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KRISLAI
Nuoširdi Parama. 
Tikrai Doras Teisėjas. 
Skaito ir Verkia.
Turėtų Būt Nubausti. 
Už Duoną ir Taiką.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00

Metams

Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.

Tai jau ir mus brookly- 
niečius aplankė Kanados 
“Liaudies Balso” redakto
rius Zigmas Janauskas. Tik 
vieną dieną pas mus pabu
vojo, tiktai mažą parengi
mą spėjome suruošti, bet 
paramos savo laikraščiui 
Zigmas gavo nemažai. Visi, 
kurie turėjo progą, kurie 

v buvo paprašyti, paaukojo 
duosniai, nuoširdžiai.

—o—
Visas šis kanadiečio 

maršrutas, kaip paaiški, 
duos labai gražios finansi
nės paramos kanadiečių 
laikraščiui. Zigmas sako: 
Visur randu nepaprastai 
gražios užuojautos. Jau iki 
šiol turiu padaręs pusę 
tūkstančio dolerių su vir
šum. O dar keletą '■dienų 
“pakalėdosiu.”

Janauskas mano, kad viso 
labo jis “Liaudies Balsui” 
padarys arti aštuonių šim
tų dolerių paramos.

—o—
Philadelphietis tei s ė j a s 

George A. Welsh paėmė na- 
gan Dies Komiteto agentus, 
kurie padarė kratą ir pasi
grobė nemažai literatūros 
Philadelphijos komu n i s tų 
patalpoje. Tasai jų elgėsis, 
pasak teisėjo Welsh, nesu
derinamas su amerikinėmis 
demokratinėmis žmonių tei
sėmis.

Nors pats Dies sakosi tei
sėjo Welsh prisakymų visai 
nepaisąs, bet prižada pana
šių kratų daugiau nebeda
ryti.

Teisėjas Welsh užsitar
nauja didelės pagąrbos nuo 
visų laisvę mylinčių ir de- 

žmo-

VOKIEČIAI IIZEME VISA DANUA 9E MUSIO
k: L 3

O

mokratiją gerbiančių 
nių.

“Žinai, drauguti,” 
man viena “Laisvės”

VOKIETIJA UŽKARIAVO NORVEGIJOS SOSTINE OSLO
V okiečių Kariuomene 
Viešpatauja Danijoj
Copenhagen, Danija, an-|čių valdininkais Copenha- 

r •» z*J i L 4- z-. 1 _ Y N   * * _ * C. L J * 1 *  tradienis. — 5-tą valandą iš 
ryto vokiečių kariuomenė 
perėjo per Danijos sieną; 
užėmė Danijos sostinę Co- 
penhageną.

Trys Vokietijos šarvuot
laiviai tuoj iškėlė savo ka
riuomenę į Danijos prie
plauką Middelfartą.

International News Ser
vice rašo, kad vokiečiai, be 
organizuoto pasipriešinimo 
iš danų pusės ir be kraujo 
liejimo, tuo jaus užėmė pa- 
sieninę Danijos tvirtovę 
Sonderburgą ir tuziną kitų 
tvirtoviškų punktų.

Skaitlinga vokiečių ka
riuomenė taip sparčiai už- 
iminėja Daniją, kad visa ta 
šalis būsianti vokiečių ran
kose pirm saulėleidžio.

Vokiečiai jau apstatė 
kanuolėmis Danijos pajū
rius prieš talkininkų karo 
laivus.

gene, Danijoj, “užtikrino, 
kad danai bus pilnai ištiki
mi Vokietijai,” kaip skelbia 
oficialė vokiečių spauda.

London, bal. 9. — Prane
šama, kad Danijos valdžia 
tik po protestų prisiėmė 
Vokietijos “globą.”

Trys Talkininkų Minų 
Plotai Pakrantiniuose 
Norvegijos Vandenyse
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SUĖMĖ 5-Tį VADĄ, 
NEIŠDUODANTĮ KO

MUNISTU VARDU

PLIENO DARBININKU
LAIMĖJIMAS VYRIAU

SIAME TEISME
Vokiečiai Šturmuo 

ja Norvegiją

sako 
skai

tytoja, “aš skaitau dienraš- 
tyj straipsnį ‘šiurpūs Bal
sai iš Lietuvos Katorgos’ ir 
verkiu. Širdį plėšo tie Lie
tuvos politinių kalinių bal
sai. Jei aš pasiekčiau tuos 
draugų kankintojus smeto- 
nininkus, tai akis išplėšy
čiau, kaip kokiems never
tiems šunims.”

Lindeno masiniam susi
rinkime paminėjimui Lietu
vos nepriklausomybės vie
nas dalyvis pastatė tokį 
klausimą: “Argi galima 
rinkti aukas vilniečiams ir 
siųsti per Lietuvos valdžią, 
kai šita valdžia taip žiau
riai kankirta Lietuvos kovo
tojus tuose kalėjimuose?”

Panašūs klausimai kyla 
daugelio amerikiečių galvo
se. Mes renkame aukas 
Vilniaus varguoliams, o 
Smetonos valdžia kalėjimus 
laiko užgrūdus politiniais 
kaliniais. Užlaikymas tų 
kalėjimų, tos armijos sargų 
ir žmonių kankintojų, juk 
atseina valstybei krūvas pi
nigų. Argi jie negalėtų ver
čiau tuos pinigus paskirti 
Vilniaus varguoliams?

Talkininkai Vadiną Daniją 
Priešu

Pagal neoficialius prane
šimus, tai Danijos karalius 
atsišaukė į gyventojus ne- 
sipriešint vokiečiams.

Nepatvirtintas radio pra
nešimas teigia, kad Anglija 
ir Franci j a nuo šiol elgsis 
su Danija kaip jų priešinin
ke todėl, kad Danija nekar- 
riauja prieš vokiečių įsiver
žimą.

MAŽA ŠALIS
Danija yra maža šalis į 

šiaurius nuo Vokietijos, 
tarp Baltijos Jūros vakari
nio galo ir Šiaurinės Jūros 
rytinio šono. Danija turi 
3,800,000 gyventojų ir 16,- 
575 ketvirtaines mylias plo
to.

------------- 1
Berlin, bal. 9. — Danijos 

valdžia derybose su vokie- 
tiek pinigų, kiek tas patai
symas nevertas.

Bagočius ir Vinikas buvo 
toje komisijoje, kuri namą 
taisė. Pild. Taryba komisi
jos planus užgyrė ir išlai
das patvirtino.

Kas nors gražiai pasinau
dojo. Tas arba tie turėtų 
dabar tuos pinigus Susivie
nijimui sugrąžinti.

Vienas dalykas mums vi
siems aiškus: Iš visų Ame
rikos lietuviškų kampu turi 
pakilti ir pasiekti Kauno 
vyriausybę balsas: Mes rei-t 
kalaujame amnestijos Lie
tuvos politiniams kali
niams !

Visi dabar žino, kad SLA 
namo Brooklyne ant Grand 
Stryto pataisymas suėdė

John L. Lewis vėl garsiai 
dramatizavo šio momento 
visų darbo žmonių progra
mą. Ji susideda iš dviejų 
pamatinių šūkių:

Neleisime Ameriką įtrauk
ti į imperialistinį karą!

Vienuolikai milionų bedar
bių duokite darbo arba duo
nos!

Oslo, Norvegija. — An
glai ir francūzai prisodino 
minų pakrantiniame Nor
vegijos vandenų ruože bent 
trijose vietose: už kokio 
šimto mylių į pietų vaka
rus nuo Narviko, Šiaurinė
je Norvegijoje, ir prie Bud 
ir Stadtlandet miestų, pie
tiniai - vakarinėje Norvegi
joje. Talkininkai prikaišio
jo minų pakraštiniuose ke
turių mylių pločio vandeny
se, kurie, pagal tarptauti
nes teises, priklauso Nor
vegijai.

Norvegijos užsieninis mi- 
nisteris bal. 8 d. užprotesta
vo talkininkams, kad jie to
mis minomis “atvirai laužo 
tarptautinius įstatymus ir 
Norvegijos b e p usiškumą.” 
Norvegija pareikalavo tuo
jau išgraibyt talkininkų mi
nas.

Washington. — Kongre
sinė tyrinėjimų komisija su 
Diesu priekyje .areštavo Al
bertą Blumbergą, Marylan- 
do Komunistų Partijos se
kretorių, už tai, kad jis ne
davė komisijai narių sąra
šo. Dėl to Blumberg trau
kiamas į teismą už “kon
greso paniekinimą.”

Blumbergas yra jau 
penktas komunistų veikė
jas, patrauktas teisman už 
saugojimą Kom. Partijos 
narių vardų. Jie laikomi po 
$1,000 užstatu kiekvienas.

Sol. H. Cohn ir kiti ko
munistų advokatai, ginda
mi pilietines teises, žada 
kreiptis į šalies Vyriausią 
Teismą, reikalaudami pa- 
liuosuot Dieso suimtus 
munistus.

ko-

Vokiečiai Peršasi į Vienin
telius Dunojaus Sargus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Neoficialiai pranešama, jog 
Vokietija pareikalavo, kad 
Jugoslavija, Vengrija, Bul
garija ir Rumunija perves
tų visą Dunojaus upę į Vo
kietijos sargybą.

Washington. — Jungti
nių Valstijų Vyriausias 
Teismas atmetė Republic 
Plieno Korporacijos ape
liaciją ir užgyrė pirmesnius 
sprendimus Šalies Darbo 
Santikių Komisijos ir že
mesnių teismų, kurie įsakė, 
kad ta korporacija turi pri
imt atgal į darbą 5 tūks
tančius darbininkų. Jie bu
vo išmesti už streikavimą 
1937 metais ir už CIO uni
jos rėmimą. Vyriausias 
Teismas taipgi patvirtino 
žemesnių teismų sprendi
mą, kad Republic Plieno 
Korporacija turi atmokėt 5 
milionus dolerių išmestiem 
darbininkam, kaipo jų pra
rastas per tą laiką algas.

Tuo pačiu žygiu Vyriau
sias Teismas užgyrė įsaky
mus Šalies Darbo Komisi
jos, kad Republic Plieno 
Korporacija turi panaikint 
kompaniškas savo unijė- 
les Massillone, Cantone, 
Youngstowne, Warrene, Ni
les ir Clevelando srityje, ir 
turi netrukdyt darbinin
kams priklausyt prie CIO 
ar kitos pačių darbininkų 
unijos, kokią jie pasirinktų.

Talkininkai Žada Norvegam Karinę Pagalbą; Vokiečiai Užė
mė Kelias Norvegą Prieplaukas; Bombardavo Oslo

OSLO JAU VOKIEČIŲ 
RANKOSE

Berlin, bal. 9. — Vokie
čių valdžia praneša, kad jos 
kariuomene “be jokio inci
dento” užėmė Norvegijos 
sostinę Oslo.

Vokiečių lėktuvai bom
bardavo norvegų pakranti- 
nę tvirtumą Christian- 
sandą, bet’ vokiečiam dar 
nepavykę iškelt ten savo 
kariuomenę.
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Amerikos Laivas Nusilenkė 
Anglu Blokadai Pacifike
Tacoma, Wash. — Preki

nis Amerikos laivas “Wild
wood” gabeno varį, misingį 
ir mašinas į Sovietų Sibiro 
p r i e p lauką Vladivostoką. 
Sovietai už tuos krovinius 
buvo sumokėję $4,500,000.

“Wildwood” nuplaukė tik 
iki pusei Pacifiko Vandeny
no, apsisuko ir sugrįžo at
gal į Tacomą. Kompanija 
per radio liepė laivui su 
kroviniais grįžt todėl, kad 
gavo žinių, jog Anglijos ka
ro laivai pradėjo blok&duot

van- 
Ry-

Sovietų prieplaukas ir 
dens kelius Tolimuose 
tuose.

“Wildwood” dabar 
krauna varį, misingį ir
šinas. Sovietų Amtorgo at
stovai perima tuos ’ krovi
nius į savo žinybą.

iš-
ma-

ANGLAI SIUNTĖ 17 LAIVŲ SU DINAMITU SPROGDINT DU
NOJAUS VARTUS, KAD NEPRAPLAUKTŲ ŽIBALO NAZ1AM

Bucharest, Rumunija.,— 
Rumunų valdžia sulaikė 
Anglijos laivus ir valtis, 
kurie prikrauti dinamito, 
minų ir ginklų, plaukė Du
nojaus upe aukštyn. Šie 
ginkluoti laivai tapo sulai
kyti arti Giurgių, kur yra 
dideli rumunų žibalo sandė
liai. Vokiečiai iš čia parsi
gabena daugius žibalo.

Rumunų policija suėmė 
tonus dinamito riuo tų An
glijos laivų.

Anglai ruošėsi dinaihitu 
suąrdyt Dunojaus upės 
siaurumą, vadinamą Gele
žiniais Vartais, tarp skar
džių kalnų; paskandint toj 
vietoj savo valtis ir laivus 
ir tuo būdu užtvert pra- 
plaukimą laivams, kurie 
vežtų žibalą vokiečiams.

Paryžius, bal. 9. — Ne
patvirtinti pranešimai sa
ko, kad vokiečių kariuome
nė jau perėjo ir į Švedijos 
žemę.

švedų karalius Gustaf 
šaukia seimo vadus į palo- 
cių pasitart. Švedijos val
džia ragina gyventojus išsi- 
kraustyt iš didmiesčių.

Talkininkai Žada Norvegam 
Pagalbą prieš Vokiečius
London, bal. 9. — Anglų 

ir francūzų valdžios žadėjo 
Norvegijai karinę pagalbą 
apsigint nuo Vokietijos, kai 
Norvegija atsišaukė į talki
ninkus prieš Vokietiją.

Įsivelsianti Švedija
Švedijos atstovas Angli

jai sakė, kad gal visai trum
pu laiku Švedija įsivels į 
Norvegijos karą su Vokie

'B
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London, bal. 9. — Skait
lingi žinių agentūrų ir ra
dio pranešimai sako, kad 
Vokietijos karo laivai ir 
lėktuvai bombardavo Oslo, 
Norvegijos sostinę. Pakran- 
tinės norvegų kanuolės at
sišaudė į vokiečių karo 
laivus.

Vokiečiai užėmė norvegų 
miestus Bergeną ir Trond
heim ą, o pagal tūlus prane
šimus, ir porą kitų miestų 
pietinėje - vakarinėje Nor
vegijoje.

Norvegijos valdžia pabė
go iš Oslo į Hamarą, esan
tį vidurinėje Norvegijoje.

London, bal. 9. — Anglų 
ir francūzų valdžios nu
sprendė siųst “pilną” karo 
pagalbą Norvegijai prieš 
Vokietiją. Pirmiausia An
glijos karo laivai plauks 
talkon Norvegijai.

U

Anglai Nuskandinę 3 
Vokiečių Laivus Nor
vegijos Pakrantėserengti kaip jūrininkai bei 

darbininkai.
Anglų laivai įplaukė iš 

Juodųjų Marių į Dunojų. 
Laivų viršininkai sakė Ru
munijos muitų inspekto
riams, kad anglai tais lai
vais gabeną automobilių 
dalis ir parodė šiek tiek to
kių dalių. Bet vienas anglų 
oficierius, per neatsargu
mą, išsiplepėjo, (sakydamas 
muitų inspektoriams: “At
sargiai su tomis dėžėmis, 
nes mes galime būt išsprog
dinti į padanges.” Tatai nu
girdo vokiečių šnipai ir per 
Vokietijos atstovybę prane
šė Rumunijos valdžiai. Tuo 
būdu ir liko sulaikyti dina
mitiniai ai^glų laivai ties 
Giurgiu.

Rumunų policija, pada
rydama kratą, rado tuose 
laivuose štai kokias “auto
mobilių dalis”: kelis tūks
tančius dėžių dinamito, 
daug minų, gilumos bombų, 
laivinių kanuolių, kulkas- 
vaidžių, rankinių granatų, 
šautuvų ir revolverių. Be 
to, šie anglų laivai buvo 
ginkluoti sparčiai šaudan
čiomis kanuolėmis.

Anglai . būtų prisodinę 
minų siaurumoje Dunojaus,

Vokiečių Pareiškimas
Berlin, bal. 9. — Vokie

čių komanda paskelbė pa
sauliui :

. “Idant atremt veiksmus 
(talkininkų), atkreiptus 
prieš Daniją ir Norvegiją, 
tai Vokietijos armija paė
mė tas dvi šalis į savo ap
saugą. Todėl vokiečių armi
ja šį rytą įsiveržė į šias dvi 
šalis.”

Vokiečių Karo Laivai Įsi- 
briovę į Oslo Įlanka

Paryžius, bal. 9. — Pra
nešama, kad Vokietijos ka
ro laivai įsibriovė į siaurą

Oslo, Norvegija. — An 
glų submarinas įplaukė į 
pakrantinius vandenis pioy* 
tinęs Norvegijos ir torpe
domis nuskandino Vokieti
jos laivą “Rio de Janeiro,” 
ties Lillesandu, bal. 8 d. Tai 

i buvo prekinis, 5,261-no to
no laivas, kuris paskutiniu 
laiku gal buvo perdirbtais į 
kareivinį. Su laivu žuvo 150 
vokiečių jūrininkų, o kiti 
150 sušoko į vandenį, ir 
šiuos išgelbėjo norvegų 
laivai.

Anglų submarinas pirma 
mušė iš kanuolės šūvį, duo
damas ženklą, kad vokiečių

tarpkalnių įlanką, prie ku-j laivas sustotų ir pasiduotų, 
rios stovi Norvegijos sostiybet jis tik pasisuko į kitą 
nė Oslo, nežiūrint, kad nor- šoną ir ėmė visais garais 
vegų kariniai laivai ir pa- bėgti. Tuomet anglai ir tor- 
krančių kanuolės smarkiai 
priešinosi vokiečiams.

ir>c

pėdavo laivą.
Pranešama, jog tą pačią 

dieną anglai pačiose pieti
nės Norvegijos pakrantėse 
sunaikinę vieną žibalinį vo
kiečių laivą, o 
vieną Vokietijos submari- 
ną.

Taą vokiečių

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad jų lėktuvai patai
kė bombomis į kelis dide
lius karinius Anglijos lai
vus Scapa Flow įlankoj.

Anglai po Priedanga “Auto- 
mobilią Dalią” Gabeno 

Daugybę Sprogimą
/ Berlin.
šnipai sužinojo, kad anglai 
septyniolika laivų ir valčių 
gabenę dinamitą ir minas 
Dunojaus upe. Tų laivų įgu
la bdvo sudaryta iš šimto 
Anglijos kareivių ir penkių 
pficierių, kurie, buvo per-

upės, užtaisę ten dinamito ( 
sproginius, o paskui su
sprogdinę - paskandinę ir 
palikę savo valtis ir laivus 
toje vietoje, kaipo užtvarą 
prieš laivus, vežančius vo
kiečiams žibalą, kaip rašo 
valdišką Vokiečių spauda.

ORAS. — Dalinai 
niaukę; nei šiltą, nei sj
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Trečiadienis, Balandžio 10,1940'

arklį! Visas laiškas, kaip rašo Joe Va
li tz-Valey, yra taip sufabrikuotas, kad 
tokį darbą tegalėtų atlikti tiktai papras
tas plunksnos banditas.

Mes jau ne kartą nurodėme, kad pa
staruoju laiku “Keleivis” taip nusiban
krutavo politiniai, kad kiekvieną daly
kėlį jis falsifikuoja, fabrikuoja. Nešva
riausiai jis pasižymėjo aprašydamas 
Suomijos-Sovietų karą. Na, ir tas sukėlė 
daug skaitytojų prieš jį, kaipo prieš ži
nių falsifikatorių.

Neturėdamas jokių argumentų, bet 
norėdamas plūsti ir žeminti Sovietų Są
jungą, “Keleivis”, kaip ir jo vienmintės 
“Naujienos”, griebiasi žemiausios rūšies 
būdų Sovietams šmeižti.

Bet tegu So. Bostono falsifikatoriai 
nepamiršta vieno dalyko: jie gali mul
kinti žmones tūlą laiką, bet visuomet jų 
mulkinti jie negalės.

wo

o

f

r

Nele gališka Anglijos ir Francijos 
Blokada

Anglijos ir Francijos imperialistai, 
pradėję karą , su Vokietijos imperialis
tais, nori visą pasaulį jin įvelti. Su 
kiekviena diena tas vis aiškiau rodosi.

Dabar Anglijos ir Francijos valdonai 
rengiasi blokaduoti ne vien Vokietiją, 
neįleisti ten maisto ir jokių reikmenų, 
bet skelbia blokadą ir toms šalims, ku
rios vienaip ar kitaip rubežiuojasi su 
Vokietija. Anglija jau pristatė minų 
Norvegijos pakraščiuose. Ji rengiasi 
pulti laivus tarpe Jugoslavijos ir Italijos 
Adriatiko Jūroj.. Ji sulaikė du Sovietų 
laivus Tolimuose Rytuose ir sako, kad 
sulaikys visus laivus, kurie iš Jungtinių 
Valstijų plaukia Ramiuoju Vandenynu į 
Sovietų prieplaukas—Vladivostoką, Pe
tropavlovską, Nikolajevską ir kitas prie
plaukas.

Anglija ir Francija tą savo blokadą 
teisina tuo, kad per tas šalis tavorai galį 
pasiekti Vokietiją. Iš karto neva uždė
jo blokadą tik ant tam tikrų tavorų— 
metalų, žibalo, gumos ir kitų, kurie turi 
aiškiai karinę reikšmę. Bet toliau plė
sis ši blokada ir ant maisto. Juk kaip 
negalima karą vesti be kulkų, taip pat 
negalima kariauti ir tuščiu pilvu.

Aiiglijos ir Francijos valdonai turi tei
sę blokaduoti Vokietiją, nes jos yra su 
ja kare. Bet jokiame atsitikime nei An
glija ir Francija iš vienos pusės, nei Vo
kietija iš kitos neturi teisės blokaduoti 
Švedijos, Norvegijos, Danijos, Holandi- 
jos, Belgijos Italijos, Jugoslavijos, Bul
garijos, Rumunijos ir Sovietų Sąjungos. 
Blokadavimas neutrališkų šalių yra ne- 
legališkas. Silpnos šalys yra priverstos 
pasiduoti likimui, bet galingos, kaip So
vietų Sąjunga ir Italija, veikiausiai, im
sis žygių prieš nelegališką blokadą. So
vietų Sąjunga sako, kad ji neleis Angli
jos ir Francijos imperialistams sauva
liauti jūroj prieš Sovietų laivus. Italija 
grūmoja imtis karo žygių, jeigu Angli
ja ir Francija nenusiramins. Švedija ir 
Norvegija žada ginti savo tautines tei
ses. '

Kur yra Washingtono ponai, kurie ne
senai taip dėjosi “draugais mažų tautų,” 
kodėl jie neužtaria Belgijos, Holandijos,' 
Danijos,' Norvegiję^ ir Švedijos prieš 
Anglijos ir Francijos piratišką saūvalia-

mą?
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“Keleivis” — Klastuotojas
Gal ne visi mūsų skaitytojai skaitė 
>alandžio 9 d. “Laisvės” laidoj) Joė Va- 
z-Valey pareiškimą, tilpusį ketvirtame 

puslapy j. O jis skaityti reikia. Nes tai 
aiškiai parodo, kad “Keleivio” redakto
rius yra pirmos rūšies faktų klastuoto
jas.

Valitz-Valey gavo laišką nuo savo se
sutės, gyvenančios toje daly j Vakarų 
Baltarusijos, kuri atiteko Sovietų Są
jungai, kai Lenkija buvo sukriušinta. 
Moteriškė džiaugiasi bolševikais, džiau
giasi jų atėjimu, keikia buvusius šeimi
ninkus, Lenkus, na, o “Keleivis” tąjį laiš
ką taip sufabrikavo, kad gavėjas laiško 
jo negalėjo pažinti.

Pagaliau, kai Joe Valitz-Valey parašė 
“Keleivio” redaktoriui laišką, reikalau
damas pataisyti padarytąsias klastas, tai 
redaktorius atsisakė tataį padaryti.

Ypatingas dalykas: Moteriškė rašo, 
kad Sovietai davė jai vieną gerą arklį, o 

’ “Keleivis” sako: Sovietai atėmė iš josios

Jau Kita Giesmė ...
Visi pamename, kaip Suomijos-Sovie- 

tų karo laiku komercinė spauda pylė 
pamazgas ant Raudonosios Armijos. Ta
da suomiai buvo “didvyriai,” o rusai ir 
“žiopli,” ir “netikę,” “nemoką kariauti” 
ir 11.

Bet karas pasibaigė. Dabar ir vaikas 
supranta, kad Suomijos ponai ne iš ge- 
ro$ valios buvo priversti prašyti taikos. 
Dar pora savaičių karo ir helsinkinės 
Suomijos jau būtų nelikę. Dabar ir ka
pitalistų spaudoj kita giesmė. Žinoma, 
dar peranksti jiems prie visų melų pri
sipažinti ir Raudonosios Armijos suga- 
bumus pripažinti.

Bet kai kurie jau tą daro. New Yorko 
“Timeso” karinis apžvalgininkas ponas 
Hanson W. Baldwin, balandžio 7 dienos 
laidoj daro apžvalgą. Jis nusigandęs, kad 
Sovietų Sąjunga apsigynimo reikalams 
paskyrė 57,000,000,000 rublių (apie $11,- 
500,000,000). Jis sako, kad Sovietai pa
skyrė vien apsigynimui veik du kartus 
tiek, kiek Jungtinių Valstijų valdžia 
įplaukų turi. Jis supranta, kad Sovietai 
už tokią sumą pinigų prisigamins ginklų, 
pristatys karo laivų, orlaivių ir prisista
tys tvirtumų.

Kas dėl karo su Suomija, tai jis rašo, 
kad Raudonoji Armija tiesiog artistiš
kai pasirodė prie aršiausių gamtinių są
lygų, baisios žiemos,—šalyj, kuri leng
viausiai ginti, kaip bent kokia kita Eu
ropos šalis, kuri turi 65,000 ežerų, daug 
miškų, mažai kelių, ir kurios armija bu
vo geriausiais ginklais aprūpinta.

Jis rašo, kad Raudonoji Armija, jos 
kovotojai, politiniai pasirodė ant aukš
čiausio laipsnio. Kariniai—“visi rusai ka
riai Finliandijoj kovojo drąsiai. Rusų 
pirmos eilės armija yra gerai išlavinta, 
aprengta ir apginkluota”—rašo Bald
win.—“Raudonoji Armija parodė, kad ji 
yra tinkama nugalėti visokius sunkumus 
ir kliūtis.”.

“Bendrai rusų strategija buvo gera... 
Taktika skirtinga, bet rusai greitai vei
kia ir greitai ima pamokas iš kovų... 
Rusai panaudojo daugiau antros rūšies 
ginklus, bet buvo ir naujų, kaip tai šar
vuotos rogės, cilinderiai prikrauti bom
bų, kurie besileidžiant iš viršaus aplin
kui bombas sėja...

“Ypatingai veikli rusų artilerija, ypa
čiai paskutiniame užpuolime Karelijos 
siaurumoj ji buvo reikšminga. Suomiai 
tiesiog buvo pritrenkti jos ugnies. Kada 
suomiai traukėsi, tai rusų kanuolės bu
vo tokia paskuba pirmyn pristatomos, 
kad tas nustebino karo specialistus, ku
rie ten buvo.”

Kas dėl orlaivyno, tai jis rašo: “Rusai 
naudojo senesnius orlaivius, naujausių 
Suomijoj neparodė. Bet ir tie orlaiviai 
veikė labai gabiai, pavieniai ir grupėmis. 
Jų bombardavimas ypatingai buvo skau
dus.” k

. . 'L

Apie Ispanijos Liaudiečius
Francija ima daug atsakomybės už Is

panijos liaudies vargus ir kančias. Tai 
ji'trukdė Ispanijos liaudiečiamš gauti 4^ 
užsienio ginklų ir amūhicijos. Tai Fran
ci jos “demokratinė” valdžia sulaikė Is
panijos liaudiečiamš maistą, drabužius, 
kas buvo iš užsienio prisiųsta į Franciją, 
kad iš ten pervežus į Ispaniją. Tai Fran
ci jos valdžia dirbo ranka rankon su An
glijos valdonais, kad tik liaudiečiai pra
laimėtų. Tai Franci jos valdžia uždėjo 
draudimą ant Ispanijos aukso, kuris bu
vo atvežtas į Paryžių. Pagaliau, ji atsa- 
kominga ūž 80,000 ispanų liaudiečių, 
kurie žųvd arba buvo sužeisti Kataloni-
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Balandžio 8 dieną Danijos 
karalystė pasidavė Vokietijos 
“protekcijai.” Ir ant rytojaus 
Anglija ir Francija paskelbė Da
niją priešo šalimi. Tuo pat kar
tu Vokietijos karo mašinos pra
sidėjo žygiai prieš Norvegiją. 
Apie pastarąją ir Švediją mes 
pakalbėsime kitu kartu. k

Skandinavija — Danija, Nor
vegija ir Švedija — Pirmame 
Pasauliniame Kare, 1914-1918 
metais, išsilaikė neutrališkos. 
Atrodo, kad ir dabar dalis tų 
šalių valdininkų norėjo išveng
ti karo. Bet menševikai, kurie 
yra ir ministerių tarpe, dėjo pa
stangas, kad Skandinaviją įvė
lus karam Anglijos ir Franci- 
jos imperialistai darė viską, 
kad Skandinavija būtų įtrauk
ta karan, nes jie dėjo viltis, 
kad iš tos pusės, per Baltijos 
Jūras, gali įveikti Vokietiją ir 
užpulti Sovietų Sąjungą.

Pirmas žygis buvo padary
tas įvelti Skandinaviją karan, 
kada Finliahdijos valdonai pa
sidavę Anglijai, Francijai ir 
Skandinavijos komandai išpro
vokavo karą prieš Sovietų Są
jungą. Anglija ir Francija, o 
kartu ir kitų šalių imperialistai, 
po priedanga, pagelbos Finlian- 
dijai siekė užimti Švediją 
Norvegiją ir 
vien Sovietų 
Vokietiją.

Kada įvyko
liandijos ir Sovietų Sąjungos, 
tai Anglijos, Franci jos valdo
nai ir Amerikos kapitalistinė 
spauda labai verkė, kad nete
ko geriausios progos įvelti į 
karą Skandinaviją.

Naujos Karo Provokacijos

Buvo manyta, kad Danija, 
Norvegija ir Švedija išvengs 
karo. Bet ne toki buvo Anglijos 
ir Franci jos planai. Anglija 
pradėjo grūmoti Norvegijai ir 
Švedijai blokada, jeigu jos ne
sustos prekiavę su Vokietija. 
Anglijos karo orlaiviai kelis 
kartus skrajojo ant Norvegijos. 
Anglijos karo laivai atvejų at
vejais įsiverždavo į Norvegijos 
vandenį, sulaužydavo tos šalies 
neutralitetą. Ypatingai buvo di
delis skandalas, kada trys An
glijos karo laivai užpuolė Nor
vegijos vandenyse vokiečių lai
vą “Altmark.” Negana to, pas
kutiniu laiku Anglijos karp lai
vai atsistojo ties kiekviena di
desne Norvegijos prieplauka, o 
minų dėjikai . prisėjo jų Nor-

iš ten pulti
Sąjungą, bet

ir
ne
ir

taika tarpe Fin

vegijos vandenyse netoli Narvi- 
ko, Budo, Statlandeto ir kitų 
prieplaukų. Tai buvo begėdiš
kas laužymas Norvegijos neu
traliteto. Prieš tai Norvegija 
protestavo. Bet Anglija ir 
Francija nesiskaitė. Jos paruo
šė šimtus tūkstančių kareivių 
išsodinimui Norvegijoj.

Vokietijos Žygiai

Vokietijos valdonai puikiai 
suprato, kad jeigu Anglija ir 
Francija užims Norvegiją ir 
Švediją, tai ne vien nukirs Vo
kietijai šaltinius geriausio plie
no ir maisto, bet iš tų šalių už
puls ir pačią Vokietiją.

Vokietijos valdonai ėmėsi 
žygių, .kad neleidus Anglijai 
ir Francijai įsigalėti Švedijoj ir 
Norvegijoj.. Jie reikalavo iš 
Norvegijos, kad ji griežtai gin
tų savo reikalus prieš Anglijos 
ir Francijos veržimąsi. Tuo 
kartu paruošė karo jėgas veiki
mui prieš Daniją ir Norvegiją.

Danija ir Jos Karo Jėgos

Mes nieko negirdėjome iš 
Anglijos pusės apie Daniją, jei
gu neskaityti tų žinių, kada 
Anglijos ir Vokietijos karo or
laiviai skrajojo virš Danijos že
mės. Dalykas tame: Danija yra 
prie Vokietijos. Jos susžemio 
kaimynas yra tik Vokietija. Jau 
nuo senai karo strategai spren
dė, kad jeigu Vokietija puls, tai 
į 24 valandas Daniją paims.

Danija užima 16,575 ketvir- 
tainiškas amerikoniškas mylias 
ir turi 3,777,000 gyventojų. Ji 
savo plotu yra mažesnė už Lie
tuvą. Tiesa, jai priklauso 
Greenlandija, labai didelė sala, 
arti Amerikos, Bet Greenlandi
ja yra veik išimtinai storai le
du pridengta.

Danija yra žemdirbystės, gy
vulininkystės, žvejoklės šalis. 
Turi savą ir industriją. Danijoj 
valdžioj yra eile ihenševikų mi
nisterių. Danijoj yra konstitu
cinė monarchija ir viešpatauja 
Christian X karalius.

Danija karo srityj nėra stip
ri valstybė. Taikos metu jos ar
mijoj buvo apie 11,000 oficierių 
ir kareivių. Apginklavimas ne
pergeriausias. Orlaivyne buvo 
apie 1,000 lakūnų, technikų ir 
kokis 150 karo orlaivių. Karo 
jūrų laivyne: 3 kraštų apsau
gos laivai; 8 submarihai, 20 
torpedinių laivelių ir dar de- 
sėtkas kitas senų karo laivelių. 
Tos Danijos karo jėgos galėjo

joj, besitraukiant prie Francijos sienos, 
nes Francijos valdžia sulaikė jiems siun
čiamus gįnklus ir amuniciją.

Per 400,000 ispanų liaudiečių buvo 
prispirti prie Francijos sienos ir turėjo 
į ją pereiti. Prasidėjo jų vargas ir kan
čios, nes vyrūs, mbtėris, vaikus sugrūdo 
į koncentracijos logerius. Didelėj didžiu
moj tik į daržus, aptvertus spyglių vie
lomis, be pastogės, be žmoniško maišto 
ir drabužių, laikė ir laiko, kaip kokius 
didžiausius prasikaltėlius.

Ispanai liaudiečiai pradėjo j ieškoti ga
limybės į kitas šalis išvykti. Per 15,000 
išvažiavo į Sovietų Sąjungą, Meksiką ir 
Pietų Amerikos respublikas.

Kiti netui-edami išėjimo grįžo atgal į
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gintis prieš Vokietijos jėgas, 
bet tai būtų saužudystė. Danijoj 
nėra gamtinių kliūčių ir vokie
čių armijai buvo liuesas veiki
mas, o iš kitur pagelba negali 
laiku pribūti.

Danija karo srity j labai stra
tegine Vokietijai pozicija prieš 
Angliją. Iš Danijos Vokietija 
gali orlaiviais labai plačiai ata
kuoti Angliją. Danijoj galima 
pristeigti submarinų bazių ir tuo 
užduoti Anglijos karo laivams 
smūgį Šiaurės Jūroj. Danija 
guli ant kelio, kaip kokis vieš
kelis ir linkui pietinės Norvegi
jos ir Švedijos. Iš Danijos, per 
salas, lengvai pasiekiama Šve
dija, o tarpe Danijos ir Norve
gijos yra Skagerrack vandens 
tarpas, kuris tik apie 100 mylių 
pločio. Per jį vokiečiai gali pa
siekti Norvegiją. Iš Danijos 
pilnia/usiai yra kontroliuojamas 
įplaukimas arba išplaukimas 
pro Beitus į Baltijos Jūras. Vo
kietija užimdama Daniją labai 
daug laimėjo karo strategijoj.

Vokietija griežtai pareikala
vo iš Danijos pasiduoti. Danija 
pasidavė. Karalius išleido atsi
šaukimą į žmones, kad visi ra
miai priimtų Vokietijos “pro
tektoratą.” Tuojau vokiečių ar
mija okupavo visą Daniją.

Anglija ir Francija į tai at
sakydamos paskelbė, kad Dani
ja nėra draugiška šalis ir bus 
skaitoma priešu. Tokiu būdu 
Danija virs objektu Anglijos 
bombardavimų, o iš kitos pusės 
Vokietijos karo bazė prieš An
gliją ir Skandinaviją. Kaip iš- 
siriš Norvegijos ir Švedijos 
klausimas, tai, kelios dienos pa
rodys. Švedija dar laikosi neu
traliteto. Norvegija sako jau 
paskelbė Vokietijai karą. Ang
lija skubi jai į pagelbą. Ji gali 
virst aršių mūšių lauku. Kiti 
pranešimai sako, kad gal grei
tai ir Norvegija pasiduos Vo
kietijai. Skandinavija įvelta ka
ram Anglija ir Francija atsie
kė ko jos norėjo, ar jos ten 
laimės, tai greita ateitis paro
dys. * š.

Klausimas
Ar galėtumėte man 

aiškinti, kiek New Yorke 
kaštuoja civilis 
Man atrodo, kad 
šliūbo kaina tapo 
Greitu laiku gal 
žmogus nebegalės 
vesti.

Senas Kavalierius.
Atsakymas

Teisybę sakote, Jau ir ci
vilis šliūbas visai biedniems 
žmonėms nebeprieinama. 
Štai kiek jis kaštuoja: Pa
gal naujus įstatymus, vaiki
nas ir mergina turi turėti 
gydytojo paliudijimą, kad 
jis ir ji yra lytiškai sveiki. 
O už kraujo ištyrimą gydy
tojas nuo abiejų paims po 
šešius dolerius. Tai jau bus 
dvylika dolerių. Išsėmimas 
leidimo vestis kaštuoja du 
doleriu. Paskui teisėjui už 
apženijimą reikia pasimo- 
kėti dar du doleriu. Taigi, 
iš viso civilis šliūbas New 
Yorko mieste jaunave
džiams kaštuoja net $16.

pa

šliubas? 
ir ant 
pakelta, 
biednas 

nė apsi-

VELYKŲ NUOTIKIS
Parašė Joseph Fox

Velykų švenčių išvakarė
se gatvėje susitiko du seni 
draugai, prekybininkai.

—Kaip gyveni, Henri
kai ? '

—Dėkui, Adolfai! Pui
kiai!
'—Na, o kaip eina biznis?
—A, neblogai, visai ne

blogai! Šiandien man teko 
diskontuoti du mano biz
nį liečiančius vekselius. 
Turėjau ir daugiau labai 
rimtų piniginių reikalų, bet, 
dėkui Dievui, dar su die
nos šviesa visus juos užbai
giau. Juk švenčių išvakarės 
—reikia susitvarkyti! O per 
šventes niekas neprivalo 
dirbti...

Taip bekalbėdami drau
gai atėjo ligi Henriko bra
voro. Henrikas pakvietė 
Adolfą į svečius. Šis sutiko, 
ir juodu pro siaurus varte
lius įėjo į bravoro kiemą.

—Tu, rodos, pasakei, jog 
per šventes niekas nepriva
lo dirbti, — vėl 
Adolfas.—Ar ne tiesa?

—Taip, tikra tiesa,—atsa
kė Henrikas.

—Tai ir tavo bravore, ge- 
radėjau, darbas turėtų būti 
nutrauktas!... Bet kas gi 
čia? Kodėl tavo bravore 
dega šviesa? Juk jau vėlus 
laikas — galėtum paleisti 
darbininkus, kad jie prieš 
šventes suspėtų susitvarky
ti’. O kaip čia dabar išeina? 
Štai ten, trečiame lange 
nuo kampo, aiškiausiai ma
tau šviesą...

—Matai, bičiuli, čia tai 
kas kita!... Tenai prie ga
rinės mašinos sėdi darbi
ninkas, kuris amoniako pa
galba 
liuoja 
mą...

alaus rūsyje regu- 
dirbtinį oro šaldy-

ai’ ilgai jis tenai sė-

kad

ma
tu ri
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Ispaniją, kur jie pateko į generolo Fran
co budelių rankas. Kovo 9 dieną, Fran
ci jos valdžia po prievarta išvarė į Is
paniją 20,000 liaudiečių. Francijos val
džios žmonės tūkstančius liaudiečių 
įtrąukė į savo armiją, nes jų padėtis ne
davė jiems kito kelio pasirinkti. Per 60,- 
000 ispanų liaudiečių pastatyta prie 
amunicijos ir kitų ginklų gaminimo. 
Šimtai tūkstančių dar yra vargo ir 
skurdo padėtyj. Francijos valdžia verčia 
juos arba stoti į armiją, eiti į karo in
dustriją, kasti apkasus, arba po prievar
ta varo atgal pas generolą Franco. Ten 
yra dar ir lietuvių, kurie nori" grįžti at
gal į savo tėvynę, bet neturi lėšų. Mūsų 
pareiga padėti jiems aukomis.

dės?
—Šį vakarą, visą naktį ir 

rytoj iki dešimtos valandos. 
O paskui jį pakeis jo padė
jėjas, kuris prie mašinos sė
dės iki... .

—Tai mašina per šventes 
nesustos?—pertraukė Hen
riko kalbą Adolfas.

—Nu, savaime aišku, 
nesustos!...

—Tai ką, tu vis dėlto 
nai, jog visi šventes 
praleisti iškilmingai ?

—Tai visai kitas reikalas, 
brangus drauge! Matai, 
mano alus rūsyje turi turė
ti aštuonis laipsnius šili
mos. Tai mano paslaptis, 
mano specialybė! Tik dėl 
to mano alus ir turi tokį 
didelį pasisekimą. Jeigu no
riu, kad rūsyje būtų astuo
ni laipsniai šilimos, nė per 
plaukelį nedaugiau ir ne
mažiau, tai šaldomoji maši
na turi be pertraukos dirb
ti. Juk dėl švenčių aš ne
galiu sunaikinti saVo rūsio, 
kuriame stovi daugybė bač
kų alaus...

—Bet ir antrame aukšte, 
penktame iahge, dega švie
sa! JO kas gi ten yra?

—Ten? Po velnių, kas gi 
ten? A, tiesa, atsiminiau!... 
Žinai, sandėlyje pradėjo pū
ti apyniai. Tik šiandien pa
stebėjau. Tučtuojau reikia 
juos perrinkti ir atskirti 
gerus nuo supuvusių, nes 
per šventes gali visi supū
ti. Gali visi supūti, supraū

(Tąsa ant 51b pusi.)
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Trečiadienis, balandžio 10,1940 '

Amerikos Lietuvių Moterų Tarybos 
vienkartinis leidinys “Moterų Žinios** išė
jo iš spaudos ir jau siuntinėjamas užsa
kiusiems. Tai kreditas leidėjoms ir platin
tojams. Užsakoma per Tarybos sekretorę.

“Tartum Pasaka,” Pareiškė 
Nauja Sovieto Atstove

Cleveland, Ohio

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidėjo vasario 1-mą, naujus narius ga
lime Įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutvert moterų kuopas bei kliubus.

Wanda Wasilewska, auto
rė, naujai išrinkta atstovė į 
Aukščiausį Sovietą iš Lvovo 
srities, kuri dar neseniai tapo 
prijungta prie Sovietų Sąjun
gos, aprašydama savo Įspū
džius Sovietų spaudoj, sako, 
kad jai patekimas Į Aukščiau
siojo Sovieto sesiją atrodė 
“tartum pasaka.”

Daly j jos straipsnio rašo
ma :

“...Sesija jau prasidėjus. 
Mes bėgame iš traukinio Į au
tomobilius ir skubinam Krem- 
liun. . .

“Tai Maskva. Didvyriai 
Puškinas, Gogolis, Tolstojus, 
ir Dostojevskis vaikščiodavo 
po tas gatves. Miesto gatvių 
vardai ir bildingai man jau 
pažįstami iš perskaitytų kny
gų.

“Maskva, naujoji Maskva 
prasisiekus į gylį ir plotį. Mie
stas kvėpuoja didžiulėmis aik
štėmis ir plačiomis alėjomis. 
Maskva ištrūko nuo siaurų, 
sukrypusių gatvelių, nuo labi
rinto takučių į laisvę, kur nie
kas asmens neslegia, kur nie
kas jo nepersekioja.

“šis miestas yra simboliu, 
jis yra apimiu didžiulio auk
štyn kylančio krašto, kuris al
suoja laisvai. Man prisimena 
begaliniai ginčai, barniai ir 
bylos, kuomet reikėdavo pa
taisyt gatvę kokiame Lenkijos 
mieste. Man prisimena godu
mas savininkų, kuriems visa
da pavykdavo sulaikyt pačius 
būtiniausius planus nuo pra- 
vedimo.

“Tiktai miestas, kuris nėra 
prislėgtas privatiškų savinin
kų letena gali leist tokį apimį, 
tokias erdves.

“Kremlius! Automobiliai 
prabėga pro vartus. Taip, tai 
yra Kremlius. Atrodo, keista, 
netikėta, kad aš čionai. Viskas 
išrodo kaip pasaka. . .

“Prasidėjo sesija. Įeiname 
pilnutėlėn salėn, einame sker
sai vaiskiai apšviestą Baltąją 
Salę akinančiuose reflektorių 
spinduliuose, tarp pasipylusio 
audringo, plojimo, kuris išsi
veržia mums pasirodžius. Nuo 
vieno galo milžiniškos salės iki 
kitam žmonės sveikina. Mes, 
mūsų išlaisvintas kraštas yra 
sveikinamas per visą Sovietu 
Sąjungą, šimtai veidų—iie visi 
yra broliai mūs. mūsų didžio
sios tėvynės. Mane apima gi
lus sujaudinimas ir pajuntu 
tą neišreiškiamą džiaugsmą, 
kuris iškyla iš pasaulinio so
lidarumo jausmo.

“Kokia jūra veidų! šviesių 
ir; tamsiu veidu, veidų su 
trumpomis, plačiomis nosimis, 
su įžambiomis akimis, su dide
lėmis, juodomis akimis, veidų 
iš vieno šeštadalio pasaulio. . . 
šimtas tautybių ir šimtas kal
bu. Jūs ta žinote, jūs to ti
kėjotės, bet tai yra skirtingas 
dalykas matyti ir pergyventi.

“Norisi pakratyt kiekvieno 
ranką, šypsotis kiekvienam. 
Norisi sušukti, kad visas svie
tas girdėtu, kad kiekvienas 
suprastų, koks nuikus, koks 
galingas, koks kilnus yra da
lykas, kurį jūs šiandien paty 
rėte.

“Seka pertrauka, po kurios 
sesija 'Vėl tęsia savo darba. 
Valdžia, liaudies komisarai. 
Stalinas pasirodo salėje. Jų 
veidai pažįstami iŠ paveikslų. 
Koki jie gyvenime? Ar ne- 
svaigu pasidaro pamąsčius, 
kad čionai gali sėdėti ir juos 
visus pamatyti ? Nors ir ne 
visus, kadangi Stalinas atsi
sėdo ten, kur aš negaliu ūž- 
matyti. Ar ne puikus ir neti
kėtinas dalykas: sėdžiu vie
noj salėj, sėdžiu tik už kelių 
žingsnių nuo jo. Pirmu kartu
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savo gyvenime! Koks neti
kėtas nušokimas nuo pastarų
jų šešių mėnesių!... Moloto
vas, Vorošilovas, Budenis. Da
bar aš juos matau tokiais, ko
kiais jie yra, tiesiai per jų vei
dus žvelgiu istorijon.

“Molotovo prakalba, žod
žiai krinta iškalbiai ir aiškiai. 
Juose girdisi jėga—jėga So
vietų Sąjungos. Juose girdisi 
galia, galiai Sovietų Sąjungos. 
Jie pareiškia pasitikėjimą, pa
sitikėjimą, paremtą milionais 
širdžių ir milionas rankų So 
vietų liaudies.

“Viršuje, diplomatų ložoje 
aš matau apytamsį veidą ja
pono, neabejotiną rytietį su 
mandagia šypsą ir plonomis 
lūpomis. Jis klauso iš tribūnos 
einančių dyglių žodžių su ne
ryškia šypsena. Kas dedasi už 
tų tamsių antakių, kokios kar
čios mintys perbėga jo vaiden
tuvę, kada salė paskęsta kva
tojime, arba suaidi aplodis
mentai ?

“žodžiai liejasi iškalbiai ir 
aiškiai. Apie didvyriškus Rau
donosios Armijos žygius Suo
mijoj, apie užpuolimą, ruoštą 
kapitalistinių šalių per eilę 
metų . . . Garbė tiems, kurie 
krito, garbė gyvenančiai, ne
nugalimai Sovietų Sąjungai!

“Salėj pasipylė ilgas ploji
mas. Liaudis ploja Molotovui. 
Stalino politikai, Sovietų Są
jungos galiai.

“Vakare aš ilgai žiūriu pro 
langą iš savo viešbučio Mas
kvoj. Miestas apšviestas ne
suskaitoma daugybe lempų, 
automobiliai skrieja skersai 
didžiulę aikštę. Tai Maskva— 
smegenys ir širdis pasaulio. 
Milžinas miestas išsitiesęs toli 
ir palčiai. Raudonoji žvaigž
dė žiba Kremliaus bokšte.

“Sveikinu tave, amžinas 
mieste, gražusis mieste, mies
te kovotojų ir budavotojų, 
viltis ir susiraminime paverg
tųjų visame pasaulyje!—ka
piteliai! pasaulio proletariato 
tėvynės !’*

“Nepilietė”
Kad išgelbėti nuo deporta

cijos Mrs. Nouhan, aštuonių 
Amerikoj gimusių vaikų moti
ną, 325 Railway Ave., Pa
terson, N. J., reikėjo kongrese 
pravest special} bilių. Ji norė
ta išdeportuot dėltoį kad ji iš
tekėjo Kanadoj ir po įvažia
vimo šion šalin, 1924 m., ne
tapo piliete, o dabar, vyrui 
mirus, paskaityta sunkumu ša
liai. Ji manius, kad ištekėjus 
už piliečio vyro jai nereikėjo 
imtis popierų.

Nežiūrint vyro pilietybės, 
moterims visuomet reikia ap
sirūpint savomis popieromis, 
kad kokiame nelaimingame 
atsitikime nereikėtų kęst be
reikalingas rūpestis ir vargas.

Albany, N. Y. — Jeigu mo
teriai pavadinus vyrą iš sa- 
liūno, jis atsisako jį apleisti, 
ir, jeigu moteriai- netyčid pa
spausta plyta iš rankos į saliū- 
no langą, tai vyras yra lygiai 
atsakomingas už lango stiklus, 
kaip ir-moteris. Taip patvar
kė teisėjas EdSvard Kampf.

Piršlių Asosiacija Kanadoje 
ir Amerikoje, sumažino kainą 
nuo $25 iki $20 už tarpinin
kavimą. Penki nuošimčiai nuo
takos kraičio, kaip ir seniau, 
liekasi piršliui už patarnavi
mą. Virš 4,000 vyrų ir moterų 
yra užsiregistravę pas piršlius.

TINKAMOS BILE KOKIAM PIKIETUI

Iš Lietuvių Moterų Bendro 
Susirinkimo su D-ge S. Sasna

Susirinkimas įvyko kovo 22 
d., pas dd. Romandus. Susirin
ko gražus būrelis draugių. 
Turėjome pasikalbėjimą su d. 
S. Sasna apie Clevelando lie
tuvių moterų veikimą ir pri
ėjome prie išvados, kad mums 
labai reikalinga bendras vei
kimas tarp lietuvių moterų, 
kad atsitikus kokiam svar
biam reikalui visos galėtumo 
darbuotis kartu, nepaisant, 
kokioje organizacijoje mes 
priklausome.

šiame susirinkime buvo pa
keltas klausimas, kaip suor
ganizuoti moterų chorą, nes 
d. Sasna mums pranešė, kaip 
Chicagojo moterys turi savo 
chorus ir gerai darbuojasi, 
tai ir mus paukvatino turėti 
moterų'chorą. Gal ir būtų ge
resnės pasekmės? Ir gautume 
daugiau moterų į savo orga
nizacijas.

D-gė Sasna mums daug pa-
aiškino apie paminėjimą Mo
terų Dienos—kovo 8-tos. Tai 
moterų kilimo istorija. Ji nu
rodė, kaip pasaulio moterims 
buvo sunku, daug vargo ir 
priešų turėjo iki jos išgavo ly
gias teises su vyrais ir pilną 
pilietybę, kurią ir šiais lai
kais toli gražu dar ne visur 
turi. Už tad visos moterys tu
ri kaip tik galint organizuo
tis ir progresuoti, kaip politi
koje, taip ir darbo unijose, 
kad bendrai su visais darbo 
žmonėmis ant visados panai
kinus imperialistų karus ir 
priespaudas, kad pagerint gy
venimą sau, savo šeimoms ir 
visai žmonijai.

Ištikrųjų, buvo svarbu ir im 
teresinga pasiklausyti d. Sas- 
nos kalbos apie moterų kilimo 
istoriją. Turėjome gerą susi
rinkimą, tik skaičiumi turėjo 
būti didesnis, bet mes, kurios 
buvome atsilankiusios, labai 
buvome d. Sasnos kalba ir pa
tarimais patenkintos.

Pabaigus susirinkimą, d. 
Romandienė mus visas pakvie
tė prie stalo, kuris buvo apdė
tas skaniais užkandžiais. Tai. 
jaunosios d-gės Stripeikienės- 
Romandžiukės buvo viskas 
rūpestingai prirengta. Mes jo
dviem tariame širdingą ačiū 
už toki gerą mūsų vaišinimą.

Baigiant valgyt,, dd. Rąulu- 
šaitienė ir Bergmanienė, paė- 
musios lėkštę, perėjo per 
drauges ir buvo šurinkta $8 
auku ir ant vietos paskirta 
$4 Moterų Tarybai ir $4 “Vil
nies” Jubilėjaus paminėjimui.

Aukavusių vardai: Po $1 : 
K. Romandienė, M, Žebraus
kienė, E. Raulušaitienė. 
Nemurienė 35c. Po 50c.: 
Sklerienė, Z. Mažeikienė, 
Klivingtom, Bergmanienė,
Gineikienė. Po 25c.: M. Va
lentą. R. Andrušiūnienė, M. 
Bražaitienė. F. Kruger, Kara
lienė, Ann 
tienė, V.
$8.

Moterų
aukavusioms 
ačiū.

A.

Karson. M. Račkai-
Mockaitienė. Viso

Bendras Komitetas
taria širdingai

M. Valentą.

Veikiausia ir Dr. Kaškiaučius 
nežino, kad chicagietės moka 
pasidaryt morkinės kavos, šau
nus gėrimas. Kada nors ir mes 
pasigausim jų 'receptą.

Baltimo^ėj nėščiai Mrs. G.' 
Hollinger mirus, už 6 minu
čių, operacijos keliu, dakta
rai išgelbėjo kūdikį.

Ai-
Ar-

Balandžio 3-čią, Buenos 
rese, mirė ponia Ortiz, 
gentines prezidento žmona.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

......
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Šios merginos yra kandidates gražuolių kontestan, kurį praves United Beauty 
Culturists Unija (CIO), New Yorke. Laimėtoja bu§ išrinkta unijos metiniame 
baliuje.

Maišas Dolerių 
Drabužiams

Sulyg skelbimuose matomų 
kainų brangesniems drabu
žiams ir sulyg aprašymų po
nių socialėse kolumųose, apro
buojama, kad šešios “tinka
miausia apsirengusios” ame- 
rikonės praleidžia parodams 
daugiau pinigų, negu pralei
džia šimtas tūkstančių mote
rų paėmus kartu visų išlaidas 
drabužiams.

Didžiuma Amerikos mergi- 
nų-moterų turi tik po $55 per 
metus drabužiams. Suknelių 
jos negali pirkt brangesnių 
$6, ploščių perkasi kas pen- 
keri metai, o jis irgi būna pa
prastas, toli nuo sabalų ir čin- 
čilų, už kuriuos ponios moka 
iki $40,000 ir $75,000. Gi net 
Minimum Algų Taryba pripa
žįsta, kad moteriškė privalo 
turėt bent $100 per metus pa
rodams, kad padoriai atrodyt.

Darbininkių neturėjimą pa- 
rėdų ponios tankiai vadina 
nemokėjimu tinkamai rėdytis.

N. M.

Šeimininkėms

ir
Jaunimo Pramogai

Jaunimo šeimyniška arba 
visuomeniško pobūdžio pramo
ga vargiai bus pilnai aprūpinta 
vaišėmis, jeigu nebus saldainių. 
Kam yra laikot namie gaminti 
atsieis pigiau ir jauni svečiai 
gėrėsis šviežiu skoniu. Paban
dykite sekamus:

Du puodukai cukraus, treč
dalis kukuruzų (kornų) syrupo, 
trys ketvirtadaliai puoduko ne
atskiesto ir nesaldinto skenuoto 
pieno ar grietinėlės, žiupsnelis 
druskos. Sumaišyk viską sto
ram puode ir virk nuolat mai
šant iki i užkais iki 240 laipsnių 
F. karščio. Nu.kaisk ir užden'gtą 
ataušink iki drungnumo. Tada 
dadėk šaukštą sviesto, pusę 
šaukštuko vanillės ir plak iki 
bus apykietės. Dabar sudėk 
puoduką pirmiau išaižytų-pa- 
ruoštų stambokai suraižytų ar 
sukapotų migdolų (almonds) ar 
braziliškų riešutų ir plak iki 
saldainės praras blizgesį. Tuo
jau išpilk į pasviestuotą lėkštę 
ar blėtą, palygink viršų ir pra
dėjus sukietėt suraižyk į ketur
kampius ar bile pageidaujamos 
formos šmotelius. Kada visai at
šals, išskirstyk ir sudėk dėžu- 
tėn, kiekvieną klodą atskiriant 
vaškuota popiera.

Pasisekimas daugiausia pri
klauso nuo užkaitinimo iki rei
kiamo laipsnio ir pakankamo 
ataušinimo prieš plakant. Ne
turint termometro nustatyt kar
ščiui, įmetus biskelį pakanka-

Gardner, Mass
Lietuvių Moterų Klįubas 

rengia koncertą, gegužės 12- 
tą, paminėt Motinų Dienai. 
Komitetas energingai darbuo
jasi, kadangi tikietai bus par
duodami iš anksto. Būtų pa
geidautina, kad publika nusi
pirktų sau tikietus iš. anksto.

Reguliaris susirinkimas įvyks 
balandžio 11-tą, Liet. Piliečių 
Kliube. Narės yra kviečiamos 
atsilankyti, nes bus daug svar
bių reikalų apsvarstymui.

Kiekvieną sekmadienį mo
terys susirenka Liet. Piliečių 
Kliube praleist laiką ir pasi
kalbėti. Taipgi koncerto komi
tetas laiko, susirinkimą kiek
vieną sekmadienį kaip 3 vai. 
po pietų. Ypatos, norinčios 
veikti koncerte, 
komitetui.

praneškite

Anglai Džiaugiasi, Kad Vo
kietija Pavėlavo Juos Užpult 

London. — Generolas Ed. 
Ironside, galva Anglijos ka
ro štabo, džiaugiasi, kad 
vokiečiai neužpuolė - anglų 
per septynis pirmuosius ka
ro mėnesius:

“Aš drebu, kai pamąstau, 
kas būtų atsitikę, jeigu vo
kiečiai būtų atakavę mus iš 
pat pradžios. Tada mūsų 
armija buvo visai menka. 
Bet per septynis mėnesius 
Anglija sudarė puikią ar
miją; o per dvi paskutines 
savaites visai priruošė ją.

“Vokiečių armija yra ste
bėt

jai trūksta patyrusių ko- 
mandierių. Nei vienas da
bartinis vokiečių komandie- 
rius nebuvo aukštesnis kaip 
kapitonas pasauliniame ka
re, o Anglija ' ir Franci ja 
turi daugybę patyrusių ko- 
mandierių iš to karo—pul
kininkų ir generolų,” sako 
anglų generalio štabo gal
va Ironside.

bėtinai puiki mašina,

Langley Field, Virginia.-- 
Didelis karinis Amerikos 
lėktuvas čia atskrido 300 
mylių iš New Yorko “ak
lai/’ tik pagal instrumen
tus. Jo langai buvo taip už
taisyti, ' kad lakūnai per 
juos nieko negalėjo matyt.

mai. užkaitusios saldainės į šal
tą vandenį ir tuojau išėmus 
tarp pirštų galima suroliuot į 
rutuliuką. Kol negana užkaitus, 
įmesta vandenin tuojau prasky
sta. , N,

Gražiai Pagerbė 
Draugę Sasna

Balandžio 5 d. Brooklyn© 
Moterų Apšvietos Kliubo na
rės buvo suruošusios draugei 
S. Sasnai suprizo vakarėlį. 
Nors moterims primetama ne- 
išlaikymas sekreto, bet ten 
seĮiretas buvo pilnai išlaikytas 
pakol susirinkimaš prasidėjo.

Draugė Sasna buvo tik ką 
grįžusi iš prakalbų maršruto, 
kur jai teko pasiekti Chicagą 
ir net Wisconsin© valstiją. 
Kadangi draugė Sasna jau 
per eilę metų yra nepavaduo
jama veikėja, tai kliubietės, 
už tokį jos nenuilstantį kruop
štumą, pasiryžo suruošti jai 
šiokį-tokį pokiliuką. Pakuždo
mis, viena nuo kitos tik pei' 
lūpas, Kliubo narės ir simpa- 
tikės sudėjo keliolika dolerių 
ir suruošė pramogėlę. Drau
gė atėjus į susirinkimą ir pa
stebėjus jau gerą būrį susi
rinkusių ir da vis besirenkan
čių, manė, kad tik taip sau 
moterys žingeidaus išgirsti jos 
raporto, bet susirinkimui atsi
darius, ir paslaptis paaiškėjo.

Kliubo organizatorei d. La
zauskienei susivėlavus dėl 
svarbaus unijos mitingo, susi
rinkimą atidarė K. Petrikie
nė, pranešdama sueigos tiks
lą ir nuo susirinkusiųjų įteikė 
d. S. Sasnai riešinį, Bulovą, 
laikrodėlį.

Nustebintai sueigos tikslu ir 
netikėta7 dovana, draugei S. 
Sasnai buvo sunku pradėt kal
bėt, bet sukaupus išsiblaškiu
sias mintis, dėkojo draugėms 
už jai visai netikėtą supryzą 
ir plačiai papasakojo susirin
kusioms savo įspūdžius, kaip 
kitoje kolonijose moterų kliu- 
bai darbuojasi. Jos kalbą susi
rinkusios atydžiai sekė, nes 
kožnai buvo žingeidu išgirsti 
ką kitos moterys veikia. Ra
portas buvo tikrai įdomus; 
mat, juo daugiau mes sužino
me apie darbuotę kitų, tuo
met geriau pajėgiame papildy
ti ir savo veiklos programą.

Užbaigus draugei kalbą, 
pirmininkė susirinkusias pa
kvietė į šalimą kambarį, ku
riame buvo stalas, apdėtas 
įvairiais užkandžiais, kitas ar
bata, o įeinančias komisija 
vaišino su vaisių sunkos “pun- 
Ču.” Beužkand^iaujant, prisi
dėjo ir svetainės savininkas, 
pastorius A. C. Alvira su žmo
na, taipgi jų vargonininkas su 
žmona: mat, susirinkimas bu
vo laikomas metodistų episko- 
palų bažnytinėj svetainėj. 
Taip pat besivaišinant, per
skaityta nuo kompozitorės B. 
šalinaitės telegrama, kurioje 
ji sveikina selebrantę, . apgai- Z ’ V ’ S. Sasna.

’trecias puslapis

Montello, Mass.
čia yra susiorganizavęs Lie

tuvių Moterų Apšvietos Kliu-
i bas, turi apie 30 narių. Susi-' 
| rinkimus, laikom 2 sykiu į mė- 
I nesį. Vieną susirinkimą .turim 
biznišką, o kitą tik draugiš
ką. Narės atsineša užkandžių, 
pasidarėm arbatos ir kai ku
rios draugės paskaito svarbes
nius straipsnius iš laikraščių 
ir taip draugiškai praleidžiam 
vakarą.

Pereitą žiemą surengėm 
vakarienę; gerai pavyko. Ir 
surengėm paskaitą apie svei
katą. Paskaita buvo labai 
svarbi, ją laikė daktaras iš 
Bostono. Publikos buvo prisi
rinkus pilna L. T. N. apatinė 
svetainė ir publika buvo labai 
užganėdinta paskaitomis.

Velykų dieną, po pietų, su
rengėm šurum-burum; drau- 

| gės atsinešė užkandžių ir 
margintų kiaušinių. Stalai, ap
dėti pyragais ir margintais 
kiaušiniais, labai gražiai atro-

■ dė. Dalyvavo narės su savo
šemynomis ir šiaip svečių. 
Įžangos nebuvo. Visi labai lin
ksmai popietį ir vakarą pra
leido, ir visi buvo labai užga
nėdinti.

Iš to kliubo grupė moterų 
lavinasi dainuoti. Mokytoja 
yra Ona Mineikaitė. Kviečiam 
daugiau moterų ateiti prisira
šyti prie mūsų kliubo. Didesnė 
grupė, daugiau ką galėsime 
nuveikti.

Kliubietė.

Ne tik gyvų, bet ir dirbtinių 
gėlių saga (corsage) ilgiau pa
silaikys ir išrodys vaiskiai ir 
gyvai, jei laikysite šaldytuve 
arba nors sandarioj dėželėj vė
sioj vietoj iki vėl reiks dėvėt.

Pas rūpestingas daržininkes 
šiomis dienomis jau matosi lan
guose rasoda darželiams, daigai 
įvairių persodinamų vasarinių 
gėlių. Jos anksčiau ir ilgiau 
džiaugsis žiedais. Dar ir dabar 
nepervėlu. Pabandykite.

lestaudama, kad delei pamo
kų pati negali dalyvauti po
kylyje.

Vakaras praėjo labai gra
žioje nuotaikoje ir apie vie
nuoliktą valandą nakties, susi
rinkusios pradėjo skirstytis, 
linkėdamos selebrantei ener
gijos tęsti ir toliau darbą tar
pe moterų, o vakarui baigian
tis, rengimo komisija įteikė 
selebrantei puokštę gėlių, ku
rios puošė skanėsiais apdėtą, 
stalą. Besiskirstančios reiškė 
pasitenkinimą suruošta pra
mogėle, o draugė Sasna tik 
stebėjosi, kaip ji buvo gražiai 
apgauta.

Pramogos surengimui, ap
art darbo, draugės Depsienė 
ir Augutienė aukojo ausiukių; 
taip pat pasidarbavo dd. Buk- 
nienė, Bovinienė, Visockienė 
ir Petrikienė.

Korespondente.

PADĖKA DRAUGĖMS
Šiuomi noriu pareikšt padė

ką kliubietėms ir visoms drau
gėms už taip didelį man drau
giškumą ir įteiktą brangią do
vaną — laikrodėlį. Darbuose, 
kur visos-visi dirbame sulyg 
išgalės ir sąlygų, kur šiandien 
vienam, rytoj kitam prisieina 
padirbėti, sunku yra nustatyti 
nuopelnų rubežius, tad nesi
jaučiu užsipelnius kokios spe- 
cialės atydos. Tačiau jūsų do
vana bus man brangia atmin
timi ir už ją liekuosi jums 
daug skolinga. Ir jeigu kada 
pavyks ta skola išlygint, tai 
bus dėka ne kam kitam, kaip 
tik draugių ir draugų gražiai 
kooperacijai, kurią teikėte iki 
šiolei ir kurios tikiuosi ateities 
darbuose.



Ketvirtas puslapis Trečiadienis, Balandžio 10,1940

I

i

Šiurpūs Balsai iš
Rašoxz^sggsasggga^^^gsswyTOg^gssgzsggggss????????^

Lietuvos Katorgos j
Or. ww9wwmwwwmw?wy^^

i

4

■

(Tąsa)
Po keleto dienų jį palęido. Išeidamas 

sakė:
—Jūs nors ir komunistai, bet geri 

žmonės. Savo klaidą aš atitaisysiu, aš 
parašysiu teisybę.

Jo žodžiai mūsų nė kiek nejaudino. 
Tais metais voldemarininkų — didžiau
sių demokratijos ir komunistų priešų 
daug atvarydavo ir beveik jie visi mus 
girdavo, vadindavo gerais žmonėmis, 
matyt manydami, kad mes jiems keršy
sim: mušim arba koliosim juos. Iš Dė- 
delės mes jokio straipsnio, jokio atitai
symo nelaukėm. To pažado galėjo visai 
nebūti. Bet štai koks keistas sutapimas. 
Po kokios savaitės ar daugiau vėl Dė- 
delę už tą patį į kalėjimą atvarė, tik šį 
kartą be katiloko, o su paprasta vasari
ne skrybėle. Ir vėl įleido į mūsų kamerą. 
Dabar jis buvo drąsus ir įėjęs pasvei
kino mus kaip gerus pažįstamus pasaky
damas:

—Sveiki, prieteliai.
Besikalbant kažkuris iš mūsų prisimi

nė jo pažadą:
—Ponas Dėdele, kur gi jūsų straipsnis 

apie kalėjimą, iki šiol dar mes neskai- 
tėm.

—Tikėkit manim. Parašiau, bet “Lie
tuvos Aidas” nespausdino, o kai nusiun
čiau “Sekmadieniui”—cenzūra neleido.

Tokia buvo mūsų pažintis su žurna
listu iš oficiozo. * * *

Kai Neprisipažįsta Kaltu
Tai atsitiko 1929 metais Ukmergės ap- 

skrityj Širvintų miestelyj.
. —Atiduokit peilius ant nakties, galit 

dar grotas išpjauti, — prašneko atida
ręs duris dideliu pilvu žmogus, daboklės 
prižiūrėtojas Matulis. Jis atsistojo prie
šais areštuotąjį Joną Kličių.

—Ech, tu, išgama. Su žydauka susi
dėjai, o motina, tur būt, ubagauja. Pa
būsi mūsų rankose, išdulkės tau betkoks 
komunizmas.

Su Kličium kartu 
žydų tautybės Cha j a

—Kelkis!
' Kličius pašoksta.

lempa nebežiba. Ant grindų blankios 
šviesos ratas. Jo viduryj stovi policinin
kas su fanaru rankoj.

—Apsivilk. Eisim.
Kiti sudribę ant grindų, ant suolų 

miega. Priemenėj prisidėjo prie polici
ninko ir storpilvis Matulis. Trise jie ei
na ilga purvina miestelio gatve. Polici
ninko kilsterėtas aukštyn fanaras ret
karčiais nušviečia aklus namų langus. 
Pasuka jie į uždarytom langinėm nuo
vadą. O aplinkuj visur tamsus, gilus vi
durnaktis.

Viduj prie melsvos šviesos juos pasi
tiko už stalo sėdėdamas nuovados virši
ninkas. Už jo stovėjo stiprus raudonais 
žandais policininkas. Jį vadina Švelniku.

—Sakyk viską teisingai, kad nereiktų 
su tavim čia ilgai užtrukti. Mat, naktis.

—Ką sakyt?
—Kad K-tei atnešei literatūrą, kas iš 

Ukmergės tave siuntė, kokius žinai kp- 
munistus. štai ką sakyk!

—Nieko neatnešiau, nieko nežinau.
Viršininkas sugniaužė 

perpykęs suriko:
—Švelnikai, paimk jį!
Kličiaus akyse pasipylė 

žirbų, galvoj suskambėjo
ir mažučių varpelių. Pasidarė tamsu, 
sunku ir jis parkrito.

—Sakyk, ko klausia!
Kai norėjo pasikelt, vėl eilinio polici

ninko Švelniko smūgiai guldė jį ant že
mės.

—Sakyk, ko klausia!
—Nesakysiu, nes nežinau.
—Meluoji! Paimkit jį į aną kambarį.
Jaunuolio akys kaktoj išsprogsta, jis 

išsižioja kiek gali ir ima rėkt, šaukt pa
galbos.

—Sprok bešaukdamas. Tau ir odą nu- 
lupsim ir tai niekas neateis gelbėt. Ge
rai jam įkrėskit. ,

Į kitą kambarį jis buvo vilkte įvilktas. 
Ten laukė minėtasis Matulis ir du jau
ni civiliai, matyt, žvalgybos praktikan- 
tai. Jie visi tylomis lyg iš pasalų laukę 
šunys puolė mušti tą skurdo išvargintą 
ir dabar kumščiais sutrankytą 20 metų 
jaunuolį. Jie šoka, partrenkia ant žemės, 
trypia kojomis, daužo lazdomis ir vėl 
pastato. Vienas išrautų plaukų kuokštą

sugrūdo mušamajam į gerklę. Kitas nuo
lat kažkokiu kietu daiktu taikė į galvą.

—Šitaip nieko nebus, guldyt reikia,— 
prašneko Matulis.

—Na gerai, ubago vaike, mes tau dar 
parodysime,—keikėsi uždusę praktikan- 
tai.

—Palaukit, neguldykit dar,—sušuko 
viršininkas ir atsisėdo prie stalo.—Eik 
čia. Kas siuntė iš Ukmergės?

—Niekas.
—Tai ko pas tą žydę užėjai?

—Ko užėjai pas K-tę? klausiu!
—Taip sau. Nuo lietaus pasislėpti.
Iš nuovados viršininko veido žvelgė 

pyktis ir įžeista didybė.
—Dar maža gavai. Paimkit—atsilošė 

kėdėj ir užsidegė papirosą degtuko nuo
dėgulį numesdamas areštuotajam į vei-

Ponia Rooseveltiene, prezidento žmona, aplanko fede
ralinės valdžios įkurtą stovyklą, V i s a 1 i o, Calif., 
kur migruoją darbininkai gauna prieglaudos. Susipaži
nusi su baisiais vaizdais, ponia Rooseveltiene sako, kad 
filmą “Grapes of Wrath” nei kiek neperdeda, vaizduo
dama migruojančiųjų darbininkų gyvenimą.

L *

buvo areštuota ir

Aprūkusiu stiklu

kumščius ir

dau gybe žie- 
šimtai varpų

Kruvinos, sudaužytos rankos įsikimba 
į stalą, o iš z gerklės sklinda begalinis 
smaugiamo riksmas. Rėkia bernas iš pat 
mažens dirbęs kitiems, bulvėm mitęs, 
pančiu juosėjęs. Jis buvo niekinamas, 
išjuokiamas, pravardžiuojamas benkar- 
tu. Dabar jis mokomas paklusnumo, da
bar jis naudojasi respublikos piliečio 
laisvėmis, apie kurias kalba konstitucija.

Jį tempia kartu su stalu. Krinta raša
linės, plunksnakočiai, kyla triukšmas. Jo 
galva tarsi priekalu virto, į kurį skuba 
smūgis po smūgio. Stalas kažkaip ne
lauktai apsisuko, pakrypo ir parvirto. •

—Ar pasakysi teisybę, ar ne ?!
Tyla, areštuotasis nieko nebeatsako. 

Greičiausiai ir norėdamas nebegalėtų 
atsakyti.

—Guldykim. Geruoju iš jo nieko neiš
gausime.

Viduryj kambario suolas. Prie jo sto
vi įsirėžęs Matulis su bizūnu rankoj. Ant 
grindų pamesti du maišai. Bernas tą 
viską mato ir priešinasi kiek gali. Bet 
keli Švelniko smūgiai visiškai sudaužo jo 
atsparumą. Išvelka iš viršutinių drabu
žių, nuplėšia kelnes. Jis jau beveik nuo
gas, o priešintis arba rėkti nebėra jėgų.

“O gal atsakyt? Gal išgalvot nebūtas 
daiktus? Meluot, daug kalbėt. Kol aš pa
sakosiu jie nemuš, lauks. Dabar jie šai
posi iš mano nuogo kūno.” —ši mintis . 
nuolat tvirtėja. Bet veltui. Tuo pačiu 
akimirksniu, kol jis galvojo, jį jau ištem
pė ant suolo kniūpščią. Galva buvo ap
žergta kojomis, pasturgaliu prislėgta. 
Veidą spaudė-suolo lenta, ant kurios is* 
nosies, iš dantų, iš lūpų tryško kraujas. 
Kojas-pririšo virve.

—Še rupūže, tau komunizmas!
x —Še laisvė! Žulike. Myšk dabar ant 
suolo.

Kiekvienas, kai pavargdavo ar nusi
bosdavo, bizūną atiduodavo kitiems.

—Na, benkarte, nuo mano rankos tuoj 
prašneksi.

—Še, še.
Tas “še” kartojosi ilgai, iki viršininkas 

pasakė:
—Gana. Daboklėn veskit. Bus dar ir 

rytoj naktis.
Sumuštasis nuo suolo nuvirto ant 

grindų.
—Apsirenk!—ragino spardydami gu

lintį. Kai bernas kėlėsi ir nebepajėgda
mas vėl sukniubo, jį apipylė šaltu van
deniu. Kiek atsigavęs jis rado ant grin
dų sutryptą, ištraukytomis sagomis 
švarką, sudraskytas kelnes; kepurė gu
lėjo prie suolo šalia šlapio garuojančio 
maišo, kuriuo mušant buvo pridengia
mas nuogas kūnas. Aplinkuj tamsu, jo 
akis temdo kraujas ir ašaros. Jo nieko 
nebeklausia. Sverdėdamas jis eina pro 
duris į gatvę. Užpakalyj jo pasigirsta 
balsas:

—Dabar atveskit tą žydę.
Nesvarbu, kad viešumoj laikoma ne

padoriu dalyku vyrams per prievartą 
plėšti nuo moters kūno drabužius arba 
apžergti jos galvą ir veidą slėgti sėdi
mąja kūno dalimi. Nesvarbu, kad laiko
ma ‘ nepadoriu tyčiotis iš nuogo moters 
kūno, kad už išžaginimą yra skiriami 
baudžiamojo statuto straipsniai. Tas 
viskas galima, padoru ir net reikalinga, 
kai norima iš nelojalaus piliečio padaryt 
lojaliu, kai reikalaujama tapt išdaviku 
arba kai keršijama nepasisekus. Su K-te 
jie pakartojo tą patį, ką ir su KliČium. 
Ir dar daugiau, nes ji buvo jauna vos 
dvidešimties metų moteris.

(Bus daūgiau)

Chicagos Žinios
Ką Rodo SLA 36-tos Kuopos 

Balsavimai?
lingo lankymo draugai susilai
kytų keletą dienų iki ji susti
prės.

4m>

nuo jo 
Buvęs 

chirur- 
79 me

PRIGĖRĖ SENAS GYDY
TOJAS, GELBĖDAMAS 

KAPITONĄ
San Diego, Calif. — Di

delė banga nubloškė kapito
ną S. E. Gintherį 
laivuko į vandenį. 
Amerikos armijos 
gas dr. E. W. Hali,
tų, šoko nuo laivuko gelbėt 
Gintherį ir pats prigėrė; o 
Gintheris išplaukė į krantą. 

/ _______________________ _

Tokio. — Pranešama, kad 
Sovietai stato naują tvir
tumų eilę, “Stalino Liniją,” 
Sibire palei Manchukuo ru- 
bežių.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Te!.: Gienmore 5-6191
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“Laisvės” Parengimai Brooklyne
Balandžio 21 April Balius

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

Liepos 7. July Piknikas
KLASČIAUS CLINTON PARK

Betts & Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.

Kaip jau buvo rašyta, tau
tininkai sumušė socialistus 
SLA 36 kp., kur priklauso visi 
“Naujienų” štabo nariai; kur 
susibūrę jų “smegens.”

Pažymėtina, kad apart neiš- 
rinkimo Grigaičio delegatu, 
jie gavo kitą smūgį.

Palyginus šiuos balsavimus 
su nominacijom, štai ką ran
dame :

Nominacijose balsų gavo:
Bagočius ....................... 41
Laukaitis ....................... 38
Mažukna ......................  50
Ketfševičius....................... )28

47

19 
ga-

4.3

46
54
58
45
44

naujieniečių 
Tas jau pa- 
kitais atvė-

Vinikas ........................
Gugis ............................
Bachimas ......................
Visi naujieniečių sąrašo

vo daugiau, išskyrus Pilką, 
kurį Vinikas viršijo.

O štai kaip dabar:
Bagočius . .. 
Laukaitis . . . 
Mažukna . . . 
Kerševičius . 
Vinikas .... 
Gugis ..........
Bachunas . . .
Taigi, veik visi socialistų są

rašo gavo mažiau, tik Bago- 
čiaus balsai padaugėjo dviem, 
Bet Laukaičio padaugėjo 12, 
tai Bagočius gavo mažiau.

Visų tautininkų balsai žy
miai padidėjo, kuomet socia
listų veik visų sumažėjo.

Prie to dar pats jų čyfas 
neišrinktas delegatu.

Ką tai rodo ?
Suprantama, 

įtekmės puolimą, 
sirodė ir keliais 
jais.

Jei tas bus daugumoj SLA 
kuopų, jų sąrašas, bent’ kai 
kurie jo nariai, gali nepraeiti.

Kas už tai kaltas?
Grigaičio užsispyrimas. Jis 

neleido visiems pažangiesiems 
susitarti.

Jau kalbama apie tvėrimą 
naujos kuopos, kuri išrinks p. 
Grigaitį delegatu, bet tas bus 
įėjimas seiman per užpakali
nes duris. Jokiuose rinkimuose 
tas pats asmuo negali balsuoti 
du sykius už tą patį kandida
tą arba kandidatuoti antroj 
vietoj, jei vienoj nepereina. 
Tokis išrinkimas būtų neteisė
tas.

Rep.

Haymarket Karžygei Gręsia iš 
Namų Išmetimas

Mrs. Lucy Parsons, našlė 
garsaus darbininkų vado, ku
ris 1886 metais liko pakartas 
po provokacinės bombos me
timo, jparašė laišką savo drau
gam, kad.jai gręsia iš namų 
išmetimas.

Našlė Lucy Parsons turėjo 
namuką ir ant to namuko bu
vo $3,000 morgičiaus. Ji nepa
jėgė to morgičiaus mokėti ir 
gręsia namuko praradimas ir 
išmetimas iš namo.

Lucy Parsons po ilgų metų 
darbo, po didelių kovų pati 
randasi didžiausiam varge, ji 
dabar atsidūrė padėtyje likti 
išmestai f gatvę, ir tų pačių 
finansinių interesų, kurie mir- 
čia nubaudė jos jaunatvės die
nose mylimą vyrą.

Veikiausia darbininkų orga
nizacijos išgirs karžygės balsą 
ir ateis į pagelbą.

Browderis Kalbės Chicagoj 
Balandžio 12-tą Dieną

Balandžio 12 Ashland Au- 
ditoriume kalbės Earl Brow
der, Komunistų Partijos gene
ralinis sekretorius. Jis anali
zuos balandžio 9 d. nominaci
jas ir darys išvadas:

“Karas ir 1940 metų rinki
mai.”

Tai labai svarbi tema. Visi, 
kas tik gali, privalo prakalbo
se dalyvauti ir išgirst daug 
naujo iš žymiausio Amerikos 
darbininkų 'judėjimo kalbėto
jo.

Kvieslys.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje".

ESTATE OF

BARRY P. SHAL1NS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

“Laisvės” Parengimai Kituose Miestuose
Birželio 9 June Piknikas

LIBERTY PARK, BALTIMORE, MD.

Liepos 4 July Piknikas
VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

Liepos 28 July Ekskursija
LAKE HOPATCONG

NEW JERSEY

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužiui

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

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

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

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

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.
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Tėmytojas. •

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7170

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

• . x. • ». į v.- . 't' fr.z va f? • 1 ; -7.‘a<

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Toj. Virginia 7-4499

į .

> . 84-02 Jamaica Avenue
3 Opposite Fotest Parkway
į WOODHAVEN, N. Y.

hwV^Ami****

Office Phono Inside Phone
EVergreen 8-1090 , EVcrgreen 4-6485

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

A. Deikienei Padarė Pasek-, 
mingą Operaciją

Kovo 31 d. dikčiai apsirgo 
d. A. Deikienė; veikli LDS 53 
kuopos narė ir narė Lietuvių 
Darbininkų Spaudos Bendro
vės Direkcijos.

Ji tuoj liko nuvežta į šv. 
Kryžiaus ligoninę. Reikėjo 
kraujo priliejimo, nes jos 
kraujas buvo nusilpęs. Po to 
padarė sėkmingą operaciją.

Ligonė yra 'Dr. Biežio prie
žiūroj.

/ Ją galima aplankyti kas
dien po pietų ir vakarais. Ta
čiau būtų gerai, kad nuo skąit

OPEN DAY AND NIGHT
' Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Shop, Sleeping Accc^nodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES TER WEEK

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

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

Sun. all day and night



Matte
OiB $iTrečiadienis, Balandžio 10,194$

Šypsenos

Tu
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUSi

12 Apskr. Raršt. Telefonas: Humboldt 2-7964

izabeth, N. J.
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O.

25 ir -daugiau—

šiuom antrašu:

427 Lorimer St.

Worcester, Mass

GENERAL ELECTRIC
patalpos

Baltimore, Md. nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti

Wilkes-Barre, Pa. truku-

nuolaidą

Saldainiai iš Lietuvos

n

£

WWWWWWWWW WWWWWWWWWWWW WWW I

jungą ramybėje. Taigi šitoks kritiš
kas momentas mums labai interesin-

Stasys 
paskir-

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

inogų, kad vieni kitiems nepakehk- 
tuinėm. — G. Klimas, pirmininkas, 
G. Kazakevičius, sekrėtorius.

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

buvo 
skirtingų

Mažan- 
nebuvo 

pereito j

Rei
nį es 
ma- 
ma-

chorai, būtent, Aido 
iš Brooklyno, Sietyno 
iš Newarko ir Bangos 
iš Elizabetho. Taipgi

Iš L.S. ir D.B. Draugijos 
Susirinkimo

kai kurie smar- 
biztiio agentą

jis nepagerina

jokios naudos

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS

Platintojams, kurie ims nūn 10 iki 24 egzempliorių 
kaina po 2oc už egzemplioiių, nuj 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

PITTSBURGH, PA.
LDS 160 kp. rengia paskaitas ir 

diskusijas, 14 d. balandžio, 2-rą v. 
po pietų. Lankydami tokius parengi
mus, mes daug pasimokinsime. Ka
dangi "Imperialistai” imasi už ger
klių vienas kitam dėl persidalinimo 
pasaulio, nepalieka ir Sovietų Są-

Daimontai 
Melsvi-balti ir 

pertekto

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, balandžio 10 d., 8 v. v. 
LDP Kliubo, 408 Court St. Prašome 
narius dalyvauti šiame susirinkimo, 
nes turėsime daug svarbių dalykų 
aptarti. Atsiveskite ir naujų narių. 
— V. K. Sheralis, sekr. (85-86)

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

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

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

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

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

$114.75

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

Telefonas EVergreen 7-1661

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
427 Lorimer St. Brooklyn,

norėjo, taip 
atstovai ne
paėmė di- 
kuri, kaip

ATYDON!
LMS 8-čio Apskričio piknikas —|---- . ,-----  ,. . ... .

Dainų Diena - įvyks birželio (June) gas >r diskusuoti >r nuspręst, kad ši- 
D-t.1, P. Valdonių Parke, 100 DM-ta š?llss i E.u™IMn' 
sion Avė., VVestlield-Cranfonl, N. J. nes kapitalistai to trokšta. Po pro- 
Prašome visas draugijas paimt aty- Sramos bus lr vakariene, Įžanga 35c. 
don ir nerengt tą dieną jokių pra- 1320 Medley St. (86-87)

■š, . v’ n į
■ '■ -'f ''

Priminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

LLD Reikalai 12-tam Apskr.
Keletas žodžių LLD kuopų 

valdyboms ir eiliniam nariams 
visose kuopose šiame apskri- 
tyj. Draugės ir draugai, vajus 
gavimui naujų narių į šią ap
švietos organizaciją jau eina 
prie užbaigos, už tą taip nu
pigintą įstojimo kainą.

Mes būtinai turim patys 
saves pasiklaust, ką mes esam 
nuveikę šioje apylinkėje lai
ke šio vajaus? Kodėl neimti 
pavyzdį iš kitų kolonijų drau
gių - draugų ?

v Cleveland, Ohio
Pranešimas Clevelando Lietu
vių Organizacijoms Kaslink 
Motiną Dienos Apvaiksčioji- 
mo Gegužės 12 d., Nedėlioję, 

Už Taiką ir Demokratiją 
Jau kelinti metai, kaip mes 

apvaikščiojamo Motinų Dieną, 
taip pat ir šiemet rengiame. 
Jau yra laikas pradėt išsi
rinkt delegatus ir mūsų orga
nizacijoms į būsiančią prisi
rengimui Apvaikščiojimo Kon
ferenciją.

Delegatai gaus pakvieti
mus, kada ateiti į konferenci
ją

Klaidos Pataisymas
Kovo 17 d. per drg. Z Ja- 

nausko prakalbas buvo rink
tos aukos dėl “Liaudies Bal
so” paramos. Surašė aukotojų 
įvyko klaida: drg. S. 
skas davė 50c., bet 
pažymėta “Laisvėje” 
korespondencijoj.

M. Valentą.

Demonstruokite Tarptautišką 
Solidariškumą 1940 m. ant 
Gegužės Pirmos dėl Taikos, 
dėl Darbų, dėl Civilių laisvių

Demonstracija bus Public 
Auditoriume, Music HaU’eje, 
ant 6th St. ir St. Clair Ave.

Pasakys prakalbą gerai ži
nomas kalbėtojas W. W. 
Weinstone, apie pasaulinį ka
rą ir jo nelemtas užmačias ir 
apie 1940 m. rinkimus. Taip 
pat dainuos visokių tautų cho
rai. Tikrai tai bus labai gera 
kultūriška programa. Įžanga 
25c iš anksto, o prie durų 35c.

Rengia Gegužės Dienos Ko
mitetas, Komunistų Partijos, 
Cleveland© Distrikto.

Visi Cleveland© ir apylinkių 
lietuviai malonėkite kuoskait- 
lingiausia atsilankyti ant šio 
svarbaus ’ ir reikalingo masi
nio liaudies didžiulio mitingo, 
už demokratiją, už gerbūvį 
darbininkų klasės gyvenime.

M. Valentą.

Kaip jau “Laisvėje” buvo 
minėta, kad LLD 43 kp., LDS 
7 kp. ir LDS jaunuolių 210 
kuopa stato scenoje labai žin- 
geidų veikalą “Gyvieji Nabaš- 
ninkai.” Bus suvaidintas ba
landžio 28 d. Šį taip juokingą 
veikalą mums suvaidins gabie
ji draugai serantoniečiai, LLD 
39 kuopos nariai.

Šių organizacijų pastango
mis vietos ir apylinkės lietu
viai ir lietuvaitės turės progą 
pamatyt šį veikalą, kurio mes 
jau seniai laukiam. Tai bus 
jau ir paskutinis šiame sezo
ne parengimas, todėl mylinti 
lietuviškus veikalus, ir norin
ti .gardžiai pasijuokti, pasi- 
naudokit šia proga, šis veika
las nebus pakartojamas mūsų 
mieste.

Tikietus galima gaut pas 
komisiją, taipogi pas bile na
rius virš minėtų organizacijų.

Lošimo pertraukose turėsim 
ir puikią programą. Kas gi ne
norės girdėt dainuojant tą 
plačiai pagarsėjusį LDS Jau
nuolių Kvartetą iš Shenan
doah ir jaunąjį Z. Valuką iš 
Scranton ir kitus. Po vaidini
mui bus muzika šokiams, val
gių ir gėrimų.

Aš Būsiu.

Penktas puslapis

Mes čia gyvenam tarp dide
lio skaičiaus lietuvių ir mūsų 
visų pareiga darbuotis, nors 
kiek jų įtraukt į šią apšvietos 
organizaciją.

Nors jau šis vajus eina 
prie užbaigos, bet da yra ga
lima daug ką nuveikti, pra
dėjus darbuotis. Mokestis da
bar labai žema, tik vienas do
leris. Todėl pasinaudokim šia 
proga — geriau vėliau, negu 
niekad. Pasistengkim padau- 
gint narių skaičių šiame ap
skrity j.'

Jau atėjo pavasaris. Ar jūs 
žinote, kas yra balandžio 14 
diena? Tai laimingiausia die
na iš visų metų. Tą dieną vi
sokia gyvybė pradeda atgyti, 
praleidžia tą žiaurią žiemą ir 
susilaukia linksmaus pavasa
rio. Visi pradeda džiaugtis. Ir 
medžiai pradeda puoštis, ir gė
lės pradeda žydėt, ir paukšteliai 
pradeda linksmintis ir džiaugtis 
pavasariu. Jie pradeda porautis 
ir laimės ir naujo gyvenimo j ieš
koti. Taip pat jauni vaikinai ir 
jaunos merginos pradeda sva
joti apie naują gyvenimą ir 
savo laimę.

Balandžio 14 dieną yra lai
mingiausia diena iš visų metų. 
Bet ar visi jau žinote, kad tą die
ną yra rengiamas didžiulis 
koncertas? Jį rengia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 3- 
čias Apskr. ir Lietuvių Meno 
Sąjungos 3-čia Apskr.

Šiame koncerte dainuos ge
riausi 
Choras 
Choras 
Choras
iš Brooklyno dainuos Aidbal- 
siai. Bus ir solistų dainininkų. 
Visi yra pasiruošę palinksmin
ti skaitlingą publiką, kurios ti
kimasi šiame koncerte.

Koncertas įvyks Elizabethe 
Lietuvių Liberty Hali, 269 2nd 
St. Prasidės 7 vai. vakare. Po 
koncerto bus šokiai prie geros 
muzikos. Visus kviečia komi
tetas.

Biskelis Žinių iš Baltimorės- 
Kriaučių Kolonijos

ACW of America Lietuvių 
Skyrius 218 laikė ekstra susi
rinkimą 3 dieną balandžio dėl 
rinkimo delegato į konvenci
ją, kuri atsibus New Yorke 
gegužės mėnesį. Skyrius šie
met siunčia tik vieną delegatą 
iš priežasties finansų 
mo.

Delegatus išrinktas 
Chaluška. Atlyginimo
ta šimtas penkios dešimtys do
lerių.

Baltimorės lietuviai daugu
moj dirba prie kriaučių. Bet 
šiemet sezonas labai prastas. 
Prie šapavų darbų dirbo kiek 
geriau. Bet kostumerskų dar
bų, galima sakyti, taip, kaip 
nebuvo. Prieš Velykas gavo iš
dirbti vieną savaitę pilnai. O 
po Velykų, jeigu išdirbi ketu- 
rius pusdienius per nedėlią, 
tai labai gerai.

Kriaučiai susirūpinę darbų 
sumažėjimu.

Bet dabar pažiūrėkime, 
kaip kriaučiai rūpinasi savo 
likimu. Tam pačiam susirin
kime tapo pakeltas klausimas, 
kad būtų rengiamos prakal
bos, kaipo paminėjimas darbi
ninkų tarptautinės šventės 
Pirmos Gegužės. Bet dauguma 
šį taip naudingą darbininkam 
sumanymą atmetė ir neleido 
prakalbas surengkti, motyvuo
dami tuom, kad iš prakalbų 
darbininkam 
nesą.

Susirinkime 
kiai kritikavo 
Luizą, kad
jiems gyvenimo sąlygų. Bet 
vienas ar keli draugai nieko 
daug nuveikti negali. Reikia

mum visiem stoti petys į petį. 
Reikia rengti prakalbas, šauk
ti masinius susirinkimus, kad 
mums išaiškintų ne tik Pirmos 
Gegužės reikšmę, bet ir abel- 
ną šių dienų padėjimą., šian
die reakcija siaučia didžiau
siam padūkime. Į kalėjimus 
grūda unijų o r g an i z a torius. 
Mūsų šalį nori įtraukti į ka
rą. Nori uždaryti unijas ir vi
sas darbininkiškas organizaci
jas. Taigi, broliai kriaučiai, 
.rūpinkimės savo ir organizaci
jos reikalais, kol da»ne per vė
lu.

Na, o kaip šiemet Baltimo
rės kriaučiai apvaikščios Pir
mą Gegužės ? O štai kaip: 
Jungtinės Tarybos manedže- 
rius sušaukė skyrių atstovus, 
paaiškino, kad reikia uždėti, 
asesmentų kiekvienam unijistui 
po 55 centus ir surengti balių. 
Taip manedžerius 
ir padarė ir mūsų 
sipriešino tam. 
džiausią svetainę,
rodos, kainuos po šimtą do
lerių ant valandos. Pripirks 
alaus, žinoma, už alų reikės 
užsimokėti. Na, ir 30 dieną 
balandžio bus balius! >

Aš nesakau, kad mums vi
sados reikia tik liūdėti, 
kia ir pasilinksminti. Bet 
turime reikalauti iš mūsų 
nedžeriaus, kad jis šauktų
sinius mitingus, išaiškintų šių 
dienų padėtį, kaip dalykai sto
vi kriaučių markete. Nereikia 
mum jo bijotis. Mes jam algą 
mokame, o ne jis mums. Tai
gi, jis mūsų turi ir klausyti.

Unijistas.

Balandžio 2 d. reguliariam 
Draugijos susirinkime 
atidaryta keturių 
kontraktorių kainos pabuda- 
vojimui naujos
Olympia Parke užeigai. Aukš
čiausioji kaina su skiepu buvo 
virš $5,500, vidurinė $5,150 ir 
žemiausioji $4,500. Pastaroji 
be skiepo, $4,200. Todėl, susi
rinkimas entuziastiškai vien
balsiai nutarė statytis namą 
su skiepu, atiduodant pastara
jam darbą, būtent, Mr. Hay
den & Sons. Reiškia, ta nau
joji didžiulė patalpa bus dvie
jų aukštų. Turėsim naudingą 
vigadą.

Balandžio 4 d. visi komisi
jos nariai ir kontraktoriai at
laikė susirinkimą, padarė kon
traktą ir darbas budavojimo 
prasidės balandžio 8 d. ir tu
rės būt pilnai užbaigtas gegu
žės 24 d., taip, kad 30 d. ge
gužės iškilmingai būtų galima 
atidaryti parką su naująja pa
talpa.

Dėl apvaikščiojimo metinės 
darbininkų šventės Pirmos Ge
gužės rinkta komisija prisidė
jimui prie bendrojo komiteto. 
Išrinktos tik dvi narės.

Buvo juokingas ir nelemtas 
dalykas iškeltas: L. D. Kliubo 
bartenderis J. Urmonas rezig
navo iš priežasties nelemtų į- 
tarimų, o tie nelemti dalykai 
pasikartojo ir jam pasitrau
kus. Esą susekta, kad “žiur
kės” pustuziniais kvortas degr 
tinęs nukniaukia naktimis. To
dėl urėdai turėjo atsiprašyti 
Urmono susirinkime. - Dabar 
Kliube jaunas čia augęs gas- 
padorius ir bartenderis taipgi 
jaunuolis, kuris užėmė Urmo
no vietą.

Atrado Didelius Žibalo Šal
tinius Vakarų Sibire

Maskva. — Sovietų fnok- 
slininkai atrado milžiniškus 
žibalo - naftos šaltinius Va
kariniame Sibire; ir jau da
romi gręžimai Tavdos-Sver- 
dlovsko ir Petropavlovsko 
srityse traukt žibalą iš že
mės.

Kiti Sovietų mokslinin
kai daro tyrinėjimus Bal
tarusijoj, spėdami, kad ir 
čia galės būt žibalo šaltinliį

. (Tąsa nuo 2-ro pusi.)
ti? Ką aš kaltas? Ar aš lie
piau apyniams supūti?...

—Bet juk gali kas nors 
pamatyti, kad pas tave per 
šventes žmones dirba. Pas
kui, žinai, įsikiš valdžia... 
dar pabaudą uždės...

—Žinai ką, Adolfai'? 
riu puikų sumanymą!

—Sakyk, kokį?
—Kad išvengčiau papik

tinimo ir pabaudos, visose 
bravoro patalpose įtaisysiu 
stopas užuolaidas...

—Kilni mintis!...
Vertė I. š.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WILKES-BARRE, PA.

Sekmadienį, balandžio 14 d., įvyks 
LDS 7 kp. susirinkimas, 2 vai. p. p. 
Progresyvių Kliubo Svet., 325 E. 
Market St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes bus išduota raportas LDS 10-to 
Apskr. Konferencijos, kuri įvyko 31 
d. kovo, Shenandoah. Konferencijoj 
buvo padaryta svarbių tarimų, ku
riuos turės išpildyt kuopos. 
Zdaniene, Sekr. (86-88)

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. 
Knygelė, kuri aprašo apie visokias 

žoles, 15 centų.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

DIDŽIAUSIAS--“DIDVIMVO malę viuziŲjŲ rlKKlIN I □ 8 KUBIŠKŲ PĖDŲ

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

Šeimoms' iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO Šaldytuvo—ir štai 
yra grožybė už nužemintą kainą! 
Visi patogumai, Taupumas ir Pa
tvarumas Didelio General Elec
tric! Virš 16 ket. pėd. Vieta Len
tynom. Virš 8 ku. pėd. padėliui 
vietos. Iš karto daro 10 svarų le
do—100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
didelį 81 Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo- 
stoliaais iš priežasties per greito 
“mainymo.”
VISOS DĖŽUTĖS PLIENINĖS. 
NERUDĖJANCIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

=101=10

Amerikine Lietuvos importo korporacija 
aplaike didelį siuntinį saldainių iš Lietuvos. Tų 
saldainių galima gauti “Laisves” raštinėje. 
Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestus. Dviejų 
svarų dože $1.20. Persiuntiihą apmokame.

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

ttttri

£ 
£

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia 25 m. sukak

tuvių Koncertą, sekmadienį, balan
džio 21, 3-čią vai. po pietų, Liet. 
Svet., 29 Endicott St. Kviečiame vi
sus dalyvauti. — Kom.

Pasaulinė Paroda 
Jūsų Namuose

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulines 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.

9 ?

Brooklyn, N. Y<

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai. 
Žemos kainos ir 

garantuotL

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

įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173
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N Žinios
Miestas Perims Unijas 

Birželio 1-mą
BMT ir BQT važiuotės lini

jos oficialiai būsiančios perim
tos miesto žinion birželio 1- 
mą, kaip paskelbė miesto kon
trolierius McGoldrick, 
taip pat pažymėjo, kad 
ilgo po to miestas tikisi 
perimt ir IRT linijas.

Kalbėdamas apie apvieniji- 
mą linijų, kontrolierius nieko 
neprisiminė apie fėro kėlimą 
ar nekėlimą, nors mieste tas 
klausimas plačiai diskusuoja
mas.

Jisai 
neuž- 
pilnai

BMT yra didžiausis atski
ras pirkinys, kokį kada nors 
miestas yra pirkęs. Jis bus į- 
gyjamas apsikeičiant su savi
ninkais apie $175,000,000 ver
tės bondsij. Priskaitant IRT 
pirkimą, miestas turės mokėt 
$315,000,000 vertybių.

Kaltina Pataikavus 
Kompanijai

Consolidated Edison darbi
ninkų balsavimuose už pasi
rinkimą unijos pereitą ketvir
tadienį dalyvavo apie 16,000 
iš 19,000 galinčių balsuoti. 
Šie buvo technikos darbinin
kų balsavimai. Raštinių darbi
ninkai balsavo atskirai, penk
tadienį. šie taipgi skaitlingai 
dalyvavę balsavimuose; per 
abiejus paduota apie 26,000 
balsų.

Ruošiantis balsavimams, uni
ja pastebėjus, kad šios apy
linkės Darbo Santykių Tary
bos vedėja Elinore Herrick 
pataikauja firmai. Dėlto Am
algamated Utility Workers, 
CIO, pareikalavo sulaikyt bal
sų skaitliavimą kol bus išaiš
kintas Tarybos vedėjos klausi
mas, o prieš ją kaltinimus pa
siuntė Nacionalei Darbo San
tykių Tarybai, Washingtone. 
Gi balotai tuo tarpu laikomi 
užantspauduotose dėžėse, po 
sargyba CIO unijos, kompa- 
niškos (Brotherhood) unijos, 
ir firmos atstovų.

Ponios Herrick santykiai su 
firma, kaip sakoma unijos iš
keltuose kaltinimuose, buvo 
labai aiškūs. Jinai buvus pa
sižadėjus kalbėti kompanijos 
radio programoj prieš pat bal
savimus, taipgi parašius svar
biausi straipsnį apie balsavi
mus kompanijos
“Around System.” Po to, kaip 
unija protestavo Nac. Tary
bai, Washingtone, radio kalba 
buvus sulaikyta, o žurnalas 
pasirodęs su išplėštu straips
niu.

žurnale

Ketvirtadienį Bus Labai Svarbios Pra 
kalbos Apie Europos Karą

280 Union
Stagg St., 

labai svar-

Europoj j-

Ketvirtadienį, b a I a n džio 
(April) 11 dieną, 8 vai. vaka
re, Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Svetainėj, 
Avė. ir kampas 
Brooklyne, įvyks 
bios prakalbos.

Baisusis Karas
žengė į naują fazę. Danijos 
valstybė be mūšių pasidavė 
Vokietijai. Karas užsiliepsno
jo Norvegijoj. Kas bus su Šve
dija, Finliandija ir kitomis 
Pabaltijos valstybėmis? Kas 
laukia ir Lietuvą? Ar išvengs 
karo Sovietų Sąjungą?

Ar išvengs karo Amerika? 
Kas dirba Amerikoj, kad šią

karo susilauktų darbininkai? 
Ką reiškia Dies komiteto puo
limas ant darbininkų vadų ir 
reakcijos siautimas prieš atei-

vius ?
Šie ir daugelis kitų klausi

mų mus visus labai interesuo
ja. Į juos reikia duoti atsa
kymą. Todėl Brooklyn© lietu
viai komunistai rengia prakal
bas.

Kalbės Antanas Bimba, D. 
M. Šolomskas ir jaunuolis 
Walter Kubilius.

Atminkite, kad prakalbos į- 
vyks ketvirtadienį, balandžio 
11 dieną ir laiko garsinimui 
turime labai mažai. Todėl vi
sus “Laisvės” skaitytojus pra
šome pagarsinti šias prakalbas 
kriaučių dirbtuvėse, lietuvių 
užegose, kur tik sueina lietu
viai. '4

Visus ir visas kviečiame at
silankyti į prakalbas. Įžanga 
veltui!

Rengėjai.

Ar Jau Žinote, Kas Bus 
Balandžio 14-tą?

Iš Dr. Martin Lutherio 
Draugijos Vakarienės

Jau Galima Jieškoti 
Nedarbo Apdraudos

kurie visai ne
norį dirbti, ir 

mažiausia nors 
(1939) metais,

P-lė Frances Ross, vedėja 
Valstijinio Samdymo Biuro, 
51 Nassau Avenue, Greenpoin- 
tėj, praneša, kad su balandžio 
pirma prasidėjo pildymas ap
likacijų gaut nedarbo apdrau
dos mokestį.

Darbininkai, 
dirba, galį ir 
kurie uždirbo 
$175 pereitais
gali dabar reikalaut bedarbių 
apdraudos mokesčių.

Tačiau svarbu visiems įsitė- 
myt du dalykai: 1. Išmokes- 
čiai rokuojami tik sulyg 1939 
metų uždarbio; 2. Laukimo 
laikas rokuojamas nuo įteiki
mo reikalavimo, o ne nuo die
nos netekimo darbo.

Pirmą registracijų 
balandžio 1-mą, atėjo 
truotis 2,600 žmonės, 
diena — 2,200, trečia 
—2,150.

Raštinė rūpinasi ne

kį patvarkymą:
• “Nariui, po šešių mėnesių 

užsilikusiam duoklėmis, turi 
būt pasiųsta registruotas laiš
kas ir jeigu sekančiam susirin
kime neužsimokės, bus iš
brauktas iš Kliubo. Bet jeigu 
po šešių mėnesių jis užsimokės 
užsilikusią skolą, tai negalės 
gauti šalpos per .30 dienų po 
užsimokėjimo.”

Negavimas šalpos per 30 
dienų po užsimokėjimo buvo 
priimtas tuo supratimų, kad 
štai narys gal būt jau buvo 
pradėjęs sirgti, pasiuntė ką 
nors užmokėti užsilikusią sko
lą ir jau gauna šalpą be jo
kio rūpesčio. O kaip per 30 
dienų negaus šalpos, tai 
riau pats save pridabos, 
nepasilikus tiek mėnesių 

’loję.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN, N. Y. *

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga 'YEft

gė
lę ad 
skP-

dieną, 
regis- 
antrą 
ctiena

Puikus koncertas įvyks Eli
zabeth, N. J., Liberty Hali, 
269 2nd St.

Programą pildyt iš Brookly- 
no vyksta Aido Choras, Liet. 
Stygų Orkestrą ir Aidbalsiai. 
Aldona Žilinskaitė, Aido Cho
ro direktorė, duos piano so
lus. Choras Banga, vietinis, 
prisirengęs gražiai dainuot. 
Aldona Klimaitė, Bangos Cho
ro direktorė, savo lakštingalos 
sopranu duos gražių dainų so
lo. Bronė šalinaitė, muzikos ir 
Aidbalsių direktorė, akompa
nuos. Iš operetės “Kornevilio 
Varpai” tarnaičių solus dai
nuos Melviną Sųkoskaitė ir 
Aido Choro merginos, lekajų 
—basai, vežėjų — tenorai, 
taipgi choristai dainuos iš 
operetės “Grigutis” dainą 
“Sirpsta, noksta avietėlės sode 
po pavėsiu.” Tai vis įspūdin
gos dainos. Elizabethiečiai ir 
apylinkės lietuviai turės pro
gą matyti-girdėti puikų kon
certą.

Kviečia LMS ir LDS Apskr.

Peštukai Užmušė Kūdikį
William Kavanaugh, vedi

nas savo brolvaikiu Edwardu- 
ku, 2 metų, praeidinėjo pro 
užeigą,. 486 Columbus Ave., 
netoli 83rd St., N. Y. Staiga iš 
užeigos išsiveržė viens paskui 
kitą, susimušę 4 peštukai, vie
nas iš jų užvirto vaiką ir mir
tinai sutrėškė.

Dr. Martin Luther vakarie
nė atsibuvo balandžio 6 d., 
šapolo-Vaiginio Salėje, 147 
Thames Street.

Nors ir mažai garsinta, ta
čiau publikos prisirinko pilna 
(net ir su kaupu) svetainė. 
Veikiausiai todėl, kad ta drau
gija yra pažangi, daug kartų 
jos nariai su dideliu skaičium 
narių inkorpore (organizuo
tai) dalyvaudavo dienraščio 
“Laisvės” parengimuose, 
ateityje žada dalyvauti.

Pirmininkaujant Jonui Yu- 
saičiui, tapo pakviesti svečiai 
ištarti po keletą žodžių.

Pirmiausią kalbėjo /virš 
minėtos draugijos pirmininkas 
Apselis, padėkuodamas sve
čiams už gausų atsilankymą ir 
taip toliau, paskiau kalbėjo 
Mi Bieliauskas, Bubnis, Bal
čiūnas, Smaidžiunas, Baka- 
nauckas, Bernotas, ir Budris; 
visi linkėjo draugijai gero pa
sisekimo.

Valgius gardžiai pagamino 
Yumplotienė ir Nečiunskienė; 
prie stalų patarnavo: Aldona 
Nečiunskaitė, Edna Yumplo- 
taitė, ir Florence ?

Po vakarienei, prie J. Ta- 
mašaucko ir šteinio muzikos, 
svečiai linksmai pasišoko, pa
silinksmino ir geriausioj nuo
taikoj išsiskirstė.

Reporteris.

tik iš
mokėt nedarbo apdraudą, bet 
ir pasiuntimu bedarbių į pri- 
vatiškus darbus. Per kovo mė
nesį Greenpointės raštinė pa
siuntus įvairiuosna darbuosna 
441 asmenį.

Kiti Reikalai
Nupirkta 12-ka Maspeth’o 

Piliečių Kliubo tikietų ant jų
jų rengiamos alaus puotos, 
13-tą diena šio mėnesio. Tikie- 
to kaina doleris ypatai.

Pikniko pirmininku išrinkta 
šabūnas, o sekretorium Ayma- 
nas. Piknikas bus liepos 27-tą, 
Klaščiaus Parke.

Sergančių turime penkis: 
Juozą Petrauską, Jurgį 
dauską, Stasį Vinicką, 
Vasiliauską ir 
kauską.

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

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

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

Kliubiečiu Žinios

Ger-
Igną

Juozą Gr:
J. N.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

A. Murgillo, 790 Grand St., 
užsimušė jo mašinai prasimu
šus pro geležinę tvorą prie 
Riverside Dr. ir 97th St.

Ispanijos Pabėgėliams Gelbėt Konferencija
Isanijos pabėgėliams gel-1 cija svarstys, kaip mes galė- 

bėt, šį sekmadienį, balandžio 
14-tą, New Yorke, šaukiama 
Nepaprasta Nacionalė Konfe
rencija. Ji įvyks 
viešbutyje, 40th

Murray Hill 
St. ir Park 

10 ryto iki 5

tume jiems tą pagelbą suteik
ti.

šaukėjų komitetą sudaro 
nacionaliai paskilbę visuome
nės darbuotojai.

po pietų. •
Visos organizacijos prašo

mos tuojau išrinkt, o kur ne
bus susirinkimų — paskirt at 
stovus.

Gyvastys 150,000 Ispanijos 
pabėgėlių ir 4,000 Tarpt. Bri
gados kovotojų, kaip praneša 
komitetas, randasi pavojuje, 
žmonės desperatiškai įbaugin
ti verstino grąžinimo Franco 
valdąmon Ispanijon, kur dau
geliui gręsia tiesioginė mirtis, 
o kitiems pražūtis verstino 
darbo lageriuose-koncentraci- 
jose. Tūkstančiai moterų ir 
vaikų žūsta nuo alkio ir sto
kos medikalės priežiūros. Da
bar, labiau negu kada nors 
pirma, tiems žmonėms reika
linga amerikiečių skubi it vi
sokeriopa pagelba. Konferen-

Ar Žinote?

Bušų Susidūrime 27 
Asmenys Sužeista

Pirmadienio rytą susidūrus 
dviem Lexington Avenue bu- 
sams prie E. 57th St., N. Y., 
sužeista 27 asmenys keleiviai 
ir abu vairuotojai. Tarp su
žeistų buvo 17 moterų, važia
vusių darban. Devyni keleiviai 
sužeisti pavojingai, kiti leng
viau. Nelaimės laiku abiejuose 
busuose buvo apie šimtas ke
leivių.

Virš pusei valandos buvo 
sulaikytas trafikas kol nelai
mės ištikti buvo apžiūrėti ir 
pasiųsti vieni ligoninėn, 
namo, dar kiti darban.

kiti

Penktadienio vakare, 5-tą 
balandžio, įvyko Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo kvartalinis su
sirinkimas. Jame narių atsi
lankymas buvo nemažas.

Į Kliubą perstatyta 3 nauji 
nariai: Klemensas Simenkevi- 
čius, Antanas Kluodis ir Ale- 
kas Atkočiūnas. Gi priimta 
jau į narius: Petras Babars- 
kas, Juozas Tamašauskas ir 
advokatas Jonas Andžiulaitis.

Šiame susirinkime buvo 
daugiausiai praleista laiko, tai 
ant pataisymo tūlų konstituci
jos punktų.

Pirmiausia priimta pataisy
mas, kad jaunuolis, įstojęs į 
Kliubą, iki 27-nių metų savo 
amžiaus nemokės pomirtinės 
už suąugusius narius, bet mo
kės pomirtinę tik už savo am
žiaus narius, jeigu tokių bus.

šiaip mokės tik 50 centų į 
mėnesį. Čia, vadinasi, suteik
ta jaunimui didelė lengvata 
būti tarpe Kliubo narių.

Konstitucijos 15-tame sky
riuje, 63-čiam puslapyj, išmes
ta laukan (b) raidė, kuri se
kamai aiškina:

“šešis mėnesius ar daugiau 
(čia eina kalba apie nemokė
tas duokles), jis nustoja teisės 
kalbėti visais Kliubą * palie
čiančiais klausimais.”

šitas paragrafėlis išmestas 
laukan todėl, kad jis neturi 
jokios vertės, nes prie durų 
niekas nestovi ir narius netik
rina pagal knygučių užmokes
čio stovį. Tai vienas dalykas. 
Antras, — Skyriuje 12-tame, 
ketvirtame numeryje, pasaky
ta :

“Jeigu tuo laiku, kai narys 
miršta, jis yra skolingas mėne
sinių duoklių už šešis 
sius ar daugiau, tai 
visai nemokės jokios 
nės pašalpos.”

Vądinasi, po šešių
jis skaitosi netekęs jokios tei
sės gauti iš Kliubo bile kokią 
naudą, nes jis jau nėra nariu. 
Tai kam tie bereikalingi mai
šymai ?

Išmesta laukan ir raidė (c), 
kuri va kaip aiškina:

“Dvyjiką mėnesių, jis pra
randa savo narystę su viso
mis jos teisėmis ir pirmenybė
mis, kuriu dar nebuvo iki tol 
praradęs.”

Jeigu po šešių mėnesių ne
mokėtu duoklių jau negauna 
pomirtinės, tai kokia jam (na
riui) pasilięka teisė iki 12-kos 
mėnesių ? Kaip 
prarasti tą, ko 
neturi ?

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Pereitą antradienį ‘Laisvėn’ 

buvo užėjęs Albertas Karto
nas, neperseniausia iš Lietu
vos atvykęs jaunas, Lietuvoj 
išauklėtas amerikietis lietuvis. 
Apžiūrėjo įstaigą, susipažino 
su jos darbininkais. Svečias sa
kėsi jau dirbąs, mokinąsis ma
šinistu.

REIKALAVIMAI
Pajieškau vaikino virš 21 m. am

žiaus dirbti prie darbo. Iš pradžių 
atlyginimas bus $15 j savaitę ir 
kambarys nakvynei. Pageidaujama, 
kad turėtų laisnius operavimui au- 
tomobiliaus. Meldžiu kreiptis po nu
meriu 1190 Washington St., Nor
wood, Mass. (V. Z.)

SUSIRINKIMĄ I 
c. Brooklyn, n. y.

LDS 46 kp. susirinkimas jvyks 
trečiadienį, balandžio 10 
vakare, P. 
Hudson Ave. 
ku.

Burneikio
Visi nariai

Valdyba.

d., 8 vai. 
name, 76 
būkite lai- 

(84-86)

MASPETH, N. Y.
ketvirtadienį, balandžio 11 d., 
v. Zabielskio Svet., įvyks ALD 

LD 138 kp. susirinkimas. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. — Sekr.

(86-87)

8
ši
v.

PARDAVIMAI
PARDAVIMUI GRILL bizniavam 

Waterbury, Conn, distrikte. Savi
ninkas priverstas parduoti dėl ligos. 
Atdara su visom likierių teisėmis ir 
orkestrą 5 vakarus j savaitę. Radic 
pranešimai kas sekmadienį po pietų 
2:30 vai. Stotis W. B. R. Y. Water
bury, Conn., 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)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kampinis štoras, 

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

(84-86)

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

MmmmKsmMHMBMMMMMHMBMI

mėne- 
Kliubas 
pomirti-

mėnesių

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

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. j<ej jry. 7.345] Brooklyn, N. Y.

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

Ar žinote, kad šį šeštadienį 
E. New Yorkę įvyksta Kai
mynų Balius? Jį rengia LDS 
13 ir ALDLD 185 kuopos. Į- 
vyks Logan Inn salėj, kampas 
Atlantic Avė. ir Logan St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Į- 
žanga tiktai 75c. Atsilankę ne 
tik pasišoks, bet dar gaus už
kandžių ir alaus stiklą-kitą. 
Rengėjai kviečia visus, kurie 
tik gali, atsilankyti. Gerai bū
tų, kad išanksto ir tikietus įsi
gytų, tuomet gaspadinės žino
tų dėl kiek žmonių užkandžių 
gaminti.

Prašymas LLD 1 kp. Nariams 
Visi Liet. Literatūros D-jos 

1-mos kuopos nariai prašomi 
šį ketvirtadienį, balandžio li
tą, anksti, lygiai 7:30 vakaro, 
sueiti j savo susirinkimą “L.” 
salei! „ skubiai pasimoketi 'duo
kles ir ateiti j Pil. Kliubo sa
lę, kur lygiai 8 vai. prasidės 
prakalbos apie Europos karą.

Tikimės, jog draugai-gės su
pras, kad užsikūrus naujam 
karo gais'rui Europoje negalė
jome ilgiau klausimo aiškini
mą atidėti ir dėlto turėjome

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

BAR ir GRILL
%

Lietuvių Restaurantas
Mfnel

žmogus 
jis pats

gali 
jau

Gaminam valgius b 
turime Amerikot 
Išdlrbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

Taigi, šeštadienį pasimaty-- panaudoti kuopos susirinkimo 
sime Logan Inn salėj.

V. P.
vakarą tam svarbiam reikalui.

Kad geviaus supratus, ka
da pasibaigia narystes teisės, 
tai susirinkimas priėmė va ko-

liquors
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

—■■■■......

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

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
*rara rararą m rara RARA .ąą rą rą rą rą rą ra RA RA RA RA RA RA RA

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name 
•

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

namų darbo, kiibasai ir kepta paršiena; gaspadorl&kal 
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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