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Pardavė, Pardavė! . . .
O Kaip Būtų Buvę

Lietuvoj!
Anglija Neatsilieka.
Kunigų Laikraštis 

Skundžiasi.
Kam Jį Cenzūruoti?

Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoškime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.
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Dabar jau net akliausiam 
aišku, kad Norvegiją vokie
čiams pardavė patys norvegai 
išdavikai — aukštieji valdi
ninkai. Skaitant žinias apie 
tąsias pardavystes, žmogų net 
šiurpas krečia.

Jei aukštieji Norvegijos ka
rininkai ir valdininkai nebūtų 
šalies vokiečiams pardavę, tai 
pastarieji jokiu būdu nebūtų 
galėję taip lengvai, taip ūmai 
užimti pačias strategiškiausias 
krašto vietas ir uostus.

Pasirodo, kad “socialistinė” 
Norvegijos valdžią priauklėjo 
išdavikų kiekvienam kampe- 
lyj. Kur tik buvo strategiš- 
kesnė vieta, ten buvo pastaty
tas išdavikas—pro-nazis val
dininkas.

—o—
Visai neįstabu, kad Norve

gijoj yra išdavikų. Jų yra vi
sur, ypačiai tokiuose kraštuo
se, su kuriais imperialistiniai 
kraštai rubežiuojasi.

Ar Lietuvoj nėra išdavikų? 
Pagalvokim, kas būtų, jei Lie
tuva nebūtų padariusi bendro 
apsigynimo sutarties su Sovie
tais? Hitleris ją būtų pasiė
męs per pusę dienos. Juk 
voldemarininkų Lietuvoje 
knibždėte knibžda. O jie visi 
—Hitlerio agentai.

Arba paimkim kitą pavyzdį. 
Atsimenat, kai juokingos pra
eities Smigly-Rydz’as ruošėsi 
užimti Kauna? Ka tuomet 
darė “patys geriausieji Lietu
vos patrijotai,” Smetonos bi
čiuliai? Ogi jie galvatrūkčiais 
bėgo į Kaune esančią lenkų 
organizacijos raštinę ir prašė 
juos užrašyti lenkais!...

Ačiū tam, kad šiuo metu 
Lietuvoje stovi raudonarmie- 
čių pulkai, tai visokiems Lie
tuvos nepriklausomybės prie
šams nebus taip lengva ko
kias nors provokacijas daryti. 
Toki gaivalai bus suvaldyti.

Santykyj su tuo tenka pa
kartoti kitas svarbus dalykas: 
Kai Sovietų vyriausybė likvi
davo išdavikus (trockistus, 
Hitleriui parsidavėlius) Rau
donojoj Armijoj, tuomet viso 
pasaulio socialistų lyderiai dėl 
to ją plūdo.

Jei Norvegijos socialistų ly
deriai, užuot plūdę Sovietus, 
būtu reikalavę apvalyti kraš
to kariuomenę ir valdiškas 
vietas nuo nazių agentų, tai 
šiandien, veikiausiai, paveiks
iąs Norvegijoj būtų kitokis.

—o—»
Reikia, beje, pabrėžti vie

nas svarbus dalykas: ne tik 
Hitleris samdo šnipus kituose 
kraštuose. Tą patį daro ir 
Anglija su Franci ja. Ameri
koje šiandien daugybė komer
cines spaudos bendradarbių 
yra Anglijos ir Francijos pa
pirktų ir jie už tuos kraštus 
agituoja, už juos rašo, ruošda
mi Amerikos visuomenę karui 
už Anglijos imperialistų inte
resus.

Karas, reikia atsiminti, eina 
ne tik mūšių fronte, — karas 
yra vedamas visur: spaudoj, 
teatre, per radiją, žmonių su
sirinkimuose.

So. Bostono kunigų “Darbi
ninkas” praneša, kad perei
tais metais p. Smetonos val
džia Lietuvoj sucenzūravo 16- 
ką to laikraščio numerių. Va
dinasi, tiek “D.” numerių ne
buvo įleista Lietuvon tiems 
žmonėms, kuriems kunigų 
laikraštis buvo siunčiamas.

“Laisvės” ir “Vilnies” Sme
tona visiškai neįleidžia ^Lietu
vos žmonėms. Įleidžia tik tū
loms įstaigoms ir tūliems Lie
tuvos laikraščiams.

Kad mūsų spaudos neįsilei
džia, tai nieko stebūklingo: 
mūsų spauda, mat, kovoja už 
darbo žmonių reikalus, už de
mokratinės santvarkos atstei-
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Nė Vienas Vokiečių Naikin
tuvas Nežuvęs Narvike,

• Kaip Sako Vokiečiai
Berlin, bal. 17.—Vokiečiai 

teigia, jog praeita šeštadie
nį anglų karo laivai nenu
skandinę nė vieno vokiečių 
naikintuvo Narvike, o tik 
sužeidę kai kuriuos vokie
čių naikintuvus.

Talkininkai Laimėję, 
Tvirtina Francijos Mi- 

nisteris Pirmininkas
Paryžius.—Francijos mi- 

nisteris pirmininkas Paul 
Reynaud sakė senate, kad 
Anglijos ir Francijos laivy
nai mūšiuose palei Norve
giją nuskandinę penktadalį 
Vokietijos šarvuotlaivių ir 
ketvirtadalį jos naikintuvų. 
Talkininkai, be to, sužeidę 
apie trečdalį vokiečių karo 
laivyno ir sunaikinę kelis jų 
submarinus.

(Kelios dienos atgal tal
kininkai skelbė, kad jie su
naikinę didesnę pusę Vo
kietijos karo laivyno ir nu
skandinę beveik visus vo
kiečių submarinus.)

Nuo vokiečių įsiveržimo 
į Norvegiją talkininkai taip 
pat sunaikinę 78,000 tonų 
Vokietijos prekinių laivų, 
kaip tvirtino Francijos pre
mjeras. Jis bal. 16 d. sakė, 
būk anglai jau užėmę Nar- 
viką, prieplaukos miestą 
šiaurinėj Norvegijoj.

P. Reynaud, Francijos 
ministeris pirmininkas, tei
gė, kad Hitleris padaręs di
delę klaidą, įsibriaudamas į 
Norvegiją, ir užreiškė, kad 
talkininkai laimėję Norve
gijos fronte. Jis gyrė prezi
dento Roosevelto paskutinę 
kalbą, kaipo atkreiptą prieš 
Vokietiją.

Vokiečiai Nukirtę Žemyn 
Tris Anglų Lėktuvus

Berlin.—Vokiečių koman
da praneša, kad jų lėktuvai 
nušovę žemyn vieną milži
nišką anglų orlaivį-bombi- 
ninką Norvegijoj, kitą an
glų bombanešį, kuris mėgi
no bombarduot vokiečius 
Helgolande, ir vieną anglų 
lėktuvą vakariniame gale 
Skagerrako jūros siauru
mos. Iš savo pusės vokiečiai 
praradę tik vieną lėktuvą.

Berlin.—Vokiečiai nugin
čija girdus paskleistus už
sieniuose apie naują “did
žią” karo laivų kovą tarp 
vokiečių ir anglų.

girną Lietuvoje. Bet kam cen
zūruoti kunigų leidžiamą 
spaudą?!

— o—
Amerikos lietuvių kunigų 

leidžiama spauda pataikauja 
Smetonos rėžimui. Ji stovi už 
tai, kad Lietuvos kalėjimuos 
būtų laikomi politiniai anti
fašistiniai kaliniai. Ji remia 
visokius reakcinius Smetonos 
vyriausybės patvarkymus Lie
tuvoje. Suomijos-Sovietų ka
ro metu melais ji neatsiliko 
nuo “Keleivio” ir “Naujienų.” 
Kam tuomet ją cenzūruoti ?!

Anglija Esantii.

Pasirengus Karan 
Prieš Italiją

London, bal. 17.—Angli
jos karininkai ir politikai 
spėja, kad Mussolinis eis 
karan išvien su Vokietija 
prieš Angliją ir Franci ją.

Anglų valdžia yra pa
ruošus visas reikalingas 
karo jėgas “kirst smūgį 
Italijai smarkiai ir greitai,” 
jeigu Italija išstotų prieš 
talkininkus, kaip rašo “Dai
ly Herald,” Anglijos dar- 
biečių dienraštis.

ITALAI ĮSILAUŽĖ Į AN
GLIJOS KONSULATĄ
Milan, Italija.—Čia ita

lai sukėlė didžią demons

Daugiau Vokiečių Ka
riuomenės Perkelia

ma į Norvegiją
Berlin. — Vokiečiai skel

bia, kad jie nuviję anglų 
karo laivus nuo Kattegato, 
jūros siaurumos tarp Dani
jos, Švedijos ir Norvegijos. 
Sako, vokiečių laivai iš Da
nijos per Kattegatą įgabe
ną vis daugiau savo kariuo
menės į Norvegiją.

Anglai Sakosi Išlipę į Nar
vik?; Vokiečiai Užginčija
Berlin. — Vokiečiai ba

landžio 16 d. pranešė, kad 
Narvik “buvo ir tebėra vo
kiečių rankose,” bet esą ga
limas daiktas, kad anglai 
iškėlę kiek savo kariuome
nės į Harstadą, 40 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Narvi- 
ko, kaip sako vokiečių ko
manda.

Berlin, bal. 17. — Vokie
čiai sako, kad anglų karo 
laivai išsodinę šiek tiek sa
vo kareivių tiktai ant salos 
prieš Narviką, o ne į patį 
Narviką; girdi, anglai dar 
niekur neišlipę ant Norve
gijos sausžemio.

London, bal. 17.—Anglai 
tvirtina, kad jų kariuome
nė išlipus iš laivų į žemu
tines pakrantes Narviko 
prieplaukoje ir kovojanti 
prieš 2,000 vokiečių karei
vių, kurie įsitvirtinę aukš
čiau pačiame Narviko mie
ste.

Gana Stiprus Esąs Vokiečiu 
Laivynas Baltijoj

Berlin.—Vokiečių orlai
viai dieną ir naktį saugo- 
patroliuoja Šiaurinę Jūrą 
ir Norvegijos pakraščius 
iki Narviko.

Vokiečių valdininkai sa
ko, kad jie turį gana karo 
laivų ir submarinų atremt 
talkininkų laivynus nuo 
Baltijos Jūros ir viešpatau
ti toje jūroje.

Paryžius. — Amerikohų 
komitetas remiantis Fran
ciją atsiuntė penkis naųjo- 
viškiausius ligonvežimius 
francūzų armijai.

traciją prieš Angliją, įsi
veržė į anglų konsulatą ir 
nuplėšė kai kurias iškabas 
nuo sienų.

Romoj ir Florencijoj de
monstravo italų studentai 
prieš Angliją.

Italų spauda ir radio vis 
kariškiau kalba prieš Ang
liją ir Franciją, kaskart la
biau jas plūstą ir niekina.

Kasdien vis labiau atro- 
do, kad Italija išstosianti 
karan prieš ■ Angliją ir 
Franciją, kaip rašo New 
Yorko Times koresponden
tas iš Romos. į

Vokiečiai Nuskandinę 
Angly Šarvuo tlaivi; Din 
go Angly Naikintuvas'

_________ 1____
v

Berlin. — Vokiečių ko
manda pakartojo, kad jų 
lėktuvai bombomis nuskan
dino vieną anglų šarvuot
laivį, 10,000 tonų, palei 
Norvegijos pakraščius.

Vokiečiai griežtai užgin
čija, kad anglai sužeidę ar 
nuskandinę Vokietijos karo 
laivą “Admiral Scheer.”

London, bal. 17.—Anglų 
valdžia pranešė, kad kur 
tai dingęs vienas jos kari
nis laivas naikintuvas.

EXTRA!
t

Vokiečiu Bomba Padegė Di
delį Angly Karo Laivą
Berlin, bal. 17.—Vokiečių 

lėktuvas viena didžiausių 
bombų pataikė į didelį an
glų karo laivą; dėl to lai
vas užsidegė, ir buvo gir
dėt jame eksplozijos, kaip 
praneša vokiečių komandie- 
riai.

London, bal. 17.—Anglai 
.pripažįsta, kad vokiečiai 
sunaikino anglų submariną 
“Thistle” Šiaurinėje Jūroje 
ar Norvegijos pakraščiuose.

Šėlstanti Kova Narvike Tarp 
Vokiečiy ir Angly

Berlin, bal. 17.—Prie vo
kiečių kareivių, ginančių 
Narviką nuo anglų, prisidė
jo vokiečių jūreiviai iš tų 
savo naikintuvų, esamų 
Narviko prieplaukoje, ku
rie liko sužeisti, nutildyti 
ir kurie išeikvojo visus šo
vinius, kaip praneša vokie
čių vyriausybė.

Kautynėse užmuštas ir 
vokiečių naikintuvų koman- 
dierius Bonte.

Anglai gal Sunaikinsią Vo
kiečius Narvike

Kiruna, Švedija, bal. 17. 
i—Pranešama, kad Narviko 
gatvėse, Norvegijoj, siaučia 
mūšiai tarp vokiečių ir an
glų kareivių ir jūreivių.

Badu Streikuodamas Kalėji
me, Mirė Airys Poli

tinis Kalinys
Dublin, Airija.—Jau aš

tunta savaitė, kaip badu 
sustreikavo septyni airiai 
respublikiečiai kalėjime, ir 
dabar vienas jų, Tony Dar
cy mire po 53 dienų badavi
mo. Jie buvo įkalinti už te
roro'veiksmus prieš Angli
jos valdžią.

Angly Premjeras Cham
berlain Vadina Vokieti

ją Pasiutusiu Šunim
London. — Anglijos mi

nisteris pirmininkas Cham- 
berlainas keikė Vokietiją, 
kalbėdamas garsiame Mies
to Dievnamyje, f kur buvo 
suvažiavimas laisvų evam 
gėliškų bažnyčių atstovų. Iš 
bažnyčios sakyklos jis ap
šaukė dabartinę Vokietiją 
“pasiutusiu šunim”; sakė, 
kad jeigu vokiečiai laimėtų 
karą, tai jau būtų galas 
krikščioniškai civilizacijai 
ir tautų laisvei.

Chamberlainas pakarto
jo, jog jis įsitikinęs, kad 
talkininkai sumuš Vokieti
ją. Jis tvirtino, kad vokie
čiai padarę didžiausią kari
nę klaidą, kai jie įsiveržė į 
Norvegiją.

Norvegijos Atstovas Šaukiasi 
Talkininku Armiją

London. —Norvegijos at
stovas Anglijai atsišaukė, 
kad Anglija ir Franci j a kuo 
greičiausiai siųstų savo ar
mijas' į pietinę Norvegiją 
prieš vokiečius. Sako, kad 
norvegų p a s i p r i ešinimas 
ten krinka ir jie negauna 
jokios sėkmingos pagalbos 
iš talkininkų.

Pranešama, jog tik kur 
tai netoli Narviko, šiauri
nėj Norvegijoj, anglų ir 
francūzų kariuomenė jau 
susisiekė su norvegais ka
riaujančiais prieš vokie
čius.

Sakoma, kad anglai ir 
francūzai skubiai siunčią 
savo armijas į Norvegiją.

Kiek Vokiečiai Turi Kariuo
menės Norvegijoj?

Washington. — Kai ku
rie Amerikos valdininkai 
gavę žinių, kad vokiečiai 
turį tik apie 18 tūkstančių 
savo armijos Norvegijoj. O 
spaudai buvo . pranešama, 
kad vokiečių armija tenai 
siekianti 100 tūkstančių.

Berlin.—šeštadienio mū
šyje tarp vokiečių ir anglų 
karinių laivų Narvike žuvo 
vokiečių laivų komandierius 
Bonte.

Švedai sako, kad anglai 
ten galėsią sunaikint arba 
suimt du iki pustrečio tuk- 
stančio vokiečių karių, jei
gu šie vokiečiai kovodami 
nepasitrauks į Švediją.

Kovoj Narviko prieplau
koje žuvę daugiau kaip 1,- 
000 vokiečių, anglų ir nor
vegų, kaip rašo United 
Press korespondentas.

Vokiečiai

Trečdalis Vokiečių Naikin
tuvų dar Tebeveikią 

Narvike
Berlin, bal. 17.—Vokiečių 

komanda tvirtina, kad Nar
vike dar tebeveikia vienas 
trečdalis visų ten buvusių 
Vokietijos naikintuvų, o du 
trečdaliai naikintuvu sužei
sti bei pristigę amunicijos.

Šiuos žodžius berašant, 
vokiečių vyriausybė vis už
ginčija, kad anglų laivai iš
kėlę savo kareivius į Narvi
ką. Sako, jie buvo iškelti 
tik į Hinnoy salą už,33 my
lių į šiaurius nuo Narviko, 
o į patį Narviką tai anglai 
net nemėginę iškelt savo 
kariuomenės.

Kongreso Komisija Užgyrė 
Stambią Paramą Lenkam
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongresmanų • ko
misija užsieniniais reika
lais užgyrė įnešimą paskirt 
15 milionų dolerių iš šalies 
iždo šelpti Lenkijos gyven
tojus nukentėjusius nuo ka
ro. Dalis komisijos narių 
smarkiai priešinosi tam'su
manymui; ir jis užgirtas 
tik po to, kai buvo priseg
tas pataisymas, kad iš to 
fondo būsią šelpiami žmo
nės “panašiai nukentėję ir 
kitose vietose.”

Šį įnešimą svarstys ir 
spręs kongreso atstovų rū
mas ir senatas. Jeigu‘įneši
mas bus galutinai priimtas, 
Amerikos valdžia siųs val
gius ir kitus reikmenis nu- 
kentėjusiems nuo karo, 
jeigu vokiečiai pilnai užtik
rins, kad reikmenys bus pa
dalinti tiem, kam skiriami.

Kulką Nebiją “Tajeriai” Ka
riniam Automobiliam

Washington. — United 
States gumos kompanija 
pradėjo dirbti tokias pa- 
dangas-“tajerius” automo
bilių ratams, kad peršovus 
“tajerį” tuojaus užsidaro 
kulkos skylutė, ir taip au
tomobilis gali važiuot. Ban
dymuose tajeriai buvo per
šauti šautuvinėmis kulko
mis daugiau kaip po 20 sy
kių, ir tai nesubliuško.

Amerikos karo ministeri
ja patvarkė, kad naujieji 
“tajeriai” gali būt vartoja
mi tik šios šalies armijos 
sunkvežimiams ir policijos 
automobiliams.* Bet Ameri
kos valdžia leido šiuos “ne- 
pe r šaunam u s tajerius” 
daugmeniškai pardavinėti 
svetimiems kraštams. Sako, 
tas pardavinėjimas užsie
niams padės plačiai išvys- 
tyt neperšaunamų tajerių 
gamybą Jungtinėse Valsti-
jose. *

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų senatas užgyrė 
valdžios sumanymą par- 
samdyt Vokietijai 100 tūk
stančių akrų miško išnau- 
dot per 30 metų.

Sukapoję 
ę Jau į 
s Dalis

Stockholm, Švedija, bal. 
17.—Vokiečiu kariuomenė 
užėmė visą geležinkelio 
ruožą iš Narviko, Norvegi
joj, iki Švedijos rubežiaus. 
—Šiuom geležinkeliu buvo 
gabenama geležies rūda iš 
Švedijos į Narviką, o iš jo 
į Angliją ir Vokietiją.

Šiuo žygiu vokiečiai at
kirto visą Norvegijos dalį 
esančią į šiaurius nuo to r 
geležinkelio.

ŽYGIAI PIETINĖJE || 
NORVEGIJOJE

Stockholm, Švedija, bal. 
17.—Smarkiai žygiuodama 
per Norvegiją, vokiečių ka
riuomenė pasiekė Švedijos 
rubežių trijose atskirose 
vietose, į rytus nuo Kongs- 
vingerio, Trondheimo ir 
Riksgraenseno.

Priskaitant Narviko ruo
žą, tai vokiečiai jau ketu
riuose punktuose persigrū- 
mė per Norvegiją iki Šve
dijos rubežiaus ir sukapojo 
Norvegiją į bent keturias 
dalis, kurios jau negali že
me susisiekti viena su kita.

Vokiečiai užėmė Kongs- 
vinger tvirtovę; vokiečių—j 
kariuomenė traukiniu atva
žiavo iš Trondheimo į 
Švedijos pasienį ties Stor- 
lienu; jie sulaužė norvegų 
pasipriešinimą S t o e r e ne, 
užėmė tą miestą ir taipgi 
užkirto norvegu kariuome
nei kelius iš Trondheimo 
srities į pietinę Norvegiją.

Vokiečiai oro bombomis 
sudaužė norvegų radio sto
tį Vigroje. Tai dabar nor
vegai tik pagal radio pra
nešimus iš Švedijos galėsią 
žinot, kaip eina kova tarp 
vokiečių ir norvegų.

Bet norvegai dar tebelai
ką savo rankose Hegra for
tą Trondheimo srityje.

Didis Vokiečiy Lėktuvą Su- fl 
telkimas Trondheime

Stockholm, Švedija, bal. 
17.—Pranešama, kad vokie
čiai sutelkė milžinišką dau
gį lėktuvų Trondheimo sri- f 
tyje Norvegijoj ir jais bom
barduosią talkininkų laivus 
su atgabenama karinome-, 
ne, taipgi Anglijos karo lai
vų ir lėktuvų stovyklas' .. 
Shetland salose, Scapa 
Flow ir kitur.

Vokiečiai Nuskandinę 29 /I
Karinius Anglą Laivus \

Berlin, bal. 17.—Vokiečių 
vyriausybė paskelbė, kad . 
jie nuo balandžio 9 iki 15 d. 
sunaikinę 29-nis karinius 
Anglijos laivus ir 24-ris 
anglų lėktuvus, kovose Nor
vegijos srity j.

Stockholm, Švedija.—Vis 
daugiau Norvegijos karei
vių perbėga į Švediją ir pa

"f • '‘-9J i ' .'‘t ' 1 Z i /
■ ■

sakoja apie išdavystes auk
štesnių savo komandierių.

ORAS.—Būsią lietaus.
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Reikalauja Perteisti 44 Francijos 
Parlamento Narius

Apie 40 žymių Amerikos intelektualų 
—rašytojų, menininkų, artistų, visuome
nininkų— išleido pareiškimą, protestup- 
jantį prieš tąjį teismą, kurį buvo suruo
šus! Francijos valdžia 44 komunistams 
Francijos parlamento nariams. Kaip ži
nia, tasai teismas buvo slaptas, neįsi
leista spaudos atstovai (Net Leipzigo 
teismas, kuriame buvo teistas Dimitro
vas, buvo viešas!) ir 44 paralamento na
riai nusmerkti tik todėl, kad jie prieši
nosi karui.

Šiai Amerikos intelektualų grupei va
dovauja žymusis Amerikos rašytojas 
Theodor Dreiser ir tapytojas-menininkas 
Rockwell Kent.

Pareiškime, be kitko, Amerikos inte
lektualai sako:

“Slaptas nusmerkimas kalėti 44 komu
nistų parlamento atstovų, kuriuos 1,500,- 
000 Francijos piliečių buvo išrinkę at
stovauti juos parlamente, yra laužymas 
pamatinių teisėtumo irz demokratijos 
principų, kurių sulaužymas negali neat
siliepti kituose kraštuose. Kai žmonių 
atstovai gali būti pašalinami iš tų vietų, 
p*kurias juos balsuotojai pasiunti, ir už
daryti kalėjimuosna, karo tribunolų tei
siami didžiausioj slaptybėj, ir netgi ne- 
prileidžiami pašaukti teisman liudinin
kus, kurių jie trokšta pašaukti, tai pa
tampa uždaviniu visų demokratinių žmo
nių kelti savo protestus ir reikšti tokiam 
teismui pasmerkimą.

“44 komunistai atstovai buvo suareš
tuoti, įkalinti ir nusmerkti tik todėl, kaip 
sako kaltinimai,—kad jie ‘pasirašė po 
laišku, pasiųstu Edvardui Herriotui, ku
riame jie ragino Daladierio vyriausybę 
kreipti juo didesnio dėmesio į taikos at- 
steigimą ir mūšių sulaikymą.’ Tie 44 vy
rai atvirai reiškė savo nuomones dėl ka
ro baigimo, ir. jųjų atviras pareiškimas 
už taiką privedė juos prie iki šiol dar ne
girdėto atsitikimo—slapto jų persekio
jimo ...

“Tarp Amerikos ir Francijos žmonių 
yra tamprus istorinis ryšys, sugyveni
mas. Vardan to ryšio ir vardan tų ben
drų tradicijų, kurias mes vertinam auk
ščiau visko, mes kreipiamės į Francijos 
respublikos vyriausybę,—netgi jei jinai 
skaito taikos troškimą kriminalybe,—su
teikti tiems 44 komunistams atstovams 
bent viešą teismą—teismą, kuriame galė
tų dalyvauti spaudos ir užsienio atsto
jai. Vardan gerovės už gynimą demo
kratijos, šiais karo sudrumstais laikais, 
pasirašiusieji po pareiškimu reikalauja 
tuojau atsteigti pamatinių Franci jo j tei
sių.”

Šis Amerikos intelektualų pareiškimas 
—didelis smūgis Francijos “demokra
tams” ir smagi žinia Amerikos ir Fran
cijos žmonėms. Francijos liaudis neno
ri karo. Ji yra įvelta imperialistinin ka- 
ran prieš josios norus. Ji dabar yra be
jėgė, surakinta Francijos išnaudotojų? 
retežiais. Todėl Francijos liaudis netgi 
negali viešai (kad visas pasaulis girdė
tų) užprotestuoti prieš tą tragi-komedi- 
ją, kurią kariuomenės teismas suvaidino, 
smerkdamas kalėjiman tuos 44 atstovus. 
Todėl šis Amerikos šviesūnijos kolekty
vus balsas nepaprastai sustiprins Fran
cijos priespūudoj vaitojančią liaudį ir 
padrąsins ją kovoti su Daladieriais ir ki
tais nenaudėliais, kurie įstūmė Francijos 
žmones karo gaisran.

Pasirašiusieji po pareiškimu intelek
tualai sako, kad parašai bus renkami ir

Kaip Eina LDS Vajus
“Tiesa” praneša, kad iki šiol iš didžių

jų Lietuvių Darb. Susivienijimo kuopų, 
tik viena išpildė savo kvotą naujų narių 
gavime—tai Philadelphijos 5-toji kuopa, 
kurios vajininku yra J. S. Rainys. Kuo
pos kvota buvo 60 narių, o J. S. Rainys 
jau gavo 64 naujus narius (per šį vajų).

Tokią pat kvotą gavo ir LDS 1-moji 
kuopa Brooklyne. Josios nariu yra J. 
Grubis ir jis jau yra gavęs 53 naujus 
narius. Taigi jai dar trūksta septynių 
narių. Abi šios kuopos per visų vajų len- 
ktyniuojasi. O kitos didžiosios LDS kuo
pos, pasak “Tiesos”, “dar pusėtinai at
silikusios.” Kiti vajininkai stovi daug 
maž sekamai:
J. Burba, 62 kp., So. Boston, Mass. 20 
Pranas Čižauskas, 34 kp., Shenandoah 18 
Wm. Rasins, 216 kp., Chicago, Ill. .. 15 
Frank Madison, 9 kp., Youngstown .. 15 
A. Dėikienė, 53 kp., Chicago, Ill. ... 14 
Antanas Vasaris, 228 kp., Montello .. 14 
D. P. Lekavičius, 160 kp., N. S. P’gh. 12
K. Lawdanskas, 95 kp., Rockford, Ill. 12 
Ona Remeikienė, 112 kp., Chicago, Ill. 11 
S. K. Mažanskas, 55 kp., Cleveland .. 11 
Alex Sherbin, 142 kp., Pittsburgh—

McKees Rocks ............................. 11
Frank Olson, 225 kp., So. Boston ... 10 
John Slench, 139 kp., Roseland, Ill. .. 10 
Frank Bush, 230 kp., Lawrence ... 10 
V. J. Kasparas, 8 kp., Newark, N. J. 10

Dar yra Lietuvių Darbininkų Susivie
nijime kuopų, kurių nariai per šį vajų 
“nei piršto nepakėlė” gavimui naujų na
rių. Tai yra labai prasta, tai tiesiog 
skandališka!

Švedija ir Jos Metalai
Švedijos kalnai turtingi gera geležies 

rūda, cino, vario, kaparo, švino ir kitų 
metalų rūda. 1938 metais Vokietija iš 
Švedijos pirko 10,000,000 tonų geležies 
rūdos. Tik dėka Švedijos metalo rūdai 
Vokietija galėjo gerai apsiginkluoti ir 
pasigaminti daug metalo.

Vasarą rūdą gabeno geležinkeliais į 
pietines Švedijos prieplaukas ir iš ten į 
Vokietiją, o daugiausiai tiesiai laivais iš 
Lulea,. Švedijos prieplaukos, Bothnios 
Užlajoj, į Vokietiją; arba iš Narviko. 
Tas abi prieplaukas jungia elektrifikuo
tas gelžkelis su Kiruna rūdos ir kitomis 
kasyklomis. Žiemą Vokietija vežė sau 
rūdą aplinkui Norvegiją iš Narviko prie
plaukos.

Kada Vokietija užėmė Narviką, kuris 
toli šiaurėje, nėra sujungtas gelžkeliais 
su pietinėmis Norvegijos dalimis ir at
rodo sunkus apgynimui nuo Anglijos, 
tai stojasi klausimas: kam Vokietija tą 
padarė ? ’

Ar tam, kad per Narviką,. aplinkui 
Norvegiją, gabenti geležies rūdą? Var
giai, nes greitai jai atsidaro artimesnis 
ir saugesnis iš Lulea prieplaukos kelias. 
Atrodo, kad tam, kad pastojus Anglijai 
ir Franci j ai kelią apginklavimui Švedi
jos. Tik iš Narviko Anglija ir Franci j a 
gali pristatyti ginklų ir amunicijos Šve
dijai.

Atrodo, kad vargiai Švedija išliks ne- 
utrališka. Jos spauda, kaip rodo žinios, 
ateinančios per Švediją, nėra neutrališ- 
kos valstybės dvasioj.

Lietuviškos Knygos Paroda 
Maskvoje

Elta praneša:
“Kovo 27 dieną 15 vai. Maskvoje buvo 

atidaryta lietuvių knygos paroda. Paro
dos atidaryme dalyvavo didelis skaičius 
kviestinės publikos. Atidarant parodą 
pasakė kalbas Sovietų Sąjungos švietimo, 
vicekomisaras Gavrilovas, Vokso pirmi
ninkas Kemenovas ir Lietuvos ministras 
Maskvoje Dr. Natkevičius. Kalbose buvo 
charakterizuoti lietuvių knygos augimo 
keliai ir pabrėžti glaudūs kultūriniai ir 
politiniai ryšiai tarp Sovietų. Sąjungos 
ir Lietuvos. Parodoje išstatytosios kny
gos išdėstytos dviejose naujojo vakarų 
meno muziejaus salėse. Parodą, be to, 
gražina eilė graviūrų ir Rimšos bei Zi
karo skulptūrų. Laikraštis “Izvestija” 
parodos atidarymo progą įdėjo platų 
straipsnį.”

Prieš Sovietų Sąjungą
“Lietuvos žiniose” kovo 19 

dieną Lietuvos ats. brig. gen. 
M, Pečiulionis diskusuoja 
Suomijos nuostolius neseniai 
pasibaigusiam kare su Sovie
tų Sąjunga. Iš generolo Pe- 
čiulionio analyzo du dalykai 
reikalingi ypatingos mūsų aty- 
dos. Vienas tai tas, kad Mo
lotovo apskaitymai apie Suo
mijos 'nuostolius pasirodo tei
singi, nei kiek neperdėti. An
tras, tai kad Amerikos buržu
azinė spauda (kurion įeina 
taipgi lietuviška menševikų, 
fašistų ir klerikalų spauda) 
sąmoningai užslėpė nuo savo 
skaitytojų tikruosius faktus 
apie Suomijos armijos dide
lius nuostolius. Ta spauda net 
begėdiškai iškraipė to paties 
generolo Mannerheimo pasku
tinį pranešimą savo karei
viams. Atsimenate, minėta 
spauda sakė, būk Mannerhei
mas sakęs, kad šiame kare 
suomiai neteko užmuštais viso 
labo tiktai 15' tūkstančių kar
eivių. Betgi pasirodo, kad ta
me pranešime Mannerheimas 
pripažino, kad suomių buvo 
užmušta net 50 tūkstančių.

Dabar pasiskaitykite ilgoką 
ištrauką iš Lietuvos gen. Pe- 
čiulionies straipsnio apie Suo
mijos karą ir palyginkite su 
melagingos lietuvių menševi
kų, klerikalų ir fašistų spau
dos sapaliojimais, buk suomiai 
tik šaudė ir žudė Sovietų ka
reivius, o jiems beveik nė 
plaukas nuo galvos nenukrito 
per visą karą.

Gen. Pečiulionis rašo:

'vyrų. Po kiekvieno atkaklaus 
.mūšio santykį užmuštųjų su 
sužeistaisiais galima laikyti 
apytikriu 1.4, tuo būdu prie 
Suomijoj 50,000 kritusių vyrų 
tektų priskaityti dar 200,000 
sužeistųjų. Šitą kiekį galime 
kitaip apskaičiuoti. Suomių 
kariuomenę 350,000 vyrų ga
lima, pav., prilyginti prie 20 
divizijų imlumo prancūzų ka
riuomenės armijos, kur di
džiųjų. mūšių metu per 1 die
ną reikėjo atsiųsti nemažiau 
10 sanitarinių traukinių, ku
rių. kiekvienam g'alėjo tilpti, po 
300 sužeistųjų!. Tuo būdu 3,- 
000, ar bent nemažiau 3,000 
sužeistųjų per dieną. Laikysi
me, kad tokių dienų- buvę bent 
pusė visam kare (Karelijos 
sąsmaukos puolimui visas va
sario mėnuo ir pusė kovo,, taip 
pat pradžioj gruodžio mėn.), 
taigi, 300 sykių po 50 bus 
150,000 ; be to, bent pusė šio 
skaičiaus žmonių lengvai su
žeistieji galėjo eiti pėsti, tuo 
būdu prie 150,000 pridėjus. 
75,000 bus 225,000 vyrų, iš 
čia atmetus pusę paskelbto 
mirusiųjų skaičiaus žmonių 
kelyje ir ligoninėse—viso 50,- 
000 ir iš čia išėmus 25,000 
bus apie 200,000 sužeistųjų, 
sergančių užkrečiamomis ligo
mis, rankas-kojas nušalusiųjų. 
Kiekvienu atveju prie 50,000 
kritusiųjų 200,000 sužeistųjų 
ir ligonių skaičius yra visai 
patikimas. Taigi iš 500,000 
(mobilizuotų) atėmus 250,000 
(kritusiųjų- ir sužeistųjų) pa-

menės. Suomiai šiomis sąlygo
mis fiziniai karo vesti jau ne
begalėjo.

“Paliko vienas iš dviejų 
sprendimų: 1) gauti žmonių 
papildyti armiją iš svetur, ar
ija 2) baigti karą. Iš svetur 
gavus tik keliolika tūkstančių 
savanorių paliko vienintelis 
sprendimas: tuojau baigti ka
rą, nes nebėra iš ko daugiau 
mobilizuoti, kadangi iš 2,000,- 
000 krašto vyrų (padalinus 
ant 500,000 gaunama 4) kas 
ketvirtas vyras yra mobilizuo
tas; buvo paimti 45 metų am
žiaus, ir namie beliko tik jau
nuoliai ir seniai. Reikia pa
sakyti, kad 500,000 padalinus 
ant 50,000 bus 10% kritusių
jų iš visų mobilizuotų — pro
centas yra labai didelis. Pav., 
prancūzų nuostolių statistika 
1918 m. lapkričio mėn. 11 d. 
įvertina iš žemyno kariuome
nės mobilizuotųjų 7,835,000 
vyrų mirusiųjų ir pradingusių- 
jų viso 1,282,000 vyrų, taigi 
16.1%, bet tai per visus 52 
karo mėnesius, o Suomijoj per 
pusketvirto mėnesio — 10% 
kritusių.

“Kyla tat savaime klausi
mas : kur suomių akys buvo, 
kai jie pernai rudenį per du 
kartu Maskvoj * nesusitarė? 
Nejaugi suomiams dalykų lo
gika nesakė, kad ir prie pa
lankių suomiams besiartinan
čios žiemos kautynių sąlygų 
ilgainiui jų jėgos ištirpsian
čios, ir kad SSSR, kaip didžio
sios valstybės, prestižas ne
įeisiąs jai kitaip pasielgti? 
Neturėdama sutarčių Suomija, 
matyti, pasitikėjo vien kitų 
gera valia.”

Kongresmanas Frank Fries, 
kuris griežtai pasisakė 
prieš siūlomus “pataisy

mus” Wagnerio Ak
tui “taisyti.”

pasityčiojimo bei paties 
himno išdarkymo darbas.

Jeigu Lietuvos kunigai 
ir davatkos neišsitenka Ku
dirkos himnu, tai jiems nie
kas neužgina sukurti 
sau tokį himną, kokio tik 
nori ir giedoti, kiek kakari
nės leidžia. Bet kokią teisę 
jie turi darkyti tautos pri
imtą ir tautoje įsigyvenu
sį himną—“Lietuva, Tėvy
ne Mūsų”?

Šalin kunigų rankos nuo 
Vinco Kudirkos himno!

Senas Vincas.

“Šiuo metu SSSR siena sau
sumoje toli pratęsta nuo Le
ningrado, dar už Vipurio (Vi- 
borgo), o jūrių bazėmis Da
go, Eželio salose ir kitose Bal
tijos vietose, o paskiausiai iš- 
sinuomuotajame Rangės pu
siasalyje karo laivynas išstu
miamas SSSR sienas ginti pir
myn — į Baltijos jūrą. Tuo 
būdu paskutinis SSSR-Suomi- 
jos fronte laimėjimas esminiai 
sutampa su Petro Didžiojo 
Nyštadto taikos laimėjimais, 
kur rusai 1721 m. gavo iš šve
dų Dago, Eželio salas, Vibor- 
gą, Karelijos dalį. Kitas SSSR 
laimėjimas — ten jos prestižo 
svorio padidėjimas. SSSR ga
vo visą tai, dėl ko rudenį pa
kartotinos derybos iširo, ir dar 
daugiau. Trečia rusų ginklo 
šiame kare savybė, —ši, kad 
buvo įrodyta, jog galima pra
laužti modernę įstiprinimų li
niją. šią aplinkybę įvertino 
kitos kariaujančios šalys, iš
nagrinėjus visas puolimo ir 
gynimosi sąlygas.

“O suomiai? Suomių vy
riausias kariuomenės vadas 
maršalas Mannerheimas, karo 
baigimo proga įsakyme ka
riuomenei dėkodamas jai už 
ištvermę, pažymėjo, kad suo
mių kritę fronte daugiau ne
gu 50,000. Didžiojo kąro 
praktikoj buvo priimta taisy
klė, kad galima mobilizuoti 
10% krašto gyventojų, pav., 
Rusijoj 1917 m. buvo po gin
klu 17 milijonų vyrų, bet mū
sų laikais, racionalizuojant 
krašto ūkinį gyvenimą ir tuo 
būdu atitinkamai ekonomi- 
nant darbo jėgą, pajėgiama 
mobilizuoti septintąją gyven
tojų dalį — taigi suomių iš 
3,8 milijonų gyventojų buvę 
sumobilizuota pusė milijono 
vyrų. Galima laikyti, spren
džiant iš Didžiojo karo prak
tikos, paimtus du trečdaliu jų 
frontan #— tai būtų 350,000

Atvirai Kalbant
Paskutinis Priminimas
ALDLD 6-to apskričio 

konferencijoj buvo praves
tas tarimas, kad kuopos, 
kurios tik gali, surengtų po 
parengimėlį apskričio nau
dai, nes apskričio iždas ran
dasi nepergeriausiam stovy, 
bet...

Pavasaris aušta, vajus ei
na prie pabaigos, o apie nu
tartus kuopų parengimus 
nei pavasario varliūkštis ne 
pyptelėjo. Ko laukiate, 
draugai? Juk šitais kuopų 
parengimėliais, mes galime 
nušauti du zuikiu vienu šū
viu,—papildyt apskričio iž
das ir gauti naujų narių į 
kuopas.

Tiesa,. Philadelphijos kuo
pos jau rengiasi prie tokio 
parengimo. Bet kodėl nieko 
negirdėt iš Readingo, Eas- 
tono, Chesterio, Baltimorės 
ir kitų mūsų apskričio^ kuo
pų? Nejaugi mūs tarimas 
pasiliks viso labo tik tari
mu? Nejaugi delegatai par
važiavę iš konferencijos 
užmiršo, kas buvo nutarta?

O, Tie Advokatai, 
Advokatai

Iš šalies žiūrint atrodo, 
kad į SLA vežimų tapo su
kinkyta—gulbė, vėžys ir ly
dis, o broliui Bagočiui įteik
tos vadelės. Juo daugiau 
brolių advokatų Susivieni
jimo gaspadoj, tuo labiau 
kivirčiais,. užsivarinėjimais 
bei rietenomis apžėlė visos 
tos gaspados zavolinės.

JVlano senas bičiulis, bro
lis Jurgelionis, turbūt jau

“triubelių” planetoj yra gi
męs? Kur jis nežengia,, ko- 
ikį biznį nepradeda—‘triu- 
beliai” jo visus posmus su- 
narplioja ir jis palieka tik 
ta nelaiminga liepa, ant ku
rios visos ožkos susikaria.

Nors SLA savo amžiuj 
dar nėra turėjęs tiek “triu
belių”, kiek dabar susilau
kė daktarams bei advoka
tams b e g a s p adoriaujant, 
bet, trenk, perkūne! Jeigu 
dar prie advokatų ir dakta
rų diplomų į Susivienijimą 
įsibriautų ir graboriaus di
plomas, tai jau laikas būtų 
apdiskusuoti, iš kurio fon
do ir kiek bus skirta pini
gų lopetai ir antkapiui?
Ar Tai Galima Daleisti?

Lietuvos ilgaskverniai 
jau ant tiek įsivyravo, kad 
užsimanė iškoneveikti Vin
co Kudirkos himną ir į ne
gyvo Kudirkos burną įgrūs
ti savojo “dievo žodį.” Jei
gu tatai padaryti progre- 
syvė lietuvių visuomenė 
daleis, tai būtų bjauraus 
išniekinimo ir begėdiško

DISONANSŲ AIDUOJ...
Saliūnas. » Virš patronų 

galvų tysnojo pypkių dū
mai. Disonansų aidija... 
Net ir snaudžiančių ar mie
gančių “muzikė” prisidėjo, 
imituodama lyg tai malkų 
pjaustymą, lyg tai verdan
čios košės pukšėjimą.

Arti Šaipoko, prie stale
lio, nusėdo porelė. Akyse jų 
spinksėjo lyg ir kokia ais- 
trukė. Jiedu kalbėjosi, o 
Šaipokas, prisismaukęs ke
purę, klausėsi. Jiedu kalbė
josi apie šioje pat vietoje 
praleistą vakar vakarėlį. 
Kad jums būtų lengviau 
skaityti, paduodu jų pašne
kėsi rimuotoj formoj.
JIS:
Trumpa mano atmintėlė, 
Prašau tavęs dovanot! 
Ką vakar čionai kalbėjom, 
Gal galėtum pakartot?
žinau, prašiau tavo rankos... 
Prisimenu, lyg sapne...
Pakartokie man, mieloji,— 
Tu atsakei “taip” ar “ne”?

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
Ar Išdeportuotas Ateivis 

Gali Atgal Sugrįžti?
Klausimas: Jeigu ateivis 

būna išdeportuotas iš Jung
tinių Valstijų, ar jis gali 
vėl sugrįžti, turėdamas imi
gracijos vizą?

Atsakymas: Tai priguli

nuo išdeportavimo priežas
ties. Jeigu ateivis būna iš
deportuotas dėl kriminališ- 
kumo, beprotystės, arba dėl 
kitos rimtos priežasties, jis 
niekad . negali sugrįžti į 
Jungtines Valstijas. Iš 
kitos pusės, ateiviai, išde- 
portuoti dėl nelegalio įva
žiavimo, ir kurie nepriguli

Šios lietuviškos knygos parodos atsi
darymas Maskvoje — reikšmingas daly
kas. Reta kuri maža Europos valstybė 
šiandien tegali tą padaryti,. ,ką padare 
Lietuva. Didesnė pusė mažųjų Europos 
valstybių nūnai yra nepaprastai susirū
pinusios savo likimu. Vienos jųjų jau 
yra įtrauktos į karą ir teriojamos, kitos 
—ginkluojasi ir laukia būti užpultomis. 
Užsiimti jų žmonėms knygos parodymu 
kituose kraštuose—nebeįmanoma.

Betgi Lietuva tatai- gali padaryti ir 
daro. Kodėl? Todėl, kad Lietuva yra 
taikos orbite—ji turi sudariusi apsigyni
mo' sutartį su Sovietų Sąjunga. Ji gyve
na, vadinasi, ramiai. Todėl josios kul- 
tūrkėliai, literatai ir menininkai, gali pa
rodyti savo kūrinius net tokioj nepa
prastoj vietoj, kaip Maskva!

Ar Amerikos lietuvių išleistų knygų 
toje parodoje bent viena pasirodė, sunku 
pasakyti.

prie neįleidžiamų klasių, 
gali kreiptis prie Darbo 
Sekretoriaus ir prašyti lei
dimo vėl grįžti. Jeigu atei
vis turi giminių čia, tai 
greičiau gali išgauti tokį 
leidimą. Bet jeigu jis ir 
gauna leidimą, jis gal at
vykti tik už metų laiko po 
išdeportavimo.

F.LJ.S.
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Taikos Deklaracija, po kuria pasirašė tūkstančiai piliečių, reikalaujančių, kad
Amerika būtų išlaikyta taikoj.

Kas Yra Rumunija?
Rumunija Pirmiau ir 

Dabar
Spaudoj kasdien matome 

Rumunijos vardą. Anglijos 
ir Franci jos- valdonai, kurie 
sudarė su Rumunija karinį 
suokalbį, kartu garantuoja 
jos sienas ir kursto ją į ką
rą, v

Rumunija pirm Pirmo 
Pasaulinio Karo buvo ma
žesnė, kreiva, kaip kokis 
agurkas. Tada Rumunija 
užėmė 53,844 ketvirtainiš- 
kas amerikoniškas mylias 
ir turėjo 9,300,000 gyvento
ju.

Rumunija ilgai lukuriavo, 
nestojo į karą. Bet kada, 
1916 metais, Rusijos armija 
vadovystėj generolo Brusi- 
lovo uždavė skaudų smūgi 
austrams - vokiečiams, vėl 
įsiveržė i Galiciją ir užėmė 
visą Bukoviną, kuri yra 
prie Rumunijos, tai Rumu
nijos valdžia pasidrąsino ir 
rugpjūčio 29, 1916 metais, 
įstojo karan prieš Vokieti
ją ir Austriją. Bet nors 
Austrija buvo jau gerai ap
kulta, vienok ji su pagalba 
Vokietijos ir Bulgarijos 
greitai apsidirbo su Rumu
nijos armija, suvarė jos li
kučius į Bessarabiją. Rusi
jos guberniją, kur tik rusų 
armija rumunus ir išgelbė
jo nuo galutino sunaikini
mo. Rumunijos valdžia ir 
armija pasiliko ant “burdo” 
Bessarabijoj.

Bet dalykai ant vietos 
nestovėjo. Rusijoj darbo 
liaudis nuvertė caro, o vė
liau kapitalistų valdžią ir 
įkūrė Sovietus. Vokietijoj 
revoliucija prigreitino Pir
mo Pasaulinio Karo galą. 
Anglija, Franci j a ir jų tal
kininkai liko karo laimėto
jais. Pergalėtojų delegatai, 
suvažiavę į Versailę taiką 
daryti, užmiršo pirmesnes 
savo gražias kalbas apie 
“karo baigimą be aneksijų 
ir kontribucijų”, apie “tau
tų laisvę,” bet rūpinosi, 
kaip čia pastoti darbinin
kiškai revoliucijai kelią, 
kaip išlaikyti kapitalizmo 
viešpatavimą, kaip daugiau 
pakenkus Sovietų Rusijai, o 
kartu ir susilpninus Vokie
tiją, kurioj darbininkiška 
revoliucija smarkiai plėtėsi.

Tais sumetimais Anglija, 
Francija, Jungtinės Valsti
jos ir Italija ne vien atstei- 
gė Rumuniją, bet jai per
vedė Bessarabiją, Rusijos 
turtingą guberniją, kuri už
ima 17,151 ketv. mylią ir 
turi virš 3,000,000 ukrainie
čių ir rusų gyventojų.' Ru
munijai pervedė slavais ap
gyventą Bukoviną, 4,132 
ketv. mylių plotą su 1,000,- 
000 slavų gyventojų. Rumu
nijai atidavė Crisaną-Mara- 
mosh, 8,566 ketv. mylių plo

tą su 1,500,000 bulgarų, ma- 
kedoniečių ir serbų gyven
tojų. Jai paliko Bulgarijos 
provinciją Dobrudžą, kurią 
Rumunija jau 1913 metais 
buvo užgrobus. Rumunijai 
perdavė Vengrijos . dvi di
deles provincijas Banatą ir 
Transylvania, kurios ben
drai užima 30,894 ketv. my
lias plotą ir turi arti 5,- 
000,000 gyventojų, veik iš
imtinai vengrų.

Ir štai iš nedičkės Rumu
nijos, išaugo apskrita, pu
sėtinai nutukus, apimanti 
jau 113,884 ketvirtainiškas 
amerikoniškas mylias ir 19,- 
500,000 gyventojų valstybė.

Rumunija tais pat sume
timais, kaip ir Lenkija, bu
vo sudaryta didelė, plati, 
skaitlinga gyventojais, kad 
ji būtų viena galinga prieš- 
sovietinio retežio f grandis. 
Bet kaip Lenkija buvo silp
na, taip silpna yra ir Ru
munija, nes daugiau, kaip 
puse jos teritorijos yra kitų 
valstybių plotai — Sovietų 
Sąjungos, Vengrijos, Bul
garijos ir dalinai Jugoslavi
jos. Daugiau, kaip puse Ru
munijos gyventojų yra kitų 
tautų žmonės — vengrai, 
rusai, slavai, bulgarai, vo
kiečiai, turkai ir kiti. Ir su
prantama, jie neapkenčia 
Rumunijos valdonus.
. Rumunijoj yra daug di

delių miškų, kurie užima 
per 7,000,000 ketvirtainiškų 
akrų plotą. Laukai ir pievos 
geros. Rumunijoj pagami
nama daug kviečių, rugių, 
miežių, avižų, bulvių ir ki
tų žemės ūkio produktų, 
kurie yra išvežama j užsie
nius. Turi ji ir fabrikų, bet 
iš iškasamų gaminių, tai 
svarbiausi, yra anglis, gele
žies rūda/druska ir žibalas 
(aliejus), žibalo Rumunija 
pusėtinai daug pagamina, 
1934 metais ji pagamino 
net 62,063,000 tonų.

Rumunijos Politika
' Rumunija nuo senai turė

jo karo sutartį su Jugosla
vija, Čechoslovakija, Lenki
ja ir Francija. Pirmoj vie
toj tie suokalbiai buvb nu
kreipti prieš Sovietų Są
jungą. Lenkija ir Rumunija 
turėjo pasigrobę Sovietų 
Sąjungos plotus, tat natū
ralu, kad abi ir suokalbia- 
vo, kad juos apsaugojus. 
Čechoslovakija ir Jugosla
vija laikėsi Franci jos prieš- 
sovietinės politikos, tat ir 
jos buvo susirišę su pirmo
siomis prieš Sovietus.' ♦

Bet smūgiai nukrito iš 
kitos pusės. Dėka Anglijos 
ir Franci jos išdavystei, Če
choslovakija buvo sunaikin
ta. Lenkijos kreiva politika 
atvedė ir ją prie mirties. 
Rumunijos ir Jugoslavijos 
sutartis nustojo reikšmės. 

Tat Francija pasikvietė 
sau į talką Angliją ir visos 
sudarė bendrą karo apsigy
nimo sutartį. Bet prie Ru
munijos Anglijai ir Franci- 
jai galima prieiti tik jūro
mis, per Dardanellus ir 
Bosforą, k u riuos valdo 
Turkija, tat ir Turkija bu
vo pritraukta prie to suo
kalbio.

R u m u n ija geografiniai 
yra panašioj padėtyj, kaip 
buvo Lenkija. Ir jeigu ji 
pasiduos Anglijos ir Fran
ci jos pagundai, išprovokuos 
karą prieš bent kurį savo 
kaimyną, tai bus žuvus.

Dabar Rumunijos kaimy
nais yra iš Juodųjų Jūrų 
ir ryt-šiaurių—Sovietų Uk
raina; iš pietų—Bulgarija; 
iš vakarų Jugoslavija ir iš 
vakarų-šiaurių — Vengrija. 
Dunojus, Prut ir kelios ki
tos upės sudaro galingus 
vidaus susisiekimo vandens 
kelius.

Rumunijos Armija
Taikos laiku Rumunijos 

armija buvo 30,000 of icier ių 
ir 240,000 karių, su 1,500,- 
000 išlavintų rezervų. Arti
leriją sudarė, pagal Sovie
tų davinius, 400 lauko, 42 
sunkios ir 16 priešlėktuvi
nės batarejos (168 sunkios 
ir 1,811 lengvos kanuolės). 
Armijoj buvo 10,000 sunkių 
ir 16,000 lengvų kulkasvai- 
džių.

Rumunija turi savo gink
lų ir amunicijos fabrikų, 
bet neužtektinai. Pirmiau ji 
savo armiją ginklavo iš Če- 
choslovakijos ir Franci jos 
arsenalų. Dalis ginklų jau 
nusenę.

Orlaivynas ir Laivynas
Rumunija turi arti 300, 

m^lių ilgio Juodųjų Jūrų 
pakraščio su nemažai gerų 
prieplaukų. Dunojaus upė 
taip , pat tinkama viduti
niams laivams plaukti. Jos 
jūrinis laivynas silpnas, bū
tent: 7 minininkai, 2 sub- 
marinai; 2 pagalbiniai karo 
laivai ir apie 50 jūrinių lėk
tuvų. Ji turi apie 20 karo 
laivelių ant Dunojaus upės. 
Oriniame laivyne yra iki 
1,000 karo lėktuvų, įskai
tant ir mokinimosi lėktu-
vus.

Karas ar Taika?
Rumunija, pasisavinus 

svetimas Kaimynų žemes ir 
pavergus milionus kitų tau
tų žmonių, nesijaučia sau-^ 
giai. Vengrija vis dažniau 
reikalauja, kad būtų jai 
grąžinta Transylvania ir 
Banatas. Jugoslavija neke
lia griežtai reikalavimo sau 
giminingų žmonių plotų, 
bet laukia progos. Bulgari
ja viešai ir garsiai reika
lauja, kad jai būtų atiduo-

ta Dobrudžia. Kas liečia So
vietų Sąjungą, tai Bukovi
na ir Bessarabija prieš So
vietų liaudies norą buvo at
plėšta ir prie Rumunijos 
prijungta. Sovietų Sąjunga 
niekados tuos plotus nepri
pažino Rumunijos dalimis. 
Bet jų atsiėmimui neskel
bė karo ir neskelbs. Bet jei
gu Rumunijos valdonai iš
provokuos karą prieš So
vietus, tai, žinoma, jie ne
teks tų plotų, kurie jiems 
nepriklauso. Arba, jeigu 
Rumunija įsivels į karą su 
kitais savo kaimynais, tai 
Juk Sovietų Sąjunga nega
lės leisti kitiems užimti 
tuos plotus, kurie Sovie-
tams priklauso. Nekalbant 
jau apie Sovietų Sąjungos 
taikią politiką, dabartiniu 
laiku atrodo, kad Rumuni
jai nesirengia karą skelbti, 
nei Vengrija, nei Bulgarija, 
nei Jugoslavija. Taika pri
guli nuo pačios Rumunijos 
politikos. Jeigu ji nepasi
duos Anglijos ir Franci jos 
imperialistų pagundai, jei
gu ji pati neuždegs karą, 
tai karo galės išvengti. 
Vienok neatrodo, kad Ru
munijos yra taiki politika. 
Ji sumobilizavo net 1,600,- 
000 vyrų į armiją, neša bai
sius nuostolius, bet armiją 
laiko sutraukus į Sovietų, 
Bulgarijos ir- Vengrijos pa
sienius. Iš tos priežasties 
puola industrijos gamyba ir 
numatomas žemės ūkio ap
leidimas.

D. M. š.

Worcester, Mass.
Mūsų Naujienos

8 d. balandžio pas mus 
kalbėjo d. Z. Janauskas, Ka
nados “Liaudies Balso” redak
torius. Nors labai lijo, bet 
gražaus būrio atjaučiančių 
Kanados draugų kultūrinio ir 
apšvietos darbo lietus nesulai
kė. Drg. Janauskas plačiai 
kalbėjo apie Kanadą ir jos 
gyventojus. Iš jo kalbos pa
aiškėjo, kad Kanada yra tur
tinga šalis, bet darbo žmonės 
vargingai gyvena, ypač šiuo 
laiku, kuomet Kanada, kaipo 
Anglijos kolonija, yra įvelta į 
karą. Plačiai kalbėjo apie ka
rą Suomijos prieš Sovietų Są
jungą, nurodydamas, kad An
glijos, Franci jos ir Amerikos 
imperialistai sukurstė suomius 
prieš Sovietų Sąjungą, bet 
Pvaudonoji Armija ištaškė tas 
tvirtumas, kurios tiem ponam 
atsėjo šimtai milionų dolerių.

Janauskas gerai kalba. Jis, 
matyti, sudeda visas spėkas 
dėl “Liaudies Balso” ir kultū
rinio apšvietos darbo Kanados 
lietuvių gyvenime. Jam papra
šius aukų dėl “Liaudies Bal
so,” buvo suaukota $12.50. Su 
prenumeratom padaryta virš 
$50. Aukojo šie: J. M. Lukas 
$1.50; po $1, J. Daugėla, 'Z. 
Dvareckas, F. Repšys, A. Gra- 
nickas, A. Balčiūnienė; po 50 
centų — Ig. Lozaravičia, V. 
Jančius, M. Sukackienė, P. Sa
dauskas, M. Stankūnienė; J. 
J. Bakšys — 55c; J. Norvai
ša — 45c; po 25c — A. Če
ponis,' U. Tumanienė, B. Va- 
lanęauskjenė, E. Trasikienė, 
P. Petrauskienė, P. Bacevi
čius, D. Jelskienė, B. žalimie- 
nė. Smulkesnėmis aukomis su
mesta 50 centų.

Varde “L. B.” visiem ir vi-
som ačiū už aukas.

Dabar Visi Įsitemykite
25 metų sukaktuvių koncer

tas, kurį rengia Aido Choras, 
bus sekmadienį, balandžio 21 
dieną, 3-čią valandą po pietų, 
Lietuvių Svetainėj, 29 Endi
cott St. Su įžanga tik 45 cen
tų. čia pamatysim puikiausio 
talento ir girdėsim gražiausių 
dainų ir muzikos.

J. M. L.
Nuo R«d. —- Apie tą LDS 

57 kuopos parengimą buvome 
gavę anksčiau nuo kito kores
pondento ir įdėjome. Tad kar-
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Pastabos
Užmirštas pilietis Warren 

K. Billings, kovo 25 dieną Re
no, Nevada, apsivedė su Jo
sephine Rudolph. Jam būnant 
kalėjime, jinai jį lankė ir su
sirašinėjo per 15. metų.

Billings dabar turi San 
Francisco laikrodžių taisymo 
krautuvėlę. Nors jis iš kalėji
mo yra paliuosuotas, kol kas 
neturi pilietiškų teisių. Ka
dangi Kalifornijos aukščiau
sias teismas atsisakė pripažin
ti jo paliuosavimą legališku, 
gubernatorius be teismo netu
ri galios suteikti pilną baus
mės dovanojimą. Taip dabar 
Billingso padėtis kabo tarpe 
dangaus ir žemės. Kuo tas pa
sibaigs, nežinia.

Keli metai tam atgal, kaip 
žinome, Vokietijoj, Italijoj ir 
Japonijoj buvo mada grupinių 
vedybų, po šimtą-grupėje. Ita
lijoj da ir šiandie tas biznis 
varomas po senovei. Italijos 
valdžia tokiem jaunavedžiam 
išduoda geležinkelio tikietą 
80 procentų pigiau, kad galė
tų nuvažiuoti į Vaticaną ir 
gauti palaiminimą nuo popie
žiaus.

Pereita meta tokiu buvo 
apie 20,000. šiemet vasario 
mėnesį jaunavedžių Vaticane 
apsilankė 2,464. Ten jiem iš
duodama tikietas pasivaikščio
ti po Vaticaną ir išeinant iš 
Vaticano pabučiuoti popiežiui 
į pirštą.

Washingtono pensijų Komi
tetas dabar turi daug darbo, 
kad padalinti pensijas be 
klaidų pagal kategorijas. 
Pensijos dėl Hollywood pa
dienių aktorių, kurie ėmė da- 
lyvumą pereitam kare kru
tančiuose paveiksluose? Dėl ak
torių nieko nepaskirta. Pensi
jos dėl tų žmonių, kurie paži
nojo kareivį uniformoje 1917 
metais, bet dėl tų, kurių tė
vai ar sūnūs žuvo kare, nieko 
nepaskirta. Pensijos dėl tų 
merginų, kurios turėjo ženy- 
bų sutartis su vaikinais, bet 
sutartys pakriko dėl Amerikos 
prisidėjimo prie pasaulinio 
karo 1917 metais. Bet nieko 
nepaskyrė dėl gyvanašliu. 
Pensijos dėl tu moterų, mergi
nų, kurios važiuodamos gatve- 
kariu ar namie mezgė svete- 
rius, pančekas ir pirštines dėl 
Amerikos kareiviu “over 
there,” bet nieko dėl tu. ku
rios dirbo amunicijos fabri
kuose ir armijos trekais važi
nėjo po Francija.

Pensiios dėl tų našlių, kurių 
vyrai tik dėl mados uniformą 
nešiojo ir antru kartu ansive- 
dė su francūzėm. Su tikrom 
našlėm ir čia apsilenkta-pa- 
miršta.

Pensiios dėl tu. kurie susi
krovė iš karo milionus. Kalė
jimas dėl tų, kurie slapstės/ ir 
prasižengė prieš karo 14-kos 
punktų demokratiją ir Wall 
Stryto civilizaciją.

Kalifornijos valstija peror
ganizavo šelpas dėl bedarbių 
sekančiai: Pirmas punktas — 
vieton vieno meto, dabar rei
kalaujama išbūti trys metai, 
kad gauti bedarbiui šelpa. 
Antras punktas — šeimos įei- 
gos aprubežiuota liki $58 per 
mėnesį. Jei kuris narys iš šei
mos turi kokių pašaliniu įnei- 
gų, tai priskaitoma prie šel- 
pos. Trečias punktas — kurie 
ateiviai nelegališkai atėjo į 
šią šalį po liepos pirmos die
nos, 1924 metais, tiem šelpos 
teisės suvaržyta.

Kalifornijoj, pagal valdžios 
statistiką, dabar yra 116,000 
ant šelpos, bet tas skaičius 
mažinamas ant kiek ir kaip 
greitai galima. Balandžio mė
nesį šelposzsuma paskirta ma
žiausia nuo pradžios įvedimo 
šelpos.

Ponios Roosevelt apsilanky
mas šiomis dienomis į Joad 
bedarbių miestelį, jų būklės 
nepagerins.

toti neapsimoka. Todėl tą vie
tą iš jūsų korespondencijos iš
braukėme. Atleisite.

Reikalaukime apšvietos, o 
ne tikėjimo. Prieš Velykas ka
talikai eina pas savo ganyto
ją atlikti ausinę, kad apčys- 
tytų save nuo griekų. Išpažin
tis ir pakūta nusikaltėlių ne- 
atpalaidoja nuo bausmės. Tu
rime suprasti, kad tik per 
apšvietą ir sąmoningą darbą 
save atsipalaidosime nuo vi
sokio brudo ir būsime liuosi 
nuo visokių ganytojų, ponų ir 
ponių, ii- nereikės vargo vargti 
Joad miesteliuose.

Kalifornijoj atsirado nauja 
išdirbystė išdirbimui papiro
sam popieros. Iki šiam laikui 
sodų ūkininkai medžių tan
kias šakas iškarpydavo ir su
degindavo ant vietos. Dabar 
ūkininkai už tas šakas gaus 
nuo $25 iki $30 už toną, ypa
tingai už obuolių šakas.

r

New Yorko Pasaulinė 
Paroda

New Yorko Pasaulinė Paroda greit at
sidarys. Daug įdomių, daug svarbių moks
linių dalykų ten bus galima matyti. Tačiau 
šiemet New Yorko Pasaulinė Paroda toli 
gražu jau ne ta, kokia ji buvo pernai.

Šiemet ten nėra Sovietų majestotiško pa- 
viliono, kuris žmogaus akį viliojančia archi
tektūra ir aukštos technikos įrodymais žavė
jo Parodos lankytojus. Nėra nė Lietuvos 
Paviliono, kuris buvo sarbu pamatyti kiek
vienam lietuviui.

Tačiaus dar yra proga pamatyti Sovietų ir 
Lietuvos Pavilionus ir plačiai su jais susipa-.

ko Miesto Pasaulinės Parodos Paveikslų 
Albumą. Ten yra paveikslai Sovietų ir Lie
tuvos pavilionų. Ten yra plačiai aprašyta 
apie jos ir apie jose buvusius eksponatus.

Pasaulinės Parodos Albume yra daugy
bė paveikslų ir aprašymų kas toje Parodoje 
yra. Taipgi yra paveikslai žymiausių pasta
tų iš New Yorko miesto, kurie yra labai 
svarbūs pamatyti kiekvienam ir iš aprašymo 
galima daug apie juos sužinoti.

i<

Didelė Knyga. Puikiausia Lietuvių 
Kalboje. Kaina tik 25c.

Mokestį galite prisiųsti pašto ženklais 
stampomis. Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

šioliai papirosų popiera buvo 
importuojama ir mokėjo po 
$900 už toną. Ant vietos iš
dirbant geresnę popierą, galės 
parduoti po $250 toną. Bet 
dabar klausimas, ar rūkytojai 
jaus tų kainų škirtumą?

Pacific.

NORVEGŲ KARALIŲ
Stockholm, Švedija.—Nor

vegų politikai kaltina vo
kiečius, kad šie norį nužu
dyt Norvegijos karalių ir iš 
orlaivių bombarduoją kiek
vieną miestelį ar kaimą, 
kur išgirsta, kad ten apsis
tojęs norvegų karalius su 
savo valdžia.

Kaunas. — Didieji Mask
vos laikraščiai daug rašo 
apie Lietuvą, teigiamai 
įvertindami jos apdairumą
ir realią politiką ir bendrą 

Lig kultūros pažangą.
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Ketvirtas Puslapis
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■Bosai
Keivirlad,, Balandžio 18, 1940

I

į Šiurpūs Balsai iš Lietuvos Katorgos
Rašo

(Tąsa)
—Melas! prasimanymas! Adomauską 

aš mačiau lange. Jis žvilgterėjo į mane 
ir kaip visada linksmai nusišypsojo. Jis 
gyvas, linksmas, valio!

Matė tik vienas Vincas, tuo tarpu, kai 
mes išvertę akis žiūrėjom visi tik gal 
ne į tuos pačius langus. Vincas bėgiojo 
po kamerą, iš džiaugsmo trynė rankas, 
Šokinėjo, juokėsi ir į jokias diskusijas 
neįsileido. Jis taip pasitikėjo savo aki
mis, kad suvalgė visą duoną ne tik kuri 
pusryčiams buvo duota, bet kurią ir pie
tums atnešė.

—Nesąmonė! prasimanymas! — tvirti
no jis be mažiausio abejojimo krislo, kad 
ir mes pamažu ėmėm atsipeikėt. Viena 
aišku buvo, jei būtų kas nusižudęs, 
mums būtų rėkdami pranešę.

Vis dėlto žinia nebuvo iš piršto iš
laužta. Vakare prieš pat patikrinimą iš 
ligoninės į kamerą grįžo Grigaitis ir pa
pasakojo, kas atsitiko. Mes jį apsėdom 
ratu ir nustebę klausėmės.

Naktį į ligoninę iš vienučių atnešę 
kruviną mūsų draugą S. J. Nugaląstu 
geležgaliu jis sau padaręs kakle žaizdą 
norėdamas nusižudyti. Kriminaliniai ge
rai jo nepažindami palaikė už Adomaus
ką. S. J. buvo nubaustas mirties bausme, 
ilgą laiką jis buvo izoliuotas vienui vie
nas. Pasigailėti gyvybės jis neprašė. 
Mirties bausmę Smetona pakeitė kalėji
mu iki gyvos galvos pasiremdamas jo 
tėvų prašymu. Visa tai pakrikdė jo ner
vus tiek, kad jis ryžosi nebegyventi. 
Žaizda, daktaro manymu, esanti nepa
vojinga; tačiaus stiprus jo nervų pakri
kimas esąs neabejotinas. Prakalbinti ir 
nuraminti jį buvę labai sunku. Visą lai
ką jo dantys buvę kietai sukąsti, ranko
mis draskęs aprištą žaizdą. Klausiamas 
ko, ar raminamas jis nuolat kartojo:

—Aš nebeturiu jėgų, nekliudykit man 
mirti.

Naktį jis staiga pašokęs iš lovos ir 
puolęs langan iš visų jėgų trenkdamas 
savo rankas į stiklus. Jis norėjęs per
kirsti savo rankų venas. Iš naujų žaiz
dų bėgo kraujas, felčeris pešiojo įstrigu
sius stiklus, bet iki mirties dar buvo toli.

Grigaitis pasakojo ilgai, jis buvo susi
jaudinęs, matytas draugo kraujas nelei
do jam pasakojimo baigti. Mes klausė
mės ir tylėjome. Savižudystė—baisus 
nedovanotinas nusikaltimas. Mirti gal 
būt lengviau negu gyventi, bet mes tu
rim, privalom gyventi. Kalėjime dėlto 
mus ir laiko, kad mirtume, betTnes tu
rim nepasiduoti ir gyventi. Mes visas sa
vo viltis dedam į gyvenimą, kuris turės 
priklausyti mums, o ne mūsų priešams. 
Mes mylim gyvenimą taip, kaip niekas 
jo mylėt nemoka.

Bet S. J. palaužta valia, pakrikdyti jo 
nervai tiek, kad jis to nebegali suprasti; 
už savo veiksmus kaip sąmoningas žmo
gus jis nebeatsako. Jį tenka ne teisti, o 
gydyti. Ir mes jo nekaltinom ir me teisėm. 
Mūsų širdys plyšo skausmu; kiekvienas 
mūsų draugas yra mūsų kūno dalis.

Kitą dieną suraišiotą S. J. iš Šiaulių 
kalėjimo išvežė į Kauną. Mums apie tai 
pranešė draugai belsdami į sieną.* * *

Ryžtamės Mirti Badu
Jums, be abejo, kada nors teko būti 

ligoninėj. Matėt eilę lovų, kiekvienoj lo
voj po ligonį. Leiskim, kad jūsų maty
toji palata buvo pailga.. O lovų vietoj 
išilgai ją prie vienos ir kitos sienos pri
taisytos lentos, ant kurių viens prie kito 
sukrauti čiužiniai, prikimšti šiaudų. Ant 
kiekvieno čiužinio guli po žmogų. Išviso 
dvidešimts ir keturi. Jie apsikloję antklo
dėmis, paltais, nuplyšusiais švarkais; 
viskuo, kas galėtų nors kiek šildyti. Pa
gal jų kojas stovi ilgas stalas, praeiti 
vos vos galima.

Jums dar ne viskas aišku, įsivaizduot, 
žinoma, sunku. Ligoninės sienas jūs 
įpratę matyt baltas, langus dažytus. 
Prie to, kas pasakyta, pridėkit: sienos 
ne baltos, o plėmuotos, aptraiškytos krau
jo prigėrusiomis blakėmis. Du langai, ap
trupėję, aukštai palubėje, jie apkaustyti 
storomis geležimis. Dabar jūs esat ne 
miesto ligoninėj, o Šiaulių sunkiųjų dar
bų kalėjimo kameroj.

Rytmečiais, pietų metu arba vakarais 
kameroj būdavo triukšmas: kava, ruo
ša ir kiti darbai. Dabar tyku visvien kas 
bebūtų: patikrinimas, pietų metas ar va-

karienė. Niekas nesikelia, nesiprausia, 
nesirengia. Kai kas sverdėdamas prieina 
prię stalo, pasisema iš medinės bačkutės 
šalto, nevirinto vandens ir vėl gula.

Pirmą dieną, kai mes nepaėmėm mais
to ir savąjį ką turėjom išmetėm korido- 
riun, sargai pas mus padarė kratą, no
rėdami įsitikinti ar ištikrųjų ko nors sau 
nepalikom. Po to viršininko padėjėjas 
paklausė:

—Ar visi badaujat?
—Taip, visi.
—Neatsakinėk vienas už visus,—už

puolė atsakiusį. — Apsigalvokit, duodu 
kelias minutes laiko. Anoj kameroj atsi
sakė du ir vienutėj keturi. Tuojau tuos 
iškelsime. Badaujantiems bus blogai. ■

Grigaitis vėl atsiliepė:
—Be reikalo stengies. Mūsų nesuagi

tuosi.
Jam davė pauostyti kumštį ir tučtuo

jau nugabeno į karcerį. Kameroj likom 
tik 23.

Pirmąją ir antrąją dieną dar niekas 
negulė. Skaitė knygas, kas rašė, kas vaik
ščiojo po kamerą norėdamas pasirodyti 
stiprus. Ketvirtą, dieną jau daugumas 
nebesikėlė. Mainelis ėjo prie kibilio ir 
sugriuvo, reikėjo jam pagelbėti. Mes ne- 
valgom, todėl ir į išeinamą eit nereikia. 
Atsikėlus nuo, narų, akyse pasidarydavo 
tamsu, žemė ima kaž kaip judėt po kojo
mis, stveriesi ko nors, kad nepargriūtum 
—žiūrėk ir suklumpi. Todėl ir Mainelis, 
norėdamas išsilaikyt rankomis, stvėrėsi 
žemės.

Neapsakomas noras valgyt mus kan
kino tik tris, keturias dienas. Gulėt bu
vo šalta ir kieta, bet vėliau juo tolyn 
darėsi vis šilčiau ir Šilčiau iki mes likom 
panašūs į ligonis, sergančius šiltine. Vi
sas kūnas, o ypač viduriai dega/ kanki
nančiai silpna, skauda raumenis, ūžia 
galva, sąnariai lyg išnarstyti, karšta— 
valgyt nesinori. Bet maistas niekad ne
išeina iš galvos, neišnyksta iš lūpų, nes 
kiekvienas žino, jog maistas gali jį vienu 
rankos mostu išgydyti. Galima į duris , 
pabelst ir maisto atneštų. Bet čia sąmo
nė kovoja su buitim.

Dienos atrodė be galo ilgos. Norėtųsi, 
kad nuolat būtų naktis, ji vis dėlto nors 
miegas ir neima, greičiau praeina, kaip, 
diena. Vieni su kitais kalbėdavomės. Kal
ba dažniausiai sukdavosi apie valgius, 
kas kokius žino, kurie skaniausi, maiš
tingiausi, kas ko norėtų. Labai dažnai 
pasigirsdavo:
. —Vyrai, liaukitės, argi nerandat ko 
geresnio.

Priminimas valgio mus • erzindavo. 
Bet ką gi kalbėsi? Naujienos, anekdotai 
seniai jau išpasakota, o antra vertus, 
įdomūs jie gali būt kitokiais atvejais. 
Kiekvienas stengdavosi apie valgį ir ba
dą negalvoti ir kiekvienas galvodavo. 
Juoząs mums papasakojo, jog jis savo 
gyvenime nė karto nepavalgęs sočiai. 
Dabar jis’priėjęs išvadą, jog visur ir vi
sada, kur tik valgęs, visvien dar galėjęs 
daugiau valgyt.

—Dabar, — sako jis,—jei kada išeisiu 
laisvėn bent kartą turėsiu pavalgyt lyg 
soties. Nebebūsiu daugiau toks kvailas, 
jei bus proga valgyt—valgysiu, kiek 
tilps.

Tada mes nė vienas negalėjom įsivaiz
duot, kaip galima jaustis sočiu. Mes prie- 
kaištaudavom sau, kam kartais gautos 
duonos kartu su angliais ir pelenais nu- 
pjaudavom storą plutą, kam kartais ne- 
išvalgydav.om iki dugno suplėkusių 
kruopų. Ateityj tokio apsileidimo spren
dėm nebepakartoti. Mūsų sąmonę ėmė 
valdyt mūsų buitis.

Penktą badavimo dieną pas mus į ka
merą atėjo kalėjimo viršininkas su vals
tybės gynėju. Kai mes pareiškėm, kad 
svarbiausias mūsų badavimo tikslas— 
protestuoti prieš visuose kalėjimuose 
nuolat didinamą terorą prieš politinius 
kalinius ir reikalauti, kad mūsų nemuš
tų, neapkalinėtų pančiais, nuimtų uždė
tas bausmes, duotų rašomą medžiagą ir 
knygas, valstybės gynėjas, kažkoks žvai
romis akimis senis, prisjspyręs mus įti
kinėjo, kad kalėjimuose niekas nemuša, 
kad mušti esą įstatymu uždrausta. Kai 
mes jam nurodėm, kiek ir kur kuris bu
vom sumuštas, jis pasiūlė paduot jam 
skundą.

DETROITO ŽINIOS

bedarbei, matyda- 
mieste ne koks gy- 
1932 pasirandavojo 
32 mylios nuo De- 
ten jam sekėsi ne-

Palaidojome Gerą Draugą
Staigia mirčia mirė Juozas 

Šabasevičius, sulaukęs 66 me
tų amžiaus. Paėjo iš Vilniaus 
rėdybos, Jeznos parapijos, Ni
brių kaimo. Į šią šalį atvažia
vo apie 42 metai atgal.. Neku- 
rį laiką gyveno Pittstone, Pa. 
Dirbo kietos anglies kasyklo
se. Paskui buvo išvažiavęs j 
Oklahomos valstiją. Tenai gy
vendamas apsivedė ir užau
gino keturis vaikus — du sū
nus ir dvi dukteris. Paskui bu
vo atvažiavęs į Detroit, Mich. 
Per nekurj laiką dirbo auto
mobilių dirbtuvėse. Paskui 
buvo nusipirkęs ūkę. Kiek 
pagyvenęs sugrįžo į Detroitą, 
nekurį laiką dirbo prie namų 
statymo.

Užėjus 
mas, kad 
venimas, 
ūkę apie 
troito ir
blogai gyvent. Ale į pabaigą 
pradėjo jaustis negerai, nes 
turėjo aukštą kraujo spaudi
mą ir atvažiavęs į Detroitą su 
reikalais 2 d. balandžio, stai
ga mirė. Tapo palaidotas 6 d. 
bal. Evergreen kapinėse. Lai
dojo svetimtautis graborius 
Cooper Bros. Pas graborių ko
plyčioj A. Kvedaras pasakė 
atsisveikinimo prakalbą, taip
gi ir ant kapų. Į kapus paly
dėjo nemažas būrys žmonių.

Velionis šabasevičius su vi
sais gražiai sugyveno. Tai ge
ros valios draugai suaukavę 
nupirko gyvų gėlių vainiką 
varde ALDLD 52 kuopos, nes 
jis, man rodos, prigulėjo ka
da. “Laisvės” skaitytojas buvo 
per ilgą laiką iki mirties.

Paliko dideliam nuliūdime 
savo moterį ir vaikus. Vaikai 
visi yra vedę. Tariam už
uojautos žodį jo šeimynai 
mes, jo kaimynai ir draugai. 
Islėkis, drauge, Amerikos šal
toj žemelėj. Mes atsisveiki
nam tave ant visados.

J. Galinskas.

Iš “Vilnies” Koncerto
Balandžio 7 d. Lietuvių 

Svetainėj atsibuvo draugijų 
sąryšio surengtas koncertas 
paminėjimui 20 metų jubilė- 
jaus “Vilnies” įsisteigimo.

Programos -išpildyme daly
vavo Aido Choras, vadovau
jant W. Gugui. Dainavo labai 
gražiai. Choristės atrodė la
bai puikiai su vienodais kos
tiumais. Pagirtina, kad cho
ras visais atžvilgiais žengia 
pirmyn.

.Choro merginų grupė sudai
navo puikiai.

Labai gražiai dainavo mai- 
nierių kvartetas iš Shenan
doah, Pa. Dainavo keliais at
vejais. Detroito publika gėrė
josi mainierių dainavimu.

Dalyvavo programos išpil
dyme dvi seserys Naujokiūtės 
iš Monroe, Mich., ir su jomis 
kiti du jauni artistai — mer
gaitė ir vaikinas, kurių pavar
džių nesužinojau. Tai visi ke
turi pilnai išlavinti
(tap dance šokikai). Matyti, 
jų tikslas dasisiekti Holly
wood©. Geriausio jiems pasi
sekimo.

Vienas iš choristų dainavo 
solo; turi gerą balsą, sudai
navo pagirtinai.

Jaunoji Smitrevičienė su- 
grajino porą kavalkų gražiai 
ant koncertinkos.

Choro vedėjas W. Gugas ir 
jo žmona sudainavo gražiai 
duetą. 

t

Šis koncertas vienas iš pil
nai nusisekusių dailės 
gių. •

F. Abekas kalbėjo 
“Vilnies” jubilėjaus,
perbėgo pasaulio situaciją. 
Nurodė priežastį šio karo, ra
gino dėti visas pastangas, kad 
išlaikius šią šalį nuo įtrauki
mo į imperialistinį karą. Pu
blikos dalyvavo neperdaugiau- 
siai, gal nekurtuos sulaikė lie
tus.

Įvyks Juokingas Perstatymas
Sekmadienį, balandžio 21 

d., Lietuvių Svetainėj, 25-tos 
ir Vernor Highway, LDS 21 
kuopa perstatys juokingą ko
mediją “Dėde Atvažiavo.”

Šiame parengime būtinai vi
si Detroito ir apielinkės lietu
viai turi dalyvauti, nes bus 
juokų iki valiai. Tįkietai- iš 
anksto 35c, prie durų—45c.

B—kas.
Michigano Civilių Teisių 

Federacija
ši liberajiška-darbininkiška 

organizacija nesėdi rankas 
susidėjus, kai Dies Komitetas 
trempia po kojų konstitucines 
Amerikos žmonių teises. Šios 
Federacijos komitetas atvirai 
ir viešai nutarė paremti In
ternational Workers Order 
kovą prieš Dies Komitetą. 
Kaip žinoma, Dies Komiteto 
agentai Philadelphijoj ir ki
tur padarė kratas ant tos fra
ternal ės organizacijos ir išve
žė dokumentus. Michigano 
Civilių Teisių Federacija pa
smerkė šitą Dies Komiteto žy
gį ir prižadėjo IWO visapusę 
paramą kovoje už konstitu
cines teises.

Federacijos prezidentas Dr. 
Knox išreiškė nuomonę visos 
Federacijos, kai jis pasakė, 
kad šitos Dies Komiteto kra
tos “yra nepateisinamas pa
sikėsinimas ant civilių teisių, 
kurias garantuoja visiems 
amerikonams Amerikos Kons
titucija.”

Toliau Dr. Knox sako: 
“Dies Komitetas padarė už
puolimus ant raštinių frater- 
nalės organizacijos, kuri ope
ruoja po šešiolikos valstijų 
leidimais, šios organizacijos 
narių surašąs visuomet atda
ras tų valstijų legališkai su
darytoms įstaigoms. Tų vals
tijų apdraudos departmental 
periodiškai peržiūri šios orga
nizacijos knygas ir patikrina 
jos rekordus. Ten nėra jokių 
paslapčių.

“Nežiūrint to, Dies Komi
tetas matė reikalą pravesti 
plačiausias kratas ant šitos 
draugijos raštinių. Neišven
giama išvada yra, kad šitos 
kratos buvo padarytos su 
tikslu sutverti isteriją, nuduo
dant, jog toje draugijoje yra 
pagaunami pavojingi krimi-

nalistai. O tokia isterija gali 
vesti tiktai prie dar didesnio 
paneigimo civilių teisių.”

Rep.

Verstini Darbai Lenkam
Berlin. — Iki pavasario 

buvo 300,000 bedarbių Len
kijoj valdomoj 
Dabar vokiečiai 
apie 100,000 jų į 
darbus keliams 
laukams dirbti.

AR IŠLIPO ANGLAI Į 
NORVEGIJĄ?

London, bal. 15.—Skelbia
ma, kad anglų kariuomenė 
išlipus keliose vietose į 
į Norvegiją, bet nesakoma 
kur.
0

B-

artistai

atžvil

reikale 
taipgi

vokiečių.
išsiuntė 

verstinus 
taisyt ir

Kaunas, balandžio 14 d.- 
Amerikos lietuvių aukos 
naudojamos tik lietuviams 
vilniečiams šelpti.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
0 <D

W

ŠTAI KAIP JUS TAUPOTE 
Ant Velykinių Drabužių

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

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

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$24.50
Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTt TRACI JA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

R
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Dienraščio Laisvės

BALIUS
Išmokėjimui Naujosios Intertype Mašinos

Įvyks Balandžio 21 April
CENTRAL PALACE SALEJE

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

George Kazakevičiaus 6 Kavalkų Orkestrą
»—.M—-M—u<—m—m—m—m—n----■---- «>—■ — "•—"—"S

I VAIKŲ BALIUS • Muzika nuo 5-tos j
11 1

Nuo 1 vai. iki 5 • A vai. po pietŲ |
1 Vaikam ir tėvam įžanga veltui • •• Bus ant vietos gaminama
j Nuo 5 vai. po pietų • 

■: valgiai ir aptarnaujama
| Įžanga 35c J. gėrimais

• • — ■B —M——M —

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

Baliaus Rengimo Komisija.
(Bus daugiau)__

r*
■ir.

Po programos buvo šokiai 
abiejose svetainėse.

Dalyvavęs.

•F 1 - ---------------"



Ketvirtai, Balandžio 18, 1940

*> LDS Pirmo Apskričio Prakalbų Maršru
tas; Kalbės Leonas Prūseika iš Chicagos

Drg. Prūseika lankys sekan
čiai pažymėtas kolonijas:

Balandžio 20, 21, 22 — So.
Boston, Mass.

23— Norwood, Mass.
24— Stoughton, Mass.
25, 26, 27—Montello,

Bal.
Bal.
Bal. 

Mass.
Bal.
Bal.
Bal.

būtinai turi būt

valdybos turi iš- 
vajininkus. Lai-

LDS Pirmo Apskričio ir 
ALDLD 7-to Apskričio marš
rutas prasidės balandžio 20 d. 
Kalbėtoju bus visiems lietu
viams gerai žinomas drg. L. 
Prūseika, “Vilnies” redakto
rius, iš Chicagos.

LDS ir ALDLD apskričių 
valdybos posėdyj nutarė kviest 
drg. Prūseika, kad aplankytų 
Naujosios Anglijos kolonijas 
su maršrutu. Todėl šis bendrai 
rengiamas maršrutas kiekvie
noj kolonijoj 
įvykintas.

LDS kuopų 
judinti visus
ke prakalbų visi vajininkai ir 
nariai stokit į bendrą darbą 
dėl naujų narių gavimo. Jei
gu Naujosios Anglijos kuopų 
vajininkai nepasidarbuos per 
šį rengiamą maršrutą, tai bus 
didelis apsileidimas.

Iš Rumford, Me., drg. S. 
Grubis ir iš Lawrence, Mass., 
draugė T. Milvidienė praneša, 
kad prakalbos drg. Prūseikai 
rengiamos visu smarkumu.

Visos kuopos stengkitės, kad 
prakalbos įvyktų masinės. Ku
riose kolonijose nesiranda 
LDS kuopų, o randasi lietu
vių, kreipkitės į Pirmo Ap
skričio valdybą, o mes parū
pinsime jums kalbėtoją.

28— Brighton, Mass.
29— Lowell, Mass.
30— Haverhill, Mass.

Gegužės 1 ir 2—Lawrence,
Mass.

Geg. 3 ir 4—Nashua, N. II.
Geg. 5—Hudson, Mass.
Geg. 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 — 

Worcester, Mass.
Geg. 11—Lewiston, MČ.
Geg. 12—Rumford, Me.
Kadangi draugai hudsonie- 

čiai reikalauja pra kalbom 
sekmadienio, tai gegužės 5 d., 
2 vai. po pietų, Hudsone, o 
tą pačią dieną vakare įvyks 
prakalbos Worcesteryj.

Draugai ir draugės! Va
jaus laikotarpis artinas prie 
užbaigos. Todėl kiekvieno na
rio pareiga pasidarbuot, kiek 
išgali prisidėt prie bendro 
darbo pasiekimui 10,000 na
rių.

. LDS 1 Apskr. Sekr.
F. J. Repšys.

123 Water St. 
Milford, Mass.

veltui nuims X-Ray paveiks
lą dėl. džiovos ištyrimo. Šią 
svarbią dovaną — X-Ray pa
veikslus — davė, miesto svei
katos įstaiga ir unijos loka- 
las. Tačiau blankoje dėl X- 
Ray paveikslo, klausia: pilnas 
vardas ir antrašas, baltas ar 
juodas, kur ir kada gimęs, 
vedęs ar ne, ar visada dirbi, 
kokią religiją pripažįsti?... 
Ot čia tai jau keista, nes, 
rodosi, religija nieko bendro 
su sveikata neturi. . . Kam 
tas reikalinga ?

Vienas žmogus tame susi
rinkime man sako: Turbūt ne 
tik žmogaus plaučių, 
pirštų paveikslą nuims 
radėjai; ir gal iškvos, 
partijai priklausai, —■
kas tik reikalinga “juodajai” 
šnipų knygai! Neteko patirti, 
ar daug ėjo X-Ray paveiks
lus gauti.

D X I a K s
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krai patenkins visus. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Įžanga 35c. — Kom.

(93-94)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, bal. 21 d. Liet. Svet., 

29 Endicott St., 3-čią vai. po pietų 
įvyks gražus Aido Choro jubiliejinis 
koncertas. Apart vietinių menininkų 
dalyvaus Birūta Ramoškaitė 
Tartfordo.

iš

NEW HAVEN, CONN.
Sekmadienį, bal. 21 d., scenon sta

to ALDLD 32 kp. ir LDS 16 kp. te
atrą “Baudžiavos Nuotakos.” Bus 
243 Front St., pradžia 3 vai. po 
pietų. Veikalas turi 5 aktus, 
gražių dainų ir šokių. Įžanga 35c. 
vaidinimo bus šokiai. Kviečiame 
sus dalyvauti.

yra
. Po

1 vi-

Bayonne, N. J Paterson, N. J

bet ir 
tie ge- 
kokiai 
viską,

CHICAGO, ILL.
LDS II Apskr. pusmetine konfe

rencija įvyks balandžio 21 d., 10.30 
vai. ryto, “Vilnies” Svet., 3116 So. 
Halsted St. Prašome visų Apskričio 
kuopų išrinkti pilną skaičių delega
tų, o delegatai! visi dalyvaukite su 
puikiais sumanymais ,dčl sėkmingo 
auklėjimo LDS. — J. Skeberdynė, 
Sekr. (93-94)

—o—
Šilkų išdirbystėje darbai la

bai sumažėjo. Darbininkai 
stebisi ir nesupranta, kas. gi 
pasidarė, nes Europoje karas 
liepsnoja, tačiau pas mus- dar
bai, net) ir guminėse, susmu
ko; o pasaulinio karo metais 
šilk/j. išdirbstė ėjo visu pašė
limu. Orlaivių dirbtuvė dir
ba 3~ pakaitomis ir fabriką 
didina - budavoja pašėlusiu 
greitumu. Yra sakoma, kad 
ūmai sutilps orlaivių; dirbtuvė
se arti 15,000 darbininkų. Ty
li miesto politikieriai daro 
bjaurų raketą — darbus par
duoda, nes orlaivių darbinin
kai. suvis neorganizuoti; uni
jų viršūnės, rodosi, pamiršo 
šią šaką darbininkų.

P. Sakat.

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia vakarienę 

ir šokius, bal. 20 d., 7:30 v. v. H. 
L. Piliečių Kliubo svetainėj. Šokiams 
gros J. Tamulionio Orkestrą, iš Na
shua, N. H. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Visi turėsite “Good Time.” 
—Kom. (93-94)

Aida Radušiūtė Ištekėjo 
už Robert McCarthy 

šeštadienį, balandžio 13 d., 
Aida Radušiūtė, duktė plačiai 
žinomų dienraščio “Laisvės” 
rėmėjų dd. S. Radušių iš Bay
onne, N. J., ištekėjo už Ro
bert McCarthy.

Vestuvės įvyko jaunavedės 
tėvų namuose. Dalyvavo apie 
100 svečių, vieni atėjo palin
kėti jaunavedžiams laimės ir 
išėjo, kiti pasiliko trumpam 
laikui, ir taip per visą vaka
rą ėjo svečių, kurie sunešė 
daug gražių dovanų.

Aidos giminaitė, Mary Sin
kevičiūtė, iš Brooklyno, buvo 
pamergė, o Roberto brolis 
Bonte dalyvavo kaipo pabro
lys. Dalyvavo didelis būrys 
vietinių svečių ir giminių ir iš 
toliau: Sinkevičių, šeima 
Brooklyno,
Richmond Hill ir Kiišienė 
šeima iš Wallingford, Conn. 
Dalyvavo ir jaunavedžio dide
lis skaičius giminių. Vakaro 
gaspadinės buvo Mary Viš- 
niauskienė ir abi Radušienės.

Apie 9-tą vai. vakaro jauna
vedžiai apleido svečius ir iš
vyko į Floridą, kur praleis dvi 
savaites “honeymoon.” Sugrį
žę, apsigyvens Newburgh,

iš
Klimų šeima iš 

su

Linkiu daug geros kloties jų 
gyvenime! M. S.

Philadelphia, Pa
Ruoša Prie Gegužinės

Balandžio 14 d. buvo laiko
ma darbininkiškų organizacijų 
konferencija prisire n g i m u i 
prie Pirmosios Gegužės de
monstracijos. Konfer e n c i j a 
buvo labai pasekminga. Da
lyvavo apie 300 atstovų nuo 
įvairių organizacijų, ir drau
gijų.

Gegužinė demonstracija bus 
laikoma gegužės 1 dieną ant 
Rayburn Plazos ir prasidės 3 
vai. po pietų.

Apart šiaip visokių organi
zacijų, , konferencijoje buvo 
nemažai atstovų nuo Ameri
kos Darbo Federacijos 
dustrinių Organizacijų 
greso (CIO) unijų.

Konferencija priėmė 
mus šūkius dėl gegužinės de
monstracijos :

Sulaikykime Ameriką nuo 
karo t

Ginkime Teisių Bilių!
Išlaikykime ir praplėskime 

darbininkų laimėjimus!
UŽ WPA darbus ir pakan

kamą pašalpą bedarbiams!

ir In-
Kon-

seka-

Kliubo 30 Metų Jubiliejus
Lietuvių ūkėsų Neprigul

mingas Pašelpos Kliubas 30 
metų savo gyvavimo atžymė- 
jimui, balandžio 28 d., lenkų 
tautiškam name, turės jubi
liejinę vakarienę ir programą 
—dainų, kalbų, muzikos.

Iš karto šis kliubas susitvė
rė grynai politiniais sumeti-1; 
mais. Tačiau politikoje akty
viai dalyvauti nevyko, nes žy
miai trūko prasilavinusių, ypa
tingai anglų kalboje, narių, o 
prie to, kadangi kliubas yra 
neprigulmingas, tai politikie
riai ir po šiai dienai mažai 
kreipia domės, ypatingai re- 
publikonai ir demokratai.

Kadangi prieš 
metų čion 
Kazimiero 
ja ir per 
sivaržiusi
tai laisvesnės minties lietuviai 
sutvėrė minėtą kliubą.

Šiandien gi L. Ū. N. P. Kliu
bas tarp vietos lietuvių yra 
ir nariais ir turtu žymiausia- 
didžiausia draugija! Šiam 
kliube priklauso visokių sro
vių bei įsitikinimų žmonės ir 
sugyvena gražiai.

Šisai kliubas, jau nekalbant 
apie gausų sušelpimą savo na
rių, yra gana daug finansi
niai ir moraliai prisidėjęs prie 
visuomeniškų bei darbininkiš
kų reikalų ! Tačiau reikia pa
žymėti, kad yra narių labai 
atsilikusių abelnam suprati-

Keliais praeitais metais 
ėmėsi dalyvumo 

tas žodis 
neprigyja 

kliubą šal- 
Tad susitvė-

Stockholm, Švedija. — 
Švedai priešorlaivinėmis ka- 
nuolėmis nušovė žemyn ka
rinį vokiečių lėktuvą, kuris 
buvo perskridęs per Švedi
jos sieną.

NORWOOD, MASS.
Teatras-Komcdija, dviejų aktų — 

“žentai iš Amerikos,” loš Dailės 
Ratelio grupė iš Montello, Mass. 
Komedija labai juokinga ir vaidinto
jai yra gerai išsilavinę, tai galima 
tikėtis daug juoko. Pradžia 2-rą vai. 
po pietų. Turėsim ir gerą kalbėtoją, 
kuris kalbės šių dienų svarbiais 
klausimais. 6 vai. vak. bus duodama 
Turkių Vakarienė. Teatras, Turkių 
vakarienė, prakalba ir šokiai tik už 
75c. Rengia Literatūros Draugijos 
9 kp. ir Moterų Apšvietos Kliubas. 
Iš toli ir arti visi atsilankykite.

Norwoodo organizacijos rengiasi 
iškilmingai paminėti darbininkų 
šventę. Įvyks Pirmą Gegužės, Lietu
vių Svetainėje. Bus muzikos, dainų 
ir geri kalbėtojai. Dainuos: Ignas 
Kubiliūnas, L. L. R. Vyrų Choras,

M M IW (AA MIVĮIIVIIVI^

Šypsenos
(Tąsa nuo 2-ro puslj

tik su “ne.

S

trisdešimts 
buvo vienintelė šv. 
savišalpos draugi
ne miera buvo su- 
religiniais ryšiais,

me.
šis kliubas 
politikoj, tačiaus 
“neprigulmingas” 
politikieriuose; į 
tai atsineša jie.
rė “tikras” lietuvių demokra
tų kliubelis; o teko girdėti, 
kad tversis ir republikonų 
kliubas. # Mūs lietuviai “pro
gresuoja.”

-- O---
X-Ray Paveikslai, ar 

Prigavystė?
Neseniai įvykusiam džiake>- 

rinių audėjų unijos (CIO) lo* 
kalo susirinkime, tūlas žmo
gus kalbėjo sveikatos reika
lais ir kvietė, ir tam tikras 
blankas dalino, kad kas tik 
nori, gali nueiti į daj.erių uni
jos lokalo patalpas, kur suvis

Taika, saugumas ir civilės 
laisvės!

Kita prisiruošimo konferen
cija įvyks šį sekmadienį toje 
pačioje vietoje,, būtent, Music 
Fund Hall, 810 Locust Street.

Beje, konferencija nutarė 
išplatinti šimtą tūkstančių 
gūžinės lapelių.

JI:
Atsiminti—atsimenu, 
Kad aš vakar vakare 
Kai kam esu atsakiusi 
Ne su “taip,” o
Ar tu buvai iš jų vienas, 
Prisiminsiu gal vėliaus. . . 
O dabar — pašauk bokalą 
Man putojančio alaus...

Tuštino jiedu bokalus 
vieną po kitam, tarpais 
įmaišydami aibolę, o paskui 
savo versijoms pasiėmė va
kar vakarėlio temą. Ką jie
du vakar kalbėjo, Šaipokas 
nežino, o šio vakaro kalbos 
—nesuprato. Tai viskas...

Jūs sakysite: “O ką reiš
kia tas disonansų aidi ja?” 
Gerai, p a a i š k i n s iu. Kai 
gyvenote Lietuvoje, manau, 
jums teko girdėti nugany
tose ganyklose baubiančias 
karves, žviegiančias ir 
kriuksenčias kiaules, žven
giančius arklius, ir daugelį 
kitokių nesanlydžių gyvu
liškų garsų? Ir kuomet tie 
visi garsai antsyk jūsų au
sis kurtindavo,—buvo diso
nansų aidi ja. Ar dabar aiš
ku?

Profesorius šaipokas.
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PRANEŠIMAI E KITUR
BAYONNE, N. J. 
Dviejų Miestų Balius

LDS 133 kp. iš Jersey City ir
kp. iš Bayonne rengia balių, šešta
dienį, 20 d. balandžio, Liberty Hali, 
329 Broadway, Bayonne. Pradžia 7 
v. v. Įžanga 35c. Gurskio orkestrą 
gros iš Elizabeth. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti.

(93-94)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

20 d. balandžio, LDS kambariuose, 
7:30 v. v. Visi nariai yra kviečiami 
dalyvauti. Daug svarbių dalykų ap
tarti. — Kom. (93-94)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. lietuviška vakarie

nė ir kortavimas Įvyks ateinantį 
šeštadienį, bal1. 20 d’., Liet. Svet., 315 
Clinton St. Vakarienė bus duodama 
nuo 6 vai. vak., o atėję vėliau, taip
gi gaus savo dalį. Lietuviški, virtie-

Penkta puslapis

OPEN DAY AND NIGHT

h

i

augštyn

3

3

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. Moterų susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, bal. 18 d., 7:30 
v. v. Liet. Am. Piliečių Kl. Svet., 
376 Broadway. Yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. Todėl visos Draugės 
būtinai dalyvaukite. Turėsime ir pa 
marginimų. — H. T. (92-93)

vad, M. K. Bolio ir Finų Mišrus' 
Choras. L. L. R. Vyrų Choras 

smarkiai rengiasi prie gražaus pro- 
gramo, kuris bus pildomas Montello 
April 27 d. Vaidins juokingą kome-' 
diją ir dainuos visas Vyrų Choras, 
taipgi Montello Moterų grupė. — L. 
Reporteris. (92-93)

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

Sun. all day and night

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

19 d. 
narės 
kite, 
tinos
rinkimo bus Choro repeticijos, nesi- 
vėluokite, nes vienu vakaru turėsi
me du darbu atlikti. —Sckr.

(92-9?)

PHILADELPHIA, PA. , 
Bh'utės Kliubo susirinkimas įvyks 

balandžio, 8 vai. vakaro. Visos 
dalyvaukite ir naujų atsives- 
Turėsime prisirengti prie “Mo- 
Dienos” parengimo. Po susi-

Visi Laikrodžiai Garantuoti

.J.WI

Daimontai 
Melsvi-balti 

pertekto

JEW
701 GRAND STREET 

Bet. Graham &
Įsteigta 1892

PHILADELPHIA, PA.
Žaislų Pare ir šokiai įvyks šešta

dienį, 20 d. balandžio, Liet. Taut. 
Svet., 928 E. Moyamensing Avė. 
Pradžia 5 V. v. iki vėlumos. Rengia 
LDS 5 kp. Sekančios 5 dovanos yra 
paskirtos: 1) Radio, aukavo A. C. 
Kirilauskas, 2740 Kensington Ave.,
2) Chemille užklodė lovpj, aukavo 
Mrs. O. Zalner, 1009 Jackson St.,
3) Elektrinis laikrodis, aukavo Chas.
Roman, lietuvis graborius, 3132 
Richmond St., 4) Elektrikinę lampą 
stalui, aukavo Špokas, 2021 Balti
more Ave., 5) Baksą cigarų, aukavo 
J. Rainys, 110 W. Thompson St. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti, pa- 
remsite vieną iš geriausių ir stip
riausių savišalpos organizaciją. Galė
site smagiai laiką praleisti. — LDS 
5 kp. (92-94)

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, balandžio 19 d. įvyks 

svarbios prakalbos kas liečia “20th 
Century Challenge to the Bill of 
Rights.” Vyriausias vakaro kalbėto
jas bus Kongresmanas Vito Marcan- 
tonio, plačiai žinomas progresyvis.1 
Merle Hirsh ir šokikų grupė taipgi1 
dalyvaus. Bus Town Hall, 150 North 
Broad St., 8.15 vai. vakaro. Visus 
kviečia Komitetas dėl Žmonių Teisių.

(92-93)

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ 
(Steam Boiler'

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
ioi w w km w mt ww ww m* km tai w ww tnt vw vw ww

D
ioe:

Saldainiai iš Lietuvos
Amerikine Lietuvos importo korporacija 

aplaike didelį siuntinį saldainių iš Lietuvos. Tų 
saldainių galima gauti “Laisves” raštinėje. 
Taipgi galime pasiųsti ir į kitus miestus. Dviejų 
svarų dėžė $1.20. Persiuntimą apmokame.

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

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

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

Shop, Sleeping Accę^nodations.
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

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

3

3 
3

JJ Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
■Jjčiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke

rpama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paStą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
O Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kainas.

Jį VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
................................  J2^, ....... .............. ...........— -....

nuo $1.50

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

PARAŠO DR. J. J. KASKIAUČIUS

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

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

Lithuanian-English
Self-Instructor

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

R®P- jiiaLir kiti_namie daryti valgiai ti-

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
E L E R

BROOKLYN, N. Y.
Manhattan Avės. 

Tek Stagg 2-2178
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South Brooklyn

m i re Rodo JodžiusPirma

m.

(Bie-

PRAMOGOS

je, Irving Place ir 15th Street, tu,rSt« »asi«sti delegatus.

Tegul

dienos

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

T.V.V.W.V.W.’.W.T

šokių vynų ir 
gero alaus.

Gaminam valgius b 
turime Amerikos 
išdirbinio ir iinpor-

280 Union 
kaip 7:30

o L y raitės pašoks ir 
Juozas Tamašauskas 
ant armonikos kelis 
muzikos.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Prokuroras O’Dwyer jieško 
Max Pvubin’o, kaipo svarbaus 
liudininko prieš Lepkę.

pirmas 
organi- 
estų ir 
kultūri-

Vai- 
neė- 
mie-

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

nei tėvam nereikės mo- 
Įžangos. šokiai prasidės 
5 vai. po pietų.

426 SOUTH Sth STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio .stoties

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks balandžio 18-tos 
vakaro 8 vai., 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Kviečiame ir ne nares.—•
Valdyba. (92-93)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našles vidutinio amžiaus, kuri 
mylėtų rimtą gyvenimą. Esu nepi- 
jokas ir turiu šiek-tiek sutaupų. — 
J. Zoris, 136 McKibben St., B’klyn, 
N. Y. (92-94)

pilietinių organ i z a c i j ų 
vai aiškino žalingumą 
“ekonomijos.”

RADIO 
ketvirtadienio vakarą, 7 vai.,

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

80 
Street,

VESTIE E^ DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

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

džio 
280 
nius 
statančius įvairius vaizdus iš
Lietuvos miestų, miestelių ir 
kaimų. Pradžia 7 :30 vakaro. 
Įžanga 35c, vaikams 15c. Su
rengė Piliečių Kliubas. Rep.

grupių ir pavienių.
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
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

jokio kito 
tam vakarui, ir atei

vis! pas mus. M. S*

Šio
per Lietuvių Radio Draugijos vaka
rienę, programą J. Navicko—-“Nak
ties Pelėdų” Orkestrą išpildys muzi- 
kalę programos dalį. Nepamirškite, 
7 v. v. atsisukite savo radio priimtu
vus __ stotis WCNW, 1500 kc. L. R. 
D-jas Anounceris, Vyt. Ubarevičius.

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 į kitą biznį, tai viską 
greit turiu parduot. 105 Reid Avė., 
Brooklyn, N. Y. . (90-95)

Sestas puslapis *

N e w YorMir^M^J Zi n«»
Pirmos Dienos Gegužės 

Paminėjimas
Kaip yra.žinoma, ACW of 

A. Lietuvių Kriaučių Lokalus 
54 visados rengdavo Pirmos 
Dienos Gegužės paminėjimą. 
Taip ir šiemet rengiame. Pir
mos Dienos Gegužės paminė
jimas bus trečiadienį, gegužės 
1, 1940 m., Lietuvių Ameri
kos Piliečių Name, 
Avė., Brooklyne, 
vai. vakaro.

Tą dieną yra 
kalbėti mums 
red. A. Bimba, 
Gadynės 
iš 
ka.

pasižadėję 
iš “Laisvės” 

< “Naujosios 
red. J. Stilsonas, ir

Amerikos” red. A. Lauč- 
Apart kalbėtojų, yra su

rengta ir gana graži progra
ma. Aido Choras, Petras Gra
bauskas ir Alekas Velička pa
dainuos, 
jaunasis 
sugrajys 
kavai k us

Diena Gegužės yra 
didžiausia darbininkų šventė 
per visą pasaulį, užtai darbi
ninkai negali užmiršti tos die
nos paminėjimo. Brangūs 
lietuviai! Branginkime savo 
Pirmos Dienos Gegužės šven
tę ir dalyvaukite, katrie tik 
galite. Įvertinkime tą dieną 
tinkamai, kaipo darbininkų 
šventę. Mūsų kalbėtojai su
pažindins su reikšmingumu 
tos šventės ir išaiškins teisin
gai ir sąžiniškai.

Dabartiniais laikais atrodo, 
kad kapitalistiška reakcija su 
savo spauda nori darbininkų 
šventę paminti po savo letena 
visokiais persekiojimais. Tad 
sudėkime savo solidariškumą 
ir savo visas bendras jėgas; 
palikim nuošaliai savo skirtin
gus įsitikinimus ir parodykime 
pasauliui savo drūtą ir galin
gą darbininkišką jėgą.

A. Linkus, Jr.
Pirmos Dienos 
Gegužės Sekr.

Niekur Nerasite Smagesniu 
Pažmonią už Dienraščio 

“Laisvės” Pramogas
Jeigu norite smagiai, drau

giškai praleist sekmadienio 
popietį ir vakarą, tam geriau
sia proga bus “Laisvės” pa
vasarinėj iškilmėj šĮ sekma
dienį, balandžio 21-mą, Cen
tral Palace salėj, 16-18 Man
hattan Avė., Brooklyne. šo
kiams grieš Kazakevičiaus 6 
kavalkų orkestrą. Įžanga tik 
B5c.

“Laisvės” baliuose visuomet 
sutinkame svečių iš apylinkės 
ir tolimesnių kolonijų, Čion 
susieiname skaitlingus būrius 
ir vietinių pažiūrų lietuvių — 
Įvairiausių organizacijų veikė
jų ir narių, profesionalų, biz
nierių, na, ir minias savo 
draugų darbininkų, su kuriais 
sykiu dirbame šapose ar gy
vename kaimynystėje. Prie to, 
“Laisvės” pramogose visuomet 
būna gera muzika ir progra
mos, mandagus aptarnavimas 
gerais valgiais ir gėrimais. 
Ot, dėlto “Laisvės” pramogo
se ir būna smagu praleist die
ną.

Nuo 1 lig 5 po pietų bus 
vaikų balius, tad tuo laiku vai
kam 
k et 
nuo

Per Naktį Pikietavo Miesto 
Salę Protestui Prieš Kir

timą Paskyrą Mokslui
Keli šimtai Mokytojų Unijos 

narių per visą naktį iš antra
dienio į trečiadienį pikietavo 
miesto salę protestui prieš 
majoro LaGuardijos pasimoji- 
mą nukirsti $7,000,000 iš pa
skyrų švietimo reikalams.

Septyni milionai mažiau 
skyrų, praktikoje reiškia 
žesnes algas il
gei iu i mokytojų
perpildytas klases 
reiškia paviršutinį

pa
in a- 

nedarbą dau- 
o kitiems 

vaikams 
mokinimą,

nervų gadinimą dėl ankštumos 
klasėse, ir daug kitų nepato
gumų.

Pikietas sekė po viešų dis
kusijų budžeto, Miesto Salėj, 
kur mokytojų, taipgi tėvų ir 

atsto- 
tokios

Patarnavimas Bus Suteiktas, 
Kaip Buvęs

Graborius P. Ballas 
liausikas) prašo pažymėti, 
kad, nors jis išvyksta tūlam 
laikui į pietus, graborystės 
biznis bus atliekamas, kaip 
buvo iki šiol: tiems, kurie 
kreipsis liūdesio valandoj, bus 
maloniai patarnauta. Rep.

Majoras LaGuardia neleido 
miesto patarėjui vest apeliaci
nę bylą už priėmimą Bertrand 
Russell’io j Miesto Kolegijos 
štaba. v

LDS 50 Kp. Parengimas 
Pavyko Vidutiniai

Sekmadieni, balandžio 14 
d., Italian Educational Center, 
LDS 50 kp. turėjo savo metinį 
parengimą. Suvaidinta dvi 
juokingos komedijos, “Kon- 
trolis” ir “Į Ameriką.” šias 
komedijas suvaidino L. L. Te
atro artistai-mėgėjai. Vaidini
me dalyvavo drg. Baranaus
kas, Lazauskas, Rainienė ir 
Bernotaitė. Visi labai gerai 
vaidino, ypatingai Rainienė 
moka labai puikiai romansuo
ti. Publika turėjo gana ska
naus juoko, tik buvo nusiskun
dimų, kad, girdi, komedijos 
biskį pertrumpos. Mat, kada 
komedija juokinga ir vaidin
tojai gabiai suvaidina, tai pu
blika nori dar daugiau, 
dintojai jokio atlyginimo 
mė, nors rengėjai būtų 
lai sutikę kiek atlyginti.

Manoma, sekantį sezoną tu
rėti didesni parengimą, su. ge
resniu prisirengimu ir vėl už
kviesti L. L. Teatro artistus.

Po lošimui tęsėsi šokiai prie 
Kazakevičiaus orkestro. Pu
blikos buvo biskį permažai, 
bet kuopa vistik turės kelioli
ka dolerių pelno. Gauta vie
nas kandidatas Į kuopą.

LDS jubilėjinio vajaus lai
kas neužilgo baigsis, o mūsų 
kuopa dar pusėtinai atsilikus, 
dar daug reikalinga padirbėti, 
kad mums skirtą kvotą išpil
džius. Visi draugai turėtų 
greitai sukrusti, ypatingai va- 
jininkai turėtų tuojaus smar
kiai darbuotis. LDS Centras 
pasibrėžė organizaciją, šiuo 
vajaus laiku, išauginti iki 10 
tūkstančių narių; žinoma, tai 
nėra jau taip lengvas darbas, 
bet galimas. Jeigu visi pagal 
išgalę pasidarbuotume, ;tai 
mūsų dešimtmetinį jubilėjų ti
krai apvainikuotume su 10,- 
000 narių ir tai būtų kuo vi
siem pasidžiaugti.

Korė s p.

Georgę Gerdowski, 
amžiaus, 374 Himrod 
Brooklyne, mirė balandžio 15 
d., Wyckoff Heights Ligoni
nėj. Laidotuvės Įvyks ba
landžio 18 d., šv. Traicės ka
pinėse.

Kūnas pašarvotas J. Garš
vos koplyčioj, 231 Bedford 
Ave.; grab. Garšva taipgi rū
pinasi laidotuvių pareigomis.

Denis A. Healy, liudyda
mas prieš frontininkus, sakė, 
jog jis juos valgydinęs ir gir
dęs valdžios lėšomis, kad prie 
jų prisitaikyt ir išgaut sekre
tus.

Pabaltijos Žmonių Kultūrinei Pažinčiai Konferencija
IRi šiol Amerikoje nebuvo'šią vasarą Didžiajam New 

Yorke milžiniško virš paminė
tų keturių tautų festivalo. To
kiam festivale galėtų gražiai 
pasirodyti mūsų lietuviški cho
rai su savo gražiomis liaudiš
komis dainomis. Tai vienas 
šios konferencijos tikslas. Ki
tas— užmegsti pastovius kul
tūrinius ryšius tarpe šių Pa
baltijos tautų žmonių.

Minėta konferencija šaukia
ma balandžio 26 dieną, 8 vai. 
vakare, Irving Plaza svetainė-

beveik nieko daroma, idant 
lietuviai užmegstų artimesnius 
kultūrinius ryšius su latviais, 
estais ir suomiais (finais). Da
bar tokios pastangos yra daro
mos. Jos turėtų turėti pasise
kimo ir lietuviai turėtų smar
kiai dalyvauti.

Europoje, kaip žinoma, Lie
tuva, Latvija ir Estonija turi 
net sudariusios kultūrinę są
jungą. Kasmet įvyksta tų tri
jų valstybių konferencijos.

Kodėl to paties nebūtų ga
liam išvystyti Jungtinėse Vals
tijose ?

Kaip tik tam tikslui y r a 
šaukiama lietuvių, latvių, es
tų ir suomių organizacijų kon
ferencija. Konferencijoj bus 
plačiai apkalbėta suruošimas

New Yorke, visai arti prie 
Union Square.

Labai svarbu, kad visos mū
sų lietuviškos, ypač liaudiš- 
kos-darbininkiškos organizaci
jos, pasiųstų delegatus į šitą

Maspetho Namy Savininku 
Žiniai

Advokatas Steponas Briedis 
praneša šios apielinkės namų 
savininkams, kad dabar jau 
yra pagamintas naujas inkor
poravimui certifikatas, ant 
kurio pasirašė šie piliečiai :

Advokatas Steponas Briedis, 
Petras šlapikas, Juozas Bene
dict, Simonas Cerebiejus, ir 
Petras jBog'oČiūnas. Ir jau 
gautas užtvirtinimas nuo Su
preme Court Justice Henry C. 
Wenzel, Jr., iš Queens Ap
skričio, balandžio 10 d., 1940.

Šis naujas inkorporavimo 
certifikatas tuojaus bus per
leistas per Valstijos Depart- 
mentą, Albany, N. Y.

Ši nauja organizacija va
dinsis: “Lietuvių Ūkėsinė As- 
sociacija, Inkorporuota, Mas- 

9f

mėnesį, antrą antradienį, Lie
tuvių Piliečių Kliube ,60-39— 
56th Drive, Maspeth.

Iškilminga pare rengiama 
šios draugijos proga gavimo 
naujo čarterio. Taigi, visi 
Maspetho namų savininkai ir 
jų draugai esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti šiame is
toriškame lietuvių pokilyje, 
kuris įvyks balandžio 27 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Piliečių Kliube, 60-39 
—56th Drive, Maspeth.

Jus maloniai priims Carte- 
rio Komitetas.

Stephen Bredes, Jr.

G. Fitzpatrick, buvęs detek
tyvas, atleistas už girtavimą, 
tapo pašautas saržento Grei- 
ter, į kurį jis šovęs pirma už 

Susirinkimus laikys kartą į varyma iš karčiamos nimo. •

Jaunimo Vakaras su 
Dovanomis

Brooklyno LDS Jaunuolių 
Kuopa rengia gražų vakarėli 
“Spring Frolic 
landžio 27-tą. 
Liet. 
Union 
landą.

bus 
280
va- 

Bus 
bus 

> ir

šeštadienį, ba- 
Vakarėlis 

Piliečių Kliube, 
Avė. Pradžia 8-tą 

Įžanga tik 40c.
Įvairumų. Taipgi

duodama dvi dovanos: $ 
$2.

Šokiams gros Jono Mika
lausko orkestrą, Visi galėsite 
linksmai pasišokti ir pasi
linksminti sykiu su savo jau
nuoliais. Tą vakarą bus daug 
jaunimo iš Newarko, Elizabe- 
tho; Maspetho, Richmond 
H ill’o ir kitur, nes tų miestų 
kuopos jau yra pasiėmusios 
tik i etų.

Nepasidarykite 
“deito 
kite

konferenciją. Kožna organi
zacija gali pasiųsti tiek dele
gatų, kiek nori—juo daugiau, 
tuo geriau. Tai bus 
Didžiojo New York o 
zuotų lietuvių, latvių, 
suomių pasitarimas 
niais reikalais.

Kadangi, paprastai, mūsų 
organizacijos savo susirinki
mus laiko pradžioje mėnesio, 
tai susirinkimai prieš šią kon
ferenciją jau nebeįvyks. To
dėl kuopų bei draugijų valdy-

Arba bent jau pirmininkai ir 
sekretoriai‘turėtų dalyvauti ir 
paskui susirinkimui raportuoti 
apie konferencijos darbus.

Svarbu, kad mes lietuviai 
gerai pasirodytume, 
kiekviena organizacija daly
vauja balandžio 26 
konferencijoje!

Penktadienį ir šeštadienį, 
balandžio 19 ir 20 dd., įvyks 
Iškilmingas Atidarymas Cleve
land Palace Bar & Grill.

Savininkas, Jonas Jurevi
čius, (Jurevich) kviečia visus 
savo draugus-pažįstamus, vie
tinius ir iš apylinkės dalyvau
ti šiame atidaryme. Bus duo
dama skanūs valgiai ir dova
nos. Taipgi, kas norės, galės ir 
žaisti Bowling, nes yra dvi di
delės Bowling Alleys. Priva
žiuoti galima Jamaica linija ir 
išlipt ant Cleveland stoties, 
taip pat Broadway gatveka- 
riu, išlipti ant Cleveland St., 
Prašome įsitėmyti antrašą: 
Cleveland Palace Bar & Grill

234 Cleveland Street 
at Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Applegate 7-9718
(93-95)

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

€jl| tuotų degtinių, vi
* art Ir Iii Mnrnii

Liquoro
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

$

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrė Barberlai

£

GENERAL ELECTRIC

i i. &

THATS THE BUy/

NOTARY 
PUBLIC

Didelė 8 ku. nėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma

tykite G-E. Tai Pirkinys!

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

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

$114.75

Ketvirtad., Balandžio 18, 19'1$ •

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.

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

Januškevičius, Jr., balan- 
17-18, Pil. Kliubo salėj, 

Union Avė., rodo garsi- 
spalvuotus judžius, per-

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.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga ‘TgJi

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

DIDŽIAUSIASK0KIJ0S ESATE 
DTDIziwtvC MATĘ ,Š D,DŽIUJŲ r 1KK11N I □ 8 kubiškų pėdu

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

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

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

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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




