
Jubilėjinis “Vilnies” nume
ris (balandžio mėnesio 12 d. 
laida) išėjo net 56 puslapių! 
Rodosi, jokis kitas lietuvių 
dienraštis Amerikoje iki šiol 
neišleido tokios didelės laidos.

šis numeris gausiai iliustruo
tas; turiningas straipsniais; 
puikus moterų skyrius; dar 
puikesnis angliškas — astuo
nių puslapių — skyrius. Silp
niausias bene bus skyrius tai 
dailiosios literatūros, ir tas 
parodo, kad pas mus grožinė 
literatūra yra apleista.

—o—
Išleisti tokį didelį, tokį gra

žų numerį, kaip šis “Vilnies” 
numeris, nėra juokas. Tai pa
rodo, kiek daug vilniečiai — 
redakcija, administracija ir 
technikinis personalas — tu
rėjo įdėti jėgų. Tai, beje, pa
rodo, kaip “Vilnies” patrijo- 
tai buvo gyvai susirūpinę pa
rinkti “Vilniai” sveikinimij ir 
skelbimų ir raštų, kad pada
ryti šią laidą tokia, kokia ji 
išėjo!

27 radijo imtuvai, 
tūkstančiui Latvijos 

tenka 80 radijo

—o—
Balandžio mėnuo — ypatin

gas mūsų spaudai mėnuo. 
“Vilnis” pradėjo išeidinėti ba
landžio mėnesį.

“Laisvė” taip jau pradėjo 
išeidinėti balandžio mėnesį.

Ar jūs žinote, kad balan
džio mėn. 5 d., 1941 metais, 
“Laisvei” sukaks lygiai 30 
metų ?!

Mažiau negu metai mums, 
laisviečiams, pasiliko apie tai 
pagalvoti ir prie to svarbaus 
įvykio pasiruošti.

—o—
Lietuvoje iš viso radijo im- 

tuvi; yra 80,000. Vienam 
tūkstančiui Lietuvos gyvento
jų tenka

Vienam 
gyventojų 
imtuvų.

Taigi skirtumas milžiniškas. 
Tai labai daug pasako apie 
tų kraštų gyventojų ekonomi
nį ir kultūrinį gyvenimo lygį.

Lietuvos gyventojai yra dar 
labai atsilikę.

—o—
Asmenys, kuriems teko ste

bėti Lietuvos ir Latvijos žmo
nių gyvenimą, štai ką sako: 
Lietuvos valdininkai nei kiek 
neprasčiau gyvena, kaip Lat
vijos valdininkai; daugelyj at
sitikimų Lietuvos valdininkai 
netgi pralenkia Latvijos valdi
ninkus gyvenimo liuksusu.

Bet Lietuvos liaudis, Lietu
vos žmonės gyvena daug sy
kių biedniaus negu Latvijos 
liaudis.

Tai yra labai skaudi mums 
žinia; tai apverktina žinia!

—o—
O Amerikoje lietuviai lat

vius pralenkia, čia mes turi
me daugybę laikraščių (net 
penkis dienraščius), turime 
daug svetainių, daug chorų. 
Tuo pačiu sykiu mūsų broliai 

- latviai teturi tik vieną latvių 
kalboj laikraštį!

žymusis komercinės Ameri- 
. kos spaudos korespondentas, 

Mr. Stowe, praneša iš Oslo, 
Norvegijos, ypatingą žinią. 
Jis sako, kad Oslo gyvento
jai vokiečius įsiveržėlius priė
mė indiferentiškai. Antai, vo
kiečių karinis orkestras grie
žia miesto sode, o norvegai, 
susirinkę šypsosi ir ramiai 
klausosi muzikos. Publikoje, 
sako Mr. Stowe, yra daug 
jaunų žmonių; ten y’ra net 
uniformose vyrų, nesenai su
grįžusių iš Suomijos kaipo sa
vanorių !. . .
I —o 

Ponas Stowe ironiškai pa
šiepia tuos “savanorius”: jie 
vyko į Suomiją Helsinkio val
džiai gelbėti, bet kai vokie
čiai įsiveržė į Norvegiją, tie 
patys vyrai sau valkiojasi ir 
nei žodžio įsiveržėliams ne
sako!

J
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VOKIEČIAI SAKOSI “SUPLIEK?” 
ANGLŲ LAIVYNĄ NARVIKE

Vokiečių Kariniai Laivai Ten, Girdi, Neturėję Jokiu Nuo
stolių, o Vokiečiai Sunaikinę Kelis Anglų Karo Laivus

ANGLAI PRANEŠA, KAD JIE SUNAI 
KINŲ DAUG VOKIEČIŲ LAIVŲ

Berlin.—Vokiečių koman
da stačiai užginčija Angli
jos pranešimą, kad anglų 
laivynas šeštadienį laimėjęs 
pergalę prieš vokiečius 
Narvike, šiaurinėje Norve
gijos prieplaukoje. Vokie
čiai sako, kad tai jie kirtę 
“kriušinantį smūgį” kari
niams anglų laivams Nar
vike.

Vokiečiai, girdi, ten oro 
bombomis uždegę, ant sek
lumos užviję ir prisvilinę 
anglų naikintuvą “Cossac- 
ką,” 1,870 tonų, ir sunkiai 
sužeidę bei sunaikinę “Es
kimo” ir kelis kitus anglų 
karinius laivus tokios rū
šies kaip “Cossack.”

Anot vokiečių, tai jie da
bar kiečiau laiko savo ran
kose visą Norvegijos pajū
rį negu bet kada, ir jų ar
mija įsitvirtina vis dides
niuose plotuose Oslo srity
je, pietinėj Norvegijoje.

Vokiečiai praneša, kad 
šeštadienį du dideli Angli
jos karo laivai, .vienas 
stambus karinis laivas lėk
tuvų išvežioto j as, šarvuot
laiviai ir naikintuvai už
puolė vokiečius Narvike; 
bet vokiečiai - juos atmušę 
su dideliais anglams nuos
toliais, o “mūsų (vokiečių) 
stiprios laivyno jėgos buvo 
nepažeistos,” kaip tvirtina 
vokiečių, komanda.

(Anglai skelbė, kad šeš
tadienį jų kariniai laivai 
nuskandinę visus septynis 
vokiečių naikintuvus Nar
vike.)

Vokiečiai pakartoja, kad 
jų karo laivas “Scharn- 
horst” du sykiu sužeidė 
anglų karo didlaivį “Re
nown.”

Vokiečių submarinas tor- 
pedavęs vieną anglų šar
vuotlaivį “Glasgow” rūšies, 
ties Shetlando Salomis. Vo
kiečių submarinai sunaiki
nę tris anglų submarinus 
Skagerrake.

Vokiečių lėktuvai bombo
mis nuskandinę du anglų 
submarinus šeštadienį.

Anglų lėktuvai bombar
davo Bergeną, Norvegijos 
miestą su prieplauka, bet, 
girdi, jokios karinės žalos 
ten vokiečiam nepadarę.

Vokiečiai sustiprino for
tus ir sudrūtino savo kari
nes pozicijas pajūriniuose 
Norvegijos miestuose: Tro- 
ndheime, Bergene, Stavan- 
geryj ir Kristiansande. Jie 
apstatė didžiosiomis kanuo- 
lėmis Danijos pajūrius ir 
aptvirtino juos atremt tal
kininkų laivyną, jeigu jis

1,600 Norvegų Karių Pa
sidavė Vokiečiams

Berlin.—Pasak vokiečių, 
tai 1,500 Norvegijos karei
vių ir 100 oficierių sudėję 
ginklus ir pasidavę vokie
čiam Heidstadtmone.

Tai skaudi gyvenimo iro
nija!

užpult vokiečius

Oslo, Norvegijos 
vokiečiai nuolat

mėgintų 
Danijoj.

Srityje 
sostinės, 
žygiuoją pirmyn į šiaurius, 
rytus ir vakarus, ir sako, 
šioj srityj “mes tarp kitko 
užėmėme Sarpsborgą ir As- 
kimą.”

VOKIEČIŲ ARMIJA UŽKA
RIAVO DAR KELIS MIES

TUS NUO NORVEGŲ
Stockholm, Švedija. — 

Norvegų komanda pripaži
no, kad vokiečiai sulaužė 
vadinamą “geležinį” norve
gų apsigynimo lanką per 
keliasdešimt iki šimto my
lių į visus šonus nuo Oslo, 
Norvegijos sostinės. Vokie
čiai perėjo per Vorma upę 
ir užėmė norvegų miestą 
Eidsvoldą, taip pat Halden 
ir Frederickstad miestus, 
rytinėje pusėje Oslo įlan
kos.

Vokiečių kariuomenė, 
veikdama greitais mechani
zuotais' būriais, ‘ persigrū- 
mus per pietinę Norvegiją, 
jau užėmė Stroemstadą ir 
kelis kitus norvegų miestus 
ir miestelius prie, pat rube- 
žiaus su Švedija.

Trys tūkstančiai norve
gų karių, valdininkų ir 
šiaip žmonių perbėgo nuo 
vokiečių iš Norvegijos į 
Švediją.

Norvegai sako, kad jie 
atmušę vokiečių ataką, da
rytą prieš Elverumą, apie 
100 mylių j šiaurius nuo so
stinės Oslo.

Vokiečių Karininkai Aš 
triai Elgsis su Prie
šingais Norvegais

Stockholm, Švedija.—Vo
kiečių armijos komandie- 
rius generolas N. von Fal- 
kenhorst išleido patvarky
mą, kad vokiečiai veiks 
griežtom is priemonėmis 
Norvegijoj todėl, kad jos 
karalius Haakęnas irz val
džia atsisakė bendradar
biaut su vokiečių komanda.

Vokiečiai Sunaikinę Septynis 
Anglų Submarinus

Berjin, bal. 15.—Vokie
čiai sako, kad nuo karo 
pradžios Norvegijoj jų ka
riniai laivai ir lėktuvai su
naikinę jau septynis ang
lų submarinus. Vien pir
madienį jie nuskandinę du 
anglų submarinus Skager- 
rake.

Tokio. — Užsieninis Ja
ponijos ministeris Arita sa
ko, kad jeigu Europos ka
ras kliudys Rytų Indiją ar
ba Holandijos valdomas sa
las toje srityje, tai Japoni
ja darys savo karo žygius 
tenai.

$

Norvegijos (Norway) pakraščiuos ir sausžemy šian
dien eina lemianti tarp talkininkų ir vokiečių mūšiai.

Italija Galinti 
Bile Dieną |si- 

velt į Karą
London. — Italija telkia 

savo karo laivus prie Dode
canese salų, kurios yra 
skersai jūrų kelio anglams, 
jeigu Anglija mėgintų siųs
ti savo karo laivus į Dar- 
danellus; o Dardanellai yra 
jūros “rankovė” vedanti į 
Juodąsias Marias.

Londone suprantama, kad 
Italija buria ten savo karo 
laivyną, norėdama perser- 
gėt Turkiją, idant turkai 
nepraleistų anglų karo lai
vų per Dardanellus į Juo
dąsias Marias.

Jau ne kartą pranešta, 
jog Anglija ruošiasi savo 
karo laivais užblokaduoti
Juodąsias Marias, kad So- kėlė dar daugiau savo ka- 
vietai negalėtų per jas siųst' riuomenės į Norvegiją.

Anglai Skelbiasi Priso
dinę Minų Tarp Lie

tuvos ir Švedijos
London. — Anglijos vy

riausybė paskelbė per ra
dio, kad jos submarinai 
prikaišioję minų Baltijos 
Jūroje nuo pietinio Švedi
jos kampo iki Lietuvos; sa
ko, kad anglų submarinai 
taipgi prisodinę minų .Kat- 
tegate, jūros siaurumoj 
tarp Danijos ir Švedijos, ir 
visu Baltijos ruožu palei 
šiaurinę Vokietiją nuo Kie- 
lio-Danijos iki Klaipėdos. 
Tuomi anglai nori užkirsti 
Vokietijai jūrinę prekybą 
su Švedija, Lietuva, Latvi
ja, Estija, Sovietais ir Suo
mija.

New York, bal. 15.—Am
erikos radio-žinių agentū
ros nenori tikėti, kad An
glija taip būtų užblokavus 
minomis Baltijos Jūrą vo
kiečiams; sako, tai veikiau
sia tik anglų paskleista sen
sacija.

,, X . A>. ; J.'■>' . ■

žibalą ir kitus reikmenis į 
Rumuniją, iš kur vokiečiai 
perima tuos reikmenis ir 
gabenasi namo Dunojaus 
upe ir traukiniais.

KARO TRIMITAS BILE 
RYTĄ

Roma.—Italijos užsieninė 
ministerija pareiškė per 
radio, kad ginkluotos italų 
jėgos turi v būt pasirengu
sios, nes “trimitas kurį nors 
rytą gali jus pašaukti ir 
Italija jau būti įstojus j 
karą.”

Berlin, bal. 15.—Vokie
čiai laivais ir lėktuvais per-

Anglai Klausia: Kodėl 
Amerika Dar Nekariau

ja už Talkininkus?
London.—Anglijos valdo

vai per laikraščius ir radio 
klausia: Ko dar Jungtinės 
Valstijos laukia? Kodėl jos 
nesupranta, kad jau laikas 
Amerikai eit į karą išvien 
su talkininkais prieš Vo
kietiją?

Anglijos politikų laikraštis 
“Sunday Observer” duoda 
persergėjimą Mussoliniui. 
Sako, jei Italija trauks ka- 
ran išvien su Vokietija 
prieš Angliją ir Franci ją, 
tai, girdi, Amerika įstos į 
talkininkų karą prieš Vo
kietiją ir Italiją. Esą, Am
erika taip pat eitų kariauti 
už talkininkus, jeigu “Rusi
ja, prisidėtų prie Vokietijos 
karo.’*

“Sunday Observer” tvir
tina, kad viename akita
me atsitikime talkininkai 
su Amerikos pagalba laimė- botažuoja Norvegijos gyni- ' ORAS.—Šį antradienį šil 
tų karą. mą. <čiau ir būsią lietaus.

Anglija Jau Tyli Apie Savo Laimėjimą Narvike Prieš Vo
kiečius; Anglai Sėkmingai Atakavę “Admiralą Scheer”
London, bal. 15.—Prane- KAS DEDASI NARVIKE? 

šama, kad anglų karo lai
vai, kurie pergalingai ata
kavę vokiečius Narvike, 
Norvegijoj, jau iškilmingai 
sugrįžę į Angliją.

Kitas pranešimas teigia, 
kad anglų karo laivai blo
kaduoja Narviką.

ANGLIJA IŠKĖLUS KARIUS 
IR JŪREIVIUS I NOR

VEGIJOS KRANTUS
London, bal. 15.—Anglija 

keliose vietoje iškėlėz savo 
kareivius ir jūrininkus į 
Norvegiją, kaip skelbia an
glų armijos ir laivyno mi
nisterijos. Slepia vietas, kur 
esą anglų karo jėgos išso
dintos į Norvegiją prieš vo
kiečius.

Vokiečiai Užginčija Angly 
Išsikėlimą į Norvegiją

Berlin. — Vokietijos val
džia nuginčijo, kad Angli
ja bet kur iškėlė savo ka
riuomenę į Norvegiją.

Paryžius. — Prancūzų 
laikraštis “Temps” spėja, 
kad gal anglai išsodino kiek 
savo jūreivių į salas arti 
Narviko, kaip “pozicijų ap- 
žiūrinėtojus.”

Vokiečiai Užkirto An
glam Gavimą Būtinų Da
lykų iš Skandinavijos
Berlin. — Vokiečiai, už

imdami Daniją ir visą Nor
vegijos pajūrį, griežtai su
mažino Anglijai gavimą 
maisto reikmenų, kaip tei
gia valdiška Vokietijos 
spauda. Be to, vokiečiai 
šiuom žygiu užkirto kelią 
Anglijai gaut daugiau karo 
medžiagų iš Norvegijos, 
Švedijos ir Suomijos.

Užėmus vokiečiams Da
niją ir atkirtus jiems An
gliją nuo Norvegijos, dabar 
anglai gaus sekamais nuo
šimčiais mažiau reikmenų, 
lyginant su 1937 met. įveži- 
mais iš Skandinavijos kraš-, vokiečiu” laivams nėra gali-, 
tų (Norvegijos, Švedijos ir mybės įplaukt j Narviko 
Danijos) j Angliją: [įlanką.

Sviesto anglai gaus ma- ,
žiau 39 procentais; lašinių Anglai Nuskandinę 2 Nazilį 
mažiau 63 procentais; kiau
šinių—57 procentais; gele
žies mažiau 32 procentais; 
celiuliozo (sprogimams rei
kalingos medienos) mažiau 
93 procentais.

Pernai metais Anglija 
pirko už apie 372 milionus 
dolerių maisto ir karo me
džiagų iš Danijos, Švedijos 
ir Norvegijos.

Laivus ir 2 Submarinus -•

Stockholm, Švedija.—Pra
nešama, kad daugelis nor
vegų of icier ių slapta veikia 
išvien su vokiečiais ir sa-

Stockholm, Švedija.—Nor
vegų karalius Haakon kai 
tina vokiečius, kad jie iš or 
laivių bombarduoją neką 
riškius norvegus.

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

New York, bal. 15.—Čia 
gaunami pranešimai apie 
Narviką vieni kitiem prieš
tarauja. Nėra patikimos ži
nios, kas dėjosi ar dedasi 
Narvike nuo šeštadienio iki 
šiol.

ANGLŲ SUBMARINAS 
ATAKAVO VOKIEČIŲ 

KARO LAIVĄ ' 
London. — Anglų vyriau

sybė praneša, kad jos sub
marinas “Spearfish” sėk
mingai atakavęs vokiečių 
karo laivą ‘Admiral Scheer*, 
10,000 tonų, ir pataikęs 
daugiau kaip vieną torpedą 
į tą laivą.

Anglai nesako, ar jų tor
pedos nuskandino “Admira- 
lą Scheer.”

Anglijos valdžia praneša, 
kad nuo praeito antradie
nio iki šiol anglai sunaiki-\ 
nę vokiečių karo laivą 
“Karlsruhe”, nuskandinę 
dešimt laivų vežusių Vokie
tijos kareivius bei amuni
ciją į Norvegiją; keturis to
kius vokiečių laivus suėmę, 
o kitus keturis patys vokie
čiai nuskandinę, kai anglų 
karo laivai užklupę juos.

Šiame pranešime, kuris 
paskelbtas sekmadienio va
kare, anglai jau nesakę^ 
kad jie sunaikinę septynis • 
karinius vokiečiu laivus 
naikintuvus Narvike, Nor
vegijoj, praeitą šeštadieni, 
kaip pastebi amerikonų ži
nių agentūra Associated 
Press, abejodama apie tą 
anglų žygį.

Nepasitvirtina pirmesnis 
anglų skelbimas, kad jie 
nuskandinę Vokietijos karo 
laivą “Gneisenau.”

Vokiečiai pripažino, kad 
žuvo jų karo laivas “Kari- v 
sruhe,” bet sakė, kad jį nu
skandino norvegai, o ne an-

Anglijos Laivynas Blo- 
kaduoja Narviką

Berlin, bal. 15.—Vokiečiu 
komanda pripažįsta, jog 
Anglijos karo laivai taip 
kietai blokaduoja Narviką, 
šiaurinėj Norvegijoj, kad

London, bal. 15.—Anglų 
komanda pranešu, kad an- 

,glai sunaikinę dar du vo
kiečių submarinus ir du lai
vus. Šiais laivais buvę gabe
nami vokiečių kareiviai ir 
karo pabūklai į Norvegiją.
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zeliams ir demagogams, kurie nori įpir
šti lietuviams Wallstryčio ideologiją. 
‘Vilnis’ niekuomet nenusileido tiems op
ortunistams, kurie dantų šepetukais sa
kosi apvalysią kapitalizmo negeroves. 
Jų ‘socializmas’ šake ant vandens para
šytas. Jokiu būdu neignoruodami darbo 
žmonių katalikų, mes visuomet turėsime 
drąsos pasakyti pilną teisybę tiems re
akciniams politikieriams, kurie tebekal
ba katalikų vardu. Stambusis biznis, pri
dengtas klerikalizmo skraiste, nėra ge
resnis nei šiaip jau nuoga plutokratija.”

Nereikia nei aiškinti, kad tie žmonės, 
kurie dar vis tikėjo Čikagos lietuvių 
liaudies dienraščio mirties, pamatę šią 
laidą, pajutę tąjį tūkstančių lietuvių dar
bo žmonių ūpą už savo spaudą, labai 
nusimins. Bet tolydžio keleriopai pakils 
ūpas “Vilnies” šalininkų ir šalininkų vi
sos mūsų pažangiosios spaudos. Jie dar 
su didesniu uolumu darbuosis stiprinti 
savo dienraščius, “Vilnį” ir “Laisvę”, ir 
plės visą mūsų spaudą ir judėjimą!

Bosforas ir 
Dardaneliai

“Vilnis” Apie Save
Turime pasakyti, kad išleidimas net 

56 puslapių “Vilnies” jubilejinio numerio 
yra nepaprastas Amerikos lietuvių gyve
nime įvykis. Visų pirmiausiai, tai įro
dymas, kad Amerikos lietuviai dar ne
miršta, nepaisant daugybės “pranašų,” 
skelbusių dar prieš dešimts metų, būk 
mes greit išmirsime ir mūsų spauda bus 
nereikalinga. Antra, tai įrodymas Ame
rikos lietuvių darbo žmonių įsisąmoneji- 
mo ir užsigrūdinimo stiprinti ir plėsti 
savo spaudą, nepaisant nepalankiausių 
sąlygų, kuriose tenka mums gyventi ir 
veikti.

Čia bus pravartu pacituoti keletą iš
traukų iš įdomaus editorialo, pasirodžiu
sio jubilėjiniam “V.” numery j.

“Pralaužusi tiek, tvenkinių,” rašo Či
kagos dienraštis, “kuriuos priešai ir są
lygos jai sukūrė, ‘Vilnis’ prasimušė pir- 
myn sraunia tėkmė į širdį ir protą dau
gelio tūkstančių lietuvių. ‘Vilnis’ jiems 
kaip oras, kuriuo jie kvėpuoja kasdien. 
‘Vilnis’ jiems kaip kompasas laikytis gy
venimo audrose to išmėginto kelio, ku- 
rian ‘Vilnį’ pastatė jos įkūrėjai. Daugelis 
jų jau pražilo sunkaus gyvenimo kelio
nėj, bet metų sūkuriuose jų idealizmas 
nežuvo.” ‘ \ •

'Ir toliau:
“‘Vilnis’, kaip ir .‘Laisvė’, išsiauklėjo 

ir užaugo toje protavimo sistemoje, tose 
tradicijose, kur ne schematiškai, bet is
toriniai susiderina vardai tokių asmeny
bių, kaip Marksas ir Engelsas, Jefferso- 
nas ir Lincolnas, Leninas ir Liebknech- 
tas, Stalinas ir Debsas, Ruthenbergas ir 
Browderis. Skirtumas laikotarpiuos, 
skirtumas tarp įvairių istorinių etapų 
gal dar labiau pabrėžia tą pamatinę min
tį, kad praeities tradicijos turi labai daug 
bendro su šių dienų kovomis. Suprati
mas istorinės būtenybės, kaip sako Mar
ksas, apsparnuoja mus protavimo laisve. 
Todėl ‘Vilnis’ nebuvo ir nebus kapitaliz
mo apologetu, to kapitalizmo, kuris gim
do karus, kuris serga chroniškomis be
darbėmis, ir kuriam nebėra perspekty
vų laimėti.

“ ‘Vilnis’ visuomet vedė griežtą kovą 
prieš fašistus ir nazius ir šiaip jau vi
sokius reakcinius suokalbininkus, jų tar
pe ir lietuviškus tautininkus, kurie lik
vidavo Lietuvoj net buržuazinę demo
kratiją. Mūsų idėjų laimėjimą mes ri- 
sam su didžiumos aiškiu pritarimu toms 
idėjoms. Skleisti apšvietą, kelti kultū
rą, suprasti gražias ir kovingas Ameri
kos praeities tradicijas—tos užduoties 
vykinimą mes dar labiau sustiprinsime. 
Remti darbininkų klasės kovas, remti 
sąjūdį už darbo žmonių vienybę, remti 
bendrą frontą darbininkų, valstiečių ir 
vidurinės klesos—mes dar labiau rem
sime.

“Ši orientacija visiškai derinasi ir su
tampa su padėtim lietuvių visuomenėje, 
kur turčių kaip ir nėra, kur tik darbo 
žmonės ir nestambūs biznieriai, kur far- 
meriai ir pralobimu nepagadinta inteli
gentija. Bet ‘Vilnis’ niekuomet nedavė 
giliuot tiems kapitalistinės politikos gi
ĮĮffg—*" 111 ■

Neturi kur Ją Dėti
Lenkijos nėra, bet Lenkijos valdžia 

yra Paryžiuje. Ji turi net “Lenkijos Ar
miją”, tik visa bėda, kad nėra kur jos 
padėti. Kada ėjo Finliandijos-Sovietų 
karas, tai Anglijos ir Francijos ponai 
rengėsi siųsti tą “Lenkų Armiją” į Fin- 
liandiją, karui prieš Sovietus. Buvo aiš
kinama, kad lenkai geriau pripras prie 
šiaurių oro, o be to, jie yra dideli So
vietų priešai.

Bet karas pasibaigė; iš Paryžiaus pra
nešama, kad “Lenkų Armijos” štabas 
ruošiasi vykti į Norvegiją karui prieš 
Vokietiją. Mums atrodo, kad toji armi
ja ir čia pavėluos.

Provokacijomis Negali Laimėti
New York “Timeso” korespondentas 

prieš kelias dienas prisiuntė savo laik
raščiui žinią, būk Vokietijos karo jėgos, 
kurios užėmė Norvegijoj Narviko prie
plauką, traukiniais nuvykusios per So
vietų Sąjungą į Murmanską, o iš ten lai
vais į Narviką ir jį užėmė.

Tuoj aus buvo aišku, kad tai melas, pa
darytas tikslu pašmeižti Sovietus;. būk 
jie nesilaiką neutraliteto. Tas pat laik
raštis rašė, būk Narviko prieplaukoj 
Anglija užblokadavusi dvyliką vokiečių 
laivų. Kada vokiečiai užėmė Narviką, 
tai pasirodė, kad ten buvo ne vien jų 
prekybos laivai, bet ir kariniai. Jau ir 
vaikas gali suprasti, kad laivų nebuvo 
galima pasiųsti* Sovietų gelžkeliais. Bet 
ponas korespondentas rašė, o mokyti re
daktoriai spausdino, gi Anglijoj ir Fran- 
cijoj tūli laikraščiai kėlė skandalą, būk 
Sovietai nesilaiką bepusiškumo.

Pagaliau, balandžio 11 dieną Sovietai 
į tai pareiškė, kad tas pranešimas neturi 
jokio pagrindo ir yra provokacine fabri
kacija.

Kam Teks Danijos ir Norvegijos 
Laivai?

Norvegija yra ketvirta valstybė pa
saulyje, turinti didelį komercinį laivy
ną. Po Anglijos, Jungt. Valstijų ir Ja
ponijos seka Norvegija. Rodosi tenka 
stebėtis, kad tokia nedidelė, gyveritojais 
neskaitlinga šalis, o liepos 1 dieną, 1939 
metais turėjo 1,990 laivų, kurie bendrai 
sudarė 4,835,000 tonų įtalpos.

Po Norvegijos, Skandinavijos šalyse, 
seka Švedija su 1,238 laivais—1,580,000 
tonų; Danija su 709 laivais, bendrai 1,- 
176,000 tonų. Net Suomija ir ta turėjo 
432 laivus su 626,000 tonų įtalpos.

Kada vokiečiai okupavo Daniją, o ka
ras persimetė į Norvegiją, tai tų šalių 
daug laivų buvo namie, bet daug ir už- 
sienyj. Kurie buvo savo prieplaukose, 
tai veik išimtinai pateko į Vokietijos 
rankas, ypatingai Danijoj. Bet kurie bu
vo jūroj, arba kitų valstybių prieplauko
se, tai bus visko. Iš Hongkongo, Angli
jos prieplaukos Chinijoj, jau atėjo žinia, 
kad Anglija pasisavino tris ten buvusius 
Norvegijos laivus.

Klausimai ir Atsakymai
Ateivių Liuosnoris 

Išvažiavimas
Klausimas: Ar teisybė, 

kad federalė valdžia suse
kus nelegaliai apsistojusį 
ateivį, jam leidžia liuosno- 
riai išvažiuoti iš Jungt.

Valstijų?
Atsakymas: Tas priguli 

nuo aplinkybių. Kartais de
portuojamas ateivis tuoj 
imigracijos oficierių suima
mas ir pasodinamas ant

pirmo laivo, kuris apleid
žia šią šalį. Taip elgiasi su 
ateiviu, turinčiu krimina
lius rekordus, arba su atei
viu, kuris priguli prie ne
įleidžiamų klasių. Kitiems 
ateivįąms pavėlina sutvar
kyti savo reikalus prieš iš
važiavimą ir liuosnoriąi iš- 

i važiuoti. Bet tie ateiviai tu-

Dažnai spaudoj matome 
vardus Bosforo ir Darda
nelių pertakų. Tai labai 
svarbios pertakos, kurios 
jungia Juodąsias, Marmoro 
ir Viduržemines Jūras, o 
kartu Sovietų Sąjungai pie
tuose yra vieninteliais van
dens keliais į pasaulį.

Bosforas ir Dardaneliai 
atidalina Europą nuo Azi
jos. Bosforo pertaka yra, 
kaip koki vartai iš Juodųjų 
Jūrų į Marmoro Jūras. 
Bosforo pertaka turi 18 
amerikoniškų mylių ilgio ir 
vietomis tik 400 pėdų plo
čio; tai siauras, bet gilus 
vandens kelias.

Iš Juodų Jūrų plaukianti 
laivai per Bosforą įplau
kia į nedideles Marmoro 
Jūras, o iš šių per Darda
nelius į Aegejo (dalį Vi
duržemio) Jūras.

Dardaneliai yra apie 40 
amerikoniškų mylių ilgio ir 
jų plotis tarp vienos ir ke
turių mylių.

Bosforas ir Dardaneliai 
labai dideles svarbos turi 
Sovietų Sąjungai, kuri iš 
Juodųjų Jūrų per tas per
takas gali išvežti į užsienį 
tavorus ir iš ten parsivežti, 
kas jai reikalinga. Nei vie
nai kitai šaliai pasaulyj ne
turi tokios didelės svarbos I
Bosforas ir Dardaneliai, 
kaip Sovietų Sąjungai. Tie
sa, jie tarnauja išplaukimo 
keliu Rumunijai, Bulgari
jai ir dalinai Turkijai. Bet 
pirmųjų dviejų prekyba ne
prilygsta prie Sovietų Są
jungos, o Turkija, turėda
ma plačius pakraščius Vi
duržemio Jūros, pilnai gali 
apseiti be 'tų prieplaukų.

Buvusiai; Rusijai, o da
bar Sovietų Sąjungai, tos 
vandens pertakos vieninte
liai vandens keliai iš Odes- 
sos, Sevastopolio, Batumo, 
Boti, Novorosijsko ir dau
gelio kitų prieplaukų. Jau 
virš tūkstanti metų atgal 
Rusijos gyventojai supra
to Bosforo reikšmę ir ne 
kartą rusų pulkai apguldi
nėjo Caregradą (dabartinį 
Istanbulį), kariavo prieš 
graikus.

Dabar Bosforą ir Dar
danelius valdo Turkija. Ji 
tartum savo rankose turi 
Sovietų Sąjungos raktus į 
pasaulį pietų pusėj. Užten
ka pažvelgti į žemlapį, kad 
suprasti, kokios milžiniškos 
reikšmės Sovietų Sąjungai 
turi Bosforo ir Dardanelių 
pertakos, kaip ekonominia
me gyvenime, taip ir apsi
gynimo reikaluose.

Ko Mokina Istorija?
Sovietų laivai negali 

Juodųjų Jūrų išplaukti 
pasaulį nepereidami Bosfo
rą ir Dardanelius. Jie 
negali ir į savo prieplaukas 
grįžti, jeigu jiem kelią pas
totų Turkiją. Joki laivai 
negalėtų pereiti per tas 
sąsmaugas, be Turkijos su
tikimo. Kada 1915 metais 
Anglija ir Francija panorė
jo jėgos pagalba prasilauž
ti per Dardanelius į Juodą
sias Jūras, tai jos ten tu
rėjo per 200,000 nuostolių 
užmuštais, sužeistais, nete
ko kelių karo laivų ir turė
jo atsitraukti.

Karo srityj Bosforas ir 
Dardaneliai Turkijai turi 
tik tiek reikšmės, kad iš 
vandens pusės apsaugoja 
Istanbulį ir neįleidžia išvi
ri užsimokėti kelionės išlai
das.-

duržemio Jūros priešo ka
ro laivus, kurie galėtų bom
barduoti Turkijos prieplau
kas ant Juodųjų Jūrų 
kranto.

Bet visai kitą svarbą tu
ri Sovietų Sąjungai. Bosfo
ro ir Dardanelių buvimas 
Turkijos arba kokios kitos 
valstybės rankose, Sovietų 
Sąjungą priverčia turėti at
skirą karo laivyną Juodo
siose Jūrose, kuris negali iš 
ten išplaukti. Tokio laivy
no išbūdavo jimas ir už
laikymas atsieina šimtus 
milionų dolerių. O Sovietų 
Sąjunga yra priversta turė
ti Juodose Jūrose galingą 
karo laivyną, kuris galėtų 
ne vien nuo tų jūrų kaimy
nų karo laivų apginti So
vietų prieplaukas, bet ir 
nuo kitų šalių laivų, kurie 
gali atplaukti (su Turkijos 
sutikimu) per Dardanelius 
ir Bosforą į Juodąsias Jū
ras.

Tokių atsitikimų istorijoj 
jau buvo. 1854-1855 metais 
Turkija, Anglija, Francija 
ir Sardinija vedė karą prieš 
Rusiją. Anglijos ir Franci
jos karo laivynai atplaukė, 
atvežė a r m i j ą, išsodino 
Kryme ir per 11 mėnesių 
apguldinėjo Rusijos karo 
laivyno prieplauką Sevasto-

sakoTai Čiang-kai-šeko sūnus, leitenantas Čiang Vego, 
kalbą New Yorko chiriiečiams apie tai, kaip reikia gel
bėti Chiniją, kurią užpuolė Japonijos plėšikai.

Laiškas iš Dzūkijos

iš

Kada Rusijoj įsikūrė So
vietu valdžia, tai nuo 1918 
iki 1921 metų ten pat Juo
dojoj Jūroj plaukiojo An
glijos ir Francijos bei kitų 
imperialistų karo laivai, 
bombardavo Sovietų kraš
tus, gelbėjo baltiems. Kad 
Sovietai galėtų atreYnt prie
šą iš Juodosios Jūros, tat 
priversti turėti laivyną, ku
ris galėtų apginti savo 
kraštą.

Tiesa, sulyg Lausanne, o 
vėliau Montreaux sutarčių 
per Bosforą ir Dardane- 
lius neturi Turkija teisės 
įleisti kitų valstybių karo 
laivus. į Juodąsias Jūras, 
kaip tik Sovietų, Rumuni
jos ir Bulgarijos, tai yra tų 
valstybių, kurios yra Juo
dųjų Jūrų kaimynais. Bet 
sutartys yra tik laikinas 
dalykas. Užtektų Turkijai 
susidėti su Anglijos ir 
Francijos valdonais karąn 
prieš Sovietus, kaip per tas 
pertakas pribūtų Anglijos 
ir Francijos karo laivai į 
Juodąsias Jūras užpuolimui 
ant Sovietų.
“Įplauks, bet Neišplauks!”

Dabar, kada Anglija, 
Franci ja ir Turkija turi ka
rinę sutartį, tai vis dažniau 
skaitome spaudoj, kad An
glija ir Franci j a siųs savo 
karo laivus’ per Dardane- 
lių ir Bosforo pertakas į 
Juodąsias Jūras ir ten puls 
Sovietų laivus, kurie veža 
iš Batumo aliejų į Rumu
niją, nes būk tas aliejus per 
Rumuniją .pasiekia Vokieti
ją. Sovietai turi pilną teisę 
parduoti aliejų Rumunijai, 
Vokietijai, Anglijai, kam 
tik nori. Sovietai nėra kare 
ir ne jų reikalas, kaip eina 
karo reikalai Fra nei jai, 
arba Vokietijai. Jeigu An
glija ir Franci ja nori, tai 
jos gali, prisiųsti savo žiba
lo laivus į Sovietų Juodųjų 
Jūrų prieplaukas ir parsi
vežti. O jeigu Vokietija per
ka Sovietų žibalą, tai nie
kas negali Sovietams už
drausti parduoti. Tokios 
yra bepusiškos valstybės 
teisės.

.>.(Tąsa ant 5-to.pusl.)

Sveikas Broli Petrai!
Ačiū už laišką ir laikraš

čius (angliškus), bet gaila, 
kad “Laisvės” iškarpų, ku
rias sakai įdėjęs angliškuo
se laikraščiuose — neradom, 
mūs ponai jas iškrapštė.

Taipgi elementorių “La
bas Rytas” gavom—-ačiū!

Šią žiemą didesnių darbų 
jokių neužsiėmėm—nusipir
kom 5 metrus malkos, tai 
vėl apie namus šį tą dirbi
nę j am, ir viskas, nes ne
paprastai buvo šalta! Štai, 
jau kovo 22 diena, užporyt 
Velykos, o čia bratuliu lan
gai kvietkuoti, apšalę, rogė
mis važinėjam. Tik sniegas 
ir sniegas visur. Naktimis 
taip šalta, kad tvoros braš
ka nuo šalčio! Medžiai di
desni, o ypatingai jauni 
čiepai sušalo, sutrūkinėjo 
nuo šalčio.

Beje, kablegramą gavom, 
klausiant ar išvažiavo Ele
na? Bet mes turėjome už-! 
simokėti už tą kablegramą 
18 litų (o ta kablegrama 
buvo apmokėta ir už atsa
kymą, bet Lietuvoj jau to
kia mada!—Petras).

Dabar truputį apie 
kareivius, kurie stovi 
tu j e.

Žinai, Petrai, netik mano 
amžiaus (laiško rašėjas 17- 
kos metų), bet sakoma, kad 
kiti dzūkai, kaip iš vystyk
lų išsirito, ir kiti žilos gal
vos susilaukė, tad nėra ma
tę tokios mechanizacijos: y 
tankų, armotų, automobilių 
ir visokios rūšies kitokiu C I 
motorinių vežimų...

Nuvažiavę į Alytų mes 
kartais jaučiamės, kad kur 
tai Maskvoj esam. Rusai, 
rusai, ir rusai...

Viso Alytuje raudonar
miečių yra 20 tūkstančių. 
Jie Alytuje turi apsitvėrę 
savo tam tikrą rajoną spy
gliuota tvora. Jie mūsų 
jokių švenčių bei nedėlių 
visiškai nepaiso; jie sau 
dirba visada, o jeigu šven
čia, tai pagal savo kalen
dorių. Raudonarmiečiai ka- 

1 reiviai nuolat užsiėmime, 
nes mūs Lietuvos kareiviai 
yra apmokomi tik tam tik
ro užsiėmimo ar amato, o 
Sovietų kareiviai mokinami 
visame kame—bendrai!

Raudonarmiečių kiekvie
nas kareivis moka vairuoti 
automobilį, tanką ir moto
ciklą; o gal ir orlaivį. Bet 
orlaivių dar Alytuje nėra; 
jie tik ruošia čia aerodro
mą, ir veikiausiai vasarą 
skraidžios virš mūsų Dzū
kijos sostinės Alytaus šim
tai plieninių paukščių, kaip

rusu
Aly-

rą, kaip Amerikoje kad 
skraido dideliais būriais.

Rusai rogių neturi; jie 
važiuoja ir žiemą su ratais. 
Bet jie turi tokius gruzavi- 
kus, kurie sniegą nuvalo 
nuo kelio; tas pasitarnauja 
ir mums.—Po didelių pus
nių, pervažiuoja rusų gru- 
zavikas, ir kelias lygus— 
net miela juo važiuot.

Jie čia turi ir arklių; ar
kliai gražūs, pašerti gerai. 
Važinėja su pavalkais, be 
lankų; pas mus gi niekas 
taip nevažinėja.

Jų kareiviai labai links
mi; yra jaunučių, bet jau 
yra ir pagyvenusių; kiti su 
barzdomis. Bet pasirėdę vi
si gražiai! Labai įdomu 
matyti, kad' jie maršuoja. 
Tai be galo gražus vaizdas! 
Maršuojant keliese su ar- 
moškoms drožia smagias 
polkas arba “kazačką”... 
Dainuoja labai gražiai, kad 

|iš šalies beklausant tik pa
junti, kad pro nosį jau ri
tasi ašara... Nuo jų ir 
mes mokinamės dainuoti.

Per Alytų visada jie mar
šuoja su savo vėliava—kū
ju ir pjautuvu! Tai stačiai 
stebuklai! Kas galėjo pa
manyti, kad Alytuje kada 
nors eis kas nors su iškelta 
raudona vėliava—su kūju 
ir pjautuvu! Ir jie nieko 
nebijo, ir jiems niekas nie
ko nesako ir nedaro.

Be to, šie mūs ruskiai 
yra ir mandagūs. Aną sykį 

I susirgo mūs Onutė, per
traukė mokyklą ir ją ve
žiau pas daktarą. Beva
žiuojant pavijo rusas moto- 
ciklistas ir mūs arklys pasi
baidė ir mus išvertė ir pa
bėgo ... Tas motociklistas 
sustojo ir pagelbėjo viską 
mums susitvarkyt; suran
kiojo iš rogių iškritusius 
dalykus ir labai atsipraši
nėjo. Gaila, kad mes nega
lėjom tinkamai susikalbėti!

Ant raudonarmiečių ra
jono vartų padaryta didelė 
bromą, su dideliu pjautuvu 
ir kūju. Įėjimo vartai gra
žiai atrodo.. .

Beje, apie 6 raudonar
miečiai yra jau mirę; čia 
pat prie kelio gražiame pu
šyne jie ir palaidoti; ant jų 
kapų gražūs paminklai, ir 
ant visų kapų žvaigždės su 
kūju ir pjautuvu...

Na, tai užteks apie rusus. 
Kaip įsigysiu naują plunks
ną, tai parašysiu apie mūs 
kaimo ir apylinkės jauni
mą ir daugiau naujienų.

Būk sveikas ir atrašyk!
Tavo brolis,

Julius Baranauskas.
tu pasakojai... pereitą vasa-| Veismūnai, kovo 22, 1940.
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We Declare Peace
We declare peace.
This is no casual or sentimental gesture. Peace at this mo

ment in history is an undertaking as difficult in its own way as 
war. It involves the shouldering of a great task and the facing 
of many problems of which war, among other things, is an 
evasion. We hold that a nation which has failed in the problem 
of peace has no business launching into war.

We of America have just wallowed through ten years of de
pression and" are still mired in economic and social troubles. 
Fully 11 million of our men are unemployed. Fully 25 milion of 
our people are dependent on relief. Those who do have jobs or 
small businesses enjoy no security.. We do not feel ourselves in 
any position to march on crusades.

We do not propose to participate in any way in the war now 
blazing in Europe for the following reasons:

1. The average European statesman is as > crooked as a dog’s 
hind leg.

2. The war aims of the various conflicting powers are ob
viously hypocritical.

3. The European situation is bound up in the threads of in
trigue like a cocoon which is destined to hatch out a typhus bug.

4. Industrialists and financiers are obviously making money 
out of it and any man is an utter fool to march on any crusade 
wherein somebody makes a profit every time he shoots a gun off.

5. Anyone who believes what he reads in the daily papers 
should have his head examined.

6. War costs too much and you don’t get anything for it.
7. The various powers now defending democracy in Europe 

don’t have enough democracy in their own countries to examine 
under a microscope.

8. The various peoples'of the various countries will probably 
knock the blocks off their various rulers before this thing is 
through, and that’s all right.

9. We have too much work to do here at home.

- <

Brooklyn Wins!

April

Cancer WarningsbeApril
best

in.
in

April Calendar 
For Metro Area

16—B’klyn LDS Forum Group 
discussion evening on Dar
win, Freud and Schopen
hauer. Meet at 7:30 p. 
at 378 Hooper Street, 
Brooklyn, N. Y.

21—“Kruprotas OželTs” to
presented by Newark Siety
no Chorus at Lithuanian 
Hall, 180 New York Ave. in 
Newark.

Trecias puslapis

STUDENTS PREPARING FOR OWN DAY 
ON APRIL 19 TO VOICE POWERFUL

SENTIMENT TO KEEP US OUT OF WAR

Ap<il
(

April

April

21—Laisve’s Ball at the Cen
tral Palace Hall, 16 Man
hattan Ave. George Kazake
vičius orchestra, 35c admis
sion.

27— L.D.S. Builders Spring 
Frolic Dance at the Citizens 
Club on Union and Stagg St. 
Admission 35c.

28— Great Neck’s Pirmyn Cho
rus presents “Nebaigta Ko
va" at 5.30 p. m., 91 Steam
boat Rd. Admission 50c.

Humming birds require food every 
fifteen minutes because of the ener
gy they use up so rapidly.

Anti-Lynching Bill

every trick will be used to 
this bill from coming to a 
You also know that there are 
than enough votes to 
does come to a vote.

pass it

led by 
Texas,

—Excerpts from a Bulletin issued 
by the National Association for the 
Advancement of Colored People.

On Monday, March 25, the Senate 
Judiciary Committee voted 12 to 4 
to bring the Wagner-VanNuys-Cap- 
per federal anti-lynching bill to the 
Senate calendar for action. This 
means that in the regular course 
of business the anti-lynching bill 
will come up for debate.

You know from past experiences 
that 
keep 
vote, 
more 
if it

The enemies of this bill, 
Senators Tom Connally of 
and Theodore Bilbo of Mississippi, 
are threatening the usual filibuster. 
They intend to try to talk the* bill 
to death. They know it will pass 
if a vote is taken, but they will try 
to block a vote.

One of the methods of breaking 
a filibuster is the cloture rule 
which limits debate on a bill and 
permits it to come to a vote at a 
specified timbr-Tn order for cloture 
to go into effect two-thirds of the 
Senate must vote for it. 
majority is not enough.
What Can

1) You 
from you 
to fight 
them to vote for cloture to break 
a filibuster if one should be started 
against the bill. Ask them to be sure 
to be on the floor and to vote for 
the bill. This is a political year. 
We must be on guard against any 
tricks to delay or sidetrack this bill.

Senators 
their ears 
They will 
back home 
loudly enough and in great enough.

A bare

the Bill?
senators

You Do to Help 
can write the

own state asking them 
against filibuster. Ask

and political leaders have 
to the ground this year.

listen to voices from 
if those voices will speak

EXTRA! EXTRA!
The Brooklyn Builders de

feated the Maspeth Caval
cades for the N. Y. Division 
Championship of the Metro 
Bowling League Sunday.

Six danger signals were empha
sized at the symposium conducted 
by the Women’s Field Army of the 
American Society for the Control of 
Cancer in the Hotel Pierre. Dr. 
Frank E. Adair, chairman of the so
ciety’s executive 
them

committee, 
in this order:

An ulcer, sore or eruption 
does 
weeks.

A mole which starts to
A lump in the breast.'
A persistent aversion to 

chronic indigestion.
Bleeding from any of the body 

cavities.
Deep ‘bone pains which are worse 

at night.

not heal within six or

lists

which 
eight

grow.

meat or

Sietyno Presents 
Operetta

NEWARK, N. J. — One of the 
best comedies of the season will be 
presented by the Sietyno chorus this 
Sunday. “Kuprotas Oželis” (The 
Hunchback Goat) is the operetta 
which we will perform for your en- 

thetertainment on April' 21 at 
Lithuanian Hall in Newark.

John Valentis, one of the 
Lithuanian directors, has worked to 
make us all know our parts. B. Ša
knaitė, our chorus teacher, will di
rect the musical end. In two of the 
leading roles will be found our own 
Bobby Žukauskas and Ann Stellman. 
And need we mention that the Sie
tyno Chorus will do the singing?

“Kuprotas Oželis" will be pre
sented Sunday, April 21, at the 
Lithuanian Hall, 180 New York Ave. 
in Newark. The program begins at 

. m. Come down and enjoy it!
—A. Member.

7 P

Lambdas Hold
Social

volume.
2) You can appoint a committee 

of your organization to get letters 
written to senators from your state. 
This committee should be a work
ing committee, not a paper commit
tee, willing to put in time and ef
fort for the next few weeks on get
ting letters written to Washington.

The committee should use the te
lephone notes to personal friends, 
and door-to-door canvassing to get 
these letters written. It should visit 
organized groups and churches and 
make appeals for letters to be writ
ten.

3) Get prominent and influential 
people, white and colored, in your 
city 
tors 
vote

4) 
unions to write letters, official let
ters from the organization itself, 
and individual letters from members. 
Caution them, however, that FORM 
letters sent in batches are not very 
effective, and will be dumped in 
waste baskets.

The anti-lynching bill is now in 
the hands of the voters at home. 
It has been steered carefully 
through the advance stages and got 
safely through committees. The 
House has passed it.

It will become a law if the Se
nate passes it. The Senate will pass 
it if the pressure from the voters 
back home is strong enough. Please 
have your organization go to work 
on this most important part of the 
campaign AT 
within 
to the

to write letters to the sena- 
from your state urging them to 
for the anti-lynching bill.
Get organizations and labor

40. You’re too old to work here.”“Sorry, Farnsworth, but we fire men at

BRIDGEWATER, Mass. — Al
though much hasn’t been written 
about the Bridgewater Lambda Del
ta SigmaS lately, we have been hold
ing regular meetings and socials.

The boys were scarce and so our 
last social wasn’t as large as it 
should have been. But even if the 
boys did miss 
made up for 
entertainment 
it.

Of course.
in singing a German ditty, but he 
wouldn’t sing an encore. I wonder 
who started that “Making a Fool of 
Yourself" game? Don’t you think 
that “White Rabbit” is the duckiest 
of all the games played? It cer
tainly fooled everyone!

Winnie Winkle.”

it, the girls certainly 
it; when it came to 
there was plenty of

Al S. did a good job

Humming birds depend upon in
sects as their main sustenance and 
not so much on nectar.

Lith-English 
Self-Instructor

Learn to speak and 
read in Lithuanian! 
Order your copy 
this valuable book. 
$1.25 in advance.

of

to be published in July by 
Lithuanian Daily Laisve 

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

ONCE. Victory is 
our grasp if we will fight 
finish.

birds were a complete sur-The
prise to the discoverers of this con
tinent because humming birds are 
indigenous to the Western Hemis
phere.

FRANKLY SPEAKING
BIRUTE FULTON.

THE EPIC OF LITHUANIA
ĘJ-

“... merely players”
Tucked away just off Union 

Square, the Lyric Theatre, once a 
girlie-girlie house, now boasts of 
sheltering an ambitious, hard-work
ing group of young actors who call 
themselves ”... merely players.” 
After futile and discouraging at
tempts to break into Broadway’s 
almost closed field, these youngs
ters decided that if they were to 
act they would have to have their 
own stage, and proceeded accord
ingly.

Mr. Thorburn, publicity manager, 
told us witji some pride: “We be
gan February 16 and played to 12 
people. The second night we had an 
audience of 250. “Othello” was our 
first play and Margaret Webster, 
the Shakespearean authority, was 
interested in us to the extent of giv
ing some very valuable hints. Eric 
Hardt, once instructor in N. Y. U., 
heads the group. We expected to 
make this a profitable, permanent 
affair, and in the future intend to 
produce modern plays.”

The group is cooperating in the 
full sense of the word. Some work 
part-time during the day; 
have incomes. They act, 
scenery, distribute handbills, 
house and are not above the
est task for the cooperative welfare;

Without capital, without an “an
gel,” these hopeful youngsters are 
thumbing their noses at Broadway 
and are acting the present “Lysi- 

• strata" with fnuch gusto and spirit.

rainbow-hued, wobbly-headed dwarfs, 
of silver queens and sword-pawing 
bulls,' of seagreen, fire-snorting dra
gons, of veiled senoritas and ruffled 
Congo dancers, glittered and 
flashed in a riotous, colorful land 
of make-believe. Truly, I was quite 
carried away, viewing this dream
land.

At the beginning it was hard to 
remove the cloak of adulthood and 
see with fresh, childlike eyes again. 
The short years wearing it did not 
measure to its heavy dullness or its 
cold unimaginative eye. It lay heavy 
on my shoulders, 
grimly demanding 
reality.

Yes, 
stand, 
of the 
ing in 
gotten
ver fully dying, helped.

There I sat, in the Majestic The
atre, surrounded by children and 
adults, and gradually gave myself 
up to its delights, splashing light- 
heartedly with them in the myriad 
of color and movement. The most 
popular puppet, the Professor, pi
anist extraordinary, virtuoso of the 
ivories, student 
grave and wise 
gave his slightly 
ivating everyone

What better holiday, what bet
ter trip can one take from an un
stable, illogical, insecure, fear-rid
den, war-torn world than to this 
simple, two-dimensional world of 
pUppetland ? There were strings 
attached, of course, but none vis
ible to the childlike eye.

Chapter XVIII

JULY 26, 1914, Russia mobilized.
Encouraged by the military lead

ers of France, the Czar and his ad
visers believed the time was now 
ripe for war against Austria and 
Čermany for the redivision of lands 
and colonies.

The warm-water port of Constan- 
tinopole and the straits loomed large 
in Russia’s imperialist 
ditional support from 
already been secured 
felt free to advance 
terests following the 
an crisis.

On August 1 Germany declared 
war upon Russia. Two days later 
war was declared against' France 
and the whole world was irrevocable 
going down the low road to de
struction.

eyes. Uncon-
France had 

and Russia 
her own in- 
Austro-Serbi-

Russians.

doubly heavy, 
its full weight of

to look, to under- 
But the artistry

it was hard 
to relive.
Piccoli puppets was entangl- 
its magic and perhaps a for- 
remnant of childlikeness, ne-

others 
move 
clean 

mean-

SAN FRANCISCO—In the wake of national Peace Day ob
servance throughout the country, America’s students today pre
pared for their own anti-war demonstrations on April 19.

In California, at the University of California at Los Angeles, 
The Daily Bruin found that 97 per cent of over 100,000 students 
polled were opposed to thdp---------------------------------- —-
United States entering the war 
as an active fighting agent. The 
UCLA findings have been substan
tiated by polls at other institutions 
of higher learning. At the college 
of Puget Sound 98 per cent express
ed the desire that the United States 
should not enter the war. At Har
vard, 95 per cent came to the same 
conclusion. At the City College of 
New York, 97 per cent were against 
America’s involvement in the war. 
And 97 per cent of the Catholic stu
dents, polled through America, felt 
that the Yanks should stay over 
here.

Additional polls revealed that at 
Temple University in Philadelphia 
466 as against 67 believed that “in 
this war we can support neither 
side." Finally, a nation-wide survey, 
conducted by American Student Opi
nion, revealed that over 80 per cent 
of the male students would not vo
lunteer if the United States went to 
war for other reasons than 
fense of the country.

The figures come to life 
anti-war expressions of the 
press. "We have to keep out of it, 
but we cannot keep out if we take 
sides." The Daily Kaimin of Montana 
State University states.

“Sweet and seemly it is to live

the de-

in the 
college

for one’s fatherland,” is the way the 
Daily Texan puts it.

“Only by preserving peace can a 
nation preserve freedon of speech 
and press,” is the expression of the 
Daily Kansas.

A representative student editorial 
on the war, in the Akron Buchtelite, 
of the University of Akron, declares:

“The Allies would as soon cut our 
throats as would Hitler.

“Both sides are fighting a selfish 
fight, no matter how much the in
terventionists cry out to save demo
cracy. England and France aren’t 
fighting for anything but England 
and France.

“And there 
should fight 
France.”

With this tremendous peace senti
ment as a basis, the plans for the 
April 19 strike are moving forward 
rapidly.

Organization for the strike is, in 
the main, taking two forms: the 
formation of the Yanks Are Not 
Coming Committees in all class
rooms, clubs and organizations; and 
the setting up of peace councils in 
the schools.

The peace work is being coordi
nated by the United Student Peace 
Committee, on a nation wide scale.

The U. S. in Films
“The Fight for Life”

is no reason why we 
for England and

Three motion pictures produced by the Federal Government, 
have made cinema history since 1937. Under the brilliant direct
ion of Pare Lorentz, three great documentary films have been ' 
issued, “The River,” “The Plow That Broke the Plains” and the 
current, “The Fight for Life.”

But at this moment, whenS ——
“The Fight for Life” is such a
success, Congress abolished the U.S.
Film Service by failing to make any 
appropriation for its expenses.

Audiences throughout the country 
have been enthusiastic over these 
films. Critics have, received them 
with open arms. Then why' the 
shortsightedness of the Appropria
tions Committee?

the film from being seen by millions 
of people. The Legion of Decency 
concluded after seeing “The Fight 
for Life" that the “depiction of the 
dangers attendant upon childbirth 
may affright some audience mem
bers.” The Maternity Center As
sociation of New York whose board 
consists of reactionary clubwomen, 
millionaires posing as philanthropists. 
A. M. A. physicians and other Park 
Avenue “professionals” condemned 
the film because it will bring “fear 
and terror” to the women.

Kruif’s 
“Why 

has ir-
Com-

thelike
of the WPA whose 
extinguished last 
the unpardonable 

Service has had the 
discuss the poverty 
of the population

CIO

“The Fight for Life” has already 
brought fear and terror but only 
to those in high places who are 
afraid of “The Fight for Life,” 
afraid of the people, afraid of any 
kind of a fight for human rights. 
Unless something is done about it 
quickly, it looks like curtains fob 
the U. S. Film program. Meanwhile 
go see the film while you can. 
It is a classic in the documentary 
form, a work of great art and an 
experience in the theatre not easily 
forgotten.

It seems that Pare Lorentz has 
gone too far in “The Fight for 
Life.” In presenting such a power
ful dramatization of the maternal 
welfare chapters of Paul de 
profoundly disturbing book, 
Keep Them Alive?” Lorentz 
ritated the Appropriations 
mittee something awful.

Lorentz’s group, much 
Federal Theatre 
light Congress 
year, has done 
thing. The Film 
impertinence to 
of two - thirds
through a medium that reaches mil
lions of people, at a time when uhity 
is needed now more than ever in 
support of big business. Pare Lo
rentz has done even more than that. 
He has used for this purpose funds 
out of the national treasury, every 
penny of which is needed for union
busting and battleships. From the 
committee’s viewpoint it was alright 
for the Film Service to uncork 
everything they had when the 
ministration was “liberal” and 
sumably on the side of labor 
times have changed. There’s a
in Europe. A spectre is haunting 
the world. Civilization as we know 
it is in danger. Labor’s needs, that 
is, the needs of 95 per cent of the 
world population, are thrilling a s 
compared with this universal ques
tion—a question that puts a 
ferent light on everything.

Here’s the way the 
probably discussed by 
wished to see the work 
films curtailed.

To Oppose 
FDR War Drive

into the war. 
continued to advance 
States but they were 
feel the tremendous 
and strength on the

Tannenberg
On the same battleground where 

many centuries ago the Lithuanian 
armies under Vytautas defeated the 
Teutonic Order, the Germans took 
revenge.

The Russians met disaster and 
were all but wiped out by Hin
denburg on August 23, 1914. Russian 
strength had spent itself and the 
army retreated across the Nie- 
men into Lithuania.

Here, on the banks of the river, 
they made a stand and temporari
ly held up Hindenburg’s • soldiers. 
But the handwriting was already 
on the wall. The corruption of the 
Russian military was obvious. Sol
diers had been sent to the front 
without guns. Food was scarce 
supplies constantly ran low.

Lithuania Ravaged
In their retreat in 1915

States was drawn 
The Germans 
in the Baltic 
beginning to 
loss of blood
Western Front.

Realizing the threat of an upris
ing within Lithuania itself because 
of the severe rule of the Germans 
and the encouragement coming from 
the revolutionists in 
German Occupation
made overtures to the Lithuanians.

Russia, the 
Government

and

Ad- 
pre- 
but 
war

SAN FRANCISCO. — The 
Industrial Union Council this week 
asked the state executive board of 
Labor’s Non-Partisan League to 
lake a stand against the reactiona
ry, pro-war drive of the Roosevelt 
administration.

Foreshadowing a request of or
ganized labor that next weekend’s 
platform convention of the Patter
son independent ticket take a strong 
stand aginst a third term for Pre
sident Roosevelt, the council an
nounced unanimous adoption of a 
resolution asking the LNPL board 
to reconsider its stand straddling 
the issue.

The resolution placed the council 
on record “urgently requesting the 
state executive board of Labor’s 
Non-Partisan League to reconsider 
its action of March 31 and retract 
all implications that would indicate 
condoning the retreat by Roose
velt from constructive programs ad
vancing labor and social legisla
tion."

The CIO resolution was adopted 
after spirited debate in which the 
reactionary role of the Roosevelt 
Administration since the European 
war began was sharply brought for
ward by many speakers.

Louis Godblatt, CIO state secre
tary, voiced approval of the stand 
taken 
Lewis 
term 
other 
tiate 
that the Roosevelt Administration 
was attempting to lead the nation * 
into war, and concluded: “This is 
a question of the unions showing 
leadership. Unless we warn the < 
membership as to what is in store, 
in the future, when it becomes clear 
just what is happening, the work
ers will hold their leaders respons-

Declaration of Independence ’ 
In the 

was held 
taken to 
Lithuania 
gether. 
the^ Lithuanian Taryba made an of
ficial agreement to incorporate 
Lithuania with the fortunes and 
future of the German Empire.

Naturally such a proclamation did 
not meet with the favor of the 
Lithuanian people. Despite the laws 
protests increased and the Lithuani
an Taryba (Council) on February 
16, 1918, signed the Lithuanian De
claration of Independence:

“The Council of Lithuania, as 
the sole representative of the 
Lithuanian people, in conformity 
with the recognized right to na
tional self-determination, and in 
accordance with the resolution of 
the Conference of Lithuania held 
in Vilna, September 18 to 28rd, 
1917, hereby proclaims the resti
tution of the independent State 
of Lithuania, founded on demo
cratic principle, with Vilnius as 
its capital, 
rupture of 
erly bound 
nations.”

fall of 1917 a conference 
at Vilna and steps were 
bring the ties between 
and Germany closer to- 

In December of that year

dif-

matter 
those

of Lorentz’s

was 
who

Beginning of War
Barely ten years ago the Russian 

Empire met disaster in the war with 
Japan. But the ruling element in 
Russia had long forgotten this les
son in their confident greed to in
crease their power.

Germany did not regard Russia as 
a dangerous enemy and therefore 
pitted her greatest strength against 
France, hoping to clear her away 
and then be able to face and take 
care of Russia. The army, of 
Czar went into acton.

“Are they making films explaining 
why it was necessary for us to 
abondon our ‘good neighbor’ policy 
in Latin and South America, or 
why we would not be good demo
crats unless we supported the Allies 
against Germany? They are doing 
nothing of the kind. Gentlemen, the 
Film Service has been photograph
ing garbage pails, hungry children, 
bad housing conditions. They have 
been frightening expectant mothers. 
Exaggerating the effect of malnutri
tion upon childbirth. Threatening 
the authority of the American Me
dical Association at a time when a 
National Health program such as 
is outlined in “The Fight for Life” 
would conflict most decidedly with 
the war budget. The situation, 
gentlemen, is alarming. Either the 
U. S. Film Service becomes a branch 
of the Federal Bureau of Investiga
tion or it will get no more funds 
from the committee, etc., etc., ad 
nauseaum."

the 
Russians took with themselves the 
cream of Lithuanian youth who 
were forced to serve in the army. 
The land was pillaged and burned 
in order to leave as little as possible 
to the advancing Germans. Food 
supplies were destroyed, entire vil
lages were burned .to the ground 
and a broken populace was left to 
greet with questionable enthusiasm 
the victorious Germans.

History was now a tragic re-, 
petition. No matter how bad the 
Russians were, Germans couldn’t be 
worse. So reasoned the people but 
the realities of war soon made 
themselves felt. The Germans con
tinued where the Russians left off. 
Lithuania was used as a supply base 
for Germany. Its forests were cut 
to supply the soldiers. Its food, 
grain, cattle, clothing, furniture and 
everything of value was confiscated 
by the army of occupation. The 
people were used as a cheap labor 
source.

Freedom Near
In March of 1917 Nicholas II 

abdicated the Czarist throne and 
revolution spread throughout all 
Russia. On April 6 the United

ftthe

of human nature, 
and very human, 

demented all, capt- 
completely.

Puppet Magic
All the wonderful fairyland of 

sprightly-colored gnomes, dancing 
elves, gauze-winged little people, of

an unknown general 
of the Eastern Front 
rapidly advancing

In Lithuania
The clergy and aristocracy 

Lithuania began to .clamor for 
defence of the Czar. The small 
country of Lithuania was on the 
border between Russia and Germa
ny. Czarist troops helped them
selves to food and supplies as they 
crossed into Germany.

The Russian 
poured over the 
Prussia, meeting 
man resistance, 
the defensive
shone in the homes of Russian im
perialists.

Hindenburg, 
took command 

to stop , the

of 
the f

northern armies: 
borders into East 
only weak Ger-

Germany was oh
and bright lights

and declares the 
all ties which fonn- 
this State to other

by CIO President John L. 
in opposition to the third 

and hinting that labor and 
progressive forces might ini- 
a third party. He charged

įAjJt 
tN> i

the flames of a burningOut of
world the people of Lithuania were 
beginning 
the rights 
berty.

The rebirth of Lithuania was soon 
to be reality.

(to be continued)

to carve for themselves
to independence and li- Yes, “The Fight for life" is be

ing attacked wherever the American 
Medical Association is influential. 
The A. M' A; recently put pressure 
on the, JUj)«w ,£ircuit, and stopped ible.



Ketvirtas Puslapis ' ’ Antradienis, Balandžio 16, 1940

Eltos Žinios iš Lietuvos

>

(Tąsa)
Kažkur toli pasigirsta: nudunda žings

niai, žvangteli raktai ir netrukus nuaidi 
kurčias, begalinis:

—A-a-a-a!
Vėl visų mūsų ištysta veidai, vėl kak

tose išsprogsta akys: jos pasidaro dide
lės ir baltos. Mes vėl visi rėkiam, kiek 
galim. Ir tas riksmas su mažomis per
traukomis tęsiasi pusvalandį, valandą ir 
daugiau. * * *

Baigiasi 1929 metų vasara, prasideda 
rugsėjo mėnuo, artinasi ruduo. Apie tai 
sužinom iš gaunamų laikraščių datos ir 
dirbtinio kalendoriaus. Petras kas vaka
ras nuplėšia lapelį. Nuplėšdamas iškil
mingai paskelbia, kad kas praėjo nebe
sugrįš ir praeitį mesdavo sąšlavynan lin
kėdamas geresnio rytojaus. Padarę šios 
dienos apžvalgą gautume: iš mūsų ka
meros penki draugai nugabenti karce
riu. Iš jų vienam išmuštas dantis, kitam 
prakirsta lūpa, trečias sutrankytas į ko
ridoriaus sienas ir beveik be sąmonės 
įmestas rūsin. Likusieji kits kitam rai
šioja žaizdas arba priiminėja valerijono 
lašus.

Ne kitaip ir gretimoj kameroj. Ten š. 
V. surišta rankšluosčiu galva guli ant 
narų. Suolo kampas kruvinas, po juo 
drybso kelios supuvę silkės. • Šiandieną 
mažai kas valgė. Panašus vaizdas visur, 
kur tik rėkė kaip smaugiami.

* * «
Prieš mūsų langus moterų skyriaus 

ligoninė ir lavoninė. Pirmoj šiandien ry
tą staiga išėjusi iš proto L. Vil-tė. Ji 
šiurpiu, spiegiančiu, visą kalėjimą ve
riančiu balsu klykia, šoka ant lango, 
tampo grotas, šaukia vardus. Sargas ją 
keikia ir graso šausiąs. Gretimam kam
baryj tylu:—žemėj pamestas mūsų drau
gės Klaudinos Krastinaitės lavonas. Jas 
kalėjimo administracija kaip ir mus su
mušė, suspardė, bet karcerin nebesus
pėjo įmesti, nes beauštant vieną išnešė 
lavoninėn, antrą ligoninėn. ,

Neklauskite, ką jos padarė, kuo nusi
kalto, neklauskite, už ką tiek daug kar
ceriuose ir sumuštų. Neklauskit, kaip 
neklausiate, už ką taip prigrūsti kalėji
mai, už ką nuolat nuteisiami mirtin, už 
ką be teismų, dienos viduryj šaudoma į 
demonstruojančią minią. Atsakymas vi
siems vienas ir tas pats: kruvinasis fa
šizmas kovoja su savo priešais.

Mes nepasidavėm baimės ir panikos 
jausmui išgirdę apie draugės žuvimą. Su 
sukaupta energija, su tvirtu pasiryžimu 
revoliucinei ištvermei sutartinai ir ga
lingai uždainavom laidotuvių maršą, r

Ilgametės, įkyrios kalėjimo sąlygos 
kartais ima drumsti gerą tarpusavio su
gyvenimą. Bet po kiekvienos didesnės 
administracijos represijos, po kiekvieno 
kalinių užpuolimo kartu su pogromų au
komis atsinaujina solidarumo jausmas, 
nuoširdus revoliucinis užsidegimas prieš 
bendrą priešą. Todėl laidotuvių daina ne 
tik keršto, paniekos ir pasmerkimo bal
sas tiems, kurie nužudė Krastinaitę, ku
rie atėmė protą Vii., kurie dešimtis pū
do rūsiuose, bet kartu solidarumo, toli
mesnės ištvermės, pasiryžimo balsas. To
dėl jis toks galingas ir rūstus tiems, ku
riems jis grūmoja, kuriems primena, jog 
žuvusio vieton kiti stoja. Užtenka tik su- 
niuniuoti to maršo melodiją ir sargas iš
girdęs puola malšinti. Todėl supranta
mas administracijos pasiutimas išgirdus 
ne vieno niūniavimą, o pusantro šimto 
užsidegusių krūtinių šauksmą:

“Prieš savo skriaudėjus sukils varg
dieniai ...”

i

Netrukus vėl įpuola į mūsų kameras 
sargai, vėl pasigirsta klaikusis:

' . —A-a!
Harmoninga laidotuvių daina virsta 

žvėrišku mušamųjų riksmu, tarsi šis 
riksmas turėtų prikelti iš numirusių nu
žudytąją Krastinaitę. Po keleto minučių 
kalėjime tylu, kaip naktį, tik viena Vii. 
netekusi proto įsikibusi lango grotų te
beklykia, teberėkia.

Pakelėm nuo grindų apalpusį B. Pa- 
guldėm jį ant narų, kuris buvo ne tiek 
numuštas, kiek sujaudintas. Mirties ir 
užpuolimo, išgązdintas, įpuolęs isterikon 
balsų verkia, kukčioja. A. pasilenkė, pa

bučiavo savo draugą ir už peties purty
damas meldė:

—Na nurimk, nieko baisaus neatsitiko.
Rytojaus dieną mums paskelbė baus

mę: atėmė čiužinius, pasimatymus, už
draudė gauti maisto iš laisvės už tai, 
kad mes kėlę triukšmą.

* * *

Pamišimo Giltine
—Milneris išėjo iš proto.
Taip pranešė draugai, kurie gyveno 

kartu su juo vienoj kameroj. Jis jau ke
linta savaitė labaį blogai jautęsis ir da
bar visai pamišo. Anksčiau buvo judrus, 
gyvas, mėgo pasakot, dainuot, dabar ne
šnekus, nusiminęs. Galva nuolat nusvi
rusi ant krūtinės iš burnos šliaukia sei
lės, nesusitvarkęs, kelnės nusmukusios.

Vieną naktį jį pagavo bemėginantį 
pasikart ant lango grotų. Ant kaklo jau 
buvo užnerta kilpa, diržo galą jis rišo 
prie geležies. Draugai jį nuplėšė žemėn, 
atėmė diržą, paguldė, kalbino, anekdo
tus pasakojo norėdami nuraminti.

—Aš nebegaliu taip gyvent,—jis tvir
tino vis tą patį iki pagaliau nebeištarė 
nė žodžio.

Teko jį saugot. Kasnakt pasikeisdami 
tai vienas, tai kitas nemiega, budi. li
kai pastebi jį nerimaujant pažadina ki
tus. Pavojingų daiktų į rankas jam ne
duodavo. Bet kartą jis nustvėrė tuščią 
nuo pieno butelį ir trenkė sau į galvą. 
Butelis sudužo, iš galvos bėgo kraujas, 
bet iki mirties dar toli.

Pasivaikščiot jį reikia veste išvest, 
pats jis neina. Kai mes vaikščiodavom, 
jis stovėdavo atsišliejęs sienos, nuleidęs 
akis ir tik kada-ne-kada sujudėdavo lyg 
nuo šalčio nusipurtydamas. Sargai jį plė
šė nuo sienos ir stūmė vaikščiot. Bet ku
rioj vietoj jį palikdavo, ten jis ir stovė
davo tarsi įbestas baslys.
. Po kiek laiko jį paėmė ligoninėn. Ten 
kaliniai-sanitarai per prievarta keisdavo 
jam skalbinius, felčeriui dalyvaujant už 
neklausymą mušdavo iš šluotos ištrauk
tu kotu. Bet jis tylėdavo nepratardamas 
nė žodžio, tarsi visai jam nė neskauda. 
Kai po keleto mėnesių baigėsi jo baus
mė, pro vartus jį sargai taip pat vilkte 
išvilko, pats jis nėjo.

Laisvė jam buvo nebereikalinga. Ka
lėjimas atėmė iš jo viską, net daugiau 
negu gyvybę. * * ❖

Užvis keisčiau susirgo Šn. Kitų pami
šimo žymes galima buvo pastebėt prieš 
keletą savaičių arba mėnesių. Bet jis vi
są laiką buvo neblogai nusiteikęs, gyve
no kaip ir visi kiti. Tiesa, per lapkričio 
septintą jis buvo smarkiai sumuštas, bet 
tas nenaujiena. Tik vieną rytą visi at
sikėlė, o jis guli. Judina kiti, šaukia var-* 
du, o jis vis guli. Klausia:

—Gal sergi?—Neatsako.
Visiems pasidarė nejauku, kiekvienas 

jautė, kad su Šn. kažkas negera.
Per patikrinimą valdininkas klausia: 
—Kur dar vienas?
—Serga.
Užsirašė gulinčio pavardę ir išėjo.
Toki įvykiai tylomis nepraeina. Jeigu 

felčeris pripažįsta, kad serga—viskas 
baigiasi geruoju — ligonis gauna aspiri
no arba jodo, skaudamai vietai patept. 
Jei ne,—gauna pareiškimą, ir po keleto 
dienų su bliūdu, puoduku ir šaukštu 
kraustosi į karcerį.

—Na, kur ligonis?—klausia felčeris.
—Ant viršutinių narų:
—Ei, ligoni, simuliante, kas tau yra? 

Lipk žemėn.
Šn. nė neatsiliepė. Jis tik sujudėjo ir 

dar labiau galvą apklojo antklode. Fel
čeris pats užlipo, pažiūrėjo pulso ir sa
ko:

—Na, vyruti, tu nesergi. Jei nori iš
vengti bausmės, še proškų ir lipk žemėn, 
antraip nemaloniai liga baigsis.

Proškų nepaėmė ir nieko neatsakė. 
Gulėjo per visą dieną, niekur nėjo, nie
ko nevalgė. Teko mums patiems kreiptis 
pas gydytoją. Bet gydytojas neina pas 
ligonį, ligonis pats turi pas jį ateiti. Te
ko jį veste nuvest. Iš veido matėsi, kad 
Šn. serga, veidas išbalęs, akys dūmais 
aptemę. Gydytojas jį apžiūrėjo ir grą
žino atgal į kamerą. Prisiuntė ir butelį 
kažkokio gelsvo skystimo. Pats jis ne
gerdavo. Reikėdavo pražiodyt ir pilte 
įpilt. Šiaip jau jis buvo ramus, tylėdavo 
ir tylėdavo.

(Bus daugiau)

VILNIUS. — Vilniuje yra 
daug senų ir puikių pastatų, tu
rinčių didelę istorinę vertę, ta
čiau maža tokių, kurie galėtų 
susilyginti savo praeitimi su 
Reprezentaciniais Vald. Rū
mais, kitaip tebevadinamais Vy
skupų rūmais. Pastatyti jie 16- 
tojo amžiaus gale vysku
pams ir čia buvo, jų nuolatinė 
buveinė. Paskutinysis tuose rū
muose gyvenęs vyskupas pavedė 
juos garsiajam Katedros staty
tojui architektui prof. V. Guce
vičiui atremontuoti, kurs rū
mus perdirbo neo-klasiškuoju 
styliumi su puikiu kolonų porti
ku. Prieš pat Lenkijos (ir Lie
tuvos) padalinimą rūmai buvo 
perėję į lenkų “rzeczpospolitos” 
rankas, bet tik trejetą metų 
praslinkus, po trečiojo padalini
mo, Lietuvą prijungus prie Ru
sijos, rūmai perėjo caro nuosa
vybėn. čia gyveno rusų gene- 
ral-gubernatoriai ir pats Mu
ravjovas Korikas, kuriam vė
liau prieš rūmus buvo ir pa
minklas pastatytas, kurį rusai 
1915 m. pasitraukdami “nuko
rę” išsivežė. Tuose rūmuose ap
sistodavo visi rusų carai, pra
dedant Povilu I, čia viešėjo 
Prūsų karalius Vilhelmas, pas
kutinysis lenkų karalius Stani
slovas Augustas ir Prancūzijos 
karalius Liudvikas XVIII; iš 
šių rūmų trumpą laiką 1912 
metais Napoleonas valdė .visą 
Europą. Lenkams po 1920 m. 
spalių 9 d. okupavus Vilnių, 
čia viešpataudavo lenkų vaiva
dos, iš šių rūmų vaivada Bo- 
cianskis likvidavo visas lietuvių 
draugijas, bibliotekas, mokyklas 
ir buvo apamarinęs lietuvių 
kultūrinį gyvenimą; čia atvykęs 
ilsėdavosi Pilsudskis, iš tų rū
mų balkono 1938 m. kovo 19 d. 
ultimatumo dienomis lenkų fa- 
natizuotai miniai šaukiant 
“marš na Kovno” lenkų marša
las Smigly Rydz pritariančiai 
šypsojosi. Šiandie čia gyvena 
Lietuvos vyriausybės aukštas 
įgaliotinis.

Rūmai tebėra apstatyti šim
tus metų išsilaikiusiais bran
giais Liudviko XVI stiliaus ir 
“empire” stiliaus baldais, sieno
se kabo garsių dailininkų pa
veikslai ir Vilniaus vaizdai, 
kambarių lubos išpuoštos bran
giais freskais ir geometrinėmis 
figūromis padirbtas grindų 
parketas. Esama kambarių ir 
su charakteringais baldais, ap
muštais lietuvių namų darbo 
audiniais, kuriuos lenkai bandė 
pasisavinti, kad tai esą jų kul
tūros padariniai. Vestibiulyje, 
didžiųjų laiptų nišoje sukry
žiuotos trys ietys, ant kurių 
užmautas senoviškas geležinis 
aprūdijęs skydas su iškaltomis 
Algirdo ir Birutės figūromis.

VILNIUS. — Nesenai Vil
niuje įsisteigė Vilniaus Univer
siteto Bičiulių Draugija, kurios 
tikslas padėti stiprėti Vilniaus 
Universitetui. Draugija patvir
tinta ir nuo Velykų ' pradeda 
veikti. Dr-jos nariais bus bai
gusieji V. D. Universitetą 
Kaune'arba Vilniuje, nario mo
kestis tik 10 litų metams; na
riai rėmėjai gali būti visi, kas 
tam tikslui paaukos didesnę su
mą arba pasižadės mokėti ilges
nį laiką padidintą mokesnį. Na
riai rėmėjai bus pagerbti ypa
tingais atžymėjimais. Iš Drau
gijos lėšų bus palaikomi Uni
versiteto Vilniuje rūmai, re
montuojami freskai ir stengia
masi Universitetą padaryti tuo, 
kuo jis Lietuvai skirtas būti, 
būtent vyriausiuoju šviesos ži- 
dihiu, šviečiančiu visai Lietuvai 
ir atsispindinčiu plačiausiame 
pasaulyje.

KAUNAS. — Balandžio 12 
d. Geležinkelių Valdyba prade
da 'išsikelti į Vilnių, kur turi 
nuosavus rūmus. SU Valdyba 
persikels 1423 geležinkelių pa
reigūnai tarnautojai.

KAUNAS. — Jau pastatyta 
12 kilnojamų barakų gyventi 
darbininkams, dirbantiems prie 
viešųjų darbų. Tuose barakuose 
galės gyventi 1,200-1,400 dar
bininkų., ; r .

Kaunas, šių metų sausio ir 
vasario mėnesiais suregistruo
ti 124 leidiniai (knygos ir bro
šiūros), išspausdinti įvairiose 
Lietuvos spaustuvėse. Jųjų 
tarpe 104 leidiniai lietuvių 
kalba, 5 lietuvių ir lenkų, 3 
lietuvių ir prancūzų, 1 lietu
vių ir rusų, 1 liet, ir vokiečių,
1 liet, ir žydų, 5 lenkų kalba,
2 rusų kalba, 1 hebrajų kalba 
ir 1 žydų kalba. Praėjusiais 
metais per tą patį laiką buvo 
išleista 117 knygų ir-brošiūrų. 
Kaune per tą laiką išleista 88 
knygos, Marijampolėj 28, Vil
niuj 3, Panevėžyje 2, Kretin
goje 1, Vilkaviškyje ir Kė
dainiuose po 1.

Kaunas. Atgavus Vilnių, 
Lietuva turi betarpišką susi- 
siękimą su Sovietų Sąjunga 
šiais geležinkelių ruožais: 1. 
Vilnius-Pabradė -' Pastoviai - 
Glubokoje, 2. Vilnius - Kena - 
Gudagojis - Minskas, 3. Vil
nius - Stasylai - Lyda ir 4. 
Vilnius - Varėna - Gardinas. 
Dabar norima dar įvesti tiesio
ginį geležinkeliu susiekimą ir 
kitu ruožu, būtent iš Vilniaus 
per Stasylus su Lyda - Bara
novičiais. Tuo reikalu tikimasi 
susitarti artimiausiu laiku.

Vilnius. Vilniuje vėl paju
dėjo grąžinimas į kilimo vietą 
tų asmenų, kurie, yra Vilniuje 
atsiradę ir kurių kilimo vietos 
atiteko Sovietų Sąjungai. Pir
moj eilėj numatyta išvežti iš
vykusių į Sovietų Sąjungą bu
vusio Vilniaus radio fabriko 
“Elektrit” darbininkų šeimas, 
kurios yra užsilikusios Vilniu
je. Be to bus grąžinti į kilimo 
vietas visi tie, kurie pareiškė 
norą ir užsiregistravo vykti į 
Sovietų Sąjungą. Tuo reikalu 
yra Vilniun atvykusi Sovietų 
komisija. Vilniuje yra dar ne
mažai asmenų, kilusių iš So
vietų Sąjungai atitekusių bu
vusios Lenkijos sričių. Jų grį
žimo klausimas tebcpalieka 
atviras.

Kaunas. Naujai įsteigtos 
“Lietuvos filmos” bendrovės 
tiksluose numatyta: gaminti 
kino kronikas, siužetines, rek
lamines, kultūrines ir kt. po
būdžio filmas, jų parašus ir 
kt. šviesoraščio tekstus, pla
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tinti ir eksploatuoti savo pa
gamintas filmas Lietuvoje ir 
užsienyje, atstovauti užsienių 
kino filmų gamybos ir kino 
aparatūros ir t.p. gaminių fir
mas, statyti, nuomoti ir eks
ploatuoti kino teatrus ir tt.

Vilnius. — Vienas belgų 
laikraštis Briuselyje “L’Avenir 
Belge” įdėjo straipsnį “Vil
nius sugrįžo į motiną tėvynę”, 
kuriame pažymima, kad len
kams valdant Vilnius negalėjo 
normaliai plėstis, nes neturėjo 
suaugusio su savimi natūra
laus užnugario, reikalingo 
klestėjimui.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Gaukite Gėry Žolių .
Čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

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

žoles, 15 centų.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužiu

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

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai' 
ir Paltai

' $24.50
Buvo $30.00

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

HENRY NYRINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.
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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, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Dienraščio Laisvės

BALIUS
Išmokėjimui Naujosios Intertype Mašinos

4

□

Įvyks Balandžio 21 April
CENTRAL PALACE SALEJE

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

George Kazakevičiaus 6 Kavalkų Orkestrą
«|«I—u*—irt——m—nu—ni—. u»—-«>—>ii_in—u m>—m—m —iw— ■—.

e

VAIKŲ BALIUS
Nuo 1 vai. iki 5

Vąikam ir tėvam įžanga veltui

Nuo 5 vai. po pietų
Įžanga 35c

B

B
I B

Muzika nuo 5-tos 
vai. po pietų 

Bus ant vietos gaminama 
valgiai ir aptarnaujama 

gėrimais

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

Baliaus Rengimo Komisija.
3SSBSCE
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Antradienis, Balandžio 16, 1940 Penktas puslapis

OPEN DAY AND NIGHT

votėvų gimtosios kalbos daine-

ir

Office Phone 
EVergrecn 8-1000

I
GENTS’ DAYS.

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

DETROIT, MICH.
Lietuvių ^Moterų Pažangos Kliu- 

bo susirinkimas įvyks 18 d. balan
džio, Draugijų Svet., 4097 Porter St., Į 
7:30 v. v. Kviečiame nares dalyvauti. 
Aplaikysite mokesčių knygeles. — 
K. L. (91-92)

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
Tel.: Glenmore 5-6191

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD/ 149 kp. susirinkimas 
įvyks trečiadienį, bal. 17 d., 2316 E. 
Margaret St., 8 v. v. Visi nariai yra 
kviečiami dalyvauti. — P. M. Sekr. ■ 

(91-92)

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

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

SPECIAL KATES PER WEEK

Bosforas ir Dardaneliai

Sovietų 
laivy- 

armija

Jūrų

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Bet Anglijos ir Franci- 
jos imperialistai nori ker
šyti Sovietų Sąjungai, kam 
ji nepasidavė jų valiai, kam 
ji nevirto jų įrankis karui 
prieš Vokietiją. Jeigu An
glijos ir Franci jos karo 
laivai pribūtų į Juodąsias 
Jūras, pradėtų pulti Sovie
tų laivus, tai tas ne vien su
trukdytų Sovietų prekybą, 
bet ir būtų didelis Sovie
tams pažeminimas, kaip ir 
padarymas Sovietų valsty
bės dalinai priklausančia 
nuo Anglijos ir Francijos 
valios.

To niekados nebus! Jei
gu Turkijos valdonai užsi- 
krės tokia liga, jeigu jie su
laužys sutartį su Sovietais, 
jeigu jie praleis Anglijos ir 
Francijos karo laivus pro 
Dardanelius ir Bosforą, o 
tie laivai puls Sovietus, tai 
tada bus karas.
Juodųjų Jūrų karo 
nas, orlaivynas ir 
gins savo teises.

Sovietų Juodųjų
karo laivyno komandierius 
Jumašajev pareiškė, kad 
jeigu tokiais tikslais mano 
Anglija ir Francija prisiųs
ti į Juodąsias Jūras savo, 
karo laivus, tai “jie galės 
įplaukti, bet negalės iš
plaukti atgal.” Tai pareiš
kimas aiškus ir kietai per
se rgstantis karo organiza
torius.

Sovietų Sąjunga nori tai
kos. Ji nori draugingai su
gyventi ir su Turkija, ir ki
tais kaimynais. Bėt jeigu 
bus padarytas užpuolimas, 
tai lai nesvajoja Anglijos ir 
Francijos imperialistai, kad 
jų karo laivai liuosai plau
kios ir puls Sovietus! So
vietai priims • reikalingus 
žygius apsigynimui iš oro, 
jūroj ir padarys žygį saus- 
žemiu, kad kartą ant visa
dos užbaigus tas karo in
trigas. Reikalui esant, Rau
donoji Armija gali pasiekti 
Bosforą ir Dardanelius 
per Balkanus, ypatingai, 
per Bulgariją, užimti juos 
ir tada uždarytų Juodose 
Jūrose Anglijos ir Franci
jos karo laivus. Toki karo

laivai, kurie ten būtų, atsi
dūrę be prieplaukų, atkirs
ti nuo savo šalių, neturėtų 
kito išėjimo, kaip tik pasi
duoti arba nusiskandinti.

Todėl, kada komercinė 
spauda tiek daug kalba, 
kad būk iš Juodųjų Jūrų 
pusės Anglija ir Francija 
gali užduoti mirtiną smūgį 
Sovietų Sąjungai, tat ta 
spauda tiksliai užtyli apie 
tuos žygius, kokius Sovietų 
Sąjunga gali atlikti savo 
apsigynimui.

Sovietų šalis nori taikos, 
bet tuo pat kartu ji apžiū
ri, aprūpina kiekvieną sa
vo kampelį nuo užpuoliko. 
Neseniai atrodė “blogai” 
guli Vladivostokas, ant ku
rio kėsinosi Japonija. O pa
sirodė, kad Japonija negali 
nei ištolo prie Vladivostoko 
prieiti. Tat ir pasakos, kad 
būk turkai, anglai, francū- 
zai lengvai gali pasiekti So
vietų Bakų žibalo šaltinius, 
turtingiausius pasaulyj šal
tinius, sugriauti žibalo per
laidus j Batumą, užduoti 
Sovietams smūgį Juodose 
Jūrose, taip pat yra tik im
perialistų svajonės. Sovietų 
Sąjunga, ypatingai, daug 
rūpinosi ir pasirengė to
kius svarbius, strateginius 
punktus apginti. Tegul ka
ro organizatoriai atmena, 
kad ta šalis ir jos turtai ne
priklauso nuo ju malonės!

D. M. š.

.Deklamavo eilėraščius D. ir 
J. (nesužinojau pavardžių). 
Nors dar vaikai, bet visgi pasi
rodė taipgi pagirtinai.

Vėliaus kalbėjo adv. C. 
Paulauskas iš- Kearny, N. 
Gerai apibūdino dabartinę
praeitą Lietuvos padėtį — is
toriškai. Nepalietė partijų, kas 
yra pagirtina, nes neužgavo 
nieko.

Taipogi puikiai kalbėjo, lyg 
būtų tam ir gimęs, A. Bimba iš 
Brooklyn, N. Y. Publika labai 
žingeidžiai klausėsi jo prakal
bos. Kai kuomet prajuokinda
vo ją savo sąmojingai išreikš
tais prilyginimais.

Po jo kalbos buvo parinkta 
aukų Vilniaus pavargėliams su
šelpt ir lėšų padengimui. Surin
ko apie $27.

Visgi Amerikoje lietuviai ne
snaudžia. Tai yra pagirtinas 
reiškinys. Kaip ten bebūtų, 
meskim į šalį savo pažiūras ir 
jungkimės krūvon. Teisingai 
skamba šie žodžiai “vienybė— 
galybė.” Jei mes, lietuviai, tarp 
savęs sugyvensime draugiškai, 
jei mums lygiai rūpės Lietuvos 
dabartinė padėtis — mes galė
sim daug daugiau jai pagelbė
ti, padėt, negu kad būtume su
siskaldę į atskiras grupes. Lin
deno lietuvių šis parengimas tu
rėtų būti pavyzdys ir kitiems 
lietuviams. Nes į šį paminėji
mą Lietuvos nepriklausomybės 
susirinko visokių pažiūrų žmo
nių. Buvo surengtas skirtingų 
pažiūrų draugysčių. Tai labai 
sveikintina ir ateityj turėtų būt 
visad taip, kaip yra sakoma: 
“du kūnai—viena siela.”

21, J. Miliauskas— nesužino
jau. Ant vice-prezidento, J. 
K. Mažukna 18, V. A. Kerese- 
vičius 19. Ant sekretoriaus, M. 
J. Vinikas 27, K. Michelsonas 
3. Niekas nežinojo, kas jis do 
vienas, mislino, kad “Kelei
vio” redaktorius. Kiek balsų 
gavo Dr. Pilka, nesužinojau. 
Ant iždininko, K. Gugis 18, 
J. J. Bačiunas 18. Kiek gavo 
žebrys, nesužinojau. Ant iždo 
globėjų, S. Mockus 27, E. Mi- 
kužiutė 17, P. Dargis 10. Ant 
daktaro kvotėjo, Stanislovai- 
tis 18. Kitų nesužinojau. Ma
tomai, socialistų kandidatai 
šioj kuopoj prakišo.

Balandžio 8 mirė Vincas 
Marcinkevičius, sulaukęs 70 
metų amžiaus. Buvo antru sy
kiu vedęs. Paliko šeimyną di
deliam nuliūdime, Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis.

Žolynas.
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už įsibriovimą į Daniją ir1 
Norvegiją. Inside Phone 

EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

SL A Rinkiniai
Surinkta Balsavimo Pasekmės 

iš 55 Kuopų
Sekamų kuopų balsavimai 

sudėti bendrai: 11, 16, 22, 30, 
35, 36, 38, 40, 41, 42, 46, 60, 
63, 64, 68, 70, 77, 
104, 
176, 
225, 
262, 
300, 
344,

100,

Newark, N. J
Mirė Gerai Žinomas 

Lietuvis ’
Balandžio 12 dieną pasimirė 

Augustas Laukžemis, sulaukęs 
59 metus amžiaus. Tai buvo 
Newarke ir apylinkėje gerai 
žinomas spaustuvninkas. Pa
liko liūdėsyj moterį, tris duk
teris ir tris sūnus. Bus pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis antradienį, balandžio 
16 dieną, Arlington Holy 
Cross kapinėse. Gyveno po 
num. 199 New York Ave.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius Michael Akialis, Jr., 
kuris užlaiko koplyčią po 
num. 195 Adams St. Rep.

Linden, N. J
Lindeno Paminėjimo 22-jų

Montello, Mass

London. — Buvusi Dani
jos didelė sala Islandija 
jau taipgi yra visiškai vieš
pataujama Anglijos, rašo 
politinis anglų korespon
dentas Augur.

Jis sako, kad Anglija lai
ko iškėlus lazdą ant tokių 
bepusiškų šalių galvų, kaip 
Holandija, Belgija, Portu
galija, Ispanija, na, ir Ita
lija. Jeigu tos šalys eitų su 
Vokietija kare, tai, girdi, 
Anglija galėtų užgrobt jų 
kolonijas, Azijoj, Afrikoj ir 
salose. Sako, tatai padary
tų Anglijos laivynas ir di
džiulė anglų armija Arti
muose Rytuose ir Afrikoj. 
Mussolinis tada, esą, netek
tų Ethiopijos ir Libijos.

109, 
188, 
226, 
263, 
301, 
348,

129,
199,
238,
265,
313,
350,

134, 
200, 
242, 
273, 
315, 
352,

212,
258,
284,
341,

101, 
139, 
218, 
260, 
289, 
342, 
371.

Ant Prezidento
BagoČius ..........,.......... 1,047
Laukaitis ....................... 771
Miliauskas ..................... 225

Ant Vice-Prezidento
Mažukna ........ .. 1,199
Keresevičius ................ 710

Ant Sekretoriaus
Vinikas.......... ................ . 958
Pilka ............................... . 845
Michelsonas ................... . 275

Ant Iždininko
Gugis ............................. 1,001
Bachunas ....................... 643
Žebrys ........................... 254

Ant Iždo Globėjų
Mockus ........ ................ 843
Mikužiūtė ..................... 1,012
Dargis ............................. 919
Brazauskas ................... . 575
Januškevičius ................ 239
Urbonas ......................... . 123

Ant Daktaro-Kvotėjo
Staneslow ....................... 997
Biežis ............................. . 673
Graičiūnas ..................... . 322

Iš
m. Lietuvos Nepriklausomybės 

Atgavimo '
Nors vėlokai, bet vis geriau, 

kaip kad nieko neveikt. Linde
no lietuvių draugijų bendras 
komitetas surengė Lietuvos ne
priklausomybės 22-jų metų pa
minėjimą. Įvyko bal. 7 d.

Tikėtasi buvo, kad susirinks 
daug daugiau lietuvių į šį pa
rengimą. Apsivilta. Kai kas gal 
patingėjo, kai kam gal jau ne
rūpi ir senai yra pamiršta Lie
tuvos žemelė. Nieko nepadarysi, 
gyvenime visaip pasitaiko. Kas 
nenori ateiti, to su virve priri
šęs neatitempsi.

Kitas dalykas taip pat ne
smagus, kad kalbėtojas J. Ty- 
sliava iš Brooklyn, N. Y. neat
vyko. Buvo skelbimuose pra
nešta, kad jis sakys prakalbą, 
bet nepasirodė visai ir nepra
nešė apie savo neatvykimą. 
(Tysliava prisiuntė telegramą 
susirinkimui. Red.) Tiek to 
praeitas dalykas, nebeatitaisysi. 
Tik turi būt žinotina kitam sy
kiui ; jeigu negalima atvykti dėl 
tam tikrų priežasčių, tai reik 
pranešt, kad negaišinus laiko 
bereikalingu laukimu.

Lietuvos Vyčių 113 kuopos 
choras ^pasirodė pačioje pra
džioje, pradedant Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Vėliaus pa
dainavo dar keletą dainelių. 
Mažas choras, vos 14 asmenų, 
bet iš jo su laiku galima tikėtis 
—- išaugs, sutvirtės jr mus dar 
labiaus džiugins. Bravo jam, 
kad nepatingėjo pasimokyti sa-

.'■■j j 'fįįgįįfe

Nors nekurios šiūšapės dir
ba neblogiausia, bet nedir
bančių yra įvalias. Nemažai 
šeimynų, Amerikos piliečių, 
yra ant miesto pašelpos. Lie
tuviams būtų bėdos, jeigu ne 
mūsų lietuviški groserštoriai. 
Laike nedarbo jie savo kostu- 
meriams duoda valgių ant 
knygučių, arti poros šimtų do
lerių. Kuomet kostumeris pra
deda dirbti, štorninkas papra
šo, kad skolas atsimokėtų. 
Tuomet atsiranda tokių kostu- 
merių, kurie eina pas kitą 
štorninką. Iš sykio moka 
cash, o paskui paprašo zduot 
ant knygučių, kol tą apgauna. 
Štorninkai, kad save apsisau
goti, susitarimo neturi.

sunku būtų

atvažiavusių 
ir Norwoodo,

Balandžio 7, 2 valandą po 
pietų, Liet. Taut. Namo school 
ruimyje progresyviškų draugų 
susirinkime kalbėjo kanadie
tis, “Liaudies Balso” redakto
rius Z. Janauskas. Papasako
jo apie Kanados lietuvių gyve
nimą, ir apie dabartinį impe
rialistinį karą. Prisiminė ir 
apie dvisavaitinį laikraštį 
“Liaudies Balsą”. Sako, jeigu 
ne amerikiečiai, 
mums išlaikyti.

Buvo draugų 
iš Bridgewater
bet nekurie vietiniai, nors ži
nojo, bet nesirodė. Aukų su
rinkta $11.25. Aukavusių var
dai : Po dolerį — J. Budreskis, 
G. šijnaittis, K. žiurinskas, K. 
Ustupas; G. Januševičius. Po 
50c — J. Kukaitis, K. Cereš- 
kienė, A. Valangevičius, W. 
Valangevičius. Po 25 centus—
J. Nevirauskas, K. Gedvilą, 
M. Potsienė, P. Meckevičienė,
K. Krukonis, J. Petrauskas, A. 
Mažukna, K. Peslis, A. Baro
nas. Du po 50 centų — P. Sa- 
rapienė, J. Kasper (norwoo- 
diečiai). Smulkių $1. Visiems 
aukavusiems labai ačiū.

Liet. Taut. Namo apatinėj 
svetainėj, balandžio 7, 5 va
landą vakare, LDS jaunuolių 
skyrius GLiDerS surengė va
karienę su muzika, šokiais ir 
koncertu. Buvo daug jaunimo, 
ir nemažai senimo. Viskas ge
riausiai nusisekė. t

Montello, Mass. SLA 17 
kuopa balsavo centro valdybą. 
Ant prezidento F. 
čius gavo 18 balsų,

MS

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

y ■ s#.

PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUOIUS

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

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

Vatikanas. — Popiežiaus 
laikraštis “Osservatore Ro
mano” smerkia . vokiečius

ESTATE OF

BARRY P. SHALINS
> (Shall ųskas)

\ FUNERAL HOME
; . VESTIE E. DAVIS
? Licensed Mgr.

3 84-02 Jamaica Avenue
> Opposite Forest Parkway
i WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiami garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Lithuanian-English 
Self-Instructor

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

Vlateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Howes cleveitorio stoties

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

Lietuviui 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 aprokaijnus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
iAivyyMtoitfWtAiwmAOAitAiwyiifwiA<iA<iAiiAiiAiiniiftitnitniiniiAoni

J. Bago- 
Laukaitis

r-

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, Applč Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

augštyn

ir

Visi Laikrodžiai Garantuoti
r

nuo $1.50
•

Daimontai 
Melsvi-balti 

perfekto

VIIRI-THIN

SPECIALIAI
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

PAVASARIUI
i $3.00 ir aukštyn

$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontanlnlų plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
J E W E

701 GRAND STREET
Bot. Graham & Manhattan Avės.

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178

nuolaidą

L E R
BROOKLYN, N. Y.
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Antradienis, Balandžio 16, 1940

NewWko^ėž^2iniof
Nuteisė Kailiasiuvių 

Unijos Vadus

da- 
prieš darbo uni- 
pirmiausia pasi- 

industrijos unija, 
šimto nuošimčių 
iš industrijos iš-

Po tarimosi per 24 valan
das, “džiūrė,” prie federalio 
teisėjo William Bondy, išnešė 
nuosprendį, kad Kailiasiuvių 
Unijos vadai esą “kalti” pra
sižengime prieš Sherman Ak
tą. Kaltinimas buvo iškeltas 
prieš 7 metus.

Shermano Anti-Trust įstaty
mas, originaliai taikytas prieš 
industrijos trustifikaciją, 
bar atsuktas 
jas, iš kurių 
rinkta gailių 
kur atsiekta 
unijizmas ir
šluota raketas.

Įkaitinti yra Ben Gold, Ir
ving -Potash, Joseph Wino
gradsky, Sam Burt, Jack 
Schneider, Herman Paul, Al 
Weiss, Julius Weil, Oscar Mi- 
lief, Julius Schwartz ir Mor
ris Lauber. Septyni kiti ištei
sinta, dar ki|ų septynių kal
tinimai išmesti pačioj pradžioj 
teismo. Originaliai įkaitinti 
buvo 25, nuteisti 11-ka.

Baudoms paskirt, taipgi iš
klausyt gynėjų argumentams, 
dėlko kaltinimai prieš visus 
turėtų būti išmesti, laikas nu
statyta šį penktadienį, 10:30 
ryto. Jie gali būt bausti iki 
metų kalėjimo ar $5,000 pini
gais, arba abiem baudomis.

Vardu visų įkaitintųjų, Ben 
Gold pareiškė, 
nuteisimo kova 
iki paskiausių 
apeliuojama.

GOLD’O PAREIŠKIMAS

kad dėl šio 
bus tęsiama 
pozicijų, bus

ir šni- 
nuteist

mes tu- 
iš taip 

ir meto-

7 “Nežiūrint sufrėmuotų pa
rodymų per prieš uniją nusi
stačiusius samdytojus
’pus valdžiai pavyko 
tik 11 iš 25-kių.

“Iš parodos, kokią 
rėjome šioje byloje 
vadinamų parodymų
dų, vartotų Teisdarybės De
partment© Anti-Trust Divizi
jos, yra aišku, kad tai nėra 
problema kiekvienos unijos 
atskirai, bet problema viso 
darbininkų judėjimo.

“Valdžios nusistatymas su
daužyt darbo unijų judėjimą 
aiškiai parodyta mętodomis, 
kokios vartota šioj byloj, kad 
sudaryt neva sulaužymą Sher
man įstatymo.

“Yra aišku, kad kiekvienoj 
unijoj valdiška unijų daužy
mo divizija gali su labai ma
žomis pastangomis gaut prieš- 
darbininkiškus samdytojus ii 
šnipus liudyti prieš uniją ir 
kelti bile kokias melagystes, 
kaip jie darė šioje byloje.

“Valdžios vyriausiu siekiu 
buvo ‘paimt vadus’ ir užduot 
smūgį unijai dėlto, kad 
atsiekėme 100 nuošimčių 
jizmo ir lig tol negirdėtą 
gerinimą darbo ir algų, 
riuos mes laimėjome.

■ “Hendersonas, faktinai,
leido katę iš maišo, kada jisai 
savo sutraukoj skundėsi džiū
rei, kad mes atsiekėme pilno 
organizuotumo ir kad mūs 
‘suokalbis’ pavyko. Jis tikro
vėje pripažino, 
‘suokalbiu,’ 
šia kliudo, 
ga unija.

“žinoma,
kuris atlieka savo pareigas sa 
vo nariams teisingai, šiomis 
dienomis turi tikėtis susidurt 
su tokiu nuosprendžiu. Bet šis 
dar nėra galutinas nuospren
dis. Daugiui unijų gręsia įkal 
tinimai po tuo pačiu aktu 
Platus darbininkų judėjimas 
dar turės galutiną žodį. Mes 
iŠ savo pusės nepaliksim ak
mens ant akmens kovoj prieš 
šį nuosprendį.”

Gold neklydo, kada jis kal
bėjo apie pavojų unijoms,

mes
uni-
pa- 
ku-

pa-

kad tuomi 
I 

kuris jam labiau- 
yra mūsų sekmin-

bile unijos vadas,

Bal. 15-tą teisman pašaukta 
35 trokmanų vadai.

Skaitlingai dalyvavę teismą^ 
būtyje kailiadirbiai sutiko 
nuosprendį tyliai, gal būt įma- 
tydami prieš savo akis dideles

Tarp Lietuvių

ateities kovas už unijižmo 
gyvastį, už to unijizmo, kurį 
jie patys padarė galingu ir 
pavyzdingu ir kuris dėlto pir
miausiu... užsitraukė valdančio- J
si os kįasės kerštą. Nerodė 
džiaugsmo nei išteisintieji, 
jie Goldo ir kitų sveikinami 
pareiškė neturį ko džiaugtis 
savo laisve, kuomet vadai li
kosi išrankioti ir nuteisti.

Bylos tėmytojai sako, kad 
džiūrės nuosprendis 
formalumo priedas, 
sėjas Bondy bylos 
kartotinai ir atvirai
jog, jo manymu, patsai unijos 
nuosprendis, 1931 metais, su- 
organizuot visą industriją, 
įskaitant ir New Jersey kai
lių išdirbėjus ir dažytojus, 

“suokalbiu.”

Darbo Partijoj Vėl 
Nauja Kova

Iš Lietuvių Kriaučių 
Kontraktorių Bankieto

Amer. Darbo 
pareiškė, kad 
grupė suktu- 
ir klastavimu 

su-

buvo tik 
kad tei- 

eigoj at- 
pasakęs,

esąs
TEISĖJAS MATO 

“SUOKALBĮ”
Kaip rodo bylos rekordai, 

kovo 21-mą, teisėjas pasakė:
“Aš tikiu, kad rekorduose 

yra parodymas, kuriuomi džiū
rė turės spręsti, kad 1931 m. 
buvo suokalbis unionizuot vi
są industriją, kuris suokalbis 
galėjo apimti dažytojus ir iš
dirbėjus New Jersėj. . . ”

Perduodamas bylą džiūrei, 
pereitą penktadienį, teisėjas 
Bondy sakė, kad “antrarankis 
boikotas” arba parama strei
kuojantiems A. Hollander & 
Son darbininkams per new- 
yorkiečius darbininkus irgi 
sudarė peržengimą Shermano 
Akto.

Dalykas aiškus: visuotinas 
organizuotumas, taipgi para
ma vienų kitiems streikuose 
yra pavojumi buržuazijai ir 
dėlto bandoma padaryt prieš- 
įstatymiškais. T—as.

Brooklyno Vyriausis Teis
mas priteisė Brooklyno Bušų 
Co. išmokėt Louisui Hament. 
1040 E. 26th St., $12,000 už 
sužeidimą važiuojant busu.

IŠ EAST NEW YORKO 
PADANGĖS

Balandžio 13 d. įvyko taip 
vadinamas “kaimynų balius.” 
žmonių susirinko vidutiniškai. 
Bet galėjo būti ir daugiau. 
Juk rengė LDS 13 ir ALDLD 
185 kuopos. Ir jeigu šių kuo
pų visi nariai būtų dalyvavę, 
tai publikos būtų buvę antra 
tiek. Balius k buvo smagus. 
Rengėjai davė ^ęšrų su kopūs
tais, alaus ir kavos. Muzikan
tai, Kaizerio, irgi netingėjo 
groti, todėl susirinkusieji pu
sėtinai patrepsėjo.

Tikietų platinime daugiau
siai pasidarbavo drg. 
sokas, antras buvo 
liauskas. Užkandžių 
me daugiausia dirbo
V. ir O. Baltrušaičiai 
gelbstint draugėms Daugelie- 
nei, Bieliauskienei, Vinikaitie- 
nei ir Misevięienei.

Laike užkandžių 
prakalbėlę pasakė 
Sasna, paskui buvo
išreikšti savo nuomones apie 
tokius parengimus draugai 
Glaveckas, Keršulis ir Kaza
kevičius.

Kuo šio parengimo rengė
jams vargiai liks pelno, nes 
įžanga buvo" tik 75 centai, o 
alaus ir užkandžių buvo ne
mažai. Narys.

S. Bru-
P. Bie- 
gamini- 
d raugai 

pri

trumpą 
drg. S. 
pašaukti

Mašinoj Rado Kūną

Progresyviai 
Partijos nariai 
Rose-Antonini 
mu, spaudimu
proksėmis balsavimo sau 
sidarė šiokią tokią didžiumą 
ir suktu būdu įsibruko į Dar
bo Partijos Valstijinio Komi
teto viršininkus. Dėlto progre
syvių komitetas skelbia reika
lo išsprendimą tuojau perduo- 
siąs teismui. Jie nurodinėja, 
kad ta Rose grupės skelbia
moji neva didžiuma yra nele- 
galė.

Priskaitant ir proksinius 
balsus, Rose grupė skelbiasi 
gavus didžiumą. Antonini iš
rinktas valstijos komiteto pir
mininku, Rose — sekretorium, 
Armstrong—iždininku.

Progresyviai sako, kad su.če- 
kiavus balsus randama,
Morris Watson, progresyvių 

'vadas, gavęs 70 ar 80 balsų 
daugiau už Antonini, bet An
tonini paskelbtas laimėjusiu 
rinkimus į valstijos pirminin
kus. Watson sako:

“Jie sakosi laimėję remda
miesi klastuotomis proksėmis 
iš ‘up-state’ distriktų, kurie 
atstovauja tik mažumą ADP 
balsuotojų. Progresyvių apro- 
kavimas nominacijų pasekmių 
rodo, kad didžiuma 
rių balsų stoja už 
vius.”

Pažangieji jau iš
džių buvo numatę, kur taiko
ma tomis proksėmis ir buvo 
gavę iš teisėjo patvarkymą tas 
prokses rekorduot - registruot 
atskirai, kad 
jas sučekiuot 
teiman. Keli 
menys, kurie
se pralaimėjo rinkimus, buvo 
pastebėta ateinant konvenci- 
jon su proksėmis.

Pereitą šeštadienį Brookly
no lietuviai kliaučiai kon- 
traktoriai suruošė bankietą, 
kurio likęs pelnas buvo ski
riamas Vilnijos biednuomenei 
šelpti. Bankietas įvyko Half- 
Moon viešbutyj, Coney Islan
de.

žmonių bankiete dalyvavo 
apie 600 — milžiniška masė. 
Daug dalyvavo žydų ir kitų 
tautų įmonių, daugiausiai 
kriaučių, — kontraktorių ir 
darbininkų.

Bankieto metu buvo pasa
kyta visa eilė kalbų. Kalbė
jo žydų atstovai ir lietuvių. 
Nuo lietuvių sakė kalbas adv. 
Andziulaitis, Y 
ir gen. Lietuve;
J. Budrys.

Amalgam eitų

Charles Navikas, gerai žino
mas kriaučius ir seniau buvęs 
aidietis, šiomis dienomis tapo 
išgabentas į King’s County li
goninę. .

—o—
Pereitą šeštadienį graboriui 

J. Garšvai sukako lygiai 33 
metai, kai jis atvyko j Ameri
ką.

—o—
Graborius M. P. Ballas 

(Bieliauskas) šiomis dienomis 
išvyksta į Floridą atostogų; 
ten žada išbūti kelias savai
tes.

---- O—-

Graborius J. LeVanda (Le- 
vandauskas) parašė knygą 
apie graborystę, balzamavimą, 
laidojimus, senovėje ir dabar, 
ir kitus įdomius dalykus. Kny- 

būsianti atiduota
Reporteris.

ga tuoj 
spandon.

Michelsonas 
konsulas p.

unijos Joint

Miestelėnai šiemet turės ty
kią liepos 4-tą. Gubernatorius 
pasirašė bilių, kuriuomi drau
džia pardavinėt sprogimus.

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

530 SUMMER AVENUE 
Artl Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Te). Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

glaudžiau 
kitatau- 

Amalga- 
jis, yra, 
tautomis,

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

Trečiadienį, 17 d. balandžio, 8 v. 
v. įvyks ALDLD 185 kp. susirinki
mas pas drg. Daugelius, 101-57 — 
108th St. Kviečiame narius dalyvau
ti, taipgi “Kaimynų Baliaus” Komi
sijos narius kviečiame dalyvauti, nes 
reikės apyskaitą daryti. — V. Pauk
štys. (91-92)

populia- 
progresy-

pat pra-

lengvai galėtų 
prireikus eit

Rose grupės as- 
savo distriktuo-

žvilgterėjęs pastatyton 
šinon prie šv. Vincento ligo
ninės, policistas Conolly rado 
mirusį vyrą su kulkų žaizdo
mis rankoj, kojoj ir pilve. Jis 
pažintas esant Ch. T. Brady, 
32 m. Buvęs pašautas pasek
mėj peštynių kafejoj. 'Turėjęs 
ryšius su smulkiais raketie- 
riais, taipgi rekordą kelių 
areštų ir viena byla tebebuvus 
nebaigta.

ma-

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

E. DAINIUS IŠVEŽTAS 
LIGONINĖN

jog Boardo vardu kalbėjo Hollan- 
deris. Jis nurodė reikalą šelp
ti Vilniun subėgusius karo pa
bėgėlius, taipgi nurodė, kad 
lietuviams reikia 
bendradarbiauti su 
čiais. Nors lietuviu 
meitų Unijoj, sakė 
palyginti su kitomis
mažai, tačiau jie yra traktuo
jami broliškai, ką paliudija 
šis pokylis, kurin suėjo tiek 
daug kitataučių (atrodė, kad 
kitataučiai sudarė pusę publi
kos). Po savo kalbos Mr. Hol- 
landeris įteikė čekį $250 su
moje. Tai Joint Boardo auka 
vilniečiams.

Koncertinę programą išpil
dė dainininkas Aleksandras 
Vasiliauskas, V. Tamkiūtės 
dainininkų grupė; o 
Bubnytė pašoko.

Bankietas ir programa tę
sėsi iki po 1 vai. ryto.

Bankieto rengimo komisijos 
nario p. Matulio ir p. šalavie- 
jaus nuomone, šis bankietas 
vilniečiams duosiąs arti $1,- 
000. Pinigai būsią pasiųsti 
per gen. konsulą vilniečiams.

Rep.

BROOKLYN, N. Y.
LLD 55 kp. susirinkimas įvyks ba

landžio 17 d., 8 v. v. Šapalo-Vaigi- 
nio Svet., 147 Thames St. Kviečiame 
visus narius dalyvauti, nes turėsime 
aptarti gegužinės apvaikščiojimą ir 
vajaus reikalus, --r- P. V., Sekr.

(91-92)

PARDAVIMAI
Parsiduoda fornišiuotų kambarių 

biznis, 10 išfornišiuotų kambarių. Vi
si išrandavoti. Taipgi parduodame 
automobilių Pointiac 1936 m., 5 pa- 
sažierių, gerose sąlygose, kaina visai 
žema. Einu j kitą biznį, tai viską 
greit turiu parduot. 105 Reid Avė., 
Brooklyn, N. Y. (90-95)

rašti- 
gerai

Užeinanti “Laisvės” 
nėn sekmadienio rytais 
prisimena šviesiaplaukį jau
nuolį, kuris kiekvieną įėjusį 
mandagiai užkal b i n d a v o , 
klausdamas, ar neįsigytų 
“Sunday Workerj.” Pereito 
sekmadienio rytą Eugenijaus 
nesimatė — tą rytą jis buvo 
išvežtas Crown Heights ligo
ninėn, kur jam ūmai padary
ta operacija ant ap end ik o.

Operacija daryta neapmari
nus, tik užšaldžius paliestą 
vietą, tad tuoj po operacijos 
jaunuolis sakęsis-, jog jaučiasi 
gerai, tik apmarintų kojų ne
jaučiąs.

Laisviečiai linkime Eugeni
jui greitai pasveikti ir vėl mus 
aprūpinti su “Sunday Work- 
eriu,” taipgi sėkmingai pasi
vyti draugus mokykloj. Euge
nijus yra 15-kos metų, moki
nasi vidurinėj mokykloj.

Jaunuolio tėveliai yra seni 
laisviečiaį. Pastaraisiais me
tais d. Dainius dirba “Lais
vės” spaustuvėj techniku ir 
daug darbuojasi L. K. 5-toj 

jos literatūros 
jam daug

Vienas Frontininkų Pasikoręs

LDS VEIKĖJŲ ATYDAI
Antradienį, balandžio 16 d., įvyks 

LDS Penkto Seimo Priruošimui ir 
Priėmimui Komiteto posėdis, 7:30 v. 
vakaro, 419 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y.

Kuopų atstovai būtinai dalyvauki
te, nes turėsime daug ko pasitarti 
prieš šeiminiais reikalais ir išklau
syti veikiančių komisijų raportų. 
Kviečiame ir tas kuopas, kurių at
stovai dar nedalyvavo. — J. E. Gu
žas, sekr. (89-91)

kuopoj, yra 
platintoju, kame 
pagelbsti ir sūnus Eugenijus.

Ligoninė randasi 460 Lef
ferts Ave. Lankymo valan
dos antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 7 iki 8 vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki -3 po pietų.

Pereitą penktadienį, atida
rius Federalio Teismo sesijas, 
paaiškėjo, kad viena iš nužiū
rimų žymiausių frontininkų, 
Claus Gunther Ernecke, neat
ėjęs teisman.

Teisėjas Marcus A. Camp
bell tuojau paskelbė jo kau
ciją— $7,500 — sulaikyta ir 
pasirašė varantą jį areštuot, 
o teismo sesija nukelta iki 
pirmadienio, pažymint, kad 
byla bus tęsiama, nežiūrint, 
ar Ernecke pribus ar ne.

Dėl jo dingimo tuojau bu
vo susidariusios skirtingos 
nuomonės: vieni manė, kad 
pabėgęs; kiti sakė, kad bėgti 
negalėjęs, nes visai neturėjęs 
pinigų; dar kiti sakė, kad jis 
krimtęsis, jog dėl jo pagyrų 
visi pakliuvo, dėlto galėjęs 
nusižudyt. Pagaliau, šeštadie
nį Ernecke rastas kabant 
skiepe, 283 Parkside Ave., už 
poros blokų nuo 29 Haw
thorne St., kur jis gyveno. 
Nors manoma, kad jis nusižu
dė, tačiau jo kūnas paimta 
nuodugniam ištyrinėjimui.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA /E. Le VANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas 
ulfne Gaminam valgius 1) 

turime Amerikoj 
Išdirblmo ir impor
tuotų degtinių, 

šokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

vi

Pradėjo Derybas dėl 
Sutarties

Transporto D a r b i n i n kų 
Unija pradėjo derybas su 
Terminal Taxi korporacija 
dėl naujos sutarties su firma. 
Sena sutartis baigiasi šio mė
nesio 30-tą. Unija reikalauja 
algų pakėlimo ir pagerintų 
sąlygų. Pirmas pasitarimas 
įvyko 14-tą, kitas bus 19-tą 
šio mėn.

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

(Kampas Roebling St.) R -||

Tel. EVergreen 7-1645 license No. L. 886 h j.

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėj. g]

Manhattan Liquor Store B

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Wiiliamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

Calvert’s
"Speoiar

rusių garimų

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.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

D DZ AUS AS“! JuS ESSTE r>Tr>izT»Twn MAniSMMW PIRKINYS 8 KUBISKV PĖDŲ

GENERAL ELECTRIC
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 žemešne kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 

“mainymo.”-
VISOS DftžUTftS PLIENINES. 
NERŪDIJANČIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 

■ Didelė 8 ku. pėd. natai- davotas plieninis G-E Taupymo 
" na- Model LB8-40 Ma- prietaisas.

tykite G-E. Tai Pirkinys!

J.ĮI .11' '!1 "

i

7H4TS TH£ BU7/

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

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

$114.75
CHARLES D’QRAZIO & SON 

LICENSED DEALER OF 
REX COLE, INC.

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

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Parduodamo 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.




