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Jiems Labai Sekasi.
Nacionale Tragedija.
Kai Mašinos Ėda žmones.
Jis Groja, o Jie šoka.
Rimti Apdūmojimai.
Jurgelionis ir

Tautininkai.
Rašo A. B.

Lietuvos Atstatymo Ben-
drovėje iš pusės miliono su
dėtų pinigų keletas metų 
atgal belikę viso labo tik 
18 tūkstančių.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje, pasak “Tėvy
nės” redaktoriaus, taip pat 
turįs nuostolių apie pusę 
miliono dolerių.

Taigi, per abi įstaigas 
prakišta apie milionas dole
rių.

O istorija yra tokia: 
Abie ji nuostoliai pasidarė 
maždaug toms pačioms po
litinėms grupėms vadovau
jant — tautininkams ir 
menševikams.

Nieko sau, jiems sekasi.

Negalima sakyti, kad 
Jungtinių Valstijų pramonė 
labai prastai dirba. Dirba 
gana gerai. Šiandien jau 
gerokai daugiau visko pa
gaminama, negu prieš da
bartinio krizio gadynę, 
būtent, 1929 metais.

Deja, 11,936,000 darbinin
kų vaikštinėja be darbo. 
Mašinerija pavadavo jų 
darbo spėkas.

Baisi kontradikcija. Pa
sigaminame daug ir grei
tai. Darbininkų įrėžai be
reikia. Darbininkai nedir
ba ir badauja.

Mašinerija ėda .darbinin
kus. O vienok daug žmonių 
tebeguldo galva už šią kapi
talistinę sistemą.

Chicago j e sėdi menševi
kas vardu Pijus Grigaitis. 
Generolas be jokios armi
jos. Bet jis virvutes trauko, 
o Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje čyfai — Bago- 
čiai, Gugiai ir Vinikai, su
šilę šoka.

Tai visoje lietuvių istori
joje dar negirdėtas kuri- 
jozas.

Brolis Jurgelionis atsidū
rė nepavydėtinoje padėtyje. 
Jis virto irgi dideliu kuri- 
jozu. Politiniai jis tebesi- 
murdo grigaitinėje' smalo
je, bet organizaciniai nebe
gali pakęsti Susivienijime 
grigaitinės klikos.

Bet jam burna tapo kie
tai uždaryta. Susivienijimo 
reikalais “Tėvynė” iš jo jau 
atimta—-iš Chicagos ir Bos
tono telegramomis ir tele
fonu prisako jam, ką dėti, 
ką nedėti. Ir turi vyras taip 
daryti.

Jis pilną laisvę turi “Tė
vynėje” tik savo vaikiškus 
filosofinius sapnus skelbti 
ir sušilęs plūsti komunistus 
ir Sovietų Sąjungą. Už tai 
jam Bagočius, Grigaitis ir 
Vinikas rankomis karštai 
ploja.

Bėda su Kleofu yra ta
me, kad jis nesupranta, jog 
negalima tai pačiai klikai 
tuo pačiu sykiu į barzdą bu
čiuoti ir į užpakalį koja 
spardyti. Jei jis tą būtų su
pratęs, tai būtų ' galėjęs 
tapti vadu tų spėkų, ku
rios seniai kovoja už Susi
vienijimo išlaisvinimą iš 
klikos nagų.

Tautininkai irgi neparo
dė nuoširdumo Susivieniji
mo reikalais. Menševikų 
klikos viešpatavimą jie no-
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Norvegija Protestuoja, Kad 
Anglija Laužo Norvegų 

Bepusiškumą

ANGLĮ) MINISTERIS ŽADA GRĄŽINT 
SUOMIJAI PRARASTAS ŽEMĖS

Lordas Halifax, Užsieninis Anglijos Ministeris, Pareiškė: 
Jeigu Laimės Talkininkai, tai Laimės ir Suomija

London. — Lordas Hali
fax, Anglijos užsienių rei
kalų ministeris, žadėjo su
grąžint Suomijai (Finlian- 
dijai) vietas ir miestus, ku
riuos Suomija, pralaimėjus 
karą, užleido Sovietam pa
gal taikos sutartį su Sovie
tų Sąjunga.

Ministeris Halifax Vely
kų dienoj atsikreipė į Suo
miją per radio, sakydamas:

“Kai mes (talkininkai) 
laimėsime pergalę, Suomija 
taipgi turės naudos iš tai
kos, kuri tuomet bus pada
ryta. Tai bus pastovi ir tei
singa taika, kurią Anglijos 
ministeris pirmininkas ir 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas vadino vienintele 
galima taika.”

New Yorko Times kores
pondentas dėl to prižado 
daro šitokią pastabą:

“Sugrąžinimas suomiam 
jų prarastos teritorijos, 
matomai, priklauso ne tik 
nuo to, ar talkininkai ga
lės laimėt karą, bet ir nuo 
to, ar talkininkai kariaus 
prieš Rusiją ir ar jie sumuš 
ją. Žymėtina, jog talkinin
kai dar nežadėjo sugrąžint 
Lenkijai tuos rytinės Len
kijos plotus, kuriuos Rusi
ja užėmė.”

Užsieninis Anglijos mi
nisteris Halifax kaltino

Suimta Philadelphiete Kaip 
Žmogžudė Plėšikė

Philadelphia, Pa. — Areš
tuoja Washingtone phila
delphietė Effie H. Smithie- 
nė, 59 metų amžiaus. Phi- 
ladelphijoj jinai turėjo ar- 
batnamį. Sakoma, kad per 
jos sąmokslą su kitais pik
tadariais buvo pasmaugta 
Winifreda A. Flannery, 
1935 metais, name Johno S. 
Morrisono, Amerikos laivy
no buvusio oficieriaus. Wi
nifreda buvo jo šeimininkė. 
Ji nužudyta tikslu apiplėšt 
Morrisono butą.

Turkija Bijo Anglijos Karo 
Su Sovietais

London, kovo 25. — Pra
nešama, kad Turkija per- 
kalbinėja Angliją nepradėt 
karo veiksmų prieš Sovie
tus. Turkija bijo, kad an
glai neįveltų ją į karą su 
Sovietų Sąjunga.

Turkija prisimena, kad 
Anglijos prižadai neišgel
bėjo Suomijos nuo sumuši
mo.

ri pavaduoti Savo klikos to
kiu pat piktu viešpatavimu.

Jei jie tikrai gero orga
nizacijai būtų- linkėję, tai 
būtų parėmę SLA Narių 
Komiteto sleitą, kuris yra 
bepąrtyvis, kuris susideda 
iš visų pažiūrų žmonių. 
Tuo keliu jie būtų prisidė
ję prie SLA išlaisvinimo.

Norvegiją ir Švediją, kad 
jodvi per savo žemes ne
praleido anglų ir francūzų 
armijų į Suomiją prieš So
vietus, kaip sako, “vieninte
liu keliu kovot prieš blogą 
ir barbarizmą.”

Ministeris Halifax per
sergėjo Suomiją, jog talki
ninkai nesitiki lengvai lai
mėt karą: “Mes dar gal.su
silauksime tamsiu valan
dų.”

Anglija Tikisi Įtraukt 
Ameriką į Karą

London.— Anglų laikraš
čiai dar teberašo, užgirda- 
mi kalbą, kurią pasakė 
Jungtinių Valstijų atsto
vas Kanadai, James H. R. 
Cromwell’is. Jis kalbėjo, 
kad Anglija ir Franci j a ka
riaujančios už demokratiją, 
ir teigė, kad demokratinių 
šalių likimas priklausąs nuo 
talkininkų laimėjimo prieš 
Vokietiją.

Anglų laikraštis ‘^Sunday 
Chronicle” sako, kad Crom- 
wellis, taip kalbėdamas, “iš
reiškė tikrąjį Jung. Valsti
jų balsą.” Šis ir kiti anglų 
laikraščiai tikisi, kad Ame
rika, galų gale, eisianti ka- 
ran išvien su talkininkais 
prieš vokiečius.

Anglų spauda prisimena, 
jog ir praeitame kare ame
rikiečiai iš pradžios dvejo
jo, ar prisidėt prie Angli- 
jos-Francijos karo prieš 
Vokietiją; bet, girdi, karo 
priešininkų balsas Ameri
koj greitai “vėjais nuėjo,” 
kaip sako “Sunday Chron
icle.”

-Žiauri Žiema Šiaurinėj 
Dalyj N. Y. Valstijos

Albany, N. Y. — Velykų 
dienoj siautė šiurpi žiema 
šiaurinėje ir vakarinėje ‘da
lyse New Yorko valstijos. 
Šalčiai buvo zero arba že
miau zero, o keliai taip už
pustyti sniegu, kad jais ne
galima, buvo pravažiuot 
Lewis apskrityj, Malone 
apygardoj ir daugelyj kitų 
vietų.

Rouses Point, N. Y.— 
Pusnys per 9 valandas su
laikė keleivinį traukinį, va
žiavusį iš New Yorko į 
Montreal, Kanadą. Sniego 
buvo iki 18 colių.

Anghį-Francūzy Intrigos 
Prieš Italiją-Vokietiją

Roma. — Pusiau-valdiška; 
Italijos spauda rašo, kad 
Anglija ir Franci j a stengia
si įvairiomis- intrigomis 
sukelt Balkanų šalis prieš 
Italiją ir Vokietiją.

Oslo, Norvegija. —\Kari- 
niai Anglijos laivai per pa
skutines keturias dienas du 
sykiu įsiveržė į pačius pa
kraštinius Norvegijos van
denis ir dar bent du sykiu 
mėgino įsiveržt tenai. Nor
vegijos kariniai laivai lie
pė tiem anglų karo laivam 
apleist norvegišką vande
nų ruožą.

Norvegija per savo atsto
vą Londone užprotestavo 
Anglijai, kad anglų karo 
laivai laužo Norvegijos be
pusiškumą.

Anglijos karo laivai, 
bria.udamiesi į pakran- 
tinius Norvegijos vandenis, 
stengiasi tuom užkirst ke
lią Vokietijos laivams. Vo
kiečių laivai pakraščiais 
Norvėgijos gabenasi gele
žies rūdą, kuri iš Švedijos

... — . ......... ..............
VIESULAI SAULĖJE PAKRIKDE RADIO, TELEGRAFĄ, TE

LEFONUS, IR AUTOMATINES SPAUSTUVIŲ MAŠINAS
New York.— Velykų die

noj pasirodė septyni didžiu
liai plėtmai-dėmes ant sau
lės ir, kaip sako mokslinin
kai, tenai siautė milžiniškį 
viesulai. Dėl to sušlubavo 
radio, beveik nutrūko pra
nešimai trumpomis radio 
bangomis iš Europos; pen
kioms valandoms buvo su
paralyžiuoti telegrafai ir 
tolimesni pasikalbėjimai te
lefonais Jungtinėse Valsti
jose. Ta audra saulėje, 
esančioje už 92 milionų ir 
930 tūkstančių mylių nuo 
žemės, sulaikė apie milioną 
telegramų ir pakrikdė vei
kimą naujausių mašinų rai
dėms rinkti New Yorko

VOKIEČIAI VELYKO- 
SE MĖTĖ GĖLES 

PRANCŪZAMS
Paryžius. — Vokiečių ra

dio garsiakalbiai velykų 
dienoje, vakariniame fron
te, ątsišaukė į francūziį ka
riuomenę broliautis, o ne 
kariauti su vokiečiais. 

Į *

Vokiečių lėktuvai tą die
ną mėtė gėles į francūzų 
karines pozicijas. Vokiečių 
radio kalbėjo į francūzus 
puikia francūzų kalba; o 
apie - anglus atsiliepė pras
tai ir su aštria pašaipa.

Francūzų oficieriai liepė 
savo kareiviams šaudyt' į 
vokiečių garsiakalbius.

Nebuvo beveik jokių karo 
veiksmų vakariniame fron
te.

Svetimi Karo Lėktuvai Skrai
do Virš Holandijos

Amsterdam, Holandija.— 
Nežinia kokie tai svetimi 
karo lėktuvai skrido per 
šiaur-ryfinę Holandiją, nuo 
Vokietijos linkon Frakcijos. 

persiupčiama į šiaurvakari
nę Norvegijos prieplauką 
Narvik a. c.

Anglų Submarinas Nuskan
dinęs Vokiečių Laivą Dani

jos Vandenyse
Copenhagen, Danija. — 

Pranešama, kad Anglijos 
submarinas torpedavo ir 
gal nuskandino prekinį Vo
kietijos laivą “E. H. Stin- 
nes,” 2,189 tonų, plaukusį 
Danijos vandenimis, Ska- 
gerrake, vakariniame gale 
Baltijos Jūros.

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė sako, kad Angli
jos submarinas užpuolė vo
kiečių laivą “Stinnesą” tik
rai pakraštiniuose Danijos 
vandenyse.

laikraščių leidyklose. Tos 
mašinos pačios savaimi sta
to pranešimus per radio iš 
tolimų vietų, be raidžių rin- 
kėjo.

Per siautusius saulėje 
uraganus - viesulus skrido 
daugybė “palaidos” elek
tros į žemę, ir tai ši elek
tra padarė tokius šposus te
legrafui, telefonams, radio 
priimtuvams ir automatiš
koms raidžių rinkimo ma
šinoms.

Iki šiol dar nebuvę pas
tebėta tokių smarkių audrų 
saulėje dėlei jos plėtmų, 
kaip sako mokslininkas 
Wm. H. Barton, viršininkas 
Hayden Planetarijumo.

AMERIKONŲ ĮSTAIGA 
MATO ITALIJOS 
SVARBA KARE

New York. — Carnegie 
Fondas dėlei Tarptautinės 
Taikos paskelbė, kad Itali
ja gali su vaidint didžią ro
lę kare tarp talkininkų ir 
Vokietijos. Sako, jeigu Vo
kietija užtikrins tinkamą 
atlyginimą Italijai, tai Ita
lija, nors nedalyvaudama 
kare, gali padėt vokiečiam 
netiesioginiai užvaldyt ry
tinius Balkanus. Bet jeigu 
Anglija ir Franci j a užtik
rins Italijai gana didelį at
lyginimą, tai Mussolinis gal 
pasvirs į talkininkų pusę, 
sako Carnegie Fondas. Jis 
kartu primena, kaip talki
ninkai po praeito karo “ap
gavo ir paaukojo Italiją.”

-Anot Carnegie Fondo, tai 
Italija galėtų net “pavojin
gai apsunkint Anglijos ir 
Francijos poziciją rytinėje 
dalyje Viduržemio Jūros, 
Syrijoj, Palestinoj, Turki
joj, Egipte ir Balkanuose.”

ORAS. Vis šalta.

TALKININKAI PLANUOJA PER BEPU- 
SIŠKAS ŠALIS UŽPULT VOKIEČIUS
Anglijos-Francijos Politikai Šnekasi Eit j Karą Prieš 

Sovietus; Smerkia Bepusiškų Saliu “Bailumą”
London. — Anglija ir 

Franci ja nesidrovės laužyt 
bepusiškumą nekariaujan
čių šalių, jeigu talkininkų 
karas prieš Vokietija rei
kalaus laužyt tą bepusišku
mą, kaip praneša londoniš- 
kis N. Y. Times korespon
dentas. Jis teigia, kad An
glija ir Franci j a šiuo tarpu 
nejieško susikirtimo 'su So
vietais, bet, girdi, jodvi pa-

Švedai Smarkiai Stip
rina Ginklavimąsi

Malmoe, Švedija. — Bus 
įnešta Švedijos seimui pa
ilgint tarnybą armijoje, 
sakė karo ministeris E. Ei 
Skoeld. Greitu laiku Švedi
ja šauks šiemet į kariuome
nę naujokus, kurie papras
tai būdavo šaukiami tik 
rudenį.

Skoeld pranešė, jog per 
dvejus metus Švedijos oro 
laivynas bus patrigubintas 
ir jinai visu greitumu sta
tysis karo laivus ir gamin
sis kanuoles.

Jis prisiminė apie Suomi
jos pasiūlytą bendro “apsi
gynimo” sutartį su Švedija 
ir Norvegija.—Tai sutar
čiai pasipriešino Sovietai. .

Švedų ministeris Skoeld 
pareiškė: z

“Vis tiek, ar Švedija pri
sidės prie tokios sutarties 
ar ne, aišku, jog Švedija tu
ri turėt stiprų apsigynimą.”

Kad Sovietų Sąjunga pa
sisakė prieš minimą sutar
tį, tada Norvegija paskel
bė, kad jinai neis į karinę 
apsigynimo sąjungą su Šve
dija ir Suomija.

Anglai Užvijo-Vokiečių Laivą 
Ant Danų Seklumos

London, kovo 25. — An
glijos karo laivai užvijo ir 
“prisvildino” prie Jutlan
dijos seklumos prekinį vo
kiečių laivą “Ostpreussen,” 
5,000 tonų.—Jutlandija yra 
Danijos sala.

Anglų Karo Laivai Užgrobė 
Turkijos Laivą

Istanbul, Turkija, kovo 
25. — Anglų karo laivai už
grobė keleivinį Turkijos 
laivą “Sakarya,” 2,612 to
nų. Tai todėl, kad jis slap
tai veždavęs žydus į Pales
tiną, Anglijos valdomą isto
rinę “žydų žemę.” Turkija 
protestuoja ir reikalauja, 
kad Anglija paleistų šį tur
kų laivą.

Paryžius. — Vokiečių 
lėktuvai apžvalginėje ryti
nę Angliją prie Thames 
upės ir skraidė per rytinę 
Francija.

R u o š k i me žiemi
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

sirengusios kariaut ir prieš 
Sovietus, jeigu Anglija ir 
Francija atras, kad tuomi 
jodvi galėtų greičiau su- 
mušt Vokietiją. Taip kalba 
Londono politikai.
Prakišo “Auksinę Progą”

Valdininkai Londone ir 
Paryžiuje apgailestauja, 
kad Suomijos susitaikymas 
su Sovietais atėmė iš An
glijos ir Fra nei jos “auksi
nę” progą. Dabar jie atvi
rai pripažįsta, jog talkinin
kai būtų ne tik siuntę armi
jas per Norvegiją ir Švedi
ją į Suomiją, bet tuo pačiu 
laiku jie būtų telkę savo 
kariuomenę Švedijoje ir 
Norvegijoje prieš Vokieti
ją. Ten jie būtų užkirtę vo
kiečiams kelią įįaut gele
žies rūdos iš Švedijos ir 
Norvegijos ir per šias dvi 
bepusiškas šalis būtų už
puolę Vokietiją.
Nesitiki Pralaužt Vokiečių 

Tvirtumas
Talkininkai nesutiks da

ryt sprendžiamus karo žy
gius vakarų fronte, kur vo
kiečiai turi galingą tvirto
vių sieną, kaip sako New 
Yorko Times koresponden
tas R. Daniell iš Londono. 
Jis rašo, jog Anglija ir 
Francija nepaisys, kad be- 
pusiškoš šalys nenori tapt 
karo stovyklomis ir kad 
jos protestuos prieš laužy
mą jų bepusiškumo.
Talkininkai Bijo Vokiečių 

Įtakos Rumunijoj
Anglija ir Francija bijo, 

kad Rumunija nepasiduotų 
Vokietijos spaudimui kas 
liečia prekybą. Paskutiniu 
laiku Vokietija primygtinai 
reikalaujanti, kad Rumuni
ja kuo daugiausiai pardavi
nėtų Vokietijai žibalo, kvie
čių, daržovių ir valgomųjų 
riebalų. .

Rumunijos karalius Ka
rolis neseniai pareiškė, kad 
Rumunija gins savo rube- 
žius.

Anglų žinių agentūros 
Reuters vyriausias kores
pondentas Rumunijai ir ki
tiem Balkanų kraštams, 
Maurice Lovell pranešė, kad 
Vokietija įteikus ultimatiŠ- 
ką (griežtą) reikalavimą 
Rumunijai praplatint pre-, 
kybą su Vokietija. Tas ko
respondentas spėja, kad dėl 
to iškriksianti dabartinė 
Rumunijos valdžia, kurios 
ministeris pirmininkas yra 
Tatarescu. Už tokius prane
šimus valdžia išvijo tą an
glų korespondentą iš Ru
munijos. 

• - ■
SUSPROGO VOKIEČIŲ 

FORTAS *

Berlin. — “Atsitiktinai” 
užsidegė vokiečių amunici
jos sandėlis ir susprogdino 
jų fortą prie Luksenburgo 
rubežiaus.



bė. Taigi ir tasai biznis vai- t 
džios. Valdžia yra vienos 
klikos. Ta klika—fašistinė. *
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Žiopla Filosofija
“Dirvos” Karpiukas posmuoja, kad 

Stalinas “liko paklusniu bernu“ Hitlerio. 
Girdi: “Hitleris turi vadeles, kuriomis 
laiko Staliną pažabojęs, ir jis išvengė 
Rusijos įvėlimą į pasaulinį karą...”

Kas “išvengė Rusijos įvėlimą į pasau
linį karą”? Sunku suprasti. Sveika logi
ka vadovaujantis šitaip reikėtų pasaky
ti: Jeigu Hitleris valdo Staliną, tai jis 
turėtų įvelti Rusiją į pasaulinį karą. 
Jam juk tas būtų sveikiau,—jis būtų 
stipresnis mušti Angliją ir Franci ją. Bet 
to nėra. Jei Anglijos ir Francijos im
perialistai Sovietams karo neskelbs, jei 
jie bandys būti linkui Sovietų Sąjungos . 
neutralūs, tai SSSR su jais nekariaus— 
bus neutralė.

Bet “Dirvos” išmintingasis beraštis 
dalykus aiškina visai kitaip.

Negražu ir Žalinga
Aną dieną būrys Ispanijos respublikos 

draugų buvo suruošęs pikieto liniją ties 
Francijos konsulatu New Yorke. Kogi 
tie Ispanijos respublikos draugai reika
lavo? Jie reikalavo, kad Franci j a neišva
rytų Ispanijon 100,000 Ispanijos respub
likos gynėjų, kurie šiuo metu yra Fran
ci joj ir ^kuriuos Daladiero valdžia buvo 
pasimojusi grąžinti gen. Franko “glo
bom” Toji globa jau yra numatoma: kai 
tik Franko tuos kovotojus pasigautų, 
tuojau vienus kištų į kalėjimus, o kitus 
—šaudytų.

Taigi newyorkieciai, kaipo Amerikos 
piliečiai ir laisvę mylį žmonės, turi pilną 
teisę pareikšti savo protestą prieš tą val
džią, kuri sakosi kariaujanti už demo
kratiją, bet kuri demokratijos gynėjus 
persekioja ir nori atiduoti budelio Fran: 
ko nasruosna.

Bet štai nei iš šio nei iš to New Yorko 
policija—350 skaičiuje — užpuola ant 
grupelės pikie tuo tojų ir pradeda juos 
žiauriai mušti. Muša ne tik pikietuoto- 
jus, bet ir praeivius,—bile žmones, ku
rie ten pasisuko.

Ar tai leistina? Ar tai gražu? Ar tai 
gera? Žinoma, ne! Užpulti ir brutališ- 
kai mušti ramius pikietuotojus yra labai 
nedora ir negražu. Tai yra žalinga.

“Daily Worker” primena vieną ypa
tingą istorinį faktą, kuris supuola su 
šiuo New Yorko policijos žiauriu žygiu.

Kai buvo nužudytas Amerikos prezi
dentas Lincolnas, tai Paryžiaus žmonės 
buvo suruošę demonstraciją pareiški
mui protesto prieš žudeikas, prieš kons- 
piratorius. Tuomet Franciją valdė Liud
vikas Napoleonas. Jo valdžia tuomet ne
paprastu žiaurumu užpuolė protesto 
reiškėjus ir baisiai sumušė.

Dabar panašus liūdnas įvykis pakar
totas New Yorke.

P i r m i a u s iai atitaisau 
klaidą. Savo straipsnyje 
“Mannerheimo Linijos Idė
ja” (“Laisvė,” kovo 14 d.) 
aš parašiau klaidingai, kad 
Amerikos finansierių yra 
įdėta į biznius Suomijoje 
“mažiausiai 100 tūkstančių 
dolerių”. Turi J)ūt: 100 mi- 
lionų dolerių.

Už ką Amerika taip my
li Suomiją? Už savo 100 
milionų dolerių ! Ne Suomi
ja rūpi Amerikos turčiams, 
o tik savi pinigai, įdėti te
nai į biznį. Jiems da labiau 
pagailo to didelio pelno, 
kurio galėjo netekt Suomi
joje. Kapitalistų spauda ir 
politikieriai ir net Raudo
nojo Kryžiaus veikėjai 
(Hoover, Hughes) niekino 
Sovietų Sąjungą, o glamo
nėjo suomius baltagvardie
čius. Dėl ko? Tai dėl to, 
kad jie tikėjo, jog Sovietų 
Sąjunga nori užkariauti 
Suomiją. Mat, kai užka
riaus, tai amerikiečių biz
niai su investmentais tenai 
pražus. Tai ve, dėl ko Wall 
Street’is šlapakiojo.

Krokodiliaus ašaros!

Meluoja, Bet Nevyksta
Aną dieną Anglijos bombnešiai bom

bardavo Vokietijos laivyno bazę—Sylt 
salą. Po to Chamberlainas paskelbė par
lamente, kad tie bombnešiai padarė mil
žiniškų nuostolių.. Ant rytojaus Angli
jos spauda išspausdino iš kažin kur gau
tus paveikslus, parodančius, kaip pleš
kėjo uždegti bombomis vokiečių pasta
tai. Anglijos žmonės gavo tokį įspūdį, 
kad ištikrųjų, nors kartą ir anglai ge
rai pavaišino švinu vokiečius.

Deja, Hitlerio valdžia ir gi nesnau
džia. Ji paėmė visą eilę užsienių spaudos 
korespondentų, nuvežė juos į Sylt salą 
ir parodė tuos nuostolius, kuriuos būk 
tai padarę anglai. Pasirodė, kad iš viso 
tik du pastatai buvo Anglijos bombų 
paliesti. Daugiau niekas. Visos išmesto
sios bombos, sako korespondentai, krito 
į vandenį, nepadarydamos veik jokių vo
kiečiams nuostolių.

Nereikia nei aiškinti, kad šis faktas 
uždavė Anglijai didelį smūgį, kadangi 
pasaulis pamatė, kad anglai pernelyg gi
riasi ir meluoja. Visai panašiai, kaip 
suomiai gyrėsi sumušę bolševikus.

Kam Kalbėti, o Kam Susičiaupti
Naujasis Francijos premjeras, Rey- 

naud, nori pasirodyti dideliu didvyriu. 
Gavęs tik vieno parlamento balso dau
gumą, jis pareiškė, kad nuo dabar Fran
ci ja pradės kariauti tvirtai ir plačiai. 
Dabar, girdi, Franci j a vesianti karą 
prieš visus savo priešus.

Ponas Reynaud garsiai kalbėjo prieš 
Sovietų Sąjungą. Jis pavadino tą šalį 
“išdavike” ir kaipo prieš tokią, jis nu
tarė griežčiau laikytis.

“Išdavikas” arba “išdavikė”—gan stip
rus žodis. Bet ponas Reynaud, pavadin
damas tokiu būdvardžiu Sovietų Sąjun
gą, parodė, kad jis kalba ne tiesą, kad 
jis nesiskaito su faktais.

Kur Sovietų Sąjunga išdavė Franciją? 
Niekur. O kur Franci ja išdavė demokra
tiją, išdavė Sovietų Sąjungą? Pažiūrė
kime. Kai Ispanijoj prasidėjo karas, kai 
gen. Franko, Mussolinis ir Hitleris pra
dėjo kariauti prieš respubliką, tai So
vietai buvo pirmieji, atėję respublikai 
pagalbon. Pasaulyj buvo tik dvi šalys, 
nuoširdžiai rėmusios Ispanijos respub
liką jos kovoje prieš fašizmą: Sovietų 
Sąjunga ir Meksika. Na, o Franci j a bu
vo pati pirmoji, išdavusi respubliką. So
cialistas Blumas, Daladieras ir kiti buvo 
tais vyrais, kurie padavė gen. Frankui 
virvę respublikai pakarti. •

Čechoslovakija buvo kita Francijos 
valdovų išdavimo auka. Su Čechoslovaki
ja Franci j a turėjo padariusi bendrą ap
sigynimo sutartį. Kai atėjo krizio die
nos, kai Hitleris pareikalavo Sudetų 
krašto, tai ne kas kitas, kaip Daladieras, 
nuvyko į Munichą ir Čechoslovakijos de
mokratiją pardavė Hitleriui. Paskui jo 
tą žygį užgyrė socialistų lyderiai.

Va, kur Francijos valdovai parodė sa
vo išdavikų iltis. Tą žino pasaulis, tą 
žino Francijos žmonės.

Aišku, kada mes sakome, kad Franci- 
ja pasirodė išdavikė, tai nereiškia, kad 
mes imame visą Franciją. Yra dvi Fran
cijos: buržuazija ir darbo žmonės. Pa
starieji yra teisingi, o buržuazija, kurią 
remia socialistų lyderiŪį-—pirmos rūšies 
demokratijos išdavikai;5

Žemiau paminėsiu, taip 
trumpai, kaip galima, ži
nias, faktus iš ekonomijos 
laikraščio ‘Economic Notes’ 
sausio men. laidos. Tą laik
raštį leidžia Darbo Tyri
mo Sąjunga (Labor Re
search Association) New 
Yorko mieste.

Tenai yra toki faktai.
1. 13 Amerikos korpora

cijų tūri įdėjusios į biznius 
Suomijoje -iš viso $1,643,- 
000. Keturios tų kompanijų 
turi fabrikus, keturios už
siima distribucija — turi 
pardavyklas, o likusios yra 
įvairios.

2. Viena fabrikinių įstai
gų yra Fordo kompanijos 
skyrius Suomijoj; šis sky
rius turi išdirbystės ir par
davinėjimo Teises ir Estijo
je. Jis mokėjo šėrini^kams 
10 procentų dividendų 1938 
m. . !. Ū

3. Suomijos telefonų sis-

Kur Dar Gyvuoja Mikė Antrasis
United Press žinių agentūra praneša 

iš Suomijos įdomią žinią. Pereitą penk
tadienį Sovietų Sąjungos jėgos užėmė 
Hango pussalį, kurį jie 30-čiai metų pa- 
nuomavo iš Suomijos. Suomiai, aišku, iš 
ten išsikraustė. Besikraustydami, sako 
pranešimas, jie paėmė iš miesto rotušės 
viską, kas jiems priklausė. Be kitko, jie 
išsinešė ir buvusio caro Mikės II pa
veikslą, kuris ten iki šiol kabojo, kaipo 
koks suomių tautos laisvintojas!...

Šis nedidelis prietikis pasako labai 
daug: Suomijos valdytojai yra perdėm 
procaristiniai. Jų didžiausias vadas, 
Mannerheimas, — didžiausias caristas. 
Sakoma, jis buvęs artimas paskutiniojo 
caro Mikės bičiulis.

Suomijos buržuazija garbina budelį, 
kuris engė Suomiją. Ta pati buržuazija 
bjaurioja, niekina sovietus, kurie patys 
pirmutiniai pradžioje 1918 metų pripa
žino Suomijai i^priklausomybę. Ji net 
karą išprovokavo prieš Sovietus.

Yra pas lietuvius tokių politinių abla- 
vukų, kurie skelbia, būk Suomijos žmo
nės “labai neapkenčia rusų.” Tai, žino
ma, ne tiesa. Suomijos buržuazija neap
kenčia tik tokių rusų, kurie atstovauja

Namai, kuriuose buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomy
bės aktas. Tie namai randasi Didžiojoj gatvėj, N'r. 2, kur
buvo Didžiojo karo metų nukentėjusiems nuo karo šelpti 
komiteto patalpos. Prie to kambario, kuriame Nepriklauso
mybės aktas buvo pasirašytas, šio vasario 16 d. su iškilmė
mis buvo prisegta paminklinė lenta (antrame aukšte,; iš 
dešinėš nuo balkono).

/

Rašo J. Baltrušaitis
tema valdoma ir vedama L. 
M. Ericsson Kompanijos, 
kuri yra dalis Tarptautinės 
Telefonų ir Telegrafų kor
poracijos, kuri savu keliu 
turi ryšius su Amerikos 
Bell Telefonų kompanija. 
O šioje kompanijoje Mor
gano interesai viršija visus 
kitus dalininkus. (Morga
nas— vienas Wall gatvės 
karalių).

4. Amerikiečiai bankinin
kai, daugiausia susijungu
sieji su Morgano interesais, 
turi didelius įdėlius į Ka
nados Tarptautinę (Inter
national) Nikelio kompani
ją, kuri yra įdėjus penkis 
milionus dolerių išdirbimui 
vienos iš didžiausių pasau
lio nikelio kasyklų Petsamo 
srity j, Suomijoje.

5. Suomijos valdžios bon- 
dsų — valstybės ir miestų 
—amerikiečiai turi prisi
pirkę už $32,100,000 (skai
tant pagal aktualę tų bond- 
sų vertę pradžioj 1936 m.). 
Šie ilgo termino bondsai 
duoda 6-7 procentus. Į šitą 
sumą neįeina ta Suomijos 
skola, kurią Amerikos val
džia paskolinot $8,143,000. 
Paprastai yra sakoma, kad 
Amerika tat paskolino Suo
mijai dėl to, kad Suomija 
pasauliniame kare stojusi į 
Alijantų pusę. Tai yra ne
tiesa. Ta suma duota baro
nui Mannerheimui laike ci
vilio karo Suomijoje (1918- 
1919 m.) parėmimui plėti
mo fašistinio sąjūdžio į So
vietų Sąjungą (“the debt... 
turned over to Baron Man
nerheim during the civil 
war in Finland to support 
the spread of Fascist forces 
into adjoining sections of 
the Soviet Union”, — rašo 
pačių kapitalistų dienraštis 
The Pittburgh Press pagal 
minėtą Economic Notes).

Į tą sumą, taipgi neįeina 
privatinės trumpo termino 
paskolos, duotos Suomijai. 
Taipgi neįeina čion ir ta 10 
milionų dolerių, ką Ameri
ka šįmet davė Suomijai 
“nemilitariniams” daiktams 
nusipirkti.

6. Iš to, ką aukščiau skai
tėme, matome, kad jau yra 
suma 50 milionų dolerių su 
viršum —*vis tai Amerikos 
kapitalistų ir visuomenės 
(per jos valdžia) įdėta į 
Suomiją daryti ten didelį 
biznį—taip reguliarį, taip 
politinį. Be šitos sumos, yra 
da 12 milionų dolerių ame
rikiečių pinigų, įdėtų spe
kuliacijai į Suomijos Pra
monės Paskolos Banką (In
dustrial Mortgage Bank of 
Finland). Šitasai bankas 
duoda paskolą kapitalis
tams, kurie jau turi įsteigę 
kokias nors pramones, kaip 
ve: nejudomą nuosavybę, 
žemės, miškų išdirbimą, 
vandens spėką ir fabrikų 
pastatus., J. Henry Schroe
der, New Yorko bankinio 
namo galva, veda pardavi
nėjimą tokių- paskolų (mor
tgage) bondsų dėl biznio 
Suomijoje. Per Schroederio 
piniginius interesus beveik 
visos Suomijos spyglinės 
girios yra Amerikos dien
raščių popieros gamintojų 
trusto rankose. Tai yra be
veik jų vienų monopolija, 
taip, kaip Anglija turi mo
nopoliją visų girių Lietuvo
je ir naikino, tuštino Lietu- 
vą nuo jos senovės vainiko— 
puikiųjų girių—iki pat da
bartinio karo. Dabar, karui 
einant su Vokietija, turbūt, 
Anglija negali prieit su kir
viu prie Lietuvos miškų.

Reikia atsiminti, kad gi
rios yra valdžios nuosavy-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama “Laisvės” Re
dakcija: Malonėkite paaiš
kinti per “Laisvę”, kiek tu-1 
ri narių Komunistų Partija 
Sovietų Sąjungoje ir ar da
lyvauja kitos kokios parti
jos, apart komunistų, rin
kimuose, tai yra, politiko-' 
je?

S. M. Rimkus.
Atsakymas

Kiek šiuo tarpu Sovietų 
Sąjungos Komunistų Par-
tija turi narių, mes neži
nome. Jos narystė nestovi 
ant vietos—nuolatos auga. 
Kai bus partijos suvažiavi
mas, veikiausia bus pas
kelbtas partijos narių skai
čius.

Į antrą klausimą geriau
sia atsakys Sovietų Sąjun
gos Konstitucija, kurios 
Skyrius XI pavadintas 
“Rinkimų Sistema” ir kalba 
apie rinkimus. Tad čia ir 
paduodame:

134 Straipsnis: Atstovų 
rinkimai į visus darbo žmo
nių atstovų Sovietus... at
liekami rinkikų visuotinos, 
lygios ir tiesios rinkimų tei
sės pamatais slaptai balsuo
jant.

135 Straipsnis: Atstovų 
rinkimai yra visuotini: visi 
Sovietų Sąjungos piliečiai, 
kuriems sukako 18 metų... 
turi teisę dalyvauti atstovų 
rinkimuose ir būti išrink
ti...

136 Straipsnis: Atstovų 
rinkimai yra lygūs: kiek
vienas Sovietų Sąjungos pi
lietis turi vieną balsą. Visi 
piliečiai dalyvauja rinki
muose lygiais pagrindais.

137 Straipsnis: Moterys 
turi teisę rinkti ir būti iš
rinktos lygiai su vyrais.

138 Straipsnis: Piliečiai, 
esą Raudonosios Armijos 
eilėse, turi teisę rinkti ir 

būti išrinkti lygiai su visais

Taip Lietuvoj, taip ir Suo
mijoj. Nepaisant to, kad 
Suomijoj neva partijos dar 
sudaro valdžią, yra • tai tik 
dėl svieto akių.

Viso Suomijos eksporto 
37 procentai—tai yra dau
giau, kaip trečdalis—susi
daro iš pušų ir eglių išga
benimo į Ameriką. Kaip ži
noma, iš tų medžių dirba 
dienraštinę arba plakatinę 
popierą.

Ne tik girių naikinimas 
duoda valdžiai ir valdinin
kams pelną. Valdžia remia 
visus savo tautiečius kapi
talistus ir vienijasi su jais 
išnaudojime šalies žemės 
turtų ir šalies darbo žmo
nių. Vadinas, “vieninga 
tauta.”

Šita bizniškoji valdžios 
politika, — tariant, kapita
listų klasės vieningumo po
litika—buvo tai pirmas pa
sitikėjimas savimi, pasitikė
jimas sujungtas su didžiai
siais svetimais imperialis
tais, kurie išnaudoja tą ša
lį. Suomių valdonai tikrai 
tikėjo, kad tie svetimi im
perialistai puls kaip tigrai 
ant Sovietų Sąjungos, nes 
juk turės apginti tenai savo 
didelius kapitalus, didelius 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
St. Norvilai, Philadel-

phia, Pa. — Ačiū už iškar
pą su paveikslu, tačiau ne
sunaudosime. Neapsimoka 
kelius dolerius išmesti pa
darymui klišės.

1 .....

piliečiais.
139 Straipsnis: Atstovų 

rinkimai yra tiesūs: rinki
mai į visus darbo žmonių 
atstovų Sovietus, pradedant 
kaimo ir miesto darbo žmo
nių atstovų Sovietu ligi pat 
Aukščiausiojo Sovietų Są
jungos Sovieto, atliekami 
piliečių tiesioginiai tiesių 
rinkimų keliu.

140 Straipsnis: Balsavi
mas renkant atstovus yra 
slaptas.

141 Straipsnis: Kandida
tai rinkimuose statomi pa
gal rinkimų apygardas.

Teisė išstatyti kandidatus 
užtikrinama darbo žmonių 
visuomeninėms o rganizaci- 
joms ir draugijoms: komu
nistinėms partinėms orga
nizacijoms, profesinėms są
jungoms (darbo unijoms), 
kooperatyvams, jaunimo or
ganizacijoms, kultūrinėms 
draugijoms.

142 Straipsnis: Kiekvie
nas atstovas privalo atsi
skaityti* prieš rinkikus už 
savo darbą ir darbo žmonių 
atstovų Sovieto darbą ir ga
li būti betkuriuo laiku at
šauktas, nutarus rinkikų di
džiumai nustatyta įstaty
mų tvarka.

Tai šitaip nustato rinki
mus ir .rinkimų teises So
vietų Sąjungos Kęnstituci- 
ja ir pagal šituos punktus 1 
pravedami visi rinkimai. 
Taigi, atstovus rinkimuose 
gali išstatyti, bet kokia 
liaudies organizacija, bei 
piliečių grupė. Gi ant balo
to nesti pažymėta, kokia 
organizacija pilietį kandi
datu stato. Ant baloto esti 
tiktai kandidato vardas ir 
pavardė. Nėra taipgi pažy
mėta, ar jis komunistas, ar 
nekomunistas.

Sovietų Sąjungoje tėra 
viena politinė partija, bū
tent, Komunistų Partija. r '
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Dr. Alfred Adler, noted Viennese 
psychologist, said criminals who 
stutter never go beyond the petty 
larceny stage.
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Mathematies and Morals
Devoted mothers, continent 

ren, right-minded citizens 
righteous clericals are now 
paraded about by the press. For
the first time in many years the 
questions of morality, companionate 
marriage and sexual ethics are being 
squashed through the columnar lines.

Not, mind you, in an effort to 
clear up some of the various atti
tudes towards sex and morality but 
to raise a false issue and prejudice 
public opinion against the appoint
ment of Bertrand Russell to a pro
fessorship in the College of the City 
of New York.

The moral and religious views of 
Mr. Russell, one of the leading in
tellects of our time, are being at
tacked by the church and pale-nose 
puritans. At first glance it would 
seem odd that the defenders of Vic
torian smugness are so upset. One 
would belive that the prevailing 
morality is strong enough to with
stand the opinions of one rather 
old and wearied professor of math
ematics and logic.

But the issue goes deeper. The 
very basis of academic freedom is 
at stake. Should a man’s personal 
viewą on religion and morals make 
him ineligible to teach mathema
tics?

Once you strait-jacket private opi
nion you also strangle 
ion.

Easter
Last 

of the 
New Testament and followed one of
the most moving stories in litera
ture.

The story of the Christ should be 
read by everyone. "Blessed are the 
poor, for they shall inherit the 
earth.” For centuries those words, 
uttered in abject humility, have 
lived. The spirit of defeat and self- 
despisement that gave Christianity 
such a stronghold in medieval Eu
rope is passing. “The poor” are no 
longer content with hoping. Efforts 
are made to 
a heaven, at 
live in.

These are 
read of Jesus

Good Luck, Bad Luck
You nrfay have seen those chain 

letters by now. "I am sending you 
good luck from Flanders,” they be
gin and then go ęn to promise dire 
results 
chain.

Well, 
it four 
people
Why? We didn’t like the fact that 
good luck was being forced upon us 
from Pittsburgh and Worcester. And 
besides, what with spring 
heart and vacuum in the pocket, 
things couldn’t be much 
anyway.

Cromwell, 
Canada, had his wrist 
the U. S. last week, 
our millionaire playboy 

too- enthusiastic in 
up for the dear, dear 

in

No, Jimmy, No!
James “Golden Boy” 

Minister to 
slapped by 
Seems that 
was a bit 
whooping it 
British. Told the boys in Canada 
that the Americans were so, so sor
ry for the Allies and that we’ll 
to help all we can.

No, Jimmy, no. We’re not at 
so sorry for the Allies and for 
mess that they walked into.
in the U. S. we have a saying that 
sums up what we think of all the 
hopes our pretty boys are raising in 
the British. THE YANKS ARE NOT 
COMING!

Soviets Rebuild 
Karelian Isthmus

MOSCOW—The representative 
the Leningrad Regional Executive 
Committee in the Karelian Isthmus, 
Borisov, described the plan of work 
that is to be carried through in the 
Karelian Isthmus, in an interview 
in Viborg.

He outlined the plan of work as 
follows: •

As a result of the war, enterprises 
situated on the Karelian Isthmus 
have been greatly damaged. The 
factories of Viborg require capital 
repairs. Viborg’s trading port must 
also be restored and prepared for 
the summer navigation season.

Stores, public dining-rooms, and 
harbor shops are to be opened in 
the city. The building workers who 
have arrived from Leningrad are re
pairing apartment houses, hospitals, 
hotels, public* libraries and theatres.

Measures are being taken to pre
serve the cultural treasures of the Ka
relian Isthmus, such as the country 
home of the famous Russian pain
ter, Repin, ,in the small village of 
Kuokkalo, which contains paintings, 
more than a hundred different 
drawings, sketches, and big archives 
relating to the painter himself in 
the years 1902-1930.

Near the Station of Mustomjaki is 
also the country home where Maxim 
Gorky used to spend vacations prior 
to the revolution. A great deal of 
correspondence, the library which 
Gorky used, the furniture and his 
personal belongings in the cottage, 
have remained intact.
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For Lithuanian-Americans
The war conditions throughout the world today increase the 

danger of acts of intolerance and prejudice against the foreign 
born similar to those Which culminated in the Palmer Raids of 
1920.

Non-citizens are being dismissed from their jobs and are being 
intimidated by threats of discrimination, deportation, concentra
tion camps, fingerprinting and registration. The non-citizen is 
being wrongly blamed for unemployment, crime, espionage, and 
sabotage.*

An attempt is being made to disrupt American organizations 
and to divert the attention of the American people from a tho
rough consideration of our domestic problems and prevent a 
proper solution of these problems by blaming the noncitizen for 
our difficulties.

America was discovered by immigrants. Our government, our 
Constitution, and our customs were molded by immigrants. Our 
railroads, our factories, our roads and our industries were built 
with immigrant labor.

A careful study of the “anti-alien” bills considered by the 76th 
Congress and several State legislatures discloses that it is these 
bills which menace America and not' the so-called alien. Every 
one of the anti-alien proposals would restrict the constitutional 
rights of all Americans, native and foreign-born, citizen and 
non-citizen, white and Negro.

The representatives of the American people in Congress 
in the State legislatures must not be misled into adopting
American proposals based, upon the false charges and dema
gogic propaganda levelled against the foreign-born.
As Americans we pledge to devote ourselves and our organi
zations to defending the rights of the non-citizen and the foreign 
born regardless of place of birth, political, economic, social or 
religious belief. We invite all those who believe in democracy to 
join with us in our efforts to preserve the principles of liberty 
and justice as provided in the Bill of Rights and the Constitution 
of the United States.

and
un-

Youth AH Over Country Joining Up 
In Campaign to Preserve Peace in U. S.

SEATTLE—Embattled youth in 
the Pacific Northwest is organizing 
to resist the craftily-planned ma
neuvers to push them into the 
front line trenches of European 
wars.

Organizations banded together in 
the Youth Peace Council are pre
paring to emblazon April 6 as peace 
day, re-echoing the slogan: "The 
Yanks Are Not Coming!”

The public relations committee of|tions banded together in the Youth
the Young Women’s Christian As
sociation crystallized the growing 
apprehensions when it warned of the 
quickening drift toward war and 
called upon the young people to 
unite for peace in order to head off 
mobilization for war.

In adopting a resolution warning 
of the menace of war, the YWCA 
committee invited youth groups 
band themselves together behind 
program of keeping America out 
the imperialist war.

Expressing agreement with the 
peace program, the Temple Circle 
on Jan. 7th 
posed to our 
volved in the 
recommended 
campaign in the spirit of democracy 
and peace to the Jewish Youth 
Council.

The Jewish Youth Council of the 
YMCA, Jewish Youth Forum 
lowed with endorsement of the 
gram for peace 
public relations 
YMCA.

Swift support 
tered groups of
resolved not to become cannon fod
der to swell the purses of imperial
ist war-mongers. Thirteen organiza-

Peace Council.
Scoffing at the artful phrases now 

utilized to lure America* into war, 
the young people in the Youth Peace 
Council stripped the mantel of 
peace from the war-mongers in a 
resolution which declared:

“We are against loans to bellige
rents—that’s 
last time!

< “We ąre 
country into 
belligerents—that’s the way it hap
pened the last time!

“We are against spending bil
lions to prepare for a war from 
which we have nothing to gain and 
everything to lose—that’s the way 
it happened last time!

“Nevertheless, these things ‘ are 
occuring. We will be involved unless 
we organize our opposition tJ war.

Refugees Reveal 
Klan Terror

WASHINGTON, D. C.—Refugecs 
from Ku Klux Klan terror and pe
onage farms in Georgia and South 
Carolina told an audience of 500 an 
amazing story of the horrors of mo
dern feudalism at a meeting in 
Lincoln Temple congregational 
Church Tuesday. The chairman was 
Congressman Vito Marcantonio, pre
sident of the International Labor 
Defense; John Davis, executive sec
retary of the National Negro Con
gress, introduced the speakers. The 
meeting, sponsored jointly by the 
I. L. D., N. N. C., and the National 
Council to Aid Agricultural Workers 
brought a collection of $136 to aid 
the fugitives fight for freedom.

Col. William Henry Huff, attorney I and 
for the refugees from a plantation 
in Georgia, described their flight 
from this modern 
who followed them 
is trying to drag 
Georgia as did his 
the days of the fugitive slave law. 
Col. Huff, told how he took the 
cases to the FBI, “but they went to 
sleep.”

He read a letter from J. Edgar 
Hoover in which the cases are de
clared “closed” as 
Men are concerned.

The next speaker, 
Cunningham’s slave 
his own harrowing 
the peonage system, 
contract for $12 a 
finally paid $22 for 22-years work. 
When he attempted to escape, he 
was tracked down like a dog by 
Cunningham’s stool-pigeons, and 
served a year on the chain gang. 
Beaten over the head with a pistol, 
tortured, starved 
death, he finally 
out of the state, 
ningham’s code:

“Niggers and mules don’t need 
education, if you get educated you 
get too smart.”

A tiny attractive young woman 
whose two little girls sat beside her 
on the platform, described the lynch 
terror in her South Carolina town, 
when “The Klan is the law.” Calm
ly she told how 50 mobsters broke 
into her home and terrified her ba
bies, aided—by the local police, they 
were looking for her uncle, who was 
wanted for “un-American activity” 
—organizing N. A. Ą. C. P. branch 
in order to help negroes io vote.

Professor James Brier, the uncle, 
a distinguished —looking Negro edu
cator told how his defense of Ne
gro victims of KKK-Police frame- 
ups won him the enmity of the 
Klan, which whipped up a lynch spi
rit in the town. “When the Klan 
rides,” he said, “It means miscon
duct robbery and brutal murder.” 
The lynch spirity is growing in 
South Carolina” he said, giving the 
lie to the press which says there is 
no longer need for anti-lynching le
gislation.

The climax of the meeting was 
the dramatic entrance of a white 
man dressed in complete KKK re
galia. After reading from the Klan’s 
secret code book, 
gruesome costume 
speak of his work 
Democratic rights, 
people. In introducing him, Mr. Da
vis pointed 
his life by 
form, since 
to continue

After discussing cases of unbelie
vable cruelty by the courts, the ab
solute control of the government by 
the Klans, the sufferings of the 
Negros and poor whites in his coun
ty, and the failure of any govern
ment agency from the town to the 
Federal government to take action, 
he called for unity of Negroes and 
whites to stamp out the blight of 
feudalism and mob rule in the south,

William Patterson, vice-president 
of the I. L. D. and famous Negro at
torney, made a powerful plea for the 
completion of the task which the 
Civil War failed to accomplish: To 
bring Democracy to the negro and 
white Americans of the South, “na
tional unity—from the bottom” is 
the need of today, he explained. 
Showing how 87 per* cent of the 
American people earn less than a 
subsistance wage, he demonstrated 
that the white worker cannot eman
cipate himself( as long as the Ne
gro is enslaved.

This means becoming aware of the 
situation and, effective action to re
sist our participation in war.

“Therefore we constitute ourselves 
a Youth Peace Council to Organize 
our community for joint efforts 
against war—to bring together all 
youth organizations to fight for this 
common cause.

“As a first step toward this we 
will work for a fitting observance 
of April 6th, the 23rd anniversary 
of our entrance into the first'impe
rialist war, as a day when the entire 
community will resolve that-—The 
Yanks 
Timfe!”

Twenty-Third Anniversary of America’s 
Entry into War to be Peace Rally Day

NEW YORK—Two hundred and eleven delegates and ob
servers from 141 organizations met last Monday evening in Man
hattan Center to complete plans for a huge anti-war demonstra
tion in Madison Square Park on April 6th, 23rd anniversary of 
our entrance into the first World War.

They pledged themselves un-S----------------------------------------
animously to make the demon
stration a “warning to war-makers, 
that the American people are deter
mined to keep this country out of 
war.”

The principle speakers were:
Elmer Brown, President of Local

6, International Typographical 
Workers Union;

Austin Hogan, President of the 
New York District, Transport Work
ers Union;

Frederick N. Myers, General Or
ganizer, National Maritime Union,

Jean Horie, Executive Secretary 
New York Council, American Youth 
Congress.

The- conference was called by the 
New York Peace Committee for Ap
ril 6th.

Brown said that a wholesale loss 
of civil liberties and of trade union 
rights would immediately follow our 
entrance into any war. "Unless we 
keep this realization before us,’’ he 
said, “the war-makers, with their 
superior propaganda resources will 
succeed in creating a war hysteria. 
We stand to suffer losses of rights 
it took us generations to build up.”

He suggested that the money 
which would be spent to prosecute 
a modern war could better be 
spent in ferreting out the causes of 
unemployment.

by Walter Kubilius 
CHAPTER XV

ASSASINATIONS and
spotted the careers of 

Czars. The royal throne 
too much because of the rumblings 
of peasant discontent.

In an effort to soften the pressure 
upon the peasantry Czar Alexander 
II appointed a commission to study 
the land problem and to devise ways 
and means of easing servitude on 
the land.

In March, 1861, serfdom was 
abolished.

Conditions Made Worse
The abolition of serfdom was a 

liberal move by Alexander but there 
was a joker in this new deal. The 
peasants of Lithuania became own
ers of their land—but only after 
forty-nine years 'payment of 
bitant rent. This was almost 
sible considering the poverty 
en condition of the serfs.

Oq the other hand, the land that 
was distributed and divided among 
the serfs was so gerrymandered and 
cut that each peasant was at the 
mercy of the landlord. The best 
portion of the land was kept by the 
landlord—it was he who controlled 
the water supply and the roads. 
The peasant’s land was poor, far 
from the village and ill-proportion
ed for his needs.

This was the "reform” instituted 
by Alexander. It inflamed the alrea
dy smouldering embers of revolt.

1863
In May of 1863 the revolution 

was well under way. National As
sembly, meeting in Poland, declared 
the independence and equality of 
Poland, Lithuania and Ukraine.

The national element sought the 
creation of a independent country, 
free from foreign rule. The liberal 
intellectual wished for the overthrow 
of the Czar and the wiping out of 
his-rule. The peasantry wanted land 
—land upon which to live and work 
as free men.

In Lithuania itself the peasantry i 
took the leading role in the rebel
lion. The landowners, habitual fence
sitters, wanted the support of the 
peasants against the czar. But they 
continued to fear the loss of their

Credit WPA With 
Saving U. S. Roads

WASHINGTON. — WPA workers 
were credited today by Commis
sioner Harrington with having built, 
reconstructed or improved 
miles of roads and streets 
and a half years.

“For every 10 miles you 
he said, “an average of one and a 
half miles of road has been built or 
improved by WPA.”

Harrington’s report was the first 
of a series.

He said that 197 new airports had 
been built, 337 reconstructed or im
proved, and additions built to 35. 
One hundred seventy-six landing 
fields were constructed, while 298 
were improved and 1,775,000 feet of 
new runways built. Of the latter, 
more than 1,000,000 feet were paved.

Attempts to paint Great Britain 
as a champion o£ democracy were 
ridiculed by Brown.

“There are those who pretend to 
be saviors of democracy,” he de
clared ‘but who enslave the people 
of India and suppress the natural 
aspirations of the Irish."

Hogan described the present at
tack against the Transport Workers 
in New York as the fore-runner of 
a general attack on American Trade 
Unions, if we are drawn into an
other war.

“The measure of the present 
drive against the T. W. U.,” went 
on Hogan, “is the measure of a 
drive against all of labor when the 
move for war gets under way.

He asked the Conference to adopt 
the stand of John L. Lewis of the 
Congress of Industrial Organiza
tions, who urged the Administration 
to solve the unemployment problem 
in the United State before attempt
ing to settle Europe’s problems.

“The American people don’t want 
to die for Imperialism abroad,” Ho
gan declared. “They want to live 
and fight for democracy at home. 
Workers do not profit from war. 
They have no basic interest in it. 
Let those who profit from it carry 
on its conduct.”

Meyers traced the development of 
the move for a peace demonstration 
on April 6th, stressing the initiative out of war.

own power and land if the rebellion 
turned into a class revolution whose 
aim would be the liberation of the 
serf and the division of the soil.

The aims of the reyolt were not 
clearly established. Many serfs 
fought as their landlords told them 
to, and many gentry vacillated, be
ing confused, doubtful and afraid.

Losing the Revolt
The superior military strength of 

the Czar’s army defeated the Lith
uanians. The organization of 
revolution was anarchic, 
doubtful and its conduct 
ized instead of united.

With such weaknesses
Russian armies found it a simple 
thing to suppress in blood the voices 
of opposition. The partisan groups 
of Father Mackevičius, Kostas Ka
linauskas, Z Sierakauskas and 
others were beaten in battle. The 
leaders of the revolt were captured 
by the Russians and publicly hang
ed in Kaunas and Vilna.

When it appeared that the rebel
lion wiuld be spreading—Muraviev 
was appointed as Lithuania’s gene
ral governor.

Muraviev
Lithuania was now ruled with a 

military glove. From 5 to 10 thou
sand people who had participated in 
the revolution were killed. Many 
other thousands were exiled to co
lonize the empty wastes of Siberia.

For a while Muraviev attempted 
to pose as the protector of 
Lithuanian peasant against 
landlord and priest. But soon 
this pose was dropped.

So efficient was Muraviev’s 
pression of the revolt that he earn- 

of the American Youth Congress and 
the National Maritime Union.

He called upon the conference to 
bring other organizations, those hot 
represented at the conference, to 
participate in the demonstration at 
Madison Square Park. Similar act
ions, he said, are being planned in 
other cities of the United States: in 
Cuba, Chile, Argentine, Puerto Rico, 
and Mexico.

A delegation of N. M. U. seamen 
who are survivors of torpedoed 
ships in the last war will lay a 
wreath on the Eternal Light during 
the April 6th demonstration, he an
nounced.

A.F.L. delegates to the conference 
numbered 
66; from 
and from 
and Other 
vers) 120.
ed Fur and Leather Workers Union 
was Chairman.

Slogans were prepared and ap
proved for use on banners at the 
demonstration.

The main resolution adopted at 
the meeting warned against the war 
hysteria being rapidly built up by 
certain groups in the country who 
favor an aggressive imperialist fo
reign policy, leading to war, and 
against the M-Day plans, already 
completed, which would result in 
“our entry into war and would mean 
the destruction of Trade Unions and 
civil liberties; would cause want and 
privation for our nation,” and flay
ed the present session of Congress 
which “flagrantly ignored the needs 
of the people and voted the greatest 
armament budget in our peace-time 
history and has drastically cut re
lief appropriations endangering 
peace and security.”

The resolution pledged to make 
April 6th a warning to warmakers, 
showing that the American people 
are determined to keep this country 

ed for himself the nickname, “The 
Hangman.”

Many of the priesthood, who were 
close to the people, had joined in 
the uprising. Their churches were 
dynamited and Greekį Orthodox 
churches erected in their place.

The Technique of Suppression
Muraviev reasoned, and reasoned 

well, that if the peasantry 
without leaders 
weaken and 
si stance.

With this 
set' about 
schools, to close the Sisters of Mer
cy, Vincentine Society of Charity 
and all other such organizations.

Becoming bolder, the Russian lan
guage was made compulsory in all 
schools. The printing of Lithuanian 
books was strictly prohibited. 
Without leaders and without a press, 
Muraviev thought, the Lithuanian 
language would soon be forgotten.

In his report to Czar Alexander 
II, Muraviev promised that within 
forty years the Lithuanian language 
and the Lithuanian nation would 
disappear into oblivion. Those forty 
years have long past now. History 
bears sufficient proof that a love 
of freedom and truth cannot 
be destroyed by oppression.

The After Years , .
The superior “blood” and “cul

ture” of Russia was now weighing 
down heavily upon Lithuania.

Incredible misery for the Lithua
nians followed after 1863. The Liths, 
by nature ą tall and stately race, 
began to dwarf through generation 
and generation of chronic starvation 
and distress.

(To be continued)

“Your turn, Winthrop.”
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negalėjo. Bet didybės manija jis taip pat 
nesirgo. Jis buvo gudrus ir geros at
minties žmogus ir tik todėl jis galėjo 
būt toks bjaurus. Kvailas priešas visa-

da ne toks pavojingas. Kriminaliniai 
kaliniai juo perdaug nesiskųsdavo, o kai 
kurie net girdavo.

(Bus daugiau)
Lietuvos Katorgos

t

(Tąsa)
Knygnešys.

Nešte išnešdavo ir ne mirusius, o dar 
gyvus, bet nebegalinčius paeiti. Kai bau
smę atlieka, juk nevalia ilgiau nė vienos 
dienos laikyt ir nelaiko. Juos paguldo 
ant neštuvų ir išneša. Mes matom, kaip 
neša pro vartus, bet kur deda anapus 
vartų—sunku pasakyti. Tačiau mes nie
kad nedrįstume tvirtinti, jog Neries ar 
Nemuno pakrantėse rasti nežinomų 
žmonių lavonai nepanašūs į nešte išneš
tuosius.

Išeinantieji mūsų pažįstami visada 
ties šitais vartais sustodavo ir atsigręžę 
paskutinį kartą į mūsų langus atsisvei
kindavo: nusiimdavo kepurę arba pamo
juodavo ranka. Mes tada kiek galėdami 
grūsdavomės langan, o sargas iš visos 
gerklės rėkdavo:

—Atsitraukit nuo lango!
Ir kai kada atgręždavo šautuvą. Tada 

mes pasilenkdavom už palangės kaip ne
peršaunamos tvirtovės. Po to sargas at
eidavo ieškot kaltininkų, kas žiūrėjo ir 
kai jų nerasdavo, nubausdavo visą ka
merą.

Kartą temstant vedė pro vartus žmo
gų, turbūt laisvėn. Ir jis sustojo ties 
vartais. Bet jis nenusiėmė kepurės ir ne
mojavo ranka, o tik kaip balerina šmėkš
telėjo kelis kartus tai viena, tai kita ko
ja ir nusišypsojo. Jis tikrai į baleriną 
buvo panašus, nes ant savo gana išdžiū
vusio, gyvaplaukiais apaugusio kūno tu
rėjo tik vienus vienintelius marškinius. 
Ko marškiniai neįstenge uždengti, buvo 
nuoga. Kas jis, beprotis ar paprastas ka
linys, kuris išeidamas iš kalėjimo neturį 
nič nieko sava? Beprotį aprengtų per 
prievartą, o kad kalinys išeidamas netu
ri ko apsirengti, jokia naujiena. Nes val
diškus nuo jo atima, o tuos, su kuriais 
atvedė, seniai jis spėjo sudėvėt, kol tar
domas buvo. Paprastai tokius aprūpin
davo kalinių globos draugija, duodavo 
iš žmonių surinktus kokius nors drabu
žius, kad bent uždengta butų ta vieta, 
kurią įstatymas reikalauja uždengti. Bet 
jeigu šitas kalinys nepanorėjo rAšyt pra
šymą tai labdaringai draugijai, kuriai 
vadovauja pats kalėjimo viršininkas, ta
da tikrai rimtas konfliktas iškyla. Kalė
jime laikyt negalima, nes bausmė pasi
baigė, o nuogo vest gatve į saugumo rū
mus taip pat negalima. Jeigu galima bū
tų kalinį iš kalėjimo paleisti tiesiog į 
gatvę, tai reikalas lengvai išsispręstų. 
Policininkas “balerina” už viešosios do
rovės įžeidimą tuojau sulaikytų ir už 
naują nusikaltimą atgal atvarytų. Bet 
dabar iš kalėjimo tiesiog gatvėn nepa
leidžia. Nuveda žvalgybon, ten nufoto
grafuoja, nuima pirštų antspaudus, po
litinius iškrato, ištardo, prigrasina ir 
tik tada paleidžia. Kuo šis reikalas bai
gėsi—sunku pasakyti, tačiau kalinį ba
letą šokantį ties vartais matėm pirmą

*■

* * *
1930 metais kalėjimo administracija 

buvo apsiėmusi asenizacijos automobi
liais švarinti miestą. Surinkdavo iš išei
namųjų mėšlą ir kad pigiau apsieitų vež
davo ne į lauką, o į kalėjimą. Atveždavo 
į kalėjimo kiemą ir perpildavo į kalėji
mo kanalizacijos vamzdžius. Perpilti bū
davo sunku, į skylę nepataikydavo. Ka
liniai atkabindavo tanko užpakalį ir no
sį suėmę pabėgdavo šalin, kad neaptaš
kytų. Didelė mėšlo dalis palikdavo kie
me. Smarvė būdavo istorinė ir paminėji
mo tikrai verta.

Kreipėmės į administraciją, kad taip 
nedarytų, kad nenuodytų. Protestavom, 
reikalavom ir geruoju prašėm, kad taip 
nedarytų, kad nenuodytų. Bet atsaky
mas visada buvo vienas ir tas pats:

—Priprasit, čia jums ne viešbutis.
Ir taip būtų nuodiję metų metus. Bet 

mūsų laimei pasmirdo ne tik kalėjimas, 
o visas Kęstučio ir Mickevičiaus gatvių 

rartalas. Pusė Kauno tapo išeinama 
ieta. Apie paslaptingą kvapą iš kalėji- 

kiemo ėmė rašyt laikraščių kroni- 
ėmė skųstis minėto kvartalo gyven- 

įsikišo miesto valdyba ir po mėne
sio mes galėjom atidaryt langus. Pils- 

vės kieme nebebuvo. Pro juos įeida- 
70 saulė ir spinduliais krisdavo ant grin-

Iš šono žiūrint į šį spindulių pluoš- 
aiškiai matydavosi, kaip mirgėdavo, 

didelės ir

mažos dulkės; nuo grindų iki pat surū
dijusių lango grotų. Mes sėsdavom ties 
langu ir norėdavom, kad spinduliai kris
tų stačiai mums į veidą. Kartais dėl to 
ir susikivirčydavom: langai tik du, o 
mūsų—24. Vienas pakiša savo veidą, ki
tam žiūrėk ir nebelieka. Buvom besiruo
šią pasiskirstyt dienas, kam kada turi 
priklausyt saulė. Bet lyg ant keršto už
ėjo ūkanotos dienos ir ginčas savaime 
liko išspręstas.

Pro tuos pačius langus mes matėm, 
kaip kaliniai iš rūsio kažkur nešte nešė 
plytas. Nešė susikrovę ant rankų, pri
spaudę prie krūtinės.

—Ei, greičiau, greičiau, tu žioply, ei
ni išvirtusiu pilvu kaip boba, neatsilik, 
—kalbėjo sargas, ragindamas šlakuotą 
nebe visai jauną kalinį,, kurio kojos ne
benorėjo klausyt ir iš rankų slydo ply
tos.

—Neatsilik,—vis šaukė sargas.
Šlakuotasis stengėsi, tempės, kaip ar

klys kalnan traukdamas vežimą, bet 
prakeiktosios plytos vis sviro žemyn, 
kūną dvilinkų lenkė. O sargas trepsėjo, 
šūkavo ir, užuot paėmęs bent porą ply
tų, spyrė kaliniui į užpakalį. Plytos šlept 
iš rankų, taukšt ant akmenimis grįsto 
kiemo ir kai kurios perskilo. Kaliniui 
papliupo iš akių ašaros, jis verkė kaip 
vaikas ir šaukė kiek galėdamas.

—Ko mušies? Ko spardais? Juk ma
tai, kad negaliu.

—Tylėk nešūkavęs!—tyliai lyg kiek iš
sigandęs ramino sargas.

—Nesispardyk už tat.
—Imk plytas ir eik, nes bus blogai.
Kalinys per ašaras spyrėsi:
—Neisiu. •
—Tad eik atgal,—ir nuo durų pribė

gęs antras sargas vilkte įvilko atgal į 
rūsį, o netrukus iš ten girdėjosi pagel- 
bos šaukiančio žmogaus balsas:

—Gelbėkit, muša... ai... gelbė...
Kameroj tapo tyku, iš rūsio girdėjosi 

riksmas, o viduryj kiemo prieš pat mū
sų langus gulėjo sutrūkusios plytos.

❖ * *
Korsakevičius.

Kiekvieną naujai atvestą į KSDK po
litinį apžiūri valdininkas Korsakevičius. 
Jis paklausia pavardės, vardo, nusišyp
so pro savo išgedusius pryšakinius dan
tis ir ilgai nemirksėdamas žiūri į akis. 
Paskum nieko nepasakęs nusigręžia ir 
nueina.

Į jo nagus patekusi auka nebebus ne
žinomuoju iksu ar ygreku. Ji turės tam 
tikrą eilės numerį, jau vienokią arba 
kitokią nuomonę, su kuria teks susidur
ti. Korsakevičius galvoja, su kuo ir į 
kokią kamerą sodint, kiek laiko ramiai 
laikyt ir kada pradėt mėtyt po visas ka
meras.

Kalėjimas—jo namai. Jis vaikšto čia vi
durdienį, vaikšto naktį, vaikšto darbo 
dienomis ir šventadieniais. Kai 1928 m. 
jį paaukštino, paskyrė viršininko padė
jėju, administracinės dalies vedėju, jis iš 
kalėjimo nė neišeidavo. Jis atsargiai 
gūžinėdamas žiūri į kameras, kas ką 
veikia, kas daugiau kalba, kas moko ki
tus. Ir kas jam atrodydavo aktinges- 
nis, daugiau išsilavinęs, tą izoliuodavo, 
pasodindavo į vienutes ir vėl stebėdavo. 
Pasivaikščiojimo metu jis pasislėpęs žiū
rėdavo pro durų plyšį, kas su kuo vaikš
to, apie kurį daugiau būriuojasi. Tokiu 
būdu jis išrankiodavo iš kamerų vadus, 
bet dažniausia naujienų ir anekdotų mė
gėjus. Žinodami jo šitas priemones, kai 
kada jomis tyčiom pasinaudodavom.

Kai mes kamerose skaitydavom arba 
rašydavom, jis tyliai be mažiausio brakš
telėjimo atidarydavo duris ir puldavo 
prie stalo. Patikrindavo, ką kas skaito ir 
rašo. Jei kas jam pasirodo įtartina, pa
siima su savim ir nebegrąžina. Jis pats 
gaudydavo, kas dieną guli arba sėdi ant 
narų, kas su kepure, kas šachmatais lo
šia, pats bausdavo, per šventes vadovau
davo užpuolimams, pats mušdavo ir ro
dydavo sargams, kaip reikia mušti.

Kai kas jį vadina sadistu. Vargiai jį 
būtų galima tokiu vardu pavadinti, ži
nant, kad sadizmas yra tokia liga, toks 
iškrypimas. Bet jis kalinius kankinda
vo iš įpratimo, kaliniu jis niekad nepa
sitikėdavo, laikydavo savo priešu ir deg
davo prieš jį kerštu. Prieš pradėdamas 
savo karjerą jis vienam Kauno priemies- 
tyj vertėsi batsiuvio amatu, todėl jis 
nuo kokios nors revoliucijos nukentėt 
T * ...

Chicagos Žinios
IŠ LDS ANTRO APSKRIČIO 

KOMITETO SUSIRINKIMO

Jau Gauta Apskrityj per 150 
Naujų Narių. Vajaus Reikalu 

Apskričio Valdybos Nariai 
Lankys Kuopų Susirinkimus

Pirmadienį, kovo 18 dieną, 
įvyko LDS 2-ro apskričio val
dybos susirinkimas. Komiteto 
pasitarimo ir diskusijų cen
tru buvo vajus ir prisirengi
mas prie apskričio konferen
cijos. Pirmininkas S. Juška 
atidarė susirinkimą ir paaiš
kino, kad naujų fnetų paren
gimo raportas tuoj bus pri
rengtas. Kovo 17 d. paren
gimo raporto nėra, tačiau nu
matyta tuoj pagaminti. Pa
rengimas duos biskį pelno.

J. Skeberdytė raportavo, 
kad turi laišką iš Gary, In
diana. Tenykštės kuopos val
dyba prašo atsiųsti atstovą į 
jų pramogą balandžio 6 d. 
Apsiėmė nuvažiuoti M. šo- 
lomskas, S. Juška, F. Jurgai 
ir M. Sakalienė.

Nutarta, kad būtinai 
kytų jaunimo kuopas 
apskričio konferenciją, 
įvyks balandžio 21 d.,
nies” salėje. Į kuopų susirin
kimus nuvykti apsiėmė M. šo- 
lomskas ir F. Jurgai.

Nutarta tuojau išleisti 500 
lapelių, kur būtų nurodyta 
lietuviškai ir angliškai Susi
vienijimo svarba ir kuopų su-

atlan- 
prieš 
kuri 

“Vii-

Rochester, N. Y
ACW of A Rochester Joint 
Board Panaikino Gegužes 1 

Kaipo Darbininkų Šventę 
Skyriaus 203 laikytam susi

rinkime kovo 18 d., 1940 m., 
biznio agentas J. Druseikis 
savo raporte pranešė, kad 
Rochester Joint Board padarė 
sumanymą, kad nebūtų ap
vaikščiojama 1 d. gegužės, 
kaip kad seniau darydavom, 
rengdavom prakalbas, dar se
niau demonstracijas. O da
bar, rokuoja, švenčiant 1 d. 
gegužės nėra jokios naudos, 
tik apšaukia komunistais. Sa
ko, amerikonai nepritaria tam 
ir yra sunku prieiti organizuo
ti neorganizuotus darbininkus 
į unijas. Sako, 1 gegužės ap-' 
vaikščioja tik diktatoriai — 
Hitleris, Stalinas ir Mussoli- 
nis su savo armijomis ir kariš
kais pabūklais. O mes turime 
Labor Day — amerikonišką 
darbininkų šventę!

Kas metai generalis sekre
torius " šlosberg prisiųsdavo 
laiškus* visiem skyriam ACW 
of A, agituodamas apvaikš- 
čiot 1 gegužės kaip darbinin
kų šventę, o šiemet laiško ne
gavom iš generali.o ofiso. 
Reiškia, generalio ofiso yra 
sumanymas panaikinti 1 ge
gužės kaipo darbininkų šven
tę.

—o--- ,
Kovo 18 d., 1940 m., mirė 

J. Jurgelaitis, 68 metų. Pa
laidotas kovo 21 d.

J. Jurgelaitis paliko 6 sū
nus ir vieną dukterį. Keturi 
sūnūs turi policmanų darbus. 
Jurgelaitis buvo laisvas žmo,- 
gus, niekur neatsisakydavo 
nuo darbininkiškų reikalų pa
rėmimo pinigiukai. Prigulėjo 
prie Gedemino Draugijos, prie 
LDS 11 kuopos ir prie L. D. P. 
Kliubo. 
tytojas. 
norą su 
mis.

Buvo “Laisvės” skai- 
Palaidotas prieš jo 
bažnytinėmis apeigo-

---- O------
Drg. P. Bugailiškis, roches- 

teriečiams gerai žinomas trijų 
draugijų pirmininkas — LDS 
11 kp., L. D. P. kliubo ir L. 
S. D. Draugijos, susižeidė 2 d. 
kovo puldamas ant ledo. Iš
narino koją per riešą. Jau bai
gia pasveikti ir žada greitai 
pradėti dirbti. Kareivis.

irsirinkimų laikas, vietos 
raštininkų adresai.

Plačiai kalbėta apie prisi
rengimą prie konferencijos. 
Prirengiamąjį k o n f e r e nci- 
jos darbą atlikti apsiėmė 
Skeberdytė, M. šolomskas 
F. Abekas.

Buvo pakeltas klausimas 
išreikšta pageidavimas
atstovė į ateivių teisių gyni
mo konferenciją K. Abekienė,

ir

ir 
kad

kur gali, kad atlankytų Susi
vienijimo kuopų susirinkimus.

šiuo laiku tiek prieš aps
kričio komitetą, tiek prieš, vi
sas mūsų kuopas didžiausias 
darbas, tai naujų narių gavi
mas į LDS.

Abelnai imant, priskaitoma, 
kad jau šiame apskrityje į 
Susivienijimą yra įrašyta lai
ke jubiliejinio vajaus per 150 
naujų narių. Tiesa, kad nega
vome iš centro tiek paramos, 
kiek tikėjomės, būtent, kad 
padėtų trim mėnesiam pilnai

(Tąsa ant 5-to pusi.)

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Wne

ĮJąūorš

Gaminam valgius b 
turime Ameriko* 
išdirbimo ir impor. 
tuotų degtinių, vi 

šokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

*

Dienraščio “Laisvės” Pavasarinis

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

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 21 April
Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi prisidėt prie 
išmokėjimo Intertype mašinos, skaitlingai privalo 

dalyvauti šiame baliuje.

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

dės suaugusiem balius. Įžanga 35c.

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

Gaukite Gerų Žolių
Čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, Jonin-žolių, 
Pupalaiškių, šaltpusnio, Debe
sėlio, šaruočio, Kadugio, Gry
buko, Parušančiaus, Gumba- 
žolių, Valerijono, Trukžolių, 
Golgono, Alierų, šaltmetių, 
Brolelių, Džiugelių.
Po 25c. už pakelį. Svaras 7Oc. 
Geros Trajankos 60c. pakelis. 
Knygelė, kuri aprašo apie visokias 

žoles, 15 centų.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

)

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated•
J. LeVANDA E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Lcvandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

patri jotai.

o

niai, padaryti taip kad

mes parduodame 
Naujoviškiausio sti- 
minkšti kaip pūki-

kartu savo gyvenime 
žemiau kaip $29.50.

Pirmu 
juos už 
liaus matrasų konstrukcija. . .

nereikia guzikučių ir suteikia puikų miegojimui patogu-

Sekite Mūsų Specialus 
Lietuvių namų rakandų krautuvė.

- - ” — ««« pmnu miegojimui patogu
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garrfh- 
tuotos. . neblunka ne nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkimo. Ringiuotų sprendžinų 
vidujinčs dalelės tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų matrasuose. . . apda
ryti iš abiejų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iškiipčs2iu. Taipgi atsižymi dvi
spalvių kraštų apvedimu... diržinės rankines lengvam apvertimui ir sanitariniai 
oro ventiliatoriai.

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

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

są •rakandų.

OPEN 
EVENINGS

ąiu matraStJ 
vu0kio <M»‘° 
gausite suub 

vo lovos.
Prašom©

matyt matra- 
ir kitų namą

t



Penkta^ puslapis-Antradienis, Kovo 26, 1940

Ml

Dr. Dovas Zaunius kilęs iš Mažosios Lietuvos, žymus vei
kėjas ir teisininkas, buvęs Lietuvos užsienių reikalų mi
nistras, vasario 22 d. mirė nuo širdies smūgio.

nuo draugų bei draugių 
nučių mūsų dienraščiuose.

ži-

pa-Šiomis dienomis likosi 
laidotas Adomas Rėkus, senas 
gyventojas šioje šalyj. Taipo
gi ilgai gyvenęs ir šioje apy
linkėje. Palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis.

Bedarbis.

už imperialistus, o ne už 
komunistus? -Aš manau, 
jūs visi sakysite: geriau ko
munistų, o ne imperialistų 
internacionalas!

CHICAGOS ŽINIOS

tarnaus “streikų 
Jame nusakoma, 
nesusipratimams

suot, bet nebalsuot nei už re- 
publikonų, nei už demokratų 
ištisus sleitus. Taigi, ir šio 
biliaus atmetimas pilnai pa
tvirtina komunistų pozicijos 
teisingumų.

2) Mediation (tarpininka
vimo derybų) bilius praėjo 
vienbalsiai.

Šį bilių “Evening News” va
dina “darbininkų laimėjimo 
bilium.”

Šis bilius 
išvengimui.” 
kad kilus
tarp darbininkų ir darbdavių 
ir neprieinant prie susitarimo, 
bile kuri pusė turi teisę 
kreiptis į Mediation Board dėl 
išlyginimo nesusipratimų.

Ir šio boardo nuosprendis 
būsiąs privalomas abiem pu
sėm.

Mediation Board sudarys po 
tris atstovus nuo abiejų pusių 
ir bepartyvis pirmininkas.

State Senator Oscar Wilens- 
ky (jis yra ir nuo republiko- 
nų assemblymanas) pareiškė, 
kad šiemet yra galimybių, jog 
šis bilius praeis ir senate, nes 
jis buvo atmestas praeitais 
metais senato komitete.

J. Bimba.

LEIDINYS APIE PASAULIO 
LIETUVIUS

tuo 
ati
kas

politinio gyve-

kad šio leidi- 
dalį sudarys

todėl, kad Konsulatui apie ja 
nebus, suteikta žinių.

Vienam kitam veikėjui 
reikalu išsiųsti laiškai ir 
tinkamos anketos, bet jei
sutiktų padėti Konsulatui 
rinkti žinias, pranešus anketos 
bus tuojau pasiųstos. Už ko
operacijų iš anksto dėkojame.

žinias reikia siųsti:
Consulate General 
of Lithuania
16 W. 75th St.
New York, N. Y.

P. S. Taip pat labai pagei
daujama lietuvių bažnyčių, 
įstaigų ir įmonių fotografijos, 
tinkančios spaudai (ant glan- 
cuoto-blizgančio popierio).

Liet. Gen. Konsulatas.

Wilkes-Barre, Pa.
Visko po biskį iš mūsų miesto

Šioje apylinkėje bedarbiai 
yra labai susirūpinę, nes pla
čiai yra kalbama, kad su pa
baiga šio mėnesio pašelpos 
pinigai jau baigsis. Bedar
biams darbų nėra ir kada pa
sibaigs ta nors maža pašelpa, 
bedarbiai atsidurs didžiau
siam skurde. Bet gal tuom sy- 

veikla 
pa-

kiu prasidės geresnė 
tarp bedarbių už gyvybės 
laikymą.

iš

svarbiau- 
bet apie' 
pobūdžio 

bei biznie- 
yra nepil-

Paterson, N. J

Mūsų mieste atsikelia 
South Bend, Ind., Welch Air
craft Industries, Inc. Orlaiviai 
bus budavojami pasažieriniai, 
lengvo budavojimo, ir pigūs, 
apie $900 vienas. Pradžia 
darbo bus, sakoma, tik su ko
kiais 25 darbininkais, pakol 
viską sutvarkys, kas pradžiai 
reikalinga.

AMERIKIEČIŲ BIZNIAI 
SUOMIJOJE

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
biznius. Bet imperialistai 
tik nasrus savo paplėšė, pa
rėkavo, o nepuolė, kaip tig
rai. Jie gal ir norėjo suo
mius kapitalistus, Suomijos 
vidaus valdonus, gerokai. 
paplakti. Dabar tie valdo- 
nėliai, padarius taiką su 
Sovietų Sąjunga, pasilieka 
valdonėliais ir toliau. Bet 
nuplakti, su apkarpytais 
sparnais, dabar labiau ge- 
rinsis svetimiems kapitalis
tams, kuriems iš to bus di
desnė nauda iš Suomijos 
žemės pustijimo.

Minėti faktai apie ame
rikiečių kapitalistų biznius 
Suomijoje išvadoje parodo, 
kad tų mūsų ponų pinigų 
esama investuota į Suomi
ją “nemažiau, kaip šimtas 
milionų dolerių.”

Amerikiečiai didžiumą tų 
biznių kontroliuoja. Bet 
tuose bizniuose yra sukišę 
nagus ir anglai, ir francū- 
zai. O bent dvi kompanijos 
(nikelio ir telefono) vadi
nas ne be reikalo tarptauti
nės. Taigi turčių imperialis
tų internacionalas! Jūs, 
skaitytojai, kurie nemėgs
tate komunistų, ką gi sa
kysite? Ar sakysite su 
“Keleiviu”, kad geriau stoti

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
apmokamą organizatorių, ta
čiau nežiūrint to, turime siek- 
tis įvykinti pasibrėžtą naujų 
narių kiekį. O tas reiškia, kad 
turime stengtis gauti į Susivie
nijimą iki 5-to seimo šiame' 
apskrityje mažiausia dar 300 
naujų narių.

—Rep.

Bus Atdari Subvių Tuneliai 
Publikai Kovo 30 d.

Kovo 30 d. bus atdari sub
vių tuneliai dėl publikos, sa
ko D’Esposito, valdžios atsto
vas prie subvių statybos. Sta
tybos darbas pravestas sku
biai ir ekonomiškai. Dabar ei
na stočių išbudavojimas.

Subvių išbudavojimui fede- 
ralė valdžia davė ! 
000. Miesto valdžia 
$22,000,000 ir tuo 
c ago j išbūdavęs 
$40,000,000 dėl 
traukinių.

MS4

$18,000,- 
pridės 

būdu Chi- 
subvę už 
požeminių’ pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių

i kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 

Sabutienė Nusilaužė Rankų I Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.
Draugė Adelė Sabutienė,1 Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato,

parvažiavus iŠ Konstancijos Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Gegužienė laidotuvių, lipant VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y. 
trepais paslydo ir nusilaužė  °°___________ J 9_____.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke-

rankos kaulą, kai puolė nuo 
trepu.

Sabučiai turi taverną po ad
resu 6110 S. State St.

Linkiu Adelei greit pa
sveikti. —N.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai 
Rieštiniai laikrodėliai 
Rožančiai

Visi Laikrodžiai Garantuoti

$3.00 ii' aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

nuo $1.50

Daimontai 
Melsvi-balti 

pertekto
ir

Maži Rankpinigiai palaikys
• jums bile daiktą. T

New York, kovo 21 d.—šio
mis dienomis gautas iš Drau
gijos Užsienio Lietuviams 
Remti pranešimas, kad ji ruo
šia leidinį apie pasaulio lietu
vius, kuriame bus smulkios 
žinios iš įvairiuose kraštuose 
gyvenančių lietuvių kultūrinio, 
ekonominio bei 
nimo.

Neabejotina, 
nio didžiausia
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir Kanadoje gyvenančių 
lietuvių draugijų, profesiona
lų, bei biznierių adresai, šių 
žinių rinkimui Draugija Užsie
nio Lietuviams Remti yra pra
šiusi Generalinio Konsulato 
kooperacijos. Konsulatas te
turi žinių tik apie 
sias organizacijas, 
smulkesnes vietinio 
org., profesionalus 
rius turimos žinios
nos ir tai didžia dalimi pase
nusios. Norėdamas duoti apie 
Amerikos lietuvius galimai 
pilnesnes žinias, Generalinis 
Konsulatas prašo pačių drau
gijų ir vietos visuomenės vei
kėjų kooperacijos.

Reikalingos sekančios ži
nios :

I. Draugijos pavadinimas ir 
adresas, pirmininko ir sekre
toriaus vardai, pavardės ir 
adresai; trumpa draugijos 
charakteristika (politinė, kul
tūrinė, ekonominė ir religinė 
ir tt.), kada įkurta ir kiek tu
ri narių.

II. Lietuvių bažnyčios, jų 
adresai, pastatymo datos ir 
statytojų pavardės, dabarti
nių kunigų pavardės ir adre
sai, apytikris parapijiečių 
skaičius.

III. Lietuviai profesionalai 
(advokatai, daktarai ir kt.), 
jų vardai, pavardės ir adre
sai. Jei kurie savo pavardes 
yra suamerikoninę, tai skliau
teliuose prašoma nurodyti ir 
lietuviškųjų.

IV. Ekonominės lietuvių 
įstaigos (fabrikai, bankai,.di
desnės biznio įstaigos), jų sa
vininkų vardai, pavardės ir 
adresai.

V. Lietuvių mokyklos su mo
kytojų vardais, pavardėmis ir 
adresais ir apytikriu mokinių 
skaičiumi.

VI. Lietuvių radijo valandos 
vedėjo vardas, pavardė ir 
adresas; kiek kartų, kokiomis 
dienomis ir iš kokios stoties 
būna transliacijos.

Gautos žinios bus susistema- 
tizuotos 
Draugijų 
interesas 
ja tame 
niausiai

ir įdėtos į leidinį, 
vadovybių ir veikėjų 
yra, kad jų koloni- 
leidinyje būtų pil- 

atstovaujama. Gene
ralinis Konsulatas dės pastan
gas gauti galimai pilnesnes ži
nias apie kiekvienų lietuvių 
kolonijų, bet jei į leidinį kuri 
nors draugija nepateks, tai tik

Už kovo 19 d., 1940, “Pa
terson Evening News” tilpo 
straipsnis po šitokiu antgal- 
viu : Darbininkų Laimėjimai ir 
Pralaimėjimai Balsuojant Du 
Bilius.

Trentone kovo 19 d. įvyko 
New Jersey valstijos seimelio 
posėdis, kuriame buvo balsuo
jama du biliai:

1) Bilius, įneštas per Fer- 
ster, kuriame buvo nusakyta 
minimum algos ir minimum 
valandos, atmestas 35 balsais 
prieš 24 balsus.

Ferstęr biliuje buvo reika
laujama, kad darbininkai 
dirbtų ne daugiau kaip 40 va
landų į savaitę iki 1942 me
tų ir gautų 40 centų į valan
dą iki 1945 metų.

Šis bilius nors toli gražu 
nepatenkina darbininkų rei
kalų, tačiau visgi nors dalinai 
šiek tiek aprubežiuoja darb
davių sauvalių ir užtikrina 
darbininkams nors paviršuti
niai pakenčiamas algas.

Tad prieš šį bilių sukilo vi
sos juodosios spėkos iš repu- 
blikonų ir dalies demokratų 
lągerių, o dalis demokratų 
assemblymanų susilaikė nuo 
balsavimo. Tad reakcionieriai 
ir sudarė didžiumų balsų at
metimui šio biliaus.

Kų gi parodo šio biliaus at
metimas ? Daugiausia žmonės 
iš socialistų pastogės, kuomet 
nėra socialistų kandidatų ant 
baloto, šaukia “ištisai balsuo
ti už demokratų sleitą.”

Bet šį bilių balsuojant kaip 
kurie demokratų partijos žmo
nės balsavo už biliaus atmeti
mų, o trys susilaikė nuo bal
savimo. Todėl, kaip diena aiš
ku, kad socialistų vedama 
agitacija už ištisų demokratų 
sleitų yra apgaudinėjimas dar
bininkų.

Komunistai sako, kad kai 
nėra komunistų kandidatų ant 
baloto, tai balsuotojai turi 
pasirinkti iš geresnių partijų 
kandidatus, už kuriuos bal-

State trupei’ Benjamin 
Franklin, kuris pereitų vasarų 
nušovė 14 metų mergaitę 
Joan Stevens, šiuom laiku li
kosi pilnai išteisintas. Po nu
šovimui tos mergaitės, jis bu
vo liuosas visai po mažu už
statu pinigų, o dabar teisėjai 
visai išteisino, surado nekaltu. 
Prie tam, da jis turės teisę 
grįžt prie savo darbo, nuo ku
rio buvo suspenduotas, ir iš- 
jieškot savo algų už ta visų 
laika, kiek buvo suspenduo
tas.

Apie metas laiko atgal 
Kingstone buvo iš namų iš- 
vešta neva darbų gaut kaipo 
stenografistės, 19 metų mer
gaitė Margaret Martin. Ji bu
vo ir nužudyta labai žiaurai. 
Da ir dabar kaltininkai nėra 
surasti. Daug apie tai kalba
ma ir rašoma vietos spaudoje, 
bet tai ir viskas. O kaltinin
kai sau skaito ir juokiasi.

Jau ne sykį spaudoje buvo 
minėta, kad šioje apylinkėje 
atliekama daug visokių, blogų 
darbų, vagysčių ir kitokių blo
gybių. Rodos, tas jaunimas 
pradėjo su kuom nors lenkty- 
niuotis tuose bloguose darbuo
se. Klausant radio ir pavar
čius vietos spaudų, tai labai 
daug kalbama apie tuos blo
gus darbus.

Kiek laiko atgal “Laisvėje 
buvo Pittston’o žiniose 
skundžiama 
kad iš mūsų apylinkės nėra 
nieko rašoma į mūsų spaudų. 
Tai yra tiesa, taip yra. Sunku 
yra matyt žinutę iš mūsų 
apylinkės dienraščiuose. Taip 
atrodo, kad čia visai nieks ne
įvyksta. Tie, kurie nedirba, 
turi laiko kų parašyti, bet tie 
turi kitokių kliūčių, kas juos 
nuo to sulaiko. O kurie galėtų 
rašinėt, tai da vis niekaip ne
gali atsaukt tų sėdėjimo strei
kų, kurį yra iššaukę patys 
prieš save. Vienok lauksim

nusi-
Seno Mainierio,

LcA;^žteiaaaa»M^j^.!7 . ,

Iš senų 
n a u jus 
Kis ir 

jį sudarau 
1 rikoniškais. Rei-
$ kalui esant ir 
g p a d i dinų tokio 
s dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai- 

F pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Mąrion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Gleninore 5-6191

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

Lithuanian-English 
Self-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

•
' Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai.
Į Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 
, mokytis angliškai.

j 256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50 J
• . i

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ” ;
427 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

i 
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Šis rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio 
šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa
kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo ^nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto-—dabar—tuojau.

Įįjįj >. ’T“““’ ■>“ 
t ir paišelių setai.

žemos kainos Ir 
garantuoti.

Priminkite šį skelbimų ir gausite nuolaidų

ROBERT LIPTON
JEWELER 

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

Įsteigta 1892 TeL Stagg 2-2178

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Eurepiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško ' 

namų darbo, kllbasai Ir kepta par šieną; gaspadorlškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
Ir daržovių—virtų ir žalių.
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Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vyrai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dienų iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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Už Pikietavimą Neteko Darbo

Stebuklingai Išliko GyvaSugadintas Žmogus
y

Ruošia Naują Kelią

Parengimų Rengėjams OT7.S7Z27Z&W

VELYKOMS DOVANOS
♦
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palengvi- 
važiuotei 
Parkway

Pagelbinis kelias, 
nimui automobilių 
ant Grand Central 
yra vedamas tarpe Alley Pond
Parko- ir Greedmore. Jis bus 
atidarytas birželio 29 dieną ir 
tada nutrauks automobilių 
nuo Grand Central kelio.

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

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 Barberial

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

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

VELYKINES BESKUTES

Antradienis, Kovo 26, 1940

NowYorko^g^Zlnios
Gautos dėl Dario-Girėno 
Paminklo Pastatymo 

Aukos
Paskelbimas Trečias

Iždininkas P. J. Spurga ra
portuoja finansų sekretoriui 
gautas sekamas auaks iki 18 
d. kovo, 1940 m., nuo Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
iš Great Neck, L. L, New 
York $5. šios aukos buvo pri
siųstos antrašu 280 Union 
Ave., Brooklyn, New York, 
kurias persiuntė iždininkui 
komitetas.

Matulio ir Waiginio kriau
čių dirbtuvėje, 490 Johnson 
Avė., Brooklyne, pasidarbavus 
čermanui Vincui Bielskui, 
darbininkai suaukojo 
(Blankos No. 304.)

Tai gražus pavyzdys
toms draugijoms ir kriaučių 
dirbtuvėms. Komitetas, taria 
nuoširdų ačiū už aukas vi
siems ir laukia malonios para
mos Dariaus-Girėno paminklui 
pastatyt. Visos aukos skelbia
mos spaudoje ir sulyg gali
mybės per radijo, o 
dedami taupamąjan 
vardu Darius-Girėnas 
me n t Fund. Dėl to ir
išrašyti čekius ir Money Orde
rius dėl saugumo, paminėtu 
vardu ir adresuoti iždininkui, 
Mr. John Spurga, Port Jef
ferson Station, Long Island, 
N. Y., ir laukite nuo iždininko 
kvitos už pasiųstą sumą. Jei 
kurių duotos aukos dar ne
skelbiamos, tai rinkėjas laiko 
pas save ir renka daugiau.

Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo Komiteto vardu, 
Finansų sekretorius Adv.

Steponas Briedis.

$22.

ki-

pinigai
bankžfh
Monu-

prašome

Per Visą Dieną Atsakinėjo 
Apie “Savo” Laidotuves
Ponia Dorothy Gordon, mi- 

lionierė, divorsuota moteris, 
visą dieną turėjo atsakinėti į 
telefonus, kuriais buvo klau
siama, kada ji bus laidojama. 
Dalykas tame, kad penktadie
nį iš Roosevelto viešbučio, 14- 
to aukšto iššoko kita milionie- 
rė, taip pat divorsuota ir Do
rothy Gordon vardu. Tik ir 
pasitaikymas supuolimų.

Sena Moteris Sumušta, Jos 
Įnamis Areštuotas

Našlė S. Brown, 73 metų 
senė, 90 Greene Ave., atrasta 
skaudžiai sumušta jos kam
bariuose. Moteris išvežta į li
goninę. Pas ją ilgai gyvenęs 
įnamis Michail Wheeler, 60 
metų vyras, areštuotas, nes po 
jo priegalvių rasta našlės dvi 
banko knygutės, ant kurių 
padėta $6,000. Įnamis sako, 
kad knygutes jis laikė pas 
save pagal našlės prašymą.

Kovo 22 d. Greenpoint ligo
ninėje mirė Charles Wagner, 
21 metų amžiaus,-gyvenęs 124 
Bedford Ave., Brooklyn. Pa
šarvotas Juozo Garšvos šer
meninėje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Bus palaidotas an
tradienį, kovo 26 d.

Nušovė Negrą, Darbo 
Unijų Organizatorių

Nori Sukelti $150,000 
Chinijos Pagelbai

Charles A. Brown, 35 me
tų, 208 W. 151st St., nušautas, 
kada jis važiavo West Side 
automobilių keliu. Jis buvo 
veikėju Teamsterių Unijos 
807 lokalo. Jis važinėjo aplin
kui New Yorką ir žiūrinėjo 
ar į miestą atvykstanti sunk
vežimiai yra unijistų valdomi.

; komitetas, kuris 
pagelba Chinijoj, 

ligas, 
laiką 

$150,- 
Yorke

Specialis 
rūpinasi 
ypatingai kovoje prieš 
skelbia, kad į trumpą 
nori sukelti nemažiau 
000. Tam tikslui New 
yra renkamos aukos ir rengia- 
mi parengimai.

Viešbučiai, Vogta Meilė 
ir Knygoj Užsire

gistravimas

G. Seniski, 53 metų vyras, 
pasiėmė $108 bumažkomis po 
$5 ii- $10 ir išėjęs ant gatvės 
pradėjo jas kaišioti praei
viams. Suimtas ir buvo prista
tytas pas teisėją už netvarkos 
darymą.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-0486

Iš Atsibuvusių Korn. Kuopos Prakalbų
Penktadienį Piliečių Kliubo 

svetainėj įvyko prakalbos. R. 
Mizara plačiai kalbėjo apie į- 
vairius kongrese įneštus prieš 
ateivius bilius, kurių yra apie 
70. Jis nurodė, kaip pažanges
ni senatoriai, kongresmanai, 
profesoriai ir kiti žmonės 
smerkia tuos bilius, nes tai 
yra pasimojimas ne vien ant 
sveturgimių Amerikos gyven
tojų, bet ant šios šalies laisvių.

Antras kalbėjo D. M. šo- 
lomskas apie bėgamus pasau
linius įvykius. Publikos buvo 
pilna svetainė, nepaisant, kad 
tai buvo priešvelykinis penk
tadienis.

aukų lėšų padengimui ir Ap- 
švietos Fondui, surinkta virš 
$15. Stambesnes aukas davė 
sekami draugai: Po 50 centų : 
Kaulinis, K. Mockus ir M. Lie
pa; A. Balčiūnas — 40 cen
tų; po 25 centus: J. Kalvaitis, 
P. Bukšnys, J. Priespievis, N. 
Kaulinienė, V. Čepulis, Gilei- 
kis, Talandžiavičius, J. Poš- 
kaitis, Kalakauskienė, J. Dai
nius, J. Kovas ,E. Cibulskienė, 
F. Vaitkus, S. Griškus, 
Gustaitis, D. Mažiulis, 
Škėma, E. Tamulioniutė, 
Karčiulis, G. ,'Zablackas,

Ch. Načiunskas, 
P. Kapickas, M. 
G. Kuraitis ir

K.
M.

Pirmininkavo J. Kuodis, pa
garsindamas kelis busiamus 
parengimus. Jam paprašius

Iškyla Baisūs Dalykai 
Reikale Susektos Saikas

New Yorke susekta žmog
žudžių šaika, kurios vadai im
davo didelius' pinigus už kitų 
saikų žmonių nužudymą, ar
ba unijų veikėjų teriojimą, o 
to “darbo” specialistams mo
kėjo tik po $5 arba $10 už 
žmogaus nužudymą. Valdžios 
advokatai jau turi per 40 žmo
nių, kurie vienaip ar kitaip 
buvo susirišę su ta šaika. Vie
ni iš jų yra kaltinami, kiti lai
komi tik kaipo liūdininkai. 
Prie pirmesnių kaltinamųjų iš
pažinties dabar prisidėjo ir 
Abe Reles, kuris sako, kad ta 
šaika į trumpą laiką yra nu
žudžius per 30 žmonių, šai
ka, kaip ir kitos panašios, tu
rėjo geležinę discipliną. Kartą 
kas jau pateko į jos slastus, tai 
turėjo atlikinėti vadų nurody
tus darbus, arba jį patį laukė 
mirtis.

Prie teisėjo Brancato buvo 
pastatyta du vyrai už apiplė
šimą krautuvėlės, kur jie pa
čiupo $37. Kada teisėjas pa
tvarkė, kad jie turės sėdėti 
kalėjime nuo 15 iki 30 metų, 
tai vienas nusigando, o- kitas 
sako:

—Spjaunu aš, ant to! —• 
sako Thomas Broderick, 26 
metų vyras.

žinoma, tai auka netikusios 
tvarkos, netikusio išauklėjimo. 
Juk kiekvienas supras, kad 
nuo teismo dienos jo ■ gyveni
mas bus tamsus, o jis vis vien 
nepaiso.

Kilus gaisrui 95-03 Roose
velt Ave., jį begesinant penki 
ugniagesiai susižeidė.

Aido Choro Metinis 
BANKIETAS IR ŠOKIAI 

Puiki muzikalė programa ir labai gera vakarienė

KOVO 31 MARCH 
Po vakarienės bus šokiai 

Griežiant gerai orkestrai.

LIET. PILIEČIŲ KLIUBO SVETAINĖJE
280 Union Ave., ' Brooklyn, N. Y. \

Pradžia 6-tą valandą vakare

ĮŽANGA $1.25 Vien tik šokiams 40c.
. • *

Kriaučaitis, 
V. Rudaitis 
Maželienė, 
Tiausis.

Visiems aukavusiems taria- 
n)e širdingai ačiū!

Antras kalbėtojas baigda
mas savo temą tarptautiniais 
klausimais kvietė lietuvius dė
tis prie darbininkiškų organi
zacijų, jų tarpe Literatūros 
Draugijos, kurios dabar yra 
vajus. Kiek teko sužinoti, į 
minėtą organizaciją įsirašė 
keli nauji nariai.

Vyrai, Paleisti Pasitaisyti — 
Areštuoti ir Dvi Merginos
Joseph Howe, 20 metų vy

ras ir J. McBrearty, areštuo
ti. Jie buvo paleisti iš kalėji
mo ant pasitaisymo, bet po
licija įkaitina juos užpuolime 
ant garadžiaus, 210 Vander
bilt Ave., ir pavogime $125 
bei keliais kitais kaltinimais. 
Kartu su jais areštuota ir dvi 
merginos, viena iš jų pasivadi
no Mary Howe, vieno žmona, 
o kita Dorothy Diggins, 17 
metų amžiaus.

Trijų metų, mergaitė Joan 
Quigley, gyvenanti 26 Nep
tune Terr., žaidė gatvėj vežio
dama kerečiukyj 8-nių mėne
sių savo broliuką. Netikėtai ji 
išvažiavo į gatvę, tuo kartu 
pravažiuojąs a u t o m o b ilius 
smogė, mergaitę numetė apie 
20 pėdų, bet ji greitai pašoko 
ant kojų ir eina. Atvykęs ligo
ninės skyrius apžiūrėjo ir ra
do mergaitę sveiką. Motina tą 
visą atsitikimą matė ir apalpo. 
Vienok, matyti, kad ji pirm to 
permažai kreipė atydos į vai
kų saugumą.

New Yorke, kaip ir kituose 
miestuose, dažnai vedęs vyras 
atsiveda merginą arba kitą 
moterį ir užsiregistruoja, kai
po vedusių pora, pasiima kam
barį. Tai senai žinoma ir prak
tikuojama. Turčiai dažnai pa- 

.gauna savo žmonas, einančias 
su kitais vyrais, arba turtės 
savo vyrus su privatinėmis se
kretorėmis ir panašiai. Kai 
kurios net iki tiek išsigudrina, 
kaip ponia K. Carlson, kad 
nujausdamos kurį viešbutį 
lanko jos vyrelis, nuvyksta 
ten ir patikrina knygas. Radę 
vyro parašą knygose, suran
da, kaip dažnai jis ten buvo, 
su kuo buvo ir jieško divorso. 
Bet turtingesni ponai moka 
apeiti ir tas knygas, jie nusi
samdo kambarį ant mėnesio, 
kitu vardu ir joki sekliai juos 
negali pagauti, arba pasirašo 
išsvajotais vardais, kokių gal 
ir ant svieto nėra. Vienok, tū
li kelia klausimą, kad vis vien 
tos viešbučių knygos daro ne
smagumo ir tadėl sako, kad 
užtektų vien pasirašyti tik 
“Mr. and Mi-s” — tai yra — 
“Ponas ir Ponia“ ir jokio var
do nereikia.

Pas mus perdaug įpratę 
mūsų organizacijų komisijos 
visą garsinimo reikalą palikti 
“Laisvės” vietinių žinių redak
cijai. Rengia balių, vakarienę, 
vaidinimą, tai parengimo ko
misija veik visai nesirūpina 
parašyti, palieka viską “Lais
vės” redakcijai. Redakcija 
juk negali' žinoti, ką kas tu
rės — muziką ir kitką. Daug 
geriau bus, jeigu patys rengė
jai rašysite, nes tai jūsų pa
rengimas.

Tvirtūma Tilden, Far Rock
away, įegužes pradžioj šau
dys iš savo galingų 16-kos co
lių gerklėmis kanuolių. Per 
penkis metus iš tų 
nebuvo šaudoma.

kanuolių

Atydai Visų Vaidintojų 
Veikalo “Lietuva”

Lietuvių Liaudies Teatro 
Komitetas savo posėdyje nuta
rė šį pavasarį pakartoti veika
lo “Lietuva“ vaidinimą. Tiks
las antro perstatymo yra tas, 
kad pataisyti trūkumus veika
lo ir vaidinimo, kad geriau 
prisirengti prie suvaidinimo.

Šį antradienį, kovo 26 d., 8 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, yra šaukiama visų akto- 
rių-vaidintojų susirinkimas ga
lutinai nutart pakartojimą vei
kalo “Lietuva.” Visi ir visos, 
dalyvavę vaidinime’ širdingai 
kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime.

Už pikietavimą Francijos 
konsulato ii1 reikalavimą ne
varyti po prievarta iš Franci
jos apie 100,000 ispanų liau- 
diečių, neteko darbo du pikie- 
tininkai. Jais yra D. Jacobs ir 
J. Sherman, kurie dirbo Ispa
nų Pabėgėlių Pagelbos Komi
tete. Minėto komiteto viršinin
kai prašalino tuos vyrus už pi- 
kietavima, kurį neužgiria ma
joras LaGuardia.

SUSIRINKIMAI
Kriaučių Unijos 54-to Skyriaus 

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

Sekr. Ch. Nečiunskas.
(72-74)

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. Baltrūnas ir 
kiti. Atsilankiusieji- gaus veltui Ve
lykinių margučių. Kviečiame daly
vauti. Beje, Sveikatos Kultūros 
Draugijos nepaprasta vakarienė 
jvyks sekmadienį, balandžio 7 d., 
Susivienijimo Svet., 195 Grand St. 
Prašome nepamiršti dienos. — Kom.

(71-73) ,

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

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

(70-73)

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)

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 įrųošimai: 
Bowling Alley ir kt. žaislai.

234 Cleveland Street 
prie Fulton Street 
East New York 

Tel. Applegate 7-9718 
(72-76)

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE’ E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

s (Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynu# 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo]

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Sto,,e
A /

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

"Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIU RUSIŲ GĖRIMŲ

J'z.' ■' Ih '' /' t <• j ?'* TjiS

FLUSHING 
Russian & Turkish Baths, Inc 
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
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., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

natinis Lietuviškas

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ik* šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus Ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužiu

VAIKŲ SIOTAI — 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 {mokėjimų.

Vyrų Siutai Vyrų Siutai
ir Paltai ir Paltai
$16.50 $18.50
Buvo $19.50 Buvo '$21.50

Vyrų Siutai Vyrų Siutai
ir Paltai , ir Paltai
821.50 $24.50
Buvo $25.00 Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Lietuviui 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 aprokax .mus be jokio mokesčio.

VAISINIAI SALDAINIAI Iš LIETUVOS;
VIETINIAI SALDAINIAI PUIKIOSE DĖŽUTĖSE

ATVIRUTES SU VELYKINIAIS SVEIKINIMAIS
* —gaunama—

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

Prie pat Union Avė. .




