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Ruoškime žiemi
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau 
dies dienraščiui.

Kleofas Jurgelionis parašė 
diskusinį straipsnį SLA reika
lais. Kaipo organo redakto
rius, jis įdėjo jį “Tėvynėn.”

Straipsnis nekaltai parašy
tas. Jame p. Jurgelionis reiš
kia mintį, kad Pild. Tarybos 
nariai daugiau rūpintųsi SIzA 
narių kultūriniais ir medžiagi
niais reikalais.

Dabar, mat, SLA eina pild. 
tarybos rinkimai: seimas arti
nasi, tai reikia plačiau organi
zacijos klausimus svarstyti.

—o—
Bet ne taip mano pp. Gri

gaitis ir Bagočius. Kai jie su
žinojo (koks tai jų ištikimasis 
apie tai jiems pranešė), kad 
tokis straipsnis “Tėvynėje” 
telpa, tuojau įsakė pusę at
spausdintos “Tėvynės” sunai
kinti, tą straipsnį išmesti, jo 
vieton įdėti ką kitą ir išnaujo 
“Tėvynę” spausdinti!

Štai, kokia “žodžio laisvė” 
SLA organe! Redaktorius ne
turi teisės pasakyti žodžio or
ganizacijos reikalais!

Sucenzūruotasis straipsnis 
telpa šios 
Raginame 
dienraščio 
skaityti.

CIO Laimėjo Svarbias Su
tartis Pennsylvanijoj

dienos “Laisvėje.” 
SLA narius, mūsų 
skaitytojus, jį per-

—o---
Andai Grigaitis buvo pasi

ryžęs Jurgelionį išėsti, bet ne
pavyko. Taigi dabar uždėjo 
ant jo cenzūros apinasrį, už
dėjo cenzūrą visiškai panašią, 
kokią p. Smetona vartoja Lie
tuvoje !

Akiregyj to, tas žmogus 
šūkaloja apie demokratiją!

Demokratija jam tik ten, 
kur jis tą demokratiją prave
da, kuria jis pasinaudoja!

Kovo 23 d. sukako lygiai 
metai, kai Hitleris okupavo 
Klaipėdą.

Tai buvo didelis Lietuvai 
smūgis.

Tie Klaipėdos krašto gyven
tojai, kurie prieš metus laiko 
šūkalojo apie “grįžimą prie 
Vokietijos,” šiandien nagus 
kremtasi. Jei jie būtų Lietu
vos pusėje, šiandien jiems ne
reikėtų savo sūnų siųsti, turto 
aukoti karui; jie gyventų neu
traliai, kaip Lietuva.

Gautomis žiniomis, Klaipė
dos krašte šiuo metu viešpa
tauja didelis nusivylimas.

“Keleivio” redaktorius va
dina “Laisvę” “sufašistėju- 
sia.” Kodėl? Jis nepasako. 
Jis turbūt mano, kad šitaip 
pliaukšdamas, jis “Laisvei” 
pakenks. Klysta jis!

Protaująs žmogus šiandien 
mato tuos dalykus, kurie ski
ria “Laisvę” nuo “Keleivio.”

Visąpirmiausiai, “Laisvė” 
priešinga imperialistiniam Eu
ropos karui; “Laisvė” nori, 
kad tuojau būtų padaryta 
taika.

Na, o “Keleivis” remia tą 
ka’rą; jis nori, kad karas pra
siplėštų. Visų socialistų tokia 
politika.

—o---
Negalėdamas argumentais 

mus sumušti, “Keleivis” plūs
tasi, pravardžiuojasi.

Bet mes to nepaisom. Mes 
atsimenam pereitą pasaulinį 
karą. Tuomet mes stovėjome 
prieš jį, o “Keleivis” jį rėmė. 
Jis vadino mus “kaizerio 
agentais” ir kitokiais. Na, ir 
kas pasirodė ?!

—o—
Suomijos-Sovietų karo klau

simu “Keleivis” labai apsitaš
kė melų purvais. Jis mušė, 
mušė bolševikus ir taip juos 
sumušė, kad Helsinkio valdžia 
atsiklaupusi ant kelią malda
vo taikos!

Tuomet “Keleivis” Sovietų 
Sąjungos žmones apšaukė 
“barbarais.” Michel sonas, 
mat, yra labai civilizuotas vy
ras!

Washington. — CIO Sta
tybos Darbininkų Unija iš
gavo sutartį su keliomis 
kompanijomis Pennsylvani
joj, kurios veda didelius 
darbus statyme tiltų, tven
kinių, tiesime vieškelių ir 
kt. Sutartį su šia unija pa
sirašė James J. Skelly, Dal
ton Bros ir dvi kitos stam
bios kontraktorių kompani
jos.

Jos pripažįsta CIO uniją, 
sutinka iš darbininkų algų 
atskaityt unijai duokles 
(check-off), įveda aštuonių 
valandų darbo dieną, pen
kių dienų savaitę; už virš
valandžius ketina mokėt 
pusantro karto daugiau, ir 
prižada, kad samdys tik to
kius naujus darbininkus, 
kurie sutiks įstot į CIO 
Statybos Darbininkų Uniją.

Be Persergėjimo Tapo 
Paskandinti Šeši 

Danijos Laivai
London. — Pranešama, 

kad vokiečių submarinas be 
persergėjimo torpedavo ir 
paskandino prekinį Danijos 
laivą ?Christiansborgą,” 3,- 
270 tonų įtalpos. Šis laivas 
gabeno Anglijai maistą.

Per dvi dienas vokiečių 
submarinai sunaikino viso 
šešis Danijos laivus, su ku
riais žuvo 67 jūrininkai.

Ramiais laikais Danija 
išgabendavo į Angliją ir 
parduodavo daugius laši
nių, kumpių, kiaušinių, 
sviesto ir kitų maisto daik
tų už 150 milionų dolerių 
per metus.

Naziy Lėktuvai Padarę An
glam Daug Daugiau Žalos

Berlin. — Vokiečių spau
da skaitliuoja, kad Vokieti
jos lėktuvai, bombarduoda
mi Anglijos karo laivų sto
vyklą Scapa Flow, padarė 
anglams 419,775,000 markių 
nuostolių, o ahglų lėktuvai, 
bombarduodami Vokietijos 
orlaivių stovyklą saloje Syl- 
te, padarę tiktai apie 1,179 
markes nuostolių.

Senatorius Bijo, kad Roo- 
sęveltas Neįtrauktų 

Ameriką į Karą
Danville, Ęentucky.-Rep. 

senatorius R. A. Taft savo 
kalbose šioj valstijoj per
sergėjo, kad prezidento 
Roosevelto politika esą dar 
gali įvelt Ameriką į Euro
pos karą.

Copenhagen, Danija. — 
Trys lėktuvai su angliškai- 
francūziškais ženklais ap
šaudė kiijkasvaidžiais da
nus ties Varde.

Apsipratę mes su aštriais 
žodžiais, trykštančiais iš prie
šų gerklių. Mes puikiai žino
me tą taisyklę: kai žmogus 
neturi argumento, jis bando 
koliotis. ši “cnata” yra paim
ta iŠ taftisiųjų davatkėlių.

Francūzų Kabinetas 
Gavo Tik Vieno Bal* 

( . *

so Daugumą Seime
Socialistų Vadas Žada, Kad Socialistai Visais Būdais 

Padės Reynaudo Valdžiai Vest Karą
Paryžius. — Naujasis 

Francijos ministeris pirmi
ninkas Paul Reynaud karš
tai atsišaukė, kad seimas 
remtų jo valdžią kare. Rey
naud žadėjo kuo stipriau
siai vest karą prieš Vokie
tiją. Bet seimas tiktai vie
no atstovo dauguma užgy- 
rė Reynaudą ir jo ministe- 
riu kabinėta, v v

268 atstovai balsavo už 
Reynaudo • kabinetą, 156 
prieš jį, o 111 susilaikė nuo 
balsavimo. Po to, seimo at
stovų rūmas išsiskirstė iki 
balandžio 2 d., o senatas iki 
bal. 9 d.

Nežiūrint, kad seimas 
tuom balsavimu išreiškė to
kį menkutį pasitikėjimą 
Reynaudo valdžiai, jinai ne
pasitraukė iš vietos. Bet 
abejojama, ar ši valdžia

kiek ilgiau išsilaikys. Deši
nieji ir vidurio atstovai sei
me sakė, kad dabartinė val
džia neatstovauja piliečių 
daugumos: jinai daugiau
siai sudaryta iš socialistų 
radikalų, republikinių so
cialistų ir joje yra. trys 
šiaip socialistai ministe
rial.

Socialistų vadas Leonas 
Blum seime žadėjo, kad so
cialistai visomis jėgomis 
padės valdžiai vesti karą 
“iki teisingos ir pastovios” 
taikos. Jis reikalavo tautos 
vienybės, persergėjo prieš 
“komunistų propagandos” 
pavojų ir gyrė naujosios 
valdžios prieš-komunistinę 
ir prieš-sovietinę politiką.

Naujasis ministeris pir
mininkas Paul Reynaud sa
vo kalboj seime apšaukė 
Sovietus “išdavikais.”

Draugiški Afganistano San- 
tikiai su Sovietais

Kabul, Afganistan.—Spau
da kai kuriose kitose šalyse 
skleidė girdus, “būk Sovie
tai ruošiąsi užpult Afganis
taną ir būk Afganistanas 
darąs karinius prisirengi
mus,” rašo afganų (laikraš
tis “Islah”, ir vėl užginčija 
tokius girdus:

“Mes, kaip ir pirmiau, už
ginčijame tuos tvirtinimus 
ir laikome juos neturinčiais 
jokios tiesos.

“Draugiški ir geri, kai
myniški santikiai gyvuoja 
tarp Afganistano ir jo kai
mynų.

“Pačioj (europinio) karo 
pradžioj Afganistanas pa
reiškė, kad jis bus bepusiš- 
kas.”

Prancūzam Atrodo, Jog 
Karas Nereikalingas, 
Kaip Rašo “Izviestija”

NAUJA, DIDŽIAUSIA 
AMERIKOS “LEKIAN

TI TVIRTOVE”

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis “Izvies- 
tija” rašo, jog Franci jos 
žmonės nemato reikalo, ko
dėl turėtų būt vedamas šis 
karais. Tai todėl sugriuvoTURKIJA SVARSTO Francijos. tninisterių kabi-

BENDRA VEIKIMĄ SU 
TALKININKAIS

Rooseveltas už Parda 
vimą Talkininkams 

2,000 Naujų Lėktuvų
Prezidentas Remiąs Talkininkus, Kiek Tik Galima, Nejtrau 
kiant Ameriką į Karą, Sako N. Y. Times Korespondentas

Washington. — Preziden-Į vus pardavimui Anglijai ir 
tas Rooseveltas sakė vadam 
Jungtinių Valstijų armijos, 
jog ši šalis gali parduoti 
talkininkams bent 2,000 
naujausių bombinių ir grei
tųjų lėktuvų.

New Yorko Times kores
pondentas Kluckhon rašo:

“Prezidentas Rooseveltas 
aiškiai pasisakė, kad jis no
ri visais būdais padėt tal
kininkams, kiek tiktai gali
ma, be įsivėlimų į karą.”

Anglija ir Franci j a keti
na užsisakyti iš Amerikos 
lėktuvų už tūkstantį milio
nų dolerių (už bilioną), jei
gu Amerika perleis joms 
naujuosius lėktuvus 
liausiais išradimais 
gerinimais..

Prez. Rooseveltas 
bedirbant Amerikoje

su vė- 
ir pa-

sako: 
lėktų-

Santa Monica, Calif.—čia 
pastatyta didžiausia “le
kianti tvirtovė” Amerikos 
armijai—bombanešis lėktu
vas, kuris sveria 70 tonų. 
Jis valdžiai kaštuoja per 
milioną dolerių. Lėktuvas 
pavadintas B-19. Jis gali 
vienų pradėjimu, nenusi
leisdamas, skrist 6 tūkstan
čius mylių ir nešti 28 to
nus bombų.

Šis oro milžinas turi ke
turis inžinus, kurie išvysto 
tiek jėgų, kaip 24 tūkstan
čiai arklių. Lėktuvo plotis 
nuo vieno sparno -galo iki 
kito sparnų galo—210 pėdų. 
Jis gali skristi apie 200 my
lių per valandą. Šį lėktuvą 
pastatė Douglas orlaivių 
fabrikas.

Kokiais pabūklais, apart 
bombų, tas lėktuvas bus 
ginkluotas, tatai dar ne
skelbiama. Amerikos karo 
ministerija sąkosi nežinan
ti, kokio dydžio bombane- 
šiai dabar budavojami Eu
ropoj. Todėl jinai šį lėktu
vą vadina tik didžiausiu ka
riniu orlaiviu Amerikoj, o 
ne pasaulyj.

Pernai buvo išvogti, bet 
paskui atgauti to lėktuvo 
planai.

Komunistų

Istanbul, Turkija. — Tur
kų, anglų ir francūzų kari
niai vadai, susirinkę Alep
po j, tariasi, kaip geriau su
derint veikimą jų armijų, 
laivynų ir oro laivynų.

Turkija pašaukė į tuos 
pasitarimus taipgi turkų 
karininkus, kūrįe tarnauja 
Turkijos atstovybėse Grai
kijoj, Rumunijoj įr kituose 
Balkanų kraštuose.

Turkų valdžia įsakė grižt 
namo visiem savo preki
niam laivam iš svetimų 
vandenų ir prieplaukų. To
liau, be specialio valdžios 
leidimo negalės iš savo van
denų išplaukti nei vienas 
Turkijos laivas, turintis 
daugiau kaip 150 tonų įtal
pos.

i..netas, vadovautas Daladie- 
ro. — Kad tik pusė Fran
cijos seimo atstovų balsavo 
už pasitikėjimą naujajai 
Francijos valdžiai su Rey- 
naudu priekyje, tatai vėl 
parodo, jog nėra Franci jo j 
kariškos žmonių vienybės.

“Izviestija” sako, jog 
slapti komunistų laikraščiai 
reguliariai išleidžiami, nors 
valdžia skelbė, būk jinai 
numarinus komunistų spau-

išgąsčiu 
rašo “Iz-

daug be-

Bulgarai Entuziastiškai Svei
kino Sovietą Lakūnus

Sofija, Bulgariją. — čia 
atskrido milžiniškas kelei
vinis Sovietų orlaivis. Žmo
nės pasitiko sovietinius la
kūnus su didžiausiomis, 
trukšmingiausiomis sveiki
nimo demonstracijomis. 
Kai bulgarų valdžios auto
mobiliai vežė tuos lakūnus 
per miestą, žmonės apmėtė 
juos gėlėmis; daugelis pri- 
puldami bučiavo lakūnus.

Atskridimas. šio sovieti
nio lėktuvo pažymi atidary
mą oro linijos tarp Mas
kvos ir Bulgarijos sostinės 
Sofijos.

Atstovas dr. L. Dikme- 
djev, Bulgarijos seime, ra
gino padaryt tarpsavines

Charlton, Anglija. — Čia 
per eksploziją Harvey inži
nerijos darbų fabrike už
mušta 4 darbininkai.

Maskva
Internacionalo ekonominis 
rašytojas Varga rašo, jog 
talkininkai ir Vokietija ne
pradeda tikro karo sausu
moj ir ore žymia dalim to
dėl, kad bijo savo darbinin- pagalbos sutartį su So vie
kų sukilimo. tais. 1

MOLOTOVAS NEVAŽIUOS 
VOKIETIJA, SAKO SO

VIETŲ SPAUDA
Maskva. — Užsieniuose 

buvo plačiai paskleista gan
dai, kad Molotovas, Sovietų 
komisarų pirmininkas, grei
tu laiku važiuosiąs į Berly
ną. Valdiška Sovietų žinių 
agentūra Tass užginčija 
tuos gandus ir sako:

“Neturi Visai jokio pa
grindo tie girdai, kuriuos' 
buvo paskleidę įvairūs už
sieniniai agentai, būk So
vietų Sąjungos Komisarų 
Tarybos pirmininkas Molo
tovas keliausiąs į Berlyną 
ar į kokį kitą Vokietijos 
miestą ar į* Vakarinę Uk
rainą.”

Franci j ai, bus išplėtota or
laivių pramonė Amerikoje; 
tai paskui trumpu laiku bi
le kada galima bus įvalias 
prisibudavoti, kiek tik rei
kia, lėktuvų Amerikos ar
mijai ir laivynui.

Rooseveltas nebijo per
leist talkininkams ameriki
nius lėktuvus su nąujais 
pagerinimais. Jis sako: da
bar lėktuvas, kad ir nevar
tojamas, pasensta per šešis 
mėnesius, nes po pusmečio 
būsią Amerikoje išrasta 
dar naujesnių pagerinimų 
kariniams lėktuvams.

Jungtinių Valstijų kon
gresas yra nutaręs 5,500 
lėktuvų šios šalies armijai 
ir laivynui. 2,000 tų lėktu
vų skiriama į atsargą (re
zervą).

Bet prez. Rooseveltas tei
gia, jog dabar ta atsarga 
nereikalinga ir galima šiuos 

; 2,000 lėktuvų skirt pardavi- • 
mui talkininkams.

Amerikos iždo ministeris 
Morgenthau karštai prita
ria Roosevelto planui.

Kongreso komisija kari
niais reikalais pradės šią 
savaitę svarstyt, ar parda- 
vinėt naujoviškiausius kari
nius Amerikos lėktuvus tai- . 
kininkam ar ne.

i>'

“Francūzų armijos mobi
lizacija buvo su 
padaryta,” kaip 
vi esti j a”:

“Miestuose yra
darbių, o tuo pačiu laiku 
taip’ trūksta darbininkų 
kaimuose, kaip dar niekad 
pirmiau. Pristatymas žmo
nėms reikmenų taip iškri
kęs Franci jo j, kaip dar nie
kuomet pirmiau; išvežioji- 
mas - transportas susmu
kęs; užfrontėje gi siaučia 
kaip pamišęs spekuliavimas 
ir visoks plėšikiškas žmo
nių išnaudojimas.”

AIRIAI PADEGĖ ANGLŲ 
KALĖJIMĄ

London. — Airiai repub- 
likiečiai kaliniai Dartmoor 
kalėjime surišo du sargybi
nius ir padegė vieną kalėji
mo dalį. Pašaukta policija 
numalšino kalinius ir gais
ras tapo užgesintas.

RAUDONARMIEČIAI
UŽĖMĖ HANGOEI
Y .

Helsinki, Suomija. Sovie
tų kariuomenė užėmė Han- 
goe pusiausalį, pagal sutar
tį su Suomija. Pusiausalis 
parsamdytas Sovietam tris
dešimčiai metų.

ORAS. — Giedra ir šalta.

Menkas Veikimas Vakaru 
Karo Fronte

Paryžius. — Francūzų 
komanda sako, kad francū: 
zai atmušę kelis puolimus, 
kuriuos darė vokiečių žval
gai.

Francūzų lėktuvai skrai
dė per vokiečių tvirtumų li
niją ir darė apžvalginėji- 
mus.

Berlin. — Oro kovoje va
karų fronte, vokiečių lėktu
vas nušovė žemyn vieną an
glų lėktuvą. Vokiečių orlai
viai apžvalginėj o Franci jos 
tvirtumas ir gana tolimus 
miestus.

Vokiečiai teigia, kad An
glį j os-Franci jos lėktuvai 
kartotinai skraido per be- 
pusiškas šalis, Belgiją, Ho- 
landiją ir Luksemburgą.

Berlynas Neturįs Žinios, ar 
Anglai Nuskandino Vo

kietijos Laivą
Berlin. — Vokiečių ko

manda sako, kad anglų sub
marinas torpedavo prekini 
Vokietijos laivą “Heddern- 
heimą” Šiaurinėje Jūroje, o 
ne pietiniai - vakariniame 
gale Baltijos Jūros. Vokie
čių vyriausybė negavo pa
tvirtinimų, kad anglų sub- 
marinas būtų sunaikinęs tą 
4,947 tonų laivą.

London. — Anglai teigia, 
kad jų submarinas paskan
dino vokiečių laivą “Hed- 
dernheimą,” bevežant jam 
geležies rūdą iš Švedijos. 
Jis buvęs tos rūdos pri
krautas vienoj šiaurinėj 
Norvegijos prieplaukoj.

Anglų submarinas, sako
ma, paėmė nuo laivo vy
riausią mašinstą kaip be
laisvį, o trisdešimt penkiem 
kitiem laivo įgulos nariam 
davė laiko susėst į valtis ir 
išsigelbėt,. Anot anglų, tai 
jie Šį laivą sunaikinę už 8 
mylių nuo Danijos kranto 
ir už 18 mylių nuo vokiečių 
prieplaukos Fredericksha- 
veno.

New York — Republiko- 
nas senatorius G. P. Nye 
tvirtino, jog Amerikos at
stovas Kanadai, Cromwellis 
“pagal Roosevelto norą” 
agitavęs šią šalį eit karan, 
išvien su talkininkais.

Lahore, Indija. — Deši
nieji Indijos mahometonų 
vadai reikalauja mahome
tonam visiškos savivaldybės 
tose Indijos provincijose, 

; kur jie sudaro daugumą.
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Geras Pasiūlymas
Kolombijos respublikos vyriausybė at

sišaukė į visas kitas abiejų Amerika 
(Pietų ir Šiaurės) respublikas, siūlyda
ma joms tarti bendrą žodį dėl Ispanijos 
anti-fašistų kalinių. Kolombijos valdžia 
ragina reikalauti gen. Franko išleisti iš 
kalėjimų tuos visus šimtus tūkstančių 
respublikiečių, laikomų kalėjime. Jeigu 
Franko nenori jų laikyti Ispanijoj, tai 
abiejų Amerikų respublikos turėtų su
daryti sąlygas tuos anti-fašistus žmones 
paimti čion.

Tai žmoniškas sumanymas. Jei tik 
visos respublikos prie to reikalavimo sa
vo balsą pareikštų, tai be abejo, Franko 
ir turėtų išpildyti. Čia itin svarbus būtų 
žodis Jungtinių Valstijų valdžios. Ką ji 
mano tuo reikalu daryti, kol kas 
nėra žinių.

dar

Socialistai Karo Valdžioj
Kai Daladieras iš premjerystės pasi

traukė, Francijos premjeru tapo paskir
tas žymus bankininkų reikalų gynėjas 
Reynaud. Akyva, kad jis į savo kabine
tą įtraukė ir socialistų lyderius. Vienas 
socialistas — Albert Serol,—yra teisin
gumo ministeris. * • s

Socialistai padės Francijos bankinin
kams ir Anglijos lordams mobilizuoti 
darbininkus ir siųsti juos karo frontan 
mirti “už tėvynę ir demokratiją”. Būda
mas “teisingumo” ministeris, socialistas 
Serol labai daug Francijos bankinin
kams pasitarnaus slopinime darbininkų 
—ypačiai komunistų. Ko būtų nedrįsusi 
daryti pati stambioji Francijos buržua- 

. zija, tą padarys socialistų lyderiai.
Francijoje šiandien yra įvestas negir

dėtas teroras. Į kalėjimus sugrusta tūk
stančiai darbo žmonių veikėjų. Virš 40 
komunistų parlamento narių yra teisia
mi karo teismo. Komunistų Partija nu
slopinta, daugybė darbo unijų pasmaug
ta. Vis tik dėlto, kad jos arba jie pasisa
kė prieš tą bjaurią skerdynę, į kurią Da- 
ladiero valdžia įtraukė kraštą.

Nereikia manyti, kad toji reakcija at
slūgs, socialistams į valdžią įėjus. Ne! Ji 
plėsis. Juo labiau Francijos liaudis bus 
į karo nasrus stumiama, juo daugiau ji 
kentės skurdą, paeinantį iš karo, tuo 
žiauriau Francijos buržuazija su socia
listų vadais tąją liaudį smaugs. O pa
saulio socialistų lyderiai džiaugsis, kaip 
jų sėbrai darbuojasi “demokratiją vy- 
kindami.”

Kaip gi jis bando įpiršti lietuviams 
Anglijos ir Francijos politiką? Jis sako: 
Jei Anglija ir Francija karą laimės, tai 
Lietuva atgausianti Klaipėdą.

Kuo jis tą remia? Turbūt nei jis pats 
nežino. Kai Hitleris buvo pasimojęs 
Klaipėdą pasiimti, tuomet Lietuva krei
pėsi pas Angliją ir Franciją užtarimo, 
bet jo negavo. Anglijos ir Francijos val
dovai nieko nesakė, bet džiaugėsi, many
dami, kad Hitleris, pasiėmęs Klaipėdą, 
žygiuos ant Maskvos! Jei Anglija ir 
Francija tuomet būtų griežtai pasisakiu
sios prieš Hitlerį, tai pastarasis, turbūt, 
būtų gerokai pagalvojęs pirmiau, negu 
Klaipėdą užėmęs. Bet ne. Vadinasi, 
Klaipėda buvo Hitleriui atiduota su An
glijos ir Francijos pritarimu.

Paimkim kitus Anglijos ir Francijos 
talkininkus—-lenkus. Lenkų ponai sako: 
jei Anglija ir Francija karą j laimės,*, tai 
jiedvi atstatys “istorinę; Lenkiją”.; Q tai 
reikš, kad iš Lietuvos būsiąs atimtas Vil
nius ir, veikiausiai, pati Lietuva būtų 
padaryta. Lenkijos dalimi. Žinoma, čia 
yra lenkų tik svajonės, kadangi Sovietų 
Sąjunga Lietuvą visuomet gins ir Vil
niaus niekam pasiimti iš jos gražuoju 
neleis.

Bet ne tame čia dalykas. Dalykas ta
me, kaip Anglijos ir Francijos valdovai 
susiranda sau agentus kitose tautose.

Mūsų gi nuomone, geriausiai būtų, 
kad karas juo greičiau užsibaigtų be jo
kių laimėjimų. Tuomet būtų 'išgelbėta 
milijonai žmonių gyvybių ir daugybė 
turtų. Tas reikštų didžiausią laimėjimą. 
Na, a Vokietijos žmonės savu ruožtu ap
sidirbs su Hitleriu, kaip Anglijos ir 
Francijos žmonės apsidirbs su savo val
dovais.

Už tai, kad mes taip sakome, tai men
ševikai mus vadina “Hitlerio agentais” 
ir net “komunaciais.”

Tegu jie sau vadina, kaip tik nori. O 
mes dirbame ir dirbsime už taiką, prieš 
žmonių skerdynę, į kurią menševikai 
bando ir Ameriką įtraukti.

E? i I

Kaip Kurstomi Žmonės į Karą
Andai St. Louise kalbėjo Čikagos 

menševikų lyderis Grigaitis. Kalbėdamas 
apie karą, jis, žinoma, prisimygęs rėmė 
Anglijos ir Francijos politiką. Jis, kaip 
ir jo sėbrai Francijoj ir Anglijoj, daro 

iską, kad juo daugiau kraštų įsitrauk
tų į karą, kad Franci j a ir Anglija karą

Kas Būtų Vilniuje, Jei Anglija ir 
Francija Laimėtų

t “Vilnis” rašo:
“Nuo pat Želigovski j ados laikų fran- 

cūzų buržuazinė spauda buvo palinkusi 
šmeižti Lietuvą. Vilnius, jos akimis žiū
rint, visuomet buvo lenkų miestas. Todėl 
negalima nei stebėtis, kad šiuo laiku 
francūzų geltonlapiai dar labiau užaš
trino šmeižimų kampaniją.

“Francūzų spauda ir politikieriai per
stata dalykus taip, kad Vilniaus krašte 
gyvenanti lenkai baisiai persekiojami ir 
teriojami ir kad lietuviai saką būk lenkų 
kalba “tinka tik šunims.”

“Dienraštis ‘La Victoire’ skelbia: ‘Tau
tų Lygai yra pranešta apie lietuvių žiau
rumus Vilniuje, o Lietuva dar tebėra 
Tautų Lygos narys.’

“Didelio čia daikto, kad pranešta! Lie
tuvai nėra jokio reikalo baiminties ta 
popierine organizacija, kuri neturi nei 
reikšmės, nei autoriteto.

“Francūzų reptilinė spauda, Sikorskio 
‘valdžios’ informuojama, nuolat zaunija, 
kad Lietuva jau prarado savo nepriklau
somybę ir kad ‘lietuviai esą vokiečių- 
rusų tironijos apmokamais budeliais.’ 
Tai yra dvilypis šmeižimas, nukreiptas 
ir prieš Lietuvą ir prieš Sovietus.

“O yra žmonių, kurie mano, kad len- • 
kų ponai pasitaisė, kad 'jie bent šio-to 
pasimokino. Kaip tik atbulai. Tie nauji 
lenkų emigrantai, kurie po pralairhėto 
karo subėgo Francijon, visiškai atsisvei
kino su realybe. Greit jie pradės sieno
mis laipioti. Juos apima koks tai politi
nis blūdas.

“Jei Francija-Anglija laimėtų šį karą 
ir atsteigtų Lenkijos valdžią, tai Vilniuje 
įvyktų tokios skerdynės, kokių tas mies
tas nėra matęs savo istorijoj!”
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Conn. Teismas Už
draudė Gimdymo Kontrolę

Hartford, Conn. —Auks
inis Connecticut valstijos 
smas andai buvo išteisi- 

ęs du gydytojus ir vieną 
augę, kurie davė patari- 

tms, vaistus bei prietaisus, 
p moterims apsisaugoti 

o nepageidaujamų kūdi- 
gimdymo.

Dabar vyriausias to$ val- 
teismas panaikino 

ano teismo sprendimą, nors 
kaltinamieji įrodinėjo, kad 
moterų sveikatos gelbėji
mas kartais reikalauja su
stabdyt gimdymus.

Italija Pasigamina Žymiai 
Daugiau Anglies

Washington.— Čia gau
ta žinių, jog pernai Italija 
išsikasė apie 2 milionus to
nų minkštosios anglies Sar
dinijoj ir Isirijoyf tai 42

\ 
procentai daugiau negu už
pernai.

Be to, pernai Italija pasi
gamino 100,000 tonų kieto
sios anglies ir 1,058,000 to
nų lignito, pusiau-anglies.

Italija stengiasi pasiliuo- 
suot nuo anglies pirkimo iš 
užsienių.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Jūsų Artimam Draugui, So, 

Boston, Mass. — Atsakymas 
parašytas nedraugiškoj dva
sioj, todėl netilps. " "I

Išmokėjimui Intertypo 
Aukotojai

Naujosios, vėliausio išto
bulinimo raidėm rinkti ma
šinos išmokėjimas, mūsų 
dienraščiui yra našta. Ta
čiau ta našta yra pakelia
ma. Už naująją Intertype 
mokame po $100.00 į mėne
sį ir mokėsime per ištisus 
du metu.

Draugijos- '• ir biznieriai, 
duodantieji JLaisvei” spau
dos darbus, ‘padeda mašiną 
išmokėti. Daug padeda prie 
išmokėjimo Atie (' “Laisvės” 
painiotai, lįiirie < paaukoja 
laikas nuo laiko -į mašinos 
išmokėjimo ’.fondą. .

Įsigijimas naujos mašine- 
rijos pastatė “Laisvės” 
spaustuvę aukščiau techniš
kai už visas lietuvių spaus
tuves Amerikoje. Dėka ge
rai mašinerijai, “Laisvės” 
spaustuvė padaro greit ir 
gražiai visokius spaudos 
darbus. Darbų turime, bet 
galėtume padaryti dar dau
giau jų negu, kad iki šiol 
padarome. Visur reikia rū
pintis gavimu “Laisvei” 
spaudos -darbų.

Šiuom kartu mašinos iš
mokėjimui dovanų 
sekamai:

Pasveikinimas su 
metais dienraščiui 
$18.00 nuo būrelio 
binghamtoniečių.

Per drg. W. Černiauską 
iš Rochester, N. Y., $9.75, 
tai (pinigai uždirbti lei
džiant pusę) tono anglių, 
Sherelio aukautų.

Senukas Juozas Dauba
ras, iš Athol, Mass., pri
siuntė “Laisvės” reikalams 
$7.00. Iš Montreal, Canada, 
lankėsi Antanas Šerpytis ir 
paaukojo $5.00; V. Petrai
tis, New York City, $4.50. 
V. Navašinskas, Bridgeport, 
Conn., $2.50; L. L. D. kp., 
Nashua, N. H., $2.50; Peter 
Walkins, Daisytown, Pa., 
$2.25; Juozas Be r eika, 
Great Neck, N. Y., $2 ir 
K. Petrelio, Phila., Pa., $2; 
P. Niukas, Rochester, 
Mass., $2.

Po $1: A. Sabulienė, So. 
Boston, Mass., John Minei- 
kis, Montello, Mass., J. Ma- 
zenis, Clinton, Ind., Teklė 
Jonušienė, Schenectady, N. 
Y., August Hintza, B’klyn, 
N. Y., J. Steponaitis, Broo- 

gavome

naujais 
“L.” ir 
lietuvių

ladelphia, Pa., J. Jerome, 
Barre Plain, Mass., Jonas 
Lastauskas, Camden, N. J., 
J. Kairūkštis, B’klyn, N. Y., 
J. A. Jerome, Barre Plains, 
Mass., M. Latvėnas, S. Nor
walk, Conn., Helen Kudir- 

Lietuvos nepriklausomybės šventė pirmą kartą laisvai švenčiama sostinėje Vilniuje. Vasario 16 dienos iškilmingojo 
akto Vilniaus miesto teatre prezidiumas: iš kairės Į dešinę: žydę ir stačiatikiu rusę vyriausieji dvasininkai, 1. e, p. 
Vilniaus rinktinės vadas gen. Černius, žemės ūkio ministras Audėnas, vidaus reikalų min. gen. Skučas, švietimo 
ministras dr. Jokantas, ministras pirmininkas A. Merkys, Vilniaus miesto burmistras Stašys, vyriausybes įgaliotinis 
ministras Bizauskas, vyskupas Matulionis, krašto apsaugos ministras gen. Musteikis, totorių vyr. dvasininkas-muftis.

kienė, Hillside, N. J., P.
Frayer, Summerlee, W. Va.

Po 50c: ’John Zekis, Rock
ford, Ill., B. Markevičius, 
Churchville, N. Y., M. Gry
bas, Aberdeen, Wash., Joe 
Kaculis, E. Brewster, Mass., 
Agnes Auglis, Bellerica, 
Mass., M. Yanavičienė, Wa
shington, Pa., A. Milusevi- 
čius, Cambridge, Mass., J. 
Likas, So. Boston, Mass., J. 
Malinauskas, New Britain, 
Conn., J. Galminas, Dear
born, Mich., Peter Cox, 
Dorchester, Mass., P. Kval- 
kauskas, Zion Grove, Pa., 
S. Umbrosas, Oregon City, 
Oregon, M. Šipaila, Nauga-

Klausimai ir Atsakymai
iiTeisių Bilius” Yra Dalis 

Jungt. Valstijų Kons
titucijos

kelis
Klausimas

Neseniai skaičiau 
straipsnius apie Amerikos 
Teisių Bilių. Kur galiu ras
ti pilną turinį to biliaus?

Atsakymas
“Teisių Bilių” vadiname 

pirmus dešimts priedų prie 
Jungt. Valstijų Konstituci
jos. Jie pirmo Kongreso 
buvo pasiūlyti tam Kon
gresui susirinkus New Yor
ke rugsėjo mėn. 1789 m. ir 
veikia nuo gruodžio mėn. 
1791.

FLIS.

teritori- 
sutar-

neaiš-

Klausimas
Gerbi ami Redaktoriai: 

Dabar [visokia spauda labai 
daug rašo apie tai, kad še
ši šimtai tūkstančių finų 
(suomių) kraustosi iš So
vietam atiduotos 
jos pagal pasirašytą 
tį. Jų likimas esąs labai 
liūdnas.

Ve kas man labai 
ku? Ar tie žmonės savano
riai kraustosi iš tų vietų, 
ar jie yra verčiami apleisti 
savo namus pagal sutartį? 
Kadangi gal ir daugeliui 
kitų šis klausimas nesu
prantamas, tai prašau at
sakyti per “Laisvę.”

S. B.
Atsakymas

Buržuazinė spauda iš to 
viso dalyko verda pikčiau
sią smalą, idant toliau pur
vinti Sovietų Sąjungą. Vi
sų pirma, nei sutartis, nei 
Sovietų valdžia nereikalau
ja—neverčia tuos finus iš 

tuck, Conn., J. Bukauskas, 
Seattle, Wash., A. Gailiū- 
nas, Phila., Pa., J. Kiaušas, 
Chicago, dll.; B. Marčioms, 
Waterbury, ' Conn., D. J. 
Burba, Stamford, Conn., D. 
Derkintis, Wilkes - Barre, 
Pa., Antanas Litvaitis, 
Brooklyn, N. Y., S. Ketchin, 
Windsor Locks, Conn., Mr. 
and Mrs. Benevičiai, Mon
tello, Mass, ir Ch. Strauss, 
Thomas, W. Va., J. Liau- 
danskas, Lewiston, Me., 25 
centus.

Kai kurios iš aukščiau 
paduotų aukų yra senokai 
prisiųstos. Bet didžiuma 
paskutinėm savaitėm. Gra
žus pluoštukas dovanų, šir
dingai dėkojame visiems, 
kurių vardai aukščiau iš
spausdinti, už gražų pri
siminimą dienraščio.

P. Buknys.

Viborgo ir kitų sričių 
kraustytis. Jie gali ten pa
silikti savo namuose ir gy
venti. Ir, aišku, didžiuma 
pasiliks ir gyvens. Bėga ir 
išbėgs daugiausia buržua
ziniai elementai, kurie bijo 
sovietinės - sociali stinės 
santvarkos; taipgi tamsuo
liai, kurie taip priprato po 
ponų letena gyventi, jog jie 
neįmano, kaip čia jie dabar 
galėtų be ponų apsieiti.

Antra, daug tų žmonių iš 
tų sričių jau seniai iškraus
tė, išgrūdo Helsinkio val
džia karui vos prasidėjus. 
Juk buvo atvejų atvejais 
spaudoje pranešta, kad 
Mannerheimo armija gink
lų pagalba gyventojus varo 
iš namų ir jų namus palei
džia į pelenus, idant atėjus 
Raudonoji. Armija negautų 
jokios pastogės.

Pavyzd žiui 
miestą Viborgą.
ten gyvenę apie 80 tūks
tančių gyventojų. Helsinkio 
valdžia prieš pasidavimą 
beveik visus tuos gyvento
jus varu išvarė iš namų. 
Taip miestą ištuštino, jog 
beliko tiktai tūkstantis ki
tas civilių gyventojų. O 
buržuazinė spauda dabar 
taip rašo, jog atrodo, kad 
.tie 80 tūkstančių Viborgo 
gyventojų viską susiėmę 
dabar bėga nuo ateinančios 
Sovietų valdžios. Nedvejo
jančiai galima tvirtinti, kad 
jeigu Viborgo gyventojai 
nebūtų buvę Helsinkio val
džios išvaryti pirmiau, jei
gu jie tebegyventų Vibor- 
ge, tai 95 nuošimčiai jų pa
siliktų ramiai sau gyventi 
ir kurti naują gyvenimą 
prie sovietinės santvarkos.

paimkime
Pirmiau

Wilkes Barre, Pa.
šioj apielinkėj yra susitve

ręs Lietuvių Progresyvių Kliu- 
bas, kuris gyvuoja nuo 1933 
metų, šitame kliube yra viso
kių pažiūrų žmonių—progre
syvių, katalikų, bolševikų ir 
tautininkų. Visi, nežiūrint kas 
per vienas, dirba iš vieno ir 
labai gražiai sutinka.

Šis kliubas šiandien turi sa
vo svetainę, kurioj laikoma 
visokį susirinkimai ir visoki 
parengimai.

Šis kliubas turi grupę lošė
jų, kurie rengiasi prie pabai
gos sezono sulošti dramą 
“Kerštinga Meilė” ir trumpą 
komediją “Vienas iš Mūs Tu
ri Apsivest.” Bus vaidinama 
gegužės 5 dieną, kliubo sve
tainėj.

Taipgi kliubas duoda para
mą vaikų mokyklėlei, kurie 
sueina kas penktadienis mo
kintis dailės ir lietuvių kal
bos ir rašybos.

Kovo 31 d. šis kliubas lai
kys šeštą metinį bankietą Ho
tel Redington. Bus prirengta 
vakarienė ir didelė programa, 
kuri bus girdėtis per radio 
stotį WBAX nuo 8 iki 9 vaka
re. Dalyvaus miesto gaspado- 
rius Loveland, 
Fine; kalbės 
Scrantono; 
gaspadorius 
A. Kubilius, 
moj dalyvaus 
Rigelienė ir Frances Shepo- 
raitė. Taipgi bus duetų, su
dainuos F. Sheporaitė ir S. Sa- 
kocus ir Albina Sheporaitis su 
Stasiu Sakocu. Dainuos lietu
vių sekstetas, kuris susideda iš 
A. Snyder, A. Malevekas, A. 
Balekonis, J. Baranauskas, J. 
Unas ir S. Mishkel. Akompa
nuos pianu Anna Maras dėl 
visų dainininkų.

Toastmasteriu tą vakarą 
bus kliubo pirmininkas A. 
Sharnulis.

Komisija surengimui šio 
bankieto susideda iš A. Am- 
brosaitrs, • A.i Grigaitienė, A. 
Whitecavage, J. Tunaitis ir 
M. Kupris.

Komisija nuoširdžiai kvie
čia visus lietuvius dalyvauti 
šiame bankiete, Kreipkitės ti- 
kietų pas komisiją arba pas 
kliubo narius.

Ten Būsiu.

r

Judge J. S. 
J. B. Saulunas iš 
dalyvaus miesto 
Fred 1 luster ir 

Dailės progra- 
solistės Marė

Bucharest, Rumunija. — 
Čia neužilgo prasidės dery
bos dėl prekybos tarp Ru
munijos in Vokietijos.

Jei atsimenate, tai mes 
“Laisvėje” keliais atvejais 
persergėjome lietuvius. Mes 
sakėme, kad karui pasibai
gus, Suomijos ir pasaulio 
buržuazija šitą Helsinkio 
valdžios deginimą kaimų ir 
miestų ir terorizavimą gy
ventojų bandys suversti ant 
Sovietų Sąjungos. Dabar 
taip ir daroma.
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Straipsnis, Kurį pp. Grigaitis su 
Bagočiumi Sucenzūravo

t ■

Žemiau telpa straipsnis, kurį “Tėvy
nės” redaktorius buvo parašęs “Tėvy
nei” kaipo diskusinį, bet kurį pp. Gri
gaitis ir Bagočius sucenzūravo. Buvo 
taip: straipsnis buvo įtalpintas “Tėv.” 
num. 12-tam. Kai viena pusė laikraš
čio jau buvo atspausdinta, atėjo tele
gramomis įsakymai jį konfiskuoti. Tu
rėjo būti sunaikintas visas “mušimas” 
ir “Tėvynė” iš naujo spausdinta. Vie
toj šio straipsnio, įtalpinti kiti trys 
redakciniai straipsneliai.

Šiuo metu, kai eina piki, tarybos 
rinkimai, kai SLA ruošiasi prie seimo, 
labai svarbu padiskusuoti visus vidu
jinius organizacijos klausimus. Mums 
labai įstabu, kad pp. Grigaitis su Ba- 
gočium pasirįžo neleisti " net organo 
redaktoriui pasakyti savo nuomonės 
ŠIA organe. Prie ko p. Grigaitis ma
no SLA privesti su tokia savo demo
kratija? Tegu patys SLA nariai, pa
skaitę straipsnį, atsako į tai.

—“Laisvės” Redakcija.
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KAME PILDOMOJI TARYBA 
GALĖS PASITAISYTI
Per ilgus metus laiko Susivienijimas 

po truputį susikrovė didelę krūvą aukso, 
kaipo atsargos pinigus savo narių naš
lėms ir našlaičiams. Per ilgus metus lai
ko ta krūva aukso buvo mums kaip už
vėja, kurioj mes raminomės, kad turime 
atsargos. Ta krūva aukso tebėra iki šiol. 
Ji tebėra užtektinai didelė ir tebegali 
duoti mums visiems užtikrinimą nelai
mės valandoj. Bet jau nuo keturiolikos 
metų dalis to aukso pavirto ir metai po 
metų vis daugiau virto į ką nors kitą ir 
nebebuvo auksu. Mūsų didelė krūva au
kso apsinešė dulkėmis, jovalu ir šlamštu, 
ir po tomis dulkėmis, po tuo jovalu ir 
šlamštu sunku bebuvo įregėti auksą. 
Dar trys ketvirtadaliai krūvos pasiliko 
tikru auksu, bet virš tos krūvos kaip gry
bai drėgnumoje išaugo flapauzės, forklo- 
zuoti namai ir garažai ir papso dirbtu
vės, namai su pamatais ir namai ant viš
tos kojų, namai su karčemomis ir na
mai be karčemų, ir didelis sąšlavynas 
gražiai spausdintų popiergalių, kurie ki
tą syk buvo vadinami aukso’ bondsais.

Rodos tas sąšlavynas visai neprivalėjo 
išaugti ant mūsų aukso krūvos. Bentgi 
jis neturėjo išaugti toks didelis. Bet jis 
išaugo, kaipo įkirus liudininkas mūsų 
menkumo. Jis pirmiausiai liudija, kad 
mes dorovėje nebuvdlne tvirti, kad nei 
mes patys nebuvome susitvirtinę doro
vėje, nei mūsų vadai nei mūsų religija 
nei mūsų “politika” nei kiek nebuvo pri
sidėję prie mūsų sutvirtinimo dorovėje, 
ir kad mūsų sąžinės jauslumas buvo 
pranykęs prakeikto dolerio įtakoje. Tas 
sąšlavynas toliaus liudija, kad mes buvo
me visuomeniški neišaugėliai, žmonės be 
atsakomybės ir garbės jausmo. Tas są
šlavynas liudija, kad kas nors iš mūsų 
buvo latras, kas nors godišius, kas nors 
kvailys arba lengvai apgaudinėjamas 
grinorius, “suckeris.”

Suprasdami šiandien tai viską, rodos 
turėtume suprasti ir tai, kad mums to 
sąšlavyno reikia kuogreičiausia atsikra
tyti ir daugiau sąšlavynų nebeauginti, 
dabojant, kad mūsų aukso krūva tiktai 
grynu auksu augtų. Bet, dėja, išrodo, 
kad tas sąšlavynas prilipo prie mūsų, 
kaip koks amžinas griekas. Jau praėjo 
dešimts metų kaip mes neva bandome 
apsikuopti, o tas sąšlavynas su visais 
savo kebėkliais koks buvo toks tebėra, 
ir jame dyla ta dalis aukso, kūną galė
tume gauti pardavę kenksmingus mums 
griozdus džunkmanui. Darosi dar blo
giau. Tebegulėdamas ant mūsų pečių 
tas puvėsių kraitis labai slopinančiai vei
kia į mūsų organizacijos dvasią, sumai
šo ją su sąšlavomis ir purvais, užmuša 
iniciatyvą veikti organizacijos ateičiai, 
ir nukreipia ir narių ir Centro valdybos 
dėmesį į visai pašalinę svetimą mums 
sritį.

Dalykai atėjo iki to, kad mes šiandien 
nebeturme tokios Pildomosios Tarybos, 
kuri pirmoj vietoj rūpintųsi tikraisiais 
Susivienijimo reikalais, apdraudos, lab
darybės ir kultūros reikalais, arba mūsų 
jaunimo auklėjimu ir Susivienijimo atei- 
čia. Mes turime Pildomąją Tarybą, kuri 
visomis savo mintimis ir visa siela yra 
atsidavusi “rūpesčiams” apie mūsų už
gyventą sąšlavyną, ir be to nieko kito

nemato ir negali matyti. Jeigu tie rūpes
čiai, apie sąšlavyną jau taip pagauna 
žmones patekusius į Pildomąją Tarybą, 
ir jeigu be to mes negalime būti, tai 
kažin ar mums nereikėtų turėti prie Ta
rybos, kuri rūpinasi sąšlavynu, dar kitą 
Tarybą, kuri rūpintųsi kultūriniais Su
sivienijimo reikalais. Susidarė padėtis, 
iš kurios turime greitai surasti išėjimą.

Eigoje dalykų dabartinė mūsų Tary
ba, kurios didžiuma narių pirmiau ne- 

* buvo buvę prie Susivienijimo valdžios, 
tiesioginiai paveldėjo ne tikruosius fra- 
ternalės organizacijos rūpesčius, bet bė
das, kilusias iš to, kad buvo laužoma se
noji Susivienijimo konstitucija, ir iš kitų 
nusižengimų ir prasilenkimų su teisin
gumu. Rezultate dabartinė mūsų Taryba 
užsiima plačiu “real estate” bizniu, ir 
jam kone visą savo laiką pašvenčia. Jieš- 
ko nuomininkų, svarsto nuomos kon-1 
traktus, samdo agentus ir janitorius, 
perka anglis, taiso toiletus ir vanas, 
karščiuojasi ir barasi del pasidalinimo 
darbais, iš kurių galima kelis dolerius 
pelnytis, samdo kontraktorius namams 
taisyti, taiso ir perstato senas flapauzes. 
Atėjus į Pildomosios Tarybos posėdį, 
sunku įsivaizduoti, kad atėjai į broliš
kos organizacijos valdytojų posėdį. Čia 
matai ne fraternalizmo išreiškėjus, ne 
kulturininkus, ne idealistus, bet mažus 
biznierius labai karštai vedančius jiems 
pasitaikiusį biznį, ne savo ir ne Susivie
nijimo biznį. Čia per tirštas'kalbas apie 
pleisterį ir toiletus, apie remontus ir re
montus ant remontų negalima nei žodžio 
įterpti apie apšvietos ar broliškos pagel
tos teikimą, apie pagerinimą mūsų ap- 
draudos ar apie planus Susivienijimui 
sustiprinti ateityje. Kalbėti apie bent 
kurį kulturinį Susivienijimo uždavinį 
taip labai bizniškoj Pildomo jo j Taryboj 
yra sunku. Jie tau duoda suprasti, kad 
tu tik jų laiką gaišini su niekniekiais, ir 
jeigu klauso, tai iš nuobodumo pradeda 
.snausti. Jie visuomet turi daug “svar
besnio” biznio. O taį yra real estate biz
nis, o taipgi biznis mainikavimo užsili
kusiais beverčiais bondsais. Žiuri į šiuos 
mūsų brolius ir stebies: juk ne vienas 
iš jų kadais buvo idealistas, gal ir dabar 
širdyj tokiu tebėra, o vienok...

Šituose primestuose mums bizniuose 
dabartinė Pildomoji Taryba yra pasken
dusi iki ausų. Ji krapštosi sąšlavyne ir 
palaiko tą sąšlavyną, kurio mums rei
kėtų kuogreičiausia atsikratyti, kad pra
dėjus normalį organizacijos gyvenimą. 
To sąšlavyno per dešimtų metų Pildomo
ji Taryba nesumažino, visvien ar jos 
prezidentu buvo Gegužis ar Bagočius. 
Jeigu paskutiniais šešiais metais, Bago- 
čiui prezidentaujant, sąšlavynas kaikur 
sumažėjo, tai lyg tyčia jis buvo greit ir 
padidintas, nes į jį sumesta suvirš šim
tas tūkstančių dolerių gerų pinigų inves
tavus Juos į bostoniškių geležinkelių 
bondsus, kurie liko beverčiais, o taipgi 
desėtkai tūkstančių dolerių į Vienybės 
namo remontą ir kitus panašius remon
tus. Išrodo, kad Pildomoji Taryba būti
nai nori palaikyti sąšlavyną, kad jame 
galėtų krapštytis. Ji į sąšlavyną atėjo, 
ji su juo susigyveno, ir gal įsitikino, kad 
tik toks tėra visas Susivienijimo biznis. 
Sulyg jos, kas to nesupranta, tas nesu
pranta Susivienijimo reikalų. Dar dau
giau, savo kolektiviame pareiškime ji 
sako, kad niekas kitas nėra kvalifikuo
tas apie sąšlavyną kalbėti kaip tik sep
tyni pašauktieji, nes tik jie tuos reika
lus suprantą.

Po dešimties metų visas sąšlavynas 
jau turėjo būti likviduotas ir paverstas 
į auksą, kiek jame aukso dar yra. Jeigu 
tai nebuvo padaryta iki šiol, tai nereiš
kia, kad to negalima būtų padaryti į se
kančius du metus. Mes negalime laukti 
dar dešimts metų, ar gal amžinai, to lai
ko, kada galėtume gryžti prie savo fra- 
ternalio biznio ir savo kultūrinių darbų. 
Didelis žingsnis į tą pusę bus padary
tas, jeigu sekamas seimas priims pasiū
lytus konstitucijos pataisymus N1 ir N2.

Po to kiekvienas Pildomosios Tarybos 
narys turės prabusti, ir iš smulkaus biz
nieriaus vėl tapti idealistu, broliškumo, 
labdarybės, fraternalizmo ir žmoniškumo 
idealų apaštalu ir vykintoju. O kad to
kiais tapus Pildomosios Tarybos na
riams reiks kuogreičiausiu laiku atsikra
tyti real estate biznio^ .parduoti visusjia?

Vilniaus Krašto Ūkininkų Veidai

mus, parduoti visus nevaldiškus bond
sus ir Šerus, ir atsižadėti visų spekulia- 
cijinių svajonių. Tuomet tiktai Pildomoji 
Taryba taps atgimusi kaipo broliškos or
ganizacijos valdyba ir galės užsiimti gy
vaisiais organizacijos reikalais. Taip at
gimusios Tarybos laukia daugybė darbų, 
didelių darbų mūsų organizacijos ir mū
sų tautos žmonių naudai išeivijoj.

Po šios kalbos nusiraminimui ir kitų 
nuraminimui pridėsime moralę pastabą.

Ne Konfucijus, bet kitas Kitaj aus iš
minčius sako: “Jeigu tu esi geras, tai 
viskas kas su tavim atsitinka, negali bū-

ti bloga”. Šiame pasakyme yra daugiau 
išminties negu europiečiams žinomoj pa
tarlėj: “Nėra to blogo, kurs neišeitų į 
gerą”. Europiečių patarlė yra fatalistiš
ka. Kiniečių—moralė. Sako, tu būk ge
ras, tai ir viskas bus gera, viskas kas su 
tavim atsitinka. Antraip tą išvertus, tas 
pasakymas primena, kad jeigu tu esi 
blogas, tai viskas kas su tavim atsitinka 
negali būt gera.

Tepritaiko tą sau ir kiekvienas SLA 
viršininkas ir kiekvienas narys. Jeigu 
kas yra geras, tai ir viskas kas su juo 
atsitiks negalės būti bloga.

So. Bostone yra susiorgani
zavus Lietuvių Verslininkų Or
ganizacija. čia susispietę be
veik visi lietuviai biznieriai, 
nežiūrint kokios rūšies bizny 
jie bebūtų. Tai prakilni or
ganizacija ir gal vienintelė, 
kur visokių pažiūrų bei įsitiki
nimu žmones taip gražiai susi
klauso tarp savęs, taip-darniai 
sugyvena.

šios organizacijos nariai pa
vieniui labai gražiai įvertino 
ir suprato lietuvybės reikalu 
varomą darbą. Jie šimtais už
sisakė Dariaus-Girėno kalen
dorių ir juos išdalino savo 
kostumeriams.

Ir dabar visa organizacija 
“inkorpore” šį reikalą remia. 
Manau, neatsiliks nuo jų ir ki
tos plačiosios Amerikos orga
nizacijos.

Leidėjai gavę pareikalavi
mą tuč tuojau pasiųs kalen
dorius nurodytai mokyklai su 
pažymėjimu, kas tuos kalen
dorius mokyklai skyrė. Tai 
bus kas atsimena ir kas ne; jis 
bus įrašytas mūsų progreso 
istorijoj.

Tad, nepamirškime savo 
gimtojo kampelio. Leidėjų 
adresas toks: Standard Ca
lendar Company — 332 West 
Broadway, So. Boston, Mass.

J. Dziemedėlis.

Brussels, Belgija.—Belgų 
seimas išleido įstatymą 
“gint šalies įstaigas.” Įsta
tymas atkreiptas prieš ko
munistus, nors Komunistų 
Partija neuždaroma.
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Laisvoji Sakykla

vaikai 
nežino- 

simboli-

lietuvių 
praėjusį

Įamžinkim Darių ir Girėną 
Kiekvieno Lietuvio Širdy!
Tikras esu, kad nėra pasau

ly lietuvio, kuris nežinotų, kas 
buvo Steponas Darius ir Sta
sys Girėnas!

Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno tragingas žuvimas ne
apsakomai sujaudino visos 
lietuvių, tautos žmonių širdis. 
Pačioj Lietuvoj didvyrių tra- 
gingą mirtį jautriai sutiko. Jų 
garbei pastatė kietojo grani
to mauzolėjų, kad lietuviai 
galėtų ilgai, ilgai atlankyti 
mūsų didvyrių amžino poilsio 
vietą.

Čia Amerikoje Dariaus-Gi
rėno vardu pasipuošė daug 
kliubų, Amerikos Legiono Pos
tų. Kai kuriuose miestuose 
Dariaus-Girėno vardais užvar
dintos gatvės, aikštės ir tt. .

Bet... granito mauzolėjų ne 
pamatys plačiosios Lietuvos 
liaudies minios. Gatves, aikš
tes ir organizacijas didvyrių 
vardais, mes, mūsų 
mechaniškai kartos, 
darni ką tie vardai 
zuoja.

Taigi, So. Bostono 
inteligentų būrelis
rudenį sugalvojo padaryti ką 
nors aiškesnio, ką nors priei- 
namesnio plačiajai liaudžiai, 
kad Darių, ir Girėną įamžinti 
kiekvieno lietuvio širdy, pro
te, atminty.

To tikslo siekiant prieita, 
kad puikiausia bus pagaminus 
Dariaus-Girėno sieninius ka
lendorius, kurie vaizduotų pa
čius lakūnus, garsiąją jų Lit- 
uanicą ir tragedijos vietą — 
Soldino miškelį.

Tuoj aus tapo pakviestas čia 
gimęs-augęs žymus dailinin
kas p. J. Arlauskas, kuris per
siėmęs didvyrių dvasia nupie
šė gražų paveikslą. Minėtas gi 
būrelis, nesivaikydamas pel
no, sumetę savo centus, išlei
do gražius kalendorius lietu
viškais ir angliškais parašais.

Kalendorius per visus metus 
kabo ant sienos ir į kalendo
rių kiekvienas iš mūs žvel
giame kasdien po * kelioliką 
kartų.

Šių kalendorių leidėjai sten
giasi, kad kiekvieno Amerikos 
lietuvio bute kabotų Dariaus- 
Girėno kalendorius. Kiekvie
nas biznierius turėtų užsisaky
ti ir savo kostumeriams dalin
ti tik šiuos kalendorius!

Kodėl aš tą sakau? Gal 
manysit, kad man apeina biz
nis padąryti ?.,Visai ne. Aš ta

rū-me neužinteresuotas. Man 
pi lietuvybės palaikymas 
merikos lietuviuose, ypač mū
sų vaikuose.

Mūsų vaikai labai plačiai 
žino apie Charles Lindberghą. 
Bet dažniausiai dar visai nėra 
girdėję, kad ir mes lietuviai 
turime drąsuolių didvyrių, 
kaip Darius ir Girėnas.

Mano berniukas nuo pat 
mažens myli orlaivininkystę. 
Jis darydavo ir daro visokio 
modelio aeroplanus.

Kuomet jis pirmą kartą pa
matė Dariaus-Girėno kalendo
rių ir ..kuomet aš išaiškinau 
jam, kas jie tokie buvo ir 
kaip didvyriškai žuvo, jis tuo
jau ėmė dirbti Lituanicos pa
vyzdžio orlaivi.

Bet būrelis šių kalendorią 
leidėjų nepasitenkina vien 
Amerikos lietuvių visuomene. 
Jųjų noru yra, kaip aukščiau 
minėjau, kad Dariaus-Girėno 
žygiai pasiektų kiekvieno lie
tuvio širdį.

Tuo tikslu leidėjai kreipėsi 
į Lietuvos švietimo Ministeri
ją ir užklausė, ar ji norėtų, 
kad prisiųstus iš Amerikos 
Dariaus-Girėno kalendorius 
mokytojai išdalintų besimoki
nančiai jaunuomenei? švieti
mo ministerija mielai sutiko 
ir štai ką ji rašo:

“Kaunas, 1940 m. vasario 
mėn. 14 d. Didžiai Gerbia
mam Dariaus ir Girėno Ka
lendoriaus Leidėjui, South 
Boston, Mass., 332 W. Broad
way.

“Laikau garbę pranešti, kad 
Tamstų pasiūlymą išdalinti 
nemokamai pradžios mokyklų 
mokiniams Dariaus ir Girėno 
kalendorius švietimo Ministe
rija gavo ir kad ponas Švieti
mo Ministras maloniai sutiko 
leisti tuos kalendorius per 
pradžios mokyklas išdalinti 
neturtingiems moksleiviams. 
Išdalinant kalendorius moki
niams, bus atitinkamai jiems 
paaiškinta apie Dariaus ir Gi
rėno didvyriškus žygius, jų 
reikšmę lietuvių tautai ir mū
sų tautiečių Amerikoje atlik
tus darbus jų vardui įamžinti. 
Šių kalendorių įteikimas duos 
geros progos priminei dar kar
tą mokiniams apie mūsų išei
vių atliktus ir atliekamus di
delius nuopelnus Lietuvai.

“švietimo Ministro vardu 
dėkodamas už skiriamą mūsų 
jaunajai kartai dovaną, reiš
kiu pagarbą.’’
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Dienraščio "Laisves” Pavasarinis

BALIUS

T

Intertype (raidėms rinkti) mašinos išmokėjimui rei
kia stambios paramos. Tam reikalui rengiame balių.

Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi prisidėt prie 
išmokėjimo Intertype mašinos, skaitlingai privalo 

dalyvauti šiame baliuje.

BUS CENTRAL PALACE 
16-18 Manhattan Avenue Brooklyn, N. Y.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Nuo pirmos iki penktai valandai po pietų bus vaikų 
balius. Įžanga veltui. Nuo penktos vai. vakare prasi

dės suaugusiam balius. Įžanga 35c.

MH

Pasirašė M. KVIKLYS, 
Departmento Direktorius.

Kas lieka daryti mums, A- 
merikos lietuviams? Ogi nea
tidėliojant pasiųsti Lietuvos 
vaikučiams kuodaugiausiai 
mūsų didvyrių kalendorių.

Leidėjai iš savo pusės pa
siuntė didelį skaičių kalendo
rių, bet jie vieni, be visuome
nės paramos, negali aprūpin
ti visas Lietuvos mokyklas.

Mes daug aukavom Lietu
vai pinigais ir kitu kuo. Bet 
šios rūšies dovana bus pirmu
tinė ir gal brangiausia iš vi
sų buvusių. Dariaus, Girėno, 
Lituanicos ir Soldino miške
lio atvaizdai, matomi kasdien 
sienoje, gal šimtus Lietuvos 
jaunuolių uždegs dideliems ir 
žymiems darbams.

Kiekvieno tikro lietuvio, 
kiekvienos organizacijos yra 
pareiga pasiųsti šių kalendo
rių po tam tikrą skaičių ir su
teikti juos * Lietuvos vaiku
čiams. Ypač kiekvienas priva
lėtų apdovanoti savo gimtinio 
kaimo ar miestelio, arba arti
miausią mokyklą.-

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoji.

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 21 April

Oras jau bus gražus, tai lauksime svečių iš kitų 
miestų. Nėra priežasties kodėl negali atvažiuoti phi- 
ladelphiečiai ir iš Conn, valstijos miestų “Laisvi 

patri jotai.



Pirmadienis, Kovo 25, 1940

Šiurpūs Balsai iš
Rašo

(Tąsa)
Knygnešys

Kai mes pašokom rytą tik švilpuko pa
žadinti, atrodė labai keista. Persiunčia
moj buvo daugybė atvežtų naujai, bet 
kada ir kaip juos atvežė mes nepaju- 
tom. Tarp naujai atgabentų radom vie
ną politinį, atvežtą iš Mariampolės kalė
jimo. Mes su juo susipažinom. Povilas 
Tamošiūnas, kilęs iš Ukmergės.

1929 metų vasaros naktį jis sušlapęs ir 
neapsakomai išvargęs brido Lietuvos 
laukais. Toli už kalnų ir medžių jau 
brėško rytmetinė žara. O Vilkaviškis dar 
toli, kelio dar daug. Jis stapteli, pasilsi, 
rankove nubraukia prakaitą, bet kojos 
savaime per kelius linko, pečiai sviro že- 

’ myn. Gult kur nors ant ežios ir ilsėtis 
nebuvo kaip.. Iki rytmečio būtinai rei
kėjo pasiekti miestą. Rizikuodamas pa
suko J plentą ir palengva vos-ne-vos be- 
pavilkdamas kojas žingsnis po žingsnio 
artėjo į Vilkaviškį.

Vos kelius kilometrus nuėjus iš užu 
kalno išdygo dvi žmonių figūros. Neži
nia kas jos. Bet kai šūkterėjo “stok” vis
kas tapo aišku.

Bėgti? Vistiek pavys arba ko gero dar 
peršaus. Per kūną nuėjo šilta srovė ir jis 
pats nepajuto, kaip rankos nukėlė nuo 
pečių naštą ir paguldė ant plento.

—Ką neši?
Atsakymas nereikalingas. Jį suėmė ir 

nuvarė į žvalgybą, kur buvo pirmas 
klausimas:

—Iš kur gavai ir kam turėjai atiduot 
šitą literatūrą?

Tamošiūnas iš tada dar buvusios de
mokratinės Vokietijos nešė revoliucinę 
literatūrą, spausdintą Tilžėj Otto v. 
Mauderodės arba Jagamasto spaustuvė
se. Prieš 25 metus tais pačiais miškų 
pelkių ir dirvonų takais su tokiu pat at
sargumu ir pasišventimu slinko žmonės 
maišais ir ryšuliais nešini. Jie nešė kny
gas, laikraščius lietuvių kalba ir lotynų 
raidėmis tose pat Tilžės spaustuvėse 
spausdintus. Ir už tai, kad tie raštai bu
vo lietuviški su tokiu pat budrumu sau
gojo caro žandarai ir šnipai tuos knygas 
nešančius žmones, gaudė juos, į kalėji
mus kišo, į Sibirą trėmė. Dabar tas ca
ro žandarų pareigas atlieka lietuviškoji 
policija. Ji gaudo, kankina ir žudo tuos, 
kurie gabena ir skleidžia lietuvių revo
liucinę literatūrą, reikalaujančią laisvės, 
demokratijos ir teisės gyventi.

Vienas jau nepriklausomos Lietuvos 
žandaras pakišo knygnešiui kumštį pa
nosėn ir tarė:

—Še, pauostyk ir viską sakyk geruoju, 
žalty.

Antras kažkaip tarsi visai be pykčio 
užsimojo ir tvojo portfeliu per galvą.

Tamošiūno skruostai paraudo, akys 
, jkažkaip didesnės pasidarė ir iš jo lūpų 

išsprūdo:
—Jei mušatės, aš visai su jumis nekal

bėsiu.
—Kalbėsi, mes mokam tokius prakal

bint. Pats ne pirmas mūsų rankose esi.
Po naujo smūgio iš lūpų ėmė sunktis 

kraujas. Ir kai jis su nosine norėjo nuš
luostyt sau veidą, iš užpakalio ant galvos 
užmovė jam maišą kažkokį nuo zuperio 
ar sugedusių miltų, nes kvapas buvo ait
rus. Kas dėjosi kambaryje jis nebematė. 
Jis tik dengė rankomis veidą ir graibs
tėsi, norėdamas atsiremti sienos, steng
damasis neparpulti ant grindų. Jis su
kando dantis ir nerėkė, manydamas, kad 
riksmas žvalgybos rūsiuose yra lygus 
šauksmui tyruose, niekas čia neateis gel
bėti.

Kiekvienas smūgis nebuvo tiek skau
dus, galima buvo kęst, tačiau kai kaž
kuo kietu tarsi kalvio kūju trenkė į gal
vą, jis suriko, ausyse suskambėjo šimtai 
stygų, po kojomis sujudo grindys ir kas 
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toliau buvo—jis nebeatsimena.
Kai atmerks akis, jis matė save api

piltą pandeniu, gulintį ant grindų, šalia 
jo ant kėdės sėdėjo su aukšta kepure ir 
blizgančiom sagom policininkas. Jis kaž
kaip lyg kiek nustebęs paklausė:

—Ar nenori vandens?
| —Ne.

Bet į daboklę jo vis dar nevedė. Gre
timam kambaryj girdėjosi besitariant, 
kas daryti toliau. •Noti’ukus grįžo vėl

Lietuvos Katorgos
Or.

civiliai apsirengęs, sulaižytais plaukais 
ponas.

—Tai ką, ar sakai geruoju, kam turė
jai atiduot šitą literatūrą?

—Kol jūs mušatčs, aš visai nekalbėsiu.
Jį vėl “tardė” naktį. Vėl stumdė, spar

dė kojomis, vėl buvo užmetę maišą ant 
galvos. Daboklėj atsipeikėjo jis tik kali
nių gaivinamas. Jie kažką kalbėjo, kaįį- 
ką išgąsčio pilnomis akimis klausinėjo. 
Bet ką? Jis prausė ausis, valė nuo pri
skretusi o kraujo nosį, tačiau galva vis 
ūžė, ausyse skambėjo, o sąnarius diegte

Netrukus Tamošiūną nuteisė ir dabar 
po teismo bausmei atlikti atvežė į Kau
ną, kur jis pirmą kartą pateko pas gy
dytoją. Apžiūrėjęs daktaras Zacharinas 
pataisė savo pensnę ir rūsčiai, kaip visa
da, pareiškė:

—Apsileidėlis esi. Viena ausis jau pū
liuoja, o antros trūkęs būgnelis.

Tamošiūnas visam gyvenimui liko in
validu. Kalbėdami su juo mes visada tu
rim garsiai rėkti. Jo ausys nuolat už
kimštos vata. O kai jis įtraukęs krūti
nėn oro užčiaupdavo burną ir užimdavo 
nosį, oras išeidavo pro ausis. Tada jam 
buvo tik 21 metai.

Langas Priešais Vartus
Daug metų politinių skyrius buvo pir

mam aukšte. Gatvės mes nematydavom. 
Ją užstodavo iš vienos pusės prižiūrė
tojų bendrabutis ir raštinės namas, o iš 
antros—kalėjimo dirbtuvės. Bet užtat 
mūsų kameros langai išėjo į virtuvės 
kiemą, kur galima buvo matyti siena, 
skirianti korpusą nuo raštinės, ant jos 
gotiško stiliaus sargo būdelė su basliu 
ant viršaus ir po budele didžiuliai gele
žiniai kaip pragaro vartai, pro šiuos 
vartus turi kiekvienas įeiti ir... nekiek- 
vienas išeiti.

Nors iš būdelės sargas nuolat šaukda
vo “atsitrauk nuo lango”, tačiau mes 
pro šituos langus daug, labai daug pa- 
matydavom. Ir kaip naujokus atveda, 
kaip atkalejusius išleidžia, kaip tardyt} į 
teismą veda. Matydavom ir moteris, ei
nančias į darbą arba grįžtančias. O jas 
matyt didelė laimė. Kiti skyriai niekad 
jų nepamato. Kalėjime apie jas labai 
daug kalbama, daug svajojama. Maty
davom ir nešte išnešamus. Jei mirdavo 
mūsų draugas, mes stebėdavom, kada 
sargai neš jį pro vartus ir pamatę ne
šant pirmi pradėdavom dainuot laidotu
vių maršą. Taip mes atsisveikindavom 
su kiekvienu mirusiu draugu, mūsų ko
lektyvo nariu.

(Bus daugiau)

Carl Holderman, New Jer
sey Valstijos Labor’s Non- 
Partisan League pirmininkas, 
atsikreipė prie Patersono ma
joro W. P. Furrey, kad jis 
paskirtų Mediation Board iš 
devynių žmonių — 4 nuo CIO 
ir 4 nuo AF of L, nuo abiejų 
unijų po lygų skaičių, ir vie
ną, kuris atstovaus publikos 
opiniją. Majoras su šia pro
pozicija sutiko ir paskyrė į 
Mediation Board nuo CIO 
Carl Holdermąn, atstovas N. 
J. State CIO Council; Irving- 
Abramson, assistant regional 
director of the TWUA; Jo
seph Knapik, president of the 
Federation of Dyers; Vance 
White, Hosiery. Union official. 
Nuo AF of L, Sal Moso, nuo 
N. J. State Building Trades 
Council; Jack Templeton, pre
sident of the Central Labor 
Union, Passaic County; Ro
bert Wardle, P 1 u m bers’ 
Union; S. Chasmar, busines 
agent of the Laundry Work
ers 
C. 
the 
ir 
mayor.

Šio Mediation Boardo dar
bas bus išlygint nesutikimus 
Patersone tarpe CIO ir AF of 
L unijų.

Paskutiniuoju laiku Paterso
ne vyksta tragi-komedija tar
pe CIO ir AF of L unijų : kuo
met vienos unijos darbininkai 
dirba, tai kitos pikietuoja, kad 
laimėjus savo unijon darbinin
kus. Abi unijos viena kitą 
kaltina, kad kur viena unija 
yra, kad veržiasi kita jos in
dustrijom Tai be galo žalinga 
kova darbininkams 
unijų.

Tad, kad užkirtus 
šiai saužudingai kovai 
unijų, ir tapo suformuluotas 
šis Mediation Boarclas.

Ar duos teigiamų rezulta
tų, tik ateitis parodys.

J. Bimba.

Paterson, N. J šnipų pradėjo tą organizaciją 
naikinti. Ir štai iš 14 lokalų 
beliko tiktai vienas. Katrie 
pirmiau spjaudė ant Workers 
Alliance, tai dabar vienas pas 
kitą klausinėja, kur tie bolše
vikai laiko mitingus? Jau, sa
ko, man tie padlos valdinin
kai numušė vieną dolerį. Ki
tas sako, “o man nukirto du 
dolerių.”

Tai aš jums, draugučiai, pa
sakau^ kad galima Workers 
Alliance sutverti iš naujo. Bet 
turi būti sukelta $15 už čar- 
terį. Jau tie seni čarteriai ne
begeri. Ir mažiausia, tai turi 
susirašyti 15 narių ant pra
džios. Pilietis.

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

0- ■H

Naujasis Vatikano Nuncijus 
Lietuvai monsinjoras 

Luigi Centozas. WORCESTER, MASS

Local. Kiti tarybos nariai: 
A. Roemer, president of 
Paterson Ind. Commission, 
F. Sciro, secretary to

tą didelę sumą galėjo sutau
pyti? Ar jis čia aptaksavo sa
vo bičiulius kapitalistus? O, 
ne. Gubernatorius James nu
skriaudė visus savo valstijos 
bedarbius. Paimkime tiktai 
vieną Lackawanna pavietą. 
Metas laiko tam atgal šiame 
paviete prie WPA darbų dir
bo virš 10,000 darbininkų. O 
pažiūrėkime, kiek jų šiandien 
bedirba. Ar dar dirba koki 
500 ar 600 darbininkų o gal 
ir tiek nebedirba.

Čia dabar įėjo galion taip 
vadinamas Parson Projektas. 
Kuris bedarbis stovi ant pa
šalpos, tai turi tam tikrą lai
ka atidirbti 
jam Parson 
paskiria. O 
ką pasakys,
m o ir išbraukia nuo pašalpos 
listo. Ir dar ne viskas. Ka
tras žmogelis turi savo stubel- 
ką arba automobilį, o nori 
gauti pašalpą, tai turi pasira
šyt ant tam tikro listo. Jau 
nėra nei šnektos, kuris turi 
apdraudos “polisus,” arba ki
tą—tas turi viską pasakyti ir 
pasirašyti. Ir taip pradėjo tą 
mizerną pašalpą kramtyti, 
kaip tos žiurkės miltų mai
šą. Ir nėra kam pasiskųsti.

Čia pora meti] tam atgal 
smarkiai veikė Bedarbių Tary
bos, o po tam Workers Alli
ance irgi gerai darbavosi. Bet 
su pagelba provokatorių ir

tokį darbą, kokį 
Projekto bosas 
jeigu katras tik 
tai tuoj varo na-

abiejų

kelią 
tarpe

Scranton, Pa.

Li-

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Wne

Hiquor#

Gaminam valgius b 
turime Amerikoi 
išdirbinio ir impor. 
tuotų degtinių, vi 

šokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 11 Kuopos Patriotin- 
gas Narys Mirč

Kovo 16 d. palaidojom Je
ronimą šiušą. Gana skaitlin
gas būrelis jo giminių ir drau
gų palydėjo į Vilties kapines 
amžinai ilsėtis. Jeronimas mi
rė kovo 14 d., miesto ligoni
nėj. Velionis turėjo aukštą 
kraujo spaudimą ir širdies li
gą. Amžiaus buvo 58 metų, f 
šią šalį atvyko tik prieš pa
saulinį karą, 1914 m. Paėjo iš 
Lietuvos, Šiaulių apskričio, 
Šiaulėnų parapijos . Jis jau 
Lietuvoje buvo laisvo nusista
tymo. čia dirbo drataunioje ir 
prigulėjo laisvajam veikime.

1924 m. Jeronimą patiko 
nelaimė: dirbtuvėj liko su
žeistas ir buvo nupjauta kai
rioji ranka palei petį. Nuo to 
laiko jau jis jokio darbo ne
dirbo, kiek gavęs atlyginimo 
iš kompanijos ir vėliau iš 
miesto pašelpos, gyveno su sa
vo moteria, taip sakant, 
skrumniai. Bet Literatūros 
Draugijos ir dienraščio “Lais
vės” nepaleido iki pat mirties. 
Jei negalėjo pilnos narinės 
duoklės užsimokėt, tai su be
darbių mokesčiu laikėsi ir in
tensyviai laukdavo, kada nau
ja knyga išeis iš spaudos, kad 
ją gauti. “Laisvėje” išskaity- 
davęs kiekvieną eilutę ir skel
bimus.

Už keliolikos valandų prieš 
mirsiant, ligoninės slaugės bu
vę atsiuntusios kunigą, bet ve-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Gaukite Gerų Žolių
Čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, Jonin-žolių, 
Pupalaiškių, Šaltpusnio, Debe- 

I sėlio, šaruočio, Kadugio, Gry
buko, Parušančiaus, Gumba- 
žolių, Valerijono, Trukžolių, 
Golgono, Alierų, šaltmetių, 
Brolelių, Džiugelių.
Po 25c. už pakelį. Svaras 70c. 
Geros Trajankos 60c. pakelis.
Knygelė, kuri aprašo apie visokias 

žoles, 15 centų.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

i

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke Aukų Pakvit. Nr. 29 

Vilnijos lietuviams remti.
Hartford, Conn., LDS 79 kuopos surengtų pra

kalbų pelnas $8.00 ir Progresyvių Dr-jų su
rengto vasario 16 d. minėjimo pelnas $43.00, 
prisiuntė J. Kazlauskas, viso .......................... $51.00

Kingston, Pa., vasario 16 d. minėjime, Šv. Ma
rijos Apreiškimo Lietuvių Parap. surinkta,
prisiuntė kun. J. V. Inčiura .......................... $126.00

Binghamton, N. Y., Am. Liet. Kongreso Sk„
per O. Girnienę ...................................................$30.00

SLA. 17 kp., Montello, Mass., per J. Mickevičių $10.00 
A. L. Piliečių Kliubo, Bayonne, N. J., vasario

ię minėjime surinkta, prisiuntė P. Šedvydis $43.00 
Lietuvos Jaunimo Ratelio Scenos Mėgėjai, S.
Boston, Mass., per konsulą A. O. Shallną....... $7.80

Lithuanian Daughters Lodge, Rumford, Maine,
per “Laisvę” prisiuntė Mrs. M. ,W. Manson $9.80 

Nashua, N. H., lietuviai, per gen. atstovų val
dybą — pirm. Ulčicką, pirm. pav. — I. Gla- 
veckienę, prot. sekr. — F. Buslavičių, fin. 
sekr. — St. Radzevičių, iždin. — K. Nadzei- 
ką, vieningai, visoms -be išimties d-joms pri

sidedant, surinko ........... $555.55
Brockton, Mass., Liet. Tarybos ir Liet. Kongre

so Skyr. bendrame vasario 16 d. minėjime su
rinkta $13.71, W. Zinkevičius aukojo $1.29, 
prisiuntė Liet. Tarybos, Komisija: G. Shimai- 
tis, W. Zinkevičius ir A. Baronas ...............

SLA. 58 kuopa, Hudson, Mass., per L. A. Val-
kavičių .................................................................. $5,00

SLA. 157 kuopa, Youngstown, Ohio, vasario 16
minėjime surinko, prisiuntė V. Andrejauskas $12.70 

SLA. 57 kuopa, Worcester, Mass., per A. Kar
pavičių .....................................................   $5.00

Liet. Moterų Kliub.,^ Montello (Brockton)
Mass., per M. Jurgeliūnienę ............................$20.00

ALDLD 31 kuopa, Lewiston, Me., per J. Ži
linską ............. '................. y........................... $5.00

$15.00

Viso $895.85
Anksčiau skelbta $9,520.10

Bendrai Vilnijos lietuviams $10,415.95
VilniausŠi suma pervesta Vyriausiam Komitetui 

Kraštui Remti.

Truputis Žinių iš Mūsų 
Apylinkės

Kovo 10 dieną Lietuvių 
teratūros Draugijos 39 kuopa
laike savo susirinkimą. Narių 
neperdaugiausia a t s i lankė. 
Bet susirinkimas atliko daug 
gerų darbų.

Nors finansų raštininkas ne
buvo atėjęs į susirinkimą, bet 
jis raštu perdavė savo raportą 
per draugę Butkienę. Tai pa
aiškėjo, kad jis turi į kuopą 
du nauju nariu įrašęs, būtent, 
Vilimą Naujalį ir V. Vilčins
ką. Ir per susirinkimą gavome 
vieną naują narį, tai yra, Jo
nas Norkus įstojo į LLD. Tai 
reiškia, kad mūsų 39 kuopos 
šeimyna paaugo trimis nariais. 
Už šiuos metus jau turime už
simokėjusių 11 narių.

Teatro lošimo komisija ra
portavo. Paaiškėjo, kad akto
riai praktikas laiko du sykiu į 
savaitę ir jau jiems sekasi ne
blogiausia. O tai gražu girdėti 
serantoniečiams, kurie neužil
go matys tą komediją lošiant. 
Komedija vadinasi “Gyvieji 
Nabašninkai.” Lošimas įvyks 
balandžio 24 dieną. Tik sve
tainės paėmimo komisija ra
portavo, kad jau mūsų broliai 
tautininkai atsisako mums sa
vo svetainę išrandavoti del kor
idos tai priežasties. Tur būt jų 
parapija gerai stovi finansiš
kai, kad nenorėjo už dvi va
landas pasiimti $10..

Tiek to su jais. Pranešu, 
kad svetainė jau paimta kita 
ir teatras bus suloštas. Įžan
gos kaina tik 35 centai. Vė
liau1 bus pranešta laikas ir vie
ta.

0

Pirmu kartu savo gyvenime 
juos už žemiau kaip $29.50. 
liaus matrasų konstrukcija. . .

00 O 
& O

sų

Sekite Mūsų Specialus
Lietuvių namų rakandų krautuvė.

OPEN 
EVENINGS

Šių matrasų Yr
• i dvdzie»risoklO
jausite sulig sa~ 

VO lovos-
Prašome 
pamatyt 

ir kitų namų
rakandų-

J. Brogis, Waterbury, Conn., Geležiniam
Fondui (lietuvių kultūrai Vilnijoje skleisti)

Lietuvos Generalinis Konsulatas visiems
Šiems, rinkėjams bei šiaip pasidarbavusiems nuošir
džiai dėkoja.

Consulate General of Lithuania, 16 W. 75th St.,
New York, N. Y.
1940. III. 16.

Vilniaus 
.....$6.00

aukavu-

Mūsų gubernatorius išdavė 
savo metinį raportą per radio 
ir per didlapius. Jis labai gy
rėsi, kad per vieną metą sa
vo viešpatavimo Pennsylvani- 
jos valstijai sutaupęs $70,000,- 
000. Tai viena puse medalio.

klausimas, .kaip. Jis

mes parduodame 
N aujoviškiausio sti- 
minkšti kaip pūki

niai, padaryti taip, kad nereikia guzikučių ir suteikia puikų miegojimui patogu
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan
tuotos . . . neblunka nė nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkimo. Ringiuotų sprendžinų 
vidujinės daleles tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų matrasuose. . . apda
ryti is abiejų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iškirpč^nu. Taipgi atsižymi dvi
spalvių kraštų apvedimu - - - diržinės rankinos lengvam apvertimui ir sanitariniai 
oro ventiliątęyjąk

GRAND CHAIR CORPORATION
Lietuviai Rakandų Išdirbėjai, Ant. Petraitis, Biznio Vedėjas.

409 ir 436 Grand St. TeI- Evergreen 7-8451 Brooklyn, N. Y*
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Shenandoah, Pa.
Y.

Kings, to be consumed on the prc-

K Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y.

con-

♦ W orcester^ Mass Y.

98 Berry

con-

Y.

8822

Y.

(1216 New
N. Y.

SPECIALIAI PAVASARIUI
con-

N. Y.1282 Brooklyn,
264 Grand

Y.
ir

1768 Visi Laikrodžiai Garantuoti
N.

Susirinkimai esti

Brooklyn, N.

N.

---- 0-----

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidądabar

Clement Vokietaitis* 73 Grand
LIETUVIS ADVOKATAS

NOTARY
:;on

Tel. Evergreen 8-7179

Brooklyn, N. Y660 Grand Street

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N.

2572 
11-13

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

1768 
lyn, 
the

JACKMAN 
Tavern

ETTORE WEGHER
Brooklyn, N. Y.

trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

trol Law. 
Brooklyn, 
.sumed off

RAYMOND SCHUBERT 
McDonald Ave.,

at 73 Grand St., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
ANTHONY TAUTKUS
St., Brooklyn, N. Y.

755-9
101-103 Ditmas Ave.,

liciuor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
New Utrecht Ave., Bo- 
County of Kings, to be

JAMES
& Grill

Brooklyn, N.

at 8822 — I 
, County of 
i the premises, 

ERNST A.
3rd Ave.,

3rd Ave., Borough of
Kings, to be con-

at 98 Berry St., Borough of
County of Kings, to be con- 

the premises.
STEPHEN LEWICKI

St., Brooklyn, N. Y.

ut 1185 Dumont Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
SALVATORE PAPA

1185 Dumont Ave., Brooklyn, N. Y.

WOBBER
Brooklyn, N. Y.

al 119 Belmont Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
LOUIS ABRAMOWITZ

119 Belmont Ave., Brooklyn,

at 396 — 7th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
CHARLES McBRIDE

396 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

at 241 Kingston Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
BERNARD TRACEY

241 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

at 6216
Brooklyn, 
off the premises.

JAMES SANTI
Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

St., Borough of
Kings, to be

at 1227 Nostrand Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
MICHAEL McHUGH

1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

St., Borough of 
Kings, to be con-

•WM

0

' > Ik,

Pirmadienis, Kovo 25, 1940 Penktas puslapis

Moterų Balius

Daugiau Apie Miesto 
Nelaimę

Nelaimė, kuri palietė mūsų 
miestą 4 d. kovo ir kuri buvo 
taip labai išpūsta ir garsina
ma spaudoje, jau, kaip ir vi
sos sutaisytos anglų spaudos 
naujienos, beveik užmiršta. 
Tik žmonės, kuriuos palietė 
tas mainų slūgimas, nepamir
šo. Tikrai pasakius, jiems tik 
prasideda rūpesčiai ir vargai 
nuo to įvykio, nes slūgimas ei
na vis smarkyn, traukdamas 
vis didesnį plotą miesto že
myn į mainas.

Paramos gyventojai negau
na nuo nieko. Visi žada pa
ramą, o nieko nedaro. Yra su
siorganizavus savininkų ir 
žmonių komitetas. Jie laiko 
susirinkimus tuo klausimu ir 
kreipias prie valdiškų įstaigų 
sau pagalbos prašydami, bet 
jų prašymą atmeta.

Kuomet mūsų gubernato
rius James buvo atvažiavęs 
pažiūrėti to įvykio, jį pama
tęs pareiškė spaudos atsto
vam ir susirinkusiem žmonėm, 
kad steitas atsisako padėti 
gyventojam ir jis nekaltina 
anglies kompanijų, sakyda
mas, jog žemė po jų namais 
priklauso kompanijom ,tai jos 
ka
ja. 
va

nori, tai ir gali daryti su 
Ponas James kaltino die- 
sakė, jog vienas dievas 
kaltas už tą nelaimę. Tuoyra 

užbaigė savo spyčių ir išva
žiavo namo, palikdamas nu
kentėjusius ant dievo valios.

Bet mūsų gubernatorius, 
kaip republikonas ir anglies 
kompanijų įrankis, labai ap
siriko su tuo savo pareiški- 

Mat, jis manė, jog ne- 
biednus, tai 
dievo valiai, 
mainų smu- 
plačiai, pa-

mu
laimė palietė tik 
jis ir paliko juos 
Bet taip nebuvo, 
kimas prasiplėtė
liesdamas ir turčiais apgyven
tą rajoną. Jie yra visi akli 
republikonų rėmėjai, tai jie 
pasipiktino savo boso pareiš
kimu, jog Shenandorio žmo
nės jau neturi jokių civilių 
teisių ir taip toliau. O demo
kratai nuėjo dar toliau. Jie 
sako, kad Jameso dienos jau 
baigiasi. Sako, kąd jis nusi
movė savo kaukę ir pasirodė, 
koks jis ištiktųjų yra gerada
rys dėl mainierių. Mat, prieš 
rinkimus jis bažijosi, kad jis 
yra mainierio sūnus ir atjau- 
čiąs visus mainierių vargus ;■ 
žadėjo, kaip ir visi kiti kapi
talistai žada, jiems padėti ne
laimėje. O kaip dabar pasiro
do, tai tas pats James visai 
atsisako remti tuos pačius 
mainierius. Nėra ko tikėtis iš 
kapitalistų pažadų, jie visuo
met tušti.

Tegul šis įvykis būna pamo
ka visiems darbo žmonėms, 
kad netikėtų tiems apgavi
kams, kurie prieš rinkimus 
viską žada, o po rinkimų tai 
jau visai nepažįsta darbo žmo
gaus ir nelaimėje visai nepa
deda. Reikia kovot prieš to
kius ponus republikonus ir de
mokratus, kad jie ir kitą syk 
nebeapgautų.

Dabar ta kasykla jau užda
ryta, nes viskas viduje lūžta. 
Pasidarė didelis spaudimas vi
duje mainų. O, be to, žmo
nės labai protestuoja ir ne
leidžia jas dirbti, šiuo tarpu 
yra sugadintos ’4 didelės pra
džios mokyklos ir viena 
tesnėji mokykla. Vaikai 
į mokyklą nuo 4 d. 
Taip pat dvi dirbtuvės
darė, nes nėra saugu jose bū
ti, sienos trūksta. O mėsos 
kompanija Armour irgi išsi
kraustė, palikdama didelį mū
rą griūti. Bet biedni mainie- 
riai būna savo namuose. At
sikėlę iš ryto turi abliuoti du
ris, taisyti langus ir džekiuo- 
ti namą, nes kiekvienas 24 va
landas žemė nuslūgsta per 
colį. O jei ir norėtum kur 
išsikraustyt, tai kur? Pinigų 
nėra, o ir butų neužtenka vi
siems. Tai taip ir gyvena, ne
žinodami, kurią dieną reikės 
bėgti ir palikti savo griūvan
čias stabas

aukš-
neina 
kovo.
užsi-

Shenandorio Moterų Ap- 
švietos Kliubas sykiu su LD- 
LD 17 kuopa rengia balių su- 
batoj, 30 d. kovo, ant Polish 
National Hali, kampas Lloyd 
ir Chestnut Sts.

Bus ir programa, kurią pil
dys Shenandorio LDS jaunuo
lių kvartetas. Bus smagi or
kestrą šokiam, o gėrimo ir 
užkandžių netruks. Tai apy
linkės draugai ir draugės 
silankykit ir savo draugus 
siveskit.

Kviečia Komitetas. A.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL5615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor 
under Section 107 of 
age Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the 

JOHN 
2091 Nostrand Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2285 has been issued, to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 704 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed on tho premises.

THE COVE RESTAURANT, Inc. 
704 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 388 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at- 
at-

at retail 
the Alcoholic Bever- 
2091 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 

premises.
FOX

Brooklyn, N. Y.

at 4811 Avenue N, Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
GEORGE APOSTAL 

AP Bar & Grill
4811 Avenue N, Brooklyn, N.

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

(Tąsa ant 4 pusi.)
tvirta sąžinė ir nusista-
kunigą atmetė su saki-

“Ar gi adresą atėjai
į dangų ?” Lietuviškas

lionio 
tymas 
niais: 
duoti
kunigas, išgirdęs tatai, nešdi
nosi greit per duris. Todėl Je
ronimas laisvai palaidotas be 
jokių bažnytinių apeigų. Lai
dotuvėmis rūpinosi graborius 
Karalius, 
siunę ir 
neturėjo.

Paliko moterį Gra- 
brolį Povilą. Vaikų

---- 0-----
Prie progos reikia keletą 

žodžių tarti kas link ALDLD. 
Kadangi Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijai sukanka 
šiemet 25 metai nuo jos įsi
kūrimo, tai per tuos 25 metus 
draugija yra išleidus įvairiau
sio turinio knygų, net 44 lei
diniai išleista. Visi draugijos 
nariai jas gavo veltui už sa
vo palyginamai nedidelę meti
nę mokestį, $1.50. Jei ne 
draugija, ar būtų buvę tie vi
si 44 kūriniai išėję lietuvių 
apšvietai? Aišku, kad ne. 
Taigi, proga sidabrinio jubi
liejaus ši kultūros draugija 
paskelbė vajų priėmimui nau
jų narių be jokio įstojimo ir 
tik su vienu doleriu metinės 
duoklės. Ar dar galima laukti, 
kol kas pakalbins, prirašys?

ALDLD 11 
kimai įvyksta 
nėšio ketvirtą 
ryto, Lietuvių
Endicott St. Visiem durys at
daros, tik reikia ateiti ir pri
sirašyti.
skaitlingi, su gražiais pasikal
bėjimais, . tarimais, 
riausio kultūrinio

kuopos susirin- 
kiekvieno mė- 

sekmadienį iš 
Svetainėj, 29

dėl įvai- 
veikimo. 

Beje, tas nupigintas vajus ne
bus 
tęsis 
dant

per visus metus, 
tik tris mėnesius, 
su vasario 1 d.

rodos, 
prade-

gali būti, kad per tuos 
tris mėnesius karo kas 
ir kas valandą suomiai 
sumušė ir sumušė, per-

Politinė Pastaba
Kapitalistinė spauda 

verkia krokodiliaus ašaromis, 
kad Suomija su ginklu ranko
je buvo priversta pasirašyti 
taikos sutartį su Sovietų Są
junga, priimant tas sąlygas, 
kokias Sovietai nustatė. Tai 
kaip 
suvirs 
dieną 
rusus
galėjo, divizijų divizijas Rau
donosios Armijos ištaškė, 
Murmansko gelžkelį išbom- 
bardavo per mylių mylias ir 
suomių pačiūžinė kariuomenė 
artinosi paimt patį Murmans
ką ? Kaip Sovietų Raudonoji 
Armija, niekam neverta bū
dama, staiga padiktavo ap
verktinas suomių buržuažijai 
sąlygas priimti?

Dar tik pora savaičių, tam 
atgal ir “Keleivis” džiaugėsi, 
kad rusam nesiseka kariauti 
Suomijoje. Manau, retai taip 
pasitaiko istorijoje, kad taip 
aiškiai būtų atidengta kapita
listinės spaudos melagystės ir 
tikslus p r o p a g a n davimas, 
idant tęsti toliau karą. Neva 
taikos pasiuntiniai slankioja, 
tačiau jie yra tikri karų ren
gėjai, ir 
kad net 
kaip čia 
paliauti
su rusais? Dabar naujos rū
šies melų vajus prasideda link 
Sovietų Sąjungos.

kaip dabar aišku, 
pirštus kandasi sau, 
pavyko susitaikyti ir 
kariavus suomiams

NOTICE is hereby given that License No. 
CW 7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 386 Troutman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB, INC.
386 Troutman St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 424 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 318 Hudson Ave., Borough of 
County of Kings, to be i 

tho premises.
SALVATORE JORDANO 

Toronto Bar & Grill
318 Hudson Ave., Brooklyn, N.

NOTICE, is hereby given that License No. 
RL 1969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 412 Meeker Ave., Borough of 
County of Kings, to be 

the premises.
EDWARD L. SCHARF 
Penny Bridge Tavern

412 Meeker Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6770 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 444 Melrose 
Brooklyn, County of 
sumed on the premises. 
HENRY ZANETTI & 
444 Melrose St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2070 has been issued to the undersigned 
to soli beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 385 Arlington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROSA GRATZER
385 Arlington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6986 "lias been jssued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1325 DeKalb Ave., and 1282 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ADOLF SCHULTZ 
Auf Wiedersehn Tavern 

DeKalb Ave., 
Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1192 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM H. WENDLAND 
1192 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
RL 7218 has (been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 270 Smith St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THOMAS G. DeCARLO
270 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 212 Berry St., 112 North 3rd 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK 
212 Berry St., 
112 North 3 St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 96 Berry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STEPHEN J. SALAYKA
96 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1892 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 261 Osborn St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SAMUEL CHELODNICK
261 OsboYn St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1828 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1425 Rockaway P’kway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 125 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

IRENE CARLIN
125 Wythe Ave., ' Brooklyn, N. Y.

London, kovo 21.—Vokie
čių lėktuvai atakavo Angli
jos pakrantes; užmušė 5 
žmones.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6093 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1058 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HAROLD F. & WILFRED B. ATC1IUE 
1058 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 438 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 386 Metropolitan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GIACOMA FERRARA
386 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 755-9 McDonald Ave., 101-103 
Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, Coun
ty of 
miscs.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1728 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

NOTICE 
RL 1635 
lo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Broadway, Borough of 
con-

at 1700
County of Kings, to be 

the premises.
HARRY FINKELSTEIN

Broadway Tavern
1700 Broadway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7002 New Utrecht Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

VINCENT PELLEGRINO
7002 New Utrecht Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6210 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 817 Onderdonk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

EMILIE DANGMANN 
Old King Cole

817 Onderdonk Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1766 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 1073 Fulton 
County of 

the premises.
DOUGLAS 
Royal Bar 

1073 Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6773 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 41 Amboy St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WEINER'S RESTAURANT, Inc. 
41 Amboy St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1861 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 180 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
CARLO GANASSA & ANGELO RATTINI 

New Ridgewood Casino
180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8071 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law al 166-168 Avenue O, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CAKMELLA STANZELLA 
L. & S. Bar & Grill 

166-168 Avenue O, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licqnse No. 
RL 2213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2106 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
t rol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 3011 Avenue N, Borough of 
County of Kings, to he con- 

the premises.
MARIE BOWMAN 
Pat's Bar & Grill

Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
ma Ave., 
Kings, to

at 2572 Fulton St., 11-13 Alaba- 
Borough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises. 
CHARLES 

Trinity
Fulton St.,
Alabama Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 427 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I .aw 
Brooklyn, 
sumed on

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 376 lias been issued to the undersigned | 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 559 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH BONFIGLIO
559 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. I 
RW 325 has been issued to the undersigned 1 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 615 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises

MICHAEL CAMUSO _ VJ . _ v. , , . v. .
615 Lorimer St., Brooklyn, N. y. Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų kviečių, cielų rugių, senvi
NOTICE is hereby given that License No. čiam duona, balta duona, Calch ir raisin duona. Taipgi ke

pama poliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

HW 399 has been issued to the undersigned' 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Leonard St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

TONY BALCAN
137 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 'that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law 
rough of 
consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1341 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1518 Avenue M, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises

IRA H. MEYER
1518 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 886 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con

st 264 Grand St., Borough of 
County of Kings, to be £on- 
the premises.
SAM DINNERSTEIN
St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.1 
GB 12102 has been issued to the undersigned 
lo sell beer al retail under Section 107

Alcoholic Beverage Control Law at 
Nostrand Avenue, Borough of Brook- 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PERSEPHONE KOUMIDES
Nostrand Ave., ‘ Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMA] Iš KITUR
WASHINGTON, PA.

ALDLD 236 kuopos susirinkimas 
įvyksta 14 d. balandžio. Visi na
riai turite dalyvauti ir išgirsti daug 
naujienų, kurias kuopos sekretorius 
praneš. Narys.

NEWARK, N. J.
Pranešimas Apylinkes Draugijoms

Šiuomi pranešam, kad ALK New 
Jersey Apskritys rengia didelį pik
niką ant sekmadienio, gegužes-May 
26 d., Paterson, N. J. Tai bus pir
mas ALK NJ Apskričio piknikas jo 
gyvavime. Visų draugijų prašome 
nerengti nieko ant viršminėtos die
nos, o dalyvauti Kongreso parengi
me.

ALK NJ Apskr. Sekr.,
G. A. Jamison 

128 Roosevelt Ave. 
Livingston, N. J.

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

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

Mokyklos baigimo žiedai 
Rieštiniai laikrodėliai 
Rožančiai

$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6063 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 484 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

BRIDGET CAREY, Exec.
484 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 2195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section '107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 31 South 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

AUGUST GOODARD
3rd St., Brooklyn, N. Y.31 South

NOTICE 
RL 5643 
to sell beer, wine and liquor at. retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 125 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

REBECCA MARON
125 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on
295 Park

at 295 Park Ave., Borough of 
County of Kings, to bo con- 

tho premises.
FRANK MACHER

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2228 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 158 Saratoga Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
MARY YOUNG 
Martin Tavern

158 Saratoga Ave,, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1644-60 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM DITALIA
Montgomery Royal Gardens

Brooklyn, N. Y.1644-50 Flatbush Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1979 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 1506 Neck Rd., Borough of 
County of Kings, to be con- 

thc premises.
PATRICK SOLAN 

Ocean Tavern
1506 Neck Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12030 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on

at 213 Franklin St., Borough of 
County of Kings, to be con- 

tho premises.
STANLEY ZUK

213 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
CB 12015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

HENRY SIEMS
221 Ralph Ave., . Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Under taker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdą automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y,
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlįško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, Jdlbasai ir kepta paršiena; gospadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių

Daimontai 
Melsvi-balti 

perfekto

nuo $1.50 augštyn

Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą

Maži

-1

Fontaninlų plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Aves.

Tel. Stagg 2-2173Įsteigta 1892

PUBLIC
Telephone 

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.



i

rw’ (y* i?*.*’

t

Ir v;

j*

I

Baltas puslapis -

NewYorto^M08fe7inf(» Coca-Cola Savininkas Paliko 
$8,000,000 Šalpoms Office Phone

EVergreen 8-1090

Pirmadienis, Kovo 25, 1940 
... .......... ...... . ...

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Kurioj Pusėj Tiesa?
Teisėjas M. B. Campbell 

patvarkė, kad Traveling In
surance Co. neturi daugiau 
mokėti Dovidui Schonberg, 58 
metų, 2067—18th St., po $250 
į mėnesį, kuriuos mokėjo nuo 
1935 metų, rugpjūčio iki 1938 
m. kovo. Minėta kompanija 
pardavinėja už 25c arba 50c 
kelionėj apdraudas, jeigu bū
si sužeistas, tai išmoka kelis 
tūkstančius, o užmušto šeimai 
$25,000. žinoma, geras da
lykas žmogui apsidrausti, ka
da jis leidžiasi į kelionę. Kom
panija taip pat daug pelno iš 
to, nes palyginamai veik visi 
keleiviai busais ir traukiniais 
laimingai pasiekia savo tikslą, 
o kompanijai palieka sumokė
ti pinigai. Bet Dovidas Schon
berg sako buvo sužeistas kelyj 
ir todėl pagal kompanijos 
“palisus” jis turi gauti kelis 
tūkstančius dolerių. Kaip ma
tome, iš karto kompanija mo
kėjo, bet vėliau surado liudi
ninkus, kurie tvirtina, kad 
būk Schonberg sufalsifikavo 
jo užgavimą, tai ne tik kom
panija sulaikė mokestį, bet jį 
ir jo daktarą yra patraukusi 
teisman.

Vis Dar Stoka Vandens

kontroliavimo 
šaukia, kad 

dar nepraėjo.

Nors pastaruoju laiku New 
Yorke buvo smarkaus lietaus, 
bet vandens 
biuras nuolatos 
“bado pavojus”
Buvo priversta sniego, bet sa
ko, kad jo išvalymas atsiėjo 
miestui 30,000,000 galionų 
vandens.

Kažin kaip yra tikrovėj. Yra 
girdų, kad būk tos pasakos 
tik tam leidžiamos, kad nori
ma didelėj atstoj dar steigti 
vieną vandens rezervuarą, ku
rio įrengimas atsieitų Šimtus 
milionų dolerių, o toki dideli 
darbai tam tikriems politikie
riams yra pelningi.

Konferencija Prisirengimui Prie Gegužinės Perdaug Garsiai Griežė
Kiekvieną metą New Yor

ko darbininkų Pirmos Gegu
žės demonstracijos yra galin
gos. šiemet jos turi būti dar 
skaitlingesnės, kad sulaikius 
Jungtines Valstijas nuo karo. 
Kad geriau prisirengti prie 
Pirmos Gegužės, tai šaukia
ma konferencija.

Ji įvyks šeštadienį, kovo 30 
dieną, 1 vai. po pietų, Capi
tol viešbuty j, 51st St. ir 8th 
Ave., New Yorke. Į šią kon
ferenciją yra kviečiami visų 
organizacijų delegatai. Kiek-

vienas delegatas lėšų paden
gimui turi sumokėti $1.

Lietuvių organizacijos, ku
rių susirinkimai jau praėjo, 
vis vien turi turėti atstovus. 
Gali nuvykti vienas kitas val
dybos narys. O kurių susi
rinkimai dar bus pirm kovo 
30 d., tai privalo išrinkti savo 
delegatus. Apie išrinktus de
legatus praneškite laikinajam 
komitetui sekamu antrašu: 
Provisional Committee a t 
Bible House, 45 Astor Place, 
Room 332, New York, N. Y.

Laužys Draudimą Pikietuoti Konsulą

Policija areštavo bedarbius 
John Becker, 48 metų, gyve
nantį 244 Wyckoff Ave., ir P. 
Millerį, 50 metų, 272 Wyck
off Ave. Jų, prasikaltimas ta
me, kad Beckeris ant armoni
kos, o Milleris ant trombono 
perdaug garsiai griežė prie 
užeigų prašydami išmaldų. 
Jie buvo pristatyti pas teisėją 
N. H. Pinto, kuris užklausė:

—Ar gi jūs nežinote, kad 
tokį triukšmą kelti negalima?

—žinome, bet juk muzika, 
tai muzika, o iš to mes duoną 
pasidarome, — atsakė vienas 
kaltinamasis.

—Tai pasimokėsite po $1 
pabaudos,—patvarkė teisėjas.

Vasario 2 d. mirė vyriau
sias Coca-Cola savininkas po
nas Charles E. Culpeper. Jis 
palikime užrašė 101,310 sa
vo serų dėl pašalpų (“chari
ty”). Tie serai yra verti apie 
$8,000,000. Coca-Cola, tai vie
nas iš labiausiai išsiplatinusių 
minkštų gėrimų.

Long Islando gyventojai ke
lia protestą prįeš Long Island 
gelžkelių kompaniją, kad ji 
neužtenkamai traukinių lei
džia.

C. Katchko, 27 metų mer
gina, teisiama už tai, kad ji 
nuskandino savo 10 dienų, kū
dikį.

policijos užpuoli- 
pikietininkų ties 

konsulatu, 610 — 
areštavimas 23 pi-

žiaurus 
m as ant 
Franci jos 
5th Avė.,
kietininkų, mušimas ir polici
jos sauvaliavimas yra atviras 
pasimojimas ant piliečių lais
vių. Policijos žiaurumą ir 
New Yorko miesto majoro La- 
Guardijos sauvaliavimą pa
smerkė darbininkų organiza
cijos, unijos ir Amerikos Ci
vilių Laisvių Unija. Amerikos 
Civilių Laisvių Unijos atstovas 
Rodger Baldwin pareiškė, kad 
pati unija pikietuos Francijos 
konsulatą ir įrodys, kad tai 
yra įstatymiška.

Lincolno Brigados Draugų 
komitetas pasmerkė policijos 
žiaurumą ir pasiuntė protestą 
LaGuardijai pareiškiant, kad 
jis leido 800 policininkų pulti 
25 pikietininkus, mušti Ame
rikos piliečius, ginti reakcinę 
Francijos valdžią ir jos žiau
rius žygius prieš Ispanijos 
liaudiečius. Rezoliucijoj rei
kalauja, kad Francijos val
džia sulaikytų verstiną ištrė
mimą liaudiečių į generolo 
Franco rankas, o leistų, jiems 
išvažiuoti į Mexica, Centrali- 
nės ir Pietinės Amerikos kraš
tus, kur. yra pažadėta jiems 
prieglauda.

Žuvo Keltuvo Nelaimėj

Kada kunigas C. Y. Beech
er su savo šeima grįžo iš Flo
ridos į namus, tai rado juos 
aplankytus vagies, bet tik žiū
ronai dingę.

Parėmė Vaiky Streiką Neilgai Jis Džiaugėsi

FLUSHING
Russian & Turkish Ballis, Tnc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT
f

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Į ■ Vapor Room, Turkish Room, Russian I 1 
Room, Large Swimming Pool, Fresh y 
Artesian 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., Thtirs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

f
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Sugedus keltuvui (elevato
riui) name, 2020 Kings High
way, sutrėkštas iki mirties 31/2 
metų vaikutis Renne Alperin, 
sužeista jo motina ir dar 
na moteris.

vie-

K. Sagiebel, 50 metų, 
Targee St., nubaustas už 
kad jis gavo iš pašalpos biuro 
$15 čekį, o patsai su žmona 
banke turi $4,365.

270 
tai,

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

ūkėje, darbas apie namus. Dėl dau
giau informacijų kreipkitės laišku. 
F. Bakaitis, RR 2, Collinsville, Ill.

(70-73)
e

Vaikai,' kurie pristatydavo į 
darbo bildingus darbininkams 
pietus taip mažai uždirbo, 
kad proporcionaliai jų alga 
buvo tik apie 23c į dieną. Ko
vo 11 d. vaikai, kurie dirbo 
Aunt Martha B. Lunch Serv
ice, 126 E. 44th St., paskelbė 
streiką reikalaujant $1 algos į 
dieną. Streikas tęsiasi. Sako, 
kad jiems prezidento žmona 
Elenora Roosevelt prisiuntė 
laišką pritardama streikui. 
New Yorke viso yra apie 3,-■ A 1 V- YV VA JW V J k C* CVĮ/AV

Apgavinėjo Vargšes Merginas p00.Ya^’ kl'riU“j*pie’ ro ° tus is 200 valgyklų j rastines
Tūla K. Hayes, 53 metų 

moteris, darė biznį iš vargšių 
merginų. Ta moteris nueida
vo prie darbo agento raštinės, 
užkalbindavo darbo jieškan- 
čias, užsivesdavo į valgyklą, 
ten prie kavos puodelio pasiū
lydavo darbą ir gavus $2 ar
ba $10 pažadėdavo darbą, 
merginai duodavo antrašą ar
ba susitardavo kur susitikti. 
Antrašai būdavo negeri, o su
tartoj vietoj merginos jos ne
rasdavo. Tą moterį suėmė.

Važiuotos Nelaimės Auga
Iš Albany važiuotės komisi- 

jonierius C. E. Mealey prane
šė, kad vasario mėnesį auto
mobilių nelaimių kiekis šiemet 
paaugo 10%, lyginant su 1939 
metais. 1939 metais buvo 
4,325 automobilių, nelaimės, 
kurių metų žuvo 104 žmonės 
ir 5,531 buvo sužeisti arba 
užgauti. 1940 metais tą pat 
mėnesį įvyko 4,375 automobi
lių nelaimės, kurių laiku 115 
žmonių užmušta ir 5,629 su
žeista. Tai automobilių nelai
mės tik New Yorko valstijoj.

Skarlatina Plečiasi
Brooklyne į savaitę laiko, 

tarpe kovo 11 ir 16 dienos, 
kaip praneša sveikatos biuro 
daktaras J. L. Rice, mirė 582 
žmonės, škarlatina sirgo net 
261 vaikai ir suaugę. Bet dau
giausiai mirė nuo plaučių už
degimo, būtent 30 žmonių. 
Plaučių uždegimas išsivysto iš 
paprasto šalčio.

Senelis J. McCabe, 72 me
tų, 168 E. 24th St., atrastas 
nutroškęs gazu. Mano, kad 
jis per nelaimę atsuko pečiaus 
kranu ka.

ir kitas darbo vietas.

Keistas Išteisinimas
iš- 
32 

už- 
už-

Magistratas L. McGee 
teisino panelę El. Peck, 
metų, mokytoją, žmogaus 
mušime. Ji automobilium
važiavo ant Joseph Farrell, 
57 metų žmogaus. Valdžios 
advokatas Paul F. Reily sakė: 
“Mes turime faktus, kad pa
nelė Peck užvažiavo ant žmo
gaus, parmušė jį, paliko gu
lintį ant gatvės, pati nuvažia
vo, o tą žmogų dar du au
tomobiliai pervažiavo ir iki 
mirties užmušė.” Bet McGee 
sakė, kad panelė Peck paeina 
iš aukštos giminės, o užmuš
tasis nelabai žinomas, iš Rye, 
N. Y., žmogus, tai ją ir iš1* 
teisino.

Didi Pažanga Muzikoj
Muzikoj vėl padaryta nau

ja revoliucija, kaip pranešė 
Bell telefonų laboratorijos 
specialistai. Jie išbandė pa
gauti muzikos bangas iš Phi- 
ladelphijos padidinta jėga. Ir 
kada griežė 200 žmonių Sto- 
kowskio Simfoniškos Orkes- 
tros, tai New Yorke atrodė, 
kad ten griežia 2,000. Tie 
prietaisai bus naudojami ir 
koncertuose, kurie įvyks Car
negie Hall, balandžio 9 ir 10 
dienomis.

Bus Lenkijos Pavilionas
Lenkijos baronas De Ropp, 

komisionierius Lenkijos pavili- 
ono Pasaulinėj Parodoj, ofici
aliai pranešė, kad pavilionas 
bus atdaras. Sako, kad pavi- 
liono užlaikymui pinigų duos 
Lenkijos valdžia, kuri yra Pa
ryžiuj. , V

la- 
ge-

H. E. Dahl, amerikietis 
kūnas, kuris tik grįžo iš 
nerolo Franco belaisvės, ir la
bai apsidžiaugė su savo žmo
nele artiste, bet džiaugsmas 
buvo neilgas. Jis vėl areštuo
tas. šį kartą policija jį areš
tavo kaltinant, kad jis ( pir
miau yra išrašęs neteisingų 
(beverčių) čekių ir už sulau
žymą pasporto. čekiai buvo 
$700 vertės. Bet atrodo, kad 
dabartinis jo nesmagumas bus 
greitai išgyventas, nes jo 
žmona turi užtektinai pinigų, 
kad tokiu 
šalinus.

Lawrence Rougeau, 26 me
tų, atrastas kaltu antro laips
nio žmogžudystėj, už tai, kad 
jis užmušė savo posūnį. Kal
tinamasis teisinosi, kad manė, 
jog vaikas neteko proto. Už 
tai jis gavo 20 metų kalėjimo.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 30 akrų ūkė. Yra nau

jas namas su 8 kambariais, kluonas, 
trys vištinyčios. Iš viso 8 budinkai. 
Taipgi yra trokas, traktorius. Vieta 
randasi 11 mylių nuo Newarko, ar
čiausias mažas miestas yra 1% my
lios. Mokykla netoli, busas nuveža 
mokinius, žodžiu sakant, yra visi 
patogumai. Sutinku mainyti> ant 2- 
3 šeimynų namo. Priežastis parda
vimo—mirė vyras. Prašau atsišauk
ti: F. C. Čakas, RFD 3, Sawmill 
Rd., Plainfield, N. J. (Mt. Bethel 
Section). (72-74) .

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai •
Alus Ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET J
473 Grand St. Brooklyn,‘N. Y. J

Prie R. K. O. Republic Teatro •

t

r

Brooklyne teismas patvarkė, 
kad pinigų skolinimo įstaigos 
gali skolinti pirkimui rakandų, 
bet už skolas negali rakandus 
pasiimti. Taip išspręsta J. 
Belfiorio ir Brooklyn Loan 
Corp. byla.

Parsiduoda Bar ir Grill (alude) 
už $2,000. Renda $47 į mėnesį, yra 
keturių metų leastas. Vieta garu šil
doma, randasi geroj apylinkėj. Par
davimo priežastis — mirtis šeimy
noj. Savininką galima matyt nuo 4 
v. po pietų iki vėlumos. Autumn 
Cafe, 324 Lincoln Avenue, kampas 
Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

(70-72)

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužiu

MIRĖ
Jokūbas Putinas, 59 m. am

žiaus, mirė ketvirtadienį, ko- 
nesmagumus pra-'vo 21 d., Columbia Sanato- 

įrium’e, Philmont, N. Y. Pa
šarvotas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj,, 660 Grand St. Lai
dotuvės įvyks pirmadienį, 25 
d. kovo, Jono Kapinėse.

Velionis paliko liūdėsyj A- 
merikoj du brolius Joną ir 
Antana ir dvi seseris Veroni
ką žalnieraitienę ir Ameliją 
Navikienę, o Lietuvoj — du 
brolius ir 3 seseris.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius Matthew 
Ballas-Bieliauskas .

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 Barberlal
VAIKŲ SIŪTAI — Mes turime puikų pasirinkimą šio 
sezono vėliausių madų vaikų siūtų nuo $6.95 ir augštyn. 
Mūsų patogus 10 mokėjimų planas laukia jum patarnaut.

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas į 10 
savaitinių imokėjimų.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai Vyrų Siutai
ir Paltai ir Paltai
$21.50 $24.50
Buvo $25.00 Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street • kampas Manhattan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

i

Bedarbis Puolė į Upę
Bedarbis ir benamis George 

Reid, 35 metų amžiaus, nete
kęs kantrybės šoko 135 pėdas 
aukščio nuo Brooklyn© tilto į 
upę. Bet vandenyj jį paste
bėjo A. G. Hines, kuris ten 
plaukė valtyj, ir ištraukė. 
Reid nuvežtas į ligoninę. Jis 
yra priešmirtinėj padėtyj.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

Ikalui 'e s ą n t ir 
F p a d i dinų tokio 
' dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi ątmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Te!.: Glenmore 5-6191

Moters Didelis Rūstumas
Ponas Klein, Klein Piano 

Co. savininkas, pasisamdė gra
žią sekretorę. Jo žmona la
bai užsirūstino, nes sako, kad 
bosas sekretorės apsiautą ne
šė viešame parengime. Ponia 
Charlotte Klein, 25 metų jų 
vedybų dienoj, atsiskyrė nuo 
vyro, išgavo $2,500 už advo
kato lėšas ir po $100 gaus 
į savaitę alimonijos.

400 Surašinės Gyventojus

Cleveland Palace
Jonas Jurevičius atidarė Bar 
& Grill Biznį East New Yorke 
Jau gavo pilnus laisnius par
davinėti degtinę, alų, vyną ir 
visokius kitus gėrimus. Kvie
čia užeiti pamatyti naują vie
tą ir nori įsigyti platesnės pa
žinties su eastnewyorkieciais. 
čia yra rekreacijos įruošimai: 
Bowling Alley ir kt. žaislai.

234 Cleveland Street 
prie Fulton Street 
East New York 

Tel. Applegate 7-9718 
(72-76)

šiemet bus visų Jungtinių 
Valstijų gyventojų surašinėji
mas. New Yorko mieste jau 
paruošta virš 400 žmonių, ku
rie eis stuba nuo stubos ir su
rašinės. Sako, kad surašinėji
mą pradės iŠ priemiesčių. Su
rašinėtojai turės tam tikrus 
ženklus, kitaip piliečiai gali 
atsisakyti bent kokį reikalą 
su jais turėti.

Užsinuodijo Maistu Mokykloj
Viešoj mokykloj, 126—21st 

St., Astoria, buvo duota vai
kams maistas.- Keturiolika 
vaikų susirgo ir buvo reika
linga jiems daktaro pagelba.
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VIETINIAI SALDAINIAI PUIKIOSE DĖŽUTĖSE

SUSIRINKIMAI
Kriaučių Unijos 54-to Skyriaus 

extra ir mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, kovo 27, 7:30 v. v., 
Piliečių Kliubo salėj, 280 Union Avė. 
Nariai prašomi dalyvauti, nes bus 
rinkimas delegatų į Amalgameitų 
Unijos 13-tą konvenciją.

Sekr. Ch. Nečiunskas.
(72-74)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

VELYKOMS DOVANOS

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

n

Flušiniai kiškiai, zuikiai, lėlės, šuniukai, puošnai išdailinti 
įvairūs velykiniai vežimėliai, su velykiniais saldainiais

Šokoladiniai kiškiai, zuikiai, įvairaus dydžio kiaušiniai, 
margučiai, žąsiukai ir kt.

VELYKINĖS BESKUTĖS

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokat .mus be jokio mokesčio,

BROOKLYN, N. Y.
Sveikatos Kultūros Draugija ren

gia svarbias prakalbas, antradienį, 
kovo 26 d., Metodistų Bažnyčios sa
lėje, 411 So. 3rd St. Pradžia 8 v. v. 
Kalbėtojai. Dr. Charles Labanas, 
sveikatos mokytojas P. Baltrėnas ir 
kiti. Atsilankiusieji gaus veltui Ve
lykinių margučių. Kviečiame daly, 
vauti. Beje, Sveikatos Kultūros 
Draugijos nepaprasta vakarienė 
įvyks ♦ sekmadienį, balandžio 7 d., 
Susivienijimo Svet, 195 Grand St. 
Prašome nepamįrfiti dienos. — Kom.

(71-73)

ATVIRUTĖS SU VELYKINIAIS SVEIKINIMAIS

—gaunama—

J. GINKAUS SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Prie pat Union Avė.




