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ORAS. — šį pirmadienį: 
vakare būsią lietaus.

KRISLAI
Naujas Skandalas.
Trauks Ameriką Karan.
Palaiminti Bailiai.
Nelaimingi Vyrai.

Rašo A. B.

Skaitau balandžio 5 die
nos “Tėvynę” ir nenoriu ti
kėti. Bet tikėti reikia, nes 
dokumentai meluoti nemo
ka.

Ir vėl įveltas S.L.A. pre
zidentas ponas Bagočius. 
Pasirodo, kad jis į Pild. Ta
rybos posėdį pasikvietė Ap- 
švietos Komisijos narius 
Grigaitį ir Vaidylą, bet ne
pakvietė J. Miliausko.

Miliauskas, žinoma, pro
testuoja prieš šitokį Bago- 
Čiaus elgesį.

Šitam “monkey business’- 
negarbingą vaidmenį suvai
dino S.L.A. sektorius ponas 
Vinikas. Ir vaikiškai ir nai
viai jisai teisina Bagočių.

Koks čia dabar tų dvie
jų vyrų susigiminiavimas, 
kad vienas kito piktą ir ne
teisėtą elgesį bando patei
sinti ir apginti?

• • •
Sako, “kaip šaukia, taip 

ir atsiliepia”. Neseniai 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Kanadoj ponas 
Cromwell pasakė, kad Jun
gtinių Valstijų visos simpa
tijos yra talkininkų pusė
je. Tas davė suprasti, kad 
Roosevelto valdžios agentai 
ruošia dirvą Amerikos 
įtraukimui į karą talkinin
kų pusėje.

Dabar prabilo Kanados 
Ontario provincijos proku
roras Gordon Conant. Jis 
pasakė, kad kanadiečiai ne
turi gailėtis jokių spėkų, jo
kių pastangų įtraukimui 
Jungtinių Valstijų į karą.

Ir taip visais kampais ei
na propaganda už karą.

Franci jos valdžia jau
čiasi gražiai apsidirbus su 
komunistais. Militarinis tei
smas 44 komunistus, par
lamento narius, jau nuteisė 
penkiems metams kalėti ir 
pasimokėti finansinę baus
mę.

Pasirodė saujelė ir bailių. 
Būtent, aštuoni buvę parla
mento nariai komunistai 
nusilenkė prieš reakciją, at
sižadėjo savo idėjų ir tapo 
sąlyginiai paliuosuoti nuo 
bausmės.

Palaiminti bailiai ir kin- 
kadrebiai! Istorija juos 
greitai užmirš, tuo tarpu 
tie 44 nuteisti draugai vi
suomet bus pądrąsinimu ir 
įkvėpimu visiems kovoto
jams už laisvę ir gerovę.

• ♦ •
Brooklyno SLA 38 kuo

pos balsavimuose labai ne
pasisekė sklokos ir menše
vikų vadams. Juo ilgiau 
balsavimas tęsėsi, tuo dau
giau jų žvaigždė geso. Pas
kutiniuose balsavimuose už 
delegatus į seimą pats vy
riausias jų čyfas, būtent, 
Strazdas vos besumedžiojo 
7 balsus, o jo kamarotas 
Tiškus begavo tik 5 balsus.

Sklokizmo ir m4nševizmo 
kromelis nusmuko iki nu- 

•lio.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Anglai stengiasi supirkt iš 
Jugoslavijos kuo daugiau
siai grūdų ir . kitų maisto 
produktų, kad vokiečiams 
jų neliktų.

/ Tokio. — Japonija paėmė 
į tiesioginę savo komandą 
visą> Manchukuo armiją.
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Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams

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

Subadė Teisėją, Sprendusį
Karo Priešų Bylas

Manchester, Anglija. — 
Vienas vyras šešiais peilio 
smūgiais geležinkelio stotyj 
pavojingai sužeidė teisėją 
E. C. Burgis’ą. Šis teisėjas
sprendė bylas tokių vyrų, 
kurie atsisako eit į karo 
tarnybą todėl, kad jų sąži-
nė tam priešinasi.

Teisėjo užpuolikas areš
tuotas.

Italija Mobilizuoja Ka
rui Gyventojus, Net 
Vaikus ir Moteris

Roma.—Italu valdžia iš
leido įstatymą mobilizuot 
ne tik visus karui tinkamus 
vyrus, bet taipgi visus gy
ventojus kariniams darb- 
bams, net moteris i b vaikus 
virš 13 metų amžiaus. Mo
terys ir vaikai mobilizuoja
mi darbam amunicijos fab
rikuose, prisirengimam ap
sigint nuo užpuolimų iš oro 
ir dirbtuvėm, kurios gami
na būtinus karui vesti da
lykus.

Mussolinio laikraštis “Po- 
polo d’Italia” rašo, jog “at
eina laikas, kad talkininkai 
turės suvest sąskaitas su 
mumis, senąsias sąskaitas, 
bet taip pat ir naująsias.”

Fašistų laikraštis “Tribū
na” sako, kad talkininkam 
nepavyko manevrai, kuriais 
jie norėjo nusiųsti savo ar
mijas į Norvegiją ir Švedi
ją ir ten pasidaryti naują 
karo lauką; tai dabar, gir
di, Anglija ir Francija sten
giasi supainiot dalykus Pie- 
tinėj-Rytinėj Europoj (prie 
kurios priskaitoma ir Itali
ja) : talkininkai dabar įieš
ko priekabių sudaryt sau 
karo lauką šioje Europos 
dalyje.

Įtakingas italų laikraštis 
“Giornale d’Italia” rašo: 
“Italija dabar labiau negu 
bet kada pirmiau turi ne
laukti. Italija dar nekariau
ja, bet jinai jau turi pasi
priešint didėjančiam ekono- 
miniam-ūkiškairl spaudimui 
ir grūmojimui iš vienos ka
riaujančios valstybės pusės 
(tai iš Anglijos).

Visa italų spauda pradė
jo taip rašyti, jog atrodo, 
kad Italija jau rengiasi iš- 
stot į karą.

Daug Blogesnis Derlius 
Šiemet Balkanuose

Budapest, Vengrija.—Ap
žiūrėjus kviečių laukus 
Vengrijoj, Rumunijoj ir 
Bulgarijoj, pasirodo,' kad 
šiemet bus bent penktadaliu 
mažesnis derlius negu t pa
prastai. Kviečiams paken
kė labai žiauri žiema ir pa
vasario potviniai.

Vokietija reikalauja, kad 
Rumunija ,parduotų vokie
čiams kviečių bent už 10 
milionų dolerių. Bet dėl su
menkę jūsio derliaus Rumu
nija, Vengrija ir Bulgari
ja vargu galės pristatyt vo
kiečiams net tiek kviečių, 
kiek jie iš tų kraštų gavo 
1939 metais. \

Francija Žada Pervesti 
Lenkijai Klaipėdą ir 

Vilniaus Kraštą
Prancūzai Siūlą Taip Apkapot Vokietiją, Kad Ji Liktu Ma

žesnė už Lenkiją; Tie Planai Buvę Atidengti Welles’ui
Paryžius. — Kada prezi- prijungti prie Jugoslavijos 

dento Roosevelto taikos pa- ir Austrijos, kurią taikiniu-
siuntinys Sumner Welles 
kalbėjosi su Franci jos mi- 
nisteriu pirmininku Rey- 
naudu, pastarasis ant žem- 
lapio užbrėžė, kokius kraš
tus Vokietija bei Sovietai 
yra užėmę ir kokios žemės 
turi būt sugrąžintos Lenki
jai. Francijos premjero 
Reynaudo žemlapis rodo, 
kad Lenkijai vėl turi būt 
prijungtas Vilniaus kraštas 
ir pervesta lenkam Klaipė
da.

Francūzų žurnalas “Illus
tration” nufotografavo be
sikalbančius Wellesa ir pre
mjerą Reynaudą; artistiš
kai padailino minimą žem- 
lapį ir atspausdino Wellesą 
su Reynaudu prieš “naują” 
Europos žemlapį. ' Aštri 
francūzų cenzūra praleido 
tą žemlapį. Reiškia, jis ne- 
priešingas Francijos pla
nam. ,

Žemlapis, be kitko, lemia, 
kad nuo Italijos turi būt at
plėšti kai kurie sklypai ir

Švedija Bijo Tapt Karo 
Lauku Tarp Anglijos- 
Francijos ir Vokietijos
Stockholm, Švedija.—Šve

dų pojitikai ir pramoninin
kai bijo, kad Anglija-Fran- 
cija ir Vokietija nusispjaus 
ant Švedijos bepusiškumcf, 
kad talkininkai, nepaisyda
mi švedų ir norvegų valios, 
perkels į šias dvi Skandina
vijos šalis karą prieš Vo
kietiją, ir tuo būdu Švedija 
ir Norvegija galės virst ka
ro laukais tarp talkininkų 
ir vokiečių. Bet, sakoma, 
Švedija yra pasiryžus ap
gint savo bepusiškumą.

Suėmė 13 N. Yorko De
monstrantų už Taika
New York. — šeštadienį 

apie 50 tūkstančių žmonių 
čia dalyvavo demonstraci
joj Madison Square Parke, 
reikalaudami išlaikyt Ame
riką nuo karo. Policija su
ėmė tryliką unijistų ir pra
eito pasaulinio karo karei
vių už tai, kad jie peržengė 
per aptvarą ir padėjo vaini
kus prie Amžinojo žibinto 
paminklo, kuris pastatytas 
atminčiai Amerikos karei
vių, žuvusių praeitame ka
re. Jie areštuoti pagal įsa
kymą parkų komisionie- 
riaus R. W. Moses, nors 
miesto majoras LaGuardia 
buvo užtikrinęs, kad nebū
sią kliūčių vainikam padėt. 
Policininkai, areštuodami 
juos, sakė, kad uždrausta 
“ceremonijos” prie to pa

kai žada atsteigti.
Dėl to Italija per savo 

ambasadorių Paryžiuje už
protestavo Franci jai. Tuo
met premjeras paaiškino, 
kad talkininkai nežadą liest 
Italijos žemių, o jeigu jos 
paliečiamos žemlapyje, tai 
būsianti tik piešėjo klaida.

Ką Vokiečiai Atrado 
Francijos Planuose

Berlin. — Vokiečiai, iš
nagrinėję francūzų “Illus
tration” žemlapį, atrado, 
kad Francija skiria Lenki
jai Klaipėdą, Vilniaus kraš
tą ir visą Rytų ir Vakarų 
Prūsiją net iki Oder upės; 
žada prijungt Lenkijai so
vietinę Vakarų Baltarusiją 
ir sov. Vakarų Ukrainą, 
taipgi atplėšt nuo Vokieti
jos įvairius plotus ir per- 
vest juos Francijai, Šveica
rijai, Danijai ir kitiems Vo
kietijos kaimynams; o pa
čią Vokietiją palikt daug 
mažesnę už Lenkiją.

K

Didina Kasyklų Našumą 
ir Kelia Algas Sovie

tų Mainieriams
Maskva. — Sovietų ang

lies pramonės komisariatas 
atrado, jog galima ir turi 
būt pakelta anglies gamyba 
Doneco srityje 33 procen
tais. Už tai bus padidintos 
mainieriam algos, kai ku
riuose atsitikimuose net 100 

> r 

procentų.
Be to, bus duodama mai

nieriams bonai už pagami
nimą daugiau anglies, ne
gu planas reikalauja. Bo
nas mainieriui bus tiek, 
kaip trijų iki šešių savai
čių alga.

Dieso Komisija Arešta
vo 3 Komunistus

Washington. — Kongres- 
mano Dieso vadovaujama, 
tyrinėjimų komisija areš
tavo Naujosios Anglijos ko
munistų vagius Philipą 
Frankfeldą ir Patricką O’- 
Dea ir Pittsburgho komu
nistų veikėją Dolsoną už 
tai, kad jie atsisakė išduot 
sąrašus Komunistų Parti
jos ir Jaunųjų Komunistų 
Lygos narių. Areštuoti yra 
laikomi po $1.000 parankos 
kiekvienas iki teismo.

minklo.
, Ši demonstracija įvyko 
23-jų metų sukaktyje nuo 
Amerikos įstojimo į praeitą 
pasaulinį karą. Demon
strantai prisiekė dėt visas 
pastangas, kad sulaikyt 
Ameriką nuo karo ir su
stabdyt karą ‘Europoj;

A

'Anglija Blokaduosianti ir 
“Italijos Ežerą”

Belgrad, Jugoslavija. — 
Pasklido girdai, kad Angli
ja atsiuntė submarinus į 
Adriatiko Jūrą. Italijos 
valdžia laiko šią jūrą “savo 
ežeru”. Girdėt, kad Italija 
pradėsianti' “veikt”, jeigu 
Anglija ištikrd mėgins už- 
blokaduot Adriatiko Jūrą, 
tarp Italijos ir Jugoslavi
jos.

Anglija Grūmoja Sovie
tų Sąjungai, Švedijai 

ir Norvegijai
London. — Užsieninis 

Anglijos ministeris Halifax 
įteikė raštiškus pareiški
mus atstovams Švedijos ir 
Norvegijos, kad Anglija ir 
Francija darys atitinkamų 
karo žygių, jeigu “Rusija 
toliau mėgins įsigalėt Suo
mių žemėje ar jų prieplau
kose.”

Tuom pareiškimu minis
teris Halifax iš esmės siūlo 
Švedijai ir Norvegijai kari
nę sąjungą su talkininkais 
prieš Sovietus, kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas: Net jeigu Šve
dija ir Norvegija nesikištų 
į spėjamus tolesnius kivir
čus tarp Sovietų ir Suomi
jos, vis tiek Anglija ir 
Francija galėtų veikti.

Kartu Anglijos ministe
ris Halifax reikalavo, kad 
Norvegija turi nepraleist 
vokiečiams geležies rūdos, 
kuri gabenama iš Švedijos 
į Norvegijos prieplauką 
Narviką, o iš čia Norvegi
jos pakraščiais, vokiečių 
laivais į Vokietiją.

Anglija grasina,, kad jps 
šarvuotlaiviai įsiverš į pa
kraštinius Norvegijos van
denis ir grobs bei skandins 
vokiečių laivus su geležies 
rūda. Bet paskutiniu laiku 
tik sukraunama Narvike 
geležies rūda, užsakyta Vo
kietijos; vis mažiau Vokie
tijos* laivų ten pasirodo. 
Todėl anglų šarvuotlai
viams gal visai neliksią už- 
klupt vokiečių laivų; o Vo
kietija, prasidėjus pavasa
riui, jau galės saugiai ga
bentis iš Švedijos geležies 
rūdą per Baltijos Jūrą, kur 
negalėsią prasiskverbti an
glų karo laivai.

Sovietai Reikalauja Pašalini 
Norvegų Seimo Vadą

Copenhagen, Danija. — 
Čia girdėtas Maskvos radio 
bal. 5 d. griežtai reikalavo, 
kad Norvegija pašalintų dr. 
Carlą J. Kambro iš vietos 
kaip norvegų seimo pirmi
ninką. Nes Kambro ir po
liau varo aštrią politiką 
prieš Sovietus.

Kambro savo kalboj kovo 
14 d. agitavo Norvegiją, 
Švediją ir Suomiją suda
ryt bendrą karinę apsigyni
mo sąjungą. Sovietų žinių 
agentūra Tass nurodė, kad 
iš jo kalbos aiškiai matyt, 
jog Kambro perša karinį 
norvegų - švedų-suomių są
ryšį prieš Sovietus.

Teisėjas Areštuoja 
Dieso Agentus, Kurie 
Užpuolė Komunistus

Federalis Teisėjas Welsh Philadelphijoj Traukia Teisman 
Du Dieso Agentus ir Policininką už Neteisėtas Kratas
Philadelphia, Pa. — Čio-i Komunistų Partijos rašti- 

naitinis federalis (šalies nėję ir centre International
valdžios) teisėjas George 
A. Welsh išdavė įsakymą 
areštuot du Dies’o kongre
sinės tyrinėjimų komisijos 
agentus Ch. Howe ir Geor
ge Hurley, įsakė suimt juos 
Washingtone ir pargabent 
teismui į Philadelphia, ir 
skyrė jiem po $1,000 užsta
to (belos) už tai, kad jie 
neteisėtai užpuolė Komu
nistų Partijos vietinį cent
rą Philadelphijoj ir užgro
bė įvairius dokumentus.

Pagal federalio teisėjo 
įsakymą, taipgi areštuotas 
Philadelphijos policijos lei
tenantas Albert Granitz, 
kuris už savo užstatą palei
stas iki teismo. Leitenantas 
Granitz vadovavo 25-kiem 
policininkam, kurie išvien 
su Dieso komisijos^ agen
tais, be šalies valdžios war
ranto, užklupo Philadelphi
jos komunistų centrą ir vie
tinę raštinę International 
Workers Orderio (darbi
ninkiško pašalpinio susivie
nijimo).

Duodamas įsakymus are
štuot Dieso komisijos agen
tus ir Granitzą, teisėjas 
Welsh, susijaudinęs, pareiš
kė:

“Aš, sėdėdamas šiame 
teisme, būdamas 61 metų 
amžiaus, turiu pasakyt, kad 
mūsų žmonės privalo atsi
minti, jog šios mūsų pilieti
nės ir konstitucinės teisės 
yra labai svarbus, pamati
nis dalykas. Mes esame jas 
gavę per žmonijos kovą, 
kuri buvo vedama per am
žius, ir šios teisės turi būt 
išlaikytos. Tik tada mūsų 
demokratija galės pasilai
kyti, jeigu visi mūsų žmo
nes vykdys šias teises.”

!
Įsakymus areštuot virš- 

minėtus nusikaltėlius teisė
jas Welsh išdavė pagal rei
kalavimą Komunistu Parti
jos ir Carlo Reeve, kuris 
yra partijos švietimo direk
torius rytinėje Pennsylva- 
nijoje.

Jungtinių Valstijų vice- 
prokuroras Edward Kąllick 
sako, kad tiedu Dieso ko
misijos agentai ir Philadel
phijos policijos leitenatas 
Granitz bus pastatyti į 
grand' džiūrės teismą daug 
maž pusėje gegužės mėne
sio.

“Mano žmonės įkūrė šią 
demokratiją. Aš neleisiu 
Martinui Dies’ui atimt ją iš 
mūsų,” pareiškė Reeve, ku
ris yra narys Amerikos 
Revoliucijos Ainių, kurie 
vadovavo kovai už Ameri
kos paliuosavimą nuo Ang
lijos.

Teisėjas Welsh nurodė, 
jog Dieso agentai tik su 
Pa. valstijos warrantu pa- 

, darė užpuolikiškas kratas

W. Orderio, o tam reikėjo fe- 
dęralio, šalies valdžios war
ranto. Tai teisėjas įsakė 
Dieso komisijai sugrąžint 
visus dokumentus, kuriuos 
Dieso agentai pagrobė iš tų 
centrų. Jis taipgi uždraudė 
Dieso komisijai vartot bent 
vieną iš užgrobtų dokumen
tų prieš bile asmenį.

Dies Šaukia 50 Komu-
nistų į Kvotimus Į

Washington. — Kongre
sinė Dieso tyrinėjimų ko
misija išdavė pašaukimus- 
subpoenas penkiasdešimčiai 
komunistų atvykt į komisi
jos vedamus tardymus ir 
pristatyt parti jinius “re- ’ 
kordus, smulkmenas parti
jos veikimo, narių sąrašus 
ir finansines apyskaitas.” 
“Mes kaukiame komunistus, 
pradedant nuo Earlo Brow- 
derio ir einant iki apačios, 
nuo Maine valstijos iki Ca
lif orni jos,” pareiškė Dies, 
parmininkas tyrinėjimų ko
misijos.

Tarp kitų yra šaukiamas 
ir Wm. Z. Foster, Ameri
kos Komunistų Partijos 
pirmininkas.

« -’ iDieso komisija, antroj 
vietoj, kviečia į savo ka
mantinėjimus 40 Vokiečių- 
Amerikiečių Bundo (sąry
šio) narių ir kitų fašistų. - 
Tarp jų yra Wm. D. Pelley, 
“sidabramarškinių” Ameri
kos fašistų vadas. Pelley • . , | 
jau keli metai atgal sakė, 
kad’jis priruošęs savo “vai
skų” maršuot užimt Wash- 
ingtoną ir įkurt savo dikta
tūrą.

SOCIALISTAI PRIEŠ 
AMERIKOS KIŠIMĄSI 

Į KARĄ
Washington. — Amerikos j 

Socialistų Partijos suvažia
vimas didele dauguma bal
sų užgyrė didžiumos rapor
tą, kuris reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos nesikiš
tų į Europos karą. Rapor
tas išstojo ir prieš medžia
ginę paramą vienai ar ant
rai kariaujančių pusei; sa
kė, jog tokia parama neiš
vengiamai veda į karą. Di
džiumos. raportą išdavė 
newyorkietis Aaron Levin
stein.

Mažumos raportas, išduo
tas Lazaro Beckerio, taipgi 
nepritarė šios šalies vėlimui 
į kara, bet reikalavo, kad 
Amerika medžiaginiai pa
dėtų Anglijai ir Francijai 
sumušt Vokietiją.

Socialistų suvažiavime 
dalyvauja 250 delegatų. Jie 
nominuosią Normaną Tho- 
masą kaip socialistų kandi
datą į prezidentus.
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Cenzorius Gavo Per Nosį
Didžiausioj Čikagos SLA kuopoj—36 

kuopoj—įvyko rinkimai delegatų į bū
simą organizacijos seimą. Paminėtoj 
kuopoj yra susibūręs visas “Naujienų” 
štabas su savo vadu Grigaičiu. Na, ir, 
štai, tuose rinkimuose kuopos nariai ima 
ir P. Grigaičio delegatu neišrenka, ne
paisant jo šalininkų sukaitusio už jį dar
bo.

Pastaruoju laiku P. Grigaitis labai 
rietė nosį ir varinėjo intrigas. Jis yra 
SLA apšvietos komisijoj, todėl jis pasi
ngojo (drauge su p. Bagočium) cenzū
ruoti SLA organą “Tėvynę”. Cenzūra-, 
vo raštus redaktoriaus, už kurį Grigaitis 
pereitam SLA seime agitavo balsuoti.

šie rinkimai parodė, kad SLA nariai 
cenzoriams nepritaria. Jie parodė, kad 
Grigaičio nosies kišimas ne į savo biznį 
jiems nepatinka. Todėl jie neišrinko jo 
delegatu. Iš vienuolikos delegatų socia
listai tegavo tik du, o kiti—sandariečiai 
arba nepartiniai.

* * *

Brdoklyne yra grupė Grigaičio pase
kėjų. Tai maišatienė socialistų ir troc- 
kistų. Čia jie susibūrę į SLA 38 kuopą. 
Jie didžiavosi. Jie manė galėsią čia kada 
tik nori savo delegatus į seimą išrinkti. 
Bet išėjo kitaip. Kuopos nariai nei vieno 
jų neišrinko. Tai kitas didelis socialis- 
tams-trockistams smūgis. Brooklyno so- 
cialistai-trockistai prisidėjo prie Grigai
čio politikos paturėjimo SLA. Jie rėmė 
jo cenzūrą. Jie gavo didelį smūgį. Jie ir 
jų staršas atsimins šį smūgį, kol bus 
gyvi.

Iš to išplaukia ir kita išvada: Jei 
socialistai būtų buvę žmoniški, jei jie ne
būtų stoję su pasaulio imperialistais už 
karą, jei jie būtų stoję už palaikymą 
Amerikos Lietuvių Kongreso, tai šian
dien viskas būtų kitaip. D.eja, jie nuėjo 
su karo ruošėjais. Jie prakeikia tuos, ku
rie nori taikos, kurie priešingi imperia
listiniam karui. Taigi dabar jie pjauna 
tą, ką sėjo.

Šiame “Laisvės” numeryje telpa p. Ba- 
gočiaus rašinys (žiūr. “Laisvoji Sakyk
la.”). Jame straipsnio autorius aiškina 
SLA finansus. Jis aiškina juos, kaip jis 
išmano, kaip jam atrodo teisinga. Turi
me pasakyti, kad tokios organizacijos, 
kokia yra SLA, finansai galima aiškinti 
visokeriopai ir visuomet galima tatai vi
saip suprasti. Aiškina Bagočius—išeina 
viskas *gerjii, aiškina Jurgelionis—išeina 
viskas gerai; aiškino kadaise Jurgeliutė 
—taipgi viskas išeidavo paauksuotai. 
Mes tikros SLA finansinės padėties ne
žinome, nes jos esminiai niekad negalė
jome patirti—patiriame tik iš aiškinto
jų. Bet šį p. Bagočiaus straipsnį talpi
name, kadangi tuo klausimu “Laisvėje” 
buvo įtalpintas Jurgelionio straipsnis, 
kurį pp. Grigaitis su Bagočium “Tėvy
nėje” sucenzūravo. ’

Vieno dalyko p. Bagočius nepasako sa
vo straipsnyje: kodėl jis su p. Grigaičiu 
cenzūruoja “Tėvynę”? Kodėl net “Tėvy- 

Bės” redaktoriui neleidžiama išsireikšti 
LA reikalais SLA organe?!

♦ ♦ ♦

Mūsų skaitytojai atleis mums, kad pa- 
aruoju laiku mes užėmėme “Laisvėje” 
i ag vietos SLA reikalais. Prie to mus 
>rtė pati toje organizacijoje padėtis— 
.s faktas, kad mes matėme joje daug 
"teisybių, kurias norėjome iškelti aiks
iu, kad SLA nariai galėtų pamatyti

nors biskelį šviesos. Kai tos šviesos mes 
(esame įsitikinę) biskelį paskleidėme, tai 
dabar tikimės, kad mums mažiau teks 
tais reikalais dienraštyj vietos užimti.

Valsai? Tarybų Rinkimai 
Lietuvoje

Nesenai Lietuvoje praėjo valsčių ta
rybų rinkimai. Koki tie rinkimai buvo, 
sunku pasakyti, nes nei vienas Lietuvos 
laikraštis nepadavė visapusio jų vaizdo. 
Sprendžiant sulyg visais daviniais, tačiau, 
tie rinkimai buvo suvaržyti, tie rinkimai 
buvo atlikti sulyg tautininkų užgaido
mis.

Rašydamas apie valsčių tarybų parei
gas “Lietuvos Ūkininkas” šitaip sako:

“Išrinktieji valsčių tarybų nariai turi 
pirmiausia įsisąmoninti teises ir parei
gas, kurias jiems uždeda savivaldybių 
įstatymas, kur sakoma, kad valsčiaus ta
rybos: 1) renka viršaitį,. , jo padėjėją, 
2) nustato viršaičio,' jo padėjėjo, seniū
nų ir jų padėjėjų atlyginimą ir valsčiaus 
savivaldybės tarnautojų etatus ir atlygi
nimą, 3) priima valsčiaus' savivaldybės 
biudžetą ir tvirtina jo vykdymo apyskai
tą, 4) prižiūri viršaičio darbą, 5) spren
džia kitus valsčiaus savivaldybės reika
lus.”

Nereikia nei sakyti, kad demokratinė
je santvarkoje valsčių tarybos suvaidin
tų didelį vaidmenį valstybės ir tautos 
gyvenime. Iš valsčių tarybų galėtų ir 
turėtų išplaukti daug geros iniciatyvos 
visai valstybei, visam kraštui. Valsčius— 
patsai žemiausias krašto, valstybės 
struktūros pagrindas,—patsai kertinis 
akmuo.

Deja, valsčių tarybų rinkimai praėjo, 
bet mes nematėme prieš rinkimus vals
tiečių plačiai diskusuojant spaudoje savo 
reikalus. Nematėme, kodėl? Todėl, kad 
Lietuvoje neleidžiama laisvai žmogui pa
sireikšti. Jei tu esi tautininkų rėmėjas, 
prisilaižinėji prie jų, giri juos, pataikau
ji jiems, tuomet tu geras ir galėsi para
šyti į spaudą straipsnelį, išgarbinantį 
tautininkus. Bet jei tu pasakysi teisybės 
žodį, tu ne tik negalėsi savo to žodžio 
spaudoje matyti, bet už tokią drąsą ir 
atvirumą net kalėjiman gali pakliūta!

Lietuva turi būti demokratinė respub
lika, turi būti grąžinta žmonėms civili
nės laisvės ir teisės. Tuomet tasai mūsų 
gimtinis kraštas pradės sirpti gerbūvyj.

Chiniečiai Darosi Veiklesni
Iš Chinijos atėjo žinių, kad balan

džio 4 dieną chiniečių lėktuvai bombar
davo du japonų orlaivių laukus ir sunai
kino per 30 japonų karo orlaivių.

Japonijos komanda pripažįsta, kad 8 
chinų orlaiviai bombardavo Kunshan or
laivių lauką ir 7 chinų orlaiviai puolė 
Yangchenge japonų punktus, bet sako, 
būk tik kelis chiniečius užmušė, o lėktu
vų visai nesugadino.

. Bet Japonijos imperialistai, kaip ir 
Suomijos ponai, niekados neprisipažino 
ir neprisipažįsta prie savo nuostolių.

Francija Isterijoj
Franci j os buržuazija yra tokioj bai

sioj isterijoj, kokioj dar ji niekados ne
buvo. Karas neina jos naudai. Francijos 
valdonai pririšo tą šalį prie; Anglijos ir 
dabar jie ritasi į pražūtį. G į

Todėl buržuazija pasiutiipp apimta, 
dūksta. Komunistų 4 ' Partijos buvusiu^ 
atstovus parlamente areštavo ir nuteisė 
ilgiems metams kalėti. Ji eina Rusijos 
caro pėdomis. Juk ir Rusijos caro val
džia 1914 metais areštavo Bolševikų 
Partijos atstovus Dūmoj ir nuteisė į ka
torgą. Bet ar tas išgelbėjo carizmą? Nie
ko panašaus! Neišgelbės ir Francijos 
buržuazijos.

Vidaus ministeris Henri Roy užgyrė 
naktines kratas, kad žandarai nakties 
laiku gali į darbininkų gyvennamius įsi
veržti ir daryti kratas, darbininkus areš
tuoti. šiaurinėj Afrikoj įsteigė katorgi
nį koncentracijos liogerį, į kurį grūdą 
visus, kas tik yra neištikimas Francijos 
valdonams.

Dar daugiau: ponas Henri Roy pa- 
/ tvarkė, kad už komunistinę propagandą 
žmones galima mirtimi bausti—jiems 
galvas kapoti. Tai prie kokio laipsnio 
prisirito Francijos valdonai! Ar nuosta
bu, kad jie nenorėjo kovoti prieš fašiz
mą, nenorėjo susitarti su komunistais ir 
Sovietų Sąjunga?

Nejaugi Nėr Kada 
Skaityt?

Dažnai tenka girdėt žmo
nės teisinantis, kad jie ne
turi laiko skaityt. Vieni jų 
sako, kai grįžta iš fabriko, 
tai jaučias pavargę, bespė- 
kiai; pavalgę, skubinas kuo- 
greičiausia griūti į lovą ir 
pasilsėti, kad atbudavot iš
eikvotą energiją. Kitaip, 
sako, neatsilaikysi prie ma
šinos, prie begalinio diržo 
sistemos. Dar kiti sako, kad 
juos jau pradeda “apleisti” 
akys. Nebešviečia kaip rei
kia. Ir todėl jie vengia kny
gų skaitymo. '

Iš paviršiaus žiūrint at
rodo labai pamatuoti pasi
teisinimai. Tačiau, jei mes 
biskelį giliau panagrinėsi
me, atrasime ką kitą. Tiesa, 
kad akių silpnumas dažnai 
sudaro daug keblumų skai
tymui. Bet akys labai daž
nai pataisomos akiniais ir 
kitomis priemonėmis.

Na, o kaip ,,su senatve?
Čia tai tikrai keblus klau

simas. Taip. Bet kurie už
eina į smukles po sunkaus 
darbo nuplaut dulkių “Mag
dalenos ašaromis,” ir labai 
dažnai ten prastovi prie 
baro ištisas valandas, ap
supti karčių tabokos dūmų. 
Ar jie nenuvargsta ir ar 
jie nenuvargina akių? Ar 
kazirninkai, š a c h matistai, 
čekerninkai, su didžiausiu 
nervų įtempimu sėdėdami 
dūmuose ištisas valandas, 
nepavargsta? Taip. Ir tuo 
sportu užsiima ne vien jau
nimas. Juo domisi nei kiek 
nemažiau senimas.

O kiek daug laiko žmo
gus praleidžia įvairiems 
sportams. 0 kiek daug lai
ko žmogus praleidžia, kol 
užsidirba maisto kūno pa
sotinimui ir jo papuošimui. 
Visiems minėtiems daly
kams kiekvienas žmogus 
pTaleidžiai labai daug laiko. 
Mes sakome, kad visa tai 
yra reikalinga. Bet skaity
mas knygų yra nei Įdek ne
mažiau reikalingas už vir
šui pažymėtus dalykus.

Tas, kuris teisinasi stoka 
laiko knygų skaitymui, ap
gaudinėja pats save. “Ir jei 
jis tai daro retkarčiais, tai 
dar pusė bėdos, bet jei tas 
apgaudinėjimo įprotis pa
tampa kasdienine yda, jis 
tuo siekia sunaikint savo 
asmenybę. Juo dažniau jis 
tai pakartoja, juo greičiau 
nyksta jo įgimtas pastabu
mas, žinojimas ir protiškas 
pajėgumas, kol pagaliau, 
nepajėgia nei pats savęs su
prasti. Kai žmogus dasigy- 
vena tokio laipsnio, tai jis

jau pasiruošęs sanitorijai. 
Beprotnamiai yra perpildy
ti žmonėmis, kurie patys 
save apgaudinėjo,” — sako 
literatas B. Rascoe.

Būtų daug sveikiau, jei 
žmogus sakytų tiesą: ne
skaitau, nes vakarus pralei
džiu smuklėse; neskaitau, 
nes visą laiką pašvenčiu 
sportui; neskaitau, nes kai 
grįžtu iš kliubo kaziriavęs, 
mano akys būna paraudę, 
pavargę, ir tt. ir tt.

Praeitis rodo, kad tie 
žmonės yra daugiausia 
skaitę, kurie yra daugiau
sia dirbę. Pavyzdžiui: Ju
lius Cezaris, sakoma, turė
jęs didžiausią privatų kny
gyną Romoj ir nuodugniai 
buvo išstudijavęs graikų ir 
lotynų literatūrą ir tik to
dėl galėjęs taip lengvai, 
taip aiškiai išreikšt savo 
mintis.

Tomas Jeffersonas, kuris 
parašė N e p r iklausomybės 
Deklaraciją ir priedą kon
stitucijai, vadinamą Teisių 
Biliumi, ėjo pareigas A.J.V. 
ambasadoriaus Francijoj ir, 
būdamas Amerikos prezi
dentu, kovojo už laisvės ir 
demokratijos principus. Jis 
taipgi buvo savamokslis 
graikų ir lotynų kalbose. 
Kai pirmutinis Kongreso 
Knygynas sudegė, kongre
sas atpirko nuo jo 10,000 to
mų knygų, kurios ir buvo 
pamatu dabartiniam didžia
jam Kongreso Knygynui.

Stropusis Teodoras Roo- 
seveltas, reformatorius, ka
riūnas,. tyrinėtojas, orato
rius ir valstybininkas, labai 
mėgdavo skaityt knygas ir 
daug perskaitydavo ir rei
kalui esant galėdavo aku- 
ratniai atsimint ilgus saki
nius iš istorijos knygų, ir 
mokslo rankvedžių, veikalų 
ir poemų.

Sveikas ir darbštus žmo
gus, nepaisant, kokias par
eigas jis atlieka kasdieni
niame gyvenime, nepaisant, 
kokias atsakomingas parei
gas neša ant savo . pečių, 
privalo skaityti. Jam knygų 
skaitymas yra taip natūrali 
gyvenimo funkcija, kaip 
valgymas, gėrimas, gim
nastika ir miegas. Dar ga
lima , pridurt,—kas gyven
damas šių dienų “civilizuo
tam” pasauly neskaito gerų 
knygų, tas negyvena natū
raliu gyvenimu. Nes sma- 
genų sveikatos palaikymas 
priklauso nuo jų mankštos. 
Kaip kūnas negali būt svei
kas be gero maisto ir gim

nastikos, taip protas negali 
būt sveikas be dvasinio pe
no.

Knyga tai minčių pasau
lis. Mes knygoj surandame 
žmogaus patyrimus nuo to 
laiko, kai tik žmogus išmo
ko savo mintis užrašyt. Ir 
jei mes suprasime minčių ir 
žodžių galią, mes nedvejo
jančiai griebsimės .už kny-l 
gos.

Dabar eina Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos vajus.

Iš Centro Komiteto sek
retoriaus pastarojo prane
šimo surandame, kad laike 
šio vajaus mūsų organiza- 
cijon užverbuota 148 nauji 
nariai. Tai gražus būrelis. 
Tačiau x atsižvelgiant į tai, 
kad mūsų o r g a n i z acija 
švenčia 25 metų sukaktį 
nuo jos įsikūrimo, atsižvel
giant į tai, kad joje dabar 
jau yra su virš 6,000 narių 
ir imant atydon faktą, kad 
šio vajaus, metu įstojimas 
dovanas, o metinė mokestis 
nupiginta iki vieno dolerio, 
tai gautas naujų narių 
skaičius, permažas.

Skelbdamas vajų, Centro 
Komitetas nenustatė, kiek 
turime gaut naujų narių. 
Tai ne tiek jau svarbu. 
Centro Komitetas mano, 
kad kiekvienas mūsų orga
nizacijos narys jausis sau 
pareigą šiame vajuje 
gaut bent po vieną naują 
narį. Ir tai nesunku įvyk
dyt. Ar galite įsivaizduot, 
kas atsitiktų, jei kiekvienas 
gautume po vieną naują 
narį? Tuomet mūsų organi
zacija turėtų 12,000 narių!

Na, o jei mes pasektume 
drg. Prūseiką, kuris kas 
metai gauna po kelis desėt- 
kus naujų narių, tuomet 
tikrai turėtume stebėtis or
ganizacijos augimo pasėko
mis. Mūsų šeima galėtų ne 
tik padvigubėt, bet kelerio
pai paaugti, i

Todėl, kai mūsų Draugija 
skelbia vajų už naujų na
rių verbavimą, tai jos di
džiausias siekis ne kad tik 
gaut iš žmogaus pinigą, bet 
kad kuodaugiausiai žmonių 
pasiekt su knyga, kad kuo
daugiausiai suteikt darbo 
žmonėms dvasinio peno, 
maisto smagenims. Ir kiek
vienas narys mūsų organi
zacijos,’kuris tik trokšta 
ką nors garbingo atlikt sa
vo gyvenime, tai akstinda- 
mas žmones mylėt ir skai
tyt knygas, užsitarnauja di
delės sau pagarbos.

Nelaukime, kol žmonės 
ateis prie knygų, bet neš
kime knygas- žmonėms!

Pranas Pakalniškis,
ALDLD CK Pirmininkas.

Pastabos .
New Yorko miesto Aukš

tosios Apšvietos Taryba 
pasiliko bejėgė. Teisėjas 
McGeehan patvarkė, kad 
Taryba negali samdyti mie
sto kolegijai tokių profeso
rių, kokių teismas neužgi- 
ria. O teismas neužgiria to
kių, kurie nepatinka katali
kų ir protestonų bažnyčių 
vyskupams.

Visa tai paaiškėjo, kai 
Taryba buvo paskyrus Ber
trand Russell kolegijos pro
fesorium. U ž p r o t e s tavo 
protestonų vyskupas Man
ning, savo balsą pridėjo ka
talikų kardinolas Spellman ♦ 
ir Russell darbo negauna.

Demokratija siaurinama 
visais frontais. Dies varo 
savo darbą. Teismai savo 
darbą. Teismai savo pat
varkymais vieną po kitos 
žmonių teises suėda.

Prie ko visa tai veda? 
Prie karo, žinoma. Kai ne
buvo tokio karo pavojaus, 
tai nebuvo nei tokio reakci
jos siautimo. 

• • •
Dies bando naujus būdus, 

bet jie jam nevyksta. Jis 
pasišaukia Washingtonan > 
Komunistų Partijos distrik- 
tų vadus ir varo per šeren- 
gą. Iš kiekvieno jų jis rei
kalauja partijos narių su
rašo. Bet surašo negauna. 
Komunistai atsisako išduo
ti.

Diesui pikta. Jis tiems 
komunistams grūmoja ka
lėjimu už pažeminimą jo 
komiteto didenybės. Bet 
vargiai kas iš to išeis. Gali 
Dies keletą vadų sukišti į 
kalėjimą keliems mėne
siams už pažeminimą jo di
denybės, bet tas juk darbi- , 
ninku nesulaikys nuo kovos , 
už savo teises.

• • •
Lietuvos liaudininkų par

tijos atstovą Lietuvos Vy
riausybėj poną Tamošaitį 
žmonės ilgai minės. Ir jis 
užsitarnauja tos garbės. 
Jis yra teisingumo ministe- 
riu. Tai labai aukšta vieta. 
Jis dabar stato dar vieną 
koncentracijos stovyklą po
litiniams prasikaltėliams.

Tai Tamošaičio atsaky
mas Lietuvos žmonių ir 
Amerikos lietuvių reikala
vimui suteikti politiniams 
kaliniams amnestiją.

Liaudininkai ir krikščio
nys demokratai negeresni 
už smetonininkus, kai pa- • 
tenka valdžion. Dabartinė-

4Tąsa ant 5-to pusi.)

Klausimai ir 
Atsakymai

New Yorko chiniečiai susirinko į masinį milingą paąiperkti Wanga Čiang-wei, 
kuris suorganizavo “centralinę Chinijos valdžią,” tarnaujančią Japonijos impe- • 
rialistams. ' ’

Klausimas
Redakcijai: Atsakykite ir 

į mano klausimą. Vienas 
mano kamarotas užsispy
ręs ginčija, kad Amerikos 
auksas sudėtas ne Wash
ingtone, bet kur nors kitur. * 
Aš jį išvadinau durnium. 
Kaip gali krašto auksas bū
ti ne krašto sostinėje? Jei
gu būtų jo tiesa, tai aš pa- ► 
silikčiau durnium. Bet vis 
tiek atsakykite ir iš kalno 
tariu ačiū.

Skaitytojas.

Atsakymas
Kaip norite, taip save 

vadinkite, bet tiesa yra jū
sų kamaroto pusėje. Jung
tinių Valstijų auksas- yra 
sudėtas dviejose vietose, 
būtent, New Yorke ir Fort 
Knox, Kentucky. New Yor
ko ofise aukso randasi ver- < 
tės $5,662,646,425.90, o Fort ? 
Knox — $5,523,706,735.45.
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Kovo 27, 
“Laisvės” Redakcijai 
427 Lorimer St. 
Brooklyn, N. Y.

Re: S. L. A. Stovis
Gerbiamas drg. Redaktoriau :— 

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje, kaipo didžiausė ir tur
tingiausi lietuvių organizacija 
išeivijoj, tankiai yra minimas 
Tamstų gerbiamam laikraštyje. 
Dabar Susivienijimas pergyve
na Pildomosios Tarybos rinki
mus, ir savaimi suprantama, 
kad rinkimų laike, agituojant 
vieniems ar kitiems už savo nu
matytus kandidatus, pasitaiko 
agitacijos literatūroj išsireiški
mai, kurie neatatinka tikreny
bei. Rinkimų agitacijos atbal
siai įsiveržia ir į mūsų Ameri
kos lietuvių plačiąją spaudą, ir 
pasitaiko kartais kad niekurie 
išsitarimai, ar tai iš kandidatų 
draugų pusės, ar kandidatams 
prielankių laikraščių komenta
rai, netik kad neatatinka fak
tams, bet yra kenksmingi Susi
vienijimo prestižui, gerbūviui ir 
ateičiai.

►

Iki šiol Susivienijimo virši
ninkai buvo nusistatę nereaguo
ti, kad ir į klaidingus išsitari
mus, ir aš, kaipo organizacijos 
pirmininkas, to laikiaus. Vienok 
dabartiniuose rinkimuose įsi
karščiavimas pasiekė tokio laip
snio, kad reikia rimtai Susivie
nijimu visiems susirūpinti, la
biausiai todėl, kad niekurie la
bai rimti įtarimai ir užmetimai 
paeina neva iš oficialių šaltinių 
ir Susivienijime senei pažysta
mų veikėjų.

Susivienijimo Pildomoji Ta
ryba pilnai įvertindama organi
zacijai pavojų ir žalą, rado rei
kalingu padaryti “Pareiškimą 

. Susivienijimo Nariams,” kurs 
tilpo SLA organe “Tėvynėj” ko
vo 22, 1940, num. 12. Taigi Su
sivienijimo nariai yra pilnai su
pažindinti, su SLA stoviu ir jo 
problemomis. Bet man rūpi ne
tik atitaisyti klaidingas žinias, 
kurios buvo narių tarpe pa
skleistos, man rūpi taipgi kad 
mūsų plačioji visuomenė, kuri 
dar nėra SLA nariais, ir ku
riuos mes stengiamies Antrame 
Pažangos Vajuj Susivienijimu 
suinteresuoti, kad jie su mūsų 
organizacijos stoviu būtų pilnai 
supažindinti. Aš nedrįsčiau 
Tamstos prašyti, kad tą Pild. 
Tarybos “Pareiškimą” per- 
spajusdintumėt, nes jis yra il
gas, ir Tamstos redaguojamo 
laikraščio vieta yra per brangi, 
kad mūsų organizacijos proble
moms tiek vietos suteiktumet. 
Bet mūsų ŠLA turi teisę Tams
tos prašyti, kadangi Tamsta su
teiki žinias visiems savo skaity
tojams apie visus mūsų gyveni
mo vargus ir įvykius, kad ir 
SLA reikalai būtų teisingai per
statyti. Todėl prašau Jūsų pa
talpinti šį laišką savo laikrašty
je, su sekamais kiek galimą 
trumpais paaiškinimais.

1. Susivienijimo finansinės 
problemos, nėra vien tik Susi
vienijimo problemomis ir var
gais. Užėjus taip vadinamai de
presijai, tūkstančiai bankų ban
krutavo; šimtai insurance kom
panijų perėjo į “recei vėrių” 
rankas, ir daugelis fraternalių 
organizacijų (kaip mūsų Susi
vienijimas),’ buvo priverstas 
konsoliduotis su ketomis organi
zacijomis, kad apsaugoti savo 
narius. Susivienijimas negąlėjo 
išlikti nepaliestas to finansinio 
ir ekonominio savęs rūšies ka
taklizmo. Netik Susivienijimas, 
bet tūkstančiai kitų finansinių 
institucijų, susidūrė su panašia 
problema: bondai ir kiti verty
bės popieriai, už kuriuos mokė
ta po $100.00 ir laukta aukštas 
nuošimtis, nupuolė vertęj arba 
visai defaultavo. Ir tai buvo ne- I
tik su geležinkelių (kuriuos au
tomobilių industrija prie sienos 
prispyrė), netik industrialių 
(įvairios rūšies kompanijų), ir 
netik viešo aptarnavimo (nes, 
Federalė valdžia visokiais pro
jektais eina lenktynėsna su 
privačiomis kompanijomis), bet 
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su kurių 
Pildomoji 
neturėjo, 
1934 m.

da-
Bet

įgyti

miestu, subdavizijų ir pačios 
USA valdžios bondai puolė. Ne
kuriu miestų šimtadolerinius 
bondus dabar galima pirkti po 
porą dolerių ir žemiau. . . Dau
gelis atsimena, kad U.S.A. “Li
berty Bondai” parsidavinėjo po 
$85.00 ir žemiau. Taigi ir Susi
vienijimas panešė didelius nuos
tolius. Bet tie bondai ir seku ra
cijos buvo dar iš taip vadinamų 
“prosperity” laikų, 
pirkimu dabartinė 
Taryba nieko bendro 
kuriuos paveldėjome 
Detroito seime.

2. Niekurie bondai 
bartinės P. T. yra negeri, 
jie nebuvo pirkti, bet išmainyti. 
Blogi, kurie buvo Susivieniji
mui visai beverčiais,, buvo iš
mainyti į negeresnės kategori
jos, bet su tam tikra knygų 
verte ' (amortizacijos teisėmis). 
Priežastys tokių transakcijų ne
lengva ' trumpame straipsnyje 
išaiškinti. Padėtis susidėjo to
kia: ne vien Susivienijimas, bet 
tūkstančiai kitų fraternalių or
ganizacijų, insurance kompani
jų, trustų ir bankų turėjo to
kių beverčių arba mažos vertės 
bondų už bilijonus dolerių. Jei 
Insurance Departmental ir Ban
kų Departmental būt vertę vi
sus tokių bondų savininkus tuos 
bondus parduoti, biržoj pirkėjų 
nebūt buvę, viskas būt turėję 
būt išmesta kaip beverčiai po
pieriai, ir 90% bankų, insu
rance kompanijų'ir fraternalių 
organizacijų būt turėję uždary
ti duris. Tas būt padaręs šim
tą syk didesnį chaosą, kaip 
1932 metų bankų (tik nekuriu) 
uždarinėjimo laiku. Todėl Ko- 
misijonierių suvažiavimai nuta
rė suteikti tam tikras privilegi
jas nekuriu kategorijų silp
niems bondams, atimdami to
kias privilegijas kitiems. Taigi 
mes buvome 
be privilegijų 
ti negeresnės 
tesnės kainos 
tėjo amortizacijos privilegijas. 
Kitaip mes būtume netekę 
100% atsakomybės (solvency) 
ir būtume turėję apkrauti na
rius ekstra mokesčiais. Nuo to 
mes SLA narius išgelbėjom. Ir 
jei mes turėtume tuos bondus, 
kuriuos mums valdžia pVipažįs- 
ta $100.00 vertės, dabar par
duoti, ir pirkti aukščiausios ver
tės bondus už kuriuos už 
$100.00 bondus reikia dabar 
mokėti po $102.00 iki 14Q.00, o 
ant knygų valdžiai mes negali
me raportuoti daugiau kaip 
$100.00, tai mūsų atsakomybė 
tuojaus nupultų ir SLA nariai 
būt ar apdėti naujais ekstra 
mokesčiais ar jų pašalpa turėt 
būt numušta, ką jau sykį ką tik 
nebuvom priversti (apie 5 me
tai tam atgal) padaryti. Taigi 
tie geri žmonės, kurie kalba 
apie investmentus ir bondus, ir 
klausia “kas pirmiau mirs,” Su
sivienijimas ar jo nariai, netu
ri didelio žinojimo apie tuos da
lykus. Dabartinė Pildomoji Ta
ryba su tuom nelaimingu “krai
čiu” grumiasi per paskutinius 
penkis metus, ir dabar jau mū
sų Susivienijimas stovį, (suly
ginus su 1934 m. stoviu) štai 
kaip bondų srityje:

1934 m., 
13.4% 
15.0%
4.5% ‘

priversti bondus 
parduoti, ir pirk- 
vertes ir neaukš- 
bondus, kurie tu-

Viso geriausios 
rūšies bondai 
Vidutinės vertės 
bondai 
Abejotinės vertės 
Defaultoti

Taigi aišku, kad daug 
to jau iššluota, ir kad Susivie
nijimo investmentai dabar sto
vi 100% geriau, kaip Detroito 
seime. Todėl visų gerų SLA na
rių priderystč yra pagirti savo 
organizacijos viršininkus, už tą, 
ką jie sugebėjo padaryti, o ne 
barti ir net purvais mėtyti.

3. Mortgečių srityje padary
tas netik progresas, bet tiesiog 
revoliucija. Visi žinome, ' kad 
nuo 1929 m. nejudinama nuo
savybė nupuolė vertėj 50% ar 
ir daugiau. Dabartinė P. T. tū

rėjo forklozuoti suvirs 20 
mortgecių ir pasiimti namus. 
Namai išmėtlioti po plačią 
Ameriką. Sutvarkyti juos ne
lengva. Dar sunkiau su pataisy
mais. Dauguma jų gauta nelem
tame stovyje. Taisant senus na
mus, susitinki su tokiomis pro
blemomis, apie kurias tiktai se
nų namų savininkai gali su
prasti, neparašius tame klausi
me visos knygas. Pildomajai 
Tarybai daug būt maloniau 
kalbėti apie steigimą Amerikos 
lietuviams kolegiją, • skautus, 
vakarines mokyklas, vietoj apie 
taisymus stogų ir įdėjimus nau
jų vonių. Bet ar SLA nariai 
norėtų, kad jų P. T. apleistų ir 
numotų ranka ant pusės milijo
no vertės nuosavybių? Niekurie 
ghl ir geros valios asmenys, ku
rie Pild. Tarybos vargų nepa
žysta, gal norėtų, kad tas būt 
padaryta. Bet nebus: mes rū
pinsimės išgelbėti Susivienijimo 
turtą.

4. Dabartinės Pildomosios 
Tarybos išduoti ir užgirtj mort- 
gečiai nė vienas dar nėra de- 
faultavęs. Visi yra 100% tvar
koje. Nė vieno nereiks forklo
zuoti ir bent centą SLA įdėtų 
pinigų trotyti.

5. Nešvariausias iš visų įta
rimas yra, kad dabartinė in- 
vestmentų komisija, kuri- susi
deda iš Dr. Viniko, adv. Gugio 
ir p-lės Mikužiūtės, gauna ko
kius nuošimčius už perkamus 
bondus. To nėra ir negali būti, 
nes mokėjimai bile kokių komi
sų yra kriminalis prasižengimas 
netik tam kas ima, bet ir tam 
kas duoda. Ar gali būt bent kas 
taip naivas, kad tikėtų, jog to
ki institucija, kaip Mellon Na
tional Bank ir Mellon Securities 
Corporation, kuri turi ir tvarko 
bilijonus dolerių, išstatys save į 
tokį pavojų, kad duoti SLA vir
šininkams už per juos bondų 
pirkimą kelis nikelius ar dešim
tukus?

Apverktina Vilniaus Krašto 
Mokyklų Būkle

Vilniaus Kraštui Remti 
Vyr. Komiteto posėdyje š. 
m. kovo m. 7 d. tarp kitų 
dalykų buvo svarstoma Vil
niaus srities pradžios mo
kyklų klausimas.

Apie Vilniaus srities mo
kyklas spaudoje dažnai ra
šoma, Švietimo Ministeri
ja ir įvairios organizacijos 
daro dideles pastangas, sta
to naujas modernas mo
kyklas ir padeda neturtin
gų tėvų vaikams, tačiau vis 
dar yra tokių vietų, kur 
minėtų pastangų neužtenka 
ir skurdas ten yra tiesiog 
nepakeliamas.

Nėra abejojimo, kad čia 
daug reiškia ir įvairių vie
tų pąčių gyventojų vargin
gos sąlygos, daug vargo čia 
palikta buvusiųjų šeiminin
kų lenkų, kuriems lietuviš
kos srities ^švietimas ir tos 
srities mokyklų būklė ma
žiausiai terūpėjo.

Šiame posėdy moksleivių 
sekcijos pirmininkas Švieti
mo Ministerijos referentas 
p. Vytautas Tumėnas pra
nešė, apie sekcijos darbą ir 
apie jos siūlomas taisykles, 
kuriomis numatoma tvar
kyti Vilniaus Kraštui Rem
ti Komiteto teikiamas mok
sleiviams pašalpas ir sti
pendijas. Čia reikia paste
bėti, kad Komitetas moks
leivių stipendininkų klausi
mą nori sutvarkyti taip, 
kad šelpiamasis nesijaustų 
tarsi išmaldas gaunąs, bet 
kad jis jaustų pareigą šian
dien teikiamą jam piniginę 
pašalpą ilgainiui grąžinti, 
kai bus mokslus baigęs, kad 
tuo būdu susidarytų tam 
tikras fondas, kurs ateity
je galėtų šelpti ir kitus 
moksleivius, reikalingus pa
šalpos*

Tarp kitų dalykų šv. Mi
nisterijos referentas (V. K.

—J.

6. Susivienijime jokio grafto 
ir raketerizmo nėra ir negali 
būti. Visi išmokėjimai, nuo ke
lių centų iki tūkstančių dolerių 
yra daromi su parašais D r. Vi
niko, adv. Gugio ir mano. Jei 
įtariamas yra vienas, įtariami 
yra visi trys. Bet apart to, SLA 
iždo globėjai, Mikužiūtė ir Moc
kus peržiūri kiekvieną išmokėji
mą. Jei būt kokie nereguliaru
mai, tai juodu paskelbtų. Bet 
galų gale, visus Susivienijimo 
rekordus, sekant įstatymus ir 
mūsų konstituciją, peržiūri 
New Yorko valstybės užtvirtin
tas Aktuaras ir Pennsylvanijos 
Valstybės Insurance Dcpart- 
mento examinatoriai. Kiekviena 
įplauka ir kiekvienas išmokėji
mas yra smulkmeniškai studi
juojamas. Padarius tokią kny
gų reviziją, SLA Pildomoji Ta
ryba gavo aukščiausius pagyri
mus už pavyzdingą tvarką ir 
teisingą SLA reikalų .. vedimą. 
Todėl negražu, pasakius kuono- 
švelniausiai, mūsų organizaci
jos veikėjams ir į viršininkų 
vietas, siekiantiems nariams ne
gražiai apie savą organizaciją 
kalbėti, kada oficialios ir ko- 
mercialios įstaigos (kaip Dunn’s 
Insurance Reports, Standard 
Statistics, etc.) mūsų Susivie
nijimą giria, kaipo organizaci
ją, kuri sugebėjo pergyventi vi
sokius sunkumus.

7. Galutinai, leiskit man pa
reikšti, kad Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoj dabar yra nesu
lyginamai geresnėje padėtyje, 
kaip bent kada, per paskutinius 
dvyliką metų, ir kad tie trūku
mai, tie negerumai, kurie dar 
užsiliko, bus metodiškai, laips
niškai, be skriaudos Susivieniji
mui ir be sunkumų jo nariams, 
laikui bėgant ir aplinkybėms 
leidžiant prašalinti. /

Su

R. Komiteto mokeleivių 
sekcijos pirmininkas) papa
sakojo, kad daugelyje Vil
niaus srities vietų pradžios 
mokyklų padėtis esanti tie
siog 'apverktina. Vaikai ne
turi drabužių, neturi moks
lo priemonių, neturi maisto. 
Kaipo įrodymą, kad taip 
tikrai yra, p. Tumėnas pa
teikė susirinkimui vienos 
pradžios mokyklos (M. mie
stelyje) vedėjo laišką pra
džios mokyklų inspektoriui. 
Prie to laiško mes neturė
tume ką' bepasakyti, jis 
pats už save kalba. Tos mo
kyklos vedėjas šiaip rašo:

“Vilniaus Apsrities Prad. 
Mokyklų Inspektoriui.—

“Pranešu p. Inspektoriui, 
kad M. pradžios mokyklos 
mokiniai beveik 100% yra 
neturtingi ir negali nusi
pirkti' lietuviškos knygos. 
Beveik visi mokiniai turėjo 
utėlių, daugelis turėjo gal
voje šašų ir niežų. Trečda
lis mokinių (kaip patikri
nau vieną dieną) buvo be 
marškinių. Ateina į mokyk
lą tik autais arba šiaudais 
kojas aprišę, apsivilkę su
plyšusią didele miline, išti
sai vietomis matyt nuogas 
kūnas. Rašymo priemonių 
ir jokių sąsiuvinių neturi.

“Apsilankiau neturtingų 
vaikų namuose ir radau 
vaikus miegant duonos ke
pamam krosnyje—esą šil
čiau ir mažiau tereikią už
sikloti.
stačiai 
miega 
vaikai, 
net užklydęs svetys—esą, 
kaš gali turėti atskirų pa- 
klojimų?

Žemės, jie turi 0,5—4 ha, 
o šeimos siekia net ligi 12 
asmenų. Vienoje vietoje ra
dau 3 metų amžiaus mergy-

Vienoje lovoje arba 
šiaudų kratinyje 

visi krūvoje: tėvai, 
vyrai, moterys, ir

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

427

šis 
šių

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

pagarba Jums ir “Laisvės 
skaitytojams,

F. J. Bagočius, 
SLA Prezidentas.
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Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

įžanga 75c ir 50c
J. SUKACKAS

Našlys jieško “baltos žąselės tup- 
<lyt J šiltą gūžtelę”

tę, kuri anksčiau matė ir 
girdėjo, o dabar jau tikrai 
negirdi ir nemato. Čia pat 
mokyklinio amžiaus vaikas 
man pasakojo, kad jis la
bai norįs mirti... Pasiro
do, kad jo tėvas beprotis, o 
motina, išeidama dirbti, 
vaikams palieka tiktai vir
tų bulvių. Taigi nuo bado 3 
metų amžiaus mergytė tapo 
akla ir kurčia ir tas vaiku
tis taip pat dėl bado nori 
mirti...

“Tokiai būklei esant aš 
neturiu priemonių pašalinti 
mokykloje utėles ir šašus. 
Negaliu reikalauti, kad nu
sipirktų knygas ir rašomą
ją medžiagą.

“Labai charakteringa, 
kad vaikai nepaprastai no
ri mokytis lietuviškai, pa
tys viską klausia ir greitai 
išmoksta. Išdalinau, nupir
kęs, kelius egz. knygos “Ma
no Knygelė”. Vaikai dėl lie
tuviškų knygų varžosi, o 
negavę verkia. Lenkiškų 
pamokų vaikai nemėgsta ir 
nenori.

“Mokinių dabar nedaug, 
nes per sniegą ir suaugu
siam sunku išeiti. Mokyklą 
lanko tik tie, kurie gyvena 
arčiau. Mano manymu, da
bar normaliai pamokius lie
tuviškai, pavasarį mokyk
los darbas galėtų eiti visai 
normaliai. Tačiau skurdžiai 
būklei esant, reikia duoti 
vaikams visas kfiygas ir 
drabužių. Dabar mokomės 
be knygų, be sąsiuvinių, bet 
ilgiau taip kęsti neįmano
ma. Pone Inspektoriau, gal 
kas galėtų M. mokyklos 
vaikams padėti?...

(Pasirašė).............
M. Pr. Mok. Mokytojas”.
Laiškas buvo perskaity

tas Komiteto susirinkime. 
Su jo turiniu supažindinta 
ir Lietuvos spauda. Aišku, 
kad Komiteto nariai labai 
gyvai susijaudino tos mo
kyklos vaikučių būkle, ir 
čia pat nutarta aprūpinti 
juos drabužiais ir mokslo 
priemonėmis bei lietuviško
mis knygomis. . ..

Šis laiškas yra tik vienas 
iš daugelio panašių laiškų. 

T. KAŠKIAUČIUS 
Piršlys, kuris turi gerą ranką, ką 

tik suveda j porą, daugelį 
sykių dėkuoja.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
180 NEW YORK AVENUE NEWARK, N. J.

Sales durys bus atdaros 6 v. v. Vaidinimas prasidės 7 v. v.

Šokiams Gros A. Gorskio Orkestrą
“Kuprotas Oželis” vaizduoja mūs senoje tėvynėje jaunos lietuvaitės pa

žeistą širdį, verčiamos tekėti už senio našlio. Bet tikra meilė laimi kovą ir 
mūsų juokdariui Jobui tenka Onytė.
Veikiantieji asmenys: Onytė—O. Stelmokaitė; Jonelis—R. Žukauskas; Mo
tina—T. Stočkienė; Piršlys—T. Kaškiaučius, Našlys—J. Sukackas., '

Kviečia SIETYNO CHORAS

Suminėjau jį čia tik dėl to, 
kad amerikiečiai galėtų įsi
vaizduoti, kokius darbus 
tenka Komitetui dirbti, ku
riais reikalais jam tenka 
skubėti mūsų žmonėms su 
pagalba, žinoma, Lietuvai 
perėmus valdyti Vilniaus 
sritį, reikalai turės gerėti, 
ypač pravedus žemės refor
mą, bet niekas negali tikė
tis, kad tai bus labai grei
tai. žmonių būklei pagerin
ti, platesnėms reformoms 
pravesti reikia ilgesnio lai
ko, reikia daug darbo įr 
reikia didelių lėšų.

K. Vairas.

Vokiečių Lėktuvai Sunaikinę 
Keturis Anglų Laivus

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė praneša, kad jų 
lėktuvai bombomis sunaiki
nę tris karinius anglų sar
gybos laivukus ir vieną 
prekinį laivą, viso 5,000 to
nų. Be to, jie sužeidę aš
tuonis kitus laivus, turin
čius 12,000 tonų įtalpos. 
Tarp pavojingai sužeistų 
buvęs ir vienas karinis an
glų laivas naikintuvas, ku
ris, kaip vokiečiai sako, 
turbūt paskui nuskendęs.

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

kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.

Trečias puslapis

Waterbury, Conn.
Waterburiečiai smarkiai 

rengiasi dalyvauti Lietuvių 
Meno Sąjungos 4-to apskričio 
metiniam koncerte, kuris 
įvyks 14 d. balandžio, Odd 
I?ellovVs Hali, 420 Main St., 
Hartford, Conn. Koncerto 
pradžia 3-čią valandą po pie
tų. Waterburieciai dailės my
lėtojai turi pasisamdę didžiu
lį busą važiavimui į koncertą. 
Todėl draugai, kurie mylėtu
mei metiniam Conn, valstijos 
pažmony dalyvauti, užsisaky
kite buso tikietą iš kalno, kad- 
atėjus tai dienai nereikėtų lik
tis namie. Buso tikieto kaina 
tik $1 į abi pusi. Busas išeis 
nuo darbininkiškų kambarių, 
774 Bank St., kaip 1 vai. po 
pietų.

Conn, valstijos daroininkiš- 
ki chorai, kaip tai, Hartfordo, 
Torringtono, .New Haveno, 
Waterburio ir New Britaino, 
deda pastangas, kad šis meti
nis koncertas būtų iš dailės at
žvilgio geras. Kurie koncerte 
dalyvaus, nereikės graudintis. 
Po koncerto bus šokiai, prie 
geros orkestros bus galima 
prisišokti iki sočiai. Draugai, 
dalyvaukime menininkų pa- 
žmonyj, paremkime finansiš
kai juos, priduokime jiems 
ūpo toliaus darbuotis toj sri
ty j. Simpatikas
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Šiurpūs Balsai iš
Rašo

Lietuvos Katorgos
(Tąsa)

Šią mintį pulkininkas Brazulevi- 
čius visai sugriovė. Jis eidamas tei
sėjo, advokato ir valstybės gynė
jo pareigas bausmę tiksliai parenka 
pagal nusikaltimo dydį. Ir todėl nėra ko 
visai stebėtis, kad minėtoj studentų by
loj teisiamasis Natkevičius už dalyvavi
mą pasikėsinime prieš ’ministerio pirmi
ninko gyvybę buvo nubaustas tik šešis 
mėnesius. Jo neišteisino, nes rado kaltu 
ir tą kaltę taip tiksliai atsvėrė, kad bau
smė už ją turėjo kristi nuo mirties iki 
šešių mėnesių. Be to, jis aiškiai įrodė, 
kad visuomenės mokslo vadovėliai, iš ku
rių mokomi gimnazistai, aiškiai šmeižia 
tautišką vyriausybę. Ten rašoma: "Karo 
lauko teismai veikia karo metu.” Kodėl 
gi karo, jei jie yra geriausi ir taikos 
metu. Juk tai neabejotinas tautiškos kul
tūros laimėjimas. Reikia tikėtis, kad 
tautiškoji vyriausybė pulk. Brazulevičių 
pristatys ne tik generolo laipsniui, bet ir 
Nobelio taikos premijai gautį- nes jis 
karo lauko teismus pritaikė taikos są-X 
lygoms, visai nereikalingus padarydamas 
civilinius teisėjus ir teisių fakultetą.

Lietuvoj kiekvienas žymus žmogus no
ri būti ne tik žymus, bet ir garsus. To
dėl ponia Tautos Vadienė visada globo
ja žymiausias arbatėles, atidaro paro
das ir šelpia vargšus, ministerienės—ug
do keisčiausios veislės šuniukus, pulki
ninkas Brazulevičius—ilgametis ir ne
pakeičiamas Lietuvai pagražinti draugi
jos pirmininkas. Tautiškos minties laik
raščiai stambiom raidėm rašo, kad jo 
rūpesčiu ties Veliuona pastatytas kry
žius, pasodinti keli medeliai ir miesto 
sode pastatyti trys suolai. O kiek jo pa
sirašytais sprendimais supilta kapų, ant 
kurių auga trąši žolė ir draugų bei gi
minių pasodintos gėlės? Iš tiesų, argi 
negražu, kai Kauno apylinkėse žaliuoja 
vasarą kupstas po kupsto? Argi nema
lonu, kai šešto forto pašlaitėse auga gė
les, kurias prižiūri senutės motinos, se
sers arba draugai. Tikrai galima būtų 
pasigrožėti karo lauko v scena, kai pasi
girsta :

—Stok! teismas eina,—ir pro šonines 
duris įeina penki kariškiai. Priekyj pul
kininkas—Lietuvai pagražinti draugijos 
pirmininkas, užpakalyj jo karininkai su 
akselbantais, baltomis pirštinaitėmis ir 
ilgais lenktais kardais. Pulkininkas pri
ėjęs prie stalo nusiima kepurę ir pa
lengva tampydamas kiekvieną pirštą at
skirai numauna pirštines.

Tas viskas primena teatro vaidinimą, 
kuriuo tikrai galėtum pasigrožėti, jei ša- i 
lia tavęs nestovėtų kareiviai su nuogais 
durtuvais ir neliūdytu, jog šis vaidini
mas vadinasi tragedija, už kurią liaudis 
apmoka geriausių žmonių gyvybėmis.

♦ * *

Karceris
Tas ne didvyris, kuris būdamas direk

torium nepasistatė namų, tas ne patri- 
jotas, kuris netarnavo žvalgyboj, tas ne 
kareivis, kuris nestovėjo po šautuvu ir 
tas ne kalinys, kuris nebuvb karceryj. Dėl 
karcerio maža ką tegalima pasakyti. Te
kalba už mus visus nežinomasis kalinys, 
penktąją dalį bausmės.išbuvęs karceryj.

Aš pykau ant savęs, keikiau save, va
dinau apsileidėliu, neklaužada—kam tiek 
mažai išmokau dainų, kam atpratau 
švilpaut. Nes dabar tas viskas reikalin
ga. Čia galima nesmarkiai dainuot, pa
tylomis švilpaut, sargas neišgirs. Jam 
durų darinėt nereikia, stovėt nėra ko. 
Prislenka, staiga žybterėjęs elektrą pa
sižiūri, paklauso ar aŠ nebeldžiu, ne
šūkauju norėdamas susikalbėt su viršuj 
gyvenančiais kaliniais, ar nesikraustau 
iš proto ir nueina.

Išrėkiau visas mokėtas dainas prade
dant revoliucinėmis ir baigiant piemenų 
blevyzgomis. Dėl to skauda žiaunys ir 
gerklėje kažkaip kartu. Vis dėlto ir to
liau norėtųsi dainuot, šūkaut ne iš links
mumo, o iš nuobodumo. Nuo vienatvės, 
nuo. neįprastos tylos reikia kuo nors gel
bėtis, ką nors prasimanyti. Įkyru kai 
triukšmas, kai kalvėj nuolat pykši, kai 
ūžia dirbtuvės, kai koridoriuj šūkauna 
sargas ir kalifaktoriai. Bet tai išgany
mas. Mirtina tyla, kurią tenka patirti 
karceryj, gimdo slegiančią melancholiją. 
Ji prasiskverbia į dvasią, į sąmonę. Ji 

/.apgaubia paslaptingumo jausmu. Ir vis- 
tada tampa neįprasta, abejingą, lyg

Or.
mėnesienos naktį, kurtaus miško vienu
moj. Tada sunku atskirti, kas fantazija 
ir kas realu.

Ausys tampa be galo budrios: mažiau
sias bildesys, riksmas ar geležinių durų 
trenksmas tuojau šiurpuliais nueina per 
visą kūną. Nerimo pilnas imi tada laukt 
kažko netikėto, baisaus. Rodos, ateis bū
rys sargų, lieps išeiti ir ves per rūsius 
kažkur į nežinomą vietą. O ten... Atro
do, kaip būtų gerai, jei viešpatautų am
žina kapų tyla. Triukšmas išgelbsti mus 
nuo pamišimo.

Galvoti apie laisvę, apie paliktus pa
žįstamus, užmiršti, kad esi giliam kalė
jimo požemyj yra malonu, bet ir pavo
jinga. Vargas tam, kuris kalėjime lais
vės dvasia gyvena. Jeigu kas iš mūsų 
atimtų viltis, mes žlugtume, bet laimin
gas tas, kas mažiausia viltimis gyvena. 
Tuo karceris ir įkyrus, kad neturėda
mas ko veikt, turi galvok apie save. Ir 
galvoji, kuri fantazijas, kurių paskum 
pats gėdiniesi.

Plikos sienos, lubos ir cementinės grin
dys. Kampe stovi kibirėlis, bet ir jis ne 
pramogai, o visiems gamtos reikalams 
atlikti. Suolą, stalą, lovą, čiužinį, pagal
vę ir visus kitus patogumus atstoja grin
dys. Kampe—kepurėn sukrauti indai: 
bliūdas, puodas ir šaukštas. Bliūdas be
veik nereikalingas, nes per septynias pa
ras aš tik vienus pietus tegavau. Puo
dukas skirtas vandeniui, kurį gali gerti 
laisvai, užsikąsdamas kasdien gauna
mais 600 gramų duonos. Valgyt norisi, 
bet ne taip jau baisu.'Apie valgį, kaip ir 
apie laisvę stengiesi negalvoti, nes juo 
dažniau jį prisimeni, juo skanesnis jis, 
juo labiau po krūtine graužia kirminas.

Graibiausi po kišenes, bene rasiu nuo 
kratos užsislėpusį popiergalį, kurį gali
ma būtų skaityt arba atmintinai išmokt. 
Nors ir tuščias, visgi darbas. Bet ir ra
dęs būčiau nepasinaudojęs — karceryj 
dieną ir naktį tamsu. Rėždama akis su
žiba elektra kelioms sekundėms tik pa
tikrinimo metu. O šiaip—gili naktis. Be
je, gelminėse langinėse yra palikta 
kumščio" didumo skylė, išpinta smulkiu 
vielų raizginiu. Per ją galima atskirti 
dieną nuo nakties, nors saulės spinduliai 
ir nepatenka.

Karceryj praustis, kojų autis, drabu
žių vilktis nereikia. Viskas atliekama iš 
karto trims, penkioms arba septynioms 
paroms. Tiek—kiek esi nubaustas.

Penktą parą už durų išgirdau kažką 
šlamant. Naujiena nebloga. Nors dabar 
įrengti keturi karceriai, bet nubaustųjų 
tiek daug, kad į vieną reikia talpinti bent 
po kelis. Pas mane net du įleido. Abu 
ne politiniai. Nubausti už tai, kad die
nos metu gulėjo ant narų. Jie keikėsi, 
kerštu grąsė sargams, sakosi visai ne
gulėję. Sargai tarp savęs lenktyniuoja 
pareiškimais norėdami pasirodyt admi
nistracijai labai stropūs esą. Gali virši
ninkui, padėjėjui, valstybės gynėjui ar 
kam kitam iš vyresnybės aiškint, kad 
sargas prasimano, gali kviest liudinin
kais visą kamerą, visvien sargas, o ne 
kalinys bus teisingas. Antra vertus, nė
ra kada nei aiškintis, nei liudininkų 
šaukti. Žiūrėk, ateina vyresnis ir visai 
nelauktai liepia eit į karcerį. Klausi už 
ką, o jis:

—Ėik greičiau, atsėdėjęs galėsi aiš
kintis.

Kalėjime jau tokia tvarka, kad joki 
skundai bausmės vykdymo nesulaiko. O 
atsėdėjus skųstis—kišti pirštus tarp du
rų.,.

Mano bendrininkams karceris dar’ 
sunkesnis buvo. Pasirodo, jų rūkorių 
būta. Aš niekad nemaniau, kad žmonės 
dėl laikymo galėtų taip kankintis. Jie 
nerimavo, išjieškojo plyšius, užkampius. 
Vienas užsikoręs ant lango pro kumščio 
dydžio skylę šaukė kieme besisukinėjan
tį šlaviką, antras užsiglaudęs prie durų 
kalbino kalifaktorių. Gerokai padėję pa
stangų vis dėlto gavo kiek tabako ir tik 
vieną degtuką. Tabako pakaks keliems 
kartams, o ugnies—vienam. Tad vienas 
ilgai negaišdamas išpešė marškinius ir 
nuplėšė gerą padalkų gabalą. Antras pas 
mus visus drabužiuose surado plieninę 
sagą. Per sagos skylutes pervėrė iš 
marškinių siūlų nuvytą virvutę, ji gerai 
suvyta ir todėl ją tampant, saga ūž- 
dama sukasi tai į vieną, tai į antrą pusę.

__  . (Bus daugiau)
/ i

Kodėl Loud onas Pasidarė 
Tamsiausiu Pasaulio Miestu?

Jau praėjo penki mėnesiai, 
kaip viršum Londono nebuvo 
matyti nė vieno lėktuvo.

Stebėtojų korpuso lėktuvai 
dažnai naktį kontroliuoja Lon
dono ugnis. Per visus praėju
sius karo mėnesius tarp An
glijos piliečių ir jų oro gynė
jų eina tikra “kova.” žmo
nės skundžiasi, kad Londonas 
esąs tamsiausias miestas pa
sauly, kad aptemdinimo griež
tumai niekuo nepateisinami, 
kad dėl to griežtumo gatvėse 
nelaimių skaičius esąs milži
niškas ir visas gyvenimas visai 
be reikalo padarytas labai 
sunkiu. Laikraščiai ir daugelis 
organizacijų pasiekė to, kad 
vyriausybė turėjo nusileisti ir 
vėl leisti apšviesti prekylan- 
gius, žinoma, visiškai silpnai, 
ir įrengti “karo meto” gatvių 
žibintus, kurie panašūs į ma
žas kišenines batarėjas, ir pa
kabinti trečio aukšto aukštu
moj. Bet tai ir visa.

Man pasisekė sutikti vieną 
tų lakūnų, kurie atlieka Lon
dono “naktinį patruliavimą,” 
ir aš, žinoma, išnaudojau pro
gą pasiskųsti dėk tamsiųjų 
gatvių. Kaip galima be prie
žasties priversti žmones gy
venti tokioj pragaro tamsoj ? 
Ir Berlyne ir Paryžiuj žmo
nės gyvena dainuodami ir jie 
nieko nežino apie tokius griež
tus nuostatus.

Lakūnas nusišypsojo:
—Neginčiju, kad Londono 

aptemdinimo nuostatai griež
tesni, negu Paryžiuj ir Berly
ne.

—Aha, atsakiau aš, tai 
tamsta pripažįsti, kad esate 
nuėję ligi kraštutinumų.

—Nieko panašaus, atsakė 
lakūnas. — Tik pasiklausykit. 
Mūsų lakūnai, kurie karo pra
džioj atliko žvalgybinius skri
dimus į Vokietiją, praneša, 
kad Berlynas buvęs visiškai 
aptemdintas, taip pat kaip 
Lohdonas. Mes neabejojam, 
kad Vokietija, lygiai kaip ir 
mes, skaitosi su jos miestų puo
limo galimumu. Paskiau aptem
dinimo nuostatai buvo sušvel
ninti. Priežastis buvo visai pa
prasta. Vok. įsitikino, kad san
tarvininkų karo taktikoj} neį
eina ramių gyventojų bombar
davimas, ir kad iniciatyva 
pulti miestus visiškai palikta 
vokiečiam. Taigi, Berlynas ne
turėjo reikalo prisidengti ne
matomumo skraiste. Jis neturi 
ko bijotis.

—O Londonas,—kalbėjo to
liau lakūnas,—negali leisti sau 
tokios prabangos, nes mes ne
sam tikri, kad vieną naktį vo
kiečiai nesumanys bombarduo
ti Londono. Todėl mes turim 
būti pasiruošę, nes Londonas 
lengviau pasiekiamas tikslas, 
negu Paryžius, o taip pat 
priešui įdomesnis kariniu po
žiūriu. Tuo ir išaiškinami 
griežtieji aptemdinimo nuo
statai. Tarp kitko žmonės ligi 
šiai dienai tikrai nesupranta, 
ką duoda aptemdinimas. Pa
vyzdžiui, nors Londonas ir 
pats “tamsiausias” miestas 
pasauly, tačiau jis nėra visiš
kai “paslėptas,” ir to negali
ma pasiekti pačiom radikališ- 
kiausiom priemonėm. Mėne
sienos naktim visai nereikia 
šviesų, kad iš oro “apčiupinė- 
tum” miestą. Bet ir aptemdi
nimas visai nepadeda miestui 
“išnykti,” jis tik neduoda 
priešui' surasti mieste tam ti
krus taikinius.

Mano bendrakalbis dar pa
pasakojo, kad iš paukščio 
skridimo pažįstąs Londoną, 
kaip savo delną, tačiau su di
deliu sunkumu tegalįs orien
tuotis viršum aptemdinto mie
sto. Jo ribos tamsoj taip ne
aiškios, kad sunku žinoti vir
šuj kokios miesto dalies la
kūnas skrenda. Aptemdintasis 
Londonas, iš oro žiūrint/ at
rodo lyg antras žvaigždėtasis 
dangus—po lėktuvu. Ir tas 
žvaigždėtasis dangus — kurio 
spindulius sudaro atskiros ma
žos ugnelės, dažnai tik einan-

šimtim. kilometrų aplink, ap
imdamas ir kaimyninius mies
tus, kurių atskirti negalima. 
Priešo lėktuvam tokios sąly
gos lieka numesti savo bombų 
krovinį kur pasitaiko — t. y. 
ant ramių gyventojų galvų. 
Aptemdinimas to nesutrukdo, 
bet jei jis būtų ne toks griež
tas, priešui lengvai pasisektų 
surasti dokus, geležinkelio 
mazgus, laivų statyklas, . til
tus ir k. objektus, kurių bom
bardavimas -galėtų sudaryti 
valstybei didelius nuostolius.

Periodiniai pakartojamų pa
truliavimo skridimų uždavinys 
—išaiškinti kiek miestiečiai 
skatina arba trukdo Londono 
nakties užmaskavimą. Tie 
naktiniai skridimai, pavyz
džiui, parodė, kad nežiūrint 
geležinkelio valdybos visose 
smulkmenose griežtai vykdo
mų aptemdinimų, 'iš oro vis 
dėlto galėjo aiškiai matyti bė
gius. Juos apšvietė bėgių pa
kraščiais esančių privačių na
mų langai. Policija pradėjo 
tardymą. Paaiškėjo, kad bė
gių link paprastai išeina na
mų “kiemo langai” ir butų 
gyventojai mažai jais rūpino
si, manydami, kad niekas jų 
nepastebės: juk policininkai 
vaikštinėja gatvėm. Dabar tų 
namų gyventojai nubausti ir 
vėlesnieji oro patruliavimo 
skraidymai parodė, kad gele
žinkelio bėgių jau nebematyti.

Nors ir kaip silpnos bebūtų 
automobilių šviesos, tačiau iš 
oro jos padeda orientuotis. 
Tačiau nuo to laiko, kai au
tomobiliai tūrėjo privalomai 
apdengti šviesas tam tikrom 
“kaukėm,” gatvių šviesiosios 
linijos Londono naktiniam vei
de išnyko.

O pėstininkai? Keista buvo 
išgirsti, kad paprasta kišeninė 
elektros lemputė aptemdinimo 
metu gali būti tikra vadovau
jama žvaigžde nakties lakū
nam. Nors ir kaip silpna bū
tų jos švieselė, tačiau ji sie
kia didelių aukštybių.. O Lon
dono oro cerberiai, kaip ma
tyti, nemėgsta juokų ir, kai

Gaukite Gėry Žolių
Čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

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

žoles, 15 centų.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.
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jiem- atrodė, kad londonieČiai 
perdaug “žaidžia” savo lem
putėm, įteikė skundą.

Štai, todėl Londono polici
ninkai pereitą savaitę eilę 
nupstatam nusižengusių ėjėjų 
apdovanojo protokolais. O jie 
nusikalto tuo, kad šviesos 
spindulį leido ne tiesiog že
myn, bet pirmyn.

Atsisveikindamas su lakū
nu jaučiausi esąs gudresnis 
trim dalykais: pirma, kodėl 
Berlynas šviesesnis; antra — 
kodėl Londonas tamsesnis;

trečia — kodėl Londonas liks 
rūpestingai aptemdintas ligi 
pat karo pabaigos. Raminau 
save tuo, kad užsirioglinti ant 
palangės užkabinėjant tamsią
ją uždangą dabar reikia tik
tai apie šeštą valandą, o gruo
džio mėnesį tai jau reikėdavo 
daryti apie ketvirtą.

A. Grantas (“B. Z.”).

Berlin, — Nazių spauda 
rašo, kad Vokietijos oro lai
vynas esąs priruoštas "su
naikint” Angliją.
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VISOS DĖŽUTĖS PLIENINES. NE
RŪDIJANČIO PLIENO stiprus šal
dytuvas. Šaltumo rodyklė. Viduje švie
sa. Daržovėm klėtka. 7 kavalkų spal
votos lėkštės. Garsus įbudavotas plie
ninis G-E Taupomasis prietaisas..

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

k NUOLAIDA 
KAINOJE!

Jūs dabar galite pirkti G-E 
Model LB6B 62 ku. pfd. dy
džio, 1940 model už

$114*75

Šeimoms iš keturių ar daugiau reikia 
DIDELIO Šaldytuvo—ir štai yra gro
žybė už nužemintą kainą! Visi pato
gumai, Taupumas ir Patvarumas Di
delio Gerumai Electric! Virš 16 ket. 
l>ėd. 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, prisišaldykite daugiau ledo - 
ir nepritrūkite vietos savo šaldytuve 

nuostoliais iš priežasties per grei- 
“mainymo."

$11475

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

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

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 {mokėjimų.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai Vyrų Siutai
ir Paltai ir Paltai
$21.50 $24.50
Buvo $25.00 Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

4

i
♦

Tel. Virginia 7-4499

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. Trlanglo 5-8622

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150J Koplyčias suteikiam nemokamai> visose dalyse miesto

Inside Phone 
EVergrcen 4-6485

Office Phone 
EVergrcen 8-1090

FLUSHING
' - •

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night
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izaheth, N. J
Penktai puslapis

Endicott St. Visos dalyvaukite ir at- tuvių kalbos, rašybos ir dainų. Te- 
siveskite ir naujų narių; (82-84) 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) V. J '

Philadelphia, Pa NOTICE is hereby given that License No. 
L 899 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., fiorough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

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

Ant sekretoriaus, Vinikas 
58, Pilka 35, Michelsonas 8.

Ant iždininko, Gugis 45, 
Bačiūnas 44, žebrys 10.

Ant iždo globėjų, Mockus 
52, Mikųžiūtė 45, Dargis 43, 
Brazauskas 43,% Januškevičius 
8, Urbonas 4.

Ant daktaro kvotėjo, Bie- 
žis 13, Stanislovaitis 80, Grai- 
čiūnas 26.

Grigaitis Nebeišrinktas 
Delegatu

Delegatų į seimą nutarta 
rinkti IĮ, tiek mūsų kuopai 
pripuola sulyg narių skaičiu
mi. Gi nominuota net 21. 
Pirmu balsavimu, kuriame da
lyvavo 95 nariai, išrinkta 9 
delegatai; kiti du pegavo rei
kalaujamos didžiumos.

Tik ketvirtu balsavimu iš
rinkti likusieji du delegatai. 
Daug narių jau buvo išvaikš
čioję. Buvo numanu, kad 
Grigaitis nepraeis. Vienas jp 
bernelis, Stulpinas, pradedant 
trečią balsavimą, pradėjo is
teriškai šaukti: “Balsuokit visi 
už Grigaitį!” Bet ir tas nieko 
negelbėjo.

Paskutiniu laiku suskaičius 
balotus pasirodė delegatais į 
seimą išrinkti šie:

A. Zalatorius, M. Vaidyla, 
J. Balčiūnas, F. Platkauskas, 
Dr. Zimontas, Dr. K. Drauge
lis, Dr. A. L. Graičiūnas, Juo
zapavičius, J. Locaitis, P. Mil
ler ir V. B. Ambrose. Devyni 
sandariečiai ir du grigaitiniai.

Taigi, Grigaitis, Apšvietos 
Komisijos narys, savo kuopoj 
negavo užtektinai balsų, kad 
delegatu būtį.

- Priimta keli pasiūlymai sei
mui ir pataisymai prie kons
titucijos. Buvo kilusios gana 
karštokos diskusijos dėl nukė
limo seimo į vidurmiestį, vie
toj laikyti jį Lietuvių Audi
torijoj. Net trys mūsų kuopos 
nariai yra komisijoj rinkimui 
pasveikinimų į seimo albumą. 
Du jų pareiškė, jog lietuviai 
biznieriai taip esą užsirūstinę 
ant grigaitinių už nukėlimą 
seimo į vidurmiestį, kad ne
nori nei kalbėti apie kokių tai 
pasveikinimų davimą.

Atrodo, jog tokis negražus 
išstojimas prieš liutuvius Gri
gaičiui jau pradeda atsirūgti. 
Gal jis kada nors dasiprotės, 
jog ne “down town” darosi 
pragyvenimą, o iš tų pačių 
lietuvių biznierių, profesiona
lų ir paprastų darbininkų, ku
riuos taip paniekino.

Po susirinkimo keli naujie- 
niečiai sakė, kad bus sutverta 
nauja kuopa ir Grigaitis vis- 
tiek bus delegatu. Bet juk 
jis jau dalyvavo balsavimuo
se, net kandidatavo į delega
tus, tai iš naujos kuopos jis 
negalės būti delegatu.

Neišrinkimas Grigaičio de
legatu kuojoj, kur yra Wisas 
“Naujienų” štabas, rodo ir 
menkutę “Naujienų” įtekmę.

Bagočius čia irgi gavo ma
žumą balsų. .

—SLA Narys.

Mūsų Vietinis Veikimas
Kovo 31 d. įvyko Literatū

ros Draugijos 6-to Apskričio 
komiteto posėdis. Draugai ap
svarstė Draugijos stovį ir ki
tus bėgančius reikalus. Ypa
tingai visi komiteto draugai 
rimtai ir nuosekliai svarstė, 
kaip pakelti Draugijos stovį, 
kaip pakelti ją nariais, kaip 
Philadelphijoj, taip ir jos 
apielinkėj. Paaukauta iš iž
do kanadiečių draugų leidžia
mam “Liaudies Balsui.”

Tą patį nedėldienį įvyko vi
sų progresyvių organizacijų 
veikiančio komiteto platus su
sirinkimas/ kuriame aptarta 
keletas ateities veikimo svar
bių klausimų, kaip tai, “Lais
vės” naudai rengiami pikni
kai Baltimorėj ir Philadelphi
joj.

Susirinkime kalbėjo kana
dietis d. Janauskas apie ten 
esančias lietuvių sąlygas ir pa
lietė daugelį kitų svarbių 
klausimų. Drg. Janauskas pa
daręs per metus laiko pusėti
ną progresą savo kalboj ir ži
nojime. Jo kalba klausyto
jams patiko ir surinkta pusė
tina parama dėl “Liaudies 
Balso.” Paaukauta t. p. $10 iš 
V. K. iždo.

Pasakė sėkmingą agitaty- 
višką prakalbėlę Senas Vincas 
apie Literatūros Draugiją, 
kviesdamas susirinkusius tapti 
jos nariais. Labai pageidauja
ma, kad ir kiti toki mūsų or
ganizacijų susirinkimai sėk
mingi įvyktų,, kaip kad per
eitas.

Užbaigimui žieminio sezono 
lietuviai ir rusai rengia gražų 
parengimą su koncertine pro
grama ir šokiais 4 d. gegužės, 
Liaudies Name. Šio parengi
mo turėtų nepraleisti nė vie
nas darbininkiškai nusiteikęs 
lietuvis, nes parengimas bus 
labai geram ir svarbiam tiks
lui. Tėmykit apgarsinimus, 
kur bus plačiau apie tai pra
neštą. ,

Balandžio 1 d. įvyko Lite
ratūros Draugijos 10 kuopos 
susirin
mas nebuvo labai skaitlingas, 
bet ir vėl svarbus, nes d. Mu- 
lokaitė gavo 7 naujus draugus 
prie kuopos. Na, tai jau mū
sų kuopa gavo per du mėnesiu 
25 naujus narius.

Apart kitų svarbių raportų 
ir tarimų, kuopa nutarė, kad 
ateinantį vasaros sezoną tu
rėt prie progos draugiškus iš
važiavimus į parkus, kur bus 
keliama ir diskusuojama įvai
rūs klausimai, ir dėl palaiky
mo draugiškumo, ne tik tarp 
narių, bet ir mūsų judėjimo 
simpatikų. Parinkti laiką ir 
padaryti pranešimus drąugiš- 
kiems išvažiavimams pavesta 
kuopos korespondentui.

Būtų labai geistina, kad 
si draugai ir draugės šio 
rimo 
kius 
kaip

Kovo 29 d., 1940, 10 vai. ry
te, American Type Founders, 
Inc. (Kelly Press), darbinin
kai išėjo į streiką. Darbininkai 
reikalauja pripažinimo unijos 
ir pakėlimo algų visiem dar
bininkam. Didžiuma darbinin
kų susiorganizavę į Interna
tional Association of Machin
ists (AFL).

Streikierių ūpas labai geraš. 
Masiniai pikietai labai sėk
mingi. Masinis pikietas įvyks
ta nuo 7:15 iki 8:45 ryte. Po 
pietų, nuo 4 iki 5 :30.

Jeigu streikieriai taip ge
rai laikysis, tai bosai artimoj 
ateityj bus priversti taikytis. 
Darbininkai, visi kaip vienas 

visi.
bo- 
po 
ir

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

ANTHONY SANTORA, Jr. 
Dyker Liquor Store

546—86th Street Brooklyn, N. Y.

SO. BOSTON, MASS.
Vaikų mokyklėlė vis dar tebelai

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

con-

PASTABOS
vi-

25 ir daugiau—

šiuom antrašu:

427 Lorimer St.

Y.N.

nuo $1.50

8ir

Chicago, III Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži

Detroit, Mich nuolaidą

OE=Z3OI

atėjo pilnai susiorganizavę; | gą3 ir koncertas

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

paramos.
ir Michigano 

Federacija. Ji 
platų tyrinėji-

Daimontai 
Melsvi-balti 

perfekto

vi- 
ta- 
to-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
vyriausybėje jie, matyt,

IŠ SLA 36-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMO

BALTIMORE, MD.
*

ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 
d. balandžio. Liet. Svet., ant 3-čių 

lubų, 853 Hollins St.* Kviečiame na
rius dalyvauti susirinkime, turime 
daug svarbių dalykų svarstyt ir 
taipgi yra prisiųsti įžangos bilietu
kai “Laisvės” pikniko, kuris įvyks 9 
d. birželio. — A. Ž., Sekr.

(82-84)

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)

mas. Nors susirinki-

je 
nenori nusileisti niekam iš
tikimume Smetonai ir jo 
politikai.

laikytųsi ir lankytų 
draugiškus išvažiavimus, 
bus pranešta.

Kuopos Koresp. LICENSES 
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL

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

prakalbos, Laisvės Choro Svet., 155 
Hungerford St., 7:30 v. v. Kalbės • 
drg. Z. Janauskas iš Kanados, 
“Liaudies Balso” redaktorius, jis1 
daug naujo mums papasakos. Todėl 
kviečiame skaitlingai dalyvauti. — 
Kom. (83-85)

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.

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

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

the premises.
LAURIE NURKEW1TZ
Flat Iron Bar & Grill

Engert Ave., Brooklyn,

Saldainiai iš Lietuvos

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7249 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 — 4th

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

augstyn

w
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laikykimės, pikietuokime 
Nes masinis pikietas tai 
sams didžiausias “peilis 
kaklu.” Laikykimės visi 
laimėsime.

žinomas daiktas, kaip 
suose streikuose, taip ir šia
me streike, yra ir išdavikų 
(skebų). Taipgi ir lietuvių 
tautos yra sugedusių sūnų, 
streiklaužiauja ir tiek. Atmin
kite, kad ir jūs tokie pat 
skurdžiai darbininkai, ir jūs 
bandote sulaužyt streiką. Tie, 
kurie streikuoja, kovoja už 
geresnį kąsnį duonos, savo ir 
sykiu jūsų šeimynų, o jūs ske- 
baujate.

Vietinėj spaudoj kompani
jos prezidentas Mr. Jones 
pareiškė, kad tik apie 25% 
užsispyrėlių sustreikavo, kom
panijai nežinant. Tai grynas 
melas, iš 380 darbininkų pasi
liko tiktai apie 80, o kiti' su
streikavo.

Unija vedė derybas per 5 
mėnesius su kompanija. Unija 
darė visokius didelius nusilei
dimus bosams, bet bosai vis
ką atmetė. Kovo 27 d. unija 
vėl bandė tartis su kompanija. 
Kovo 28 d. kompanija sutiko 
turėt pasitarimą kas link kon
trakto. Unijos atstovai atėjo į 
ofisą, bet sekretorė pranešė 
atstovams, kad kokio ten Mr. 
Williams nėra, jis išvažiavęs 
į New Yorką. Bet atstovai pa
stebėjo, kad tas pats Mr. Wil
liams sėdi prie kitos deskos. 
Unijos atstovai išeidami iš ofi
so pasakė: “Mes daugiau čia 
nebeateisim, nes Mr. Williams 
ten sėdi.” Tai kitokios išeities 
ir nebuvo.

Kovo 29 d., 10 vai. ryte, 
einant į darbą, darbininkai 
gavo pranešimą, kad šį rytą 
prasideda streikas. Taip 
buvo. Streikieris.

Sandariečių Sleitas Laimėjo 
P. T. Rinkimus ir Didžiumą 

Delegatų
Balandžio 3 d. vakare įvyko 

SLA 36 kuopos mėnesinis su
sirinkimas, kuriame buvo 
renkama Pild. Taryba ir de
legatai į seimą.

Susirinkimas buvo šauktas 
atvirutėmis ir dalyvavo 95 na
riai, iš suvirš 300. Kadangi 
svarbiausieji punktai susirin
kime buvo valdybos ir dele
gatų rinkimas, tai maža ką 
daugiau ir svarstyta. Perbė
gus ant greitųjų komisijų ra
portus, eita prie balsavimų.

Sandariečiai į susirinkimą

atsipešė ir nariam išdalino la-' 
pelius, kuriuose sužymėti var
dai jų siūlomų delegatų į sei
mą. Tuo tarpu “pažangie
ji” (grigaitiniai) sąvo de
legatų “sleito” viešai neiš
statė. Jei jie ir buvo susita
rę; tai tą laikė tik savo mažos 
grupelės tarpe; kiti nežinojo.

Į Pild. Tarybą, išskiriant K. 
Gugį, tautininkai gavo didžiu
mą balsų. Kaip balsų skaity
mo komisija paskelbė, rezul
tatai Pild. Tarybos balsavi
muose yra sekami:

Ant prezidento, Laukaitis 
50, Bagočius 43, Miliauskas 
8.

Ant vice-prezidento, Kerše- 
vičius 54, Mažukna 46.

h

Cleveland, Ohio

prisiruošimui prie 
Gegužės. Konferen- 
gana sėkminga.
Clevelaųde Geguži- 

įvyks 
M u si c

Prisiruošimas prie Gegužinės
Kovo 31 d. Kroatų Name 

įvyko tautinių grupių konfe
rencija 
Pirmosios 
cija buvo 

šiemet
nes apvaikščiojimas 
Public Auditorium 
Hali. Tai bus masinis mitin-

Tikimasi 
turėt tiek publikos, kad sve
tainė būtų pilnutėlė. Įvairios 
tautinės grupės stoja į lenkty
nes tikietų pardavime. Rei
kią, kad h* lietuviai gerai pa
sidarbuotų.

Vyriausiu Gegužinės mitin
go kalbėtojum bus William 
W. Weinstone. Tai viepas iš 
puikiausių Amerikos kalbėto
jų. Rep.

paaukojo $1,000 į apsigynimo 
fondą. Chevrolet lokalas pa
skyrė $650. Be abejonės, pa
seks kiti CIO unijų lokalai.

Be to, šis komitetas nuta
rė pasiųsti atsišaukimą į vi
sus CIO unijų lokalus po visą 
šalį ir prašyti

Gerai veikia 
Civilių Laisvių 
dabar praveda
mą apie valdžios ir reakcio
nierių pastangas sunaikinti 
piliečių demokratines laisves 
ir neužilgo Flinte šauks mil
žinišką masinį susirinkimą.

Valstijos gubernatorius 
Dickinson, matyt, pritaria re
akcionieriams, nes iki šiol dar 
nėra nė žodžio ištaręs prieš 
jų siautimą Detroite ir kituose 
miestuose. šitokį kaltinimą 
yra gubernatoriui padariusios 
CIO unijos. Rep.

Kaip pasirodo, tai šiemet 
New Yorko Pasauline Pa
roda bus pusėtinai sausa ir 
sumenkus. Daug svetimų 
šalių visai nebedalyvaus. 
Nebebus nei Sovietų Sąjun
gos, nei Lietuvos pavilijono. 
Daug ir šios šalies valstijų 
žada nebedalyvauti.

Iš tos parodos beliks vei
kiausia antrasis Coney Is
landas, kur bus visokių “pa
traukimų”, bet labai mažai 
tikro žingeidumo.

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

NOTICE is hereby given that License No 1 
GB 12038 has been issued to the undersigned 
to sell bęer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverrfge Control Law at 249 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

SAM SELTZER
249 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tliat License No. 
RW 434 has been issued to the undersigned j 
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 that 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 on the 
premises.

FELIX Ix>ROY SCHRAUTH 
Canarsie Shore

E. 92nd St., Brooklyn, N. Y. j1814

NOTICE is hereby given that License No. i 
RL 1944 has been issued to the undersigned I 
to sell beer, wine and liquor at retail under I 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 156 Calyer 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

146

NOTICE is hereby given that License No. 1 
RL 7281 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 137—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

EDMOND HOURIGAN <
Ave., Brooklyn, N.

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

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti savo nami> 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.

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

kaina po 2oc už egzemplioiių, nu/ 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

Brooklyn, N. Y.

Tokio, bal. 5. — Japonai 
skelbia, būk Sovietų ka
riuomenė perėjus per Man- 
chukuo-japonų rubežių ir 
būk padegus vieną miestelį 
ties Sulfenhu.

Organizuoti Darbininkai 
Kovos už Savo Teises *

Michigano valstijos organi
zuoti darbininkai neduos ka
pitalistams ir teismams atim
ti iš jų demokratines teises. 
Reakcinių spėkų pryšakyje 
stovi teisėjas Gadola, kuris 
taip vądįnamą savo “Grand 
Jury,” originaliai įsteigtą ko
vai su raketierizmu ir ištvir
kimu, pavertė fabrikantų įran
kiu kovai prieš CIO unijas.

Kovai už darbininkų teises 
tapo suorganizuotas nepapras
tas komitetas iš keturių žmo
nių. Į komįtetą įeina Auto
mobilistų Unijos prezidentas 
R. J. Thomas ir sekretorius 
George Addes, CIO unijų šios 
apielinkės direktorius Gus 
Scholle, ir Michigano'’ valsti
jos CIO sekretorius John Gib
son. Komitetas turi už tikslą 
sukelti 20 tūkstančių dolerių 
apsigynimo fondui. Automobi
listų Unijos Buick lokalas jau

Visai nutilo ar užmigo 
kadaise buvęs veikėjas de- 
troitietis Žagaras. Jis ir pa
rašyti mokėdavo ir dažnai 
parašydavo. Bet dabar turi 
didelę vaistinę, gyvenimą 
daro gerą ir tyli sau.
" Aš tai negalių suprasti, 
kaip buvusių veiklių žmo
nių socialiniai jausmai taip 
sustingsta.

Brolis Žagaras neturėtų 
pasiduoti. Energijos jis dar 
turi, svieto reikalus irgi se
ka. Dar daug galėtų mūsų 
spaudai padėti.

Girdėjau, kad Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
jauni sporto mėgėjai žada, 
ryšyje su seimu rugpjūčio 
mėnesį, apart kitų spor
to lenktynių, duoti ir golfo 
lenktynes. Tai būtų labai 
neteisinga Brooklyno golfi- 
ninkams. Mat, jie dar tik 
pradeda, o Chicagos lietu
viai golfininkai yra jau ve
teranai. Mums būtų sarma
ta jiems į akį kibti.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 747 has been issued to the undersigned 
to sell wine and Ijquw at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 433 Flathush Ave. Ext?, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.
PARAMOUNT. WINE. LIQUOR STORE, Inc 
433 Flatbush Ave. Ęxt., Brooklyn, N. Y.

137—5th

NOTICE 
RL 1689 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1380 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

COST CURTIS, INC.
1380 Broadway, Brooklyn,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Am. L. M. Kliubo ekstra susirin
kimas įvyks 9 d. balandžio, 8 vai. 
vakare, 920 E. 79th St. Šiame susi
rinkime kviečiamos dalyvauti ne tik 
kliubo narės, bet ir kitų organiza
cijų moterys. Tarsimės apie Motinos 
Dienos apvaikščiojimą. Dr. J. N. 
Simans išduos raportą iš Ateivių Gy
nimo Konferencijos.

* M. R. (84-85)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

bal. 8 d., 7.30 v. v., Liet. Svet., 29

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

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

“IAISW’ administracija.
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

OSO ri

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

Telefonas EVergreen 7-1661

F"?

i
VERI-T HIN

Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontanlniy plunksnų 
Ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
L E R

BROOKLYN, N. Y.
J E W E

GRAND STREET 
Bet. Graham & Manhattan Aves.

Įsteigta 1892 . . Tel. Stagg 2-2178

701

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įręngtos dvi kpplyčips duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Šį Vakarą Dalyvaukite 
Diskusijose

Pažangieji Darbiečiai Turi 
Daug Laimėjimą ir Vals

tijos Apskričiuose

Lepkė Nuteistas 30 
Mėty Kalėti

Studentai Masiniai Išstojo 
Reikalauti Russell’io į 

Kolegijos Fakultetą
Greit bėgančių ir besikei

čiančių nuotikių eigoje kar
tais sunku viską net? pastebė
ti ir kai kada ne viskas būna 
aišku. Dėlto įvairiems svar
biems klausimams nuodugniai 
išaiškinti būna diskusijos. Jas 
turi mokslininkai, jas laiko 
valdininkai ir finansieriai, 
taipgi politikieriai. Jas turi
me ir mes, darbo žmonės, kad 
geriau išsiaiškinti kas mums 
svarbiausia.

Vėliausiems pasaulinės svar
bos klausimams gvildenti dis
kusijos įvyks šį vakarą, ba
landžio 8-tą, 7:30 vakaro,
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Įvadą diskusijoms padarys A. 
Bimba. Išgirskite, dalyvauki
te diskusijose. Įžanga nemo
kama. Rengėjai.

Prisipažinus budinėjus 
Samdytoją Turtą

Mrs. Gussie Rosen, 28 m., 
2158 Mapes Ave., Bronx, pri
sipažinus detektyvams, kad ji
nai imdinėjus nuo $50 iki 
$100 per savaitę iš savo sam
dytojų, Comco TIeating Oil 
Corp., 1910 Coney Island 
Ave. Ji kaltinama, kad taip 
pasiėmus apie $10,000.

Jinai ten dirbus per apie 
10 metų ir buvus užtikima, 
bet pastaruoju laiku pradėta 
pastebėti trūkumai ir pašauk
ti knygų peržiūrėtojai. Apie 
tai sužinojus, ji pasitraukus 
pasilsiui ir pastaruoju laiku 
nedirbus.

Laimėjusiems didelę didžiu
mą komiteto narių New Yor- 
ko mieste, pažangiesiems ge
rai einasi ir taip vadinamoje 
“up-state” dalyje valstijos.

Miesto balsavimuose pažan
gieji prieš reakcininkų Rose- 
Dubinskio - Waldmano g r upę 
laimėjo 210 iš 310-ties vietų.

Iki pereito ketvirtadienio 
vakaro ir valstijos apskričiuo
se jau turėta 104 delegatai, 
betrūko tik 62 iki sudarymo 
didžiumos. Gi labai daugelio 
apskričių balsai tebebuvo ne- 
suskaitliuoti, nepranešta.

Pažangiųjų Komiteto pirmi
ninkas Watson pasiuntė tele
grama, paskiau laišku reika
lavimus buvusiam sekretoriui 
Alex Rose, kad būtų sušauk
tas bendras abiejų komitetų 
posėdis pasitarimui, kaip pra- 
vest komiteto konvenciją, kuri 
sulyg įstatymų turi būti pra
vesta bėgiu 15-kos dienų po 
balsavimų. Pažangieji bijo, 
kad pralaimėję rinkimuose re
akcininkai bandys taip su
šaukt konvenciją, kad pažan
gieji negalėtų susimobilizuot, 
ir ten varu užsirioglint vado
vybėm

Louis (Lepkė) Buch alter, 
raketierius, nuteistas nuo 30 
metų iki gyvos galvos kalėti 
už prievarta-teroru išgavinėji- 
mą pinigų (raketą) trokais 
pervežinėtojų industrijoj. Pa
tvarkyta, kad šį terminą jis 
turėsiąs atbūti po to, kaip 
atbus 14-kos metų terminą, 
kurį jis gavo iš federalės val
džios už narkotikų šmugelius, 
šiuo kartu jisai nuteistas vals
tijos teismo.

Kartu su Lepke nuteisti ir 
du jo sėbrai. Max Silverman 
nuteistas nuo 20 iki 30 metų, 

jo sūnus Harold nuo 3 iki 
metų. v

o
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Nenori Teismuose Turėt 
Šapos “Parankumą”

Lietuvių Studentą 
Susirinkimas

Vyriausis miesto teisėjas 
Henry H. Curran įsakė išmest 
teisėjų darbo valandų rekor/ 
dų blankas, sakydamas: /

“Man nepatinka darbo laiko 
rekordai. Aš turėjau gana 
‘atėjo,/išėjo,’ kada aš buvau 
armijoj ir to man užteks vi
sam gyvenimui. Lai punktu
alumas būna mūs savigarbos 
pareiga.”

Kažin kaip teisėjas žįūri į 
šapų laikrodžius?

Rado Pamestą Kūdikį
metų,
Lietuviu A- 

Studentų Kliubas 
ir New Jersey 

Kliubas visuomet 
pagelbsti tiems 
kurie studijuoja 

gyvenamuose
Kliubo

Jau sueina 13 
puikiai gyvuoja 
himnų ir 
New York o 
apylinkėse, 
nuoširdžiai 
studentams, 
ne savo gyvenamuose mies
tuose. Kliubo susirinkimai 
skiriami socialiniams s ir kul
tūriniams tikslams.

Sekantis susirinkimas įvyks
ta 253-10 
Little Neck, L. L,

kaip

Northern Blvd., 
balandžio

Naujovė Apiplėšime
Kad nereikėtų pasirodyt, 

kur nepatogu, plėšikas įsakė 
minioj svieto einančiarų pas- 
lui Albert Lakemanui, 25 rh., 
nenukrypt nuo jo į šalį, eif 
greta jo ir nei nesumurmėt. 
Mat, Lakemanas nešė $2,700
pinigais ir daug čekių, o vieta 21 d., 4 vai. po pietų. Daly- 
jį sulaikyt buvo tikrai nepa- vaus viešnia kalbėtoja Aldo- 
tęgi—42nd St. ir 5th Avenue,! na Kundrotaitė. Visi alum
is. Y. Tad jį nusivarė į sub- nai ir studentai kviečiami at
vės stotį ir ten atėmė pinigus, silankyti.

Išgirdus kūdikį verkiant ko
ridoriuje, Mrs. D. Marker, 

• 1864—85th St., išėjo iš savo 
apartmento pažiūrėt ir rado 
apie 2 mėnesių berniuką pa
mestą koridoriuje.
padėta prieglaudon, 396 Her
kimer Street.

Kūdikis

Vaikai Rengiasi Gegužinei
Pirmos Gegužės Parado Ko

mitetas iš policijos viršininkų 
gavo leidimą vaikams susi
rinkti Chelsea Parke, kuris 
randasi prie 28th St. ir 8th 
Avė., N. Y. Jie ten sueis tie
siai iš mokyklų ir susigrupa
vę maršuos gegužinės parade.

Dienraščio Laisves

BALIUS
Išmokėjimui Naujosios Intertype Mašinos

Įvyks Balandžio 21 April
CENTRAL PALACE SALĖJE

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

George Kazakevičiai

VAIKŲ BALIUS 
Nuo 1 vai. iki 5 

, Vaikam ir tėvam įžanga veltui 

Nuo 5 vai. po pietų 
Įžanga 35c
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 to 6 Kavalkų Orkestrą

Muzika nuo 5-tos i 
vai. po pietų

1 

Bus ant vietos gaminama į 

valgiai ir aptarnaujama > 
. gėrimais Į

M—■—n_— M—

Kviečiame visą Didžiojo New Yorko lietuvių visuomenę dalyvauti šiame 
dienraščio “Laisves” baliuje, kur bendrai pasilinksminsime ir padėsime sa
vo dienraščiui išmokėti raidėms rinkti mašiną.

Baliaus Rengimo Komisija.

Balandžio 5 d. Kings Coun
ty ligoninėj pasimirė Frank 
Bakanas, 42 m. amžiaus, gy
venęs 426 So. 5th St., Brook
lyne. Pašarvotas Juozo Garš
vos šermeninėje, 231 Bedford 
Ave..K Brooklyne. Bus palai
dotas 8 d. balandžio, 2 vai. 
po pietų, National Cemetery, 
Pine Lawn, L. I.

Harry Van Arsdale ir dar 
17 elektros darbininkų unijos 
narių traukiami teisman.

šturmin-

LaGuar- 
Russellio

Balandžio 1-mą pradėta va
jus sukelt fondus įvairioms 
miesto šelpiamoms labdary- 
bėms.

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 Barberini

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN, N. Y.

Mateušas Simanavičius
į&F Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Apie trys tūkstančiai stu
dentų susirinko New Yorko 
Miesto Kolegijos. didžiojon 
salėn pereitą penktadienį pa
reikšt protestą dėl atšaukimo 
Bertrand Russellio iš filosofi
jos vedėjo, kur jis ką tik buvo 
paskirtas. Studentai 
gai užgyrė Russel jį.

Tuo tarpu majoras 
dia paskelbė, kad jis
algos sumą jau išbraukęs iš 
budžeto.

Studentai ir jų kalbėtojai 
įrodinėjo, kad galima sutik
ti ar nesutikti su Russellio fi
losofijomis, bet patsai prašaii- 
nimas - nedaleidimas fakulte- 
tan dėl žmogaus pažiūrų yra 
baisiai pavojingas mūsų ge- 
riausiems principams, visai 
nesuderinamas su demokrati
ja. ’ Jisai 

...laisvę.
Mitingui 

bert Klein, 
dentas,
prezidentas. 
Bryson ir kiti.

IŠRANDA VOJIMAI
Pasirandavoja kampinis Storas, 

tinkamas grosernei, kepyklai ar bi
le kitokiam bizniui. Yra visi įtai
symai, du kambariai užpakalyje. 
Dėl daugiau informacijų prašome 
kreiptis pas A. Ott, 18 Olive Street, 
kampas Power St., Brooklyn, N. Y.

(84-86)

ir* impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

paneigia švietimo

pirmininkavo Ro- 
19-kos metų stu- 

kolegijos studentų
Kalbėjo Lyman

Dar Tris Pikietus 
Nuteisė Kalėti

šie-Thomas E. Dewey, kuris 
kia kandidatūros į J. V. pre
zidentus, asmeniškai perim- 
siąs vadovaut teismui areštuo
tų pikiete prie Franci jos kon
sulato. Pikietas buvo sušauk
tas protestu ot prieš Franci jos 
valdžios įsakymą visus Ispani
jos pabėgėlius*išsiųst į-Fran
co budelių nagus.

Herman McCarthy, proku
roro Dewey padėjėjas, kuris 
iki šiol vadovavo nuteist 5 pi
kietus, pareiškė, kad pats 
prokuroras imsiąs “energin
gai” teist pikietus. Liekasi 
teist dar 51 pikietas.

Grupė 
skaičiuje 
Malcolm 
Dodd ir
legrafavo vyriausiam teisėjui 
Curran 'prašant pakeist teisė
ją McGee kitu teisėju,- nes šis 
yra aiškiai nusistatęs prieš 
demokratijos gynėjus.

žvmių asmenų, tame
Ernest Hemingway,

Cowley, Martha
Herman Shumlin, te-

Kad Ponams Nereikėtą 
Rausti dėl Raketo

Prokuroraš Berkley W. 
Henderson prieštaravo, o tei
sėjas William Bondy jį palai
kė jo pageidavime praleist 
neklausinėjus kailiasiuviu in
dustrijos pirklius ir fabrikan
tus tokiu klausimų, kurie pa
rodytų jų ryšius su raketie- 
riais-gengsteriais.

Taip elgėsi ir klausinėjant 
Julius Bernfeld, stambų kai
lių pirklį. Unijos advokatas 
Louis Boudin norėjo jį nuo
dugniai pakamantinėti anie tai, 
kaip jis kalbėjosi su Mittel- 
manu, Fur Factors Corp, (ra- 
ketieriu įstaigos) direktorium. 
Bernfeld dėl nesusipratimų su 
raketicriais buvo sulietas 
rūkštimis, nuo ko jis neteko 
vienos akies, 
syk užpultas

Prokuroras 
dė pateisint
teismo rekordas jau ir taip 
esąs “perdaug apsunkintas”, 
o teisėjas sutiko, kad “jau pa
sakyta kiek reikia.” Mat, toki 
liūdymai parodytų, kaip pla
čiai ir žiauriai viešpatavo 
gengsterizmas toj industrijoj 
ir kad daug to gengsterizmo 
iššluota tik dėka kovingai 
JKailiasiuviu Unijai, CIO. Ta
čiau ta unija patraukta teis
man aiškinimu, būk ji paei
nanti po anti-trust įstatymu. 
Iš liudijančių prieš uniją iš 
pat panagiu' lupama klausi
mai, kuomet tie liūdininkai, 
kurių liūdymai parodytų ti
kroj šviesoj raketą ir rake
tierius, draudžiama

taipgi buvo du 
ir sumuštas.
savo elgesį ban- 
sakydamas, kad

klausinėt

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks' 
trečiadienį, balandžio 10 
vakare, P. Burneikio 
Hudson Ave. Visi nariai 
ku. Valdyba.

d., 8 vai. 
name, 76 
būkite lai- 

(84-86)'

RANDAVOJIMAI
Great Nccke 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)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales dėl Balių, Koncertų, Ban
ketų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.:, STagg 2-3842

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Mfne 

m n
Gaminam valgius b 
turime Amerikoi 
išdirbimo ir impor.yll degtinių, vi

1S1L šokių vynų ir
ILiquor#

JOSEPH ZEID AT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

gero alaus.

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavuš 
su ame-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. • Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 

^^M***^ įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tol.: Glenmore 5-6191

/

. 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. gpej jęyr. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

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

iv

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

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

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfiLAI VAKARO

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