
Kelias, Kuris Siekia 
Debesius.

Argi ne Džiugu?
Šių Metų Pirmoji Gegužės.

Rašo R. Mizara

šiomis dienomis Sovietij vy
riausybė paskelbė, kad jau ta
po užbaigtas ir atidarytas 500 
mylių ilgumo automobiliams 
kelias Pietiniame Turkestane.

Sunku mums Įsivaizduoti, 
kokias dideles kliūtis to kelio 
tiesėjai*— inžinieriai ir darbi
ninkai — turėjo sutikti savo 
darbe.

Šis kelias eina per milžiniš
kus kalnus, kurių aukštumas 
siekia 12,000 pėdų. Kalnai ap
dengti amžinu sniegu. Pirmiau 
reikėjo nukasti pusniai snie
go, o paskui kelias dirbti. 
Daugelis darbininkų turėjo 
uolas driliuoti (gręžti), ka
bant ant geležinių virvių. Vi
sa keliui medžiaga turėjo būti 
iškelta i milžinišką aukštį pir
miau, negu ją galėjo Įjungti

Betgi darbas atliktas! Ten, 
kur pirmiau žmogaus koja re
tai kada buvo atsistojusi, da
bar zvimbs automobiliai, bu- 
sai ir motori.niai sunkvežimiai 
(trokai). Tas nepaprastai pa
lengvins viso krašto gyventojų 
susisiekimą, palengvins gyve
nimą.

Sovietų piliečiai važinės 
dausose, per debesius. Važi
nės ir džiaugsis savo triūso, — 
savo technikos ir mokslo pa
siekimais.

šiuo metu, kada kapitalisti
niame pasaulyj keliai ardomi, 
tiltai naikinami, miestai ver
čiami j griuvėsių krūvas, žmo
nės žudomi, tai Sovietų Są
jungos piliečiai stato miestus, 
gražina namus, kasa naujus
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Metams

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

Dovanoja Geležinkelių Karaliams per 
150,000,000 Akrų Žemes 

_____  a--------------------------------
Washington.—Tarpe 1850 

ir 1870 metų Jungtinių Val
stijų valdžia “paaukojo” ge
ležinkelių kompanijoms per 
158,000,000 akrų žemės. Bet 
iki šiol ta žemė kompani
joms nebuvo pripažinta, bu
vo užvesta daug teismų, 
kad priverst kompanijas už 
žemes užmokėti.

Šiandien gi, kaip paaiški, 
Roosevelto valdžia yra nus
prendus visas tas bylas 
prieš geležinkelių kompani
jas panaikinti, tas grafto 
keliu gautas žemes legališ- 
kai pripažinti kompanijoms. 
Už tai visa, kompanijos su
tinkančios valdžiai sugrą-i 
žinti viso labo tiktai 8,000,-.

Vokiečiai Nuskandinę 
Penkius Laivus

Berlin. — Balandžio 27 
dieną vokiečių submarina.i 
nuskandinę Atlantike net 
penkius anglų laivus. Taipgi 
buvęs nuskandintas vienas 
anglų naikintojas.

New Yorko Žmonės Dau
giausia Praskolinti

Washington. — Iš visų 
valstijų, New Yorko valsti
jos gyventojai neša ant sa
vo pečių sunkiausią valsti
jos ir miestų taksų naštą. 
Tų skolų išpuola po $391.91 

___  __  ___ ____ ant kiekvienos “gyvos dū- 
000 akrų žemės, arba apie 5 šios”. Paskui iš eilės seka 
nuošimtį. Vadinasi, geležin
kelių kompanijoms valdžia 
vis tiek padovanoja apie 
150,000,000 akrų.

New Jersey, Rhode Island 
ir 11.

Rockefeller Nori “Kariauti”

Vokiečiai ir Italai Veržiasi 
Prie Suezo Kanalo

Daugybės bankų ir indus-
vandenų kelius, tiesia naujus trinių užvedimų savininkas 
geležinkelius; aukštosiose pa
dangėse Įsteigia 500 mylių il
gumo moderniškiausĮ automo
biliams kelią!

Argi ne smaili tokias žinias’ 
skaityti? Argi ne džiugu, kad 
socijalizmo kraštas gyvena 
taikoje ir -sukuria tokius ste
buklingai didelius kūrinius?

Kai tik kelias tapo atidary
tas, tai Sovietų vyriausybė pir
miausiai Įvertino tuos, kurie 
kelią statė, kurie dirbo: 459 
inžinieriams, darbininkams ir 
valstiečiams, geriausiai darbe 
pasižymėjusiems, Įteikė gra
žias dovanas!

ir karalius, John D. Rocke
fellers pareiškė, kad jis pri
taria traukimui šios šalies į 
karą. Jis pareiškė: “Aš ge
riau sutikčiau mirti kovoda
mas, negu būti po hitleriz- 
mu.” Bet, žinoma, Rockefel
lers kariauti nevažiuos. Jis 
turi mintyje, kad Amerikos 
jaunimas tegul kariauja ir 
žūsta.

Cairo. — “Ašies” armijų 
tikslas Egipte yra užimti 
Suezo kanalą ir užkirsti An
glijai šį svarbų vandens ke
lią. Jeigu tas pavyktų, tai 
Anglijos imperijos reika
lams Afrikoje būtų užduo
tas skaudžiausias smūgis.

Paryžius. — Franci j oje 
poilsio vietos ir vasarnamiai 
tapo uždaryti dėl žydų. Vi
soj šalyj plečiasi piktas ah- 
ti-semitizmas.

Garbė ir Medaliai Soviety 
Sąjungos Darbininkams

Pirmoji Gegužės jau čia 
pat. šių metų Pirmoji Gegužės 
bus apvaikščiojama, kai su
kaks 20 mėnesių antrajam im- 
perijalistiniam karui. Karas 
siaučia Europoje, karas siau
čia Afrikoje, karas siaučia 
Azijoje. Ir viskas rodo, kad 
oficialiai Į karą bus Įvelta i»’Y0S strateginės ir komerci- 

'nės svarbos. Kelio tęsimas 
'buvo nepaprastai sunkus, 
nes jis eina per aukščiau
sius kalnus, vietomis 12,000 
pėdų aukščio. Vietomis rei
kėjo atkasti šešių pėdų snie
gą, idant pasiekti žemę.

Dirbo tūkstančiai darbi- 
1 jų darbas 

baigtas. Ir štai, už tą pasi-

Maskva. — Su džiaugsmu 
sėkmingai Sovietų Sąjunga 
baigė darbą tiesimo kelio 
per Pamiro Kalnus tarpe 
Stalinbado ir Khorogo. Tai 
yra penkių šimtų mylių il
gio kelias ir turi nepapras-

Amerika.
Pirmoji Gegužės bus mini

ma visur, kur tik randasi dar
bo žmonių. Ne visur ji bus 
vienodai apvaikščiota. Bet vi
sur darbininkų lūpose bus šis 
žodis: TAIKA! “Šalin karas! 
Tegyvuoja taika!” tai šūkiai 
kurie liesis iš milijoninių dar
bo žmonių krūtinių visame pa- nįnkųDabar 
šaulyje. *

Amerikos darbininkams 
ypač svarbu solidariai ir masi-( 
niai pareikšti savo nusistaty
mą prieš karą. Svarbu todėl, 
kad mūsų kraštas oficialiai 
dar nėra Įtrauktas Į karą ir to
dėl masiniai prieš jį kovojant 
lengviau jis galima nuą karo 
išlaikyti.

Šiemet Pirmoji Gegužės bus

JUNGT. VALST. IŠGELBĖS
— _ M i — 2__ ___. —- -------- _ — - —

ANGLIJA ŠIAME KARE
Visus 70 Milijonu Vokiečių Churchill Išniekino, Išvadindamas Juos “Pik

tais Hunais,” Kuriu Vienus dar bus “Galima Išgydyti,” 
o Kiti Tinkami Tiktai Nužudymui

London. — Pereitą sek
madienį Anglijos premjeras 
Churchill pasakė prakalbą 
karo reikalais. Jis pripaži
no, kad nepasisekimai Grai
kijoje yra didelis smūgis 
“talkininkams”. Bet sakė, 
kad karo padėtis šiandien 
Anglijai daug prielankesnė, 
negu buvo metai atgal. Sa
kė, kad Vokietija gali nuga
lėti Angliją tiktai įsiverži
mu pačion Anglijon ir už
kariaudama Atlantiką. Bet, 
girdi, nei vienas žygis jai 
nepavyks.

Anglija šį karą laimėsian
ti, sakė Churchill. Jis visą

Paul Robeson Dainavo 
6,000 Žmonių

Anglies Baronai. 
Nepasiduoda

Tik dienos kitos 
beliko ir anglai 
išgrūsti iš Grai-

vokiečiai užima

gailėjimo.
klausimas 
bus visai 
kijos.

Kur tik
miestus ar kaimus, ten iš
keliama nazių svastika.

“Tai Dar Tik Pradžia,” 
Sako Darbininkai

Chicago, Ill.—C.I.O. unija 
pradėjo labai plačią kam
paniją suorganizuoti visus 
mėsos pramonės darbinin- 
ikus. Neseniai Armour kom- 

Daigias, ir srai, uz pasi- , anija. pakglg darbininkams 
šventimą, Tarybų valdžia į ant g nuoš. Unijistai 
apdovanojo 459 darbinm- k ka(j neužtenka, kad
kus ir inžinierius medaliais, 
kaipo geriausia atsižymėju
sius ir pasišventusius.

Anglai Esą Baigiami grūsti 
Iš Graikijos

Berlin. — Naziai
kad Anglai bėga atgal visais 

savo „ton,oje galės frontais Graiki • p0 užg_

- - 3 mimo Athenų, Vokietijos 
Kauno, armija juos muša be pasi- 
Telšių, pats. Kai Lietuvą valdė krik- 

Š v e n č ionių, demai, kai ją valdė fašistai — 
Trakų, Alytaus ir kitų miestų:dar žiauriau buvo persekioją- 
gatvės persipildys žmonėmis, 
besidžiaugiančiais laisvu gy
venimu.

Kai Lietuvą valdė carizmas, silaukia užtekant saulės, šių 
Pirmoji Gegužės švęsti buvo metų Pirmoji Gegužės jiems 
griežtai draudžiama.1 Kai ją bus pirmutinė saulėta, laisva 
valdė kaizerizmas — buvo tas toji istorinė diena.

krašto darbo žmonės pirmu 
kartu i
laisvai Pirmąją Gegužės minė
ti. Jie minės ją viešai, švęs 
oficialiai. Vilniaus, 
Šiaulių, Panevėžio, 
Marijampolės,

sako,

algas ant 8 nuoš. Unijistai
, XVCA Vi \J\J A A V" VV*

jie suorganizuos visus Ar
mour darbininkus ir išrei
kalaus geresnes sąlygas. Šis 
mūsų laimėjimas, jie sako, 
tiktai pradžia mūsų pastan
gą

Armour kompanijai dirba 
apie 25,000 darbininkų.

Vokiečią ir Italą Armijos 
Įsiveržė Egiptan

mi tie, kurie drįso švęsti Pir
mąją Gegužės.

Bet štai Lietuvos liaudis su-

Cairo. — “Ašies” karinės 
spėkos veržiasi pirmyn. Jau 
daugelyje vietų iš Libijos 
persilaužė prie Egipto ru- 
bežių. Grūmoja užėmimu 
strategiškų pozicijų Egipte.

ORAS. — Giedra ir šil
čiau. .

Washington. — Bal. 25 
dieną čionai Aline Ice Are
noje prisigrūdo per šešius 
tūkstančius žmonių išgirsti 
Paul Robesoną dainuojant. 
Ir jis jiems dainavo kovin
gas liaudies dainas.

Šis koncertas buvo su
ruoštas suteikimui pagelbos 
Chinijos žmonėms. Iš sykio 
prie surengimo koncerto bu
vo prisidėjus ir Rooseveltie- 
nė, bet paskui atsimetė ir 
bandė koncertą suardyti. 
Tačiau jai nepavyko.

Anglijos Agentų Propaganda 
Už Karą Amerikoje

Chicago, Ill. — Taip 
dinamo “Committee to 
fend America by Aiding 
Allies” pirmininkas p. Gib
son Reikalauja, kad Ameri
kos valdžia lydėtų kariniais 
laivais prekinius laivus, 
nors tas reikštų karą su Vo-

va-
De-

Šis komitetas yra Angli
jos propagandistų įrankis 
įtraukti Ameriką į karą.

Washington. — National 
Defense Mediation tarybos 
pastangos sutaikyti pietinių 
valstijų anglies savininkus 
ir mainierius nepavyko ir 
derybos nutrūko. Anglies 
baronai griežtai atsisako 
mainierių reikalavimus iš
pildyti ir mokėti jiems to
kias algas, kokios yra mo
kamos šiaurinėse valstijose. 
Spėjama, kad prezidentas 
Rooseveltas dabar įsikiš į šį 
reikalą ir bandys “sutai
kyti.”

■ »

viltį sudėjo ant Jungtinių tas, kad Jungtinės Valstijos 
Valstijų. Sakė, kad pasauly- išgelbės Angliją.
je tėra apie “70,000,000 pik- kad Amerika neleis jos pa 

i tų huns”, tai yra vokiečių.
Kai kuriuos iš jų dar esą 
galima pagydyti, bet kitus 
reikia išmušti.

Tuo tarpu, sakė Churchill, _ ____ ,
Anglija ir Jungt. Valstijos'girdi, Amerika pasiėmė ant'pUOlimą ant Gibraltaro. Ša- 

koma, kad4 Ispanija koope
ruos su Vokietija.

Jis sakė,

gamintą amuniciją ir karo 
įrankius paskandinti Atlan- 
tikan. Tas reiškia, kad Am
erika kariniais laivais lydės 
prekinius laivus. Jau dabar,

Naujausios Žinios
London. — Gautas prane

šimas, kad naziai ruošia už-

S

kartu turi per 200 mil. gy- savęs pareigą saugoti už 
ventojų. šios šalys pagami-. tūkstančio mylių nuo Ame- 
na daugiau plieno ir karo 
pabūklų, negu visos kitos 
pasaulio šalys sudėjus į 
daiktą. Todėl, girdi, jos šį 
karą turės laimėti.

Churchill esąs užtikrin-

rikos vandenis. O tas reiš
kia, kad ten Anglijos lai
vams nebereikės saugoti jū
ros ir tie laivai dabar galės 
tarnauti Anglijos karo rei
kalams. ‘

Washington. — Gautas 
pranešimas, kad buvę kilęs 
gaisras parako fabrike In
dian Head, Md. ir sunaikino r •
vieną namą.

Rooseveltas Pasirengęs 
Paskelbti Karą, Sako 
Senatorius Wheeler

Chicago, Ill.—Čionai kal
bėdamas bal. 27 d. senato
rius Wheeleris dar kartą 
pasmerkė Rooseveltą ir nu
rodė, kad jisai traukia Am
eriką į karą. Wheeleris sa
ko, kad Rooseveltas bile die
ną yra pasirengęs paskelb
ti karą Vokietijai.

Spręs Prasižengimą Pagal 
Išgertą Alkoholi

Albany, N. Y.—Guberna
torius Lehman pasirašė bi- 
lių, kuris atkreiptas prieš 
pijokaujančius automobilių 
vairuotojus. Ateityje, nelai
mei atsitikus, teisme bus 
leista ištirti vairuotojų 
kraują ir pasakyti, kiek jie 
buvo išgėrę svaigalų. Pagal 
tą ir bausmė bus nustatyta.

Roma. — Italijos spauda 
sako, kad sekamas “ašies” 
tikslas Afrikoje yra paimti 
Suezo kanalą. Nors tai< bū
siąs gana sunkus tikslas 
pasiekti, bet būsiąs pasiek
tas.

Angly Orlaiviai Naikino 
Hamburgo Miestą

London. — Pereitą 'sek
madienį anglų orlaiviai bu
vo nulėkę Vokietijon ir 
bombardavo garsųjį indus
trinį miestą Hamburgą. Sa
koma, kad bombardavimas 
buvo atliktas visai naujo
mis bombomis, kurios neap
sakomai pasekmingai naiki
no miestą. Šios bombos 
esančios padarytos iš naujos 
eksplozinės medžiagos ir 
sveriančios po apie 2,000 
svarų. /

Sugrįžę orlaivininkai sa
ko, kad jie savo akimis ma
tė, kaip numestos bombos 
eksplodavo ir naikino mies
tą. ,

Washington. — Pulkinin 
kas Lindberghas oficialiai 
rezignavo iš orlaivyno. Sa
vo laiške prezidentui jis sa
ko,' kad Rooseveltas jį prieš 
kelias dienas įžeidė ir užga
vo.

SenatoWashington.
specialė komisija pasišaukė 
atstovus pietinių valstijų 
anglies kompanijų ir mai- 
nierių unijos ištyrimui, ko
dėl kasyklos tebėra uždary
tos.

Washington. — Roosevel
tas patvarkė, kad Amerikos 
kariniai laivai patruliuos 
arba saugos jūras net iki 
Icelandijos, už tūkstančio 
mylių nuo Greenlandijos.

Sovietu Spauda Apie 
Karo Eigą

Maskva. — Raudonosios 
Armijos organas “Raudono
ji žvaigždė” plačiai išsireiš- 
kia apie dabartinę karo pa
dėtį. Laikraštis sako, kad 
nors i Anglijos nepasiseki
mai Graikijoje labai dideli,
 tačiau Anglija dar turi

Texas C.I.O. Unijų Konvenci- rytinėje dalyje Viduržemio
• • v 1 • z i/ I jūros. Primena, kad vokie-ja Prieš Traukimą Karau

Istanbul. — Pirmu sykiu 
Turkijos spauda pradėjo at
virai kalbėti apie pavojų iš 
Vokietijos pusės.

]

S
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Berlin. — Vokiečiai sako, „ 
kad užpuolimas ant Suezo 
kanalo bus pravedamas 
greitoje ateityje visu smar-^ 
kurnu.

Nazių oriai-London.
viai vėl smarkiai bombarda
vo Anglijos uostą Ports
mouth.

čių užėmimas graikų salos 
Lemnos priveda nazių ar
miją tik už 60 mylių nuo j 
Dardanellų, kurie yra var-i 
tai į Juodąsias jūras.

“Raudonoji Žvaigždė” sa
ko, kad vokiečiams bus be 

pirmiausia suteikia trims ga^v sunku paimtu Gibralta- 
šimtams milijonų žmonių jūrų. Iš žemės esą len- 
laisvę Indijoje, arba žmo- gvjau prieiti, bet; čia yra 
nėms Airijoje ir Afrikoje, reikalas

“Jeigu mūsų poll-tax lę- Francija, ant kurių, girdi,! 
igislątoriai kongrese taip už-4n^Ba tebedaro labai dide- 
interesuoti demokratija, lai H spaudimą.
jie pirma praplečia demo-

ninkai, esame priešingi ka
rui ir visiems valdžios žy
giams, kurie veda mus į ka-I 
ra. Jeigu Anglija kariauja 
už demokratiją, tai lai jinai

Houston, Tex.—Texas val
stijos C.I.O. unijos laiko 
konvenciją, kuri savo rezo
liucijomis pasisakė už taiką, 
prieš traukimą Amerikos.į 
karą ir tt. Konvencija taip
gi užgyrė Mainierių Unijos 
pastangas pakelti pietinių 
valstijų mainierių algas.

Taikos rezoliucijoje, tarp 
kitko,7 sakoma:

“Tuo laiku, kuomet žing
snis po žingsnio prezidentas kratiją tiems milijonams’mano, kad rytinėje'Afriko-

Boston. — Leitenantas 
Hitchins ragina panaudoti 

i dirbtiną'saulės šviesą ap
saugojimui armijon paimtų 
jaunuolių nuo influenzos ir 
kitų ligų.

Kanadiečiai Laimingai 
s Pasiekia Angliją

Tūkstančiai Kanados ka< 
reivių be jokio vargo pasie.. ~ , iiuiviu uc juixAv vaigu paoiv

SU Angliją. Juos gabena
Anglijos kariniai laivai ir 
iki šiol vokiečių submari- 
nams nepavyko dar nei vie
ną tokį laivą paskandinti.“Raudonoji žvaigždė”

į

T?

Rooseveltas ir kongresas ei
na tuo keliu, kuris veda mus 
į karą, mes, kaipo darbi-

baltveidžių ir juodveidžių, je Italai bus sumušti ir ne- 
kuriems yra atimta teisė

i balsuoti.”
užilgo turės visai pasitrauk
ti iš Ethiopijos.

a

Jy i

Roma. — Italijos valdžia 
persergsti Šveicariją. Kalti
na ją pataikavime Anglijai.
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C hint jos Liaudis Pasitiki 
Sovietams

Po to, kaip Sovietų Sąjunga ir Japoni
ja pasirašė nekariavimo sutartį, tai tur
čių spauda bandė tą sutartį perstatyti, 
kaipo žalingą Chinijos liaudžiai. Žinoma, 
jie turi mintyje ne Chinijos liaudį, ne 
darbo mases, bet Chinijos buržuaziją, 
dvarponius ir užsienio imperialistų in
vestments ir jų reikalus Chinijoj.

Chinijos Komunistų Partija išleido tuo 
reikalu pareiškimą. Ji sako, kad iki šiol 
Chinijos darbo liaudis gaudavo iš užsie
nio rimtą pagelbą tik iš Sovietų Sąjun
gos ir pasitiki, kad ta pagelba bus ir at
eityj. Kas dėl sutarties, tai sako, kad 
ta sutartis ne vien sustiprina Sovietų Są
jungos taikos reikalus, bet ir Chinijos 
liaudies reikalus kovoj prieš Japonijos 
imperialistus. Ta sutartis žymiai sutvir
tina Sovietų Sąjungos reikalus, kaip ry
tuose, taip ir vakaruose. Ji užtikrina So
vietų Sąjungai taiką ir sėkmingą socia
listinės tvarkos budavojimą.

Chinijos Komunistų Partija sako, kad 
Sovietų Sąjunga teikė nuolatinę ir didelę 
pagelbą Chinijai kovoje prieš Japonijos 
imperialistus, bet Chinijos buržuazinė 
valdžia nemokėjo tą pagelbą tinkamai iš
naudoti, o pasidavus užsienio imperialis
tų kurstymams pradėjo pulti komunis
tus, kaip tai sausio menesį, kada buvo 
užpulta Ketvirtojo Kelio Armija.

Tas atsišaukimas pabrėžia, kad Chi
nijos liaudis gali vesti sėkmingą kovą 
prieš Japonijos imperialistus, jeigu bus 
atlikta sekami uždaviniai: (1) Paaštrin
ti kovą prieš užsienio interventus. (2) 
Atsteigti bendradarbiavimą tarpe Kuo- 
mintango ir Chinijos Komunistų Parti
jos, padaryti negalima pasikartojimą 
buržuazijos užpuolimo ant komunistų ar
mijų, kas buvo organizuota prieš Ket
virto Kelio Armiją. (3) Sulaikyti reakci
nę buržuazijos politiką, kuri kenkia Chi
nijos laimėjimams. Jeigu tą supras 
Chiang Kai-shekas ir kiti buržuazijos 
vadai iš Kuomintango, tai bus didelis 
laimėjimas Chinijos liaudies apsigynimo

Reakcijos Taktika
Mūsų šalyje reakcija prieš darbo žmo

nes, prieš darbininkų vadus vedama vi
sais frontais. Viena reakcijos priemonė, 
tai ant techniškų dalykėlių suimti liau
dies vadus ir uždaryti į kalėjimą. Ant 
techniško klausimo, pasporto reikale, 
buvo suimtas Komunistų Partijos gene- 
ralis sekretorius Earl Browder ir užda
rytas kalėjiman keturiems metams. Ant 
panašių techniškumų pasimota ir prieš 
eilę kitų vadų. Kalifornijoj nori įkalinti 
Komunistų Partijos vadą Sam Adams 
Darcy, kad jis 1934 metais padavė, kad 
gimęs ne Rusijoj, o New Yorke. Kiek
vienas supras, kad Darcy tame niekam 
žalos, jokio blogo nepadarė. Bet yra žmo
nių, kurie šniukštinėja, šnipinėja, kiek
vieno veikėjo kiekvieną žingsnį ir suradę 
bent ką, tuojau stengiasi uždaryti jį į 
kalėjimą, kad atskyrus nuo darbininkų.

Bet toji reakcijos taktika daug nepa
dės. Kada T. Mooney buvo uždarytas ka
lėjime, tai vėliau buržuazija įsitikino, 
kad jis būdamas kalėjime yra pavojin
gesnis, negu laisvėj. Įsitikino, kad lai
kymas revoliucionierių kalėjime, pasida
ro liaudies kovos vėliava.

Jie uždarė E. Browder kalėjiman, bet 
ar tas reiškia, kad jie atskyrė Browder į 
nuo masių? Nieko panašaus! Štai dien
raštis “Daily Worker”, gegužės 20 die
ną, išleis 100,000 kopijų paminėjimui 
Browderio 50-ties metų gimtuvių. Tas 
laikraštis bus kuo plačiausiai paskleistas. 
Vien Bostono apylinkėj nutarė paskleisti 
5,000 kopijų tos laidos.

Mes manome, kad jeigu kas patyrinėtų 
tuos pat reakcininkus, tai pas juos su
rastų šimtus kartų daugiau technikinių 
“griekų.” Bet jie yra prie galios. Jie ma
no, kad jiems viskas valia. Jie įieško 
priekabių prie liaudies vadų. Jie nedrįs
ta atvirai paimti darbo žmonių vadus ir 
uždaryti i kalėjimą, pasakyti: “Uždaro
me, nes jūs darbininkų vadai,” bet eina 
aplinkui “bušius”. Bet lai nemano reak
cijos šalininkai, kad Amerikos liaudis to 
nesupranta. Amerikos liaudis yra kultū
riška, progresyvč, pažangi, sąmoninga ir 
tokius turčių agėntų skymus puikiai su
pranta. Ji kovoja ir kovos už savo teises 
ir savo vadus. Ji jungsis aplinkui tuos 
vadus, kurie yra laisvėj, auklės naujus ir 
jungs savo jėgas išlaisvinimui įkalintų.

Numato Gibraltar ui Pavojų
Amerikos admirolas Yates numato, 

kad Vokietijos ir Italijos fašistai susitars 
su Ispanijos ir Portugalijos fašistais ir 
užpuls ant Anglijos tvirtumų Gibraltaro 
Perlajoj. Jeigu jie taip padarys, tai ga
lės Uždaryti Anglijos karo laivyną Vi- 
chiržemipSLūroj. Jeigu Anglija tą laivy
ną no^es išgelbėti, tai bus priversta 
siųsti/prie Gibrmtaro daugiau karo laivų 
ir tuo^įisMpriys savo salų apgynimą.

Militarinė Sutartis su 
Meksika

Washington. — Jungtinių 
Valstijų ir Meksikos vald
žios pasirašė sutartį, pagal 
kurią abiejų šalių kariniams 
orlaiviams bus leista naudo
tis abiejų šalių nusileidimo 
punktais. Pavyzdžiui, pir
miau Meksikos kariniai or
laiviai negalėdavo nusileisti 
šioje šalyje be‘ specialio lei
dimo. .

Albany, N. Y.—Apeliacijų 
teismas atmetė muzikantų 
unijos reiKalavimą, kad 
jiems būtų/ leista streikuoti 
prieš įvedimą mekaniškos 
muzikos, vietoje orkestrų. 
Vadinasi, muzikantams grū
moja pavojus"netekimo dar
bo.

Dingo Penki Amerikos 
Korespondentai

Athens, Graikija.—Nieko 
negirdima nuo penkių Ame
rikos laikraščių korespon
dentų bei reporterių, ketu
ri jų plaukė mažu laiveliu 
ir paskui nebesugrįžo. Kitas! 
šiaip dingo. Gal juos vokie
čiai'.paėmė nelaisvėn, o gal 
žuvo.

Dingusieji yra šie: Asso
ciated Press reporteris Ro- 
vert St. Joyn, Columbia 
Broadcasting System kores
pondentas Lėigh White, 
United Press reporteris Lė- 
on Kay, “New York Herald 
Tribune” reporteris Rtissel 
Hill, ir “New York Times” 
reporteris Ray Brock.

. Prezidentas Rooseveltas
J <

Pasmerkė Lindberghą
Washington, D. C.—Per

eitą penktadienį laikraščių 
reporteriams prezidentas 
Rooseveltas labai supyku
siai išbarė Lindberghą, taip
gi kitus šio karo priešinin
kus. Jie nieko nesuprantą 
apie dabartinius svieto vei
kalus.

Naziai Bombardavo Angliją
London. — Pereitą šešta

dienį vokiečių orlaiviai 
smarkiai bombardavo Škoti
jos ir šiaurines Airijos mie
stus. Taipgi buvo bombar
duoti miestai Portsmouth 
ir Plymouth. Nuostoliai di
deli.

Antrad., Balandžio 29, 1941

ANNA LOUISE STRONG. (Verte J. Byronas)

Perdirbimas Senojo Vilniaus
“Kas išris Vilniaus ,klausi

mą, tas pajėgs iškišt Europos 
problehią. Vilnius — neišriša
mas mišinys tautinių neapy- 
kantų.”

Taip buvo kalbama Genevo- 
je prieš mano atvykimą į Lie-
tuvą. Jie tenai žinojo apie Vil
nių. Daug kartų Vilniaus klau
simas buvo stovėjęs prieš Tau-

pigiaūsias iš visos Lenkijos 
miestų. Gaujos atsitarnavusių 
Lenkijos viršylų, gaudami iš 
valdžios mažas pensijas, apsi
gyvendavo čia, kttr jie. vis dar 
galėdavo ponais vadintis ir 
būti aptarnaujami pusiau ba-

Vienoje platformos pusėje 
darbininkai, su savo varginga 
manta, vaikučiais prie rankų, 
bttvb pasirėhgę iškėlidūti. Ki
toje pusėje platformos atke- 
1 i a u j a ntieji ‘juodašvarkiai,’ 
kunigai ir visokios tautybės
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tų Lygą, kuri net nemėgino jį 
išrišti, bet pasidavė didesniam 
spaudimui (“force majeure.”) 
Vilnius buvo pasaulinis pa
vyzdys—yra daug tokių Euro
poje—neišrišamos tautinių ne
apykantą problemos kapita
listinėj sistemoj.

“Vienatimis dalykas, ką su 
Vilniumi galima padaryti,” sa- 
kė man amerikinis diplomatas 
Kaune, “tai paimti visa mies-' 
tą, nukelti jį iš jo dabartinės 
vietos, išbarstyti jo žmonės po 
savo tautas, o patį miestą pa
dėti į muziejų.” Tai taip ciniš
kai jis prisipažino kapitalisti
nės diplomatijos bank rūtą ri
šant Vilniaus klausimą.

Lietuvos darbininkams Vil
nius pasirodė esąs dar rimtes
ne problema. Per daugelį me
tų jis buvo chroniškos bedar
bės centras. Tai buvo ubagų 
miestas, kur atskiros šeimos 
turėdavo tik vienus išeiginius 
marškinius. Trys vaikučiai tu
rėdavo tik vieną porą čevery- 
kų ir kiekvienas iš jų eidavo 
mokyklon paeiliui, pasimainy
dami batukais. Degtukai bū
davo skaldomi dalimis, taip, 
kad vienu degtuku būtų gali
ma naudotis dviem ar daugiau 
kartų ir kad nereikėtų taip 
tankiai jų pirkti. Net kuomet 
darbininkai turėdavo darbus, 
uždarbiai būdavo tokie men
ki, kad šeimos palengva ba
daudavo. žmonės Vilniuje su- 
pešdavo už duonos plutą.

Betgi Vilnius buvo metropo
lis, trafiko ir prekybos cen
tras nuo Viduramžių. Carų 
laikais Vilniuje jungėsi keturi 
gelžkeliai susisiekiant su Bal- 
tiku, Peterburgo distriktu, 
Maskva ir Azija su Europa, 
taipgi Varšava. Vilnius buvo 
t u r t i n gas, specializuodavos 
lukstiso gaminiais, pirštinaitė
mis, madingomis drapanomis.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu Vilniaus savininkai mai
nėsi kelis kartus. Pagaliau 
Sovietų kariuomefiė jį paėmė 
ir atidavė Lietuvai, taipgi 
Tautų Lyga pripažino jį Lietu
vai, bet Lenkijos kariuomenės 
daliniai išvijo lietuvius, jį oku
puodami, ir Tautų Lyga tam 
nusileido. Vilnius nuėjo isto
rijon, kaipo pirmas Tautų Ly
gos spektakliškas suklupimas.

Jis tapo kapininiu miestu, 
slegiančiai uždarytu visokiam 
gyvumui. Jis randasi gale il
go, kaip pirštas, išsikišimo iš

daujančių tarnų. Jie leisdavo 
savo dienas sapnuodami apie 
Didesnę Lenkiją, kurią Vil-

buržujai, šaukėsi patarnauto
jų, kad paneštų jų valizas. Aš 
pamaniau: ‘Taiiisybė atvyks-

“TAUTO§ VADAS” JAU 
NE LIETUVIS

tau-

nius—kadaise sostinė Didžio
sios Lietuvos imperijos—sim
bolizavo.

Vilnius talpino savyje sep
tynias tautas. Kiekviena
ta gyveno atsiskyrus nuo kitų, 
viena kitos neapkęsdama. 
Niekas nežino gyventojų skai
čiaus tautybėmis. Ten niekuo
met nebuvo teisingo cenzo, 
žydai giriasi turį didžiumą 
miesto Centre, bet lenkai pri- 
budavoję Didesnio Vilniaus 
priemiesčius ir giriasi didžiu
ma čia. Buvo imamas cenzas 
ne rasėmis, bet religijomis. Vi
si Romos katalikai buvo skai
tomi lenkais. Tuo būdu lie
tuviai ir baltgudžiai nebuvo 
įskaitomi į cenzą. Jų kalba ir 
mokyklos buvo 
Laikas nuo laiko Vilnius turė
davo pogromus, 
caro, kaip ir lenkams 
viešpataujant.

Į tokį tai Vilnių, pereitą 
lapkritį sugužėjo dešimtys 
tūkstančių lenkų pabėgėlių, 
bėgdami nuo vokiečių bombų. 
Teko susitikti su vienu tokiu, 
kuris pėsčias atėjo iš Kroku
vos, išbuvęs mėnesį kelyje.

“Iš pradžių,” sakė jis, “žmo
nės turėjo pinigų. Ilgainiui jų. 
neteko ir jie tapo beturčiais, 
daug jų pagaudavo dysenteri- 
ją (vidurių ligą, kyla dau
giausiai nuo badavimo) ir mir
davo ant kelio. Dauguma vals
tiečių sugrįžo namo, bet tie, 
kurie dar turėjo kiek pinigų, 
keliavo tolyn. Tikrieji buržu
jai ir turčiai pateko į Stock- 
holmą ir Į^ondbną. Bet dau
gybė lenkų žemes saviriiilkų, 

. inteligentijos ir mažų biznie
rių tegalėjo pasiekti tik Vil
nių. čia jie vėliau susidūrė 

, su atžygiuojančia Raudonąja 
j Armija ir vėliau buvo pervesti 

Lietuvos žinion. Lietuviai ne
pripažino Lenkijos valiutos— 

, zloto—tuo būdu jie paliko be- 
. turčiais ir badavo.”

Kada pirmu kartu Raudono- 
; ji Armija atvyko į Vilnių, rug

sėjo 19, 1939 m., paprasti
žmohės ją pasitiko su sveiki
nimais. Po šešių savaičių ji 
pasitraukė ir Vilnius buvo ati- i panijai. 
duotas Lietuvai. Punktualiai 
Smetonos valdžia surengė vie
ną iš žiauriausių Vilniaus is
torijoje pogromų, atakuodama 
neva tik žydils, bet iš tikrųjų, 
teko visiems, kurie tik simpa- 
tizdvo Raudonajai Armijai. 
Apie dvidešimts tūkstančių 

ypatingai žydų,

nuslopinta.

lygiai prie
jame

ta; šviesa išvyksta’.”
Kaip tik Smetonos valdžia 

gavo Vilnių, tuoj ten įvedė lie
tuvišką šovinizmą, taip išim
tiną ir pavergiantį, kaip kad 
prieš tai buvo darę lenkai. 
Niekas nebuvo skaitomas pi
liečiu ar turinčiu teisę gauti 
darbo, jei negalėjo įrodyti gy
venęs Vilniuje priėš lenkų 
okupaciją 1920' m. Toks bu
vo neribotas valdininkų sau- 
vališkumas, statymas visokių, 
kliūčių ir reikalavimas viso
kių dokumentų, -kad iš 250,- 
000 vilniečių tik 30,000 gavo 
pilietybės teises. Kyšiai nu
pirkdavo pilietybę; .daugelis 
žydų šeimų, neturinčių pinigų 
kyšiams, kufie Vilniuje gyve
no net nuo Viduramžių, paliko 
be pilietinių popierų ir pas- 
portų.

Smetonos valdžios viršinin
kai priimdavo tik žmones, su
kalbančius lietuviškai, nors 
daūgtiriia Vilniaus gyventojų 
lietuvių kalbos netnO’kejo. Mo
kytojai buvo reikalaujami iš
duot lietuvių kalbos kvbtiftius. 
Tas daugumą mokytojų išme
tė iš darbo. Lenkai buvo ne 
tik išmetami iš valdviečių, bet 
net ir katalikų bažnyčioje 
lenkai kunigai buvo pamaino
mi lietuviais kunigais, žydiš
kos prie krautuvių iškabos bu
vo griežtai uždraustos, kurios 
per šimtmečius buvo toleruo
jamos net prie carų ir lenkų 
'režimų.

Tai buvb miestas alkanų ir 
bedarbių, pilnas nuo seniai 
įkartintbs tautinės neapykan
tos, kūr valdžia atsisakė su 
liaudimi kalbėtis jai supranta
ma kalba. Tai buvo miestas 
užsikimšęs lenkų pabėgėliais, 
kurie sapnavo apie Didesnę 
Lenkiją, užgimsiaricią senovės 
lenkų lopšyje—Vilniuje, kuri 
vėl rubežiuotųsi su Juodąja 
Jura iki Baltijos Jūros, nuo 
žieminės iki pietinės jūros.

Tai toks buvo Vilnius, į ku
rį vėl atėjo Raudonoji Armija 
1940 m. Toks buvo Vilnius, 
kuomet aš jame lankiausi, ei
nant Liaudies Rinkimų kam-

Ponas Mikai Liežuvinskai:
Matau, kad turi kartais in

terviu su garbingu “tautos va
du,” tai jums patariu pas 
“tautos vadą” paklausti seka- * 
mų klausimų:

Kodėl “tautos vadas” taip 
bailiai tėvynę apleido?

Man prisimena viena daina, 
kuri buvo dainuojama . 1919- 
1920, tai yra Lietuvos kūrimo
si laikotarpiu. Ji skambėjo 
kaimuose ir miestuose, o tuo
met “tautos vadas” irgi buvo 
“prezidentu.” Ir jo “ekscelen
cija” turi prisiminti Šios dai
nos žodžius:
“Tas ne lietuvis, kurš tėvynę 
Bailiai, kaip kūdikis apleis” 
ir t.t.

Na, o kas atsitiko dabar su 
“tautos vadu?” Ar jau pa
miršo tuos skambiuosius žo
džius, ar numetė lietuvybę? 
O gal bėgo ir apleido tėvynę 
bailiai, kaip kūdikis tik dėlto, 
kad bėgo Zosė ir Jadvyga, tai 
ir jis numetęs lietuvybę bėgo 
paskui jas. Nėra dyvai, kad 
Zosė su Jadvyga bėgo ir ap
leido tėvynę bailiai, kaip kū
dikiai, nes jos ne lietuvės, bet 
kaip atsitiko su “tautos va
du?” Juk jis buvo lietuvis ir 
dar barzdotas. Jis apleido ne 
tik tėvynę, bet atsižadėjo ir 
savo režimo sosto. Apleido 
Lietuvą bailiau, negu kūdikis.

Taigi, ponas Mikai Liežu
vinskai, pastatyk “tautos va
dui” šiuos klausimus, o jisai 
kaipo garbingas vyras ir dar 
“tautos vadas,” jums maloniai 
atsakys. O jeigu dar matysi 
“vadą” nuliūdusį ir nebus vik
rus jo liežuvis, tai duok jam 
porą ant drąsos, tuomet gausi 
nuo jo viską, ką tik Mikas nuo 
jo reikalausi. Nes mokytas, 
tai vis mokytas.

Linkiu tau, Mikai, laimingai 
vesti pasitarimus su ponu 
“tautus vadu.” Beje, Mikai, 
paklausk, ar jo “ekscelencija” 
negalėtų duoti savo paveiks
lo. Tuomet galima būtų Lie- 
žuvinsko ir jo “ekscelencijds” 
paveikslus sudėti 
antraštę: 
ko su

x
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Lenkijos tarp Lietuvos ir US- darbininkų,
SR. Nyo čia į rytus, vakarus nelaukė, kol jūos šis pogromas 
ir žiemius rubežiai buvo kie- užpuls. Jie išvyko su Raudo
tai uždaryti per daugiau, kaip nąja Armija į USSR.
dvidešimts metų. Kadaise Ry-j “Aš stovėjau ir žiūrėjau, 
tinęs Europos susisiekimų ėen-Įkaip jie pasitraukė iš Vil- 
tras, dabar jis užėmęs gelž-' niaus,” pasakojo man žydų 
kelį, kuriuo niekur negalima ' mokyklos rektorius. “Jie na- 
nuvažiuoti,, . kuris čia ateina, j manė galėsią ištvert nebūdami 
kaip į užrištą maišą. Sovietų zemeje. Aš juos pa-

Vilniųje pragyvenimas buvo! lydėjau iki gelžkelio stoties.

Visur Vilniuje, buvo paste
bimas litio lenkų bdroną pa
veldėtas pasibjaurėtinas pali
kimas. Didelė dalis vaikučių 
ir jauninto visai nebuvo matę 
mokyklos. Tie, kurie ir gavo 
kiek mokslo, buvo mokinami 
80 ar 90 mokinių viename 
kambaryje. Mokytojai dažnai 
pagaudavo džiovą nuo per di
delio plaučitį išrėkimo ir blo
go maisto, kokį jie buvo pri
versti haūdbti del nėištekliaiis.

Mokytojas man pasakojo 
apie suareštavimą 15 ir 16 m. 
amžiaus studentų klasės keli 
metai atgal dėl to, kad jie sa- 

(Tąsą ąhį 5 puslapio)

lėtum 
je?

ir uždėti 
Pasikalbėjimas Mi- 

‘Tautos Vadu’.”
sakai, Mikai, ar nega- 
pasidarbuoti toje srity-

NAUJAS PRANCŪZŲ AM
BASADORIUS MASKVOJ

Maskva. — Bal. 25 dieną 
čionai pribuvo Gaston Ber
ge ry, naujas Franci jos am
basadorius Sovietų Sąjun
gai. Jį stotyje pasitiko So
vietų užsienio reikalų vir
šininkas Barkoff. Pirmiau 
Francijos ambasadorium bu
vo Eric Labonhe.

Klausimai ir Atsakymai

Kopėnliagene, Banijdj, motorinio sunkvežimio “draivei*^” vežksi sa^S iiiiik- 
vežimyj patiksiiiką-kariarką, kttM, sakoma, gkčiciau iižtioHžieL nuocli.ti£ų gažd 
jiriartejifh^, dėgii žničgus.

Klausimas.
Laisviečiai: Kai dabar re

akcija smarkiai siaučia ir 
vis labiau pradeda ateivius 
persekioti, aš nesijaučiu ge
rai. Mat, aš esu atvykęs 
šion šalin nelegališkai. At
važiavau berods 1922 metų 
pabaigoje. Paaiškinkite, ar 
jie gali manė Už tai sūštrbš- 
tūoti ir išdeportuoti? Iš an
ksto ačiū. ’Skaitytojas.
Atsakymas;

Jūsų išdeportuoti negali 
ir jūs išsigandę be reikalo. 
Išdeportuoti gali tik tuos 
ateivius, kurie nelegališkai 
yra įvažiavę į šalį po 1924 
mėtį liepos 1 dienos. Kiirie 
prieš tų dienų Įvažiavo, jų 
dėpo'rtavimaš nėpidliecia.

MAJORAS KALTINAMAS
apgavystėje

Ėdffalo, N. Y.—Kartu sh 
keliais kitais, čionai “grand 
jure” apkaltino miesto ma
jorą Hornell suktybėje, jie

Roma. — čia kalbama, 
kad Anglijos nepasisekimai 

bilistų Unija yra pasiryžus Graikijoj nublokš Turkiją į 
neužilgo suorganizuoti visus ^Vokietijos ir Italijos rankas. 
Fordo darbininkus River .Turkija yra Anglijos talki- 
Rouge fabrike. Kampanija'ninkė. Manoma, kad dabar ________
paliečia apie 85,000 darbi-’Ašis padarys spaudimą ant kaltinami nusukime $30,000 
ninku. ’ Turkijos. vieno banko pinigų.

Detroit, Mich.—Automo-
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Editorial
Who Is For Peace?
From reading” the newspapers one would guess that such 

men as Charles Lindbergh are the leaders of the American 
people’s resentment of our. country’s present pro-war policy.

Col. Lindbergh got more than generous publicity in his 
recent speeches. But is the peace wanted by Lindbergh the 
peace wanted by the American people?

No.
A short time ago the American People’s Meeting was held 

in New York. But you wouldn’t know that from reading 
the newspapers. It was ignored, “do-emphasized” and

WHAT
CAUSES
STRIKES?

WASHINGTON. What Causes 
Strikes ?

That question was answered today 
in a new pamphlet of that name is
sued by Labor’s ' Non-Partisan 
League, which found that ‘employ
ers are responsible for more than 
95 per cent of the strikes and other 
delays in production.”

Walkouts have been caused, the 
LNPL publication declares, by the

f

Last year an LDS Bowling Tournament was held in Chicago. The group you see at the left is the bunch that came from Cleve
land. The group on the right will repay the visit when they attend the Nat’l Bowling Tournament In Cleveland, May 3rd and 4th. 
What you don’t see .in the picture are the hosts of lad and lassies from Illinois, Michigan, New' York and other states who will 
attend one of the biggest sports tournaments organized by the LDS.

lampooned the American 
for open war in shocking 
for definite purposes. If 
of a peace movement — 
American people is there

refusal of employers to obey the 
labor laws, or to pay living wages 
while they reap heavy profits, or 
to accept reasonable and fair propo
sals made by the union.

In this category, the League cites 
the recent work stoppages at Beth
lehem Steel, Allis-Chalmers and 
Inti. Harvester, where the unions 
negotiated patiently for weks and 
months, only to have their proposals 
turned down.

WOULD HURT MORALE

STUDENTS STRIKE FOR
PEACE AND DEMOCRACY

quietly tucked away in the back pages. Yet Lindbergh, also 
ostensibly speaking “for peace,” hits the headlines.

The reason is clear.
Lindbergh is no more for a genuine democratic peace 

than the very newspapers who shout for war. At present 
he may disagree with administration on methods — but he 
does not disagree in principles: — anti-democracy.

The newspapers which have 
People’s Meeting and have called 
terms are using Col. Lindbergh 
Lindbergh becomes the “leader” 
the entire peace movement of the
by smeared as pro-fascist and pro-German. It is the same 
trick used in 1917 when, using a few pro-Kaiser groups, 
the government smeared the entire peace movement as “pro
German.”

They are trying to do the same thing today.
The solution is simple.
The American people do not need to look to such men as 

Lindbergh for leadership in the fight against involvement in 
war. The will of the people for peace is being asserted 
through the actions of the American Peace Mobilization — 
not through the words of puppets as Lindbergh.

Despite the censorship by the press 
tempts 
people

“Anti-strike legistlation cannot 
abolish strikes or benefit the de- 

I fense program,” LNPL asserts. “It 
| can only undermine the fundamen
tal rights of workers and of demo
cracy itself.”

“What Causes Strikes” is filled 
with interesting facts and figures 
that will help you to answer argu
ments 
and to 
what’s 
labor’s 
collectively.

put forth by foes of labor, 
help you understand who and 
behind the drive to 
right to strike and

curtail 
bargain

This

for even the most outspoken pro-war 
that the. American people are*not in- 
any “band-wagon” to 
that conscription of

getting on
can deny
with a card in his pocket more 
to what his government is doing

war.
youth has made 
thoughtful, more 
and why.

can be“What Causes Strikes?” 
obtained from Labor’s Non-Partisan 
League, 1037 Earle Bldg., 
ton, D. C. Single copies, 
100 copies $4.00.

Hike to
Nowhere

despite the at- 
to befuddle and confuse the issues — the American 
will not be tricked.

--------- 0----------
Thursday is not only the beginning of May, but also

the beginning of a more popular understanding of May Day.
No one can deny,

newspapers admit it,
terested in

No one
every man
anxious as

No one can deny that every laboring man is conscious of 
the attempts to break his union, to lengthen his hours and 
to cut hjs wages — all in the name of national defense.

It is these indisputable things that people want to voice — 
to break through the hush-hush of the newspapers and the 
radio.

And one way they will do it is to join with thousands of (Uniforms 
people in the May Day parades being held over the country.

The Lithuanians — as well as every other part of the nation
— will be there.

Will you?

Wash ing-
10 cents;

War De- 
extraordi-

WASHINGTON. — The 
partment announced an 
nary “hike fo nowhere” during which 
soldiers will march in tropic heat 
and Arctic cold without ever ar
riving — or departing.

The line of march will be a 
treadmill in the Fatigue Laborato
ry at Harvard University .and the 
aim of all the footwork will be to

HIGH SCHOOLS, COLLEGES.— nificant that today’s annual peace 
U.S.A. — Students in leading col-1 strike emphasized the necessity for 
leges and universities of the coun- ’ *““ “
try struck last Wednesday to show 
their opposition to all roads leading 
to war and their determination to 
keep our country at peace.

More than 4,000 students at Now

on
F.

Se-

York’s CCNY cheered attacks 
war drives when Dr. Harry 
Ward, of the Union Theological 
minary, spoke.

In commenting on the notorious 
Rapp-Coudert committee Dr. Ward 
said it was not only a drive against 
teachers’ rights, it was a drive also 
against the students’ rights. And al
though, he declared, the warmakers 
are opposed to the people’s think
ing for themselves at a time like 
this, this is the time especially 
people to think for themselves.

STEP BY STEP TO WAR

increasing demonstrations on our 
campus.

‘The attack on education today 
is becoming ever sharper as the re
sults of the war are proving to stu
dents that if they would preserve 
democracy they 
it on their own

“And today’s
cates that the
means to maintain free, democratic 
education through united action of 
all American students.’

lion, a love triangle, a gory descrip
tion of a murder — a death. You 
will never know. Yesterdays and 
yesterdays lost in the churning. To
morrow and tomorrow — miles and 
miles of paper, coming to unpre
dictable ends.

(These are the things I have done 
—have done, I will do. Will do.)

The ferry has almost 
opposite side. There is 
vast space. The skyline 
a blurred outline aglow
that is softly indistinct, in the ever 
deepening twilight. There is only the 
sky, the water and you.

(But then—even you—)
But then, even you have ceased 

to be a compact body. Suddenly, for 
a few indescribable moments you 
are blended into the sky, the water 
anil the dusk, 
all that will 
Perfect.

(But where 
Where shall I

Out of the 
the mournful
ging you back to today. The muted 
voice of the City reaches you 
that vast expanse of water, 
more you feel the muscles of 
legs grip the floor of the ferry
violently jars against the planking 
of thd* slip. You feel the throb of 
the engines as they bring' the huge 
boats to dock. And with the rest 
of the surging crowd you finally 
make your way to the train — pul
ling out

(How
long till the other side?) 

I

Rap Anti
Strike Hysteria

for

The speaker showed that, “step 
by step,” this country is being dri
ven actively into the war. He cited 

administration 
passage of the 
Bill, these pro- 
that we were

of rather than

the promises of 
spokesmen prior to 
so-called Lend-Lease 
misos always being 
being kept out
drawn into the war. However, Dr. 
Ward pointed out, the coffins and 
the tags for the dead are ready and 
waiting, and those 
dare mention 
government’s
formally into the conflict arc 
cd and persecuted.

Appealing to the students 
alize that those who are making
the war and conducting the drive 
against the Bill of Rights and

persons 
these signs < 

readiness to

; who 
of the 
plunge 
hound-|

to re-

find out how soldiers — and their' against education ‘do not expect to 
'up under field Set lhe democracy they profess to 

Į fight for,” Dr. Ward called upon 
his audience to 
while they still 
against all the 
war.

■ unnunns — stand
I conditions.
| Thirty volunteer

1 participate in 
standard field 
uniforms, they 
to eight hours

- nutes rest each hour.

doughboys will 
experiment. In 
and regulation 
slog along four

the
kit 
will
a day with a 10 mi-

speak out
had the
manifestations

now, 
chance, 

of

reached the 
a feeling of 
now is only 
with a light

must first maintain 
campuses, 
demonstration 
student of

DUSK
An Impression.

indi-
1941

Life of Lith Peasants Improves 
As Agriculture is Aided by the 

New Government

The Anthem.

country fellow just back 
city, was telling his wife 
church he had attended, 

knew the songs,

sing anything but

MOSCOW. — The farmers of So-Į horse-hiring stations will handle 1,- 
.......... ' ’ 235,000 acres. This assistance will 

permit a considerable expansion of 
areas under cultivation and an in
crease of the area planted in tech
nical crops.

During the last 20 years capitalist 
Lithuania was able to bring only 
83,900 acres of marshland and peat 
bogs under cultivation. But the 1941 
plan of Soviet Lithuania calls for 
the cultivation of 91,300 acres of 
new land in a single year.

The area under fodder crops is 
being increased by more than 25,000 
acres; land planted to sugar beets 
and flax by 24,700 acres; land plant
ed to potatoes by 14,800 acres.

viet Lithuania, now occupied with 
spring sowing, are learning in prac
tice the benefits which Socialism 
confers on titlers of the soil.

The change in the distribution of , 
the land since the establishment of 
Soviet power was of course the 
most basic event, but not the only 
one. The division of the great land
ed estates realized the dreams and 
aspirations of the toiling peasants.

In precise figures 972,831 acres 
of land were given to 75,000 former' 
farm laborers and landless peasants 
as a result of the confiscation of 
the big estates.

Bill, a 
from the 
about the 
Asked whether he 
Bill replied:

“No, they didn’t 
anthems.’

“Anthems,” gasped his wife. 
“What »in the world are they?”

“Well,” answered Bill, hesitantly, 
“I cannot tell you exactly, but if 
I’d say to you: ‘Dora, the cows are 
in the corn,’ thgt would’t be an an
them. But if I’d say: ‘Betsy, Betsy, 
the cows, the cows, the Jersey cows, 
the muley cows, the Holstein cows, 
the spotted cows, all the cows are 
in the corn, corn, corn’------ Well,
that would be an anthem.”

SCHAPPES MESSAGE READ
A message to the students 

Morris U. Schappes was read to the 
assemblage by John K. Ackley. Re
gretting that he could not person
ally greet them, Mr. Schappes told 
the students that it was “shocking 
young men of 18 should not be al
lowed to hear speakers of their 
own. choice on an academic campus 

t in a democratic land,” while these 
same 18-year-olds are now being 
told that they may be drafted.

SEE DRIVE FOR
The National Council for Demo

cracy in Education of 230 Fifth 
Ave., hailed the peace demonstra
tion by New York students last 
week in a statement issued by Tom 
Perry, Council President. The state
ment follows:

‘The National Council for Demo
cracy in Education believes it sig-

by

DEMOCRACY

Scene: On board one of the many 
ferries that cross and recross the 
rivers surrouding New York.

Time: Tonight.
' ___ o---

The bell clangs and underneath 
your feet you feel the rise and fall 
of the ferry as it noses its way out 
of the slip, leaving in its wake a 
churning frothy path.

It is evening. The sun has already 
set below the horizon, and the deep 
grey-lavender of dusk has gently 
fallen upon the skyling.

(Where shall I go tonight? Where 
shall I go?)

It is not dark yet but already 
the lights are beginning to shine 

i frbm the thousand windows of the 
j tall buildings which slowly grow 
toylike — becoming smaller and 
smaller and then are lost in the 
greyness, in the darkness of eve
ning. You stand alone at the back 
of the boat and gaze out at the 
receding skyline. A giant child, born 
in some dark corner of your mind’s 
eye, arises from behind the jagged 
structures and with a lusty kick 
sends it all hurtling into the river.

(How long the ferry ride? 
long till the other side?)

You watch. A long white 
swoops down to the water and 
for a moment on the crest 
swell. It rises — straight — 
and then gracefully sails off 
the cool purple shadows.

A page from a newspaper floats 
down from the upper deck to free
dom. It is lifted up again by a puff 
of wind and then slowly, but surely, 
settles into the water. It is caught 
in the swirls rpade by the ferry and 
soon churned out of sight — lost 
forever.

(And tomorrow 
row

You wonder what that paper con
tained. What were the headlines and 
what were the words read in sub
way rides and in moments snatched 
between the hurried meals and hur
ried lives. Somewhere some words 
— an article on vitamins, an ędito- 
rial on the Rapp-Coudert investiga-

in a National Radio Forum 
broadcast from here this

IIow

gull 
rests 
of a 
high, 
into

again ? Toinor- 
tomorrow—When ?)

60 STATE FARMS HUGE SEED LOANS

strike is a 
American

fully democratic, 
method secuirng

An integral part of 
ever be. Complete.

I go tonight?shall 
go ?) 
hazy 
hoot of a tug, brin-

distance comes

over 
Once 
your 
as it

into the night...
long the ferry ride? How

— Marlon

Arrests Rife
In France

BASLE. (By Mail). — To 
twenty-two mayors, more than 
ty civic administrations and several 
hundred civic officials in the ‘‘oc
cupied” zone have cither been sub
jected to disciplinary action or im
prisoned on charges of “dereliction 
of duty.” 1 
led to 
rests.

The 
rested 
camps, 
been shot as “Communist agitators” 
at the Citroen works. The Vichy 
authorities replied to a wide strike 
movement among Marseilles dockers 
by “mobilizing” the workers in the 
same way that the Daladier Go
vernment did during the General 
Strike in November 1938.

At Dunkirk the occupation autho
rities have issued special individual 
passe* to “reliable” dock and wharf 
workers only. The Vichy Govern
ment has followed suit and applied 
similar measures to all ports in 
“unoccupied” zone.

For refusal to accept work 
Germany, ten workers at the 
nault works, where Communist 
fluence is extremely strong, have 
been tried and sentenced.

to

of 
he 
of

WASHINGTON. — The arms 
program is not being hindered by 
strikes, despite hysterical state
ments in Congress and in the press; 
Senator Abe Murdock, Democrat of 
Utah, told a nationwide radio au
dience 
speech 
week.

The 
wholly
redress of grievances, Murdock said, 
in criticizing current proposals 
outlaw this right.

“In the Bill of Rights several 
our democratic rights are listed,” 
said. “Among others the right
freedom of speech, freedom of press, 
freedom of religion and assembly. 
If those rights are destroyed, what 
is left of democracy? /

“But the list of democratic rights 
is not exhausted by the Bill of 
Rights or the Constitution,” he ad
ded. “As the citizens of a great de
mocracy, we have other democratic 
rights which are established by law, 
recognized by the courts, defended 
by the government and respected by 
all who love democracy ...

“He who would now seek to cur
tail these liberties not only seeks 
to throw civilization into reverste, 
but he also manifests his lack 
faith in democracy,”

Murdock dealt at some length 
the contrast between workers’
comes and the profits of employers 
huge government orders for arms. 
He cited figures from government 
studies to show that one third of 
(lie workers of the U. S. had less 
than $500 a year to live on, 29 per 
cent had less than $1,200, and less 
than eight per cent had $2,200 — 
the figure selected by a government 
committee to provide a standard 
of bare decency.

At the same time, he said, six 
corporations showed profits of three 
quarters of a billion dollars, avera
ging over $800 a year profit on each

of

on 
in-

date 
thir-
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House searches at Toulon ; worker, over and above the wages, 
more than two hundred ar-! paid to him.

| While corporations can bargain 
great majority of these ar- with 
were put into concentration make 
Twenty-eight workers have

the government in order to 
sure of their profits, workers 
wait until the corporations' 

the orders and begin working

the

in
Re
in-

must 
have 
on them before they can bargain 
for better wages and conditions, he 
pointed out.

‘‘Is the workers’ competition for 
decent wages, for a decent stand
ard of living, for decent working 
conditions un-American, unpatriotic 
or destructive of democracy to any 
greater degree than the competi
tion of the industrialists?” he asked.

‘‘The only fair and reasonable 
answer is no. But the adverse publi
city created from one end of the 
nation to the other in our great 
newspapers would lead us to believe 
that in demanding decent wages, a 
decent standard of living, decent 
working conditions, American labor 
was committing a crime.”

Certain of the landed estates, 
however, were set aside to form 
state farms, and 60 such farms have 
been established to illustrate the ad
vantages of large-scale socialist 
agriculture over individual small- 
scale farming.

The agriculture of Soviet Lith
uania is rapidly being equipped with 
modern machinery. Thirty machine 
and tractor stations have been set 
up throughout the republic, and are 
receiving caterpillar tractors and 
other modern agricultural machin
ery.

Technical equipment of this kind 
was never known before to the ag
riculture of Lithuania, but now ma
chinery is available to all the 
peasantry whose fields will hence
forth be ploughed with tractors and 
their land cultivated with modern 
implements.

Two hundred and seventy other 
stations will hire out both machines 
and horses to the new peasant 
households and to the poor peasants.

Each station will have from 20 
to 25 horses and all necessary 
horse-drawn implements.

EXTEND CULTIVATION

The machine and tractor stations 
will be able to take care of about 
192,600 acres, while the machine and

Fifteen thousand tons of seed are 
to be loaned to the new peasant 
housholds and to the poor peasants.

I Fixed low prices on mineral fer- 
i tilizers, which put the cost conside- 
, rably below that of past years, 
I make possible the application of 
such fertilizers by broad sections of 
the working peasantry who hardly 
ever used them in the past.

I Last year, before the coming of 
Soviet power, the fields of Lith
uania received 82,300 tons of min- 

, erai fertilizers, but the bulk of it 
went to the landed estates and the 
rich peasants. This year, 176,300 
tons of mineral fertilizers are to be 
used.

LONDON (By Mail). — Twenty- 
i seven thousand ex-servicemen have 
j been refused pensions since the out- 
' break of the war on the grounds 
i that the disabilities from which they 
[suffer tare in no way due to, nor 
■materially aggravated by, their mi
litary service, according to a state
ment' made by the Minister of Pen
sions in the House of Commons last 
week.

A considerable number of these 
are men who have been enlisted 
since the outbreak of war, and in 
every case accepted as physically 
fit when so doing.

Adapted from the 
METRO-GOLDWYN-MAYER

Picture by

RANDALL WHITE .

SYNOPSIS: Over-anxious because of datporate noad, Father Flanagan 
(Spencer Tracy), founder and director, hat endangered the financial 
position of Boys Town through the construction of new buildings. Whitey 
Marsh (Mickey Rooney), for whom Father Flanagan has a deep affec
tion, is Mayor of Boys Town. Dave Morris (Lee J. Cobb) friend of the 
priest and fiscal executive at the school, has returned after a long 
vacation and thinks the situation hopeless.

NOW READ CHAPTER TWO—BELOW

“ ... in the penitentiary for not less 
than ten and not more than 

twenty years!”
’ Father Flanagan’s business was saving boys 

—not dollars. With Boys Town tottering he still 
found time—and the heart—to answer a call 
from Marysport. Ted Martley, desperately 
crippled, had killed a guard in the reform 
school there. The jury found him guilty—and 
a kindly judge could do nothing but pronounce 

e a terrible sentence.
Copyright 1041. Loew’e, Ino. t

“So that’s why you killed him, Ted, 
— because He broke your back!”

The youngster was bitter—sullen. He’d been • 
silent throughout the trial as he lay on his 
wheeled perambulator. Alone with him in the 
judge’s chambers, Father Flanagan, friend of 
every boy that lives, influenced him to talk. 
The brutal guard had beaten him. Careless 
prison surgeons had added more pain. He’d 
never walk again, the^ said.

“ You’d make friends with anyone? 
Jumpin’ benzine britches!

That’s an idea!”
Paroled to Boys Town, Ted continued bitter. 

"Make him smile, Whitey, then maybe we can 
help him,” the Father told his trusted Mayor. 
It was Brian Boru that turned the trick. He 
romped out of nowhere into a crowd of "cit
izens” on the Boys Town campus. “Gee, doggie! 
You’d make friends with anyone!” said 
Peewee. That was Whitey’s inspiration.

“He likes you—you’re smilin’!
You like him—he’s yours!”

Whitey dropped the pup on the bitter Ted’s 
bed. Brian Boru nuzzled out the face hidden 
in the pillow. “He likes you — you’re smilin’!" 
Whitey exclaimed. “You like him—he’s yours!’’ 
Whitey didn’t think that the dog was not his 
to give—but he arranged the transfer, with 
some embarrassment! Be sure to read the next 
chapter.
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Kelionės Įspūdžiai iš Key West, 
Floridos

prelegentas. Mbka labai suga- 
biai perduoti žmonėms savo 
mintis. Jis savo paskaitoje 
išdėstė muzikos reikšmę žmo
nių gyvenime ir apibūdino Lie
tuvos muzikos kūrėjus.

X. Kareivis.
Rašo P. Beeis

(Tąsa)
Ir galų gale Key West miestas, išgyvenęs 
šimtą metų, subankrutavo, atėjo neapsa
komai prasti laikai.

Bet 1912 metais buvo svarbūs metai 
dėlei šio miesto gyventojų istorijos. Po 
8 metų sunkaus darbo ir po direktyva 
inžinieriaus Henry M. Hoger buvo pa- 
budavotas naujas gelžkelis, kuris tiesės 
nuo pietinės dalies Miami miesto iki Key 
West. Pabudavojimas šio gelžkelio su 
dviem keltuvais, buvo didelis ir sunkus 
darbas. Bet inžinieriaus H. M. Hoger 
svajonės ir troškimai išsipildė. Kada pir
mas traukinys priešakyj su šiuo inžinie
rium pasiekė Key West miestą, tai buvo 
visų neapsakomas džiaugsmas.

Pastatymas šio gelžkelio kainavo 128 
milijonus dolerių. Po įsigijimo šio gelž
kelio, miestas truputį kaip ir atgijo, taip, 
kad prieš pasaulinį karą dar miestas tu
rėjo 22,000 gyventojų. Laike karo mies
tas dar netaip prastai vertėsi, nes fede- 
ralė valdžia pradėjo taisyti ir budavoti 
kariško laivyno ir submarinų stotis ir 
kitokius valdžios darbus. Bet kaip greit 
karas užsibaigė, taip greit užsibaigė ir 
geri laikai ir vėl šio miesto gyventojai 
atsidūrė desperatiškoj padėtyj.

1929 metais atėjo ekonominis krizis, 
kuris sukrėtė visą šią šalį o ypatingai 
skaudžiai palietė šį miestą. Biznis ir pre
kyba nupuolė. Krautuvės, hoteliai ir 
kitos įstaigos užsidarinėjo ir gyventojus 
pasiekė žiaurus badas ir skurdas, o ypa
tingai darbininkus. 1934 metais šio mies
to gatvės jau buvo apaugusios žolėmis ir 
miestas subankrutavęs.

Liepos 2 d. 1934 ir vėl federalė valdžia 
atėjo miestui į pagalbą. Miestas pradė
jo atgyti iš to baisaus ekonominio krizio 
ir skurdo. Pradėjo žoles nuo gatyįų-jc^- 
vėti, apsišvarinti. Krautuvės, hoteliai, 
apartmentai, ir kitos įstaigos pradėjo at
sidarinėti, apsitvarkyti, kad pradėti iš 
naujo gyventi.

Buvo sumanyta ir nutarta šį miestą 
padaryti turistams visokio sporto ir po
ilsio vieta. Nes čia gamta puiki, graži ir 
tinkama tam tikslui. Buvo manyta, kad 
taip bus gerai ir viskas eis puikiai. Bet 
1935 metais “Labor Day” užėjo baisi 
audra (hurricane), palietė rytinę dalį 
miesto (ši audra palietė visą Floridos 
valstiją, bet ne taip žiauriai). Nuvartė, 
nudraskė tiltus, sudaužė keltuvus, išplo
vė ir išgriovė gelžkelio trekes. žodžiu 
sakant, sunaikino visą geležinkelį, pa
darydama nuostolių ant kelių milijonų 
dolerių ir nutraukė bent kokį susisieki
mą su sausžemiu. Vien tiktai liko susi
siekimas laivais ir orlaiviais.

1936 metais nutarta galutinai panai
kinti geležinkelį ir jo vietoje pabudavoti 
kelią, kad būtų galima susisiekti su tos 
vargingos! salos gyventojais.

Mažai Gyvybes
Nors šiandien federalė valdžia čia sta

to daug kareivinių ir kitokių didelių dar
bų, ir tuomi pačiu sykiu bando pagelbėti 
ir pačiam miestui, bet patsai Key West 
nerodo nei jokio gyvumo. Visame mieste

nepastebėsi nei vieno naujo namo pra
dėto statyti. Miesto išvaizda apverktina. 
Namų architektūra užsilikusi nuo pra
eito šimtmečio. Namai mediniai, dviejų 
aukštų. Nekurie dar turi šiokias tokias, 
sunkias, sukrypusias langinyčias ir die
nos laiku uždarytos būna, kitos dar už
rištos, kad vėjas ar kas neatidarytų. Pa
aiškėjo, kad tas daroma, kad pasislėpti 
nuo karštos saulutės. Bet atvykęs iš ki
tur ir to nežinodamas, manai, kad na
mai uždaryti ir juose niekas negyvena. 
Namai visi apįrę ir apšepę ir daug ener
gijos, darbo ir kaštų reikėtų pašvęsti, 
kad padaryti, kad miestas atrodytų nors 
kiek geriau.

Ant nekuriu namų dar galima paste
bėti, kad buvo kada ant jų pento-malia- 
vos uždėta. O ant kitų nei ženklo neliko. 
Tiktai truputį geriau atrodo hoteliai, ap
artmentai ir kitos biznio vietos. Ant dau
gelio namų ir šiaip biznio įstaigų stogai 
ir net sienos iš lauko blėke apdengtos. 
Net pačiame miesto centre ant Duval 
St.,o ką jau kalbėti apie darbininkų ap
gyventus namus. Jei juos dar galima 
namais pavadinti.

Dar vis miestas turi vieną ypatybę, ir 
skiriasi nuo kitų Floridos miestų tuomi, 
kad jo namai neturi kaminų. Visame 
mieste nematysi nei vieno kamino.

Teko matyti keletą bažnyčių, bet jos 
apleistos, apšepusios, kaip iš lauko, taip 
ir iš vidaus puses.

Čia randasi trys teatrai, bet kokį biz
nį jie daro ir kiek publikos į juos lankosi, 
neteko sužinoti.

Gražiausi šiame mieste namai tai paš
tas ir vienas kitas hotelis. Taipgi mieste 
randasi puiki “Lighthouse.” Kitur bū
na ant vandens, bet čia mieste. “Light
house” tarnauja dėlei rodymo laivams 
kelio ir iš lauko pusės atrodo gražiai. 
Bet ant nelaimės, neturėjome progos jos 
matyti iš vidaus. Nes tą pačią dieną buvo 
gautas iš Washington© įsakymas užda
ryti ją dėlei pašalinės publikos. Turėjo
me pasitenkinti matydami iš lauko pu
sės.

Čia randasi puiki prieplauka, atrodo, 
kad buvo varoma nebloga prekyba, nes 
tą dieną prieplaukoj stovėjo didžiulis 
Švedijos laivas ir pora mažesnių laivų.

čerapokų (The Green Sea Turtles) 
ūkė-Farma

Čia randasi įstaiga Thompson, Ine., 
kuri daro gerą biznį iš tos rūšies čera
pokų. Šimtai jų galima matyti šioje įs
taigoje. Aptverti vandenyje, kad nepa
bėgtų. Jie yra maitinami tam tikromis 
žolėmis, kurios auga jūrų dugne. Kas 
diena desėtkais jų užmuša dėlei maisto. 
Sukenavę siunčia į hotelius-restoranus, 
ne tiktai šio miesto, bet ir į kitus did
miesčius, kaip tai, Miami ir kitus. Net 
trys iš mūsų grupės turistai, S. Jurevi
čius, R. Jurevičius (jaunuolis) ir M. Va- 
lilionienė turėjo užsisakę čerapoko stei- 
ko dėl pietų ir gyrė, kad skani mėsa. 
Mes gi su Jurevičiene pasitenkinome tu
rėdami pietums “king fish”, žuvienos.

(Tąsa bus)

Cleveland, Ohio

giau energijos organizacinia
me darbe..

Vėliau, vakare, bus duoda
mos kelios dovanos tiems, ku
rie geriausiai šoks šiame pa
rengime.

Visus užkviečia atsilankyti 
LDS (LeDerS) 201 jaunimo 
kuopa.

M. Vale.nta.

Montello. Mass
Balandžio 19 dieną vakare, 

Liuosybės Dailės Ratelio Cho
ras turėjo koncertą ir šokius, 
Lietuvių Namo svetainėje. Pa
rengimas nusisekė gana ge
rai. žmonių susirinko daugiau 
kaip du šimtai ir visi buvo pa
tenkinti, kadangi koncerto 
dalyviai pagirtinai atliko savo 
užduotis.

Visų pirma K. Beniulis pa
sakė keliatą žodžių nurodyda
mas, kad choras nors nelabai 
skaitlingas, bet vistiek dainuo
siąs. Taipgi ragina jaunuo
lius, kad ateitų prie choro ir 
lavintųsi dainuoti. Linkėtina 
gero pasisekimo naujam cho
rui.

Pirmas ant 
vo Liuosybės 
Choras, kuris 
liatą dainų po
M. Bolio. Minėto choro nariai, 
nors nelabai seniai pradėjo la-

— vintis, vienok padarė gerą Šime.

programos bu- 
Dailės Ratelio 
padainavo ke- 
vadovyste drg.

progresą. Geriau padainavo, 
negu iš kalno buvo manyta.

Sekantis ant programos bu
vo juokingas dialogas, “Į A- 
meriką.” Jį perstatė norwood- 
iečiai su pagelba M. Bolio.
Paskui Montellos dainininkių 

grupė padainavo tris dainas. 
Dainavimas nusisekė labai ge
rai, ypač paskutinė daina pub
likai labai patiko? šį sykį mū
sų dainininkės turėjo naujus 
kostiumus. Kiekviena grupės 
narė dėvėjo skirtingos spal
vos fraką.

Pilėną kartą Montellos lie
tuviai turėjo progą išgirsti A. 
Vasiliausko žavėjantį balsą. 
A. Vasiliauskas dainavo, kaip 
ir visuomet, labai gražiai. Jo 
dainos puošė visą koncertą. 
Publika triukšmingais delnų 
plojimais sveikino jį.

Užbaigiant programą, nor- 
woodo vyrų choras po vado
vyste M. Bolio, sulošė vieno 
akto operetę “Kauno Ponai.” 
Lošėjai savo roles atliko ge
rai, kaip dainavime, taip ir lo-

Paskutinis Užkvietimas Daly
vauti Pirmosios Gegužes

Apvaikščiojime

Viso pasaulio darbininkai 
apvaikščioja garbingą ir pra
kilnią Gegužes Pirmą Dieną 
— darbo klases vieningumo, 

. taikos ir progreso dieną, šie
met Clevelando darbininkai 
Gegužės Pirmąją švęs ketver
ge, 7 :30 v. v. čia bus geri kal
bėtojai ir turėsime meninę 
programą. Kalbės du žymūs 
darbo klasės veikėjai Roy B. 
Hudson ir Arnold Johnson. 
Dainuos keletas chorų. Pirmą
ją Gegužės švęsime visiems 
lietuviams gerai žinomoj mies
to dalyje, Public Auditorijo
je, Ballroome. Įžangos tikietas 
iš kalno 25c, o prie durų 35c. 
Taip pat bus rodoma iš Sovie
tų Sąjungos filmą.

Kviečiame visus Clevelando 
lietuvius ir lietuvaites atsilan
kyti į šį masinį darbininkų 
Pirmosios Gegužės didžiulį su
sirinkimą.

Minersville, Pa.

skaitlingas, 
Tačiau mes 
organizaci- 
reikalus ir

M. Valentą.

Clevelando Kronika

6

Didžiulis LDS Lietuvių Jau
nuoliu Tautinis “Bolės Ritimo

Sportininkų” Bankietas ir 
Šokiai

šis didžiulis parengimas į- 
vyks sekmadienį, gegužės 4 
dieną. Bankietas prasidės
valandą vakaro P.R.C. Hali, 
7923 Superior' Avė., netoli E. 
79th St.

šokiams gros labai gera 
Royal Ambassadors 6 kavalkų 
orkestrą. Užtikrinam, patiks 
jauniems ir seniems ir visi bū
site užganėdinti.

šokiai prasidės apie 7 vai. 
vakaro. Įžanga 85 centai as
meniui.

Gerbiama Clevelando lietu
vių visuomene! Malonėkite at
silankyti kuoskaitlingiausiai į 
šį šaunų visos Amerikos lietu
vių jaunuolių sportininkų tur
nyro bankietą. čia jūs sueisite 
su sportininkais lietuviais jau
nuoliais ir su gražiomis lietu
vaitėmis jaunuolėmis iš visos 
plačios Amerikos. Pasisvečiuo
site, gražiai pasilinksminsite 
iki vėlumos. Tuo pačiu sykiu 
paremsite Amerikos lietuvių 
jaunimo organizaciją ir pri- 
duosite mūsų jaunimui dau-

Bal. 20 dieną įvyko susirin
kimas ALDLD 14 kuopos. Tie
sa, nebuvo toks 
koks turėjo būti, 
apsvarstėm e savo 
jos bėgamuosius
tapo atlikti šie svarbūs užda
viniai : Nutarta paaukot iš iž
do $2 “Liaudies Balsui;” už 
du .dol. parsitraukti iš “Vil
nies” knygos “Laiškai iš Lietu
vos” platinimui. Išrinkom 5 
atstovus į ALDLD 9 apskričio 
konferenciją, kuri įvyks gegu
žės 4 dieną, Shenandoah, Pa. 
Prie pabaigos liko plačiai ap
kalbėta svarba Pirmosios Ge
gužės — Tarptautinės Darbi
ninkų šventės. Bet, kad pas 
mus, angliakasius, mūsų apy
linkėj beveik visos kasyklos, 
depresijai užėjus, užsidarė ir 
liko likviduotos, tad darbinin
kai, likę be darbo, pradėjo 
primityviu būdu jieškoti duo
nos po skalomis. Su jais ne
galima rimtai susikalbėti rei
kale Pirmosios Gegužės apvai- 
kščiojimo.

Todėl mes nutarėm pami
nėjimui tos tarptautinės dar
bo žmonių šventės ir išaiškini-, 
mui jos, surengti baliuką sve
tainėje. Prie tam pasilinks
minti prie geros muzikos, jau
nesniems pasišokti, senesniems 
pasikalbėti ir taip linksmai 
vakarą praleisti. Dieną šiam 
parengimui paskyrėm 3 gegu
žės, šeštadienio vakare. Įžan
ga labai žema, tik 15 centų. 
Įvyks Piliečių 
nėj, kampas 
gatvių.

hjuoširdžiai 
lankyti ne tik 
iš aplinkinių
visiems gerai yra žinoma, kad 
jeigu šiai organizacijai lieka 
kiek nors pelno, tai būna su
naudota visoumeniškiems-dar- 
bininkiškiems reikalams.

J. Ramanauskas.

Kliubo Svetai- 
3-čios ir South

kviečiame atsi- 
vietinių. bet ir 
miestukų. Nes

Philadelphia, Pa.
Prieš tūlą laiką rašiau į 

“Laisvės” skaitytojus atsišau
kimą, kad kurie dar nepri
klausote prie draugysčių arba

Po koncerto prasidėjo šo
kiai ir tęsėsi iki vėlumai.
Prof. V. Bacevičiaus paskaita

Balandžio 21 d., vakare įvy
ko pianisto-kompozitoriaus V. 
Bacevičiaus paskaita, Lietuvių 
Tautiško Namo svetainėje. Su
sirinko nemažas būrelis ■ pa
žangių lietuvių ant paskirto 
laiko, bet, ant nelaimės, pri
siėjo ilgai laukti. Mat, dėl tam 
tikrų priežasčių, prelegentas 
gerokai .suvėlavo. Publika bu
vo pradėjusi nerimauti ir ke
lintas asmenų apleido svetai
nę, manydami, kad paskaita 
nebeįvyks.

Pagaliaus apie devintą va
landą pribuvo ir prelegentas. 
Su juom atvyko ir prof. B. 
Kubilius, kuris pasakė trumpą 
prakalbą. Po tam pirmininkas 
perstatė kompozitorių V. Ba
cevičių, kurį publika karštai 
sveikino. Jo paskaita buvo la
bai įdomi. Susirinkusieji užsi
interesavę atydžiai klausėsi. ,

Prof. V. Bacevičius yra ne 
tik genijalis pianistas-kompo- 
zitorius, bet taipgi yra gabus

VYTAUTO 
BACEVIČIAUS

Pianisto-Kompozitoriaus
Koncertai Įvyks:

Antradienį, balandžio 29 -d., Car
negie Hall, W. 57th St. and 7th 
Ave., New Yorke. Dalyvaus Paul 
Robeson ir Benny Goodman, l’radžia 
8:45 v. v. Bilietai: 83c, $1.10, $1.65, 
$2.20, $2.75 ir $8.30.

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

Prašomo įsitėmytl šias datas Ir 
dalyvauti Prof. Bacevičiaus koncer
tuose.

Antrad., Balandžio 29, 1941

K
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Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir (dės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

> UNION LABEL

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. 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.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacija? apie svori ir kainas.

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

jau manote, kad jūs esate per 
seni, tai prisiraŠykit prie LDS 
5 kuopos. Jūs dar turite pro
gą. Dabar eina vajus. Per va
jų priimami nuo 2 m. amžiaus 
iki 60 m. amžiaus. Bet į tą 
mano atsišaukimą nedaug at
siliepė. Tik viena, šeima. O ki
ti, tai ranka pamojo ir sako, 
tai Rainio dalykas. Sako, už 
tai jis mus gązdina su tomis 
nelaimėmis, kad jis nori gauti 
daugiau narių Į LDS. Bet kas 
taip mano, 
klaidą

Štai

tai daro didelę 
ir sau skriaudą.
vienos narės laiškas:

Violet Strumskienė 
1231 Seibert St., 
Philadelphia, Pa.

kuopai:
draugai:

LDS
Gerbiami draugai: Mano 

moteris nedėlios naktį buvo 
užpulta ant gatvės dviejų blo
gos valios asmenų. Ją užpuo
lė grįžtant iš darbo. Su kokiu 
tai įrankiu užpuolė ir sužalo-

jo galvą ir ranką. Dabar guli 
lovoje, (šį laišką man rašė jos 
vyras.)

Nenorėjau tikėti, bet nu
sprendžiau nuvažiuoti pažiū
rėti. žiūriu, guli lovoj su su
raišiota galva ir mažai kalba, 
nes sakosi, labai skauda.

Štai tau, kad nori. Jeigu ne 
ratas tave sutriuškina, tai raz- 
baininkas užpuola, sužaloja ir 
turi gulėti lovoj ir prašyti pa
galbos. O iš kur gausi pašal
pos, jeigu nepriklausai drau
gystėje? Gerai, jeigu kas turi 
susitaupęs, bet jeigu ne, tai 
kas tave gelbės?

Taigi visi ir visos apsirūpin
kite, kol dar nepervėlu. Kad 
paskui nereikėtų graudintis ir 
sakyti, gaila, kad neapsirūpi
nau, kol sveikas buvau. Pas
kutinis paraginimas, .nebūkite 
patys sau neprieteliais. Prisi
rašykite prie LDS!

J. S.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

Telefonas EVergreen 7-1661

“LAISVES” NAUDAI

Prašome pasižymėti, kad dienraščio 
“Laisvės” naudai didieji piknikai 

įvyks:

BALTIMORE, MD. 25
LIBERTY PARK
Foster & Moff et Avės.

MAYNARD, MASS. L;xs 4
VOSE PAVILION PARK

SANDĖLIS VISOKIŲ * 

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

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

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata .......  60c
Kokliušo arbata ....................  60c
Ramatų žoles ........................ 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 pagelboš 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

BROOKLYN, N. Y. LŠT 6
KLAŠČIAUS CLINTON PARK
Betts & Masneth Avenues, Maspeth, N. Y.

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

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

'^fRBELL BAKING CO^-

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy- 

, nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne,'užeikite susi
pažinti.

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

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

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

THE tMIRF
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' Lawrence, Mass.
Mū*^ Žinelės

Teko kalbėtis su Lowellio 
Piliečių Kliubo nariais. Iš 
lowelliskiu matyti, kad jie už
siganėdinę kliubu. Jų kliubas 
rengia vakarienę gegužės 3 
dieną. Lawrence draugai da
lyvaus vakarienėj. Mat, esa
me kaimynai, tai reikia pa
remti naujai susitvęrusį kliu- 
bą.

Tą pačią dieną yra šaukia
ma keturių miestų konferen
cija Lowejly, 11 valandą ry
to. LLD <?kuO‘po«, ^malonėkite 
prisiųsti delegatus būtinai ir 
dalyvauti draugiškoj vakarie
nėj.

tendentu. Mažai ko trūksta iki 
Mussolinio. Dar kiek pabus ir 
užsimanys daugiau vietų ir 
“cinų” užimti.

I š s i gėrusiems draiveriams 
mažai giliuoja ir telefonų stul
pai.

Frank D. Hevens tiesiok 
drožė stulpan be jokios bai
mės. Stulpas tapo nukirstas, 
kaip su kirviu. O jis parmar- 
šavo namo. Po kelių valandų 
raportavo policijai.

Matot, kitą kartą nei už 
stulpo negali išsisaugoti.

Perdirbimas Senojo Vilniaus

Lawrence įėjo madon kraus
tymas škarbunkų. Zakristijo
nas praneša policijai, kad 
Conception bažnyčioj kitą 
škarbunką rado suspardytą ir 
pinigėliai paimti. Kunigėliai 
turėtų dievulį užrakinti ge
riau, kad jis su “zlodziejais” 
negalėtu susitarti ir negalėtų 
škarbuSkų įkratyti. Atrodo, 
kad diew^is ankstyvesnis už 
kunigėlį. Jis, mat, pirmiau 
škarbunkas iškrato, nes anks
čiau atsikelia. Jam mat, ne
reikia gaspadinės migdyti ry
tais.

John Rudis, 21 metų am
žiaus jaunuolis, užvedė teis
mą ant 25,000 dolerių prieš 
U. S. Bobbin-Shuttle Kompa
niją, už netekimą pirštų. Jis 
ten gavo darbą 1939 metais 
ir iš pirmos dienos neteko 
trijų pirštų dešinėsės rankos.

Ne pro šalį būtų, kad jau
nuolis laimėtų teismą, nes 
kompanija neprižiūri darbi
ninkų. Ji priima naujus dar
bininkus, užverčia juos dar
bais ir dirbk, kiek tavo spė
kos leidžia; jiems negalvoj.

Lawrence Dzūkelis.

Pittston-Wyoming, Pa.

Jei nori persiskyrimą gauti, 
tai skaityk biblijistų knygas. 
Vienas žmogelis, įtikėjęs Ja- 
hovos knygoms, pradėjo pane- 
valia versli savo moterį tikėti 
į bibliją. Moteris neiškentus 
nuėjo pas advokatą pasitei
rauti, ką ji gali daryti. Advo
katas jai patarė greitai imti 
divorsą.

Tai prasti popieriai, kad 
reikia draskyti šeimyną dėl 
religijos. Moteris su 8 mėne
sių berniuku išmaršavo palik
dama vyrą studijuoti bibliją.

Salaveišių Armija, kuri bu
vo pasinešus per finansinį va
jų sukelti 10,000 dol., sukėlė 
tik 2,200 dol. Tai labai ma- 

* žai, palyginus su pereitu pa-, 
sauliniu karu. Tais laikais 
žmonės daugiau aukodavo. 
Jie duodavo po dolerį ir dau
giau, o rdabar po 10c. Atro
do, kad ‘■niekas nenori nei ka
ro, nei j^i pašalpos. Per savo 
popiergalius jie būbnija, kad 
jie gelbės ištikus karui.

Iš po sunkios operacijos ser
ga d. P. Radišauskienė. Da
bar jau randasi namie, 206 E. 
4th St., Wyoming. Išgulėjo li
goninėj gal apie dvi savaites, 
bet iš draugų apie tai labai 
mažai kas žinojo, tad ne visi 
ją draugai ir pažįstami aplan
kė. Prašome draugų ją aplan
kyti. Ligonė- jau sveiksta, bet 
dar ilgai turės būti namie, tai 
aplankymas jai paįvairins 
nuobodumą ir suteiks daugiau 
jėgų sutvirtėjimui. .

Draugė P. Radišauskienė 
yra ALDLD narė, “Laisvės” 
skaitytoja ir gera darbininkiš
kų parengimų rėmėja. Jos 
duktė Verna yra gabi Lyros 
Choro mokytoja, be to ji yra 
Wilkes-Barre “Empire Beauty 
College” mokytoja. Jau apie 
šeši metai kaip ji ten mokyto
jauja.

Linkime draugei Radišaus- 
kienei greito pasveikimo.

Lucy.

ITALIJOS DARBININ
KAMS ILGINA DAR

BO VALANDAS
Atsiranda mekanikų, kurie 

nori tapti bagotais pasinau
dojant karu. James W. Blois, 
38 m., 314 Cummings High
way, iš Pacific Print Works, 
įsitempė 4 didelius varinius 
rolius. Manęs parduoti. Ta
čiau tapo sugautas ir nuteistas 
3 mėnesius kalėjimo. Tai blo
gai, kad nepamislinę daro. 
Dabar tupėk šaltojoj, o tuo 

1 pačiu kartu ir darbą prarado, 
r Atsėdėjęs bausmę turės j ieš

koti darbo.

Romai — Mussolinio val
džia išleido patvarkymą pa
ilginti darbo valandas. Me
talo pramonėje darbininkai 
turės dirbti nuo 10 iki 12 
valandų į dieną.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

(Tąsa nuo 2 puslapio) 
vo kliube diskušavo sabotaž- 
ninkų teismą Maskvoje. Dau
guma vaikučių buvo laikomi 
kalėjime nuo šešių iki astuo
nių savaičių, bet nekuriems te
ko dviejų metų kalėjimo baus
mė. Viena šešiolikos metų 
mergaitė buvo serganti lovoj, 
su 103 laipsnių karščio, kuo
met policija atėjo ją areštuo
ti, kaipo “pavojingą komunis
tę.” Pats policmonas susisar- 
matino savo aukos jaunyste ir 
atsiprašinėdamas paliepė jai 
“apsirengti ir eiti su juo.”

Vilniaus darbininkai buvo 
net daugiau spaudžiami, negu 
gyvenanti kitose Lietuvos da
lyse. Taip vėlai, kaip 1940 
metų pavasarį, atsirado dirb
tuvių savininkų, kurie savo 
darbininkus mušdavo lazdo
mis, kaip kokie aziatiški des
potai. Tokiuo buvo savinin
kas mažos, primityviškos stik
lo dirbtuvės, kurios darbo uni
jos rinkimo mitinge man teko 
būti. Kalbėtojai stovėjo ant 
vežimo, dirbtuvės kieme, ap- 
imančiame didelį plotą ir ap
tvertą žemomis sienomis, ap
dengtomis nuolaidžių stogu. 
Savininkas sėdėjo savo namo 
balkone, iš kur matėsi visas 
dirbtuvės kiemas.

“Draugai darbininkai,” sa
kė kalbėtojas. “Jūs čia turite 
pastatus ir žaliavos, jūs čia 
turite mašinas. Jūs čia turite 
darbo rankas. Kam jums yra 
reikalingas savininkas ?”

Kalbėtojo žodžius visi iki 
vienam aplodavo.

* * • .
Naujoji Lietuvos liaudies 

valdžia paskyrė Vilniaus gu
bernatoriumi gabų komunistą 
Didžiulį, neseniai paliuosuotą 
iš kalėjimo. Kalėjimas paar
dė jo sveikatą ir jis buvo nu
vykęs pailsini, bet negalėjo 
ten pasilikti iki visiškai pa- 
sveikstant. Tokie žmonės bu
vo reikalingi Vilniuje, taigi jis 
čia ir atvyko. Kuomet aš su 
juo mačiausi, jis buvo išbuvęs 
savo ofise tik tris dienas.

“Mes turime panaikinti tą j 
blogybę, kur pirmiau lenkai! 
kankino lietuvius, o vėliau lie
tuviai lenkus,” pasakojo man 
jis. “Po Smetona tik trisde
šimts tūkstančių žmonių čia 
turėjo balsą. Mes suteikėm 
tai visiems iš karto.

“Čia Buvo šimtas tūkstančių 
bedarbių. Mes iš karto pra
dėjome kelių taisymą ir bu- 
davojimą ir kitas visuomeniš
ko pobūdžio konstrukcijas; 
mes steigiam socialę pašalpą. 
Lenkų pensionieriai turėjo pa

status ir fondus, kuriuos Sme
tona neleido paliesti. Mes pa
darėme jų nusavybes prieina
momis pašalpai tų, kurie jos 
daugiausiai yra reikalingi. 
Mes padarėme daugiau pra
šalinant žmonių skurdą ir al
kį į tris dienas, negu Smetona 
padarė per šešis mėnesius.”

Vienas iš pirmųjų išleistų 
patvarkymų buvo tas, kad val
džios viršininkai turi išklausy
ti žmonių prašymus, nepai
sant, kokioje kalboje tie pra
šymai būtų reiškiami. Tuo 
tikslu valdininkai yra pagei
daujami tokie, kurie sukalba 
kiek galint daugiausiai varto
jamomis vietinėmis kalbomis.

“Po lenkais mokslas buvo 
vien tik lenkų kalba; po Sme
tona jis buvo vien tik lietuvių 
kalba,” sakė Didžiulis. “Da
bar mes turėsime mokyklas 
keturiose kalbose, kandangi 
šiame distrikte randasi ketu
rios vyraujančios kalbos: len
kų, žydų, lietuvių ir baltgu- 
džių.”

Vilnius buvo lenkų univer
siteto sostinė. Smetona jį už
darė ir padarė jį Kauno uni
versiteto šaka. Didžiulis man 
pasakojo, kad šis universite
tas taip pat bus vedamas ke
turiose kalbose. “Tai bus keb
lu, bet tas yra reikalinga. Vi
si piliečiai turi teisę į moks
lą jiems geriausiai supranta
moje kalboje.”

Didžiulis man pasakojo 
apie visokius nesusipratimus, 
išprovokuotus lenkų, tautinin
kų. Jie išleidžia slaptas in
strukcijas: “Lenkai, įsibriau- 
kite visur: Į policiją, darbo 
unijas, Komunistų Partiją. 
Kur tik mes—lenkai—turėsi
me didžiumą, visur kovosime 
už Didesnę Lenkiją.” Jie taip
gi išleidžia sufabrikuotus la
pelius, nuduodant juos išleis
tais Komunistų Partijos ir tų 
lapelių tikslas yra sukelti tau
tinę neapykantą: “Raudonoji 
Armija mus išlaisvino nuo lie
tuvių ! Lenkai, jūs dabar gali-
te laisvai veikti!” Kai kurie iš 
tų lapelių atakuoja Vokietiją; 
šių lapelių tikslas yra auklėti

Darbininkai uždarė savo bo
sus, Mrs. ir Mr. Arthur kviet- 
kų kambaryje, po num. 635 
Broadway. Nedėlios vakarą 
jie buvo nuėję pažiūrėt kviet- 
kų. Darbininkai, apsižiūrėję, 
kad nieko nematyti, užrakino 
duris ir išmaršavo savo keliais. 
O bosai turėjo ištupėti per 
naktį kvietkuose.

Policijos ir fire civil service 
listas užšaldytas. Direktorius 
Lupien praneša Lawrence 
miesto valdybai, kuri per ke- 
lioliką mėnesių tyrinėjo par
davinėjimą darbų policmo- 
nams ir gaisrininkams. Kažin, 
ar tik ir Lupien negavo sand
vičių, kad jau nori panaikinti 
tuos tyrinėjimus. Seniai jau 
yra pasakyta, kad varnas var
nui akies nekerta. Taip ir su 
politikieriais. Jie gaudo tol, 
kol kišenius dolerių prisigau- 
ddi

Aldermanas Timothy II. 
Shirie iš pradžių įnešė daug vi
sokių Dilių reikale miesto li- 
goriihės. TUr būt miesto val
dybai nusibodo klausyti jo tų 
sumanymų, tai norėdami jo 
norus patenkinti, paskyrė jį 
tos ligoninės superintendentu. 
Na, ir jis nustojo rėkavęs. Da
bar bus aldermanu ir superiri-

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UžElklTE IR JŪS

■

to
Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 

taip parankibs vietos, kaip pas Kasmočius.
__________ _ _  i

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

rheingoLd extra dry.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

h ii ''
Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 

sustokit^ persitikrint.
n ;

Taipgi imame ūžsakymds ant finikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT inn
89-91 STEAMBOAT Kb., GREAT NECk, N. Y.

Telephone Great Neck 1546

nesusipratimus tarp Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos.

“Mes pasiryžę duoti.lygias 
teises visoms tautinėms mažu
moms,” baigė Didžiulis. “Mes 
stengsimės, kad dalis lenkų 
būtų, išrenkami į valdininkus 
ir civilius patarnautojus. Bet 
jei lenkai tautininkai mano, 
kad jie galės išnaudoti savo 
valdvietes kėlimui nesusipra
timų, jie bus tftoj stiprios ran
kos sustabdyti.”

Didžiulis po to užvedė kal
bą Vilniaus valstiečių klausi
mu.

“Vilnius ne tik yra miestas; 
jis yra distriktas. Didžiumą 
gyventojų sudaro valstiečiai,” 
sakė jis. “Skurdo spaudžiami, 
gyvena ant siaurų prastos že
mės sklypų apsupti lenkų po
nijos ir dvarininkų derlingais 
laukais. Lenkai užėmė nuo 
carų laikų užsilikusias poni
jos sąlygas ir jas daug pa
blogino. Net carų įstatymai 
nedrausdavo valstiečiams ga
nyti gyvulius ir uogauti ar 
grybauti dideliuose ponų lau
kuose ar miškuose. Lenkų įsta
tymai tai visą griežtai drau
džia ir šaudo tuos, kttrie iš
drįsta vien tik į mišką įženg
ti. Smetonos valdžia tų, įstaty
mų nepakeitė; Lietuvos žemės 
įstatymai nebuvo taikomi Vil
niui. Net nebuvo leidžiama 
apie tai diskusuoti.

“Tas man primena,” sakė 
Didžiulis. “Dabar grybų sezo
nas.” Jis atsikreipė į savo raš
tininką: “padaryk patvarky
mą,” sakė jis. “Aš turiu pa
skelbti per radijų, taipgi duot 
įsakymą miško sargams, kad 
valstiečiai būtų laisvai leidžia
mi uogauti ir grybauti miške.”

Tada jis vėl į manę atsisu
ko. “Tai, rodos, menkas da
lykas,” sakė jis, “bet labai 
daug reiškiantis, kas liečia 
dietą (maistą) ir žmogaus sa
vigarbą valstiečiui. Iki šiol 
man tas nebuvo atėję mintin; 
pagaliau, dar tik trys dienos, 
kaip aš einu gubernatoriaus 
pareigas.”

Roma. — čia pribuvo šeši 
Anglijos generolai, kurie 
buvo suimti šiaurinėje Afri
koje. Jie bus internuoti iki

Drabužių Krautuve
I \

Geo. Kaminskas ir Sūilai
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.
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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 progą parodyti jums 
mūsų tavorą. Prie krautuvės yra vietos automobiliams pasistatyti.

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

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Liįjps, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnčs Ligos, 

j I Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerkles
I Plačiu Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir 

kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės i Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

KRAUJO TYRIMAI — ŠLAl’UltfO TYRIMAI — X-RAYS 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

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

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

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

Great Neck, N. Y.
Pirmyn Choras jau antras 

pavasaris iš eilės kaip suruo
šia po vieną spektaklį, šie
met mes scenon statome vien- 
veiksmę operetę “Velnias Sta
tinėje.” Priedui bus sulošta 
komedija anglų kalboje “Pol
ly, Put the Kettle On.” Gros 
stygų orkestrą iš Brooklyno. 
Turėsime grakščių jaunų so
listų. Dainuos sopranas Rūta 
Simas iš Brooklyno. Pirmyn 
Choras taipgi prisirengęs su 
dainomis. Kaip matote, pro
grama bus įvairi ir turtinga.

Viskas tas įvyks sekmadie
nį, gegužės 4 dieną, Kasmočių 
Svetainėje, 91 Steamboat Rd., 
Great Neck. Prasidės 6 vai. 
vakaro, pailga 50c. šokiams 
40c. Bus valgių ir gėrimų.

Pirmyn Choras užkviečia 
dalyvauti šiame parengime ne 
tik greatneckiečius, bet ir iš 
visų aplinkinių kolonijų. Visi 
dailės mėgėjai ir rėmėjai da
lyvaukite. Nes pas mus pava
saris atplasnojo su visu savo 
grožiu ir viena diena praleis
ta mūsų pavasariškam sode 
duos daug naudos tiems, kurie 
per žiemą dirbo fabrikuose. 
Čia gausite tyro oro ir energi
jos.

Toks ūmus pavasario atsi
radimas šiemet privertė mūsų 
ponus strimagalviais apvalyti 
savo rezidencijas. Kadangi 
gera dalis jaunuolių yra išėju
sių į kariuomenę, o kiti išva- 
žinėję j ieškot geresnių darbų 
industriniuose miestuose, tai 
pas mus čia beveik trūksta 
darbininkų. Dabar yra gera 
proga darbininkams pareika
lauti didesnio mokesčio iš 
samdytojų. Nes toks darby
metis neilgai bus,’ tuoj greitie
ji darbai praeis ir darbininkų 
daugiau atsiras ir sunku bus 
kas iškovoti.

L. K.

London. — Jungtinių. Val
stijų sekretoriaus Hull ir 
laivyno sekretoriaus Knox 
karinės prakalbos labai pa
tiko Anglijos valdžiai. Ji 
dabar laukia greito Ameri
kos įstojimo į karą.

Roma. — Pranešama, kad 
Italijos orlaiviai pradėjo 
smarkiai bombarduoti ang
lus, kurie traukiasi atgal 
Graikijoje prieš vokiečių 
spaudimą.

Boston, Mass. — Profeso
rius Hooton pasakė karštą 
prakalbą gydytojų suvažia
vime bal. 24 dieną. Jis rei
kalavo, kad medicinos mok
slas pasiimtų už pareigą 
biologiniai atgimdyti žmogų 
ir padaryti jį padoriu sutvė
rimu.

Columbus, Ohio. — Sei
melio atstovas Kasch pada- 

,rė įnešimą, kad jau dabar 
būtų surasta vieta kur nors 
į vakarus už Mississippi 
upės dėl perkėlimo federa
tes valdžios buveinės, jeigu 
naziai užpultų ir paimtų 
Washington^!

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VĖLTUI šĖRMENINfc 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Alude

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINĖS
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.
A

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 81158

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

Iš senų padarau' 
n a u jus paveiks- i 
lūs ir krajavus I 

ame-1 
Rei-

esant Ir 
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

r————■—~

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

530 SUMMER AVE. 
« I

Art! Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką 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

■m
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Ludwik Tarasevičius, 63 m. 
amžiaus, gyvenęs 307 Water 
Street, Brooklyne, mirė balau-

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Lietuviu Vida 1-mos 
Gegužes Parade

Lietuviai Gegužės Pirmą su
sirinks maršavimui ant 37th 
St. tarp 8th ir 11 th Avės., 
New Yorke, 4 vai. po piety. 
Kurie nori, gali sueiti ir prie 
Liet. Am. Piliečiu Kliubo, 
kampas Union Avė. ir Stagg 
St., Williamsburge, ne vėliau 
4 v. po piety.

Lietuviy maršavimas prasi
dės 5:15 ar kiek vėliau. Dir
bantieji prašomi skubėti tie
siai iš darbo. Nespėjantieji j 
pradžią marŠavimo, pribūkite 
kad ir prieš pabaigą, įstojant 
j eiles bile kur prieš Union 
Square.

I
Paradas eis nuo 37th St. ant 

8th Avė. iki 17th St., > kuriuo- 
mi pasuks j Union Square ir 
čia maršavimas baigsis.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereito pirmadienio rytą lai- 

sviečius aplankė Senas Vincas- 
Jakštys iš Gibbstown, N. J. Ji
sai buvo atvykęs pamatyti pir
mą perstatymą savo naujo vei- 
kalo-komedijos “Atvažiavo su 
Kraičiu,“ kuri buvo perstatyta 
balandžio 27-tos vakarą Ukrai- 
nų Salėj, Brooklyne, per Liau
dies Teatro vaidylas, diriguo
jant Aldonai šertvietytei. Vei
kalas buvo loštas dar iš rank
raščio, tad jisai norėjęs matyti 
pirmą perstatymą, kad galėtų 
padaryti reikiamų pagerinimų 
prieš išleisiant toliau.

Apie patį vaidinimą ir veika
lą plačiau matysime sekamose 
laidose.

Pikietuoja vieną iš dešimties užstreikuoty Thomp
son kafeterijy New Yorko mieste. Savo iškabose 
streikieriai atsako Į vieno kompanijos viršininkų 
pasakymą, kad bile šeimininkė galinti užimti jy 
darbą ir dėlto nesą reikalo, jiems kelti algy. Strei
kui vadovauja Kafeterijy Upijos Lokalas 302, AFL.

“Laisvės” Skaitytojams
Prašymas

Yra išleista tūkstančiai la
pelių lietuvių kalboj, aiškinan
čių Pirmos Gegužes reikšmę ir 
svarbą pareikšti savo nusista
tymą už taika maršavimu Ge
gužinės Parade. Be jūsų pa- 
gelbos tie lapeliai nepasieks 
tiek lietuvių, kiek turėtų. Pa
imkite ir padalinkite lietu
viams šapose ir po stubas bei 
sueigas ir ta padarykite šian
dien, rytoj ar poryt.

Gegužinės Komitetas.

džio 26 d., Rings County ligo
ninėj. Laidotuvės įvyks bal. 30 
d., šv. Jono kapinėse. Kūnas 
pašarvotas namuose. Velionis 
paliko nuliūdimo moterį Elzbie
tą, du sūnus, vieną dukterį, vie- 

i ną anūką ir brolį Juozą.

George J. Gillin, 48 m. am
žiaus, gyvenęs 66-29 5.4th Avė., 
Maspeth, L. L, mirė bal. 27 d., 

, Ex-Rąy Ligoninėj, New York 
City. Laidotuvės įvyks geg. 1 
d., šv. Jono kapinėse. Kūnas 
pašarvotas namuose.

Laidotuvių pareigom (abiem 
šermenim) rūpinasi graborius 
J. Gąršva.

Artistas Kreisleris 
Sunkiai Sužeistas

Paskilbęs s m u i k i ninkas 
Fritz Kreislcr, 66 m., buvo 
sunkiai sužeistas jį užgavus 
trokui New Yorko gatvėj. Jis. 
be sąmonės nugabentas ligo
ninėn. Pranešimuose iš ligoni
nės keliomis valandomis vė
liau skelbta, jog jo padėtis 
geresnė, bet vis dar pavojin
ga.

Lankėsi Brooklyne
Kostantas Seikus ir žmona 

Marė iš Waterbury, Conn., 
“Laisvės“ skaitytojai, lankėsi 
pas savo pažįstamus P. Pad- 
varaičius, Brooklyne.

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
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

&fal 
ad<-esa8.

Tei. Ev. 4-8698

J. Čirikas Mirė, Šiandieną 
Išveš j Philadelphia 

Palaidojimui

Sugrįžo Prof. Vytautas Bace
vičius - Šį Vakarą Skam

bins Carnegie Hall

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

r-—™™™—*•

Clement Vokietaitis
: LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Brooklyn, N. Y. s

Tel. Triangle 5-8622 u

; 168 GRAND STREET
■Į Brooklyn, N. Y.

Į Tel. Evergreen 8-7179
~ ‘

SKELBKITES “LAISVĖJE"
Office Phone Inside Phone

EVergreen 4-6971 EVergreen 4-6485

FLUSHING
RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.

29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

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

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

Sun. all day and night.

Gatvekario Nepralenkė
Skubinant pravažiuoti gat- 

vekarį, St. Rosenbergo vairuo
jama mašina tapo suplota 
tarp gatvekario ir aukštojo 
gelžkelio stulpo prie Flatbush 
Ave. ir Rockwell PI. Vairuoto
jas nesužeistas, o mašinoj bu
vusi keleivė lengvai sužeista, 
nors reikėjo perpjaut dalį ma
šinos, kad ją išimt.

TOS UNIJOS NEVADINA 
RAUDONA

Atrodo, kad pravardžiavi
mas raudona yra neatskiriama 
žymė teisingos unijos, teisin
gų unijų vadų.

Bildingų Aptarnautojų Uni
jos viršininkų dar niekas nie
kad nevadino raudonais. Bet 
jos Lokalo 52-ro prezidentas 
James J. Bambrick pereitą 
penktadienį Generalių Sesijų 
Teisme, New Yorke, prisipa
žinęs kaltu pasisavinus $10,- 
000 unijos pinigų. Gi George 
Scalise, buvęs internacionalis 
unijos prezidentas jau sėdi 
kalėjime už suktybes unijos 
turto, kurį jis sugrobė “fren- 
taudamas” su Capone’s gengs- 
teriais, cariškai neigdamas ei
linių narių reikalus.

F. Marti & Co. darbininkai, 
New Yorke, pasirinko savo 
atstovu Ofisų Darbinin. Uni
ją, CIO, bal. 24-tą įvykusiuo
se balsavimuose.

Rusiškos Muzikos Koncertas
PAUL ROBESON

Liaudie* Dainos Ii *eno»io* ir nau
josios Rusijos—MuMorgekio, Duna-

Jevskio, Dseržinskio. Prokofjevo, Ko
vaite. X

BENNY GOODMAN
bu Roth’io Stygų Kvartetu ir Andor 

Foides, Prokofjevo ,,OvertiOroj Žy- 
diškomin Temomis’*.

VYTAUTAS BACEVIČIUS 
Lietuvių pianistas
Muzika Skriabino, ftostakoviiiaus, 

Bacevičiaus

Juozas čirikas, 53 m. am
žiaus, balandžio 21-mą buvęs 
sunkiai sužeistas automobilio 
prie So. 2nd St. ir Union Avė., 
Brooklyne, mirė balandžio 27- 
tos rytą, Kings County ligoni
nėj. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Bieliausko šermeninėj, 
660 Grand St., Brooklyne. Ba
landžio 29-tos ryto apie 11 vai. 
bus išlydėtas į Philadelphia, 
Pa. Laidos 2 vai. po pietų, lau
rel Hill kapinėse.

Išleidžiant iš Bieliausko 
koplyčios 11 vai. ryto kalbės 
R. Mizara, LDS Centro prezi
dentas.

Liko nuliūdime jo gyv. 
draugė Marijona, Brookly
ne, o Philadelphijoj gy
vena brolis Adomas ir sesuo, 
tad ten ir išvežamas. Šiuos žo
džius rašant buvo laukiama 
brolio atvykstant į šermenis.

Velionis Juozas Čirikas pri
klausė Lietuvių Literatūros Dr- 
jos 1-moj kuopoj ir Darbininkų 
Susivienijime, taipgi širdingai 
rėmė “Laisvę“ ir visą darbinin-1 
kiškąjį judėjimą, kiek jo, pas
taraisiais laikais tankiai bū
nančio be darbo, sąlygos leido.

Paėjo iš Švendubrės kaimo, 
Ratnyčios par., netoli Druski
ninkų, Gardino apylinkės.

D-ro Liuterio Draugystės 
Bankietas Buvo Puikus

Pereitą šeštadienį, bal. 26 
d. Vaiginio-šapalo salėje įvy
ko D-ro Martino Liuterio 
Draugystės bankietas. Dalyva
vo virš pus’antro šimto svečių. 
Visi gražiai pasitenkino.

Reikia pasakyti, kad liute- 
riečių parengimai visuomet 
įvyksta gražūs ir pasekmingi, 
nes patys liuteriečiai yra labai 
draugiški ir pažangus žmonės, 
o be to jie dalyvauja kitų pa
rengimuose. R.

Vakar sugrįžo New Yorkan 
prof. Vytautas Bacevičius. Jis 
važinėjo po Jungtines, Valsti
jas su koncertais ir paskaito
mis apie meną per du mėne
sius. Pianistas kelione paten
kintas; apart poros vietų, vi
sur koncertai buvo pasekmin
gi, gražūs. Prof, džiaugiasi 
mūsų publikos kultūringumu 
ir draugų-draugių svetingumu.

Šį vakarą prof. Bacevičius 
skambins Carnegie Hall, kur 
įvyks Rusų-Amerikonų Institu
to ruošiamas1 koncertas. Be 
Bacevičiaus, dalyvaus garsusis 
dainininkas Paul Robeson ir 
Benny Goodman.

DRĄSI MOTERIS
Mrs. O’Brien, 58 m., darbi

ninkė New Yorko Atletų Kliu- 
be, kredituojama pravijime 
plėšikų. Plėšikams norint kos- 
tumerį apiplėšti ji ėmus spieg
ti, plėšikai ją mušt, o ji at
gal. Pagaliau jie leidosi bėgti 
ii’ vienas paspruko, kitą polici
ja sugavo, o trečias nusišovęs 
nenorėdamas pasiduoti.

“PARDAVIMAI
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. '

REIKALAVIMAI “
Vyrų: dirbti prie vyriškų, gerų 

paltų '— kišeniniai. Darbas nuolati
nis.

Moterų: dirbti kaip “Finisher” 
prie vyriškų, gerų paltų. Darbas' 
nuolatinis. Prašome kreiptis prie: 
S. Markowitz, 119 Greene St., New 
York’City, N. Y. (99-101)

Reikalingas pirmas mortgečius. 
Kuris asmuo turi pinigų bankoje ir 
gauna mažą nuošimtį norėtų įvest 
savo pinigus be baimės, prašome 
kreiptis po sekamu antrašu: A. J., 
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(99-101)

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

FRANK DOMIKAITIS

Pirkite ir Taupykite ant Grand Stryto
NUO UNION IKI BUSHW1CK AVĖS., BROOKLYNE

REIKALAUKITE

GRAND STREET ŠTAMPŲ
JOS YRA VERTINGOS

Geresnės Prekės
Geras Patarnavimas
žmoniškos Kainos

6is kuponas 
duoda teisę 
gaut $1.00 
stampomis 
su kiekvienu 
pirkiniu už 
$1 ir daugiau

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 26, 1941

Kk. Tėmyklte 
krautuves 
duodančias 
Grand Street 
Štampas.

Pirmą Kartą Amerikoje 
Aostakovlčiaus ‘Plano Kvintetą*’ 

♦ * * ♦ * * 
Antradieni vak. BALANDŽIO 29 

8:45 vai.
CARNEGIE HALL

W. 47 St. <* 7th Ave.. New York City 
TIKI ETAI

Me.. 11.10, S1.I5. 92.20, >2.75, 13.30
Rengia AmeHkiečių-Rusų Institutas

AMERIKINĖ PREMJERA! RODOMA ARTKINO!

'Heroes of The Sea”
Matykite Raudonąjį Laivyną Veikiant!

Didi Sovietų prislruošlmd drama. 
Joj matome tikrus šūvius naujoviško laivyno karo. *■

Nuolat nuo 10 A. M. 20c iki 1 P. M. Šiokiom dienom.
Taipgi vėliausios 
Sovietų Naujienų 

FUmos.
MIAMI FLAYHOUSE

JL Gth AvėM arti 47th St., N. Y.

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

• •
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršieną; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
• •

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

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys.

Make tlū& tke

VERI-THIN’ MTITl—15 
{•well, pink, white or yellow 
gold filled cote......... $29.75

MONTROSE—17-jewtl h«- 
cition’ movement. Pink or yel
low gold filled cote, Guildite 
bock ........................$39.7$ .

j Registered Trod. MArk *

GIFTS FROM YOUR JEWELER ARE GIFTS AT THEIR BEST,

Robert Lipton Jeweler
701 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham Ave. tr Manhattan Ave.

I sivaizduokitc 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.

she will never forget!




