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no, kuris yra reikalingas pa
saulio plėšikams.

Tie Amerikos žmonės, kurio 
laukė šiame kare staigmenų, 
blickrygo, dabar galės tai ma-
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tyti.
Bet įeikit į padėtį Skandi

navijos žmonių! Kaip jie pa
sijuto? Kokia jų dabar padė
tis !

Už tuos visus žygius, kurie 
dabar atliekami Skandinavi
joj. lygūs kaltininkai yra 
Anglija, Francija ir Vokietija.

Įdomiausias dalykas, mano 
nuomone, yra tas, kad Danija 
pasidavė Vokietijai be jokio 
mūšio, be jokio ginkluoto pa
sipriešinimo. į

Na, o ar atsimename, kiėj< 
daug Danija šūkalojo pri’feš 
Sovietų Sąjungą? Mobilizavo 
ji ir “savanorius” Helsinkio 
valdžiai talkon eiti.

Tas pats ir su Norvegija. Ji 
davė daug pagalbos Helsinkio 
vyriausybei Suomijoj. Gerokai 
išsieikvojo; dabar ta medžia
ga, kurią davė Suomijai, jai 
pačiai labai susigadytų nuo į- 
siveržėlių gintis.

Švedija Būsianti Be- 
pusiška Kare tarp 
Vokiečių ir Norvegų

Stockholm, Švedija, bal. 
11. — Vokiečiai pareikala
vo,' kad Švedija būtų visai 
bepusiška kare tarp Vokie
tijos ir Norvegijos-talkinin- 
kų.

Švedų valdžia ir seimas 
pareiškė, kad Švedija stip
riai laikysis bepusiškumo.

Bet Švedija mobilizuoja 
visas savo karo jėgas.

VOKIEČIAI SAKOSI SU- 
KRIUŠ1NĘ PASIPRIEŠINI
MĄ K NORVEGU PUSĖS

‘ Berlin, bal. 10. — Vokie
čiai užėmė visas Norvegijos
prieplaukas ir visus svar
biuosius pajūrinius punk
tus. Vokiečių valdžia skel
bia, kad jie dabar taip 
“pilnai globoją” visą Nor
vegiją, kaip ir Daniją.

Naziai juokiasi iš . talki
ninkų žadamos karines 
galbos Norvegijai.

Vokietijos užsieninis 
nisteris von Ribbentrop
reiškė, kad Anglija ir Fran
cija būtų įsiveržusios į Da
niją ir Norvegiją, 'jeigu vo
kiečiai būtų pavėlavę įsi
veržt į šias šalis.

pa-

mi- 
pa-

Norvegų - Vokiečių Karas
Sako, kad Norvegai Susi

tarsią su Vokiečiais
Berlin, bal. 1,1. — Vokie

čių vyriausybė praneša, kad 
Vokietijos atstovas Norve
gijai kalbėjosi su norvegų 
karalium Haakonu, ir tvir
tina, kad “po kelių valandų 
norvegai visiškai susitarsią 
su vokiečiais” kas liečia 
karinę Vokietijos “globą” 
Norvegijai.

Vokiečių Lėktuvai Sužeidė 4 
Angly Karo Laivus

Berlin, bal. 10. — Vokie
čių komanda skelbia, kad 
jų lėktuvai numetę po tris 
bombas ant kiekvieno iš 
keturių Anglijos karo laivų 
ir visus tuos anglų laivus 
sužeidę, o du tai pavojin
gai.

TEISĖJAS PASMERKĖ 
DIESĄ; PAL1U0SAV0 

DU KOMUNISTŲ VADUS
Washington. — Federalis 

apskrities teisėjas F. Diek-

Rooseveltas Susirū
pinęs Vokiečių Žy
giais Skandinavijoj

Imperialistai drasko pasau
lį; naikina ramius kraštus; žu
do nekaltus žmones. Laimin
gos bus tos šalys, kurios išliks 
šito baisaus gaisro nepaliestos.

Mums svarbu, kad Lietuva 
išliktų karą nepaliesta;, svar
bu, kad Sovietų Sąjunga —so
cializmo kraštas—išliktų nuo
šaliai; svarbu, kad Jungtinės 
Valstijos nesikištų į karą, ku
rį sukūrė Anglija, Frakciją ir 
Vokietija.

Vyriausias šių dienų taikos 
mylėtojų uždavinys — kova 
už taiką.

Anksčiau ar vėliau Angli
jos, Franci jos . ir Vokietijos 
žmonės apsidirbs su savo val
dytojais, nušluos juos į pa
miršti; panaikins ir tą siste
mą, kuri gimdo karus. Tik 
tuomet žmonija ramėliau at
sidus.

London, bal. 10. — Čia 
pasklido girdai, jog vokie
čiai reikalauja, kad Švedija 
besąlyginiai pasiduotų Vo
kietijai. >;

Ar Norvegai Kovoja 
Prieš Vokiečius ar 

Prašosi Taikos?
London. — Anglijos žinių 

agentūra Reuters praneša, 
kad Norvegijos seimas pas
kyrė trijų narių komisiją 
derėtis dėlei taikos su Vo
kietija. Tatai pataręs pats 
Norvegijos ministeris pir
mininkas Nygaarsvold.

Helsinki, Suomija, bal. 
10.—Čia sakoma, kad siau- 
čią mūšiai tarp norvegų ir 
vokiečių pietinėje Norvegi
joje.

SAKO, TIK ŠVEDIJA “GALĖ
TŲ IŠGELBĖT” NORVEGIJA 

NUO VOKIEČIŲ

Talkininkai Žada Apsupt 
Vokiečius Narvike

London, bal. 11. — Talki
ninkų karo laivai ir norve
gai stengiasi apsupt ir su
naikint vokiečius ir jų kari
nius laivus Narvike, Norve
gijoj-

Berlin. — Norvegai, be
gindami savo sostinę Oslo, 
kanuolėmis ir minomis su
naikino du Vokietijos šar
vuoti aivius: “Bluecherį”, 
10,000 tonų, ir “Karlsruhę”, 
8,000 tonų, kaip pripažįsta 
vokiečių komanda.

inson įsakė tuojaus paliuo- 
suot Ph. Frankfeldą, žy
miausią Massachusetts ko
munistų vadą, ir Patricką 
O’Dea, pirmaujantį virši
ninką tos valstijos Jaunųjų 
Komunistų Lygos.

Kongresinė Dieso tyrinė
jimų komisija buvo arešta
vus juos, kad jie atsisakė 
jai išduot narių vardus ir 
adresus. Teisėjas Dickinson 
pareiškė, jog Dieso komisi
ja čia sulaužė konstitucines 
laisves ir pasielgė neteisė
tai.

Tie, kurie stoja už karą, 
privalo atsiminti, kad perei
tam kare buvo užmušta 
(iman visas kariavusias šalis) 
8,538,000 žmonių; sužeista— 
21,210,000.

Amerika prarado 126,000.
Sužeistų—350,000.
O kiek žuvo turto!

Stockholm, Švedija, bal. 
10. — Norvegijos valdžia iš 
pradžios buvo pabėgus iš 
sostinės Oslo į Hamar 
miestelį, o dabar nežinia 
kur pabėgo iš Hamaro.

Daugiausiai žuvo darbo 
žmonių — darbininkų ir far- 
merių. O kaip su turčiais?

1917 metais Amerikoje atsi
rado 18,000 naujų milijonie
rių.

Kam vaina, o jiems tai iš 
tikrųjų buvo smagi daina!

Pereitasis karas iš viso, sa
koma, suėdė 350 bilijonų dole
rių turto. Ar jūs pagalvojote, 
kokia tai suma? Jei nepagal
vojote, tai pagalvokite. Pagal
voję, galėsite spręsti, kiek už 
tą milžinišką pinigų sumą bu
vo galima kultūros, mokslo, 
sveikatos, meno įstaigų pasta
tyti! Kiek buvo galima žmo
nėms gyvenimą šviesesniu pa
daryti !

Vokiečiai Sako: Talkininkai 
Meluoja apie “Bremeną”
Berlin, bal. 10. — Angli

ja paskelbė, kad jos subma- 
rinas, turbūt, nuskandinęs 
keleivinį Vokietijos didlai- 
vį “Bremeną” su 1,300 vo
kiečių kareivių, kuriuos 
“Bremen” gabenęs į Nor
vegiją.

Vokiečių valdžia sako, 
i kad “Bremen” visai svei
kas ir nepaliestas, o “talki
ninkai sužiniai meluoją 
apie ‘Bremeną’.”

Reikia žinoti, jei šis karas 
prasiplės, jei visos kariaujan
čios šalys pradės naudoti blic- 
krygą, tai jame bus sunaikin
ta dar daugiau turto, jame 
bus sunaikinta dar daugiau 
žmonių gyvybių — darbo 
žmonių žiedų.

Būkime uoliais taikos šali
ninkais. Kovokime, kad Ame
rika nebūtų įtraukta į tą be
protišką, tą pasiutusią skerdy- 
nę!

Būkime žmonėmis ir drąsiai 
atlikime savo pareigas!

Talkininkai Žada “Skubiau
sią” Pagalbą Norvegijai
London, bal. 10. — Neofi

cialiai pranešama, kad An
glija ir Francija (“skubiau
siai” siunčia 100 tūkstančių 
kariuomenės ir 600 lėktuvų 
j talką Norvegijai prieš Vo
kietiją.

Washington. — Amerikos 
kapitalistai yra įdėję bent 
$200,000,000 į Norvegijos 
pramones.

ORAS. — Šilčiau.

New York. — “Daily 
News” karinis žinovas Lo
well Limpus rašo: jeigu 
Švedija tuoj šoktų į talką 
Norvegijai, tik šitokiame 
atsitikime Norvegija galėtų 
atsilaikyt prieš ’ vokiečius, 
kol Anglija ir Francija at
siųstų Norvegijai gana ka
rinės pagalbos.

Norvegija turėjo apie „„
7,500 vyrų nuolatinėj savo' 1,500 iki 2,000 kareivių, per 
armijoj, batalioną prieš-,40 minučių užėmė Narviko 
lėktuvinių kanuolių ir 50,-j miestą ir prieplauką, kaip 
000 milicijos; bet priruoštą rašo P. C. Rhodes, United 

sako, Press korespondentas, ku
ris pats matė šį žygį.

Berlin. — Vokiečiai sako, 
kad talkininkam nepavyko 
dar iškelt nei vieną savo 
kareivį į Norvegiją.

VOKIEČIU ŽYGIAI SKAN
DINAVIJOJ LABAI GĄS

DINĄ BALKANUS

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pasikalbėji
me su laikraščių atstovais 
sakė, kad Vokietijos veiks
mai Danijoj ir Norvegijoj, 
be abejo, privers labai dau
gelį amerikiečių galvot apie 
karo galimybes.

Prezid entas pastebėjo, 
jog kas atsitiko Danijoj ir 
Norvegijoj, tai esą svar
biau, negu klausimai apie 
nominacijas į Jungtinių 
Valstijų prezidentus.

Rooseveltas, tačiau, pa
tarė laikraščių reporte
riams, kad jie savaip neaiš
kintų šias jo pastabas.

Narvike Vokiečiai Nu
skandino Du Norvegu 
Laivus ir Tris Angly
Abisco, Švedija. — Du 

Vokietijos kariniai laivai 
naikintuvai, atplaukę su

šią miliciją karui, 
reikėtų savaitės laiko.

Švedija turi 35,000 regu- pu Norvegijos karo lai- 
liarės kariuomenės ir per 4>vai ir vienas Anglijos šau- 
iki 8 dienų jinai galėtų pa- į vokiečių naikintuvus, 
siųst į frontą dar 175,000 yokiečiai greitai torpedavo 
kariškai išlavintų vyrų, _o įr nuskandino abudu kari- 
kiek palaukus^ Švedija gale- njus norvegų laivus. Su jais 

žuvo apie 540 Norvegijos 
jūreivių. Anglų karo lai
vas taip pat nuskandintas; 
jame buvo apie 150 jūrei
vių.

Narviko prieplaukoj tuo 
laiku stovėjo 23 prekiniai 
laivai: 9 vokiečių, 6 anglų, 
4 norvegų, 3 švedų ir 1 ho- 
landų. 1

Du ginkluoti prekiniai 
anglų laivai priešinosi ir ta
po vokiečių nuskandinti. 
Vokiečiai suėmė keturis li
kusius prekinius ginkluotus 
anglų laivus. Šiuos laivus 
vokiečiai galės vartot ko
voj prieš anglus Norvegi
jos pakraščiuose.

Išlipę ant kranto, vokie
čių kareiviai Narvike suti
ko norvegų kareivius, va
žiuojančius t roku. Vieni ki
tiem atidavė pagarbą. Pas
kui vokiečiai mandagiai iš
sklaidė norvegų kareivius, 
bet neėmė jų į nelaisvę.

Narvike ir apylinkėj bu
vo 3,000 Norvegijos karei
vių, ale jie nėjo į kovą su 
vokiečiais.

NARVIKO SVARBA
Narvik buvo vienintelis 

Norvegijos uostas, iš kurio 
Anglija ir Vokietija gabeno 
sau puikią geležies rūdą, 
pristatomą į Narviką iš 
Švedijos. Jeigu vokiečiai iš-

tų sudaryt 900,000 armiją.
Švedija turi gerus ginklų 

fabrikus, kur gaminasi nau
joviškas Bofors kanuoles, o 
švedų priešorlaivinės ka- 
nuolės muša po du šūviu 
per sekundą.’

Vokiečiai {kūrė Naują 
“Valdžią” Norvegijoj

Oslo, Norvegija. — Vo
kiečiai Norvegijos sostinėje 
Oslo įsteigė naują norvegų 
“valdžią.” Jos vadu vokie
čiai pastatė karininką ma
jorą Vidkuną Quislings 
norvegiškų nazių galvą.

“Kadangi Norvegijos 
p r e m j ero Nygaardsvoldo 
valdžią pabėgo iš Oslo, tai 
ji tikrumoj atsistatydino,” 
sako vokiečių vyriausybė.

Kongreso Nariai Reikalauja 
Vengt Karo

Washington. — Senato
riai Norris, McNary, Holt 
ir eilė kongresmanų pareiš
kė, jog nežiūrint, kaip plė
tosis karas Europoje, Ame
rikos valdžia tūri vengt 
karo. Sen. Holt perspėjo, 
kad, ši šalis šliaužia linkui 
karo. I

Buriasi Anglu Karo 
Laivai, Sako, Žygiam 
Juodosiose Mariose

Belgrad, Jugoslavija. — 
Vokiečių žygiai Danijoj ir 
Norvegijoj nugąsdino tuos 
Balkanų kraštus, kurie svy
ruoja tarp talkininkų ir Vo-

Vokiečiai Praradę Tris 
Šarvuotlaivius Mūšiuos 

Norvegu Vandenyse

Belgrad, Jugoslavija. — 
Pranešama, 
karo laivai telkiasi Aage- 
jaus Jūroje arti Dardanellų 
protakos; o ši protaka veda 
į Juodąsias Marias.

Kitas pranešimas teigia, 
kad generolas M. Weygand, 
vyriausias francūzų ko- 
mandierius Artimuose Ry
tuose, skrenda iš Pary
žiaus į Syriją, kur sumobi
lizuota bent 250,000 fran
cūzų armijos ir priruošta 
karo veiksmam Balkanuose 
(arba prieš Sovietų Kau
kazą).

Associated Press, ameri
konų žinių agentūra, nu
žiūri, kad Anglija traukia 
karo laivus arti Dardanellų, 
idant pasiųst juos į Juodą
sias Marias ir užkirst ke
lią per jas gabent sovietinį 
žibalą, skiriamą vokiečiams.

kad Anglijos

Anglija Dalinai Pripažjsta 
Savo Nuostolius Narvike

Pasklido pranešimai, jog 
Vokietija reikalauja, kad, 
Rumunija, Jugoslavija, Bul
garija ir Vengrija pavestų 
vokiečiams visą Dunojaus 
upės sargybą. Vokiečiai šį 
reikalavimą išstatė po to, 
kai buvo sučiupti anglų lai
vai, kurie su dinamitu plau
kė sprogdint Dunojaus 
siaurumą, idant užblokuot 
praplaukimą laivams, ku
rie veš žibalą vokiečiams.

Teigiama, kad Vengrija 
ir Bulgarija jau sutinka 
pavest Dunojaus sargybą 
vokiečiams.

Rumunija pasiuntė iš 
Juodųjų Marių šarvuotus 
laivukus sergėt Dunojų nuo 
panašių įsibriovimų, kaip 
kad buvo Anglijos dinami
tinių laivų įsibriovimas.

Austrijoj prie Dunojaus 
esą sutelkta 100,000 vokie
čių kariuomenės. Vokietija 
galėtų greit atsiust dar 
108,000 savo kariuomenės 
iš Krakovo, Lenkijos, jeigu 
kiltų kariniai veiksmai Bal
kanų fronte.

Berlin, bal. 10. — Vokie
čių komanda pripažino, kad 
norvegų mina nuskandino 
stambų Vokietijos šarvuot
laivį “Bluecherį”, o pakran- 
tinės norvegų kanuolės su* 
naikino mažesnį vokiečių 
š a r v u o tlaivj “Karlsruhe” 
tuo laiku, kai vokiečiai 
šturmavo Oslo, Norvegijos 
sostinę.

London, bal. 10. — Anglų 
vyriausybė spėja, kad An
glijos šarvuotlaiviai gal pa
skandino vieną Vokietijos 
šarvuotlaivį mūšyje 
Narviko, Norvegijoj.

arti

ROOSEVELTAS LAIMI NO
MINACIJAS ILLINOJUJ, 
0 DEWEY NEBRASKOJ

London, bal. 10. — Anglų 
komanda sako, kad vokie^- 
čiai Narvike, Norvegijoj, 
taip sužeidė du karinius 
Anglijos laivus naikintu
vus, kad šiedu laivai pasi
darė jau netinkami veiki
mui. Tiedu kariniai anglų 
laivai buvo “Hunter,” 1,340 
tonų, ir “Hardy,” 1,530 to
nų. Abiejuose buvo 320 an
glų jūreivių.

Stockholm, Švedija.—Vo
kiečiai užėmė Kamara. į.ją. 
kurį Norvegijos valdžia 
buvo pabėgus iš Oslo. Iš 
Hamaro jinai dabar pabėgo 
j Elveruną.

Anglija Sustabdė Pašto 
Siuntinius Lietuvai

London. — Anglų valdžia 
laikinąi sustabdė laiškus ir 
kitus pašto siuntinius į 
Lietuvą, Latviją, Estoniją, 
Švediją, Suomiją, Daniją ir 
Norvegiją. Taipgi laikinai 
sustabdyta anglų keleivinių 
ir paštinių lėktuvų skridi
mai Į Holandiją, Belgija, 
Švediją, Daniją ir Norvegi-

Chicago, Ill. — Daugiau 
kaip ketvirtadalyje visų 
Illinoj aus distriktų prezi
dentas Rooseveltas gavo 
366,380 balsų nominacijose 
į prezidentus, o Garneris, 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas, — 59,319 balsų. 
Garneris kandidatuoja kaip 
priešininkas trečios prezi
dento tarnybos.

Renublikonu kandidatas į 
prezidentus Dewey tuose 
pačiuose distriktuose surin
ko sau 213,539 balsus.

laiko Narviką savo ranko
se, tai Anglijai bus sunku 
gaut kiek reikiant gerosios 
geležies ginklam ir amuni
cijai.

“Kur Tas Angly Laivynas?” Į
Narvik, Norvegija. — 

“Kur tas galingasis Angli
jos karo laivynas?” klau
sinėjo žmonės vienas kitą 
su pašaipa, kai vokiečiai 
per 40 minučių užėmė šį baigs karą 
miestą.

Lincoln, Nebraska. — No
minacijose kandidatų į pre
zidentus 55-se distriktuose 
Nebraskos valstijoj, repub- 
likonų kandidatas į prezi
dentus Dewey gavo 2,197 
balsus; kitas republikonų 
kandidatas, senatorius Van
denberg 1,675, o prezid. 
Rooseveltas 1,947.

Oslo, Norvegija. — Vo
kiečiai žada sugražint pilną 
nepriklausomybę Danijai ir 
Norvegijai, kaip tik jie

Anglija-su 
Francija.

'S
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Kas-Norėjo Staigmenų?
—Jų turit!

Tie, kurie labai norėjo iš Europos ka
ro netikėtų staigmenų, šiandien jų turi 
užtenkamai.

Vokietija per keletą valandų užėmė 
Daniją. Užėmė be vieno šūvio, be ma
žiausio pasipriešinimo. Danija yra dide
lis Vokietijai laimikis, nes tai pavyzdin
giausia žemdirbystės, gyvulininkystės 
šalis Europoj, iš kurios vokiečiai gaus 
daug jiems taip reikiamo maisto. Iki 
šiol labai daug maisto Danija gabendavo 
Anglijon.

Per vieną dieną vokiečiai užėmė Nor
vegijos sostinę Oslo ir visą eilę kitų 
miestų su prieplaukomis. Pasirodo, kad 
ir norvegai mažai tesipriešino .vokiečių 
įsiveržėliams.

Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, kuo 
tasai Vokietijos žygis Norvegijoj baig
sis: ar jis susidurs su anglų jėgomis ar 
ne. Jei Vokietijai pavyktų lengvai pa
imti savo “protekcijon” Norvegiją, tai 
ji būtų aprūpinta jai reikalingu metalu 
ir tuomet Anglijai būtų veik neįmanoma 
laimėti šį karą.

Tuojau, kai Sovietai padarė,paikos su
tartį su Suomija, buvo manyta, kad tai
ka Skandinavijoj jau išgelbėta: nei An
glija, nei Franci ja, nei Vokietija ten kiš- 
tis neišdrįs. Deja, tai buvo apsirikimas.

Anglija, kurios politika yra karą plės
ti, pati pirmoji pradėjo diktuoti Norve
gijai. Atėjo į josios vandenis, prie pat 
pakraščių, ir prisėjo minų, visiškai nesi
klausus Norvegijos. Pastaroji protesta
vo, bet tie protestai nuėjo niekais.

Šis Anglijos žygis—laužymas Norvegi
jos neutraliteto, — suteikė Vokietijai pa
grindo kištis į tą šalį ir siūlyti jai “pro
tektoratą.” Na, ir vokiečiai žygį prade- 
jo!

Galimas daikas, kad karas Skandina
vijoj galės užsitęsti ilgai. Galimas daik
tas, kad jis bus labai žiaurus, ypačiai jei 
Švedija jin įsivels. Galimas daiktas, kad 
tie kraštai nukentės labiau negu Angli
ja, Franci ja ar Vokietija.

Dėl įsiveržimo į Skandinaviją abi pu
sės yra kaltos, — kitaip, abiejų pusių 
imperialistai. Jiems rūpi Skandinavijos 
plienas, jie dėl to plieno kariauja. An
glija jau senai kalbėjo apie įvėlimą į ka
rą Skandinavijos ir Balkanų.

Vienas geras dalykas tai yra tas, kad 
Sovietai padarė taiką su Suomija. Jęigįų; 
Anglijos imperialistai būtų įsiveržę (jie, 
pasirodo, nesuspėjo) į Skandinaviją kai-y 
po Suomijos gelbėtojai, tuomet jie būtų 
apgavę daug žmonių, šiandien to pada
ryti jie negalės. Visiems aišku, kad ka
ras Skandinavijoj liepsnoja dėl plieno, o 
ne dėl demokratijos!

nors kitoniškiau su tais žmonėmis, kurie 
turi kitokį supratimą bei nusistatymą 
tuo ar kitu klausimu? šiandien Franci- 
joj pasakyt, kad tu nori taikos, kad tu 
priešingas karui, yra tokis nusidėjimas, 
už kurį gali būti sušaudytas!

Gražų pavyzdį, kaip reikia veikti, da-, 
ve Londono (Anglijoj) darbininkai. Per
eitą sekmadienį jie suruošė paliai Fran
cijos ambasadą Londone demonstraciją, 
pareikšdami griežtą protestą prieš nu- 
smerkimą tų 44 Francijos parlamento 
narių. Demonstracijoj dalyvavo tūkstan
čiai žmonių.

Nereikia nei aiškinti, kad tuo pavyz
džiu paseks ir kitų kraštų darbo žmonės. 
Jie pareikš savo protestus prieš Franci
jos “demokratų” žygius. Tie protestai 
bus ne tik rašto formoje, bet ir formoje

• demonstracijų ties Francijos konsula
tais.

Iš tikrųjų, Francijos valdžia skelbiasi 
esanti demokratinė. Francijos valdovai 
skelbiasi vedą karą už demokratiją. Na, 
o patys su savo piliečiais elgiasi aršiau 
negu Hitleris, prieš kurį jie kovoja!

Čamberlainiškos Politikos SLA 
Rezultatai

“Vilnis” rašo:
“Kuomet Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje pasibaigė nominacijos ir kairio
sios sriovės kandidatai gavo palygina
mai nedaug balsų, reakcininkų “Naujie
nos” vos neužtroško iš džiaugsmo. Ką, 
girdi, skaityties su ta visai nereikšminga 
mažuma, ji tolygi zero!

“Taip protauti gali tik kopūstgalviai, 
kurie toliau savo nosies nemato. Frater- 
nalėj organizacijoj negalima ir neleisti
na ignoruoti ir idiotiškai kvatoti iš jo
kios mažumos, jeigu toj organizacijoj 
yra ir kitų sriovių. Fraternalėj organi
zacijoj turi būti susitarimas, jeigu jau 
bendrai negalima išvengti sriovių egzis
tavimo.

“Dabar ‘Naujienos’ gal jau supranta, 
kokių vaisių duoda frakcinis’ užsispyri
mas ir visiškas nesiskaitymas su kitaip 
protaujančiais žmonėmis. ' Žinoma, jos 
dar nepasiliuosavo iš tos mandrapypkių 
nuotaikos, kuriai ir marios iki kelįų. Bet 
išsipagiriojimo momeptas jau artinasi.

“Štai du stambūs ir labai ‘upartūs’ 
faktai. Didžiausioj SLA kuopoj Chicagoj 
naujieniečiai susilaukė didžiausio smū
gio. Didžiausiam lietuvių tarpe intrigan
tui ir sutarčių laužytojui (p. Grig.) už
duotas skaudžiausias antausis.

“Tas pats įvyko ir stambiausioj Brook
lyn© kuopoj, kur į delegatus nepateko 
nei vienas strazdinis naujienietis. Apie 
tai rasite daugiau informacijų korespon
dencijoj iš Brooklyno.

“Tai ve, kokios pasekmės tos žiop- 
liausios strategijos ir aklo frakcinio už
sispyrimo. O tolimesnės pasekmės to 
menševikiško politikieriavimo gali būti 
dar skaudesnės.

“Jei naujieniečių tarpe yra žmonių, 
kurių nervai dar galutinai nepagedo, te
gul jie pagalvoja, kurlink veda juos tas 
lietuviškas Chamberlainas (p. Grig.).”

ar Francijos “demokratai” elgiasi kiek

Pasaulio Žmonių Balsas prieš 
Baisią Neteisybę

Viso pasaulio mąstą ir nepametę są
žinės žmonės su dideliu pasibjaurėjimu 
pasitiko Francijos karo teismo žygį, ku
riuo buvo nusmerkta kalėjiman 44 Fran
cijos parlamento nariai komunistai. At
eina žinių iš visų pasaulio kampų, kad 
žmonės reiškia pasipiktinimą ta visa 
tragi-komedija, kurią Francijos valdan
čioji klasė sulošė. Nemažiau žmonės pik
tinasi ir tuo Reynaudo valdžios patvar
kymu, kad kiekvienas žmogus, katras 
priešinsis karui, bus baudžiamas mirties 
bausme.

Mes smerkėme ir smerkiame Hitlerio

Sovietų ir Irano Sutartis
Tarpe Sovietų Sąjungos ir Irano (Perj 

sijos) yra nuo seniau pasirašyta neka- 
4įdavimo sutartis. Neseniai vėl tapo pa- 
miujmta tarp šių šalių prekybos ir lai
vininkystės sutartis, kuri dabar turi di- 

• dėlės reikšmės taikai. '
Persijoj (Irane) seniau caristinė Ru

sija iš vienos pusės, o Anglijos imperia
listai iš kitos—dėjo pastangų įsigalėti. 
Persija buvo intrigų šalis- Ir tai supran
tama. Persija virš 1,500 myl. rubežiuo- 
jasi su Sovietų Sąjunga Užkaukazija, 
Kaspijos Jūromis ir Turkestano Respub
likomis. Iš Irano yra arčiau Baku žiba
lo šaltiniai, kaip bent iš kur kitur. Kada 
piliečių karo laiku anglai buvo įsiveržę 
į Baku, tai jie tą padarė iš Irano saus- 
žemiu ir Kaspijos Jūromis.

Dabar, kada Ąnglijos ir Francijos 
valdonai nori visą pasaulį įtraukti ka- 
ran, kada jie nori padegti Artimus Ry
tus, kada jų provokacijoms nesimato ga
lo Turkijoj iii Rumunijoj, tai jų veikla 
buvo padidėjus ir Irane, kad tą šalį nu
kreipus prieš Šovietus. Bet jų planai ne
išdegė. Padarymas prekybos ir laivinin
kystės sutarties tarpe Irano ir Sovietų 
yra dar vienas žingsnis siaurinimui ka
ro. Ir tai atsiekta dėka Sovietų Sąjun
goj taikos ir draugiškumo politikai lin
kui savo kaimynų.
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Vaizdas iš Livingston, N. Y., kur 

ir
potvinis apsėmė daugybę namy, miesteliuose 
farmose.

Laiškas Pažįstamiems

yra pati

pažinti, bet važiuodamas 
Lietuvon aš tikėjausi gy
venti Kaune, vasarą ir vie
nur ir kitur nuvažiuoti. Tas 
būtų buvę man pačiam ma
lonu. Koks čia, regis, būtų 
buvęs sunkumas aplankyti 
Kairį, Pažangos rūmuose 
gyvenantį ir pasveikinti 
nuo Baltraus Čulados šei-

mos, gyvenančias Lawren
ce, Mass. Arba būnant Ra
seiniuose užsukti pas Ur- 
banų iš Filadelfijos Pa., gi
mines. Bet turėdamas sku
botai vykti atgal į Švedi
ją to padaryti negalėjau. 
Už tai tenka visus savo pa
žįstamuosius labai atsipra
šyti. Savo pažadais aš jiems 
visiems pasilieku gerokai 
skolingas. Tikiuos, kad dėl 
to nebūsiu rūsčiai apkaltin
tas.

Negalėdamas visiems sa
vo pažįstamiems atskirai 
parašyti po laišką, rašau šį 
bendrą, tikėdamasis, kad 
“Laisvė” neatsisakys jį at
spausdinti. Aš labai norė
čiau nedingti visiems savo 
pažįstamiems, kaip akmuo į 
vandenį. Pažintys su Ame
rikos lietuviais man bus vi
sados labai malonios. Ti
kiuos, kad kada nors ir kur 
nors dar teks mums susi
tikti.

Šia proga aš siunčiu savo 
visiems pažįstamiems ge
riausius linkėjimus. Mano 
adresas toks:

Tegnergatan 15, tr. 3. 
Stockholm, Sweden.

J. Jurginis. -

tę užrašė: “Come back to 
America—please. Best wi
shes. Rėmember “Muzikos 
Barai.” Aš pažadėjau pa
rūpinti jai žurnalo “Muzi
kos Barai” komplektą. Ma
nau, kad Šalinaitė tuos pa
žadėtus žurnalus gaus. Iš
važiuodamas iš Kauno aš 
įprašiau vieną savo draugą, 
gimnazijos muzikos moky
toją, baigusį Kauno konser
vatoriją, tai padaryti. Da
viau jam adresą ir esu tik
ras, kad tas, žurnalas Ame
rikon nukeliaus. Dėl veika
lų vaidinimams, kurių pra
šė taip pat detroitiečiai, 
kalbėjausi . su mokytojų 
knygynu.

Būnant Lietuvoje būtinai 
reikėjo atgautąjį Vilnių ap
lankyti. Vilniun buvau nu
važiavęs net du kartu ir 
ten praleidau keletą dienų, dėl balandžio i 
Išskyrus Kauną, Vilnių ir mėnesiai yra sunkūs mūsų 
Anykščius niekur nesu bu
vęs. O, atsimenu, viešėda
mas Čikagoje pas Grigus 
kalbėjau apie tai, kad, gal 
būt, būsiu Ramygaloje ir 
sutiksiu Grigienės giminai
tį Samsoną, tarnaujantį 
pašte. Jeigu tai būtų buvu
si vasara, nesunku būtų bu
vę į Ramygalą nuvažiuoti, 
bet žiemą ten žmonės tik 
arkliais važinėja, dėl kelių 
užpustymo autobusai nus
toja vaikščioję.

Arba vėl. Detroite aš sve
čiavausi pas Mačius, žmo
nes, kurie man buvonepa
prastai geri. Aš pažadėjau 
susitikti su jų giminėmis 
Miškiniais. Jaunasis Mačys 
net įdavė savo paveikslą 
parvežti. Paveikslą parve
žiau ir įteikiau jį Antanui 
Miškiniui, tarnaujančiam 
Kauno radiofone. Bet su 
pačiu Miškiniu pasikalbėti 
neteko. Kai iš pas jį nuė
jau, jis buvo kažkur išėjęs, 

I o laukti stigo pas mane lai- 

laišką, papasakojau, kaip 
man teko su jo giminėmis 
susitikti Detroite ir tą pa
veikslą draugę su laišku pa
likau. Taigi ir čia tik pu
sę savo pažado tesu ištesė
jęs. Nes tos trys savaitės, 
išbūtos Lietuvoje, • nepa
prastai greitai prabėgo. K. 
Juodaičiui iš Detroito su
rasti jo giminaitį Stasį Juo
daitį buvo neįmonoma, bet 
tą aš padarysiu per “Lietu
vos ‘ Žinias.” Paskelbsiu, 
prašydamas jį arba jo pa
žįstamus atsiliepti ir nuro
dyti, kur jis gyvena.

Lankydamasis Amerikoje 
per septynis mėnesius spė
jau su daug kuo susitikti, 
susipažinti ir net susidrau
gauti. Dabar, kada Ameri
ka atrodo labai toli, imu 
įsitikinti, kad Amerikoje 
praleista vasara
gražiausia vasara, kokią 
tik aš iki šiol esu matęs. 
Kelionė į Ameriką paliks 
man gražiausių atsimini
mų. Tačiau man nejauku 
darosi, prisiminus, kad aš 
savo draugams ir pažįsta
miems, tiek daug man pa
de jusiems, nič nieku nega
liu atsiteisti. Kai kam išva- 

• žinodamas esu pažadėjęs 
tai gimines aplankyti, tai 
knygą ar kokį laikraštį pri
siųsti, o daugeliui patar
nauti, kai jie atvažiuos Lie
tuvon pasisvečiuoti. Ir dar 
nesmagiau darosi, kad net 
ir šitų pažądų aš nesu vi
siems ištęsejęs. Visa nelai
mė yra tame, kad aš pats 
Lietuvoje buvau tik svečias, 
nespėjęs net savo giminių 
aplankyti ir savo paties rei
kalų kaip ■. reikiant sutvar
kyti.

Iš Amerikos Lietuvon 
pargrįžau tik sausio mėne
sio pradžioje, tuoj po nau
jų metų ir nė mėnesio neiš
buvęs vėl išvažiavau Švedi- 
jon, kur dabar ir gyvenu. 
Taigi, net savųjų pažįsta
mų aplankyti nesuspėjau. 
Buvau parvažiavęs į Anyk
ščius pas savo tėvus, bet ta
da taip nesvietiškai šalta 
buvo, kad beveik visas die
nas išsėdėjau prie pečiaus, 
susisupęs į sustyrusius tėvo 
kailinius. Buvau nuėjęs 
vieną trečiadienį miestelin 
ant turgaus, tikėdamasis 
bene Pivoriūno iš Brookly
no brolį sutiksiu. Nieko iš 
Ragaišių vienkiemio ,tada 
nebuvo, tad taip ir paliko 
vaišėms skirti doleriai ne-1 
pragerti. O nuvažiuot pas ko. Tad aš" jam parašiau
juos neturėjau nei arklio, 
nei rogių. •

Petro Baranausko brolį 
ir jo uošvį sutikau ir atida
viau tai, kas jiems priklau
sė. Pasikalbėti ilgiau nete
ko, nes jie skubėjo iš Kau
no grįžti atgal į savo kai
mą. Tačiau susitikimu jie 
buvo labai patenkinti ir 
gailėjosi neturį daugiau lai
ko su matlim pasikalbėti. 
Brooklyniečių Pakalniškių 
broliui laišką su dovanomis 
perdaviau, bet išsišnekėt su 
juo nebuvo progos. Mes su 
juo laiškais pasikeitėm. Mat, 
Kaune būdamas aš turėjau 
lakstyti po įstaigas, rūpin
tis savo dokumentais nau
jai kelionei į užsienį. O 
Kaune visai trumpai tebu
vau. z

Išvažiuojant iš Amerikos 
B. Šalinsite į mano knygu-

“Laisvė” Pavasario Sezone
Pavasarį darbų būna 

daugiau. Bet “Laisvė” yra 
prisiruošusi su gera maši
nerija ir greit gali padary
ti visokius spaudos darbus.

Dabar darome daug dar
bų vasariniams parengi
mams. Už tuos darbus ap
mokėti gausime apie liepos 
mėnesį. Daug reikia įdėti 
pinigo iš anksto į spaudos 
darbus parengimams. To- 

ir gegužės

dienraščiui finansiniai.
Apie tai nereikia nė kal

bėti. Geri “Laisvės” patrio
tai tai žino ir žino, kad vis 
dar turime mokėti po $100 
už naująją Intertypę.

Todėl, jie ateina į pagal* 
bą savo dienraščiui.

Leonas Tilvikas, kuris 
užlaiko keptuvę, 34 No. 7th 
St., Easton, Pa., nuolatinis 
“L.” skaitytojas ir rėmėjas, 
giria “Laisvės” kalendo
rių, kurį specialiai išleido
me biznieriams ir svetai
nėms. Jis paaukavo “Lais
vės” reikalams $10.00. Drg. 
Tilvikas nuolatos paremia 
mūsų dienraštį. ir abelnai 
progresyvišką judėjimą.

Antras geras “Laisvės” 
patriotas W; Deksnys, iš 
Stamford, Conn., aukojo 
$5.00 savo dienraščio reika
lam.

A. M. Metelionis, iš Det
roit, Mich., atsiuntė pluoš
tą pinigų už knygas ir $2.00 
aukojo “Laisvei”. Jis iš
reiškė nepasitenkinimą, 
kad per mažai raštų apie 
laisvamanybę tesimato ‘Lai
svėje’. Už tai kaltas ir pats

Metelionis. Jis yra rašyto
jas ir plačiai apsipažinęs su 
tikėjimo istorija ir nuosai
kus tikėjimo kritikas; galė
tų parašyt dienraščiui.

Brooklynietis A. Mickus, 
užsimokėdamas “L.” prenu
meratą, irgi padovanojo 
dienraščiui $2.00.

Up-State farmerka, O. 
Sandariene, Marlboro, N. 
Y., užsimokėjo dienraščio 
prenumeratą, aukojo $1.00 
ir linkėjo “Laisvei” gyvuoti 
ir platintis.

Daugiau dovanų gavome 
nuo dd. J. Bertašius, iš 
Brooklyn, N. Y., $1.00, G. 
Gendville, S. Boston, Mass., 
50 c., Ig. Maželis, Muse, 
Pa., 50c ir Joe Schmidt, 
Herrin, Ill., 25c.

Dėkojame aukotojams už 
gražią paramą ir prašome 
kitų dienraščio patriotų 
įsitėmyti jog šiuom momen
tu doleriukas kitas aukų 
dienraščiui yra labai reika
lingas dalykas.

P. Buknys.

Amerikiečiai Atšalę Lin
kui Anglijos Karo

London. — Sugrįžo bu
vęs Anglijos karo ministe- 
ris Alfred Duff-Cooper, ku
ris važinėjo po Jungtines 
Valstijas, sakydamas kal
bas. Ir sugrįžęs jis viešai 
pareiškė:

“Amerikoje dabar mes 
mažiau turime paramos, 
negu pačioj karo pradžioj.”

Švedija paskelbė visuoti
ną armijos mobilizaciją.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama Redakcija: Aš 
turiu Vilniuje giminių, bet 
nežinau jų adreso. Labai 
norėčiau su jais dabar su
sisiekti. Ar galėtumėte man 
patarti, kaip aš juos galė
čiau surasti? Iš anksto ta
riu ačiū.

Skaitytojas.
Atsakymas

Tuo tarpu mes nežinome 
jokios Vilniuje įstaigos, ku
ri pagelbėtų jums surasti 
jūsų gimines. Gal tokia

Gener. Konsulatą ir pra
šyti jums patarpininkavi- 
mo. Veikiausia jie patys 
patarnaus, arba patars, 
prie ko galėtumėte kreiptis 
Vilniuje.

Lietuvos Konsulato ad
resas yra toks: 16 West 
75th St., New York, N. Y.

prašęs sutikti gimines arba 
pažįstamus, perduoti jiems 
linkėjimus, pasikalbėti su 
jais. Daug kam buvau pa
žadėjęs, bet labai mažą dalį 
savo pažadų teištesėjau. įstaiga ir randasi. Pataria- 
Man net nesmagu tai prisi- me kreiptis pas Lietuvos

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
žinomam.—Dėl tų nesu

sipratimų kuopose pasikal
bėkite kuopų susirinkimuo
se. Spaudoje ginčai dėl to
kių mažmožių tik žalos pa
daro judėjimui.
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Tfe&as puslapis

Pasaulines Žinios

neitu£t.

ir Norvegijoj

kad 
Car-

Flow, bet sako, kad 
viena vokiečių bomba 
pataikius į jokį anglų lai
vą; o anglai nušovę žemyn 
du vokiečių lėktuvus.

i Atrodo 
Talkininku Armijos

Vokiečių Lėktuvai vėl Bom
bardavo Angly Karo Laivus

London. — Anglų oro mi
nisterija praneša, jog vo
kiečių lėktuvai vėl bombar
davo didžiąją Anglijos ka
ro laivų stovyklą Scapa 

nei 
ne-

Jungtinių Valstijų vy
riausybė paskutiniu laiku 
siūlė Meksikai per trečiųjų 
teismą spręst klausimus 
kas liečia Amerikos žibalo 
kompanijas Meksikoj. Ga
linga Meksikos Žibalo Dar
bininkų Unija reikalauja, j 
kad Meksikos valdžia 
į tokį teismą.

Dabar pranešama, 
Meksikos prezidentas 
denas rengiasi atmest Ame
rikos siūlomą trečiųjų teis
mą dėlei amerikinių žibalo 
nuosavybių Meksikoj.

Amerikos Laikraštininkų Gildija pagaliau pasirašė kontraktą su Associated Press 
(žinių agentūros) viršininkais, kurie pripažino savo darbininkams uniją. Viršuj 
matosi Gildijos ir Associated Press atstovai, pasirašę kontraktą.

Norvegija Karo Liepsnoj

su- 
sie- 
lai-

su Sovietais, tai Anglija ir plaukt Norvegijos pakraš- 
Francija reikalavo iš Nor- čiu.
vegijos ir Švedijos, kad jos 
ne vien ginkluotų Suomiją, 
perleistų ginklus, bet ir 
praleistų per savo žemę An
glijos ir Franci jos armiją. 
Tūlą laiką atrodė, kad Šve
dija ir Norvegija išstos ka- 
ran prieš Sovietus. Bet ka
da Raudonoji Armija ištaš
kė Mannerheimo Liniją, ka
da sukūlė finų jėgas, 
Švedijoj ir Norvegijoj 
vėso karo karštis.

Kada tarpe Sovietų 
Suomijos įvyko taika, 
eilė Norvegijos ir Švedijos

tai

ir 
tai

Norvegija protestavo 
prieš Anglų karo žygius,' bet 
neturėjo spėkų jos suvaldy
ti. Pagaliaus, Anglija pra
dėjo ruoštis, kad užimti 
N o r v e g i j os prieplaukas, 
kraštus arba ir visą šalį, 
kad tuo būdu nukirtus Vo
kietijos prekybą, kad pasi
darius sau Norvegijoj ir 
Švedijoj karo bazę užpuoli
mui ant Vokietijos.

Vokietijos valdonai iš sa
vo pusės nusprendė neleis
ti Anglijai ir Franci j ai įsi
galėti Norvegijoj ir Švedi
joj. Jie sumobilizavo karo

Roma. — Laikraštis “La- 
voro Fascista” (Fašistų 
Darbas) teigia, kad Fran- 
cijos armija gera tik. apsi
gint, bet ne užpuolimus da
ryt; anglai yra “labai tur
tingi, bet jie neturi pėsti
ninkų masių, su kuriomis 
galėtų pradėt užpuolimus.”
Vien Tik Blokada Talkinin

kai Nelaimėsią
Taigi talkininkai, kaip 

sako tas italų laikraštis, tu
ri atsidėt tiktai ant bloka
dos, karui laimėt, bet mažai 
yra vilties vien blokada lai
mėt Anglijai ir Franci j ai 
karą; o naujasis Franci jos 
“ministeris pirminiu kas 
Reynaud yra silpnesnių už 
(savo pirmtakūną) Ed. Da- 
ladierą ir dabar pertaisytas | 
(Anglijos) premjero Cham- 
berlaino ministerių kabine
tas nėra stipresnis, negu 
pirmesnis (anglų) ministe
rių kabinetas.”

Rumunai Neleidžia Vokie- •4 

čiam Steigt Žibalo Sandėlius

Žibalo Kompanijos Turi 
Sumokė! 19 Milionų 
Meksikos Darbininkam

City. — Valdiška
Norvegija karo ugnyj. Iš 

vienos pusės jos kraštą 
siaubia Vokietijos armijos, 
o iš kitos lipa Anglijos ir 
Franci jos. Norvegijos liau
dis atsidūrė didelėj nelai
mėj.

Kas gi yra Norvegija? 
Norvegija žemės plotu yra 
stambi valstybė — 124,556 
ketvirtainiškos amerikoniš
kos mylios, arba didesnė už 
Italiją ir daugiau, kaip ke
turis kartus didesnė už da
bartinę Lietuvą. Bet Nor
vegija turi tik apie 3,000,- 
000 gyventojų.

Norvegija sausžemyj 
sieina su Švedija ir jų 
na tęsiasi kalnais. Savo
ku, tai buvo viena valsty
bė, o vėliau persiskyrė. Ji 
rubežiuojasi ir su Finlian- 
dija. Bet ilgiausios jos sie
nos, net 3,400 kilometrų, 
apie 2,000 amerikoniškų 
mylių, eina pajūriu. Norve-, 
gijos kraštus plauja šiau
rinių Jūrų, Atlanto ir Šiau
rinio Didjūrių bangos. 
Norvegija yra kalnuota, tu
ri daug miškų, kurie užima 
per 30,000 ketvirtainiškų 
mylių plotą, yra daug eže-. 
rų, jūrų įlankų ir sriaunų 
upių.

Norvegijos žmonės sėja 
kviečius, miežius, avižas, 
rugius, kornus ir sodina 
bulves. Norvegijoj yra iš
kasamų turtų, kaip tai ge
ležies, anglies, vario, nike
lio, cinko ir kitų metalų. 
Norvegija turi savo indus
triją. Bet daug jos gyven
tojų užsiima medžio apdir
bimu, o daugiausiai tai žve
jojimu žuvų, bangžuvių, 
silkių, sardinų ir tt. Nor
vegijoj žvejojimo darbu už
siima apie 150,000 darbi
ninkų. Norvegija turi ne
išpasakytai didelį komerci
nį laivyną, kuris yra daug 
didesnis už daugelio dide
lių šalių. 1937 metais Nor
vegija turėjo 1,357 garlai
vius, bendrai 1,608,000 tonų 
įtalpos; 746 motorinius lai
vus su 1,024,000 tonų įtal
pos ir gerą kiekį žėglinių 
laivų.

Norvegija yra konstitu
cinė monarchija su kara
lium Haakon VII priešakyj. 
Ministerių tarpe yra eilė 
menševikų, kaip ir kitose 
Skandinavų šalyse. Laike 
Suomijos karo prieš Sovie
tus, Norvegija buvo užė
mus nedraugišką politiką 
linkui Sovietų—rinko Fin- 
liandijai aukas, siuntė gin
klus, amuniciją, liuosno- 
rius, skleidė melus. Karui 
pasibaigus eilė jos valdinin
kų dirbo, kad sudaryt Nor
vegijos, Švedijos, Danijos 
ir Suomijos sąjungą karui 
prieš Sovietus.

Anglija Veržiasi 
Norvegijai

Kada Suomija buvo

valdininkų, kaip ir lengviau jėgas. Apsaugojo karo laivų 
atsiduso. Mat, nevisi vald- pagelba Skagerrak

norėjo įvelti vandens sąsmaugą ir pada-žios žmonės 
kraštą į karą. Atrodė, kad| 
Skandinavija vėl galės bū-1 
ti nuošaliai nuo karo. Ang
lijos, Franci jos valdonai ir 
Amerikos kapitalistų spau
da graudžiai verkė, kad tal-

I kininkai neteko geros pro-

kare

b

rė užpuolimą ant Norvegi
jos, kad arba ją užkariavus, 
arba privertus taip pasi
duoti, kaip pasidavė Dani
ja.

Norvegija virto karo lau
ku. Dabar Anglija ir Fran- 

gos Skandinaviją padaryti (cija dės pastangų, kad ten 
įsigalėjus, kad pasidarius 
sau bazę karui prieš Vokie
tiją. Vokietija dės pastan
gų, kad užkariavus Norve
giją, ypatingai pietvakari
nę jos dalį ir ten pristeigus 
karo orlaivių bazių, iš ku
rių galėtų pulti Angliją, ir 
submarinų bazių. Kas už
valdys Norvegiją, tas turės 
labai strateginius plotus 
karui ir ore ir jūroj. Gali
ma laukti, kad Norvegijos 
žemė bus gausiai krauju 
aplaistayta.

Norvegijos Karo Jėgos
Norvegijos taikos laiku 

armija buvo 15,000 oficierių 
ir kareivių; pirmose eilėse 
rezerve 75,000 ir antrame 
rezerve dar 200,000 vyrų. 
Orlaivyne yra nuo 200 iki 
300 karo orlaivių ir apie 
1,000 lakūnų ir technikų. 
Jūrų laivyne ji turi: 4 karo 
laivus kraštų apsaugai; 3 
naikintojus; 25 torpedinius 
laivus; 9 submarinus ir dar 
keletą senų karo laivų. Ab- 
elnai, Norvegijos karo jė
gos nėra didelės, bet gam
tos sąlygos—kalnai, sriau
nios upės, miškai, stoka ke
lių, gali daug padėti apsi
gynimui. Kokios prieš ją 
karo jėgos mesta, ką darys 
Švedija, dabar dar nėra aiš
ku.
Argi Rūda Jiems Apėjo?
Nors Anglija ir teisinasi, 

kad ji norėdama sulaikyti 
Švedijos geležies rūdą, ver
žėsi į Norvegijos 
bet tai negudrus 
nimas. Net “New 
mes”, balandžio.
redakcijos straipsnyje pa
smerkia Anglijos žygį, kuri 
įsigriovė į Norvegijos van
denis, sulaužė neutralitetą, 
ir, žinoma, ,davė Vokietijai 
pasiteisinimą užpulti Nor
vegiją.

karo lauku.
Bet neilgai taip buvo. 

Tuojau Anglija pradėjo 
veržtis į Norvegijos vande
nis ir ten skandinti Vokie- 
'tijos laivus. Tai buvo aiš
kus sulaužymas Norvegijos 
neutraliteto. N o r v e g i j a 
prieš tai protestavo. Bet 
Anglija, vieton pagerbti 
Norvegijos neutrališkumo 
teises, tai pradėjo jai grū
motų kad nieko nepraleis į 
Norvegiją, jeigu ji nesiliaus 
prekiavus su Vokietija. Pa
galiau Anglijos karo laivai 
įsiveržė į Norvegijos van
denis, atsistojo prieš visas 
didesnes prieplaukas ir ten 
prisėjo minų. Norvegija 
reikalavo, kad Anglija iš
gaudytų minas, kad ji ati
trauktų savo karo laivus, 
bet Anglija ir Franci j a ne
paisė.

Vokietijos Karo žygiai
Vokietija iš Norvegijos 

ir Švedijos parsiveža daug 
reikmenų, o ypatingai jai 
reikalinga Švedijos geležies 
ir plieno rūda. Kada Bal
tijos Jūros liuosos nuo ledo, 
tai Vokietija gabenasi jo
mis sau reikmenis. Bet žie
mos laiku, kada dalis Both- 
nijos Užlajos pasidengė le
du, tai vokiečių prekybos 
laivai vežė iš Narviko, Nor
vegijos prieplaukos, jos te
ritorijos vandenimis rū
dą ir kitas reikmenis į 
V o k i e t i j ą. Kelionė ilga. 
Anglijos karo laivai ir or
laiviai pradėjo veržtis į 
Norvegijos vandenis ir 
skandinti Vokietijos laivus.

Anglija teisinosi, kad ji 
turi tam teisę, kad nepya- 
leidus tas medžiagas į Vo
kietiją. Vokietija kėlė pro
testą prieš Norvegiją, kam 
ji neapsaugoja vokiečių lai
vus savo vandenyse, nes 
prekybos laivai turi teisę

Bucharest, Rumunija. — 
Vokiečiai reikalauja, kad 
Rumunija leistų jiems įsi- 
steigt didžius žibalo sandė
lius Constantoj, juodųjų 
Marių prieplaukos mieste, 
prie Dunojaus upės žiočių. 
Vokiečiai tuos sandėlius 
naudotų daugiams žibalo, 
kurio jie tikisi gaut laivais 
iš Sovietų žibalo centro 
ku.

Rumunu valdžia kol 
atsisako patenkint šį 
kietijos reikalavimą.

Tuo tarpu vokiečiai pluk- 
dosi Dunojaus upe daugiau 
žibalo į Vieną, buvusios Au
strijos sostinę.

Rumunai stato didelius 
žibalo sandėlius Giurgiu 
mieste, kur bus laikomas 
žibalas nepaspėjamas per
gabent Dunojaus upe.

Ba

kas

Mexico
Meksikos komisija darbo 
reikalais nusprendė, kad 

'amerikonų, anglų ir kitos 
'svetimos žibalo kompanijos 
turi sumokėt $19,387,500 
Meksikos žibalo darbinin
kam už tai, kad jos laužė 
savo sutūrtis su 
kais ir suko jiem algas.

Jau gale 1937 metų 
diską Meksikos darbo 
misija nutarė, kad tos 
timšalių kompanijos 
sumokėt 40 milionų dolerių 
meksikiečiam žibalo darbi
ninkam, kaipo nusuktas 
nuo jų algas. Kompanijos 
atmetė šį nutarimą; tad 
Meksikos prezidentas L. 
Cardenas 1938 m. kovo mė
nesį įsakė užgrobt tų kom
panijų žibalo šaltinius ir 
dirbtuves, kaipo laužančių 
Meksikos darbo įstatymus, 
ir pervest jų nuosavybę į 
Meksikos valstybės rankas.

Tuo būdu į Meksikos val
džios -žinybą perėjo nuosa
vybė amerikinių žibalo 
kompanijų, kurių turtas ten 
siekė 200 milionų dolerių, 
ir anglų kompanijų nuosa
vybė, verta. 250 milionų do
lerių. Meksika nusavino ir 
kitas svetimšalių žibalo 
kompanijas.

Anglija Laužo Savo 
Sutartį su Švedija

Talkininkai grūmodami 
reikalauja, kad Švedija ne
pardavinėtų Vokietijai ge
ležies rūdos. Švedija prime
na, kad Anglija nesilaiko 
savo žodžio. Nes Anglija 
dar sausio mėnesį šiemet 
padarė su Švedija prekybos 
sutartį, kurioj pripažino, 
kad Švedija gali pardavinė
ti geležies rūdą ir Vokieti
jai.

skutiniu laiku užsisakė 600 
karinių lėktuvų iš Jungti
nių Valstijų ir žada per ke
lias savaites užsisakyt dar 
bent 1,000 bombinių orlai
viu iš Amerikos.

Norvegų ir švedų val
džios tariasi gint savo be 
pusiškumą 
ninku, taip 
jos.

Švedijoj 
aukštai pakilęs pasipiktini
mas, kad vokiečiai submari- 
nais ir oro bombomis nuo
lat atakuoja prekinius nor
vegų ir švedų laivus (kurie 
daugiausia varo biznį su 
Anglija).
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kaip nuo talki- 
ir nuo Vokieti-
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1,600 Amerikos Orlaivių 
Švedijai ir Norvegijai

Švedija ir Norvegija pa-

Vilniaus miesto savivaldybė 
rengiasi išleisti platų leidinį 
apie Lietuvos' sostinę, kuris 
bus pavadintas “Vilnius”. Lei
dinys apims šiuos skyrius: 1, 
Didžiosios Lietuvos Kunigaik
štystės paminklai Vilniuje, 2. 
Vilnius — devynioliktojo am
žiaus lietdvių kultūrinio ir po
litinio veikimo centras, 3. Vil
nius—Lietuvos Nepriklauso
mybės lopšys, 4. Kova dėl Vil
niaus ir 5. Vilnius šiandien. 
Leidinys išeis gegužės-birželio 
mėn.
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SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš

čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai. 
93 puslapių.

KAINA 50 CENTŲ

Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius 
KAINA $1.00

cc

427 Lorimer St.

J

i

• DINGUS ROŽYTE
Parašė Pranulis

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

PUSLAPIU 82, KAINA 15c.

Brooklyn, N. Y.

E

vandenis, 
pasiteisi- 
York Ti- 
9 dienos,

“Times” rašo, kad nuos
tabu, kodėl būtent pavasa
rį, kada jau Baltijos Jūros 
pasiliuosavo nuo ledo, tai 
Anglija bando nukirsti tą 
vokiečių kelią, kuris ir taip 
greitai patsai užsidarys. 
Pereitą rudenį Vokietija 
per Bothnia Užlajos prie
plaukas parsivežė iš Švedi
jos net 700,000 tonų rūdos. 
Sausio mėnesį, ji aplinkui 
Norvegiją, parsivežė 268,- 
000 tonus rūdos ir tada An
glija nieko nedarė. O dabar, 
kada jau Vokietijai tas ke
lias yra nereikalingas, ka
da ji vėl parsiveš per Both
nia ir Baltijos Jūras rūdą, 
tai Anglija užsimanė užda
ryti tą kelią. Iš to daugiau 
negu aišku, kad ne rūdos 
klausimas, bet Anglija ir 
Franci ja j ieško kelių, ku
riais jos galėtų įsiveržti į 
Vokietiją. Matyt, jos neturi 
vilties įveikti Vokietijos 
tvirtumas ant Franci jos 
sienos. Ir iš to darosi aiš- Iiiku, kad Norvegija yra auka 
stambių imperialistų karo. 
Žinoma, dalinai yra kalta ir 
jos valdžia, kuri nesistengė 
jieškoti draugiškų ryšių su 
Sovietais, bet ilgai patai
kavo Anglijos ir Franci jos 
valdonams, daug savo gink
lų atidavė Suomijai, pati 
save nuginklavo, o dabar 
tas atsilieps 
gynimo.

ant jos apsi-

D. M. š.
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Dienraščio LaisvėsBALIUS
Išmokėjimui Naujosios Intertype Mašinos

Įvyks Balandžio 21 April
CENTRAL PALACE SALEJE

16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N. I
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George Kazakevičiaus 6 Kavalkų Orkestrą

j VAIKŲ BALIUS 1 ®
• 
• Muzika nuo 5-tos

į Nuo 1 vai. iki 5 • vai. po pietų
1
! Vaikam ir tėvam įžanga veltui •

I • 1
• Bus ant vietos gaminama 1

Nuo 5 vai. po pietų •
1 • 1 valgiai ir aptarnaujamą p

Į Įžanga 35c • gėrimais
• • • • ■ — ... .. .į,

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

Baliaus Rengimo Komisija.
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Vienas gražiausiųjų vagonų aliejui gabenti, nesenai pagamintas ir jj naudoja 
kooperatyvas Phillipsburge, Kansas,

Ketvirtas puslapis

(Tąsa)
O vis dėlto išdavikais jų nepadarė. 

Jie nepasakė nė žodžio. Jų dvasia nuga
lėjo jų kūno kančias. Aštuoneriems me
tam jie abu atėjo į kalėjimą.

Ukmergėj jie reikalavo gydytoją ap
žiūrėt jų sužalojimo žymes ir surašyt 
protokolą. Gydytojas tai padarė. Į pa
duotą valstybės gynėjui skundą jie ga
vo tokį atsakymą:

“Dėl stokos įrodymų, kad minimos su
mušimo žymės būtų padarytos policijos 
tarnautojų, jūsų skundas atmetamas.”* ♦ ♦

Kontrabanda
Be kontrabandos apsieiti negalima. 

Juk reikia gi kaip nors pasidalinti, nes 
viena kamera gauna iš laisvės maisto 
mažiau, kita daugiau, o kai kuri ir visai 
negauna. Kitą kartą administracija tyr 
čiom taip susodindavo, parinkdavo. Rei
kia gi kaip nors išeities jieškoti.

Viepam dideliam bemažko dviejų met
rų ūgio vyrui teko į pasivaikščiojimo 
kiemą gabenti didžiulį duonos kepalą. 
Padėjo jį ant pilvo, pakišo po kelnių 
juosmeniu ir priveržė diržu. Ir nelabai 
įtartinas atrodė. Kalinio pilvo vietoj ir 
visą kulkosvaidį būtų galima paslėpti. 

_ Jis pasiruošęs laukia, kada sargas atida
rys duris ir pasakys:

—Vaikščiot!
Laukdamas 

vaikščioti taip, 
myn. Netrukus 
tik ne vaikščiot, o kažkur kitur.

—Kur?
—Į raštinę. Pasiimk kepurę.
O iš raštinės pro didžiuosius vartus 

veda į miestą pas svarbių bylų tardyto
ją

Beeinant gatve kepalas ima lipti nuo 
pilvo žemyn. Tenka atsargiai prilaikyti 
rankomis. Negi išsiėmęs pakiši po pa
žastim. O be to ir krapštytis kaliniui, 
varomam gatve, negalima. Sargai visa
da turi matyti, ką daro jo rankos.

Tardytojo, pasirodo, mandagaus žmo
gaus būta. Jis mosteli delnu į tuščią kė
dę—reiškia, prašo sėstis. Svečias bando 
sėstis, duona neleidžia kojų suriest. Jis 
rangėsi ir šiaip,ir taip iki pagaliau pri
sitaikė. Sėdėjo kojas ištiesęs po stalu,

praktikuojasi kameroj 
kad duona neslystų že- 
atidaro duris ir šaukia

nugarą atrėmęs į kėdės atramos briau
ną. Poza, pažiūrėjus, atrodė labai išdidi, 
kukliam kaliniui net neprideranti. Todėl, 
tur būt, ir tardytojas sakė:

—Nėra ko čia taip išdidžiai laikytis, 
visvien viską žinom. Prisipažinimas tik 
pačiam palengvintų.

Kai grįžo atgal į kalėjimą sargas prieš 
išleisdamas iš raštinės pakratė jį ir ra
do. s.

—Duona? Iš kur gavai?
Ir ilgai sargams teko laužyt galvas, 

nes su nieku nebuvo leista susitikt, su 
nieku, išskyrus tardytoją nesikalbėjo. 
Tik negreit jie atspėjo, kaip tat atsitiko.

Pasivaikščiojimo kieme dažnai mus 
visus sustabdydavo, iškrėsdavo. Rasdavo 
kišenėse sviesto, lašinių arba kito ko 
nors valgomo, • laiškus visada spėdavom 
sudraskyti arba paslėpti taip, kad ne
rastų. Anksčiau suradę maistą atimda
vo; kur ji dėdavo—nežinia. Greičiausia 
sargai nešdavosi namo. Dabar grąžina 
atgal ir nubaudžia. Bet vis dėlto mes 
nešam ir grįždami iš pasivaikščiojimo 
koridoriuj, kol sargas atidarinėja duris, 
persiduodam, jei kitomis priemonėmis 
nepasiseka.

Po kiekvienos darbininkų šventės 
mus nubaudžia. Nieko iš laisvės neįlei
džia, nieko neduoda. Po pirmosios ge
gužės šalia mūsų kameros buvo patal
pinti naujai, areštuoti už dalyvavimą de
monstracijoj. Jie buvo tardomi, adminis
tracijos dar nebausti, todėl gaudavo, bet 
nuo mūsij buvo izoliuoti, eidavo vaikščiot 
atskirai ir su mumis nesusitikdavo.

Kameros šeimininkė tada buvo Abro- 
mas EI. Nors jis prieš areštą buvo Klai
pėdos tekstiles fabriko darbininkas, bet 
savo išvaizda buvo mažu mažiausia pa
našus į nusipenėjusį skerdyklos savinin
ką. Toks drūtas jis buvo. Kai mes ba- 
davom, jo nukaręs pilvas buvo panašus 
į pradurtą pūslę. Jis parišo užtat savo 
tešmenį rankšluosčiu patardamas ir ki
tiems taip pasielgt. Abromas betkokį 
maisto trūkumą pirmas pajusdavo rū
pindavosi kaip nors save'ir kitus' nuo 
bado gelbėt. Todėl mes noriai rinkda
vom jį kameros šeimininke.

(Bus daugiau)

mis, mes kariaujam už mažų 
tautų laisvę (žinoma, Indijai 
laisvės neduoda, nors ir didelė 
šalis).

Holmes mano, kad yra visur 
perdėm vienas didelis melas, 
kad Dievas visai neklauso, ir 
nieko bendro su karu neturi, 
kad parapijonys turėtų ne
lankyti tų bažnyčių, kurios 
remia karą. Kunigai turi vie
šai protestuoti prieš karą. 
Dievas, girdi, yra su tais, ku
rie kariauja prieš karą, vykdo 
Kristaus idealą, pav., Debsas.

Kaip kurios protestonų baž
nyčios, kaip Ohio valstijos me
todistai, visi pasisakė 
karą ir pasiuntė bendrą 
liuciją į Washingtona.

Tuo svarbiu klausimu 
kurios protestonų 
daro didelį progresą.
Kur Stovi Katalikų Bažnyčia?

Bet ar danJ 
likų kunigija? 
viena tikra 
esanti.

Prisimenu Vilniaus kraštą 
prieš dvidešimts metų, kur pa
čiam teko būti baisių įvyku
sių faktų liudininku. Begėdiš
kai'lenkų kunigija agituoda
ma buvo sukursčius lenkų pa
daužų gaujas per bažnyčias, 
klebonijas, vienuolynus ir 
špitoles. Ginkluotos govėdos 
žudė iš pasalų Lietuvos kar
eivius, stovinčius sargyboje 
savo gimtoje tėvų žemėje.

Kuomet, netikėtai puolus 
lenkų generolui Želigovskiui, 
lietuviai pradėjo trauktis, len
kai civiliai žudė bombomis ir 

kareiviu^ 
sugavę su- 

kareivius, 
burną, lie-

prieš 
rezo-

kaip 
bažnyčios

Jyą rimto kata-
Nors ji sako 

ir neklaidinga

Laisvoji Sakykla
ir Karas
tamsūs, prietaringi, galvojimo 
laipsnis buvo labai žemas.

Slinko šimtmečiai, mainėsi 
valdžios formos, žuvo vergija, 
taigi subyrėjo feodalizmas su 
baudžiava, prasidėjo naujas 
gyvenimas. Renesanso gadynė, 
pažanga moksle, mene, litera
tūroje, išradimų technikoje, 
ne tik ant žemės paviršiaus, 
bet vandenyj ir ore. Viskas 
pasikeitė. , i

Valstybės turi kivirčus, jups 
vis riša ginklų pagelba, kuni
gai ir pastoriai gabena Dievą 
į mūšio lauką, kaip daryda
vo žydai, nors kartais abidvi 
pusės garbina tą patį Dievą. 
Daug knygų prirašyta, kur pa
teisinama karas, o jų autoriai 
kunigai.

Pasauliniame kare karo mi
nisterijos suteikė kunigams 
oficierių laipsnius. Juk tai ne 
už dyką. Oficierius yra tam, 
kad palaikyti tvarką ir vado
vauti kaip pasekmingiau ir 
greičiau išžudyti priešus ki
tuose apkasuose, ar kitoje li
nijoje gulinčius tokius pat ne
kaltus, daugumoj prievarta 
atvarytus jaunus vyrus. Susi
tinka priešą, kuriam nė ma
žiausio nusikaltimo nėra pa
daręs.

Kunigai laiko pamaldas, at
lieka ceremonijas, sako pa
mokslus, kviesdami narsiai
kovoti su priešu, laimina amu
niciją, ginklus, tas kulkas,
kurios turės perverti vadina
mų priešų širdis, žudyti tuos, 
kurių motinos, žmonos ir vai- 

! kai kasdien verkia graudžio- 
’ mis ašaromis.

Vienas Amerikos garsus la-

Sekmadienio ryto saulutė 
taip maloniai šviečia ir šildo, 
kad miegas nepajėgia už
merkti akių blakstienas, nėra 
noro lovoj gulėti. Nutariau 
pasivaikščioti po miestą.

Eidamas 43rd St., prie City 
Hali durų vitrinoje, žiūriu, 
pranešimas, kalbės Dr. John 
Holmes. Tema: “Ar Dievas 
dalyvauja kare?” Vieta — 
Community Church.

Nors iš pirmiaus žinojau, 
kad pastorius Holmes pacifis
tas, bet vistiek turėdamas lai
ko nutariau paklausyti jo pa
mokslo; viena, kad neblogas 
kalbėtojas, o antra, turi kai 
kuomet gana liberališkų min
čių. .

Bažnyčios publikos daugu
mą sudarė darbininkai, bet 
kurie myli daugiau liberališ
kas mintis. ' ,

Kaip paprastai, po himno 
ir biblijos skaitymo, kaip pa
prastai pas protestonus priim
ta, pradėjo pastorius Holmes 
pamokslą. Sako:

Mes, skaitydami senovės žy
dų istoriją arba senąjį įstaty
mą, ir nusišypsome, kad ten 
tiek daug naivumo. Kuomet 
kildavo karas su kaimynine 
valstybe, tuoj žydai nešdavo 
aukas Dievui, kad nugalėti 
priešą. Negana to, Dievą įsi
dėję į sandoros skrynią neš
davosi į mūšio lauką, nes tuo
met manė, kad tikrai nuga
lės, nes ir Dievas su jais. Bet 
yra ne sykį atsitikę, kad prie
šai sumušė žydų kariuorųenę 
ir net patį Dievą į belaisvę 
paėmė, žinoma, baisus daly
kas. Bet mes žinome, kad tų 
laikų žydai buvo barbarai, kūnas apnašo savo pąsękmin-

gą žygį, kurį atliko Francijos 
miškuose, žvalgui pranešus, 
kad vokiečiai turi pamaldas 
miške, jo lėktuvas užtiko vo
kiečius klūpojančius prie al
toriaus. Kunigas atnašauja 
auką. Sprogo bombos, mestos 
iš lėktuvo, sutratėjo kulka- 
svaidis, pasipylė kulkų lietus. 
Pasekmė, užmušti ir sužeisti 
kareiviai skeveldromis ir skar
malais išlaksto į šalis altorius. 
Ten, kur turėjo 
palaima, 
žinoma, 
taip pat 
čiai.
Laikas Apgydė Karo Žaizdas

Didysis karas nuslinko. Pa
sikeitė geografinis valstybių 
dydis, revoliucija išsklaidė iš 
sostų absoliučius viešpačius, 
liko ramūs kareivių kapai 
želti žole, reikėjo atstatyti 
miestus ir sodžius; išlyginti 
duobėti laukai ir pievos; nuo 
našlių motinų ir našlaičių akių 
laikas nudžiovino ašaras.

Diplomatai imperialistiniais 
sumetimais vieni kitus apgau
dinėjo pažadais, kurių išpil
dyt neketina. Daro sutartis, 
kurių pildyt nemano. Po 20 
metų apgaulės ir melo klausi
mams rišti griebiasi ginklo 
pagelbos. Ir vėl šaukia Dievą 
ir prisiekia Dievu, kad ka
riaus dėl teisybės!

Šaukėsi Lenkijos preziden
tas Moscickis, kad būsiąs kry
žiaus karas, lenkų kunigai bu
vo pagaminę užtektinai knygų 
kelti patriotizmą - šovinizmą, 
laimino ginklus, kad sunaikin
tų priešą net 
yščiuje.

Vokietijos 
siąs visagalio 
kad užtikrinti vietą gyventi ir 
yykdinti teisingumą.

Anglijos Chamberlainas sa
ko, mes su Dievo pagelba nu
galėsime, nes Dievas su ^mu

žudė. Aušros gimnazijos mo
kiniui Dovydaičiui, jau gulin
čiam kraujų klane, dar lenkas 
taiko šūvį į širdį. Todėl jo 
paskutiniai žodžiai buvo:

“Tik nepalikit manęs gyvo 
pas lenkus. Kanibalai, žmog- 
ėdos kepa ir valgo savo prie
šų kūną todėl, kad dievai sa
ko, kad gaus narsumo, ir pil
do dievų valią.”

Bet lenkai seka Kristų ir 
jiems sakė “5 neužmušk.” 
Kristus sakė: “Kas tau davė 
per kairę, atsuk ir dešinę 
veido pusę.”

Jo mokiniai kas sekmadienį 
skaito perkreiptais veidais 
evangelijas.

Ir lietuvių kunigai turėtų 
atminti, artinantis karo pavo
jui, turėtų rasti planus pirma, 
negu bus pervėlu, kaip patar
nauti tautai ir žmonijos gero
vei. Nes karas puldo kilniuo
sius jausmus, o kelia padug
nes. Dievo valia pasitikėti 
negalima, nes “kds nedirba, 
tam Dievas niekad nepade
da.” K

Kunigai parašo knygas fan
tazijoje sutvertas. Galėtų ra
šyti knygas faktais, artimo 
meile pagrįstas. Pat'rijotas.

Balandžio 7, 
Veterans Hospital 
Ward 2A, Room 213 
Bath, N. Y.

Gerbiamoji Spauda! šiuomi 
pranešu, kad aš susirgau ir 
tapau atvežtas čionais dėl pa
gydymo nuo 1-mo bal. Suran
da galvoje 4 kąsnius šrapne
lių, tai gal bus išimti.

Esu tarnavęs Suv. Valst.

kariuomenėj laike pasaulinio 
karo, tapau sužeistu mūšio li
nijoj, 13 spalio, 1918 m. Ma
no renkas: Private, M. G. Co., 
325 Infantry. Kilmės Vilniaus 
rėd., Trakų apskr., Valkinin
kų vai., kaimo Gielunų. Jur
gio Vasilausko sūnus. Turiu 
giminių kur apie Bostoną, 
Mass.

Nežinau, kaip ilgai aš čio
nai būsiu, kolei pagysiu.

Yra daili vieta, nuo upės 
300 pėdų. Upė Tohoston. Į 
miestą 1-na ir pusė mailės. 
Sniego kur ne kur matosi, be
veik plika dirva. Nuo Jor- 
danville, N. Y., 164 mailės ar
ba daugiau.

čion galima patalpinti į 200 
ypatų. Aš manau, kad gal 
man Amerikos veteranai pa
dės šiek tiek, už ką iškalno 
tariu ačiū. Esu priėmęs pilie
tybę šios šalies kaipo Joseph 
Wasilewski. Su tuomi pasilie
ku su nužeminta pagarba.

Joseph Wasilewski.

London. — Pranešama, 
kad vokiečiai sutelkė šim
tą karinių savo laivų prieš 
pietinę Norvegiją.

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

t
i

,V Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50
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LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ”
LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje’".

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

būti Dievo 
ten mirties nasrai, 

jei tik progą rado, 
atsimokėjo ir vokie-

esantį motinų

Hitleris
• Dievo

šimais pavienius 
žvėriškai kankino 
žeistus beginklius 
pildami pelenus į
darni karštą vandenį ant vei
dų. Tai Vilniaus miestas, ku
ris turi 33 bažnyčias, daug 
kunigų ir vienuolių, daug ar
timo meilės skelbėjų, kurių 
darbai nesiskiria nuo jūrų pi
ratų. Ten daug stebuklingų 
vietų, ten Kalvarijos kalnas 
su kryžiaus keliais, kur daug 
ir lietuvių juos keliaklupsčia
vo. Ten daug kankinių relik
vijų. Ten septyni broliai mie
ga. Ten Panelė švenčiausia 
stebuklus darė.

Stebėkis, pasauli, šitame 
šventame mieste velnias len
kus kunigus per virvutę šok
dina !

Suniekšėjusių lenkų gaujų 
sužeistus kareivius rinko ir 
gabeno kun. Rainys, dabarti
nis Vilkaviškio vyskupas, ir 
gudų kun. Toluba į lietuvių 
Vilniaus ligoninę, 
žmones bijojo viešai 
saviesiems.

Užmuštus nelaidojo, 
poniška uoslė galėjo
dvokimą. Čia juk po nosia 
gyveno vyskupas sufraganas 
Milchalkevičius.

Šlipuotoj širdyj juokėsi de
monas.

Lenkas vyskupas Bandurski 
(jau nusispardęs), atsibastęs 
kartu su želigovskiu, sakė, 
kad lietuvių poteriai, jei jie 
kalba, tai mažos vertės, kad 
giriose lietuviai garbina Per
kūną, )<ad jų kalba pagoniš
ka... Taip kalbėjo šventvagis 
melagius Aušros Vartų ir te
ologijos filosofijos daktaras, 
užbaigęs mokslus Ryme par- 
titibus infiola!

Jo pasiutusios ekstazės pa
gauti lenkai fanatikai sugavę 
lietuvį kunigą Lajauską žiau
riai nužudė miške, taip pat 
peršovė kunigą Bakšį, moky
tojui Blozneliui išbadė akis-

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- 

r geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shall ns kas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

kariau- 
vardu,

Civiliai 
gelbėti

ligi jų 
ištverti

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

šis 
šių 
kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto-*—dabar—tuojau.
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168 GRAND STREET 
Brooklyn, N, Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

..... ............ ..........



Clevelando Kronika>

o.

Pasauline Paroda
Jūsų Namuose

S- ■E

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS1

Telefonas: Humboldt 2-7964

Hartford, Conn Jersey City, N. J1

25 ir daugiau

427 Lorimer St.

jom

tą patį va

ruSt.,

Camden. N. J

Saldainiai iš Lietuvos ta

be vienas

s
s

s
E

reikalus, ir moterų pro- 
nuotikius. Nurodė, kaip 
daug atsiėjo pernešti 
ir kančių ilgų metų ko-

gauta 
Balsui” 
vardus,

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

pra- 
išsi-

WILKES-BARRE, PA.
Sekmadienį, balandžio 14 d., įvyks 

LDS 7 kp. susirinkimas, 2 vai. p. p, 
Progresyvių Kliubo Svet.. !

d. kovo, Shenandoah. Konferencijoj 
buvo padaryta svarbių tarimų, ku
riuos turės išpildyt kuopos. 
Zdanienė, Sekr. (86-88)

“neturiu 
gauti“ ir

pinigus, ar 
bile kada

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

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

NEWARK, N. J.
Penktadienį, balandžio 12 d., įvyks 

Am. Liet. Kongreso N. J. Apskr. 
Kom. posėdis. Visi Komiteto nariai 
prašomi dalyvauti. 8 vai. vak., 180 
New York Ave. Visa pikniko me
džiaga jau gatava ir tik reikia pla
tinti tikietus. Todėl prašome narius 
dalyvauti susirinkime. — G. A. Ja
mison, sekr. (87-88)

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Nbw 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

PITTSBURGH, PA.
LDS 160 kp. rengia paskaitas ir 

Progresyvių Kliubo Svet., 325 E. '•‘Musijąs 14 d balandžio, 2-rą v. 
Market St. Visi nariai dalyvaukite,lP° Ple^- Lankydami tokius pare g - 
nes bus išduota raportas LDS 10-to daug pasimokinsime Ka-
Apskr. Konferencijos, kuri Įvyko 31 ,d’n8l .‘'Imperialistai imasi uz ger- 

v khų vienas kitam del persidalmimo

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

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

$114.75

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

ns naujus Legisla
s ir atsakinės į narių 

paklausimusf. But nurodyta, kaip iš
vengti taksų už pataisymus senų na
mų, kas dabartiniu laiku yra ir turi 
būt veikiama namų savininkų apsau
gai ir naudai. Tik nepatingėkite at
silankyti. — J. P. Mačiulis, pirm.

(87-88)

Ketvirtai., Balandžio 11, 1940 Penkias puslapis

Parengimų Kalendorius
šeštadienį, balandžio 13 d., 

bus smagus parengimas Lietu
vių Darbininkų Svetainėj, 920 
E. 79th St. Pradžia 8 vai. va
kare. Balių ir šokius rengia 
LDS 44 kp. Komisija gerai 
dirba dėl šio parengimo. Be 
abejonės, bus pasekmingas. 
Kuopos visi nariai taip pat 
turėtų gerai padirbėti, o ypa
tingai turėtų visi dalyvauti pa
rengime. Muzika bus gera. 
Alaus ir užkandžių bus užtek
tinai.

Operetė “Varpai”
Nedėlioj, baalndžio 21 die

ną, Lyros Choras perstatys 
dviejų aktų veikalą operetę 
“Varpai.” Lošimas įvyks Lie
tuvių Svetainėj, 6835 Superior 
Ave. Šis veikalas yra naujas 
dalykas Clevelando lietu
viams. Todėl visi pasirūpinki
te dalyvauti šiame parengime. 
Įsigykite tikietus- iš anksto.

Iš Atsibuvusių Draugės S. Sas
nos Prakalbų, Kurios Įvyko 
Kovo 24 d., Lietuvių Svetainėj

Šias prakalbas rengė ben
drai ALDLD 15-to Apskričio 
Moterų Komitetas ir Amerikos 
Lietuvių Moterų Kliubas.

Pirmininkė, atidarydama su
sirinkimą S. Sasnos prakal
boms, pakvietė vietinį d. Ma- 
žanską, kuris paaiškino publi
kai apie miesto “tax levy”. Jis 
išaiškino kuogeriausia, kad 
žmonės nevotuotų už miesto 
“levy” su viršum 10 milionų 
dolerių. Jau mes ir taip viso
kioms taksomis apkrauti ir 
sunku gyventi. O čia dabar 
nori vėl krūvą dolerių dėl ke- 
letos atsargos poliemonų ir ke- 
letos ugniagesių pensijoms ir 
kitiems, kai kuriems menknie
kiams.

Aš nuo savęs turiu pridėti: 
Mūsų miesto valdininkai nori 
pasipinigauti savo interesams, 
tai ir sumanė tą miesto “levy”. 
Ir mums, ant nelaimės, kovo 
27 d. nubalsavo už tą “levy.” 
Bet kągi padarysi, kad mūsų 
piliečiai da snaudžia ir ken
čia. Bet vis tiek “levy” perėjo 
tik per labai mažą daugumą 
balsų. Už “levy” buvo viršaus 
46 tūkstančiai, o prieš virš 45 
tūkstančiai, tik 687 balsų dau
guma. Republikonų vadai bu
vo už “levy”, o demokratų va
dai didžiumoj prieš.

Kai drg. Mažanskas pabai
gė savo kalbą, buvo perstaty
ta d. S. Sasna, “Laisvės” re
daktorė, iš Brooklyn, N. Y.

Kalbėtoja daugiausiai kal
bėjo apie pasaulio moterų rei
kalus, kaip joms buvo sunku 
ir vargas, neturint lygių teisių 
su vyrais. Ji išaiškino savo 
kalboje nuosekliai moterų ger
būvio 
greso 
joms 
vargo
voje už lygias teises su vyrais. 
Josios jau dabar naudojasi to
mis teisėmis keliose šalyse, vo- 
tuodamos už joms geriau su
prantamus reikalus, ir turėda
mos pilną balsą pakelti prieš, 
išnaudotojus. Bet da tik pra
džia jų progreso. Jos susior
ganizavusios politiškai' ir bū? 
damos pilietės, labai daug ga
li padėti žmonijai už progre- 
syvišką demokratiją pasauly
je ir abelnai už pagerinimą' 
gyvenimo ant visados.

Bet joms reikia mokintis ir 
lavintis politikoje, tapti rei
kalingiausiomis pilietėmis, pri
gulėti, kaip galint daugiausiai, 
prie darbininkų organizacijų 
ir unijų.

Mes, moterys, turime pro-, 
gresuoti, organizuotis, kad 
prisidėjus prie panaikinimo 
šių baisių pražūtingų skurdo 
karų (vainų).

Ana, Europoje, Anglijos, 
Francijos ir Vokietijos reak
cininkai, imperialistiški kapi
talistai užkūrė karą. O Ame
rikos liaudžiai-žmonėms nė 
tie, nė kiti negeri ir negerai 
daro, už tad Amerikos liau- 
dis-žmonės su pritarimu Suvie-

nytų Valstijų visų moterų, tu
ri kartu protestuot, kiek ga
lint, kad Suv. Valstijų val
džia neįsiveltų į šį pragaištin
gą, skurdą ir kančias nešantį 
reakcininkų imperialistų antrą 
pasaulinį karą.

Taip gerbiama kalbėtoja S. 
Sasna aiškino ir kalbėjo susi
rinkusiai publikai. Ir užbaig
dama prakalbą sakė: Tegul 
gyvuoja ant visados progresy- 
viška demokratija, taika ir 
pažanga ant laimės Amerikos 
liaudžiai ir ant laimės visoms 
moterims I

Paskutinis Pranešimas LMS 
4-to Apskričio Chorams ir 

Visuomenei
Balandžio 14-tą (April), 

1940, atsibus jau senai laukia
mas koncertas. Suvažiuos į šį 
koncertą visi 4-to Apskričio 
chorai ir S. Orkestrą su nauja 
muzika, nauja overture. Tai 
bus tikrai skambančios stygos. 
Chorai taipgi pasirodys su 
naujomis dainomis ir su jau
nomis mokytojomis.

Kiek teko girdėti, tai svečių 
bus iš visų kraštų, kaip tai, iš 
Mass., New Yorko ir Kanados. 
O Hartfordo žmonės labai 
perka tikietus iš anksto. Mat, 
bijo, kad nereiktų stovėti. To
dėl dar sykį turiu priminti, 
kad niekas nesivėluotų.. Sve
tainė atsidarys 2-rą valandą, 
o koncertas prasidės lygiai 3 
valandą po pietų.

Katrie esate paėmę laimėji
mo ir įžangos tikietų, malo
nėkite sugrąžinti 
likusius tikietus 
prieš koncertą.

Laimėjimas bus
karą po koncertui šokiuose.

Pasimatysim 14-tą balan
džio, po numeriu 420 Main

Hartforde.

Į ALDLD 133-čią Kuopą Gau
ta 4 Draugai

Nors mes, camdeniečiai, ne
galime susilyginti su kitomis 
kolonijomis Vajaus darbuotė
je, ypatingai negalime kibti į 
akį tokiam milžinui, kaip Phi- 
ladelphija, bet Baltimorei, 
ChesteYiui, Eastonui ir Readin- 
gui tai jau nepasiduosime!

Mes gavome į savo kuopą 
keturis naujus narius—Gar- 
jonį, Malaškevičių, Palionį ir 
Vaičaitienę. Du dar tikimės 
gauti. O jūs, virš minėtų kuo
pų draugai, kiek gavote nau
jų narių? Vajaus pabaiga jau 
ne už kalnui Ar liksite su ra
mia sąžine tie draugai, kurie 
negausite nei po vieną* naują 
narį į savo kuopą? Juk yra 
sakoma, kad jei kas nori 
mušt, tai įnagį visuomet su
randa. Tai ir su mūsų vajum 
—kas jieško /įaujo draugo, 
tas ir gauna, kas nori, tas ir 
suranda.

Taigi, draugai, nors bai- 
giantės vajui, kas gyvas stoki
me į darbą ir dirbkime, kad 
neliktume slekeriais. Nors bai- 
giantės vajui, paimkime divor- 
są su tais nelaimingais mūsų 
išsisukinėjimais — 
laiko“, “negalima 
t.t.

Jeigu tik kožnas
draugas pasiimtų sau už pa
reigą gauti po vieną naują na
rį ir savo pasiryžimą išpildy
tų, tai vajui pasibaigus mūsų 
draugija turėtų 10,000 narių! 
Tam yra šis vajus. Tik,reikia 
noro, o tiksiąs bus atsiektas.

Šerias ViftCas.

Tai buvo S. Sasnos prakal
ba, skirtinga nuo kitų kalbėto
jų tuom, kad ji kalbėjo svar
biausiai moterų progreso rei
kalais, pareikšdama ir paak- 
stindama mūsų visas lietuves 
moteris organizuotis ir veikti 
lietuvių organizacijose ir ko
voti už geresnę ateitį.

Prakalbose buvo daugiau 
moterų, negu vyrų ir visiems 
jos prakalba labai patiko.

šiose prakalbose buvo daug 
“Moterų žinių“ (laikraštuko) 
išplatinta-parduota.

Bendras Moterų Komitetas, 
prakalbų rengimo, visiems at
silankiusiems į S. Sasnos pra
kalbas taria širdingą ačiū.

M. Valentą.

Berlin. — Vokiečių užsie
ninis ministeris von Rib
bentrop pareiškė, kad “vo
kiečiai neleis anglam ir 
francūzam nei kojos įkelt į 
Norvegiją ar Daniją.”

pasaulio, nepalieka ir Sovietų Są
jungą ramybėje. Taigi šitoks kritiš
kas momentas mums labai interesin
gas ir diskusuoti ir nuspręsti, kad ši
ta šalis neįsiveltų į Europinį karų, 
nes kapitalistai to trokšta. Po pro
gramos bus ir vakarienė, įžanga 35c. 
1320 Medley St. (86-87)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
EKSKURSIJA

Liepos 28 d. (July 28th) įvyks 
dienraščio “Laisvės” ekskursija trau
kiniu į Lake Hopatcong, N. J. (No
lan’s Point Park). Puiki vieta pasi
maudymui ir piknikui. Kurie pernai 
dalyvavo, buvo labai patenkinti, tad 
šį malonumą turėsime ir šiemet.

Prašome didžiojo New Yorko or
ganizacijų tą dieną nieko nerengti 
ir kviečiame dalyvauti dienraščio 
“Laisvės” ekskursijoje traukiniu 
į Hopatcong Ežerą. — Rengėjai.

V SAVININKŲ 
ĖMESIUI

30 d. kovo įvyko vakarienė, 
kurią suruošė Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 133 {kuo
pa. Vakarienę pagamino, pui
kią, visi atsilankę pilnai buvo 
pasitenkinę. Svečių iš apylin
kes nebuvo, išskiriant StaSiu- 
kaitį. Dzevecką su dukteria ir 
pora Bayonnes draugų. Kita 
publika buvo vietinė. Tačiau 
blogas oras vakarui pakenkė. 
Kaip tik publikos Linkimos 
laiku smarkiai lijo. Gaspadi- 
nės buvo Baranauskienė, Au- 
gutienė, Gumauskienė, Merke- 
vičienė, Krutherienė, Matule
vičienė ir Dejalčo. Ačiū 
už jų sunkų darbą.

Gimtadienio Pokilis
3-čią d. balandžio Gražienė 

suruošė savo namuose taip va
dinamą “supraiz“ pokilį dėliai 
Paršelienės, josios gimtadienio 
proga. Į pokilį susirinko tik 
moterys, vyrų nebuvo. Parše- 
lienė netikėtu jai pasitikimu 
buvo susigraudinus. Moterys 
sunešė dovanų. Pasikalbėjo, 
užvalgė ir išsiskirstė.

Operacija
“Laisvės” skaitytojui ir LDS 

133 kuopos nariui A. Yonušai 
pabaigoj kovo mėnesio pada
rė lengvą operaciją. Išbuvęs 
tūlą laiką ligonbutyj, parvyko 
į namus. Draugai Yonušai yra 
draugiški ir mandagūs žmo
nės. Nuo savęs linkiu laimingo 
ir pilno pasveikimo ir kartu 
vėliai dalyvauti mūsų parengi
muose.

Pabaigoje kovo mėnesio mi
rė Šukys. Palaidotas 3-čią d. 
balandžio. Tačiau apie velio
nio gyvenimą nieko negalima 
pasakyti. Nesimatė dalyvau
jant parengimuose, bei pra
kalbose, ar taip kokiam nors 
pasižymėjime.

Parama
Šiomis dienomis pasiųsta 

$15 “Vilnies“ 20 metų jubi
liejaus proga. Aukų rinkime 
gerai pasidarbavo dd. Zavi- 
šus, Paserpskis ir Matulis. Pi
nigai pasiųsta d. Prūseikos 
vardu. Nors tai nėra didelė 
auka, bet tai didžiausia, ko
kia kada Jersey City progre
syviai esą tam tikslui surinkę.

5-ta d. balandžio ir mūsų 
koloniją buvo aplankęs d. Ja- 
nauskas, “Liaudies Balso” re
daktorius. Kadangi pasitaikė 
dirbama diena, tai nors ke
liom valandom laiko 
paramos *‘Liaudies 
$15.50. Aukavusių
manau, paskelbs patsai d. Ja- 
nauskas.

Well, tai ir jersiečiai vie
nos savaitės bėgyje suaukavo 
svarbiem darbininkų judėji
mo reikalam $30.50. Ačiū 
tiem, kurie prisidėjo su para
ma. Drg. Janauskas yra pil
nai pasitenkinęs šia apylinke. 
Surinko virš $80 ir nuo 
džios savo maršruto, jo 
reiškimu, virš $700.Tuoj Buvo Nuimta Sovietų 

Blokada nuo Suomijos 
Maskva. — Sovietai pra

nešt* įvairių šalių atstovy
bėms, kad Sovietai nuėmė 
blokadą nuo Suomijos van
denų kovo 13 d., tuoj ant 
rytojaus po taikos pasira
šymo su Suomija.

6-tą balandžio Vyčių 
ras turėjo balių. Senių beveik 
nebuvo. Tačiau jaunimo susi
rinko vidutiniai, vietinių ir iš 
apylinkės. Jokios programos 
irgi nebuvo.

Cho-

iojo Ncw\Yorko lietuvių na

 

mų savininkų organizacijos susirm 

 

kimas įvyks penktadienį, balandžio 

 

12 d., 8 vai. vakare, grab. Shalins- 
Šalinsko įstaigoj, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, Y.

Visi namų savininkai, 
rintieji priklausyti prie 
organizacijos, esate kvi 
vauti minėtam susirinki 
išgirsite svarbių ir naudingų prane
šimų. Mūsų legalis arėjas adv. Cl. 
Voketaitis paai

ariai ir no- 
namų sav. 

čiami daly- 
o, kuriame

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

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

K. BiufaSr

tures nutari

Gaukite Gerų Žolių
Čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, Jonin-žolių, 
Pupalaiškių, ŠaltpUsnio, Debe
sėlio, šaruočio, Kadugio, Gry- i 
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.

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

kaina po 2oc už egzempliorių, nil? 
po 15c už kopiją.

Prašome tuoj aus siųsti užsakymus šiuom antrašu:

Brooklyn, N. Y.

DIDŽIAUSIASK0KIJ0S ESATE
. MATĘ IŠ DIDŽIUJVPIRKINYS 8 KUBIŠKŲ PĖDU

GENERAL ELECTRIC

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

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 8! Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritru
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.”
VISOS DĖŽUTĖS PLIENINĖS. 
NERODĖ  JANĖIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodykle. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

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

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
427 Lorimer St.

5 
S 
S

Lietuviui Kūro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

Visi

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

nuo $1.50 augštyn >// */,• J«\»
•

Daimontai
Melsvi-balti ir t.*

perfekto ' VIRGINIA
Wk

i Garantuoti v •.•.’ė. --v

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai. 
Žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį sktelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER 

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

Brooklyn, N. Y. |1

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
i

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
Užtikrlnths ir už prieinamų kainą.



Šeštas puslapis

NewYirko^/žAh 2i nloj
Šaukia Antrą Gegužinės 

Konferenciją

Ketvirtad., Balandžio 11, 1940

Telephone: EVergreen 8-9770

PERVESTI CIVILĖN 
TARNYBON

Skandinavų Jūreiviu 
Vadas apie Karą

Dies Iššaukė Dar 3 
Komunisty Vadus

DEMONSTRACIJAI DAVĖ 
LEIDIMĄ

BMT 
pervesti 
sąrašo.

ir

pirštų

Balandžio 8-tą visi 
IRT linijų samdiniai 
ant civilės tarnybos 
Oficialis pervedimas pačių li
nijų bus atliktas vėliau. Visi 
pereinantieji turėjo pereit tam 
tikrą registraciją ir 
nuospaudų ėmimą.

Kada miestas perims linijas, 
jis bus savininku 781 mylios 
subvių ir aukštųjų linijų, 
taipgi 437 mylių gatvekarių Ii 
nijų ir 79 mylių busais trans
porto linijų.

Veteranams Reikalingi 
Dirbtiniai Sąnariai

Thomas Christiansen, Skan
dinavų Jūrininkų Kliubo na- 
cionalis prezidentas, už naują 
karo gaisrą Europoj smerkė 
santarvininkus, sakydamas:

“Mes tikėjomės ko nors pa
našaus, ypatingai po to;. kaip 
santarvininkai Norvegijos pa
kraščius užsėjo minomis.

“Anglijos negerbimas Nor
vegijos neutraliteto teisių be 
abejo iššaukė Vokietijos veik
lą. Santarvininkai bandė mus 
įtraukt į šį karą ir aš kaltinu 
juos už šią padėtį.”

New Yorke dar trims ko- 
Ynunistų vadams įteikti pašau
kimai (summonses) stoti prieš 
Dieso Komitetą, Washingtone. 
Pašauktas Pat Toohey, K. P. 
Nac. Komiteto narys; Al Lan
non, Pajūrio Sekcijos vadas, ir 
Paul Crosbie, buvęs
komunistų kandidatu į Miesto 
Tarybą. Taipgi esąs iššauktas 
clevelandiečių kom. vadas An
drew Onda.

Queens

E. Daly, 85 m., užduso de
gančiam gasui išvartojus visą 
oksigeną jo kambaryje, 258 
Dean Street.

Komunistų Partijos Valstiji- 
nis Komitetas gavo iš polici
jos leidimą laikyti demon
straciją prie Francijos kon
sulato, 51stSt. ir 5th Avė., 
protestui prieš Francijos val
džios įkalinimą 44 komunistų, 
Francijos parlamento atstovų, 
už jų priešinimąsi karui. Lei
dimas gauta dem. išvakarėse, 
balandžio 9-tą, demonstracija 
sušaukta bal. 10-tos 5 
tuojau po darbo.

Bendros Gegužinės Komite
tas šaukia Antrą Gegužinės 
Konferenciją, kurioj bus pra
vesta galutinas prisiruošimas 
Gegužės Pirmos Paradui.

Konf. įvyks šeštadienį, ba
landžio 20-tą,- 7 vai. po pietų, 
Webster Hall, 119 E. 11th St., 
N. Y. Organizacijos, kaip bu
vusios pirmoj konf., taip 
naujos, prašomos atsiust 
stovus.

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 Barbcriai

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.

vai..

Sveikatos Kult. D-jos 
Vakarienė Pavyko

MIRĖ

ir 
at-

m.
mi-

Margaret Gabris, 66 
amžiaus, 563 Crescent St., 
rė pirmadienį, balandžio 8 d., 
Unity Ligoninėj. Laidotuvės į- 
vyks penktadienį, balandžio 
12 d., šv. Traicės kapinėse.

Kūnas pašarvotas namuose, 
po virš minėtu antrašu. Laido
tuvių pareigom rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

Mateušas Simanavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Amerikiečiai Lincolno Bri
gados veteranai priėjo prie iš
vados, kad jų pačių didelis 
vargas ir trūkumai pakenčia
mesni už tų brolių veteranų; 
kurie neturėjo kur sugrįžti, 
dar vis tebelaikomi kempėj 
prie Gurs, Francijoj.

Kaip raportavo Francisco 
Zalacain, atstovas Tarptauti
nio Komiteto, neseniai atvykęs 
Amerikon, ten randasi 350 ve 
teranų, kuriem labai reikia ar- 
tificialių sąnarių. Dėlto Ame
rikos lincolniečių centras nu- 
sprendė nuo savo reikalų nu
traukt $500 ir pasiųsti aniems 
veteranams, Francijoj.

Patsai F. Zalacain yra vete
ranas, lojalistų gynimo kovo
se praradęs koją. Jam supran
tamiausia paliegusių veteranų 
apverktina padėtis ir jis čion 
atvyko organizuoti jiems pa
gelbą.

Zalacain bus vienu iš kalbė
tojų viso miesto organizacijų 
konferencijoj, kuri šaukiama 
Ispanijos veteranų gelbėjimo 
reikalams svarstyt šį šeštadie
nį, balandžio 13-tą, 1 vai. po 
pietų, Hotel Capitol, 51st St.

Jis taip pat kalbės Ispanijos 
pabėgėliams gelbėt šaukiamoj 
Nacionalėj Skubioj Konferen
cijoj, kuri įvyks viešbutyje 
Murray Hill, 40th St. ir Park 
Ave., N. Y., šį sekmadienį.

KEPURINIU RINKIMAI

rengiasi lokalo
Ji išstatė savo

Paul Weissmanu

Kepurinių-Skrybėlinių Loka
lo 24-to Eilinių Narių Grupė 
energingai 
rinkimams, 
sleitą su
priešakyje. Jis norima išrinkt 
vieton Alex Rose, kuris dabar 
yra fin. sekretoriumi, taip pat 
ir ADP viršininku. Kiti eilinių 
kandidatai yra: I. Moosin, F. 
Gottesman, A. Ruiz ir M. 
Teisch. Rinkimai — bal. 11 ir 
12-tą.

E. Sicker, 42 m., WPA dar
bininkas, rastas viela pasiko
ręs namų skiepe ,302 Jeffer
son Street.

Šį Vakarą Labai Svarbios 
Prakalbos Pil. Kliube

Ketvirtadienį, balandžio 11, 
vai. vakare, Lietuvių Ame

rikos Piliečių Kliubo Svetai
nėj, 280 Union Avė. ir kam
pas Stagg St., Brook lyne, į- 
vyksta labai svarbios prakal
bos.

Rengia Brooklyno lietuviai 
komunistai. Kalbės Antanas 
Bimba, jaunuolis Walter Ku
bilius ir D. M. šolomskas.
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jai ir Franci j ai karo pagelbą? 
Kodėl Amerikos liaudis neno
ri karo ? Ką karo klausimu 
sako Amerikos jaunimas?

Šie ir daug kitų klausimų 
bus išaiškinta. Ketvirtadienį, 
balandžio 11 d., 8 vai. vakare, 
ateikite į Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo Svetainę ir iš
girskite gerus kalbėtojus.

Rengėjai.

Prakalbos rengiamos vy
riausiai išaiškinimui tarptau
tinės karo padėties. Anglijos 
ir Francijos valdonai užsima
nė įtraukti visą svietą karam 
Jų, kurstomoji Finliandija bu
vo pradėjus karą prieš Sovie
tų Sąjungą. Tas karas baigėsi. 
Tada Anglijos ir Francijos 
valdonai labai verkė, kad jie 
neteko geriausios progos į- 
traukti į karą Skandinavijos 
šalis — Daniją, Norvegiją ir 
Švediją. Po to prasidėjo jų 
karo provokacijos, kurios pri
vedė prie to, kad Daniją užė
mė Vokietijos imperialistai. 
Norvegija atsidūrė karo lieps
noj. Dabar Vokietija iš vienos 
pusės, o Anglija ir Francija iš 
kitos verpiasi į Norvegiją. Kas 
už tai kaltas?

Kas laukia kitas šalis, kaip 
tai Švediją ? Kas laukia ir Pa- 
baltijos 
Latviją 
bendro 
Sovietų
jos ir Sovietai karo?

Įdomu žinoti, kas 
Balkanų šalyse, kaip 
munijoj, Bulgarijoj, 
joj ir Turkijoj? Jau
nai kapitalistinė spauda 
šo, kad Turkija, Graikija ir 
Rumunija eis išvien su Angli
ja ir Francija karan prieš 
Sovietų Sąjungą, kad užėmus 
Bakų turtingus aliejaus šalti
nius. Ar užpuls jos Sovietus? 
Ką darys Italija ir Japonija?

Ką darys Amerikps kapita
listai, kurie pažadejd ' Angli-

Namai—Pavojingiausia 
Vieta Pasaulyje

Namai yra už vis pavojin
giausia vieta, kaip parodo ata
tinkamų įstaigų surinkti davi
niai ; juose įvyksta daugiausia 
nelaimių.

Kad žmonės mokėtų nelai
mių saugotis ir joms ištikus 
gelbėtis, Raudonasis -Kryžius 
pradės pirmos pagelbės klases 
savo patalpose, 6 Court 
Pernai tose klasėse gavę 
mokas 2,500 asmenų.

st.
pa-

be-Tiria, dėlko nužudytas 
darbis F. Calabria. Jo kūnas 
rasta bal. 7-tą, prie 150-29— 
107th Ave., Jamaica.

ŽUDYSTĖS Už $1
valstybes: Estoniją, 

ir Lietuvą, kurios turi 
apsigynimo sutartis su
Sąjunga? Ar išvengs

atsitiks 
tai Ru- 
Graiki- 

nuo se- 
ra-

skirtingi 
sulaikyti teismui už 

kuriose buvo įvel-

Markowsky, 33 m

Dviejuose atskiruose Brook
lyno teismuose, du
asmenys
žudystes, 
tas $1.

Joseph
415 E. 56th St., mirtinai su- 
pjaustęs John Canale barny
je už $1, kurį Canale buvo 
skolingas. Muštynės buvo bal. 
3-čia. v

Mariano Fili, 33 m., 321 
Palmetto St., už reikalavima 
$1 skolos mirtinai pašovęs bat
siuvį Ferrantį bal. 12-tą, 1935
m.

Negalėjęs Atsilaikyt 
prieš Gražuoles

KONCERTAS
Rengia L.D.S. 3-čias ir L.M.S. 3-čias Apskričiai

Sekmadienį, 14-tą d., Balandžio-April
LIBERTY HALL

269—2nd Street Elizabeth, N.

Prasidės 6:30 vai. vakare

PROGRAME DALYVAUJA:
Aido Choras, Bangos Choras, Stygų Orkestrą, Ensemblis 

Aidbalsiai, Aid. Klimaitė, Aid. Žilinskaitė piano solo.

įžanga 75c.,, 50c. špkiams 25c.

PO KONCERTO ŠOKIAI

Kviečiame visus dalyvauti šiame pavasario parengime, 
išgirsti puikų koncertą ir linksmai praleisti vakarą.

L.D.S. ir L.M.S. RENGIMO KOMISIJA.

Balandžio 7 d., Lietuvių 
Sveikatos Kultūros Draugija 
laikė savo metinę vakarienę, 
Susivienijimo Liet. Amer. Sa

joje, 197 Grand St., kur pri
sirinko pilna svetainė svečių.

Visas maistas ir gėrimas bu
vo sudaryta iš vaisių, ir svečiai 
buvo labai užganėdinti.

Vakarą atidarė I. Kanapo- 
ris ir perstatė vakaro vedėją 
P. Baltrėną.

Meno programą išpildė 
Dr. Laban’o neseniai suorgani
zuotas choras, sudainuodami 
specialę svečių pasveikinimo 
ir priėmimo dainą, sveikatos 
kultūristų arba natūralistų 
himną, ir keletą kitų natūra
listų dainų, kurias parašė cho
ro vedėjas Dr. Laban’as.

Kanradas Kaster padekla
mavo Dr. Laban’o parašytas 
juokingas eiles: “Naturalio 
maisto seimas.”

Įspūdingas prakalbas apie 
sveikatą pasakė akinių pritai
kinimo ir naturopatijos dakta
ras Charles Laban (Labanas), 
ir sveikatos mokintojai P. 
Baltrčnas ir J. Thomsonas. 
Taipgi kalbėjo ir kiti nariai ir 
svečiai iš kitų miestų. Daug 
svečių nesutilpo į svetainę ir 
grįžo namo, nes buvo perma- 
žai vietos salėje.

Vakarienės rengimo komi
tetas išreiškia gilią padėką vi
siems, kurie prisidėjo prie su
rengimo šios pasekmingos va
karienės.

Rengimo Komitetas.

Donald M. Young, Queens, 
patrauktas teisman už vienu 
kartu turėjimą keturių pačių, 
sakėsi “negalįs atsilaikyt prieš 
gražias, moteris.”

Ir visoms jis bandydavo 
persistatyt “ideališkai pasi
šventusiu.” Kadangi jis vis 
praleisdavo pinigus bemedžio
damas naujas, tad jau turi
mosioms kai kada pasiųsdavęs 
po dešimtuką ar kelioliką cen
tų, sakydamas, sau bepasilie- 
kęs tik centą, tris ir tt.

Viena tų moterų nusipirkus 
pati sau vestuvių žiedą, da
vus jam $40 gaut divorsą, iš
mokėjus $400 už jų dviejų ra
kandus, nupirkus jam už $250 
mašiną. Gal būt tas ir išaiški
na, dėlko jam apsimokėjo taip 
tankiai vestis. Nuotakos gyve
nančios: viena Pennsylvanijoj, 
1
—Brooklyne. O gal dar susi- 

’ ras ir kelios kitos?

Bronxe, 1 — Queens,, 1

Radio Žinios
šio ketvirtadienio vakarą, 7 

v., iš radio stoties WCNW 
(1500 kc) per Lietuvių^Radio 
Draugijos vakarinę progra
mą bus perduotos vėliausios 
žinios iš Europos.
programos dalį išpildys Jono 
Navicko orkestrą.

Dėl vėliausių žinių, 
muzikos, pranešimų, 
kite LRD programas 
dieniais, 8:30 v.v., 
dieniais 7 v.v. ir šeštadieniais 
5 :30 p.p.

LRD Anaunceris, 
Vyt. Ubarevič. t

prc)gra-

M^zikalę

puikios 
kiaušy- 

; pirma- 
ketvirta

John Dean, 58 m., WPA 
darbininkas, užsikaitęs kavos, 
pasitraukė nuo pečiaus ar už
migo. Kavai užliejus gasą, jis 
rastas uždusęs savo apartmen- 
te, 38 E. 126th St., jST. Y.

Moranui Leista Apeliuot
Buvęs assemplymanas E. S. 

Morali, Jr., pereitą liepos 
mėn. nuteistas nuo pustrečių 
iki 5 metų kalėti už ėmimą 
kyšių nuo Terminai ir Parme
lee taksių firmų, gavo teisę 
apeliuoti. Jis ir toliau palieka
mas laisvėj, po $10,000 kauci-

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkas dirbti ukė- 

je prie smulkių darbų, nors būtų ir 
nedirbęs ant ūkės, bile tik sveikas ir 
nesenesnis 50 m. amžiaus. Prašomo 
atsišaukti sekamu antrašu. — Jos 
Dasinevich, Hubbardsville, N. Y.

* (87-89)
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SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Šį ketvirtadienį, balandžio 11 d., 
v. v. Zabielskio Svet., įvyks ALD

I,D 138 kp. susirinkimas. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. — Sekr.

(86-87)

PARDAVIMAI
PARDAVIMUI GRILL bizniavau: 

Waterbury, Conn, distrikte. Savi
ninkas priverstas parduoti dėl ligos 
Atdara su visom likierių teisėmis ir 
orkestrą 5 vakarus j savaitę. Radie 
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)

Tel. Stagg 2-078.3
NIGHT—HA vemeycr 8-1158

LeVANDA
funeral parlors

Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

BAR ir GRILL 
Lietuviu Restaurantas 
Mthe

liquor#

Gaminam valgius b 
turime Ameriko* 
Išdirbinio ir impor- 
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

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

(Kampas Roebling St.)

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

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Sfo^e

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Į;ęatlR

auss

ntumt' OiMKUMCt

Special

DIDŽIAUSIAS pasirinkimas visokiu ROSIU GORIMU

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

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

VARPO KEPTUVE
36-4Q Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi rugipė, 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 duonų per paštų J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
RA RĄRARARARĄRARA RA RA RA RA RA RA RARA RA RA RA RĄ RĄ RĄRĄRĄ
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn*— “Laisves” Name

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

namų darbo, kiibasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
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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