
t

KRISLAI
Lietuvos Himną Nori 

“Pataisyt.”
Svarbus SLA Narių Komi

teto Žodis.
Apie Miko Petrausko

Laiškelis.
Rašo R. Mizara

Tam tikri žmonės Lietuvoje 
pasišovė “pataisyti“ Lietuvos 
himną. Kaip gi gali būti tau
tos himnas be žodžio “die
vas,“ argumentuoja jie. Na, 
ir jau siūlo savo receptus!

Iš Vinco Kudirkos “Lietuva, 
Tėvyne Mūsų,” jie nori pada
ryti maldą. Vienas “mokytas 
žmogus” “Lietuvos Aide“ siū
lo tokį “pataisymą“: ten, kur 
yra pasakyta “Tegul saulė 
Lietuvos tamsumus pašalina,“ 
įdėti: “Tegul Dievas Lietuvos 
tamsumus pašalina“!...

—o—
Kodėl tie žmonės nori tų 

“pataisymų“ ? Todėl, kad Lie
tuvos himnas būtų galima gie
doti ir bažnyčiose. Kaip da
bar jis yra parašytas, kunigai 
atsisaką leisti bažnyčiose jį 
giedoti, nes jame nesą žodžio 
“dievas.”

Bjauriausiai, kad tie, ką 
agituoja šitaip himną taisyti, 
yra patys bedieviai ir bepote- 
riai!

Komedijos!
Sugalvos ką nors koks nors 

ponas ir paduos suspaustiems 
Lietuvos žmonėms. “Giedo
kit jūs, durniai,“ pasakys. 
“Mes, ponai, galime įbrukti i 
jūsų burnas ką tik mes nori
me!... “ *

Plačiau apie tai bus rašy
ta sekančio šeštadienio “Lais
vės“ laidoj — Literatūra ir 
Menas Skyriuje.

—o—
Šiame “Laisvės“ numeryj 

telpa svarbus SLA Narių Komi
teto žodis. Paskaitykit jį.

SLA “Tėvynėje“ cenzūra 
nepasibaigė su tuo .straipsniu, 
kuris tilpo “Laisvėje.” Buvo ‘ 
dar vienas SLA organo redak- j 
t ori aus straipsnis, kurį* cenzū
ra sukonfiskavo.

biografija

leidinys ir

trūksta pi-

Aną dieną kalbėjausi su B. 
Šalinaite, sekretore Komiteto 
Miko Petrausko Kūriniams 
Leisti.

Komitetas jau turi paruošęs 
visas dainas, kurios išeis 
Pirmajam Sąsiuvinyj. čia, be 
to, tilps kompozitoriaus Miko 
Petrausko trumpa 
su atvaizdu.

Tai bus gražus 
labai naudingas.

—Bet dar mums
nigų, — pareiškė gabioji šali- 
naitė. — Už savaitės ar dau
giau veikalas bus atiduotas 
spaudai, bet neturime užten
kamai lėšų spaustuvei užmo
kėti.

Ji nori, kad tos organizaci
jos, kurios dar nėra prisidėju
sios su auka, — prisidėtų juo 
greičiau, nes reikalas svarbus 
ir ūrpus.

—
Skaitykite laiškelį: .
“Labų dienų iš Rockford, 

Ill. ‘Vilnies’ jubilėjinio nu
merio • jau turime gatavų 32 
puslapius.

L. Prūseika.”
Kaip žinia, “Vilnies” jubi- 

lėjinis nunąeris išeis balandžio 
12 d. Jis turės apie 50 pus
lapių. Tai bus bene didžiau
sia lietuviško dienraščio laida 
Amerikoje.

Balandžio 7 d. vilniečiai tu
rės jubilėjinį koncertą Detro
ite.

O balandžio 14 d. Čikagoje 
įvyks patsai didžiausias vil
niečių parengimas — koncer
tas — Ashland Auditoriume, 
kur telpa apie 5,000 žmonių.

įf

Andai I*. Grigaitis ginčinosi 
su “Laisve” del sucenzūruoto 
“Tėvynėje” straipsnio. Mes 
rašėme, kad straipsnį Kl. 
Jurgelionis parašė kaipo dis
kusinį. Grigaitis gi sako, jog 
tas straipsnis buvęs editoria- 
las, o ne Jurgelionio straipš’- 
nis. ■

Tuo būdu P. Grigaitis mano 
nukreipti visą dalyką nuo pa-

THE LITHUANIAN DAILY

Geneva, Šveicarija.—Lie
tuva pranešė Tautų Lygai 
bal. 2 d., kad Lietuva yra
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Ruoškime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremi. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.
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Talkininkai Grūmodami Liepia Bepusiškom 
Šalim Griežtai Aprėžt Prekybą su Vokie
čiais; Žada Laimėt Karą per Bado Blokadą
Anglija Kiečiau Blokaduos ir Pacifiko Vandenyną, Kad 

Sovietai Negautų Kai Kurių Medžiagų iš Amerikos
London. — Talkininkai 

įves kietesnę blokadą ir “vi
sais galimais būdais ūkiš
kai - ekonominiai kariaus” 
prieš Vokietiją, kaip Angli
jos ministeris pirmininkas 
Chamberlain pranešė sei
mui. Jis persergėjo bepusiš- 
kus- kraštus, kad jie turi 
“griežtai aprėžt” produktų 
pardavinėjimą Vokietijai, o 
jėigu ne, tai, girdi, “jūs ga
lite susilaukt tokio bjau
raus likimo, koks jau išti
ko pirmesnes aukas vokie
čių politikos.”

Jeigu bepusiški kraštai ir 
toliau mėgins vest tokią 
prekybą su Vokietija, kaip 
iki šiol, tai Anglija nepar
davinės joms reikalingų 
medžiagų; pavyzdžiui, tada 
Anglija sulaikys pardavi
nėjimą gumos ir cinos Šve
dijai ir Rumunijai, juo la
biau pagriežtins blokadą, ir 
nepaisys, kaip ta blokada 
kenks bepusiškoms šalims.

Čius prekybą su Anglija; o 
talkininkai iki šiol “gerbė” 
tų kraštų teises, sakė 
Chamberlainas, bet pagrū
mojo, kad Anglija ir Fran
eija toliau taipgi pradės 
skirtingai elgtis su bepusiš- 
komis šalimis, jeigu jos ne- 
aprėš savo prekybą su vo
kiečiais, kaip reikalauja tal
kininkai.

Supirkinėja
Idant Vokietija negautų 

reikmenų iš bepusiškų kraš
tų, tai Anglija padarė pre
kybos sutartis su Norvegi
ja, Švedija, Ispanija, Turki
ja, Graikija, Islandija, Bel
gija ir Holandija supirkt iš 
šių kraštų įvairius produk
tus, o dabar veda derybas 
dėlei panašių sutarčių su 
Šveicarija, Jugoslavija ir 
Rumunija. Visos tokios su
tartys griežtai aprėžia par
davinėjimą Vokietijai rie
balų, žibalo ir mineralų.

Mes turime padaryt; Anglijai užpirko-iš Norve- 
kad Vokietija negautų rei- gijos visą atliekamą bang- 

žuvių aliejų, kad vokiečiai 
negautų jo kaip valgomo 
riebalo.

Anglijos karo laivai vis 
kiečiau blokaduos Norvegi
jos vandenis, idant užkirst 
vokiečiams gabenimąsi šve
dų geležies rūdos, per Nor
vegijos prieplauką Narvi-

kalingiausių medžiagų ka
rui vesti,” užreiškė anglų 
p r e m j e r as Chamberlain. 
Tuo būdu jis tikisi “užbaigt 
šį karą taip, kad karas kuo 
mažiausiai sunaikintų ir iš
narintų bendrą mūsų dvasi
nę ir medžiaginę civilizaci
ją”

Talkininkai žada badu ir 
įvairių medžiagų trūkumais 
priversti Vokietiją pasi
duot, be didelių karo veiks
mų.
Grąsina Aštriau Elgtis su 

Bepusiškais Kraštais
Vokiečiai skandina bepu

siškų kraštų laivus, vedan-

Anglija Slepia, Kiek Na- 
ziai Sunaikina Jos ir

Bepusiškų Laivų
London. — Anglijos vy

riausybė skelbia, kad pra
eitą savaitę vokiečiai sunai
kinę tik 13,901-ną toną tal
kininkų ir bepusiškų kraš
tų laivų, kurie vedė biznį su 
talkininkais.

Amerikonų spauda paste
bi, jog anglų vyriausybė už
slėpė, kad vokiečių lėktuvai 
tą savaitę bombomis sunai
kino prekinį Anklijos laivą 
“Barnhill,” 5,439 tonų, ir 
kad vokiečių mina nuskan
dino holandų laivą “Proti
nus.”

ties esminio klausimo — nuo 
cenzūros klausimo.

Mes dar kartą sakome: tąjį 
straipsnį “Tėvynės” redakto
rius parašė kaipo diskusinį.

Sucenzūruodamas jį, Gri
gaitis parodė, kaip jam rūpi 
laisvės žodis ir demokratija, 
apie kurią Jis tiek daug myli 
kalbėti. .>/

ORAS. — 
būsią lietaus.

DIESO TYRINĖTOJAI UŽKLUPO RAŠTINES 
KOMUNISTU IR DARBININKU SAVIŠAL

POS DRAUGIJOS PHIL ADELPHI JO J
Philadelphia, Pa.—27 ag

entai kongresinės Dieso ty
rinėjančios komisijos iš 
Washingtono staiga užklu
po ir padarė kratas vietinė
se raštinėse Komunistų 
Partijos ir International 
Workers Orderio (savišal- 
pinės darbininkiškos drau
gijos). Su tais agentais'sy
kiu veikė ir Philadelphijos 
detektyvai.

Dieso “tyrinėtojai” išda
vė subpoenas-pašaukimus 
tuojaus važiuot į Washing- 
toną ir eit į Dieso komisi
jos kvotimus Frankui Hell- 
manui, apskrities organiza
toriui International' Work
ers Orderio, ir Carini Ree
ve, komunistų kandidatui į 
Jungtinių Valstijų senato
rius nuo Pennsylvanijos.

Po« kratos, C. Reeve pa
reiškė :

“Policija komunistų cent
re išlaužė stalčius ir užgro
bė daug dokumentų dėžių... 
Šiuom pigios rūšies užklu- 
pimu priešai demokratijos 
teisių norėjo labiau pasi- 
garsint. Daugiausia jie už
grobė jau viešai žinomus 
■dokumentus, ■ laikraščius, la
pelius, knygeles ih knygas, 
iškarpas iš pačių Philadel-

Lietuva Pareiškė T 
Lygai: Vilnius Mum 
Teisėtai Priklauso

Sovietų Laimėjimas Suomijoj ir Sovietų Apsauga Lietuvai 
Davė Jai Drąsos Nepaisyt Lenkų ir Talkininkų

phijos laikraščių, porą porų 
senų čeverykų ir vienus ar 
dvejus marškinius. Nepaė
mė jokių narių sąrašų... 
Dieso komisija stengiasi su
kurt karo karštligę, idant 
priruošt Jungtines Valsti
jas karui; vartoja senąjį
1919 m. įstatymą prieš mai- pasiryžus išlaikyti sau Vil- 
štininkus... Bet Komunis- nių ir aplinkinį plotą, ku
tų Partija yra teisėta par
tija. Komunistų Partija sa
vo visašališkoje konstituci
joje yra įrašius punktą iš
mest bile narį, kuris siūlys 
veikt prievarta ar smurtu.”

Komunistų Partija^ teis- 
miškai reikalaus sugrąžint 
jai daiktus, kuriuos užgro
bė Dieso agentai, ir nu
baust visus tuos, kurie tuo 
būdu sulaužė konstitucines 
teises, sako partijos advo
katas Ph. Dorfman.

International Workers 
Orderio advokatas S. C. 
Waldbaum pareiškė, jog ši 
organizacija yra čarteriuo- 
ta ir veikia pagal Pennsyl
vanijos ir New Yorko vals
tijų įstatymus. Jis protes
tuoja, kad kongresinė Dieso 
komisija neteisėtai užklupo 
I. W, Orderio raštinę, neva 
j ieškodama ryšių tarp jo ir 
Komunistų Partijos.

Amerikos Valdžia Priešinga Kvotimui 
Ambasadoriaus Bullitt o ir S. Welles o

riuos Sovietai perleido jai 
pernai spalių 10 d.

Lietuvos pareiškimą tuo 
klausimu įteikė Tautų Lygai 
nuolatinis Lietuvos atsto
vas Lygoje Jurgis Navickis.

Lenkų vyriausybė pernai 
spalių 24 d. užprotestavo 
Lietuvai, kad jinai priima 
Vilniaus miestą ir Vil
niau^ kraštą. Dabartinis 
Lietuvos pareiškimas Tau
tų Lygai yra pirmas jos 
atsiliepimas į tą lenkų pro
testą.

Šiuom pareiškimu Lietu
va atmeta Lenkijos teisę 
protestuot prieš Vilniaus 
miesto ir krašto pervedimą 
Lietuvai. Lietuva nurodo, 
kad jinai tapo teisėta Vil
niaus srities valdove pagal 
taikos sutartį su Sovietais, 
padarytą 1920 metais liepos 
12 d., ir sako, “todėl visai 
negalima tvirtinti, kad tos 
srities pervedimas Lietuvai 
įvyko (tik) 1939 m. lapkri
tyje.”

Lietuva dabar vėl nurodė 
Tautų Lygai, kad Lenkija 
tik smurtu, neteisėtai buvo 
Užgrobusi Vilniaus kraštą

1920 m. Lietuva dėl to sa
ko:

“Lietuvos vyriausybė nie
kada nepripažino to smurto 
žygio. Atgaudama šią savo 
sostinę, Lietuva įvykdė sa
vo senovines teises, kurios 
niekada, nei jokiu laiku ne
buvo perleistos Lenkijai.”

“Tautų Lygos teisiniai 
žinovai atranda, jog Lietu
va padarė tokį gabų pareiš
kimą, kad sunku numatyti, 
kaip talkininkai ar Lenkija 
galėtų sėkmingai teisėtai 
atremti šį pareiškimą,”— 
rašo New Yorko Times ko
respondentas.

Genevoje, Tautų Lygos 
sostinėje, yra suprantama, 
kad Lietuva buvo atidėjus 
atsakymą į lenkų protestą 
todėl, kad įvyko karas tarp 
Sovietų ir Suomijos.

“Tas karas laikė Lietuvą 
opioje diplomatinėje pade 
tyje. Dabar Lietuva jaučia 
si saugi diplomatinėje ap 
saugoje pergalingos Sovie
tų Sąjungos,” rašo N." Y. 
Times korespondentas:

“Lietuva dabar jaučiasi, 
kad jinai be baimės gali ne- 
siskaityt nei su iškraustytais 
lenkais nei su talkininkais, 
kurie yra žadėję iš naujo 
atsteigt ištisą buvusią Len
kijos valstybę.”

Talkininkai paaštrins blo
kadą ir Pacifiko Vandeny
ne prieš Sovietų laivus, ne- 
praleist jų į Vladivostoką 
su kai kuriais reikalingais 
metalais ir kitomis medžia
gomis iš Amerikos, kaip pa
reiškė Chamberlainas. An
glijos seimui.

Vokiečiai Skandinsią Vi
sus Laivus Bizniaujan

čius su Talkininkais
< Stockholm, Švediją, — 

Jeigu Anglijos šarvuotlai
viai pastos ’ kelią vokiečių 
laivams, kurie pakraštiniais 
Norvegijos vandenimis ga
benasi Švedijos geležies rū
dą, tai Vokietija be jokios 
atodairos pradės submari- 
nais skandint visus Švedi
jos, Norvegijos, Danijos ir 
Holandijos laivus, varan
čius prekybą su Anglija. 
Švedijos valdžia su išgąsčiu 
dėl to pasiuntė šitokį per
spėjimą Anglijai ir Franci
jai.

Paryžius. — Francūzų la
kūnai vakariniame fronte 
nušovė žemyn du vokiečių 
lėktuvus, kaip praneša 
francūzų komanda, žuvo 
vienas francūzų lėktuvas.

Berlin.—Vokiečių lėktu
vai nukirto du francūzų 
lėktuvus ir vieną anglų, o vo
kiečiai prarado vieną savo

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris C. Hull 
patvarkė, kad šios šalies 
ambasadorius Frakcijai 
Wm. C. Bullitt gali išlėkt 
trečiadienį , (vakar) iš Wa- 
shingtono j Paryžių. Hull 
atmetė reikalavimą kongre- 
smano H. Fisho sulaikyti 
Bullittą, kad kongresinė už
sienių reikalų komisija ga
lėtų padaryt Bullittui kvo
timą, ar jis nežadėjo talki
ninkam, kad Jungtinės Val
stijos kariaus išvien su An
glija ir Franci j a prieš Vo
kietiją.

Valdžia kreivai žiūri į 
senatoriaus R. R. Reynold- 
so įnešimą kongresui, kad 
Bullittas ir Rbosevelto tai
kos pasiuntinys Sumner 
Welles ateitų į kongreso už
sienių reikalų komisiją, ir 
parodytų, kokias kalbas jie 
sakė Europoje bei ką pri
žadėjo Anglijai ir Franci- 
jai.

Tuos prižadus Bullittas ir 
Kennedy davę grafui Po- 
tockiui, Lenkijos ambasa
doriui Washingtone, ir tal
kininkų diplomatam Londo
ne ir Paryžiuje, kaip tvirti
na vokiečiai savo “Baltojoj 
Knygoj.”

‘Daily Worker’ Neįsire
gistravo Kaip ‘Sveti
mos Šalies Agentas’

Vokiečiai Sako, Jų Oro 
Bombos Sužeidė Kelis 

Anglų Karo Laivus

'T ?

/■

Gana šilta irlėktuvą, kaip sako vokiečių 
komanda.

VOKIEČIAI RODO “PRI
ŽADŲ DOKUMENTUS”
Berlin.—Vokiečių valdžia 

atidarė viešą rodymą doku
mentų, kuriuos jinai sučiu
po iš Lenkijos archyvų 
Varsavoj. Tarp tų doku
mentų yra, kaip vokiečiai 
teigia, nuorašai prižadų, 
kuriuos dąvė Amerikos am
basadorius Francijai Wm. 
C. Bųllitt ir Amerikos am
basadorius Anglijai Joseph 
Kennedy: jiedu žadėję, kad 
Amerika, galų gale, eis ka
riaut išvien su Anglija ir

Legionieriai Pagrobė Mai- 
nierių Vadą Minericbą

Pittsburgh, Pa.—Ameri
konų legionieriai, nuduoda
mi esą federalės valdžios 
agentai, užpuolė susirinki
mą privačiame name Wa
shingtone, Pa.; pagrobė 
mainierių vadą Ant. Mine- 
richą ir nugabeno jį į ka
lėjimą. Po kvotos, Minerich 
buvo paleistas.

New York. — Amerikonų 
biznio laikraščiai paskelbė,, 
būk “Daily Worker,” Ko
munistų Partijos organas 
įsiregistravęs, pagal Ame
rikos įstatymą, reikalaujan
tį, kad įsiregistruotų visų 
svetimų šalių agentai bei 
agentūros šioje šalyje.

“Daily Workerio” redak
torius C. A. Hathaway per 
spaudą pareiškė, jog bizniš- 
koji spauda melavo, būk 
“Daily Worker” šitaip įsi
registravo. Jis pranešė, kad 
Amerikos valstybės minis
terija reikalavo tik pasa
kyt, iš kokių šaltinių užsie
niuose “Daily Worker” 
gauna žinių; tai “Daily 
Worker” ir sužymėjo tuos 
savo užsieninių žinių šalti
nius. Bet Amerikos valsty
bės ministerija to reikalau
ja ir iš kitų amerikinių lai
kraščių, ir jie taipgi parodo 
savo žinių šaltinius užsie
niuose, kaip pastebėjo “Dai
ly Workerio” redaktorius.

Berlin,, bal. 3.—Vokiečiai 
praneša, kad jųę lėktuvai 
didžiausiomis bombomis 
bombardavo Anglijos karo 
laivus Scapa Flow įlankoje. 
Sako, bombos tiesiai patai
kė į kelis laivus, ir dėl to 
vienas karo laivas labai pa
sviro šonu žemyn, o iš kito 
laivo smarkiai išsiveržė ug
nis ir dūmai. Keli kiti ang
lų kariniai laivai buvę su
žeisti artimais sprogimais 
bombų, nukritusių į vande
nį.
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Potviniai Atslūgsta

uz- 
die-

o Wilkes Barre, Pa., bal. 3.
— Laipsniškai atslūgsta 
potviniai šičia ir aplinki
niuose angliakasyklų mies-

iViiBS-’JįAS'J

Pelley Fašistai “Pasiruošę” 
Nuverst Amerikos Valdžią

ličiu v lovivii du. 11 iinuuov augiicuxaoj
Franeija prieš Vokietiją.1 tupse ir miesteliuose.

Vokiečiai Kriušinsią Talki
ninkus Vakarų Fronte

Berlin, bal. 3.—Feldmar- 
šąląs Goering pareiškė, kad 
Vokietija sumobilizavo vi
sas reikiamas jėgas kirst 
nulemiantį sihūgį Anglijai 
ir Franci j ai vakarų fronte. 
Tai būsiąs toks žaibiškas 
karas, kokiu vokiečiai 
kariavo Lenkiją per 18 
nų.

ROOSEVELTAS LAIMI 
NOMINACIJAS

Nominacijose kandidatų į 
prezidentus, R o o s e v eitas 
gavo treja tiek daugiau bal
sų už vice-prezidentą Gar- 
nerį Wisconsino valstijoje 
ir laimėjo “kriušinančią 
daugumą balsų” New Yor
ko valstijoj prieš Garnerį.

Republikonų kandidatas į* 
prezidentus Th. Dewey lai
mėjo nominacijas prieš ki
tus republikonų kandidatus^ 
Wisconsine ir New Yorko 
valstijoj.

Washington. — Dorothy jai, kad jo komanduojami 
Waring liudijo tyrinėjau- fašistai’ yra pasiruošę mar
čiai kongresinef Dieso ko-'šuot į Washington^, nu- 
misijai, kad Sidabramarš- ’ verst Amerikos valdžią ir 
kinių fašistų vadas W. D. įsteigt savo diktatūrą šio- 
Pelley jau 1934 metais sakė. j e Šalyje.
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Taigi, kurie turi akis, tegu mato, o ku
rie turi ausis, tegu girdi! i

joj kovos įgauna naujas formas ir abi 
pusės rengiasi prie griežtesnių susikirti- 
iKų.”’ ' > .

ir žodžiai
Knygoj,” laiš- 

Potocki iš Wa-

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

pirmiau gyvęnp 150,000,000 žmonių. Chi- 
nija dar turi 2,376,500 ketv. mylių su 
250,0W,’000 gyventojų plotą. Taigi’ ChinL
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dvarų karalystė! Jo vyriausi palociai 
buvo Neisweiržėj, o dvarai buvo išsimė
tę po visų Vakarinę Baltarusiją, Ukrai
ną ir dalį Lenkijos. Patsai Radzwilas sa
ko, kad visi jo dvarai buvo didesni, ne
gu Belgijos karalyste. Belgija gi užima 
11,775 ketvirtaines amerikoniškas my
lias pločio.

Tačiau, kai kunigaikštis ~ Radzwilas 
verkia, tai buvusieji jo vergai-kumečiai 
ir darbininkai — džiaugiasi!

Kovokime Prieš Cenzūrą 
SLA Organe

Ketvirta d., Balandžio 4, 1940

Kas Turi Akis, Tegu Mato, o 
Kas Turi Ausis—T e girdi

CIO vado, John.L. Lewis, kalba, ku
rią jis sakė pereitą pirmadienį Monon
gah, W. Virginijoj, yra svarbus šių die
nų dokumentas. Kalbėdamas milijonų 
organizuotų darbininkų vardu, Mr. Le
wis davė įspėjimą visiems karo ruošė
jams, visiems, kurie pamiršta naminius, 
tautos reikalus, o bando gelbėti Angli
jos ir Francijos imperialistams kariauti.

“Amerika nedalyvaus Europos kare,” 
sakė CIO vadas. “Mes, amerikiečiai, tu
rime savus klausimus išspręsti čia pat, 
namie. Mums reikia darbų ir teises gy
venti.”

Kiek šituose žodžiuose pasakyta! 
“Amerika nedalyvaus kare,” reikia su
prasti, Amerikos darbo žmonės neleis 
karo ruošėjams įvelti šią šalį į karą. 
Mes turime rūpintis amerikiniais klausi
mais: sumažinti, jei ne visai panaikinti, 
nedarbą, pagerinti žmonių gyvenimą, 
pašalinti reakciją. Amerikoj dar vis yra 
arti 12-kos milijonų bedarbių. Tik nedi
delė dalis jų tegauna padirbėti prie 
WPA darbų. Kiti negali surasti samdy
tojo, kuris pirktų jų darbo jėgą. Jie gy- 

' vena pusbadžiai. Jų gyvenimo x lygis vis 
eina žemyn.

Mr. Lewis įspėjo p. Rooseveltą ir ki
tus demokratų partijos lyderius, kad jie, 
jei nori laimėti prezidentinius rinkimus, 
turi pakeisti savo šių dienų politiką. Jei
gu jie to nepadarys, tai Amerikos žmo- 
nėsr—darbininkai, farmeriai, intelektua
lai—savo kandidatus išstatys ir juos iš
rinks.

Tai kitas svarbus Mr. Lewiso pabrėži
mas. Tokio pasisakymo Amerikos darbo 
žmonės senai troško iš vyro, kuris at
stovauja mases organizuotų darbininkų.

Ir ne tik taip kalba CIO vadas. Kiek
vienas pažangesnis žmogus, kuriam rūpi 
taika ir Amerikos žmonių gėris, pana
šiai nūnai mintija ir kalba.

Pereitą savaitę Seattle  j (Wash.) įvy
ko masinis mitingas, sušauktas Wash
ington Commonwelth Federacijos. Kal
bėtojų tarpe buvo Federacijos sekreto
rius, Howard Costigan. Be kitko Mr. 
Costigan šitaip pasakė:

“Amerikos žmonės nenori karo prezi
dento 1940 metų rinkimuose, netgi ir 
tuomet, jei tuo kandidatu būtų F. D. 
Rooseveltas.”

Toki ir panašūs balsai šiandien kyla iš 
atsakomingų viesuomenininkų ir darbi
ninkų vadų. Jų bus ir daugiau, nes žmo
nių masės yra nusistačiusios prieš karą 
ir prieš tuos, kurie Ameriką ruošia ka-

Radzwilo Dvarų Karalyste
Buvusioj Lenkijoj ne vien tautų ma

žumos—lietuviai, baltarusiai, ukrainie
čiai, Čechai, vokiečiai buvo pavergti, bet 
ir patys lenkai darbininkai ir valstiečiai 
•gyveno vergiškai, nors ten prie valdžios 
lovio dažnai stovėjo menševikai, arba iš 
menševikų išsivystę nauji “demokratai.” 
Kapitalistai, dvarponiai, visokios senos 
karalių giminės, kunigija—lėbavo, o dar
bo liaudis vergavo.

Štai iŠ Nice, Francijos, praneša*,, kad 
ten pribuvo kunigaikštis Leonas Radz
wilas, kurį pirmiau buržuazija kelis kar
tus buvo apverkusi ir skelbė pasauliui,* 
būk Sovietai “budeliškai jį nužudė”, 
Radžvilas gyvas ir sveikas, tik nelinks
mas. Nelinksmas todėl, kad dingo jo

Chinija ir Japonijos “Kiaušinis”
Greit sueis trys metai, kai Japonijos 

imperialistai pradėjo karą prieš Chinįją. 
Kai karas prasidėjo, mes “Laisvėj” ra
šėme, kad tai bus žiaurus, ilgas, daug 
gyvasčių paimąs karas, kuris galų-gale 
turės užsibaigti Japonijos susmukimu. 
Daugelis net ir gerų žmonių tam netikė
jo, jie sakė: “Kaip Chinijai atsilaikyti 
prieš Japonijos jėgas!”

Taip, mes Japonijos karo jėgų svar
bos nemažiname. Japonija buvo ir yra 
nuo galvos iki kojų apsiginklavusi. Bet 
mes sakėme, kad niekas negalės pavergti 
450,000,000 chinų, kada jie, Komunistų 
Partijos iniciatyva apsijungė apsigyni
mui. Kaip žinome, Chinija nebuvo pasi
rengusi karui. Pasauliniai imperialistai 
buvo suskaldę ją į grupes; kiekvienoj 
provincijoj viešpatavo kokis nors impe
rialistų generolas. Dalis Chinijos buvo 
Sovietinė. Bet, kai tik Sovietinė Chini- 
j-a ir centraline Nankingo valddžia, su 
generolu Chiang Kai-sheku priešakyj, 
susitarė bendrai gintis, tad laipsniškai 
buvo likviduoti atskiri generolai, provin
cijų valdytojai. Chinija pradėjo stiprėti.

Ant Chinijos užpuolė galinga Japoni
jos karo mašina. Buvo numatyta, kad 
ten bus trys karo laikotarpiai: (1) Chi
nijos armija turės trauktis prieš galin
gą Japonijos ir gerai techniškai ginkluo
tą armiją, žinoma, kiekvienoj vietoj pa
darant jai nuostolių. (2) Kariaujančios 
jėgos daug-maž susilygins ir karas eis 
tose pat vietose ir, (3) Chinija, beka
riaudama sustiprės, išauklės savo armi
ją, geriau ją centralizuos, apginkluos ir 
pereis į užpuolimą, kad japonus išvarius 
iš savo žemės. , .

Karas taip ir eina. Pirmame laikotar
pyje chinai traukėsi ir labai gerai veikė. 
Niekur. japonams nepavyko apsupti ir 
sunaikinti chinų armijos gyvąją jėgą.

Jau antri metai, kai karas eina antro
jo laikotarpio padėtyj. Chinai sulaikė ja
ponų pirmyneigą. Vietomis, kur pirmiau 
japonai tik po ilgų ir didelių mūšių 
ėmė miestus, tai chinai trumpais, 
skaudžiais smūgiais juos išmušė.

Dabar karas Chinijoj yra pabaigoj
trojo laikotarpio ir pradžioj trečiojo, ka
da chinų jėgos ruošiasi prie užpuolimų 
ant japonų. Tą mato ir Japonijos impe
rialistai. Jie norėtų suskaldyti Chinijos 
liaudį, susilpnyti smūgį prieš japonus. 
Jie susirado išdaviką asmenyje Wang 
Ching-wei, kuris pirmiau veikė išvien su 
Chiang Kai-sheku, ir sudarė naują Chi
nijos valdžią tose teritorijose, kurias Ja
ponija yra užkariavusi.

Kada eina karas, tai Anglijos ir Fran
cijos imperialistai dar daugiau nusilei
džia Japonijai. Vokietija turi pilnas ran
kas darbo ir nesikiša į Chiniją. Sovietų 
Sąjunga gelbėjo ir gelbsti Chinijos liau
džiai, bet kada Anglijos ir Francijos im
perialistai tai Azijoj, tai Europoj, užsi
ima provokacijomis prieš Sovietus, tai ir 
jie priversti daugiau kitur budėti, o ma
žiau Chinijoj. Vienok, atrodo, kad Ja
ponijai vargiai pavyks suklaidinti bent 
kiek didesnį chinų skaičių. Chinai jau 
kelis išdavikus nudėjo. Jie su neapykan
ta ir pasibjaurėjimu atsineš ir linkui 
Wang Ching-wei išdaviko ir jo valdžios. 
Jungtinės Valstijos neva purtosi prieš 
Japbniją ir nepripažįsta sudarytosios 
Wang Ching-wei valdžios, bet tas neturi 
didelės Reikšmės, nes šios šalies valdonai 
tik todėl priešinasi japonams, kad jie pa
tys nori Chinijoj viešpatauti, o Chinijos 
liaudis nenori jokių užsienio “globėjų”. •

Tad Chinija, kaip buvo, taip ir yra 
pati viena; tik su Sovietų pagalba, turi 
ginti savo laisvę.

Apskaitliuojama, kad dabar Chinijoj 
Japonija turi 2,000,000 karių armiją, o 
Chinija karo fronte 2,500,000 karių. Iki 
šiol Japonijai karas atsiėjo 1,000,000 už
muštais ir sužeistais, o Chinijai—2,000,- 
000 ir daug civilių žmonių. Japonijai ka
ras pinigiškai kaštavo apie $3,000,000,- 
000. Ji turi užėmusi 526,500 ketvirtainiš- 
kų amerikoniškų mylių Chinijos, kur

SLA Narių Komiteto Pareiškimas
Skaitydami “Laisvėje” (kovo mėn. 25 d. laidoj) su- 

cenzūruotą Kl. Jurgelionio, “Tėvynės” redaktoriaus, 
straipsnį, patys savo akimis netikėjome. Netikėjome, nes 
nemanėme, kad kada nors SLA prigyventų prie tokios 
padėties, kai jo organo redaktoriui turėtų būti užčiaupta 
burna, kai jis neturėtų teisės pareikšti savo nuomonės 
svarbiaisiais SLA reikalais.

Deja, vėliau patyrėme, kad paminėtasis straipsnis iš 
tikrųjų buvo sucenzūruotas—jį sucenzūravo pp. Grigai
tis, SLA Apšvietos Komisijos pirmininkas ir p. Bago- 
čius, SLA prezidentas.

Paminėtasis straipsnis neįvardijo jokių asmenų ir 
jiems neprimetė jokių kriminalybių. Paminėtajame 
straipsnyj buvo kalbama tiktai apie tai, kaip šiandien 
SLA stovi, kas reikėtų daryti, kad blogi dalykai būtų 
pašalinti.

Mes klausiame SLA narių: ar galima ilgiau tokia pa
dėtis,--kai SLA organo redaktoriui užčiaupta burna 
SLA reikalais žodį tarti,—toleruoti? Prie ko tas mūsų 
organizaciją prives? Kokią demokratiją, pagaliau, pp. 
Grigaitis su Bagočiumi nori SLA įvesti?

Mes puikiai žinome, kad SLA narių dauguma yra prie
šinga tokiems cenzūrininkų žygiams. Mes žinome, kad 
SLA nariai nori matyti savo organizacijoj demokratinį 
dalykų aiškinimą. Mes puikiai žinome, kad šiuo SLA 
pild. tarybos rinkimų metu ir metu ruošimosi prįe sei
mo, kiekvienas SLA narys turi teisę išsireikšti organe 
savo pažiūras linkui mūsų organizacijos ateities.

Taigi mes protestuojame prieš įvedimą “Tėvynėje” 
cenzūros. Mes raginame visus SLA narius ir kuopas pa
reikšti savo protesto balsą prieš cenzūrą.

SLA nariai!
Sekančiuose savo kuopų susirinkimuose kelkite protes

to balsus prieš “Tėvynės” cenzbrius. Reikalaukite, kad 
“Tėvynėje” turėtų teisę pasireikšti visi SLA nariai 
sais mūsų organizacijos reikalais.
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Siųskite savo protestus į SLA Centrą ir spaudą!
SLA NARIŲ KOMITETAS.

Lillian Kavaliauskaitė, Sekretorė, 
415 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Amerikos Taika ir Druska
' ‘ . i

Vokietijoj paskelbė “Bal
tąją Knygą”, kurioj įtalpi
no dokumentus rastus Len
kijos užsienio ministerijos 
šėpoj, Varšavoj. .Tarpe tų 
dokumentų yra laiškai Len
kijos atstovo Washingtone 
grafo Jerzy Potocki; Len
kijos atstovo Londone ku
nigaikščio Raczynski; Len
kijos atstovo Paryžiuje po
no M. Lukasiewicz; jų pa
sikalbėjimo turinys su Jung
tinių Valstijų atstovu ponu 
William C. Bullitt Paryžiu
je; su Jung. Valstijų atsto
vu Joseph P. Kennedy, Lon
done, su Anglijos valdinin
ku Eden, ir su Francijos 
valdonais. Ant kiek tie do
kumentai yra teisingi, tai 
ne mums spręsti. Bet kada 
šalis skelbia apie “neutra- 
lę” šalį—Jungtines Valsti
jas tokius dalykus', kurie 
negali Jungtines Valstijas 
priartint prie Vokietijos, tat 
ar tenka abejoti dokumentų 
tikrumu? Juk kiekvienas 
sveikai protaująs supras, 
kad kuo daugiau Vokietijai 
priešų, tai jai pačiai blo
giau. Jeigu Vokietija tuos 
dokumentus skelbia, tai 
veikiausiai turi rimtą pa
matą.

Mums svarbu tas, kad 
“Baltoji Knyga” iškelia ap
kaltinimus prieš mūsų ša
lies atstovus. Pagal “Bal
tąją Knygą”, tai ponai W. 
C. Bullitt, J. P. Kennedy ir 
kiti kurstė, dar 1938 me
tais, Lenkiją, Franci ją ir 
Angliją karan ne vien 
prieš Vokietiją, bet Italiją 
ir Sovietų Sąjungą ir paža
dėjo Jaungtinių Valstijų 
pilną karinę pagelbą. Paža
dėjo Jungtines Valstijas 
įtraukti į kąrą Anglijos ir 
Francijos pusėj.

Kaip tik tapo paskelbta 
—__ -__ t-

“Baltoji Knyga”, tai tuo
jau ponas Roose veltas pa
skelbė, kad tas žinias reikia 
imti net su keliais druskos 
grūdais, kad tai Vokietijos 
propaganda.

Valstijos sekretorius po
nas Hull tuojau pasiskubi
no pareikšti, kad nei “aš 
nei mano departmento žmo
nės nesame nei girdė
ję tokius dalykus.” Ponas 
Bullitt tą pat padarė. Užsi
gynė bent ką panašaus ra
šęs- ir neesamos Lenkijos 
atstovas Washingtone gra
fas Potocki. Užsigins, vei
kiausiai, visi Anglijos' ir 
Francijos valdonai, nes jie 
jau priprato užsiginti.

Amerikos žmonių ramini
mui tūli sako, kad netenka 
kreipti atydos, nes karą ne
gali paskelbti nei vienas 
prezidentas Rooseveltas, nei 
valstijos sekretorius Hull, 
nei ponai Bullitt ir Kenne
dy, bet paskelbia tik kon
gresas.

Tas taip. Bet kas ka£ą 
prirengia, kas. priveda prie 
karo padėties? Ar senai 
kongreso specialė komisija 
tyrinėjo milionierių P. Mor
ganą, kada aikštėn iškilo, 
kad į pirmą Pasaulinį Ka
rą Jungtines Valstijas pa
ruošė milionieriai Morga
nas, Rockef eile ris, tais lai
kais buvęs valstijos sekre
torius ponas Lansingas, tų 
laikų prezidentas Wilsonas, 
dar 1915 metais? Karo pa
skelbimas yra vienas daly
kas, o sąlygų paruošimas 
kitas. Kada sąlygos pa
ruoštos, tai karas jau neiš
vengiamas.

Darbai
“Baltojoj 

ke grafo J. 
shingtono, nuo lapkričio 21,

1938, pasakyta, kad grafui 
Potockiui ponas William C. 
Bullitt sakė, kuris pirmiau 
buvo Maskvoj, o paskui Pa
ryžiuj Jungt. Valstijų at
stovu ir tuo laiku buvo par
važiavęs į Washingtoną, 
tarpe kitko, kad jis specia- 
les teikia žinias Rooseveltui 
apie Sovietų Sąjungą ir i 
tarpe kitko sakė: būk 
“Raudonoji Armija, po ap
valymų, visai yra bespėkė, 
netinkama karui, kad So
vietų Sąjunga, tai ligotas 
žmogus Europoj.”

Jeigu mes prisiminsime ' 
1938 metų kapitalistų spau
dos propagandą, tai rasime 
visur tą pat. • Tada ponas 
Lindberghas paskelbė, kad 
“Sovietų lėktuvai ir lakū
nai niekam netikę.” Tada 
diena iš dienos kapitalisti
nė spauda šaukė: “Hitlerį, 
Eik ant Ukrainos!” “Rusi
ja neturi jėgų!”, “Ukraina 
turtingiausias Europoj 
kraštas, ten yra elektros 
didžiausia stotis, derlin
giausi laukai, daug žibalo, 
kviečių, cukraus runkelių, 
plieno, geležies, miškų, mi
neralų ir atsidaro kelias į 
Sovietų Užkaukaziją ir Ba
kų aliejaus šaltinius!” Kaip 
sykis tuo laiku Anglija ir 
Franci j a bandė izoliuoti So
vietų Sąjungą nuo Europos 
reikalų. Kaip sykis tuo lai- 
laiku Franci j a suardė su 
Sovietais bendro apsigyni
mo sutartį. Kaip sykis tuo 
laiku Francijos ir Anglijos 
buržuazija išdavė Čechoslo- 
vakiją ir paruošė jos likvi
davimą. Kaip sykis tuo lai
ku Anglijos knygų išleistu- 
vė. “Dent” išleido Ernesto 
Henry pagarsėjusią knyką 
“Hitleris Puola Sovietų Są
jungą”. Ir daugybė panašių 
kitų dalykų, kurie buvo nu
kreipti, » kad užleidus Vo
kietiją ant Sovietų Sąjun- 

’ gos. Kada tas nepavyko, 
tai Anglijos, Francijos ir 
Amerikos valdonus apėmė 
baisiausia apmauda. Ponas 
Eden nusigando, kada pa
matė, kad net tokis rusų 
baltųjų generolas Denikin 
ir tai sako, kad jeigu bus 

' tokis ant Sovietų užpuoli
mas, tai visi rusai turės 
gintis.

i “Neutralitetas”, Darbai ir 
Pelnai

Kiekvienas taikos šalinin- ►
kas džiaugiasi, kad ponai 
Rooseveltas, Hull, Bullitt ir 
kiti sako, kad niekas neno
ri įvelti mūsų šalį į karą, 
kurio liaudis nenori. Bet 
ką kalba darbai? Jeigu mū
sų šalis nori būti neutrališ- 
ka, jeigu mums visiems 
brangi taika, tai ar tikrai 
ji yra bepusiška? Ką tada 
reiškia šie faktai:

(1) Kodėl buvo sulaiky
tas Vokietijos laivas “Bre
men” karo išvakarėse, ar 
ne tam, kad jis patektų į 
Anglijos rankas?

(2) Ar galima tikėtis, 
kad kapitalistai trokšta tai
kos, kada jie iš karo daro 
didžiausius pelnus? Juk da
bar Anglija ir Francijayra 
davę užsakymų daugiau, 
kaip už $1,000,000,000?

(3) Ar tai yra “neutrali
tetas,” kada Anglijai ir 
Franci j ai budavojama apie 
9,000 karo orlaivių, parduo
dama patys naujausi karo 
lėktuvai ir gaminami kiti 
ginklai?

(4) Jeigu “Bremen” bu
vo sulaikytas ir ant jo j ieš
kota paslėptų kanuolių, kai
po prasikaltimo neutrališ- 
kame porte, tai kodėl An-

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Aš norėčiau žinoti, ar 

“Laisvė” moka savo kores
pondentams už raštus? Jei
gu moka, tai ir aš galėsiu 
parašyti žinių iš mūsų 
miesto.

Naujokas.
Atsakymas

“Laisvė” savo korespon
dentams už raštus nemoka. 
Jie rašinėja visai savano
riai ir visai veltui. Už tai 
dienraštis labai įvertina sa
vo korespondentų pasišven
timą ir labai dėkingas jiems 
už jų nuoširdžią talką. To
dėl ir jūs, jei rašysite, tu
rite suprasti, kad už tai ne
gausite jokio finansinio at
lyginimo.

glijos ir Francijos ginkluoti 
laivai randa sau prieglaudą 
mūsų prieplaukose?

(5) Ką reiškia, kada An
glijos ir Francijos karo mi
sijos atvirai turi savo raš
tines New Yorke ir supirki
nėja karo ginklus?

(6) Kodėl Jungt. Valsti
jos tik švelnioj formoj" ke
lia protestą prieš Anglijos 
sauvaliavmą ant jūrų, su
laikymą Jungt. Valstijų lai
vų ir konfiskavimą pašto?

(7) Kodėl leidžiama An
glijos ir Francijos karo lai
vams ir ginkluotiems lai
vams laužyti Pan Ameri
koniškos konferencijos nu
statytą 300 mylių vandens 
saugumo zoną?

(8) Kodėl Finliandijoj, 
greta Anglijos ir Francijos 
imperialistų, kurie buvo at- 
sakomingi už tą karą, bu
vo ir Jungtinių Valstijų ka
ro lėktuvai ir kiti ginklai?

(9) Kodėl uždrausta 
Jungt. Valstijų piliečiams 
reikšti* protestą prie Fran
cijos ir Anglijos konsulatų?

(10) Kodėl Jungt. Valsti
jų atstovas Franci jo j ponas 
W. C. Bullitt ir buvęs at
stovas Lenkijoj ponas A. J. 
Biddle, darė peržvalgą Len
kijos armijos pulkų Franci- 
joj?

(11) Ar Amerikoj kapi
talistinės spaudos vienpusi
škumas, atviras stojimas už 
Anglijos ir Francijos rei
kalus, nėra ruošimas šios 
šalies į karą?

(12) Kodėl pono Welles 
“taikos misija” yra apsup
ta didžiausios slaptybės 
skraiste?

Mums atrodo, kad virš 
suminėti žygiai, ir dar visa 
eilė kitų, netarnauja šios 
šalies taikai. Ir mums at
rodo, kad jau yra mūsų ša
lyj žmonių, kurie į kiekvie
ną pilietį, kuris trokšta tai
kos, kalba už taiką, žiūri, 
kaip į prasikaltėlį. Jeigu ne 
taip, tai kiek balsų yra už 
taiką, kapitalistinėj spau
doj?

Mums atrodo, kad Vokie
tijos valdonai paskelbė 
“Baltąją Knygą” tuo sume
timu, kad suardyti planus 
tų ponų, kurie greitoj atei
tyj planavo Jungtines Vals
tijas įvelti į karą. Juk kada 
paskelbta dokumentai, ku
rie nurodo, kad mūsų šalis 
bus pastatyta Anglijos ir 
Francijos imperialistų pu
sėn, tat tą padaryti, reikštų 
patvirtinti “Baltosios Kny
gos” išdėstytą poziciją.

Vienaip ar kitaip, o 
“Baltoji Knyga” turi dide
lės reikšmės Jungtinių Val
stijų piliečiams. Ji dar kar
tą persergsti, kad karo pa
vojus labai greitai artinasi 
ir mes neturime snausti. 
Kovos už taiką reikalai tu
ri būti pirmoj vietoj.

D. M. š.
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- ' Trecias pusi

Mat, dabar taip priviso daug 
visokių tų karčiamų ir užeigų, 
kurių savininkai vilioja ten 
jaunas merginas, kad patenki
nus kostumerius, kad pasida
rius daugiau pelno. Kadangi 
dabar šimtai ir tūkstančiai 
jaunų merginų vaikštinėja be 
darbo, tai jas nesunku prisi
vilioti ir nupuldyti.

Kovo 11 dieną policija už
klupo Jockey Club gemble- 
rius, suėmė 38 savininkus. 
Vienus nubaudė po $500, o 
kitus po mažiau.

J. -SS
•die ■ •

Kitas Straipsnis, Kurį pp. Grigaitis ir 
Basučius Sucenzūravo

žemiau telpąs straipsnis 
buvo parašytas “Tėvynei” ir 
buvo jau pradėtas spausdin
ti (kovo 29 d. laidoj), bet 
pp. Grigaičio ir Bagočiaus 
cenzūros ranka įsakė jį su
laikyti. Taigi jau antras 
diskusinis straipsnis, kurį 
SLA reikalais parašė “Tė
vynės” redaktorius, bet ku
rio pp. Grigaitis su Bago- 
čium neleido dėti “Tėvy
nėn.” Sucenzūruoto straips
nio vietoje įdėtas kitas 
straipsnis—“Paaiškinimas.” 
—“Z,.” Red.

Kam Ta Cenzūra?
Scrantono SLA seime bu

vo vienas labai reikšmingas 
atsitikimas. Buvo įnešta, 
kad Tėvynės redaktorių ne 
seimas rinktų, bet kad jį 
samdytų Pildomoji Taryba. 
Išgirdę tokį įnešimą visi de
legatai sušoko jam priešin
tis, visiškai pamiršdami vi
sus sriovinius skirtumus. 
Pasipriešinimas iš delegatų 
pusės buvo toks visuotinas 
ir toks širdingas, kad įne- 
šėjai tą savo įnešimą labai 
skubiai ištraukė.

Tai yra gražus įvykis Su
sivienijimo istorijoj.

Seimo delegatai čia išrei
škė, kaip Susivienijimo na
riai žiūri į savo organą ir 
į savo redaktorių. Susivie
nijimo organas turi būti 
narių organas, o ne vien 
Pildomosios Tarybos. Susi
vienijimo organas turi būti 
nepriklausomas. Jame kiek
vienas narys nori turėti tei
sę savo nuomonę išreikšti, 
nežiūrint ar ji patinka Pil
doma jai Tarybai ar ne. Su
sivienijimo organe turi ras
ti atspindį visas narių vei
kimas, o taip pat ir jų sam
protavimai apie reikalingus 
organizacijai pagerinimus. 
Susivienijimo organas turi 
būt išreiškėjas narių orgar 
nizacijinio gyvenimo, o taip 
pat ir jų tribūna. Susivieni
jimo nariai nori laisvo, ne- 

• varžomo organo, kurio nei 
Pildomoji Taryba nei kas 
kitas necenzūruotų. Tą vis
ką išreiškė seimo delegatai, 
kaip savo kuopų atstovai, 
kada jie taip karštai pasi
priešino įnešimui, kad Tė
vynės redaktorius būtų Pil- 
domiosios Tarybos samdi
nys. Jiems buvo aišku, kad 
su nelaisvu redaktorium 
Susivienijimo nariai netu
rės laisvo organo.

Ši Susivienijimo
valios vaizdingą pareiškimą

rie būdavo madoj pirmiau. 
Dėl to Tėvynė pasidarė ma
lonesnė. Bet Tėvynėje kiek
vienas narys visuomet turė
jo ir turi vietos išreikšti 
savo nuomonę apie organi
zacijos reikalus. Ir man tik 
smagu, kad nariai rašo į 
Tėvynę ne tik koresponden
cijas, bet savo sumanymus 
organizacijos naudai ir sa
vo atsiliepimus apie kitų 
sumanymus. Tėvynė nėra 
tik biznio garsinimo orga
nas arba tuščių pasigyrimų 
lapas. Tėvynė yra mūsų or
ganizacijos veidrodis, kurs 
lygiai atspindi ir tai kas 
pas mus yra bloga ir tai 
kas gera. Į Susivienijimo 
narių mintį aš visuomet pa
laikiau ir palaikysiu Tėvy
nę kaipo jų laisvą organą.

Todėl aš manau, kad Pil
domoji Taryba didelę klai
dą padarė, o kartu ir nusi
žengimą prieš SLA konsti
tuciją, parašiusi savo “įsta
tymus” Tėvynės redakto
riui suvaržyti ir paskyrusi 
cenzorių Tėvynei cenzūruo-

ti. Tas nepatinka man, kai
po laisvam žmogui ir kaipo 
rašytojui, kurs tik žmoniš
kumu vaduojasi, savo raš
tais skleisdamas tik gerą. 
Tas nepatiks, aš žinau, ir 
Susivienijimo nariams ir 
seimo delegatams. Ta visa 
cenzūra neturi senso. Ban
dymas ją įvesti taip griež
tai yra priešingas tam lais
vės ūpui, kurs gyvuoja na
riuose ir kurs taip reikš
mingai pasireiškė Scranto
no seime. Tas ūpas pas mus 
tebėra gyvas ir reikia tikė
tis visuomet bus gyvas. 
Taigi reikia tikėtis, kad ir 
ta sumanyta cenzūra pra
nyks taip ūmai, kaip ūmai 
ji buvo gimusi.

Kaip Tėvynės Redakto
rius turi tik patariamą bal
są Pildomosios Tarybos rei
kaluose, taip Pildomoji Ta
ryba turi tik patariamą 
balsą redakcijos reikaluose. 
Tik seimas yra viršininkas 
abiejų.

Kl. Jurgelionis, 
Tėvynės Redaktorius.

Petras Panto buvo dingęs lie
pos 14 d., 1939. Dabar pa
aiškėjo, kad j j gengsteriai nu
žudė; Panto kovojo, mat, Lai- 
vakrovių Unijoj (ADF) prieš 
neteisybes, dėlei kurių darbi

ninkai daug nukenčia.

žinoma, Galės
—Ponas bankininkas pra

neša, kad negalės tamstos 
priimti. Jis guli lovoj ir 
serga. Bečiuoždamas susi
trenkė nugarą.

—Pasakykit jam, kad aš 
ne imtis su juo atėjau, bet 
tik pinigų pasiskolint.

Lietuvos-Amerikos Prekybiniai Ryšiai
(Prisiųsta)

Šia proga pirmu kartu 
galima išsamiau Amerikos 
lietuvių visuomenę painfor
muoti, kaip dabartinio karo 
metu Lietuva, nugalėdama 
daug kliūčių, sėkmingai ug
do prekybinius ryšius »su 
Amerikos Jungtinėmis Val
stybėmis.

Kaip jau Amerikos lietu
viams žinoma, p r a džioj 
1938 m. New Yorke atida
ryta pastovi prekybos įipo- 
nė, kurią čia įsteigė trys 
didžiosios Lietuvos ekono
minės organizacijos: Mais
tas, Lietūkis ir Pienocent
ras. Ši įmonė pavadinta 
Lithuanian - American Im
port and Export Corpor
ation (Litam co r p, 157 
Chambers St., New York,

Pradžioje Litamcorpo 
Bendrovės darbas buvo 
sunkus, reikalavęs daug 
takto, atsargumo ir prama- 
tymo. Sunkumų buvo ne tik 
organizuojant prekių plati
nimo tinklą, bet ir dėl ne
palankių veikimo sąlygų, 
kurios susidarė dėl to, kadi 
kai kurie konkurentai buvo 
ir yra nepatenkinti Litam
corpo atsiradimu, 
ramus,
kliūtis sėkmingai nugalėjo. 
Dabar 
įgavęs pasitikėjimą preky
bininkų šeimoj ir kasdieni
niame gyvenime naudojasi 
jų palankiu traktavimu.

Importas
Nuo susiorganizavimo iki 

pereito vidurvasario Litam- 
corpui teko daugiausia im
portuoti Lietuviški Maisto

produktai. Taip per 10 mė
nesių 1938 m. Litamcorpas 
pardavė Maisto produktų 
už apie $349,280.00. Perei
tais 1939 metais parduota 
už $328,059.00 ir jei ne ka
ras, ta suma būtų prašoku
si pusę milijono. Karui pra
sidėjus importas labai pa
sunkėjo' ir prekės beateina 
nereguliariai.

Exportas
Bet karui prasidėjus Lie

tuva neteko galimybės sau 
reikalingiausių prekių pirk
tis Europoj ir didžiuma jos 
importo, kaip alyvos, gazo
linas, chemikalai, geležis, 
plienas dabar perkama Am
erikoj per Litamcorpą. Re
guliarus susisiekimas su 
Lietuva karui prasidėjus 
buvo labai apsunkintas, ir 
vėliau visai nutrauktas. 
Nuperkamos prekės tenka 
gabenti specialiai tam tiks
lui nusamdomais laivais.
Lietuvos Vėliava Amerikos 

Vandenyse
Besirūpinant laivo

samdymu nupirktų Liet
ūkiui prekių pervežimui, 
buvo užtiktas geras pirki
nys, kuris ir buvo pasiūly
tas Lietuvai. Iš Lietuvos 
Baltijos Lloydo gautas at
sakymas, kad jie domisi 
pirkimu. Reikalą ištyrus ir 
su laivo savininkais suėjus 
į kontaktą, susitarta dėl 
kainos, kurią Lietuvos Bal
tijos Lloydas priėmė ir 
tuojau buvo padarytas lai
vo DENNY užpirkimas. 
Litamcorpo vedėjui p. Gri
goniui teko skubiai išvykt į 
New Orleans, kame buvo

per-

vardą pasipuošęs trispalve 
Lietuvos vėliava. Laivo var
das DENNY paliktas kai- 
kurių formalumų sumeti
mais, pridedant prie jo žo
dį Lietuva:. Taip, kad dabar 
ant abiejų laivo šonų, tarp 
trispalviu vėliavų, yra dide
lės raidės “DENNY LIE
TUVA”.

Nedidelis tai laivas, kaip 
nedidelė ir mūsų tėvynė 
Lietuva. Tačiau jis yra mū
sų pasididžiavimu, mūsų 
džiaugsmu, rodančiu nuo
latinę Lietuvos žingseną 
pirmyn, nebojant pavojų ir 
sunkių gyvenimo aplinky
bių. Su laivu DENNY Lie
tuvon teplaukia ir mūsų ge
riausi linkėjimai mūsų 
vynei augti ir stiprėti.

■ «__________  A i

Lowell, Mass.

tė-

MŪSŲ ŽINIOS

Pėr dvi dienas—kovo 24 
25—čionai buvo demonstr

Kovo 25 dieną sudegė viena 
iš didžiausių krautuvių. Nuo
stolių padarė už $30,000.

Vietinė radio stotis atsisakė 
perleisti kunigo Coughlino 
prakalbą. Kai kurie krikščio
nys užsigavo.

Akron, Ohio
=

Laukiama Svarbios Kon
vencijos

Gegužes 18 ir 19 dienomis 
čionai .yra šaukiama Komunis
tų Partijos Ohio valstijos kon- 
vencija. Tai bus konvencija, 
kurioje komunistai nominuos 
komunistų kandidatus į valsti
jos gubernatorius, gubernato
riaus pagelbininkus, valstijos 
senatorius, taipgi duos savo 
rekomendaciją, kas šį rudenį 
rinkimuose turėtų būti Ameri
kos Komunistų Partijos kan
didatu į šalies prezidentus ir 
vice-prezidentus. Taipgi Ši 
konvencija išrinks nuo Ohio 
valstijos atstovus į Komunistų 
Partijos nacionalę konvencijų, 
kuri įvyks New Yorke pabai
goje gegužės mėnesio.

Komunistų konvencijoje ti
kimasi turėti net penkius šim
tus delegatų ir svečių. Susida
ro rimta problema su nakvy
nėmis. Todėl partijos Akrono 
skyrius atsišaukia į visus geros 
valios žmones priimti po vie
ną arba po porą delegatų dėl 
pernakvojimo.

Kurie turite vietos dėl per
nakvojimo, praneškite parti
jos raštinei po num. 304 Ev
erett Building, arba telefonu

Rėp.

Bi fh
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Kovo 25 dieną kalbėjo 
Mass, valstijos real estate su
sivienijimo pirmininkas ir pa
smerkė valdžios budavojamus 
namus. Bet biedniokai laukia 
tų namų. Mat, jiems atsibodo 
gyventi laužynuose.Griaustinis.

ir 
uo- 

jama televizija. Tai buvo pir
mi bandymai svetainėje, 
vis tiek stebuklingas 
mas. Vienoj pusėj 
už kokių 15 pėdų, 
gelsvai šviečiančių 
tįstai lošia, o kitoj 
nos per tam tikrą prietaisą 
matai artistus judant. Pa
veikslai aiškūs, žinoma, dar 
yra trūkumų, būtent, gali ma
tyt tik pusę žmogaus. Būtų 
daug smagiau, jeigu matytum 
visą žmogų. Bet su laiku bus 
prašalintas ir tas trūkumas. 

Televizijos parodymą davė 
visiems veltui Radio Korpora
cija. Televizijos inžinierius 
sakė, kad kita meta televizi- ' V C-
jos paveikslus bus galima 
matyt iš Bostono, tai yra, už 
25 ar 30 mylių.

Viena mergina dainininkė sa
kė: “Man dabar daug sma
giau dainuoti, kai visi mane 
mato.” Toliau ji sakė: “Dar 
būtų geriau, jeigu ir aš galė
čiau matyt publiką.”

Rodosi, tai fantazija, 
laikui bėgant gal ir tas 
galima, tai yra, televizija 
taip ištobulinta, jog radio ar
tistai mastys savo publiką už 
šimtų mylių nuo radio stoties! 

—o—
Kovo 27 dieną pasimirė M. 

Morkūnas, 65 metų senumo. 
Pasimirė lyg ir netikėtai. Tą 
pačią dieną dar buvo 
į YMCA klasę anglų 
mokintis. Laidotuvėms 
navo lietuvis graborius 
Miksa.

Tai 
išradi- 

už sienos, 
po didelių 
lempų ar- 
pusėj ,sie-

Pagal francūzų praneši
mus, vokiečių lėktuvai vis 
dažniau “jieško” susikirti-
mų su francūzų lėktuvais. Jefferson 2322.

WORCESTER, MASS.
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. ' . vKomedija — ’’Vyru Vergija”
Sekmadienį, Balandžio 7 April 

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
29 Endicott St. Pradžia 7 v. v.

laivas ir jo savininkai. Ten 
jis galutinai atliko pirkimo 
formalumus, susitarė ir 
įvykdė naujus pataisymus, 
įrengimus, laivą pastatant į 
aukščiausią transatlantinę 
apdraudos klasę iki ' 1943 
metų. Ten pat vietoje teko 
nusamdyti didžiumą laivo 
įgulos, kuri papildyta pora 
Litamcorpo vietoje nusam
dytų ir iš New York o pa
siųstų jūreivių. Pakrovus 
Lietūkiui nupirktomis pre
kėmis, laivas DENNY iš 
New Orleans pasileido ilgon 
kelionėn į Lietuvą kovo 23 
dieną. Jis pakeliui sustojo 
Bostone (balandžio 1 d.), 
kur pasiėmė daugiau kuro.

Laivas DENNY yra įsta
tytas 1916 metais Norvegi
joj. Jis turi specialų fron
ting sustiprinimą (re-en- 
forcement), taip kad gali 
plaukti jei pasitaiko uoste 
nestiprus užšalimas. SS 
DENNY yra 233 pėdų ilgio, 
1750 D. W: tonų, turįs 900 
arklio jėgų, alyva kūrena
mą, Scotch typo garo va
ry klį, maitinamą 2 šildytu
vų. Jo greitis yra 11-13 jūr
mylių per valandą. SS 
DENNY 1938 m. buvo se
nųjų savininkų išnaujo per
taisytas, įdėta naujos maši
nos, kas apsėjo per 40 tūks
tančių dolerių. Jis buvo 
naudojamas vaisių gabeni
mui ir plaukiojo po Nica
ragua vėliava. Laivą nupir
kus Lietuvos Baltijos Lloy- 
dui, jis perregistruotas 
Šventosios uoste ir plaukios 
po Lietuvos vėliava. Taigi 
SS DENNY yra išviso pir
mas laivas Amerikos van
denyse, garsinąs Lietuvos

bet 
bus 
bus

nuėjęs 
kalbos 
patar- 
W. P.

su

I

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė
tomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

Katrie norite pamatyti, kaip vyrai vargeta po moterų 
letena, tai ateikite pamatyti. Būsite užganėdinti 
veikalu.

DAINUOS BAKŠ1UTĖ IR KRUKONIUTĖ
Visus Kviečia L.D.S. 57 Kuopa

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengtą Susiejimams Įstaiga

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508
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Vieną dieną skaitau laikraš
tyje žinią, kad tapo suareš
tuotos penkios merginos už. 
nemorališką elgimasį. Su jo
mis buvo keli vyrukai nuo aš
tuoniolikos iki dvidešimties me
tų amžiaus. Laikraščiai ir tie 
dorovės skelbėjai su pasidi
džiavimu pasmerkė tas nelai
mingas mergšes. Bet apie vy
rus tai nei prisiminti neprisi
minė. Mat, jų supratimu, jei
gu nelaimingos jaunuolės, ko
kių nors sąlygų verčiamos, nu
puola dorovėje, tai labai bai
siu Bet jeigu vyrai taip pasi
elgia, tai nesvarbu.

Giliau pasižiūrėjus į visą ši
tą dalyką, tai pasidaro labai 
rimtas klausimas. Vis daugiau 
ir daugiau jaunų merginų į- 
puola į tą nupuolimo verpetą.

Ii
ii

ELECTRICGENERALnarių

Litamcorpas yra

Tačiau
taktiškas veikimas

NFP APR ASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

Jūs dabar pa'itc pirkti G-E 
Model LB6B 6.2 ku. pėd. dy
džio, 1940 model už

$11475

Naujai įsigytas Lietuvos laivas “Denny Lietuva”

sitej-r®.-

pęs tame pačiame seime iš
rinktu būti Tėvynės redak
torium. Aš supratau su ko
kiu dideliu pasitikėjimu 
Susivienijimo nariai žiūri į 
savo redaktorių ir kaip 
daug nuo jo laukia. Ir ma
no visas darbas tapo pasi
ryžimu to didelio pasitikė
jimo neužvilti. Aš apsiė
miau atlikti daugiau darbų 
negu to laukiama nuo Tė
vynės redaktoriaus, ir juos 
atlikau ir atlieku. Aš dir
bau ir dirbu Susivienijimui, 
žiūrėdamas į jį eilinių na
rių akimis ir gyvendamas 
jų viltimis. Kada aš ėjau į 
Pildomosios Tarybos posė
džius, tai ne tik mano as
muo ten ėjo, bet mano as
menybėje ten ėjo tūkstan
čiai akių Susivienijimo na- 

. i’ių.
Į Susivienijimo organą aš 

įdėjau visą savo sielą ir sa
vo meilę organizacijai, ku
ria rūpinausi jau daugiau 
kaip ketvirtadalį šimtme
čio. Tėvynėje, man ją reda
guojant, pranyko visi asme
niški pasikandžiojimai, > ku-

Didelė H ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Pirkinys!

b ■

Šeimoms iš keturių ar dauKiau reikia 
DIDELIO šaldytuvo ir štai yra gro
žybė už nužemintą kainą I Visi pato
gumai, Taupumas ir Patvarumas Di
delio General Electric t Virš 16 ket. 
pėd. Vieta Lentynom. Virš 8 ku. pėd. 
padėliui vietos. Iš karto daro 10 sva
rų ledo — 100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant dideli 
8! Jūs galite sutaupyti likusį maistą, 
pirkite valgį po daugiau už žemesnę 
kainą, prisišaldykite daugiau ledo— 

nepritrūkitc vietos savo šaldytuve 
nuostoliais iš priežasties jmt grei- 
“mainymo.”

$11475
VISOS DEžUTftS PLIENINES. NE- 
KODftJ ANČIO PLIENO »tipru» ial- 
dytuvaa. Šaltumo rodyklė. Viduje i v ie
na. Daržovėm klėtka., 7 k a valkų spal
votos lėkitėa. Garsus jbudavotas plie- 
ninia G-E Taupomasis prietaisas.

7HATS THE KUy/ Rli

CHARLES D’ORAZIO & SON 
LICENSED DEALER OF 
REX COLE, INC.

664 Grand Street Brooklyn, N. Y
EVergreenx 4-8784
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Birželio 9 June Piknikas
LIBERTY PARK, BALTIMORE, MD.
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"laisves” Parengimai Kituose Miestuose:

“Laisves” Parengimai Brooklyne
Balandžio 21 April Balius

CENTRAL PALACE SALĖJE
16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

Liepos 7 July Piknikas
KLASČIAUS CLINTON PARK

Betts & Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.

Ketvirtai, Balandžio 4, 1940 
ss

NEW JERSEY

Lietuvos Žinios

Scranton, Pa. Hudson, Mass

D. K. P.

Garsusis Japonijos ugniakalnis, Asama,, pradėjo 
spjaudyti per savo viršūnę lava ir tai sukelia naujų 

baimių karo nualintiems Japonijos žmonėms.

o vai-

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.t

Šiurpūs Balsai iš Lietuvos Katorgos
Rašo

(Tąsa)
Ponas Dilba šis taurusis “pacifistas,” 

baigęs teisių fakultetą džentelmenas, 
žmogus inteligentas imdamasis šitokių 
pareigų neapsiriko. Neradęs sau drau
gų, kurie jam, kaip drąsiam ir kilnios 
dvasios kariūnui išsipasakotų savo pa
žiūras, jis rado reikalingą A. Č. baus
mę už atsisakymą melstis paversti ilga
mečiu sunkiųjų darbų kalėjimu už kurs
tymą prieš valdžią ir prieš karininkus. 
Užtat jis dabar žmogus su praeitim, su 
nuopelnais tėvynei, jis aukštas finansų 
ministerijos referentas ir Kauna apylin
kės tautininkų vadas. Didieji patrijotai 
savo susirinkimuose jį pasitinka su ap
lodismentais. Dėl to, kad vienu žmogum 
daugiau buvo kalėjime, jo sąžinė rami. 
Ką gi reiškia vienas žmogus, neturtingo 
valstiečio sūnus, baigęs mokytojų semi
nariją ir per neapsižiūrėjimą patekęs 
karo mokyklon? “Jis gali ir mirti, kad 
tik aš gyvenčiau.”* * *

Įspūdžiai iš karo kalėjimo
Tvirtovė,—koks keistas pavadinimas. 

Iš tolo į ją žiūrėdamas pasakytum kal
nas ir tiek. Medžiais apaugęs, išartas, 
išakėtas, bulvėm apsodintas arba žir
niais apsėtas. Tik iš vienos pusės tas 
kalnas paremtas stora mūro siena. O 
už jos po žemėmis gyvena užkasti žmo
nės. Šis keistas architektūros kūrinys 
ir vadinasi tvirtovė. Karo metu vokiečių 
artilerija ją apšaudė: išbarstė langus, 
sulankstė duris, kulkos iškramtė sienas. 
O tos sienos! Vokiečiai prie jų šaudė ne
paklusnius belaisvius, o vėliau lietuviai 
šaudė tuos lietuvius, kurie reikalavo 
darbininkų, ir talstiečių valdžios. Jeigu 
ši siena būtų buvusi iš plonos skardos, 
iš jos būtų palikęs rėtis arba tarka.

Ant pirmųjų geležinių vartų dabar ka
bo parašas “karo kalėjimas”. Prie jų 
ginkluotas sargybinis. Jis saugo, kad ne
paspruktų tie po žemėm užkasti karei- 
viai-kaliniai. Bet aplinkuj visas rajonas 
aptvertas aukšta plytų siena. Iš čia pa
bėgimas—retenybė. Todėl ir ginkluoti 
palydovai nereikalingi, jie visada pasi
lieka už vartų. Toliau—antrieji forto 
vartai dar sunkesni už pirmesnius. Ge
ležys, kaip geležinkelio bėgiai, kaip gelž
betoninio tilto balkiai sušriubuotos sto
resniais už serdečniką varžtais. Ir prie 
Šitų vartų su šautuvu rankoje vaikštinė
ja sargybinis, ir jis niekad neina į vidų.

Norint kameron patekti—reikia eiti 
siauru takeliu, kuris vingiuojasi: pasike
lia, nusileidžia, vėl pasikelia, vėl nusilei
džia mediniais supuvusiais laipteliais: jie 
kaip gyvatė rangosi į olą—kazematus. 
Kamerose tamsu, drėgna, jose nėra bal
dų, jų durys atidarant ir uždarant bai-

šiai žviegia, geležis nemėgsta į geležį 
trinama. Iš koridoriaus pusės sienos nė
ra, tik geležinė užtvara, per kurią gali
ma žiūrėt, kalbėt, iškišt rankas arba ko
jas, bet neišlyst. Kamera erdvi, gal bent 
20 žingsnių išilgai, jos sienos palšos, juo
dai plėmuotos, prie geležinių baslių pa
čiame jos viduryj pritaisyti narai. To
kių didelių kamerų — devynios.

Užtat vienam koridoriaus gale dvylika 
karcerių. Teisingiau pasakius—stačių 
karstų ar spintų. Didesnis žmogus jame 
negali atsigulęs visu kūnu išsitiesti. Sta
čiai iš lentų sukaltos spintos be jokio 
langelio, užrakintomis durimis.

Kitam koridoriaus gale virtuvė ir iš
einamoji. Arba stačiai—virtuvė išeina
mojoje, nes tas dvi įstaigas teskiria plo
na siena su dideliu joje langu. Taip, kad 
virėjui arba budėtojui ne būtina visą 
laiką būti pilnoj garų virtuvėj, jis gali 
sėdėti išeinamo joj ir pro langą matyti, 
kas darosi virtuvėj. Be to, išeinamoji 
atstoja virtuvės indų sandelį ir prausyk
lą. Tik bėda, kad čia visada pilna karei- 
vių-kalinių ir nėra vietos kur dėti kati
lų. Todėl kol kas tos dvi įstaigos tebei
na skirtingas pareigas.* * ❖

Karo kalėjimo pabaisa—viršyla Pet- 
riutis. Visi kaliniai ir net sargybą ei
nantieji kareiviai jį vadina “Kirviu”. 
Sausu paplokščių veidu, pilkomis, bliz
gančiomis, kaip paukščio, akimis žmogus 
ne žmogus. Jis eina greitai—visada tar
si ką vydamas ar gaudydamas. Ir nema
tydami iš durų trenkso, iš žingsnių, visi 
pažįsta jį kalėjiman įėjus. Jo žviegian
čios kiaulės balsas sėja retai girdėtus 
keiksmus. Kalinio vienu vardu ar pavar
de jis niekad nevadina. Prie pavardės jis 
visada prideda:

“Svolačius...
“Šūdų pantis...
“Skreplių lentyna...
“Rupūžė purvinom akim...” etc.
Kartą jis skundės kitam į svečius atė

jusiam gusarų vachmistrui:
—Bloga dabar tarnaut kalėjime. Šis 

viršininkas uždraudė mušti, dėl ko ir 
disciplinos nebėr. Ech, būdavo gyveni
mas prie pulkininko Saladžiaus. Prie jo 
galėdavai drausmę įvaryt. Neklauso— 
sumušei, įmetei karceriu ir tedžiūnie, 
kaip smuikas.

Buvusieji dabartinio Šaulių Sąjungos 
vado Saladžiaus naguose tikrai baisių 
dalykų pasakoja. Tas pats Kirvis nešio- 
davęsis visada nagaiką, kurios kirčių 
vargu kas išvengdavo. Kalinys, jam ei
nant pro šalį, ne taip atsistojo, per ma
ža ar perdaug išsitempė, jis ir skaičiuoja 
drausmės kirčius.

(Bus daugiau)

Liepos 4 July Piknikas 
VOSE PAVILION PARK 

MAYNARD, MASS.

Liepos 28 July Ekskursija
LAKE HOPATCONG

Jasinskas, Ch. Barnauskas ir 
Antanas Zvinakas. Visi keturi 
prigulėjo prie Rymo katalikų 
bažnyčios, tai ir buvo palai
doti su visomis bažnytinėmis 
ceremonijomis. Lai jiems būna 
lengva Dėdės Šamo žemelė il
sėtis amžinai.

juokus,
ir aš

Italijos Spauda Kaltina Tal
kininkus ir Ameriką

Vilnius. Artėjant pavasa
riui, Lietūkis susirūpino trąšo
mis ir sėklomis vilniečiams. 
Apie 20 vagonų trąšų jau at
gabenta į Vilnių. Per agrono
mus renkamos žinios, kiek šį 
pavasarį Vilniaus srities ūki
ninkams reikės sėklų, nes per 
šalčius pritrūkus pašarų daug 
sėklinių grūdų buvo sušerta, 
be to, sušalo nemažas bulvių 
kiekis.

Kaunas. Per 21 metus Lie
tuvos matininkai ir kultūr- 
technikai išparceliavo 1,443 
dvarus ir sudarė 38,747 nau
jus ūkius, miestiečiams atma
tavo 7,918 sklypų, mažaže
miams 26,367 sklypus, išskirs
tė apie 7,000 kaimų vienkie
miais ir apie 160,000 ūkių, 
nusausino 458,968 ha. balų ir 
pelkių ir. išdrenavo beveik 
12,000 ha žemės. Be to dide
lio darbo, Lietuvos matininkai 
atlieka ir kitą didelį kultūros 
darbą, rinkdami muziejinės 
vertės senesnius įrankius, pa
dargus ir papuošalus, fotogra
fuoja senąją ir.naująją Lietu
vą ir tt. Dabar matininkų ir 
kultūrtechnikų laukia nauji 
dideli uždaviniai Vilniaus sri
tyje.

ir 12,398 mergaitės arba 
51.32% visų mokinių) ir 1,565 
mokytojais (1,009 vyrai arba 
64.5% visų mokytojų ir 556 
moterys arba 35.5% visų mo
kytojų).

Tautybėmis mokiniai pasi
skirstę: lietuvių—80.35%, lat
vių— 0.29%, lenkų — 1.54%, 
žydų — 15.33%, vokiečių — 
1.3%, rusų — 1.05% ir kitų 
tautybių—0.14%.

Iš tūkstanties gyventojų mo
kosi vidurinėse mokyklose: 
lietuvių 9 mokiniai, latvių — 
4, lenkų—'5, žydų 28, vokie
čių—3, rusų—4, kitų tautybių 
—4 mokiniai.

Vilniaus krašte 1940 metų 
sausio 1 d. buvo 8 valstybinės 
vidurinės mokyklos (2 pro
gimnazijos ir 6 gimnazijos) 
su 80 klasių, 3,265 mokiniais 
ir 198 mokytojais. »

Iš viso Lietuvoj 1940 sausio 1 
d. buvo 99 vidurinės mokyklos 
(27 progimnazijos, 72 gimna
zijos) su 839 klasėmis, 27,- 
426 mokiniais ir 1,763 moky
tojais.

Aštuntoje klasėje buvo 1,- 
803 mokiniai. 1930 metų rug
sėjo 1 d. 1,312 asmenų bai
gė gimnazijas ir gavo atesta
tus.

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

Čia turiu priminti scran- 
toniečiams, kad balandžio 24 
dieną bus sulošta trijų veiks
mų komedija “Gyvieji Nabaš- 
ninkai.” Parengimas įvyks 
Knights of Pythias svetai
nėje, 1817 Church Ave. Pra
džia 7 vai. vakare. Įžanga su
augusiems 35 centai, 
kams tik 10 centų.

Taigi, kurie mylite 
malonėkite atsilankyti
užtikrinu, kad visi būsite už
ganėdinti. Mūsų Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 39 kuopa 
žėdną pavasarį palinksmina 
Scrantono lietuvišką visuome
nę, taip ir šį pavasarį palink
smins ir prajuokins.

Pertraukose bus ir muzikos. 
Mūsų panelė Biruta Induru- 
Hute savo skambia smuiką ža
vės Scrantono publiką, 
sų jaunasis Z. Valukas 
nuos linksmų tautiškų 
lių ir t. t.

O mū- 
padai- 
daine-

čia Roosevelto teatre bus 
rodo filmą “Apmaudos Vyn
uogės” (“Grapes of Wrath”) 
balandžio 10, 11 ir 12 dd.

Kovo 10 dieną tie patys ju- 
džiai buvo rodomi Scrantono 
mieste, tai teatras buvo užsi
kimšęs publikos.

Kovo 27 ir 28 
Jmirė net keturi 
kolas Pared n is,

dienomis 
lietuviai:

Povilas

Roma. — Italų 'laikraš
čiai rašo, jog Anglija ir 
Francija planavo • užpult 
Vokietiją keturiais mėne
siais pirmiau, negu vokie
čiai užpuolė Čechoslovakiją. 
Pasak italų spaudos, Angli
ja ir Francija rengėsi pa
naudot Čechoslovakiją kaip 
karo stovyklą prieš Vokie
tiją. Paskiau, girdi, Angli
ja ir Francija ruošėsi už- 
klupt Italiją.

Italijos laikraščiai kalti
na Amerikos valdžią, kad 
jinai per savo ambasado
rius Kennedy Londone ir 
Bullittą Paryžiuje, esą, pri
žadėjus toliau eit į karo tal
ką Anglijai ir Franci j ai už
baigt karą prieš Vokietiją. 
Italų spauda tiki vokiečių 
paskelbtais “dokumentais” 
apie tų ambasadorių pa

Jau buvo dienraštyj “Lais
vėj” aprašyta apie mūsų 
draugių moterų parengimą— 
vakarienę ir šokius — ir kad 
padarė gražaus pelno. Bet tas 
pelnas pas jas kišeniųje (iž
de) neilgai testovi. Jos sušau
kė kovo 29 susirinkimą ir ap
kalbėjusios, kur’geriausia bū
tų paaukot, surado, kad šie 
reikalai svarbiausi: Ispanijos 
(kovotojams, kurie sugrįžo, pa
aukojo $10, Lietuvos politi
niams kaliniams $5, Agitaci
jos Fondui $5, Moterų Tary
bos naujam laikraštukui $5, 
Komunistų Partijai $5, vieti
niam Piliečių Kliubui dėl įsi
gijimo peilių ir šakučių $10. 
Viso išaukauta $40. Reiškia, 
jos atliko labai pavyzdingą 
darbą. Už tai jom reikia tarti 
širdingiausį ačiū.

Bet dar ne viskas. Mums 
teko nugirst, kad mūsų drau
gės moterys, pasikalbėjusios 
tame paęiame susirinkime, nu
tarė sušaukt didesnį moterų 
susirinkimą ir apkalbėt pla
čiau apie moterų reikalus. 
Sako, kodėl kitose kolonijose 
moterys sutverė ar suorgani
zavo tam tikrais vardais kliu- 
bus? Tad, sako, kodėl mes 
negalim tą patį padaryti? Ir 
aš manau, kad neužilgo mūsų 
draugės moterys ištikro tokį, 
kaip apšvietos ar kultūros 
kliubą turės.

Lietuvos 99 Vidurines Moky
klas Lanko 27,426 Mokiniai
Vidurinių mokslų d-to su

rinktomis žiniomis, 1940 me
tų sausio 1 d. Lietuvoje buvo 
vidurinių mokyklų: Valstybi
nių gimnazijų — 36 su 577 
klasėmis, 16,451 mokiniu, 866 
mokytojais; privatinių — 30 
su 191 klase, 5,095 mokiniais 
ir 489 mokytojais. Lietuviškų 
privatinių gimnazijų buvo 11 
su 81 klase, 2,540 mokinių ir 
194 mokytojais. Mažumų pri
vatinių gimnazijų buvo 19 
(vokiečių—1, rusų—1, lenkų 
3, žydų—14) su 110 klasių, 
2,556 mokiniais ir 295 moky
tojais. Iš viso buvo 66 gimna
zijos su 668 klasėmis, 21,546 
mokiniais ir 1,335 mokytojais.

Valstybinių progimnazijų 
buvo 18 su 68 klasėmis, 2,114 
mokinių ir 157 mokytojais; 
privatinių—7 su 23 klasėmis, 
502 mokiniais ir 53 mokytom 
jais.

Lietuviškų privatinių pro
gimnazijų buvo 2 su 8 klasė
mis; 262 mokiniais ir 23 mo
kytojais. Mažumų , privatinių 
progimnazijų buvo 5 (vokie
čių—1, žydų—4) su 15 kla
sių, 240 mokinių ir 30 moky
tojų. Iš viso buvo 25 progim
nazijos su 91 klase, 2,616 mo
kinių, 210 mokytojų.

Iš viso vidurinių mokyklų 
buvo 91 su 759 klasėmis, 24,- 
162 mokiniais (11,764 berniu
kai arba 48.68% visų mokinių

B

geriausiais linkėjimais joms.
Hudsonietis.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ .ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
&

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Bi-oo^lyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

X

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
* ■ J * ’

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Laisvoji Sakykla 7

PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

427

nukentėjo

nuostolių

SVARBIOS KNYGOS
Easton, Pa KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS

V. J. Stankus.

427 Lorimer St.

klausytojus daly-*

Wilkes-Barre, Pa.Detroit, Mick pasi-

nuo $1.50 augštyn

ir

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži

nuolaidą

Cleveland, Ohio
I

na-

Gaminam valgius i) 
turime Amcriko* 
išdirbimo ir iinpor-

šokių vynų ir 
gero alaus.

NOTARY 
PUBLIC

7 d., 9 vai. ryto 
1450. klc., per N. 
Valandą dainuos

ir 
tą

sukaktuvių.
iš įdomiausių

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—II Avemeycr 8-1158

ga- 
*at- 
at-

Kaunas. — Vokietijos už
imtame Suvalkų trikampy
je vokiečiai geriau apsieina 
su lietuviais.

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

būtinai da>
(81-82)

Šis 
šių

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Daimontai 
Melsvi-balti 

perfekto

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

50 centų per-, 
anksto, o 60

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

93 puslapių.
KAINA 50 CENTŲ

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. svarbus susirinki

mas įvyks penktadienį, 5 d. balan
džio, 8 v. v. Visi nariai 
lyvaukite. — J. J. Sekr.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 5 d. balandžio, 7:30 v. j 
vak., 1035 Caniff. Visi nariai malo
nėkite būt laiku, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų narių. — A. V. Sekr.

(80-82)

kviečia dalyvauti LDS 74 kuopa.
(81-82)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 
d. balandžio, 2 vai. po pietų, 1812 

So. Front St. Visi nariai prašomi da
lyvauti susirinkime, atsiveskite ir 
naujų narių į kuopą. — Valdyba.

(81-82)

likosi, ir 
padaryta, 

dirbama vis

ai. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

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

CAMDEN N,. J.
LDS ir ALDLD kuopų susirinkmas 

įvyks penktadienį, 5 d. balandžio, pas 
drg. Valinčius, 901 N. 7th St., va-' 
kare. Visi ir visos netik privalote 
dalyvauti susirinkime, bet atsives
ti ir naujų kandidatų į kuopas. At
minkite, draugai, kad dabar eina 
abiejų organizacijų vajai už naujus 
narius. — Sekr. (80-82)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 7 d., 2.30 vai. po pietų, 15- 
17 Ann St. Kviečiame draugus daly
vauti, nes turėsime svarbių dalykų 
svarstyti šiame susirinkime. — K. 
Kuzmickas, Sekr. (81-82)

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

vietų 
žin- 

dikes 
upės

galima 
yra ap-

ILiquor#
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

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

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus, 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo) 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

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

(Kampas Roebling St.)

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

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

ELIZABETH, N. J.
“Bangos” Choras nutarė perstatyti į 

labai puikų veikalą su dainomis ! 
"Lietuva,” perstatys Brooklyno lo
šėjai, gegužės 26 d., Liet. Svet., To-j 
dėl apylinkes kolonijų prašome, kad 
nieko nerengti toj pačioj dienoj, už 
ką būsime labai dėkingi. — Komi-j 
sija. (80-81)

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

Brooklyn, N. Y.

Calverts
Special

i

Atviras Laiškas Liet. Atst. 
B-vės Dalininkams

Tuo tarpu kai iš visų Ame
rikos kampų plaukia šėrinin
kų laiškai, reiškią padėką 
Jonui Dumčiui už jo pradėtą 
bylą prieš L. A. B. “direkto
rius,” spaudoje kelintu atve
ju pasirodė kelių asmenų pa
sirašyti raginimai, kad šėri
ninkai savo akcijas pavestų p. 
J. Budriui, Lietuvos gen. kon
sului šiuo metu New York’e, 
kuris tas akcijas panaudotų 
tam tikriems kilniems reika
lams, — sykiu paliuosuojant 
B->vės šeimininkus nuo atsako
mybės ir šėrininkams atsisa
kant savo teisių.

Tų straipsnių autoriai netie
sioginiai vis perša mintį, kad, 
girdi, “byla” eikvoja “pasku
tinius pinigus.” Betgi nei vie
nas jų nepaaiškina to eikvoji
mo pobūdžio ir merkia akis 
prieš skaudžią tiesą, mėginant 
suvedžioti vargšus šėrininkus 
dar kartą.

Šėrininkai moka patys gal
voti be pašaliečių patarimų, ir 
turi teisės paklausti p. Bu
drį, vadinamą “Likvidacijos 
Komisijos Pirmininką,” • kaip 
jis ligi šiol jų interesus “sau
gojo.”

Lai p. Budrys papasakos, 
kaip per 8 mėnesius $29,000, 
kuriuos jis pagelbėjo par
traukti iš Lietuvos, sutirpo 
veik per pusę. Lai jis pasa
kys, kur tie pinigai nuėjo, kas 
juos gavo ir už ką. Per tris 
metus jis bendrovę “likvida
vo,” — lai pasisako, kaip ir 
ką jis likvidavo.

Lai jis pasakys, kodėl jis 
priešinosi ir neleido atsako
vams direktoriams atsistaty
dinti 1939 m. lapkr. mėn. ir 
duoti tikslią apyskaitą iš savo 
veiksmų oficialiam sąskaitybi- 
ninkui.

Lai jis pasakys, kodėl per 
visą šį laiką jis nepaskelbė li
kvidacijos dividendo šėrinin
kams. Tikrai, jis turėjo daug 
laiko ir byla netrukdė skelbti 
dividendo šėrininkams.

Lai jis pasakys, kodėl jis 
parūpino advokatą pavieniams 
atsakovams ginti ir leido ad
vokatui mokėti iš bendrovės 
pinigų, nors įstatymai reika
lauja, kad jie patys mokėtų 
savo lėšomis už savo veiksmų 
gynimą.

Lai jis pasako, kodėl jis pa
rūpino papildomą advokatą ir 
leido jam sumokėti $1,000 iš 
bendrovės pinigų, kurie pri
klauso šėrininkams. $1,000 
yra stambi suma, p. Budry!

Lai jis pasako, kodėl jis lei
džia mokėti “užvilktas algas,” 
direktoriams mokesčius ir at
lyginimą už posėdžių lanky
mą (kai pinigų nebuvo, tai ir 
posėdžių nebuvo), — kai ben
drovė yra neveikli ir neturi 
nieko, apart grynų pinigų, ku
riuos p. konsulas ištraukė iš 
neturtingos Lietuvos, sumaži
nant užsienių, valiutos atsargą, 
ir pavedė šėrininkų nerink
tiems “direktoriams.” B-vę 
buvo galima Lietuvos teisme 
likviduoti ir šėrininkams divi
dendą pasiųsti, be pp. direk
torių tarpininkavimo, kurį “li
kvidacijos komisijos pirminin
kas,” irgi šėrininkų nerinktas, 
taip gina vieton ginti intere
sus tų šėrininkų, kurie jo 
pirmtakūnams patikėjo savo į- 
galiojimus.

Kai šėrininkai gaus iš p. 
Budrio patenkinamą atsaky
mą, — jei iš viso atsakymas 
galimas, — jie gali pritarti 
sumanymui savo akcijas dova
noti. Bet ligi jis atsilieps, šė
rininkai gali atsaukt anksčiau 
duotus įgaliojimus p. Budrio 
pirmtakūnams konsulo parei
gose ir stoti į Dumčiaus bylą, 
kame reikalaujama duoti apy
skaitą ir pašalinti dabartinius 
šeimininkus, kurie nevykdė šė
rininkų pareikštos valios — 
bendrovę likviduoti ligi 1939 
m.

Byla baigsis š.m. balan
džio mėnesy: ji yra balandžio 
teismo kalendoriuje.

Adv. Wm. J. Drake
(Dragūnas).

ba šioje apylinkėje, gelbėja 
visokiuose darbuose, kaip tai, 
perkelt žmones kitur, sunešt 
rakandus ant kitų aukštų ir 
prie upės krantų. Jie visi davė 
puikią pagelbą šioje nelaimė
je, su kuria tūkstančiai žmo
nių netikėtai susidūrė. Gover
nor James pranešė per spau
dą, kad teiks pagelbą, kiek 
galint, nukentėjusiems.

Vietinis.

ris, 50 metų amžiaus. Iš Lie
tuvos paėjo nuo Žemaitijos, 
Mardosų kaimo, Plungės vai. 
Mirė iš nepasekmingos opera
cijos. Eastone pragyveno 31 
metus, turėjo labai daug drau
gų, buvo sunešta daug gyvųjų 
gėlių vainikų — nuo SLA 
342 kuopos, Lietuvių Piliečių 
Kliubo, nuo vyro Jono, gimi
nių ir šiaip draugų. Į kapus 
palydėjo minia žmonių su 
daug automobilių.

Po ceremonijų dalyviam bu
vo duota užkandžių Lietuvių 
Piliečių Kliube.

Zuzanos vyras Jonas Gai
lius per 10 metų skaito “Lais
vę,” kuris visiem savo priete- 
liam, dalyvavusiem šermeny
se, širdingai dėkavoja.

Lai būna Zuzanai lengva 
šios šalies žemelė.

BRIDGEPORT, CONN.
šeštadienį, balandžio 6 d. įvyks 

gražus teatras ir šokiai. Liet. Jaunų 
Vyrų Dr-jos Svet., 407 Lafayette 
St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga iš an
ksto 25c, prie durų 35c. Waterburio 
lošėjų grupė suvaidins 2-jų aktų ko
mediją "Visi Pamokyti.” Po vaidini
mo bus šokiai. Bus ii’ kitokių pa- 
marginimų, kuriuos išpildys water- 
buriečiai ir vietiniai jaunuoliai. Vi
sus

Lithuanian-English
Self-Instructor

Po Sniegui ir Dideliam Lietui 
Susquehanna upė labai iš

kilo. šiuos žodžius berašant, 
tai yra, balandžio pirmą die
ną, anksti ryte, upė buvo 31.- 
03 pėdų savo aukštume. Labai 
daug žmonių jau 
nuo šio potvinio.

Daug benamių 
daug
Taipogi daug yra 
ką išimt iš skiepų, daugelis 
pumpų dirba betraukiant van
denį. žemutinės dalys Wilkes- 
Barre ir Plymouth daug nuo 
to kenčia. Yra palaikoma su
sisiekimas su jūrų pakraščių 
sargyba, gal reikės juos parsi
kviesti, kaip 1936 metais.

Viską Matęs.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, balandžio 7 d., 2 vai. po 
pietų pas draugus Gluoksnius, 1256 
Diamond Avė. Visi nariai būkite lai
ku, nes pavasaris jau čia ir darbas 
mūs laukia. — Org. (81-82)

Svarbus Pranešimas Detroito 
ir Apylinkės Lietuviams

Šį sekmadienį, balandžio 7 
dieną, 6:30 vai. vakare, De
troito Organizacijų Sąryšis 
rengia “Vilnies” dvidešimties 
metų sukakties jubiliejinį kon
certą. Koncertas bus Lietuvių 
Svetainėje, kampas 25th St. ir 
W. Vemor Highway. Progra
mą pildys Aido Choras ir ge
riausi vietiniai artistai, mer
ginų ir vyrų chorai, Detroito 
teatro šokikės merginos, iš 
Shenandoah Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Kvartetas, 
šokiai eis abejose svetainėse.

Tai pirmu kartu Detroitas 
rengia tokį iškilmingą koncer
tą. Tai bus pagerbimas dien
raščio “Vilnies” 
Tai bus vienas 
parengimų.

Įžanga tiktai 
kant tikietą iš
centų prie durų.

Tik nepavėluokite. Visi bū
kite koncerte laiku. Visus 
kviečia

Koncerto Rengimo Kom.

Potviniai
Susquehanna upė da vis ro

do savo galybę, tūkstančiai 
žmonių liko benamiais. Gal 
už vis daugiausia’ nukentėjo 
West Side, Kingston, su apy
linke, taipogi žemutinė dalis 
Wilkes Barre ir dalis Ply
mouth. Labai blogam stovyj 
transportacija, daugelyj 
neįmanoma. Tūkstančiai 
geiduolių ant tiltų 
upės krantų tėmijo 
siutimą, pakol buvo 
prieit. Daug gatvių 
semtų.

Mieste pasibaisėtina padė
tis. Laimė, kad jau pribuvo 
U.«S. Coast Guard su apie 12 
laivelių. Bus suteikta pagelba 
tiems, kurie da pasilikę ap
semtose vietose.

Wyoming orlaivių laukas su 
visa jojo apylinke yra po van
deniu. Orlaivių susisiekimas 
neįmanomas ir da negreit at- 
sisteigs ta oro transportacija.

Svarbus A.L.K. Susirinkimas
Amerikos' Lietuvių Kongre

so Ohio Skyriaus draugijų at
stovų susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, balandžio 7 d., kaip 10 v. 
ryte, Liet. Darb. Svetainėj, 
920 E. 79th St.

Visi atstovai malonėkite lai
ku pribūti, turėsime svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi, kurie 
dar nesate grąžinę blankų au
kų rinkimui Klaipėdos pabė
gėliams, šiame susirinkime bū
tinai grąžinkite.

ALK. O. S. Sekr. J. Rudis.

Balandžio pirmą dieną 
West Sidėj įvyko gana smarki 
ekspliozija. Ekspliodavo trys 
didelės gazolino t a n- 
kos, po 100,000 galionų kiek
viena. Tūkstančiai žmonių 
matė baisiausius stulpus dūmų 
su liepsnomis kylant į viršų. 
Taipogi plačiai pasiskleidė 
liepsnos ant smarkiai bėgan
čio vandens. Toks vaizdas 
aukšto vandens ir tą eksplio
zija nemažai sujaudino žiūrė
tojus.

Daug žmonių dirba prie 
tų barikadų, kuriomis bandoma 
atlaikyt upės krantus su smė-v 
lio maišais. Taipogi vietoms 
sukala tam tikrus lovius (mud 
boxes). Buvo daroma, kas 
Įima, bet vienok / nebuvo 
siekta, kas buvo norėta 
siekt.

Apie 3,000 boy scouts, 
tional guard ir red cross dir-

A. A. Povilas Lukauskas
Per savaitę mirė du lietu

viai. Giltinė pjauna mūsų bro
lius ir seseris be pasigailėji
mo. Kovo 30 dieną tapo palai
dotas Povilas Lukauskas, 62 
metų amžiaiis. Buvo klasiniai 
susipratęs darbininkas ir lais
vamanis. Myl'imiausis jam 
laikraštis buvo dienraštis “Lai- 
svė”, su kuriuo jis nepersisky1- 
rė iki grabo lentos.

Povilas atitarnavo rusų 'caro 
armijoj keturis metus, Baku 
mieste ant Kaukazo. Buvo pa- 
liuosuotas 1902 metais ir ten 
pat Baku mieste gavo darbą 
prie geležinkelio, kur išdirbo 
5 metus. Kilus Rusijoj revo
liucijai 1905 metais, Povilas 
karštai dalyvavo su kitais ge- 
ležkeliečiais darbininkais suki
lime. Jis padėdavo išnešiot 
revoliucijinius atsišaukimus, ir 
ant stulpų klijuot plakatus, o 
ir platinti priešcarinę literatū
rą, už ką buvo^Tlutėmytas ir 
tris kartus caro batiuškos žan
darmerijos areštuotas. JBet Po
vilas turėjo gerų draugų, su 
kurių pagelba kožną sykį išsi
sukdavo neparagavęs baus
mės. Bet galų gale, kada suuo
dė tikrą sau pavojų, tai spru
ko į Ameriką, parodydamas 
batiuškos caro šnipam sėdynę.

Atvažiavus į Ameriką prieš 
trisdešimtis tris metus, Povilo 
pradžios keliai, kaip ir kitiem 
žaliukam, buvo erškėčiais nu
kloti, sunkiai dirbo, tuojaus 
apsivedė, moteris sunkiai sir
go, buvo padaryta kelios ope
racijos, po kurių ji numirė. 
Vėliau vedė antrą moterį, su 
kuria prigyveno ir užaugino 
dvi dukteris.

Senais laikais Povilas prigu
lėjo prie mirusios LSS 42 kuo
pos ir ALDI1D 13 kuopos. Bet 
prieš mirtį prigulėjo tiktai 
prie audėjų unijos (CIO) ir 
SLA 342 kuopos, ir prie Lietu
vių Piliečių Kliubo. Sunkiai 
sirgo 5 mėnesius. Buvo paly
dėtas apie pusantro šimto gi
minių ir draugų į miesto ka
pus. Buvo* daug gėlių vainikų 
nuo organizacijų, giminių ir 
pavienių draugų. Paliko nu
liūdime pioterį Petronėlę, dvi 
dukteris, žentą ir brolį Kas
tantą. Taipgi Lietuvoj pasiliko' 
gyvais 3 broliai ir viena se
suo Latvijoj.

Povilas buvo nuo Žemaiti
jos Klepščių kaimo, Plungės 
vai.

Visi palydovai buvo pa
kviesti užsikąst į Lietuvių Pi
liečių Kliubą. Visa Lukauskų 
šeima nuoširdžiai dėkavoja vi
siem Eastono ' ir apylinkės 
prieteliam ir draugam, daly- 

, vavusiem laidotuvėse.
Lai būna tau, Povilai, leng

va Amerikos žemelė.
A. A. Zuzana Gailienė

Kovo 27 dieną buvo palai
dota Zuzana Gailienė su baž
nytinėm apeigom ant miesto 
kapų. Buvo dar nesena mote

Potvinis Mūsų Mieste
Balandžio 1 dieną garsios 

Delaware ir Lehigh upės, iš 
po šaltos žiemos ir didelio lie
taus, pakilo apie 27 pėdas, ir 
užliejo Front Strytą ir kitas 
gatves, privarė pilnus skiepus 
vandenio. Maciau ant Front 
Stryto lietuvės Gamulčikienės 
apsemtą stubą iki pirmam 
aukštui. Daug kelių uždary
ta ir Philadelphijos vieškelis 
Route 611 uždarytas, nes da
limis vandenio apsemtas. 
Daug žmonių ir biznierių nu
kentėjo. Rašant šiuos žodžius, 
vanduo upėse žymiai pradėjo 
nukrist.

PRANEŠIMAI IS KITUR
NEW JERSEY LIETUVIŲ 

RADIO VAKARIENĖ
Sekmadienį, balandžio 7 d., 6-tq 

vai. vakare, Lietuvių Politikos Kliu
be, 134 Schuyler Ave., Kearny įvyks 
vakarienė. Ruošia Moterų ir merginų 
Radio Remti Draugija naudai N. J. 
Radio Valandos. Programoj daly
vaus N. J. Radio Vyrų Choras ir so
listai. Šokiams gros Adolfo Smalens- 
kio ir jo Ambassadors Orkestrą. Bi
lietas $1.00. Šokiams 35c. Kviečiame 
visus mūsų Radio 
vauti.

Sekmadienį, bal. 
iš stoties WHOM, 
J. Lietuvių Radio
Sietyno Choras. Išgirsite naujų ir 
gražių dainelių. Radio vedėjas Juo
zas Ratkus kviečia lietuvius 
klausyti. (81-82)

MINERSVILLE, PA.
Dėl blogo oro pereitą šeštadienį 

parengimas kaip ir neįvyko. Tad 
rengiame šį šeštadienį, balandžio 6 
d., vis tam pačiam tikslui, visas pel
nas yra skiriamas svetainės užlaiky
mui. Įžangos bilietai tie patys bus 
geri. Užkandžių ir išsigėrimų bus už
tektinai, taipgi muzikos šokiam. 
Maloniai prašome publiką susirinkti. 
— Rengėjai. (81-82)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Draugijų Bendras Komi

tetas rengia prakalbas paminėjimui 
22 m. sukakties Lietuvos Nepriklau
somybės su sostine Vilnium. Įvyks 
sekmadienį, 7 d. balandžio, 2-rą vai. 
po pietų, A. Rupšio Svet., 16th ir 
Wood Ave. Kalbės J. Tysliava iŠ 
Brooklyno, adv. C. F. Paulauskas, iš 
Kcarny. ir A. Bimba iš Brooklyno. 
Dainuos Liet. Vyčių 113 kp. Choras 
Bus ir kitokių pamarginlmų. Įžanga 
nemokamai. Kviečia visus Komite
tas. (81-83)

rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio 
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.

Gaukite Gerų Žolių
Čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, ' Jonin-žolių, 
Pupalaiškių, šaltpusnio, Debe
sėlio, šaruočio, Kadugio, Gry-j 
buko, Parušančiaus, Gurrtba- 
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.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
M the

C>11 tuotų degtinių, vi
■ czvlrlii vrtrmv ii*

Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontaninlų plunksnų 
Ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuotL

Priminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
JEWELER

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

Telephone
STagg 2-5043

660 Grand Street Brooklyn, N.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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



Majoras Mažina 
Budžetą

Majoro LaGuardijos pasiū-, 
lytas budžetas sekamiems me-1 
tams — liepos 1, 1940, iki! 
birželio 30, 1941 — yra $6,- 
395,494 mažesnis už pereitų 
metų budžetą. Viso reikalam i 
jama $581,114,148.88. De- 
partmentų viršininkai reikala
vo $633,863,152.

Nukapojimai paliečia Vaikų 
Geroves D-tą $643,478 sumai;; 
Aukštesnio švietimo — $780,-j 
000, taipgi viešiems darbams, 
įstatų, ir rinkimų departmen- 
tams. »

Pakelta paskyros bendrai 
labdarybei, vandens ir šviesos 
bei pajėgos tiekimo, turgavie-1 
čių, ligonbučių, policijos,! 
gaisragesių, parkų, švaros, 
pirkinių, ir pataisų depart-_ 
mentams.

Streiko Nebus
Pereitą antradienį majoras 

LaGuardia išnaujo užtikrino 
John L. Lewis’ui, CIO prezi
dentui, kad bus prisilaikoma 
unijos kontraktų ir po BMT 
ir IRT linijų pervedimo mies
to nuosavybėn. John L. Lew
is pareiškė tuo užtikrinimu 
esąs “pasitenkinęs.” Tai buvo 
vyriausias unijos reikalavimas 
ir jį pildant bus išvengta 
streiko.

Tuo klausimu dar turėjo pa
sisakyti Transportacijos Tary
ba, tačiau majoras tikrino, 
kad jeigu Taryba ir pasi
priešintų kuriam nors unijos 
su firmomis sutarties punktui, 
Tarybos sprendimas dar nebū
tų galutinu, bet persvarstomu 
teisme.

Majoras dar pereitą savai
tę pasikalbėjime su Lewisu ir 
vietiniais Transportininkų li
nijos viršiiiinkais buvo ūžti-1 
krinęs kontraktų vykdymą, 
bet paskiau Transportacijos 
Taryba buvo išėjus prieš ir 
majoras Tarybos poziciją pa
laikė. Dėlto ir buvo iš naujo 
kilęs nesusipratimas, unija 
rengėsi skelbt streiką, kad ap
gint savo teises.

Majoras savo pareiškimą 
pereitą antradienį įteikė laiš
ku Lee Pressmanui, CIO ge- 
neraliam patarėjui. Laiške sa
koma :

“Po ilgos mūs konferencijos 
vakar, aš peržiūrėjau rezoliu
ciją, įteiktą Transportacijos 
Tarybai svarstyt. Aš surandu, 
kad joj atžymėta sutartis, pa
daryta mano raštinėj kovo 27, 
1940.

“Joje nėra vietos jokiam 
nesusipratimui ir tikslu jų iš
vengt, leiskite man pasakyt, 
kad aš rezoliuciją suprantu 
taip, kad kuomet Taryba pa
sisakytų paliečiant kurią nors 
kontraktų dalį, tai nebus pra
vesta gyvenime iki galutinai 
išspręs teisdarybė ir jos eigoj 
paliestoji dalis kontrakto bus 
tebepildoma.”

Susitarimo prieita dalyvau
jant Lewisui, Michael J. 
Quill’ui ir kitiems unijos vir
šininkams. Lewis pareiškė:

“Visas dalykas patenkinan
čiai išrištas. Streiko nebus, 
Mes tikimės, kad šiandien at
siektoji sutartis veiks paten
kinančiai ir sparčiau.”

M. Yakštys Ligoninėj
Antradienį, balandžio 2-rą, 

per telefoną pranešė drg. M. 
Klimas, kad pirmadienį išvy
ko ligoninėn M. Yakštys, gy
venąs 86-08—76th St., Wood
haven. Jis randasi Brooklyn 
Eye & Ear Hospital, 29 
Greene Ave.’ Jam darys ope
raciją ant akies, turi Cataract 
(plėvę ant akies). Reikės pa
gulėti apie 2-3 savaites. Vėli
nant drg. Yakščiui greitai pa
sveikti. /

Pažangūs Darbiečiai 
Laimėjo

Dar ne pilnais daviniais 
pranešama, kad antradienį 
įvykusiuose bal s a v i m u o s e 
(primaries) pažangiųjų Am. 
Darbo Partijos narių si eitas 
turėjo didelių laimėjimų. Alex 
Rose, vienas iš žymiausių par
tijos reakcininkų, tapęs iššluo
tas iš partijos vadovybės. Ma
noma, kad su juo kartu iš- 
balsuoti lauk jo grupės žmo
nės Julius Hochman, Morris 
Novik ir Dorothy Kenyon. Tik 
tūli dešiniųjų laimėję.

Pažangiųjų sleitas atsiekęs 
didelių laimėjimų. Apie tai 
pilnesnių davinių bus vėlesnė
se laidose.

Repu bl i k on ų n o m i nac i j ose 
Dewey daugiau statomas už 
Garnerį, o demokratų—Roo- 
suveltas.

Svečiai
Sekmadienį, 31 d. kovo, At

letų Kliube, per Karolio Požė
los pasitikimo vakarienę teko 
sueiti ir kalbėti su Jonu Bago- 
čiu, plačiai žinomu ristiku iš 
Philadelphijos. Ristikas Bago- 
čius yra keletą kartų ritęsis 
“Laisvės” piknikuose su gerais 
pasisekimais. Porą metų atgal 
plačiai apvažinėjo Europą su 
ristynių maršrutu; grįžęs Ame
rikon, taipgi maršrūtavo. Jo 
brolis, žinomas Amerikoj kaipo 
George Willis, taipgi plačiai 
pagarsėjęs sportininkas, ir Ba- 
gočius mano, kad jam neužilgo 
teks čampionystės titulas.

Apart Bagočiaus, vakarienėj 
dalyvavo ir Karolio Pažėlos dė-? 
dė (jam ir krikšto tėvas), Vy
tautas Požėla, 75 m. amžiaus 
senukas. Jis ta proga atvyko 
pamatyt savo brolvaikį, kurio 
senai nematęs, ir rodos, .kad 
pirmą kartą esąs dalyvavęs 
Brooklyne lietuvių pramogoje. 
V. Požėla yra senas newyorkie- 
tis, kadaise turėjo restaurantą, 
dabar senatvėj atsiliuosavo nuo 
darbo. Gražiai atrodantis ir ma
lonus senelis.

Rose Hemendinger, 62 me
tų moteris, pati pasikorė sa
vo namuose, 1590 E. 10th St.

Taksų mokėtojai kelia pro
testą, kad taksai nuolatos au-
ga.

DVIGUBA - “CELLOPHANE” - - ATSIDARO DVIGUBAI - GREIT!

Demokratijos Gynėjus 
Bruka Kalėjimai!

Kada teisėjas L eoną r d 
Burke, New Yorke, atvirai 
rodydamas savo nusistatymą 
prieš lojalistų Ispanijos vete
ranus, bruko juos kalėjimai! 
už dalyvavimą protesto pikie- 
te prie Francijos konsulato, 
tai pono Thomas E. Dewey ii1 
Martino Dies agentai bendrai 
zyliojo kaišiodami veteranų 
vadams pašaukimus pas pono 
Dies kamantinėtojus, Wash
ingtone.

Pašaukimai įteikti Miltonui 
Wolff, nacionaliam komandie- 
riui; Gerald Cook, sekretoriui, 
ir Fred Keller, New York o 
Posto k o m an d i er i u i.

Pirmas iš 23 teisiamų pikie- 
tų, Herman Goldberg, nuteis 
tas 30 dienų sunkiųjų darbų 
kalėjiman. Pikiete protestavo 
prieš Francijos valdžios ati
davimą Ispanijos demokratijos 
gynėjų į Franco budelių na
gus.

Tai taip pas mus “vykdo
ma demokratija.” V. D.

Pasveiko Drg. Kalvaitis
Drg. Kalvaitis, maspeth ie

tis, dažnai yra buvęs Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos ir LDS va
juose žymus narių verbuoto
jas, jau pasveiko. šį kartą 
jam pasitaikė susirgti pačioj 
darbymetėj, kada eina vajus 
už gavimą naujų narių į 
ALDLD ir LDS. Sirgimui lai
kotarpis “pasirinktas” labai 
blogas. Bet ką padarysi. Tas 
ne nuo mūsų priklauso. Lai
mė, kad draugas jau sveikas 
ir minėtų organizacijų vajai 
dar nepasibaigė. Todėl yra 
viltis, kad drg. Kalvaitis, nors 
pavėluotai, stos į darbą ir pa
dės Maspethą ant žcmlapio.

Beje, drg. Kalvaitis reiškia 
gilią padėką draugam, kurie 
jį aplankė laike jo susirgimo.

F. P.

MASPETH, N. Y.
Šiandien (4 d. balandžio), 

Zabielskių svetainėj,. įvyks 
LDS 14-tos kuopos susirinki
mas.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti. Sekr.

Ką Sako Draugas 
Janauskas?

Pirmadienį į Brooklyną at
vyko kanadietis Z. Janauskas, 
vienas iš “Liaudies Balso” re
daktorių. Jis jau pusantro mė
nesio, kaip važinėja po Jung
tines Valstijas su prakalbo
mis. Buvo Detroite, Grand 
Rapids, Chicagoj, Clevclande, 
Pittsburghe, Balj^morėj, Phi- 
1 adeiphijoj ir tnlėj kitų mies
tų. Sakė, kad prakalbos gerai 
vyksta. Jungtinių Valstijų lie
tuviai supranta padėtį kana
diečių ir daugelis užsirašo 
“Liaudies Balsą,” o dar dau
giau jam paaukoja. Mat, mū
sų pagelba kanadiečiams yra 
reikalinga.

šeštadienį, balandžio 6, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj įvyks Z. Janausko 
išleistuvių vakarėlis, čia Ja
nauskas pasakys kalbą, supa
žindindamas su savo maršru
to įspūdžiais, suteikdamas ži
nių apie Kanados lietuvių gy
venimą, išreikšdamas savo 
mintį tarptautiniais klausi
mais. Nuo vakarėlio pelnas 
skiriamas “Liaudies Balsui”. 
Todėl, kviečiame visas ir visus 
atsilankyti ir paremti lietuvių 
liaudies savaitinį kanadiečių 
laikraštį. Draugas.

Viešas Padėkos Žodis
šeštadienį, kovo 30, šapolo 

ir Vaiginio svetainėj, 14 7 
Thames St., įvyko labai puiki 
“surprise pare” 25 metų ve
dybinio gyvenimo proga Pra
nui ir Onai ' Ramoškams, gy
venantiems 360 South 4th St., 
Brooklyne.

“Parę” surengė draugai 
Brunzai, gyv. 111-35—153rcl 
St., Jamaica, L. L, ir Gaigalai, 
gyvenanti 114-32—122nd St., 
Richmond Hill. Padėjo M. 
Pilkauskai ir E. Duben. Svočia 
buvo N. Žilinskienė, o svotas 
S. šabliauskas. Vyriausiomis 
vakaro gaspadinėmis buvo- A. 
Brunzienė ir- V. Gaigalienė, 
gaspadorius—J. Brunza. Va
karui pirmininkavo Juozas 
Gaigalas.

Stalus aptarnavo jaunuolės 
H. Brunzaitė, A. Gurkliūtė, 
M. Sukaskaitė, E. Klimaitė, 
F. Valasinaitė, N. Marchuk ir 
jaunuoliai V. Brunza, E. ša
bliauskas, V. Kunigėnas.

Copyright, 1089, by Lorillard Co.

Svečių dalyvavo virš 100, 
taip pat buvo ir iš toliau sve
čių atvažiavę, gerbiami Diliai 
iš East Orange, N. J. šokiams 
grojo V. Aleknos orkestrą.

Širdingiausį ačiū tariam 
rengėjams draugams Brun- 
zams ir Gaigalams. Taip pat 
širdingą ačiū taria sūnus ir 
duktė už surengimą jų tėve
liams “pares.” Taip pat ir vi
siems padėjusiems “parę” su
rengti.

Širdingiausis ačiū svočiai 
N. Žilinskienei už puikų ir 
skanų Lukoševičiaus Kepyk
los keiksą. širdingiausis ačiū 
svotui šabliauskui už skanius 
gėrimus. Ačiū Helen Brun- 
zaitei už gražias gėles. Taip 
pat dėkojamo visiems “parėj” 
dalyvavusiems už brangią do
vaną — sidabrinį stalavą se
tą. Ačiū visiems už pasaky
tas gražias sveikinimo kalbas. 
Siunčiame širdingiausią padė
ką rengėjams ir svečiams, lin
kėdami daug sveikatos ir lai
mės.

Pranas ir Ona 
Ramoškai.

Aplankius Draugą Kings 
Park Ligoninėj

Sekmadienį po pietų būrelis 
brooklyniečių nuvažiavom ap
lankyti Kazimierą Aleksyną, 
kuris randasi Kings Park li
gonių namuose, kur žmonės 
pairusiais nervais laikomi.

Tų namų aplankymo valan
dos nedėliomis nuo 11 iš ryto 
iki 4 po pietų. Pusėtinai toli 
nuvažiuoti, apie 90 mylių, tai 
ir mes kelionėj# sugaišome 
daugiau kaip 2 valandas, ir 
kol suradome, kuriame sky
riuj Ch. Aleks randasi, tai 
tuojau ir buvo lankymo va
landos pasibaigusios.

Kadangi mes jau buvome 
įėję vidun, tad susiradome 
skyrių ir dar radome tą vir
šininką, kuris turi teisę pri
leisti pasikalbėti ir po lanko
mų valandų. Paliepė mums 
palaukti pusvalandį. Tai, ži
noma, išlaukėme daugiau va
landą. Tuo laiku vakarienia
vo ligoniai. Durys visur bu
vo užrakinėtos, kad ir norė
tumei išeiti, nebuvo galima.

Na, vis sulaukėme tos minu
tės. Atėjo tas žmogus, kuris 
mums žadėjo ekstra leidimą. 
Nuvedė į tą skyrių, kitam pa
sakė atvesti Ch. Aleks. Na, 
ir ateina Kazimieras, su links
ma šypsą. Pasidavėme dešinę 
ir draugiškai paspaudėme.

Labai gražiai atrodo. Bui- 
nus, negalėjome įsivaizdinti, 
kad būtų ligonis. Tik paste
bėjome — akys raudonos ir 
ašaroja. Sakėsi, pirmiau skau
dėjo sunkiai ir negalėjęs ma
tyti. Dabar akių specialistas 
gydys ir duos akinius. Kl- 
bėjomės apie pusvalandi. Sa
kėsi, kad nežinąs, kaip čia jis 
atsiradęs. Tik žinąs dabar, 
kad trečiame skyriuje.

Iš viso pasikalbėjimo atro
do sveikstąs. Iš to skyriaus, ku
riame dabar Aleksynas randa
si, dar yra proga išeiti į pa
saulį. Geo. Kuraitis.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 .kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadieni, 4 d. balandžio, 8 v. v. 
Zabielskio Svetainėj. Prašome narių 
dalyvauti. — Sekr.

BROOKLYN, N. Y.
Moterų Atydąi

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks šį penktadienį, 
balandžio 5-tą, 7:30 vakaro, meto
distų salėj, 411 So. 3rd St., Brook
lyne. Bus pranešimai iš lietuvių mo
terų veiklos kitose kolonijose. 
Kviečiame ir ne nares. — Valdyba.

(81-82)

LDS 13 KP. NARIAMS
Ketvirtadieni, 4 d. balandžio, 8 v. 

vak. Svetainėj Logan Inn, kampas 
Logan St. ir Atlantic Ave. įvyks 
kuopos susirinkimas. Visi nariai da
lyvaukite. Kurie neužsimokėię, 
stengkitės užsimokėti. . — A. Bie
liauskienė, Sekr. , (80-81)

BROOKLYN, N. Y.
Ketvirtadienį, 4 d. balandžio, 7:30 

vai. vakaro, “Laisvės” Svet., 419 Lo
rimer St., įvyks LDS 1 kp. susirinki
mas. Prašome narių skaitlingai daly
vauti, užsimokėti duokles. Po susi
rinkimo bus skaitoma paskaita apie 
venerines ligas, skaitys Dr. Petriką. 
Todėl kviečiame narius ir nenarius 
dalyvauti. — C. Reinls, Prot. Sekr.

(80-81)

Metropolitan Operai palai
kyt sukelta aukų $733,906. 
Siekia miliono.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Akai tvintų

CHARLES9
UP-TO-DATE '

BARBER SHOP Į
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y. I '■

Gerai Patyrę Barberiai

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

ir pasivažjnėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

■Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

Bedroom Sets, Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 
Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Tel. .EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

VARPO KEPTUVE

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čiclų 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 duoną per paštą J kitus mlesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

4

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadorlškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
Ir .daržovių—virtų ir žalių.
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Ketvirtad., Balandžio 4, 1940

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

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

m--------------------------------------------- a

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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




