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London. — Anglai teigia, 
kad jie ir graikai nušovė 
šimtus vokiečių orlaivių 
Graikijoje.
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Tokio, bal. 24.—Japonijos 
valstybes taryba užgyrė be- 
pusiškumo sutartį tarp Ja
ponijos ir Sovietų Sąjungos.

NUSKANDINTI DU DI
DELI ANGLŲ LAIVAI

ka- 
im-

Plymouth, bal. 24.—Vo- 
trečią
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Valdžia Neaprūpino Saviškius Orlaiviais; Slėpė Bėgimą 
iš Graikijos iki Paskutinės Dienos

Amerikos. Atrodo, kad vo
kiečiai pasiryžo visiškai nu- v, ... v , ..... žemės

munų. O traukiniai vienas thą, prieplaukos miestą, per 
po kito dar vis daugiau ir kurį daugiausiai įplaukė 
daugiau atveža sužeistųjų Anglijai karo reikmenų iš 
vokiečių;

-f i.c -<-*•

Ir Vėl Išdavikai. 
Vien Apie Karą. 
Olympuso Dievai. 
Tauta Išmaudyta 

Kraujuose.
Smala Smetonininkų 

Fronte.
Rašo A. Bimba

Dabar paaiški, kad ir Ju
goslaviją suėdė ne vien na- 
zių galinga armija ir gink
lai. Viduje buvo gerai pa
ruošta pardavikų gauja. Tai 
ta pati istorija, kaip su 
Norvegija.

Jugoslavijos karai iška 
valdžia irgi daug metų užsi- 
imdinėjo raganų gaudymu. 
Jų j ieškojo ne ten, kur jos 
buvo. Jinai persekiojo revo
liucinius darbininkus, • o 
kaip gyvatę užantyje, auk
lėjo fašistus — hitlerinės 
Vokietijos agentus.

Ar tu žmogus paimsi į 
rankas laikraštį, ar žurnalą, 
ar nusistatysi radio pasi
klausyti — tas pats: karas, 
karas ir dar karas! Nieko 
svarbesnio ir didesnio nebe
liko.

Taip ištiesų ir yra. Kas 
gi b’e gali būti didesnis arba 
svarbesnis, kaip šita baisio
ji skerdynė, kuri grūmoja 
prarijimu ir Amerikos jau
nimo milijonams?

Ką dabar darys Hitleris, 
kai sudaužė Jugoslaviją ir 
ištaškė Graikiją? Ar dabar 
kelsis per vandenį ir urmu 
bandys apsidirbti su Angli- 
ja?

Visiems šie klausimai ru
pi, bet niekas neranda at
sakymo. Hitleris gali pa- 
trauti link Turkijos ir verž
tis Azijon, nukirsti Anglijos 
vandens kelius, užgrobti 
turtingus žibalo šaltinius ir) 
taip sumėsinėti Anglijos im
periją.

Tiktai laikas atsakys į 
šiuos klausimus. Kaip dabar 
dalyka istovi, tai ilgai lauk
ti nebereikės.

Graikų mitologija labai 
turtinga dievais. Jie visi gy
veno ant kalno Olympus. Jų 
vadas buvo dievas vardu 
Zeus.

Šitie dievai niekados ne
sugyveno taikoje — karia
vo jie ir kariavo.

Taip skamba mitologijoje ’prakišimus karo frontuose.
— pasakiškuose padavimuo- Į 
se. Istorija, žinoma, tuos 
dievus ir jų karus aiškina 
visai kitaip.

Tai buvo graikų civiliza
cijos kryžiaus keliai. Tų
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London, bal. 24,-Prane-Į“aS torPe^vo ir Pa,s-
- . . . - išama be natvirtinimo iop-!kandln0 pagalbini anglųdievų karai tai buvo sočia-1 .. .. . P ’ Z? šarvuotlaivį “Rajputaną”,

linių sąjūdžių audros. Daž-'™kl.e.c.lal PaTka’a™’ kad ’ ’
nai jos buvo labai kruvinos. lTu.^auzl.elst« Vokietei 
Istorija pilna davinių apie; 
didelius vergų sukilimus. 
Juos ponai skersdavo be pa
sigailėjimo.

Šiandien vėl pagarsėjo tas 
Olympuso kalnas. Aplinkui 
jį ėjo baisi skerdynė tarpe 
graikų ir vokiečių. Niekas 
negali suskaitę, kiek toje 
skerdynėje žuvo sveikiausių 
abiejų tautų vaikų.

Dabar niekas nebekalba 
apie dievų karus. Dabar vi
si žino, kad mūšiai ėjo tar
pe dviejų armijų, kurias 
vieną prieš kitą pastatė plė
šikiški Anglijos ir Vokieti
jos imperialistai.

Graikų tauta tapo išmau
dyta kraujuose jos geidau
siu sūnų. Prisikelti jai bus 
nelengva.

Kaip laiminga Lietuva, 
kad apsidirbo su savo iš
naudotojais ir pasuko lais
vųjų tautų šeimom Tuo sa
vo didvyringu žygiu ji iš-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Balandžio (April) 25, 1941 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII*

/ • . 0

AMERIKA LYDĖSIANTI ANGLŲ LAIVUS PER 1000 MYLIŲ
KODĖL ANGLAI TURI TIK TRAUKTIS 

IR TRAUKTIS NUO VOKIEČIŲ?- 
KLAUSIA ANGŲ JOS ŽMONĖS

LABIAU NAIKINAMI, NEGU ANDAI 
BEBĖGANT JIEMS IŠ FRANCUOS

London, bal. 24.—Tik va
kar Anglijos valdžia leido 
savo žmonėms sužinoti, kad 
“gal anglų kariuomenė bus 
priversta pasitraukti iš 
Graikijos.” Valdžia per laik
raščius ir radio dabar rami
na gyventojus, kad anglai 
ir graikai užmušė daug dau
giau vokiečių negu vokie
čiai—anglų, kad desėtkai 
tūkstančiu naziu žuvo Grai
kijoj.

Didėja Anglų Bruzdėji
mas prieš Valdžių Dėl 

Karo Smūgių
London, bal. 24.—Lloyd

George, buvęs Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas laike 
praeito karo, dabar užsi
puola anglų premjerą Win-
stoną Churchillį, kad šis dienraščio, rašo, jog Angli- 
taip klaidžiai,, ir be plano ja permažai orlaivių ‘pasiun- 
veda karą; todėl anglai ir 
kenčią smūgį po smūgio nuo 
vokiečių.

Vis daugiau ir daugiau 
žmonių pasipiktina dėl savo 
valdžios karinių prakišimų. 
Auga skaičius priešininkų 
karinės Churchillio politi
kos ir tarp seimo 
ypač darbiečių.

Pagaliaus, ir anglų spau
da pradėjo plačiau kritikuo
ti Churchillio valdžią už

NAZIAI REIKALAUJA IŠ 
TURKU DARDANELLŲ

valdyt Dardanellų vandens 
sąsmaugą tarp Aegejaus- 
Viduržemio Jūrų ir Mar
muro Jūros, taip pat ir kitą 
vandens siaurumą Bosporą 
toliau į rytus, tarp Juodo
sios ir Marmuro Jūrų.

Istanbul. — Turkai pa
tvirtina, Red vokiečiai užė
mė graikų salą Samotraki- 
ją, už 25 mylių nuo Darda
nellų žiočių, ir Lemnos sa
lą, apie 50 mylių nuo Dar
danellų. Lemnos sala buvo 
Anglijos apginkluota ir tu
rėjo kiek anglų kareivių.

Istanbul, Turkija. — Čio- 
naitiniai, diplomatai skai
čiuoja, jog Graikijoje anglai 
ir graikai užmušė 70 tūks
tančių vokiečių karių, o su
žeidė 20 tūkstančių.

Bepusiškų kraštų diplo
matai atvykę iš Rumunijos 
praneša,, kad visos ligoninės 
Buchareste, rumunų sosti
nėje, perpildytos sužeistais 
vokiečių kareiviais; daugy-

0 . -------- bė jų priguldyta ir priva-' kiečių orlaiviai jau
Berlin, bal. 24.—Vokiečiai čiuose namuose, kuriuos vo-, naktį pagrečiui baisiai bom- 

ir italai atakuoja anglus kiečiai laikinai paėmė iš ru-,bardavo ir degino Plymou- 
ties Solumu, Egipte. Vokie
čių orlaiviai šturmuoja ant, 
glus, apsuptus Tobruke, Lii 
bijo j, ir nuskandino kelis 
anglų laivus Tobruko prie
plaukoj. Taip praneša' vo
kiečių komanda.

Vokiečiai Atakuoja Anglus 
Šiaurinėje Afrikoje

Bet Anglijos žmonės vis 
tiek murma ir nerimauja, i 
Jie stato valdžiai šitokius 
klausimus:

“Kodėl mūsų kariuomenė 
visuomet turi pasitraukti iš 
vieno krašto po kito? Ko
dėl mes visada statomi į to
kius mūšius, kur priešai tu
ri milžiniškai daugiau jėgų 
negu mes? Juk mes jau nuo 
pernykščio gegužės mėne
sio esame susipažinę su žai- 
|biškais vokiečių kariavimo 
būdais, tai kodėl vokiečiai 
dar ir dabar veja mus atgal 
ir atgal? Ar mūsų koman- 
dieriai negalėjo pasimokint 
bent iš vokiečiu?”v

Mate Tik Du Anglijos 
Orlaivius Graikijoj 

A

Karinis korespondentas 
“Londono Times’o”, vadina
mo “aukščiausio” Anglijos

tė į Graikiją; jog anglų ar
mija nebuvo apsaugoma ten 
iš oro.

Jis sako: Vokiečiai Grai
kijoj turėjo baisią orlaivių 
galybę; ir kada vokiečių or
laiviai per dienų dienas, be 
pertraukos bombardavo an
glus, tai aš, girdi, temačiau 
tiktai du anglų orlaivius iš 
viso.

Ši žinia yra praleista An
glijos cenzorių.

Rajputaną
16,644 tonų įtalpos. Vokie
čiai taipgi sunaikino preki
nį anglų laivą “Malanch.ą”, 
§,124 tonų.

70,000 Vokiečiu Nukau
ta Graikijoje

Amerikos Valdžia per Majorą La Guardia BĖGDAMI IŠ GRAIKIJOS, ANGLAI 
Pasižada Kariniai Bendradarbiauti Su Ka- 
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nada per Tūkstantį Mylių Vandenyno
Ottawa, Canada. — New kaipo amerikinis pirminin- 

Yorko miesto majoras La 
Guardia kalbėjo šv. Jurgio 
dienoj bankiete Kanados 
miestų majorų ir tikrino, 
kad Jungtinės Valstijos iš
vien su Kanada gins nuo 
priešų Atlanto Vandenyną 
per tūkstantį mylių nuo sa
vo krantų ir Pacifiko Van
denyną per tiek pat mylių. 
“Tai mūsų pareiškimas an
glam,” pridūrė La Guardia.

Taip majoras LaGuardia 
ir pirmiau sakė kanadie
čiam laikraščių reporte
riam. O La Guardia yra 
prez. Roosevelto paskirtas

CIO GALVA REIKALAUJA PUSTREČIO 
BIDONO WPA ŠALPOS DARBAMS

Washington. — CIO uni
jų * pirmininkas Philip Mur
ray pasiuntė prezid. Roose- 
veltui laišką, ragindamas 
prezidentą reikalaut, kad 
šalies kongresas paskirtų 
pustrečio biliono dolerių vie
šiems WPA darbam, kad 
juose gautų užsiėmimo bent 
trys milionai bedarbių. Mu
rray nurodo, jog dabar vi
soje šalyje yra 9 milionai 
bedarbių, o kariniai darbai 
“sugers” jų ne daugiau kaip 
porą milionų. Tai liks dar

Paskutinę Savaitę La
biau Pakilo Amerikiečių 

Ūpas prieš Karų
New Haven, Conn.—Jung

tinių Valstijų senatorius 
Nye, republikonas, sakė kal
bą susirinkime Yale Univer
siteto studentų, sušauktame 
dėl taikos, prieš Amerikos 
kišimąsi į Anglijos karą su 
vokiečiais. Senatorius Nye 
pažymėjo, jog anglų praki- 
šimai per paskutinę savaitę 
“labai pakreipė mintį ir ūpą 
amerikiečių ir jų vadų į 
priešingą pusę.” i

“šią paskutinę savaitę vi
sur buvo jaučiama, jog žmo
nės atbunda, ir dabar jau* 
daugiau negu pusė progos 
sulaikyti Ameriką nuo Eu- 
ropos karo,” kaip pareiškė 
senatorius Nye.

Svarbusis Anglę Uostas 
Baigiamas Naikint 

ORAS. — Giedra ir būsią išluot šį miestą 
Ičiau. 'veido.

Berlin, bal. 24.—Vokiečiai 
Graikijoj pagrobė dar 30 
anglų tankų.

kas tarybos dėlei bendro 
Amerikos-Kanados apsigy
nimo. Kanada gi yra 
niaujanti dalis Anglijos 
perijos.

Politikai supranta, 
tuom pareiškimu majoras 
LaGuardia prižadėjo, kad 
Jungtinių Valstijų karo lai
vai ir orlaiviai bent per tūk
stantį mylių nuo krantų ly
dės ir saugos anglų-kanadie- 
čių prekinius laivus, kurie 
gabena Anglijai karo reik
menis iš Kanados ir Jung
tinių Valstijų.

7 milionai bedarbių. O prez. 
Rooseveltas siūlo paskirt tik 
$975,000,000 per metus 
WPA darbam. Tuo būdu tik 
apie 1,000,000 bedarbių te
gautų juose uždirbti duoną.

Murray primena Roose- 
veltui, kad jau dabar bedar
bių padėtis blogesnė negu 
bet kada nuo to laiko, kai 
WPA pradėjo veikti. O ša
lies valdžia ir vietinės val
dybos vardan “apsigynimo” 
vis mažina ir mažina pašal
pas bedarbiam.

Nuskandinama Labai 
Daug Amerikinių Gin
klų Siunčiamų Anglam
London, bal. 24.—Jungti

nių Valstijų ambasadorius 
Anglijai John Winant pa
skelbė, kad vokiečiai nus
kandina labai daug tų karo 
pabūklų, kuriuos Amerika 
siunčia Anglijai.

' (Gal jis nori tuom paskel
bimu dar paragint Ameri
kos valdžią, kad savo karo 
laivais lydėtų prekinius an
glų laivus su kariniais kro
viniais į Angliją.)

JAPONAI UŽGYRĖ SUTARTI 
SU SOVIETAIS

CHINŲ KOMUNISTAI
SVEIKINA SUTARTĮ 

Chungking, Chinija.—Chi- 
nų Komunistų Partija svei
kina Sovietų Sąjungą už pa
darymą bepusiŠJkumo sutar
ties su Japonija. Qhinijos 
komunistai sako, jog ta su
tartis yra naujas Sovietų 
laimėjimas užsieninėje poli
tikoje ir “tikras patamavi- 
njas chinam kovoj dėl pasi- 
liuosavimo nuo užpuolikų 
japonų.

Vokiečiai Sakosi Nuskandinę Daugį Anglijos Laivų ir 
Kariuomenės; Prisiartinę prie Sostinės Athenų

Berlin, bal. 24.—Vokiečiai 
praneša:

Anglų armija Graikijoj 
bėga stačiai nuo bile krantų 
į mažus laivelius bei motori
nes valtis. Nes vokiečių or
laiviai tiksliai bombarduoja 
didelius anglų laivus ir vi
sas prieplaukas..

Jau tik kelios mylios teli
ko vokiečiam pasiekt Grai
kijos sostinę Athenus.

Bet vokiečiai statosi vy
riausiu savo tikslu visai su
naikinti anglų armiją Grai- 
kijo j.

Vokiečiai jau kirto skau- 
desnius smūgius anglam 
bandantiem pabėgt iš Grai
kijos, negu andai bebėgant 
jiem iš šiaurinės Francijos 
per Dunkirką.

Vien vakar vokiečiai oro 
bombomis Graikijoj nuskan
dino septynis prekinius-ka-
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Baisus Vokiečių Užplū
dimas ant Graikų

Athenai. — Graikai pra
neša:

Daugiau kaip 1,200 vokie
čių tankų, šimtai bombinių 
orlaivių ir bangų bangos 
jaunų kareivių šturmingai 
užpuolė ir sulaužė anglų ir 
graikų pasipriešinimą Ther- 
mopylų tarpkalnėje ir taip 
atsidarė sau kelią į Athe- 
nus, Graikijos sostinę.

Bet anglai su graikais ir 
traukdamiesi atgal įnirtu
siai gynėsi ir išlaikė savo 
linijas nesulaužytas (bera
šant šiuos žodžius).
DIDŽIULIAI VOKIEČIŲ 

NUOSTOLIAI
Vienoje vietoje įstrigo 

800 vokiečių karinių automo
bilių, ir juos anglai ir grai
kai lakūnai bombomis dau
žė įnirtusiai ir neatlaidžiai.

New York. — Minkštųjų 
angliakasyklų savininkai iš 
pietinių valstijų vėl atmetė 
unijos reikalavimą pridėt 
mainieriam po visą dolerį 
algos per dieną.

London, bal. 24.—Anglai 
sako, kad jų lakūnai didžio
mis bombomis pataikė į vo
kiečių karo laivus “Gneise- 
nau” ir “Scharnhorst” Brest 
prieplaukoj, Francijoj.

-i’. v

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

■

reivinius anglų laivus, viso 
37,000 tonų įtalpos, ir su
žeidė dvyliką kitų stambių 
laivų.

Viso Graikijos vandenyse 
iki šiol vokiečių orlaiviai su
naikino 157 tūkstančius to
nų kareivinių-transportinių 
Anglijos laivų.

Jūra išnešė į pakraščius' 
daugelį lavonų anglų karei
vių, kurie žuvjo su savo lai 
vais.

Pabėgėlis Graiku Kara
lius Peikia Savo Armiją 

už Pasidavimą
Athenai, Graikija.— Grai 

kų karalius Jurgis II, pir
mas pabėgęs su savo minis- 
teriais į salą Kretą, tačiau, 
pasižadėjo “kovot iki galu
tino laimėjimo.” Jis nupei
kė 250,000 savo armijos 
sidavusios vokiečiam, 
jinai “bė valdžios leidimo” 
pasidavė.

Sala, kur pabėgo karalius 
su aukštaisiais savo valdi
ninkais, randasi už šešių de- 
sėtkų mylių nuo pačios pie
tinės Graikijos. Tai graįkų 
sala, bet Anglijos apgink
luota ir aptvirtinta.

Savo atsišaukime Jurgis 
II pareiškia, jog jis iš tos 
salos tęs karą prieš įsiver
žėlius. Sykiu Jurgis giliai 
dėkoja anglam už “didvyriš
ką” Graikijos gynimą nuo 
vokiečių.

STREIKAVO 500,000 STU
DENTŲ PRIES KARA

New York. — čia ir įvai
riuose kituose miestuose ir 
valstijose streikavo pusė 
miliono studentų pereitą 
trečiadienį; mitinguose sa
kė kalbas prieš Amerikos 
traukimą j karą ir ypač 
smerkė sumanymą verstinai 
imt į kariuomenę jaunuolius 
nuo 18 metų amžiaus.

SUJUDIMAS AUSTRALIJOJ 
PRIEŠ ANGLIJA

Sidney, Australija, bal. 
24.—Didėja sujudimas Aus
tralijos gyventojų, kad An
glija sauvališkai nusiuntė 
australiečius į Graikiją žūt 
kare su vokiečiais. Taip an
glų valdžia padarė, visai ne- 
atsiklausdama Australijos 
Patariamosios Karinės Ta
rybos.—Australija yra An
glijos pusiau-kolonija.

Darbiečiai Australijos sei
mo atstovai už tai smerkia 
ir savo ministerį pirminin
ką Menzięsą. Įžiūrima, kad 
jie stengsis pavaryt jo val-
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Amerikos Liaudis už Taiką
Nepaisant, kiek turčių, ginklų ir amu

nicijos gamintojų agitatoriai, spauda ir 
radio šaukia už karą, bet Amerikos liau
dis nenori karo. Ji nori taikos.^Tam bus 
geriausias įrodymas ir tas, kad prezi
dentas padarė viešą pareiškimą, kad 
Amerikos žmonės nesiinteresuoja Euro
pos karu, kad jie nepaiso, kaip karas ei
na. Juk tas pareiškimas neatitinka pir- 
mesniems Roosevelto tvirtinimams, būk 
“90%” Amerikos žmonių stovi su Angli
ja. Juk jis neatitinka ir tų politikai, ku
rie daro viską, kad mūsų šalį įvėlus ka
ram
i Amerikos liaudis nenori karo. Ameri
kos liaudis nepaiso, kaip tas karas eina 
Anglijai, f Mūsų šalyj ir vaikas iškilmin
gai apvaikščioja liepos 4 dieną—nepri
klausomybės paskelbimo dieną, o ta ne
priklausomybė buvo iškovota per revo
liuciją, per Amerikos žmonių kovas prieš 
Angliją, prieš Benediktus Arnoldus, prieš 
Hamiltonus, kurie tais laikais norėjo 
mus paversti Anglijos karalystės tarnais. 

’Kiekvienas mūsų šalies ištikimas pilie
tis skaito istoriją ir žino, kaip per dau
gelį metų Anglijos karališka valdžia 
kenkė mūsų šaliai, kaip ji prieš mus ko
vojo. Tai ir nestebėtina, kad Amerikos 
liaudis, nepaisant tos baisios už karą pro
pagandos, agitacijos ir isterijos, rūpinasi 
savo šalies reikalais ir nekreipia atydos į 
tai, kaip karas eina tarpe Vokietijos ir 
Anglijos imperializmo.

Net Gallup vieši balsavimai, ku
riuos tvarko Anglijos šalininkai, yra pri
versti paskelbti štai kokius faktus. Pa
leido balsavimui: Ar Amerikos karo lai
vai turi lydėti (suteikti konvojų) lai
vams, kurie veža iš Amerikos Anglijai 
ginklus, amuniciją ir kitas reikmenis?

Į tai atsakė net 67 nuošimčiai balsuo
tojų “No.” Reiškia, jie tam priešingi.

Kitas buvo užklausimas: Ar Amerika 
privalo siųsti į Europą savo armiją? 
Prieš armijos siuntimą pasisakė net 79 
nuošimčiai. Tas dar kartą parodo, kad 
Amerikos liaudis nenori karo, kad ji 
priešinga tiems, kurie nori mūsų šalį 
įvelti į tą katastrofą, kad ji priešinga 
imperialistų planams.

Kanadai Karas į Dieną Atsieina 
$5,000,000

Šio karo pradžioj Kanadai viena diena 
atseidavo $1,500,000. Dabar jau atsieina 
$5,000,000. Ta baisi našta gula ant Ka
nados žmonių pečių. Prie to veda tūli po
litikai ir Jungtines Valstijas, jiems ne
gana, kad viską atiduoda Anglijos karo 
veidimui, bet jie nori ir mūsų šalį atvirai 
įvelti į karą ir žmones baisiai apsunkinti.

Atrodo, kad Turkija Apsimąstys
Šio karo pradžioj Anglijos ir Francijos 

imperialistai įtraukė Į savo žabangas 
Turkiją. Vos ji neįsivėlė į karą. Turčių 
spaudoj būdavo daug rašoma Turkijos 
antrašu, gyrė jos žmonių kovingumą, 
stiprybę, tūli karo “strategai” net iki to 
dasikąlbėdavo, būk Turkija pati viena 
galėtų sumušti Vokietiją, Italiją ir net 
Sovietų Sąjungą.

Taip rašė tie, kurie norėjo Turkiją 
pražudyti, kaip jie pražudė Norvegiją, 
Holandiją, Belgiją, Graikiją, Jugoslavi
ją ir kitas mažesnes šalis.

Bet, atrodo, kad Turkijos valdonai ap
simąstė, apsižiūrėjo ir neklausys tų pa
sakų. Jie gerina santikius su Sovietų Są
junga ir nori išlikti nuošaliai nuo karo. 
Jų sutartis su Anglija ir Francija ben-

j^jržemio Jūros ba- 
$ raidė, nes ten virš 

js, -o Turkija vis lai-

dram kariavimui V^p; 
seine jau yrO^gyM 
metai laiko eina ^arąs, c 
kosi nuošaliai. ■ r j I . '• 
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Vis Nenori ar Negali Suprasti

Taip vadinamų “demokratinių” valsty
bių nelaimė yra tame, kad jos degė bai
sia neapykanta prieš Sovietų Sąjungą, 
provokavo fašistų karą prieš ją, nepa
jėgė ir nenorėjo suprasti, kokia milžiniš
ka taikos jėga buvo ir yra Sovietų Są
junga ir kaip ji gali sutrėkšti tą, kas 
prieš ją pasikėsins.

Fašistiniai imperialistai tą pirma už 
“demokratus” suprato. Vokietija, o vė
liau ir Japonija dėjo pastangų, kad su- 
normalizavus savo kaimyniškus reikalus 
su Sovietų Sąjunga.

Dabar kiekvienam aišku, kad pasaulyj 
nebūtų buvę karo, jeigu Anglijos, Fran- 
cijos ir Wall Stryto valdonai, keli metai 
atgal, būtų priėmę Sovietų Sąjungos siū
lymus ir susitarę laikytis išvien prieš ka
ro padegėjus. Karo nebūtų buvę. Bet jie 
to nenorėjo. Wall Strytas, Anglijos ir 
Francijos valdonai laukė, kada iš vienos 
pusės Lenkija, Vokietija, Rumunija, Ita
lija, Japonija, Finliandija ir fašistinės 
Pabalti jos valstybės, o iš kitos Sovietų 
Sąjunga bus įveltos karan. Jie manė, 
kad kada kariaujanti nuvargs, tai jie 
bus pasaulyje bosais. Jų manymas vėjų 
išnešiotas.

Kada Vokietijos-Italijos-Japonijos fa
šistai pasirašė bendro kariavimo sutartį, 
tai kiekvienas galėjo matyti, kad pirmoj 
vietoj nukreipta prieš Angliją ir jos tal
kininkes. Turčių diplomatai ir spauda 
užsimerkė prieš faktus, o tvirtino, kad 
tai yra “prieš Sovietų Sąjungą.”

Kada per eilę metų Sovietu Sąjunga 
rėmė Chinijos liaudies frontą, darė vis
ką, kad padėjus Chinijos liaudžiai apsi
ginti nuo Japonijos, tai tuo kartu Angli
jos ir Francijos imperialistai Japonijai 
pataikavo, o Amerika pardavinėjo gink
lus, amuniciją ir karo reikmenis, kuriuos 
naudojo prieš Chiniją. Paskui Wall Stry
to valdonai sukurstė Chinijos buržuaziją 
ir generolą Chiang Kai-sheką prieš Chi
nijos liaudies frontą. Dabar ir ten “de
mokratų” frontui prastai. Ir kol buržua
zijos “demokratai” nesupras to, kokia 
yra milžiniška Sovietų Sąjungos jėga, 
kaip ta jėga daug reiškia pasaulyje, tol 
jie brangiai mokės.

x

Jau Paskutinės Aukos?
Balkanuose tas atsitiko, ką dienraštis 

“Laisvė” numatė. Pamename, kiek tur
čių spauda prirašė apie Graikijos ir Ju
goslavijos jėgas. Mes džiaugėmės, kada 
Graikijos liaudis uždavė smūgį Musso- 
linio gaujoms. Bet tuo pat kartu mes nu
rodėme, kad vis vien Graikijos ir Jugos
lavijos liūdna ateitis. Tas pilniausiai pa
sitvirtino.

Balkanų valstybės—Graikija, Jugosla
vija ir Bulgarija galėjo išvengti šios ka
tastrofos. Tarybų Sąjunga, karo išvaka
rėse ir pradžioj, siūlė sudaryti Juodųjų 
Jūrų kaimynų—Sovietų Sąjungos, Turki
jos, Bulgarijos, Rumunijos bendro apsi
gynimo sutartį ir į ją įtraukti Graikiją 
ir Jugoslaviją. Tai būtų buvusi tokia 
jėga, kad nei Mussolinis, nei Hitleris ne
būtų išdrįsę bent kurią iš tų šalių už
pulti. Bet tam buvo priešinga Anglija ir 
Francija. Jos turėjo įtaką į Turkiją, 
Graikiją, Jugoslaviją ir Rumuniją. Jos 
atkalbinėjo Balkanų šalis, kad nesidėtų 
su Sovietų Sąjunga. Na ir pražudė tas 
šalis!

Anglija ir jos šalininkai dėjo viltis ant 
Graikijos ir Jugoslavijos kalnų. Wall 
Strytas prisidėjo su drąsinimais Balkanų 
šalių, kad jos išstotų Anglijos pusėj. An
glijos laikraščiai su pasididžiavimu rašė, 
kad ten “yra anglų, naujazelandie- 
čių ir australiečių armija,” kuri nusuks 
Hitleriui ir Mussoliniui sprandus.

Bet tai buvo tik žodžiai. Tai buvo drą- 
sinimas jugoslavų ir graikų, kaip savo 
laiku drąsinimas norvegų. Tikrumoj, An
glija nepasiuntė į Balkanus užtektinai jė
gų, kad jos turėtų militarę reikšmę. Ji 
pasiuntė ten tik tiek, kad paveikus į 
Graikiją ir Jugoslaviją ir pastačius jas 
savo pusėn. Wall Strytas pasiuntė tik 
pažadėjimus, o daugiau nieko.

Dabar Europoj, apart Sovietų Sąjun
gos, liko neutrališka tik maža Šveicarija 
ir Vokietijos apsupta Švedija. Ispanija 
ir Portugalija, veikiausiai, stos fašistų 
pusėn prieš Angliją. Ant galo Anglijai 
prisieis remtis tik; ant Amerikos jos ko
voje prieš jos išauklėtą fašizmą.

.. LAISVE

Vaizdas iš Fordo fabrikų streikuojančių darbininkų masinio mitingo Detroite: 
streikieriai džiaugėsi laimėję streiką prieš ta fabrikantą, kuris per metų metus 
skelbė nesiskaitysiąs su organizuotais darbininkais.

Pavenčiuose Atidaryti Dideli Valkų Namai
Kuršėnų - Pavenčių apy

linkės gyventojai ir aplamai 
visa Šiaulių apskritis nese
niai turėjo didelę šventę, 
nes Pavenčiuose, prie Ven
tos upės, gražiame miške 
atidaryti didžiuliai trijų 
aukštų (14,000 kub. metrų) 
vaikų namai.

Šiaulių apskrities vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
drg. Jodas Bakutis savo 
kalboje priminė, kad buržu
azinė Lietuva per 20 metų 
sugebėjo tik vieną tokį pa
statą užsimoti pastatyti, bet 
ir jį baigti teko jau tarybų 
valdžiai. Lietuvos darbo 
žmonės pradėjo naują gyve
nimą, dabar jie dirba sau ir 
todėl džiaugiasi savo- darbo 
vaisiais. 4 ; ‘

Švietimo liaudies komisa
ro pavaduotojas drg. L. Gi
ra, sveikindamas susirinku
sius, pareiškė, jog reikia ti
kėtis, kad netrukus džiaug
simės ir tuo turiniu, kurį 
šiuose rūmuose įgaus jauni
mas. Buržuaziniais laikais 
daugelyje prieglaudų teko 
matyti vaikučius, griebian
čius atvykstančioms poniu
tėms bučiuoti rankas. Visi 
tie vaikai buvo auginami 
kapitalizmo vergais. O kiek 
tose prieglaudose buvo 
skurdo ir vargo! Kai čia da
bar vaikai ramiausiai saulė
je ir tyrame ore džiaugsis, 
Vakaruose, kur niekas da
bar vaikams panašių namų 
nestato, o tik esamus griau
na, daugelis vaikų žūsta 
nuo priešo puolimų arba tu
ri slapstytis ir negali moks- 
lintis. Tad mes ypač džiau
kimės įsijungę į Tarybų Są
jungą, kurioje viešpatauja 
taikos saulė* Kai viešpatavo 
buržuazija, mūsų darbinin
kai statydavo kitiems gra
žius namus, bet patys gyve
no landynėse, tamsiuose rū
siuose. Dabar kas tik pasta
tomas, tas atiduodama liau
džiai. Drg; Gira karštai pa
sveikino visus namų staty
bos spartuolius ir linkėjo 
jiems dar geresnių pasiseki
mų.

Darbininkų vardu kalbą 
pasakė buvęs statybos ko
misaras drg. Šimkus, pa
reikšdamas nuoširdžią pa
dėką partijai ir vyriausybei 
už jų rūpinimąsi darbo 
žmonių gerove.

Susirinkusieji partijai, vy
riausybei ir statybos vedė
jams sukėlė didžiausias ova
cijas. Priimtoje rezoliucijo
je statybos darbininkai, vie
tos organizacijos, svečiai ir 
visuomenė konstatavo, kad 
naujieji vajįkų rūmai yra 
simbolis būsimų didelių sta-

dalies metu kalbą pasakė 
Šiaulių valst. muzikos mo
kyklos direktorius drg. J. 
Karosas, kuris menininkų 
vardu pasižadėjo šiuose rū
muose koncertuoti ir tada, 
kai čia bus auklėjami 300 
vaikų. Meninę dalį atliko 
Šiaulių valstybinės muzikos 
mokyklos mokytojai. Be to, 
vietiniai darbininkai drg. 
Šaulys ir drg. Rusteikis pa
šoko įvairius šokius. Šokių 
ir pertraukų metu darbinin
kai ir valstiečiai dainavo ta
rybinės jr lietuvių liaudies 
dainas.

Aplamai, naujieji vaikų 
rūmai verti didelio dėmesio, 
nes jie yra pirmieji naujai

tybų. Visi susirinkusieji 
siunčia karštus sveikinimus 
J. V. Stalinui — geriausiam 
jaunimo draugui.

Už gerą darbų atlikimą 
16 spartuolių apdovanoti pi
niginėmis dovanomis po 100 
rublių. Be to, 90 darbininkų 
spartuolių gavo didelius, 
gražius, puikiai apstatytus, 
po stiklu įdėtus Lenino, 
Stalino, Paleckio, Biliūno, 
Janonio ir Žemaitės pa
veikslus.

Po iškilmingo posėdžio į- 
vyko • pietūs, kuriuose daly
vavo kviestieji svečiai ir a- 
pie 300 darbininkų ir apylin
kės valstiečių. Pietų metu 
kalbėjo ir rūmų projekto 
autorius inž. Gergelis. Jis 
pažymėjo, ' kad šiuos 14,000 
kub. metrų rūmus statyda
mi ' darbininkai dirbo 18,000 
darbo dienų, niekas iš dar
bininkų nemetė darbo, visi I krašte miško, 
pavyzdingai tesėjo. Meninės |

žodžiais tariant; jei lietuvis, 
žydas, lenkas ar rusas pra
sižengia ir tampa išnaudo
tojas kitų,—tampa parazitu 
žmogaus ar žmonių, tai te
kis yra baudžiamas ne dėl 
to, kad jis žydų, lenkų, lie
tuvių ar rusų tautybės, bet 
dėlto, kad jis prašižengė 
prieš įstatymus. Todėl plū
dimas ir kaltinimas visos 
žydų tautos vien todėl, kad 
Joselis, ar Jankelis prasi
žengė—yra aštriai draud
žiamas. Ir šiandien aiškiai 
matoma ir jaučiama Sovie
tų Sąjungoje iš pamatų iš
rauta tarptautinė neapy
kanta. Visos tautos, taute
lės lygios ir pilnai, laisvai 
gali tobulintis ir kilti į auk
štesnį laipsnį kultūros, ir 
naudotis civilizacijos pada
rais. A

Jei kitą syk 'užgirstam 
žodį “žydbernis”,. tai nežen
klina, kad mes neužkenčiam 
žydų tautos, bet tai ženkli
na, kad mes lietuviai, prisi- 
pažįstam viešai, jog žydai 
aukščiau už mus pakilę yra 
kultūroj ir mes nepajėgiam 

. jų pavyti. Todėl pasakome 
iš pavydo ar iš pykčio ar 
kai kada ir gerais norais 
vadovaudamies, o tik paaks- 
tinimui lietuvių ūpo padary
ti pastangas, kad mes nuo 
kitų tautų kultūroje atsili-

Tad žygiuokim sparčiau į 
aukštesnį laipsnį kultūros ir 
apsišvietimo. Ž y g iuokim: 
pažangos keliu, nenutols
tant pagrindiniai nuo biolo
gijos mokslo žinijos.

Dr. A. L. Graičūnas.

Dauguma Sako, Amerikos 
Karo Laivai Neturi Ly

dėti Angly Prekių Laivu
pastatyti tokie vaikams na-j New York. — Vadinamas 
mai Lietuvoje. Jie gražiai j“ Viešosios Nuomonės Insti- 
matosi iš vagono lango tarp j—
Daugelių ir Pavenčių stočių 
|ir atrodo kaip graži pilis

V. Rinkėnas.

Žygiuokime Pažangos Keliu, Nenutolstant 
Pagrindiniai nuo Biologijos 

Mokslo Žinijos
Man žodžiai: “Civilizuo-įkę, o turtingas kaimynas 

tas barbaras” labai patinka.'pagalbos rankos neištiesia.
Na, tai kuris baisesnis:Dar, rodos, taip neseniai, 

kada mes nuožmų, beširdį, Ar, civilizuotas barbaras, ar 
šiurkštų, storžievį, nemokšą 
“aziatu” arba “barbaru” 
vadinom. Bet štai tas “azia
tas”, tas “barbaras” atsigrį
žęs į mus civilizuotus žmo
nes, pamėgino, pačiupinėjo 
ir pajautė ant savo nugaros 
mūsų civilizaciją, ir jis iš'rai turim didesnius fizinius 
išgąsčio suriko savo šeimai ir dvasinius reikalavimus. 
— žmonai ir vaikams: Bęk’lr tieji fiziniai ir dvasiniai 
kuo toliausia, nes civilizuo-'reikalavimai mus -yx-1—-
tas barbaras ateina pas žmonėmis-žvėrimis 
mus! j ir neveltui mirusi

Dėlko gi civilizuotas bar-;tauta dar prieš du 
baras? čiu metų turėjo

“Aziatai,” “barbarai” gy-!“Homo-hominis lupus ėst 
vena didžiausiame sutikime’(žmogus žmogui—vilkas).

tūtas” 'apklausinėj o daugelį 1 
žmonių, ar Amerika ’ savo 
kariniais laivais turėtų ly
dėt prekinius laivus į Ang
liją. 50 iš kiekvieno šimto 
atsakė, jog ne; 41 pritarė 
tokiam lydėjimui tarnau
jančių Anglijai laivų; 9 bu- . 
vo dar be nusistatymo šiuo 
klausimu. *

(Daily Worker ne kartą 
parodė, jog “Viešosios Nuo
monės Institutas” tempia į 
karo pusę ir suranda dau
giau karo rėmėjų negu jų 
yra.)

taip sau aziatas ar barba
ras?

Teisybė, “aziatas”, “bar
baras” mažus fizinius reika
lavimus turi, o dvasinių rei
kalų beveik neturi. Mes gi 
apšviesti-civilizuoti barba-

20,000 Grasina Streikuoti 
Prieš Keturiy Unijisty 

Išmetimą iš Darbo

ištikro 
padaro 
Lotynų 

tūkstan- 
posakį: v

Hamilton, Ont., Canada.— 
20 tūkstančių plieno ir ang
lies darbininkų Kanadoj 
grasina paskelbt vienos die
nos streiką kaipo protestą, 
kad liko pavaryti iš darbo 
keturi unijistai, sako CIO 
unijų organizatorius Erie 
Dalrymple.

Klausimai ir Atsakymai
su savo šeima; savo vaikų 
jie nemuša, nespardo; savo 
namų durų jie nerakina; 
brangenybių jie neslepia, 
nekavoja, nes jų niekas ne
vagia, svetimas turtas ne
naikinamas; pasitaikius ne- 5mo. 
laimei kaimynui, jie teikia

Nei krikščionybė, neigi 
aštrūs, rašyįi kodeksai mū
sų elgesio nepataisė ir ne-f 
pataisys. Nes mūsų kultūra 
ir civilizacijos padarai pa- 

- grindyje turi skriaudą arti-

Vienatinė šalis ant žemės
pagalbą,. jį slaugina, globo- kamuolio, tai Sovietų Są-
ja, maitina. [junga, kuri daro pastangas

Mes gi skaitomės ap-[ir eksperimentuoja, norėda- 
šviestais, mokytais, civili-'ma išnaikinti sluoksnį iš-
zuotais. Mūsų vaikai ant 
gatvės auklėjasi; mūsų žmo
nos su pamėlynavusiais po
akiais vaikščioja—-nuo vyro 
kumščio; mūsų gyvenamų 
namų durys devyniais rak
tais užrakinamos ir tai įsi
laužiama. Milijonai civili
zuotų žmonių alkani,, sudris-

naudotojų ir kuria-deda pa- 
grindin tyrą tautinę kultū
rinę sąvoką be skriaudos ir 
išnaudojimo kitų. Sovietų 
Sąjunga jau aiškiai pasiekė 
vieną dorą, kilnų ir didžiai 
reikšmingą reiškinį. Tai kad 
ji išnaikino iš pamatų tarp 
tautų neapykantą. Kitais

Klausimas.
Draugai: Aš galvoju apie 

važiavimą Chicagon pas gi
mines. Niekados dar nesu 
buvęs. Bet labai tolima ke
lionė. Gąl jūs patartumėte, 
kaip geriau važiuoti: trau
kiniu ar busu? Dėkui už pa
tarimą.

Skaitytojas S. 
Atsakymas.

Parankiau važiuot, žino
ma, traukiniu. Daug grei
čiau nuveža — ima tik apie 
20 valandą. Busais gerokai 
ilgiau ima. Bet daugeliui 
žmonių geriau patinka bu- 
sai važiuoti, pamato dau
giau gražių scenų. Busais 
taipgi gerokai pigiau.
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Šveicarijos kariu pratimai Alpiu kalnynuose.

Rochester, N. Y
Įstatymdavystės

So. Brooklyn, N. Y

skaito

įtraukimą Amerikos į

BELL BAKING COW*

Washington. — Jau paga
minta Amerikos armijai 46 
milionai įvairių drabužių*

shkmmhhi

drg. K. Ka- 
balandžio, 

Johnson Ci- 
turi galvos

jūs šian- 
aiškų žo- 
orientuo- 
ateityje.

Profesoriaus Bacevičiaus 
Koncerto Reikale

suvažiavime dalyva- 
138 delegatai, atsto- 
45,000 organizuotų

. Molley, pirmi- 
. valstijos indus- 

nupiešė padėtį 
įstatymdavystėje.

V

pietų, A. Lietu- 
svetainėje, 227

Hartford, Conn, 
lietuviams yra

Kapi- 
jau sveiksta M. 

pasveiko drg.

-s®* s?

Ave., Brooklyne. Šo- 
griežė Gėo. Kazakevi-

So. Boston, Mass.

gražus pokylis Bay

Balandžio 17 d. turėjome 
prakalbas, kalbėjo drg. D. M. 
Šolomskas, *is visuomet aiškiai

c o 
c 3
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Pranešimas Kolonijų Draugams Prof. V 
Bacevičiaus Koncerto Reikalu

Newark, N. J. — Draugams 
draugėms, kuriems pasiųsta 

tikietų gerb. Bacevičiaus kon
certo, kuris įvyks balandžio 
(April) 27 dieną, Mosque Te
atro salėje, prašomi atvykti 
anksčiau kelias minutes prieš 
pradėsiant koncertą ir atsiteis
ti už tikietus.

Didesnė dalis tikietų yra iš
duota ant rankų, todėl gali 
pritrūkti prie durų. Visi, kurie 
turite neparduotų, tikietų pra
šomi atvykti anksčiau ir atsi
teisti.

Koncertas prasidės lygiai 3 
valandą dieną. Komitetas ten

bus 2 valandą ir todėl bus vi
siems laiko susitvarkyti su ti- 
kietais. Mosque teatras ran
dasi ant žymiausios gatvės 
Newarke, 1020 Broad Street, 
dėlei to neprisieis niekam 
klaidžioti atvykus į Newarką, 
nes kiekvienas newarkietis pa- 
sakyąjums, kur randasi Broad 
gatvė.

Dar kartą prašome visas ir 
visus dalyvauti šiame vienin
teliam profesoriaus Bacevi
čiaus ir dainininkės Ramoškai
tės koncerte.

Visus užtikrinam, kad nenu- 
sivilsit.

Iki pasimatymo nedeldienį, 
bal. 27 d., 3 vai. dieną.

Jamison.

Iš Atsibuvusio Įstatymdavystės Suvažia 
vimo; Graži Operetė

Balandžio 19 d., Hotel
Garde, Hartford, Conn., įvyko 
Ūmi Įstatymdavystės konfe
rencija. Susirinkimą atidarė 
Daniel Howard, Conn. Socia- 
lės ir Darbo 
pirmininkas.

Thomas R. 
ninkas Conn, 
trinių unijų, 
valstijinėje ; 
Kada jurisdikcijos komitetas 
šaukia viešas diskusijas, tai 
unijų komitetą išlaiko po 3 ar 
4 vai., kol pašaukia liudyti. 
Baigiantis dienai taip skubi
na, kad neduoda laiko iš
reikšti komitetams mintis, ko
kie biliai yra darbininkam pa
vojingi. Tokia elgsena iš įsta- 
tymdavių »pusės yra neleisti
na. Kalbėtojas sakė, 
dien turit tarti savo 
dį, kaip mes turime 
tis šiais klausimais 
Buvo išduotas raportas iš le- 
gislatūros. Komitetas prane
šė, kad įstatynldaviai leidžia 
laiką visokiems niekniekiams, 
bet jokio konstruktyvaus dar
bo neatliko darbininkų reika
lais. Jau praėjo 14 savaičių 
nuo legislatūros atsidarymo. 
Per tą laiką legislatoriai spėjo 
palaidoti kelis darbininkams 
naudingus įneštus bilius, kitus 
dar tebelaiko.

Po to kalbėjo CIO ir ADF 
unijų organizatoriai raginda
mi delegatus parvažiavus 
smarkiai veikti savo apskri- 
čiuose ir daryti masinį spaudi
mą į kongresmanus ir senato
rius. Jie sakė, gana eikvoti lai
kas visokiom kalbom, gana 
klausyti vienos ar kitos parti- 

‘ jos Čiulbančių lakštučių. Mes 
turime suorganizuoti savo par
tiją — Farmerių Darbo Par
tiją. Mes turime užtektinai 
jėgų* ir galios ir galime pasi
tikėti savimi. Kalbėtojai buvo 
sutikti entuziastiškai, griaus
mingais aplodismentais. Pirmi
ninkas perspėjo .delegatus, 
kad neužtenka delnų plojimo, 
bet turime konstruktyviai, vie
ningai veikti.

Susirinkimas priėmė rezo
liuciją organizavimui Farme- 
rių Darbo Partijos ir išrinko 
komitetą iš 22 narių varyt tą 
darbą pirmyn.

Taipgi priimta rezoliucija 
prieš 
karą. Viena rezoliucija pa
siųsta į Washingtoną, o kita 
įteikta seimeliui; pasiųsta pro
testo telegrama senatui ir 
kongresui prieš Vinsons bilių 
4139.

Šiame 
vo apie 
vaudami 
darbininkų.

1:30 vai. po 
vių Piliečių 
Lawrence St.,

Apylinkės
gera proga pamatyti šią gra
žią operetę, čia jūs matysite 
kaimo jaunimo gyvenimą. Per 
visą veikalą eina meiliški ro
mansai, kerštingos intrigos ir 
beviltiški įsimylėjusių likimai. 
Čia yra daug gražių dainų, 
kurios žavi žmogaus sielą. O 
Worcesterio Aido Choras yra 
garsus ir yra prisirengęs tin
kamai suvaidinti šį gražų vei
kalą. Aš tikiu, kad kas ateis 
pasižiūrėti šios operetės — ne
sigailės.

Mes, waterburieciai, irgi ne
snauskime. Važiuokime, kas 
kaip galime, su busais ir ma
šinomis. Kelionė netolima, o 
pavasarį gražu pasivažinėti.

Waterburietis.

Lietuvių Radijo Korporacijos 
Programos:

šeštadienį April 26-tą, ra
dio programa per stotį W0R 
L, 950 kilocycles, 8:30 iki 9 
vai. ryto bus sekanti:
1— Kalbės Yvonne Niaurienė

iš Dedham apie grožį ir jo 
užlaikymą,

2— Muzika ir dainos,
3— žinios.

Aštuohių metų radijo su
kaktuvių programa įvyks sek
madienį, April 27-tą, 950 kil., 
9:30 iki 10:30 vai. ryto (Day
light Saving Time) per stotį 
WORL.

Steponas Minkus.

Po suvažiavimo teko pasi
kalbėti su draugais hartfor- 
dječiais. Iš pasikalbėjimų pa
tyriau, kad hartfordiečiai 11 
d. gegužės turės labai gražią 
operetę “Grigutį,” kurią per
statys Worccsterio Aido Cho
ras. Rengia Lietuvių Literatū
ros Draugija, Laisvės Choras 
ir Lietuvių Moterų Kliubas. Į- 
vykš sekmadienį, gegužės 11,
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Pas mūsų nekurtuos lietuvius 
atsirado noras be laiko pa
senti. Jei senyvas žmogus ne
pasiduoda senatvei, dalyvauja 
sykiu su jaunaisiais, taip sa
kant, tinka prie veikimo ir ap
sisukimo, tai toks žmogus nau
dingas pats sau ir kitiems. 
Tačiau yra žmonių, kurie dar 
tebėra pusamžiai, o jau ver
čiasi senesni už senius; neku- 
rie seniau veikliai dalyvavę 
darbininkų judėjime dabar 
jau nei piršto nepajudina, su
rūgę tupi namie, pyksta ant 
viso pasaulio ir patys savęs 
nekenčia. Kai kurie per nak
tis muša čirvų tūzą, bet jei 
pakvieti juos ant susirinkimo 
arba prakalbų, tai nusiskun
džia, kad laiko neturį. O dar 
kiti, tai yra taip vadinami vis
ką žinanti; mat, jie pavarto 
kapitalistinį didlapį ir girta
si, kad jie žino ir tą, ką kiek
vienas darbininkas turi žinoti. 
Ant galo dar yra ir tokių žmo
nių, kurie ištikro verti pasi
gailėjimo, jeigu juos koks ap
sukrus mulkintojas net avi
nais vadina ir kaip avinus ap
kerpa, tai jie vistiek nepyks
ta. Tiesa, tokių žmonių skai
čius mažėja, tačiau dar yra 
pusėtinas būrys.

Nuo to laiko, kuomet “am
žinasis prezidentas” ir visi 
Lietuvos darbo liaudies skūr- 
lupiai šuoliais pabėgo per ber
žyną į Berlyną, tai A. žiemys 
persikeitė į vajauną viršylą ir 
davinėja •]

Binghamton, N. Y.
Ligoniai Mūsų Mieste

Šiuo tarpu serga drg. jau
nuolė Amilija Undrijūnaitė, 
kuri užlaiko Beauty Shoppe, 
312 Clinton St. Ji susižeidė 
koją su stiklu, guli savo' na
muose, yra po gydytojo prie-Į 
žiūra; jų visa šeima 
“Laisvę.”

Sunkiai susirgo 
pičiauskas, 20 d. 
(naktį) išveštas į 
ty ligonbutį; jis 
ir ausų gėlimą. Jų šeima yra 
geri laisviečiai ir rėmėjai pro- 
gresyviško judėjimo. Serga 
drg. K. Kasmauskienė savo 
namuose; ji yra moterų sky
riaus narė.

Ričardas žiuburiukas nusi
laužė rankutę.

Linkiu greito pasveikimo vi
siems.
' Pasveiko drg. 

čiauskienė, 
Sedleckienė, 
Bagdonienė, drg. Vežis, LDS 6 
kuopos vice-prezidentas; pa
sveiko K. Bieliūnas, M. Pun- 
dienė'.

Linksma jus visus matyti 
sveikais.

J. K. Navalinskienė..
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dalykus nušviečia, bet šį sykį, 
tai nepaprastai gerai išaiški
no, kur link kruvinas pasaulis 
krypsta. Klausytojuose paliko 
neužmirštamą pamoką.

Buvo rinktos aukos paden
gimui išlaidų ir paramai ka
nadiečių darbininkų laikraš
čio “Liaudies Balso.”

Aukavo sekanti: Po dolerį 
—V. Bačiulis, J. šudpis, B. 
Černauskas, B. Duoba. Po 50 
centų — A. Ivonaitienė, J. 
Morkevičius, R. šerdis, J. Vai
tas, J. Stančikas, I). Valtienė, 
A. Duobienė, P. Barzdaitienė, 
J. Bullis. Po 25 centus — B. 
Morkevičienė, J. Bpnikaitienė, 
V. Buliene, J. Ivonaitis, P. Če- 
reška, H. Stančikienė, P. Bu- 
gailiškis, K. Žukauskas, P. 
Malinauskas, W. Lekavičius, 
R. Barauskas.

Daugelis aukavo po mažiau, 
visiems didelis ačiū.

< ■ < I •. s
Purškalas.

pažangūs žmonės ir geri “L.” 
rėmėjai. Taip pat Beniuliūtėš, 
(dabar Walmienes) motiųa, 
atrodė patenkinta savo žentu. 
Ji būt buvus dar linksmesnė, 
jei būtų jos vyras gyvas (K. 
Beniulis prieš porą 
re).

Dr. Walmus turi 
ką puikiai įrengtą 
ją, po num. 715 
Brooklyn, N. Y.

Nuo savęs ir nuo dalyvių 
linkui jaunavedžiams laimin
go, ilgo ir gražaus gyvenimo. 
Aš tikiu, kad ir jauiiavedžiai 
nepamirš dalyvauti ir remti 
progresyvišką darbininkišką 
visuomenę. V. K.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

vengė Jugoslavijos ir Grai
kijos liūdno, tragiško liki
mo.

Balandžio 22 d. “Naujie
nose” Grigaitis verkdamas 
prašo savo bičiulius smeto- 
nininkus taip atkakliai ne
kišti jam panosėn seno sme
toninio režimo ir “prezi
dento” Smetonos.

Ne todėl, žinoma, kad 
Grigaitis būtų iš principo 
priešingas pastangoms su
grąžinti Lietuvon smetoninį 
režimą. Daug kartų jis yra 
viešai pareiškęs, kad jam 
kruvina Smetonos diktatūra 
buvo šimtą kartų lietuviš
kesnė ir geresnė, negu da
bartinė tarybinė vyriausy
bė.

Priešingas jis tik šiuo 
tarpu viešai agitacijai už 
smetoninį režimą. Girdi, nei 
Lietuvos žmonės, nei Ame
rikos lietuviai jo nebenori. 
Atvirai, viešai brukdami ji 
jiems, Grigaitis ir visi kiti 
Lietuvos priešai gal pasilikti 
generolais be armijos. To gi 
menševikų Ęapa nenori.

Apsivedė Dr. Ad. Walmus su 
Beatrice Beniuliūte

Pereitą sekmadienį Adomas 
Walmus su Beatrice Beniuliū
te paėmė šliūbą šv. Jono 
Evangelisto bažnyčioje, 21 St. 
ir 5th Avė,, Brooklyne.

Po bažnytinių ceremonijų į- 
vyko
Ridge Masonic Hall, 257 Bay 
Ridge 
kiams
čiaųs orkestrą. Apatinėje sve
tainėje buvo svečiai vaišinami

London. — Vokiečių la
kūnai, bombarduodami Bel
fastą, šiaurinėj Airijoj, už
mušė 500 žmonių.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas 
kongreso tarimą padidint 
karo laivyną dar 200 iki 
215 tūkstančių tonų.
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kareiviškus titulus: I maistu ir gėrimais. Pasivaišinę 
kapitonų, grandinių, maršalų, svečiai vėl šoko, šnekučiavosi 
feldfebelių, leitenantų ir t.t. ir linksminosi. Vestuvėse da- 
Jei kas mano, kad pas mus rtyvavo daug ir svetimtaučių, 
nėra tokių kvailysčių, tai daro Viso dalyvavo apie trys šim- 
klaidą.

Kai

TURI BŪT GERAS!

NEWARK, N. J

Ruošia Lietuvių—Rusų Susivienijimas
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Kurios angliakasyklos 
užsakymų—stovi užda- 
Gal dar ir ilgai stoves.

Birūta Ramoškaitė

NEWARK, N. J

HOMOGENIZED VITAMIN D
JEIGU BORDEN’S, TAI

Copyright 1941—The Borden Company.

metų mi-

ykn

pasirašė

Sekmadienį

BALANDŽIO

Pradžia 2 vai. po piety

1020 Broad St
Bilietai: 80c ir 55c (Įskaitant taksus)

O.

moderniš- 
dentisteri- 
4th Avė.,

Springfield, Hl
Balandžio 18 dieną jau pra

dėjo dirbti dvi anglies kasy
klos. Vienoje darbininkai yra 
organizuoti į United Mine 
Workers Uniją, kitoje į Pro
gressive Mine Workers Uniją. 
Mat,, tos kasyklos gavo užsa
kymų, 
neturi 
rytos.

Balandžio 5 dieną mirė Po
vilas Viličauskas, 59 metų, am
žiaus. Paliko nuliūdime duk
terį ir keturis sūnus. Velionis 
tapo palaidotas su katalikiš
kom apeigom. Pirmiau dirbo

Penktas puslapis

anglies kasyklose, o vėliaus 
laikė karčiamą.

Ilsėkis, Povilai.
A. Čekanauskas,

Policija Užpuolė Roebling 
Streikierius

Trenton, N. J. 
streiklaužiai mėgino praeit
į Roebling fabriką, streikie- 
riai pastojo jiem kelią. Pa
galbon streiklaužiams puo
lėsi policija, mušdama strei
ko pikietininkus buožėmis ir 
leisdama smarkias vandens 
sroves iš gaisrinių vamz
džių į streikierius. Susibūri
me sužeista tuzinas asmenų,

Būm! Mes susprogdinome Smetoną 
ir ot t-a-i!.. .koks pienas!

lašą Smetonos jBUM ... mes' susprogdinome kiekvieną
200 mažų lašelių ... paskleidėme ją po visą pieną ... 
kad duot jum šaunesnį, puikesni, turtingesnį, daugiau 
negu skanų pieną su Smetona kiekviename laše!

Geresnis valgiam gamint. Geresnis suvirškint. Geresniš 
viskam—400 vienetų Vitamino D kiekvienoje kvortoje.

Tai Borden’s Golden Crest Vitamino D Išlygintas Pie
nas. Pabandyk jį rytoj. Pristatomas prie pat jūsų durų.

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
natrių darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
t nuvirti kopūstai ir barščiai

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

ir daržovių—virtų ir žalių.

Prof. Vytauto Bacevičiaus Koncertas
tai giminių, svečių ir pažįsta
mų.

Dr. Walmaus tėvai' buvo 
linksmi ir patenkinti. Reikia 
pažymėti, kad Walmusai yra

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

Varpo Keptuves Kėksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujdm krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Garbės Viešnia Dainininkė BIRUTĖ RAMOŠKAITĖTHE BARĖM’

I UNION LABEL
X

ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal-

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

Prof. Vytautas Bacevičius

MOSQUE THEATRE

Rūgšti
ta duona/ Calch ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukes. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kčksų-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 | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svofj ir kalnas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y4

27 
APRIL

*

Gerbiamieji! Kviečiame Newarko ir apylinkes visuomenę dalyvauti šiame pui
kiame koncerte, kur išginsite plačiai pagarsėjusį pianistą-kompozitorių Vytautą 
Bacevičių. Taipgi programo išpildyme dalyvaus garbės viešnia, Birute Ramoš
kaitė, lyriškas sopranas, kuri smarkiai progresuoja savo karjeroje. Jos akompa- 
nistė bus lietuviams gerai žinoma muzikos mokytoja - kompozitorė L. Bronė 
šalinaitė.

Todėl nepraleiskite progos neatsilankę į šį puikų koncertą, paraginkite savo 
draugus ir pažįstamus. Užkviečia KOMISIJA.

BC
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Kelione Per
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(Kelionės įspūdžių nuotrupos) 
Rašo R. Matusevičius

Dar nesukako metai, kai 
atvykau į Jungtines Valsti
jas. Per tą laiką jau geo
grafijos vadovėliai ir žemė
lapiai “pakeitė” savo veidą. 
Europos “veidas” dar dau
giau sukreivintas atrodo. 
Londone mėsos porcijos per 
tą perijodą daug susimaži
no, Italijoj spagheti (italų 
masių “duona kasdieninė”) 
skiriami žmonėms kaip 
vaistas patiekoj, Bulgari
joj “Gestapo” įveda naujos 
santvarkos “įstaigas” — 
konclagerius...

Per tą laikotarpį, kai ap
leidau Europą, daug krau
jo nutekėjo ir karo laukuo
se ir civilėse neapginkluoto
se masėse.

Karo barometras siekia 
jau virš 1,000,000 užmuštų, 
be žinios žuvusių, sušaudy- 

’ tų už “šalies išdavimą” ir 
kitas “nesvarbias” skaitli
nes, kaip “tūkstančiai su- 
bambarduotų moterų ir tiek 
pat užmuštų vaikų - kūdi
kių.

“Geras sezoną^” karo die
vaičio Marso biržoj, jo pro- 
fitai kyla.

Buvau Europoj pernai, 
verta apie tai rašyti. Euro
pa ne tik karo laukas, bet 
kartu ir naujojo rytojaus 
pagimdytoja.

Ne visur Europoj žmonės 
yra kariniai rabotai, ne vi
sur žmonės Europoj užmir
šo, ką tai reiškė kadaise 
žodis europietis ...

Atsisveikinau su savais ir 
vienminčiais Kaune, buvo 
liūdna kaž-kodėl, kad reik 
apleisti savo kraštą ir j ieš
kotis naujos pastogės sve
tur. Nors Lietuva nebuvo 
šalis, kur galėjai, jaunas 
būdamas, džiaugtis, pilna 
krūtine juoktis (policinin
kas dar galėjo surašyti pro
tokolą už “tvarkos ardy
mą”), nors tryse buvo už
drausta vaikščioti toj pla
čioj “Laisvės Alėjoj,” nors 
toks buvo įtempimas Lietu
voj, tyla prieš audrą, ir te
roras pasiutusių budelių, 
kurie jaučia savo artėjantį 
galą, tačiau žmonės, o ypa
tingai pažangios idėjos ne
šiotojai turėjo savyj, kaip ir 
visuomet, begalinio optimiz
mo, pasakyčiau, jie nešiojo 
savo širdyj saulės... (nors 
ne kiekvienas iš jų savo lūš
nelėj elektros teturėjo ...)

Atsisveikinimas buvo be 
liūdesio, o ir Universitete 
susirinkime ir išleistuvėse 
ir gelžkelio stotyj skambė
jo: “iki pasimatymo laisvoj 
Lietuvoj...”

Toji frazė buvo įvadinė 
visai kelionei. Vokietijos 
žmonių desperatyvinė tyla 
manęs nepaveikė, S. A. ir 
kitų uniformuotų nacių 
“Heil Hitler” ant manęs jo
kio įspūdžio nepaliko, tik 
nuaidėjo lyg dresiruoto šu
nies ritmiškas lojimas...

1 Jieškojau Europos tamsy
bėse ne uniformuoto žmo
gaus, bet žmogaus po uni
forma ir visur turėjau pa
sisekimo. Aš pats nesitikė
jau, kad man Hitlerio Ar
mijos karininkas padės už- 

, sivilkti paltą Berlyne gele
žinkelio stotyj; nepama
niau, kad koks aukštas val
dininkas padės man išnešti 
iš vagono čemodanus, ar 
kad Hitlerio kareivis mane 
vaišins obuoliais.

Jie nesikalbėjo, tie žmo
nės, nes virš jų galvų kabo
jo, kokio nors prūsiško felt- 
febelio išmintis: “T. y 1 ė k, 
priešas klausos...”

Taip, Hitleris turi aibę 
priešų ten. Priešai buvo yi-

si tie, kurie tylėjo, nes ma
nė, kad jų kaimynas yra 
“gestapo” žmogus, priešas 
kruvino hitlerinio — naciz
mo buvo puška rininkis 
Fritz ir jo mylima Gertru
da, kurie važiavo, gal pas
kutinį syk kartu, į fron
tą... Priešai buvo tos mer
gaitės bavarietės, kurios, 
nors ir įspėjau, kad nesu 
anijonas, ir neturiu jokio 
entuziazmo jų idėjom, o jos 
apsijuokė ir sakė, “klausyk, 
kas tu nebebūtum, bet tu 
mums artimesnis už jį.” 
Taip, aš buvau joms arti
mesnis, joms atidaviau sa
vo paskutines “speismar- 
kes,” maisto korteles, ku
rias gauna tik užsieniečiai 
už dolerius, o ne tikros vo
kiškos mergaitės.

Negaliu užmiršti tą Ins- 
bruko medicinos studentą, 
kuris po trumpo pasikalbė
jimo be baimės prabilo į 
mane taip draugiškai, taip 
žmoniškai, pasakodamas a- 
pie Austrijos kovą prieš 
barbarišką hjtlerizma...

Jis buvo, "be abejo, Hit
lerio ir kitų fašistų neap- 
kentėjas. Geriausias įrody
mas tai du kulipkų kliudy
mai jo kairėj rankoj. Kulip- 
kas jis gavo susirėmime su 
Dolfuso žandarais, būda
mas “šucbundo” komendan
tu... Studentas pabaigė sa
vo pasikalbėjimą tais žod
žiais: “Esu netikęs Hitlerio 
frontui, bet galiu šitą litera
tūrą dalinti su antra ran
ka,” jis parodė į pundą lei
dinių, kurį nešė portfelyj.

Taip kalbėjo 29 metų Vo
kietijos studentas į savo ne
pažįstamą draugą. Taip kal
bėjo laisvės kovotojas, ku
ris galėjo būti nacių vietoj 
nušautas už tik vieną anti- 
nacišką lapelį...

Neužmiršiu niekados nak
ties Nuernberge.

12 vai. tamsi naktis ir, 
prie to, “oro pavojus.” Su
tinku stotyj seną darbinin
ką j iešmininką. Sakau jam, 
“esu svetimšalis, prie to, 
‘svetimtautis/ ai’ galėčiau 
rasti kur čia netoli nakvy
nę?” Nuvedė mane žmogus 
į viešbutį. Pakeliu j spėjom 
susipažinti. Prašė manęs, 
jei būsiu J. A. V., kad para
šyčiau jo vardu labų dienų 
jo sūnui Valteriui, politemi-. 
grantui, “Telmano briga
dos,” kovotojui, kuris ran
dasi “kažkur Francijoj...”

Tas j iešmininkas spėjo 
man per 15-20 minučių pa
pasakoti ir apie maisto sto
ką, apie “zurzėjimą” prieš 
nacius, apie tai, kad už
draudė nešioti gedulos žen
klus žmonėms, kurių arti
mieji žuvo su Hitlerio pul
kais Franco pusėj Ispanijoj, 
kad civiliai žmonės ir karei
viai smarkiai nepatenkinti, 
jog hitlerinės “leibgvardi
jos” S. S. vyrukai nesiun- 
čiami į frontą ir t.t.

Įdomu buvo išgirsti, kaip 
masės atsiliepė apie Berly

no - Maskvos nepuolimo su
tartį. Tas j iešmininkas pa
sakojo su pasitenkinimu: 
Dabar Vokietijos žmonės 
įsitikino, kad Hitlerio žod
žiai, jog SSSR yra silpna, 
ir “kad ji greit grius”, bu
vo tuščias burbulas. Žmonės 
pradėjo cituoti tuos Hitlerio 
žodžius, pasakė senis su pa
sigardžiavimu, “kas su bol
ševizmu padarys paktą, tas 
nuo bcįlševizmo žlugs...”

Jau pasiekėm hotelį ir se
nis širdingai atsisveikinęs 
su manim dingo nakties ir 
oro pavojaus tamsume.

Italija... Koks gražus 
kraštas; kaip nepaminėsi tą 
stebėtiną “Brenerio juostą”,

galvomis ir išreiškė jiems 
savo užuojautą. Moterys 
keikė ne tos demonstraci
jos dalyvius, bet ’fašistus. 
Taip jie pražygiavo, nei na- 
cionalė gvardija, nei “Ovro” 
(Mussolinio “Gestapo”) ne
drįso liesti eiseną.

Įsivaizdinu, kad tarp da
bartinių “bėgikų” Italijos 
fašistų armijoj įvairiuose 
frontuose buvo ir tie ap
driskę naujokai, kurie taip 
impozantiškai demonstravo 
Triesto gatvėse. .Neturiu 
abejonės, kad vienas kitas 
dainininkas—kareivis, kurie 
dainavo toj eisenoj, patekę į 
graikų nelaisvę, užtraukė 
“bandiera rosa” (raudoną 
vėliavą)-.

Esu tikras, kad tas libe
rališkas senyvas pulkinin-

keleivių buvo trečioj klasėj, ties teikė. Steiner turi sau- 
nors keletas buvo tų privi- lės širdyj, tvirtą tikėjimą ir 
legijuotų pirmoj ir antroj supratimą apie geresnį ry- 
klasėj, vistiek neleido III 
klasės “ubagams” maišytis 
su aukštesniu luomu. Išpra
šydavo lauk “žemutinius” 
sutvėrimus iš šokių sales I, 
II klasėj... Nors orkestrą 
grojo tik dviem porom be
sisukant ir vienai - poniai 
pusiau paralyžiuotai gulint

tojų-
Tiek liudnu momentu ir 

ištisų valandų teko pergy
venti kart kartėmis toje 
“Apveizdos apleistoj” Eu
ropoj, tačiau kiek šviesių 
momentų teko pergyventi 
toj begalinio “blackouto”

“Laisvės Stovylą” New Yor
ke netoli Ellis-Island. Jis 
turėjo akyse viltį, įsitikini
mą ir pagarbą... Laisvės 
Stovylai.

Gen. Franco Nesutinkąs 
Praleist Vokiečius Už

pult Gibraltarą
Vichy, Francija. — Pas

klido neoficialiai praneši-

kuri, deja, buvo naudojama | kas, su kuriuo 'mane supa-
dviejų gengsterių, Benito ir 
Hitlerio, pasimatymams, na
cių pulkų bei gestapo šunų 
transportui.

Venecijoj, turistų mieste, 
daug bažnyčių ir muziejų. 
Kas pora minučių varpai 
suskamba ir ranka benamio 
vaiko, išalkusios moters ar 
bedarbio ir net dirbančio 
ubago, prašo almužnos... 
Tai ne fantazijos kūrinys, 
bet Italijos, Ispanijos, Bul- 
g a r i jos, Jugoslavijos ir 
Graikijos kasdieninės tikro
vės vaizdas.

Vienas iš didžiausių gyve
nimo paradoksų, tai “juo
dieji” fašistų marškiniai ir 
graži ž a v ė j anti Italijos 
gamta. Fašistų judėjimas 
tiek tinka gražiam italų 
tautos būdui ir laisvės kovų 
tradicijoms, kaip “jaunalie
tuviu” uniforma tiko Lietu
vos jaunimui...

Italijoj žmonės pripratę 
laisviau reikšti savo jaus
mus, jiemf vistiek netinka 
Vokietijos .“muštras.” Juk 
kiekvienam itale yra kažko 
iš Garibaldžio dvasios, Ca
rusos talento. Argi tai sude
ra su Mussolinio pompasti
ka - militarizmu? Nepaiso 
tie italai, kas užrašyta Mu
ssolinio vardu ant visų stul-

žindino viena Kauno mote
ris Piazo de St. Marco Ve
necijoj, buvo pirmas, kurs 
su savo divizija “neatlaikė 
priešo atakos”...

O įspūdžiai pravažiuojant 
Ispaniją—badas, vargas ir 
prostitucija. Trys generolo 
Franco palydovai... Bet 
Ispanija tai Ispanija, o pui
kioji “Carmen” lieka tokia 
pat ištikima, kaip ir buvus, 
laukianti savo mylimo Joh- 
ny “amerieano” iš Interna
tionales brigados... Car- 
sulauks savo mylimą ir Is
panija bus laisva.

Bulgarijoj sustojau vie
nai dienai ir vėl tas pats 
gamtos grožis ir tas pats 
skirtumas tarp turto ir var
go... Bulgarijoj liaudis su
pranta rusiškai ir mielai 
dainuoja sovietiškas dainas, 
net policininkas Dubrovnike 
mokėjo niūniuoti “serdee”— 
populiarę sovietų dainą, ku
ri prigijo daugelyje kraštų 
ir net buvo dainuojama su 
žodžiais “širdie, kodėl drebi 
prieš būrio vadą...” Sme
tonos kariuomenėj...

Nepilni būtų šie atskiri 
įspūdžiai, jei neminėčiau 
mano itališko laivo, kuriuo 
atvykau.

Paskutinė buvo laivo ke-

IIT-čioji klasė tačiau su
ruošė savo pasilinksmini
mus. Jugoslavai grojo ar
monika ir dainavo sovieti
nes dainas, Ispanai dainavo 
“flamingas” ir vieniečiai 
liūdnai niūniavo “Mėlynojo 
Dunojaus” valco melodiją...

Tik vienas keleivis smui
kininkas Joseph Steiner re
tai išeidavo iš kajutės 284. 
Liūdna melodija verkiančio 
smuiko tankiai nešėsi iš tos 

j jo kajutės.
Tas keleivis pasakojo sa

vo griežimu elegantišką is
toriją apie Dachau ir Bu
chenvaldo konclagerius, apie 
laisvės kovotojų užsigrudy- 
mą, apie tautų, brolybę už 
spygliuotų vielų ir apie 
daug, daug dalykų. Ne, tas 
smuikininkas netapo me
lancholiku po 4 metų hitle
riškų žvėrių kankinimo. Jo 
melodija tokia patraukianti 
buvo, turėjo ji tokio šilto 
tembro, žadino ir daug vii-
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pų, juose gyva dar iki šiollionė, ilga kelionė; jūreiviai
laisvės kovotojų a la Gari
baldi tradicija.

Girdėjau apie tai ir nuo 
nešiko “Adrijos” viešbutyj, 
Venecijoj ir nuo bedarbio 
Arnoldo Palermoj, kurs pa
sakojo apie ištisą “laisvės” 
organizaciją...

Trieste apsilankiau, kuo
met įvyko mobilizacija. Pats 
Mussolini nebūtų turėjęs 
per daug entuziazmo, jei bū
tų savo akimis matęs tam 
mieste įvykusią demonstra
ciją. Trieste įvyko anti-fa- 
šistinė, anti-karinė demons
tracija, pačiam miesto cen
tre. Ėjo su savo ryšuliu
kais pora šimtų kaimo jau
nuolių (iš drabužių matyt 
buvo, kad tai ne bankierių, 
vaikai). Atvyko į miestą su 
jais kartu ir mergelės ir vi
sos šeimynos. Jie dainavo lo
zungus metė, šūkavo ir už
kabinėjo kai kuriuos pasi
puošusius praeivius. Visi 
praeiviai tėmijo tą mobili
zuotų naujokų liūdną “pro
cesiją. ..” Kai kurie lingavo

prastoj nuotaikoj buvo, ži
nojo jie, kad po šitos ke
linės seka kita ant kruise- 
rio, ant minininko ar tor- 
pėdnešio... liūdnai skambė
jo jų neapolitaniškos dainos.

Keleivių buvo visokių. 
Vieni paliuosuoti iš Hitlerio 
konclagerių, kiti pabėgę iš 
fašistinių kraštų, treti “re
fugees” su daug čemodanų 
I-moj klasėj/Nors dauguma

apgaubtoj Europoj. Koks mai, kad Ispanijos valdovas 
gilus, jaudinantis įspūdis gen. Franco atsisakė pra
buvo, kad Steinert sugro- leist vokiečių kariuomenę 
jo laisvės maršą, sutinkant užpult anglų Gibraltarą.

GEGUŽINE OPERETE IR ŠOKIAI
RENGIA VILIJOS CHORAS 

Bus sulošta labai juokinga; Operete 

“KUPROTAS OŽELIS” 
ir kiti juokai ,

Suvaidins Vilijos Choro Dramatiškas Ratelis

SEKMADIENĮ

Gegužes 4 May
VENTA HALL

103 GREEN ST., 
WATERBURY, CONN

Pradžia 4 vai. po pietų

Įžanga 85c. Vien tik šokiams

Gegužine “Laisves” Laida
Šiemet gegužinė “Laisvės” laida išeis už 1 d. gegužės. 

Bus 8 puslapių ir su atatinkamais tarptautinio 
ninku solidarumo dienai raštais.

Kaina bus 3c uuž kopiją. Platintojams kainuos
Pasirūpinkime plačiai paskleisti gegužinės

darbi-

tik 2c. 
laidos 

“Laisvę.” Prašome literatūros platintojų tuoj aus prisiųs
ti užsakymus.’ Kurie galime kartu su užsakymais pri- 
siųskite ir mokestį.

Tegu būna mūsų uždavimu tarptautinio darbininkų 
solidarumo dienoje kuo plačiausia paskleisti “Laisvę.” 
Platinant gegužinės laidos kopijas darbuokimės gauti 
naujų skaitytojų.

“LMSV£S” ADMINISTRACIJA.

VYTAUTO 
BACEVIČIAUS

Pianisto-Kompozitoriaus
Koncertai Įvyks:

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

Ncw- 
pietų. 
ir B.

Antradienį, 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: 83c, $1.10, .$1.65, 
$2.20, $2.75 ir $3.30.

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

Sekmadienį, geg. 4 d., Lietuvių 
Svet., 853 Hollins St., Baltimore, 
Md; Pradžia 7 v. v. Bilietai 75c ir 
55c. balnuos ir Lyros Choras. Po 
programų! seks šokiai. Pirmadienį, 
gegužes 5 d. įvyks muzikos paskai
ta Liet. Svet., 853 Hollins St., pra
džią. 7:30 vai. vak. Įžanga veltui.

Prašome įsitėmyti šias datas ir 
dalyvauti Prof. Bacevičiaus koncer
tuose.

Bacevičius Philadelphijoj
Pianistas—Kompozitorius Vytautas Bacevičius koncer

tuos ir Philadelphijoje. 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.

Lietuvių Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbąs dalys ir pagrindi
nės rašybos taisyklės—žodžių daryba, linksniavimas, asme
navimas, sintaksė, skyriamųjų ženklų nurodymą“ ir apie 

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis '
Kaina $1.00 su prisiuntimu.

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass.

Bronė Rasimavičiūtė.
Gerbiami Waterburio ir Apylinkės Lietuviai! Gera pro

ga pamatyti kaip gerai išlavintas Vilijos Chiro Drama
tiškas Ratelis suloš operetę su labai daug juokingų dainų 
— “Kuprotas Oželis.” Bus ir koncertinė dalis programos. 
Išpildys Vilijos Choras, .vadovaujant 13. Rasimavičiūtei. 
Pirmu kartu scenoj pasirodys Armonistas Juozas Norkus. 
Bus solo, duetų, kvartetų, Tap Ųance ir kitokių juokingų 
grupių, pasirodymas. Suloš labai juokingą dialogą drau
gai Sinkevičiai. Kaip matote iš viršminėto programo, va
karas bus vienas iš puikiausių, kada kokis buvo. Todėl 
waterburieciai ir apylinkės lietuviai visi kviečiami atsi
lankyti ir linksmai laiką praleisti.

Atvažiavo su Kraičiu”
Naujai Paruošta ir Pilna Juokų Komedija 

Parašė Senas Vincas.
STATO SCENOJE LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS. 

SUVAIDINS LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRO VAIDINTOJAI. 

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

Sekmadienį

Balandžio
27 

April
Pradžia 5 vai. vakare

PO VAIDINIMUI BUS ŠOKIAI
Prie Geo. Kazakevičiaus or- 

kestros iki vėlumai nakties

101

O. PRANAITIENE

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

Į vaidinimą. įžanga 50 centų asmeniui. Į šoklus 35c.

Komedijai, “ATVAŽIAVO SU KRAIČIU” 
vadovauja ALDONA

VAIDINIME DALYVAUJA
ŠIE ASMENYS:

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

ŠERTVIETYTE.

P. GRABAUSKAS
Kurie mylite juokus, mylite matyti juokingas komedijas, —» 

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

NUO UNION IKI BUSHWICK AVĖS., BROOKLYNE

GRAND STREET ŠTAMPŲ
JOS YRA VERTINGOS

Geras Patarnavimas
žmoniškos Kainos

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys.

she will never forget F

1113 Mt. Vernon Street

REIKALAUKITE

10c.

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

107 kp. ruošia vakarienę su 
bal. 27 d., pas drg. Bartai

Tėmykito* 
krautuves
duodančias
Grand Street
Štampas.

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

Telephone
STagg 2-5043

Liūdesio valandoje kreip
kitės pri« manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime 
modemiškų patarnavimų.

šis kuponas 
duoda teisę 
galit $1.00 
stampomis 
su kiekvienu 
pirkiniu už 
$1 ir daugiau

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 26, 1941

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

W. PHILADELPHIA, PA
LDS 

šokiais, 
šiūną, 7822 Lyons Ave. Kviečiame 
dalyvauti, linksmai laiką praleisti, 
čia graži vieta, taip kaip parke. — 
A. Skališiene, koresp. (96-98)

MONTROSE-I7jew»1 Pro- 
ciiion* movement. Pink or yel
low gold filled cose, Guildite 
bock........................... $39.75

JRegijtered Trode Mork

JEWELER ARE GIFTS AT THEIR BEST;

Lipton Jeweler
BROOKLYN, N. Y

Penktai., Balandžio 25, 1941
- _______________—__________ .    _______________________ ___ • * -J ■  ....

DETROIT, MICH.S. Boston, Mass

(96-98)

link-:
Ukrinas.

ir

Pilypas.

Įžangos bilietų kainos visai Įsišokti prie geros *orke$tros. Įžanga 
mos, tik 35c. Tikintų galite 50c- Nariai širdingai kviečiami daly- 

'| . vauti šioje vakarienėje ir taipgi at-

M. Arison.

Elizabeth. N. .1.

Open Day and Night

M.

Bridgeport, Conn

Mes Užeinam Pas Kasmočius

Pirkite ir Taupykite ant Grand Stryto

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

OTTR

operetė, 
kurioje

Office Phone 
EVergrcen 4-6971

buvo 
rėmė-

šeš- 
val.

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

Tikimės, kų.d neužilgo užeisite pas mus, todėl iš anksto 
tariame širdingai ačiū!

Operetę gražiai paįvairina 
mergaičių grupė — Saulutės, 
kurios žaidžia, deklamuoja ir 
dainuoja vienos ir su visais 
kartu.

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

tadienį, 26 d. balandžio, 6:30 
vak., 575 Joseph Avė. Bus gera va
karienė, publika galės linksmai pa-

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint. |

siveskite pažįstamus.—Kom.
(97-98)

E7CISVE 
z " ft- < ■. .

MONTELLO, MASS.
Blandžio 26 d. įvyks vakariene 

šokiai paminėjimui ‘Laisves” 30 m. 
sukaktį. Liet. Taut. Namo Svet., 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)

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

Sun. all day and night.

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

DETROIT, MICH.
Pavasario Dainų Festivalis. Kon

certas kelių tautų chorų, solistų ir 
šiaip įvairių rriuzikos kavalkų. Įvyks

Draugi ių 
Avė. Pra- 
programui 
vėlai nak-

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 25 

d. bal., 7:30 v. v. Jurginėj Svet.,' 
180 New York Avė. Draugai, daly
vaukite šiame susirinkime, nes tu
rime daug svarbių reikalų, ypač 2- 
ro Apskr. pikniko klausimu. — Sekr.

(96-98)

darbininkas, Repšys 
sąmoningas, 
patraukimų 

buvo

WILKES BARRE, SHENAN
DOAH IRI SCRANTON 

APYLINKĖJ
LDS 10 Apskr. metinė konferenci

ja įvyks bal. 27 d., 1 vai. po pietų, 
Meškėno Svet., 134 W. Market St.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvykš sekmadienį, bal. 27 d., 1433 
Howell St., 10:30 v. ryto. Visi nariai 
kviečiame dalyvauti. — Prot. Sekr.

(98-99)

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

RIIEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Visos plačios apylinkės kuopos kvie
čiamos prisidėti prie Apskričio ir 
prisiųsti delegatus; delegatai renka* ^okių Vakaras 
si vienas nuo 10 narių ir-1 vienas nui Svetainėj,

kuopos stovio raportą. — O. 
nienė, Sekr. (97-98)

įvyks Draugijų 
si vienas nuo iu narių ir vienas nuo Sv6tain5j> šeštadienį, 26 d. balan- 
kestis prisiųskit su delegatais taipgi dzl0’ 4097 Porter St. Kviečia vi- 
delegatams priduokite mandatus ir'sus Draugijų Svetainės Komitetas.

Zda-

švaria politika. Pavyzd., va
sario 16 minėjimą radijo ve-

sekmadienį, bal. 27 d., 
Svet., Porter ir Scotten 
džia 3 vai. po pietų. Po 
seks šokiai nuo 8 v. v. iki 
ties. Bus užkandžių ir gėrimų. Įžan
ga 40c asmeniui. Kviečiame daly- 
vauti. West Side Kultūros Komite
tas. (98-99)

3H

Milford, Conn

Baigiant Žiemos Sezoną
žiemos sezonas, kuris prasi

dėjo pereitą rudenį, jau visai 
baigiasi. Dar savaitė kita, die
nos jau bus visai ilgos ir gali
ma tikėtis turėsime visai ge
rą, šiltą orą.

Lietuvių Radijo. Korporaci
jai (pp. Minkai) rengia kon
certą, balandžio 27 d. Bus su
lošta dviejų aktų 
“Apkalbos ir Meilė,
yra daug solų, duetų ir kvar
tetų. Net keliolika dainų dai
nuoja choras ir šoka “sukti
nį,” “Noriu Miego;” žaidžia 
“Svečiai Kieme” ir “Pasėjau 
Linelius.”

Mirė Juozas Repšys
Balandžio 21 d., 2:30 vai. 

po pietų, mirė Juozas Repšys. 
Jis buvo arti 60 m. amžiaus. 
Iš Lietuvos paėjo iš Papilės 
parapijos, Šiaulių apskr. Ame
rikoje išgyveno apie 35 metus.

Repšys buvo pažangus žmo
gus. Turėjo mažytę farmuk.ę 
Milford, Conn. Versdavosi 
kiaušiniais ir, progai pasitai
kius, uždarbiaudavo laukuose 
ar prie kelių. Nes jo farmu- 
kė buvo labai mažytė, iš jos 
pragyventi negalėdavo.

Kaipo
buvo klasiniai 
Turėjo didelį 
skaityti. Iš jaunystės 
lankęs mokyklą. Bet Ameriko
je, papuolęs prie sunkių dar
bų, neturėjo progos savo mok-

Buvo nariu Liet.
Draugijos, 

ir
iškalbus
Sunkūs 

jį į ka- 
P. B.

slo plėsti. 
Literatūros 
“Laisvės” skaitytojas 
jas. Malonaus būdo, 
ir linksmas žmogus, 
darbai anksti nuvarė 
pus. .

Juozas Repšys, gyveno Ro
ses Mill Road, Milford, Conn., 
mirė balandžio 20-tą, 2:30 
vai. ryto. Kūnas pašarvotas 
107 Broad St., Milford, Conn. 
Bus išlydėtas į kapus 10 vai. 
ryto, trečiadienį, balandžio 23 
d., be bažnytinių apeigų.

Apie jo gyvenimą-biografi- 
ją bus parašyta “Laisvėje” 
vėliau.

Balandžio 15-tą, 1941 m., 4 
vai. po pietų, išėjo streikan 
500 iŠ 800 darbininkų, dirban
čių Stanley Works dirbtuvėj, 
prie Seavfew Ave., Bridgepor- 
te, Cęnn. Tie 500 darbininkų 
priklauso prie Steel Workers 
Organizing Committee (CIO). 
Unijos vadai tuojaus sutvarkė 
stiprių pikieto linijų ir be per
traukos buvo pikietuojama 
dirbtuvė.

Ko tie organizuoti darbinin
kai reikalavo? Jie reikalavo 
pakelti algos po 10c per va
landa, 8 valandų darbo die
nos, laiko ir pusės už virš
laikių. dirbimų, penkių dienų 
darbo savaitės, “Seniority 
Rights,” dviejų savaičių ato
stogų su pilnu atlyginimu 
tiems, kurie išdirbę nemažiau 
5 metus toje dirbtuvėje, pri
pažinimų unijos ir kad tie vi
si reikalavimai būtų priežiū
roje Suvienytų Valstijų Darbo 
Santykių .Department©. * ■ •

Po poros dienų organizuoto 
streiko šie reikalavimai tapo 
laimėti. Streikas baigtas, strei- 
kieriai grįžo darban su perga
lės šypsą ant veidų. Tai yra 
didelis pavyzdys visiems dar
bininkams, ką reiškia organi
zuota kova. Kurie dar nėra 
organizuoti, tuojaus turėtų 
stoti į organizacijas ir kovoti 
bendrai su savo • sandarbinin- 
kais, gi tiems, kurie organi
zuoti, tvirčiau ir glaudžiau 
glausti savo pečius ir bendro
mis jėgomis siekti geresnės 
ateities.

Balandžio 19 d., 407 Lafa
yette St., Lietuvių Svetainėje, 
drg. Geciūnienė surengė savo 
dukterei Nelei priešvedybinę 
parę (Nelė rengiasi greitoj 
ateityj susituokti) ; pokylis 
buvo labai gražus ir pavyzdin
gas. Susirinko pilna svetainė 
svečių palinkėti N. Geciūniūtei 
laimingo vedybinio gyvenimo. 
Visi svečiai skaniai užkandžia
vo ir linksminosi iki ankstybo 
ryto.

Nelė priklausė prie Bridge- 
porto Lietuvių. Jaunimo Choro 
per daugelį metų. Ji taipgi 
gabi lošėja. Todėl ji yra pla
čiai žinoma tarpe lietuvių, to
dėl ir į pokylį gausiai susirin
ko.

Bal. 20 d., Lietuvių Svetai
nėje, 407 Lafayette St., atsi
buvo LLD 63 kuopos metinis 
susirinkimas. Kuopon įstojo 2 
nauji nariai, Povilas Vesčiūnas 
ir Juozas šimanauskas.

Apsižiūrėta, kad kuopos iž
das apytuščiai išsisėmęs, tad 
nutarta surengti išvažiavimas 
kuopos naudai. Išvažiavimo 
komisijon išrinkta J. J. Moc
kaitis, J. Vaitiekūnas ir J. Ju
saitis.

Skaityta du laiškai, iš dien
raščio “Vilnies.” Pirmas laiš
kas rašytas darbininkų spau
dos bendrovės reikalais. Kitas 
laiškas, pranešantis apie išė
jusią knygelę, kurioje telpa 
visi atėjusieji iš Lietuvos laiš
kai, kuomet įsikūrė Tarybinė 
Santvarka. Abu laiškai vien
balsiai priimti.

Draugai nusitarė paaukoti 
dienraščiu: “Vilniai.”

Aukavo šie: J. J. Mockai
tis $1, Povilas Vesčiūnas $1, 

J. VaitiekūnasK. Rimas $1, 
$1, J. Jusaitis $1, A. Katinas 
50c. Viso $5.50.

Balandžio 20 dieną, 2 vai. 
ryto, staiga pasimirė drg. Juo
zas Repšys, gyvenantis Roses 
Mill Rd., Milford, Conn. Jis 
buvo LLD 63-čios kp. narys. 
Tad draugai laiko sau už pri- 
derystę pagęrbimui savo myli
mo draugo Juozo Repšio nu
pirkti gėlių vainiką. Tam rei
kalui aukavo: A. Jocis $2, M. 
Arison $1, P. Vesčiūnas 50c, 
J. Vaitiekūnas 50c, K. Rimas 
50c, A. Katinas 50c, J. J. 
Mockaitis 50c, C. Baltrūnas ir 
A. Stanys po 25c. Viso suau
kota $6.

Buvo rinkta valdyba. Val
dyba buvo užgirta visa ta pa
ti, būtent: organizatorius A. 
Jocis, finansų rašt. M. Kairys, 
protokolų rašt. J. J. Mockai
tis, iždininkas A. Katinas.

Visi čia suminėti draugai 
yra gana darbštūs organizaci
jos labui. Linkėtina jiems 
daug energijos ir pasisekimo 
ir ant toliaus.

Kas Įvyksta Ateityj
Gegužės 4 dieną toje patjdgjai tatg kokj tai Gu. 

svetameje, įvyksta 7:30 vai.
vakare, apvaikščiojimas Dar
bininkų šventės Pirmosios Ge
gužės. Vyriausiu kalbėtoju 
bus James W. Ford, buvęs 
vice-prezidento urėdui kandi
datas Jungtinėms Valstijoms.

Gegužės 10 d., 7:30 vai. 
vakare, toje pat svetainėje, 
įvyksta gražus teatras: “Mie
ganti Liaudis,” ir “šalaput- 
ris.”

Tai yra du atskiri veikalai. 
Šį teatrų suloš išsilavinę artis
tai iš Hartford, Conn. Teatrų 
rengia LDS 74 kp. Po persta
tymui bus šokiai. šokiams 
gros puiki lietuviška orkestrą. 
Todėl, brangūs lietuviai ir 
lietuvaitės, kaip , Bridgeport©, 
taip ir apylinkės, jūs esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti šiame taip be galo gražiame 
meniniame parengime. Turė
site sau linksmumo ir sveiko 
juoko.

žemos, 
gauti pas J. J. Mockaitį ir 
M. Arisoną.

Nepamirškite 10 d. gegu
žės. Visi dalyvaukite ir aš da
lyvausiu.

Bangos Choro Kalendorius
Balandžio 18 d. Bangos 

Choras aplaikė du užkvieti- 
mus dainuoti. Pirmas: gegu
žės 25 dienų LDS 3-čio aps
kričio piknike. Choristai su 
mielu noru sutiko dalyvauti. 
Antras Užkvietimas: dainuoti 
dienraščio “Laisvės” piknike, 
Įvykstančiam liepos 6 diena. 
Bangiečiai taipgi nutarė daly
vauti. Buvo ir trečias kvieti
mas dalyvauti 20- balandžio, 
New Jersey Radio vedėjų 
Katkaus ir Giraičio koncerte, 
šis kvietimas buvo vienbalsiai 
atmestas. Kodėl? Todėl, kad 
radijo vedėjai Bangos1 Choro 
parengimų “Kuprotas Oželis” 
pereitų rudenį atsisakė garsin
ti. To vakaro komisija buvo 
padavus garsinimų minėto ra
dijo vedėjams, bet jie komisi
jai atsakė, kad stoties savinin
kai “uždraudę” jiems garsinti 
teatrus, piknikus ir koncertus. 
Choristai tuoj suprato, kad 
radijo vedėjai meluoja ir nie
kas tam netikėjo, šiandien jų 
tie melai aiškiai matyti, nes 
radijo vedėjai, kaip garsino, 
taip ir garsina koncertus, pik
nikus ir teatrus, tik, žinoma, 
ne Bangos Choro.

New Jersey lietuviškos va
landos vedėjai bando pasilai
kyti visuomenės parama, bet 
visuomenei atsilygina.savo ne-

dą, kuris per radijo paleido 
savo nešvarią kalbą.

Už visas tas nešvarias kal
bas visuomenė atsilygins, ji 
neužmirš, ji mokės atsukti 
nugarą.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

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

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-1 
doah. Vakarienės pradžia 5 v. v., 
bilietai 50c. Vėliaus seks šokiai prie 
gerų muzikantų. Svetainėj, 134 W. 
Market St. (97-98)

Inside Phone 
EVergreen 4-6483

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Sleeping Accomodations.
Admission. ^Oc., day & night, Saturday night 75c. 

SPECIAL RATES PER WEEK

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuos, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. in. fOr gents

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 jieškoti.

UŽEIKITE IR JŪS

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

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

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

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

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

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

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

Telephone Great Neck 1546

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

J sivaizduokite kaip 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 yra 
išdėti parodymui.

GIFTS FROM YOUR

Robert
701 GRAND ST.

Tarp Graham Ave. ir Manhattan Ave.

P D11 E* ill THE precision!uitu tli watch

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos dvj,, koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Penktad., Balandžio 25, 1941

Brooklyno Lietuviams 
Žinotina

Šį Vakarą K. Karosienes Prakal 
ba Pil. Kliubo Salėj; Kalbės ir 

Ispanijos Karo Veteranas;
Dainuos Aido Choras

Visi Brooklyno ir apylinkių 
lietuviai, kurie domisi svar
biais pasauliniais ir mūsų ša
lies įvykiais, kurie linki mūsų 
šaliai nenudardėti į Europos 
karą ir į fašizmą, naudingai 
praleis vakarą atsilankę į mū
sų rengiamas prakalbas šio 
penktadienio vakai ą, bal.tn 
džio 25-tą, Liet. Am. Pil. Kliu- 
bo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga nemokama.

šiame susirinkime turėsime 
progą išgirsti skersai-išilgai 
Amerikos lietuvių kolonijas ži
nomą ir mylimą kalbėtoją K. 
B. Karosie.nę iš Oakland, Ca
lifornia. Veteranams darbinin
kų judėjime užtenka priminti 
jos vardą. Jaunesniems bus 
įdomu žinoti, jog ji irgi jauna 
amžiumi, bet sena darbininkų 
reikalų gynime, kadangi tą 
kelią pasirinko dar vaikystėje 
ir jo niekad neapleido. Ji su
organizavus tūkstančius audė
jų, laukų darbininkų ir kitų 
amatų darbo žmonių. Ji vado
vavus bedarbių kovoms už pa
šalpą ir streikams už geres
nes darbo ir gyvenimo sąly
gas, užtikrą unijizmą. O jinai 
sako, kad “darbo dar tik pra
džia.” Iš to jau aišku, kad ji 
turės daug ko mums pasakyti.

Čia taip pat pirmu kartu 
Brooklyne išgirsime pranešimą 
apie tikrųjų demokratijos gy
nėjų, kovotojų už liaudišką 
Ispaniją ir Ispanijos karo pa
bėgėlių gyvenimą Francijos i 
koncentracijos kempėse. Apie

kempes kalbės to karo 
ranas Stulpinas, pel’ keliolika 
mėnesių išgyvenęs tose kem
pėse. Iš to galėsime gauti ti
krą vaizdą, ko vėlina Ameri
kai tie, kurie siūlo kongrese 
pravesti Ilobbs bilių ir įvesti 
ta fašizmo išradimą—koncen
tracijos kempes Amerikos 
žmonėms.

Aido Choras, kuris taip 
šauniai pasirodė savo koncer
te pereitą sekmadienį, vado
vaujant jo mokytojai Aldonai 
Žilinskaitei, duos gražią dainų 
programą, žodžiu, tikimės vi
sapusiškai gražaus vakaro ir 
jūsų atsilankymo! Tad iki pa
simatymo prakalbose balan
džio 25-tos vakarą, Pil. Kliu- 
bo salėj.

Liet. Mot. Apšvietos 
Kliubo Komisija.

vete-

East New York
Šioje apylinkėje gyvuoja 

ALDLD 185 kp. ir LDS 13 kp. 
Nors narių mažai atsilanko į 
susirinkimus ir nariais nėra la
bai skaitlingos, bet aukomis 
dėl darbininkų judėjimo, ro
dos, ar ne bus pralenkę ir di
džiules kuopas.

štai ir vėl pereitame susirin
kime, laikytame bal. 15 d., nu
tarta pasveikinti “Vilnies” da
lininkų suvažiavimą iš kp. iž
do $5.00 ir pavieniai draugai 
sumetė $6.50, tad viso $11.50.

Aukavusių vardai:
ALDLD 185 kp. $5. Po. $1: 

V. ir A. Paukščiai, J. Daugėla, 
M. Klimas, S. Brusokas, J. Vi- 
nikaitis, K. Mockus; P. 
nys 50c.

Viso $11.50.

Šiandien Atsidaro 4-riu 
Tautu Dailės Paroda,

Dabaitės Kultūrinės Tary
bos suruoštoji pirma dailės 
paroda atidaroma šį vakarą, 
balandžio 25-tą, dalyvaujant 
lietuvių, latvių, estų ir suomių 
organizacijų atstovams, arčiau 
gyvenantiems eksponatų kūrė
jams ir šiaip veikėjams drau
giško pobūdžio 
žmonyje.

Paroda būna 
2061 Lexington

Bal. 26-tos vakarą bus spe- 
cialė latvių ir estų, meninin
kų pildoma programa, 
šeštadienį, gegužės 3-čią, 
gramą pildys lietuvių ir 
mių menininkai. Specialių 
gramų vakarais įžanga
Visais kitais vakarais įžanga 
nemokama.

Atsidarė nauja lietuvių ku
ro kompanija, kuriai vardas 
duotas Citizens* Coal Co., 306 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. 
šios vaizbos vedėjas yra Wal
ter Shabūnas. Išvengimui pa
kilimo kainų už anglį dabar 
jau laikas užsisakyti. Walter 
Shabūnui galite patelefonuoti 
EV. 8-3880 ir jis mielai su
teiks jums informacijas apie 
kainas.

kus ir iš piknikų eidami tik
rai pasimatykite su Antanu 
Daukantu, nes jo graži vieta 
yra visai arti prie Dexter 
Park.

detektyvų, iššaukti “džiūrei” 
pasiaiškinti. Jie esą įtarti su
renkant $20,000 per mėnesį 
už apsaugą gembleriams.

•<

Rep.

Liaudies Mokyklos prie Hen
ry ir Kane Sts. mokiniai su
ruošė ‘demonstraciją dėl už
draudimo žaisti mokyklos kie
me.

Pūkštančiai Newyorkiečiįi 
Pasisakė Prieš Karą

vakarą, 
Amerika 
buvo su- 

prakal-

David I. Walsh iš 
novelists Kathleen

luomų publika pripil-

posėdyje-pa-

Estų salėj, 
Avė., N. Y.

Dexter Parke būna daug 
lietuvių parengimų. Eidami 
užsisakyti parko ar prisiruo
šimo piknikam reikalais užsu
kite j senąją buvusią Kibu- 
rio vieta—A. D. Restaurant - ■>
Corp., 948 Jamaica Avenue, 
Brooklyne. Dabar ten rasite 
Antaną Daukantą. O kada 
prasidės piknikai, tai j pikni

Brooklyne 120 policistų ir

Subvės policistas, A. B. Re
gan rastas pasišovęs 8th Avė. 
linijos 23rd St. stotyje.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto. 
Tel. SOuth 8-1551
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Komedija ‘Atvažiavo su Krai
čiu’ Bus Suvaidinta Jau 

Šį Sekmadienį
“Atvažiavo su Kraičiu” ko- 

, mediją, kurią Liaudies Teat- 
. ras perstatys šį sekmadienį, 
Brooklyne, i.štiesų atatinka sa
vo pavadinimui, nes atsiveža 
čielą kuparą juokų tiems, ku
rie juoktis myli ir kurie nepa
tingės atvykti komedijos pa
matyti. Gi apart komedijos 
bus ir šiaip smagus pažmonys 
šokiai ir vaišės pasibaigus vai
dinimui. Grieš Kazakevičiaus 
orkestrą, kuri ir jauną ir vy
resnį traukte traukia šokti.

Apart komedijos bus suvai
dinta scena iš veikai “Bury 
The Dead” ir gros Stygų Or
kestrą.

Komediją parašė Senas Vin
cas, režisuoja Aldona šertvie- 
tytė. Vaidinime dalyvauja: J. 
Lazauskas, O. Pranaitienė, St. 
Lengerdaitė, U. Bagdonienė, 
P. Grabauskas, J. Judžentas, 
G. Klimas, M. Stakovas, J. 
Byronas, G. Warisonas.

Atsilankykite; įvyks balan
džio 27-tą, Ukrainų Salėj, 101 
Grand St., Brooklyne. Pradžia 
5 v. v. Įžanga 50c. Vien tik 
šokiams 35c. T. M.

Dariaus-Girėno Filmą Bus 
Rodoma Bal. 26 ir 27, 

Paminklo Naudai
Dariaus-Girėno Paminklo

Pereito trečiadienio 
Manhattan Center, 
Pirmiausia Komitetas 
ruošęs masinį mitingą -
bas, kurių vyriausiu kalbėtoju 
buvo lakūnas pulk. Charles A. 
Lindbergh, taipgi kalbėjo J. V. 
senatorius 
Mass, ir 
Norris.

Visokių
dė salę -dar prieš mitingo pra
džią. Vėliau pripildyta kita, 
apatinė sale ir ten garsiakal
biais perduota prakalbos. Abi 
salės talpino apie 8,000 publi
kos. O vėliau dar susirinko ki
ti tūkstančiai publikos prie sa
lės ant 24th gatvės ir ten už
daryta trafikas. Minioje galė
jai matyti visokių žmonių, bet 
kaip ir kiekviename mitinge, 
kur eina kalba už taiką, didžiu
mą sudaro, darbo žmonės. Suėjo 
ir čia. Nors jie žino, kad p. 
Lindberghas neatstovauja dar
bo žmonių, tačiau jo pasisaky
mo prieš siuntimą Amerikos 
kariuomenės į Europos karo 
laukus užteko, kad čion sutrau
kti minias darbo žmonių.

Lindberghas sakė, kad “An
glija pralaimi karą,” ir kad 
“nežiūrint, kiek mes duotume 
paramos,” negalima bangoš nu
kreipti kitaip. Jis sake, kad 
Anglija deda desperatiškas pa
stangas “pirikalbinti mus siųsti 
Amerikos kariuomenę Europon 
ir su Anglija pasidalinti milita- 
riškai, o taipgi ir finansiniai 
atsakomybę už šio karo pralai
mėjimą.”

Jis sakė, kad Anglija apgavo 
visas tas valstybes, kurioms ža
dėjo duoti paramą, ko tikreny
bėje negalėjo duoti, kad taip 
pat apgavo ir Ameriką savo 
netikromis informacijomis 
“apie savo pasiruošinfą, milita- 
rišką pajėgą ir progresą ka
re ...”

Pulk, siūlė amerikiečiams rū
pintis Amerika pirmiausi^. Jis 
pareiškė, kad mūsų šalies de
mokratijai šiuo tarpu negręsią 
joks svetimų įsiveržėlių pavo
jus, bet kad tikri mūsų demo-

Fondas- ruošia du judžių rody-l krat>JOS vprle?ai xy™ tie kūne 
mo vakarus šį šeštadienį ir sek-!saukla "z ™sų šalies interven- 
madienį, balandžio 26 ir 27-tą.J,S..PT!; 

‘Pradžia šeštadienį 7:30 v. v.,|ške' kad virs 8(1 nuošimčių ’ 
sekmadienį 7 v. v. Įžanga SU—į, .

'augusiems 35c. Vaikams 15c. aruh
Judžių rodymu norima šukei- v 

ti pinigų padidinimui fondo.
Dariaus-Girėno filmą parodo 

Lituanikos paruošimo ir išskri- 
dinfo Lietuvon iškilmes, o vė
liau žuvusių lakūnų pasitikimo 
ir laidotuvių procesiją. Taipgi 
rodys Lietuvių Dieną Pasaulio 
Parodoj, tūlų Lietuvos miestų 
ir miestelių vaizdus ir kai ku
rias prieškarinių laikų iškilmes

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

U

Kitą 
pro
su o- 
pro- 
50c.
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Rašytojai Ragina Visus 
. MarŠuot Gegužinėj

F. W. SH ALINS
* (SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite ■ Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

VEL CARNEGIE HALL
Garsusis Lietuvos pianistas-virtuozas Prof. Bacevičius 

su žymiais Amerikos menininkais:
5
s 
5

Amerikos Rašytojų Lyga iš
leido įspūdingą pareiškimą, 
kuriame šaukia visus maršuo- 
ti Pirmos Gegužes Parade.

Pareiškime nurodoma, kad 
tai geriausias būdas pademon- 

. w struoti karo rengėjams, jog 
įta-\ Amerikos žmonės nenori karo, 

______ _______ >‘kad jie yra pasiryžę atmušti 
sake pulkininkas.! ir “namie augintą” fašizmą.

‘'Mes buvome vedami link ka
ro mūs žmonių mažumos. Ta 
mažuma turi galią. Ji turi : 
ką. Bet ji neatstovauja Ameri
kos liaudies,” i* * *

Toks minių atsilankymas iš
girsti Lindberghą aiškiai paro
do jų nusistatymą prieš karą. 
Tą savo nusistatymą minios 
darbo žmonių dar stipriau pa
reikš savo skaitlingu dalyvu- 
mu Pirmos Gegužės Parade, 
kurio VĮ/riausis tikslas yra. iš
gelbėti Ameriką nuo karo.

RANDA VOJIMAI
Pasirandavo.ja keturi šviesūs kam

bariai, kampiniai, su naujais įtaisy
mais. Šilumos nėra. Kaina 
ma. Prašome kreiptis: 111 
St., Brooklyn, N. Y.

prieina- 
Ainslie

kamba-Pasirandavoja fornįšiuoti 
riai, vienas didelis, kitas mažesnis. 
Gali atsišaukti pora arba pavieniai.

Gomu/inn onvaikščinctl įvairiu' SviesQs> garu šildomi- galima virtu- Geguzmę apvai.Ksciosi painų vę naudot vietži puikioj sekcjjOj, 
ir amatų darbo žmo- Coney Islande, netoli marių. Išran- 

davojame sezonais arba visiems me
tams. Transport aci ja patogi, netoli 

, BMT linijos. Dėl daugiau informaci- 

2875 W. 17th St., Brooklyn, N. Y* 
(98-100)

pažiūrų 
nės. Apart šimtų unijų ir ma
sinių organizacijų, kurios kas 
metai apvaikščiodavo gegužinę,1 jų ' kreipkitės pas Viktorija Zubov, 
šiemet prisideda desetkai naujų 
organizacijų. Desėtkuose šapų 
ir unijų lokalų darbininkai nu
sitaria ir paskelbia šventę prieš 
Hillmano ir kitų karo triūbo- 
čių norą. __
taikos ir jie yra pasiryžę pa
siaukojusiai dirbti jos išlaiky-j mažą"pieno'centrą (Dairy)/Čia gali 
mui. T-as.'būti pats r ~J ’’ , ’-7

REIKALAVIMAI
Reikalingas vytas (gali ir pora 

Darbo žmonės nori' atsišaukti) dirbti prie įvairių darbų 
Į ant ūkės. Turi mokėti kaip melžti 
| karves, taipgi žinoti kaip prižiūrėti

1 būti pats ant savęs bosas, darbas 
j nuolatinis. Dėl daugiau informacijų, 
i prašomo kreiptis prie Mr. Hendler, 
telefonas Lackawanna 4-3484.

(98-100)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: ĘVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE f 

(Koplyčia)

Reikalingas vyras ar mergina 
dirbti restauracijoje prie buffeto ir 
prie stalų patarnavimui. Nuolatinis 
darbas, gera alga. Kreipkitės: 417 
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(98-100)

PARDAVIMAI
Parsiduoda lietuviška bekernč, ar- 

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

I (95-100)

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y.
Tel. ĘVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

409 ir 436 Grand St.

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 išredymą

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-44jįB—_

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

turiu visokių sutaisytų

SANDELIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolčs, valeri
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

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

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

Lietuvių Restaurantas
Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 

F geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
į va iriom .spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-Q788
NIGHT—HAvemeyer 81158

u

E

PAUL ROBESON, Dainininkas
BENNY GOODMAN; Su Savo Grupe

Dalyvauja Koncerte Carnegie Hall, 7th Avenue 
ir W. 57th St., New Yorke 
Balandžio 29 dieną

L Koncer

ir

ruošia The American Russian Institute, 56 W. 45th 
StT^New York City. Tame institute galima jau dabar gauti 

minimo koncerto bilietus.

Įžangos kainos: 83c, $1.10, $1.65, $2.00, $2.75, ir $8.80
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MATEUŠAS SIMON AVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga ;

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

Kiekvieną s u batą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakariene, 
kambarys, 
su motc- 

Nedėliomis

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

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

Tel. Evergreen 8-7170

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadieni!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Štai 

adresas;

f

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai Išmteruos jūsų namus ir jdčs tinkamų “burner** 
arba visą garo arba karėto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas ĘVergreen 7-1661
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