
apie streiką, kuris gal bus ne
išvengiamas.

Dėl šio 
kontrakto,
John L. Lewis dėl mainierių 
iš kompanijų, nieko blogo 
ifcainieriams nėra; mainieriai 
turėtų kovoti už tokius reika
lavimus. O šiuos dalykus iš
kovojus, :

Balandžio 16 dieną atsibuvo 
Taikos Tarybos mitingas. Dau
giausia dalyvavo Amerikos 
jaunuolių, kliubo nariai, kurie 
energingai veikia, 
spaudos ir radio 
kuri rūpintųsi atremti 
džiamus melus spaudoj 
radiją. Mat, balandžio 
Sūnų-Motinų, kliubas 
mitingą prieš karą, 
manai, miesto 
paskleidė melus, kad Ameri
kos Taikos organizacija 
komunistų padaras. Todėl 
me susirinkime jaunuoliai 
tarė, kad jie netoleruos 
skleistų melų. Jie sako: mes 
nesam komunistai, mes esam 
taikos mylėtojai ir mes norim, 
kad mūsų šalis nebūtų įtrauk
ta į karą; mes norim demo
kratijos, mes norim, kad Be
būtų mūsų piliečiai persekio
jami; mes nenorim kraujo lie
ti už Anglijos imperialistus; 
mes esam gatavi atremti ruo
šiamą bilių, kuris siūlo, kad 
būtų imami į karą jaunuoliai 
nuo 18 iki 25 metų.

Išrinko komisiją, kad pri
rengtų. ir atspausdintų petici
jas rinkimui piliečių parašų. 
Tuos parašus siųs savo' valsti
jos senatoriams ir kongresma- 
nams į Washington, kad bal
suotų prieš tą bilių ir pasiža
dėjo į sekantį susirinkimą at
sivesti kiekvienas po draugą 
ar draugę, o jei ne draugus, 
tai savo tėvus, kurie nedirba 
naktimis.

Mitingai įvyksta trečiadie
nių vakarais, 8 valandą, CIO 
kambariuose, Bank St. Ir lie
tuviams reikėtų lankyti tokius 
mitingus. Svarbu jaunuoliams 
priduoti daugiau energijos 
veikti ir prisidėti prie taikos 
mobilizavimo.

Išrinko 
komisiją, 

i sklei- 
ir per 
14 d. 
turėjo 

Koncil- 
Auditorijume

yra 
šia-
nu-
pa-

darbinin- 
į uniją— 
gaspado- 

pakelti mo-

Waterbury gatvių 
kai yra organizuoti 
CIO. Įteikė miesto 
riti i reikalavimų
kestį ir 2 savaitės vakacijų su 
pilna mokestimi; kas yra iš
dirbęs metus ar daugiau, nes 
pragyvenimas brangsta, o al
ga ta pati tebėra ir nebeįma
noma pragyventi. Reikalauja
ma laiko ir pusės už viršlai
kius. Garadžio mechanikams 
nuo 70c iki 80c į vai.; vi
siems “draiveriams” nuo 58c 
iki 65c į valandą ir laiką ir 
pusę dirbantiems šeštadieniais 
gatvių, šlavėjams nuo 50c iki 
54c į valandą ir darbininkams, 
pribuvusiems į darbą, jei bū
tų siunčiami namon dėl prie
žasties lietaus ar kitų trūku
mų, būtų apmokėta pilnai už 
4 valandas.

Miesto gaspadorius sako, 
kad jisai pats planavęs šiemet 

reikia priversti dis-1 duoti vakacijų 1 savaitę su

būsiančio naujo 
kokio reikalauja

SCRANTON, PA
ALDLD 12 Apskričio Reikalai

Kaip jau yra žinoma, kad 
ateinantį sekmadienį, balan
džio 27 dieną, yra šaukiama 
12 apskričio konferencija: 
Pradžia 11 vai. dieną. Svetai
nė: 134 W. Market St., Scran
ton, Pa.

Jau buvo daug kartų gar
sinta per spaudą, kad tą pa
čią dieną ir toj pačioj svetai
nėj, įvyks ir LDS 10 Apskričio 
konferencija. Taigi scranto- 
niečiai turės daug svečių tą 
dieną.

Abiejų organizacijų nariai 
turi rūpestingai rengtis daly
vauti šioj konferencijoj.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi 

Laukiame Jūsų Užsakymo 
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

THE BAKERS’Varpo 
keptuvo 

yra 
unijinė

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

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

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

» UNION LABEL

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Šiomis dienomis aplaikiau 
liūdną žinią nuo d. Radišaus- 
kiūtės (Wilkes Barrės Lyros 
Choro mokytojos), kad jos 
motinėlė Radišauskienė, LLD 
12 Apskričio iždininkė, nega-

<

pilna alga, o kas link pakėli
mo algos, jisai dar pastudi
juosiąs.

Ketvirtai., Balandžio 24, 1941

caro ir Smetonos

Waterburietis.
Bagdonas.

šitaipvaldžios
Baltimore, Md.

gyveno prie 
valdžios.” Kariuomene 

Mūsų, visuo-
pobū- 
kitko,

G. Šimaitis, 
asmeninio 

tarp

tas kareivines. Jose stovi rau
donoji armija. « 
dalikatni, graži, 
menė džiaugiasi.

Ant.
Vasario 12 d., 1941.Laiškas iš

Lietuvos
Gerb. “Laisvės” Red.:

Prisiunčiu laišką iš Lietu
vos. Jį gavo George Bagdo
nas, gyvenantis Montello, 
Mass. Jis skaito “Darbininką.” 
Šitą laišką man perdavė Sty- 
vis Bagdonas, kuris užlaiko 
gėrimų užeigą, 595 Main St., 
Brocktone, Mass. Perduoda
mas šį laišką Bagdonas pažy
mėjo apie dvarininką Alek
sandravičių, kuris dabar sėdi 
kalėjime už žudymą ir naiki
nimą galvijų ir šiaip turto. 
Sako, “jis yra mūsų švogeris, 
didelis biednų žmonių skriau
dėjas. 1907 metais buvo Ame
rikoj, Montello, Mass. Dirbo 
Peter Harmono ir Yakavonio 
bučernėj ant kam no Intervale 
ir Ame's gatvių. Tokiam ponui 
buvo perprastas darbas ir per- 
mažas atlyginimas. Pusę metų 
pagyvenęs Amerikoj. Jo tė
vas atsiuntė jam pinigų ir jis 
parvažiavo į Lietuvą ir gerai

Apleidus 
džio pokalbius, 
Ant. Bagtioną^ rašo:

Dėl naujos
yra: vieniems labai gerai, ki
tiems blogiau. Kas buvo nu
skriaustas ir varginamas, tas 
likosi palaimintas; užėmė 
įstaigose vietas. Darbas bran
giai atlyginamas. Kas buvo 
turtingas, tam blogiau. Alek
sandravičius sėdi kalėjime. 
Daugelis dvarų, stambios pre
kybos ir dideli namai naciona
lizuota. ūkininkams kol kas 
gerai. Už vidutinį arklį mo
kama po 1,000 rublių, už vi
dutinę karvę 500 rub., beko
nas 200 rub., malkų kubiškas 
metras turguje 40 rub. Tik 
grūdai pigūs. Rugių centne
ris 20 rub., kviečių ir avižų 
cent. 25 rub.

Smetonos valdžia pradėjo 
statyti Telšiuose kareivines. 
Naujoji valdžia baigė statyti

Pavasariniai Šokiai
Lyros Choras rengia pava

sarinius šokius šį šeštadienį, 
balandžio 26 d., Lietuvių Sve
tainėj, 851 Hollins St., Balti
more, Md. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Yra paimta gera or
kestrą, kuri grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius, pa
linksmins visus, kurie tik atei
site.

Kviečia Komitetas.

Roma. — Italai nepasi
duoda anglam Ethiopijoj.

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėje.”

APOLLO THEATRE ‘XS

VYTAUTO 
BACEVIČIAUS

Pianisto-Kompozitoriaus
Koncertai Įvyks:

,Sekmadieni, 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.

Antradieni, balandžio 29 d., Car
negie Hall, W. 57th St. and 7th 
Ave., New Yorke. Dalyvaus Paul 
Robeson ir Benny Goodman. Pradžia 
8:45 v. v. Bilietai: 88c, $1.10, $1.65, 
$2.20, $2.75 ir $3.30.

Bus rodoma filmą 

“University of Life” 
(Iš Maxhn Gorkio gyvenimo)

Balandžio (April) 24, 25 ir 26
Nuolatinis rodymas nuo 1 vai. p. p. iki 10:30 vai. vak. 

25c nuo 12:30 iki 1 valandos
35c nuo 1 vai. iki 5 vai. — 40c nuo 5 iki uždarymo (su taksais)

Taipgi specialė filnia:

SOVIET LITHUANIA
NAUJAUSIOS FILMOS IŠ USSR.

NEWARK, N. J

paskaita, 
vak.

Lietuvių 
Baltimore,

Seštadienj, 26 d. balandžio, Sla- 
vokų Svet., 510-12 Fairmount Avė., 
Philadelphia, Pa. Pradžia 8 v. v. 
Bilietai 50c ir 75c. Penktadieni, ba
landžio 25 d. bus muzikos 
735 Fairmount Ave., 8 vai.

Sekmadieni, geg. 4 d 
Svet., 853 Hollins St., 
Md. Pradžia 7 v. v. Bilietai 75c ir 
55c. Dainuos ir Lyros Choras. Po 
programų! seks šokiai. Pirmadieni, 
gegužės 5 d. įvyks muzikos paskai
ta Liet. Svet., 858 Hollins St., pra
džia 7:30 vai. vak. Įžanga veltui.

Prašomo jsitėmyti šias datas ir' 
dalyvauti Prof. Bacevičiaus koncer-1 
tuose. _________________ i_____________

................................ .....

FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Sekmadienį

BALANDŽIO
27

APRIL

Pradžia 2 vai. po pietų

Birūta Ramoškaitė

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

Gaininami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

Prof. Vytautas Bacevičius

MOSQUE THEATRE

Prof. Vytauto Bacevičiaus Koncertas
Ruošia Lietuvių—Rusų Susivienijimas

1020 Broad St NEWARK, N. J
Bilietai: 80c ir 55c (Įskaitant taksus)

Garbės Viešnia Dainininke BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ

Gerbiamieji! Kviečiame Newarko ir apylinkės visuomenę dalyvauti šiame pui
kiame koncerte, kur išgirsite plačiai pagarsėjusį pianistą-kompozitorių Vytautą 
Bacevičių. Taipgi programo išpildyme dalyvaus garbės viešnia, Birutė Ramoš
kaite, 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. Užkviečia KOMISIJA.



Ketvirtad., Balandžio 24, 1941 LAISVE Penktas puslapis

Žiupsnelis įspūdžių apie Washington, D. C
Šimtai tūkstančių žmonių 

vyksta kas pavasarį iš plačio
sios Amerikos į Washingtona, 
šalies sostinę, pamatyt kaip 
žydi japoniškos vyšnios, ku
rios šį pavasarį pradėjo žydė
ti balandžio 10-tą dieną.

Pasitarę su drg. L. ir M. 
Tilvikais, mano žmona ir aš,

Suvienytų Valstijų preziden
tas ir armijos vadas Jurgis 
Vašingtonas, 1793 metais. Pa
baigtas statyti 1797 metais. 
Bokšto aukštumas 307 pėdos. 
Per tą laikotarpį daug kas pa
gerinta. Ypač viduje rūmai 
yra gražiai išpuošti. Daugelis 
paveikslų, stovylų kaip gyvos.,

sėdome į mano automobilį ir rO(los ims ir prakalbės tie gar 
marš j Washington, D. C. Nuo|sQs asmenys. Beveik visos sei 
mūsų tik 200 mylių. Apie vie
nuoliktą valandą jau mes ir 
Washingtone. Miestas užsi- 
grūdęs mašinomis, trokais, 
busais. Bet visi mašinų vai
ruotojai labai atsargūs. Polic- 
manai taipgi mandagūs. Man 
pasitaikė padaryt kelias trafi- 
ko klaidas, bet policmanai nu
duoda, kad jie nemato ir nie
ko nesako.

mo durys atdaros dėl atvažia
vusių lankytojų ir šiaip publi
kos. Vaikštome viduje. O 
žmonių pilna visur. Eina, bė
ga, kiti taip sau žiopso. Ten 
pastebėjome, kad tam tikri 
žmonės vedžioja būrius atsi
lankiusiųjų ir aiškina paveiks
lų ir stovylų reikšmę. Viena va 
dovė 
gera 
savo 
apie
tas pastatas, tie rūmai yra jū
sų, bet kad aš jumis vedžioji! 
ir aiškinu jūs turite man duo
ti po 25 centus. Kadangi tuo
se rūmuose aš lankiausi an
tru kartu, tai pasisiūliau savo 

I kompanijai už vadovą. Kur 
---  t--- - į UK ouvo a u rys atdaros, visur 
inteligentiš-1 sav0 nosį jkišome, bet kur bu- 

Mes i

jauna mergužėlė, matyt 
biznierka, šaukė rėkė 
būriui, susidedančiam iš 
trisdešimts asmenų, esą

Netoli Potomac upės priva
žiavom mažą ežeriuką — 
prūdą, 
tos tos išgarsėję 
vyšnios, žydi jos visos ružava 
spalva.
malonų ir žavintį. Ten pat P0, tik buvo durys atdaros, 
vyšniomis sėdėjo i 
kos išvaizdos žmogus.
pas jį pasiteiravome, ar tie 
žiedai turės vaisių? Jis atsa
kė, kad ne. Ot, sako, pažydi 
per metus dešimts dienų ir tie 
ružavi žiedai nukrinta ir pa
silieka per vasarą 
žaliuojantis bevaisis 
Mums besidairant 
lengvas vėjelis, žiedų 
gausiai pradėjo byrėti 
mės. Nusitraukėme paveikslus 
ir patraukėme toliau, 
metus 
matyti tų japoniškų vyšnių. .
Jurgio Vašingtono Paminklas

Aiškiai matome Jurgio Va
šingtono paminklą, pavidale 
smailo stulpo, kuris pabuda- 
votas 1885 metais iš granito. 
Jis turi 555 pėdas aukščio ir 
55 pėdas pločio pagal žemę, 
žodžiu sakant, tas stulpas at
rodo kaip kokia pasakiška, 
stebuklinga milžiniška pira- 
mida. Privažiavę prie pa
minklo pamatėme šimtus, o 
gal ir tūkstančius žmonių su
sigrupavusių netoli paminklo. 
Stojome ir mes į tą eilę. Bet 
jau net antroj pusėj paminklo. 
Eilė tirpo gana greitai. Už 15 
minutų per mažas duris įmar- 
šavome ir mes į tą paminklą. 
Drg. Tilvikienė teiravosi, ką 
mes čia pamatysime. Mes jai 
aiškinome, kad važiuosime su 
keltuvu į pačią šio paminklo 
viršūnę iš kur per langus pa
matysime visą miestą su jo 
apylinkėmis. Drg. Tilvikienė 
pradėjo nerimauti ir nuogąs
tauti, kad keltuvui keliantis, 
o ypač leidžiantis žemyn nuo 
taip aukštai ji galinti susirg
ti, nes silpsta širdis. Suramino
me draugę. Nieko blogo ne
įvyko. Į to smaigo viršūnę iš
kėlė mūsų būrį (gal kokią 50 
asmenų). Per visas keturias 
puses mes pamatėme visą 
miestą su jo apylinkėm, upėm 
ir tiltais. Viskas buvo matyti, 
taip aiškiai, kaip ant delno, 
žiūrint iš to bokšto žemyn, 
žmonės ir automobiliai atrodė 
tokie maži, kaip ant stalo bė
giojančios musės. Įžanga į tą 
paminklą veltui. Džiaugėmės, 
kad pamatėme miestą.

mažą
apie kurį yra susodin- 

japoniškos

sudaro labai

paprastas 
medis, 
papūtė 
lapukai

Kitus
jau mes nebenorėsime

bos. Tribūna, nuo 
į lies prezidentas

vo uždaryta, tai ten jokis va
das negalėjo jų atidaryti. 
Kuomet apžiūrėjome senato ir 
kongreso posėdžių sales (po
sėdžių tuo kartu nebuvo), drg. 
L. Tilvikas išsireiškė, kad jam 
lubos negražiai atrodo, nes 
rišta vonės, geležies balkių 
tinklas, toks paprastas ir gre
mėzdiškas kaip garadžiaus 1 ti

ku rios su
kalba, ju-

džiuosc parodoma daug gra
žiau ir iškilmingiau.

Kongresinis Knygynas
Kongresinis knygynas ran

dasi netoli kongreso rūmų. 
Labai gražus pastatas. Atro
do kaip koks milžiniškas puoš
nus palocius. Jo pastatymas 
lėšavo devynis milionus dole-j 
rių. Jame randasi dešimts mi- 
lionų tomų knygų. Įžengus į 
erdvę salę tuojaus uniformuo
tas žmogus paklausė ar mes 
esame iš provincijos atvykę 
lankytojai. Atsakėm, taip. Jis 
tuoj mums nurodė keltuvą, 
kuris užkelia ant aukštesnių i 
lubų ir nuo balkono mes matė
me paties knygyno centrą; ap
skritą, kaip bliūdą skaityklą, 
žmonės ramiai užsilaiko ir 
skaito knygas. Apžiūrinėjome 
stebuklingas arch itektūras. 
Kur tik akį mesi, visur marmu
ras. Milžiniški balti marmuro 
stulpai, lubos ir marmurinės 
grindys su artistiškom praš
matnybėm išklotos, išcackuo- 
tos. Vis tai būta galvočių in
žinierių darbas, špaciruojame

su Tilvikais šen ir ten ir kal
bamės, ar galima buvo tikėtis, 
kad Lietuvos vargo piemenė
liai galės kurią nors dieną sa
vo kojomis mindyti tokias 
puošnias valstybines įstaigas.

Suvienytų Valstijų Aukš
čiausias Teismas

Milžiniškas naujas pastatas 
su milžiniškais marmuriniais 
stulpais iš priešakio. Tai Su v. 
Va 1st. Aukščiausio Teismo rū
mas. Einame į vidų. Kur tik 
akį mesi, visur baltas marmu
ras. Tas pastatas taipgi labai 
skaitlingai lankomas. Policma- 
nai mandagiai ragino apeit 
aplink galioną ir eiti laukan. 
Biskį stabtelėjome ir pamatė
me tas devynias kėdės, kur 
devyni teisėjai sėdi ir daboja 
Suvienytų Valstijų “įstatymus 
ir konstituciją.” Išėję laukan 
dar nusitraukėme porą pa
veikslų. Po to aplankėme Ar
lington© kapines ir Abraomo 
Lincoln© paminklą. Taip mus 
ir užpuolė vakaras. Pavaka
rieniavę dar pasitrankėme bis
kį su mašina. Buvome gerokai 
pavargę. Pernakvoję leidomės 
linkui 
vome 
namo

Philadelphijos. Ton bu- 
sustoję apžiūrėt žuvų 
ir žvėrinčiaus.
to laimingai partraukė-Po

me namon — Eastonan.
V. J. Stankus.

Boston Mass
Laimėta Pergale Bostone
Komunistų Partijos Gegu

žės Pirmosios Komitetas išga
vo leidimą iš miesto valdžios 
naudoti garsiakalbius dėl Pir
mosios Gegužės apvaikščioji
mo. Masinis mitingas įvyks 
ketvirtadienį, gegužės 1 d., 5 
vai. po pietų, Charles St. Mall 
of Boston Common.

Gegužinės Komitetas smar
kiai ruošiasi Pirmosios Gegu
žės apvaikščiojimui. Iki ge
gužės pirmos bus paskleista 
100,000 proklamacijų, skiria- 

jmų unijoms, moterims, jauni- 
'mui, negrams, airiams, ita
lams, armėnams ir lietuviams.

Didelės afišės bus iškabinė
tos poleminiuose traukiniu©©.

Vyriausiu šio mitingo kalbė
toju bus Ben Davis, Jr., Daily 
Workerio redaktorius ir vadas 

i kovoje už nacionalį priešlin- 
činį įstatymą; Anna Burlak, 
K. P. Massachusetts valst. se
kretorė, kalbės. Otis Mood, 
pirmininkas K. P. Mass, vals
tijos, pirmininkaus šiam masi
niam mitingui.

M. D. C.

Roma, bal. 19. — Italai 
sakosi nuskandinę du žibali
nius anglų laivus ir 3ro 
bombomis sužeidė viena an
glų šarvuotlaivį.

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Angly Orlaiviai Baisiai Ata 
tavo Vokiečius Breste

Vichy, Franci ja. — Pran
cūzų žinių ministerija pra
neša, kad anglų orlaiviai 
paskutiniu žygiu užmušė 
bei sužeidė 76 žmones Bres-, 
te, vokiečių užimtame prie
plaukos mieste Francijoj; 
“tai buvo baisiausias iki šiol 
bombardavimas Bresto.” .

Athenai, bal. 22.—Graikai 
ir anglai desperatiškai gina 
Thermopylų tarpkalnę nuo 
vokiečių. Jie bent laikinai 
sustabdė ten vokiečius.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Blandžio 26 d. įvyks vakarienė 

šokiai paminėjimui ‘Laisvės” 30 m. 
sukaktį. Liet. Taut. Namo Svct., 7 
vai. vak. Įžanga 50c. Kviečiame vie
tinius ir iš apylinkes visus pažangius 
lietuvius dalyvauti, tuomi paremsi- 
me darbininkišką spaudą ir atžymė
simi praeities nuveiktus darbus. — 
Komitetas. (97-98)

ir

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp, rengia vakarienę, šeš

tadienį, 26 d. balandžio, 6:30 vai. 
vak., 575 Joseph Ave. Bus gera va-

Office Phone
EVergrcen 4-6971

karienė, publika gales linksmai pa
sišokti prie geros orkestros. Įžanga 
50c. Nariai širdingai kviečiami daly
vauti šioje vakarienėje ir taipgi at
siveskite pažįstamus.—Kom.

(97-98)

WILKES BARRE, SHENAN
DOAH IR SCRANTON 

APYLINKĖJ
LDS 10 Apskr. metinė konferenci

ja įvyks bal. 27 d., 1 vai. po pietų, 
Meškūno Svet., 134 W. Market St. 
Visos plačios apylinkės kuopos kvie
čiamos prisidėti prie Apskričio ir 
prisiųsti delegatus; delegatai renka
si vienas nuo 10 narių ir vienas nuo 
kuopos. Mokcstys 5c už narį. Mo
kestis prisiųskit su delegatais taipgi 
delegatams priduokite mandatus ir 
kuopos stovio raportą. — O. Zda
niene, Sekr. (97-98)

SCRANTON, PA.
Sekmadienį, bal. 27 d., įvyks link

smas vakaras kartu ir vakarienė. 
Dalyvaus programoj Lyros Choras 
iš Wilkes-Barre, vadovaujant P. 
Radišauskaitei, V. Valukas su sū- 
nais ir dd. Kuzmickai iš Shenan
doah. Vakarienes pradžia 5 v. v., 
bilietai 50c. Vėliaus seks šokiai prie 
gerų muzikantų. Svetainėj, 134 
Market St. (97-98)

w.

NEWARK, N. J.
5 kp. susirinkimas įvyks 25 
7:30 v. v. Jurginčj Svet.,

LLD 
d. bal., 
180 New York Avė. Draugai, daly
vaukite šiame susirinkime, nes tu
rime daug svarbių reikalų, ypač 2- 
ro Apskr. pikniko klausimu. — Sekr.

(96-98)

so.
ALDLD 

bal. 24. d,, 
lyvauti. Antrašas, 376 Broadway. —
Rašt. (96-97)

BOSTON, MASS,
2 kp. susirinkimas įvyks

8 v. v. Prašome narius da-

Inside Phono 
EVergrccn 4-6485

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

Open Day and Night
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor 
Room, 
tesian

Room, Turkish Room, Russian j
Large Swimming Pool, Fresh Ar . Į 
Water, Restaurant, Barber Shop
Sleeping Accomodations. ~

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

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

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

Sun. all day and night.

............ . ..... ..... . . ..................... . ................ . ........ —>■■■■......      mil ri ...wro—......... ............... .......... ......................................................... ?---------------------------------------------------------------------

Drabužių Krautuve
Geo. Kaminskas ir Sūnai

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

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

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

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

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

DETROIT, MICH.

Šokių Vakaras įvyks Draugijų 
Svetainėj, šeštadienį, 26 d. balan
džio, 4097 Porter St. Kviečia vi
sus Draugijų Svetaines Komitetas.

(96-98)

į sivaizduokite k a i p ji 
bus sujaudinta taip ne
paprastai gražaus stiliaus 
laikrodėliu... taip bega
liniai delikatnu . . . kurį 
vadovaujanti Amerikos 
stilistai — madų piešėjai, 
vadina gražiausiu iš iki 
šiol padarytų vidutinių 
kainų laikrodžių. Nuo 
$29.75 ... dabar jie y r a 
išdėti parodymui.

W. PHILADELPHIA, PA I
LDS 107 kp. ruošia vakarienę su 

šokiais, bal. 27 d., pas drg. Barta- 
šiūną, 7822 Lyons Ave. Kviečiame 
dalyvauti, linksmai laiką praleisti, 
čia graži vieta, taip kaip parke. — 
A. Skališienė, koresp. (96-98)

MakeUuAtk^

she will never forget!!

GltUEN

^Registered Trode Mork

— 17-jewel Pre
cision* movement. Pink or yel

low gold filled cose, Guildit* 

bock .......................... $39.75

VERI-THIN* PETITE- 15 
jewels, pink, white or yellow 
gold filled cose. . . . .$29.75

GIFTS FROM YOUR JEWELER ARE GIFTS AT THEIR BEST,
4

Robert Lipton Jeweler
Tarp Graham Ave. ir Manhattan Ave.

701 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
. .. .... - ■ ------ --- 4*

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 dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

VW LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

) 

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

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

U. S. Kapitelis
Šalies seimo rūmai, kur su

sirenka senatas ir kongresas ir 
leidžia mūsų šaliai įstatymus, 
yra milžiniškas pastatas su 
aukštu bokštu. To pastato il
gis ant žemės yra 751 pėda ir 
350 pėdų pločio. Pastatas už
kloja tris ir pusę akerius že
mės. Seimo rūmam pirmą ker
tinį akmenį padėjo pirmutinis

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

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

REIKALAUKITE

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

GRAND STREET ŠTAMPŲ

Salė šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
Importuotų Degtinių, Vyno ir Sampano. O Alus tai goriausios rūšies 

RHEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Pirmas Rodymas Newarke!
‘The Great Beginning’

Specialia Rodymas: 
“NEW LATVIA”

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

IRONBOUND . .

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

S
 KAIP PASILAIKYT SVEIKU

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės 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 TYRIMAI — X-RAYS 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

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

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

JOS YRA VERTINGOS

Geresnės Prekės
Geras Patarnavimas
žmoniškos Kainos

Tčmykito 
krautuves 
duodančias 
Grand Street 
Štampas.

Šis kuponas 
duoda "teisę 
gaut $1.00 
įtampomis 
su kiekvienu 
pirkiniu už. 
$1 Ir daugiau

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 26, 1941

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys.

:a To' ■



NewYorto^jė^J2liikn
Darius-Girenas Kalbančiuose 

Paveiksluose

Vėl Suspendavo 11 iš Miesto 
Kolegijos Fakulteto

Aukštesniojo švietimo Tary
ba vėl suspendavo 11-ką Mies
to Kolegijos fakulteto ir ad- 
ministratyvio štabo narių per
eitą antradienį. Suspendavimo 
motyvai buvę ne vien tik poli-! 
tiniai, bet ir religiniai. Kaip i 
Liaudies švietimo Gynėjų Ko
miteto pirmininkė Dr. Bella V.
Dodd pasakė, taryba “aiškiai streiką.

pareiškia, kad ji priėmė ir no
ri pravesti religines ir politi
nes kvalifikacijas mokyto
jams.”

Tą pačią dieną šimtai Mies
to Kolegijos studentų išėjo 
spontaniškon demonstracijon, 
o suspenduoto Dr. Walter 
Scott Neff klasė paskelbė

Kaip Unijos Galetp Pagelbėti 
Išlaikyti Šalį Taikoje

Apie darbo unijas mes jau 
esam šį tą girdėję sąryšyje su 
pagerinimu mūsų uždarbio ir 
darbo sąlygų. Tačiau kaip uni
jos galėtų pagelbėti taikai, re
tas kuris tesvarstėme. Gi ka
ro klausimas rūpina kiekvieną 
darbo žmogų, kadangi nei vie
nas darbo žmogus neturi ko 
laimėti iš karo.

Kaip unijos galėtų daugiau 
padėti mūsų kasdieniniais rei
kalais ir kaip galėtų pagelbė
ti pasukti mūs šalies žingsnius 
nuo karo manevrų į taiką, 
mums aiškins K. B. Karosie- 
nė, paskilbusi unijų organiza
torė, kalbėtoja ir kovotoja už 
darbininkų reikalus, žymiau
sia lietuvių darbuotoja uniji
niame judėjime, iš Oakland, 
Calif.

K. B. Karosienės prakalbos

įvyks jau rytoj, penktadienį, 
balandžio 25-tą, Liet. Am. 
Pil. Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Įžanga nemokama. 
Kviečiame visus dalyvauti. In
formuokite apie prakalbas ne
mačiusius šio pranešimo.

Liaudis Koncentracijų 
Kempėse

Greta K. B. Karosienės pra
kalbos, šiame susirinkime iš
girsime pranešimą apie liau
dies gyvenimą koncentracijos 
kempėse iš tokio asmens, ku
ris pats jose gyveno keliolika 
mėnesių. Apie tai kalbės jau
nas lietuvis Stulpinas, kovo
jęs demokratijos gynime Ispa
nijoj ir paskiau patekęs be- 
laisvėn koncentracijose.

Komisija.

Pertraukė Klasę, kad Galėtą 
Būti Trijų Garsią Artistu 

Koncerte Bal. 29-tą
Būrys lietuvių, kas antra

dienį studijuoja istoriją, ta
čiau pabaigę balandžio 22-ros 
pamokas, nusitarė balandžio 
29-tos vakarą pamokų neturė
ti, kad visi galėtų dalyvauti 
trijų žvaigždžių artistų—Paul 
Robeson-Vytauto Bacevičiaus- 
Benny Goodman — koncerte, 
Carnegie Hali.

Bilietai galima gauti iš anks
to ir daugelis jau yra pasipir
kę. Visi norinti užtikrinti sau 
dalyvumą ir ypatingai pasirin
kimą bilietų, nesigraudins išl 
anksto nusipirkę bilietus, nes 
jų šį kartą gali pritrūkti. Kai
nos nuo 83c iki $3.30.

Vieša Padėka nuo K. Jone- 
liūno ir Duktės Olgos dėl Te
klės Joneliūnienės Laidotuvią

Nuoširdžiausia dėkojame gi
minėms ir draugams už daly
vavimą laidojime ir už teiki
mą mums dvasinės paramos 
mūsų liūdname įvykyje.

Draugams Mikalauskams, 
kurie pirmieji suteikė mums 
visokeriopą pagelbą.

Visiems Kiburiams, kurie 
gelbėjo velionei jos ligoje ir 
gausiai prisidėjo jos laidoji
me.

Už visų nuoširdžią simpati
ją dar kitą kartą tariame 
ačiū.

Su apgaila,
Kajetonas ir Olga 
Joneliūnai.

Adatos Amatu Unijistai 
Bus Gegužinės Parade

Transportininkai Pra
šo Talkos

Nepaprastai įdomios ir žin
geidžios filmos bus rodomos iš 
Dariaus ir Girėno nuotikių 
Amerikoj ir Lietuvoj. Pama- 
tykit mūsų didvyrius lakūnus 
—išgirskit paskutinius jų gy
vus žodžius.

Šiuos istorinius vaizdus ma
tysit ruošiamoj programoj Da
riaus-Girėno Paminklui Staty
ti Komiteto ir visiems gerai ži
nomo filmininko J. Januškevi
čiaus, Jr.

Bus balandžio (April) 26 
d., šeštadienį, ir 27 d., sekma
dienį.. Pradžia 7:30 vai. va
karais, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliube, 280 Union Ave
nue, Brooklyn, N. Y. Įžanga 
35c. Vaikams 15c.

Pelnas skiriamas pastatymo 
paminklo naudai. Tad, visus 
ir visas nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti, o būsite patenkin
ti.

Visų laukiame:
Komitetas ir Filmininkas, 
J. Januškevičius, Jr.

raportai parodė, kad kuopos 
reikalai tvarkoje ir nariai pa
simoką metines duokles, šia
me susirinkime taipgi keletas 
pasimokėjo duokles. Kuopa 
turėjo savo delegatą Taikos 
Konvencijoj, bet negalėjo vi
sose sesijose dalyvauti iš prie
žasties susirgimo.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
draugų kanadiečių “Liaudies 
Balso” reikalu. Po apkalbėji
mo, nutarta iš kp. iždo pa
aukoti du dol. ir keletas drau
gų paaukojo po puscĮolerį, kiti 
taipgi pasižadėjo kiek paau
koti. Pora draugų pasiėmė 
antrašus “L. B.” skaitytojų ir 
prie progos juos aplankys, 
kad ir ant tolinus pasiliktų 
skaitytojais.

LLD 2-ro apskričio pikniko, 
kuris įvyks birželio 22 d., ti- 
kietų knygeles draugai noriai 
pasižadėjo išplatinti.

Draugė G. Paršonienė buvo

gana rimtai susirgus, bet da
bar jau kiek sveikesnė, bet 
dar vis yra po daktaro prie
žiūra. Draugė Paršonienė nu
siskundžia, kad draugai labai 
mažai teatlankė laike ligos, 
išskyrus drg. Juškienę, kuri 
gana tankiai ateidavo. Wil- 
liamsburgo Moterų Kliuho na
rės irgi nepasirodė, bet gali 
būti, kad kliubietės ir nežino
jo apie sergančią narę.

Draugė Paršonienė norėjo 
pasveikinti “Laisvę” josios ju- 
bil. sukaktuvių, proga, bet tuo 
laiku sirgo, tai dabar nors 
kiek ir suvėluotai savo svei
kinimą sumoje dviejų dolerių 
pridavė. Gerai, kad draugė ir 
sirgdama savo užduočių nepa
miršta ir kuomi gali priside
da prie stiprinimo darbinin
kiškos spaudos.

Nuo savęs linkiu draugei 
Paršonienei greito pasveikimo.

Koresp.

Sukniasiuvių, taipgi amal- 
gameitų ir kitų adatos ama
tų darbininkai, kurių unijų re
akciniai vadai sakosi negalį 
leist dalyvaut Gegužės Pirmos 
parade, bet norėtų nutempti 
juos į karą, sako nepaisysią 
viršininkų norų : sutiks, tai ge
riau ; nesutiks, tai visvien eili
niai nariai maršuos parade.

ILGWU eiliniai nariai susi
šaukė prisirengimo masinį mi
tingą viešbutyje Diplomat ba
landžio 23-čios popietį, 5 vai., 
tuojau po darbo.

Nubalsavo Panaikinti 
Žymią Mokyklą

Townsend Harris High 
School turėjo puikią reputaci
ją ir puikų rekordą, joje bū
davo paruošiama kolegijai ga
besnieji už vidutinius studen
tus. Ji yra išleidus žymių, at
sakingų veikėjų visuomenei.

Pastaraisiais laikais majo
ras LaGuardia nei iš šio, nei 
iš to, pasišovė ją uždarydinti 
atėmimu jai paskyrų iš miesto 
budžeto. Prieš tai protestavo 
mokiniai, tėvai ir mokytojai; 
už jos gelbėjimą pasisakė 
daug žymių žmonių, buvusių 
jos studentų ir šiaip apšvietos 
mylėtojų. Tačiau Sąmatų Ta
ryba, prisitaikydama majoro 
norui, 9 balsais prieš 7 nubal
savo paskyras atimti.

Klausimas dar nebaigtas, ji
sai dar eis visai Miesto Tary
bai priimti arba atmesti. Kas 
liečia tarybą, ji šoka pagal re
akcininkų dūdą. Tačiau masių 
spaudimas dar gali kai kurių 
balsus pakeisti. Menama, kad 
ir pačią Sąmatų Tarybą pro
testai daug paveikė ir dar ga
li daugiau paveikti.

Majorą rėmė jo trys ištiki
mybės—deputas majoras Ru
fus McGahen, kuris taryboj 
užėmė majoro vietą, kontro
lierius Joseph P. McGoldrick, 
ir Miesto Tarybos prezidentas 
Newbold Morris. Kiekvieno 
iš jų balsas skaitomas trimis.

Prieš panaikinimą mokyk
los balsavo New Yorko miesto 
prezidentas Stanley M. Isaacs, 
Bronx prez. Lyons, Queens 
prez. Harvey ir Richmond pre- 
zid. Paima.

Tarpe buvusių tos mokyklos 
studentų, kurie pareiškė pro
testą prieš jos uždarymą, yra 
Aukščiausio Teismo teisėjas 
Felix Frankfurter ir senato
rius Robert Wagner.

Majoras sakosi norįs moky
klą panaikinti “ekonomijos” 
sumetimais, kadangi dabar 
viskas taupoma karui, o nieko 
žmonių gerovei. Bet miesto 
politikos žinovai sako, jog 
majoras tiksliai talkina Rapp- 
Coudert reakcininkams, kurie 
nori “pafiksyti” Miesto Kole
giją uždarymu jon paruošia
mosios Townsend Harris mo
kyklos. T-as

IDS 1 Kuopos Sergantieji 
Nariai

šį mėnesį LDS 1-ma kuopa 
turi sergančius šiuos žemiau 
pažymėtus narius:

J. Anskionė serga jau nuo 
sausio 14 dienos.

A. Malinauskas, staiga su
sirgęs 12-tą kovo, ir dabar te
beserga.

M. Riskevičius serga nuo 8- 
tos balandžio. Randasi na
muose, 384 So. 3rd St. Visai 
negali vaikščioti.

S. Masiulis dabar išvažia
vęs į laukus pasigydyti.

LDS 1 kp. nariai, kurie gali
te, malonėkite aplankyti ser
gančius draugus, nes žinote, 
kaip pavasarį nuobodu namie 
būti, o tie draugai bus jums 
labai dėkingi.

LDS 1 Kp. Fin. Sekr.
C. Reinis.

Trys Užduso Gasu
Oscar Wallin, 78 m., jo 

žmona Anna, 69 m., ir jų sū
nus Eric, 34 m., rasti uždusę 
nuo gaso savo apartmente, 75 
St. Marks Place. Kitas sūnus, 
Frank, 47 m., išbudęs iš mie
go mažai tepalfestas gaso, iš- 
sigelbėjęs.

F. W. SHALINS 
(SIIALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

Juozas Visockis Sveiksta
šiomis dienomis gauta nuo 

Onos Visockienės laiškas, ku
riame praneša, kad Juozo 
sveikata gerėja, tačiau dar 
ims laiko, kol sugrįš pilnon 
sveikatom Jos kelionė, jei ne
skaitant mažų pataisų maši
nai, buvusi sėkminga.

Sakoma, viena bėda, tai ne 
bėda. Taip buvo ir Onai. Iš
vykimas draugo jau buvo di- 
delįs smūgis. Neužilgo pikta
dariai ją nuskriaudė apiplėši
mu apartmento. Keliom die
nom vėliau, veik vienu kartu, 
gavo žinias, kad serga Juozas 
ir kad serga jos sesuo. Ir su- 
spėk, kad nori. Juozas vienas 
toli tarp svetimų, išsiskubino 
pas jį. D.

Transporto Darbininkų Uni
jos veikėjai išplatino milioną 
su virš lapelių, pavadintų “Our 
Side of the Transit ,Story.” 
Juose išaiškina važiuotės lini
jų vartotojam, ko darbininkai 
atsiekė per uniją ir svarbą li
nijų vartotoj ams-važinėto jams 
paragint majorą LaGuardia 
tartis su unija.

Taipgi paskleista CIO pre
zidento Philip A. Murray at
sakymas majorui LaGuardijai 
dėl majoro atakos ant kolek
tyvių derybų. Unija prašo vi
sus parašyti majorui atvirutę 
ar laišką raginant tartis su 
unija, šių lapelių buvo pa
skleista ir Aido Choro kon
certe pereitą sekmadienį per 
R., lietuvį jaunuolį.

Skaitęs.

Central Brooklyn
I

Ketvirtadienį, balandžio 17 
d., draugės Paršonienės kam
bariuose, LDS 46 kp. ir LLD 
24 k p. turėjo savo mėn. mi
tingus. LDS kp. narių mažai 
dalyvavo susirinkime, tai nie
ko svarbaus ir nebuvo, išsky
rus pasimokėjimo mokesčių.

LLD 24 kp. narių buvo 
daugiau. Kuopos komiteto

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

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS :
Telefonas: Humboldt 2-7904

; 530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J. I
*

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

T. II. Othmer, jaunas darbi
ninkas, pasiųstas į Bellevue li
goninę ištirti po susikirtimo 
su policistu New Yorko gat
vėje.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 šviesūs kampi

niai kambariai su naujausiais įren
gimais, tiktai be šilumos. Kaina pri
einama. Prašome kreiptis: 111 Ain- 
slie St., Brooklyn, N. Y., Williams
burg sekcijoj.

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.

dingos ir kaip vartoti.
Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata ....................  60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

PARDAVIMAI
Parsiduoda lietuviška bekernė, ar

ba galima parandavot. Vieta labai 
I gera ir biznis išdirbtas labai seniai. 
Kostumeriai yar lenkai, rusai ir liė- 

j tuviai. Kadangi savininkas nesijau
čia gerai, tai nori parduoti. Hought- 

! on Street Bakery, Hudson, Mass.
(95-100)

Parsiduoda labai pigiai mūrinis 
namas, 14 familijų ir 2 štorai, lotas 
50x100. Lietuvių apgyventa. Rendos 
<$3000 per metus, parsiduoda už 
$12,000, reikia tik $4000 pinigais. 
Kas nupirks, turės gerą namą. Pra
šome kreiptis: S. R. 181 Plane St., 
iNewark, N. J. (95-97)

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

♦ Moderniai Įpuošta 
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

VIENINTELE lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

Bacevičius Philadelphijoj 
Pianistas—Kompozitorius Vytautas Bacevičius koncei'- 

tuos ir Philadclphijoje. Jo koncertas bus

Šeštad., Balandžio 26 April
SLAVŲ SALĖJE .

510-12 Fairmount Ave., Philadelphia, Pa.
Pradžia 8 vai. vakaro. Įžanga 50c ir 75c.

Prieš koncertą, penktadienį balandžio 25 d., bus 
muzikos paskaita, 735 Fairmount Ave. Pradžia 8 v. v.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

SKELBKITES “LAISVĖJE"

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. ‘ 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. T. 

Tel. Evergreen 8-7179

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-84151

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

% JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—'E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union A venae
•Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-9788
NIGHT—HAvemeyer 8-41S8

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

S ta/ 
adresas*

Tel. Ev. 4-8698

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmleruos jūsų namus Ir |dės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavlmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

LOE3OI




