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KRISLAI
įsidėmėtini Wilsono

• Žodžiai.
Ar Šiandien Ne Taip?
Strazdas Mokės Grigaičiui 

Atsikirsti.
Skus Galvas. «-

Rašo R. Mizara

Kai buvęs USA prezidentas 
Woodrow Wilson grįžo iš Ver- 
sailės, po padarytos “taikos” 
sutarties, jis sakė kalbą Kan
sas mieste. Be kitko, tuomet 
jis štai ką pasakė:

“Ar randasi bent vienas vy
ras ar moteris bei vaikas, ku
ris nežino to, jog šių dienų 
karo sėkla keri pramoninėse 
bei komercinėse lenktynėse? 
Tikroji to karo, kurį mes tik 
ką užbaigėme, priežastis buvo 
tame, kad Vokietija bijojo sa
vo komercinių lenktyniuotojų, 
kad jie josios nepralenktų, 
taipgi tikroji priežastis, ko
dėl tūlos tautos stojo į karą 
buvo tame, kad jos manė Vo
kietija galėsianti jasias pra
lenkti komercijoje. . . Šis ka
ras savo gemale buvo komer
cinis ir pramoninis karas. Tai 
nebuvo politinis karas.”

šitaip kalbėjo prez. Wilso- 
nas, kuris buvo vyrtausis kal
tininkas dėl Jungtinių Valsti
jų įtraukimo į pereitą pasauli
nį karą.

Pasakyta aiškiai. Jis metė 
akmenį nuogą-nuogutėlį, visai 
nevyniodamas jo į šilką.

Politiniai obalsiai, — nu
sukti galvą kaizeriui, išgelbė
ti civilizaciją, išgelbėti demo
kratiją, -— kuriuos tuomet 
naudojo Amerika, Anglija, 
Francija ir kiti kraštai, buvo 
tiktai žmonėms į akis dujų 
leidimas; buvo tiktai priedan
ga žmones mulkinti ir aks- 
tinti juos stoti į karą.

Šiandien, kai prasidėjo 
naujas imperialistinis karas, ir 
vėl tie patys obalsiai bando
ma atgaivinti, šiandien ir vėl 
skelbiama, būk kovojama už 
demokratiją, už civilizaciją, 
prieš diktatūrą.

Tai ne tiesa. Kaip perei
tam kare, taip šiame kare yra 
griežtai kovojama už rinkas, 
už komerciją ir prekybą, 
leris yra karo pagrindas.

Ar darbo žmonėms yra 
kio reikalo kariauti ?

Ne!

Do-

ko-

Jei socialistų lyderiai, ku
rie stoja už karo plėtimą, už 
įtraukimą Amerikos į karą, 
nori muštis, tegu eina ir dras
kosi sau gerkles. O tu, dar
bo žmogau, kovokie už geres
nį duonos kąsnį, bet ne už plė
šikų reikalus.

Kai Brooklyno socialistai 
prakišo rinkimus SLA 38 kuo
poj, jie nusigando.

—Ką dabar pasakys mūsų 
vadas Čikagoje? — sielojosi 
jie. —Jis mus prakeiks, išri
šimo mums nebeduos!. . .

Bet štai ateina žinių iš Či
kagos. Ten įvyko SLA 36 kuo
poj rinkimai, kur ir pats va
das yra nariu.

Na, ir ką tie rinkimai paro
dė? Parodė tai, kad ir pats 
jų vadas, Grigaitis, rinkimus 
prakišo.

Dabar Strazdas atsikvepia 
ramiau. Jis lengvai galės Gri
gaičiui atsikirsti:

—Tu su savo žalinga politi
ka baigi laidoti mūsų “LSS.” 
Su savo cenzūra ir kitais poli
tiniais triksais SLA tu baigi 
mus laidoti tenai. Tu, neklai
dingasis lietuvių menševikų 
vade, esi kaltas už -tą viską; 
tu mus vedi j pražūtį!. . .

Iš Čikagos rašo man vienas 
žmogus, kad Grigaitis pasiry
žo su Jurgelioniu paimti divor- 
są “ant visados”!. . .

Roma.—Italų spauda gi
ria Amerikos valstybės mi- 
nisterį C. Hųllą, kad jis pa
laiko “dorišką” embargo 
prieš pardavinėjimą Sovie-

vokie- 
“bjau- 

žagi- 
daryt 

taip toli siekiančius žy
gius, kad niekas negali nu
matyt, kokie bus tų žygių 
vaisiai.”

Amite, Louisiana. — Vie- 
tam lėktuvų, jų... dalių bei I sulas užmušė keturis asme-' 
tūlų reikalingų metalų. nis ir sužejdė 25.

Viename Lietuvos laikraštyj 
skaitome, kad nesenai Klaipė
dos krašte kalbėjo nazių ap
skrities vadas Grau. Laikraštis 
pažymi:

“Kalbą baigdamas primik 
nęs, kad netrukus į Klaipėdos 
kraštą bus pradėti gabenti

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00

Metams x

NORVEGŲ JŪRININKAI KER
ŠYSIĄ UŽ JŲ LAIVŲ 

SKANDINIMĄ

Oslo, Norvegija. — Nor
vegų jūrininkai pasipiktinę, 
kad vokiečių submarinas 
paskandino prekinį Norve
gijos laivą “Navarrą.” Nor
vegų Jūrininkų Unijos se
kretorius viešai pagrasino 
kad jeigu vokiečiai nesi
liaus skandinę norvegų lai
vus, tai Norvegijos jūrinin
kai atsisakysią kraut bei 
iškraut vokiečių laivus 
Norvegijos prieplaukose.

Jeigu norvegų jūrininkai 
imtų boikotuot Vokietijos 
laivus, tuom labai pakenktų 
gaut vokiečiams švediškos 
geležies rūdos, kurią jie 
laivais gabenasi iš Norve
gijos uosto Narviko.

NAZIŲ RADIO UŽRĖKĖ 
POPIEŽIAUS RADIO
Vatikanas. — Galinga Vo

kietijos radio stotis užrėkė 
Vatikano radio, per kurį 
popiežiaus kalbėtojas skun
dėsi pasauliui prieš nazius, 
kaip katalikų religijos per
sekiotojus. Vatikano kal
bėtojas kritikavo nazius 
ypač už katalikų mokyklų 
uždarinėjimą.

Vokiečiai Nušovę du Anglą 
Lėktuvus, o Praradę Penkis

Berlin. — Vokiečių grei
tieji lėktuvai užpuolė 24-ris 
bombinius anglų orlaivius 
virš, jūros, už 93 mylių nuo 
vokiečių salos Sylt. Vokie
tijos lėktuvai nušovė že
myn du anglų bombane- 
šius, o kitus nuvijo šalin. 
Sako, kad visi vokiečių 
tuvai sveiki sugrįžę.

lek-

vy-
ne-

London. — Anglijos 
riausybė praneša, kad 
sugrįžo du anglų lėktuvai iš 
tų, kurię susikirto su vokie
čių lėktuvais virš Šiaurinės 
Jūros; bet, žuvęs ir vienas 
vokiečių lėktuvas.

Paryžius. — Prancūzai 
praneša; kad talkininkų 
lėktuvai vakarų fronte per 
dieną nukirtę žemyn penkis 
vokiečių lėktuvus.

Berlin. — Vokiečiai tei- <
gia, kad keturi talkininkų 
lėktuvai užpuolė vieną vo
kiečių lėktuvą vakarų fron
te; jis gynėsi nuo jų, kol tu
rėjo kuro, o paskui, sako, 
saugiai parskrido atgal į 
vokiečių pusę.

darbininkai iš buvusios Lenki
jos ir jie dalinami ūkinin
kams. Turėkite galvoje, sakė 
Grau, kad šie darbininkai yra 
nariai tautoą, kuri išžudė 58,- 
000 vokiečių. UžtaV'd i džiausią 
gėda vokiškai motutei, kuri 
su lenkais sueina į santykius. 
Už tokį vokiškos moters gar
bės teršimą kiekviena gaus 
sunkią kalėjimo bausmę, o 
prieš tai bus savo tautiečių pa
niekinta. Tokiai moteriškei 
bus nuskusta galva ir ji bus 
vedžiojama po miestą.”

Naziai gali kalbėti, ką tik 
jie nori, bet Vokietijos žmo- 
fiės yra žmonės ir jie tų na- 
ziškų bausmią nepaisys.

Italija Gal Turės EXTRAa

Kariaut Pavasarį,” 
Lemia Mussolinis
Roma? — Mussolinis, kal

bėdamas nuo Orvieto ka
tedros balkono, pareiškė, 
jog Italija yra pasiruošus 
bet kokiem įvykiam šį pa
vasarį. Sako, “neužmirški-

Oslo, Norvegija, bal. 8.— 
Anglijos ir Francijos atsto
vai Norvegijai įteikė pa
reiškimus, kad talkininkai 

te, kad Italija gal taipgi tu- j prisodino minų pakrašti- 
rės įstot į karą.” Čia Mus
solinis priminė Italijos lai
mėjimus Ethiopijoj ir Al
banijoj; tvirtino, kad fašis
tų Valdomi italai per 20 me- 
tų4“nuolat 
les.”'

Italijos 
perkūnuoja 
Francija, o

laimėję perga-

laikraščiai vis 
prieš Angliją ir 
garbina Vokie-

Italai ir Jugoslavai Už
darysią Talkininkam 

Adriatiko Jūrą
Roma. — Italijos ir Ju

goslavijos ministerial čia 
tariasi uždaryt įplaukimą 
Anglijos, Franci jos ir “kitų 
svetimų kraštų” laivam į 
Adriatiko Jūrą. Ši siaura, 
bet ilga jūra yra tarp Ita
lijos, Jugoslavijos ir Alba
nijos, o Albanija užvaldyta 
Italijos.

Tarp pietiniai-rytinės Ita
lijos iškyšulio ir Albanijos 
yra Otranto siauruma, tik
tai 40 mylių skersai. Vienas 
ir kitas krantas apstatytas 
didžiosiomis Italijos kanuo- 
lėmis; ir italai sako, kad 
“nė viena sardinka negali 
praplaukt per Otranto siau
rumą be mūsų leidimo.”

Jugoslavija ir Italija šia 
jūra plukdo karo medžia
gas ir šiaip reikmenis į 
Triesto prieplauką, o iš 
Triesto jau trumpas kelias 
traukiniais pergabent tuos 
reikmenis į Vokietiją.

Italija ir Jugoslavija pyk
sta, kad paskutiniu laiku 
Anglijos karo laivai sustab
dė ir iškrėtė tris prekinius 
jugoslavų laivus artimuose 
vandenyse.

Sovietai Apsitvirtina 
Sibire prieš Japoniją

Shanghai, bal. 8. — Pra
nešama, kad Sovietai sku
biai stato fortus palei sa
vo, 2,000 mylių rubežių su 
Manchukuo, Japonijos 
valdomų kraštų. Spėjama, 
kad jei talkininkai pradė
tų kariaut Artimuose Ry
tuose ar per Balkanus prieš 
Sovietus, tai gal Japonija 
mėgintų užpult Sovietų Si
birą.

Užbaigtas Sovietu Geležin
kelis į Suomiją

Maskva. — Sovietai už
baigę naują geležinkelį tarp 
Petrozavodsko ir buvusio 
Suomijos miesto Suojaervi, 
į šiaurius nuo Ladogos eže
ro. Naujasis geležinkelis 
yra 81 mylios ir pusės ilgio.

ORAS. — šį antradienį 
giedriau ir vėsiau.

Norvegija Reikalauja Talki
ninką Išvalyt Ją Minas iš 

Norvegijos Pakrančią

niuose, Norvegijai priklau
sančiuose vandenyse.

Oslo, bal. 8. — Norvegija 
užprotestavo Anglijai, kad 
anglai prisodino minų Nor
vegijos vandenyse. Norve
gų vyriausybė pareikalavo, 
kad Anglija tuojau išgrai
bytų tas minas ir kad tuo
jau ištrauktų anglų karo 
laivus iš Norvegijos vande
nų.

“šis minų sodinimas yra 
žiauriausias, nieku nepa
teisinamas bepusi škumo 
laužymas nuo šio karo pra
džios,” užreiškė Norvegija, 
protestuodama Anglijai.

Norvegijos užsienių rei
kalų ministeris Koht sako: 
“Norvegų valdžia pasilaiko 
sau teisę daryt bet kokius 
ir visus žygius, kurie bus 
reikalingi prieš tokį laužy
mą Norvegijos bepusišku
mo.”

Anglija, dėliodama minas 
pakraštiniame N o r vegijos 
vandenų ruože, tuom nori1 
užkirst kelią Vokietijos lai
vams gabentis švedų gele
žies rūdą iš Norvegijos 
uosto Narviko. Bet dar šie
met kovo 11 d. padarytoje 
prekybos sutartyje tarp 
Anglijos ir Francijos anglai 
sutiko, kad iš Norvegijos 
gali būt siunčiami visokie 
reikmenys, nors tai būtų ir 
karo kontrabandos daly
kai. Anglija dabar laužo šią 
savo sutartį, kaip sako 
norvegų ministeris Koht;

Dėl minų pavojaus jau 
sustabdytas ir pačios Nor
vegijos/ laivų plaukiojimas 
savais vandenimis.

Vokiečiai Šaukia, kad Talki
ninkai “Žaga Bepusiškumą”

Berlin, bal. 8. — Kad tal
kininkai prisodino minų į 
pačius pakraštinius Norve
gijos vandenis, tatai 
čių valdžia vadina 
riausiu bepusiškumo 
mu” ir grūmoja 
u

Mūšyje Žuvo Anglą Laivas 
Ir Vokiečią Submarines

Oslo, Norvegija, bal. 8.— 
Mūšyje tarp dviejų Vokie
tijos submarinų ir vieno 
Anglijos karinio laivo tapo 
nuskandintas anglui laivas 
ir vienas submarinas.

CIO Galva Lewis Aštriai Kritikavo Amerikos Valdovus, kad 
Jie Nieko Nežada Milionams Alkstančią Šeimynų

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

Lewis Skardžiai Pasmerkė | 
Karą; Saukė Darbininkus 

Į Kovą už Gyvenimą 
---- :--------------  0-----------------------------------  

amerikiečių, du trečdaliai 
visos tautos, negali atpirkt 
atgal, ką jie pagamina.”

Lewis pareiškė, jog mi
lionai amerikiečių šiandien 
klausia: ką šios šalies val
dovai žada daryt tam už
daviniui išspręst, ir pridū
rė :

“Gerai būtų, kad prezi
dentas pašvęstų šiam klau- . 
simui vieną iš savo šnekų 
prie židinio.

“Bet nėra jokios kitos 
Amerikoj jėgos, kaip tik 
darbininkai, tikrai spręst šį 
didį klausimą, šį didį vi
suomeninį krizį.

“Mes turime CIO, kuri 
patiekė Amerikai savo pro
gramą reikalingiem įstaty
mam išleisti.

“L a i k a s o r g anizuotis, 
kovot už užtikrinimą, ap
gint savo teisę gyventi, ap
saugot savo pilietines tei
ses.”

KARO KURSTYTOJAI
“Pramonės vadai ir vals

tybės vyrai atsidūrė despe-. 
racijoj; jie nepajėgia iš
spręst šį uždavinį. Kai ku
rie jų yra pasinešę į impe
rialistinį karą, idant tuom 
išspręst jį,” sakė Lewis:

“Kanadoj keliami balsai 
įviliot mus į imperialistų 
karą. Vienas iš taip kalban
čių tenai yra turtingas ‘pe
teliškė,’ kuris savo milio- 
nais nusipirko valdišką 
vietą” (kaip Jungtinių Val
stijų atstovas Kanadai).

“Aš, kaip vienas ameri
kietis, pranašauju, jog tie 
politikieriai ir valstybės vy
rai, kurie tikisi, kad mes 
Siusime savo sūnus žūt sve
timoje žemėje imperialisti
niame kare, nėra niekas 
daugiau kaip durniai.

“Bet jūs turite budėt. 
Turite pareikšt, ką jūs ma
note. šiandien ir vakar yra 
laikoma 80 mitingų visoj 
Amerikoj prieš karą, bet 
turi būt daugiau tokių mi
tingų. Atsiminkite, jog 1916 
metų prezidentiniuose rin- . 
kimuose prezidentas sakė 
mums, kad jis išlaikė mus 
nuo karo, o paskui įstūmė 
mus į karą.

“Jeigu nenorite savo kau
lais nubaltint Europos ka
ro lauką, tai organizuoki- 
tės, pakelkite savo balsus; 
išmokite pirma gyvent, ne
gu jūs išmoksite mirt.” :.J|

Tatai girdėdami, 20 tūks
tančių darbininkų visi pa
kilo ir ilgai, ilgai karščiau
siai sveikino Lewiso pa
reiškimus.

Baigdamas kalbą, Lewis 
ryžtai šaukė CIO darbinin
kus General Motors auto
mobilių fabrikuose būtinai 
dalyvaut balsavimuose, kur 
bus sprendžiamas unijos 
klausimas.

Flint, Mich. — Didžiojoj 
čionaitinėj auditorijoj kal
bėjo John L. Lewis, CIO 
pirmininkas, s m e r kdamas 
bado politiką Amerikoj ir 
pliekdamas tuos, kurie no
ri įtraukt Ameriką į karą. 
Jo klausėsi apie 20,000 dar
bininkų, daugiausia iš au
tomobilių fabrikų.

“Kas yra patsai branduo
lys keblumo Amerikoje?” 
pastatė klausimą Lewis ir 
atsakė: “Tai yra faktas,

Angly Policija Išvaikė G. B. Shaw Sako, kad 
Demonstravusius prieš Talkininkai ir USA Bu- 

Francijos Ambasadą riasi prieš Sovietus
London. — 2,000 komu

nistų ir šiaip darbininkų 
demonstravo prieš Franci- 
jos ambasadą, šaukdami 
paliuosuot įkalintus komu
nistus Francijos seimo at
stovus.

Demonstracinis susirinki
mas Hyde Parke paskyrė 
įgaliotinius įteikt protesto 
ir reikalavimo rezoliuciją 
fraricūzų ambasadai ir 
maršavo linkui jos. Raita ir 
pėsčia anglų policija pasto
jo kelią demonstrantams. 
Apie 200 jų prasilaužė per 
policijos liniją, grumdamie
si prie ambasados. Buvo pa
šaukta daugiau raitos poli
cijos, kuri ir išblaškė de
monstrantus, n e 1 e isdama 
jiem įteikt savo protestą 
ambasadai.

Demonstrantai šūkiais ir 
baubimais išreiškė panieką 
policijai už tą jos žygį.

Dies Perša Išleist Įsta
tymą prieš Komunistus

Washington. — Kongres- 
manas Dies reikalauja, kad 
Rooseveltas ir kiti valdžios 
nariai remtų įnešimą kon
gresui, reikalaujantį įregis- 
truot Amerikos Komunistų 
Partiją kaip “turinčią ryšių 
su svetima šalim” ir skau
džiai bauęt partijos narius 
už vartojimą netikrų vardų.

Sovietai Paskyrė Savo 
Atstovą Suomijai

Maskva. — Sovietų vy
riausybė paskyrė Ivaną Zo- 
tovą savo atstovu Suomijai 
(Finliandijai). Pas kutiniu 
laiku Zotovas buvo Sovie
tų atstovas Latvijai..

Suomijos valdžia prašė, 
kad Sovietai priimtų J. K. 
Paasikivį kaip Suomijos at
stovą Maskvai. Pranešama, 
kad Vyriausio Sovieto pre
zidiumas sutiko jį priimti. 

kad 4 milionai šeimynų 
Jungtinėse Valstijose gyve
na tik su $312 įplaukų per 
metus. Manoma, kad 8 mi
lionai šeimynų gauna po 
$758 pajamų per metus, o 
7 milionai šeimynų mėgina 
pragyvent, gaudamos po 
$1,224 per metus.

“Kitais žodžiais, milionai 
šeimynų šioj šalyj, turtin
giausioj pasaulyje, miršta 
nuo alkio.

“Milionai mūsų brolių

London. — Garsus anglų 
rašytojas George Bernard 
Shaw savo straipsnyje laik
raštyje “Sunday Express” 
sako, kad “Anglija ir kitos 
vakarų valstybės, taip pat 
Jungtinės Valstijos, yra pa
dariusios bendrą sąmokslą 
išdraskyt Sovietų Sąjungą, 
plėšt ją ir iš naujo pavergt 
jos darbo žmones.

“Štai kodėl daugelis tų 
sąmokslininkų nori derėtis 
dėl taikos su Hitleriu: jie 
tikisi įtraukt Hitlerį į są
mokslą, siūlydami Vokieti
jai dalį to grobio,” rašo G. 
B. Shaw “S. Eixpress’e”, ku
rio savininkas yra lordas 
Beaverbrook.

Rašytojas paduoda iš
traukas iš aukštos klasės 
politikų žurnalo “Devynio
liktas Amžius ir Po Jo.” 
Viena" ištrauka sako, kad 
talkininkai, sudaužę ryšius 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos, paskui “page
rintų politinę Rusijos tvar
ką ir nusiųstų ten savo ži
novus pertaisyt Rusijos 
pramonę ir traukt sau iš 
Rusijos perviršius dalykų, 
guriuos galima būtų iš jos 
išvežti.”

j;« 
w’l
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Vokiečią Submarinas Su
naikino Norvegą Laivą

I

London. — Vokietijos 
submarinas torpedomis nu
skandino prekinį Norvegi
jos laivą “Navarrą,” 2,118 
tonų, arti Škotijos - Angli
jos. Žuvo 12 jūrininkų. Iš
likusieji gyvi jūrininkai sa
ko, kad jų laivas buvo tor
peduotas be persergėjimo.
FRANCIJOS KALINIAI Į 

KARO TARNYBĄ
Paryžius. — Prancūzų 

valdžia sako, kad apie 25,- 
000 jos kalinių prašosi pri
imt juos į armija ir pasiųst 
į karą vakarų fronte. Jau 
priimta į kariuomenę 1,600 
kalinių.

Kiti faliniai siuva drabu
žius ir batus kariuomenei, 
ir atlieką treja tiek dau
giau darbo negu pirm karo.

J.
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Sydney, Australija.—Ka
riuomenė mėgino suardyt 
čionaitinį komunistų, cent-į 
rą. Komunistai jį gynė. 
Įvyko trys susikirtimai



'Antras puslapis

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY »
The Laisve, Inc.

Antradienis, Balandžio 1940

every day, except Sunday
427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NE YORK 

Tel. Stagg 2-3878
President.............................Jos. Kairys
Secretary-Treasurer ... J. Gasiunas
Editor.....................................Roy Mlzara

prisilaižinėjimų niekas link jos nedarė. 
Todėl jai atrodo, kad latviai gudrūs 
žmonės, o lietuvius ši ponia išvadino 
^durniais lietuviais.” Vadinasi, dėl vie
no ar keletos durnų valdininkų (tauti
ninkų šulo) buvo išvadinti durnais visi 
lietuviai!

Kada tautininkų biurokratas taip dur
nai lenkei poniutei pataikauja, tai, ant
ra vertus, argi gali ją žmogus už pada
rytus spaudoj pareiškimus kaltinti?

Pabaiga Karo ir Taika su Suomija

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year........................ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $6.00
Foreign countries, per year ............... $6.50
Canada and Brazil, per year _____  $5.50
United States, six months .................. $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ........... $3.25
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.00

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

Act of March 3, 1879.

Girtinas Teisėjo Žygis
Tenka pasveikinti federalinį teisėją 

George A. Welsh už jo drąsų ir teisingą 
žygi, kurį jis padarė pereitą penktadienį 
Philadelphijoj. Jis įsakė suareštuoti du 
Dieso Komiteto agentus ir vieną Phila- 
delphijos policijos viršininką dėl to, kad 
šie buvo užpuolę ant Komunistų Parti
jos ir Tarptautinio Darbininkų Ordino 
raštinių.

Užpuolė jie be jokio warranto (leidi
mo), be jokių ceremonijų ir išdraskė vis
ką, ką tiktai nugriebė. Dieso Komiteto 
agentai, pastaruoju laiku, tokių žygių 
yra papildę visą eilę ir kituose miestuo
se: Pittsburgh©, Bostone, Baltimorėje.

Teisėjas Welsh teisingai pastebėjo, jog 
tokis žygis, kokį Dieso Komiteto agen
tai padarė Philadelphijoj, yra atviras 
laužymas konstitucinių garantijų, sau
gojančių Amerikos gyventojų teises 'ir 
laisvę. Jeigu šiandien bus leista Dieso 
Komiteto agentams užpulti komunistus 
bei šiaip pažangius darbo žmones, tai 
rytoj arba po ryt jie tą patį padarys ant 
kitų, sau nepatinkamų žmonių. Ir tokiu 
būdu jis sunaikins Teisių Bilių, jie su
naikins viską, kas Amerikos žmonėms 
yra brangiausio.

Keisčiausia, kad šiuos anti-konstituci- 
nius žygius šiandien atlieka kaįp tik tie 
patys žmonės, kurie sakbSi j iešką anti- 
amerikinės veiklos, kurie sakosi esą 
100 nuoš. amerikonai!

Mes jau ne kartą nurodėme, kad p. 
Diesas savo tokiais žygiais bando su
rasti ne anti-amerikinę veiklą Ameriko
je, bet yra pasirįžęs užduoti smūgį dar
bo unijoms ir visam progresyviškam 
Amerikos žmonių judėjimui.

Būtų labai gerai, jei šitie Teisių Bi- 
liaųs laužytojai, kuriuos teisėjas Welsh 
įsakė suimti, būtų atatinkamai nubausti, 
kad jie ateityj negalėtų laužyti Ameri
kos konstitucijos.

Mūsų laikraštis nuolat ir nuolat Sto
vėjo ir tebestovi už tai, kad išgelbėti 
Amerikos žmonių Teisių Bilių ir visus 
amerikinius principus, laiduojančius vi
siems krašto žmonėms nepaliečiamybę jų 
buto, jų spaudos, žodžio ir teisę susi
rinkti.

Vis Dar Nenurimsta
Kad pasauliniai imperialistai Finlian- 

dijoj (Suomijoj) karą prieš Sovietų Są
jungą prakišo, tai dabar visiems aišku. 
Visi mato, kad tai nebuvo vienos “ma
žytės” Finliandijos karas, bet karas An
glijos, Franci jos, Švedijos ir daugelio ki
tų šalių imperialistų prieš Sovietų Są
jungą. Jau vien Anglijos, Franci jos ir 
Švedijos rūpus prisipažinimas parodo, 
kad tik karo laiku, jos į Finliandiją pa
siuntė: 350 karo orlaivių; 1,500 kanuo- 
lių, virš 6,000 kulkasvaidžių, 100,000 šau
tuvų, 650,000 rankinių granatų; 25,000 
orlaiviams bombų; 2,500,000 , kanuolių 
svaidinių; 160,000,000 patronų ir daug 
kitų karo ginklų. Finliandijai ginklų ir 
amunicijos nebuvo stoka, nes kapitalis
tinis pasaulis laivais ir traukiniais, die
ną ir naktį vis daugiau jų atvežė. Bet 
neišgelbėjo nei tie ginklai, nei per daug 
metų išbudavotos tvirtumos, nei šiurkšti 
gamta. Finliandijos valdonai buvo pri
versti taikintis.

Vos taika įvyko, kaip kapitalistinė 
spauda pradėjo garsinti, kad bus suda
ryta tarpe Finliandijos, Švedijos ir Nor
vegijos karo sąjunga, aiškiai nukreipta 
prieš Sovietų Sąjungą. Žinoma, tokis žy
gis yra priešingas Finliandijos-Sovietų 
taikos sutarčiai ir todėl Sovietų Sąjunga 
įspėjo ne vien Finliandiją, bet Švediją ir 
Norvegiją, kad tai būtų žygiai priešin
gi taikai ir tas priverstų Sovietų Sąjun
gą imtis reikalingos užsienio politikos, 
kad tam pastojus kelią. Dabar apie tą 
karo suokalbį nieko nesigirdi. / *

Bet Finliandijos dvarponių ir kapita
listų valdžia vis nenusiramina. Gauta 
pranešimai, kad planuojama tarpe Fin
liandijos ir Norvegijos pravesti naujas 
gelžkelis, kuris tarnautų karo reikalams. 
Iš Washington© praneša, kad Finliandi- 
ja Amerikoj pirko 32 howitzerius (dide
les kanuoles) po 8-is colius gerklėmis; 
200 greitai šaudančias 75 milimetrinės 
kanuoles ir daug amunicijos. Sako, kad 
Finliandiją daug ginklų gabenasi iš An
glijos ir Franci jos. Atrodo, kad Finlian
dijos kapitalistai ir dvarponiai vis dar 
nenusiramina, vis dar svajoja apie už
kariavimą Uralu kalnų. Veltui!

Dar Apie Ponią Mosarska ir 
Darnius Lietuvius

Mūsų laikraštyj jau buvo rašyta, kad 
Lenkijos filmų artistė Mosarska terlioja 
lietuvius per lenkų ; spaudą Amerikoje. 
Mosarska bėgo nuo bolševikų į Lietuvą. 
Ten pabuvojusi, ji, per Latviją ir Šve
diją, atvyko į Ameriką. Kodėl ši filmų 
artistė vadina lietuvius durniais? Pa
skaitykite :

“Kaišiadoryse mano likimas buvo pati
kėtas apskrities policijos komendantui. 
Nuo jo priklausė, ar galėsiu patekti į 
Kauną. Laimei, komendantas, patsai pa
lankus aktoriams, iš karto mane pažino 
ir suteikė ypatingom globos. Mane su vy
ru pirmiausiai apgyvendino viešbutyje, 
vėliau paprašė pas save pietų, nes, kaip 
prisipažino, žmona ir duktė niekad jam 
nebūtų dovanojusios, jei jis nebūtų jas 
su manimi supažindinęs... Nepaprastai 
meiliai vaišinami čia išbuvome visą die
ną. Maža to,—komendantas padėjo pa
siekti Kauną ir net, kaip globėjus, re
komendavo savo bičiulio lenko provizo
riaus šeimą. Dėl visa ko kartu pasiuntė 
dar vieną savo bičiulį, kad tik viskas 
būtų tvarkoje...”

Kai ši lenkė ponia nuvyko į Latviją, 
SU ja visai kitaip latviai elgėsi. Jie pa
talpino ją ten, kur ji priklauso, ir jokių

Šimtai Tūkstančių Dokumentų
Iš Berlyno praneša, kad Lenkijos ar- 

chyvuose surasta šimtai tūkstančių įvai
riausių dokumentų. Ypatingai užsienio 
pulkininko Becko ministerijoj daug su
rasta dokumentų, kurie iškelią 20-ties 
metų Lenkijos suokalbius su Anglija, 
Franci j a ir kitomis valstybėmis. Sako, 
kad užsienio ministerijos dokumentai 
buvę sudėti į 130 dėžių ir laikomi Bruehl 
palociuje. Kada Lenkijos valdžia bėgo iš 
Varšavos, tai dalis dokumentų buvo at
vežta jau į gelžkelio stotį išvežti, bet val
dininkai didelėj paskuboj išbėgo. Doku
mentai su dėžėmis buvo grąžinti atgal.

Kada vokiečiai užėmė Varšavą, tai 
šimtus žmonių padėjo dokumentus skirs
tyti ir grupuoti. Ir dabar Berlyne, vien 
užsienio dokumentus be pertraukos skai
to ir tvarko septyni vokiečiai, kurie žino 
lenkų kalbą. Darbą prižiūri buvęs Vo
kietijos pasiuntinys Varšavoj ponas H. 
A. von Moltke. Jis tat ir susišaukė visus 
užsienio spaudos korespondentus, jų tar
pe “New York Timeso”, ir parodė, šim
tus. tūkstančių įvairiausių Lenkijos do
kumentų. Jis sakė, kad pirmoji “Balto
ji Knyga”, tai ne viskas. Greitai seksian
ti antra, trečia, ketvirta, penkta, ir tt.

Amerikos korespondentai norėjo suži
noti, ar sekamoj knygoj jau bus kas 
nors apie Jungt. Valstijų prezidentą F. 
D. Roosevčltą, tačiau į tai atsakymo ne
gauta. Bet vokiečių spauda pilna pareiš
kimų, kad .jeigu Jungt. Valstijų prezi
dentas Rooseveltas ir jo atstovai W. C. 
Bullitt ir kiti ginsis, kad jie nekurstę 
Lenkiją, Angliją ir Franci ją į karą prieš 
Vokietiją, tai vokiečiai paskelbsią dar 
“kietesnius” dokumentus, kurie tiesiogi
niai įvels Rooseveltą, valstybės sekreto
rių Hull ir kitus [Jungt. Valstijų valdi-

(Iš Molotovo kalbos, sa
kytos kovo 29 d. Maskvoje.)

Pirma pradedant pasita
rimus su Helsinkio valdžia, 
mes atsiklausėme Suomijos 
Liaudies Valdžios nuomo
nės tuo klausimu. Liaudies 
Valdžia išsireiškė, kad, 
idant sustabdžius' kraujo 
liejimą ir palengvinus Suo
mijos žmonių padėtį, Hel
sinkio valdžios pasiūlymą 
užbaigti karą reikia paimti 
apsvarstymui. Tuo būdu 
mes pasiūlėme taikos sąly
gas, kurios buvo Suomijos 
valdžios priimtos.

Aš turiu pridurti, kad 
už savaitės po pradėjimo 
derybų su suomiais, Angli
jos valdžia taipgi sakė no
rinti patirti, ar randasi ko
kia nors proga tarpininka
vimui, neva su tikslu baigti 
karą Suomijoje. Bet kuo
met mūsų ambasadorius 
Londone Maiskis informavo 
Anglijos valdžią apie mūsų 
sąlygas, kurios vėliau buvo 
ištisai priimtos Suomijos 
valdžios, tai Anglijos vald
žia nebenorėjo kooperuoti 
dėl sustabdymo karo ir at- 
steigimo taikos tarpe So
vietų Sąjungos ir Suomijos. 
Nežiūrint to, neužilgo įvy
ko susitaikymas tarpe So
vietų Sąjungos ir Suomijos.

Susitaikymo užbaigti ka
rą ir atsteigti taiką rezul
tatai randasi taikos sutar
tyje, kuri buvo pasirašyta 
kovo 12 dieną. Ryšyje su 
tuo iškilo klausimas Suo
mijos Liaudies Valdžios 
likvidavimosi ir ji likvida
vosi.

Jūs jau esate susipažinę 
su taikos sąlygomis. Šita 
sutartis pakeitė Suomijos 
pietinius ir dalinai šiauri
nius rubežius. Visas Ka
relijos Tarp vandenis, kartu 
su Viborgu ir Viborgo įlan
ka, visas vakarinis ir šiau
rinis Ladogos ežero pakraš
tys, kartu su miestais Ke- 
xelhom ir Sortavala, perė
jo Sovietų Sąjungai. Kan- 
dalakšos srityje, kur Suo
mijos rubežius buvo visai 
arti prie Murmansko gele
žinkelio, tas rubežius tapo 
nustumtas toliau atgal. 
Suomija užleido • Sovietų 
Sąjungai Sredny ir Riba- 
chy pusiausaliuose mažus 
plotus, kurie jai priklausė 
šiauriuose, ir tam tikrą 
grupę salų Suomijos Įlan
koje, kartu su Hoglando sa
la. Prie" to, Sovietų Sąjun
ga nusiraudavo ja trims de
šimtims metų Hangoe Pu- 
siausalį su gretimomis sa
lomis, kur mes statysime 
laivyno bazę • apsigynimui 
nuo agresijos per įėjimą į 
Suomijos Įlanką.’ Už tai 
mes Suomijai mokėsime 
kasmet po aštuonis milio- 
nus suomiškų markių.

Dar toliau. , Sutartis ap
rūpina parankamais perve
žimui produktų dėl Švedi
jos, Norvegijos ir Sovietų 
Sąjungos.

Tuo tarpu taika nusako 
abipusį susilaikymą nuo 
agresijos arba dalyvavimo 
neprietelingose koalicijose 
su kitomis valstybėmis.

Suomija Pasilieka Nepri
klausoma šalis

Anglijos ir Franci jos 
spaudoje buvo bandoma So- 
vietų-Suomių sutartį ir ypa
tingai pervedimą Karelijos

V. Molotovas
Tarpvandenio Sovietų Są
jungai • apibudinti kaipo 
“sunaikinimą” Suomijos ne
priklausomybės. Tai, žino
ma,’ absurdas ir grynas me
las. Suomija tebeapima te
ritoriją keturis sykius di
desnę už Vengriją ir aštuo
nis sykius su viršum dides
nę už Šveicariją. Jeigu nie
kas neabejoja, kad Vengri
ja ir Šveicarija yra nepri
klausomos valstybės, tai 
kaip kas nors gali abejoti, 
kad Suomija yra nepriklau
soma ir savivaldiška vals
tybė?

Anglijos ir Franci jos 
spauda taipgi rašė, būk So
vietų Sąjunga norinti pada
ryti Suomiją tik Pabalti jos 
valstybe. Tas irgi, žinoma, 
yra absurdas. Užtenka nu
rodyti į faktą, kad po užė
mimo Petsamo srities Šiau
rinio vandenyno pakrašty
je, Sovietų Sąjunga savano
riai tą sritį sugrąžino Suo
mijai, manydama, kad Suo
mijai reikalingas yra neuž- 
šalamas uostas. Iš to seka, 
jog mes Suomiją skaitome 
taipgi šiaurine šalimi, o ne 
vien tik Pabalti jos.

Tiesa neglūdi Anglijos ir 
Francijos laikraščių klasto
se—laikraščių, kurie gerai 
prityrę klastavime savo an- 
ti-Sovietinėje propagando
je. Tiesa glūdi kur nors ki
tur: ji glūdi tame, kad So
vietų Sąj., sudaužius Suomi
jos armiją ir turėdama vi
sokią progą pasiimti visą 
Suomiją, jos nepasiėmė ir 
nereikalavo užmokėjimo už 
padarytas laike karo išlai
das, ką būtų padarius bet 
kuri kita valstybė. Sovietų 
Sąjunga • s'avo< reikalavimus 
padare žemiausius ir paro
dė didelį prielankumą Suo
mijai.

Mūsų Tikslas Tapo 
Pasiektas

Tad kame veriasi pama
tinė šios sutarties mintis? 
Jos pamatinė mintis yra 
tame, kad apsaugoti Lenin
gradą, Murmanską ir Mur
mansko geležinkelį. Šį sykį 
mes jau nebegalėjome pa
sitenkinti tais pageidavi
mais, kuriuos išreiškėme 
pereitą rudenį ir kuriuos 
priimdama Suomija būtų 
išvengus karo. Po to, kai 
mūsų žmonių kraujas buvo 
pralietas ne iš mūsų kaltės 
ir kai Suomijos valdžios 
neprietelinga politika lin
kui Sovietų Sąjungos buvo 
ištiesų nuėjus labai toli, Le
ningrado saugumą mes jau 
turėjome pastatyti ant 
daug pasitikimesnio pama
to. Dar daugiau, mums iš
kilo klausimas ir Murmans
ko ir Murmansko geležin
kelio saugumas. Murmans
kas yra vienintelis neužša- 
ląs mūsų uostas šiauriuose, 
ir todėl jis be galo svarbus 
mūsų prekybai su užsieniu 
ir susisiekimui tarpe Sovie
tų Sąjungos ir kitų šalių 
abelnai.

Šioje taikos sutartyje su 
Suomija mes neturėjome 
jokio kito tikslo, apart ap
saugojimo Leningrado ir 
Murmansko ir Murmansko 
geležinkelio. Bet mes norė
jome šitą klausimą išrišti 
pasitikimai ir pastoviai. 
Taika yra paremta tuo 
principu, kad Suomija yra 
n e p r i k 1 ausoma valstybė,

pripažinimu nepriklauso
mybės jos naminės ir užsie
ninės politikos ir taipgi pri
pažinimu reikalingumo ap
saugoti Leningradą ir 
šiaurvakarinius Sovietų Są
jungos rubežius.

Taigi, tas tikslas, kurį 
mes buvome pasistatę pa
siekti, tapo pasiektas. Mes 
galime pareikšti pilniausį 
pasitenkinimą sutartimi su 
Suomija. Dabar politiniai ir 
ekonominiai santykiai su 
Suomija pilnai atsteigti. So
vietinė valdžia pareiškia sa
vo įsitikinimą, kad norma- 
liški ir geri kaimyniški san
tykiai išsivystys tarpe Suo
mijos ir Sovietų Sąjungos.
Lai Nebando Mus Kąsti iš 

Naujo
Tačiau mes turime per

sergėti prieš bandymus ši
tą tik padarytą taiką sulau
žyti — bandymus, kuriuos 
jau daro tūli Suomijos rate
liai, taipgi rateliai Švedijoj 
ir Norvegijoje po skraiste 
sudarymo tų trijų šalių mi- 
litarinės neva apsigynimo 
sąjungos.

Mums aišku, kad šitokia 
taip vadinama “apsigynimo 
sutartis” tarpe Suomijos, 
Švedijos ir Norvegijos yra 
atkreipta prieš Sovietų Są
jungą ir neišmintingai ska
tinama militarinio atkerši
jimo ideologijos. Tai aišku 
iš prakalbos, neseniai pasa
kytos Norvegijos Stortingo 
prezidento C. J. Kambro, 
kurioje jis, paėmęs keletą 
istorinių pavyzdžių, šaukė 
Suomiją “atkariauti šalies 
rubežius” ir pareiškė, kad 
tokia taika, kokia tapo pa
daryta tarpe Suomijos ir. 
Sovietų Sąjungos, “negali 
ilgai tęstis”. Tai aišku iš ki
tų panašių išsireiškimų.

Sudarymas tokios milita- 
riškos sutarties, kurioje 
Suomija dalyvautų, ne tik, 
būtų priešingas Sutarties j 
Straipsniui Trečiam, kuris 
uždraudžia bet kuriai pusei 
dėtis prie sąjungos, priešin
gos kitai pusei, bet taipgi 
sutarčiai kaip tokiai, nes 
šita sutartis griežtai nusta
to rubežius tarpe Sovietų 
Sąjungos ir Suomijos.

Ištikimybė šitai sutarčiai 
nesuderinama su Suomijos 
dalyvavimu bet kokio mili
tarinio atkeršijimo sąjun
goje prieš Sovietų Sąjungą. 
Kas liečia tokioje sąjungo-
je dalyvavimą Švedijos ir 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

' ninkus. . '
Eilė Amerikoj laikraščių jau išspaus

dino tūlų lenkų dokumentų fotografijas 
su kunigaikščio Jerzy Potqckio ir kitų 
parašais, kur kalbama apie pono Bullitto

Mažesnis Blogumas
Ponas Virka su žmona 

eina gatve.
—Ana, prieš mus ateina 

Zuikis, — sako Virka žmo
nai.—Pereikim į kitą gat
vės pusę. Aš jam esu daug 
skolingas.

—Bet anoj pusėj, lyg ty
čia, eina Kiškis, kuriam tu 
taip pat esi kaltas!—atsako 
žmona.

—Taip!—pritaria vyras, 
vyras.—Bet Kiškiui aš esu 
daug mažiau skolingas, ne
gu Zuikiui!

Kitos Sąlygos
Garsus francūzų rašyto

jas Volteris mėgo peikti 
valgius net prie karališkojo 
stalo. Kai kartą Volteris vėl 
nusiskundė valgiu, pietau
damas su karalium, tai ka
ralius pastebėjo:

—Bet man pasitaikydavo 
karo žygiuose užkąsti tik 
duonos plutele ir vandeniu.

—Tai buvo visai kitos są
lygos! — atkirto Volteris. 
—O aš juk dabar esu sve
čiuose pas karalių!

Geros Akys
—Prašau be “filosofavi

mų” atsakinėti. Ar naktis 
buvo graži?

—Taip, pone teisėjau.
—Toli galėjot matyti?
—Labai daug kilometrų.
—Teismui meluojat. Nak

tį žmogus toli nemato. Pa
galiau, ką ten už daug kilo
metrų matei? Pažinai tą be 
reikalo slankiojantį subjek
tą?

—Taip, tai buvo mėnulis.
(Surankiota)

Cliffside, N. J.
Balandžio 6 dieną pasimirė 

draugė Raisienė, žmona drau
go A. Raisos. Bus palaidota 
balandžio 9 d., tai yra, šį ant
radienį, 10 vai. ryte. Giminės 
ir pažįstami prašomi dalyvau
ti laidotuvėse.

Drg. A. Raisa yra Lietuvių 
Literatūros Draugijos 7 kuo
pos narys. Reiškiu draugui di
džiausią užuojautą šioje jo 
liūdnoje valandoje.

G. S.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Prašau paaiškinti. New 
Yorko laikraščiai plačiai 
rašo apie komunistų prąki- 
šimus International Ladies’ 
Garment Workers Unijoje. 
Mat, neseniai toj unijoj bu
vo rinkimai. Ar tiesa, kad 
ten komunistams taip nepa
sisekė?

Brooklyno Pilietis.
Atsakymas:

Tiesa, Nėw Yorko kapi
talistinė spauda daug apie 
tai rašė ir rašo. Bet tai yra 
tos spaudos pučiamas bur
bulas.

Komunistai minėtoje uni
joje neturėjo aukštų vietų, 
tai ir pralaimėti neturėjo 
ką. Uniją valdo Dubinskio

ir kitų Jungt. Valstijų atstovų pasižadė
jimą įvelti Jungt. Valstijas į karą. Se
nate Ir kongrese vis daugiau kyla reika
lavimų tyrinėti ponus Bullittą, Kennedy,’ 
Welles ir kitus Roosevelto atstovus.

grupė. O dvidešimt antram 
lokale vadovauja trockistas 
Zimmermanas.

Paskutiniuose viršininkų 
rinkimuose pirmų sykiu 
rimtai pasirodė su sleitu 
Rank and File Committee. 
Tą sleitą palaikė ir komu
nistai.

Stačiai stebėtis reikia, 
kad taip gerai šitas eilinių 
narių sleitas pasirodė, bū
tent, u?, jį buvo paduota 
abelnai 40 nuoš. su viršum 
balsų. O reikia žinoti, kad 
anoj pusėj, tai yra, unijos 
lyderių pusėje, buvo susi
vienijusios srovės socialis-. 
tų, socialdemokratų, troc- 
kistų, lovestoniečių ir tt. Jų 
sleitą sušilus rėmė visa ka
pitalistinė spauda.

Štai kodėl nereikia tikėti 
tos spaudos melui apie 'ko
kį ten komuriistų prakišimą 
International Ladies’ Gar
ment Workers Unijoje.
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The Epic of Lithuania
Prelude to Revolt

FUTMK

Unions Show PEACE TREATY A WARNING TO ALL
Opposition to War ANTI-SOVIET MOVES, SAY SOVIETS What’s In A Name?
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By Walter Kubilius 
CHAPTER XVII

Maspeth and Brooklyn 
Average High and Low.

WvPA should be raised to provide 
not 1,350,000 jobs but at least three 
million!

Sergeant: Oh, they’re dragging the 
volunteers.

There are fewer immigrants entering the United States at 
present than in any other period since the Civil War. In the 
last ten years as many people have left the country as have en
tered it. In not one of these years have the immigration quotas 
been filled. (Department of Labor statistics)

which later be 
Anthem of Lith

more
WPA

that 
rent

umbrella ? 
I’m not fussy.

mirror?” asks the

the war; though striving ‘to 
they are ex-

1083
1179

afford it?” gossip

year before his death, the 
Giesme,’ 
National

original part
good part

the artist: “I’ll give you five 
if you’ll let me paint you.” 
old mountaineer shifted to-

which brings 
not only to 
have already 
but also to

the college and to per- 
another communities 

Pennsylvania. The pro
includes tests for right

for the past and fu- 
small* states, for ‘de

The immigrant today is an integral part of American life. 
Any attempt to discriminate against him because of his place 
of birth or lack of citizenship threatens the welfare and civil 
rights of all Americans.

The immigrant helped build America. He built our railroads 
and highways, worked in our mines, factories, steel mills? and 
on our farms. He has given us such illustrious names as Thomas 
Edison, John J. Audubon, Alexander Graham-Bell, Tesla, Stein
metz, Carl Schurz, Hideyo Noguchi, Pulaski, Albert Einstein.

185
156
181
157

daughter to tell 
are hours, these

All the population of the entire' United States could be put 
into the state of Texas and the population density of Texas 
would then be two-thirds the population density of England. If 
the United States were to become as densely populated as 'Eng
land, there would be more than two billion people here. The po
pulation density of the United States, 41.0 per square mile, 
may be compared with the .density of 742.8 for England, 698.8 
for Belgium, 368.8 for'Germany, and 1046.2 for the Barbados. 
(World Almanac) /

In those states where the number of foreign-born ,is highest, 
the standard of living and the wage scales are highest, there is 
less illiteracy, there are more radios and newspapers* per popu
lation, and trade unions are more numerous and stronger than 
in those states with the lowest number of foreign born. (From 
the United States Census of Manufacturers and the United 
States Statisical Abstract)

an umbrella here

she go?” demands 153
128
143
132

have quoted figures on a govern-^ 
ment study pf Consumers’ Income in 
the U.S. mąde by the National Re
sources Corrimittee in 1938, showing 
that 46% of the people in the coun
try receive under $1,000 a year, that 
17% 
$2.50

Janui 
Pauvilas 
Taurus 
Bastis
Navikas

Average
172.467
171.667
167.9
164.4
164.0
160.642
156.0
149.3
148.3
145.1
141.567
137.9
132.4
131.8
127.25
127.
126.3
119.3
119.
115.8
110.4
98.45
98.25

Blass 
Leitonis

509
254

1010
358
357

Total
2587
2575
2519
2469
2460
2269
1098
2239
2225
2032
2123
1655
623

High
225
211
245
199
200
213
214
203

Steinbeck Grapes 
Stir New Wrath

Doctor: ‘Til examine you for 
dollars.”

Patient: “Go ahead. If you 
them I’ll give you half.”

THIRTY DAYS
Foreman (on excavation job): "Do 

you think you are fit for really 
hard labor?”

Applicant: "Well, some of the best 
judges in the country have thought

THAT NEW CAR
"How many miles to the gallon 

father asks.
"What color is the upholstery 

mother inquires.
"How fast will

the son.
"Has it a good 

young daughter.
"How can they 

the neighbors.

paper as i 
turer and 
of Liberty 
vention of 
Association

There are only 3,800,000 non-citizens in the United States. 
(Department of Labor statistics.) Of these 3,800,000 people of 
foreign birth, only one million can hold jobs, the ręst being 
housewives and men over 50. The unemployed population is 
about 12,000,000.

YOU Stutter, learn to stutter 
Once you have become an ex
stutterer, you will find >you

The Census Bureau, in its work, A Century of Population 
Growth, concluded that, during the 19th Century, immigration 
contributed “thirty million souls to our population and forty 
billion dollars to our wealth.”

the WPA between 
if the WPA keeps 

present appropriations.
- and their 
are going to

Said
dollars

The
bacco from one cheek to the other 
and back again.

"It’s easy money,” said the artist.
“Thar hain’t po question ’bout 

thet,” the mouhtaineer replied. "I 
was jes’ a-wonderin’ how I’d get the 
paint off afterwards.”

n a Birmingham paper 
“Worker Receives Lion’s 
Wealth Produced by In-

con- 
the need for more WPA 
now, they will repeal the 
Amendment. Then it will 
easier to convince them 
Budget estimate for the

The editorial emphasizes the calm
ness and vigilance of the Soviet 
Union that “enables the Soviet 
Government, despite all the machi
nations and provocations, steadfastly 
to pursue its policy of peace for all 
nations, which at the present stage 
is primarily a policy of neutrality, a 
policy of the USSR’s security.”

The editorial reads, in part:
Convention

The Lithuanians called a conven
tion ih the city of Vilnius where 
more than 2,000 delegates from pa
rishes, organizations and villages 
attended. The Vilnius convention of 
1905 went on record as favoring 
resistance to the Russian bureau
cracy, refusing to pay taxes to the 
government, refusing to send Lith
uanian children to the Russian 
schools, demanding free education, 
the right of organization and — 
most of all—autonomy for Lithuania 
with a Seimas in Vilna.

“These eggs are very small,” com
plained the housewife to her grocer.

“Straight from the farm this mor
ning, madam,” declared the grocer. *

“That’s the trouble with these 
farmers,” she persisted. “They’re so 
anxious to get thei? eggs sold that 
they take them out of the nest too 
soon.”

1905
The imperialist ambitions of Rus 

sia and Japan clashed 
churia in 1905. And 
year Russia was torn 
volt. Bleeding in the 
of the corruption and 
the Russian Army, the people rose 
up in revolution to sweep away the 
heavy chains of Czardom.

This was the time for the Lith
uanians to strike a blow for free
dom.

At least 800,000 people will 
dropped from 
now and June 
within 
800,000 heads of families 
millions of dependents- 
be cut off at a time when unem
ployment is increasing rapidly.

By July, WPA rolls will be down 
to 1,500,000 which is lower than 
they have ever been except for one 
month in 1937. If the Budget esti
mate for WPA for next year is 
adopted, the WPA rolls will be lo
wer than they have ever beeft.

If the Budget estimate for WPA 
for next year 

workers 
between

the 
on

“High Salaries”
In the list issued by the U. S. 

Treasury Department in January 
containing 400 names of those who 
were paid more than $75,000 in 
1938, it was revealed for instance 
that F. A. Countway, president of 
Lever Bros. <& Co., soap manufactu
rers, headed the list xyith $469,000 
paid him in salary and bonus.

E. G. Grace of Bethlehefh Steel 
received $378,698 and President Wil
liam S. Knudsen of General Motors, 
drew down $303,400. These are 
samples of the staggering salaries 
included in the 84 per cent that 
Rogers would have the public be
lieve is paid out to "workers” in in
dustry.'

If Rogers had been giving an ho
nest talk and really wanted his au
dience to know what American

“Molotov’s report places these 
liars and anti-Soviet slanderers in 
an exceedingly difficult position. 
Now it is clear to every person who 
is in the slightest degree honest, 
who is a real fighter for .peace and 
security for all peoples and who, on 
the contrary, is performing the role 
of instigator of war 
countless misfortunes 
those nations which 
been flung into it, 
those which as <yet have succeeded 
in standing aside from it.

Sue: Stop following me around, 
didn’t you ever see anyone like me 
before ?

Joe: Sure, but I had to pay a 
quarter.

WHY
What 'basis 

balancers” for 
Nothing but wishful thinking. The 
present predictions of reliable econo
mists are for an average of ten mil
lion unemployed in the fiscal year 
1940 and nothing less than an aver
age of nine million unemployed in 
the fiscal year 1£41.

The CIO is concentrating its for
ces right now on the fight to keep 
the WPA rolls at least at present 
levels until June 30. The WPA can 
do this if it spends the money it has 
available and goes into the red for 
about one hundred million dollars. 
This deficiency can then be made 
up by adding the sum to the 1941 
Appropriation.

Congress can give the WPA au
thority to do this if it simply re
peals the Woodrum Amendment to 
the last WPA Bill, which provides 
that the WPA funds must be spread 
over the full fiscal year.

If Congress is sufficiently 
vinced of 
jobs right 
Woodrum 
be much 
that the

A student of Lithuanian and 
Lith-American literature is bound 
to, sooner, or later,' note with an
noyance the prevalence of pseudo
nyms among Lith. writers.

A friend asked if these writers
they

Slipping Back
But once again the call to resist 

oppression failed and reaction set 
in. The Russian Revolution was lost 
and with it were gone Lithuania’s 
hopes for autonomy.

The rule of cossack and spy was 
instigated to keep the' Ltihuanian 
national spirit crushed. The Russian 
government found willing allies a- 
mong the Lithuanian clergy and 
bourgeosie who saw in the main
tenance of Russian power the 
maintenance of the status quo which 
fed them.

Nicholas II was upon 
But already the day of 
on the horizon.

Out of the mire and 
of ignorance, of wooden 
darkness, the White Knight 
slowly rising. On his shield i 
graved the double-barred cross, 
symbol of endurance that finally 
leads to victory.

(To be continued)

were 
when 
novel 
due to the camp medical aid, grants 
in aid, and model camps of' the 
Farm Securities Administration pri
marily,” he said.

McWilliams pointed out
Steinbeck carefully distinguishes be
tween big capitalist farms and small 
farmers, and describes the small 
farmer as a friend of labor. He 
cited government figures and re
ports. of the Commonwealth i Club

Spies were stationed everywhere 
and many Lithuanian priests were 
not averse to using the Confession 
to denounce revolutionists to the 
Russian government. The Judases 
were all too common among the 
middle classes who changed their 
stand according to which way the 
wind was blowing.

The heavy throttling hand of Czar
Lithuania.

liberty was

Hopeless as the fight may have 
seemed to be, the Lithuanian people 
finally succeeded in bringing the 
great Russian Empire to grant their 
demands. In 1904, on the eve of 
the revolution, the Governor set 
aside the prohibition against the 
Lithuanian press.

That year hundreds of schools 
were reopened. The students be
gan to take a greater interest in 
social questions as a great unrest 
swept the Russian nation. But the 
University of Vilnius was not op
ened, even though the Lithuanians 
collected funds for its opening and 
had clamored for the restoration 
for many years.

20. Al
21. J.
22. J.
23. Tex Brunza
24. V. Zablackas

well, 
pert 
can speak without stuttering. This 
is the advice given by Prof. Herbert 
Koepp-Baker of Pennsylvania State 
College to stuttering students. He 
announced that this rigorous prog
ram of self-discipline has proved 
successful in helping stutterers and 
stammerers overcome their speech 
difficulties. The stuttering-on-pur
pose method is only one part of 
a broad program for correcting 
speech defects which is available to 
students at 
sons in 
throughout 
gram also
or left handedness’ and gradual train
ing of the stutterer to use the hand 
nature intended him to use, as 
shown by the tests.—Science Service.

Speech impediment has increased 
the vocabulary of stutterers 50 per 
cent over those of normal speech 
because of the search for synonyms 
to replace hard-to-pronounce words

40 4 .A , 'U JV ( .IM •

Did I leave 
yesterday ?

What kind ’of
Oh, ąny kind,

Sergeant. There’s a group of sol
diers with some volunteers outside 
sir.

Captain. What are the soldiers do

MOSCOW 
peace treaty should serve as a se
rious warning to all those who at
tempt to engage in anti-Soviet ma
chinations on the Soviet frontiers, 
declared Izvestia, organ of the So
viet Government, in an editorial last 
week.

close 
time 

Lith- 
wtth 
who 

using the Lithuanian

WASHINGTON. — Many a wor
ker in Birmingham, Alabama, try
ing to squeeze enough out of his 
skinny pay envelope to bring home 
the bacon and buy the baby shoes, 
must have been puzzled or peeved 
last week to read in a five column 
headline 
that the 
Share of 
dustry.”

Sherman Rogers, identified by a 
i “nationally known lec- 
former associate editor

Magazine,” told the con- 
the Alabama Education 
before whom he spoke 

as an “expert in employer-employee 
relations,” that out of each dollar

of income produced by manufactur
ing industries, about 84 per cent 
was paid to the worker.

Although Rogers did not make 
it clear just where he got his 
amazing figure of 84 per cent — he 
was reported as saying that it came 
from “a recent book published by 
the U. S. Dept, of Commerce”—ap
parently he was attempting to make 
an entirely false comparison be
tween the total income of manufac
turing industries and the total 
amount paid in wages AND SALA
RIES.

According to the Survey of Cur
rent Business for June, 1939 pub
lished by the Commerce Depart
ment, the total income from all 
manufacturing in 1938 was in round 
numbers, 13 billion dollars. Out of 
this, a total of some 11 billions or 
about 84 per cent was paid in wages 
and salaries.

The trap in Roger’s statement— 
undoubtedly aimed against union la
bor’s camapign for better wages and 
working conditions — lay in not 
breaking down his figures into wa
ges and salaries.

That Roger’s figure of 84% of 
total income going to the workers 
is utterly ridiculous is shown by the 
Dept, of Commerce figures on the 
1938 total payrolls of hourly paid 
production workers in all manufac
turing industries, which is seven 
billion dollars, or 59% of the total 
manufacturing income.

The other 25% which Rogers in
cluded in his figure of 84%, goes 
to salaries.

In an effort to camouflage the attempts to drag America into 
war and to destroy the civil liberties of this country, various 
groups are conducting propaganda campaigns shouting wolf! 
wolf! when there is no wolf.

The most popular of these methods are the “he’s a red!” and 
the “he’s an alien!” means of defaming and disparaging.

Lithuanian-Americans, and the sons and daughters of people 
born in Lithuania, should fight back the attempts to invoke 
alien-hatred and intolerance as a cloak to war-drives and liberty
suppression. The drives against immigrants and aliens are of 
vital concern to every Lithuanian in these United States.

What truths are there, if any, in the propaganda being un
leashed against the foreign-born? We print here the answers 
to the various allegations against the alien. Study these facts 
and you will be able to expose the lies of reactionary groups:

Father (teaching 
the time): “These 
are minutes, and these are seconds

Girl (puzzled): “B-but Where 
the jiffies, daddy?”

METROPOLITAN LDS BOWLING LEAGUE 
(New York Division)

Individual Averages, etc., as of April 5, 1940

Player
1. John
2. Dave
3. Adam Senken
4. Al Dobinis
5. Jack
6. Gene
7. Pete
8. Bob
9. Tony

10. Francis Sibol
11. Walt. Givis
12. Al Purvenas
13. Frank Shimkus
14. Willie B
15. Tom Yermal
16. John
17. Jim Kaulinis
18. Vitty Pask

Vasaris 
Klimas 
Karlon 
Orman

within Man
in the same 
apart by re
cast because 
rottenness of

The Facts on Im
migrants in Amer

THE LITHUANIAN NATIONAL 
movement grew with the Lith

uanian press. And by the end of 
the Nineteenth Century literature 
and education revived. The dawn 
which Dr. Basanavičius so fervent
ly hoped for in the “Aušra” news
paper of 1883 was finally beginning 
to shine upon Lithuanian.

Dr. Vincas Kudirka, one of the 
most capable followers of Dr. Ba
sanavičius, published in “Varpas” in 
1898, one 
“Tautiška 
came the 
uania.

Kudirka 
workers, realized

many ot his co- 
the part played 

by history in the development of 
Lithuanian consciousness. In the 
“Tautiška Giesme” he linked the 
past and present of Lithuania with 
its hopes for the future.

We can best show the tempo of 
the times, the ideals that Kudirka 
and Basanavičius held, by publishing 
the words of Kudirka’s song. The 
translation is by E. J. Harrison.

Maspeth LDS Caval- 
basketball team de- 
the Newark LoDe- 

on Sunday, April 7.
Maspeth.

swampland 
crosses and 

was

Judge (to couple): “Caught on 
'the park bench, eh? What are your 
names?”

Ben Petten.’”
‘Ann Howe.”

One stanza of this song was plac
ed upon the tombstone of Kudirka 
but the Czarist government soon 
erased the inspiring words.

Intellectuals, poets, playwrights, 
short-story writers, all did their bit 
to build and spread Lithuanian cul
ture. P. Višinskis, J. Bliūnas, Žemai
tė, Lazdynų Pelėda, Šatrijos Raga
na, Vaičaitis, Šernas and many 
others have carved for themselves 
niches in the hearts of the Lithua
nian people.

The 
cades 
feated 
Stars 
at Clinton Hall

SAN FRANCISCO. — “Some of 
the big growers in California since 
Steinbeck published Grapes of 
Wrath have been conducting them
selves as though trying out for parts 
in the picture,” Carey McWilliams 
told the Commonwealth Club Fri
day in debate with Philip Bancroft 
of the Associated Farmers.

Bancroft was denying' all charges 
of violence, yigilantism, and painting 
a picture of California as a land of 
predominantly small agriculture, 
whose Associated Farmers coddled 
their workers with loving care.

u ‘Grapes of Wrath’ is a great so
cial document and its condemnation 
of the evils of farm life is fully 
justified,” McWilliams, state direc
tor of immigration and housing, told 
the overflow audience.

admitted that some conditions 
better than they were in, 1937 
the data on which Steinbeck’s 
is based was collected. “It is

itself to show eight percent of the, workers are being paid, he could 
farms in California receive 53 per 
cent of the total income, as proof 
that big farming is dominant in this 
state.

“Sordid' pages,” said Bancroft of 
Steinbeck’s book.

“The sordid pages are in the La 
Follette committee report,” McWil
liams countered and told the story 
of the vigilantes in Madera last 
year, their 140 arrests of farm 
workers charged with nothing but 
parading without a permit while the 
growers repeatedly paraded without 
permits and without arrests.

“It is not denied by anyone that 
the growers beat up workers with 
tire chains,” McWilliams pointed out 
—and Bancroft still alleging that 
the growers liked their workers, did 
not answer on that point of the 
tire chains.

“California’s too liberal relief pay
ments brings a flood of migrants 
here,” said Bancroft.

“The majority of the migrants 
were here before therė way any re
lief for them at all,” McWilliams 
answered.

“There are no crooked scales for 
weighing produce in piece 
wages,” claimed Bancroft-.

“The melon pickers of Imperial 
Valley offered to take a lower wage 
if they could have somebody watch 
the weighing,” countered McWil
liams.

The Soviet-Finnish I “True, even now the initiators of 
war in Europe are not ashamed to 
assert that they are conducting the 
war for peace, 
ture rights of 
mocracy’ etc.

NEW YORK. — More than sixty 
labor groups, including national and 
international unions, state and re
gional bodies, as well as locals, have 
gone on record as opposed to U.S. 
entry into the present European 
war, an incomplete survey of the 
labor press reveals.

Of these 60, the majority have al
so expressed themselves on 
dangers of war profiteering, 
threats to civil rights, !and on 
risks of U. S. involvement attending 
war loans.

The survey, prepared by Labor 
Research Association, starts out 
with the anti-war resolution of the 
CIO at its San Francisco convention 
where the 500 delegates voted una
nimously that: “Labor wants no war 
or any part of it,” and demanded 

the U. S. keep out of the cur- 
slaughter in Europe.
further supplementary survey 

be» undertaken by the. Research 
Association which describes the pre
sent one as not pretending to be 
comprehensive.

Pupil: Well, if my 
was original and good, 
give me “zero”?

Teacher. Well, the 
wasn’t good, and thę 
wasn’t original.

“If new proofs were needed of 
how frehiendous is the Soviet 
Union’s importance on the interna
tional arena, it would be sufficient 
to turn to the reactions caused 
throughout the world by Molotov’s 
speech at the Sixth session of the 
Supreme Soviet of the USSR. There 
is no corner of the earth where the 
public utterances of the head of the 
Soviet Government have not aroused 
the most lively reaction. It goes 
without saying that not all of these 
reactions can display an objective 
understanding of the purpose and 
aims of the Soviet country’s foreign 
policy. It goes without saying that 
quite a number of hostile voices are 
being heard who are attempting to 
falsify the generally known and in
controvertible facts. But how mi
serable do these falsifications now 
appear, regardless of whether they 
are of the open imperialists or of 
the lackey type—the ill-starred lead
ers of the Second International who 
serve their masters, body and soul!

No Bed of Roses for Man Who Works: 
46% of People Get Under $1,000 a Year

“Lithuania, land of heroes, 
Thou our Fatherland that art. 
From the glorious deeds of ages 
Shall Thy sons take heart.
May Thy children, day by day, 
Labour in the narrow way, 
May they strive, while they can, 
For the greater good of man.

May the sun of Lithuania 
Pierce the darkness of the night, 
And the light of truth and honor 
Guide our steps aright.
May the love of our dear land 
Nerve and strengthen heart and 

hand
We will strive, while we can, 
For the brotherhood of man.”

were ashamed of the stuff 
wrote. No, far from it.

The reasons go back to the 
of the 19th century. At that 
the government suppressed all 
uanian literature and punished 
exile or imprisonment those 
persisted in 
language in print.

In order to protect themselves and 
hide their identity from the peering 
eyes of the secret service, Lithua
nian poets, short-story writers and 
journalists took different names for 
themselves for use in publications.

This practice persisted under the 
Czar and through the war years. It 
remains even today.

is adopted, 600,000 
will be cut off from 
July and November.
SLASHES ?
have the “budget- 
such brutal slashes?

The Quality of
Cynicism

On the island of Svgnigubin, wide
ly-known for the sterility of its 
soil and its majestic hills devoid of 
all life, live the Cynics.

A race apart, aloof, having re
signed from normal intercourse with 
other minds, they nevertheless con
tinue to pollute the rivers of thought 
with the defecations of soured 
ideals.

Believing that a snicker-sneer is 
the ear-mark of genius, the tribe 
can be found smi|ing serenely within 
the ivory tower of contempt.

Cynicism may be the refuge of 
the puerile mind which has become 
frightened at the world it cannot 
understand, which has lost faith in 
all men and all ideals because some 
men and some ideals are rotten. The 
cynic is the man whose hurt soul 
cries out for revenge: “as I have 
suffered, so must you!”

Whether the cynic lives within a 
happier frame of mind or not, is 
not i our concern. Each digs hig own 
grave. What does concern us, how
ever, is that the taunting leer and 
derisive snort are damaging, too 
damaging, to those whose unsure 
fingers are touching the delicate 
ideals that stand for progress.

I have seen too many plans 
smashed, too many capable young
sters drop into the lassitude of fu
tility because of the conceited scorn 
and sovereign contempt which cy
nics bathe upon their objects.

Perhaps it takes courage nowa
days to say that you believe in the 
inherent goodness of men, that you 
believe men and women can work 
together for common ideals without 
petty bickering for petty power, 
without disparagements and vilifi
cations, without hypocrisies and 
sneering smiles. ,

Perhaps it does take courage for 
such a being would be considered 
naive, immature, inexperienced, im
petuous, impulsive and (horror of 
all!) lacking in discretion.

But be that as it may, I doff a 
thousand hats to such a person, to 
such a one who can discern some
thing noble and moving in the tra
gedy, comedy and majesty of the 
human adventure.

I believe he is a worthy human 
being, far above, as the sun to the 
dust, the self-honored and self- 
appointed guardians of brilliance 
and wit who “damn with faint 
praise, assent with civil leer; and 
without sneering, others teach to 
sneer.”

“However, it 
to carry through their slogans they 

Į employ quite peculiar methods. 
Though endeavoring allegedly ‘to 
secure peace’ they are wagihg — 
and preparing to extend still fur
ther 
defend small nations' 
erting every effort to hand these na
tions over into war as well; while 
coming forward under slogans of 
‘democracy’ they are even within 
their own countries conducting a 
more- reactionary and anti-people’s 
policy than ever.

“The land of socialism has a dif
ferent understanding of the struggle 
for peace and conducts it in quite 
another I fashion. By a firm and 
steadfastly pursued policy of neu
trality and non-participation in the 
war, it really is rendering immeasur
able services to the cause of peace, 
primarily, if only because it is 
thereby hindering the further ex
tension and inflaming of the war 
now taking place in Europe. The 
land of socialism really is the de
fender of the interests of the work- 

1 ing people of all lands."
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Šiurpūs Balsai iš
Rašo

Lietuvos Katorgos Viešas Pareiškimas
(Tąsa)

Marškinių padalkas sudegino, surinko 
krūvon tik jų anglis. Ir jau gauta am
žina karcerio ugnis be degtukų, titnago 
ir senovės vaidelučių. Sukdamosi saga 
skelia į cementinę palangę, iš jos patekę 
kibirkštys uždega drabužio anglis. Už
sidegę cigaretą, anglis užgeso ir visą 
prietaisą padeda kitam kartui. Tokią ug
nį dažnai vartoja ir kamerose, kai pri
stinga degtukų.

Likusios paros nebetiek įkyrios buvo, 
nes mes jau gyvenom trise. Pasakojom 
anekdotus, atsitikimus būtus ir nebūtus, 
melavom kits kitam, kad greičiau laikas 
bėgtų. Išdidžiausi kalėjime žmonės reci- 
divistai, jie net su sargais kaip seni pa
žįstami su labu rytu pasisveikina ir ka
merose reikalauja iš atsitiktinai pakliu
vusių gerbti juos, kaip neabejotinus au
toritetus. Jie įsakinėja naujokams, kas 
turi plaut grindis, nešti kibilį, kur pasi
dėt savo čiužinį. Jiems atiduodama val
džia kamerose. Neturint ko veikti, jų pa- 

. sakoj imu tikrai įdomu pasiklausyt.
Ilgiausias buvo rytas, kurį aš turėjau 

būt paleistas iš karcerio. Ir kėliausi ir 
guliau ir vaikščiojah — vis laikas vėžio 
žingsniu slinko. Kameros gyvenimas at
rodė toks pat gražus, koks kameroj gy
venant atrodo laisvės. Ir todėl jei tave 
kankina laisvės ilgesys, iškoliok sargą, 
dieną atsigulk ant narų arba neatsistok 
ramiai prieš vyresnį ir eik į karcerį, ten 
pasiilgsi kameros gyvenimo. Nėra pa
saulyj to blogo, kas savyj neturėtų bent 
trupučio gero. Bet 10 valandos ryto aš 
laukiau, rodos, ne 6, o 26 valandas iki 
pagaliau atidarė duris ir pasakė:

—Išeik!
Peržengus karcerio slenkstį akys apa

ko nuo rūsio koridoriaus šviesos. Visur 
atrodė nepaprastai erdvu ir šviesu. Per 
septynias paras, pasirodo, galima at
prasti nuo šviesos, erdvės ir laiko. Akis 
aš pridengiau plaštaka.

Kameroj visų pirma apsiploviau, pa
valgiau, nuskutau barzdą, pakeičiau 
skalbinius ir vėl prądėjau normąlų kalė
jimo gyvenimą. Vakare ątsigulęs ant 
čiužinio jaučiausi tikrai laimingas ir su 
vaiko šypsena užmigau.* * *

• žurnalistas -iš Oficiozo
Šiaipjau neįprasta, kad žurnalistai 

vaikščiotų į kalėjimą ir paskum rašytų 
ką matę. Tačiau porą kartų buvo atėję. 
Pirmą kartą—1929 metais sausio mė
nesį, kada Kauno politiniai kaliniai ba
davo. Tada laikraštininkai turėjo su
tartinai paskelbt visuomenei, kad bada
vimui nėra nė mažiausių priežasčių, ka
lėjimo sąlygos geros, beveik kurortiškos 
ir visuomenei dėl to nėra ko jaudintis. 
Kai kurie laikraščiai net paskelbė pasi
kalbėjimą su mūsų draugu Adomausku. 
Senis perskaitė laikraštį ir iš pykčio nu
sistebėjo:

—Nemaniau niekad, kad tokiam ma
žam gabaliuke popierio galėtų tilpt tiek 
daug melo.

Jis tą naktį net neužmigo.
Antrą kartą laikraščių atstovai atėjo 

1930 metais vasarą, šįkart jie turėjo įro
dyt, kad kalinių tarpe būtinai reikalin
gos reformos, taip vadinamoji progresy
vinė sistema, kurios tikslas panaikinti 
kalėjimuose politinių kalinių kolektyvus

ir komunistų akademijas. Pas mus visa
da gražūs pavadinimai: progresyvinė 
sistema, kultūrinė pramoga, mandagus 
elgesys. “Lietuvos Aide” tas aprašymas 
šitaip prasidėjo:

“Vos tik įžengus pro didelius geleži
nius vartus, kieme pakvipo malonus 
spirgučių kvapas. Tuoj matyt, kad ka
liniai gerai maitinami.” Administracija 
buvusi labai mandagi ir visur rodžiusi 
savo patarnavimus. Vedžiojusi po dirb
tuves, koridorius, mokyklas, biblioteką ir 
net davusi skanios kalinių sriubos para
gaut. Po straipsniu pasirašė Alfredas 
Dėdelė. 1

Tai nebuvo mums jokia naujiena ir 
todėl mes nė kiek nesistebėjom. Negi fa
šistų laikraštis peiks fašistų kalėjimą. 
Tokių nesąmonių pasauly retai pasitai
ko. Būtumėm tą straipsnį visai ir už
miršę, jeigu likimas būtų nepasityčiojęs 
iš vieno žmogaus.

Kartą prieš pietus į mūsų kamerą 
įleido naują, ką tik iš laisvės atvarytą 
pilietį. Kai sargas užtrenkė duris, jis il
gai stovėjo vietoj nežinodamas kas da
ryt. Vienoj rankoj jis laikė popierinį 
maišelį su maistu, atsineštu iš daboklės,, 
o antroj—katiloką. Retas ..svečias politi
nių skyriuje—kalinys su katiloku. Bet 
jei žmogų atvedė, reikia priimt.

—Tamsta politinis?
—Taip, tautininkas.

—Tur būt, kaltinamas kaip volde- 
marininkas?
x —Taip.

Susipažinom. Mūsų kameroj kalinys 
su katiloku—“Lietuvos Aido” reporteris 
Alfredas Dėdelė, prieš keletą dienų ap
rašęs kalėjimą. Mes putilom. Nieko jo 
neklausėm, nieko ir jam nebesakėm. Ne
trukus kalifaktorius atnešė jam čiužinį, 
antklodę, šaukštą, bliūdą ir puoduką.

—Kur tą viską dėt?
Į klausimą mes jam neatsakom. Jis su

prato, kad jis mums ne draugas. Jis no
rėjo belst į duris, bet paskum susilaikė.

Pietų sriubą—burokus su bulvėm pa
ėmė ir jis. Duotas šaukštas buvo medi
nis, apipelėjęs, kažkokių nešvarumų pri
skretęs. Norėdamas jį nuplaut—pakišo 
po šilto vandens bačkutės kranu. Pelė
siai tik atšuto, bet nenusiplovė; įkišus 
šaukštą sriubon jie paplūdo po. visą bliū
dą. Ir vos tik jis nurijo pirmą gurkšnį 
sriubos, viskas ėmė veržtis atgal. Jis 
žiaukčiojo, spjaudės ir nubėgęs prie du
rų pradėjo tampytis — vemt, kad net 
mums apetitą gadino. Mes nebeišken- 
tėm:

—Ponas Dėdelė, juk tai ta pati sriu
ba, kuri tik ką įėjus kieman kvipo spir
gučiais ir kuri jums taip patiko, kai jūs 
kalėjime buvot ne kalinys, o tiktai žur
nalistas iš oficiozo.

—Atleiskit, viskas, ką aš rašiau, buvo 
netiesa. Mus suklaidino.

Kalinys su katiloku ėmė aiškintis prieš 
mus, tarsi mes jo būtumėm prašę. Išėjęs 
jis tą klaidą atitaisysiąs, jis parašysiąs 
teisybę. Mūsų nepasitenkinimas anuo ra
šiniu jam esąs dabar gerai suprantamas.

Vakare jis negulė į čiužinį, nes buvo 
pribjaurotas, nešvarumų pridžiūvęs ir 
nesiklojo antklodėįrnes joje galėjo būt 
utėlių. Jis bevelijo nakvot vien su savo 
paltu.

urnų pridžiūvęs ir

(Bus daugiau)

Baltimore, Md.
Lietuvis Patiko Nelaimę
Vietiniam anglų laikraštyje 

buvo paduotas sekamas atsiti
kimas, paliečiąs gana plačiai 

-žinomą Baltimorės lietuvį:
“Kazimieras Baltrušaitis* 65 

metų amžiaus, prašė Western 
District policiją atgauti jam 
penkiolikos metų sutaupąs, 
kurios siekė $2,415. Jis sakė, 
kad jis pametė pinigus pabai
goje savaitės, būtent, kovo 30.

“Baltrušaitis pinigus nešėsi 
namie darytuose dviejuose 
krepšeliuose, kuriuos jis turė
jo prisirišęs ant rankų virš 
alkūnių. Jis sakė tuos krep
šelius pats prisirišęs prie ran
kų, nes 15 metų tam atgal 
jis pametęs $600 laike sugriu
vimo namo ir paskolų asosia-l '
cijos.

“Jis pasakojo, kad šeštadie
nį jis buvęs sustojęs taveme 
900-tam bloke ant West Balti
more St. ir iš ten išėjęs eiti 
namo, ant trečio aukšto po 
num. 8541/2- West Lombard 
St. Tai buvę apie 8:30 vai. 
vakare.

“Nuo čia tą istoriją prade
da pasakoti policija. Jis sako, 
kad po num. 8 South Popple- 
ton St: Baltrušaitis įvirto per 
langą, skaudžiai susipjausty- 
damas savo rankas. >

“Tada jis buvo nugabentas 
University ligoninėn, o paskui 
į Western policijos stotį, kur 
prieš jį buvo sudarytas kalti
nimas pasigėrime. Kai sekma
dienį jis buvo pašauktas prieš 
Policijos teismą, tai magistra
tas Meyer Reamer, pamatęs jį 
suraišibtą, pasigailėjo ir kalti
nimą prieš jį panaikino.

“Tu jau užtenkamai esi nu
baustas,” pasakė magistratas.

ii i u i< i, i,, i, >.

Didžiai Gerbiama
“Laisvės” Redakcija:

Šįuomi nuolankiai paprašau 
“L.” Redakcijos patalpinti šį 
mano viešą pareiškimą visuo
menei ; lai visuomenė žino, 
kokis yra “Keleivis” ir kaip 
jis viską fabrikuoja.

Tokio laiško, kokį “Kelei
vis” talpino 194'0 m. kovo 6 
d., niekuomet “Keleiviui” ne
esu siuntęs. “Keleivyj” tilpęs 
rašinys yra ar paties “Kelei
vio’.’ sufabrikuotas, arba jo sė
brų. Bet su tuo rašiniu aš ne
sutinku, ir prašiau “Keleivį,” 
kad tuojau atšauktų, kaipo 
neteisingą rašinį. “Keleivis” 
to nepadarė, tat turiu pats 
įspėti visuomenę, kad tam ra
šiniui netikėtų kaipo origina
lui, o tik kaipo “Keleivio” 
melui.

Draugiškai,
J. V.

Waterburis, 1940-IV-5 d. 
—o—

Dėl “Keleivio” Fabrikacijų
Gavau laiškutį nuo sesutės, 

kuri dabar randasi po Sovie
tais, labai apsidžiaugiau, kad 
namiškiai liko sveiki ir gyvi 
po Lenkijos žlugimo. Pasida
linau gautomis žiniomis su 
artimais draugais, kurie irgi 
liko užganėdinti šiomis žinio
mis.

Bet “Keleivis,” absurdiškas 
“Keleivis,” tuojau kovo 6 d. 
puikiausioj vietoj įdėjo pilną 
falsifikuotų dalykų pridėtą, 
neva mano tą aplankytąjį laiš
ką nuo sesutės.

Pamatęs tai “Keleivyj,” 
kad vartojamas mano vardas- 
pavardė, o taip iškraipytą, 
kad tik dasiprotėti galima, o 
gatvės pavadinimas toks iš
kraipytas, kad Waterburyj to
kios gatvės visai nesiranda,— 
tuojau “Keleiviui” parašiau 
laišką, kad atšauktų tą raši
nį be jokių ceremonijų. Pa
reiškiau, kad tas rašinys ne- 
atatinka originalui, ir kad til
pęs “Keleivio” 6 d. laidoj ra
šinys melagingas, kad aš jo
kios publikacijos nenoriu fal
sifikuotais raštais, o dar ypa
tingai per “Keleivį.” Kur tau! 
“Keleivis” man laišką atpyš- 
kino ir dar durnium vadina. 
Girdi, jie negali atšaukti to 

-laiško, nes visgi aš esu nuo 
sesutės gavęs laišką. “Kelei
viui,” matyt, nesvarbu laiško 
turinys-originalas, bile t i k 
gavau. O kuomet aš pareiš
kiau, kad rašinys “Keleivyj” 
originalui neatatinka, tai jie 
(“Keleivis”) neatšaukė.

štai pačias svarbiąsias dalis 
laiško čia išdėstysiu. Kad 
daug neužėmus, jo ištiso ne
rašysiu. Šis laiškas tilpo “A- 
merikos Lietuvy” 1939 metų 
gruodžio 16. Ji rašo; “Lenkų 
karo metu buvome duobėj pa
sislėpę . Vieną naktį išgirdo
me rusų dainas, prisirinko ru
sų pilnas kiemas. Kareiviai 
kepė ir virė, ir mus kvietė 
valgyti. Rųskius mes geriau 
mėgstam, negu kad lenkus. 
Tie šėtonai ir tavo broliui 
sveikatą atėmė, atėmė 4 kar-

ves ir visus arklius, o ruskiai 
davė mums gerą arklį, tai vie
ną arklį dabar turėsime. Da
bar pas mus pradėjo statyti 
mokyklą, mokins gudiškai ir 
lietuviškai. Ruskiai nieko nei
ma iš žmonių, tik lenkai api
plėšė žmones. , Ruskiai rengia 
‘vakaruškas’ (šokius), tai vi
sas jaunimas susirenkame ir 
pašokame. Kas valgyti neturi, 
tai ruskiai duoda, ruskiai at
vežė daug maisto, iš ponų vis
ką atėmė ir atidavė žmonėms. 
Girdėjome, kad iš Rodunės 
bažnyčios padarys gimnaziją, 
nes bažnyčia tuščia.”

Taigi, gerbiamieji skaityto
jai lai ima domėn šį laišką ir 
palygina su “Keleivio” laišku. 
Tuomet pamatysite, kaip “Ke
leivis” fabrikuoja viską, taip
gi ir pasaulines žinias.

“Keleivis” rašo, kad mano 
namiškiai rusams jau užėmus 
turėjo 15 karvių ir 4 arklius. 
Kur “Keleivio” logika? Ar 
reikia didesnio durniaus?! 
Lenkai 4 karves paėmė ir 
arklius, o “Keleivis” atranda, 
kad Sovietai paėmė arklį ir 15 
karvių. Abelnai, mano namiš
kių ūkis toks didumo, kad ga
lima laikyt 9 karves ir 2 ar
klius. Stebuklingai pavirto 9 
karvės į 15 karvių, o juk iš 
tų 9 karvių 4 buvo pagrobę 
lenkai. Bet “Keleivis” nepa
sako, kad lenkai pagrobė vi
sus arklius, o Sovietai davė 
arklį. Visai to “Keleivis” ne
mini, o juk “Keleivio” redak
cija skaito, be abejo, ir “A- 
merikos Lietuvį.”

“Keleivis” rašo, kad Sovie
tai atėmė šieną. Bet nerašo, 
kad Sovietai atvežė maisto ir 
pavalgydino žmones, lenkų 
apiplėštus.

“Keleivis” rašo, kad Sovie
tai viską iš mano namiškių at
ėmė, kad jie lietuviai; bet 
“Keleivis” nepasako, kad So
vietai budavoja mokyklą, kur 
bus ir lietuviškai mokinama.

“Keleivis” rašo, kad Sovie
tai, jei tik sužinos, kad turime 
bulvių, tai ir jas atims; bet 
“K.” nerašo to, kad Sovietams 
nerūpi jų jieškoti. Jeigu So
vietai būtų tokie alkani, tai, 
be abejo, jų jieškotų. Bet So
vietai sotūs, ir kas Sovietijoj 
gyvena, be abejo, sotūs irgi.

“Keleivis” žmonėms meluo-

ja, kad Sovietai be drabužių, 
apiplyšę; bet “Keleivis” visgi 
rašo, kad mano sesute neša 
lininius siūlus ir kitus daiktus 
Lietuvon mainyti ant ko kito. 
Matyt, Sovietai apsirengę ge
rai, kad neatima tokių daly
kų!

Taigi pridėsiu savo žodį ir 
vėl, kad mano namiškiai yra 
po Sovietais pasitenkinu. O 
“Keleivyj” kovo 6 d. tilpęs 
rašinys, būk “mums labai 
liūdna, nes Sovietai atėmė ar
klį,” nieko bendro neturi su

manim, nei su mano sesutės 
man rašytu laišku.

Lai kiti laikraščiai Šį mano 
pareiškimą persispausdina. O 
“Keleivį,” kaip melagį ir afe
ristą, pasmerkiu visuomenės 
akyse už melagysčių skleidi
mą ir mano reputacijos bei 
mano sesutės žeminimą. O 
visuomenei patariu gavus laiš
kus iš Europos saugotis vieti
nių provokatorių, kurie kartu 
su tokia “Keleivio” redakcija 
viską falsifikuoja.

Joe Valitz-Valey.

DIDŽIAUSIAS W! JŪS ESATE 
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lykite G-E. Tai Pirkinys!

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

$U475
VISOS DĖŽUTĖS PLIENINĖS. NE- 
RCDĖJANCIO PLIENO stiprus šal
dytuvas. Šaltumo rodyklė. Viduje švie
sa. Daržovėm klėtka. 7 kavalkų spal
votos lėkštės. Garsus įbudavotas plie
ninis G-E Taupomasis prietaisas.

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

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

$114-757MTTŠ THE-BUŽ/

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

664 Grand Street . Brooklyn, N. Y
EVcrgreen 4-8734

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniu DrabužiŲ

ESTATE OF

BARRY P. SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

License# Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
♦.

Suteikiam garbingas laidotuves

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

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

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$24.50
Buvo $30.00

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas į 10 
savaitinių jmokėjimų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

“Paėmęs toliau tęsti savo is
toriją, Baltrušaitis pasakojo, 
kad jis parėjęs namo įpuolęs į 
labai gilų miegą. Tiktai, gir
di, kai jis pabudo, atėjo min
tis į galvą jieškoti pinigų. Ir 
kuomet jis pinigų pradėjo 
jieškoti, jie jau buvo dingę. ' 
Jis sakėsi bandęs atsiminti, 
kur jis buvęs užėjęs ir ką da
ręs, bet nebegalįs atsiminti vi
sų tų vietų.

“Ligoninės viršininkai pa
sakoja, kad jie nematę Bal- ' 
trušaičio pinigų krepšelių ant 
rankų, kuomet jie apraišinėję 
supjaustytas jo rankas.

“Baltrušaitis yra kriduoius. 
Jis policijai padąvė didesnių 
bumaškų numerius ir policija 
išdalino tuos numerius po Sto
rus, idant savininkai budėtų ir 
bandytų sugauti.” Rep.

‘‘Gaukite “Laisvep Nauju 
Skaitytoj.

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

Rankvędis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ”
427 LORIMER STREET < BROOKLYN,

Šis rankvędis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio 
šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa
kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini- 
mui užsisakykite iš anksto dabar—tuojau

' --------------- '-----------J.

. ------------------------------------------ -------------------—----------- --- --------- ---------------------------- -------------

Office Phone 
EVcrgreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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 Accęjtiodations. 1
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night
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Antradienis, Balandžio 9, 1940

Pabaiga Karo ir Tai 
ka su Suomija

ir 
su-

vadovybe generolo Wey- 
gando. Mes turime budėti, 
kas liečia bandymus panau
doti šitas kolonijales ir pu- 
siaukolonijales armijas 
prieš Sov. Sąjungą. Bile 
koks panašus žygis tuojau 
iššauktų iš mūsų pusės pasi
priešinimą a g r e s o r iams. 
Toms spėkoms, kurios yra 
priešingos Sovietų Sąjun
gai, turėtų būti aiškus loši
mo su ugnimi pavojus. To
kį pavojų turėtų aiškiai 
matyti ir tie mūsų kaimy
nai, kurie taptų įrankiais 
agresingos politikos prieš 
Sovietų Sąjungą.

Kas liečia mūsų santy
kius su Turkija ir Iranu, tai 
tuos santykius nusako mū
sų nepuolimo sutartys ir 
tvirtas Sovietų Sąjungos 
troškimas pildyti tas par
eigas, kurias tos sutartys 
uždeda ant abiejų pusių. 
Mūsų santykius su Iranu 
ekonominėje srityje nusta
to Sovietų Sąjungos Pre
kybos Sutartis, kuri tapo 
pasirašyta neseniai.

Iš mūsų pietinių kaimy
nų, kuriuos aš minėjau, 
Rumunija tėra viena šalis, 
su kuria mes neturime ne
puolimo sutarties. Tai par
eina nuo neišrišto ginčo 
tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Rumunijos dėl Bessarabijos 
klausimo. Sovietų Sąjunga 
niekados nėra pripažinus 
Rumunijos užgrobimą Bess
arabijos, nors ji niekados 
nėra stačius klausimo mili- 
tarišku keliu atsiimti Bess- 
arabiją. Tuo. būdu nėra pa
mato pablogėjimui santy
kių tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Rumunijos.
Nepergeriausi Santykiai su 

Japonija
Mūsų santykiuose su Ja

ponija mes esame, su gana 
dideliais sunkumais, išrišę 
keletą klausimų. Tą parodo 
pasirašymas pereito gruo
džio 31 dieną žuvavimo su
tarties ir taipgi Japonijos 
sutikimas pabaigti užmokė
ti mums už Chiniečių Ryti
nį Geležinkelį, kas buvo 
jau labai užvilkta.

Nežiūrint to, mes negali
me reikšti didelio pasiten
kinimo dėl mūsų santykių 
su Japonija. Pavyzdžiui, 
iki šiol tebėra nenustatyti 
rubežiai pereitų metų mili- 
tarinio susikirtimo srityje, 
nepaisant ilgų derybų tar
pe Sovietų ir Mongolijos iš 
vienos pusės ir Japonijos ir 
Mandžurijos iš kitos pu
sės ...

Labai laikas Japonijai su
prasti, kad Sovietų Sąjunga 
netoleruos jokių pasikėsini
mų ant jos interesų. Santy
kiai tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Japonijos vystysis 
patenkinančiai tiktai tada, 
kada jie bus taip supran
tami Japonijoje.

Kas liečia Japoniją, tai aš 
noriu tarti žodį kitą apie 
vieną labai nebiznišką pa
siūlymą.

Aną dieną Japonijos par
lamente vienas pastatė val
džiai tokį klausimą: “Ar 
mes neturėtumėme apsvar
styti, kaip padaryt galą aht 
visados susikirtimui tarpe 
Japonijos ir Sovietų Sąjun
gos, pavyzdžiui, nuperiant 
nuo Sovietų Sąjungos Pa
marį ir kitas teritorijas?”

Japonijos parlamento na
rys, kuris pastatė šitą klau
simą ir yra susirūpinęs nu
pirkimu Sovietų teritorijos, 
kuri nėra ant pardavimo,

I Inkni

būdo žmogelis. Bet mano 
supratimu, j (f kvaili klausi
mai nepakels jo parlamento 
garbės. Tačiau jeigu jau 
Japonijos parlamentas taip 
susirūpinęs prekiavimu, ko
dėl jo nariai nepasiūlo par
duoti pietinę dalį Sachali
no? Aš neturiu jokios abe
jonės, kad pirkėjų Sovietų 
Sąjungoje atsirastų.
Mūsų Santykiai su Jungti

nėmis Valstijomis
Kas liečia mūsų santy

kius su Amerikos Jungtinė
mis Valstijomis, tai jie pas
kutiniais laikais nepagerė
jo, neigi jie pablogėjo, jei 
neskaitysime taip vadinamo 
morališko embargo prieš 
Sovietų Sąjungą. Tasai gi 
embargo pasidarė visiškai 
bereikšmis padarius taikos 
sutartį tarpe Sovietų Są
jungos ir Suomijos.

Mūsų importai iš Jungti
nių Valstijų šiemet padidė
jo ir galėtų dar padidėti, 
jeigu tik Amerikos valdi
ninkai nestatytų kliūčių.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Norvegijos, tai reikštų, kad 
šitos šalys yra atsižadėju
sios savo neutrališkumo po
litikos ir yra priėmusios 
naują užsieninę politiką. Iš 
to Sovietų Sąjunga padary
tų atatinkamas išvadas.

Mes Nieko Nenorime iš 
Švedijos ir Norvegijos

Mūsų valdžia, iš savo pu
sės, neturi jokio ginčo su 
Švedija ir Norvegija ir sa
ko, kad Sovietų-Švedijos ir 
Sovietų-Norvegijos santy
kiai turėtų vystytis drau
giškumo pamatu. \

Kas liečia gandus, kad 
būk SovietiĮ Sminga reika
laujanti Skandinavijos va
kariniam pakraštyje uostų, 
kad būk norinti pasisavinti 
Narviką ir tt., — šitie gan
dai, leidžiami anti-sovieti- 
niams tikslams, yra taip 
nepamatuoti, jog jie nerei
kalingi atmušimo. Pastan
gos tokių socialistų, kaip 
Hoeglundas Švedijoj 
Trammel Norvegijoje,
griauti santykius tarpe tų 
šalių ir Sovietų Sąjungos, 
turėtų būti pasmerktos, 
kaipo pastangos prisiekusių 
darbininkų klasės priešų, 
kurie yra užsienio kapita
listų papirkti ir parduoda 
savo šalies žmonių intere
sus.

Padarymas taikos sutar
ties su Suomija užbaigia 
mūsų darbą, kurį mes per
nai pasibrėžėme, apsaugoti 
Sovietų Sąjungą iš Baltijos 
pusės. Šita sutartis yra bū
tinai reikalinga papildoma 
dalimi trijų savitarpinio 
apsigynimo sutarčių su Es- 
tonija, Latvija ir Lietuva. 
Mūsų paskutinių šešių mė
nesių patyrimai, nuo pasi
rašymo tų trijų tarpsavinio 
apsigynimo sutarčių, lei
džia mums padaryti labai 
konkretes išvadas.

Turi būti pripažinta, kad 
šitos Sovietų Sąjungos su
tartys su Estonija, Latvija 
ir Lietuva patarnavo su
stiprinimui tarptautinės po
zicijos kaip Sovietų Sąjun
gos, taip Estonijos, Latvi
jos ir Lietuvos. Nežiūrint 
baubo, kurį pakėlė imperia
listiniai rateliai, priešingi 
Sovietų Sąjungai, valstybi
nė ir politinė Estonijos, 
Latvijos ir Lietuvos nepri
klausomybė nė mažiausiai 
nenukentėjo, tuo tarpu eko
nominis bendradarbiavimas 
tarpe Sovietų ' Sąjungos ir 
tų trijų valstybių nepapras
tai paaugo. Sutartys su 
Estonija, Latvija ir Lietu
va, pravedamos patenkinan
čiai ir tas sudaro pamatą 
tolimesniam gerėjimui san
tykių tarpe Sovietų Sąjun
gos ir tų trijų valstybių.
Sovietų Sąjungos Santykiai 
su Balkanais ir Artimai

siais Rytais
Paskutiniais laikais spau

da atkreipė nepaprastai 
daug atydos į Sovietų Są
jungos santykius su jos 
kaimynais jos pietiniuose 
p a r u b e ž i uose, ypatingai 
Trans - Kaukazinio rube- 
žiaus ir su Rumunija. Ne
reikia nė sakyti, kad mūsų 
valdžia nemato jokio pama
to pablogėjimui mūsų san
tykių su mūsų pietiniais 
kaimynais taipgi.

Tiesa, Syrijoje ir Arti
muose Rytuose abelnai mes 
matome įtemptą ir nužiū
rimą veikimą Anglijos ir 
Erancijos subūrime armijų, 
daugiausia kolonijalių, po‘turi būti labai linksmaus jams

Tai tokia, abelnai 
mus, yra tarptautinė 
acija, kaipo pasekmė 
kutinių penkių mėnesių 
įvykių. Iš to, ką aš jums pa- 
sakiab, mūsų užsieninė po
litika dabartinėje situacijoj

paė- 
situ- 
pas-

bus aiški.
Trumpai išdėsčius, mūsų 

Užsieninė politika nukreip
ta į užtikrinimą taikos tar
pe tautų ir saugumo mūsų 
šaliai. Išvada iš to turi būti 
tokia, kad mes turime lai
kytis neutrališkumo pozici
jos ir susilaikyti nuo daly
vavimo šiame kare tarpe 
didžiųjų Europos valstybių.

Šita pozicija yra paremta 
padarytomis sutartimis ir 
pilnai atsako Sovietų Są
jungos interesams. Iš kitos 
pusės, mūsų tokia pozicija 
padeda neleisti toliau iš
plėsti ir sukurti karą Euro
poje, ir todėl ji, šita pozici
ja, tarnauja interesams vi
sų tautų, kurios trokšta tai
kos ir jau dejuoja po nauja 
sunkia vargo našta, karo 
pagimdyta.

Padarydami šio paskuti
nio laikotarpio įvykių su
trauką, mes matome, kad 
kas liečia mūsų krašto sau
gumą, mes turėjome nema
žai pasisekimo. Ir tai šis 
faktas iš kailio neria mūsų 
priešus.

Tačiau turėdami pilniau- 
sį pasitikėjimą mūsų reika
lo teisingumu ir mūsų stip
rybe, mes nuosakiai ir ne
svyruojančiai laikysimės ši
tos mūsų užsieninės politi
kos.

Laiškas iš Vakarines Baltarusijos
Brooklynietis baltaru- 

sas Matvcj Chvedčcnyj 
gavo laišką nuo savo bro
lio, iš Vorožbity sodžiaus, 
Pružanų apskrities, Gar
dino gubernijos, kurį jis 
mums perdavė, štai tas 
laiškas, kuris . pasako 
apie buvusį ir dabartinį 
Vakarinės Baltarusijos 
gyvenimą..

—o—
Sveikas, Brangus 
Broli Matvejau!

Jūsų laišką gavau, už ku
rį tariu ačiū. Skubinu 
jums, brangusis broleli, at
sakyti, kad buvusi poniška 
Lenkija, kuri taip didžiavo
si savo spėkomis, galų-gaie 
į dešimts dienų sprogo, kai 
muilo burbulas, ir tartum 
jos visai nebuvo.

Per 20 metų mes kentė
jome po lenkų ponų jungu; 
jie iš mūsų prakaito tuko; 
jie čiulpė paskutinius mū
sų syvus; jų tyčiojimasis iš 
darbo žmonių bus užrašy
tas istorijoj. Bet kaip ką 
parašysiu apie jų žvėrišku
mą. Pas mus buvo koncen
tracijos logeris Kartuza 
Bereza. Kas ten pakliuvo, 
tai tas neteko visų žmoniš
kų teisių. Ir kada niekšiški 
lenkų ponai pamatė, kad jų 
viešpatavimui galas artina
si tai tie niekšai, nežmoniš- 
kiausiai kankino areštuo
tus. Daugelį politinių kali
nių gyvų užmūrijo į lioge- 
rio sienas, o vaikus metė 
į išeinamosios duobę! Kada 
Raudonoji Armija atėjo, tai 
iš 30 gyvų užmūrytų į sie
ną tik tris atrado gyvus; ir 
iš tų du mirė, tik vienas 
gyvena. Tarpe nukentėjusių 
buvo daug ir moterų. Sun
ku ir aprašyti pasiutimą 
lenkų ponų. Retai kuris iš
vengė jų kankinimų, o ku
rie jau buvo jų rankose, tai 
iki mirties pamins tuos 
niekšus!

Per 20 metų lenkų vieš
patavimo mes neturėjome 
nei vienos skaisčios dienos, 
kaip kad dabar gyvename.

Aprašysiu tau, kaip mes 
pasitikome savo išliuosuo- 
tojus—draugus. Rugsėjo 17 
dieną, 1939 metais, sužino
jome,

Priešakyje visų 
pribuvo greitieji tankai. 
Paskui raiteliai ir kitos ar
mijos dalys traukė be per
traukos per dvi paras. Čia 
buvo daug tankų, raitelių, 
arkliais vežamų kanuolių, o 
paskui traktoriais velkamų 
didelių kanuolių. Tą maty
dami įsitikinome, kad So
vietų Sąjungos armija yra 
labai gerai technikiniai ap
siginklavus zir tikrai neįvei
kiama.

Dabar pas mus kiekvie
name mieste ir miestelyj 
stovi Raudonosios Armijos 
dalys. Su Raudonosios Ar
mijos atėjimu prasidėjo 
daug naujų darbų, nes sta
to kareivines, arldių tvar
tus, tankų ir automobilių j 
garažus. Netoli Pružanų 
yra per šimtas Sovietų ka
ro lėktuvų.

Brangusis Broli! Negaliu 
aprašyti tuos vargus ir 
kančias, ką mes pergyveno-' 
me per 20 metų po lenkais,! 
ir tą džiaugsmą, kurį mums! 
atnešė Raudonoji Armija 
ir jos kovotojai! Laiške tą 
neaprašysi!

Dabar kelis žodžius apie 
save. Aš ir žmona visą 
laiką prijautėme pasiliuosa-' 
vimo idėjai, nors neturime 
platesnio politinio žinojimo, 
bet rašydamas jums laiš
kus tą nutylėjau. Suprasi 
priežastį.

Galiu priminti, kad Pir
mą _ Gegužės, 1933 metais, 
mano žmona ir jos sesuo! 
Dunia pagamino raudoną
ją vėliavą ir vakare, nie-! 
kam nematant, iškabino? 
Ji iškaboj o visą naktį ir 
dieną. Paskui pakavo j o pa-’ 
s toge j, kur ji išgulėjo še-j 
šis metus, kol pas mus at-

daliu!kvleeiame skaitlingai dalyvauti. — 
Kom. (83-85)

CLEVELAND, OHIO
Am. L. M. Kliubo ekstra susirin

kimas įvyks 9 d. balandžio, 8 vai. 
vakare, 920 E. 79th St. Šiame susi-

■ .V ’ :

jome, kad d. Voręšilovas 
įsakė raudoniems kovoto- 

pereiti buvusią Len-

kijos sieną. Tuojaus mes, 
baltarusiai, pradėjome at
imti nuo lenkų dvarponių 
ir buožių ginklus, nugink
luoti lenkų kareivius, gau
dėme ir areštavome buvu
sius policininkus.

Vorožbitų gyventojai pa- vyko Raudonoji Armija, 
sitiko savo išlaisvintojus. 
Kaip tik sužinojome, kad 
artinasi Raudonoji Armija, 
tat mano žmona ir jos jau
nesnė sesuo Dunia nemiego
jome visą naktį — laukėme 
svečių. Išsiuvome raudoną
ją vėliavą su užrašu: “Te
gul Gyvuoja Neįveikiama 
Raudonoji Armija 
Vadas Vorošilov!” 
Gyvuoja Vadas ir 
Žmonių Mokytojas 
nas!” Merginos nupynė iš 
gėlių didelį vainiką, ir pa
puošė gėlėmis vartus. Ir 
štai, rugsėjo 20 dieną mes 
jau galėjome paspausti 
brolišką ranką raudoniems 
raiteliams. Visi sodžiaus 
gyventojai, jauni ir seni, iš
ėjo raudonarmiečius pasi
tikti. Merginos viena su ki
ta lenktyniavo duodamos 
komandieriams ir kovoto
jams gėlių bukietus. Rau
donosios Armijos dalyviai 
sustodavo, sveikinosi su 
mumis ir sakė, kad Lenki
jos ponų viešpatavimas jau 
pasibaigė ant visados.

Sodžiaus gy ventojai 
džiaugėsi ir kovotojus pasi
tiko suteikdami ką tik kat
ras turėjo: vaisius, duoną, 
mėsą, pieną, kiaušinius, 
sviestą ir arkliam pašarą.

S 
£

£
£

ir jos 
“Tegul 
Darbo 
Stali-

Broli, jūs rašote; kad aš 
įstočiau į rąudonarmiečių 
eiles, jeigu bus reikalas 
gintis. Turiu pasakyti, kad 
pas Sovietus užteks tam 
reikalui jaunų ir išlavintų 
vyrų ir mūsų amžiaus žmo-' 
nių nereikės!

Pas mus mokyklos atsi
darė. Vaikus moko baltaru
sių ir rusų kalboj.

Brangus Broli! Aš tavęs 
daug kartų prašiau parva
žiuoti pas mus į svečius,1 
bet visada sakei, kad bijai 
lenkų ponų. Dabar lenkų 
ponų jau neliko. Atvažiuok 
pas mus, pamatyk, kaip da
bar mes gyvename — labai 
būtų smagu pasimatyt ir 
asmeniškai pasikalbėti.

Lik sveikas,
Tavo brolis

Nikolajus.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, balandžio 10 d., 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Prašome 
narius dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turėsime daug svarbių dalykų 
aptarti. Atsiveskite ir naujų narių, i 
— V. K. Sheralis, sekr. (85-86)

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, jis 
daug naujo mums papasakos. Todėl

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

(Kampas Roebling St.)

Tol. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

Penktas puslapis

Brooklyn, N. Y.

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

$2$,75
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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)

Pasaulinė Paroda 
Jūsų Namuose

NbW Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveiksiu 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

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

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

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

kaina po 2oc už egzemplioiių, mo 25 ir daugiau— 
po 15c už kopiją.

Prašome tuoj aus siųsti užsakymus šiuom antrašu:
< < T A T 0 V >

427 Lorimer St
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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, 
kjaloniai suteikiame aproka\.mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
£_______________________________________________________________________
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SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

nuo $1.50 augštyn

Daimontai
Melsvi-balti 

perfekto

Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos Lr 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
J E W E

GRAND STREET
Bet. Graliam & Manhattan Avės. 

Tel. Stagg 2-2178

701
{steigta 1892

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store |

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GfiRIMŲ

MUiMOffC.MO

Calverts
Special

rrtcuvtM CMsriiimcco



SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-mos kuopos susirinkimas 
jvyks ketvirtadieni, balandžio 11-tą, 
8 va]. vakare, 419 Lorimer St., 
Brooklyn. Susirinkimas bus labai

Antradienis, Balandžio 9, 1940

NewYorko^z^g^Zlnloi
Siuvėjai Turėjo Taikos 

Mitingą I
Pereitą ketvirtadienį, vieš

buty] Diplomat, adatos darbi
ninkų Taryba Taikai ir Civi- 
lėms Teisėms turėjo masinį 
mitingą, kuriame dalyvavo 
per tūkstantį siuvėjų. Jie en
tuziastiškai pasisakė tęst to
liau prieškarinę veiklą, nes 
darbininkai neturi ko laimėti 
iŠ karo.

Priimta rezoliucija, pasmer
kianti visas pastangas įtraukt 
Ameriką į Europos imperial
istinį karą. Taipgi pasmerkė 
J. Edgar Hooverio veiklą ir 
reikalavo jį tuojau prašalint 
iš Federalio Tyrinėjimų Biu
ro (FBI) pareigų.

Taryba mitinge gavo 50 
naujų narių.

Milžiniška Demonstracija 
I Pasisakė Darbuotis už

Taiką, prieš Karą
Nevvyorkiečių masinėj de

monstracijoj, įvykusioje ba
landžio 6-tą, Madison Square 
Parke, pasisakyta visomis pa
jėgomis darbuotis, kad Jung
tinės Valstijas nebūtų įtrauk
tos į karą. Aprokuojama de
monstracijoj dalyvavus per

< 50,000 publikos, visas plačios 
Madison Avenue plotas tarp

< 23rd ir 25th Sts. buvo už-
• tvenktas publika, taipgi masi- 

’ Rėš juostos publikos stovinėjo
• bei vaikštinėjo visuose parko 
, takuose ir prie apylinkės gat

vių kampų.
Priimta rezoliucija, kurioj 

pasisakoma kovot prieš karą 
ir ginti Teisių Bilių ir visas 
liaudies teises.

Nežiūrint, jog majoro La
Guardijos buvo žadėta pasirū
pint, kad Parkų Departmentas 
atšauktų drausmę organizaci
jų atstovams padėt vainikus 
prie paminklo žuvusiems ka
riams, tačiau taikos demon
stracijos priešai tos progos 
drumst demonstracijos gerą 
nuotaiką neatsižadėjo; areš
tuota 13 unijos vadų ir vete
ranų už padėjimą vainikų prie 
paminklo. Vainikai palikta. 
Areštuotieji pašaukti kvoti
mams pirmadienį. Juos kalti- 

t na “peržengime parkų nuosa
vybės.’’

Demonstracijai pirmininka
vo Arthur Osman, Pardavinė
tojų Unijos Lokalo 65 prezi
dentas. Kalbėjo David Lasser, 
Kenneth Leslie, Matthew 
Smith, Austin Hogan, Harry- 
Reich, John Longo, Dr. Max 
Yergan, Jack McMichael, Dr. 
Bella V. Dodd, Rajni Patel, 
kun. William B. Spofford, 
Fred Keller, Oscar Schnellin 
ir Frederick N. Myers.

Su rainkautu užsivilkęs stovi “The Angel,” 5 pėd., 8 co
lių aukščio, sveria 272 svarus. Visai neriebus. Nepaprastai 
stambių kaulų.

Iš kairės į dešinę: 1) Karolis Požėla;*2) J. Jokubauskas, 
3) Pat Shea ir 4) Antanas Kundrotas.

“The Angel” Karolis Požėla susirado Paryžiaus gatvė
se. Jis jį išlavino ristis ir atsivežė į Ameriką. Šis paveiks
las yra nutrauktas Požėlos priimtuvių bankiete, kurį su
rengė Brooklyno Atletų Kliubas, kovo 31 d., š.m.

“Laisvės” sporto rašytojas Tom Yermal planuoja Brook
lyno Lietuviams parodyti Požėlos surastą dvidešimto šimt
mečio milžiną.

Armijos Paradas
Balandžio 6-tą, nacionalę 

Armijos Dieną, kuri Armijos 
apvaikščiojama kas metai nuo 
pereito karo laikų, New Yor
ke maršavo apie 25,000 kariš
kių ir Karo D-to tarnautojų, 

• veikiančių įvairiuose D-to sky- 
riupse. Taipgi maršavo karų 
veteranų, karo organizacijų 
moterų pagelbinės ir įvairios 
«u kariška tarnyba ar jos rė
mimu surištos organizacijo's.

Virš parado skraidė kari- 
'* niai orlaiviai.

Mirė
Juozas Jankevičius, 67 m. 

amžiaus, gyveno po 1501 
Ocean P’kway, Brooklyne, mi
rė sekmadienį, balandžio 7 d., 
Welfare Ligoninėj. Laidotuvės 
įvyks 10 d. balandžio, Holy 
Cross kapinėse. Kūnas pašar
votas J. Garšvos koplyčioj, 
231 Bedford Ave.

Miss Camile Katchko, pri
girdžius fąvo pavainikį nau
jagimį sūnelį, tapo “džiūrės” 
išteisinta. |

Janausko Išleistuvės 
Pavyko

šeštad. buvo surengta d. Z. 
Janausko, ‘Liaudies Balso’ re- 
dakt., išleistuvių vakarėlis, 
Brooklyne, paprastai, šeštad. 
nepergeriausiai vyksta paren
gimai, o pastaruoju laiku jų ir 
nestokavo. Bet šis vakarėlis 
pavyko gerai.

Drg/ Janauskas pasakė ge
rą kalbą apibudindamas da
bartinę Kanados padėtį ir te
nykščių lietuvių veiklą. Pir
mininkui paprašius paremti 
“Liaudies Balsą” prenumera
tomis ir aukomis, draugai nuo
širdžiai atsiliepė. Sekami 
draugai atsinaujino arba už
sirašė “Liaudies Balsą”: K. 
Degutis, F. Bunkus, M. Wil
son, K.’ Balčiūnas, N. Pakal
niškis, A. žurauskas ir A. Bal
čiūnas.

Taip “Liaudies Balsui” au
kavo sekamai: D. M. šoloms- 
kų šeima $2.50; J. Siurba $2; 
P. Rainys ir A. Balčiūnas po 
$1.50. Po $1 aukavo: Charles 
Young, And. Sinušas, Baltru
šaičiai, Visockiai, J. Weiss, P. 
ir A. Pakalniškiai, O. Cibuls- 
kienė, J. Kovas, Geo. Kuraitis, 
K. Petrikienė, Ažys, V. Čepu
lis, P. šolomskas, J. Gasiunas, 
F. Bunkus, J. Zaleckas —ba- 
yonnietis; S. Sasna, J. Gužas, 
A. Bimba, J. Balčiūnas ir K. 
Balčiūnas 75c. Po 50 centų 
aukavo: J. Zablackas, J. Dai
nius, P. Buknys, K. Levanas, 
J. Gailiunas, V. Bovinas, A. 
Kalakauskienė, Daugėlienė, 
Gedronienė, A. Zablackienė, 
A. žurauskas ir R. Mizara. Po 
25 centus aukavo J. Kaulinis, 
Banaitienė, G. Warisonas, Je- 
va Tamuliniutė, P. Baranaus- 

'kas, Levanienė, A. Talandžia- 
vičius, Audrutė Pakalniškiutė, 
J. Cedronas, Stankaitienė ir 
N. Bukniėnė. Viso aukų su 
smulkiomis ir tomis, kurias 
draugai suteikė atsinaujinda
mi prenumeratas, surinkta 
$38.25. Prie to, jau iš pir- 
miaus buvo gauta aukų $10, 
tai viso drg. Janauskas auko
mis ir prenumeratomis iš 
Brooklyno išsivežė $72.50/ 
Kadangi parengimėlio pelnas 
skiriamas “Liaudies Balsui”, 
tai bendrai susidarys arti šim
tinė.

Vakarėliui pasidarbavo gas- 
padinės Banaitienė ir šoloms- 
kienė ir keli draugai. “Var
po” keptuvės savininkai — 
Balčiūnai, paaukavo didelį py
ragą.

Taigi, “Liaudies Balsas” ge
rai paremtas. Rengėjai taria 
širdingą ačiū visiems aukauto
jam ir atsilankiusiems.

Komisija.

LDS 1-mos Kuopos 
Veikimas

Ketvirtadienį, balandžio 4, 
įvyko kuopos susirinkimas, 
“Laisvės” salėj. Narių atsilan
kė nemažas būrelis. Buvo ir 
pašalinių. Mat, buvo, garsinta, 
kad Dr. A. Petriką skaitys pa
skaitą.

Finansų raštininkas prane
šė, kad išmokėjus centrui dar 
ir ižde yra keletas dolerių, pa
kaks apmokėti viršininkams 
pusmetines algas.

Komisijų Raportai

Kuopos metinio baliaus ren
gimo komisijos narys Vaznys 
dar pridavė pinigų, tai pelno 
liko viso $36.42.

Ateities žiedo Vaikų Moky
klos komisija .raportavo turėję 
parengimą. Pavykęs šimtu 
nuošimčių. Beje, tas parengi
mas buvęs bendrai su stygų 
orkestrą ir pelną pasidalinę 
pusiau. LDS 1-ma kuopa yra 
globėja A.ž.V. mokyklėlės. 
Kubpos pirmininkas A. Velič
ka išreiškė kuopos vardu pa
dėką mokinių motinoms, ku
rios paaukavo maisto ir pasi
darbavo vakarėlio surengime; 
taipgi Aido Chorui, kuris da
lyvavo programoj, ir choristai 
pirko įžangos tikietus, kad 
daugiau parėmus A.ž.V. Mo
kyklą.

Ateivių Teisių Gynimo at
stovas J. E. Gužas pranešė, 
kad buvo konferencija Wash
ington, D. C.; Brooklyno lie
tuviai turėjo du atstovus. Vie
nas tų atstovų buvo d. R. Mi
zara, išdavė raportą prakal
bose pora savaičių atgal, dau
gelis girdėjote.

Sugrįžo iš Franco 
Kalėjimo

Sugrįžę iš Ispanijos fašistų 
kalėjimo du amerikiečiai ve
teranai, kovojusieji už loja- 
listus Ispanijoje, pasakojo, 
kad Franco pasilaiko valdžio
je tik per begalinį terorą. Sa
ko, nėra tokios dienos, kad iš 
koncentracijų neišvarytų gru
pę sušaudyt be teismo. Belais
vių maistas mizemas.

Veteranai, Alfred Johnson, 
38 m., ir Conrad Stojewa, 37 
m., laivu Exford pribuvo 
Brooklyno prieplaukon perei
tą penktadienį. Jiedu susi
tikę kalėjime. Andersonas 
buvęs pas lojalistus įstojęs šo
feriu, o Stojewa veikęs prie 
mašininių šautuvų. Kalėjime 
išbuvę apie du metus.

Budžete Numatoma Pavojus 
Penkių Centų Fėrui N. Y.

Apvienytose Subvėse
Harry Raymond, kuris yra 

Miesto Salėj darbų temytoju 
ir oficialiu korespondentu 
“Daily Workerio,” angliško 
darbininkų dienraščio, tame 
laikraštyje plačiai nurodinėja, 
kad šių metų budžetas rimtai 
grąsina 5 centų fėrui subvėse 
po to, kaip bus pravesta ap- 
vienijimas BMT ir IRT linijų 
su miestavomis linijomis.

Kaip Raymond nurodinėja, 
kaltas bus ne apvienijimas va
žiuotas linijų, bet kad majoro 
LaGuardijos budžetas dabar 
“balansuojamas” aprokavimu, 
kad iš apvienytų linijų būsią 
daugiau įplaukų. Bet dabar 
tos linijos tokiu ekstra įplau
kų neneša ir žinovai nenuma
to, kaip jos daugiau įplaukų 
duotų. Stebuklams niekas ne
tiki, tad sakoma, kad nežiū
rint majoro LaGuardijos nu- 
ginčijimo, būk jis fėro neįei
siąs kelti, menama, jog miesto 
administracija fėra kels taip 
greitai, kaip greitai tos ekstra 
įplaukos jai bus reikalingos 
majoro pasiūlytame budžete 
n u m a t y tiems išmokesčiams 
bankams.

Su miesto budžeto smulk
menomis susipažinti nelengva, 
nes tas dokumentas susideda 
iš su virš tūkstančio (1.014) 
puslapiu ir jame skaitliniu 
yra pūrais. Jis esąs subalan
suotas, išlaidos neviršijančios 
įplaukas, bet ekspertai sako, 
kad jis subalansuotas tik ant 
popieros. kuri tvli. nežiūrint, 
k a ant jos prirašytum. Pavyz- 
din: nukapodama du milionai 
doleriu nuo paskyrų mokvklu 
vedamosioms ir mokomosioms 
vietoms. Bet švietimo Tarvba 
reikalavo tos sumos, kaino bū
tinos dalies visu naskvru. tad 
jai pervedama $1,060.000 iš 
bedarbiams šelpt surenkamų 
taksu.

Bal. 16-17 bus viešos disku
sijos to budžeto ir jose tiki
masi kilsiant daug protestų.

svarbus. Turėsime apkalbėti, kaip 
geriau pasitikt i-prisirengtii apvaikš
čioti darbininkų šventę — Pirmą Ge7 
gūžės. Turėsime ir svarbių draugijos 
reikalų. Kurie dar negavote žurnalo 
“Šviesos” ateikite pasiimti. Taipgi 
malonėkite užsimokėti duokles už
1939 metus. — 1 kp. Org.

(85-87)

BROOKLYN, N. Y.
Antradienį, 8 v. v., “Laisvėje” bus 

L.M.S. centro, komiteto posėdis 
svarstyt IX Suvažiavimo (rugpjūčio,
1940 )ir Dainų Festivalo reikalais. 
Visi nariai ir bendradarbiai kviečia
mi ateit. — LMS Sckr.

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, balandžio 10 d., 8 vai. 
vakare, P. Burneikio name, 76 
Hudson Ave. Visi nariai būkite lai
ku. Valdyba. (84-86)

PARDAVIMAI
PARDAVIMUI GRILL bizniavam 

Waterbury, Conn, distrikte. Savi- 
nipkas priverstas parduoti dėl ligos. 
Atdara su visom likierių teisėmis ir 
orkestrą 5 vakarus į savaite. Radic 
pranešimai kas sekmadienį pp pietų 
2:30 vai. Stotis W. B. R. Y. Water- 
bury, Conn.,i sutalpina 250 žmonių. 
Telefonas Waterbury 3.9794 arba ra
šyti Stanley’s Grill, 501 N. Main St. 
Waterbury, Conn. Parduos labai pri
einamai. (85-87)

Garsinkite savo biznį dien- 
ramtyje “Laisvėje”.

Gaukite Gerų Žolių
Čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

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

A

Knygelė, kuri aprašo apie visokias 
žoles, 15 centų.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated 
•

J. LeVANDA E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

Gaminam valgius b 
turime Amerikoj 
išdirbimo ir impor- 

zll tuotų degtinių, vi 
" šokių vynų ir 

gero alaus.Ująuor#
JOSEPH ZEID AT 

Savininkas
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Parduodame. įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

I- - —....- ........ — -............- - -------- --------------- -- - --
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Dr. A. Petriką skaitė pre- 
lekciją apie venerines (lytiš
kas) ligas, parašytą Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus. Petriką gerai 
skaito ir atsako į klausimus. 
Jis yra LDS Centro Apšvietos 
Komisijos narys. Tai nėo sa-t 
vęs prašyčiau Dr. Petriką, 
kad kada nors duotų paskaitą, 
kaip turėtume užlaikyti akis. 
Mūsų daugelis senstame, kad 
ir turime stiklus, bet regėji
mas vis nėra toks geras, kaip 
kada buvome jauni.

Kuopoj ligonių yra 3, eina 
prie susispendavimo 7-ni.

J. Grubis šį susirinkimą vėl 
perstatė 9 naujus narius. Pa
dėkite dirbti organizatoriui 
Grubiai. O padėjimas visai 
lengvas. Kas žinote lietuvius, 
senus ar jaunus, 'norinčius pri
sirašyti į LDS 1-mą kuopą, 
priduokite jų antrašą Jonui 
Grubiui, 64 Ten Eyck St., ant 
antro aukšto.

J. Kuraitis, Koresp.

IŠRANDAVOJIMAT
Pasirandavoja kampinis štoras, 

tinkamas grosernei, kepyklai ąr 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)

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

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

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

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori Ir kalnas.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS. ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N.,Yk 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 3-7179
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FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
*us ir 
gudarau 

Į rikoniškais.
■ kalui esant ir 
| p a d i dinų tokio 

___ r dydžio, kokio pa- 
Mr geidaujama. Tai- 

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Stočių BMT Line 
Tel.t Glenmore 5-6191
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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