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Ruoš kime vasari 
nes pramogas “Lais
vei” paremL Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

Per kiek laiko anti-sovietinė 
spauda rašė, kad Lietuvoj esą 
raudonarmiečiai stebisi kum-
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piais ir dešromis, išstatytomis 
krautuvių vitrinose (languo
se).

Tie laikraščiai skelbdavo, 
kad raudonarmiečiai maną, 
jog tie kumpiai ir dešros yra 
išstatyti tik propagandai.

Dabar dalykai patys per sa
ve pradeda išaiškėti.

—o—
Lietuvos biednuomenė gy

vena baisiame skurde. Vil
niaus biednuomenei maitinti 
renkamos aukos ne tik Lietu
voj, bet visame pasaulyj, net 
ir Amerikoj.

Na, ot, kai raudonarmietis 
pamato dideles eiles skurdžių, 
neturinčių ko valgyti, ir pa
skui jis pastebi išstatytas vitri
nose dešras ir kumpius, tai 
pas jį ir kyla klausimas: kaip 
tai gali būti, kad čia, kur mi
nios žmonių pusbadžiai gyve
na, languose išstatyta dešros 
ir kumpiai?! Išaugęs socialia* 
tinėj santvarkoj, jaunas vy
ras negali atsistebėti tokios 
santvarkos neteisingumu.

Nėra abejojimo, kad susi
tikęs Lietuvos pilietį, raudon
armietis ima ir pasako: tie 
kumpiai ir dešros išstatytos 
tik propagandai, nes kitaip, 
jie būtų atiduoti vargdie
niams,— pusbadžiai gyvenan
tiems žmonėms.

“Laisvė” buvo pirmutinis 
lietuvių laikraštis Amerikoj, 
išspausdinęs suce n z ū r u o t ą 
“Tėvynės” redaktoriaus 
straipsnį. Taigi “Laisvė” gra
žiai pasitarnavo visiems SLA 
nariams. Jei ne mūsų dien
raštis, SLA nariai to straips
nio būtų nematę.

—o— •
Vienas laikraštis klausia, 

kaip mes tą straipsnį gavo
me? Mes jam galime atsaky
ti : ne jūsų biznis, kaip mes 
jį gavome. Svarbu, kad jis 
pasiekia SLA narius.

—o—
“Keleivis” jau pradėjo tira

das prieš Kleofą Jurgelionį. 
Jis jam. primena kujolus-bin- 
golus, arklių lenktynes, kiau
lių farmą ir kitus dalykus.

Mums gi atrodo, kad tokia 
. “Keleivio” taktika yra labai 
nešvari? Jurgelionis iškėlė 
svarbų klausimą ir norėjo, 
kad SLA nariai jį padiskusuo- 
tų. Bet pp. Grigaitis su Ba- 
gočium nusitarė Jurgelioniui 
burną užčiaupti.

Jeigu Jurgelionis norėtų ei
ti į “Keleivio” ar “Naujienų“ 
leidėjų praeitį, tai, neabejo
jame, jis galėtų iškelti jiems 
dar nemalonesnių dalykų.

—o—
Mes jau ne kartą pažymė

jome : politiniai su p. Jurge
lioniu mes nesutinkame. Mū
sų nuomone, jis daro daug 
klaidų, kai riša didelius ir 
mažus politikos klausimus.

Bet mes su juo šimtu nuo
šimčių sutinkame ten, kur jis 
sako, kad SLA dalykai turi 
būti pataisyti, kad “Tėvynė
je” turėtų būti leista josios 
redaktoriui išsireikšti.

Redaktorių išrinko SLA sei
mas. Jeigu jis kuo nors orga
nizacijai nusikals, tai sekan
čiame seime už tai turės iš
duoti savo atskaitomybę. Kas 
bus negerai — seimas jį baus.

Kitais žodžiais, mes griež
tai priešingi cenzūrai, kurią 
pp. Grigaitis su Bagočium 
įvedė “Tėvynėje.”

—o—
Kadaise “Pravda” pareiškė, 

jog Sovietų Sąjungoj “statyti 
butus sau, savo šeimai gali 
kiekvienas pilietis.”

Dėlto* “Draugas” sako:
“Matyt, kad privatinės nuo

savybės panaikinimas per ei
lę metų ir komunistus išmo
kė, kad vien valstybinis , ko-

Potviniai Pennsyl- 
vanijoj Išvijo Šim
tus Žmonių iš Namu
Wilkes-Barre, Pa. — Lie

tūs ir tirpstanti sniegai čia 
pakėlė Susquehannos upės 
vandenį 28 pėdom ir pusė 
aukščiau vidutinio jos ly
gio, ir vanduo pasiekė vieš
bučių ir krautuvių skiepus 
žemutinėje miesto dalyje. 
250 šeimynų pabėgo iš na
mų nuo potvinio. Bet mies
tą žymia dalim saugo 37- 
nių pėdų aukščio pylimas, 
supiltas pakrantėmis po 
1936 metų potvinio.

Scranton, Pa. — Po 36 
valandų nuolatinio, smar
kaus lietaus, Lackawanna 
upė taip pakilo, kad užliejo 
žemutines miesto gatves, 
kai kur iki 8 pėdų gilumo. 
Keli šimtai šeimynų pabė
go iš namų.

London. — Talkininkai 
tariasi sustabdyt Amerikos 
prekybą su kitomis bepusiš- 
komis šalimis, per kurias 
vokiečiai gauną reikmenų.

London. — šeši metai at
gal apakus, rašytoja Con
stance Smedley dabar “ne
tikėtai” atgavo pilną regė
jimą.

Išgirskite Janausko
Prakalbas

“Liaudies Balso” redakc. 
narys Z. Janauskaš dabar 
yra Brooklyno apylinkėj. 
Jis sako prakalbas bendrais 
pasauliniais klausimais ir 
daug žinių suteikia apie 
Kanados lietuvių gyvenimą. 
Jis kalbės sekamose vieto
se:

Antradienį, balandžio 2 
d., 7:30 vai. vakare, Liberty 
Hali, 329 Broadway, Bay-' 
onne, N. J.

Trečiadienį, balandžio 3 
d., 7:30 vai. vakare, šaukia
mas visų darbininkiškų or
ganizacijų narių ir “Lais
vės” skaitytojų susirinki
mas Jurgio Draugystės 
Svetainėj, 180 New York 
Ave., Newarke.

Išgirskite jo prakalbas!

munizmas visko nepadarys,— 
kad neapsieisi be privatinės 
iniciatyvos ir nuosavybės.”

“Draugos” redaktorius tu
rėtų žinoti skirtumą tarp pri
vatinės nuosavybės ir asmeni
nės nuosavybės.

Asmeninė nuosavybė,—bu
tas, drabužiai, automobilis, 
karvė, ir kit^i gyvuliai, apri
botas sklypas žemės—vis tai 
nuosavybė asmeniniam naudo
jimuisi. Ji niekad Sovietų Są
jungoj nebuvo panaikinta. •

Sovietų. Sąjungoj pilietis 
gali užsidirbti ir susitaupyti 
pinigų, kiek tik jis nori. Tuos 
pinigus gali dėti į banką arba 
išleisti savo asmeniniams rei
kalams.. Bet jis negali tuos pi
nigus kitiems skolinti ir už 
juos nuošimčius imti; jis ne
gali už juos 1 fabrikus arba 
biznius steigti, nes tai reikš
tų kitų žmonių išnaudojimą.

ORAS.—Vėsu.

Vokiečiai Laimėję Žymią Oro 
Kovą Prieš Prancūzus

Berlin. — Susikirtimuose 
tarp 36 Franci jos lėktuvų ir 
25 Vokietijos lėktuvų, vo
kiečiai nušovę žemyn sep
tynis ' francūzų lėktuvus, 
kaip oficialiai praneša vo
kiečių komanda ir sako, 
kad vokiečių lakūnai laimė
ję “didžią pergalę.”

PAVARYS 700,000 )ARBI- 
NINKŲ IŠ WPA DARBŲ
Washington, bal. 1.—WPA 

valdyba nusprendė per tris 
mėnesius pašalint iš' WPA 
pašalpos darbų 700 tūkstan
čių darbininkų, šiem dar
bam buvo paskirta $1,477,- 
000,000 iki birželio 30 d. 
Bet skirtų pinigų neužtek
sią, tai turį būt siaurinami 
WPA darbai.

Potvinis Wilkes-Barrej Išvijo 
10,000 Žmonių

Wilkes Barre, Pa., bal. 1. 
—Susquehanna upė šičia 
taip ištvino, kad vietomis 
pralaužė pakraščių pylimus 
ir išvijo jau 10 tūkstančių 
žmonių iš nanjų. t

Potviniai taipgi užliejo 
dalis Plymoutho, Scranto- 
no, Johnson City, Sunburio, 
Harrisburgo, -Edwardsvilles 
ir kt.

Molotov Sako: Anglija? Francija Keršija Sovietam, Kad 
Jie Nedalyvauja Kare Prieš Vokietiją

_____ :_________________  ta----------------------------------------- ---------------------------------------------------
TĘSINYS KALBOS, KURIĄ PASAKĖ VIAČESLAV M. 

MOLOTOV, SOVIETŲ KOMISARŲ PIRMININKAS, 
SUVAŽIAVIME VYRIAUSIO SOVIETO

Taigi priešiškus veiks
mus Anglijos ir Francijos 
linkui Sovietų Sąjungos 
tenka aiškint ne tuom, kad 
Sovietų Sąjunga veda pre
kybą su Vokietija, bet tuo 
faktų, kad Anglijos ir Fran
cijos valdančiųjų ' ratelių 
planai pavartot mūsų šalį 
kare prieš Vokietiją liko 
niekais paversti, ir todėl jie 
varo keršto politiką prieš 
Sovietų Sąjungą.’

Reikia pridurt, jog An
glija ir Francija griebėsi 
visų šių priešiškų veiksmų 
nežiūrint to, kad Sovietų 
Sąjunga iki šiol nėra da
rius jokio nedraugiško 
žingsnio kas liečia tas dvi 
šalis.

Kas liečia išsvajotus pa
sakiškus planus, primeta
mus Sovietų Sąjungai, būk 
jos Raudonoji Armija ruo
šiasi “maršuot į Indiją,” 
“maršuot į Rytus” ir pana
šiai, tai tos pasakos yra to
kios kvailybės, jog žmogus 
turi pirma visai prarast 
protą, kad galėtų tikėt to
kiais kvailais melais.

Dalykas, suprantama, ne 
tame. Dalykas, matyt, ta
me, kad Sovietų Sąjungos 
bepusiškumo politika nepa
tinka valdantiem , anglų ir 
francūzų rateliam. Dar 
daugiau. Atrodo, kad jų 
nervai ne visai tvarkoje. 
Jie nori priverst nųis pri

USA Gyventojų Su
rašinėtojams Įsaky
ta Mandagiai Elgtis

I

Washington. — Jungtinių 
Valstijų prekybos ministe- 
ris Hopkins davė įsakymą 
gyventojų surašinėtojams, 
kad jie, statydami žmonėms 
klausimus, turi elgtis “man
dagiai, kantriai, o ne inkvi- 
zitoriškai.” Jei žmogus rei
kalauja 'parodyt įgaliojimą, 
surašinėtojas turi “mielu 
noru parodyt jį,” sako Hop
kin's.

u

Gyventojų surašinėjimas, 
vadinamas “census,” prasi
deda balandžio 2 d. Suraši
nėjimą daro 120 tūkstančių 
paskirtų asmenų.

Senatorius Tobey vėl pro
testavo prieš surašinėjimo 
klausimus apie uždarbius, 
įplaukas ir kitus “asmeniš
kus” dalykus.

Prekybos ministeris Hop
kins jam atsako, kad šie 
klausimai reikalingi, idant 
galima būtų sužinot me
džiaginę gyventojų būklę.

Albany, N. Y.—Nuo lie
pos 1 d. bus panaikinti New 
Yorko miesto taksai ant cL 
garėtų, kaip kad nutarė 
valstijos seimelis.

imt skirtingą politiką, poli
tiką priešingumo ir karo 
prieš Vokietiją, tokią poli
tiką, kuri duotų jiem progą 
panaudot Sovietų Sąjungą 
imperialistiniams jų sieki
mams. <

Jau laikas būtų tiem po
nam suprasti, jog Sovietų 
Sąjunga niekada nebuvo ir 
niekada nebus įrankis kitų 
politikos, kad Sovietų Są
junga vedė ir ves pati savo 
politiką,' nežiūrint, ar po
nams kitose šalyse tatai pa
tinka ar ne.

Dabar aš pereisiu prie 
Suomijos klausimo. Kokią 
reikšmę turėjo karas, kuris 
buvo vedamas Suomijoj per 
paskutinius trejetą mėne
sių? Kaip jum žinoma, šių 
įvykių reikšmė buvo tame, 
kad reikėjo užtikrint sau
gumą Sovietų Sąjungos 
šiaurvakarinėm sienom, o 
labiausiai užtikrint Lenin- 
gradui saugumą.

Ištisai per spalių ir lap
kričio mėnesius pernai/ So
vietų vyriausybė svarstė su 
Suomijos valdžia pasiūly
mus, kuriuos mes laikėme 
tikrai būtinais ir greit pri
imtinais, idant užtikrint 
saugumą mūsų šaliai, o 
ynač Leningradui, atsižvel
giant į esamąją tarptautinę 
padėtį, kuri darėsi vis len
gviau ir lengviau padega

ANDRIUS A. ŽDANOV
$11,400,000,000 SOVIETŲ

APSIGYNIMUI
Maskva, bal. 1.—Vyriau

sias Sovietas svarsto įteik
tą finansų komisariato pa
siūlymą skirt 57 bilionus 
rublių (apie 11,400,000,000 
dol.) šalies gynimo reika
lams per metus. Pernai tam 
reikalui buvo paskirta 40,- 
885,000,000 rublių (apie 8,- 
177,000,000 dol.).

Francija Gavo Teisę Siųst 
Savo Armiją per Turkiją 
Paryžius.—Syrija (Fran

ci jos kolonija) pasirašė 
draugiškumo sutartį su 
Turkija, ir vienas kraštas 
perlęis kito krašto kariuo
menę. Italijos spauda dėl to 
rašo: Dabar Francija gali 
laisvai siųst savo armiją 
per Turkiją.

ma.
Nieko iš tų derybų neiš

ėjo, nes Suomijos atstovai 
buvo nedraugiškai nusista
tę. Klausimo sprendimas 
buvo pervestas į karo lau
ką.

Galima drąsiai sakyti, 
kad jeigu užsieniai nebūtų 
darę savo įtakos ir jeigu 
kai kurios pašalinės valsty
bės nebūtų taip sukursčiu- 
sios Suomiją užimt priešo 
poziciją linkui Sovietų Są
jungos, tai Sovietų Sąjun
ga ir Suomija būtų ramiai 
susitarusios pereitą rudenį, 
ir klausimai būtų išspręsti 
:be karo.:

Bet nors Sovietų vyriau
sybė sumažino savo reikala
vimus iki žemiausio laips
nio, vis tiek negalima buvo 
susitaikyti diplomatiniais 
keliais.

Dabar, 
Suomijoj 
sutartis tarp Sovietų ir 
Suomijos pasirašyta, tai 
reikalinga ir galima spręst 
apie reikšmę karo Suomi
joj, 'atsižvelgiant į neuž
ginčijamus faktus. O tie 
faktai patys už save kalba.

' Suomijos Aptvirtinimai
Faktai rodo, jog kaimy

nystėje Leningrado, visame 
Karelijos t a r p v a ndenyje 
per 50 iki 60 kilometrų plo
čio, Suomijos valdžia buvo 
pasistačius daugį galingų 
geležies-cemento fortų, ir 
apsitvirtiniinų iš granito

kai karo veiksmai 
liovėsi ir taikos

pasirašyta, tai

Vyriausias Sovietas
Įkūrė Karelų-Suomių
Jungtinę Respubliką

Sako, Karelijos Tarpvande- 
nis, Buvęs Karo* Lizdas, 
Tapo Taikos Tvirtuma
Maskva. — Vyriausias 

Sovietas vienbalsiai nutarė 
sujungt Karelijos Tarpvan- 
denį (Istmų) su Savivaldiš- 
ka Karelų Socialistine So
vietų Respublika ir sudaryt 
vieną Jungtinę Karelų-Suo
mių Socialistinę Sovietų 
Respubliką. Tai bus jau 
dvylikta respublika Sovie
tų Sąjungoje.

Naujajai respublikai ten
ka faktinai visas Karelijos 
tarpvandenis, pervestas So
vietam pagal taikos sutartį 
su Suomija, apart mažiuko 
ruožo žemės arti Leningra
do. Jungtinei Karelų-Suo
mių Socialistinei Sovietų 
Respublikai pereina miestai 
Viborg, Antrea, Kexholm, 
Sortavala, Suojaervi, Kolo- 
jaervi ir kt. Jai tenka bent 
13,000 ketvirtainių mylių 
ploto, kuris pirmiau buvo 
Suomijos valdomas.

Šio ploto suvienijimas 
su Savivaldiška Karelų So
cialistine Sovietų Respubli
ka padaryta pagal norą pa
čių Karelijos tarpvandenio 

uolų ir žemių, kurie buvo 
apginkluoti kanulėmis. ir 
kulkosvaidžiais.

Skaičius šių apsitvirtini- 
mų siekė daugelį šimtų. Šie 
fortai, ypač geležies-cemen- 
to pastatai, — pasiekdami 
aukštą laipsnį karinės sti
prybės, sujungti vienas su 
kitu požeminiais keliais, ap
supti prieš-tankiniais apka
sais ir granitinėmis skers- 
painėmis prieš tankus ir 
pastiprinti nesuskaitomais 
daugiais minų laukų,—su
darė vadinamąją Manner- 
heimo Liniją, kuri buvo pa
statyta priežiūroj užsieni
nių'specialistų pagal mode
lius (francūzų) Maginot 
Linijos ir (vokiečių) Sieg
fried Linijos.

Reikia pastebėt, jog iki 
paskutinio laiko šie aptvir
tinimai buvo skaitomi ne
pralaužiamais—tai yra, to
kiais, per kokius dar jokia 
armija niekad pirmiau ne
buvo prasilaužus. Reikia 
taipgi prisirtiint, jog karinė 
Suomijos vyriausybė sten
gėsi iš anksto paverst kiek
vieną kaimelį šioj srity j į 
aptvirtintą poziciją, aprū
pintą ginklais, radio ante
nomis, kuro stotimis ir tt. 
Daugelyje dalių Pietinės ir 
Rytinės Suomijos buvo nu
tiesti geležinkeliai ir vieš
keliai, neturintieji jokios 
ūkiškos-ekonominės svar
boj ir pravesti iki pat mū
sų rubežiaus.

(Tąsa antram puslapy) 

darbo žmonių, kaip prane
šė Vyriausiam Sovietui An
drius A. Ždanovas, Lenin
grado komunistų vadas, 
galva sovietinės užsienių 
reikalų komisijos. Savo pa
reiškime Ždanovas, tarp 
kitko, sakė:

“Kaip jum žinoma, tos 
žemės, ypač Karelijos tarp
vandenis, iki paskutinio lai
ko buvo ginklų vieta su 
naujausiais karinės techni
kos įrengimais, paruoštais 
užpuolimo karui prieš So
vietų Sąjungą, pirmoj vie
toj prieš Leningradą. '

“Dabar, mūsų Raudona
jai Armijai laimėjus didvy
riškas pergales, tapo pa
naikintas pavojingiausias 
karo lizdas prie mūsų šiaur
vakarinių rubežių, ir dabar 
šios žemės tarnauja visai 
skirtingam tikslui.

“Iš karo lizdo jos virto 
tvirtuma taikos ir saugu
mo, pirmoj vietoj, Lenin- 
gradui, bet taipgi Murman- 
skui ir Murmansko geležin
keliui. +

“Sovietu vyriausybė jau 
padarė žingsnių, kad su
jungt pervestas Sovietų Są- 
jungai žemes su buvusiais, 
pradiniais karelų - Sovietų 
apskričiais. Jau pastatytas 
Petrozavodsko - Suojaervi 
geležinkelis, kuris sujungia 
Petrozavodską, Karelijos 
sostinę, ir Murmansko gele-
žinkelį su Sortavalos-Vibor- 
go geležinkelio linija. Da
bar statoma KandalaŠkos- 
Kuolojaervi geležinkelio li
nija greitai bus pabaigta ir 
sujungs pačią Kareliją su 
žemėmis, kurios pervestos 
Sovietų Sąjungai Kuoloja- 
ervi srityje.

“Apskričiai, kurie .dabar 
prijungiami Karelijai, yra 
ne tik kareliški, bet kai ku
rie yra grynai suomiški. 
Suomių ir karelų -žmonės 
yra susirišę tautiniais ir 
kraujo ryšiais. Savi valdiš
kos Karelų Respublikos 
perorganizavimas į Jungti
nę Karelų-Suomių Socialis
tinę Sovietų Respubliką dar 
daugiau patarnaus ekono
miniam ir kultūriniam išsi
vystymui šių dviejų gimi
ningų tautu ir sustiprini
mui jų broliško draugišku
mo. Tatai panaikins prie
šingumus ir vaidus, kuriuos 
per daugelį metų kurstė 
priešai suomių ir karelų 
tautų.

“Laikotarpyje, kada im
perialistai vergia tautas ir 
spaudžia kolonijas, kada 
teisės ir reikalai mažųjų 
valstybių yra laikomi tiktai 
smulkiais pinigais imperia
listų rankose, tai įsteigimas 
naujos Sąjunginės Respub
likos esminiai pabrėžia pa
matinius gerumus Sovieti
nės santvarkos, kuri užtik
rina 'mažom tautom pilną 
galimybę joms laisvai tau
tiniai vystytis.
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Yra Amerikoj organizacija, žinoma 

kaipo IW0 arba—International Workers 
Order. Ji įsikūrė prieš 10 metų (kovo 30 
d., 1930). Tūli skeptikai tuomet skelbė, 
būk ši fraternalė organizacija negyvuo- 

. sianti. Ji buvo apšaukta komunistine, 
tokia ir kitokia. Girdi, ji pinigus “į Mas- 
vą nugabensianti” ir tt.

Šiandien, po dešimties metų savo gy
vavimo, IWO išaugo į milžiną. Pasakius 
trumpai, štai josios padėtis:

Narių turi 163,000.
* Turto: $1,500,000.

“ Per tąjį dešimtmetį IW0 išmokėjo— 
pašalpomis ir pomirtinėmis—$3,300,000.

IWO eilėse yra visokių tautų ir rasių 
žmonių. Tai vienintelė tos rūšies tarp
tautinė įstaiga Jungtinėse Valstijose.

Tais pačiais metais įsikūrė ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas. Savo plotmė
je LDS taipgi per tą dešimtmetį pasiekė 
gražių rezultatų.

Tiek IWO, tiek LDS yra įkorporuotos 
New Yorko valstijoj.

Taika—Vyriausias SSSR 
Politikos Siekimas

Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ko- 
misaro ir Liaudies komisarų tarybos pir
mininko Molotovo kalba, sakyta pereitą 
penktadienį aukščiausiajame tos šalies 
parlamente, yra ne tik labai žingeidi, 
bet ir politiniai svarbi. Trumpai suėmus, 
galima iš jos padaryti šias išvadas:

1. Vyriausias Sovietų Sąjungos politi
kos siekimas yra neutralumas ir taika; 
jokia valstybė, bus ji didelė ar maža, ne
padiktuos Sovietams, kokią jie politiką 
turi vesti, kurion pusėn turi krypti. So
vietai turi savo politiką ir josios laikysis.

2. Prieš savo norą priversta kariauti 
su Suomija, Sovietų • Sąjunga pagaliau 
padarė su ja taiką; taiką, garantuojan
čią Suomijai nepriklausomybę. Sovietai 
bandys išvystyti su Suomija ir Skandi
navijos kraštais draugingiausius santy
kius, bet jei jie drįs daryti kokias nors 
kombinacijas prieš Sovietus, tuomet bus 
padarytos iš to atatinkamos išvados.

3. Su Turkija ir Persija—Užkaukazė
je—Sovietai laikosi taikos politikos. Jie 
nesikiša ir nesikiš į jųjų reikalus; jie su
gyvens draugiškai. Bet jei Turkija pa
klausys Anglijos ir Franci jos ir įsivels į 
karą, pradės provokuoti Sovietų Sąjun
gą tai Turkijai teks savo žygio apgai
lėti.

4. Besarabijos Rumunijai Sovietai 
niekad nėra pripažinę. Tačiau jie niekad 

v negrąsino, kad ginklo pagalba bandys 
Besarabiją iš Rumunijos atsiimti. Daly
kai galima išrišti gražuoju, taikiu būdu, 
jei Rumunija neklausys Francijos ir An
glijos valdovų, bet paklausys sveiko sen- 
so, stojančio už taiką.

5. Su Pabalti jos kraštais—Lietuva, 
Latvija, Estija — Sovietų Sąjungos ry
šiai yra draugiški ir tokiais pasiliks.

6. Linkui Anglijos ir Francijos Sovietų 
nusistatymas nepasikeitė. Ji bando su 
tais kraštais gyventi taikoje. Bet Angli
jos ir Francijos imperialistai, gelbstimi 
socialistų lyderių, nuolat daro žygius, 
provokuojančius prieš Sovietus karą. 
Franeija ir Anglija kaltina Sovietus, 
kam jie palaiko prekybą su Vokietija; 
bet tie patys kraštai nieko nesako Ru
munijai, kam pastaroji palaiko didelę 
prekybą su Vokietija. Sovietams Londo
nas ir Paryžius grūmoja karu, bet Ru
munijai nedaro nieko.

7. Su Amerika Sovietų prekyba paki
lo; ji dar labiau prasiplėštų, jei jungti

nių Valstijų valdžia nestatytų skerspai- 
nių tai prekybai.

8. Su Vokietija santykiai geri; pereitą 
rudenį padarytoji prekybos sutartis ne
senai tapo papildyta, praplėsta taip, kad 
šiuo metu abi šalys yra pilnai patenkin
tos ir sugyvena draugiškai.

9. Japonijos valdovai dar vis nebando 
surasti bendros kalbos dėl sykį ant visa
dos nustatymo aiškios sienos; Sovietų 
Sąjunga ir čia deda pastangų taikiai 
klausimą išrišti.

Šitie, daug maž, yra vyriausi punktai 
Molotovo prakalbos. Kaip matome, kiek
vienu klausimu jis pareiškė, pabrėžda
mas, kad Sovietų Sąjungai niekas dau
giau nerūpi, kaip taik taika ir taika.

Bet ji niekad neatsisakys nuo kovos, 
jei josios neprieteliai bandys karą 'išpro
vokuoti. Tam reikalinga stipri Raudono
ji Armija, tam reikalingos pastiprintos 
sienos. Sovietų Sąjunga pasiryžusi viską 
tą padaryti._____________

Blogai, Blogai!
New Yorko aukščiausiojo tei'smę.tei- 

sėjas John McGeehan pareiškė, kad Mie
sto Kolegija neturi teisės samdytis pro
fesoriumi žymųjį rašytoją ir filozofą 
Bertrand Russell.

Tuomi teisėjas McGeehan uždavė 
smarkų smūgį akademinei laisvei, kuria 
taip didžiuojasi aukštesnėsės Amerikos 
mokyklos. Tai, iš tikrųjų, yra didelis 
smūgis akademinei laisvei.

Mes jau rašėme, kad Bertrand Russell 
yra vienas žinomiausių pasaulyj filosofų 
ir matematikų. Jis yra parašęs daug 
knygų. Jis kaltinamas nemorališkume. 
Girdi, jo pažiūros į šeimos santikius ne
sutinkančios su amerikine moralybe. 
Jam buvo primesta visokiausių nesąmo
nių — net ir tas, kad jis yra du kartu 
ėmęs divorsą ir dabar gyvena su trečia 
žmona!

Tokiais absurdiškais argumentais pa
siremiant, šis vyras tapo atmestas nuo 
profesoriavimo New Yorko Miesto Kole
gijoj-

Šiuo metu Bertrand Russell profeso
riauja Kalifornijos universitete, Los An
geles mieste. Jis yra pakviestas skaityti 
paskaitas ir Harvardo Universitete.

Vadinasi, ten jis bus morališkas,f o 
New Yorko reakcininkams jis yra ne
tinkamas!

Bloga! _____________

J ieškomos: 65 LDS Kuopos
“Tiesa”—Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo organas,—rašo, kad iki šiol tos 
organizacijos vajuje ėmė dalyvumą 135 
kuopos. Bet yra 65 kuopos, negavusios 
nei po vieną naują narį!

Tai keista. Sunku suprasti, ką tų 65 
kuopų veikėjai — valdybos, organizato
riai ir bendrai nariai mano. Ar jie ne
gauna LDS organo? Aišku, taip. Jeigu 
gauna, tai ar neskaito? Gal neskaito. O 
gal skaito, bet nesupranta tos svarbos, 
kokią šis vajus' turi.

Yra organizatorių, gavusių jau virš 
pusės šimto narių. Štai, kaip tūli orga
nizatoriai stovi:
J. S. Rainys, 5 kp., Philadelphia, Pa. 56 
Jonas Grubis, 1 kp., Brooklyn, N. Y. 40
J. Burba, 62 kp. So Boston, Mass. .. 19
Pranas Čižauskas, 34 kp., Shenandoah 18 
Wm. Rasins, 216 kp., Chicago, Ill. .. 15 
Frank Madison, 9 kp., Youngstown . 15 
A. Deikienė, 53 kp., Chicago, Ill........ 14
Antanas Vasaris, 228 kp., Montello, . 13 
D. P. Lekavičius, 160 kp., N. S. Prgh. 12 j 
Ona Remeikienė, 112 kp., Chicago, Ill. 11f
K. Lawdanskas, 95 kp., Rockford, 111. 11 
S. K. Mažanskas, 55 kp., Cleveland . 11
Alex Sherbin, 142 kp., Pittsburgh

—McKees Rocks .. . . ...................... 11
Frank Olson, 225 kp., So. Boston .. 10 
John Slench, 139 kp., Roseland, Ill. . 10 
Frank Bush, 230 kp., Lawrence, Mass. 10 
V. J. Kasparas, 8 kp., Newark, N. J. 10

“Laisvė” nėra LDS organas. Mes ne- 
sikišam į tos organizacijos vidujinius 
reikalus. Bet mes negalime iškęsti neta-v 
rę žodžio, matydami, kad yra 65 kuopos, 
neprisidėjusios (per šį vajų) nei piršte
liu prie savo organizacijos sustiprinimo, 
prie josios auginimo.

LDS Jubilėjinis Vajus baigsis su bir
želio men. 1 d. Dar yra du mėnesiai lai
ko, per kuriuos kiekvienas LDS narys, 
kiekviena kuopa gali pasidarbuoti ir pa
statyti save garbingoj vietoj.

Reikia atsiminti, kad LDS siekiasi 10,- 
000 narių skaičius. Jis pasiektas (iki 
Pęų^tęjo Seimo) nebus, jei dalis LDS 
narių nei piršto nepajudins.

Policija ir slapti šnipai puola pikietuotojus ties Francijos konsulatu New Yor
ke. Pikietuotojai protestavo prieš Francijos valdžios pasimojimą išvyti į Ispa
niją 100,000 Ispanijos respublikos gynėjų. Jei tas Francijos valdžiai pavyktų, 

tai daugybė tų kovotojų būtų nužudyta.

Molotov Sako: Anglį ja-Franci ja Keršija 
Sovietam už Nekariavimą prieš Vokiečius

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Trumpai tarus, karo vei
ksmai Suomijoj parodė, kad 
jau apie 1939 metus Suomi
ja, o ypač Karelijos tarp- 
vandenis buvo paverstas į 
ginklų vietą, priruoštą pa
šalinėms valstybėms daryt 
užpuolimą ant Sovietų Są
jungos, užpuolimą ant Le- 
ningradod. N e g i n č i j ami 
faktai rodo, kad priešiška 
politika iš Suomijos pusės, 
su kuria mes susidūrėme 
praeitą rudenį, tai buvo ne 
atsitiktinas dalykas. Jėgos, 
kurios kaip priešai nusista- 
čiusios prieš; Sovietų Sąjun
gą, buvo prirengusios Suo
mijoj tokias ginkluotas vie
tas prieš mūsų šalį ir pir
moj vietoj prieš Leningra
dą, kad, susidarius kokiai 
užsieninei padėčiai nepa
lankiai Sovietam, Suomija 
galėtų suvaidinti savo vaid
menį planuose imperialisti
nių prieš-sovietinių jėgų ir 
jų talkininkų Suomijoj.

Raudonoji Armija ne tik 
sukriušino ‘Mannerheimo 
Liniją’ ir tuom apsivainika
vo garbe, kaip pirmoji ar
mija pralaužt sau kelią, 
sunkiausiose sąlygose, per 
platų, galingą ruožą visai 
naujoviškų karinių aptvir- 
tinimų; Raudonoji Armija 
ne tik sunaikino Suomijos 
ginklų vietas, priruoštas 
užpult Leningradą, bet ji
nai taipgi padarė galą kai 
kuriems prieš-sovietiniams 
planams, kuriuos tūlos pa
šalinės valstybės apdirbinė- 
jo per kelis pastaruosius 
metus.

Baltųjų Suomių 
Žiaurumai

Kaip labai priešiškai bu
vo nusistatę valdantieji ir 
kariniai Suomijos rateliai 
prieš mūsų į šalį, kurie pri
ruošė ginklų vietas prieš 
Sovietų Sąjungą, matome ir 
iš skaitlingų, ypatingai bar
bariškų žiaurumų, kuriuos 
suomiai b a' 11 a g vardiečiai 
darė prieš Raudonosios Ar
mijos kareivius, pakliuvu
sius į suomių rankas.

t Pavyzdžiui, kada vienoj 
vietoj į šiaurius nuo Lado
gos ežero baltagvardiečiai 
suomiai apsupo mūsų pože
minę ligoninę, kur gulėjo 
120 sunkiai sužeistų karei
vių, tie suomiai visus juos 
išžudė iki paskutiniam. Kai 
kuriuos jie gyvus sudegino; 
kitiem sukriušino galvas, o 
dar kitus durklais nužudė

bei sušaudė.
Negana, kad jie buvo 

mirtinai sužeisti, ' didelis 
skaičius mūsų kareivių, mi
rusių ten ir kitose vietose, 
buvo atrasti dar peršauti 
per galvą arba pribaigti 
šautuvų buožėmis; kai ku
rie peršautieji buvo atrasti 
dar su peiliu subadytais 
veidais.

Kai kuriem lavonam nu
kapotos galvos, kurių ne
galima buvo surasti. Kas 
liečia mūsų slauges, pakliu
vusias į suomių baltagvar
diečių rankas, tai jie pasi
elgė su jomis ypatingai 
žiauriai ir neapsakomai 
žvėriškai. Kai kuriuose at
sitikimuose buvo rasti šių 
slaugių lavonai galva že
myn pririšti prie medžių.

Visi tie žvėriškumai ir 
nesuskaitomi žiaurumai tai 
buvo vaisius Suomijos bal
tagvardiečių politikos, ku-

rie stengėsi sukelt kuo di
džiausią neapykantą prieš 
mūsų šalį tarp Suomijos 
žmonių. Tai toks yra tikra
sis veidas tų suomių, ‘vaka
rinės civilizacijos’ čampio- 
nų.

Lengva suprast, jog ka
ras Suomijoj buvo ne vien 
tik susikirtimas su suomių 
kariuomene. Ne. Dalykas 
buyo painesnis. Mūsų ka
riuomenė susidūrė ne tiktai 
su Suomijos kariuomene, 
«bet taipgi su bendromis jė
gomis imperialistų iš tam 
tikro skaičiaus šalių, o ta
me skaičiuje buvo anglai, 
francūzai ir kiti, kurie pa
dėjo Suomijos buržuazijai 
ginklais, visų rūšių, ypač 
kanuolėmis ir lėktuvais, 
taip pat ir savo kariais, po 
‘liuosnorių’ skraiste, auksu 
ir visokiausiais reikmeni
mis ir įšėlusią propaganda 
vedama visame pasaulyje, 
siekdami visais galimais 
būdais užkurt karą prieš 
Sovietų Sąjungą.

(Daugiau Molotovo kal
bos bus sekančiam numery-
je.)-

Jūrų Karo Reikšmė
Svarbiausias sausumos 

frontas Vakaruose jau 
apie pusę metų nejuda iš 
vietos. Didžiojo karo paty
rimai Vakarų fronte jau iš 
pat pradžių buvo padėti šio 
karo pagrindan. Priešingai 
didžiojo karo paprastiems 
žemėje išraustiems apka
sams, šiandien fronte ma
tome pagal paskutinį tech
nikos žodį įrengtus sutvir
tinimus. Svarbiausieji for
tai yra iš plieno ir betono. 
Jie teikia saugią prieglau
dą žmonėms, tuo tarpu kai 
Didžiojo karo metu karei
viai buvo beveik visiškai 
neapsaugoti. Naujas sausu
mos karo pobūdis dar la
biau iškelia jūrų karo reik
šmę. Tuo laiku, kai Vaka
ruose viešpatauja sustingu
si ramybė, jūros yra pilnos 
gyvybės. Padėtis visiškai 
kitokia, negu prieš 25 me
tus. Anais laikais pasaulio 
dėmesys pirmoje eilėje bu
vo nukreiptas į sausumos 
karą. Iš jo buvo laukiama 
ir siekiama lemiamo laimė
jimo. Šiandien padėtis vi
siškai kitokia. Karo svorio 
centras vis labiau keliamas 
į jūras. Žinoma, laimėjimo 
laukiama nevien tik iš ka
ro laivyno, aviacija jūros 
kare šiandien vaidina toly
gų vaidmenį.

Vokiečiai jūros karo lau
ko reikšmę tik šį kartą vi-

soje pilnumoje gali supras
ti. Jūrų karo dėsniai šian
dien jiems akivaizdesni, 
kaip prieš 25 metus. Jūrų 
karo įvykių sausumos fron
tas jau nebenustelbia. Tuo 
tarpu šimtus metų vokie
čiai tikėjo, kad karas gali 
būti išspręstas tik sausumo
je. Sausumos karo dėsnius 
jie perkėlė ir į visuotinį ka
rą. Tai buvo visai natūra
lu, nes Vokietija, būdama 
sausumos valstybė, tik sau
sumoje susidurdavo su sa
vo kaimynais kovos lauke. 
Visi didieji vokiečių karai 
vyko žemyne.

Tačiaus Didysis karas 
parodė jau kitokias per
spektyvas. Didelė fronto 
dalis buvo perkelta į jūrą. 
Vis dėlto, vokiečių kariška 
vadovybė, o tuo labiau vi
suomenė, dar nebuvo atsi
palaidavusi įsitikinimo, kad 
karas gali išsispręsti tik 
sausumoj. Tuo tarpu tautos, 
kurjoms istorijos bėgyje ne
kartą tekdavo kelti reikala
vimus jūrose, jūrų karo 
reikšmę gerai suprato. Jos 
žinojo, kad karas gali išsi
spręsti ir šiame kovos lau
ke. Nepakankamai vertin
dama jūrų karo reikšmę, 
Didžiojo karo pradžioje vo
kiečių vadovybė nesugebė
jo suderinti sausumos ir jū
rų pajėgų veiklos. Tai pasi
sekė tik po ilgesnio laiko.

Jūrų kalo svarbiausias 
įvykis yra jūrų mūšis. Jūrų 
mūšiai turėjo labai dide
lės įtakos pasaulio istorijai. 
Anglų — francūzų, anglų— 
olandų ir Napoleono karą 
su anglais visada labai vei
kė jūrų įvykiai. Pralaimė
jus jūrų mūšį ties Tbukyru, 
sugriuvo Napoleono ekspe
dicija Egiptan. Po Trafal- 
garo žlugo Francijos jūrų 
galybė. Cusymos mūšis ru
sų—japonų karo rezulta
tams turėjo daug didesnės 
įtakos, nei visi karo veiks
mai sausumoje.

Vis dėlto ir jūrų karą ne- 
visada turi išspręsti mūšiai. 
Jo palydovas ir dažnai 
tvarkytojas yra prekybos 
karas. Šį kovos būdą Angli
ja sėkmingai praktikuoja 
jau keletas šimtmečių. Pre
kybinis jūrų karas prisidė
jo prie Napoleono pražudy
mo. Tačiau netik naujųjų 
laikų, bet ir senovės istorija 
rodo, kad jūrų prekybos 
karas jau yra labai seniai 
žinomas ir vartojamas. 
Kaip tik šis prekybinis ka
ras ir sudaro didžiausią 
kontrastą su sausumos ka
ru. Sausumoje su priešu 
nuolat palaikomas kontak
tas. Tuo tarpu jūrų kare 
nieko panašaus nėra. Sau
sumos kare yra žymiai dau
giau pertraukų, kurios lei
džia atsikvėpti, negu jūrų 
kare. Tuo tarpu pastarasis 
veikia ramiai, bet be palio
vos. Šiandien šis spaudimas 
povandeninių laivų, minų 
ir aviacijos pagalba, yra 
žymiai veiklesnis, nei kad 
anksčiau. Sausumos karu 
siekiama priešą sunaikinti 
mūšyje, įsiveržti į jo žemę. 
Tuo tarpu jūrų karo tikslas 
yra pakirsti priešo ūkinio 
organizmo šaknis, palaužti 
jo ekonominį pajėgumą. Ži
noma, ir šiame kare neiš
vengiami mūšiai, Dagger- 
banko ir Skagerako jūrų 
kautynės tai vaizdžiai paro
dė.

Matome, kad sausumos ir 
jūrų karas yra labai skir
tingi dalykai. Anglija savo 
ankstyvesniuose karuose 
buvo labiau patyrusi ir ap
sirūpinusi už priešą, todėl 
jai dažniau sekdavosi lai
mėti. Valstybės, kurios su
sidurdavo su Anglija karo 
lauke, brangiai užmokėda
vo už jūrų karo reikšmės 
nesupratimą. Didžiojo karo 
metu Vokietija pirmą kar
tą išdrįso stoti prieš savo 
mokytoją tais pačiais gink
lais—svarbiausia povande
niniais laivais. Vokiečių 
spauda, prisimindama tuos 
laikus, dabar piktinasi, kad 
anuo metu politin. vadai 
padarę milžinišką klaidą, 
nesirūpindami paleisti dar
ban prieš anglų prekybą 
povandeninius laivus pačio
je karo pradžioje. Šiandien, 
kaip matome, ši klaida jau 
ne bepakarto ta, ir Vokieti
ja jūrų prekybiniame kare 
kai kuriais atvejais atrodo 
net aktingesnė.

Prieš pat Didįjį karą iš
tobulintas povandeninis lai
vas tapo galingu ginklu. 
Aviacija, kuri pereito karo 
pradžioje dar nebuvo išėju
si iš vystyklų, šiandien tapo 
vienu iš nulemiančių fakto
rių. Prie šių dviejų ginklų 
prisideda minos. Anglija, 
pati jūrų karą sukūrusi, 
šiandien turi nemažai keblu
mų su savo mokiniu ir da
bartinio karo partneriu— 
Vokietija.

L-kas.

Oslo, Norvegija. — Nazių 
lėktuvai skraidė per pietinę 
Norvegiją, apžvalginėj o ją.
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Pic Review:-

“IT’S A DATE”
That’s Life!

IT’S A DATE, starring Kay Fran
cis, Deanna Durbin and Walter 
Pidgeon. A 
ure current 
York.

Durbin
Universal Studios 
at the Rivoli in

i Life
| The
i Today we may be here, 
Tomorrow we are gone.

is really queer, 
way we struggle on,

High-Lites of 
Pittsburgh

NO GETTING

For years we build up castles,pict-
New To live in them we try,

į When, somehow, something happens, 
' We lose-it all, or die.

The beLveDereS, who 
to reading the Tuesday 
L. Y. S., learned to 
Wednesday a week ago,
nian Section of the Daily Laisve.

Do 
their 
were 
day’s 
listed 
front

are so used 
and Friday 
read, since 
the Lithua-

away 
Deanna Durbin is one 
popular youthful act- 

After
six consecutive hits,

We talk about tomorrow, 
“There’ll be a new start,” we say. 
We build up a great ambition, 
Then somehow we pass away.

THERE’S 
from it, 

of the most 
resses on the screen today, 
appearing in
she makes another one in “It’s a 
Date,” a comedy ably suited to her We may be unknown or great, 
talents and voice.

The story, a simple one, deals 
with the thespian ambitions of Pa
mela Drake (Deanna) who secures 
a part in a play which had already 
been promised to her mother.

On the way 
Honolulu she 
unhappy lines 
heart of John 
geon) softens
apparently unhappy girl and he pos
es as a stowaway to divert her 
attention. But soon the ruse is dis
covered. Arlen, poor fellow, tries to 
cheer 
does 
takes 
fuses
and John is in the midst of a no
sided love affair.

Complications come, of course, in 
the love which John soon bears for 
Pam’s mother. Will daughter or 
mother win a husband? Will daugh
ter or mother get the part in the 
new play? Will anyone’s heart be 
broken ?

How mother gets the husband and 
daughter gets the part offers many

Have wealth piled up to the sky, 
When, somehow, something happens, 
We lose it all, or die.

to her mother in 
rehearses aloud the 

of her new play. The 
Arlean (Walter Pid- 
at the sight of an

These lines may sound fantastic, 
And looked on as a joke, 
But there’s no fun in living 
When you’re out of work and broke.

—J. Kižys.

KEEP AMERICA OUT OF THE WAR!
It was “A War to
It
It

was
was

War
War

to 
to

End All Wars,”
Make the World Safe for Democracy.
End Kaiserism.”

---------o---------
Looking backward. . .
Think back...
April 6, 1917.
War to end all wars; war to end kaiserism, war ,to make 

the world safe for democracy, war to stop the bloody hun, 
war to save civilization. . .

Looking backward . . .
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1916. . . The Declaration of War, April, 1917. . Remember ?)
It’s not enough to say you’re against war, 

do something about it. You have to let the whole country 
stand up, like you, to tell Europe that 1940 is not 1917.

---------o---------
It’s all pretty clever and neat.
Read the newspapers: Sympathy for the darling Allies; 

love and tears for the French, tears and love for the British. 
And when the heart is soft: and warm, when sympathy runs 
high, when propaganda reaches a new height—then: loans.. . 
credits. . . and soldiers. . .

At London police court:
Clerk: “What made you take 

ticular notice of this man?”
Police

something about him which 
veyed to me 
something.”

constable. “There

par-

Pamela’s “sorrow” but he 
so in a manner which she 
to mean a proposal. She re- 
with a dramatic “goodbye”,

that he was

was
con- 

after

coupled 
singing, 
picture

in Eu-

amusing situations. All this, 
with Miss Durbin’s lovely 
makes IT’S A DATE a 
worth your while.

A splendid supporting cast
gene Paliete, who plays the govern
or who things poi is what meets 
girl, and Cecilia Loftus, the woman 
with two actresses on her hand, 
will add to your enjoyment.

you know why? — Imagine 
embarrassment when they 

asked “did you see Wednes- 
Laisve?”—“Your names were 
among the others on

page in the first column.” Our 
answer was “NO”—we thought 
front page was for the most im
portant news of the things happen
ing, for instance: the weather, news 
about the war, holdups, politics, 
murders, etc. I guess it really was 
news when Pittsburgh organized an 
LDS Youth Division after all these 
long years.

As I recall 
Convention in 
did remark — 
page , news if Pittsburgh has an LDS 
Youth Division.” And you know they 
kept their word about it. Imagine 
holding up the press, but never
theless we showed them we could 
do it.

The beLveDereS ran across some 
difficulties finding somebody to play 
the piano. You see we 
but, ’ well, we have 
now. “Never say die,” 
NORKUS, “mind if I 
running my fingers across the ivo
ries on that music maker?” “Did 
we say NO?”—A heroine comes to 
our rescue and we say “NO.” Just 
listen to what we did say—We sang 
to her music and in two easy les
sons made our first appearance on 
Wednesday, the 27th. Thank you 
Helen for your grand cooperation.

the

the

it from the last LDS 
Pittsburgh, somebody 
“It will be front page

did have one, 
another one 
said HELEN 
help you by

“What! Did America really fall for that nonsense in 1917?
Yes, America
“What! Did 

were killed for 
that we entered
tish pound and the sacred American dollar?”

did fall for that nonsense.
some people really believe American boys 
an ideal, when every schoolboy now knows 
the war to save the French franc, the Bri-

Yes, it so happens that many people really believed that 
young men died for humanitarian ideals instead 
credit and American stocks and 

--------- 0---------  
who burns his finger once will

American 
of British bonds.

know 
an old

better next 
fool.
hope so. . .

A child
time. But they also say there’s no fool like

Maybe Uncle Sam knows better this time. We
---------o---------

Everybody wants peace. Even the Congressmen. Every
body pays lip-service to peace, but few people do anything 
about it.

(Remember this?: He kept us out of war, November,

Save the Opera 
-or the Horseshoe?

rays of the sun 
giving, glow uopn 

creatures.
damp smell of the

vent their 
the earth’s

earth pen-

be heard 
voices, ve- 
secrets of 
home, her 
unhappily

REMINDERS

Fool’s day,

meeting of 
don’t know,

this 
and 
ing 
ing

that
able
per-

on

-----------0-----------
That’s how it happened last time. 1, propaganda; 2, loans 

and credits; 3, soldiers. That’s the formula for this time.
That’s the road to war.
Unless. . .
You stand up and the whole country stands up to tell 

rope that 1940 is not 1917.
April 6, the 23rd anniversary of America’s entrance 

the 1914-18 World War, is the date to make up your mind 
whether you’re for peace or war. For peace or war?
..On April 6, 1940, trade unions, youth clubs, civic, frater
nal, religious and community groups — all over the country 
—will demonstrate their will to keep America Out of War.

They are saying that we do not want to be involved in the 
European war. We have our own unemployment problems. 
We have our own country to love, cherish and build.

They are saying, as they did not say on April 6, 1917, 
that THE YANKS ARE NOT COMING!

Will you be with them?

Eu-

The Epic of Lithuania
__________ " □-----------------7--------------------7---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAPTER XVI

SINCE THE TIME OF KOSCIUS
KO, occasional Lithuanians 

settled in the United States. Here 
they lived and prospered and bit by 
bit the Lithuanian people, suffering 
under the hell of the Czar, began 
to hear that strange new land in 
the West—“Amerika.”

To every Lithuanian, toiling in 
the field or laboring in the factory, 
the vision of America was the land 
of heart’s desire.

Spring, ah„ Spring:—

Swirling March winds driving be
fore them the refuse of winter. Soot, 
dirt, the accumulation of soft coal 
remains and the smog of coal 
smoke, vanish periodically to let the 
warm 
health 
living 

The
etrates the nostrils and instills ener
gy into the winter-worn body. 
Exhilaration courses thru one’s veins. 
The grime and slogginess of win
ter months disappears:

Soon the greens, of nature will 
make their appearance and beauti
fy the drabness that exists. Once 
more the parks and pools will re
sound with the voices of joyous 
peoples. Boy and girl, man and wo
man, children, will bask beneath the 
rays of “el sol.” Picnics, boatrides, 
hikes and warm evening adventures 
will soon be their’s. Cooing love
birds, exhausted from their parlor 
antics, and barroom fiends alike, 
will emerge for a sniff of fresh 
air and the possible continuance of 
their “work” amongst Mother Na
ture’s surroundings.

The “fiend” will wend his way to 
the beer decorated picnic grounds, 
whilst 
midst 
trees.

The
with hundreds 
sweating jitterbugs and polka 
cers. Papa, mama and the

Man About Town
--- ■: by Joe Sacal 

son. Daughter will discuss ways and 
means of reducing winter paleness, 
argue the merits of Tattoo lipstick 
and Lydia Pinkham’s Vegetable 
Compound and will inevitably dis
cuss her latest boy friend. Mama’s 
voice will occasionally 
above the din of female 
hemently disclosing the 
her home, her neighbor’s’ 
dress, your dress, the
married couple, the drunk and wife
beater, the late hours young people 
keep, the amount of schnapps they 
drink, how good her children are, 
and how fine the ladies auxiliary 
works.

The bachelors will gather their 
small sect together and discuss the 
futility of marriage, pointing out 
dramatically the fate that befell ma
ny of their good friends. Yeah, 
spring and summer will bring a re
vival of all these things. We 
look forward to them and turn 
back to the bleakness of winter.

all
our

April 1st was April 
were you tricked too?

April 4th.—Monthly 
beLveDereS. In case you

is the day we pay our dues
hunt for more days in the com- 
to do things. Be at the meet- 
for more exciting decisions.

April 5th.-—Don’t you know, or
dick you forget.—This is the day we 
have our conference at Esplen, you 
know, on the third floor garden. 
Well, Soho, North Side, Ambridge, 
and Esp/en, we will be peeing you. 
I hope to be there, you 'know. I’ve 
missed two of the conferences, due 
to illness, I’ll just hand the thing 
on the hook and come this time, I 
hope.

April 7th.—BeLveDereS Banquet 
at Mikalauskas Farm, and bring 
your cameras. This is where Joseph 
Sacal can show us 
milk a cow or else 
one.

April 11th.—That

What then is the $1,000,000

are asking the public to con- 
sufficient money to purchase

the “parlorites” 
the tall

disappear 
grasses and waving

picnic’s dance hall Will 
of scantily clad

mill 
and 

dan- 
kids

will munch on hot dogs and nod oc
casionally to friends whom they 
have not seen for a period of time. 

Political discussions, organizational 
differences, and the coming elections 

.will be argued heatedly by papa. 
Sports, the Yankee’s chances for 
winning the pennant, the club’s 
mushball team and a trip to At
lantic City will be oft repeated by

Around Town.—
We remark again- about the 

“mushball” dance that takes place 
in Ambridge this Saturday eve, al
so, we repeat on the Youth Coun
cil meet, April 5th, at Esplen.

Sometimes it doesn’t pay to write 
about personalities, even though 
you speak the truth. Right now I 
know of someone who is a bit up
set over a recent sayso. .. Don’t 
take it so hard, little one.

This past Wednesday eve should 
have seen the first public appear
ance of the “Belvedere” choral 
group. After their hearty rehears
al last week there is no reason why 
they should not be good.

Tickets are still available for the 
“Belvedere” 
11th. Some 
genious in 
They pass
friends, to do the selling.

skating party on April 
of the fellows are in
tactics of ticket sales, 
them off on the girl

he really can 
get kicked by

roller skating 
party at Sheridan. How many 
ets did you sell? We will be 
pared with the first aid kit 
say, don’t forget to bring
cushions. To those who can’t skate, 
come just for the fun.

—The beLveDereS Reporter.

tick- 
pre- 
and, 
your

Propaganda
your morning 
and think you 
of the world, 
reading is a 
been selected,

“When you pick up 
or evening newspaper, 
are reading the news 
what you are really 
propaganda which has
revised, and doctored by some power 
which has a financial interest in 
you; and which for the protecting of 
that financial interest, has been 
willing to take trouble, and go to 
the most minute detail! ... and what 
is the purpose of it all? One thing, 
and one thing only—that the wage

Over the NBC network each Sa
turday is heard a sanctimonious 
plea for contributions to the “Save 
the Opera” fund—a plaintive cry 
for help addressed to the music lov
ers of America by the Diamond 
Horseshoe-ites who control its po
licies but to whom the opera is on
ly a place in which to show off.

George A. Sloan, chairman of the 
committee asking $1,000,000 from 
radio listeners to whom a dollar is 
a fortune, readily admits 
“opera in New York has been 
to sustain itself” via regular 
formances, the performances
tour, benefits and sponsored broad
casts, 
for?

“We 
tribute
the - opera house on terms we re
gard as fair and reasonable,” says 
Mr. Sloan. “Our present emergency 
arises out of the fact that the own
ers of the opera house, a corpora
tion quite distinct from the produc
ing organization, have reached a 
situation in which they are obliged 
to dispose of the property.”

Must Have Horseshoe

And so the “Save tne Opera” ap
peal actually is “Give us the money 
to buy a building” appeal, and the 
radio audience which cannot afford 
to pay its way into the world-fa
mous showplace of society and er
mine is invited to help the Diamond 
Horseshoe continue in existence.

Rockefeller Center’s original plans 
included a new opera house. It 
was tp be a gift to the Diamond 
Horseshoe, and was to provide room 
for thousands. But the new opera 
house included no Diamond Horse
shoe, so the gift was publicly re
jected.

The opera will not. be lost to 
America if the Diamond Horseshoe’s 
unsavory “Save the Opera” cam
paign falls, as it deserves to fall.

Emmigration to U. S.
The Russian government could 

never trust the Lithuanian peasant
ry who dreamed of a free and in
dependent nation, and in order to 
keep the Lithuanians in their sea 
of misery every economic weapon 
possible was used to crush them. 
America became the only way of 
escape.

Lithuanians were not allowed to 
work in the civil service, private 
meetings were taboo, the singing of 
folk songs, the wearing of. folk 
costumes was illegal. By these 
acts the Russian government in
duced Russians to settle in Lithua
nia and become the favored children 
while many of the Liths were 
forced by conditions to leave.

Crops failed. Famine threatened. 
These conditions, with the religi
ous persecution and military con
scription of the Czar forced many 
to emmigrate.

The Lithuanians came to the 
United States through the ports of 
New York, Boston and Baltimore. 
Here they settled, and when con
ditions changed, they moved out 
further west to the coal-mining 
areas of the anthracite Pennsylva
nia and to the mills and factories 
from the coast to Chicago.

Con-

for protection and

who had established 
invited their bro-

“Have you ever seen anything 
smaller than your feet?’’

“Yes. Your shoes.”

whereby their bones are picked bare 
and thrown upon the scrapheap of 

slaves of America shall continue to the profit-system.” — Upton Sin- 
believe in and support the system clair in “the Brass Check.”

Maintaining Tongue
Unable to speak English, 

fused by the bustle and dynamics 
of a new country, the Lithuanians 
huddled together 
comfort.

Settlers
themselves later 
thers in Lithuania to come. They 
help to provide jobs, money and 
living ropm for the newcomers from 
Lithuania.

In a later chapter we shall deal 
more with the activities of Lith- 
Americans, but for the present let 
us go back to the sufferings of the 
homeland, remembering that in the

years from 1863 on there was a 
steady trickle, that sometimes be
came a flood, of immigrants from 
Lithuania to the United States.

—o—
National consciousness cannot be 

easily crushed. Even though the 
government prohibited the use of 
the Latin alphabet Lithuanian books 
continued to be read, studied and 
spread.

In Lithuania itself the publication 
Lithuanian books received a fat
blow. But the Liths were not 
be daunted.
The fact that Lithuania Minor

(the Klaipeda territory) faced a 
more tolerant Yule under Prussia, 
served to save the spirit of Lithua
nian nationalism.

of 
al 
to

Book-Carriers
In 1864 the publication of Lith

uanian books and newspapers was 
moved across the border to Tilžė 
(Tilsit), Konigsberg and other Ger
man cities, 
printed and 
border into 
distributed

Here the books were 
then smuggled over the 
Russian Lithuania and 

among the people.
Secret societies of “knygnešiai” 

(book-carriers) were organized by 
intellectuals, students and peasants. 
These brave men, defying the se
cret police and the Czarist threats, 
kept the fires of nationalism burn
ing.

Books were confiscated and burnt 
but the repressive measures of the 
Czar could not eradicate the people’s 
love of their own traditions, cus
toms and language.

The Czar made efforts to interfere 
in Prussia and have the Lithuanian 
publishing concerns suppressed. But 
this only brought the sympathy and 
attention of the world to the plight 
of the Lithuanian people.

“Aušra” (The Dawn), “šviesa”

of everyday occur- 
There was a steady rise 

year in the number 
books: From 1891 to

'«

(The Light), “Varpas” (Bell), “Ap
žvalga” (Review) and many other 
newspapers were published in Ger
many. From 1883 to 1905 the Lith
uanian press was centered in Prus
sia. Many newspapers were already 
beginning to be born in America 
where they catered to the Lith- 
Americans.

John Šliupas writes of this period.
“Raids, search, fines, imprison

ment, and deportation to Siberia 
were matters 
rence.
from year to 
of confiscated_____ ____ __
1898, 87,718 Lithuanian books were 
confiscated at the custom houses 
on the frontier; from 1895 to 
1896 the number was 40,885 copies; 
from 1897 to 1899 the number fell 
to 89,024, and from 1900 to 1902 
it rose to 56,182. Every year huge 
piles of books were burned up in 
the market place in Vilnius.”
Qne can easily see to what ex

tent the “knygnešiai” operated, 
thousands of books were confiscated 
—how many actually crossed 
border and how many thousands 
read the books which were care
fully passed from one hand to an
other?,

Knowledge persisted. The love of 
independence lived. And no matter 
how severe the persecutions of the 
Czars, the Lithuanians kept their 
language and their hopes living.

By candle-light, by night, the 
Lithuanian language was 
secretly in the homes, 
beautiful sculpture, “Lithuanl 
School” showing a mother te _ 
her son to read while she works 
over the spinning wheel,, is a 
ly commentary on how the 
uanian language and traditions 
sisted through the years, 

(to be continued)

Organization Helps All to Stop 
Starvation; Dime-Dance Girls Learn

NEW YORK. — A few years ago 
there was a blues song about dance 
hall girls getting “10c a dance, 
that’s what they pay me,” but act
ually they get only 5c of that dime 
if they get anything at all.

The Dance Teachers Union, which 
received a charter from the AFL 
March 11, has set out to improve 
conditions in dance studios and ball
rooms. Firstsin the field, the union 
started about a year ago as an in
dependent.

. When the drive got under way, 
organizers found that the girls want
ed a union affiliated with one of the 
two major labor bodies. Within a 
few weeks after the DTU joined the 
AFL it enrolled 100 of New York’s 
2,000 dance teachers and ballroom 
girls.

ta 
R

age only $8 to $10 a week, 
one studio advertises a series 
hourly lessons for $2.50, the teacher 
working on a commission basis ob
viously doesn’t make much.

Even at some of the more swanky J 
studios the girls average only about 
35c an hour. At Arthur Murray’s, 
however, the studio says that it 1 
pays from 90c to $1.30 an hour, 
plus commissions. But the instruct
ors are required to take a 6 to 12- 
week training course without pay, 
and they must agree not to teach 
at any other studio within 30 miles 
of the city. Under the Murray 
scale, the studio feels justified in 
forbidding its handsome and high
ly advertised young 
accepting dates with

In Harlem It’s
I

MICKEY ROONEY’S VARIOUS SCREEN PARENTS

? 5.
Rotten Conditions

to work with
at the socials 
dance studios

he’s

The porters 
the Savoy get 
their contract 
Service Empk

big pari of his life, ho parents, with Hardy films, and mothers and fathers in ’’Babe in Arrps” 
had a lon^ run of screen and /’Young Tom Edison.” Let’s see who his film parents have been

Although Mickey Rooney has been in pictures a 
[has had a few pairs of parents. Only lately

women from 
pupils.
Worst

the hours are

4

■

9: i ---i.

His first important role with par
ents was in “Ah, Wilderness,” in 
which Lionel Barrymore and Spring 
Byington were his mother and 
father. This photograph shows him 
with “Mother” Byington in that 
production. Curiously, Barrymore 
and Miss Byington had Mickey as 
a screen son in “A Family Affair,” 
the first of the Hardy stories.

Lionel Barrymore was again 
Mickey’s father in “Captains Cour
ageous,” playing the weather
beaten fishing captain and this 
scene from the production shows 
Barrymore helping his screen son 
build a boat. Mickey also had a 
mother in that picture, named 
Katherine Kenworthy. However 
she only appeared 
the picture.

at the end of

Mickey really found a pair of par
ents when the Hardy stories began 
their sensational career. They are 
Lewis Stone and Fay Holden, 
shown here with Mickey Rooney. 
Seven times they have played his 
mother and father in those pic
tures and the man-to-man talks of 
Stone and Mickey have become 
famous.

A new set of parents came into 
Mickey’s life when “Babes in 
Arms” was made. Charles Wim 
ninger became his father and 
Grace Hayes played his mother; 
Another sister also came into his 
cinematic life, Betty Jaynes play
ing that role. As you recall Cecilia 
Parker plays sister 
the Hardy Series.

to Mickey in

In his latest story, “Young Tom 
Edison,” Mickey gets an entirely 
new set of famous screen parents 
—also another sister. His mbther 
is Fay Bainter, who plays Nancy 
Edison. His father is George Ban
croft, playing the most kindly 
character of his entire screen 
Career, as Samuel Edison. And the, 
sister is Virginia Weidler.

Behind the romantic decorations 
and pink lights of New York’s 
dance establishments are long hours, 
low wagęs and no security. Many 
of the girls, after having their toes 
battered for hours, must submit the 
rest of their bodies when the ball
room closes, in order to make 
enough for food and rent.

Conditions in the studios are even 
worse than those in the ballrooms. 
The dance teachers are on duty 
from 10 a. m. to 10 p. m. and in 
addition they have 
out pay after hours 
which most of the 
hold once a week.

All work is on a commission basis. 
Earnings depend greatly, of course, 
on such., items as personality and 
shape of legs and figures, but cut
throat competition among the stu
dios is „so great that the girls aver-

In the dance halls 
usually 8 p. m. to 1:30 a. m. and 
the dime-a-dance girls, taking 5c on 
each dance average about $12 a 
week. Out of this the girls must 
buy their own evening dresses, 
small item in a game where app< 
ance counts heavily.

Asked about her job, one of the 
hostesses at Harlem’s Savoy 
room said: “Why, even the porte 
and scrubwomen get more than 
do. Besides we don’t get 
ployment insurance or workmen’s 
compensation.” 
scrubwomen at 
a week under 
the Building 
Inti. Union (AFL).

To remedy these conditions 
union is seeking u scale of mini 
wages and maximum hours, 
time pay and social security 
fits.
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(Tąsa)
Dviem pabėgus, kunigas iš parapijos 

bažnyčios gyventojams pranešė, kad už 
pagautą vaiką bus sumokėta po 50 litų 
pinigais ir du pūdų obuolių. Nes apy
linkės gyventojai vaikų negaudydavo, 
žmoniškesni net juos pavalgydindavo ir 
paslėpdavo, nes visi žinojo, kad vaikai 
ne iš gero bėga. Bet pasiūlyta premija 
daug ką viliojo. Bematant valstiečiai 
tuos du vaiku ir pagavo laukuose besi
slapstančius.

—Jei netikit, veskit mus pas vedėją. 
Mes ne pabėgėliai, o tik paties vedėjo pa
siųsti pabėgusių j ieškot. Jei netikit, ves
kit.

Valstiečiai paabejojo ir paleido.
—Teimie jus galas. Nekažkokie pini

gai 50 litų. Laisvė brangesnė.
Bet kitoj vietoj neišsimelavo. Užuot 

klausę jų įtikinėjimų, surišo rankas 
spygliuota viela ir atvarė kaip didžiau
sius žmogžudžius.

Tamsiam nedideliam kambarėlyj buvo 
paskelbtas vedėjo, kriminalinės pedago
gikos autoriaus sprendimas: įkirsti kiek
vienam po 50 rykščių odiniu rimbu.

—Gulk tu parše, šetone tu.
—Gult aš negulsiu, jei norit, patys pa

guldykit.
—Ar dar bėgsi?
—Bėgsiu!
Vaikas spyrėsi, gynėsi kumštimis, rė

kė. Vienam sargui, kuris jį laikė už gal
vos—apspjovė veidą, kitam—įkando ran
kon.

Vienas tik ką areštuotas piemuo, mū
sų užklaustas, pasakojo:

—Tarnavau. Buvo labai bloga; bandą 
palikau lauke ir pabėgau. O kad atgal 
sugavę negrąžintų, daužiau ant vieškelio 
nuo telefono stulpų izoliatorius, už ką ir 
areštavo.

Kai mes jam ėmėm aiškint, kad kalėji
me bloga gyvent, o Kalnaberžėj muša, 
jis abejingai atsakė:

—Vis gal ne tiek kankins, kiek šeimi
ninkas.

* * *

Nuteistasis Kįariūnas
Visada taip esti: žvangteli durys ir 

pro jas įlenda pirma čiužinys, prikimš
tas šiaudų, ir paskum kalinys. Taip atei
na į kamerą kiekvienas naujokas. Nau
jai atvarytą visada pažinsi. Jis kažkaip 
nedrąsiai pasako “sveiki draugai” ir čiu
žinį padeda ant grindų prie pat durų. 
Taip atėjo ir nuteistasis kariūnas. Tik 
jis čiužinį dar su koja paspyrė, kad ne
gulėtų ant tako, o paskum atvožė kaip 
kokias rezgines ir iš vidurio ėmė ran
kiot bliūdą, puoduką, šaukštą—visą ka
liniui duotą inventorių.

—Iš kokio skyriaus?— paklausėm ma
tydami, kad jis vilki kalinio drabužiais. 
Naujokai ateina savais drabužiais ir 
dar net kaklaraiščiais pasipuošę, jeigu 
ne iš darbo, o iš namų paimti.

—Aš iš šešto forto, iš karo kalėjimo.
—Ak šitaip!
Iš pradžių mes klausinėjom, kaip ir 

už ką, o paskum skaitėm balsu jo kal
tinamąjį aktą, kur ant plono popierio 
mašinėle buvo parašyta:

“1928 metų liepos ir rugpjūčio mėn. 
Karo mokyklos kariūnas—aspirantas A. 
Č., būdamas prikomandiruotas prie 5 
pėstininkų pulko praktikos stažui atlikti 
ir paskirtas sargybos viršininku pulke 
naktį miegant laisvų pamainų sargybi
niams, sargybos bute p radėjo pasakoti 
sargybos vedėjui jaun. puskarininkiui 
Dūdai Broniui, kad Lietuvos kariuome
nė esanti visai apiplyšusi ir niekuo 'ne
aprūpinta, maistas ir rūbai esą blogi, 
kariuomenė esanti labai blogai apgink
luota, nes Vyriausybė perkanti ginklus 
ir apšarvavimą, kurie kitoms valstybėms 
jau esą netinkami ir nebevartojami. To
liau Č. kalbėjo, kad jei kiltų su lenkais 
karas, tai dauguma mūsų karininkų per
eitų lenkų pusėn ir kartu su savim ban
dytų vesti kareivius, nes karininkai tar
nauja vien dėlto, kad jiems mokamos 
geros algos. Toliau kariūnas Č. girdint 
sargybiniui Lančinskui Adolfui išsireiš
kė, kad dabartinė Lietuvos valdžia esan
ti neteisėta, ministerial ir valdininkai 
stengiasi kuo daugiausiai susikraut pini
gų, kad paskum nusipirktų sau dvarus 
bei namus.

“Kariūno-aspiranto Dilbos Adolfo pa
rodymu kariūnas Č. pasikalbėjime sųjiū 
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Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvąirių in
formacijų, .svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais. .

Ntw Yorko Pasaulinės Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 2Sc KNYGA

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nu* 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2oc už egzpmplioiiy, niO 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus šiuom antrašu;

"LAISVE” _ 
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

tl * ■

OTM

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas | 10 
savaitinių {mokėjimų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street ' kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

dininku tvirtinęs, kad naujoji Konstitu
cija esanti neteisėta, neturinti juridinio 
akto pobūdžio, be to Č. pasisakęs esąs 
komunistas ir kitokiu būti negalįs (b. 
1. 20).

“Tardomas kaltinamuoju, kariūnas- 
aspirantas Č. A. kaltu neprisipažino ir 
paaiškino, kad 1928 metų liepos mėn. 28 
dieną ir rugpjūčio mėn. 9 dieną jis prie 
5 pėst. pulko daboklės buvęs sargybos 
viršininku, o sargybos vedėju buvęs 
jaun. pusk. Dūda Bronius, kuris paklau
sęs jį Č. ar verta jam palikti virštarny- 
biniu puskarininkiu, toliau kalbėję apie 
virš tarnybinių puskarininkių padėtį ir 
maistą ir abu priėję išvadą, kad kareivių 
maistas esąs nekoks, jis aiškinęs, kad tai 
esą greičiausia dėl to, kad kareivių kad
ras nuo virėjo iki viršylos dažniausiai 
nesąžiningai atlieka savo pareigas. Ben
drai per visą pasikalbėjimą nieko prieš
valstybinio nepasakęs, su jaun. pusk. Dū
da kalbėjęs vien dėl to, kad neužmigtų 
sargyboje (b. 1. 12-13).”

Ir šis aktas baigiamas šitaip:
“Remiantis aukščiau išdėstytu, karo 

mokyklos kariūnas-aspirantas Č. A. kal
tinamas tuo, kad jis 1928 m. liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais esant karo stoviui, 
būdamas 5-ame pėstininkų pulke sargy
bos viršininku, sargybos buste, sargybos 
vedėjui jaun. pusk. Dūdai Broniui gir
dint sargybiniui naujokui Lančinskui 
Adolfui kalbėjo, būk Lietuvos kariuome
nė esanti blogai aprūpinta ir apginkluo
ta, būk valdžia esanti neteisėta, būk mi
nisterial pasisavina pinigus ir ,panašių 
neteisingų žinių, kurstančių prieš esa
mą Lietuvos valdžią ir karininkus, kas 
numatyta B. St. 1.31 str. 1 d. ir Ypat. 
Valst. Aps. Įst. 14 § 2 p.”

Po šiuo dokumentu pasirašė kapitonas 
Matulevičius, paliudydamas, kad nuora
šas originalą atatinka.

Teisme nei Dūdos nei Lančinsko nebu
vo, tardymo metu jie nė vienas kaltina
majam nebuvo pastatyti į akis, teisme 
liudijo vienos ponas Adolfas Dilba, ku
ris pareiškė esą Č. jam vienam išsitaręs, 
jog jis esąs komunistas ir kaip netur
tingo valstiečio sūnus kitokiu būt ne-

Dienraščio "Laisves” Pavasarinis

BALIUS

HENRY WARE, 
organizatorius Tarybos Chini- 
jai Gelbėti. Jis dabar važinė
ja po Jungt. Valstijas ir ragi
na žmones remti chiniečius, 
kovojančius su Japonijos įsi
veržėliais.

Forest City, Pa
Serga mūsų brangus drau

gas Juozas Gulbinas plaučių 
uždegimu. Drg. Gulbinas pri
klauso prie ALDLD ir prie 
Liet. Darb. Susivienijimo. Yra 
kasierius šitų draugysčių ir se
nas “Laisvės” skaitytojas.

Mes visi linkime mūsų 
draugui Gulbinui greito pa
sveikimo, idant galėtų vėl jis 
užimti savo seną vietą.

Brooktono Draugai.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. M. Lukauskui, Methuen, 

Mass. — Atleisite, kad jūsų 
straipsnio negalėsime sunau
doti. Savo rašte vietomis pri
einate prie didžiausio absur
do. Pav., sakote: “Esu išjodi- 
nėjęs raitas ant arklio visą 
tarpvandenį ir aplink Lado
gos ežerą. Nors Ladogos eže- 

, bet už 
apjoti

Žinelės iš Mūsų Miesto
Su kovo 28-ta diena čia 

pasibaigia naktinės mokyklos 
klasės, kurios buvo palaikoma 
nuo pradžios rudens nors du 
vakarus į savaitę lig dabar. 
Ši mokykla užsidaro anksti už 
tai, kad pinigai, tam reikalui 
skirti, sakoma, išsibaigė. Lai
ke šio sezono geras skaičius ir 
lietuvių lankė mokyklą.

Vietos laikraščių praneši
mu, su pabaiga balandžio mė
nesio Luzerne Apskrityj bus 
kitas masinis namų iš varžyti
nių išpardavimas už nemokė
tus taksus, žmonės likę bedar
biais, negali tų taksų ^sumokė
ti. Dabar bus parduodama 10,- 
000 namų.

Netolimai nuo čia, Aldene, 
tūla moterėlė Mary Urban už
nuodijo savo sūnelį, dviejų 
metų senumo, supildama jam 
visą pantę amoni jos, nuo ku
rios jis pasimirė. Sakoma, kad 
tos moters nervai visai suiro, 
nes po tokiam atliktam darbui 
ji sakė, kad tas vaikas užau
gęs galėjęs būt negeras.

Kovo 26-tą dieną buvęs Ha
nover Township policistas, 35 
metų amžiaus, Theodore Wer
ner, buvo rastas pasipjovęs 
savo namuose. Priežastis žu- 
dymos, sakoma, nesveikata.

Kovo 27-tą dieną čia daug 
sniego privertė. Visoje apylin
kėje transportacija labai su
šlubavo. Mieste jau baigiama 
nuo jojo apsivalyti. Yra bai
mes, kad upė gali aukštai iš
kilt, kada šis sniegas sutirps.

Plikis.

Elizabeth, N. J

ežeras 
visoje

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.

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

patrijotai.

Kariuomenės teismas kariūną A. č. 
remdamasis Dilbos parodymais, nuteisė 
kalėti šešerius metus sunkiųjų darbų ka
lėjime, atėmė iš jo kario vardą, išvilko 
iš gražios uniformos ir atvarė į mūsų 
kamerą. Nuo to laiko mes jį vadindavom 
tikruoju jo vardu, Adomu.
' O Adomo, pasirodo, būta linksmo ir 
įdomaus žmogaus. Per visus šešerius sa
vo bausmės metus jis niekad nenuobo
džiavo, vis ką nors nauja pramanydavo. 
Kai mes kalėjom su juo Šiauliuose, jis 
kartą grįždamas iš pasivaikščiojimo 
slaptai parsinešė molio pilną kišenę. Mir
kė, minkė jį, maigė ir paskum mums pa
rodė. Mes gėrėjomės ir gyrėm:

Adomai, tu Zikaras, tu skulptorius.
Iš molio jis išlipdė mūsų senio Ado- 

mausko galvą. Nosis, raukšlės, barzda, 
akys—viskas Adomausko, kad net Mai- 
nelis, užsidėjęs akinius įžiūrėjo, jog ir 
plaukai žili. Pats Adomas šypsojosi mū
sų giriamas, krapštė sau pakaušį ir, di
deliam mūsų visų nustebimui, tvojo savo 
kūriniui kumštim ir iš Adomausko gal
vos liko paprastas molio blynas. Net 
Adomauskas supyko ir kramtydamas sa
vo barzdos plaukus pareiškė: t

—Nedaryk gi kvailysčių.
Iš to paties molio jis lipdė Labutį, 

Turlą, Grosmaną ir kitus mūsų senius 
iki pagaliau tą molio gabalą padovanojo 
Adomauskui. Iš jo išlipdė peleninę: di
delė žalia varlė lipa į mažą laivelį. Se
nis buvo patenkintas ir dovaną saugojo 
kaip kokią brangenybę.

Adomas žadėjo ir kitiems ką nors at
minimui išlipdyti, bet kai išėjom pasi
vaikščiot, duobė, iš kurios kaliniai ėmė 
molį, jau buvo užversta. Tada susidėjęs 
su studentu techniku Griška jis ėmė 
piešt. Kadangi jokių patogių menui vaiz
dų kameroj nebuvo, o pro langą žiūrėt 
neleido sargas, grasindamas šausiąs, tai 
jie piešdavo mus. Mes vienas paskui ki
tą pozuodavom, sėdėdavom ne nemirksė
dami, tarsi fotografuojami. Tačiau Griš- 
kai daug geriau sekėsi. Adomas visada 
susilaukdavo priekaišto:

. (Bus daugiau)

ras yra labai didelis, 
poros valandų galima 
raitam aplink ežerą.”

Tuo tarpu Ladogos 
yra didžiausias ežeras 
Europoje. Jis užima 7,000 ke
turkampių mylių plotą. Taigi, 
jeigu aplink ežerą kelias būtų 
absoliutiškai tiesus ir eitų per
dėm pačia -pakrante, tai ir tai 
pasidarytų veik trys šimtai ir 
penkiasdešimts mylių. Nesino
ri tikėti, kad net ir jūs raitas 
arkliu padarytumėte į dvi va
landas net 350 mylių!

Aišku, kad tokių nesąmonių 
negalima dėti laikraštin, kuris 
gerbia savo skaitytojus.

S. Meison, Waterbury, Conn. 
—Ačiū už iškarpą iš angliško 
laikraščio apie kovą už gim
dymo kontrolę Connecticut 
valstijoje. Gerai būtų, kad jūs 
patys ir kas kitas plačiau pa
rašytų apie tą susikirtimą tar
pe reakcionierių ir gimdymo 
kontroles lygos.

Geri Tarimai Visuomenės 
Naudai

Kovo 27 dieną Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo lietu
vių skyrius laikė susirinkimą, 
šiame Nusirinkime išąukota 
$31. Aukos paskirstytos seka
mai: “Vilniai” užmokėti pre
numeratą už du metu $11; 
Lietuvos politiniams kaliniams 
$10; Browderio gynimui $5; 
Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mui $5.

Kadangi dienraščio “Vil
nies” įvyks 20 metų jubiliejus, 
tai elizabethiečiai “Vilnį” pa
sveikins su geru pluoštu dole
rių. Kiek šių žodžių rašytojas 
sužinojo, tai drg. Ig. Beeis vie
ną vakarą surinko $15. Ir 
kia manyti, kad šiandien 
čis turi kur kas daugiau 
sveikinimų, negu tie $15.

Ukrinas.

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužiu

rei- 
Be- 
pa-

Berlin. — Visi iš Lenki
jos darbininkai Vokietijoj 
turi ant savo drabužių ne
šiot didelę raidę P (reiškia, 
“paliokas”).

Pasaulinė Paroda 
Jūsų Namuose

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

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
$21.50 $24.50
Buvo $25.00 Buvo $30.00

OPEN DAY AND NIGHT

SPECIAL RATES PER WEEK

■MMl

Office Phone 
EVergrcen 8-1090

Inside Phone
EVergrcen 4-6485

GENTS* DAYS
Wed., ThursM Frt, Sat and 

Sun. all day and night

» Managed by g

RHEA TEITELBAUM

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

FLUSHING
«

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

|| Vapor Room, Turkish Room, Russian II
II Room, Large Swimming Pool, Fresh Bf

Artesian Water, • Restaurant, Barber 
T Shop, / Sleeping Accomodations.
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.
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ba-maždaug 700,000 erdme- 
terių.Nuotikinga, Šiurpi Kelionė

Šiaurės Jūra
Apie dvidešimčiai užsie

nio spaudos atstovų, rezi
duojančių Londone, buvo 
suteikta galimybė keletą 
dienų dalyvauti anglų laivų 
konvojaus kelionėje. Čia pa
tiekiame šveicaro žurnalis
to “Neu Zurchei Zeitung” 
bendradarbio tos kelionės 
įspūdžius.

' Turėjom išplaukti iš Lon
dono uosto šaltą, bet gied
rią žiemos dieną. Mūsų 4000 
tonų pusiau prekinis, pu
siau keleivinis garlaivis iš 
viršaus atrodė purvinai pil
kas ir darė nejaukų įspūdį, 
bet viduje jis buvo gana 
patogiai įrengtas. Mane pa
sitiko būrys nevisiškai ang
liškai atrodančių žmonių, 
kurie pasirodė esą kolegos 
žurnalistai. Jų tarpe vieš
patavo tam tikras susijau
dinimas. Paaiškėjo, kad ke
lionė tęsis dieną ilgiau, 
kaip kad buvo numatyta. 
Jos tikslas buvo Edinbur- 

» gas, kurį pasiekti karo me
tu reikėjo trijų dienų laiko.

Pagaliau lynai buvo at
rišti ir laivas nušliaužė pa
vandeniui. Pro mus pras
linko ir dingo rūke Touerio 
tiltas. Viršuje žėrėjo sidab
ruoti priešlėktuviniai balio
nai, kurie mums priminė, 
kad tai nėra paprasta jūrų 
kelionė, bet kad mūsų visų 
iš jūros gelmės ir iš oro ga
li tykoti pražūtis. Šiaip kuo 
kitų. Temzės upė nepriminė 
karo. Visur aplink ramus 
darbas, kraunami laivai, 
fabrikai ir laivų dirbtuvės 
aižia ir suodina dangų juo
dais savo kaminų dūmų ka
muoliais. Aplink tiesiasi ne
nutrūkstanti eilė įvairiau
sio dydžio laivų, kurių vė
liavos nusako, nemažiau 
margą tautybę. Kitą dieną 
aš pamačiau, kad ne tik 
upė buvo prisikimšusi lai
vų, bet kad jų buvo prisėta 
ir šiaip paprastai nerami 
jūra, kurioje stovėti laivai 
mėgdavo, čia viešpatavu
sios kamšaties man nieka
da dar nėra tekę matyti. 
Jūra buvo panaši į žmonių 
knibždantį bulvarą. Atrodo, 
kad Chamberlainas neper- 
dėjo, pabrėždamas, kad vie
nuolikos milijonų tonų tal-

1 pos anglų laivynas, nepai- 
, sydamas povandeninių lai

vų, minų ir lėktuvų, dieną 
ir naktį raižo pasaulio van
denis.

Papietavę ir nuoširdžiai 
laisvai tarpusavy pasikalbė
ję, žurnalistų būrelis, ge
riausiai nusiteikęs, pakilo 
ant denio, norėdamas laivą 
geriau apžiūrėti. Saulė jau 
buvo dingusi pilkame rūke. 
Laive nieko ypatingesnio 
nesimatė. Tik smėlio maišai 
viršutiniame tiltelyje ir dvi
vamzdis priešlėktuvinis pa- 

t būklas mums vėl priminė, 
kad mūsų šventiška nuotai
ka gali būt sutrikdyta. 
Iš įgulos pasakojimų tie iš 
mūsų, kurie vylėsi pergy
vensią kažką nepaprasta, 
negalėjo susidaryti didelių 
vilčių. Londono Edinburgo 
linijoje dar nieko nebuvo 
nutikę. Tik vieną kartą ki
tas laivas netoliese jų už
plaukė ant minos ir išlėkė į 
orą. Tačiau visi jūrininkai 
įtikinėjo mus, kad mums 
nieko panašaus neteks per
gyventi, nes visas kelias į 
Edinburgą esąs išvalytas 
nuo minų. Šis kelias iš vie- 

* nos pusės ribojasi anglų 
pajūriu, o iš antros su dide
liu minų lauku, savotišką

jūrų “Maginot linija,” kuri 
tiesiasi išilgai viso > anglų 
rytų pajūrio. Tuo būdu po
vandeniniams laivams buvo 
neįmanoma mus pasiekti. 
Nusivilę, mes pagalvojome, 
ką galėsime apie tokią pa
prastą, eilinę kelionę para
šyti. Vis dėlto dar nenusto
jame vilties, kad kas nors 
gali atsitikti.

Oras žymiai atšalo. Grį
žome į kajutes ir labai link
smai praleidome likusią va
karo dalį, lošdami pokerį ir 
šnekėdami. Vėlų vakarą 
laivas kartu su daugeliu ki
tų išmetė inkarą Temzės 
žiotyse. Šiuo metu kajutėje 
vyko pats pokerio lošimo 
įkarštis. Žiemos saulė jau 
stovėjo gana aukštai dan
guje, kai sekantį rytą ma
ne pažadino kajutės kaimy
no knarkimas. Tik dabar aš 
pastebėjau ramius ir rit
miškus laivo judesius. Mes 
plaukėme, matyt, jau kelio- 
liką valandų, ir aš pražiop
sojau konvojaus formavi
mąsi. Tuč tuojau nusisku
binau į denį ir su nusistebė
jimu pamačiau, kad jūroje 
kur tik akis apmate, visur 
buvo laivai. Mes plaukėme 
jau atvira jūra, tuo tarpu 
tebebuvo ta pati kamšatis, 
kaip ir Temzėje! Priešais 
ir užpakalyje dviem ilgom 
eilėm tiesėsi laivų konvo
jus, aplink zujo daugelis 
kitų anglų ir neutralių val
stybių laivų, kurie plaukė 
savo rizika. Pro šalį pra
plaukia karo laivas, vė
liau keli torpedų naikinto
jai, kurie priskirti prie 
vilkstynės apsaugos. Tai 
maži grakštūs laiviukai, 
bet, kaip vėliau pastebėjau, 
jų vaidmuo yra labai reikš
mingas.

Nespėjau grįžti kajutėn, 
kaip atėjo karininkas ir 
pranešė, kad mes įplaukia
me į laivų kapus. Vėl grįžo
me į denį. Mūsų akims at
siveria niūrūs vaizdas. Sau
lė po senovei maloniai švie
čia iš dangaus žydrumos, 
bet jos spinduliai krenta 
nebe į laivais knibždančią 
jūrą, bet. į sugniužusių lai
vų griaučius. Čia guli mag
netinių minų aukos. Jų var
dų aš nežinau. Vieninteliai 
jų paminklai yra kyšantie- 
ji iš vandens stiebai ir ka
minai. Tačiau vieną tų žu
vusiųjų aš tuojau pažįstu 
iš geltono kamino su žaliu, 
baltu, žaliu kaminu. Tai yra 
didysis olandų keleivinis 
“Spaarndam.” Sugniužusio 
laivo vaizdas šiurpus. Ne
jauku. Mūsų laivas greit 
praplaukia pro šalį.

Ketvirtą valandą po pie-

Vincente Lombardo Toledano, 
Meksikos Darbo Federacijos 
sekretorius, kuris suorganiza
vo Komitetą Kovoti Su Reak-
— ■ * ■ akcija' Meksikoj

tų, ir jūra, kuri anksčiau 
švietė malonia žydruma, 
įgavo niūriai pilką spalvą. 
Pradėjo pūsti aštrus, šal
tas vėjas. Prieblandoje ilga 
laivų virtinė atrodo dar di
dingesnė. Už pusmylio nuo 
mūsų matau nuolatinį pro
žektoriaus blykčiojimą, ku
rio pagalba torpedų nai
kintojai signalizuoja savo 
saugomiems laivams. Vir
šuje be paliovos dūzgia 
žvalgybos lėktuvai, kurie 
kartu su šviesos signalais 
kelia tam tikrą saugumo 
jausmą. Ruošiuosi eiti ka
jutėn poilsio, kai staiga tą 
pačią akimirką maždaug už 
kilometro pamatau vaizdą, 
kuris priverčia sustingti 
mano širdį. Didelis, neįpras
tos formos, lėktuvas skren
da virš nedidelio prekinio 
laivo, kuris bejėgis plaukia 
tamsiam akiračio fone. 
Lėktuvas staiga krenta ant 
laivo. Sekančią akimirką 
aplink laivą sutviska tuzi
nas kibirkščių. Vokiečių 
lėktuvas apšaudė prekinį 
laivą! Bet kova labai trum
pa, lėktuvas staiga pasisu
ka ir skubiai sprunka An
glijos krantų link. Mums 
tai atrodo nesuprantama. 
Vienok tokio jo elgesio 
priežastis greit paaiškėja. 
Staiga iš torpedų naikintu
vo sutviska žaibas, o po to 
sugriaudžia šūvis. Dar vie
nas žaibas ir po jo duslus 
trenksmas. Lėktuvas skren
da labai žemai. Visa tai įvy
ko per kelias minutes. Lėk
tuvas greit virsta juodu 
tašku ir dingsta vakaro 
sambrėškoje. Torpedų nai
kintojas liovėsi šaudęs.

Sekantį rytą saulė išblaš
kė niūrius nakties sapnus 
ir būkštavimus. Tačiau iš 
savo kolegų ir laivo kari
ninkų pasakojimų patiriu, 
kad įvyko sprogimas, nors 
ir ne mūsų laive. Kapitono 
nuomone, torpedų naikinto
jas paleido šūvį, arba ant 
minos užplaukė į konvojų 
neįeinąs laivas.

Priešpietis praeina ra
miai. Oras giedras, jūra ra
mi, kaip veidrodis. Pakar
totinai savo kelionėje su
tinkame kitą konvojų, ir vėl 
mūsų žvilgsniai su nusiste
bėjimu seka didžiulę virti
nę laivų. Ateina pietūs, o po 
jų popietis. Žurnalistai j ieš
kosi pramogų, tačiau kiek
vienas širdyje puoselėja 
mintį pergyventi ką nors 
panašaus į vakarykštį nuo
tykį. Pats kapitonas laiko 
tai galimu. daiktu. Žiūronu 
apsiginklavęs, jis be palio
vos stebi rytų horizontą. 
Išskyrus anglų patruliuo- 
liuojančius lėktuvus, nieko 
daugiau nematyti.

Po pietų, vakarop, akira
tyje pasirodo du juodi taš
kai, o po jų greit ir trečias. 
Sekančią akimirką jie vėl 
dingsta rūke. Staiga šalia 
mūsų pasigirsta įsakmus 
“tss!”. Sulaikome alsavimą 
ir klausomės.—Nieko.—Už
stoja ilgesnė tyla, bet po 
kurio laiko pasigirsta toli
mas, duslus kulkosvaidžių 
šaudymas. Tai trunka tik 
trumpą valandėlę. Tačiau 
po dviejų minučių šaudy
mas vėl pasigirsta ir šį kar
tą aiškiau. Nors nepaliau
jamai barška šūviai, mes 
vistik galime išgirsti debe
syse dūzgiančius lėktuvūs. 
Ta kankynė tęsiasi apie 
pusvalandį. Mes gi 
vą, bet akimis negalime-jo--

____ .

Žinios iš Lietuvos
Kaunas. Užsieniuose gyve

nančiais lietuviais rūpintis su
daryta speciali komisija. Į ko
misijos sąstatą įeina: Draugi
jos Užsienių Lietuviams Rem
ti pirmininkas adv. Rapolas 
Skipitis, seimo narys direkto
rius M. Kviklys, Dr. med. A. 
M. Račkus ir komisijos sek
retorius S. Daukša.

Vilnius. Vidaus Reikalų mi
nistro leista veikti Vilniuje 
šioms draugijoms: Lietuvių 
švietimo “Ryto” Draugijai, 
Vilniaus Lietuvių Labdary
bės Draugijai, Vilniaus Kultū
ros-švietimo Draugijai, Vil
niaus Medžioklės Dr-jai, Vil
niaus 
LGSF
niaus žydų draugijai 
Chesed.” Lietuvių 
Dr-ja persikėlė į Vilnių.

Geležiniam Fondui, 
Vilniaus kliubui ir Vil- 

‘Gmilus 
Muzikų

Vilnius. Lietuvių atbėgėlių

sios sekti. Po dešimties mi
nučių su palengvėjimu ga
lėjome konstatuoti, kad oro 
mūšis pasibaigė.

L-kas.

buvo užregistruota kartu su 
moksleiviais 3,400 asmenų. 
Dabar dauguma jų jau gavo 
darbą, todėl globojamųjų 
skaičius sumažėjo iki 1,400 
asmenų.

Londonas. Lietuvių koloni
ja Londone vasario 18 d. šven
tė Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuves. Anksčiau į tokias 
šventes niekad neprisirinkda
vo tiek daug žmonių, kaip 
pastaruoju laiku: per Vil
niaus atvadavimo minėjimą ir 
dabar. Atrodo, kad karas lie
tuvius dar labiau suglaudė ir 
artina.

Kaunas. Staiga nuo vasario 
22 d. atšilęs oras, iki mėnesio 
galo laikėsi su mažais pakei
timais pastoviai ir vasario 29 
d. jau rodo 5 laipsnius šilu
mos. Kadangi atlydis vyksta 
be lietaus, tai, nors visoje 
Lietuvoje sniego buvo nepa
prastai gilu ir ledas storas, 
išrodo, kad didesnių potvynių 
galės būti išvengta. Prieš ko
vo 1 d. jau iš kaikurių Lietu
vos vietų pranešama apie pa
sirodžiusius pavasario paukš
čius, kurie savo džiugiu, per
daug ankstybu čiulbėjimu 
stebina gyventojus.

Kaunas, šiemet numatoma 
Lietuvoje pagaminti apie mili
joną erdmeterių durpių. Dur
pių gamyba padidinama net 
56 nuošimčiais. Miškų depar- 
tmentas iš savo durpynų ap
rūpins kuru nemiškingų vietų 
gyventojus, mokyklas, pieni
nes ir kt. vartotojus. Pavasa
rį organizuojami 2-3 dienų 
durpių kasimo kursai ūkinin
kams. Pernai rankiniu būdu ir 
mašinomis buvo pagaminta 
apie 229,000 tonų -durpių ar-

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš
čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai. 

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus 

Mariampofcs Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

Gražių eilių' kūrinys. Tik dabar išleido dienraštis 
“Laisvė.”

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

“LAISVĖ”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

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

•
Rankvedis angliškai kalbantien^ mokytis lietuviškai. 

Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 
mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

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

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.

Penktas puslapis
=i—!' « .............. I I ,,M—■—1——

portuojamos į Pietų Afriką, 
Angliją, Olandiją, Švediją, 
Šveicariją, Palestiną ir kt. 
kraštus, ši pramonė galės bū
ti be didesnių sunkumų atgai
vinta, kadangi, kaip eksportu 
ninkai praneša, dar yra likę 
daug prieškarinių užsakymų 
ir gaunami naujų užsakymų 
iš Švedijos, Anglijos ir Pietų 
Afrikos.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BAYONNE, N. J.

Antradieni, balandžio 2 d., įvyks 
svarbios prakalbos Liberty Hali, 329 
Broadway, Pradžia 7:30 v.v. Kalbės 
Z. Janauskas, “Liaudies Balso” re
daktorius iš Kanados. įžanga veltui. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti ir 
išgirsti mūsų svečią kalbėtoją.

Kom.
Vilnius. 1938 m. Vilniuje 

veikė 6 odos fabrikai, kuriuo
se dirbo 300-350 darbininkų ir 
kurių metinė apyvarta siekė 
apie 8 milionus lenkų zlotų. 
Vilniaus odos fabrikai gami
na bemaž išimtinai padų odas, 
daugiausiai su užsieninėmis 
žaliavomis, žalią odą įvežant 
iš Pietų Amerikos.

Vilniuje esama dar keletos 
odos dirbtuvių, kurios iš vie
tinių žaliavų gamina juchtas, 
be to Vilniuje yra odos dažy
mo, 7 odos apdailinimo ir 
apie 80 pirštinių dirbtuvių. 
Odos apdailinimo ir pirštinių 
gamyboje Vilnius buvo vienas 
didžiųjų šios branžos centrų 
pasaulyje. Pirštinės buvo eks-

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 70c. 
Geros Trajankos 60c. pakelis. 
Knygelė, kuri aprašo apie visokias 

žoles, 15 centų.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai
Rieštiniai laikrodėliai
Rožančiai

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

nuo $1.50 augštyn

Daimontai
Melsvi-balti

perfekto

Visi Laikrodžiai Garantuoti

ir

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

701

i

<r rimai

MMOUM

Fontaninlų plunksnų 
ir paišelių setai, m 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
JEWELER

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

įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

nuolaidą

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

nr-inr—inr---- tm mr-in
0 Saldainiai iš Lietuvos S

Amerikinė Lietuvos importo korporacija 
aplaikė didelį siuntinį saldainių iš Lietuvos. Tų 
saldainių galima gauti “Laisvės” raštinėje. 
Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestus. Dviejų 
svarų dėžė $1.20. Persiuntimą apmokame.

Ant vietos galima gauti ir po mažiau kaip du 
svaru: po svarą ir po pusę svaro gausite. Padė
kime Lietuvos importui platintis Amerikoje, . 
pirkime importuotus produktus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
427 Lorimer St. ■ Brooklyn, N. Y.

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.

Mateušas Simonavičius
/t®’ Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga ISk

Vietos ir impor- 
1 ...į tuotos degtines ir 
■ vyrai, geriausių 
bravorų alus ir 
elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508
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NUSILAUŽĖ KOJĄ

Antradien.,'Balandžio 2, 1$

George Comasky teisinasi, 
kad jis nepradėjo muštynių 
traukinyj.New Yorko^g>^J Žinios

TRANSPORTININKAI ESĄ 
. PASIRUOŠĘ STREIKUI

dar nebu
tini j os raš- 
vakara 10 c

Michael J. Quill, internaci- 
onalis Transporto Darbininkų 
Unijos prezidentas pereito 
sekmadienio vakarą išleido 
pareiškimą, kad “pilnai pasi
ruošta reikalingai streiko 
veiklai” ant IRT ir BMT lini
jų protestui prieš Tranzito 
Tarybos norą paneigt unijos 
teises pravedant apjungimą 
minėtų važiuotės linijų su mie- 
stavomis linijomis.

Tačiau streikas 
vo paskelbtas. Iš 
tinęs sekmadienio
vai. išleista pareiškimas, kad 
“tiesioginė streiko veikla ne
bus autorizuota bent per 12- 
kos valandų laikotarpį,” toli- 
mensę dalykų eigą paliekant 
atvira spręst sulyg susidėju
sių sąlygų.

Iš Quill pareiškimo atrodė, 
jog unijoj numatyta streiką 
esant neišvengiamu, jei Tranz. 
Taryba neparodysianti dau
giau noro susitart. Jis sakė, 
kad nacionaliai ir vietiniai 
unijos viršininkai turėjo sesi
jas visą dieną pereitą sekma
dienį ir sesijos tęsiamos, kad 
sutikt esamą padėtį.

Majoras LaGuardia, infor
muotas apie susidariusią pa
dėtį, pasakęs:

“Aš nematau jokio reikalo 
streikui. Visa bus išlyginta.” 
Tačiau jis nenurodęs, kokiu 
būdu jis tai mano “išlygin
ti,” kuomet Tranzito Taryba 
atsisako vykdyti 
unijos turimus su 
firmomis.

Po pasitarimo
pereitą trečiadienį unijos bu
vo suprasta, kad Tranzito Ta
ryba perims atsakomybę už 
prisilaikymą t ų kontraktų 
pravedant apvienijimą minėtų 
linijų su miestavomis linijo
mis.

kontraktus, 
BMT ir IRT

su majoru

Iš Keršto Nudėjo Konkurentą

Drg. Janausko Pasitikimo ir 
Išleistuvių Vakarėlis

Draugas Z. Janauskas, vie
nas iš “Liaudies Balso” re
daktorių, dabar jau randasi 
Brooklyne. Jis sako prakal
bas, aiškindamas Kanados lie
tuvių gyvenimą ir abelnus pa
saulio reikalus. Brooklyne ir 
apylinkėj pasakys visą eilę' 
prakalbų.

Brooklyno darbininkiškos or
ganizacijos rengia Janausko 
išleistuvių vakarėlį, kuris bus 
kartu ir daugelio pirmu susi
tikimu, nes šiuo kartu Janaus
kas čia vieši labai trumpai.

šeštadienį, balandžio 6 d.,

7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St., at
sibus vakarėlis. Tai bus taip 
draugiška visų Brooklyno lie
tuvių sueiga. Gaspadinės iš
virs gerų kumpių, prikeps 
šviežių žuvų, pagamins ir ki
to maisto. Vyrai pasirūpins 
pavasarinio “Bock Beer” ir 
kitų gėrimų. Janauskas pasa
kys tinkamą kalbą bėgamais 
reikalais.

Įžangos į šį parengimą ne
bus. Kviečiame visus ir visas 
kuo skaitlingiausiai atsilanky
ti. Rengėjai,

ŠIANDIEN DARBIEMS 
LABAI SVARBI DIENA

Pijušas Valaitis, gyvenantis 
352 New Jersey Ave 
mond Hill, N. 
vaitę 
buvo

Rich- 
Y., pereitą ša
koją. Iš karto 
kad tik skau- 
ar niksterėjusi

nusilaužė 
manyta, 
užgauta 

buvo. Bet nuvežus ligo-

Aido Choro Bankietas 
Gerai Pavyko

Iš Lietuvių Demokratu 
Parengimo

Visi registruoti darbiečiai 
šiandien eis balsuoti savo par
tijos nominacijose. Jos šiemet 
ypatingai svarbios, kadangi 
nuo to priklausys visa Ame
rikos Darbo Partijos artimoji 
ateitis — jos darbai. Progre
syviai darbiečiai yra nusistatę 
išrinkt naują, pažangų Valsti
jos Komitetą vieton senos, už- 
kariniai nusistačiusios Rose 
grupės.

Pažangiųjų darbiečių slei- 
tas tilpo vakar dienos “Lais
vėj.” Jame randasi ir lietuvių 
jaunas, daug žadąs veikėjas 
Anthony Linkus. Lietuviai 
darbiečiai, be abejonės, atsi
mins jį, taipgi balsuos ir už 
kitus tame si eite išstatytus 
žmones.

koja
nį į ligoninę, nutraukus X-ray, 
pasirodė, kad visiškai įlūžęs 
kaulas. •

Drg. Valaitis dabar serga 
savo namuose po aukščiau nu
rodytu antrašu. Važiuodami 
jo aplankyti iš Williamsburgo 
imkite City Line (Ind.) trau
kinį, išlipkite ant Pennsylva
nia Ave.

Joseph Psbybąz gavo $7 
čekį iš Kings Parko už darbą, 
kurį jis atliko 12 metų atgal.

Garsinkite savo biznį dien 
ramtyje “Laisvėje”. x

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

ESTATE OF

BARRY P. SHALINS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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. j

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas u

- ir šiaip norinčius 
asmenis iš senesnių- 

kad nedaro

Gaminam valgius b 
turime Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Uqnon)
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Tikisi Skaitlingos GegužinesSekmadienio vakare Lietu
vių Demokratų Kliubas turėjo 
surengęs vakarienę Povilans- 
kio užeigoj po num. 158 
Grand St. Įžanga buvo $1.50, 
tai ir žmonių buvo neperdau- 
giausia — tarpe 60 ir 70. Va
karienė buvo gera — davė ge
rai valgyt ir išsigert.

Daugiausia, matyt, darbavo
si ponas Gagas, Kliubo lyde
ris. Jis savo kalboje kvietė 
visus būti demokratais ir pri
klausyti prie. Lietuvių Demo
kratų Kliubo. Pirmininkavo 
republikonas Klinga. Buvo pa
kviesti trumpai pakalbėti A. 
Bimba, Narvydas, Kyras, Gin- 
kus, Stilsonas, Povilanskas, 
Aimanas, ir dar vienas kitas. 
Keletą komiškų dainų padai
navo Kriaučiūnas. Vakarienės 
nuotaika buvo smagi ir drau
giška.

Kaip jau sakyta, Kliubo ly
deriu arba prezidentu yra p. 
Gagas, o vice - prezidentu 
brooklyniečiams žinomas ka-. 
talikiškų pažiūrų veikėjas p. 
Kyras.

Kliubas užlaiko patalpas 
po num. 18 Scholes St. Susi
rinkimus laiko kiekvieno mė
nesio antrą ketvirtadienį po 
pirmos dienos. Narinė metinė 
duoklė esanti tik $1. Kliubas 
jau gyvuoja antri metai ir na
rių turįs apie 80. Tarpe tų 
narių apie 40 esą iš Lietuvos 
atvažiavę jaunuoliai. Ši vaka
rienė buvo antroji metinė va
karienė. Ponas Gagas džiau
giasi, kad šiemet vakarienėje 
dalyvavo daug daugiau publi
kos negu pernai.

Beje, Kliubas yra užsirašęs 
dienraštį “Laisvę” ir, matyt, 
kliubieęiai dienraštį su pamė
gimu skaito ir “Laisvės” pa
rengimuose skaitlingai daly
vauja. Rtep.

Pereitą šeštadienį įvykusioj 
Didžiojo New Yorko organi
zacijų konferencijoj bendrai 
gegužinei prirengti atstovauta 
pusė miliono organizuotų 
newyorkiečių — unijistų, jau
nimo, taipgi priklausančių pi
lietinėse, pašalpinėse, bažny
tinėse, negrų ir įvairiose ki
tose organizacijose.

Vyriausiais šių metų gegu
žinės obalsiais bus reikalavi
mai išlaikyt Ameriką nuo 
Europos karo ir sugrąžint 
žmones darbuosna. Daugiau 
apie gegužinę bus rašoma se^ 
karnose laidose.

Mirė
am-Anton Wenson, 58 m. 

žiaus, 8069 — 87th Road, 
Woodhaven, mirė sekmadie
nį, kovo 31 d. Laidotuvės 
įvyks 3 d. balandžio, Šv. Jo
no kapinėse. Kūnas pašarvo
tas namuose. Laidotuvių par
eigomis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštą J kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorf ir kainas.

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
30fi Union Avenue

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

Getai Patyrę Barberial

Kovo 31-mos vakarą įvykęs 
Aido Choro metinis bankietas- 
vakarienė visais atžvilgiais iš
ėjo vykusiai: publikos turėjo 
gražios; valgių buvo gerų ir 
pakankamai; davė gražią dai
nų programą, taipgi buvo 
kalbų. Gi po programos tę
sėsi smagūs šokiai iki vėlumos 
Piliečių Kliubo viršutinėj sve
tainėj, o apatinėj be pertrau
kos vyko smagus pažmonys- 
vaišės.

Vakaro programai pirminin
kavo Mickūnas, per ilgus me
tus buvęs aidietis. Programos 
eigoj buvo pakviesti kalbėt 
daugelis buvusių aidiečių ir 
šiaip menininkų, taipgi dabar
tinių aidiečių. Vieni iš jų pa
linkėjo chorui gyvuoti ir 
augti tokiu, kaip dabar yra— 
jaunimo choru, tūli patarė 
įtraukti ir senuosius buvusius 
choristus 
dainuot
jų; treti sakė, 
skirtumo, iš kurių—suaugusių 
ar jaunimo — choras suside
da, svarbu, kad jis atlieka sa
vo pareigas meno srityje ir 
kad chorui privalome padėti 
visi, kuriems rūpi palaikyt lie
tuvių jaunimą organizuotu, 
palaikyt lietuvių dainą.

Kalbėjo iš vyresniųjų Bovi
nas, Juška, Dzevečko, Kapic- 
kas, Kaulinienė, Grabauskas, 
Velička, Mizara, taipgi jau
nuoliai Vito Brunza, pereitais 
metais ėjęs choro pirmininko 
pareigas, ir Marytė Brown, 
dabartinė choro pirmininkė. 
Jaunuoliai dėkojo visiems už 
paramą ir kvietė norinčius 
įstot arba chorą arčiau pažint 
bei padėt jam darbuose, atsi
lankyt į choro pamokas, ku
rias Aido Choras laiko kas 
penktadienis, 419 Lorimer St.

Choras turi eilę pakvietimų 
dainuot programose. Vienu iš 
svarbiausių choro išstojimų 
bus ateinančioj Amalgameitų 
Unijos nacionalėj konvencijoj. 
Jai choras energingai rengia
mi. Taipgi bankiete drg. R. 
Mizara sugestavo, kad Aidas, 
kaipo seniausias 
Lietuvių choras, 
daugiausiai 
ros darbų, 
tikslu karui 
kyt Kauną
dyt ir Lietuvos dzūkams, kaip 
dainuoja Amerikos lietuvių 
jaunimas.” Jis sako, “visuome
nė jūsų žygį paremtų.” Au
dringa ovacija paliudijo, kad 
brooklyniečiai su ta mintimi 
sutinka.

Programos baigtuvėms cho
ras, vadovaujant mokytojai 
Aldonai Žilinskaitei, šauniai 
sudainavo kelias dainas, pa
starosiose dainuojant ir ban- 
kieto svečiams. Ir abelnai va
karas praleista gražioj nuo
taikoj. Rep.

1

Leonard H. Dubee, 28 metų, 
apartmentinio namo prižiūrė
tojas, 934 Jackson Ave., 
Bronx, kaltinamas nudėjęs Ri
chard C. Schween, turtingą 
vandens suvadų kontraktorių.

žudystė papildyta pereitą 
šeštadienį, netoli Newton, N. 
J., kur Schween turi vasarna
mius ir ten buvo išvažiavęs su 
Dubee nelegale žmona Yvon
ne DeFinod. .Dubee nužiūrė
jęs jų slaptus santikius, pase
kęs ir ten iš keršto nužudęs 
vyriškį, o savo žmoną vežęsis 
kartu prikalbinėdamas grįžti 
su juomi gyventi. Nuvažiavus 
į Glens Falls, N. Y., jai pa
vykę prikalbėti Dubee leist jai 
“pasigražinti” grožės salione. 
Iš ten jinai spėjus telefonuot 
policijai apie žudystę ir 
bee sulaikytas.

Agota Hess, 60 metų, 81 
Grand St., mirė kovo 29 d. 
Pašarvota graboriaus Juozo 
Garšvos šermeninėj, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne. Bus 
palaidota antradienį, 2 d. bal., 
Lutheran kapinėse.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 
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Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

7:30 v.v., L.A.P. Kliube, 
Ave. Nariai prašomi daly-

stoties. Ren- 
mėnesį. Pra- 
Metropolitan 

(75-80)

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

O

Ch. Nečiunskas, Sekr.
J (78-80)

J. LeVANDA E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugijos bertaininis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, balan
džio 3 d., 
280 Union 
vauti.

RANDAVOJ1MAI
'Pasirandavoja 3 ir 4 kambariai, 

garu šildomi. Yra ir karštas vanduo 
ir kiti vėliausi įtaisymai. Vienas blo
kas nuo Graham Ave. 
da $24-28 ir daugiau į 
šome kreiptis. 677 
Ave., Brooklyn, N. Y.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 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.

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

Saldainiai “Kalba” 
Prieš Karą

Atrodo stebėtina, bet 
tikra tiesa. Dalykas tame:
Williamsburgo Jaunimo Tary
ba nusitarus pardavinėti 
čiulptukus (lollipops) įvynio
tus popierėlėse su obalsiais: 
“Netapkite čiulptukais karo 
propagandai!” Tai dalis jau
nimo kompanijos prisirengimo 
taikos demonstracijoms balan
džio 6-tą.

Williamsburgo jaunimas 
leido antrą numerį savo bule- 
tino užvadinto “The Williams
burg Clarion.” Jame trumpoj 
sutraukoj perduodama jauni
mo reikalai ir abelna veikla 
visuomenės gerovei. Leidžia 
Williamsburgo Jaunimo Tary
ba. Redaguoja Walter Kubi
lius ir redakcinė komisija, su
sidedanti iš įvairių tautiij ame
rikietiško jaunimo. Įdomus lei-

Amerikos 
nudirbęs 

įvairiausių kultū- 
pasistatytų sau 

pasibaigus aplan- 
ir Vilnių, “paro-

Pereitomis dienomis brodk- 
lyniškė Karpavičienė gavo iš 
Lietuvos laišką, kuriame pra-, 
neša, jog mirė jos tėvas—Ka
zys Skystimas; buvo virš 80 
metų senukas, gyveno Rūdos 
km., Gižų parapijos. Paliko 
didoką šeimą Lietuvoje; taip
gi čia randasi Amerikoj di
dokas būrys jo giminių.

Reiškiama užuojauta Kar- 
pavičienei ir giminėms.

P. B.

REIKALAVIMAI
Reikalinga .vedusi pora (be vaikų) 

gyventi su mumis, esame du žmo
nės. Vasarą išvažiuojame į kontrus, 
tai gali vieni gyventi, o žiemą gali
me kartu gyventi. Atsišaukite va
karais nuo 6 iki 9 vai. Rytais gali
ma visada. Gali ir pavieniai atsi
šaukti. Apleidžiant miestą balandžio 
15 d., — P. Thomas, 58-19 — 61st 
St., Maspeth, N. Y. (77-79)

Policininkas F. Fudge, 
metų, pradėjo šaudyti gatvėj 
ir sužeidė Anthony Lanes, 12- 
kosĮ metų berniuką, kuris tuo 
karta buvo savo namo skiepe, 
Policininkui tiria protą.

Bedarbis Vito Procopio, 51 
metų amžiaus, 1044 Flushing 
Ave., Brooklyn, puolė į Jamai
ca Bay vandenį, kad prisigir- 
dyti. žvejai tą mate ir jam 
puolė į pagelbą pečkūrys Al
fred Lees, 28 metų vyras. Lees 
turėjo kovoti, kol išvilko Pro- 
copį į kraštą. Besiskandinąs 
žmogus gynėsi nuo savo gel
bėtojo kartodamas:

-—Eik šalin 1... Mano šei
ma yra Italijoj! Aš neturiu 
darbo ir noriu numirti!

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line 
Tel.: Glenmore 5-6191

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo! L / u 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Stove

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

Special

rūsių garimų
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