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telpa Juozo Miliausko,, nario 
SLA apšvietos komisijos, pa
reiškimas. SLA nariai ypačiai 
turėtų jį perskaityti ir pada
ryti atatinkamas išvadas.

Pasimojęs kryžiavoti Kl. 
Jurgelionį, p. Bagočius pasi
kvietė talkon pp. Grigaitį ir 
Vaidylą — du apšvietos ko
misijos narius. Kadangi tre
čiasis tos komisijos 
Juozas Miliauskas,
skirtingesnę nuomonę, kaip 
anie du, tai jo posėdin 
kvietė.

---- O-----

Kl. Jurgelionis parašė 
ra straipsniij “Tėvynei.” 
nepatiko pp. Grigaičiui ir
gočiui, todėl tie rašiniai buvo 
sukonfiskuoti. “Laisvė” buvo 
tas laikraštis, kuris ištraukė 
straipsnius iš cenzūros “atkla- 
nių” ir parodė SLA nariams.

Juozas Miliauskas pareiškė 
savo skirtingesnę nuomonę 
“Tėvynės” redakcijos reikalu, 
na, tai, tu, Juozai, jau neko- 
šer, — grigaitiška demokra
tija reikalaują tau burną už
daryti ir neįsileisti tavęs j po
sėdį !

Ak, ak, ak!.. Ponai didieji 
demokratai, kaip gražiai jūs 
mokate demokratiją gyveni- 
man vykinti!

—o—
Šeštadienį New Yorko mies

te įvyks didelė Taikos De
monstracija. Balandžio mėn. 
6 d., mat, sukanka lygiai 23 
metai, kai Amerika buvo įvel
ta į pasaulinį kara.

Atsimenam 1917-tuosius me
tus. Kiek tuomet buvo sąjū
džio, kiek triukšmo! Ameri
ka ėjo karan už demokratiją, 
kaizeriui galvą nusukti.

Milijonai žmonių buvo įti
kėję tiems gražiems obal- 
siams, dėlei kurių buvo pa
aukota milijonai žmonių gyvy
bių.

Tik nedidelė žmonių daugu
ma — kairieji socialistai — 
tuomet visa energija veikė 
prieš karą.

Praėjo 23 metai. Kaizeris 
sau poniškai gyvena Hollan- 
dijoj. Demokratijos — “nei 
dūko” nebeliko.

Šiandien ir vėl tie patys ka
ro ruošėjai kalba apie demo
kratiją. Ir vėl mobilizuoja 
milijonus žmonių — dabar 
jau “Hitleriui galvą nusukti.” 
Kas 1917 metais buvo kaizeris 
Wilhelmas, tas jiems šiandien 
Hitleris.

Bet nūnai Amerikoj yra kur 
kas daugiau žmonių, stovinčių 
prieš karą, negu jų buvo 1917 
metais. Pereitasis karas, mat, 
atidarė daugeliui akis.

Taikos mylėtojai neprivalo 
nuleisti rankų nei minutei. 
Reikia darbuotis ir darbuotis 
prieš karą, — akstinti žmones 
organizuotis ir pareikšti sa
vo nuomonę prieš tuos, kurie 
bando įtraukti mūsų kraštą į 
imperialistinę Europos sker- 
dynę.

Šios dienos demonstracijos 
ir bus vienas tų prieš-karinės 
propagandos priemonių Ame
riką taikoj palikti.

Washingtone yra du kolum- 
nistai, Drew Pearson ir Ro
bert S. Allen. Jie veda tūluo
se komerciniuose laikraščiuo
se kolumną “Merry - Go - 
Round.”

Ketvirtadienį . šitie du ko- 
lumnistai pareiškia, kad do
kumentai, iškelti vokiečių iš
leistoj “Baltojoj Knygoj,” yra 
tikri. Tą žino ir Washingto- 
no diplomatai. *

Kitais žodžiais, “Merry-Go- 
Round” netiesioginiai patvirti
na tą faktą, kad prez. Roose
velto administracija yra paža
dėjusi talkininkams duoti ka
rinę pagalbą dar kur tai prieš

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00

Metams

Kerta 492 Milionus 
Dolerių nuo WPA 

Šalpos Darbų
Amerikos Vyriausybė Pavaro iš WPA 600,000 Bedarbią; 

o Nedarbas per Porą Mėnesią Vėl Smarkiai Padidėjo
Washington. — Adminis

tratorius WPA pašalpinių 
darbų, pulkininkas F. C. 
Harrington ragino kongre
sinę išlaidų komisiją užgirt 
tik $985,00b,000 bedarbiams 
šelpt 1941 metais, tai yra 
$492,000,000 mažiau, negu 
buvo tam reikalui paskirta 
dabartiniams metams. Pul
kininkas Harrington pripa
žino, kad viešiems šalpos 
darbam reikėtų dar 265 iki 
500 milionų dolerių daugiau 
per metus, bet jis visai ne
ragino kongresą bent kiek 
pridėt prie 985 milionų do
lerių, kurie Roosevelto val
džios lemiami WPA dar
bam.

Šiemet kovo mėnesį 2,- 
300,000 žmonių turėjo WPA 
darbus. Balandžio mėnesį 
iš tų darbų jau paleista 
200,000 pašalpinių darbinin
kų; o iki vidurvasario dar 
400,000 bus pašalinta iš 
WPA.

Bedarbių skaičius šiemet 
pakilo 1,160,000 sau'sio mė
nesį ir dar 250,000 darbi
ninkų neteko darbų vasario 
•mėn.

CIO skaičiuoja, jog dabar 
visoj šalyj yra jau 12 milio
nų bedarbių, o Amerikos 
Darbo Federacija sako, kad 
10 milionų ir pusė.

Pažangesnis senatorius 
Pepper reikalauja senatą 
nubalsuot bent $1,627,000,- 
000 WPA darbams ir be
darbių šelpimo reikalams 
per metus.

Washington. — “Tamsta 
esi kvoderinis Hitleris”, už- 
reiškė Phil Frankfeld, Mas
sachusetts Komunistų Par
tijos sekretorius Dies’ui, 
pirmininkui kongresinės ty
rinėjimų komisijos, kada 
Dies neleido Frankfeldui 
perskaityt protesto rezoliu
cijos, kurią priėmė masinis 
10,000 žmonių susirinki-, 
mas Bostone, smerkdamas 
Dieso veiklą: “Tamsta ne-į 
sutinki išgirst 10,000 pilie
čių balsą.”

Frankfeld atsisakė duot 
bet kokius atsakymus į Die
so komisijos klausimus, jei
gu ji neleis perskaityt tos 
rezoliucijos.

Dieso komisija nutarė 
traukt Frankfeldą teisman 
“už kongreso paniekinimą.”

karo pradžią.
Buvęs Lenkijos prezidentas 

Mocickis ir užsienio reikalų 
ministeris Beckas ant greitųjų 
nešė savo kudašių iš Lenki
jos ir visus archyvus paliko.

Tuomet atėjo Hitleris, juos 
surado ir svarbesnius laiškus 
paskelbė pasauliui.

Amerikos Darbininkų (be
darbių) Susivienijimas pei
kia Roosevelto valdžią, kad 
jinai vis daugiau reikalau
ja pinigų ginklavimuisi, o 
mažina lėšas pašalpiniams 
darbams, nors bedarbių 
skaičius auga.

Amerikos Darbininkų Su
sivienijimas remia kongres- 
mano Marcantonio sumany
mą, kuris reikalauja tuojau 
paskirt tiek pinigų viešiem 
pašalpiniam darbam, kad 
juose gautų užsiėmimą 3 
milionai bedarbių.

Vokiečių Oro Laivynas 
Grūmoja Anglijai 
“Varšavos Likimu”
Berlin.—Čia rodoma ju

damieji paveikslai, kaip vo
kiečių lėktuvai bombomis 
naikino Varšavą. Tai pa
veikslai, kuriuos nufotogra
favo vokiečiai lakūnai, ku
rie tuo pačiu laiku bombar
davo Varšavą. šeši paveik
slų traukėjai-bombarduo to
jai patys tuo laiku buvo 
lenkų nukauti.

Vokiečių spauda
kad jų oro laivynas, pana
šiai sunaikinsiąs Angliją, 
kaip buvo sunaikinta Var- 
šava.

Chinija Turėsianti 12 
Milionų Vyry Armiją
Chungking, Chinija. — 

Chinų armijoj yra 4 milio- 
nai vyrų; o dabar lavina
ma 8 milionai naujokų ka
reivių; tai per metus Chi
nija turėsianti jau 12 mi- 
lionų išlavintos armijos, ir 
žada tada daryt sprendžia
mąsias kontr-atakas prieš 
japonus, kaip sako tūli val
dininkai.

JAUNUTĖ MERGAITĖ 
KAIP ŽMOGŽUDĖ

Los Angeles, Calif.—Po
licija areštavo 12-kos metų 
mergaitę Chloe Davis, kuri 
įtariama, kad “ugnim ir 
plaktuku^ nužudė savo mo
tiną, dvi seseris ir brolį.

CHINAI PRALAUŽĖ 
JAPONŲ LINIJAS

Hong Kong.—China! pra
neša, kad jie pralaužė ja- 
pohų karo linijas arti Sam- 
shui, prie West upės, 
Kwangtungo provincijoj.

Oslo,- Norvegija, bal. 
5.—Vokiečių lėktuvai bom
bardavo keleivinį Norvegi
jos laivą “Mira,” kad jį ly
dėjo Anglijos šarvuotlaivis. 
Bombos sužeidė du kelei
vius.

ŠIANDIEN MINIU IŠSTOJIMU DIENA UŽ 
AMERIKOS IŠLAIKYMĄ NUO KARO
New York. (— Šiandien, 

balandžio 6, įvyksta darbo 
žmonių ir pažangūnų de
monstracijos už taiką New 
Yorke ir tuzinuose kitų 
miestų. Ši diena yra 23-jų 
metų sukaktis. nuo Jungti
nių Valstijų įstojimo į pra
eitą pasaulinį karą.

New Yorke šiandien mi
nios demonstruos Madison 
Square Parke, 2 vai. po 
pietų; reikalaus išlaikyt 
Ameriką nuo dabartinio 
Europos karo. Šias new- 
yorkiečių demonstracijas 
remia 150 įvairių organiza
cijų: studentų, religinių 
draugijų, darbo unijų, pa
triotinių ir pašalpinių drau- 
gijų ir kliubų.

Senatorius Gerald P. Nye 
atsiuntė užgyrimo telegra
mą Taikos Komitetui, šau
kiančiam šias demonstraci
jas. Kongresmanas L. E. 
Geyer telegrafavo linkėji
mus pasisekimo. Kongres
manas P. L. Schwert tele
grama sveikino newyorkie- 
čių demonstraciją už taiką.

Šitokias demonstracijas, 
už išlaikymą Amerikos nuo

ANGLAI IR VOKIEČIAI JŪRININKAI 
VIENI KITIEM GANA GERI VYRAI

Narvik, Norvegija.—Čia 
traukiniais iš Švedijos yra 
atgabenama geležies rūda 
ir kraunama į Vokietijos ir 
Anglijos laivus. Vokiečių ir 
anglų laivai stovi toj pačioj 
prieplaukoj už kokių 30 
jardų vieni nuo kitų.

Bekraudami geležies rū
dą į laivus, dirbdami už ke
leto jardų, anglai jūrinin
kai paviršutiniai susipažįs
ta su vokiečiais jūrininkais 
ir karts nuo karto pasišne
ka. Vokiečiai jūrininkai sa
ko, kad šie anglai gana geri 
vyrai; o anglai jūrininkai 
taip pat ' gerai atsiliepia 
apie šiuos vokiečius. Bet 
vietiniai policijos įsakymai 
uždraudžia vieniem su ki
tais ant kranto sueiti.

Laivų kapitonam neuž
drausta sueiti, ir vokiečių 
kapitonai dažnai susitinka 
anglų kapitonus — viešbu
čiuose ir geležies kompani
jos raštinėje. Neretai ta pa
ti valtis sykiu perkelia an
glų/ir vokiečių kapitonus 
nuo jų laivų ant kranto. 
Dažnai tie ‘ priešiškų šalių 
kapitonai pasišneka* be ne
apykantos, be paniekos ar 
keršto, kaip rašo ameriko
nų spaudos korespondentai 
iš Narviko. Bet vieni ir ki
ti gabena geležies rūdą, ku
ri bus perdirbta į kanuoles 
ir šovinius žudyt anglus ir 
vokiečius.

Anglų šarvuotlaiviai' po
rą kartų buvo įsibriovę į 
Norvegijai priklausantį pa
kraštinį vandenų ruožą tri
jų mylių pločio, ir nuskan
dino vieną vokiečių laivą, 
kuris vežėsi geležies rūdą. 

Anglai žada Pasistatyt 
Daugiau Laivų, Negu 
Vokiečiai Paskandina

London. — Anglijos vald
žia sako, kad jinai prade
da budavotis prekinius lai
vus taip sparčiai, kaip dar 
niekada ir» niekur pasauly
je. Tai anglai pasistatysią 
daugiau naujų laivų, negu 
vokiečiai nuskandina. Kiek
viena laivastatykla budavos 
tik vienos rūšies laivus. Jie 

Bet anglų karo laivai dar būsią kad ir nepergražūs, 
nekliudė daugumą vokiečiųbet stiprūs.

John R. Longo ir Shaemas 
O’Sheel; New Yorko Baž
nyčių Sąjunga, eilė rašyto
jų, žymių profesorių, įvai
rios unijos ir kt.

Net Massachusetts valsti
jos gubernatorius parėmė 
išstojimus už taiką šian
dien. Kai kurių valstijų gu
bernatoriai vakaruose ofi
cialiai paskyrė balandžio 6 
d. daugmeniškiem žmonių 
valios pareiškimam už tai
ką, prieš karą.

Lietuviai, visur skaitlin
giausiai dalyvaukite šiuose 
išstojimuose už Amerikos 
išlaikymą nuo karo!

Ankara, Turkija.—Turkų 
švietimo ministerija įsakė 
neduot mergaitėms viduri
nės mokyklos (high schoo- 
les) liudijimų, kol jos išlai
kys kvotimus iš karinio 
mokslo.

laivų, kurie Norvegijos pa
kraščiais veža tą geležies 
medžiagą į Vokietijos prie
plaukas.

Paskutinėmis dienomis, 
tačiau, anglų valdžia pa
reiškė, kad jinai turėsianti 
užkirst šį vandens keliąVo- 
kietijai, Norvegijos pakraš
čiais.

Vokiečiai Sunaikinę Prancū
zą Fortą; Užgrobę 325 

Prancūzą Vagonus
Berlin, bal. 5.—Vokiečių 

komanda praneša, kad jie 
sunaikino francūzų fortą 
ties Saarlauternu, užmušė 
15 francūzų kareivių, kelis 
kartus daugiau sužeidė ir 
vieną paėmė į nelaisvę; o 
francūzai tik vieną vokietį 
nukovę ir kelis sužeidę. Vo
kiečiai, pagrobę nemažai 
francūzų ginklų ir amuni
cijos. x

Be to, vokiečiai tą pačią 
dieną užgrobė , 325 preki
nius francūzų vagonus ir 
keturis garvežius ir suardę 
ilgą tarpą francūzų geležin
kelio.

Žymūs Senatoriai 
Prieš Amerikos 
Traukimą į Karą

Kanados Ontario Valdininko Šaukimas Amerikos į Karą 
Padarė Blogą įspūdį; C. Hull Taipgi Peikė Tą Šaukimą
Washington. — Amerikos 

valstybės ministeris C. Hull 
peikė pareiškimą Gordono 
Conanto, Kanados Ontario 
provincijos generalio pro
kuroro, kuris sakė, jog Ka
nada turi įtempt visas pa
stangas, kad įtraukt Jung
tines Valstijas į karą prieš 
Vokietiją. Pasak to Kana
dos valdininko, tai Anglija 
ir Francija be Amerikos 
gali pralaimėti karą. Mi
nisteris Hull pranešė, kad 
Amerikos valdžia neturi 
nieko bendra su tokiais pa
reiškimais, kaip Ontario

Prancūzu Valdžia Žada 
Baust Mirčia už Ko- 
munisty Propagandą
Paryžius.— Franci jos vi

daus reikalų ministeris 
Henri Roy ruošia įsakymą, 
kuris, tarp kitko, reikalau
ja teist kaip išdavikus žmo
nes vedančius komunistų 
propagandą ir baust juos 
už tai mirčia.

Valdžia žada plačiau pra
dėt užklupimus ir kratas 
naktimis. Iš Paryžiaus ir 
apylinkės būsią išgaudyti 
žmonės nužiūrimi kaip ne
ištikimi karinei valdžiai ir 
išgabenti į-šaurinę Afriką.

Suomija Perka 232 Ka- 
nuoles iš Amerikos
Washington. — Jungti

nių Valstijų karo ministeri
ja bal. 4 d. paskelbė, jog 
Suomija dabar pirko iš šios 
šalies 32 kanuoles, šaudan
čias aštuonių colių storio 
šoviniais, ir 200 kanuolių, 
kurios šaudo trijų colių sto
rio šoviniais.

Šias kanuoles Amerika 
buvo pirkus iš Anglijos po 
praeito pasaulinio karo. 
Dabar jos parduodamos 
kaip ginklų perviršiai.

Lietus Neleidžiąs Kariaut 
Vakarą Fronte

Paryžius. — Nėra jokio 
žymesnio karinio 
vakarų fronte, 
kad lietus 
veiksmus.

Šiek tiek 
nuolės tarp
Vosges kalnų.

Vokiečių būrelis vos tik 
neapsupo vieną francūzų 
poziciją tjes Nied; bet grei
tai atbėgo daugiau' francū
zų, atmušė vokiečius ir su
ėmė septynis į nelaisvę, 
kaip praneša francūzų ko- 

' manda.

ORAS.—Šaltoka ir 
nai apsiniaukę.

dali-

R u o š kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

generalio prokuroro Conan
to.

Neseniai Amerikos atsto
vas Kanadoj James Crom- 
well viešai agitavo, kad 
Amerika turi eit į karą iš
vien su talkininkais prieš 
Vokietiją. Amerikos valst. 
ministeris Hull tada papei
kė Cromwellį, bet atmetė 
reikalavimus atšaukt jį 
kaip šios šalies atstovą Ka
nadai.

Demokratas senatorius 
Bennett Champ Clark sakė, 
kad “Hull tik dėl svieto 
akių” papeikė Cromwellį. 
Kitas demokratas senato
rius R. D. Holt pridūrė, jog 
Cromwell paskirtas Ameri
kos atstovu Kanadai todėl, 
kad jis davė 50 tūkstančių 
dolerių demokratų partijai 
laike rinkimų.

“Kad mes laipsniškai 
šliaužiame į karą,” pastebė
jo senatorius Holt, “tai se
natas turėtų apsvarstyt, ką 
iš tikro sakė (Kanados) 
Ontario generalis prokuro
ras” apie traukimą Ameri
kos į karą. Sen. Holt ragino 
senatą priimt senatoriaus 
Clarko įnešimą, reikalau
jantį ištirt svetimų šalių 
karinę propagandą Ameri-. 
ko j.

Demokratas senatorius 
Pat Carran pritarė senato
riams Koltui ir Clarkui ir 
užreiškė, kad “neturi būt 
aukojamas nei vieno ameri
kiečio berniuko kraujas gel
bėt Europą nuo pragaišties, 
kurią ji pati ant savęs užsi
traukė.”

Republikonas 
Vandenberg vėl 
ištirt vokiečių 
kad Amerikos 
rius Francijai Bullitt’as ir 
šios šalies ambasadorius 
Anglijai Joseph Kennedy 

| žadėjo, kad Amerika, galų 
gale, išstos karan išvien su 
talkininkais prieš Vokieti
ją

Republikonas kongresma
nas Hamilton Fish pareiš
kė, kad 95 iš kiekvieno šim
to Amerikos gyventojų yra 
priešai šios šalies vilkimuiį 
Europos karą. Jis taipgi 
smerkė kanadiškio Ontario 
generalio prokuroro Conan
to raginimą visais garais 
darbuotis, kad įvelt Jungti
nes Valstijas į Anglijos- 
Francijos karą prieš Vokie-

Francijos Lėktuvai Prastesni 
už Vokietijos

New York. — Karinis 
New York Posto žinovas 
rašytojas Fl. Pratt atran
da, kad savi Francijos kari
niai lėktuvai yra daug pra
stesni už vokiečių lėktuvus 

1 ir negali lenktyniuoti su vo- 
I kiečiais ore.
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Act of March 3, 1879.

Fran- 
išpro-

Ar Tai Gražu! Ar Tai
Demokratiška!

Spausdiname* šiame “Laisves” nuine- 
ryj Juozo Miliausko, SLA apšvietos ko
misijos nario, pareiškimą. Jis aiškiau ne
gu kas kitas parodo, kaip nusigyveno 
tie žmonės, kurie šiandien valdo SLA. 
Jie skelbiasi esą demokratai—demokra
tiškiausi pasaulyje žmonės,—bet kai pri
sieina organizacijos reikalus spręsti, tai 
elgiasi kaip didžiausi uzurpatoriai ir 
demokratinių teisų ’ mindžiotojai.

Juozas Miliauskas yra narys apšvie
tos komisijos. P-nas Bagočius nusitarė 
SU ponu Grigaičiu arba (1) išmesti iš 
“Tėvynės” redaktoriaus vietos p. Jurge- 
lionį, arba (2) cenzūruoti “Tėvynę.” 
Formaliam savo pasimojimų pravedimui 
gyveniman, jie sušaukė pild. tarybos su
važiavimą, į kurį pasišaukė ir du ap
švietos komisijos narius—Grigaitį ir 
Vaidylą. Bet trečiojo apšvietos komisi
jos nario, Juozo Miliausko, suvažiavi- 
man nekvietė, nors jį taipi pat rinko tas 
pats seimas, nors Juozas Miliauskas yra 
kur kas daugiau organizacijai nusipel
nęs, negu aniedu apšvietos komisijos na
riai. Jo nešaukė tik todėl, nes nujautė, 
kad Juozas Miliauskas-kitaip į klausimą 
pažiūrės ir pasipriešins Grigaičiui intri
gas organizacijoje varinėti.

jeigu SLA nariai iki šiol dar ne
matė, kad organizacijos vadovybėje 
reikalingos permainos, tai pastarieji po
nų įvykiai jau turėjo jiems parodyti tąjį 
reikalą. Mes todėl patariame SLA na
riams, kai jie balsuos už pild. tarybą, 
kad balsuotų už tuos asmenis, kurių var
dai žemiau telpančiame sąraše yra juo
dai pabrėžti:
ANT PREZIDENTO:

F. J. Bagočius
Laukaitis
J. Miliauskas

ANT VICE-PREZIDENTO:
J. K. Mažukna

, V. A. Keresevičius 
ANT SEKRETORIAUS:

M. J. Vinikas
Dr. Pilka
K. Michelšohas 

ANT IŽDININKO:
K. Gugis
J. J. Bachunas
J. žėbrys

ANT IŽDO GLOBĖJŲ:
S. Mockus
E. Mikužiutė
P. Dargis
J; Brazauskas
J. Jaiitiškfevičiiiš, Jh
J. K. Urbonas.

Ant dr. kvotėjo :
Dr. J. Stanislovaitis
Dr. S. Biežis
Dr. A. L. Graičūnas.

Provokacijos vis Nesibaigia
y z Anglijos ir Franci jos karo provokaci

jos nesibaigia. Jos, įsivėlę į karą su Vo
kietija, nori ant žūt-būt visas neutrali- 
nes Šalis priversti kariauti už jų reika
lus. Anglijos lakūnai visai nesiskaito su 
Belgijos, Holandijos ir Danijos nepri
klausomybėmis, skrajoja per jų žeriię. 
Jau buvo keli atsitikimai, kada tų vals
tybių lėktuvai, apgindami savo neutrali
tetą, nubloškė Anglijos karo lėktuvus.

Anglijos laivai piratiškai užpuldinėja 
vokiečių laivus Norvegijos vandenyse, 

■į/ Jie puola ir kitų šalių laivus. Konfiskuo- 
ia Prekes ir paštą. Visai nesiskaito su 

^tarptautinėmis jūrininkystės teisėmis.

* ---- .................... ----------- -

Nori Priversti Kariauti
Anglijos valdonai per šimtmečius 

įprato kitas šalis pakinkyti kariauti už 
jų reikalus. Pereitame kare Rusija, 
Franci j a, Jungtinės Valstijos ir eilė ma
žesnių tautų kariavo, o įarui pasibaigus 
Anglija daugiausiai pasipelnė.

Dabartiniame kare ji pasikinkė 
ei ją. Bet to jai neužtenka. Buvo
vokavosi Suomijos karą, tikslu visą 
Skandinaviją įvelti karan, apsupti Vo
kietiją. Tas nepavyko. Turkija ir Bal
kanai vis dar nepasiduoda jos koman
dai. Jungtinės Valstijos ginklus ir amu
niciją gamina. Anglija keičia ministe- 
rius, manevruoja, šaukia savo atstovus 
iš kitų šalių, laiko konferencijas, planuo
ja, piratiškai ant jūrų puola bepusiškų 
šalių laivus ir kerštauja prieš Sovietus.

Anglijos valdonai grūmoja Švedijai, 
Norvegijai ir Danijai nieko iš savo ko
lonijų nepraleisti, neparduoti, jeigu jos 
nesiliaus prekiavę su Vokietija. Ji stu
mia karan Turkiją ir Rumuniją prieš 
Sovietus.

Bet atrodo, kad Turkija daro sveikas 
išvadas iš atsibuvusio karo Suomijoj. 
Balandžio 3 dieną pranešė iš Turkijos, 
kad prezidentas Inonu ir užsienio mi- 
nisteris Saracoglu tarėsi 90 minučių ir 
po to Anglijos atstovui Knatchbull-Hu- 
gessenui pareiškė, kad “Turkija nusis
tačius nesikišti karan... Turkija vengs 
karo su Sovietų Sąjunga.” Jeigu Turkija 
tokio nusistatymo laikysis, tai bus ir jai 
Sveikiau, ir karo pavojus sumažės Arti
muose Rytuose.

Daug buvo šaukiama, būk Sovietų ži
balas vežamas laivais iš Batumo į Ru
muniją ir iš ten į Vokietiją. Dabar pa- 
aiški, kad Rumunija visas savo trans
porto įmones naudoja savo žibalo per- 
vežlihui į Vokietiją, o Sovietų žibalui 
vežti neturi įmonių.

Anglijos valdonai kerštauja prieš Šve
diją, Norvegiją, kad jos neįsivėlė karah. 
Grūmoja joms visomis peklos baisenybė
mis. Jie grąsina siųsti savo laivus į Ad- 
riatiko jūrą ir sulaikyti vokiečių, jugo- 
šalvų ir italų laivus, kurie veža iš Dub- 
roViko, Jugoslavijos prieplaukos, bakši- 
tus į TrieštO prieplauką ir iš ten trauki
niais siunčiama į Vokietiją. Bet Italija 
skaito Adriatiko. Jūras savo ežeru ir 
vargiai pakęs anglų karo laivus tose jū
rose.

Jungtinių Valstijų armijos vyriausis 
komandierius generolas G. C. Marshall 
reikalauja daugiau ginkluotis, daugiau

pinigų karo reikalams.
Vokietijos valdonai vis dažniau kalba, 

kad jau baigiasi “ramumas”, kad jie 
ruošią didelį smūgį Franci jai ir Angli
jai. Ir jeigu jie dabar pradėtų smarkiai 
veikti, tai veikiausiai eilę mažesnių val
stybių, kurias Anglija stumia karan, nuo 
karo sulaikytų. Daugelis jų susilaikytų 
ii* paabejotų, ar verta joms mestis į karo 
ugnį. ' (

Vokietijos valdonai rengiasi ilgam ka
rui ir tuo sumetimu jie įvedė javų auk
lėjimui sistemą ’ užimtoj Lehkijoj. Jie 
prisiuntė šavo agronomus, organizato
rius ir taip sutvarkė 2,000,000 lenkų že
mės ūkių, kad jie turės pagaminti nema
žiau 4,000,000 tonų grūdų ir 20,000,000 
tonų bulvių išvežimui į Vokietiją.

Amerikoj komercinė spauda daugiau 
ruošia mūsų šalį karan šaukdama: “Jun
gtinėms Valstijoms bus pavojus, jeigu 
Hitleris laimes!” Taip daro “Daily Mi- 
ror” ir kiti laikraščiai.

Tuo kartu Francijoj jau pasirodė nau
ji leidiniai su pono Welles taikos dės
niais ir nauju Europos žemlapiū Angli
jos ir Francijos naudai. Berlyne smar
kiai pasipiktino jo “slapta” misija. Sa
ko, kad Welles jokių slaptybių neužlaikė, 
viską atidengė Londono ir Paryžiaus 
valdonams.

Anglijoj ne vien spaudą, bet ir atsako- 
mingi žmones atvirai reikalauja iš Wa- 
shingtotio “taikos mylėtojų”, kad jie sto
tų karan prieš Vokietiją. Ponas Co
nant, Ontario provincijos general-advo- 
katas, Kanadoj,sake kalbą, kurioj įrodi
nėjo, kad kiekviena diena Jųpgtinįų VaŲ,. 
stijų “užvilkta,” sudaro Anglijoš ir

Žemiau telpąs dokumentas 
yra paimtas iš "Tėvynės” laidos 
balandžio 5 d., 1940. Jis aiškiau
siai parodo, kokia šiandien SLA 
viešpatauja demokratija, kaip ją 
vykdo Bagočiai ir Ko. — “L.” 
Red.

SLA APŠVIETOS KOMISIJOS 
REIKALE

Pastebėjęs Tėvynės No. 11, 
SLA Apšvietos Komisijos daly
vavimą paskutiniame SLA P. 
T. suvažiavime, pasijutau labai 
įžeistu paties šaukėjo į P. T. 
suvažiavimą.

Norėdamas žinoti,' kas kvietė 
Apšvietos Komisiją į minėtą 
P. T. suvažikvimą parašiau laiš
ką SLA sekretoriui Vinikūi, ku
ris skamba sekančiai:

Kovo 17, 1940.
Dr. M. J. Vinikas,
SLA sekretorius,
307 W. 30th St., 
New York, N. Y.

Re: Apšvietos Komisijos. 
Mielas Broli:

Skaitau Tėvynės No. 11, 
“Pažymėjimai iš redakcijos 
krepšio,” kur sako:

“SLA P. Tarybos suvažiavi
mas prasidėjo kbvo 1 d. ir užsi
baigė kovo 9 d. Suvažiavime tū
lą laiką dalyvavo Kontrolės visa 
Komisija ir visą laiką dalyva-

fuoti, nuo pareigų pašalinti ar
ba jūsų teises tose pareigose su
siaurinti. Kaip Tamstai yra ži
noma, prieš Pildomosios Tary
bos suvažiavimą, SLA prezi
dentas .kreipėsi į Apšvietos Ko
misijos įtarius, kai kuriais klau
simais atsiklausdamas jų nuo
monės. Kadangi Tamsta savo 
nuomonę išreikštą raštu prezi- 
dehtui prisiuntėte, tai preziden
tas jūsų išreikštą nuomonę tu
rėdamas ir nematė reikalo ju
mis gaišinti ir į suvažiavimą 
kviesti.

Linkėdamas Tamstai link
smai praleisti pavasarines šven
tes Velykas, pasilieku, 

Su gilia pagarba, 
(parašas) M. J. Vinikas, 

SLA sekretorius.”
Sulig iiifdrmacijų iš SLA 

Centro, prezidentas mane ne
kvietė į P. T. suvažiavimą, kad 
aš parašiau vieno puslapio laiš
kutį, išreikšdamas savo nuomo
nę labai suglaustoj formoj.

Apšvietos Komisijos pirmi
ninkas Dr. P. Grigaitis irgi pa
rašė prezidentui laišką, tik jau 
daug platesnį, susidedantį iš 4- 
rių puslapių ir plačiau išreikš
damas savo nuomonę, 
pasiuntė telegramo
(siųsto Tėvynės redakt. Jurge- 
lioniui). Taigi tuo vaduojantis, 
kaip aiškinama iš SLA Centro, 
prezidentas neturėjo kviesti ir 
Apšv. Kom pirm. Dr. P. Gri
gaitį. Geriau sakant, SLA Apš. 
Kom. 
jeigu 
Kom.

Dabar pažiūrėkime, kaip aš 
išreiškiau savo nuomonę pre
zidentui rašytam savo laiške. 
Vasario 25, š. m., liečiant patį 
branduolį rašiau:

Delėi jūsų pastabos, kad re-

Taipgi 
kopiją

daktorius savo editorialuose 
bando perstatyti, jog “visi SLA 
P. T. nariai yra begėdiški gra- 
šiagaudžiai ir organizacijos iš
naudotojai.” Sekant Tėvynę, ro
dos taip tiesioginiai nėra, kaip 
jus rašot. Tiesa, gal redakto
rius ir perdaug jau nurodinėja 
praeities P. T. klaidas ir taip 
toliaus. Bet žinote, kad iš klai
dų mes mokinamos ir praeities 
padarytos klaidos pakartoti or
gane nėra prasižengimas. O gal 
aš kaip ko ir nepastebėjau Tė
vynėj? Jeigu jus, prezidente, ar 
bile kuris P. T. ar Apšvietos 
Kom. narys pastebėjo ką blogo 
jus paliestu klausimu, tai jau ne
užtenka pasakyti, kad negerai, 
bet reikia nurodyti, kur ir kas 
negerai, ir ateity ištyrinėjus 
dalyką padaryti vienoks ar ki
toks pareiškimas, ko dabartiniu 
trumpu laiku negalima padary
ti. (Nuoraše žodžius pabrau
kiau dabar. J. M.)

Kaip matote iš laiško nuora
šo, aš nepermačiau redaktoriaus 
prasižengimo prezidento palies
tu klausimu, ir dėlto jei prezi
dentas turėjo užtektinai faktų 
įrodyti redaktoriaus kaltę ir 
raštu atlikti tatai nebuvo gali
ma, tai aš, kaip ir kiti du komi
sijos nariai, turėjau būti pa
kviestas į P. T. suvažiavimą, 
nagrinėti minėtą klausimą ir 
tarti savo žodį kaipo Apšvietos 
Komisijos narys.

Pasikviest du Apšvietos Ko
misijos narius į suvažiavimą, 
išeikvot Susivienijimo kelis šim
tus dolerių ir tretį Apš. Kom. 
narį ignoruoti-pašalinti nuo pa
reigų, tai labai, labai žemos rų- 
šies negražus ir - netolerantiškas 
darbas.

visai nereilce j o ' kviesti, 
buvo priimta Apšvietos 

nuomonė, išreikšta raštu.

’ i.. .
J. Miliauskas

♦ /

vo du Apšvietos Komisijos na
riai — pirmi Dr. P. Grigaitis 
ir M. Vaidyla.”

Kaip jūs žinote, as esu SLA 
Apšvietos Komisijos narys ir 
atlieku savo pareigas, nustaty
tas ŠLA ribose, tai stebiuosi 
kuo vadavosi kvietėjas Apšvie
tos Korhisijoš į P. Tarybos su
važiavimą, pakviesdamas du 
Apš. Kom. narius į suvažiavimą 
ir mane tretį ignorUoddmaš- 
pašalindamas nuo pareigų, ne
kvietė į suvažiavimą.

Prašau j ūmi, praneškite man 
kas kvietė du Apšvietos Komi
sijos nariūs į suvažiavimą ir 
kas tatai įgaliojo taip daryti?

Tariu jums ačiū.
Su broliškais jums linkėji

mais
(parašas) J. Miliauskas, 
SLA Apšvietos

Komisijos narys, 
918 Woodward Ave., 

McKees Rocks, Pa.
Kovo 23 d. gaunu iš SLA 

Centro sekantį laišką:,1
• ' “Kovo 21, 1940 

Mr. J. Miliauskas,
SLA Apšvietos Kom. narys, 
918 Woodward Ave., 
McKees Rocks, Pa.
Gerbiamas Tamsta:

Gavau Tamstos laišką, kuriai 
me klausiate, kas kvietė Ap
švietos Komisijos narius į Pil
domosios Tarybos suvažiavimą 
ir, kad Tamsta nekviestas jau
čiatės buvęs ignoruojamas ir 
pašalinamas nuo pareigų.

Į Pildomosios Tarybos suva
žiavimą Aįjšvietos1 Komisijos 
narius kvietė SLA prezidentas 
adv. F. J. Bagočius. Kiek man 
yra žinoma, SLA prezidentas 
neturėjo mintoje Tamstą igno-

Atsargiai su Patarimais
—Ar nebūtų geriau, jei 

aš nueičiau pas Marytę ir 
pasakyčiau tam jos lanky
tojui, kad jau vėlyvas lai
kas, jis išeitų? Juk dvylik
ta nakties!

—Nesisielok, vyreli, atsi
mink tik tuos laikus, kai ir 
mudu patys jauni buvom!

—Taip, tu teisi — aš tuoj 
einu pas Marytę ir jį iš- 
švilpinsiu pro duris.

J. Miliauskas, 
SLA Apšvietos

Komisijos narys.
Kovo 26, 1940.

Reikalaunu patalpinti į Tė
vynės No. 14. Jei netalpinsit, 
tai busiu priverstas kreiptis į 
pašalinę spaudą.

J. Miliauskas.

Išeitis
Vagono atdala buvo per

pildyta. Dvi senyvos mote
rys ėmė pjautis, nesu tarda
mos, ar langą uždaryti ar 
atdarą laikyti.

—Aš tuoj nutrokšiu, — 
šaukė pirmoji,—jei reiks sė
dėti prie uždaro lango.

—O aš nušalsiu, jei jūs 
paliksit langą atdarą.

Vienas vyriškis, kuriam 
tas ginčas sutrukdė skaity
ti laikraštį, kreipės į kitus 
tos atdalos keleivius:

—Ar nebūtų geriau, jei iš 
pradžių mes palaikytume 
langą uždarą, viena iš jų 
nutrokštų, o vėliau atidary
tume, kad antroji sušaltų, 
tada gal ramiau galėtume 
toliau važiuoti.

Yra Kuo Didžiuotis
Svečias nusistebėdamas 

taria šeimininkei:
—Iš tiesų, kokia graži 

mergina ta tamstos dukre
lė!

—Taigi, taigi, juk ji visai 
panaši į savo motiną.

Narių gavo
30
18
15
11

9

Mūsų Vajus Plečiasi
L i t e r a t ūros Draugijos 

vajus už naujus narius ple
čiasi. Dabar jau 'sekamai 
kuopos stovi:
Kp. Miestas

19—Chicago
10— Philadelphia 

104—Chicago
52—Detroit 
85—Haverhill

116—Chicago 
79—Chicago

1— Brooklyn 
123—Gary 
145—Los Angeles

39—Scranton
187—Chicago
22—Cleveland
42—Nashua

2— So. Boston
7—Springfield

11— Worcester
51—Middlefield
68—Hartford 

129—Spring Valley 
190—Cleveland

Pd 1 naują harį gavo: 20 
kp., Binghamton; 25 kp., 
Baltimore; 28 kp., Water
bury; 70 kp., Rockford; 81 
kp., Bfooklyil; 92 kp., Cice
ro; 149 kp., Philadelphia ir 
186 kįk, Beloit.

1 - ( .. .Vajus tęsis neilgai, tik iki 
gegužės firmos. Dabar nau
jus narius priimame be 
įstojimo ir tik Už vieną do
lerį mėtinių dtioklių. Dau
giau tokid nūpiginimo ne
bus gal būt net iki 1945 mė
tų, kada mes minėsime 30 
inetų jubilėjų. Tat, visi ir 
visos pašiddrbuokiinė per 
likusias tris savaites laiko.

. »....................... « — ,—.........• ■

Iš visų ^Šaulio kampų daviniai atei
na, kad Anglijos valdonai nori plėsti ka
rą, įtratikti daugiau šalių karan, kad 
jos trauktų ahglų imperialistams kašto
nus iŠ ugnies.

6

5

Gaukime daugiau naujų na
rių į Literatūros Draugiją!

“šviesą” Siunčiame
' “Šviesos” No. 1, 1940, jau 
gatavas ir išsiuntinėtas vi
siems nariams. Bet mes jo 
turime atspausdinę dau-1 
giau, kaip turėjome narių. 
Visi nauji nariai gaus į na
mus “Šviesą”, kaip tik jų 
duokles gausime centre. 
Mes pasiunčiame ir No. 1, 
kad kiekvienas narys, kuris 
moka nemažiau $1, turėtų 
visus žurnalo leidinius. To
dėl, kada kuopų sekretoriai 
siunčia naujų narių duok
les į centrą, tai visada pri- 
siųskite ir jų antrašus.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

Visgi Nekaltas
Teisėjas: Kaltas ar ne?
Kaltinamasis: Nekaltas.
Teisėjas: Ar esi čia anks

čiau buvęs?
Kaltinamasis: Ne, nes aš 

dar niekada nebuvau apsi
vogęs. Šis mano pirmas 
kartas.

(Surankiota)

Klausiniai ir 
Atsakyčiai

Klaidos Atitaisymas
Molotovo kalbos turinio 

padavime, “L.” nuo balan
džio 5 d., puslapyje penk
tame, kolumnoj antroj, kur 
paduota sutrauka, kiek ki
tos šalys Suomijai davė 
ginklų, yra pasakyta “apie 
10,000 šautuvų”; o turėjo 
būti apie 100,000 šautuvų.

DUNOJAUS IšTVINIMAS

Belgrad, Jugoslavija. — 
Išsiliejusi iš krantų Duno
jaus upė užliejo, daugelį 
gątvių sostinėje Belgrade; 
kituose miestuose suardė 
per 70 namų. Nuo potvinių 
pabėgo iš namų daugiau 
kaip 2,000 žmonių.

:. ;.f *------ --------------
^Mnoijos valdonams pavojų’. Jis siūlė, 
kad už stojimą karan Jungt. Valstijoms 
Kanada sutiktų atidalyti laivams platų- 
kelia. St; Lawrence upe, arba šausžėmiū 
duoti ]kelią į Alašką.

Jį&ri-S-.....

Klausimas
Man ve kas neaišku. Kai 

esti “Laisvės” vajus, tai 
naujas skaitytojas gali už
sirašyti metams už $5. Bet 
kai senas skaitytojas nori 
a t s inaujinti prenumeratą, 
tai jau turi mokėti $5.50. 
Arba dabar per Lietuvių 
Literatūros Draugijos va
jų, naujas narys gali įstoti 
ir tapti pilnu nariu ištisus 
metus tik už $1, o seni na
riai turi mokėti metinės 
duoklės po $1.50. Kur čia 
logika?

Skaitytojas.
Atsakymas

Sutinkame, kad logika la
bai prasta, tačiau taip jau 
priimta nuo senų laikų vi
sų organizacijų ir laikraš
čių. Idant paskatinti žmo
nes įstoti į organizaciją ar
ba užsiprenumeruoti laik
raštį, tai daroma visokį nu
sileidimai — arba įstojimas 
ir duoklės laikinai sumaži
nama, arba duodamos viso
kios dovanos. Ir tai organi
zacijai bei laikraščiui pilnai 
apsimoka. Žmogus, paskai
tęs laikraštį, pamėgsta jį ir 
tampa nuolatiniu skaityto
ju. Kitais metais jau užsi
moka pilnai už prenumera
tą.
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SUMAEDINTI LIETUVOS HIMNĄ, 
ŠAUKIA TAUTININKAI

Pittston, Pa.
Apie Vakarienę

"LIETUVOS RAŠYTOJAI, GAVĘ UŽ SAVO
KŪRINIUS PREMIJAS

Pas mus jau buvo rašyta, kad Lietuvos 
tautininkai pasimojo “pagerinti” dr. Vinco 
Kudirkos parašytą Lietuvos himną—“Lietu
va, Tėvyne Mūsų.” “Lietuvos Aide” tuo 
reikalu tilpo keletas straipsnių. Rašo net 
tokis tautininkų šulas, kaip p. Vytautas 
Alantas, buvusia “L. Aido” vyriausis redak
torius.

“Būtų galima kiek pakeisti himno tekstą,” 
rašo jis “L. A.” laidoj iš kovo 7 d. “Saky
sime, vietoje žodžių: ‘Tegul saulė Lietuvos 
tamsumus pašalina,’ būtų galima sakyti: 
‘Tegul Dievas Lietuvos tamsumus pašalina.’ 
Šiaip pakeitus tekstą, rodos, dvasiškija ne
beturėtų pagrindo neįsileisti himno į baž
nyčias.”

Kaip matome vyriausias tautininkų lyde
rių motyvas himnui keisti yra tas faktas, 
kad jis būtų įsileidžiamas į bažnyčias, tary
tum iš to tautai būtų kiek nors naudos. Ar 
tautininkai neatsimena, kaip Lietuvos baž
nyčiose buvo giedama visokios carizmui gar
binti giesmės, o kur šiandien atsidūrė caras 
ir jo nenaudėliai? Ar Dievas išklausė kuni
gų maldų ir išgelbėjo carizmo rėžimą ?

Tūlas V. R. priešinasi bent kokiam keiti
mui, nes, jis mano, bedievių ir laisvamanių 
visvien nepriversi dievą minėti — jie giedos 
himną tokį, kokį parašė V. Kudirka. Paga
liau, sako jis:

“Gali kilti klausimas, kad, pavyzdžiui, ir 
mūsų valstybės ženklas — vytis taip pat ne
turi nieko bendro su religija, kilęs iš nekrik
ščioniškų laikų, todėl neįšileistinas į bažny
čią. Nejaugi dėl to keistumėm Vytį kitu, 
krikščioniškesnių ženklu. Greičiausiai, susi
laikytume nuo to ženklo nešimo į bažny
čias. Kokias kas iš to išvadas pasidarytų, 
tuo tokiu atveju turėtų susirūpinti tas, kas 
iškeltų Vyties “nekrikščioniškumo” klausi
mą.”

Tūlas Mokytojas jau yra sugalvojęs nau
jam himnui projektą, štai, ką jis siūlo.

Lietuvą, tėvynę mūsų, 
"bidžiavyrių žemę, 
Viešpaties tegu palaima, 
Kad tvirtėtų, remia! 
Lietuvos vaikai teeina 
Vien takais dorybės, 
Dirbdami tėvynės naudai 
Ir žmonių gėrybei. 
Vaiski saulė Lietuvos

Šis Tas Apie Vilniaus Universitetą
Naujai atkurtasis Vilniaus Universitetas tu

ri jau pusketvirto šimto metų istoriją. 1579 
metais Didž. Lietuvos kunigaikštis vengras 
Steponas Batoras (jis pats ir Lenkijos kara
lius) Vilniuje įkūrė Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos reikalams akademiją, pavadintą 
Jėzuitų Akademija. Toje akademijoje visas 
mokslas buvo dėstomas lotynų kalba, kuri tuo 
metu buvo bendrinė rašytinė kalba mokslo ir 
kultūros reikalams visose Vakarų Europos ša
lyse. Vilniaus Akademija, iš pačių pradžių at
sistojo aktingon pozicijon, kaip katalikiškojo 
mokslo Rytų tvirtovė priešais tuo laiku taip 
pat veiklų protestantiškąjį Karaliaučiaus uni
versitetą. Todėl Vilniaus Akademijoje mokėsi 
ir mokė daug svetimtaučių ne tik lenkų, bet 
ir vokiečių, švedų, norvegų, net ispanų ir kitų. 
Vis dėlto lietuviškoji Lietuvos dvasia iš Vil
niaus akademijos čia daug ryškiau prasiverž
davo, negu lenkiškoji dvasia iš Krokuvos aka
demijos. Čia pasirodė Sirvydas su lietuviškuo
ju kalbos žodynu ir lietuviškais pamokslais,
Kojelavičius su Historia Lithuaniae (Lietuvos 
Istorija), čia buvo išleisti tokie Akademijos 
darbuotojų veikalai, kaip Clavis linguae lithu- 
anicae, Universitas linguarum lithuanicarum 
ir kt. žinomi tų laikų lietuviai autoriai, lietu
viško mokslo atstovai Akademijoje, kaip But- 
vilps, Liaugsminai ir kt. Akademijoje ir sve
timtaučiai mokytojai persiimdavo lietuviška 
dvasia, kaip garsusis lotynų poetas mozūras 
Sarbievius, istorikas Lelevelis ir kt.

Nors Akademijoje, kuri vėliau išsivystė į 
Vyriausiąją Didžiosios Lietuvos Kunigaikšti
jos Mokyklą, nei lietuvių kalbos, nei Lietuvos 
istorijos katedrų nebūta, bet kovota ir prieš 
lenkų kalbos pastangas įsigalėti mokslo srity
je. Dar 1800 metais astronomas Pačiabutas, 
Vilniaus Akademijos rektorius, 'griežtai pro
testavo prieš mėginimus vartoti lenkų kalbą 
mokslo reikalams. 1822 metais Kontrimas pa
siūlė įsteigti lietuvių kalbos ir Lietuvos isto-

Tamsumus tešalina.
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.
Aiški meilė tegyvuos ' 
Mūs širdžių vienybėje. 
Labui tos Lietuvos 
Pareiga težydi.

“Lietuvos žinios” griežtai pasisako prieš 
bent kokį himno žodžių keitimą. Savo lai
dos iš kovo 9 d. liaudininkų dienraštis šitaip 
bara:

“Tautos himno klausimas dabar keliamas 
pakartotinai ‘Liet. Aido.’ Kuriais sumeti
mais? — Sunku pasakyti. Tur būt, nori ki
to. Tačiau pernelyg menki argumentai.

“Kodėl mūsų himna^ ne malda? Bet mal
dų, regis, pakankamai turi visų tikybų baž
nyčios; maldos ir lieka maldomis. Tautos 
bei valstybės himnas yra tautos bei valsty
bės reikalas, o ne kurios ten bažnyčios, todėl 
ir ne malda.

“Be to, bažnyčia yra privati organizacija, 
» nei su valstybe, nei su tauta nesusieta. Tau

toj yra visokių žmonių, priklausančių įvai
rioms ir nepriklausančių jokiai tikybai bei 
bažnyčiai. Todėl himno negalima taikyti 
kuriai bažnyčiai, ypač, kad jos viena su kita 
kovoja, jų ir dievai ne vienoki, — tat kaip 
jiems prisitaikysi?

“Antra vertus, visai netinka himnu mal
da, nes valstybiniai principai yra visai kiti: 
valstybė negali melstis, maldauti, prašyti, 
nes valstybė išmaldomis gyventi negali. Štai, 
lenkai speciale giesme “Bože cos Polske” 
(ne himnu “Jescze Polska nesginęla,” ku
ris bažnyčiose nebuvo giedamas) prašė Die
vą išmaldos, tai ir dabar tebeprašo, nes juk 
malonė yra gailesčio, kaprizo dalykas. Kas 
meldžiasi, tas rodo savo nusikaltimą, nusi
žeminimą nepajėgumą; prašo, reiškia nori 
gauti neužtarnautai, be teisės gauti. Todėl 
ir malonė gali būti, bet gali ir nebūti.”

Tai kaipgi dabar bus su Lietuvos himnu? 
Kaip bus su žodžiu “dievas”? “Taisyk” tau
tininkai himną, ar ne?

Atsakyti į šiuos klausimus kol kas nega
lime. Vienas turėtų būti visiems žinomas: 
tokis himno “taisymo” siūlymas rodo, kad 
Lietuvos tautininkai vis reakcinėja, taikosi 
prie klerikalų, nes jaučia po savo kojomis 
“žemės drebėjimą.”

N-d-ir-s.

rijos katedrą ir jai užimti nurodė žemaitį mo
kytoją Usvainį, ir lygiai tais laikais pasireiš
kė lituanistikos ir Lietuvos istorijos srityje 
Onacevičius, Danilavičius, Jaroševičius, Balins- 
kis, Kraševskis, Jucevičius, garsusis architek
tas, Vilniaus katedros statytojas Stoka-Gucevi- 
čius, matematikai Norvaiša, Nemčiauskis, 
gamtininkai Jundzyla, Pabrėža ir kt., rašyto
jas poetą Adomas Mickevičius su veikalais 
Gražina, Konradu Valenrodu ir Ponu Tadu, ir 
jau grynai lietuviškai žemaitiškai kūrę Biru
tės autorius Valiūnas, istorikas Simanas Dau
kantas, dar 1822.metais pradėjęs rašyti savo 
“Darbus senųjų lietuvių”, Stanevičius—“že
maičių šlovę”, vyskupas Valančius ir kt. iš tų 
laikų kilnių studentų organizacijų: fijomatų, 
fularetų, spinduliuočių išsivystę lietuvybės 
veikėjai.—Lietuvai netekus nepriklausomybės, 
Akademija, tikriau Vilniaus Universitetas, bu
vo uždarytas, tačiau jo dvasia, kad ir kaip slo
pinama, nebuvo išnykusi.

Lietuviu Literatūros Drau
gijos 12 kuopos vakarienė Į- 
vyko kovo 17 dieną. Vakarie
nė buvo nebloga. Buvo apie 
47 ypatos. Įžanga buvo vy
rams vienas doleris, o mote
rims 50 centų. Programos ne
buvo, nei muzikantų. Judžiai 
kaip kam nepatiko.

Apie Orą
Oras šiomis dienomis čionai 

buvo taip' prastas, kad per 
Velykas šaltis buvo pasiekęs 
vieną laipsnį žemiau nuolio. 
Kovo 27 dieną apsčiai prisni
go, o kovo 30 d. per 24 valan
das lijo. Visą Wyomingo klo
nį vanduo apsėmė.

Dabar žmonės kalba, kad 
nusiskandinusios Onos Rage
lienės amžinai neberas. Gal jos 
lavoną nunešė į jūras. Ona 
nusiskandino kovo, 7 dieną.

Numirė
Kovo 16 dieną pasimirė 

Jonas Spūdis. Sirgo gana il
gai. Vietinėje spaudoje buvo 
paskelbta, kad mirė Juozas 
Spūdis, bet Juozas yra jau
niausias. ir tebėra gyvas. Mirė 
Jonas Spūdis. Tapo palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Niekur darbininkiškam judėji
me nepriklausė.

Šiomis dienomis mirė Ta- 
mulonienė ir šaukštienė (pa
vardės neaiškiai parašytos.— 
Red.).

Kovo 27 diena mirė Pranas 
Remiza. Mirė Staiga. Palaido
tas kovo 30 diena ant laisvu 
kapinių West Wyominge. Pra
nas paliko keturius sūnus ir 
vieną dukterį Oną, kuri dirba 
New Yorke.

Pranas Remiza buvo “Lais
vės” skaitytojas per ilgus me
tus. Seniau priklausydavo prie 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
12 kuopos, bet paskutiniais 
keliais metais nebepriklausė, 
sąlygos neleido.

Pranas Remiza mirė sulau
kęs 55 metus amžiaus, buvo 
da nesenas. Iš Lietuvos paėjo 
Šiaulių apskričio, Radviliškiu 
parapijos, kaimo Kaulinių. 
Buvo rimtas žmogus, laisvas 
nuo prietarų.

Nors diena buvo lietinga, 
bet susirinko didelis būrys 
draugų atiduoti Pranui pasku
tinį patarnavimą. Laidotuvėse 
buvo ir svetimtaučių.

Ilsėkis,* Pranai, tegul tau 
esti lengva šios šalies žemelė.

Senas Mainierys.
Nuo Red. Vakarienės truku

mus galite iškritikuoti kuopos 
susiripkime. Bus visiems svei
kiau. Neapsimoka nešti į 
laikraštį.

Paryžius. — Prancūzai 
skelbia, kad jie nukirto tris 
vokiečių lėktuvus.

VILNIAUS UNIVERSITETO VAIZDAI

1. Vilniaus Universiteto pastogis iš kiemo pusės. Universitetas buvo įkurtas prieš pusketvirto šimto metų ir vėliau kaikurie pastatai perstatomi, kiti 
pristatomi, tačiau pagrindiniai visas centrinis unive'rsiteto pastatas tebėra labai senas, kas galima matyti ir jo koridorinėje sistemoje. 2. Vilniaus 
Universiteto iškilmių sale (aule), kurioje vyksta imatrikuliacijos ir mokslo baigimo aktai, taip pat kitos su mokslu surištos iškilmės. 3. Vilniaus

* Universiteto vieno balkono profilis. .

LITERATŪROS ŠVENTĖ VILNIAUS 
UNIVERSITETE

Kovo 4 diena nuo šiol bus tradicinė Lietuvos 
literatūrai. Tą dieną Vilniaus universitete įvy
ko iškilmingas literatūros premijų įteikimas 
šių metų laureatams ir nusistatyta, kad tą 
pačią dieną tame pačiame universitete kasmet 
tokios šventės bus ruošiamos.

Išvakarėse, kovo 3 d. Vilniaus Universiteto 
Sniadeckių salėje įvyko Lietuvių Rašytojų 
Draugijos suruoštas literatūros vakaras, ku
riame savo kūrinius skaitė Vincas Mykolaitis- 
Putinas, Juozas Paukštelis, Petras Cvirka, Ka
zys Boruta!, Antanas Venclova, Jonas Marcin
kevičius, Kazys Inčiura ir vilniečiai rašytojai 
Ona Miciutė ir Albinas Žukauskas.

Kovo 4 d. Vilniaus Universiteto iškilmių au
loje, gausingai dalyvaujant vilniečiams ir iš 
Kauno atvykusioms rašytojams ir literatūros s 
bičiuliams, įvyko literatūros premijų įteikimo 
aktas. Atidarydamas posėdį L. R. D. vice-pir- 
mininkas Liudas Gira išreiškė džiaugsmą, kad 
ši lietuviams rašytojams iškilminga diena yra 
švenčiama Lietuvos kultūros lopšyje, Vilniaus 
Universitete, iš kurio yra išėjusi visa eilė Lie
tuvos kultūros kėlėjų. Vilniaus Universiteto 
rektorius Mykolas Biržiška pabrėžė, kad Vil
niaus Universitetas yra glaudžiai susijęs su 
Lietuvos tautine kultūra. Visa eilė anksiyvesr 
nių rašytojų brendo šiame universitete, kaip 
Viliūnas, Stanevičius, Daukantas ir kt., tad 
sveikino šiuose rūmuose Jaunosios Lietuvos 
rašytojus, kviesdamas nenutraukti ryšių su 
Lietuvos praeitimi. Premijuotųjų rašytojų 
svarbiausi bruožai yra šie:

Valstybinę premiją 5,000 litų gavęs Bernar
das Brazdžionis, gimęs 1907 m. Biržų apskr. 
Pasvalio vlsč. neturtingoje nuomininkų Šeimo
je yra parašęs šiuos veikalus: “Amžinas žy
das”, “Krintančios žvaigždės,” “ženklai ir Ste
buklai” ir dabar premijuotąjį “Kunigaikščių 
Miestas,” kur apdainuojama Vilniaus praeities 
didybė. Tas pats autorius slapyvardžiu Vytė 
Nemunėlis yra parašęs eilėraščių rinkinėlius 
“Mažųjų pasaulis,” “Kiškio” kopūstai” (už tai

Rašytojų, Artistų ir Dailininkų Žodis 
Vincui Krevei-Mickevičiui

Vincas Krėvė-Mickevičius — žymiausias 
Lietuvos rašytojas, šiemet jis gavo Spaudos 
Fondo premiją (2,000 litų) už savo veika
lą “Raganių,” išleistą 1939 metais.

Vincas Krėvė-Mickevičius gimė Subarto- 
nių kaime, Merkinės valsčiuje, Alytaus ap- 
skrityj. Caristinio režimo laikais jis profe
soriavo Gruzijoje. O kai Lietuva atgavo ne
priklausomybę, jis pradėjo profesoriauti 
Kauno universitete, kur ir tebeprofesoriauja. 
Tai pažangus žmogus, daug nusipelnęs lie
tuvių literatūrai ir tautai.

Jo premijos gavimo metu Lietuvos rašy
tojai, teatralai ir dailininkai parašė Vincui 
Krėvei sekančio tūrinio pareiškimą:

Tamstos raštai, tartum gajos atžalos, iš
augusios iš liaudies gyvenimo gelmių, visada 
savo šaknimis buvo įaugę į vaisingiausią li
teratūros dirvą — mūsų liaudies mases, ku
riose yra gilaus grožio jautimas ir nuolatinis 
veržimasis į šviesesnį gyvenimą ir kultūrą.

Ilgametis vaisingas- Tamstos, kaip rašyto
jo, darbas, visa eilė kūrinių, kurie tobuliau
siai išreiškia mūsų liaudies dvasią, iškeldami 
aikštėn visa tai, kas joje yra gražaus, gi

gavo-1,000 litų jaunimo premiją 1936 m.), ir 
keletą kitų.

Spaudos Fondo 2,000 litų premiją gavęs ra
šytojas prof. Vincas Krėvė Mickevičius yra 
parašęs “Gilšė,” “Bobulės Vargai,” “Dainavos 
šalies senų žmonių padavimai,” “Šarūnas,” 
“Likimo Keliai”, “šiaudinėj Pastogėj,” “Skir
gaila” ir dabar premijuotą apysaką “Raga
nius.”

Spindulio 2,000 litų premiją gavęs rašyto
jas Antanas Venclova, gimęs 1906 m. Trempi
mų km. Liubavo valse. Marijampolės apskr. 
yra'parašęs eilėraščių rinkinį “Sutemų Skers
gatviuose,” antrą rinkinį “Gatvės Švinta,” 
apysakų rinkinį “Beržai Vėtroje,” romaną 
“Draugystė” ir novelių knygą, dabar premi-* 
juotąją “Naktis.”

KVC 2,000 lt. premiją gavęs Juozas Paukš
telis anksčiau parašęs “Vidurnakčio baladę,” 
“Užgrobtoj žemėj,” “Pirmieji Metai,” dabar 
—premijuotąjį romaną “Kaimynai” iš kaimo 
gyvenimo.

KVC dramos premiją gavęs rašytojas poetą 
dramaturgas Petras Vaičiūnas žinomas visa 
eile eilėraščių ir dramos veikalų, paskutinėje 
premijuotojoje 4 veiksmų dramoje “Varpų 
Giesmė” vaizduoja Vilniaus gyvenimą Vytau
to laikais.

Liet. Raudonojo Kryžiaus 1,000 lt. premiją 
gavęs jaunimui knygelių autorius Stepas Zo- 
barskas, dar visai jaunas, kilęs nuo Svėdasų, iš 
Aukštaitijos, anksčiau parašė vaikams knygą 
“Gerasis Aitvaras,” vėliau “Ganyklų Vaikai,” 
kuri 1934 m. L. R. Kryžiaus buvo premijuota, 
dabar “Pabėgėlis,” tris noveles iš Didžiojo ka
ro metų; dabar premijuota.

Ukmergės visuomenės 500 litų premiją ga
vęs Antanas Vaičiulaitis, priklausąs taip pat 
jaunajai poetų kartai, yra parašęs “Vakaras 
Sargo Namelyje,” “Vidudienį Kaimo Smūk- 
lej,” “Mūsų Mažoji Sesuo,” “Valentina”, pre
mijuotą 1937 m., kelionės aprašymus “Nuo Si
rakūzų iki šiaurės Elnio” ir dabar premijuotą 
13 novelių knygą “Pelkių Takas.”

E-td.

laus, spalvingo, toji meilė ir šilima, su ku
ria Tamsta visada mokėjai vaizduoti kiek
vieną savo kuriamąjį žmogų, mūsų krašto 
praeitį, dabartį ir gamtą, aukščiausia mūsų 
literatūroje stilistinė kultūra —visa tai daro 
gausingus Tamstos raštus didžiausiu ir 
brangiausiu mūsų literatūros lobiu.

Geriausias mūsų žmonių kūrybos žino
vas ir brangintojas, Jūs, kaip niekas kitas, 
mūsų literatūroje, mokėjote savo kūryboje 
iškelti tą grožį, kuriuo spindi mūsų liaudies 
kūryba — pasakos ir dainos. Jūsų raštai jau 
seniai yra virtę tuo didžiuoju visos Lietuvos 
turtu, kuriuo naudojasi ir visada naudosis 
plačiausi mūsų visuomenės sluoksniai, pir
miausia jaunuomenė, nes kiekvienoj moky
klinėj knygoj ji randa visą eilę gražiausių 
Jūsų kūrybos puslapių.

šio menkučio įvertinimo proga, kada už 
Tamstos paskutinę knygą “Raganių” paskir
ta “Spaudos Fondo” premija, leiskite, Di
džiai Gerbiamas Rašytojau, mums pareikšti 
savo nuoširdžią pagarbą ir padėką Jums už 
ilgametę Jūsų tarnybą mūsų kultūros kūri-

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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Ketvirtis puslapis

(Tąsa)
Visi turi nebe judėt. Spektaklio direk

torius tada laksto po kamerą su bizūnu 
ir muša tuos, kurie nepataikė pasislėpt: 
jei asilas užlipo ant sienos, o gaidys pa
liko žemėj, jei žuvis išsitiesusi neplau
kia grindimis, jei kumelys nelipa ant 
kumelės. Po to vėl baisus sumišimas: 
kiekvienas turi bėgt į pirmykščią vietą 
ir pamėgdžiot skirto gyvulio balsą. Vai
dinimas kartojamas keletą kartų iki ar
tistams pasirodo prakaitas, o kai ku
riems ir kraujas. Tada direktorius stro
piuosius pagiria arba net papirosu pa
vaišina, nes karo kalėjime rūkyti už
drausta. Šitokie spektakliai vadinasi kul
tūringu tvirtovės auklėtinių laisvo lai
ko praleidimu. *

Šventadieniais į bažnyčią varomi visi 
kaliniai. Bažnyčia tame pačiame kieme 
ir panašioj kameroj kaip kitos. Cemento 
ir akmens rūsys, kuriame stovi stalas 
baltai užtiestas, eilė žvakių ir kryžius, o 
prie jų neliesas kunigas. Jis pašnabž
dom kalba:

“Atleisk kaltes mūsų, kaip ir mes at
leidžiame savo kaltininkams...”

Ar jis žino, ką jis kalba, sunku pasa
kyti. Jo tokia pareiga, už tai jis gauna 
algą. Šitie poteriai tarsi priedas prie tų 
kultūringų pramogų, kurias suruošia il
gasis puskarininkis.

Bažnyčioj nesimelst negalima. Atvary
tiems kaliniams puskarininkis įbruka į 
rankas po maldaknygę. Neimti—negali
ma. Todėl kareiviai-kaliniai palaiko tas 
knygeles ir vėl grąžina. Bet grąžina daž
niausia papildytas savąja kūryba. Po 
kiekvienos maldos kalinys deda atatinka
mą pagal savo išmanymą prierašą. Juose 
trumpai, frazėmis protestuojama ir prieš 
dievą, ir prieš kunigą, prieš administra
ciją, prieš barbariškąją diktatūrą.

Kiekvienos Kalvarijos Jėzus pervilktas 
į kareivio-kalinio rūbus, o pagonys-kan- 
kintojai į karininkų ir puskarininkių 
uniformą. Po nekaltos panelės paveikslu 
ir jos maldomis išlieta kalinio lyrika: il
gesys ir pagarba mylimajai arba prakei
kimas tai, kuri liko neištikima.* * *

Pulkininkas Brazulevičius
Jeigu nestovėtų šalia tavęs kareiviai 

su nuogais durtuvais, vaizdu tikrai galė
tum pasigrožėti. Po komandos:

—Stot, teismas eina,—pro šonines du
ris įeina penki kariškiai. Priekyj—buka 
nosim ir didelėmis akimis pulkininkas. 
Kai kurie karininkai su akselbantais; 
pats pulkininkas tų puošmenų kažkodėl 
neturi. Bet visi mūvi baltas pirštinaites 
ir rankomis prilaiko ilgus blizgančius

mininką Voldemarą, teismas atėjo net į 
pačią šešto forto kamerą. Ir vėl pirmi
ninkavo tas pats pulkininkas su buka, 
tarsi peiliu nupjauta nosimi ir didelėmis 
pelėdos akimis; po sprendimais jis pasi
rašydavo—pulk. Brazulevičius. Be jo 
karo lauko teismas, rodosi, visai būtų ne 
teismas. Pradėjęs posėdį jis pareiškia:

—Dabar aš kaltinu.
Ir kaltina:
—Teisiamasis J. K. nori daryt prie

kaištą slaptosios policijos parodymams 
sakydamas, kad jis kaltinamas tą pačią 
dieną Kaune dalyvavęs pasikėsinime ir 
Biržuos organizavęs pasikėsintojų būre
lį. Tas esą negalima, nes norint iš Kau
no patekti į -Biržus arba atvirkščiai rei
kia važiuot nemažiau, kaip parą. Todėl 
jis negalėjęs tą pačią dieną būti ir Kau
ne ir Biržuos, tarsi lyg mums čia die
na rūpėtų ir dėl to mes ginčytumės. 
Mtims svarbu, kad jis priešvalstybinį 
darbą dirbo ir ten ir čia.

Paskum jis gina:
—Teisiamiesiems K. N., V. P. ir A. L. 

prisiųstam policijos protokole stinga kai 
kurių neabejotinos kaltės įrodymų. Dėl 
to juos reiktų bausti Tik sunkiųjų darbų 
kalėjimu paliekant jiems gyvybę.

Ir kiek pabuvęs:
—Aš dabar kalbu kaip teismo pirmi

ninkas. K. J. teisme pats įrodė, koks jis 
išgama. Paklaustas kokios tikybos, atsa
kė be tikybos esąs. Be tikybos gali būti 
tiktai gyvuliai ir bolševikai. Be to, jis, 
kalbėdamas prieš mus, prieš Respublikos 
teismą dešinę ranką laikė ant krūtinės 
užkišęs už švarko susegamo krašto. Dėl 
jo jokių abejojimų negali būti.

Po pusvalandžio teismas grįžta iš pa
sitarimų kambario, jo priešakyj eina 
pulkininkas. Visi kariųinkai sustoja už 
stalo su kepurėmis ant galvų su baltom 
pirštinaitėm. Jie kardus stato tarp kojų 
ir rankomis atsiremia ant lenktų jų ran
kenų. Tada pulkininkas gražiai, nesku
bėdamas perskaito:

“Lietuvos Respublikos vardu karo lau
ko teismas pirmininkaujant pulkininkui 
Brazulevičiui nusprendė nubausti...” ir 
nubaudžia visaip: nuo mirties bausmės 
ligi šešių mėnesių paprasto kalėjimo. 
Anksčiau visuomenėj vyravo manymas, 
kad karo lauko teismas būdamas ne spe
cialistų teisininkų, o išimties keliu vei
kiąs teismas yra labai griežtas: arba iš
teisina arba nubaudžia mirtin.

(Bus daugiau)

Atrodo tikras pavasaris pas 
mus šiuom kartu po šaltos 
žiemos. Ale gamta motina ga
li dar šposus iškrėsti su šaltu 
oru, sniegu bei pašalimu. To 
mes nenorim. Mat, jau žmo
nės kasa daržuose lises ir so
dina svogūnus, kopūstus ir sė
ja ridikėlius su salotomis. 
Mat, pas mus, kaip oras atšy
la, tai galybės prisivaisina vi
sokių kirminų ir vabalų. O 
per tai neduoda ir augti dar
žuose jauniem diegam. Jau 
daugumas patyrė, kuo anks
čiau pasodinsi ar pasėsi (kas 
nebijo šalnų iš daržovių), tai 
turėsi ir naudą gerą.

—o—■
Balandžio 9 dieną bus rin

kimai visokių valdininkų—di
desnių ir mažų. Demokratai 
politikieriai taip smarkiai ne
sivaro, gal mano ir be dide
lio tokio savęs garsinimo lai
mėti rinkimus. O republiko- 
nai daug daugiau darbuojasi 
ir prašinėja piliečius, kad už 
juos atiduotų savo balsus.

gerą žmogų, kada tikrai 
kas jis yra, gerai ir 

atiduoti. Bet tie kandi- 
esti geri tol, iki laimi 

vietą ofise. O vėliau

Svarbus pažangiųjų lie
tuvių susirinkimas įvyks 
nedėlioj, balandžio 7 dienų, 
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, Stoughtono, Nor- 
woodo ir iš kitų artimų 
miestų ir miestelių visus 
lietuvius. Atvažiuokite ir 
ateikite skaitlingai! Susi
rinkimą šaukia Literatūros 
Draugijos 6 kuopa.

Jurgis Šimaitis, 
Kp. Sekretorius.

nukentėjusi, jeigu nebūtų 
įvykus nelaime, kuri išgriovė 
tuomlaikiną “dike” — pylimą, 
kuris buvo nebaigtas pilnai. 
Už tai ten tiek žmonių nu
kentėjo.

Su balandžio 2 diena čia 
žmonės pradėjo lengviau at- 
sikvėpt, nes upė pradėjo at
slūgti. Pats aukštumas upės 
buvo 31-60 pėdų. Labai daug 
nuostolių padaryta visoj šioj 
apielinkėj.

Kiek čia da randasi užsi
likusių WPA darbininkų tuo

se darbuose, jie dabaf buvo 
mobilizuoti prie upės darbų, 
prie “dikes.” Daug dirbo ir 
liuosnorių, daug gelbėjo vie
tos 109 pulkas kariuomenės 
su trokais ir su kitokia pagel- 
ba. Taipgi buvo didelė pa- 
gelba, kada pribuvo U. S. 
Coast Guards, kurie nuolati
niai darbuojasi apsemtose vie
tose. Wilkesbairietis.

Wilkes-Barre, Pa.

Garsinkite savo biznj dien
raštyje “Laisvėje”.

DIDŽIAUSIASK0K! Jos KATE
PIDIfIMVCM4TEBD'DŽW 
rlKKUN I □ 8 KUB1ŠKŲ PĖDU
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kardus, kad einant nesipainiotų tarp ko
jų. Priėję prie stalo jie visi žvilgteri j 
čia pat stovintį kryžių ir sargybos ap- 
Runtns teisiamuosius.suptus teisiamuosius.

Pulkininkas nusiima kepurę, padeda 
ją atverstą priešais save ant stalo, pas
kum tampydamas kiekvieną pirštą atski
rai numauna pirštines ir sudeda jas į 
kepurę tarsi duodamas suprast, kad pa
gal lietuvišką priežodį karo lauko spren
dimus neverta pasirašinėt su baltom 
pirštinaitėm. Tą patį padaro ir kiti teis
mo nariai!

Kaune 1929 - 30 metais užklaustas 
» sargas dažnai atsakydavo:

—Pasimatymų šią savaitę nebus.
—Kodėl?
—Pasimatyipo kambarys užimtas.
—Kuo?
Eilinis sargas į tokį klausimą neatsa

kydavo, bet vyresnis prižiūrėtojas Gru- 
šauskas pasididžiuodamas atrėždavo:

I ~~Ten eina karo lauko teismas.
. Tokiais įvykiais jis visada didžiuoda
vosi.

Ir žiūrėdamas į taip gražius karinin
kus, jų blizgančias sagas, baltas piršti
naites; ilgus lenktus kardus niekaip ne
gali suprasti jų gilaus demokratiškumo: 
ne kalinys eina į teismą, bet teismas at
eina pas kalinį. Iššaukia raštinėn arba 
pasimatymo kambarin, paklausia vardo, 
pavardės, pakalba, perskaito sprendimą 
ir vėl grąžina į kamerą. Nereikia nei 
publikos, nei advokatų, nei liudininkų, 
taip viskas ramiai, trumpai be jokio 
triukšmo, taip sakant, tautiškai, lietu
viškai.

O kai teisė studentus, kaltinamus da
lyvavus pasikėsinime prieš ministerį pir-
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Didelė 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Pirkinys!

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

Potvinio Žinios iš Mūsų Miesto
Kaip mieste, taip ir apielin

kėj buvo panaudota mokyklos 
ir kitokį didesni trobesiai, kur 
vanduo nesiekė, apgyvendint 
tuos žmones, kurie turėjo pa
likt savo namus. Labai daug 
žmonių nukentėjo nuo šio po
tvinio.

žymesnėse vietose kasyk
loms buvo pavojus, nes jas 
galėjo užlieti iškilusi upė. 
Buvo prisirengta užbarika- 
duot su smėlio maišais šaftus 
ir “šlopus”, vandeniui aukš
čiau kylant.

Vietos spaudos pranešimu, 
tose trijose g a s o I i n o 
tankose, kurios eksplodavo, 
sakoma, buvo 500,000 galio
nų gasolino. Visai netoli nuo 
tų tankų yra daugiau didelių 
tankų, kuriose yra apie 2,- 
000,000 galionų gasolino. Lai
mė, kad tos tankos atsilaikė, 
o kitaip gal, būtų bloga buvę 
visai šiai aįrielinkei. < .

Vietos spaudoje rašoma, 
kad čia bus partraukta dide
lis skaičius jaunuolių iš CCC 
kempių visokiems darbams, 
kada upė jau bus nuslūgusi.

West pusėj, tai yra Kings
ton su apielinke, nebūtų tiek ---------- S-------------- -- ---------s------- ;--

prisiSaldykite daugiau ledo— 
neprltfūkite vietos savo Šaldytuve 
nuostoliais iš priežasties per grei- 
“mainymo.” 

$11475

žinai, 
balsą 
datai 
sau
užmiršta tuos gerus prižadus, 
kas link biednų darbo klasės 
žmonių ir daro ir veikia kas 
link\ turtuolių. Reiškia, mus 
vargšus apgauna su prižadu 
atėjus rinkimų dienai. Mes 
visgi turim pasirinkti iš tų 
partijų ir balsuoti. Komunis
tų Partija mūsų mieste iki 
šiol nesivaro ant jokio urėdo 
vietos.

Praeitą metą kapitalistiškas 
laikraštis labai verkė -iš išgąs
čio, kad mūsų mieste labai 
daug privisę yra komunistų ir 
skaitlinę padavė, būtent, 60 
komunistų moką duokles ir 
laiką mitingus po stubas, ne 
salėse. O 600 nemoka duo
klių ir esą tikri raudonieji. 
Dar kiek randasi komunistam 
pritarėjų. Tai, girdi, negalima 
taip apsileist, nenaikinant to 
“lizdo tų foreinerių.”

Ir tu man taip suskaitliuok 
bei turėk tokį didelį pavojų 
iš komunistų pusės. Seniaus 
būdavo pavojingi socialistai, 
kaip jie kovą vedė prieš tur
čių klasę. O dabar iš socialis
tų nemato jokio sau pavojaus.

—o—
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos 7-toj 
kuopoj už šiuos metus pasi- 
mokėjo mokestį 21 narys. Mū
sų kuopa neauga didyn nar 
riais, bet kas metas eina ma
žyn. Kiek metų atgal 
turėjo net 46 narius; 
praeitą metą tik 35. 
da nežinia, kiek šiais 
pasimokęs ir laikysis.

Pasitaiko, kad mirtis
žiną gerų draugų skaičių. Ki
ti ir taip atsimeta, turi viso
kių atsisakinėjimų. ’Tai pase
nę, tai akys nebeduodu jau 
skaityti. Kiti po biednyste 
pasidavę.

Betgi kaip ten nebuvę, aš 
laikau už garbę laikytis ir 
priklausyti. Mat, mes mokam 
mažą mokestį, viso labo į.me
tus tik $1.55. O gaunam daug 
—“Šviesos” 4 numerius ir vie
ną gerą knygą už tą metinę 
mokeštį. Tai garbė priklausyt 
prie tokios didelės protingų 
žmonių draugijos. Tik reikia 
pamislyt, kiek visokių moks
liškų naudingų knygų draugi
ja išleidžia. Aš nerandu ge
resnės ir garbingesnės draugi
jos tarpe lietuvių, kaip mūsų 
ALDLD.

VISOS DĖŽUTĖS PLIENINES. NE- 
RCDRJANČIO PLIENO stiprus Šal
dytuvas. Šaltumo rodyklė. Viduje švie
sa. Daržovėm klėtka. 7 kavalkų spal
votos lėkštės. Garsus jbudavotas plie
ninis G-E Taupomasis prietaisas.

r
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

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

664 Grand Street Brooklyn, N. Y.
EVergreen 4-8784 ’

Vienožinskis, V.
Žmuidzinavičius,

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

Jūs dabar Kalite pirkti G-E
Model LB6B 6.2 ku. pfd. dy
džio. 1940 model už

$114-75

H,

IlašytojiL Artistu ir Dai 
liniuku Žodis Vincui
Krevei-Mickevičiui

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
me, juo labiau, kad didelis ir svarus Tams
tos darbas retai tėra susilaukęs visiškai 
pelnyto įvertinimo ir pagerbimo. Mūsų 
garbos ir nusilenkimo prieš Jūsų talentą 
reiškimas tebus bent mažas įrodymas
meilės ir prisirišimo, kurį Tamstai jaučiame 
ne tik mes, bet ir daug tūkstančių Jūsų skai
tytojų ir talento gerbėjų visame mūsų kraš
te.

RAŠYTOJAI: V. Bičiūnas, K. Boruta, J. 
Būtėnas, P. Cvirka, S. Čiurlionienė-Kyman
taitė, L. Dovydėnas, L. Gira, K. Inčiūra, K. 
Jakubėnas, J. Karosas-Dagys, J. Keliuotis, 
K. Korsakas-Radžvilas, J. Krūminas,, J. 
Marcinkevičius, O. Miciūtė, A. Miškinis, M. 
Miškinis, A. Rūkas, A. Santvaras, B. Sruo
ga, A. ‘Šalčiuvienė-Gustaitytė, J. Šimkus, P. 
Vaičiūnas, A. Venclova, St. Zobarskas, Alb. 
Žukauskas.

TEATRALAI: Kipras Petrauskas, Dr. A. 
Juška, Adomavičius, J. Bieliūnas,, B. Daugu
vietis, M. Chadaravičius, J. Grybauskas, V. 
.Grigaitienė, Gustaitis, A. Jakševičius, O. 
Juodytė, R. Juchnevičius, J. Juknevičienė, 
H. Kačinskas, A. Kernagis, O. Kurmytė, J. 
Laucius, A. Leimontaitė,. B. Lukošius,, J. Ma
žeika, M. Mironaitė, P. Oleka, J. Oškinaitė, 
J. Palubinskas, J. Petrauskas, S. Pilka, J. 
Siparis, J. štarka, T. Vaičiūnienė, J. Vence- 
vičaitė, Vizgirda, N. Vosyliūtė, A. Žalinke- 
vičaite-Petrauskienė.

DAILININKAI: P. Augustinavičius, M. 
Bulaka, V. Drėma, A. Gudaitis, Č. Janusas, 
V. K. Jonynas, P. Kalpokas, J. Kužminskis, 
J. Mikėnas, Ad. Smetona, L. Strolis, P. Rim
ša, K. Šimonis, J. Šileika, Ign. Šlapelis, S. 
Ušinskas, A. Varnas,, J 
Vizgirda, J. Zikaras,, 
S. Žukas.

1940 m. kovo mėn.

Gaukite Gerų Žolių
čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, Jonin-žolių, 
Pupalaiškių, šaltpusnio, Debe
sėlio, Šaruočio, Kadugio, Gry
buko, Parušančiaus, Gumba- 
žolių, Valerijono, Trukžolių, 
Golgonp, Alierų,’ šaltmetių, 
Brolelių, Džingelių.
Po 25c. už pakelį. Svaras 70c. 
Geros Trajankos 60c. pakelis. 
Knygele, kuri aprašo apie visokias 

žoles, 15 centų.

M, ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

Darbas eina, WPA gatves 
senas ardo, plytas, lauk lupa, 
bėgius irgi išima, kuriais gat- 
vekariai važinėjo. Po tam vėl 
naujai iškloja plytomis gra
žiai. Per du blokus dirba ktv 
ki 400 darbininkų, senų in 
jaunų. Mat-; oras eina šiltyn, o 
anglies kabyklų darbas mažė
ja. Tai d^rbo žmonės džiau
giasi gayę WPA darbus. O 
kur din&s be darbo! Mat, gy
vent įr maitintis reikia.

A. Čekanauskas.

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužiu

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

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas į 10 
savaitinių įmokčjimų.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$24.50
Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.
ESTATE OF

BARRY P. SHALINS 
■ (Shall n ska s) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150Koplyčias suteikiam nemokamai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

108 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all dhy and night



šešfad., Balandžio 6, 1'940.

...... .......................................—. ........................ . ---------- -------------- NMįMlMMHMl^RMMttNyKttBMMttHMMNMRiyy**************************
I z *’■ ' . V t. -A -t .. ’.'ST-* ‘ .Ę • a .'.y. ’'J1 ■ A ‘-■•W-'v; i.'-H v >5 - <•

-—•» ■UU>I lUĮlĮĮĮMaM—aM

Wood Ave. Kalbės J. Tysllava 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)

Hungerford St., *7:30 v. v. Kalbės 
drg. Z. Janauskas iŠ Kanados, 
“Liaudies Balso” redaktorius, jis

LINDEN, N. J.
Lietuvių Draugijų Bendras Komi- 

daiig” naujo "mums papasakos. Todėl tetas rengia prakalbas paminėjimui 
kviečiame skaitlingai dalyvauti.
Kom. (83-85)

NOTICE Is hęreby given that License No. 
L 399 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at . retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8218 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to -be con
sumed off thė premises.

OLYMPIC LIQUOR STORE. INC. 
8218—5th Ave. Brooklyn, N. Y.

i
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NOTICE is hereby given that License, N°. 
L 608 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 305 Roebling St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off .the premises.

ROEBLING LIQUOR STORE, INC.
305 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I, 412 has been issued to the undersigned 
to sell wine gnd liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 546-—86th St., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

ANTHONY SANTORA, Jr. 
Dyker Liquor Store

546—86th Street Brooklyn,

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

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

under

ef 
con-

N.

Vadai New Yorko miesto transportacijos darbininkų unijos (CIO), kurie ruošė 
darbininkus streikan; tačiau darbininkams pavyko su miestu susitaikyti ir strei
kas tapo išvengtas.

Philadelphia, Pa.
kovo 

Zigmo Ja- 
kanadiečių 

redakto- 
pavyko la-

Publika skaičiumi 
bet 
pa-

se-
P.

se-

J. Rutkus, J. Stasiu
ko. Atgalainienė, . F.

Pereitą sekmadienį, 
31 d., įvyko drg. 
nausko prakalbos, 
“Liaudies Balso’1 
riaus. Prakalbos 
bai gerai,
nebuvo labai skaitlinga, 
aukomis “Liaudies Balsą 
rėmė gana gerai. Gal todėl, 
kad drg. Janauskas pasakė 
labai jausmingą prakalbą. Jo 
kalba buvo vienoj temoj, dau
giausia apie pačią Kanadą ir 
joje gyvenančius lietuvius, 
kokioj padėtyj jie gyverta ir 
kokiomis sąlygomis jie turi 
dirbt, kad išlaikius vieninte
lį progresyvį darbininkišką 
laikraštį “Liaudies Balsą.”

Iš atsilankiusių aukavo 
karnai: F. Balčiūnas $10, 
Bullata $2. Po $1 aukavo
kami: A. Kuprionis, A. Ado
maitis 
kaitis, 
Kazlauskas, Šapranauskas ir
Dulinskas, J. Bulauka, j. Gru
žauskas, Gustaitis, E.. Griciū- 
nienė, M. Scotch, A. Bakšys, 
J. Masionis, W. Scotch, Sugin
tas, J. Rainys, J. Vogonis, K. 
Gutonis, V. Urbienė. Po 50 
centų : A. Keršanskas, R. Mer
kis, Mrs. Morkeliūnas, K. 
Grimašauskas, A k u 1 aičienė, 
F. Valanta, Abraitienė, S. 
Stanislovaitis, Lomsargienė, K. 
Buinauskas, Mileris, Lešins- 
kas, P. Baranauskas, Mačis, 
O. Paitienė, H. Kušleikienė ir 
H. Tureikienė. Po25c : J. J. Po- 
tienė, Pajuodienė, R. Wala- 
siimas, Žilinskas, M. Jonikie
nė, Mrs. Carr, J. Butvilą, J. 
Bender, G. Povilaitis, Palie
pis, Senas Vincas, O. Kušlei
kienė, Žilinskienė, Merkienė, 
J. Morkevičius. 20c aukavo 
Nereikia; M. Klimas 5c.

ALDLD 6-tas Apskritis au
kavo $5; ALDLD 10 kuopa 
$5; Philadelphijos Darbinin
kiškų Organizacijų veikiantis 
komitetas $10. Prenumeratas 
užsirašė J. Rudolph, J. Tunai
tis, Lietuvių žuvininkų Kniu
bas, viso $7. Aukomis viso 
surinkta $64.60. Taigi, viso 
“Liaudies Balsui”* padaryta 
$71.60.

Varde kanadiečių tariu vi
siems aukavusiems ir prenu
meravusiems širdingą ačiū.

J. Šmitiene.

Laike vaidinimo teko ma
tyti, kad ne vienam iš žiūro
vų ištraukė ašaras. Tas liu
dija, kad aktoriai nemažai 
įdėjo triūso bei pasišventimo.

Dainos ir šokiai irgi labai 
gražiai išėjo. čia priklauso 
garbe jaunuoliams ir Anelei 
Markevičiūtei už taip gražy 
sumokinimą.

Gal nebūtų pro šalį atskirai 
kiekvienam aktoriui duoti 
komplimentų. Bet kadangi 
laikraštyj yra brangi vieta, 
tai labai atsiprašau gerbiamų 
aktorių, kad to negalėjau pa
daryti. Aš čia paduosiu visti 
aktorių vardus, kurie dalyva
vo minėtam veikale: M. Bu
lota, V. Zulzienė, A. iZulzai- 
tė, J. šleivis, I. čulada, E. 
Bulota, O. Milienė, A. Sna- 
pauskas, B. Markevičius, A. 
Markevičiūtė, S. Valkavičius, 
(šokikai) L. Veličkiūtė, A. 
Tatorūnas, V. Strazdaitė, E. 
Bulota, J. Juškiūtė, L. Česna, 
E. Grigaliūniūtė, J. Urbočius.

Veikalas suloštas labai gra
žiai ir tinkamai. Tik gamta 
gerokai nuskriaudė rengėjus 
ir lošėjams padarė daug ne
smagumo, nes lietus lijo visą 
dieną ir naktį. Tad publikos 
buvo mažai. Gal nuostolių ne
bus, bet ir pelno rengėjams 
neliks. Tad gaila, kad tiek 
daug darbo ir triūso įdėta lai
ke mokinimosi. Jei kas iš 
apielinkės norėtų tą gražų 
veikalą suvaidinti, tai aš tikiu, 
kad lawrencieciai aktoriai su
tiktų tai padaryti. Veikalas 
yra nekaštaunas ir labai’ leng
vas perstatyti, nereikalinga 
daug prirengimų.

Neaktorius.

Parduota ir Pervesta 
90 Amerikos Laivų 

Kitoms Šalims

paaukavo 
“Liaudies 
Senas Vincai!

Drg. Senas Vincas 
gražią apysakų 

Balsui.” Labai ačiū,

Lawrence, Mass
Iš DrAthds “DVama Miške”
Kovo 30 dieną Liet. Vyrų ir 

Liet. Moterų Piliečių Kliubas 
statė scenoj 4 veiksmų dramą, 
“Drama Miške.” Veikalas la
bai gražus ir gražiai buvo 
prirengtas su dainomis ir šo
kiais. Aktoriai irgi buvo visi 
rinktiniai ir labai gerai mokė
jo savo roles ir gerai vaidino. 
Tas darė gerą įspūdį į publi-

Italija Protestuoja Prieš 
Prancūzų Žemlapį

Paryžius.—Prancūzų žur
nalas “Illustration” ant sa
vo viršelio išspausdino pa
veikslą pasikalbėjimo tarp 
prez. Roosevelto taikos pa
siuntinio S. Welleso ir 
Franci jos premjero Rey- 
naudo. Su paveikslu at
spausdintas ir naujas Eu
ropos žemlapis. Italų vald
žia iš to ženilapio suprato, 
kad talkininkai planuoja at
imt iš Italijos provinciją Is- 
triją, o iš Vokietijos Po
meraniją.

Italijos ambasadorius R. 
G u a f i g 1 i a užprotestavo 
prieš talkininkų planus kas 
liečia Istriją. Tada Franci- 
jos premjeras jam “drau
giškiausiai užtikrino,” kad 
francūzų valdžia nesitarė 
su Wellesu apie jokius Ita- 

I Ii jos rubežių pakeitimus.

Washington. — Pagal už- 
gyrimą Amerikos valdiškos 
laivininkystės komisijos, 
nuo karo pradžios parduota 
ir po svetimomis Vėliavomis 
pervesta 90 Amerikos laivų, 
viso 364,014 tonų. Tai žiba
liniai ir šiaip prekiniai lai
vai.

Anglija ir Franci j a pirko 
šių amerikinių laivų 119,- 
307 tonus. Kiti laivai par
duoti Graikijai, Belgijai ir 
kitom bepusiškom šalim.[ 
Didelė dauguma jų vartoja
ma kariniam bizniui su An
glija ir Franci j a. Kai kurie 
amerikiniai laivai tik pėr- 
vesti po svetimų šalitį vėlia
vomis, be pardavimo.*

New York Times rašo, 
kad jau pradeda pačiom 
Jungtinėm Valstijom pri- 
trūkt laivų, reikalingų pre
kybai su Centraline ir Pie
tine Amerika ir su Tolimai
siais Rytais.

Kiekvienas apšvietą brafi 
ginantis žmogus privalo bu 
ti dalininku dienraščio “Lai 
sves” bendrovės

Paryžius. — Jeigu vokie
čiai šturmuos francūzus, 
tai veikiausia lėktuvais, 
kaip supranta Francijoš 
karininkai grūmojimą Vo
kietijos feldmaršalo Goe- 
ringo. Nes ant žemės per
daug esanti stipri francūzų 
Maginot tvirtovių linija.

Tėvas Dukterį Nuvedė j Mišką 
ir prie Medžio Pririšo

Jonavos valse., Podgojaus 
km. gyventojas Jonas Strogo
novas, 84 metų amžiaus, turi 
nevykusią dukterį ir nevyku
siomis priemonėrtiis mėgino ją 
pataisyti.

Praėjusių mėtų gruodžio 29 
d. Strogonovas norėjo savo 
dukterį apipilti šaltu vande
niu, bet broliai atėmė kibirus. 
Tada Strogonovas savo dukte
rį nusivarė į netoli esantį miš
kelį, nuvilko kailinius, ranko
mis apkabino beržą ir rankas 
virvėmis surišo. Taip pririštą 
dukterį Strogonovas miške ir 
paliko. Pririštą merging išva
davo brolienė. Kai duktė grį
žo namo, tai Strogonovas ją 
suspardė, sumušė.

Apie merginos kankinimą 
buvo pranešta policijai, kuri 
padarė kvotą ir bylą atidavė 
teismui. Strogonovas( buvo pa
trauktas tieson ir kovo 8 d. jo 
bylą sprendė.

Strogonovas su dukterimi 
susitaikė, duktė, turėdama du 
mažus vaikus, prašė teismą, 
kad jos tėvą išteisintų. Apy
gardos teismas Strogonovą pri
pažino kaltu, bet nuo bausmės 
lygtinai atleido, paskyręs vie
nerius metus bandomojo lai
ko.

■ LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL

NOTICE in hereby given that License rto. 
L 747 hąs been issued to the undersigned 
to sell wine ano llqtior at retail under 
Section 107 of the, Alcohqllc .Beverage Con
trol Law ąt 433 . Flatbiįsh Ayę. Ext.. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed' off. tlw premises. , 
PARAMOUNT WINE & LIQUdR STORE

438 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, N. Y.

______ —i............ '... .............................................................

NOTICE is hereby given that License No 
GB 12038 has been issued to the undersigned 
to sell been at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2-19 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

SAM SELTZER
2-19 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW -13-1 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 269 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.,

ADELHEID BECKMANN
269 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given thgt License No. 
SB 38 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

1814—E. 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FELIX LeROY SCHRAUTH 
Canarsie Shore

1814 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1944 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 156 Cnlyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHRISTOPHER IMMEN, Jr.
156 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1822 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 146 Engert Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LAURIE NURKEWITZ
Flat •Iron Bar & Grill

Engert Ave., Brooklyn, N.1-16

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7281 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol 'Law- 
Brooklyn, 
sumed on

at 137 5th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 
the promises.

EDMOND HOURIGAN

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

. ___ .. ___ at retail U"der

at 1380 Broadway, Borough of 
County of Kings, to be con- 
the premises.
COST CURTIS, INC.

137—5th

NOTICE 
RL 163!) 
Jo sell beer, wink and liquor 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on ............ _...........

COST CURTIS, INC.
1380 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 721!) has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed on 

72 — -1th

at 72 — 4th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 
thc premises.
GREGORIO MARRA
Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Pirmadienį, bal. 8 d., kalbės Ka
nados “Liaudies Balso” redaktorius 
Z. Janauskas, Lietuvių Svet., 29 En
dicott St., 7 v. v. Prakalbas ruošia 
LLD 155-11 kuopos. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. Įžanga veltui. 
— Rengėjai. (82-84)

HARTFORD, CONN.
Antradienį, balandžio 9 d., įvyks 

prakalbos, Laisvės Choro Svet., 155

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

šiuom antrašu:

Brooklyn, N. Y.427 Lorimer St.

■e

nuo $1.50 augštyn

Si

E

E

tolini tratai iri tai ww tra tra tra u v vw tra tra ira vm tra w ira tra tra

24 egzempliorių,
25 ir daugiau—

NOTARY 
PUBLIC

Daimontai 
Melsvi-balti ir 

perfekto

22 m. sukakties Lietuvos Nepriklau
somybes su sostine Vilnium. įvyks 
sekmadieni, 7 d. balandžio, 2-rą vai. 
po pietų, A. Rupšio Svet., 16th ir

New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, is 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose;

* 8

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 
kaina po 2oc už egzemplioiių, nio 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

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

Telefonas EVergreen 7-1661

■‘Spcciol

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks į 
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 “Laisves” pikniko, kuris įvyks 9 
d. birželio. — A. Ž., Sekr.

(82-84)

8

SO. BOSTON, MASS.
Vaikų mokyklėlė vis dai’ tebelai

koma kiekvieną šeštadienį, 376" 
Broadway. Vaikai yra mokinami lie-1 
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)

Tel. TRObridge 633«

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skrčro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

PATYRĘS

Laikrodininkas
Taisomo visokius auksinius daik

tus ir visokius laikrodžius
Laikrodžius išvalome su clcktri- 
kine mašina. Išardžius laikrodį 
kiekviena dalis eina per tris che
mines operacijas. Laikrodžio dalys 
palieka tikrai naujos ir laikrodis 

rodo tikrą laiką.

V. KAZEL-KAZLAUSKAS
221-03 Jamaica Avenue

Queens Village, }L. I.

&
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave

Tel.: STagg 2-3842
S

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880
_________ A___

E 
E

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

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

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Sto^e

me (Aure** frvuimtwDidžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIU RŪŠIŲ GfiRIMŲ

'U r,/

GERIAUSIA DUONA/^S 
\SCHOLES BAKING IO 
^532 Grand Street, Brooklyn^^

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui, 
jprištatome į visas dalis—Brooklyn^ ir apielinkes, į krautuves 

ii* į ^dvieilius naniuš; taipgi siuhčiam ir į kitas inifestas.
Tel. ĖvSrgireeii 4-8&)l Sav. V. LtlKČlSEVitlUS

iftwriwiln

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži Rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą.

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti. ,

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-217S

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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



Bestas puslapis

a

šeštad., Balandžio 6,1940.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

Šiandieną Visi Traukime į Demonstraciją už
Taiką, prieš Karą; Prasidės 2-rą Vai. Bus

Madison Square Parke, 23Str., N.Y.
---------------------------------------------------0 ___________________1 GJ---------------------- —-----------------------

Dariaus-Girėno Fondui 
Prisiųstos Aukos

Fondo iždininkas p. J. 
Spurga iš eilės ketvirtu kartu 
prisiuntė surašą aukų iki 29 
d. kovo, 1940 m.

Nuo Lietuvių Namų Savinin
kų Associacijos, 60-39—56th 
Drive, Maspeth, N. Y., per 
fin. sekretorių Joseph Bene- 
dietą $5.00 (ir laiške sako: 
“Šiuomi teikiame mūsų auką 
Dariaus - Girėno Paminklo 
Fondui ir tai nebus paskutinis 
ženklas šiam garbingam rei
kalui. Lai paminklo kilnus 
tikslas sužadina lietuvių ūpą 
pagerbimui mūsų dviejų did
vyrių lakūnų”.).

Nuo šalaviejaus kriaučių 
dirbtuvės, 257 Varet Street, 
Brooklyn, N. Y., per Joną 
saitį, $4.35 (Blankos 
302).

Nuo Armak 
gūnas kriaučių 
Wyckoff Ave.,

Newyorkieciai- darbo žmo
nės ir visi kiti taikos mylėto
jai šiandien miniomis išeis į 
savo demonstracijas, kad A- 
merikos įsitraukimo į pereitą 
imperialistinį karą sukaktyje 
pareikšti savo protestą prieš 
karo rengėjų pastangas įtrauk
ti mūsų šalį į dabar Europoje 
einantį imperialistinį karą.

Dalyvaus organizuotai daug 
darbo unijų, studentų, taipgi 
broliškų ir kultūrinių bei me
no organizacijų, turinčių šim
tus tūkstančių narių. Dalyvaus 
ir neorganizuoti gyventojai; 
kuriems nėra ko laimėti, o tik 
viskas pralaimėti kare, kurie 
vėlina šalies jaunimui moks
lo, darbų ir laimingo gyveni
mo, o ne pražūties karo lau-

ke, kurie sutinka su unijų ir 
jaunimo šių dienų obalsiu, 
kad “JANKĖS NEATEIS.”

Demonstracija bus balan
džio 6-tą, šeštadienį, 2 vai. 
po pietų, Madison Square 
Parke, 23rd St. ir 5th Avė., 
New Yorke. Jai yra gautas 
oficialis leidimas iš miesto 
valdžios.

Prieš prasidėsiant demons
tracijai, moterų ir kitos 1WO 
sekcijos turės savo demons
traciją Union Square, kur už
dės vainikus ant East Sidės 
karių atminčiai pastatyto pa
minklo ir paskiau atvyks į 
bendrą demonstraciją. Vaini
ko dėjimo ceremonijos bus 
tarp 10 ryto ir 1 vai. per pie
tus.

Socialistai Gavo Smūgį 
SLA 38-toj Kuopoj

No.

Au- 
, 9

Pavell ir . 
dirbtuvės, 
Brooklyn, N.

Y., per Kazimierą Sanduką, 
$8.50 (Blanka Nof 309).

Nuo Lapašauskas ir Kom
panija kriaučių dirbtuvės, 573 
Metropolitan Avenue, Brook
lyn, N. Y., per V. Tumosą, 
$4.50 (Blanka 308-ta).

Tai gražią sumą suaukojo 
virš paminėta draugija ir 
kriaučiai. Tariame širdingą 
ačiū už aukas rinkėjams ir 
aukotojams. Ir prašome visų, 
kurie teikiasi pasidarbuoti 
rinkimui aukų, turint ganėti
ną surinktą sumą, išpirkite 
Money Orderį ar čekį vardu 
Darius-Girėnas Monument 
Fund ir kartu su blankomis 
adresuokite iždininkui: Mr. 
John Spurga, Port Jefferson 
Station, Long Island. N. Y; 
iždininkas išduos kvitą aukų 
pasiuntėjui ir, be to, visos au
kos skelbiamos laikraščiuose 
ir prie progos per radio.

Iždininkas po užstatu, o 
gautas aukas deda bankan po 
kontrole iždininko ir dviejų 
kasos globėjų.

Taipgi pranešame, kad yra 
rengiamos prakalbos Dariaus- 
Girėno Paminklo tikslui. Bus 
geri kalbėtojai ir muzikalė 
programa. Prakalbos įvyks 
balandžio (April) 19 d., 1940 
m., penktadienį, 7:30 vai. va
karo, Lietuvių Piliečių Kliube, 
280 Union Avė., Brooklyne.

Šį Vakarą Draugo Janausko 
Išleistuvių Vakarėlis ---- 0-------------

šeštadienį, balandžio 6,-tą, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne, įvyks draugiškas 

•vakarėlis, šis parengimas gal 
jau paskutinis šio sezono. Jis 
surengtas išleistuvėms drg. Z. 
Janausko, kanadiečio, “Liau
dies Balso” redaktoriaus, ku
ris jau antras mėnesis važi
nėja su prakalbomis po 
Jungtines Valstijas.

Janauskas pasakys kalbą 
apie lietuvių gyvenimą Kana
doj. Jis turi daug ką pasaky
ti ir bendrais pasauliniais įvy
kiais.

Mūsų gaspadinės ruošiasi 
pagaminti gardaus ir šviežio 
maisto. Bus ant vietos prikep
ta žuvų, privirta kumpių ir ki
tokio maisto, tad vakarienę 
galėsite čia pavalgyti. Bus ir 
skanaus alaus.

Nuo šio parengimo visas 
pelnas skiriamas “Liaudies 
Balsui”. Ateikite skaitlingai, 
pasimatykite su svečiu, išgirs
kite jo kalbą, 
“Liaudies Balsą, 
siems veltui.

paremkite
Įžanga vi-

Rengėjai.

Visus nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti.

Dariaus-Girėno Paminklo
Fondo Komiteto vardu,

Adv. Steponas Briedis,, 
Finansų Sekretorius.

Rytoj Užtems Saulė

Balandžio 4-tą įvykusiame 
SLA 38-tos kuopos susirinki
me, Pil. Kliubo salėj, balsuo
ta kandidatai į SLA Pild. Ta
rybą ir rinkta delegatai į SLA 
Seimą, kuris įvyks birželio 
24-tą, Chicagoj. Pasekmės bu
vo tokios:

J PILD. TARYBĄ
No. 1. Ant prezidento: F. 

J. Bagočius gavo 37 balsus, 
W. F. Laukaitis 35, J. Mi
liauskas 23.

No. 2. Ant vice-prezidento: 
J. K. Mažiukna 56 balsus, 
V. A. Keresevičius 38.

No. 3. Ant sekretoriaus: 
M. J. Vinikas 37, Dr. D. Pilka 
21, K. Michelsonas 37.

No. 4. Ant iždininko: K. 
P. Gugis 38, J. J. Bachunas 
33, J. žebrys 20.

No. 5-6. Ant iždo globėjų : 
S. Mockus 41, E. Mikužiūte 
36, P. Dargis 34, J. Brazaus
kas 24, J. Januškevičius, Jr., 
27, J. K. Urbonas 14.

No. 7. Ant daktaro-kvotėjo : 
Dr. J. S. Staneslow 40, Dr. 
S. Biežis 28, Dr. A. L. Grai- 
čiūnas 24.

ne vienbalsiai, tai labai didele 
didžiuma balsų būtų buvęs iš* 
rinktas. Visi jį būtų parėmę.

Socialistai-sklokininkai šiems 
rinkimams rengėsi jau nuo 
seniai, prirašė bei iš 152-ros 
kuopos perkėlė Stilsonų-Sraz- 
dų-Tiškų visas šeimas ir jų 
pritarėjus, bet ir tas negelbėjo 
pravest savo delegatus.

Šiaip jau ko naujo kuopos 
susirinkime nespėta turėti, nes 
ir taip susirinkimas 
apie pusė dvyliktos, 
keletą ligonių.

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 Barberlai

baigėsi 
Turima 
Rep.

H. Gissing, 54 metų, 3124 
Avenue J, kontraktovius, ras
tas pasikoręs namų skiepe. 
Šeima mananti, kad dėl ne
sveikatos.
“Gaukite “Laisvei” Naujų 

ai tvintų
RADIO

Šeštadienį, bal. 6 d., 5:30 p. p. 
Lietuvių Radio Draugijos ved. pro
gramoj, iš stoties WCNW, 1500 kc. 
bus perduota prisiųsta > prezidento 
Roosevelto proklamacija, kas link 
cenzo. Proklamaciją anglų kalba 
perskaitys studentas A. Kairys ir 
lietuviškai V. Ubarevičius. Prokla
maciją galite persiskaityt užėjus 
LRD ofise, 495 Grand St., Brooklyne.

Taipgi programoj dalyvaus ir 
Brooklyn© Aidbalsiai, vad. B. Šak
naitės. Ensembjis dainuos lietuviškas 
liaudies dainas. Prašome pasiklau
syti. L. R. D. anaunceris, Vyt. Uba
revičius.

užtemimas,” 
mėnulis neį- 

visą saulės

Rytoj, sekmadienį, balan
džio 7, įvyks užtemimas sau
lės. Jis bus matoma^ visose 
Jungtinėse Valstijose. Užte
mimo centralinis ruožas eis 
per pačias kraštutines pietines 
valstijas. Tai bus taip vadina
mas “žiedinis 
nes šiuo sykiu 
stengs uždengt
veidą, saulės kraštai aplink 
juodą mėnulio šešėlį pasiliks 
neuždengti ir tas padarys iš 
saulės skaisčiai spindintį žie
dą. Tas įvyks dėl tos padė
ties, kad šiuo sykiu mėnulis 
įeis tarp žemės ir saulės bū
damas veik toliausiam nuo 
žemės savo orbitos punkte; 
nes kuo jis nuo žemės toliau, 
tuo mažesnę dangaus (taigi 
ir saulės) sritį mums užstoja.

New Yorke užtems tik 68% 
saulės veido—pietinė, “žemu
tinė” saulės dalis.

Mėnulis pradės ant saulės 
slinkt 3:50 po pietų ir baigs 
nuo jos nuslinkt 6:12. Norin
tieji užtemimą tėmyt turėtų 
būt gatavi nuo pusės po trijų.

New Yorko Hayden Plane
tariumas išsiuntė į Floridą 
savo ekspediciją su lektorium 
p. Bartonu; jie ten trauks 
paprastus užtemimo paveiks
lus ir judžius. Planetariumo 
lankytojai gal dar šį mėnesį 
turės progos tuos paveikslus 
matyt. Per visą šį mėnesį 
Planetariumas duodą demons
traciją saulės užtemimų — se
novėj ir šiais laikais. K-d-s.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadieni, balandžio 11-tą, 
8 vai. vakare, 419 Lorimer St., 
Brooklyn. Susirinkimas bus labai 
svarbus. Turėsime apkalbėti, kaip 
geriau ' pasitikti-prisirengti apvaikš
čioti darbininkų šventę — Pirmą 
Gegužes. Turėsime ir svarbių drau
gijos reikalų. Kurie dar negavote 
žurnalo "Šviesos” ateikite pasiimti. 
Taipgi malonėkite užsimokėti duok
les už 1939 metus. — 1 Kp. Org.

RANDAVOJIMAI
Great Necke pasirandavoja na

mas su keturiais kambariais viršu
je, o apačioje saliūnas. Labai gražio
je vietoje. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Netoli maudynių. Atsišaukite 
nuo 9 vai. ryto iki 4-tos vai. dieną, 
paprastom dienom. Telefonas: Great 
Neck 1397, Caroline Chalkis.

(83-85)

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

gavęs 44 
Mikužiūte

jie turėjo

Mateušas Simonavičius
į&T Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

»

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

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

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-845J Brooklyn, N. Y.

i*
(

Dienraščio “Laisves” Pavasarinis

BALI

Komitetas

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

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

dalyvauti šiame baliuje.

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

patri jotai.

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

/ GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Nuo pirmos iki penktai valandai po pietų bus vaikų 
balius. Įžanga veltūi. Nuo penktos vai. vąkare prasi

dės suaugusiem balius. Įžanga 35c.

2-rą

Pirmadienį Bus Diskusijos

R- A / i

Šiandien Bus Rodoma 
Dykai Krutanti 

Paveikslai *

Svečiuodamasis vestuvėse, 
Bronx, newyorkietis L Nerlis 
ūmai sudejavo ir už kelių mi
nučių mirė širdies liga.

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 21 April

Šį šeštadienį A.Ž.D. Mo
kyklėlėj bus rodoma gražūs 
krutanti paveikslai. Visi bu
vę ir esanti mokiniai 
kite ir matykite dykai 
žius “Movies’’.

Pamokos prasidės
vai. po pietų. “Laisvės” sa-

atei- 
gra-

Pirmadienį, balandžio 8 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj, 419 Lorimer Street, 
įvyks peržvalga paskutinių 
pasaulyj įvykių ir diskusijos.

Per visą žiemą mes laiko
me kas antras pirmadienis to
kias peržvalgas ir lankytojų 
skaičius auga, šiuo kartu įžan
gą diskusijoms padarys Anta
nas Bimba.

Visus ir visas kviečiame at
silankyti. Rengėjai.

SEIMO DELEGATAI
Keistutis Michelsonas ir Jo

nas Valaitis gavo po 50 balsų, 
Mikalauskas 49, P. Mačys— 
39. Rinkta riš 9 kandidatų. 
Visi balsavimai pravesta be 
apkalbėjimo kandidatų.

Paviruštiniai pažiūrėjus į 
Piki. Tarybos kandidatų bals- 
sus ne taip ryškus socialistų- 
sklokininkų gautasis smūgis, 
bet palyginus su pereitais 
Pild. Tarybos balsavimais ir 
ypatingai su delegatų seiman 
rinkimais jis yra labai didelis.

Pereituose rinkimuose, 1938 
m., Bagočius buvo 
balsus, Gugis 44, 
43. r

Delegatų seiman
4—Glavecką, Balvočių, Šnyrą, 
Tiškevičienę, — o šiemet neiš
rinko nei vieno. K. Michelso
nas yra SLA Narių sleito, Va
laitis ir Mikalauskas — tauti
ninkai, Mačys—kuopos senas 
darbuotojas, kuopoj skaitomas 
bepąrtyviu. *.

JDOMIOS LENKTYNĖS
Pirmu delegatų balsavimu 

išriiįkta pirmieji trys, šiuose 
balsavimuose socialistų - sklo- 
kos vyriausi asmenys — Straz
das ir Tiškus turėjo 27 ir 21 
balsą. Kadangi buvo nutarta 
siųst tik 4, tad dar trūko 1- 
no, reikėjo dar kartą balsuot. 
Šį kartą Sasna išėjo su 30 
balsų, Mačys—su 19, Strazdas 
su 7, Tiškus — su 5. Ka
dangi susirinkime tuo tarpu 
dalyvavo 74 žmonės, tad nei 
vienam neturint didžiumos da
lyvių balsų, leista trečiam bal
savimui du daugiausiai balsų 
gavę kandidatai ir šiuo atveju 
laimėtoju išėjo Mačys, gavęs 
3 balsus daugiau už Sasną. 
Tai atrodė gana natūralu, ka
dangi jisai yra senas kuopos 
narys ir bene 6-ti metai kuo
pos iždininku, o Sasna dar tik 
apie treti metai toje kuopoje. 
Tačiau ir ji gavo gražios na
rių paramos ir pareiškė esailti 
patenkinta narių parama jai, 
taip pat ir Mačiui, > kurios, ji 
mano, Mačys taipgi yra užsi
pelnęs. Kaip atrodė, didžiu
ma narių išėjo iš susirinkimo 
patenkinti rinkimų pasekmė
mis.

Organizatorius Jonaą Ay- 
manas vėl pridavė kelias ap
likacijas. naujų narių. Bet so
cialistai, kurie sakosi, kad 
“mūs vadovavimo” laikais 
kuopa auga, kurie dedasi turį 
monopolį ant SLA gerovės, 
nematė reikalo pavyzdingo or
ganizatoriaus net nominuot į 
delegatus seiman. O jis, jei

. v i

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS 
@

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated *

Gaminam valgius b 
turimo Amerikoj 
išdirbiino ir impor. 
luotų degtinių, vi 

šokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

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

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

BAR ir GRILL
Lietuviu Restaurantas

Uiquortf

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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-pyra'gų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų } kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kalnas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N.s- <D
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VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

Vasaros laiku visada yra gražia pasirlnkŲnas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviškų 

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadorlškal 
nuvirti kopūstai Ir barščiai.

‘ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

i 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 pą- 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Stočių BMT Line 
Tel.: Glenmore 5-6191




