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Karas be skerdynės, y 
Lietuva vėl laimėjo. (/ 
Roosevelto planai.
Kam tas sąjūdis?
Istorija pasikartoja.

Rašo A. B.

Šis vokiečių karas su ang
lais ir francūzais pralinks
mino “New York Timesą” 
Ot, girdi, karas eina taip 
sau gerai, jog jokios sker
dynės nepasirodo. Mušasi 
trys milžiniškos šalys, ta
čiau tik po keletą tuzinų 
žmonių težusta.

Dar palauksime. Skerdy- 
nė prasidės. Nes kaip atro
do, tai taikos greitai nebus. 
Anas pasaulinis karas bus 
atkartotas su magaryčio
mis.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
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Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.
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Kanada Bijo, kad Tai 
kininkai Nelaimės 
Karo be Amerikos

Valdininkas Sako: Kanada Turi Dėt Didžiausias Pastangas 
įtraukt Jungtines Valstijas Karan Prieš Vokiečius
Cannington, Ontario, Ca

nada.—Generalis prokuro
ras Ontario provincijos, 
Gordonas Conant pareiškė, 
jog Kanada turi dėt visas 
pastangas, kad įtraukt 

Į Jungtines Valstijas į talki- 
jninku karą prieš Vokietiją. 
' K a 1 b ė d amas susirinkime 
biznierių ir farmerių orga
nizacijų, jis sakė: \
' “Galima labai abejot”, ar 
Anglija ir Franci ja laimės 
Atarą, jeigu Jungtinės Vals
tijos greitu laiku neįstos

jungos pasisukimas tarp
tautinėje politikoje išeina 
Lietuvai ant naudos. Štai 
ir dabar ji, Lietuva, pasiun
tė Tautų Lygai notą ir sa
ko, kad Lenkija ♦ Vilniaus 
daugiau jau neberegės. 
I^enkija neturi jokios nei 
istorinės, nei moralinės tei
sės prie Vilniaus.

Pasakyta teisingai ir sto
rai. Bet Lietuva galėjo tą 
pasakyti Tautų Lygai • ir 
Lenkijai tik todėl, kad So
vietų Sąjunga laimėjo karą 
su Suomija, supliekė impe- karan talkininkų pusėje, 
rialistų iš Tautų Lygos 
suokalbį. Galėjo pasakyti 
tik todėl, kad už Lietuvos

gė, jog Kanada galėtų duot 
Jungtinėm Valstijom dide
lių, “pasiaukojančių” nuo
laidų, kad tik jos eitų ka
riauti prieš Vokietiją. Sa
ko, “jeigu Jungtinės Valsti
jos nori 
kelią su 
dą, tai 
duokime 
ir tt.

G. Conant baugino Ame
riką, kad jeigu vokiečiai 
laimės karą prieš talkinin
kus, taif girdi, Amerikai 
gręsiąs pavojus iš Vokieti
jos pusės.

gaut susisiekimų 
Alaska per Kana- 
mes nedvejodami 
joms tokią teisę,”

Generalis prokuroras tei-

ci k vuuei, nau uz, uiemvusi »t 1- T\ Ii 

nugaros stovi tasai galin- NUpUOJC UeDlOkraiŲ
Kandidatų Balsai Wis

consin Valstijoj

gas ir geras kaimynas.
Lai to nepamiršta visi 

lietuviški Jurgiai, kurie su 
kiekvienu atsi krankštimu/ 
nusispjauna ant darbininkų 
tėvynės. Ą

35 Bilionai Dolerių Bus 
Išleisti Sov. Sąjungos 
Valstybės Reikalams

Milwaukee, Wisconsin. — 
,Nominacijose kandidatų į

Kodėl Lietuva taip ilgai Jungtinių Valstijų prezi- 
laukė su tokia nota? “New dentus šioj valstijoj Roose- 
York Times” pasako. Lau-Įveltas dabar gavo 262,325 

balsus ir vice-prezidentas 
Garner 85,489; viso per abu 
347,814 balsų.

Republikonų kandidatai į 
prezid., Dewey, ir Vanden
berg per abu gavo 301,863 
balsus. Už Dewey balsavo 
188,215, o už Vandenbergą 
113,648.

1936 metų rinkimuose už 
Rooseveltą Wisconsino val
stijoj buvo paduota 401,700 
balsų, o už republikonų 
kandidatą į prezidentus 
Landoną tik 190,000.

ke, kaip baigsis Sovietų- 
Suomijos karas. Jei Sovie
tai prakiš, galvojo Lietuvos 
valdžia, tai ji nusilenks 
prieš, lenkus ir pasakys: 
Mums bolševikai primetė 
Vilnių, dabar atsiimkite!

Bet Sovietai karą laimė
jo. Dabar jau nebeapsimoka 
Lenkijai pataikauti. Galima 
su ja pasikalbėti rimtai iri 
pasirodyti Lietuvos žmo-j 
nėms dideliais patriotais.

Tai Rooseveltas dar nie
kur nepasakė, kad jis nebe- 
kandidatuos trečiam termi
nui į prezidentus. O jo ša
lininkai visose valstijose de
mokratų partijos delegatų 
rinkimuose į konvenciją 
Roosevelto kandidatūrą tre
čiam terminui išstato.

Veikiausia Rooseveltas 
vėl kandidatuos. Taip išro
do. Ar laimės, tai jau kitas 
dalykas. Jeigu jis nebūtų 
atsukęs nugaros prieš dar
bo liaudį, tai negali būti jo
kios abejonės, kad jis vėl 
būtų rinkimus laimėjęs ir 
dar keturius metus būtų 
galėjęs prezidentauti.

Vokiečiai sako, kad Ame
rikos ambasado’riai Bullitt 
ir Kennedy dar prieš karą 
prižadėjo Anglijai ir Fran- 
cijai pilną paramą. Jei ne 
pradžioje, tai į pabaigą ka
ro Amerika tikrai vėl atei
sianti talkininkam talkon 
su ginklais ir kareiviais.

Taip, parodą vokiečių su
čiupti lenkų archyvuose do
kumentai. Rooseveltas ir 
Hull tuos vokiečių parody
mus nuginčija. Washingto
ne didžiausias sąjūdis dėlei 
to.

Bet kam taip karščiuo
tis? Juk Amerikoje

dentus šioj valstijoj Roose-

NEBUS KAUNE
POTVINIO

Kaunas, bal. 2.—Nemu
nas jau pradėjo eiti. Potvi- 
nio pavojus Kaunui praėjo.

kampai tirštai prižėlę bjau
rios propagandos už’talki
ninkus ir u| Amerikos 
įtraukimą’ į karą. Neseniai 
Amerikos ambasadorius 
Kanadoje ponas Cromwell 
atvirai agitayo Jungtines 
Valstijas eiti karan už An
gliją. Visi Amerikos valdi
ninkai atvirai reiškia savo 
simpatijas anglams ir fran- 
cūzams.

Tai kodėl to paties nega
lėjo pasakyti Bullitt ir Ken
nedy ?

Maskva.—Vyriausias So
vietas nutarė per metus iš
leist valstybės reikalams 
183,954,630,000 rublių, arba 
35,375,890,000 dolerių. Iš1 
tos sumos skiriama 11 bi- 
lionų dolerių šalies gynimo 
reikalams.

43 bilionai rublių bus iš
leista apšvietai ir žmonių 
sveikatai. Įvedama verstina 
mokyba -pradinėse mokyk
lose visiems vaikam bent 
per 7 metus kaimiškose vie
tose ir visose tautinėse So
vietų respublikose. (

Apskaičiuota, kad Sovie
tų valstybės iždas šiemet 
turės 182,600,000,000 ru
blių pajamų, tai 26,500,- 
000,000 rublių daugiau ne
gu pernai.

Pernai Sovietų gyvento
jai išpirko 'apie 14’procen
tų daugiau produktų negu 
užpernai. Darbininkų darbo 
našumas pakilo 11 procen
tų; gamybos kaštai suma
žėjo apie 3 proc.

Šiemet yra įvesdinama 57 
bilionai rublių statymui | 
naujų fabrikų, elektros sto
čių, apartmentinių namų, 
traktorių stočių, atidary
mui naujų kasyklų ir pra
monės ugdymui abelnai.

Japonų Laivynas Grūmoja 
Blokadai iš Angly Pusės

KAI KURIE PAKEITI- Nuteisti Kaleiiman 36 FRANCŪZŲ PREMJE- MAI ANGLŲ MINIS- C Įvaiejunan ou RAS SM0 H|TLERĮSterių kabinete Komunistai prancūzų būsiąs sumuštas
London. — Anglų prem

jeras Chamberlain padarė 
tūlas permainas savo minis
terių kabinete; tai todėl, 
kad" ^rh balsų reikalaujan
čių “iš tikro kariaut.”

Laivyno mirjisteris Wins
ton Churchill 'tapo paaukš
tintas į pirmininkus visų 
trijų karo skyrių: armijos, 
orlaivyno ir jūrų laivyno.

Oro laivyno ministerių 
paskirtas Sir Samuel Hoare 
vietoj Sir Kingsley Wood’o. 
Pastarasis buvo kritikuoja
mas už anglų nepasiseki
mus ore. .

Iždo ministeriui Sir Joh- 
nui Simonui pavesta vado- 
vaut ūkiškam-ekonominiam 
karui prieš Vokietiją. Pa
daryta kai kurie pakeiti
mai švietimo ministerijoj ir 
tūlose kitose, į

“Publika be Entuziazmo”
London.—Anglijos pilie

čiai ir laikraščiai nerodo 
jokio entuziaznio dėl to, 
kad ministeris pirmininkas 
Chamberlain padare tūlas 
permainas ministerių kabi
nete, kaip rašo United 
Press, amerikiečių žinių 
agentūra. 7 ■- ę ’ -

Vokiečių Lėktuvai Padarę 
Nuostolių Anglų Laivam
Berlin, bal. 4.—Aukštoji 

vokiečių komanda praneša, 
kad vakar vokiečių lėktuvai 
bombomis šiaurinėje 'Jūro
je rimtai sužeidė vieną ka
rinį Anglijos laivą naikin
tuvą, vieną anglų karinį 
sargybos laivuką ir du pre
kinius laivus. Vokiečiai 
taipgi oro bombomis pade
gę ir sunaikinę tris kari
nius anglų sargybos laivu- 
kus ir vieną prekinį laivą. 
Be to, nuo vbkiečių ugnies 
šiek tiek nukentėjo trys 
prekiniai laivai ir vienas 
karinis laivukas. Vokiečiai 
nušovę žemyn vieną anglų 
lėktuvą ir žuvęs vienas vo
kiečių lėktuvas.

I e

Milwaukee Majoras > Hoan 
Pralaimėjo Rinkimus vi

Seimo Atstovai Paryžius. — Per radio 
kalbėdamas į Ameriką,

Jie Reikalavo Sustabdyt Karą, Kaipo Imperialistinį; už Tai ninkasJ Paul Reynaud tvir-

Karinis Teismas Nubaudė Juos Kaip “Išdavikus”
ghja yra gana stiprios lai
mėt karą,” ir sakė, kad tal
kininkai nepriims “apga- 
vingos” taikos nuo Hitlerio.

Reynaud aiškino Ameri
kai, jog Anglija ir Franci- 
ja tikrai kariauja, o ne lo
šia, kaip kad atrodo dauge-

Paryžius.— Karinis teis
mas nuteisė 36 komunistus 
Franci jos seimo atstovus 
po 4 iki 5 metų kalėti ir po 
apie $81 baudos užsimokė
ti; be to, atėmė jiem pilie
tiškas teises keturiem iki 
penkių metų, po bausmės 
atlikimo.

Devyni komunistai seimo 
atstovai dar nesuimti; bet 
vis tiek jie nuteisti. Tarp 
šių devynių yra Maurice 
Thorez, Komunistų Parti
jos sekretorius; Jacques 
Duclos, buvęs Franci jos sei
mo vice-pirmininkas; An
dre Marty, vadas jūreivių 
sukilimo Franci jos karo lai-

Talkininkai Stato Į Keb
lią Padėtį Balkanus 

ir Šveicariją
Belgrad, Jugoslavija. — 

Šios šalies politikai skund
žiasi, kad Anglijos blokada 
labai kenkia Jugoslavijai 
gaut būtinų reikmenų iš už
sienių.

Geneva.—Šveicarija susi
rūpinus, kad anglų ministe
ris pirmininkas Chamber- 
lainas garsino, jog Anglija 
nepardavinės bepusiškoms 
šalims reikalingų medžiagų, 
jeigu tos šalys ves prekybą 
su Vokietija, kaip iki šiol. 
Šveicarai bijo, kad vokie
čiai karo veiksmais keršys 
Šveicarijai, jeigu jinai stab
dys prekybą su Vokietija.'

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų pramonininkai sako, 
kad Anglija ir Franci j a lie
pia' Bulgarijai sustabdyt 
prekybą su Vokietija, bet 
anglai ir francūzai nepri
stato. Bulgarijai reikalingų 
medžiagų.

vuose Juodojoj Jūroj 1917 
m. ir kūrėjas Tarptautinės 
Brigados kovai už Ispanijos 
respubliką; Arthur Ramet- 
te, žymus streikų vadas, ir 
kt.

Nuteista viso 44 kom. at- liui amerikiečių, 
stovai, bet aštuoniem teis
mas suspendavo bausmę to- kai turį visiškai sumušt Vo- 
dėl, kad jie buvo sužeisti | kieti ją, ir tik tada būsianti 
praeitame pasauliniame ka- galima pastovi taika. Nes 
re. daryt taiką su bet kokiais

nusileidimais iš talkininkų 
pusės, tai, girdi, būtų tik 
“pasirašyt mirties nuos-

Visi jie buvo teisiami 
;kaip šalies “išdavikai” už 
tai, kad jie reikalavo su-

Pasak Reynaud, talkinin-

stabdyt dabartinį karą kaip Pfendį ant rytojaus talki-
imperialistinį ir priimt So
vietų taikos pasiūlymus.

Vokiečiai Grūmoja Kirst 
“Nulemiantį” Smūgį 

Talkininkams

So. Bostono “Darbinin
kas” (bal. 2 d.) džiaugiasi: 
“Katalikybė pripažinta val
stybės religija Ispanijoj.”

Vadinasi, Ispanijoj isto
rija vėl pasikartoja.-Kata
likų bažnyčia vėl tampa at
viru kruvinos fašistinės 
valstybės įrankiu?

Ir kai vėl liaudis sukils 
prieš tą valstybę, kunigams 
vėl teks paragauti paverg
tosios liaudies nagaikos.

visi; Pamatysite.
.. 7 >

Tokio, Japonija, bal. 4.— 
Japonų karo laivynas grū
moja veikt prieš Anglijos 
karo laivus, jeigu jie bloką* 
duos kelią • Sovietų preki
niams .laivams per* Korėjos 
vandenų siaurumą į Vladi
vostoką, kaip praneša Asso
ciated Press, amerikonų ži
nių agentūra. Ta Korėjos 
vandenų siauruma yra an
ga f Japonijos Jūrą. Anglų 
laivyno blokada prieš So
vietus toj srityj kenktų 
prekybai tarp Japonijos ir 
/-m • t

Milwaukee, Wis.~+Septy- 
nis terminus išbuvęs šio 
miesto majoru, Daniel W. 
Hoan dabar prakišo rinki
mu į tą pačią vietą. Majo
ru išrinktas jaunas advo
katas Carl F. Zeidler. Jis 
gavo 12,000 balsų daugiau 
už Hoaną.

Zeidler kandidatavo į 
majorus ant nepriklausomo- 
tikieto, bet jį rėmė repub- 
likonai. \

Port Washington, Y.- 
Amerikos lėktuvas Clipper 
parskrido iš Portugalijos 
per 18 valandų ir 35 mi
nutes.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų ir kitų bepusiškų 
Balkanų kraštų politikai 
klausia: ar Anglija ir Fran
ci j a paspėtų atsiust savo 
karo jėgas išgelbėt Balka
nų šalis, jeigu jos, pagal 
talkininkų reikalavimą, su
sipyktų sft Vokietija.

Berlin. — Vokietijos oro 
laivyno ministeris H. Goe
ring, kalbėdamas vokiečių 
jaunuoliams, pareiškė, jog 
karas toliau nestovės vieto
je, kaip per paskutinius 7 
mėnesius iki šiol. Jis sakė, 
kad vokiečiai kiršią “perga
lingą” smūgį Franci j ai ir 
Anglijai vakarų fronte, bet 
neatidengė, kokiu būdu jie 
ten “žaibiškai” trenks tal
kininkus.

“Vokietija begaliniai su
stiprėjo savo laimėjimais” 
Čechoslovakijoj ir Lenkijoj, 
kaip tvirtino Goering, pri- 
-durdamas, kad šį karą 
“baigs Vokietija,” o ne An
glija ir Franci j a.

Vokiečių laikraščiai vadi
na pagyrais “nubankrūta- 
vusio gengsterio” pareiški
mą Franci jos ministerio 
pirmininko Reynaudo, ku
ris tvirtino, kad talkininkai 
sumušią vokiečius.

Feldmaršalas Goering įs
pėjo bepusiškas šalis, kad 
bus joms blogai, jeigu jos 
klausys Anglijos ir užims 
priešingą Vokietijai pozici
ją .

ninkams patiems sau.
Premjeras Reynaud tei

gė, jog “didelis skaičius am
erikiečių norį, kad talkinin
kai laimėtų karą kuo grei
čiausiai.”

Jis žadėjo, kad Franci j a 
ir Anglija atsteigs .Lenkiją 
ir čechoslovakiją, ir tvirti
no, jog talkininkų laimėji
mas užtikrinsiąs saugumą 
visoms mažom bepusiškom 
šalim. O Sovietus premje
ras Reynaud apšaukė de
mokratijos “išdavikais” ir 
Vokietijos “s a n d a r binin- 
kais.”

Chamberlain “Pasitiki, bet 
Publika Nepasitiki”

London, bal. 4.—Anglijos 
ministeris pirminių. Cham
berlain užreiškė, kad jis 
dabar “dešimt kartų labiau 
pasitiki sumušt Vokietiją, 
negu iš pradžios.” Bet-an
glų “publika abejoja,” ar 
Chamberlainas ves “tikrą 
karą,” kaip praneša United 
Press.

SUSIKIRTIMAI ORE
Berlin. — Vokiečiai pra

neša, kad jų lakūnai vaka- 
žemyn 

iš
rų fronte • nušovė 
tris priešų lėktuvus, o 
savo pusės prarado du.

Montello, Mass
lie-

Prancūzai sa-Paryžius
ko, kad vokiečiai užpuolė 
vieną francūzų poziciją, bet 
liko atmušti. Prancūzai pa
ėmę kelis vokiečius į nelai-

ko, 
vieną

i
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Minėjimas Lietuvos Žinių 
Agentūros Sukakties

Kaunas, bal. 2.—Į Lietu
vos Telegramų Agentūros 
“jElta” 20 metų sukakties 
minėjimą atsilankė ministe- 
ris pirmininkas A. Merkys, 
užsienių z reikalų ministeris 
Urbšys, kitų kraštų diplo
matai, užsienių ir vidaus 
spaudos atstovai ir kt. Dau
guma Europos žinių agen
tūrų prisiuntė sveikinimus

Girdai apie Vokiečių Armijos 
Siuntimą j Švediją

Stockholm, Švedija.—Pa
sklido girdai, kad jeigu 
Švedija sustabdytų savo ge
ležies rūdą Vokietijai, kaip 
reikalauja Anglija ir Fran
ci j a, tai vokiečiai atsiųstų 
keliui šimtų tūkstančių ar
miją į Švediją.

Oslo, Norvegija. — Jūroj 
ties Bergenu buvo girdėt 
smarkus šaudymas iš ka- 
nuolių; gal ten įvykęs susi
kirtimas tarp Vokietijos 
lėktuvų ir Anglijos . karo 
laivų.

ORAS. — šį penktadienį 
bičkį yęgįau,.

Svarbus pažangiųjų 
tuvių susirinkimas įvyks 
nedėlioj, balandžio 7 dieną, 
2 vai. po pietų,. Lietuvių 
Tautiško Namo kambariuo
se, 8 Vine St., Montello. 
Šiame susirinkime dalyvaus 
Z. Janauskas iš Kanados, 
“Liaudies Balso” redakto
rius. Jis papasakos apie 
Kanados lietuvių gyvenimą 
ir “Liaudies Balso” svarbą. 
Į susirinkimą kviečiame ne 
vien Montello, bet Bridge- 
waterio, Stough tono, Nor
wood© ir iš kitų artimų 
miestų ir miestelių visus 
lietuvius. Atvažiuokite ir 
ateikite skaitlingai! Susi- ’I 
rinkimą šaukia Literatūros 
Draugijos 6 kuopa.

. Jurgis Šimaitis, | 
Kp. Sekretorius.



UTHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

LAISVE

The Laisve, Inc.
every day, except Sunday

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NE YORK 
z Tel. Stagg 2-3878

President........................ Jos. Kairys
Secretary-Treasurer ... J. Oasiunas
Editor ....................................Roy Mizara

tik tada, kada Raudonoji Armija laimė
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Tyrimas Karo Propagandos
USA senato užsienio reikalų komitetas 

paskyrė $25,000 pinigų ir tyrinės užsie
nio propagandą, kurios tikslas įvelti 
Jungtines Valstijas į Europos karą.

Mums atrodo, kad pati suma yra per- 
maža tokio didelio dalyko tyrimui. Prie 
to, dabartiniu laiku aiškiai matosi, kad 
visi komerciniai laikraščiai rašo už An
glijos ir Franci jos valdonus, kad \ jungia 
jų reikalus su Wall Stryto ponų reika-

New Yorko xmiesto majoras ir CIO vadas John L. 
Lewis po konferencijos, kurioj buvo svarstyta 

New Yorko važiuotės darbininkų reikalai.
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S.LA. Nariams /
Žemiau paduodame surašą kandidatų į SLA Pildo

mąją Tarybą. ; j! '

Balsuokite už ŠIA Narių Komiteto siūlomus kan
didatus. Tai bepartyviški ir nuoširdūs SLA veikėjai.

Šiame surašė SLA Narių Komiteto siūlomi kandi
datai yra atspausdinti juodomis raidėmis. Tiktai už juos 
ir balsuokite savo kuopos susirinkime.

galime pasakyti: nusikaltė- 
teisingus žmones, trokštam , 
Istorija matė tokių dalykų

Nusikaltėliai Teisia Taikos
Šalininkus

36 komunistai, nariai Francijos par
lamento, tapo nusmerkti penkeriems me
tams kalėti ir iš jų atimtos pilietinės tei
sės. ■

Už ką tie žmonės tapo įkalinti? Už tai, 
kad jie priešinosi imperialistiniam karui. 
Kaipo taikos šalininkai, jie pasmerkė 
karą, nes žino, kad jis neša pražūtį 
Francijos darbo žmonėms, o pelnus— 
Francijos stambiųjų kapitalistų šei
moms.

Mes tiek 
liai nuteisė 
čius taikos,
daug. Paimsim tik vieną pavyzdį. Per 
pereitą karą amerikinis teismas nusmer- 
kė kalėjiman Eugenijų V. Debsą dėlto, 
kad pastarasis priešinosi karui. Debsas 
sėdėjo kalėjime, kentėjo. Bet šiandien 
kiekvienas pasakys, kad Debsas buvo 
tuomet teisingas, o neteisingi jo teisė
jai. Dėbso vardas pasiliks Amerikos is
torijoj užrašytas aukso raidėmis, o tų, 
kurie jį teisė šiandien niekas neatsime
na ir nepaiso atsiminti. O jei kas ir at
simena, tai su didele apmauda.

Panašiai bus ir Francijoj. Nusmerk- 
tieji pasiliks' Francijos’ istorijoj kaipo 
žmonės, kurie kovojo už taiką. Jie, bus 
gerbiami; gali ateiti valanda, kurią nu- 
smerktieji teis savo teisėjus ir kalinto
jus kaipo francūzų tautos išdavikus.

Sovietų Laimėjimas Suomijoj 
Buvo Laimėjimas ir Lietuvos

Laimėjimas proletarinės, bolševikiš
kos, revoliucijos Rusijoj buvo laimėji
mas mažų tautų, nes tik tas. davė Lietu
vai, Latvijai, Estonijai, Suomijai ir net 
Lenkijai nepriklausomybę. Tik Sovietai 
sutiko leisti tautoms ir tautelėms atsi
skirti ir laisvai gyventi, kurios nenori 
būti bendroj Sovietų Respublikų Fede
racijoj.

Bolševikų priešai, kaip Denikinas, Kol- 
čakas, Judeničius ir kiti, su pagalba Gri
gaičio rūšies menševikų, kovojo prieš 
Sovietus po obalsiu: “Viena ir nedalina
ma Rusija!”, tai yra, kad vėl visos tau
tos ir tautelės būtų po jų priespauda, 
kaip buvo po caro jungu.

Dabar Anglija ir Franci ja kariauna 
po obalsiu “Atsteigti Lenkiją!” Jie nori 
atsteigti Lenkiją tokią, kokia ji buvo, 
kad vėl lenkų kapitalistai ir ponai valdy
tų didžiausius plotus Vakarinės Ukrai
nos, Baltarusijos, kad vėl apie 14,000,000 
kitų tautų žmonių smaugtų, ir jų tarpe 
500,000 lietuvių — vilniečių; kad vėl Lie
tuvos sostinė Vilnius ir Vilnija priklau
sytų Lenkijos ponams! Tokis yra troški
mas Anglijos ir Francijos valdonų, ku
rie savo imperialistinius apetitus priden
gia “demokratija” ir “tautų laisve.”

Kada Raudonoji Armija iš Vilniaus ir 
Vilnijos išgrūdo lenkų šlėktas, kada pa
gal Sovietų—Lietuvos sutartį nuo spa
lių 10 dienos, atidavė Lietuvai Vilnių ir 
Vilniją, tai Lenkijos atstovas Tautų Ly
goj, spalių 24, 1939 metais, įteikė pro
testą ir pareikalavo, kad Lietuva atsi
žadėtų savo sostinės Vilniaus ir Vilnijos 
ir vėl atiduotų Lenkijai, kaip tik Lenki
ja bus atsteigta\

Lietuvos vyriausybė į tą lenkų protes
tą ir Tautų Lygos reikalavimą neatsakė 
net iki balandžio 2 d., 1940. Dalykas ta
me, kad Lietuvos vyriausybė, kaip pra
neša “N. Y. Times” korespondentas, lau
kė Sovietų-Suomijos karo pasekmių. Ir

lais. “New York Times”, kuris nei kiek 
nesiskiria nuo anglų Londono “Timeso”, 
labai nusiminė, kam Senato komisija už
siima tokiais darbais. Jam norėtųsi, kad 
Anglijos ir Francijos šalininkai be jokių 
skerspainių vilktų mūsų šalį į karą.

Čia yra įdomus vienas dalykas: ar ty
rinėtojai tardys ir tuos ponus, Jungt. 
Valstijų ambasadorius, kurie jau du me
tai atgal pažadėjo Anglijai ir Franci j ai 
Jungtinių Valstijų pagalbą.

Nauji Sovietų Keliai ir Kanalai
Jeigu virš trys mėnesiai laiko reikėjo 

daryt spaudimą, kad įtikinus Suomijos 
ponus, kad jie turi skaitytis su Sovietų 
Sąjunga, tai tame kaičia ne vien baisios 
žiemos, gilaūs sniego, bet ir to, kad ten 
Sovietų Sąjunga turėjo labai mažai 
gelžkelių.

Karo eisenoj Sovietų inžinieriai nu
tiesė gelžkelį nuo Kem, Leningrado- 
Murmansko gelžkelio linijos, iki mieste
lio Ūktos. Kitas gelžkelis buvo nutiestas 
nuo Petrozavodsko iki Suojaervi, šiaurėj 
nuo Ladogos ežero, ir ten sujungtas su 
suomių gelžkelių. Trečias baigiamas 
vesti iš Kandalaškos linkui Kuolajaervio. 
Taigi, greitai Sovietai turės tris naujus 
geležinkelius, vedančius' linkui Sudnlįjos, 
ir du senus per Karėlijds sąsrhaugą. 'Tas 
užtikrins greitą perkėlimą karo jėgų, 
jeigu ateityj vėl imperialistai bandytų 
Suomijoj susisukti sau lizdą ir pulti So
vietus.

Ateina žinių, kad Sovietai baigia nau-^ 
ją gelžkelį Mongolijos Liaudies Respu
blikoj, nuo Ulan Bator linkui Mandžuri- 
jos. Bugo-Dniepro upių kanalai gilina
mi. Abelnai, Vakarinėje Baltarusijoj ir 
Ukrainoj plečiamas ne vien gelžkelių, 
bet ir upių, kanalų vandens susisiekimas.

Rumunijos Aliejus ir Vokietija
Aliejus,—žibalas,—dabar valstybei yra 

taip svarbus, kaip žmogaus kūne krau
jas. Be aliejaus neskrajoja orlaiviai, ne
važiuoja tankai, automobiliai, traktoriai 
ir neveikia daug kitų mašinų. Pirmame 
Pasauliniame kare, kol Vokietija nepa
ėmė Rumunijos, tai jos aliejaus srityj 
padėtis buvo baisiai sunki. Ji gaminosi 
aliejų iš anglies. Ji tą darė ir taikos lai
ku, kad mažiau užsienyje pirkti. Ji ir 
dabar pasigamina apie 4,000,000 tonų 
aliejaus iš anglies ir kitų tam reikalui 
tinkamų medžiagų. • • ,

Apskaitliuojama, kad pereitais metais 
Vokietija sunaudojo apie 7;000,000 tonų 
aliejaus. Karo sąlygose jo daugiau rei
kia., Vargiai galės padidinti produkciją 
iš anglies, nes tas reikalauja daug darbi
ninkų anglies iškasimui, o paskui iš an
glies žibalo pagaminimui. Tad Vokietija 
stengiasi kiek galima daugiau, aliejaus 
parsigabenti iš užsienio.

Iš Estonijos ji gaus į metus apie 100,- 
000 tonų žibalo. Iš Sovietų Sąjungos per
eitais metais, sako, pirkosi 300^000 tonų. 
Bet svarbiausias jos aliejau^ šaltinis, tai 
Rumunija.

Pagal Vokietijos-Rumunijos prekybos 
sutartį Vokietija turi gauti nemažiau 
1,200,000 tonų žibalo. Ir gauna. Praneša, 
kad jau 30 baržų, vežančių 18,000 tonų 
žibalo, išplaukė iš Rumunijos aukštyn 
Dunojaus upe. Upė pasiliuosavo nuo le- 

z do, o tas .atidarė Vokietijai pigų ir ga- 
x lingą vandens kelią. Iš Sovietų ji gali 

gauti žibalo gelžkeliais, per Juodąsias 
Jūras laivais į Dunojaus žiotis, arba bar
žomis Dniepro, Bugo upėmis ir kanalais.

Anglijos ir Francijos kalbos apie su
laikymą žibalo iš Rumunijos, yra tuš>-

Žinios iš Sovietų Sąjungos
Sovietų Sąjungos Susisieki- 

' mo Uždaviniai
Trečia jame penkmečio 

plane (1937-1942) šalia to
lesnio krašto industrializa
vimo vienas svarbiausių už
davinių yra vandens kelių 
tinklo plėtimas. . Ypač tai 
pasakytina ąpie Rusijos 
Europos dalį. Ateityje van
dens keliams numatoma pa
leisti nemažą geležinkelio 
transporto dalį. Ypatingas 
vaidmuo .šioje srityje tenka 
statomam Dniepro — Būgo 
kanalui, kuris, jungdamas 
Baltijos ir Juodąsias jūras, 
bus svarbus jūrų kelias at
eities Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos prekybai. Fakti- 
nasis kanalas, jungiantis 
Pripetę su Būgų, yra 202 
km. ilgio, eina Pripetės, Pi
nos ir Muchovičių upių va
gomis, Pinško ir Bresto sri
timis. Vandens transporto 
komisaro pavaduotojas 
Lukjanovaš • savo straipsny
je vienameviš paskutiniųjų 
“Pravdos” numerių prane
ša, kad šis vandens keliaš, 
kuris greičiausia bus pra
dėtas naudoti jau balandžio 
mėnęsį, pirmoje eilėje ski
riamas javų, cukraus, drus
kos, naftos produktų ir me
talo transportui. Ryšium su 
kanalo statyba įdomi yra ir 
Lukjanovo paskelbta laivų 
statybos programa, ' pagal 
kurią šiais metais numato
ma pradėti, statyti daug 
naujų baidokų, vilkikų ir 
motorlaivių. Šiuo metu So
vietų Sąjunga turi 100,000 
km. vandens kelių, tinkamų 
laivininkystei, kurie jungia 
svarbiausius valstybės ūkio 
centrus. Dniepro — Būgo 
kanalas yra nkuja 
indėlis į šį tinklą.

dokų ir motorinių laivų. 
Tuo būdu vakarinėje Sovie
tų Sąjungos dalyje ir Uk
rainoje susisiekimas upė
mis padidės 20-25 kartus. 
Balandžio 15 d. 45 baidokai 
jau bus perduoti susisieki
mui. Kijevo laivų statybos 
dirbtuvėse gegužės 15 d. 
bus baigta statyti 20 pre
kių laivų. Volgos srityje 15 
fabrikų gamina laivams 
mašinas. Norint pagreitinti 
laivų statybą, nutarta Pins
ko laivų statybos įmones 
žymiai praplėsti ir Gorod
ko j e pastatyti naujas laivų 
statybos dirbtuves. Brastos, 
Pinsko ir kitų žymesnių 
uostų praplėtimui paskirta 
trys milijonai rublių.

Prie Beringo Sąsiaurio 
Rasta Anglių

Maskva. Elta. — Prie Be
ringo sąsiaurio esančiame 
toliausia į šiaurės rytus iš- 
sikišųsiarne Sovietų Sąjun
gos Čuchodsko pusiasalyje 
jau 1938 m. speciali ten pa
siųsta ekspedicija rado di
delius anglies klodus. Pas
kutiniais mėnesiais iš ten 
buvo išgauta pirmoji anglis. 
Ištirta, kad ta anglis yra 
labai kaitri. Anglies klodai 
Čuchodsko pusiasalyje buvo 
aptikti jau 1887 m., tačiau 
tuomet nebuvo rasta reika
linga juos išnaudoti.

žymus

SSSR Kelia Savo žemės 
Ūkį

Pastaruoju laiku Sovietų 
Sąjungoje eile parėdymų 
imtasi didžiulių priemonių 
pakelti žemės ūkį, ypač iš
plėsti medvilnės auginimą 
Tadžikistano Y e s publikoje. 
Tadžikistaną artimiausiais 
metais .numatoma paversti 
svarbiausiu SSSR medvil
nės augiytoju. Tuo tikslu 
įrengiamas platus drėkini
mo tinklas, kuris leis au
ginti aukštos kokybės egip- 
tišką. medvilnę.

SSSR pastaraisiais de
šimtmečiais iš medvilnės

Dniepro — Būgo Kanalo 
Reikšmė

Maskva. Elta. — Sovietų 
Sąjungos vidaus vandenų 
liaudies vicekomįsąras Lųk- 
janępaskelbė “Pravdo- 
je” straipsnį apie Vokieti

jos Sovietų Sąjungos pre-^-................ — ------------
kių mainų Ušsiplėtojimą ir'importininko tapo medvil- 
apie didelę Dniepro-Būgo nę išvežančiu kraštų. Ypač 
kanalo reikšmę. Straipsny- medvilnės, auginimas buvo 

' je jis pabrėžia, kad Styro, išplėstas per pirmąjį penk- 
Prięečio, ir Pino upėmis, mėtį. (1929-1932), kurio pa-
kunos turi Jidelės svarbos baigoje ji turėjo 2.17 mili-
susisiekimui, vyksta gyvas 
javų,s cukraus, druskos, 
naftos produktų ir metalų 
transportas. Susis iekimas 
tomis upėmis greitu laiku 
bus atidarytas. Didėjan- 

‘čiam susisiekimui tvarkyti 
buvo sudaryta laivų staty-Lrytas didelis progresas

jonų ha medvilne užsėjo 
ploto,z t. y. 3 kartus dau
giau, kaip 'prieš did. karą 
(1913—069 mil. ha). Nors 
po to sekusiais metais sėja
masis plotas nedaug tepadi- 
dėjo, bet dėl to buvo.pada-

bos programa. Šiais metais'medvilnės kultūros garini- 
norima pastatyti daug bai- me, taip pat derliai nuo

čios pasakos. Jos nieko neturi su tikre
nybe. Neigi Anglija noi Franci j a ne
gali uždrausti Estonijai, arba Sovietams 
vesti prekybą su Vokietija.

Mums atrodo, kad žiemą, kada upes ir 
Baltijos Jūra tam tikrose vietose buvo
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Lietuvos Žinios

byla, 
pinigų

kitų bylų, 
ir Juozo 
kaltinamo 
pasisavini-

gegužės mėn. kau-

Linksmai Teplioriai Ūžė Radę 
Paslėptą Gudinskio Valiutą

Kovo 8 d. Kauno apygardos 
teismas sprendė keletą bau-*, 
džiamųjų bylų. Be 
buvo sprendžiama 
Vinkausko 
Gudinskio 
mu.

1939 m.
nietis rangovas S. Gudinskįs 
Kulautuvos kurorte remontą^ 
vo savo vilą; darbus dirbo pa
samdyti iš Kauno teplioriai.

Teplioriai, remontuodami 
vilą, rado foto aparato futliare 
paslėptų pinigų: 1 tūkstantį 500 
aukso rublių, 40 dol., 25 sva
rus, auksinį laikrodį ir dar šį- 
ta.

Teplioriai, tuos pinigus ra
dę, iš karto visų pinigų neė- 
mę, o tik dalį pasiėmę ir at
važiavę į Kauną, Birštono g. 
girtuokliavo.

Į tas radybas įsipainiojo ir 
vieno restorano savininkas, 
pas kurį teplioriai girtuokliavo 
—jam pasiūlę svetimos valiutos 
pirkti. Tas restorano savininkas 
su teplioriais taksi buvęs nu
važiavęs ir į Kulautuvą pini
gų pasiimti; iš ’ Kulautuvos 
teplioriai vėl vsugrįžę į resto
raną.

Bet ar restorano savininkas 
buvo giliai valstybiniai susi
pratęs, ar nesusitarė su te
plioriais dėl valiutos kurso, 
kad jis kitą dieną atėjęs į kri
minalinę policiją ir pranešė, 
kad tepliorius Vinkauskas tu
rįsv dolerių > ir sv^rų ir siūlęs I 
jam, restorano savininkui, 
pirkti.

1934 m. daugiau kaip pa
dvigubėjo. 1938 m. SSSR 
pagamino 835,000 to med
vilnės, atsistodama po 
Jungtinių Valstijų ir Britų 
Indijos trečion vieton di
džiųjų pasaulio medvilnės 
gamintojų tarpe. Patenkin
dama savo Vidaus pareika
lavimą, SSSR pradedant 
1936 m. vis didesnius med
vilnės kiekius eksportuoja į 
užsienį. Vienas didžiausių 
rusų medvilnės pirkėjų bu
vo Vokietija, kuri ateityje 
dar daugiau jų medvilnės 
numato įsivežti.

pasidengę ledais, tai Vokietija daugiau 
jautė Anglijos ir Franci jos blokadą, bet 
dabar, kada ledai išplaukė, vandens ke
liai liuosi iš Skandinavijos rytų ir Bal
kanų, tai jūrų blokada yra pusėtinai 
kiauras maišas.

Gudinskis, aišku, niekam ne
siskundė, nes jam gręsė baus
mė už laikymą neregistruotos 
svetimos valiutos.

Apygardos teismas Vinkaus- 
ką pripažino kaltu ir nubaudė 
keturiais mėn. paprasto kalė
jimo, o rastą svetimą valiutą 
nutarė perduoti Valiutų komi
sijai.

Zapyškis.—Braziūkų kaime 
Vinco Bartkaus name kilo 
gaisras. Nakties metu kaimy
nai gaisro nepastebėjo. De
gančiam name miegojo senutė 
žilaifienė, apie 70 metų am
žiaus, kuri sudegė. Miegojęs 
stalius spėjo pasprukti. Nuo
stolių apie 5,000 litų. Vincas 
Bartkus buvo išvykęs į Mari
jampolę, kur buvo sprendžia
ma jo byla su to pat kaimo 
gyventojais: Veląiškaičiu, Gei- 
ba, Stankevičium ir Balčiūnu. 
Velniškaitis nubaustas pusan
trų metų sunkių darbų kalėji
mo, o visi kiti po 3 metus s. 
d. kalėjimo ir visi teisme buvo 
areštuoti.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiamieji: Gal ir man 

pakelbėsite. Aš noriu žino
ti, ar vyras turi teisę išsi
imti varanta ir suareštuoti 
pabėgusią savo moterį su 
kitu vyru? Būsiu dėkingas 
už paaiškinimą.

Pašalinis.
Atsakymas:

Čia reikėtų pasiteirauti 
pas teisių žinovą-advokatą. 
Redakcijoje gi advokato 
mes neturime.

Mums atrodo, kad jeigu 
žmona nėra apsivogus ar 

I šiaip kokį kriminalinį dar
bą papildžius, tai Vyras ne
turi teisės ją areštuoti tik 
už jo apleidimą. Jis tačiau 
gali areštuoti ir traukti tie- 
son jos meilužį už sugrio
vimą jo šeimyniškos mei
lės. *

London. —z 'Eksplozija 
viename amunicijos fabri
ke Škotijoj dabar užmušė 
tris darbininkus ir sužeidė 
penkis. Tai jau penktas žy
mus sprogimas ginklų-amu- 
nicijos dirbyklose Anglijoj 
nuo karo pradžios.
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Elektroniškas Mikroskopas VILNIAUS VAIZDELIAI Sprogimai Raketom į Marsą
Mikroskopas yra prietai

sas, kur mechaniškai sude
rinti stiklai, kad jie padi
dintų pavidalą tyrinėjamo 
daiktelio. Geriausias iki šiol 
stiklų mikroskopas aiškiai 
padidina daiktelį tik iki 1,- 
500 bei 2,000 sykių skersai 
ir tiek pat išilgai. Žiūrimas 
per šį mikroskopą daiktelis 
turi turėti bent tiek ilgio ar 
pločio, kaip kad būtų, jeigu 
colį padalintume į 200 tūk
stančių dalelių ir imtume 
vieną tokią dalelę. Mažes
nių už šitokius daiktukus 
jau negalima aiškiai maty
ti per stiklų mikroskopą.

Kame dalykas? — Tame, 
jog daiktelius per stiklinį 
mikroskopą matome su pa
galba šviesos bangų, kurios 
turi tam tikrą ilgį; ir kaip 
tik mes pradedame tėmyt 
per šį mikroskopą mažes
nius daiktelius, negu švie
sos bangų ilgis, jie dingsta 
mums iš akių tose šviesos 
bangose. Čia galima pada
ryti palyginimą su kur kas 
didesniais daiktais. Pavyzd
žiui, nepaisant kokios dide
lės bus jūroje bangos, vis 
tik galima bus matyt tokius 
didlaiviuč, kaip “Queen Ma
ry” ar “Normandie.” Bet 
mesk nuo tų laivų lentga
lius į didžiules bangas, tai 
jos nardins juos, kad daž
nai ir nematysi tų lentga
lių.

Jau seniai jaučiama rei
kalas mikroskopo, kuris 
daugiau didintų, negu stik
liniai mikroskopai gali di- 
dint. Antai yra mažyčių 
bakterijų, ligos perų, kurie 
iki šiol nežinoma kaip atro
do. Tarp iki šiol nematytų 
ligos bakterijų yra perai 
kūdikių paralyžiaus, influ- 
enzos, paprastų slogų ir ke
liolikos kitu ligų.

Tikimasi, jog dabar iš
randami elektroniški mik
roskopai padės pažint šių 
ligų bakterijas ir pagelbės 
surast būdus, kaip kovot 
prieš jas.

Stipriausias Mikroskopas
. Stipriausias elektroniškas 
mikroskopas dabar įtaisy
tas Toronto Universitete, 
Kanadoj. Jis padidina daik
telio pavidalą apie 100 tūk
stančių sykių skersai ir, 
tiek pat išilgai; tai būtų 
apie 10 milionų kartų iš vi-

. so.
Kaip gi atrodo šis elek

troniškas mikroskopas? Vi
sų pirma, tai ilgąs storo
kas vamzdis, iš kurio oras 
išpumpuotas, kiek tik gali
ma. Viename vamzdžio gale 
yra kilpa vielos, pagamintos 
iš metalo tungsteno. Elekt
ros sriovė įkaitina šią vie
lą, kad iš vielos lekia elek
tronai; o elektronai yra 
mažyčiai krisleliai negaty- 
vės elektros.

Kai elektronai atsimuša į 
sietelį nuteptą cheminėmis 

' m e d ž i a g omis, tungsteno 
kalcijum arba cinko siera, 
sietelis žvilga, kad ir tam- 

• soje.
Jeigu bus išstatytas koks 

daiktukas tarp elektriniai 
įkaitintos vielos ir to siete
lio, tai daiktuko pavidalas 
atsimuš į tą žvilgantį siete
lį; plonesnės, geriau per
šviečiamos daiktuko dalys 
atsimuš šviesiau, o stores-
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nės jo dalys—tamsiau. Ta
da iš vamzdžio antro galo 
bus galima nutraukti foto
grafinį paveikslą to daiktu- 
ko, kaip kad jis atrodo ant 
sietelio. Naudojamas čia 
fotografinis aparatas yra 
sujungtas su mikroskopu, 
idant daiktuko paveikslą 
labiau padidintų. O iš tokio 
paveikslo jau galima bus 
daug kas sužinoti apie 
smulkiuosius, nematomus li
gų perus ir patirt naujų da
lykų apie sudėtį įvairios gy
vos ir negyvos medžiagos.

Elektroniškame mikros
kope yra dar magnetinių 
prietaisų, pakreipiančių ele
ktronus, kur reikia, ir kitų 
techniškų smulkmenų, ku
riu čia neminėsime.

—N. M.

Žibinamasis Gesas 
Iš “Surpaipių”

Italijos žibalo kompanija 
vadinama AGIP gamins ži
binamąjį ir verdamąjį gesą 
iš “surpaipių” brudo ir ki
tų miesto atmatų. Tai bus 
methane gesas. O methane 
yra viena iš sudėtinių da
lių vadinamo naturalio ge
so, kuris Ohio valstijoj ir 
kai kur kitur Amerikoj 
plaukia stačiai iš žemės.

Dirbt methano gesą iš 
atmatų ir nešvarumų, mi
nima italų kompanija sta
tys fabriką mieste Genoa. 
Tai bus pirmas pasaulyj 
fabrikas gamint šį gesą iš 
tokių medžiagų.

Kompanija praves tą ge
są vamzdžiais į namus, ir 
jis bus vartojamas žibini- 
mui, valgių gaminimui ir 
kitiems naminiams reika
lams.

Tai stoka anglies priver
čia italus perdirbinėt “sur- 
paipiškas” išmatas į gesą.
' Amerikoj galima gaut 

naturalio methane geso 
pirkt didžiuliuose plieni
niuose “buteliuose”, arba 
bakuose, ir vartot namų 
reikalam, kur farmose arba 
kaimuose nėra reguliarės 
geso sistemos. —J. C.

Syvai Saugoją nuo Nervą 
Sukrėtimą po Operaciją
Ligonis yra paprastai ap- 

migdomas etheriu arba 
chloroformu, kuomet ’ jam 
daro didesnę operaciją, ir 
jis nejaučia operacijos 
skausmo. O vis tiek opera-, 
cija labai sukrečia nervus 
tam tikram nuošimčiui li
gonių ir jie paskui serga 
nervišku pakrikimu.

Paskutiniu laiku atrasta, 
kad jeigu ligoniui pirm ope
racijos įleidžia į kraują sy
vų iš gyvulių virš-inkstinių 
liaukų, tai ligonis žymia da
lim apsaugorhas nuo nervų 
sukrėtimo. Lygiai gerai 
tarnaują dirbtiniai, chemiš
kai pagaminti syvai tokios 
rūšies, kokius išdirba virš- 
inkstiriės gyvulio liaukoj 
žievė. Šie dirbtiniai syvai 
pavadinti tokiu žodžiu, ku
ris “liežuvį laužo,”—būtent, 
desoxycorticosterone.

Pasirodo, kad šis syvas, 
natūraliai plaukdamas iš 
inkstų į kraują ar dirbti-

ŠALČIAI
—Mykolai, a, ar aš tau 

nesakiau, kad ateinančią 
savaitę bus šilčiau? Matai, 
ant šaligatvio ledas ištižo 
ir susiraitė, kaip lašinių 
bryzas ant skaurados. B ra, 
namuose langai buvo tokiu 
ledu užtaisyti, kad nors su 
rogėmis važiuok...

—Tegu ji bala tą šaltį 
ima,—antai aną dieną tikra 
mano žmona, Marijona, nu
ėjo į Lukiškių turgų pasi- 
pirkt malkų. Sugrįžo. 
Mirkt, mirkt, ir vis tyli. Ir 
taip, nieko nesakius, pa
džiovė apšerkšnėjusią skry
li ė 1 a i t ę ant y/e idrodžio 
briaunos; atkišo man deši
nę ausį ir sako:

—Matai, Michal, ausies 
nėra, duok pinigų; reikia 
eit pas gydytoją. Girdėjai, 
kad sargo žmona nušalo 
ranką ir teks per operaci
ją nupjauti. Gal kur siena 
atidaryta, kad čia toks šal
tis atėjo, ar kuris kitas ga
las!? '

—Taip, taip, vyručiai, 
baisus šaltis buvo. Žmonės 
pasakojo tokį atsitikimą: 
Viena moteriškė Antakal
nyje nešė vandenį ir nety
čia pasiliejo abu viedrai. 
Moteriškei tuojau klane 
prišalo kojos, ir ji nei iš 
vietos; tik po pusvalandžio, 
kai pamatę kaimynai at
kirto ledą, moteriškė buvo 
išvaduota iš šalčio nagų.

NEVALIA STOVĖT
Prie būrio stovėjusių ant 

šaligatvio vyrų priėjo po
licininkas:

—Prašom nesiskirstyt, — 
sako policininkas. — Turite 
sumokėt po vieną litą bau
dos.

—O už ką tai bus? Gal 
auka pabėgėliams?

—Už stovėjimą ant šali
gatvio, — atsakė policinin
kas.

Martynas kumštelėjo Jo
nui į alkūnę:

—Pasitrauk, kūmai; ma
tai, kad žmonės negali pra
eita jau ir taip siaura Šv. 
Mikalojaus gatvė.

—Ponas policininke, gal 
šį kartą dovanosit, daugiau 
niekur nestovėsim...

—Bet, ponas policininke, 
kur mum sustoti ir pasi
kalbėti? Aš perku namą, o 
mano kūmas parduoda; tai
gi mudu turim pasikalbėt, o 
šie trys vyrai yra liudinin
kai mūsų būsimo biznio.

Policininkas aiškina:
—Jūs galite pasikalbėt 

sode, aikštėje, šventoriuje, 
žodžiu, ten, kur netrukdote 
viešajam judėjimui.

—Tai dovanokit šį kar
tą...

—Dovanai mokslas buvo 
tik iki Naujų Metų, o dabar 
po vieną lituką,—paaiškino 
policininkas.

—Nauja valdžia, nauja 
tvarka. Būdavo, kad ir su 
Baltrum išstovim viduryj

niai įšmirkšciamas, taipgi 
padeda kūnui nugalėt alko
holį ir kitus svaigalus, vei
kia prieš nuodus ir vedą 
kovą prieš ligų perus. Tai 
ir pavojingai nusigėręs 
žmogus, paimtas į ligoninę, 
gali gaut to skysčio “adatą 
po skūra.” ( 

gatvės kokias keturias pen- 
kia valandas; o jei praei
nančios senės su krepšiais 
nekoliodavo, galėdavom iš- 
stovėt pačiame šaligatvio 
viduryje, kad ir per visą 
dieną ir naktį, vienu pra
dėjimu; o dabar sustojęs 
turi skubėt ir pypkę užsi- 
degt.

ARKLIO AREŠTAS
—O kas tai galėjo atsi

tikti?
—Ašy pats nežinau. Va, 

tik ką užėjau išgert pus
butelį,— kiek aš ten galėjau 
užtrukt, valandą, dvi,—-iš
einu, jau nebėra mano šir
mio. U, koks tai buvo ge
ras arklys!

—Gal pasibaidė ir kur

AR ŽINAI, KAD?-
Pačiame New Yorko cen

tre . ant kiekvienos gatvės 
kampo po žeme yra 560,000 
elektros vielų. ' ’

Australijos žvėriukas 
kangaroo gali užuosti-jaus
ti žmogų už keturių mylių 
atstumo.

Romos mieste tariamais 
“Kristaus laikais” daugiau 
žmonių gyveno negu dabar.

Planeta Neptūnas dar 
neapibėgo aplink savo orbi- 
ta-erdvės ratu, nuo to laiko, 
kuomet buvo atrąsta 1846 
metais.

Automobilių • f a brikantai 
per keturiasdešimt metų 
buvo išstatę pardavimui 
aštuonioliką šimtų įvairių 
skirtingų auto modelių.

Paukštis vadinamas Man- 
of-War-Bird turi sparnus 
septynių pėdų ilgio, o jis 
pats sveria tik vieną ketvir
tadalį svaro.

Atlanto Vandenyno van
duo yra daug šviesesnis ne
gu Pacifiko Vandenyno.

D i d ž i a u s ias Amerikoj 
paukštis tai vadinamas Ca
lifornia Condor. Jis yra 5 
tūkstančius kartų didesnis 
už mažiausią Amerikos 
paukštį.

Jungtinėse Valstijose žie
mos laiku būna 200 milionų 
apsirgimų slogomis.

Jaunutis.

Elektros Lempoje Viela 
Baisiai Įkaista

Tungsteno viela viduti
nėje elektros lemputėje yra 
kelioliką sykių plonesnė už 
plauką ir dega baisiu karš
čiu.

Jeigu paimtume metalo 
tungsteno gabalą pusantro 
colio storio, ir taip jį įkai
tintume, kaip tą vielutę 
elektros lempoje, tai nuo jo 
karščio sutirptų plyta ir 
asbestas, Haip vaškas.

' z

Berlin, bal. 3.—Vokiečiai 
praneša, kad jų lėktuvai 
sėkmingai bombardavę pre
kinius laivus, kuriuos lydė
jo anglų šarvuotlaiviai 
Šiaurinėj Jūroj.
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pabėgo ? A
—Kur jis tau pabėgs ! Jis 

nieko nebijo, iš seno auto
buso šieną ėda, o garde 
kartu su vilkų veislės šu
nim miega. Ko jis gali bi
joti? Jis Varšavos karo 
fronte buvo, kanuolę vežė, 
ir sveikas ,sugrįžo, dar grei
tesnis. Hm, istorinis mano 
arklys, bet kur jis dabar?

—Šolomke, tavo arklys 
yra areštuotas, — įsikišo 
vienas praeivis.

—Ponas viršininke, kuo 
nusikalto mano arklys? 
Jūs nežinote, koks jis ge
ras. Tai žaibas, o n'e ark- 
lys 1

—Už arklio palikimą be 
priežiūros gatvėje pirmą 
kartą tamsta turi sumokėti 
pabaudą tris litus...—pa
aiškino policija.

—Bet aš buvau tik pus
bonkį išgert... Į restoraną 
negalėjau su savim paimt 
arklį! Bėda... Jei parva
rai arklį į namus, tai žmo
na jau neleidžia vienam iš
eit į miestą; o su “drončke” 
į restoraną neįvažiuosi. Bė
da mums visiems vežikams.
Ar tik mūsų žmonos nepra
šė tokios tvarkos, kaip čia 
dabar?

GRAFAS
—Ū au, eh, pūūūūū!
—O kas, ponas grafe, ar 

nuobodu? Ar blogai išsi- 
miegojot ir snaudulys ima?

—Miegu .dieną, miegu 
naktį, kaip ir geraisiais lai
kais, bet tie rūpesčiai neina 
iš galvos, nors ir pasikark.

—Ir kokie čia jums gali 
būt rūpesčiai? Žmona svei
ka, vaikų nėra, savas va
sarnamis, dvarai nesude-

—Vasarnamis, vasarna
mis, o kas iš to vasarnamio 
žiemą? Ar atsikąsi jo ker
tę? Dvarai liko anoj pusėj; 
aš tau juos atiduodu, gali 
pasiimti.

—Betgi vienas dvaras 
buvo apie Kėdainius, jei ne
klystu — su gražiu mišku, 
su žuvų-karpių prūdais...

—Neklausk! Išplaukė tie 
visi karpiai, išskridi paukš
čiai, tai vis per tą mano 
žmoną. Ji ūžė, šnekėjo, pri
kalbėjo pilną ausį; sakė: 
kam tau Lietuvos piliety
bė? Važiuojam į Zakopanę, 
ten dfdesnė mūsų turto da
lis, ten šiltesnis pietinės 
Lenkijos oras, aukšti kal
nai. Aš ir paklausiau. Pasi
dariau Lenkijos pilietis; iš
sitraukiau po visus didžiuo
sius miestus; Gdynioj na
mus pasistačiau; prie Lvo
vo dvare užvedžiau sidabri
nių lapių ūkį; o dabar— 
šnipšt viskam! Kur gi da
bar eiti: į.Raudonąjį Kry
žių ar į prieglaudos na
mus, a?

—Palauk, ponas grafe, 
ateis pavasaris, o tuomet...

—Nebūk chamas, neer
zink man nervų, kaip tik
ras mužikas: praeis žiema, 
ateis pavasaris; o kds gi 
bus, kai praeis ir vasara?

—Vasara tai vis kitas da
lykas—tai daržovė, tai uo
ga, tai šilto pieno puodynė.

—Tai ką? Ar už visa tai 
aš eisiu arti, rugių kirsti, 
prašau ponas! Turi supras
ti, kad manę rankos jau iš 
pat mažens tokios minkštu- i' i ' ■ -s r r '

Kai kurie mokslininkai ir 
šiaip žingeidūs žmonės nuo 
seniai svajoja, kaip galima 
būtų nulėkt nuo žemės į ki
tas planetas, ypač į Marsą 
ir Venerą (Venus). Daugu
ma tų žingeiduolių sprendė, 
kad tik raketomis-“orlai- 
viais” galima būtų padalyti 
toks žygis. Tyrinėtojai at
rado, kad raketos, varyt to
kius orlaivius per dausas, 
turi būt užtaisytos pačiais 
smarkiausiais sprogimais; 
sako, dinamitas ir nitrogli
cerinas nėrą tam gana 
smarkūs.

Tie tyrinėtojai pripažino, 
jog tinkamiausias sprogi- 
nys tokiom raketom per 
dausas j Marsą ar Venerą 
tai būtų skystas deguonis 
(oxygenas, svarbiausia mū-

“Baisybią” Pietūs su 
Gyvatiniu Gėrimu

—■T* ■■■ ■ ■ '

Washington. — šį pava
sarį sueina 150 metų nuo to 
laiko, kai buvo įsteigtas 
Jungtinių Valstijų Patentų 
Ofisas, kuris įregistruoja 
išradimus pripažintus ver
tingais. Tai sukakčiai pami-
nėt, buvo balandžio 1 d. iš
keltas pradinis bankietas, 
kurio dalyviai turėjo valgyt 
ir gert tik patentuotus val
gius ir gėrimus.

Tarp kitko, buvo duoda- 
ifia gert sena gyduolė nuo 
gyvatės įgylimo, užpaten
tuota 52 metai atgal. O šios 
gyduolės receptas įrašytas 
patente yra štai koks:

“1 kvorta alkoholio; 2 
uncijos ‘žemės tulžies;’ 1 
uncija Mohawko, kuris taip 
pat vadinamas barškučio 
žalčio piktžole; ketvirtada
lis uncijos alūno ir 32 lašai 
iodinos.” •

Amerikonų spauda tą po- 
kilį pavadino “baisenybių 
pietumis.”

Kitas, jau oficialis ban
kietas vien tik su patentuo
tais valgiais ir gėrimais bus 
suruoštas balandžio 10 «d., 
ir į jį pakviesta “nelaimin
gas” skaičius svečių—tryli
ka. Tarp jų bus kongres- 
manas Charles Kramer, 
pirmini nkas kongresinės 
patentų komisijos; Thomas 
Midgley, pirmininkas Ame
rikos Chemikų Draugijos; 
C. P. Coe, vyriausias paten
tų komisionierius, ir dešimt 
kitų “nebijančių mirt.” Kai 
kurie laikraščiai juos pra- 
minė “saužudžių būreliu.” 
tės, oda plonutė, o stubur
kaulis kietas ir nesiduoda 
palenkiamas.

—Taigi, šitaip, praėjo ge
rieji laikai. Vilniaus srityj 
jau nusavinti 37 dvarai. Sa
ko, kad tų dvarų savininkų 
nėra; kiti neturi teisės čia 
tokius turtus valdyt. O se
niau būtų buvę šitaip: nėra 
grafo Tado, dvarą atiduotų 
grafui Benjaminui; o dabar 
ims žemes ir išdalins cha
mams, o tie laukuose su sa
vo vaikais pasibers, kaip 
žvirbliai, ir jų neišbaidysi 
amžiais. J<vit mūsų likimas.]

—Ei, padavėjau, duok 
juodos kavos, o gal turi 
‘brendės’? Reikia kuo nors 
aštresniu nuplaut širdį! 
Imk sau paskutinę diskę...

—V. ž.i ’ MIVVMlPt • ' • r 

su kvėpavimui duja), su
maišius jį su vandeniliu 
(hydrogenu) arba su gazo
linu.

Tikrai matematiškai ap
skaičiuota, jog 43 svarai ir 
pusė skysto deguonies ir 
vandenilio gali pasiųst sva
rą sunkumo taip toli į dau
sas, kad jis ištrūks nuo že
mės pritraukimo jėgos 
(gravitacijos, arba pusiau
sviros), reiškia, daugiau 
jau nekris atgal ant žemės.

Norint šitaip pasiųst į 
erdvę ir paliuosuot nuo že
mės žmogų, sverianti til 
150 svarų, pridėjus dar 
bent 50 svarų įrengimų, tai 
reikėtų jau 8 tūkstančių ir 
7 šimtų svarų to sprogsta
mo mišinio. Bet tas' dar ne- 
išriša klausimo, ar žmogus 
su tokiu raketa-orlaiviu pa
siektų Marsą ar Venerą. O 
jeigu kelionė ten ir pavyk
tų, tai sugrįžt į žemę reikė
tų kitos tokios raketos.

BARLOWO BOMBA
•

Paskutiniu laiku ameri
kietis išradėjas Lester Bar- 
low paskelbė, kad jo paga- 
minta bomba iš skysto oxy- 
geno ir grynanglio miltelių 
nubaidys priešų karo laivus
per tūkstantį mylių nuo 
Amerikos krantų. Jis tei
gia, kad jo pagaminta bom
ba iš tų medžiagų, sverian
ti pusę tono, gali sunaikin
ti grynai viską aplinkui per 
tūkstantį pėdų.

Panašių bombų išradi
mas, beje, nėra visai nau
jas. Jas vokiečiai išrado jau 
43 metai atgal. Bet jos per- 
lengvai sprogdavo ir todėl 
buvo labai pavojingos kelti, 
nešti, vežti arba net iš pa
ties lėktuvo žemyn leisti.

Laster Barlow tvirtina, 
kad jo išradimas apsaugoja 
šias oxygeno - grynanglio 
bombas nuo lengvo sprogi
mo.

Užpereitą savaitę buvo 
padaryti nedideli bandymai 
tų Barlowo bombų. Bandy
mus stebėjo aukšti Ameri
kos armijos, laivyno ir or- 
laivyno oficieriai ir kongre
so komisijų nariai. Buvo iš
mėginta nedidelės bombos 
ir jos parodė didžią sprogi
mo jėgą. Mažų kanuolių šo
viniai, užtaisyti tomis me
džiagomis, buvo šaudomi į 
cementinę sieną ir net tada 
nesprogo, jeigu jiem nebu
vo nustatyta sprogt.

Bet šie bandymai buvo 
tik pradiniai. Kiti, platūs 
bandymai su didelėmis Bar
lowo bombomis bus daromi 
po kelių savaičių, ir juos 
taipgi stebės aukštieji Am
erikos karininkai ir valdi
ninkai. —J. C.

Vokiečiai Sunaikinę Savo 
Laivą, Užkluptą Angly

j

London. — Anglų laivyno 
ministerija skelbia, kad 
“šiauriniuose vandenyse” 
vokiečiai jūreiviai paskan
dino savo laivą “Mimi 
Horn,” 4,007 tonų, kada 
Anglijos šarvuotlaiviai už
klupo tą laivą.

¥

Berlin. — Anglijos lėktu
vai numetė 25 bombas, tai
kydami į vokiečių lėktuvų ♦ 
stovyklas Sylt saloje. Vo
kiečiai sako, kad nei viena 
bomba nępatąįkė.



Ketvirtas poslapis
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Penktad., Balandžio 5, 1940

FOR PEACE APRIL SIXTH
TO ALL LITHUANIAN-AMERICANS
TO ALL THOSE WHO WANT TO KEEP

AME RCA OUT OF WAR
April 6, 1940 marks the twenty-third an

niversary of America’s entry into the first 
world war “to make the world safe for demo
cracy.”

Since that memorable date rescued “demo
cracy” has been assaulted and destroyed on 
half the globe. Those visions, those ideals for 
which our American soldiers fought are be
ing mocked and laughed at. America’s entry 
into the European war did not make the 
“world safe for democracy.” But entry into 
the war did make America safe for depres
sions, wasted farmlands and broken factories.

Instead of glorious ideals, America* reaped 
only flowers in Flanders fields.

On April 6, 1940 we face a parallel situa
tion. Europe is marching again. Europe is 
fighting again. And Europe is asking again 
that the United States open its people to the 
hungry dogs of war.

Again the slogans of 1917! Again fanfare, 
propaganda, lies.

The Roosevelt government has taken long 
strides towards war. Roosevelt is not neutral, 
the resources of America are again at the dis
posal of British-French imperialism. The 
newspapers of America serve them. The radio 
of America broadcasts for them. Sumner 
Welles goes to Europe, as did Colonelt House, 
to hasten America’s getting fully into the 
blood-bath.

They try to tell us that this is a war against 
fascism because they know we hate fascism. 
But who assisted, financed, reared German

fascism? Was it not Chamberlain and Dala- 
dier, with their policies of appeasement? Did 
they not betray Spain and Czechoslovakia? 
Are they not ready to sacrifice every small 
nation in their own Imperialist interests? Are 
they not looking for new battlefields in the 
Balkans and in the Near East? Did they not 
nurse German fascism in the hope that it 
would turn against the Soviet Union?

We Americans have our own war, a war 
right here at home. It is a war on unemploy
ment, on sickness, on poverty, on lynching. A 
war to maintain and extend our democratic 
liberties. That war must be pressed forward. 
Americans want no part of the European war. 
Organized labor — the CIO and the members 
of the AF of L — the unemployed, the youth, 
the mass of the farmers, as well as the com
mon people generally have announced to the 
world that the Yanks are not coming. They 
are opposed to the war and hunger program 
of Roosevelt and are organizing for peace, se
curity and freedom for America.

----- o-----
What American does not want peace?
What citizen does not believe that we have 

our own problems to solve in our own country ?
Who can deny that only in peace can the 

United States best serve its people?
Since that is what we believe in, since peace, 

civil liberties and jobs are the things for 
which we stand — let us make known our 
opinions.

Let us participate in the demonstrations, pa
rades which are being held throughout the 
country on April 6 to make these words ring: 
THE YANKS ARE NOT COMING!

LoDeStars Clash ~ LITHUANIAREFUSES TO SURRENDER
Crash ...With Maspeth 5

This Sunday
or-MASPETH, L. I., N. Y. — In 

der to avenge their defeat of March 
3rd, the Maspeth Cavalcades basket
ball team is all set to clean the 
floor with the Newark quintette 
this Sunday at Klashus Clinton Park 
at 2 p.m.

The game has all the earmarks 
of a grudge fight since it was the 
LoDeStar team which administered 
the shellacking in March to 
of 31-25.

Francis Sibol, the star 
Maspeth five, is confident 
Cavalcades will not come 
mere second best. Stensler 
Skeets, of the Newark LDS team, 
are sure that the debacle of March 
3 will be repeated — and more so.

After the game, this Sunday the 
Maspeth LDS branch is holding a 
party for the Visiting Jersey boys. 
All LDSers in. the Maspeth and 
Brooklyn areas are invited to at
tend the game at Clinton Park and 
then the party at the 
clubhouse.. Refreshments 
course. —And dancing.
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RIGHTFUL CLAIM TO VILNA SECTOR

determination to retain the 
of Vilna and surrounding terri- 
ceded to her by Russia last 
10 after the Soviet occupation

The one short moment becomes a

a
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successfully 

find it difficult to
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wheels screech and metal 
upon metal. A sudden up- 
of dust that obscures the 

A loud CRANG!, a heavy jar

Pittesque Reporter FILL OUT COUPON AND RESERVE

Aidos Reviews 
Banquet Success

By Frank Zerk
Playing to capacity crowds the 

Wilmerding YMCA Basketball House 
League rang down the curtain of 
another successful season. This 
league is the fastest in this district 
and many Liths grace the line-ups 
of the teams playing.

The Paige Cleaners took the 
Championship this year by beating 
the St. Aloysius Lyceum, last year’s 
champs, by the score of 27 to 25. 
The Cleaners took two out of three 
games to win the toga.

In the lineup for the cleaners was 
your own Pittesque Reporter who 
manages this club and Casey Shultz, 
one of the best Lith guards in the • 
league. Playing for the Lyceum was 
Ray Kaskin, coach and manager and 
all star Lith player and Pete Cizaus- 
kas, a fine Lith £uard. The winners 
and runners-up will be feted with a 
banquet and will be presented with 
gold and silver medals.

Another team that gave league 
teams a headache but did not fi
nish in the playoffs was the Spartan 
Club coached by At Charnes, another 
Lith. Their failure to gain the play
offs was somewhat offset when they 
entered the Canonsburg Independent 
Tournament and played up to the 
finals where they were beaten by 
the Pittsburgh Straubs for the 
Championship. Of the Liths men
tioned three are members of the 
Wilmerdingers.

WILMERDINGERS:— Three car
loads of Wilmerdingers attended the 
Ambridgers Mushball dance held 
March 30 at Ambridge. These Liths 
virtually took over the hall and 
bar... a very good time was had 
by all and the last car left at 3 
a-Ai... z

The ambridgets are very fortunate 
In having such a good booster as 
Mr. Brady who was flashing a ten 
Spot in my face betting Ambridge 
would beat Wilmerding in their 
coming mushball game — not back
ing down, yours truly and Frank 
Yodonis fished out our lettuce leave 
to cover this wager — the outcome 
was that all bets were called off 
over a few refreshments and wait 
till these two teams meet in play 
at their annual picnics!

GOLF:— The Wilmerdingers issue 
a challenge to all Lith clubs for a 
golf match. The team has been 
playing together for three years and 
anybody desiring a match please 
communicate with me — 130 Wat
kins Ave., Wilmerding, Pa.

Chit-Chat Talk 
On Detroit News

Detroit, Mich.
Dear Odia. »

What went on behind the scenes

YOUR COPY OF “SELF-INSTRUCTOR”
........................................  1940

Lithuanian Daily Laisve
427 Lorimer Street,
Brooklyn, N. Y.
Dear Sirs:

Enclosed find (check-money order) for $1.25 for which you 
will send me the “Lithuanian English Self-Instructor” when it 
is published.

The book, I understand, will have 256 pages and it is prepared 
for the English-speaking to learn Lithuanian. It is being printed 
now and will be ready in July. t ,

Name........................................ ................. .................

Address...........................................................................

Note: The regular price of the Self-Instructor will be $1.50. 
This reduced offer is good only until the date of publication. 
Clip this coupon and be sure of your copy now!

"Personally, I always prefer the glamor type.”

Sunday? Well, you asked for it.
Alda Liminskl and Frances Birs- 

ton were in the middle of making- 
up the main characters (they did a 
darn good job, too) when the fel
lows snitched the eyebrow pencil 
and commenced to paint beautiful 
mustaches, which they weren’t sup
posed to have. Finally we "shaved” 
the mustaches and were ready.

Overture: here’s where Ann Tys- 
son, Stella Smith and Edith Butkus 
sure did shine. First act over, every
one dashed upstairs to the dressing 
room. This little scene took place 
near there: Setting: Dark hallway 
just outside dressing room. Charac
ters: Ed. Dratches and dark-eyed 
eastsider. Ed: ”1’11 show you hov

they did it in Europe.” (Sorry, Odia, 
but it was dark!)

Say, Odia, is it "Stogies for old 
fogies” or what? Must remember 
to ask the boys.

Oh! You should have seen the en
vious eyes cast in Bertha Geralt’s 
direction when she spotted that cor
sage which she got from the gang. 
No less than roses and an orchid! 
Guess it should be orchids, 'cause 
she sure did that lead up brown.

Ray Lyben had the male lead, 
boy! That love scene sure was a 
love scene. Sorry' he got stuck sell
ing tickets or I might have pitched

a little "woo” with him myself. 
There just ain’t no justice.

Al Rye, ladies’ man? Oh, Al, 
where have you been? Gardenias for 
a blonde miss.

Say, that keen lookin, dark-haired, 
dimpled gent sure is getting on with 
our* ticket committee, or “can it be 
the spring?”

Gossipally yours,
♦ Cora Spondent.

P. S. Listen, pal, don’t forget our 
Spaghetti Supper on Saturday, Ap
ril 6, for the raising of funds to go 
to Chicago on the 14th of April. 
See you soon. —Cora.

BROOKLYN, N. Y. — Boy! Didn’t 
we have a swell time last Sunday? 
The supper of veal and kilbasių was 
delicious, the party was gay, and 
everyone had a wonderful time. 
Just in case you don’t understand, 
this is a very conservative descrip
tion of the Aido Chorus annual sup
per and dance.

The chorus, of course, sang as 
well as usual —• if not better. But, 
chorus members, as Browning, the 
famous poet, once said, “Every 
man’s reach must exceed his grasp,” 
so let’s strive for perfection, plus!

On April 14, we are to sing at a 
concert to be given in Elizabeth, 
New Jersey. The Brooklyn Stygų 
orchestra will a|so take part in this 
concert.

On May 19 we are to sing at a 
very important affair in Brooklyn. 
Many other rival choruses will be 
on the program, so we must’nt be 
lax in practice.

Since I’m mentioning dates, mark 
these two in your little black book—

April 21st, the Sietyno Chorus of 
Newark will present “Kuprotas Ože
lis.” We are told

April 28th, the 
Great Neck will 
Kova.” See it by 
—Emily Klimas.

not to miss it.
Pirmyn Chorus of 
present “Nebaigta 
all means!

Gossip Reports on 
B more Chorus

It

all

of the Vilna territory in 1920 as 
coup de force, the note says:

“The Lithuanian Government ne
ver recognized the act of violence. 
In recovering possession of her capi
tal Lithuania vindicated her ancient 
rights, which never at any 
were transferred

League experts 
uanian note so 
ceived that they
see what effective legal rebuttal the 
Allies or Poland can make.

It is believed here Lithuania de
layed answering the Polish protest 
because of the Russo-Finnish war, 
which kept the Baltic State in a de
licate diplomatic position. Now safe 
behind the diplomatic’ protection of 
the victorious Soviet Union, Lithua
nia evidently feels she can flout 
with impunity both the dispossessed

oc- Poles and the Allies, who have pro
mised to reconstitute the entire for-

of

GENEVA. — Lithuania noti
fied the League of Nations of 
her 
city 
tory 
Oct.
of Byelo-Russia.

The note, delivered by the Lithu
anian permanent delegate, Jurgis 
Navickis, is the first notice the Lith
uanian Government has taken
the 'Polish protest of Oct. 24. It de
nies Poland’s right to object to the 
transfer, tracing Lithuanian 
eignty over Vilna territory to the 
peace treaty of July 12, 1920, with 
Russia which recognized the inde
pendence of Lithuania with Vilna as 
its rightful capital, and arguing that 
therefore “no cession of territory 
can be considered as having 
curred in October, 1939.”

Referring to Poland’s occupation mer Polish State.

sover-

falls! This se-

Man About Town
Greater Pittsburgh

After glancing through the latest 
issue of the “Tiesa,” we gloat over 
the amount of columns dealing with 
Greater Pittsburgh events. One re
members not so long ago, when any 
.news from this part of the country 
was an event to be celebrated. To 
say that people..were incapable of 
writing or that they were 
around these areas would 
?rime. All that was necessary 
bit of a push and a factual 
ipg that almost any individual can 
become a writer if need be. To be 
sure, the recent increase of activity 
in most LDS branches has some
thing to do with 
then again some 
action previously, 
heard of them.

lazy 
be a 
was a 
show

the situation, but 
groups did have 
yet nothing was

We hope that the correspondents 
keep up their good work and that 
many more follow in their footsteps. 
Let’s enlighten the rest of the con- 
tinent*on the activities of the Smo
ky City and put it glaringly on the 
map, where it rightfully belongs. 
Show them that the pace we are 
setting here will be' an example 
for all other groups to follow.
• Commenting on writers and their 
capabilities, we marvel in amaze
ment at the capable showings cer
tain people have made. We especial
ly note the Youth Council’s reporter, 
whose graphic description of the 
proceedings is to be envied. The 
"belevedere” reporter is another 
personality, whose highlighted re
ports qare continuously on the up
grade. Last but not least, it is 
heartening to see Ambridge . with 
their "two” competitive writers.
• This Friday eve will see another 
“Youth Council” confab. According 
to “inner” information, we can be 
assured of some very interesting 
announcements pertaining especially 
to the . Ambridge-Belevedere mem
bership drive. Sources at my disposal 
claim that Ambridge is working 
overtime in order to insure a victo
ry. On- the other side of the fence, 
we learn that the other group 
volved are not slouches either, 
hope both reports are true.
• We comment a bit about 
Ambridge LDS "mushball” 
which turned out most successful. 
It was a most pleasing sight to see 
the committee dressed for the \ oc- 
cassion in their red and gold team 
jerseys with LDS emblazoned across 
the chest. Now we wondei** if possi
bilities, that the team may enter 
the LDS National Sports Meet, will 
materialize.
the “Youth

in-
We

the 
dance

Let’s talk it over 
Council” confab.

at

Tiesa
Although

the recent issue of the “Tiesa” Eng-
notified in advance on

BALTIMORE, Md. — My, my! 
looks like I overslept my beauty 
nap. Well, I’m back to tell you that 
the Baltimore "Lyros” Chorus had 
another one of its rehearsals Satur
day, March 30, at the Lithuanian 
Hall, 853 Hollins Street.

The chorus members came ready 
to get to serious work singing our 
songs for our concert to be held 
in April. Mr. Charles Granofsky and 
the chorus went over our songs. The 
chorus has improved on the new 
songs since the last time we sang 
them.

The sopranos were doing
right except for the few mistakes 
they made. The tenors were doing 
fine. The basses were very good but 
the altos sounded like, a bunch of 
hungry cows locked in a barn. The 
altos tried very hard except for Ma
dame Snoopnose who was busily lish section, we never dreamt that 
gazing about the walls and ceiling. | the change would be so drastic. It 
(Say, Madame Snoopnose, did you 
find what you were looking for?)

Strange, that V. E. and I. B. did 
less talking this week than they 
ever did in all “Lyros^’ Chorus histo
ry.

It looks as if\ our new soprano is 
progressing’ very quickly. I notice we 
have a few serenaders in the bass 
section. They come in handy,’some 
day. There is a little too much talk
ing in the tenor section. (TOO 
MUCH.) Was that the sopranos that 
hit such a high musical note or an 
automobile outside?

After the rehearsal the members 
had a little get-to-gether down
stairs with Mr, Granofsky. There 
was music, dancing and drinks.

'f’rebla, that’s no way to ask a girl 
for a dance. Don’t holler across the 
hall to her but go over and ask her 
if you may have this dance, i The 
get-to-gether broke up little by little 
as we went home.

Say, did you see the way Bertha’s 
hat fitted so well with her dress? 
Say, I think I over-talked myself 
this time. I guess I’ll have to ■ take 
another beauty nap, and don’t for
get the next chorus rehearsal Thur
sday,

seems a shame that it must be so.

Another Name, 
But Smells Bad

cigar

April 11, 1940, at 8 1 o’clock

the moment is 
the mind’s mo-

............... ........ '■ by Joo Sacal
Taking into consideration that the 
insertion of new “cuts” over s'cvcral 
columns did add an improvement to 
the "new” issue, still the absence of 
many pages and feature articles pre
vails.

Realizing that economy was the 
prime issue involved and that it had 
to be done, we hope that LDS’ers 
take heed of the editorial comment 
and seriously throw all efforts in 
building the membership of the 
LDS, so we can soon go back to the 
twelve page issue.

painted picture that grows as you 
slowly approach it. Nearer and 
nearer the truck looms. And yet, 
oddly enough, there is the thought 
that coldly calculates, watching 
aloofly and sternly the inevitable ac
cident.

The 
cracks 
lifting 
vision,
and the truck slides onto the side
walk.

Again that cold brain. Somber 
ideas run through the mind (half 
hopes!) — is he dead? The eyes 
watch. (Are they anxious? Are they 
thirsty?) The smashed door < is 
opened and the man weakly steps 
out. He looks about him and half 
lifts his arm. The knees, weaken — 
and how slowly he 
cond seems eternal!

Now the spell' of 
broken. Once again
tion picture operator resumes his 
task and the everita, flash on, prop
erly spaced, properly timed. The 
few short seconds when the mind 
seized upon the moment and held 
it, dearly, have gone.

The call for tftč ambulance, the 
rag under the head, the glass of 
water, the mud-dark trickle from 
the broken engine — all arc on the 
train of thought again — properly 
spaced and properly timed.

But what made that one moment 
different? What 
of time from all 
guishable mass ?
deeper and fuller
tang of surprise, the dash of sudden 
importance ?

What is this bubble of moment ? 
How can you master it? Make it 
live, again, and again.. and again ?

isolated one iota 
the other indistin- 
What makes life 
when there is the

Around Town
Connie Lucas, Vice President of 

the "Belvederes” and Isabelle Leko- 
vich former secretary, (it is ru
mored) have begun their trek along 
the rocky road. We wish them luck, 
and hope to see their beaming faces 
soon.

Two new LDS members will be 
added, to the "Belvederes” say the 
latest reports. Another two will be 
added to the Soho group, and ac
cordingly, some three or four will 
enter the Ambridge group. Whither 
art thou Esplen, deah?

K.K.K. Terror a 
Frankenstein Son

Forum Group ...
A group of LDS members in the 

B’klyn Builders branch have started 
a small group whose nature is 
worth noting. These LDSers and 
their friends meet every other week 
to discuss and wrestle with old 
problems and new ideas.

What makes the group notewor
thy is that emphasis is placed upon 
Individual thinking and participa
tion in discussion. No one monopo
lizes the floor with long speeches. 
At each meeting one member de
livers a report which is then criti
cized and commented upon. Topics, 
so far, have ranged from the Euro
pean war to opinions on compan
ionate marriage.

----- o-----
On Criticism:—

ofWASHINGTON. — A picture 
the Ku Klux Klan as an antilabor 
Frankenstein which has slipped out 
of the control of its reactionary 
sponsors, was painted by John Bro
phy, CIO director of local industrial 
unions.

Just back from the south, where 
he conferred with CIO regional of
ficials, Brophy reported that news
papers and industrialists seemed lit
tle worried about the activities of 
the white-robed vigilantes so long 
as they kept their noses to the 
grindstone of combatting CIO orga
nizational activities.

“But,” Brophy continued, “the 
Klan apparently felt it could expand 
into the general vigilante business. 
As a result, there’s been an outburst 
of murders, beatings and threats in
volving people not associated with 
the union movement.

“That’s carrying things too 
for some of the labor-haters.”\

in the work of our organiza- 
and devote much time to it, 
all we shall get will be crlti- 
and that mainly from those 
do nothing themselves. Well,

far

REVIVED IN ’37

Tender egos, so prevalent!, bid us 
to reprint this item from the "Pret
ty Woman” column in the current 
TIESA ENGLISH SECTION, the of
ficial organ of the LDS:

“Some of us think if we partici
pate 
tion 
that 
cism 
who
perhaps many of us have seen that 
happen too often. Perhaps it has 
turned more than one of us against 
accepting on a committee for a 
social, a dance, etc. However, there 
is only one type of person who 
does not receive criticism, and we 
iiope that none of us LDSers arc of 
that type—There is the person who 
does nothing, says nothing and is 
nothing...”

Fewer injured dignities and more 
cooperation in all organizational 
fields — and our Lithuanian youth 
clubs will grow and prosper.

• ----- o-----
Warm Weather ...

To an individual spring is the
Klan activity was revived in the | time for a good time. To a chorus 

late summer of 1937, following CIO it>s the time to sUrt Preparing for 
activity in the textile industry, he ^e LiUiuanian Art Leagues (LMS) 
said,, with placards posted in thejSong Festival t<? be held the last 
textile towns trying to link the CIO 
with communism. Parades, cross
burnings and intimidation of orga
nizers4 followed.

The fatal- flogging of an Atlanta 
barber, and otKer similar instances, 
have revolted the people of the 
south, and a considerable body of 
public opinion is demanding that the 
organization must be eliminated.

When the AFL 
widely-publicized 
southern leaders, 
tioned themselves 
the building and distributed the or
ganization’s leaflets 
strangely enough, without a protest 
from the union leaders. I

recently held a 
meeting of its 
Klansmeri sta- 

at the doors of

all this,

OAKLAND, Cal. — A scab 
by another name still smells bad. 
The Alameda County CIO Industrial 
Union Council this week called the 
attention of CIO members to a new 
brand of cigar, the “Marco Supre
mo,” put out by the union-hating 
Rossi Cigar Company here.

Effectiveness of the CIO cam
paign against the firm for its unfairudent of a textile union in suburban 
labor (practices was shown, Council 
Secretary Paul S. Schliff said, by 
the fact that the company has prac
tically abandoned the old brand 
names — Marco Rossi, Toscani and 
Toscanelli — and is concentrating 
on a new one, Marco Supremo.

CIO MAN FLOGGED

At the same spot where one of 
the latest floggings split the case 
wide open and brought about a 
grand jury investigation, a CIO lo
cal leader was beaten unmercifully 
just a year‘ago. Pierce Toney, presi-

sharp, at the Lithuanian Hall.

local was taken away, presumably 
by the same crowd which engineered 
the recent beatings.

At the time, the union was unable 
to secure an indictment of the guilty 
parties. One/member of the grand 
jury was ary official of the Scottdale 
Mills* where Toney was employed. 
All efforts to effect his reqioval 
from the jury ended in failure and

—Miss Gossip, the case was1 finally dropped.

week in August in New York.
Many of the out-of-town choral 

groups are now getting their groups 
ready for Xhe memorable trip to 
New York. Money must be raised, 
songs must be studied, 
can be arranged 
be done so that your chorus can 
participate with all the otheY Lith- 
American choruses in the SONG 
FESTIVAL in August. Get going!

Vacations 
all this must

—Cigarette—
Her white 

cigarette
Too
On summer night 

vine enclosed porch 
the fade of jewel 
dark surrounded 
and all fair dim

View
Did you speak 

in a slow perfect
Way
Then to pause 

for death 
is night ere day 
and thine cigarette 
waits new and 
white 
on a gold x

Tray
D. K.
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Kodėl Anglija, Franci j a ir Kiti Kraštai Rėme Suomiją?
V. Molotovas

prašymą iš Suomijos, Fran
cija tik ką pasiuntė ultra- 
moderniškų bombnešių or
laivių Suomijai.” Daladie
ras pranešė, kad “Franci
jos kariuomenės pulkai bu
vo, paruošti siuntimui Suo
mijon dar vasario 26 d. Di
delis skaičius laivų laukia 
Atlantiko pakraščio uostuo
se.”

Jis toliau sakė, kad talki
ninkai “gali gelbėti Suomi
jai visomis jėgomis, kurios 
buvo pažadėtos.”

Šitie nedraugiški Dala- 
diero pareiškimai linkui So
vietų Sąjungos kalba patys 
už save. Nėra reikalo čia 
kalbėti apie šiuos- priešin
gus Sovietams pareiškimus, 
kadangi viskas rodo, jog 
jie paeina ne iš blaivios gal
vos.

Reikia pažymėti ir Švedi
jos rolė Suomijos kare.

Iš pranešimų, pasirodžiu
sių visuose Švedijos laikraš
čiuose laike karo prieš So
vietų Sąjungą, Švedija ap
rūpino Suomiją “tam tikru 
kiekiu orlaivininkystės me
džiagų, — bendrai paėmus, 
vienu penktadaliu visų Šve
dijos orinių karo jėgų.” 
Švedijos karo ministeris pa
reiškė, kad suomiai gavo iš 
Švedijos 84,000 šautuvų, 
575 kulkosvaidžius, virš 300 
artilerijos kanuolių, 300,- 
000 rankinių granatų ir 50,- 
000,000 patronų. Visa ši me
džiaga, kaip sakė ministe
ris, buvo vėliausių išradi
mų.

Italija taipgi neatsiliko 
nuo pagalbos prailgint Suo
mijos karą: jinai pasiuntė 
50 militarinių lėktuvų.

Suomija taipjau gavo mi- 
litarinės pagalbos iš tokių 
“taiką” mylinčiųjų, kaip 
Jungtinės Valstijos. Pasak 
nepilnų informacijų, kurios 
mums teko gauti, per visą 
karo laiką kitos šalys Suo
mijai pasiuntė nemažiau, 
kaip 350 orlaivių, apie 1,500 
kanuolių, virš 6,000 kulkos
vaidžių, apie 10,000 šautu
vų, 650,000 rankinių grana
tų, 2,500,000 bombų, 160,- 
000,000 patronų ir daug ki
tų daiktų.

Nėra reikalo įrodinėti ki
tų faktų, kad parodyti, jog 
tas viskas, kas Suomijoj dė
josi, nebuvo mūsų susikirti
mas tik su suomiška ka
riuomene. Tai buvo susirė- 

! mimas su sujungtomis vi-

(Iš Molotovo kalbos, saky
tos kovo mėn. 29 d., Mas

kvoje)
Tenka pridėti, kad tarpe 

priešų, krykštaujančių 
prieš Sovietų Sąjungą, vi
suomet išgirsim garsiausiai 
spiegiantį balsą suprostitu- 
tėjusių Antrojo Internacio
nalo “socialistų”, — tokių, 
kaip Attlee ir Blumas, Cit
rine ir Jouheaux, Tran- 
mells ir Goeglund — visų 
kapitalo bernų, kurie yra 
parsidavę su kūnu ir siela 
karo ruošėjams.

Kalbėdamas Anglijos 
parlamente kovo 19 d. Ne
ville Chamberlain, Britani
jos ministerių pirmininkas, 
ne tik pareiškė savo bjau
rų apgailavimą dėl negalė
jimo sulaikyti taikos įvyki- 
nimą Suomijoj, tuo būdu vi
sam pasauliui parodydamas 
savo tikrąją “taiką mylin
čią” sielą, bet taipgi parodė, 
kaip ir kokiu būdu Britani
jos imperialistai bandė gel
bėti pratęsti karą Suomijoj 
prieš Sovietų Sąjungą.

Jis paskelbė visuomenei 
sąrašą karo medžiagų, pa
žadėtų ir pasiųstų Suomi
jai: 152 orlaiviai buvo pa
žadėta, pasiųsta 101; 223 
kanuolės buvo pažadėtos, 
114 pasiųsta; 297 tūkstan
čiai bombų buvo pažadėta, 
185,000 pasiųsta; 100 Vick
ers kanuolių pažadėta, 100 
pasiųsta; 20,700 orinių 
bombų buvo pažadėta, 15,- 
700 pasiųsta; 20,000 anti- 
tankinių minų buvo pažadė
ta, 10,000 pasiųsta, ir tt.

Be jokio nemalonumo 
C h a m b e rlainas pareiškė, 
kad “pasiruošimai pasiunti
mui ginkluotos armijos bu
vo padaryti visu greitumu 
ir pradžioje kovo mėnesio 
100,000 vyrų kariuomenė 
buvo paruošta išvykti. Ši 
jėga nėra būtinai paskuti- 
nai paskutinė jėga.” Tokį 
prisipažinimą padarė “tai
ką mylįs” Britanijos impe
rialistas.

Kiek tai liečia Franci ją, 
mes sužinojome iš to krašto 
spaudos, kad jinai pasiuntė 
Suomijon 179 orlaivius, 472 
kanuolės, 795,000 šovinių, 
5,100 kulkosvaidžių, 200,000 
rankinių granatų, ir tt.

Kovo 11 d. Daladieras, 
Francijos premjeras, pas- 
kelbė parlamente, kad 
“Franci j a vadovauja toms 
šalims, kurios teikia amu- i sos eilės Sovietų Sąjungai 
niciją Suomijai ir gavusi1 priešingų kraštų jėgomis.

trawin'S J*:* f

Hull susitinka su savo pa- 
Europos, Sumner Welles.

Valstybes sekretorius Cordell 
dėjėju, tik ką grįžusiu iŠ

Sumušdama šitas -sujung
tąsias mūsų priešų jėgas, 
Raudonoji Armija “pridėjo 
dar vieną puslapį prie savo 
garbingos istorijos, ir pa
rodė, jog šaltinis didvyriš
kumo ir pasiaukojimo mū
sų žmonėse yra neišsemia
mas.

Karas Suomijoj pareika
lavo didelių pasiaukojimų 
iš mūs ir iš suomių. Pasak 
mūsų generalinio štabo ap
skaičiavimų, mūsų pusėje 
buvo užmušta ir mirė nuo 
žaizdų 48,745, arba apie 49,- 
000 asmenys; sužeistųjų 
buvo 158,863 asmenys.

Suomiai bando minimi
zuoti' savo nuostolius, bet 
jųjų nuostoliai kur kas di
desni. Mūsų generalinis šta
bas apskaičiuoja, kad suo
mių buvo užmušta 60,000, 
neįskaitant tų, kurie mirė 
nuo žaizdų. Jų sužeistųjų 
skaičius yra nemažesnis, 
kaip 250,000. Imant dėme
sin, kad Suomijos kariuo
menė turėjo nemažiau 600,- 
000 karių, tenka pasakyti, 
kad jinai nustojo pusės sa
vo karių, skaitant užmuštus 
ir sužeistus.

Toki tai yra faktai!
Kyla klausimas, kodėl 

Anglijos ir Francijos taip
jau ir kitų kraštų valdan
tieji rateliai, taip energin
gai dalyvavo šiame kare 
prieš Sovietų Sąjungą Suo
mijos pusėje?

Yra gerai žinoma, kad 
Anglijos ir Francijos val
džios dėjo dideliausių pas
tangų neprileisti užsibaigti 
karui Suomijoj, nors josios 
nėra davusios Suomijai jo
kių formalių pažadų. Kitas 
žinomas faktas, kad prieš 
tūlą laiką, nors tarpe Fran
cijos ir Čechoslovakijos ir 
buvo padaryta bendra ap
sigynimo sutartis, Franci j a 
nestojo Čechoslpvakijai pa
galbon. Betgi Francija ir 
Anglija darė viską gelbėti 
Suomijai, darė viską, ką 
tik galėjo, neprileisti užsi
baigti karui ir ♦ atsisteigti 
taikai tarpe Suomijos ir 
Sovietų Sąjungos.

Parsidavę plunksnos pi
ratai, kurie specializuojasi 
skleidime melagingų žinių, 
bando aiškinti tatai tuomi, 
būk Anglijos ir Francijos 
valdantiesiems rateliams la
bai rūpinčios “mažosios 
tautos.” Bet tai yra juokin
ga. Sakyti, kad Anglija ir 
Francija, gelbėdamos Suo
miją, išpildė savo pareigas 
kaipo Tautų Sąjungos na
rės, saugodamos Tautų Są
jungos narę, taipgi yra ab
surdas. Juk tik apie prieš 
metus laiko Italija pagrobė 
ir sunaikino Albanijos ne
priklausomybę, — Albani
jos, kuri buvo Tautų Są
jungos narė. Na, ar Angli
ja ir Francija ėjo Albanijai 
pagalbon? Ar jos bent žo
deliu protestavo prieš Ita
lijos grobikišką žygį, ne
paisantį milijono žmonių li
kimo ir visiškai paliekant į 
šalį tą faktą, kad Albanija 

fbuvo Tautų Sąjungos na
rė?

Ne. Nei Anglijos nei 
Francijos valdžios, neigi 

' Jungtinės Valstijos, nei 
Tautų Sąjunga, kuri prara
do paskutinį pasitikėjimą 
pasaulyj kaipo Anglijos ir 
Francijos imperialistų kon
trolėje esanti įstaiga, nepa
kėlė nei piršto tuo reikalu.

Per 12-ką mėnesių šitie 
mažųjų tautų “globėjai,” 
šitie “gynėjai” Tautų Są
jungos narių, ųedrįso iškel
ti to fakto, kad Albanija

buvo užpulta. Daugiau: jie 
netgi užgyrė šį pagrobimą.

Taigi, ne mažųjų tautų 
globojimu ir ne Tautų Są
jungos narių gynimo prin
cipu galima išaiškinti An
glijos ir Francijos duotą 
pagalbą Suomijai prieš So
vietų Sąjungą. Šis pagalbos 
teikimas reikia aiškinti tuo, 
būtent, faktu, kad Suomijoj 
Anglija ir Franci j a ir kiti 
imperialistiniai kraštai tu
rėjo įsikūrę bazę, paruoš
tą puolimui ant Sovietų 
Sąjungos, kuomet Albanijoj 
tokios bazės jie neturėjo.

Kaipo taisyklė, mažųjų 
tautų teisės ir interesai im
perialistų rankose yra la
bai mažas dalykas. Angli
jos imperialistų vadovau
jąs laikraštis “Times” ir 
Francijos imperialistų or
ganas “Le Temps”, nekal
bant jau apie kitus anglų 
ir francūzų buržuazinius 
laikraščius, per pastaruo
sius keletą mėnesių atvirai 
šaukė už karą prieš Sovietų 
Sąjungą, visiškai nepaisy
dami, jog tarpe Anglijos ir 
Francijos iš vienos pusės ir 
Sovietų Sąjungos iš kitos— 
veikia normališki diploma
tiniai santykiai.

Anglų ir Francūzų impe
rialistą spaudos pareiški
muose, taipgi ir “socialistų” 
spaudoj mes girdime balsus 
įdūkusio imperializmo, ku
ris neapkenčia socialistinės 
valstybės. Tie balsai yra 
mums žinomi nuo to laiko, 
kai įsikūrė Sovietą Sąjun
ga.

Dar 1919 metais, balan-

dzio men. 17 d. Londono 
“Times” rašė: “Jei mes pa
žiūrėsime ant žemėlapio, 
tai pamatysime, kad geriau
sias priėjimas prie Petro
grado yra nuo Baltijos ir 
kad trumpiausias ir leng
viausias kelias eina per 
Suomiją, kurios siena yra 
tiktai apie 30 mylią nuo 
Rusų sostinės. Suomija yra 
raktas į Petrogradą ir Pet
rogradas yra raktas į Mas
kvą.”

Jeigu norime gauti įro
dymų, kad Anglijos ir 
Franci jos imperialistai dar 
vis neišsižadėjo šitų savo 
planų, tai paskutiniai įvy
kiai Suomijoj tai puikiau
siai patvirtina. Bet šitie jų 
planai ir vėl tapo sunaikin
ti. Jie tapo sunaikinti ne 
dėlto, kad nebuvo užtenka
mai įkarščio antisovieti- 
niuose elementuose Angli
joj ir Franci jo j ir ne todėl, 
kad vadovaują Suomijos, 
taipgi Švedijos ir Norvegi
jos, rateliai parodė kiek 
nors geresnės nuovokos ir 
galvojimo. Tiems ją pla
nams keliai buvo užkirsti 
Raudonosios Armijos pa
vyzdingais laimėjimais, 
ypačiai Karelijos Sąsiaury j.

Pastarieji įvykiai rodo 
mums būtiną reikalą ir to
liau nuolat didifiti mūsų 
Raudonosios Armijos galią, 
taipgi tęsti stiprinimą visų 
mūsų krašto apsaugojimo 
organų.

Pradžioje vasario mėne
sio suomiai siūlė mums su
laikyti karą. Mes gavome 
per Švediją pranešimų, kad 
Suomijos valdžia nori su
žinoti mūsų taikos išlygas, 
kuriomis karas galėtų būti 
sulaikytas.

(Dar bus)

Bostono ir Apielinkės Žinios
Lietuvių Radio Korporacijos 

Programos:
Šeštadienio, bal. 6, progra

ma per stotį WORL, 920 kil., 
8:30 iki 9 vai. ryte, bus se
kanti :

1. žinios.
2. Muzika.
3. Dainos.

—o—
Sekmadienio, bal. 7, progra

ma per stotį WORL, 9 :30 iki 
10:30 vai. ryte, bus sekanti:

1. Lietuvių Radio Smuikų 
Trio iš Bostono.

2. Keistučio ir Birutės Cho
ras iš So. Bostono, vadovau
jant Valentinai Minkienei.

Steponas Minkųs,
Garsintojas.

Kaip So. Bostono Lietuviai 
Juokiasi iš “Keleivio” 

ir Socialistų
Gal lietuviškas pasaulis ir 

nežino, kad pas mus So. Bos
tone yra šeši socialistai. Juos 
vietiniai lietuviai vadina LSS 
60 kuopos grabnešiais, o kiti 
vadina šeštiniu (šeštinį kata
likai apvaikščioja šeštą sek
madienį po Velykų). Šie žmo
nes tai verti pasigailėjimo, nes 
jie savo protu negyvena, o 
vaduojasi tik “Keleivio” di
rektyva .

Kuomet iškilo susikirtimas 
Sovietų su suomiais, tai minė
ti socialistai atlaikydavo savo 
mitingą “Keleivio” -ofise ir iš 
to paties šlamšto prisiskaitę 
lakstydavo gatvėmis ir per 
kliubus jieškodami komunistų, 
kad juos sukritikuoti. Jie tuo
met nesidrovėjo net gatvėj ir 
viešam susirinkime šaukti: 
“Eik Stalino ginti, nes tuoj 
suomiai jį paims į nelaisvę.” 
O jeigu kas užstodavo Sovie
tus, tai /jie kartodavo . “Ke
leivio” žodžius, kad Sovietų 
kariuomenė esanti apiplyšus, 
kareiviai kojas apsivynioję 
autais, šautuvus velka prisiri
šę ant virvagalių, jų kanuolės 
nešauna, o jeigu ir šauna, tai 
nepataiko tikslą. “Keleivis” 
juos taip apsvaigino, kad jie

daug blogiau jautėsi, negu tie 
rūkoriai, kurie prisirūko nuo
dingos žolės Marijuana.

Padarius Sovietam taiką su 
suomiais, “Keleivis” bando 
suomius pateisinti ir tuom pa
čiu sykiu nori pateikti savo 
draugam argumentų. Michel- 
sonas “Keleivio” No. 12 sako:

“Iš užsienio suomiai pagal
bos neturėjo. Iš viso Suomijos 
fronte buvo tik 2,000 švedų 
savanorių. Tai visa užsienio 
talka-.

“Raudonoji armija ėmė ir 
ėmė Viborgą per pusketvirto 
mėnesio, ir, vis tiek negalėjo jį 
paimti. Per pusketvirto mė
nesio ji nepaėmė nei vieno 
svarbesnio Suomijos miesto.”

Tam pačiam puslapy Mi- 
chelsonas, kalbėdamas apie 
generolą Mannerheimą, ve 
kaip gieda :

“Todėl suomių spauda ir 
visuomenė pradėjo prašyti, 
kad jis (Mannerheimas) pa
siliktų vadovybėj ir gėnijališ- 
kais savo gabumais padėtų 
sužalotai tautai sustiprėti...”

Dabar southb'ostoniečiai ne 
tik socialistams, bet ir pačiam 
“Keleiviui” stato argumentus, 
klausdami, kaip tas viskas ra
gožium apsivertė. Suomiai bu
vo taip gerai ginkluoti ir net 
trisdešimt mylių buvo “užė
mę” Sovietų teritorijos, o 
paskui atidavė “be mūšio” Vi
borgą? Tai kodėl suomiai iš 
Stalino nepareikalavo Lenin
grado? Suomiai sakosi, kad 
jiem padėjo kariauti tik 2,000 
švedų. Tai. kur, po šimts pyp
kių, nuvažiavo tie liuosnoriai, 
ką išvažiavo iš Amerikos, 
Kanados ir Australijos? Jei
gu suomiai niekad nemanė 
kariauti su Sovietais, tąi ko
kiems galams palei Sovietų 
rubežių jie prisibudavojo tiek 
daug tvirtovių, kuomet Sovie
tai ten neturėjo nei vienos sa
vo tvirtovės?

Generolą Mannerheimą ne
galima vadinti genijum, 
geriausia pritinka idijoto . . \ •

(Tąsa ant 7-to pusi.)

Jam 
var-

Penktas puslapis

Laisvės” Parengimai Kituose Miestuosea
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Birželio 0 June Piknikas
LIBERTY PARK, BALTIMORE, MD.

"Laisvės” Parengimai Brooklyne

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.

Liepos 7 July Piknikas
KLASČIAUS CLINTON PARK

Betts & Maspeth Avės. Maspeth, N. Y

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

/ , 

Telefonas EVergreen 7-1661

Balandžio 21 April Balius
CENTRAL PALACE SALĖJE

16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

Liepos 4 July Piknikas 
VOSE PAVILION PARK 

MAYNARD, MASS.

Liepos 28 July Ekskursija
LAKE HOPATCONG

NEW JERSEY

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykinių Drabužių

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

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

i

E

tTii Siutai
r Paltai
H6.50
iuvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

V] 
• 
1 
4
B

ru Siutai 
rJPaltai
£21.50
uvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai 
$24.50 
Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Office Phone 
EVergreen 8-1090

OPEN DAY AND NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Accomodations.
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night

’iW



Pei&facf., Balandžio 6, 194$

Šiurpūs Balsai iš
Rašo

>

i

Pittsburgh, Pa.Washington, Pa
<

"fe
Stewart Die Casting Kompanijos darbininkai strei
kuoja dėl to, kad kompanija paleido iš darbo kelis 
šimtus darbininkų., neatsižiūrėdamia Į tai, kaip se

nai jie ten dirba.

“Laisvės” skaitytojams jau 
žinoma, kad čionai tapo su
areštuotas garsus rašytojas ir 
veikėjas John L. Spivak. Jis 

žurnale 
aikštėn 
kunigo 
straips-

įI

NEW JERSEY LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMA'

Iš Stoties WHOM 1450 Klcs.
Kiekvieną sekmadienį 9-tą valandą iš ryto.
Visados būna graži dainų programa ir orkestrą.

Girdima New Jersey, Pennsylvanijos valstijose ir plačiai Didžiojo 
New Yorko apielinkėje.

Dėl pasiskelbimlj prašome kreiptis į programos vedėją:

JUOZAS RATKUS
309 HARRISON AVE. HARRISON, N. J.

Lietuvos Katorgos j
Or.

I ai medus uz

(Tąsa)
Nors Kirvis ir dejuoja, kad uždrausta 

mušti, bet jis visada randa progą, randa 
vietą ir teisę užduoti. Bet užduoti, ne 
tas pats ką pasistačius ar pasiguldžius 
mušti bizūnu skaitliuojant kirčius. Už
duoti—reiškia staiga kumštim, kardo 
makštim arba kitu kokiu rankon pakliu
vusiu daiktu ekstra sudrožti spran
dam Šitokia drausmės varymo priemonė 
tebegalioja ir dabar. Ją vartoja ne tik 
Kirvis, bet ir už jį aukštesni, k. a. ūkio 
dalies viršininkas kapitonas Petrauskas, 
Įeit. Papartis, neatsisako ir pats virši
ninkas.
* Labai dažnai tvirtovės kieme pasigirs
ta tokia komanda:

—Į dvi linijas rikiuok! Lygiuok! Kel
nes atsek!

Apie keturiasdešimts jaunų vyrų išsi
rikiuoja veidais vieni prieš kitus.

—Paimkite kiekvienas savo “varpą” į 
dešinę ranką ir nė krust! Ramiai svola- 
čiai!—vis šūkavo Kirvis.

Paskui jis ėjo išilgai eiles ir pasilen
kęs kaip trumparegis ilgai galvą kraipy
damas žiūrinėjo į tą, ką kaliniai laikė 
dešinėj rankoj. Prie kai kurių ilgai už- 
gaišo, paliesdamas pirštu, liepdamas pa
kelt aukštyn, nuleist žemyn, žodžiu— 
kaip daro gydytojas specialistas kokią 
nors ligą įtaręs. Bet šis viršyla nebuvo 
ne tik gydytojas, jis niekad nebuvo joks 
felčeris, joks sanitaras. Jis ir nejieško 
ligos. Jis tariasi švarą tikrinąs. Bet visi 
kaliniai žinojo, jog tai tik savotiškas 
Kirvio flirtas. Po tokio apžiūrėjimo jis 
kurį nors jauną kareivį, dar su raudo
numo žymėmis veiduose nusivesdavo 
karcerin ir ką jis ten darydavo, nė vie
nas buvęs nedrįsdavo papasakot. Už
klaustas tik parausdavo ir neatsakydavo.

* ♦ *
Kaip visur taip ir čia pirmas kareivio 

kareiviui duotas klausimas būna:
—Kokio pulko, kurios kuopos?
Šiais žodžiais prasideda kiekvienas su

sipažinimas. O paskum ... atsiiųinimai iš 
laivės, kariuomenės ir kalėjimo. Senes
nieji šio forto gyventojai mums pasako
jo apie praeitį: pabėgimus, badavimą ir 
atkaklųjį gimnazistą.

Tas kareivis, buvęs gimnazistas, kurs
tęs kalinius priešintis administracijos ir 
Kirvio sauvaliavimui, jis aiškino, kad 
mušti neturį teisės, jis pagal statuto 
punktus nurodinėjo, kas galima ir kas 
ne. Ir viena kamera paskelbė badavimą, 
kviesdama prisidėt kitas. Rytojaus die
ną į tą kamerą atėjo puskarininkiai su 
viršyla, badaujančius ištempė koridorin, 
ten ekstra sudrožė sprandan visai ne
skaitydami kirčių ir pagrasino sušaudy
sią, jeigu nesiliaus badavę.

Badavimą tęsė tik atkaklusis gimna
zistas, kuris daugiausia ir nukentėjo 
nuo griežto “įspėjimo.” Tada kas rytą 
ir kas vakarą ateidavo karininkas su 
keliais kareiviais ir penėdavo jį per prie
vartą. Bepenėdami išmušo jam dantį, su
spardė, sukruvino. Kitą rytą įsakė ba
daujančiam eiti valyti išeinamųjų. Atsi
sakius—vilkte išvilko j išeinamąją, įbru
ko skudurą į rankas ir vertė dirbt. Ba
daujantis viena protestavo, o antra ne
pajėgė. Tada puskarininkis paėmęs už 
kojų tąsė jį iš kampo į kampą neva juo 
pačiu valydamas išeinamosios grindis ir 
nukankintą įmetė į srutų ir mėšlų duo
bę. Kameron parnešė pusgyvį jau be są
monės. Kur jis dingo—kaliniai nežino. 
Sargybiniai tarp savęs kalbėjosi, jog at
kaklusis gimnazistas bandęs nusižudyti, 
nubaustas jis buvo už tai, kad sargybos 
poste būdamas užmigo.

Kitas kareivis atkalėjęs apie porą me
tų už pardavimą valdiškų avižų davinio 
ir kuriam buvo belikę trejetas mėnesių 
kalėt, gavo progos išeiti su palydovu už 
kalėjimo vartų bulvių kasti. Kalinys su 
kastuvu kirto palydovui į galvą; šis ap-' 
alpęs krito, o anas pabėgo. Jam taip 
žiaurus atrodė kalėjimas, kad jis beveli
jo ištėkšti smagenis tokiam pat mobili
zuotam kareiviui tikėdamasis, kad nebe
reiks grįžti į kamerą likusios bausmės 
baigti. Kartą pamatęs laisvę, nebenorėjo 
su ja skirtis, nors tai kaštuotų jo gy-

Bėgantį arba užmušdavo arba invalidu 
padarydavo. Kartą prieš šventes du ka
liniai buvo pasiųsti į forto tvartą kiau
lės skersti. Skerdikai užuot skerdę kiau
lę, pačiupo sargybinį, taip pat mobili
zuotą kareivį, nudūrė jį ir leidosi bėgti. 
Prie mūro juos pastebėjo puskarininkis, 
sukėlė pavojaus triukšmą ir šaudyda
mas su kareiviais ėmė juos vytis. Vienas 
bėglys po kelių taiklių šūvių krito. Tuo 
tarpu antrasis buvo belipąs per mūrą, 
bet kai kareivio šautuvo buožė jam tvo
jo per galvą, jis krito, taip, kaip ir jo 
draugas.

Tokia yra šitų niūrių tvirtovės sienų 
praeitis. Bet argi tai tik praeitis? šeš
tam forte juk ir dabar tebėra karo kalė
jimas. Ir kiekvienas ten buvęs ir dabar 
tebesako:

—Ten baisūs kazematai. Iš žmonių ten 
daromi žvėrys.

Karo kalėjimas, kaip ir visi Lietu
vos kalėjimai vadinasi pataisos namais, 
o kas juose vyksta, vadinama auklėjimu.

❖ * *
Sekmadienio vakarais kazematuose 

laisvas laikas. Kaliniai vaikštinėja, šne
kasi. Kiti pasakoja savo malonius atsimi
nimus tik tam, kad dar kartą juos per
gyventų nors fantazijoj, jei negalima 
tikrovėj. Todėl visada kalinių pasakoji
mai esti fantastiški, perdėti. Pats pasa
kotojas dažnai patiki“ tuo, ko visiškai 
nėra buvę. Net ir rimčiausi žmonės, 
sveikiausio proto ir nervų suaugę vyrai 
tampa panašūs į vaikus, kai jie įsileidžia 
į pasakojimus iš laisvės gyvenimo.

Bet sekmadienis ne tik sekmadienis 
kareiviams-kaliniams, jis laisva diena ir 
puskarininkiams-prižiūrėtojams. Jie ta
da dažniausiai, kad nebūtų nuobodu iš- 
sigeria ir ateina į kazematus išdaigų da
ryt. Melancholiški kalinių pasakojimai 
nutrūksta. Dažniausiai ateidavo po pietų 
į vidurinę kamerą, kur sėdėjo tarp- kitų 
ir du kareiviai žydai, hja ir vargas buvo 
jiems. Ilgas pasišiaušusiais plaukais lik
tinis puskarininkis ruošdavo vaidinimus, 
spektaklius, anot jo.

—-Ei tu kuprotas!—būsi ožys. Tu su
džiūvėliu, dvėslena, girdi?—būsi gaidys. 
Tu perkaręs—šuo,—ir taip rankiodavo iš 
visos kameros.—Tu—asilas. Tu išsižiojė
li,—drigantas, tu kumelė, varlė, kiaulė. 
—Išvardindavo visus, o kai kada dalį 
kameros priimdavo publikos tarpam Po 
vaidinimo jie turėdavo .plot ir šaukt 
“bis”.

Po rolių paskirstymo pasigirsdavo ko
manda:

—Slėptis!
Visi “žvėrys” galvatrūkčiais turi slėp

tis: lysti po narais, po suolu, po rūbais, 
lipti ant sienų, ant durų—kur tik yra 
vietos. Jei stovėsi—gausi bizūnu per pe
čius tol, kol pasislėpsi. Po to komanda:

—Tyla.
(Bus daugiau)

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Aukų Pakvit. Nr. 30

Vilnijos lietuviams remti. • \
SLA 192 kp. ir S.D. 10 kp., New Kensington,

Pa., per J. Swipą .....................  $26.58
SLA 306 kp., Danbury, Conn., per V. Vaitkunską 10.00.
V. Vaitkunskas, Danbury, Conn. ..........   1.00
Pittsburgh, Pa., lietuviai, surinko J. Pečiukas ir

J. Waisis, prisiuntė J. Pečiukas .................... 66„00
Lietuvos Rėmėjų S-ga (buv. V. V. S.), New 

Britain, Conn, 
šonytė ....... !

Birutės Moterų Pašalp. D-ja, Montello, Mass., 
per K. Valangevičienę ..................................

New Raven, Conn., vas. 16 d. minėj, surinkta, 
prisiuntė M. Jokūbaitė ................................ 175.00

Lietuvai Remti Draugija, Worcester, Mass., su
rinko, prisiuntė A. Janušonis  ..................... 122.00

Bridgewater, Mass., lietuviai per D. Lapeikį 85.00 
Vilniaus Fondas, Hartford, Conn., per V. Fond.

pirm. V. Bringa, rašt. L. Leonaitis, ižd. A. J.
Mažotas .......     150.00

Waterbury, Conn., lietuviškų draugijų ir kliubų 
surengtame vasario 16 d. minėjime surinkta, 
prisiuntė T. Matas .............. ..... ........... ........

Brooklyn, N.
salėje kovo

surinkta

surinko, prisiuntė J. Janu- 
..................................................... 100.00

25.00

13.55
Y., privačiame parengime, SLA.
27 d., p. B. Schegaus pasiūlymu 
............... ......................    30.00

LOCK

į ūsų pinigus
. . .ir atneša jum 
žalmarges geriausią!

z • :••

RGI
Jūs 
pyt 

ną karta, kai gaunate tur
tingą, gardų Borden’s Pie
ną, pristatomą jum j na
mus. Tai ši naujoviška 
Econo-way Dėžė padaro tą 
Štuką. Tik pažiūrėkit j dau
geli jos patogumų.
TAUPO PINIGUS ... l^c 
ant kiekvienos jūsų jierka- 
mos kvortos.
TAUPO DARBĄ . . . nėra 
butelių plaut nei už durų 
statyt.
TAUPO VIETĄ . . . jūsų 
Šaldytuve.
EXTRA APSAUGA SVA
RAI . . . tikrai ištirta, kad 
pienas pasilaiko Šviežias 
per dienas jūsų šaldytuve.

jūs negirdėjote “ 
galite dabar tau- 
keleriopai kiekvie-

JEIGU BORDEN’S, TAI TURI BŪT GERAS!

Kovo 31 dieną čionai turėjo 
įvykti masinis susirinkimas, 
kuriame turėjo kalbėti veikė
jai Minerich ir Pat Toohey. 
Bet mitingui pasipriešino A- 
merikos Legionas ir privertė 
svetainės savininką atsakyti 
prakalbų rengėjams svetainę.

Kai žmonės susirinko ir ra
do svetainę uždarytą, tai de- 
sėtkas ir kiek nusitarė eiti į 
privatinę stubą ir ten įklau
syti prakalbas. Bet čionai 
juos atsekė 50 legionierių, ku
rie nudavė esą Federal Beau- 
ro of Investigation agentus ir 
pasigrobė kalbėtoją Mine- 
rich.

Matyt policija žinojo 
legionierių planus. Tik 
kelis bandymus pavyko
siekti su policija ir pranešti 
jai apie pavogimą kalbėtojo. 
Tada policija paėmė Minerich 
ir pasodinb į kalėjimą Nuėmė 
jo pirštų antspaudą, nufoto
grafavo ir rekordus pasiuntė 
Washington an į Federal Beau- 
ro of Investigation. Vėliau 
Minerichą paleido. Rep.

apie 
per 

susi-

savo straipsniuose 
“New Masses” iškėlė 
fašistinius darbus 
Coughlino. Jis tuose 
niuose įrodė nazių ir fašistų
agentus ir planus įsteigti fa
šizmą Jungtinėse Valstijose.
Taipgi jis rašė apie “Slaptas 
Fašistų Armijas Jungtinėse 
Valstijose.”

Aišku, kad paliesti fašistai 
labai užsigavo ir du iš jų išė
mė varantus ir Spivaką sua
reštavo. Reakcinis teismas su 
mielu noru varantą išdavė, o 
Pittsburgho policija taipgi su 
mielu noru rašytoją sutiko su
areštuoti.

Už paleidimą Spivako val
džia reikalauja $7,000 kauci
jos. Kol kas ta kaucija ne
sukelta ir Spivak tebesėdi ka
lėjime. . Rep.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaityto  tu.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

Hartford, Conn

Choro 
kuopa 
kuria

Biskis Įspūdžių iš Atsibuvusio 
Parengimo

Kovo .30 d. Laisves 
svetainėj ALDLD 68 
turėjo silkių vakarienę,
dalyviai pilnai pasitenkino. 
Tiktai gaila, kad pasitaikė la
bai prastas oras, už tai ir pu
blikos nedaugiausia dalyvavo.

Bevalgant svečiams, vakaro 
pirmininkas jaunuolis drg. 
W. Bražauskas keliais žo
džiais paaiškino parengimo 
tikslą, ir baigiant savo kalbą 
atsišaukė į tėvus, kad jie sa
vo jaunuolius prirašytų prie 
ALDLD kuopos, kuri vien tik 
skleidžia apšvietą tarpe dar
bininkų. Jo kalbą publika^pa- 
lydėjo su džiaugsmingais ap
lodismentais.

Taipgi mačiau atlikinėjo 
gražų darbą draugas K. Ak- 
somaitis. Jis ripko aukas ant 
blankos dėl dienraščio “Vil
nies.”

Po skanios vakarienės, sty- 
giečių grupė linksmino1 šoki
kus. žinoma, buvo ir tokių, 
kurie grupelėmis šnekučiavo
si apie bėgantį gyvenimą. Ir 
taip su gera nuotaika paren
gimas užsibaigė.

Klaidos Pataisymas
Mano korespondencijoj, ku- 
tilpo praėjusioj subatoj,

Gaukite Gerų Žolių
Čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, Jonin-žolių, 
Pupalaiškių, šaltpusnio, Debe
sėlio, šaruočio”, Kadugio, Gry
buko, Parušančiaus, Gumba- 
žolių, Valerijono, Trukžolių, 
Golgono, Alierų, šąltmetių, 
Brolelių, Džingelių.
Po 25c. už pakelį. Svaras 70c. 
Geros Trajankos 60c. pakelis. 
Knygelė, kuri aprašo apie visokias 

žoles, 15 centų.

M. ZŲKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

t

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

426 SOUTH Sth STREET
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

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

Mateusas Simonavičius
.$3^ Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga "M

DIDŽIAU SI AS
DTDI7IMV0 MAT5 K D1DŽIŲJŲ 

‘ r IKKllN Yo 8 kubiškų pėdų

GENERAL ELECTRIC

SU 
to

7H/TTS THE 1?uy.'

Didelė 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Pirkinys!

VISOS DĖŽUTĖS PLIENINES. NE- 
RODftJANČIO PLIENO stipru* lai
dytu va*. Šaltumo rodyklė. Viduje i vie
ša. Daržovėm klėtka. 7 k*valkų spal
votos lėk i t ės. Garsus jbudavota* plie
ninis G-E Taupomasis prietaisas.

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

Jūs dabar galite pirkti G-E
Model LB6B 6.2 kfe pėd. dy
džio, 1940 model už

$114-75

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL H0ME 
/ X

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Šeimoms iŠ keturių nr daugiau reikia 
DIDELIO Šaldytuvo—Ir Štai yra gro
žybė už nužemintą kainą! Visi pato
gumai. Taupumas ir Patvarumas Di
delio General Electric! Viri 16 ket- 
pėd. Vieta Lentynom. VirS 8 ku. pėd 
padėliui vietos. Iš karto daro 10 sva
rų ledo — 100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupą daugiau pinigų laikant didelį 
8! Jūs galite sutaupyti likusį maistą, 
pirkite valgį po daugiau už žemesnę 
kainą, prisi šaldykite daugiau ledo— 
ir nepritrūkite vietos savo šaldytuve 

nuostoliais iš priežasties per grei- 
“mainymo.”

$11475

ri 
yra pora klaidų, kurias noriu 
atitaisyti.

Yra pasakyta, kad kalbėjo 
Laisvės Choro mokytojas drg. 
Z. Makaveckas. Turi būti 
Laisvės Choro organizatorius 
drg. Z. Makavęckas. O kitoj 
Vietoj aukautojų skyriuje pa
sakyta, kad 25c aukavo V. 
Kazkuvienė. Turi būti V. Kaz- 
luvienė. Teisybės Mylėtojas

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

Bandymų pabėgti daug^pasitaikydavo, 
_ taįįau beveik visi, jie nepasisekdavo.

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

664 Grand Street Brooklyn, N. Y<
EVergreen 4-8734

Viso $804.13
• Anksčiau skelb. $10,415.95

Bendrai Vilnijos lietuviams $11.220.08 
§i suma pervesta Vyriausiam Komitetui Vilniaus 

Kraštui Remti.

Lietuvių Moterų Legion. Skyr., New Haven, Conn., 
per M. Jokubaitę, Ginklų Fondui .........   $10.00

Lietuvos Generalinis Konsulatas visiems aukavu
siems, rinkėjams bei šiaip prisidėjusiems nuoširdžiai 
dėkoja. \

Consulate General of Lithuania, 16 West 75th St., 
j , , New York, N- Y.i&o. ra. so.

New Yarkas



Penktad., balandžio 5, 1940

Vaizdas iš policijos užpuolimo ant pikietuotojų ties Francijos konsulatu New 
Yorke; pikietuotojai protestuoja prieš Francijos valdžią, kam ji siunčia Ispani
jon ispanu respublikos gynėjus; ją laukia ten mirtis ir kalėjimas.

ALDLD R 1 K. Balčiūnas, Brooklyn .... 6.25

$425.73

FINANSINĖ ATSKAITA UŽ 
SAUSĮ, VASARI, KOVĄ, 1940

SAUSIO ĮPLAUKOS.
Siuntėjas Miestas

K. Randavčikas, Edv’ville 
Weiss, Brooklyn 
Šemberienė, Minersville 5.00 
Urbonas, Pittsburgh 
Daugirdas, Lowell

Strepeika, Cleveland
A. Samulėnas, Fitchburg 1.50
Jasaitis, Baltimore 1.70

M. Chesna, Chicago 4.80

Suma 
$4.50 

1.60
O.

7.60
7.60

11.65

Kp.
128

24
14
33
44
22
78
25
86

KVK, K. Kilikevičius, Montreal 68.05
43
66
85

6
4
2

A.

Ginaitis, Detroit 
Urbonas, Chicago 
Jasiūnas, Cleveland 
Valinčius, Pittston

B. Radzevich, Wilkes-Barre 4.50
P. Rinkevich, Gr. Rapids
S. Benkus, Haverhill
G. Šimaitis, Montello
J. _ Stupar, Portland
P. Niukas, Boston

Pav. B. Kirstukas, Farmington
52
19
57
12

Pav. J. Venckus, Mexico
84 S. Bimba, Paterson

5 J. Miškeliūnas, Newark
Apskr. 2, Kazakevičienė, Br’lyn
138 P.
, 1 K.
Pav. J.
147

81
15
10 

188 
145 
111

87
116

50
84

5

13
68

6
85

143 
111

37
24
52

136
14 

167
32
39 

146
16
84 

166 
200
185

Septintas puslapisEK IS V E
■ u-k-?!—:i . ■"...■iaj.’M" '............i i

d.) tie patys laikraščiai ant 
pirmų puslapiu išspausdino, 
kad del minėto mitingo poli
cija yra suorganizavus speci- 
alį būrį policijos ir detekty
vų, kurie saugos areną. Iš kal
no davė publikai suprasti, kad 
minėtam mitinge bus kas to
kio negera.

Aišku, gal ir atsirado ke
letas bailių, kurie pabijojo 
kapitalistinio baubo. Vienok 
į areną susirinko dešimt tūks
tančių du šimtai (10,200) 
žmonių ir visi išklausė eilės 
kalbėtojų kalbų. Principalis 
kalbėtojas buvo Earl Brow
der.

Aukų surinko du tūkstan
čius devynis šimtus penkiasde
šimts dolerių ir dvidešimts 
penkis centus ($2,950.25).

' Reikia pastebėti, kad sun
kiai paralyžium sirgdama, 
draugė Antanuk atsilankė šia
me mitinge. Ją sūnus atvedė 
ir pasodino,, prie, estrados. 
Draugės Antanuk didelis pa
sišventimas . idėjai.

—o—
Prakalbos

Balandžio 7 d., 7:30 vab 
vakare, 876 W. Broadway, So. 
Bostone, įvyks drg*. Z. Janaus- 
ko prakalbos. Šiose prakalbo
se atsilankę išgirsime ne tik 
apie Kanados draugų veiki
mą, bet kalbėtojas plačiai iš
aiškins ir pasaulinius įvykius, 
kurie dabartiniu laiku yra ne 
tik svarbūs, bet sykiu ir isto
riniai. Draugas Janauskas 
aiškins ne tik, ką reiškia pa
saulio darbininkams Sovietų 
Raudonosios Armijos sulaužy
mas Suomijos tvirtovių, bet 
plačiai išaiškins dabartinį So
vietų visos šalies suvažiavimą 
ir koks to suvažiavimo tiks
las bei nusistatymas link da
bartinio imperialistinio karo.

Ateikite visi ir visos išklau
syti šių svarbių prakalbų, nes 
mus draugai kanadiečiai ne- 
tankiai aplanko.

Jaunutis.

Oro Kova Virš Jūros 
Lygiomis Išėjusi

London. — Anglijos bom- 
banešiai užpuolė karinius 
Vokietijos sargybos laivu- 
kus Šiaurinėje Juroje. Dėl 
to įvyko ir oro kova, kur 
anglai nušovę į vandenį vie
ną vokiečių lėktuvą. Anglai 
iš savo pusės taipgi prara
do vieną lėktuvą.

Vokiečių lėktuvai bom
bardavo anglų šarvuotlai
vius ir prekinius laivus, ku
riuos tie šarvuotlaiviai ly
dėjo. Anglai sako, kad nei 
viena vokiečių bomba nepa
taikė į tikslą ir kad šie lai
vai kanuolėmis nuvijo ša
lin vokiečių lėktuvus.

London.—Anglų '•koman
da sako, kad nei viena vo
kiečių lėktuvų bomba nepa
taikė į jokį laivą Scapa 
Flow įlankoj: “Manoma, 
kad anglai šūviais iš prieš- 
orlaivinių kanuolių nukirto 
žemyn vieną vokiečių lėk
tuvą.”

PRANEŠIMAI IS KITUR
ROCHESTER, N. Y.

Keturios Draugijos rengia bendrą 
vakarienę, balandžio 20, Gedemino 
Svet. Tos keturios Pašalpinės Drau
gijos yra širdis Rochesterio lietuvių 
progresyvio judėjimo. DLK Gedemi
no Draugija tankiai duoda veltui 
svetainę darbininkiškiems parengi
mam, o LDP Kliūbas daugiausia at
sižymi su aukom progresyviam judė
jimui. Apie LDS tai nereikia nė kal
bėti, tik ką biskį slabnesnė LSD 
progresyviškame judėjime, bet susi
taikom labai gražiai. Po vakarienės 
bus šokiai prie geros muzikos. Įžan
ga 50c. Dalyvaukite visi.

WORCESTER, MASS.
Rirmadienį, bal. 8 d., kalbės Ka

nados "Liaudies Balso” redaktorius 
Z. Janauskas, Lietuvių Svet., 29 En
dicott Št., 7 v. v. Prakalbas ruošia 
LLD 155-11 kuopos. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. Įžanga veltui. 
— Rengėjai? ‘ (82-84)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, balandžio 19 d. įvyks 

masinis susirinkimas temoje ’"On 
20th Century Challenge to the Bill 
of Rights.” Kongresmanas Vito Mar- 
cantonio, plačiai pasižymėjęs asmuo 
kalbės šiame susirinkime. Taipgi da
lyvaus Merle Kirsk ir šokių grupė. 
Bus Tdwn Hall, North Ęroad St. 
Įžanga 25c. Ruošia Komitetas dėl

Žmonių Teisių. Dalyvaukite visi, tie 
dalykai paliečia visus ar esi Ame- 
rikos pilietis ar ne. J. Šmitienė.

SHENANDOAH-MINERS
VILLE, PA.

LLD 9-to Apskr. metinė konferen
cija įvyks sekmadienį, bal. 28 d. Ci- 
tižens Club Svet., Minersville, Pa, 
1-mą vai. po pietų. Prašome kuopų 
išrinkti delegatus. Kitose laidose būs 
plačiau aprašyta.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

bal. 8 d., 7.30 v. v., Liet. Svet., 29 
Endicott St. Visos dalyvaukite ir at
siveskite ir naujų narių. (82-84)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. balandžio. Liet. Svet., ant 3-čių 
lubų, 853 Hollins St. Kviečiame na
rius dalyvauti susirinkime, turime 
daug svarbių dalykų svarstyt ir 
taipgi yra prisiųsti įžangos bilietu
kai "Laisvės” pikniko, kuris įvyks 9 
d. birželio. — A. Ž., Sekr.

(82-84)

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

I • •

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

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

Šis
\ šių

kymu prisius mokestį gaus už $1.25.

rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio 
metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa-

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.

SO. BOSTON, MASS.
Vaikų mokyklėlė vis dar tebelai

koma kiekvieną šeštadienį, 376 
Broadway. Vaikai yra mokinami lie
tuvių kalbos, rašybos ir dainų. Tė
vai privalo leisti savo vaikučius į 
šią mokyklą. Dabar pradėjo mokintis 
naujų dainelių ir vaidinimo. Moky
kla prasideda 10 vi. ryto iki 12 v. 
dieną. Kviečiame vaikučius dalyvau
ti. — Mokytojai. (82-83)

Viso įplaukė ...........
Kovo Menesį Išeigos: 

Sekretoriaus ir knygiaus alga
už kovo mėnesį ................ $50.50

“Laisvei” atmokėta 49 kp. bila 2.50 
Atmokėta C. B. už brošiūras ........ 50
"Liaudies Baisuj” atmokėta au

kos ir pren............................... 12.00
Atmokėta "Vilniai” aukos .... 13.00 
Atmokėta aukos Liet. Kom. P. 6.55 
Paštui už atvirutes "Š.” reikale 5.00 
Prenumeratų atmokėta ......... 18.25
Atmokėta Meno Sąjungai ......... 1.00
Atmokėta "Laisvei” 25 kp. bila 2.88 
Pirkta anglų knygų .......................90
J. Gresh už nupiešimą "Šviesos”

viršelio ....-............................. 10.00
Knygų ir "Šviesos” ir susirašinė

jimo išlaidos ..................... 56.00
Auka nuo ALDLD CK ‘Vilniai’ 10.00 
Už atspausdinimą "Šviesos”

No. 1 ................................... 192.83
Bankas išskaitė už čekius ..... 3.06
Auka nuo ALDLD CK Tarpt.

Darb. Apsigynimui ............... 10,00
Prenumerata atmokėta ............  5.50

SVARBIOS KNYGOS188 A. Varaneckienė, Detroit 20.00 
20 St. Jasilionis, Binghamton 6.30 

223 Wm. Murphy, Oregon City 
104-146, S. Juška, Chicago 
27 J, Scebeda, New Britain 
92 K. Vaikšnorienė, Cicero 
52 Jx,x Ginaitis, Detroit 
94 Jy Jurgaitienė, Kenosha

Pąv./J. Podjun, Luther 
Long, Scotville 
Cheponis, Meriden 
Urbonas, Chicago 
Cibulskis, Maspeth 
Sakalauskas, Brooklyn 
Bekis, Rochester 
Gužienė, Brooklyn 
Maziliauskas, Bayonne 
Rūbas, Middlefield

19.00 
6.00 
7.10 
7.90 

12.40
7.30 
1.50 
5.00 
2.25 

25.00
4.60 
6.00 
3.20 
1.10 

12.40
1.00 

63.18 
5.00 
4.50 

18.40
3.20 

15.60 
6.30 
9.20 

12.30
10.10 
4.70 

12.90 
15.80 
10.90

NEW JERSEY LIETUVIŲ 
RADIO VAKARIENĖ

Sekmadienį, balandžio 7 d., 6-tą 
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 klausytojus daly
vauti.

Sekmadienį, bal. 7 d., 9 vai. ryto 
iš stoties WHOM, 1450 klc., per N. 
J. Lietuvių Radio Valandą dainuos 
Sietyno Choras. Išgirsite naujų ir 
gražių dainelių.1 Radio vedėjas Juo
zas Ratkus kviečia lietuvius pasi
klausyti. (81-82)

KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš

čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai. 
93 puslapių.

KAINA 50 CENTŲ

218
177

19
138
55
50
81

212
51

KVK, K. Kilikevičius, Montreal
103
23
28

185
25
13
10

1
145

2
6

123
68

P.
A.

S. Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius
KAINA $1.00

14.80
6.10 
4.00 

10.90 
18.40

1.50
10.50
14.70

1.60
13.50 
2.00 
2.95 
5.00

95.00
6.10

21.20
3.20
1.60 
4.00 
2.00 
7.80

10.90
-11.10

2.60
8.60
5.50
4.90
1.50
1.50 
1.00 
1.60 

11.00
4.60
3.20

26.00
12.00
22.70
7.60

14.10
7.20
3.30
1.90
1.50
3.50
6.20

Cibulskis, Maspeth 
Rušinskienė, Brooklyn 
Kaspariūnas, Duryae 
Kūlikas, Brooklyn 

Sasna, Brooklyn 
Paberelis, Beardmore 
Bulauka, Philadelphia 
Varaneckienė, Detroit 
J. Pupis, Los Angeles *<■> 
Burtkauskienė, Buttb 
Diamont, Pittsburgh 
J. Matukaitis, Chicago 
Pekis, Rochester 
Bimbienė, Paterson 
W. Cėspcr, Newark 
Liepienė, Babylon 
E. Senkevich, Easton 
Muleranka, Hartford 
Šimaitis, Montello 
Benkus, Haverhill 
Ramikaitis, Reading 
Burtauskienė, Butte 
Penkauskas, Lawrence 
Weiss, Brooklyn 
Ginaitis, Detroit 
Shimkus, Kearny

O. Šemberienė, Minersville 
S. Pečiulis, Sheboygan 
J. Didžiūnas, New Haven
P. Šlekaitis, Scranton 
M. Jagminienė, Chicago 
J. B. Paserpskis, Jersey City 4.50 
J. Bimba, Paterson 
D. Burba, Stamford 
G. Kudirka, Hillside 
V. Paukštys, Richm. Mill

W.
S.
S.

A.

P

A.

S.

P.
B.
B.
G.
S.
K.

S.

5.00
4.50
1.50
4.70

$559.55Viso įplaukų
SAUSIO IŠEIGOS.

Sekretoriaus ir knyglaus alga 
už sausio mėnesį*............

Pašto ženklelių pirkta už 
Atmokėtos "Laisvei” aukos 
Atmokėta Kom. Partijai aukos 
Atmokėta prenumeratų .........
Už mašinėlės pataisymą .......
Paštui išmokėta .....  .....
Atmokėta 2-ram Apskričiui' 

221 kuopos duoklės .......
Atmokėta Lietuvos Komunistų

11.95

$50.50 
20.00 
25.00
20.00
18.50 
10.50
8.52

Partijai .aukos ................... .
Atmokėta Vilniaus 

gyventojams aukos .........
Atmokėta Meno Są-gai aukos 
Atmokėta Apšv. Fondui aukos 
Atmokėta "L.” prenumeratų 
Anglų kalboj knygų pirkta 

nariams x......................... .
Už literatūrą ................
Už ALDLD reikalais

spaudos darbus ....................
Jaunuoliams knygų pirkta 

anglų kalboj už ..............
Prenumeratų atmokėta ...........
"Laisvei” už knygos spausdin. 200.00

10.00 
1.00 

10.00 
8.50

14.40
'6.00

20.66

43.37
15.00

Viso išeigų $494.30

SUTRAUKA:
Balansas nuo 1939 m. buvo $101.10
Sausio mėn. įplaukė ...... /.. 559.55

Kartu .....
Sausio mėn. išmokėta

Balansas

$660.65
494.30

$166.35
VASARIO ĮPLAUKOS: 

87 P. J. Martin, Pittsburgh 
79 St. Straukas, Chicago 

Pav. P. A. Jatul, Stoughton 
V. Jančius, Worcester 
J. Kazlauskas, Elizabeth 
J. Strepeika, Cleveland 
A. Olekis, Philadelphia

A. Rudžinskas, Somerville 41.50 
J. A. Dementis, Chicago 7.30

149
8

187

F. Grybas, Hudson 
Vildžius, New York

Žemaitis, Waterbury 
Paukštys, Richm. Hill 
Paserskis, Baltimore 
E. Senkevich, Easton 
Smith, Philadelphia 
Balčiūnas, Brooklyn 
J. Pupis, Losx Angeles 
William, So. Boston

Šimaitis, Montello 
Mikelionis, Gary 
Muleranka, Hartford

J.

P.
B.

K.

W.
G.
A.
B.

Viso įplaukė .......
VASARIO IŠEIGOS:

Sekretoriaus ir knygiaus alga 
už vasarį ........................

Prenumeratų atmokėta .......
Už knygų ekspediciją .............
Prie Kanados maršruto' lėšų

’ pasidarė ...............................
Jaunuoliams anglų kalboj 

knygų pirkta ..................
Randa už
Atmokėta
Atmokėta
Atmokėta
Atmokėta
Atmokėta
Už atspausdinimą "šviesos”

No. 4, 1939 ........................
Dr. A. Petrikai už knygos 

rankraštį ..........................
Bankas išskaitė už čekius ....
Už išsiuntimą "Šviesos” No. 1
Paštui įmokėta ........................
Kelionė drg. Seno Vinco į

Ateiv. Gyn. Konferenciją 
Aukos

$416.33

$50.50 
20.00 
50.00

10.50

Viso $400.47
SUTRAUKA:

Balansas buvo ...............
Kovo -mėn. įplaukė ......

$66.30
$425.73

Kovo
Kartu 

men. išeigų

Balansas

$492.03
$400.47'

$91.56
I). M. šolomškas, 

ALDLD CK Sekretorius.
O. Depsiene, 

' ALDLD CK Iždininkė.

BOSTON IR APIELINKEI

spalį ir gruodį, 1939 
"Laisvei” aukos 
Meno S-gai aukos 
Apšv. Fondui aukos 

CB aukos ..............
Meno S-gai ...........

2.59
16.20

1.50
19:70

1.65
17.95
7.00

10.00
37.50
3.00
3.00
6.50
2.50
6.00

188.26

50.00
3.62

30.00
25.00

Ateiv. Gyn. Konferenc.

Viso išeigų ......
SUTRAUKA:

Balansas buvo ..............
Vasario mėn. įplaukė ..

Kartu ..
Vasario mėn. išeigos

Balansas

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

10.00 
10.00/

$516.38

$166.35
416.33

$582.68
516.38

$66.30

153
86
70 P 

142

M

A.

79
10
42
17

186
66 

187 
129 
145

19
43

104 K.
72

188
50
35

KOVO ĮPLAUKOS:.
Jančius, Worcester
Sutkienė, San Francisco 9.40 
Chesna, Chicago ......
Krioklienė, Rockford 
Meškauskas, Palmyra 
J. Jackson, Gibbstown
Straukas, Chicago

12.00

das, nes jis, pasak “Keleivio,” 
neturėdamas iš užrubežio jo
kios garantijos, šoko būdamas 
mažesnis už varlę prieš 
dramblį.

Ištiesų, tai yra politinė ko
medija, kad dirbtuvių darbi
ninkai tokį Michelsoną, kai- 

,po politinio laikraščio redak
torių ir karo “ekspertą,” su
muša į dulkes. Jis, meluoda
mas apie Sovietų-Suomių ka
rą, savo skaitytojus tiek ap
svaigino, kad tūli liko nelai
mingi visam gyvenimui..

Šį metą Amerikos biologai 
turėjo savo suvažiavimą ir ta
me suvažiavime buvo 
tuota, kad jie surado 
kambariu žmogaus 
Būtų buvę gerai, jeigu
vio” skaitytojai būtų savo re
daktorių pasiuntę į minėtą su
važiavimą. Ten psychologai 
būtų patyrę, ar randas nors 
vienas iš tų dviejų kambarių 
pas jų redaktorių, ar ne. Aš 
■abejoju.

rapor- 
da du 
galvoj. 
“Kelei-

St.
J. Šmitienė, Philadelphia
J. Egeris, Nashua
K.
M.
P.

17.10 
16.20

9.50 
20.00 
18.05 
11.40 
13.00* 
11.60
9.50 

19.30
4.10

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)

. HUDSON, MASS. , . f
ALDLD 103 kp. svarbus susirinki

mas įvyks penktadienį, 5 d. balan-' 
džio, 8 v. v. Visi nariai būtinai da
lyvaukite. — J. J. Sekr. (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. Į 
po pietų, A. Rupšio Svet., 16th ir į 
Wood Ave. Kalbės J. Tysliava iš 
Brooklyno, adv. C. F. Paulauskas, iš 
Kearny ir A. Bimba iš Brooklyno. 
Dainuos Liet. Vyčių 113 kp. Choras. 
Bus ir kitokių pamarginlmų. Įžanga, 
nemokamai. Kviečia visus Komite
tas. ' , (81-83)

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

balandžio 7 d., 2.30 vai. po pietų, 15-' 
17 Ann St. Kviečiame draugus daly-1 
vauti, nes turėsime svarbių dalykų 
svarstyti šiame susirinkime. — K. 
Kuzmickas, Sekr. (81-82)

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

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

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

427 Lorimer St
ii

Brooklyn, N. Y.

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai $3.00 ir aukštyn
Riestiniai laikrodėliai $2.00 ir aukštyn
Rožančiai $1.00 ir aukštyn

nuo $1.50

Daimontai 
Melsvi-balti ir 

perfekto

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži Rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

7 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)

BRIDGEPORT, CONN.
šeštadienį, .balandžio 6 d. įvyks 

gražus teatras ir šokiai. Liet. Jaunų 
Vyrų Dr-jos Svet., 407 Lafayette1 
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 ir kitokių pa- 
marginimų, kuriuos išpildys x water- 
buriečiai ir vietiniai jaunuoliai. Vi-[ 
sus kviečia dalyvauti LDS 74 kuopa.;

(81-82)

■

Fontanlnlų plunksnų 
ir paišelių setai. 
Žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT EIPTON
JEW 

701 GRAND STREET 
Bet. Graham & 

Įsteigta 1892

—o—
Streikai Tebesitęsia

“Laisvės” skaitytojai žino, 
kad Bostone streikuoja žvejai 
ir Thomson Spa valgyklų dar
bininkai. Iki šio laiko nei vie
ni, nei kiti nepriėjo su darb
daviais prie susitarimo.

Reikia pažymėti, kad val
gyklų darbininkai gana sėk
mingai pikietuoja visas streiku 
paliestas valgyklas.

Masinis Mitingas

BROOKLYN, N. Y.
Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178

B.

30

F.
A.

K.

M.
K.
P.

Motuzą, Shenandoah 
Kavaliauskas, .Beloit 
Rinkevich, Gr. Rapids
A. Dementis, Chicago 
Shaffer, Valley Spring 6.80
J. Pupis, Los Angeles 7.10

J. Urbonas, Chicago ........... 25.10
Radzevičius, W. Barre 3.00 

Guzevich, Chicago ....
B. Lideikis, G. Neck
Varaneckienė, Detroit 

Bekis, Rochester;.........
Bagdonas, So. Bend ....
Butkevičius, Worcester 
Lipčius, Chester ........
Miller, Phila..................
Bender, Brooklyn ........
Cibulskas, Maspeth .....

24 
138 
Pav. M. Zikus, Orwigsburg ....

13 B. E. Senkevich, Easton ...
Pav. W. Mataitis, Hellerton ... 
Pav. 
190 .

25
49 

153 
116 A.
39
20
68 

160 
104

7
54
52
65

J.
P.
A

V Zelenka, Frackville 
N. Simans, Cleveland .... 
Paserskis, Baltimore .... 
Kupstas, E. St. Louis 
Sutkienė, San Francisco 
J. Matukaitls, Chicago 
Šlekaitis, Scranton ... ■
Jasilionis, Binghamton 

Muleranka, Hartford ...?
Mickailitis, Benld .....

. 25.60 
4.70 
9.70 
3.10 
5.00 
4.00 
4.70 
1.00 
1.50 
9.10 
2.00 
4.55 
1.90 
2.50 
8.90 
6.88 
3.00 
4.60 
7.20 
9.80 
4.30

' 5.00 
4.40 
8.40 

22.70

dis-

P.
St.
B.
W.
R. Guzevich, Chicago

Rusaitis, Springfield
Audriunas, Elizabeth .... 22.90
Ginaitis, Detroit
Kvletkauskas, Racine .... 7.10

S.
C.
J.
J.

11.80

Kovo .31 d. komunistų 
triktas buvo surengęs Bostono 
Arenoj masinį mitingą, kaip 
protestą prieš karą. Juodosios 
spėkos bandė šiam mitingui 
pakenkti. Kovo 29x d. Diesas 
buvo prisiuntęs du ^avo agen
tus iš Washingtono ir tiė 
agentai padarė kratą distrikto 
raštinėj. Vėliau paskelbė per 
spaudą, kad jie ęučiupo 
sus” 
tus.”

vi- 
komunistų “dokumen- 

Tą pačią dieną (kovo 81

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-1 
ku, nes pavasaris jau čia ir darbai? 
mūs laukia. — Org. • (81-82) i

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)

HAMTRAMCK, MICH.*
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

pęnktadienį, 5 d. balandžio, 7:30 v. 
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)

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNĮUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai . įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylirriiems pašarvoti dovanai

Llfidėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Ašruhtas puslapis

NewYorto"zžtefcife 7ini<m
pajūris 
iš visų
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Schle- 
Levy,

PAŽANGIEJI DARBIEČIAI LAIMĖJO MIESTE; 
MANOMA LAIMĖJUS IR VALSTIJOJ

Sunku Bus Pažint 
Coney Islandas

I

R. ■

Komiteto 
Partijai 
226 na-

o Rose

apskričiuose pa- 
laimėt 30-se ap- 
sudaryt visuoti-

Užkarinė - reakcinė Rose-, Julius Hochman, Emil 
Dubinskio klika, ypatingai jos 
vadovybė, tapo skaudžiai su
pliekta savo kaimynų, savuose 
distriktuose.

Einant neoficialiais, bet apy
tikriais daviniais (oficialių 
dar nebuvo), trečiadienio va
karą, Progresyvių 
Atbudavot Darbo
sleitas turėjo išrinkęs 
rius į Am. Darbo 
Valstijos Komitetą, 
grupės buvo išrinkta
didžiumoje iš miesto distriktų, 
kur taipgi dar ne visų dis
triktų balsai surokuoti. Iš 
valstijos apskričių dar tik iš 
kelių buvo raportai.

Valstijos 
žangieji turi 
skričių, kad 
ną didžiumą.

Morris Watson, pažangiųjų 
vadas, sako, kad numatoma 
laimėt nuo 450 iki 500 narių 
į komitetą iš 750. j

Seni Vadai Pralaimėjo ,
Visi žymieji senagvardiečių 

vadai išbalsuoti lauk iš par
tijos vadovybės. Tame skai
čiuje buvo patsai Alex Rose, 
valstijos komiteto sekretorius, 
Harry Laidler, tarybininkas,

singer, Matthew 
Charles Belous.

Savo pačių distriktuose taip
gi pralaimėjo sekami senos 
vadovybės žmonės: George 
Marlin, S- John Block, Paul 
Blanshard, Joseph V. O’Lea
ry, Dorothy Bellanca, Isidore 
Lazarus, Samuel Null, Doro
thy Kenyon, Eliaą Lieberman, 
Leo J. Rosett, Benjamin Field
ing, Salvatore Bonanno, Reu
ben Guskin, Morris S. Novick, 
Lucy Oppenheim, Max D. Da- 
nich, James Lipsig, Frank 
Crosswaith, Max Zaritsky, 
Martin C. Kyne, Joseph Po- 
marlin, Paul Arnone, I. H. 
Goldberg, Ludwig Lore, Louis 
P. Goldberg, Frank Monaco.

Virš minėti buvo skaitomi ar 
bent skaitėsi save žymiais va
dais.

Jau raportuotuose miesto 
distriktuose pasekmės buvo 
tokios:

Progresyvių

taipgi po visą 
net užsieniuose, 

bebūdamas Lietu- 
kartų girdėjau

Senųjų
Manhattan 96 18
Brooklyne 75 35

Į Queens 30 00
Bronx 20 20
Richmond 5 5

Viso 226 78

ki brangūs lapių kailių kai- 
nieriai, čiulpiamasis gumas ir 
kiti dalykai. Kiti orlaiviai 
skraido virš jūros pakraščio 
prisirišę prie orlaivio uodegos 
milžiniškus kaspinus, taipgi 
reklamuodami įvairius biznius.

Stambesni biznieriai įsitaisę 
stiprius garsiakalbius išrekla- 
mavimui savo biznio; tokius 
garsiakalbius gali girdėt dar 
už kelių mylių atvažiuodamas 
į Coney Islandą. Arba kitų 
kompanijų plaukioja vidutinio 
didumo laiveliai kiek atokiau 
nuo 
mis 
si n a 
sina
muzika. . .

pakraščio ties maudynė- 
ir per garsiakalbius gar 
savo biznį.; kartais gar- 
biznį dainuojant ir s n

metus

Unijos Remia Taikos Demonstraciją; 
įvyks Rytoj, Madison Sq. Parke

Kailiasiuvių Unija, viena iš 
kovingiausių ir pavyzdingiau
sių šios šalies unijų, turinti 
savo eilėse 15,000 narių, ma
siniai dalyvaus 
joj už taiką.

Demonstracija 
tadienį, bal. 6, 
Parke, prie 23rd 
way, N. Y. 
po pietų.

Už demonstraciją pasisakė 
ir šimtai kitų unijų.

Atšaukė Drausmę
Jau buvo pranešta spaudoj, 

kad Parkų Departmento buvo 
uždrausta uždėt vainikus prie 
Amžinosios šviesos (žuvusiem 
paminklo), taipgi demonstra
cijoj vartot garsiakalbius. Dėl 
to buvo kilę protestai iš ma 
ainių organizacijų, kreiptasi j 
majorą LaGuardiją. Majoras 
tą drausmę atšaukė ir apie 
tai Stanley Howe, majoro se
kretorius, laišku pranešė de 
monstracijos rengėjų komite 
tui.

Rytoj Bus Smagus 
Vakarėlis

demonstraci-

įvyks šį šeš- 
Madison Sq. 
St. ir Broad- 

Prasidės 2 vai.

So. Brooklyne “Kontrolis” 
ir “į Ameriką”

kp.

pilietis per apva- 
saulės veik nema- 
valandas ūmai pa- 
pasidaro raudonas 

ir namo va-

vakare, “Laisvės” 
419 Lorimer St., 
įvyks smagus su 
vakarėlis. Rengia 
Draugijos 1 kuopa 
kitų vietos kuopų.
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Penktad., Balandžio’ 5, 1940

Pasirinks Uniją

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

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

-D

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

sokių vynų ir 
gero alaus.

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

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Am. 
CIO. 
prieš

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.

Tel. SOuth 8-1551

idarbininkų. 
prašė 
Unija, 
laimės

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

Hancock Apdraudų Co. dar
bininkai, Nac. Darbo Santy
kių Tarybos patvarkymu, tu
rės balsavimus tarp 13 ir 23 
bal. pasirinkimui unijos New 
Yorko srityje. Prieš porą me
tų jie buvo pasirinkę Lokalą 
30, CIO, bet buvo skundas ir 
dabar bus perbalsuojama. Tos 
firmos darbininkai Bostone 
nubalsavo už CIO.

Consolidated Edison raštinių 
darbininkam balsavimai pa
skelbta bal. 5-tą, kitų darbų 
darb. balsavo bal. 4-tą. Viso 
paliečia 32,000 
Ten, balsavimų 
Utility Workers 
Manoma, kad ji
kompanišką uniją.

TRANSPORTO TARYBA 
UžGYRe SUTARTĮ

Transporto Tarybos posėdy
je pereitą ti’ečiadienį pasisa* 
kyta už rezoliuciją, kuria 
miesto Tranzito Taryba ima 
atsakomybę už įgyvendinimą 
Transporto Unijos su BMT ir 
IRT firmomis turimų sutarčių

po to, kada tų firmų važiuo
tos linijos pereis miesto nuo
savybėn.

Penki šimtai unijos Pild. 
Tarybos narių, dalyvaujant 1,- 
700 kitų vadovaujančių unijis- 
tų, po išklausymo Michael J. 
Quill raporto, taipgi priėmė 
rezoliuciją užginančią sutartį.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Atydai
Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 

susirinkimas įvyks šį penktadienį, 
balandžio 5-tą, 7:30 vakaro, meto
distų salėj, 411 So. 3rd St., Brook- 
lyne. Bus1 pranešimai iš lietuvių mo
terų veiklos kitose kolonijose. 
Kviečiame ir ne nares. — Valdyba.

(81-82);

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
ulfne

dalykų, čia da- 
daugeliui lietu- 
“Jons’ Baths’’, 
vasarą bile lai-

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. >ye] gy, 7.8451 Brooklyn, N. Y.

Didysis Brooklyno 
Coney Island yra veik 
Didžiojo New Yorko 
pigiausiai privažiuojamas — 
tik už 5c.

Coney Island- yra garsus ne 
tik New Yorke ir po jo apie- 
linkes, bet 
Ameriką ir 
Dar vaiku 
voje keletą
bekalbant kai ką apie tą gar
sųjį Coney Islandą.

Jeigu mes atsistosime kur 
nors Coney Islande aukščiau, 
ant tilto, ar panašiai, vasaros 
kaitrioje dienoje ir žiūrėsime 
į bendrąją besimaudančiųjų 
publiką, tai jie atrodys 1 y g 
kokios dešrukės ant smėlyno 
raičiojasi, knibžda, juda, kru
ta. Čia vieni j ieško sveikatas 
ir kaip kada jos šiek tiek su
siranda, kiti jos bejieškodami 
daugiau suserga. Šimtai tūks
tančių žmonių tam pačiam 
vandenyj mirksta, čia jau
nos porelės ant tų pačių 
smilčių romansuoja, gražiai 
sau susiglaudę miega; ki
toj vietoj sportininkai 
žaidžia, gimnastikuojasi, 
akrobatiškai vartosi, vieni ki
tus kilnoja, šokinėja ir pana
šiai. Kitas 
liūs
tęs, kelias 
sišildęs — 
kaip “kečapas” 
žiuoja sirgdamas.

Kuomet milijonai veik nuo
gos publikos Coney Islando 
pakraštyj knibžda, vartosi, 
maudosi, tai čia matysi vieną 
kitą su prakaituota kakta 
vaikščiojantį policininką; jie 
šiuos piliečius saugoja, kad 
kitas įsidrąsinęs neišsinertų iš 
savo plono ir trumpo maudy
mosi kostiumo ii* kad nepradė
tų nuogalių demonstraciją. 
Tačiaus čia visko ir įvyksta.

Čia šiltoje dienoje kartais 
būna toks maudytųjų susikim
šimas, kad kaip kada taip 
skersai-išilgai sugulę, jog tik 
kojos, ir kojos—vienos storos, 
kitos plonos; kitą syk susimai
šo -vyrų ir moterų . . .
Kur Publika, Ten ir Biznis

Coney Islandas taipgi pa
garsėjęs ne tik su savo mau
dynėmis, bet dar labiau su 
įvairiais bizniais: čia vasarą 
šimtai, o gal tūkstančiai ati
daroma įvairių biznių, čia ir 
restdranai, ir įvairiausi gėri
mai, ir šalta košelė (“ice 
cream’as”), ir panašūs daly
kai. čia būna įvairiausi pa
sivažinėjimai, ir aukštai ir že
mai ; kitur pritaisyta tam ti
kri prūdeliai ir irstytis gali
ma,—bet visur centai, centai, 
ir paskiau doleriai. . .

Jeigu į Coney Islandą pir
mą sykį atvažiuos žmogus su 
silpnais nervais — jis namo 
gali važiuoti gerokai susirgęs 
vien tik nuo to triukšmo. .. 
Kiekvienas turintis ten kokį 
biznelį, stengiasi riksmu, barš
kinimu, ar kokiu triūbijimu jį 
išgarsinti, nes čia bizniškų iš
kabų tiėk daug, kad praeiviui 
jas sunku vieną nuo 
atskirti, tad prisieina 
biznius riksmu. . .

Jeigu čia būtų tik 
Coney Islando bizniai
ma, dar būtų pusė bėdos, bet 
kadangi čia kai kuriomis šil
tomis vasaros dienomis išsilie
ja šiam pajūryj pusė new- 
yorkiškęs publikos, todėl di
desnės New Yorko kompani
jos pasistengia tokią progą iš
naudoti. čia matysi vienur 
kitur dideles iškabas garsi
nant New Yorko drapanas, 
viešbučius, naktinius kliubus, 
restoranus ir tt. Garsinama ne 
tik iškabomis, bet, ot, kartais 
pakeli galvą ir matai, kad 
padangėje nardo orlaivis ir 
tam tikrais dūmais išrašo pa
dangėje raides ir žodžius. 
Tuo būdu garsinama moteriš-

Naujai Perbudavojamas 
' Coney Island

Ties pačiu viduriu maudy
nių Coney Islande buvo kaž 
kodėl mažas ir siauras pakraš
tys — tarpe tilto ir jūros. 
Tad šiuo tarpu nuo garsiųjų 
“Stauch, Baths” bus nutiestas 
vaikščiojimo tiltas tiesiog iki 
Brighton Beach. Tokiam ištie- 
sinimui tilto prisiėjo nugriau
ti pusėtinai daug seno tilto ir 
taipgi namų ir krautuvių. Sa
koma, kad tokiu būdu pasu 
didins maudymuisi, jūrų pa
kraštys apie 30 akrų. O tas 
naujo tilto ištaisymas kainuo
siąs $700,000, ir manoma, kad 
su pradžia birželio jau bus 
darbas užbaigtas — galėsime 
vaikščioti nauju tiltu ir bus 
padidintas pajūrys.

Apart kitų 
bar nugriauta 
viu žinomas 
kur paprastai
ku galėjai rasti būrelį lietuvių 
ant stogo; čia jie gulėdavo 
visiškai nuogi; čia būdavo dis- 
kusuojama politika, lošiama, 
šachmatais, čekeriais ir kt.

Kas nebuvo Conėy Islande 
per kokį pusmetį—dabar pri
sieis nusistebėti. Daugelis na
mų nugriauta, tiltas nugriau
ta, kai kurie keliai išardyta, 
o kai kuriose vietose jau nau
ji namai pastatyta, o kitur tik 
statoma.

• Coney Islandas daug sykių 
degė. Bet po kiekvieno įvy
kusio gaisro — tose vietose 
atstatoma namai ir krautuvės 
daug puikesni, kaip kad seni 
buvo. Atrodo, kad čia dėl 
įvykstančių gaisrų žmonės ne
nukenčia, bet priešingai.

Turčiai ir Proletarai
Coney Islandą, visą pajūrį 

šildo saulė ta pati; jūrų van
duo visu pakraščiu irgi tas 
pats, tačiaus, žmonės čia yra 
susiskirstę į klases, į tam ti
kras sekcijas, -r- bendrai pro
letarų klaseii yra viena sekci
ja; negrų , ir kitų tautų tam
sesnės spalvos žmonėm yra at
skira klasė; o aristokratija tu
ri sau taip pat atskiras sek
cijas; kiti turi sau privatiškai 
didokus plotus pajūrio. Aris
tokratams nereikia laipiot vie
niems per kitus— ten erdva, 
visoki patogumai, tarnai, di
delės žaislavietės ir tt. O mū
sų nabagas mužikas kartais 
neturi užsimokėt už persirėdy- 
mo kambarį, bando persirengt 
drapanas pajūryj, o paskiau, 
jam įėjus į vandenį, kitas 
toks pat “bagočius” pavagia 
jo paskutines kelnes. . .

Tai šitaip Coney Islande!
P. Baranauskas.

Ibnuore
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

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

FUNERAL PARLORS
Incorporated

Šeštadienį, balandžio 6x d 
7:30 vai. 
svetainėj, 
Brooklyne, 
programa 
Literatūros 
su pagelba

Šis vakarėlis rengiamas iš
leistuvėms draugo Z. Janaus- 
ko, kanadiečio, “Liaudies 
Balso” redaktoriaus, kuris da
bar yra Brooklyno apylinkėj 
su prakalbomis.'

Janauska? pasakys kalbą 
apie Kanados lietuvių gyveni
mą ir bendrus svarbiuosius 
pasaulio įvykius.

O vakarėlis, bus visais at
žvilgiais geras. Gaspadinės 
ruošiasi išvirti gerų kumpių, 
pagaminti kito skanaus ir 
sveiko maisto, jo tarpe pri
kepti šviežių žuvų. Bus ir ska
naus alaus išsigerti.

Įžanga visiems veltui 1 Kvie
čiame Brooklyno ir apylinkės 
lietuvius skaitlingai atsilanky
ti į šį parengimą, nes jis gal 
bus paskutinis šį sezoną sve
tainėj. Prie to, atsilankydami 
paremsite “Liaudies Balsą,” 
nes visas pelnas skiriamas 
Kanados lietuvių dukart 
vaitiniam laikraščiui.

Rengėjai.

So. Brooklyno LDS 50 
turės savo metinį parengimą. 
Bus suvaidinta dvi juokingos 
komedijos: “Kontrolis” ir “Į 
Ameriką.” Suvaidins L_ L. Te
atro mėgėjai-artistai. Apie L. 
L. Teatro artistus nereikia 
daug aiškinti, nes jie Brook
lyno ir apylinkės lietuviams 
yra žinomi kaipo gabūs vai
dintojai.

Po vaidinimui bus ir šokių 
prie geros Geo. Kazakevičiaus 
orkestros. Taigi visa vakaro 
programa bus smagi, visus pa
linksminanti. Visi pasižymė
kite dieną ir laiką. Įvyks 
sekmadienį, balandžio (April) 
14 d., 4 vai. po pietų, 
lian Educational Center, 
5th Ave. ir kampas 19th 
So. Brooklyn.

Išvyko Ligoninėn

sa-
Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Under taker 

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

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

Elena Andruškevičienė, lais- 
viečio jaunuolio Walterio Ku
biliaus motina, gana sunkiai 
sirgo per porą pastarųjų sa1- 
vaičių ir tas nualino jos ir 
taip nedidžiausias spėkas. Gy
dytojas įsakė, kad, norint at
gauti jėgas, jai reikalingas vi
suotinas pasilsis, tyras oras ir 
geras gydymas, tad pereitą 
trečiadienį išsiuntė ją ilsėtis 
Burke Foundation, White 
Plains.

Išvažiuodama d. Andruške
vičienė reiškė padėką drau
gėms ridgewoodietei Babars- 
kienei ir Yumplot, kurios ją ir 
jos kambarius dažiūrėjo laike 
ligos, taipgi ęl. Vytautui Za- 
blačkui už mašina nuvežimą 
ligoninėn.

Linkime draugei greitai at
gauti jėgas. D—gė.

kitos ir 
garsinti

Jaunimas už Demonstraciją

A
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vietiniai 
garsina-

Ita- 
657 
St.,

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

Frontininkus” GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

namų darbo, kllbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
Septyniolikai “krikščionių- 

frontininkų” teist jau pradėta 
rinkt “džiūrimanai.” Visi, 
apart vieno, “frontininkai” 
yra išleisti iš kalėjimo po kau
cijomis.

Balandžio 6 dieną, New 
Yorke, šaukiama masinės^ de
monstracijos prieš karą už tai, 
kad išlaikyti Jungtines Valsti
jai nuo karo. Tą dieną sukan
ką 23 metai nuo tada, kada 
Jungtinės Valstijos įstojo į 
Pirmą Pasaulinį Karą. New 
Yorko jaunuoliai laikė konfe- 
rehciją ir pasisakė, kad jie 
masiniai dalyvaus demonstra
cijose.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje

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
Tet: Gienmore 5-6191

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name
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