
KRISLAI
Išpildau prašymą. * 
Daugiau negu trockistas3 
Agentauja • Lenkijos po

nams ir Anglijos Impe
rialistams. v

Stambi auka.
Rašo A. B.

Aną dieną “Krisluose?’ 
“Naujosios Gadynės” paryk 
žinį bendradarbį pavadi- 
nau “trockisto šmotu.” 
Taipgi sakiau, kad jis kitą 
pavarde rašinėja vienam* 
Lietuvos laikraštyje.

Dabar vienas geras drau
gas rašo ir sako, kad prie 
tų pastabų reikėjo paduoti 
ir faktų.

Gerai, štai faktai. Užteks 
vienos citatos.

Bal. 11 dienos “N. Gady-
nėję” Januškis rašo:

“Aš tikiu ir noriu, kad 
dabartinis karas baigtųsi 
fašizmo ir bolševizmo pra
laimėjimu. Kiek galima pa
stebėti gyvenant Franci jo
je, vakarų demokratinių 
valstybių pasirįžimas yra 
didelis vesti karą iki per
galės. Jei ta valia nenusilps, 
Vokietija bus nuveikta, o 
tada ir su Rusija bus ne
sunku susitvarkyti, nors 
galima manyti, kad su Ru-
sija teks gal ir pirma, negu 
su vokiečiais, prieiti ‘išsi-į 
aiškinimo’. Tokia proga at-\ 
siskaityti su Stalinu už jo 
veidmainystę ir karo išpro- 
vokavimą, jei kiek, būtų bu
vus ta pati Suomija, kur 
pasirodė Tautų tėvo’ ne tik
tai didelis apetitas, bet ir 
labai didelis silpnumas.”

Tai dar ne visa to troc* 
kistinio pliuškio meliodijai 
Pasirodo, kad jis dar ne-; 
pripažįsta nei Vilniaus Lie
tuvai. Štai ką( jis ten pat 
sapalioja:

j
“Pralaimėjus agresingoms 

šalims karą, Lenkija kelia-į 
si iš numirusių. ' Po visų 
sunkių ir skaudžių pergy
venimų, ji kelsis liguista, su. 
didelėm pretenzijom. Atro- 
do, kad tada Lietuvai bus 
pervėlu jieškoti susitarimo i 
su lenkais dėl Vilniaus, \ 
ypač, jei dabar savo anti- j
lenkiškumu Lietuva bus sa
ve pastačiusi vakarų vals
tybių akyse į Rusijos ir Vo
kietijos pridurko rolę. Išsi
aiškinti su lenkais reikėtų 
dabar... Būdama nelaimė
je, Lenkija būtų nepalygi
namai sukalbamesnė dėl, 
Vilniaus ateities. Jei lietui 
viai tą dabartinę progą ' 
pražiopsos Vilniui atgauti 
taikiu, derybų keliu, atgau
ti ne iš Maskvos, kuri jokių 
teisių į Vilnių negali turėti, 
bet iš Lenkijos, kuri šalia 
Lietuvos, daugiausia pre
tenzijų į Vilnių reiškia, ta
da galėsime džiaugtis, jei 
po karo mums pasiseks Vil
nių išmainyti į Klaipėdą.”

Šita viena citata aiškiai 
parodo, kokiame vežime 
Januškis sėdi ir kokiems 
dievams jis tarnauja.’Tary-
žiuje jis veltui nesėdi. Jei 
dar kas, tai Januškis užsi
tarnaus nuo Lenkijos ponų 
ir Anglijos imperialistų di
delį bulvinį medalį.

Kas liečia jo bendradar
biavimą vienam Lietuvos 
laikraštyje, tai, žinoma, čio
nai paskelbti negaliu. Vi
suose kampuose priešai 
šauktų, kad “Bimba išduo
da slapyvardžius, <provo
kuoja Lietuvos spaudos 
bendra darbius Smetonos 
valdžiai!” Todėl už šį.nuty
lėjimą atleis man minėtas; 
laiško autorius ir kiti drau
gai, kurie labai norėtų žfy 
noti visus faktus apitk-.tą
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Perša Jungtinėm Valstijom 
Pirkt Greenlandiją

Washington.—Republiko- 
nas kongresmanas Hamil
ton Fish siūlo, kad Jungti
nės Valstijos nupirktų Gre
enlandiją, milžinišką salą į 
šiaurius-rytus nuo Kana
dos. X

Greenlandija priklausė 
Danijai. Suprantama, kad 
Anglija norėtų užvaldyt 
Greenlandiją, kaip ji užval
dė Danijos Faroe salas po 
to, kai Vokietija užėmė Da
niją.

Mirė Antras Bado Strei- 
kierys, Politinis Kali
nys Airijos Kalėjime
Dublin, Airija. — Badu 

mirė kalėjime airys respub- 
likietis John McNeela, išbū
davęs 57 dienas, nieko ne
valgydamas. Tai jau antras 
miręs bado streikierys. Ke
turios dienos pirmiau badu 
mirė Anthony Darcy.

Šiuos žodžius berašant 
dar tebėra gyvi penki kiti 
airiai respublikiečiai, kurie 
pradėjo bado streiką sykiu 
su McNeela ir Darcy. Šiuo 
streiku jie reikalavo paleist 
juos iš kalėjimo.

Jie bu^o įkalinti už tai, 
kad teroro veiksmais kovo
jo prieš Angliją, reikalau
dami visiškai paliuosUot Ai
riją nuo Anglijos ir privie- 
nyt Šiaurinę Airiją prie Ai
rių Respublikos.

Italijos Planai Prieš 
Jugoslaviją

pas-
Ita-

savo

Washington. — čia 
klido pranešimas, kad 
h j a rengiasi paimti į 
žinybą pietinį Jugoslavijos 
pajūrį. Pranešimas nepa
tvirtintas.

London. — Neoficialiai 
pranešama, kad Anglija ke
ltina pradėt derybas dėlei 
prekybos su Sovietais. An
glai reikalausią, kad Sovie
tai neperleistų Vokietijai 
medžiagų, kurias jie pirktų 
iš Anglijos.

London.—Anglai skaičiuo- 
'ja, kad dabar vokiečiai turi 
85 tūkstančius 
Norvegijoj.

armijos

/“N. G.” paryžinį 
nį. ________

> -—

veidmai-

Tai ir vėl mūsų Susnikų 
Jurgis (J. Žilinskas iš Suf- 
peldo) pasirodė su stam
bia auka prakilniems rei
kalams. Jis paaukojo $30 
tie tuviams kovotojams už 
spanijos demokratiją, $15 

Lietuvos politiniams kali
niams ir $5 Apšvietos Fon
dui.

Draugas rašo, kad jo mo
teriukė šitai aukai pilnai 
pritarė. Tai jų abiejų auka 
darbininkiškam judėjimui. 
Ir tai nebe pirma auka. 
Draugai Žilinskai yra stam
bias sumas aukoję daugelį 
atvejų. Revoliucinis judėji
mas jiems už tai labai dė
kingas.

Sakoma, Kad Talkininkai Iškėlė 45,000 Ka- 
rinomenės į Norvegiją; Vokiečiai Užgin
čija Angly Laimėjimą; Nugali Norvegus
Vokiečiai Užkariavo Dar Kelis Norvegijos Miestus; Žuvo 

Šimtas Švedą, Buvusią Helsinkio Suomijos Liuosnorią
Stockholm, Švedija.— 

Neoficialiai pranešama, kad 
anglai ir francūzai iškėlė 
apie 45 tūkstančius savo 
kariuomenės į Norvegijos 
pakrantes, už 90 mylių į 
šiaurių rytus nuo Bergeno 
ir 110 mylių į pietus nuo 
Trondheimo.

Sakoma, kad anglų ka
riuomenė sumušus vokiečių 
“mirties batalioną” ties 
Namsos.

(Vokiečiai1 tatai užginči
ja; jie tvirtina, kad jokio 
mūšio prie Namsos nebu- 
vę.)

Associated Press prane
ša, kad vokiečiai užka
riavo Elverumą ir Hamarą 
į šiaurius nuo Oslo, Norve
gijos sostinės, ir Flisena 
prie Glommen upės. Šioj 
srityj vokiečių kariuomenė 
veikia kanuolėmis, automa
tiškais šautuvais, kulkas- 
vaidžiais ir lėktuvais prieš 
daug silpniau ginkluotus

Sovietų Spauda Smerkia Jugoslavija Užklupo
Kongresinę Dieso Ty

rinėjimų Komisiją
Maskva. — Sovietų laik

raščiai smerkia Martiną 
Diesą, pirmininką Ameri
kos kongreso tyrinėjimų 
komisijos. Sako, kad Dieso 
komisija yra “atžagareiviš- 
kų gaivalų įrankis terori- 
zuot klasiniai - sąmoningas 
darbo unijas ir pažangias 
organizacijas, ypač tas, ku
rios energingai darbuojasi 
už taiką ir prieš Jungtinių 
Valstijų įtraukimą į Euro
pos karą. O smarkiausiai 
Dieso komisija atakuoja 
Amerikos Komunistų Par
tiją. Neseniai ši komisija iš
davė pašaukimus penkias
dešimčiai Kom. , Partijos 
'vadų stot j tos komisijos 
daromus kvotimus ir pri
statyt narių sąrašus,” kaip 
rašo Sovietų laikraščiai.

Sovietų spauda vadina 
Dieso komisiją “bjauriu su
tvėrimu stambiojo Ameri
kos kapitalo.”

Slapta Pardavinėjami Ame
rikos Laivai Talkininkam 
Washington. — Amerikos 

kompanijos pardavinėja 
talkininkam laivus ne tik su 
valdžios leidimu, bet ir be 
leidimo, kaip sako valdiška 
Laivininkystės Komisija.

Naziai Spėja, Kad Jie Sunai
kinę Angly Karo Laivą

Berlin. — Vokiečiai spė
ja, kad jų oro bomba nus
kandinus Anglijos karo lai
vą “Warspite”, kuomet an
glai bandė iškelt savo ka
riuomenę į Harstadą, Nor
vegijoj, už 35 mylių į šiau
rius nuo Narviko.

norvegus.
Į šiaurius nuo Kristian- 

sando vokiečiai be pasiprie
šinimo užėmė Egersundą ir 
sudaužė norvegų radio stotį 
Notoddene.

Kongsvingerio srityj prieš 
vokiečius kariavo- ir 135 
švedai, buvusieji Suomijos 
liuosnoriai laike karo su 
Sovietais. 100 tų švedų žu
vo per susikirtimus su vo
kiečiais .

Skelbiama, kad vokie
čiam beeinant per Glom
men upės ledą, horvegai 
aukščiau susprogdihę tven
kinį ir taip prigijrdę apie 
200 vokiečių.

Vokiečių Pranešimas
Berlin. — Vokiečiai pra

neša, kad jie žygiuoja pir
myn prieš norvegus Berge
no ir Stavangerio srityse.' 
Jie taip pat sunaikinę ke
turis norvegų lėktuvus Fla- 
toe saloje.

Sąmokslą Siekiantį 
Pervest Šalį Naziam

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų vyriausybė areš
tavo buvusį miništerį pir
mininką Milaną Stojadino- 
vičą ir šimtus vokiečių ir 
jugoslavų. Sako, kad jie tu
rėję sąmokslą nuverst Ju
goslavijos valdžią ir per
vest šalį į nazių rankas.

Jugoslavijos vyriausybė 
prisiminė, jog Norvegijoj 
šalininkai Hitlerio, vado
vaujami Vidkuno Quislin- 
go, pervedė įsiveržusiems 
vokiečiams prieplaukas, 
tvirtumas ir miestus.

Turkija Kariautų, Jeigu 
Italija Kariautų

Istanbul, Turkija.—Tur
kų politikai sako, jeigu Ita
liją stotų į karą] išvien su 
Hitleriu, tai Turkija prisi
dėtų prie talkininkų karo 
prieš vokiečius.

London. — Pranešama, 
kad vokiečiai išsikrausto iš 
lėktuvų stovy kibs Varnės 
arti Tr'ondheimo. Šią sto
vyklą bombardavo anglų 
lėktuvai ir suardė jos aikš-

Vokiečiai padės Amerikos 
Laivam Išplaukti iš 

Norvegijos
Washington. J- Vokietija 

užtikrino, kad jinai padės 
dviem prekiniam Amerikos 
laivam išplaukti 
gijos uostų. Amerikos vy
riausybė šaukia 
namo.

ORAS. — Šaltoka ir len
gvas’■lietus.

iš Norve-

tuos laivus

Potviniai Ohio ir PA.
Valstijose

Marietta, Ohio. — Plačiai 
ištvino upės Ohio klonyje 
nuo Pittsburgho iki Cincin
nati. Tūkstančiai šeimynų 
pabėgo iš namų miestuose 
ir farmose. Cincinnati mie
ste Ohio upė pakilus 58 pė
das virš paprasto lygio. 
Vanduo išrausė geležinke
lius ir vieškelius 83-jose 
vietose.

Anglai Sako, kad Vokiečiai 
Paskutiniu Laiku Nuskandino 

Tik Du Anglą Laivus
London. — Anglų vyriau

sybė, po kelių dienų ( prane
ša, kad vokiečių lėktuvai 
bombomis nuskandino du 
prekinius Anglijos laivus: 
“Hawnby,” 5,404 tonų, ir 
“Mersey,” 1,037 tonų, An
glijos pakraščiuose.

Bet Anglai užginčiją, kad 
vokiečių orlaiviai balandžio 
20 d. paskandino ar sužei
dė bent kokį karinį Angli
jos laivą ties Norvegija. O 
iš savo pusės anglai torpe- 
davę du kareivinius. vokie
čių laivus ir nukirtę žemyn 
tris nazių lėktuvus. Šie lėk
tuvai veikė prieš anglų ka
riuomenę, iškeliamą į Nor
vegiją. r

MUSSOLINIS PRANA
ŠAUJA, KAD HITLE
RIS LAIMĖS KARĄ

Berlin. — Mussolinis at
siuntė sveikinimo telegra
mą, kai Hitleriui sukako 51 
metai amžiaus. Telegramo
je Mussolinis pranašauja, 
kad Vokietija laimėsianti 
karą.

VOKIEČIAI NUSKANDINĘ 
ANGLU ŠARVUOTLAIVI IR 

KAREIVINĮ LAIVA
Berlin. — Vokiečių lėktu

vai bombomis paskandino 
stambų Anglijos šarvuotlai
vį ir vieną didelį laivą ve
žantį kareivius, o kitus du 
kareivinius anglų laivus su- 
žeidę, jūroje už 125 mylių į 
pietų vakarus no Trondhei
mo, Norvegijos prieplau
kos, — kaip praneša vokie
čių komanda.

Vokiečiai sako, kad jų or
laiviai sėkmingai bombar
davo anglų kareivius, kurie 
buvo iškelti į Andalsnes, 
Norvegijoj. Vokiečiai pra
radę vieną lėktuvą.

Anglą Submarinus Išvaiką 
Vokiečią Laivukai

Berlin. — Tam tikri vo
kiečių kariniai laivukai sėk
mingai nuveja ’ šalin anglų 
submarinus ir apsaugo vo
kiečių laivus, kurie gabena 
kariuomenę, ginklus ir 
amuniciją vokiečių armijai 
Norvegijoj, kaip teigia val
diška Vokietijos žinių agen
tūra.

Berlin. — Vokiečiai pra
neša, kad vakarų fronte jie 
nušovę žemyn keturis talki
ninkų lėktuvus, o iš savo 
pusės praradę vieną.

Progresyvių Suvažia
vimas Kovoja už Pi

lietines Teises
Dalyvauja Kongresmanai, Apšviestūnai, Uniją Veikėjai ir 

Kiti—Prieš Karą, už Ateivius, už Bedarbių Reikalus

Washington. — šeštadienį 
ir sekmadienį čia įvyko su
važiavimas Komiteto dėlei i 
Demokratinio Veikimo. Šis 
p a ž a n g ūnų suvažiavimas 
svarstė bedarbių šelpimą, 
reikalavo teisės visiems 
galintiems dirbti; planavo 
tikslią kovą už pilietinių i 
teisių išlaikymą mažu
moms; išstojo prieš tokius 
įstatymus, kurie kreipiami 
prieš ateivius; už negrų tei
sių lygybę su baltaisiais; 
prieš kurstymą kariškos 
histerijos Amerikoj; prieš | 
pagalvinius mokesčius, ku

Sudužus Traukiniui, 
Daugelis Užmušta 

ir Sužeista
Little Falls, N. Y.—Bent 

27 žmonės tapo užmušti ir 
50 sunkiai sužeista, kai 
New Yorko Central greita
sis traukinys, bevažiuoda
mas Į Chicagą, iššoko iš bė
gių ir atsimušė į uolą palei 
Mohawk upę. Lengviau su
žeisti tai beveik visi kiti ke
leiviai ir traukinio darbi
ninkai tarnautojai; o kelei
vių su traukinio įgula viso 
buvę per 300.

Nelaimė įvyko tuo laiku, 
kai traukinys 59-nių mylių 
smarkumu pleškėjo griežtu 
pasisukimu geležinkelio pro 
Gulf Curve.

Anglai Grobia Pašto Siunti
nius Adresuotus Amerikai
London. —r Anglų valdžia 

užgrobė keturis šimtus ir 
penkiasdešimts maišų su 
laiškais ir kitais pašto siun
tiniais, kuriuos Belgijos lai
vas “Henri Jaspar” vežė į 
Jungtines Valstijas. Tie lai
škai ir siuntiniai buvo iš 
įvairių Europos šalių.

W ashington.—Amerikos 
valdžia andai švelniai už
protestavo -Anglijai, kad 
anglai Bermudoj užgrėbia 
ir cenzūruoja pašto siunti
nius, net Amerikos lėktu
vais Clipperiais nešamus į 
Jungtines Valstijas. Nema
noma, kad Amerika dabar 
protestuos dėl to, kad ang
lai užgrėbė iš Belgijos laivo 
paštinius siuntinius veža
mus į Jungtines Valstijas.

Katrie Laimi Oro Kovas 
Vakarų Fronte?

London. — Anglai sako, 
kad jie nukirtę žemyn 4 vo
kiečių lėktuvus vakarų 
fronte, o francūzai — 2.

Roma.—Vokietija atsiun
tė savo karinę misiją; italai 
siųs savo karinius atstovus 
į Berlyną.

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

riuos iki šiol turi mokėt pi
liečiai pietinėse valstijose, 
jeigu jie ten nori balsuot, 
ir 1.1.

Suvažiavime kalbėjo pa
žangūs kongresmanai J. M. 
Coffee ir J. A. Gąvagan; 
profesorius R. Speer; Ame
rikos Laikraštininkų Gildi
jos veikėjas Morris Wat
son ; Elizabeth Gurley 
Flynn, narė Komunistų 
Partijos Nacionalio Komi
teto; CIO unijų atstovai; 
Amerikos Darbininkų (be
darbių) Susivienijimo pir
mininkas D. Lasser, ir kt.

Holandija Įvedė Apgu
los Stovį; Žada Gin
ti Savo Bepusiškumą
Amsterdam, Holandija.— 

Holandų ministeris pirmi
ninkas Dirk Jan de.Geer 
paskelbė visoj šalyj apgu
los stovį, griežčiausią karo 
stovio laipsnį. Jis per radio 
pareiškė, kad gręsia dideli 
pavojai Holandijai iš ’ka
riaujančių šalių pusės, bet 
Holandija, girdi, dės visas 
pastangas apgint savo be- 
pusiškumą ir neis į jokias 
slaptas derybas nei su tal
kininkais nei su vokiečiais.

PER 11 DIENU VOKIEČIAI 
SUNAIKINĘ 29 KARINIUS 

ANGLU LAIVUS
Berlin. — Vokiečiai pra

eitą šeštadienį paskelbė, 
kad per paskutines 11 die? 
nų jie nuskandinę keturis 
anglų šarvuotlaivius, de
šimt naikintuvų ir torped- 

! laivių, aštuonis submarinus 
ir septynis kareivinius an
glų laivus. Tuo pačiu laiku 

I vokiečiai daugiausiai veik
dami lėktuvais sunkiai su
leidę šašis anglų karo lai- 
I bus bei šarvuot laivius ir 
I vieną lėktuvų išvežiotoją.

Talkininką Kareiviai Iškelti 
5-se Vietose Norvegijoj
Stockholm, Švedija. — 

Pranešama, kad anglų, 
francūzų ir kanadiečių ka
riuomenė išlipo į Norvegi
ją penkiose vietose: Narvi- 
ke, Bodoe, Namsos, Andal
snes ir Laerdale.

(Vokiečiai užginčija iškė
limą talkininkų kareivių į 
Narviką.)

Sakoma, kad įvyko keli 
susikirtimai tarp talkinin
kų kariuomenės ir vokiečių 
Norvegijoj.

Kariniai žinovai Švedijoj 
abejoja, ar Anglija ir Fran
ci j a galėjo atsiųsti jau apie 
45-50 tūkstančių kariuome
nės į Norvegiją prieš vokie
čius.
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CIO Laimėjimas
Balsavimas, kurį Darbo Santikių Ta

ryba pravedė General Motors Korporaci
jos fabrikų darbininkuose, suteikė CIO 
dar vieną ryškų laimėjimą. Darbininkai 
buvo atsiklausti, kokią uniją jie pasiren
ka, katra galėtų kalbėti jųjų vardu, kat
ra darytų su kompanija kontraktus dėl 
darbo sąlygų, dėl algų ir tt. Didelę kam
paniją varė Amerikos Darbo Federacija, 
ragindama automobilių pramonės darbi
ninkus balsuoti už ją—geriau, už josios 
automobilių pramonės darbininkų uniją, 
kuriai vadovauja Homer Martin, atskilė
lis nuo tikrosios darbininkų unijos.

Nepaisant to, Suvienytoji Automobilių 
Pramonės Darbininkų unija, priklausan
ti CIO, balsavimus laimėjo milžiniška 
balsu dauguma: 84,493 balsais prieš 
26,515!

Kitais žodžiais, dabar jau aišku, su 
kuria unija automobilių pramonės darbi
ninkai stovi. Kaip ir turi būti, jie pasi
sakė už CIO. Tuomi buvo užduotas dide
lis skaldytojams smūgis. Tuomi parody
ta, kad Homeriui Martinui, tam^trockis- 
tų-lovestoniečių agentui, automobiįjstų 
tarpe vietos nebėra.

Teisingai CIO prezidentas John L. Le
wis pasakė: “General Motors darbininkų 
balsavimo pasėkos yra triumfas už pra
moninį unijizmą.”

Iš tikrųjų, tai yra didelis triumfas!

Balsas, Kuris Turėtų Būti 
Pakartotas

Baltimorės miesto CIO unijos priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią, kad Jungti
nių Valstijų kongresas paleistų Dieso 
komitetą. Dieso komitetas, rezoliucija 
nurodo, veikia nelegaliai, atlieka prieš 
konstitucinius žygius ir todėl jis daro 
gėdą visai Amerikai.

Gerai pasakyta. Būtų visai vietoj, jei 
šį Baltimorės organizuotų darbininkų 
balsą pakartotų kitų miestų ir valstijų 
organizuoti darbininkai ir šiaip darbo 
žmonės.

Teroristas Teisme
Atlanta mieste (Georgia valstijoj) 

yra teisiamas Ku Klux Klano “veikėjas”, 
Henry Couthon. šis žmogus dirbo tame 
klaniečių departmente, kuris užsiiminė
jo mušimu ir terorizavimu žmonių,— 
daugiausiai negrų ir baltų organizuotų 
darbininkų.

Pasak prokuroro, kuris Couthoną 
smerkia, šis klanietis “buvo balsas, kurio 
komandos klausė visi kiti klaniečiai. Kai 
jis įsakydavo kurį nors žmogų mušti, tai 
klaniečiai mušdavo jį, kol gaudavo žodį: 
‘gana’.” Iš viso 16-ką užpuolimų šis žmo
gus yra suorganizavęs. Tai tik tiek val
džia žino; daug užpuolimų yra padaryta, 
kuriuos težino tik patys užpuolikai ir 
užpultieji. Podraug Couthon grąsino vi
siems CIO unijos veikėjams, kad, girdi, 
jie būsią išvalyti iš Atlantos.

Būtų gerai, kad tas teroristas būtų 
“suvalytas” į kalėjimą.

Baisus Laivų Naikinimas
Anglijos ir Vokietijos kare už Norve

giją ėina baisus laivų naikinimas. Žino
ma, iš abiejų pusių žinios “persūdytos”,

bet vienas dalykas yra aišku, kad abi pu
sės netenka daug karo ir kitokių laivų. 
Vokietija neteko apie dešimties naikinto
jų Narvike. Skagerrako prieplaukoj ji 
taip pat neteko kelių karo laivų ir trans
portų.

Bet Vokietija jau uždavė didelį smūgį 
Anglijos karo laivynui. Manoma, kad 
bėgy j savaitės Anglija neteko, nuskan
dintais ir pažeistais, apie 50 karo laivų. 
Prie daugelio laivų nuskandinimo ji pri
sipažino, kitų laivų nuskandinimą ginči
ja.

Vokietija deda viltį ant orlaivių ir 
submarinų, kad jų pagelba ji galėsianti 
pilnai aprūpinti savo armiją Norvegijoj. 
Kol kas jai sekasi. Nepaisant visų An
glijos pasigyrimų apie “išlipimą” ir 
“kontaktą” su norvegais, kol kas Angli
ja neužėmė nei vienos svarbios Norve
gijoj prieplaukos. Sako, kad ji išlipus 
Badoe prieplaukoj. Nauda maža, nęs iš 
ten nėra jokio gelžkelio, jokio rimto ke
lio,—tai pingvinų karalystė. Jeigu nors 
kiek Vokietijos žinios turi tiesos, tai ky
la klausimas: ar ilgai Anglija ištesės 
eikvoti karo laivus? Ar tik ji nebus pri
versta prisipažinti prie jai liūdno fakto, 
kad ji negali vokiečių iš Norvegijos iš
krapštyti ?

Vis Jam Niežti Liežuvį
Buvęs prezidentas ponas Herbert Hoo- 

veris, kuris pasiraitojęs rankoves puolė 
“labdarybės darban” laike Finliandijos 
karo, vis dar nenusiramina. Jo misija 
Finliandijoj prakišta! Jis jaučiasi labai 
blogai, kad jo milionai sukeltų pinigų 
“pašalpai” ir ginklų fondui nedavė jam 
pageidaujamų rezultatų. Ponas Hoove- 
ris jaučiasi taip, kaip kumštininkas po 
pralaimėtų rungtynių.

Tad jis nenusiramina, važinėja ir pro- 
paganduoja, kad Jungtinės Valstijos tu
rėtų nutraukti su Sovietų Sąjunga diplo
matinius ryšius. Atrodo, kad dabartiniu 
laiku ir ši jo misija susmuks. Tarptauti
nė padėtis reikalauja dar glaudesnių 
santikių tarpe Sovietų Sąjungos ir Jung
tinių Valstijų.

Rengiasi
Holandija ir Belgija atvirai rengiasi 

karui. Daugelis mano, kad arba Anglija 
jas užpuls, norėdama iš tos pusės įsi
veržti į Vokietiją, arba Vokietija tą pa
darys. Numatoma, kad jeigu Vokietija 
puls, tai tuojau, kai tik ji labiau sutvir
tins savo pozicijas Norvegijoj.

Holandija ne vien ruošiasi karui, bet 
tuo pat kartu jos ministerial labai ne
gudriai kalba. Prieš kelias dienas karo 
ministeris pasakė: “Jeigu kas įkels koją 
į Holandiją, tai tam bus mirtis!” Mums 
atrodo, kad toki pareiškimai, tokios ka
riniai silpnos valstybės kaip Holandija, 
tik artina jos pražūtį.

Belgija jau ne vien apkasus kasa prieš 
Vokietiją, bet degina namus, kurie kliu
do kanuolių ugniai.

Statys Didelį Laivyną
Jungtinių Valstijų gyventojai pajusi

me .sunkią naštą didelių taksų, nes kon
gresas nutarė skirti karo,laivyno reika
lams per bilioną dolerių. Ųž tą sumą bus 
statoma apie 156' naujų karo laivų. Ir 
dabar jų apsčiai statoj admirolo Harold 
R. Stark pareiškimu kongresui, nuo 1934 
iki 1940 metų, Jungtinės Valstijos pa
statė arba baigia statyti 175 karo laivus, 
neskaitant mažųjų.

Jeigu pridėti prie karo laivyno pro
gramos, dar karo orlaivių išlaidas, tai 
bendrai pasidaro $1,300,000,000. O kur 
dar armijos ir kitos karo išlaidos?

Daugiau Karo Orlaivių
Nuo karo pradžios Anglija ir Franci- 

ja buvo užsisakiusios Amerikoj per 8,000 
karo orlaivių. Dabar Jungt. Valstijų ka
ro komanda sutiko parduoti Anglijai ir 
Francijai ir naujausios rūšies karo lėk
tuvus. Todėl, Anglija ir Francija tuojau 
užsakė 1,500 tos rūšies karo lėktuvų, už 
kuriuos bus sumokėta $120,000,000 ir 
greitai dar užsakys 3,000 daugiau orlai
vių. Orlaivių gamintojai, ginklų ir amu
nicijos karaliai iš to darosi šimtus mi- 
lionų dolerių pelno, bet tas stumia Jung
tines Valstijas karan.

Žiaurios Kovos Narvike
Norvegijoj kovų eisena 

pridengta cenzūros ir abi 
pusės skleidžia savo propa
gandą. Mes daug girdime 
apie tai, būk Anglija išso
dinus galingą armiją, bet 
jos veiklos nesimato. Ra
šant šiuos žodžius tiek ži
noma, kad Vokietija turi 
savo rankose visas svar
biausias Norvegijos prie
plaukas ir vis daugiau už- 
imdinėja Norvegijos.

Vienas dalykas yra jau 
aiškus, kad Narvike buvo 
dideli mūšiai tarpe anglų 
ir vokiečių karo laivų ir abi 
pusės skaudžiai nukentėjo. 
Apie tuos mūšius galima 
jau sudaryti paveikslą iš 
vokiečių oficieriaus Hen
rich Gerlach pasakojimo, 
kuris iš Narviko į Berlyną 
grįžo lėktuvu gydytis, ir 
United Press Peter C. Rho
des korespondentę praneši
mo.

—Mes tik vos suspėjome 
aplenkt anglus ir išlipti 
pirm jų Narvike,—sako ofi- 
cierius Gerlach. — Anglai 
skubėjo užimti tą prieplau
ką.

Vokiečių karo laivų, nai
kintojų flotilė, iš 10 laivų, 
Narviką užėmė balandžio 9 
dieną. Atrodo, kad anglai 
jau ten pat artinosi su savo 
laivais. Ir jei vokiečiai 
nebūtų pirmieji patekę, tai 
sulyg to oficieriaus kalbos, 
Narviką būtų užėmę anglai. 
Šį jo tvirtinimą paremia ir 
tas, kad jau 10 dieną ba
landžio anglų karo laivai 
užpuolė vokiečius Narvike. 
Jeigu jie ten nebūtų arti 
buvę, tai nebūtų suspėję 
pribūti, nes nuo Londono 
iki Narviko yra 1,300 my
lių.

Balandžio 9 dieną vokie
čių naikintojų flotilė, vado
vystėje kapitono Fritz Bon- 
te įplaukė į Narviko užla
ją. Narviko užlaja yra il
ga, vien Roimbakfjord ran
kovė turi iki 15 mylių il
gio ir vietomis iki 1,000 
pėdų gylio. Vokiečių lai
vams pastojo kelią du Nor
vegijos naujausi kraštų ap
saugos laivai ir du ginkluo
ti Anglijos laivai. Vokiečiai 
visus keturis nuskandino. *

Klausimai ir
Atsakymai

Socialės Apdraudos ir Vals
tijų Pensij os

Klausimas
Sulaukęs 60 m. vis išga

liu dirbti. Kada sulauksiu 
65 m. mano socialės apsau
gos kortelė parodys tik apie 
penkis tūkstančius dolerių 
uždirbtų algų. Kiek pensi
jos galiu tikėtis gauti? Jei
gu nebus gana mano užlai
kymui, ar valstija dar pri
dės kiek nors pinigų mano 
užlaikymui?

Atsakymas
Jeigu tamstos socialės 

apdraudos kortelė parodys, 
kad uždirbai iki penkių 
■tūkstančių dolerių, tai mė
nesiniai išmokėjimai bus 
$16.67. Tie pinigai tau bu$ 
išmokėti per visą gyvenimą, 
ir nepaisant ar turėsi kitų 
įeigų. Gavimas tų Išmokėji
mų nesulaikys tamstą nuo 
prašymo valstijos pensijos, 
bet ar tamstai išmokės se
natvės pensiją (-valstija), 
prigulės nuo ap 
Jeigu tamsta turi 
kurie tave gali užlai 
valstija senatvės 
nemokės.

inkybių.
vaikų, 

kyti, tai 
pensijos

Pirmas Anglų Užpuolimas
Trečiadienį, balandžio 10 

dieną, atplaukė Anglijos 
karo laivai ir užpuolė vo
kiečių karo laivyną Narvi
ko užlajoj. Geralch sako, 
kad anglai turėjo vieną 
kruizerį ir penkis naikinto
jus. Mūšis buvo aštrus. 
Anglams pavyko įsigriauti 
giliau į prieplauką ir jie su
naikino 16-ką prekybos lai
vų, jų tarpe nemažai Ang
lijos, kad vokiečiai neturė
tų tų pagelbinių laivų. Nu
skandino vieną vokiečių ka
ro' laivą naikintoją, du kiti 
vokiečių naikintojai buvo 
sužeisti ir užėjo ant seklu
mos. Sulyg Peter C. Rho
des pranešimo, vokiečiai 
nuskandino anglų kruizerį 
ir tris naikintojus. Tai, bu
vo didelis Anglijos nuosto
lis. Nors ji atsiekė savo 
tikslą, nuskandino daug ko
mercinių laivų, sugadino 
kaip kuriuos vokiečių lai
vus, bet ir pati labai bran
giai užmokėjo.
Antras Anglų Užpuolimas

Peter C. Rhodes rašo, 
kad vokiečiai jautė, juk an
glai su padrūtintomis karo 
jėgomis sugrįš atgal. Jie 
sužeistus naikintojus nu
traukė nuo seklumos, me
džiais užkalė skyles, pasta
tė Rombakfjordo užlajoj, 
kad jie iš ten galėtų apšau- 
dyt anglus, kada tie veržšis 
į Narviką. Ir kitus laivus 
aptaisė ir pasirengė kovai.

Šeštadienį, balandžio 13 
d., 1:25 vai. po pietų, at
plaukė Anglijos šarvuotis 
“Warspite,” du kruizeriai 
ir 8 naikintojai, kaip sako 
korespondentas ir iš Ofo- 
tenfjordo užlajos atidengė 
ugnį. Šarvuotis “Warspite” 
ginkluotas galinga artileri
ja ir kruizeriai tuojaus da
vė anglams pirmenybę. An
glai Anglai nuskandino du 
vokiečių naikintojus, kurie 
buvo pastatyti Rambakfjor- 
do užlajoj, padegė geležies 
rūdos doką, nutildė tvirtu
mos kanuoles ir įsiveržė gi
liau į užlają. Likę veiklūs 
keturi vokiečių naikintojai, 
bijodami būti užkorkuoti 
šiaurinėj Narviko užlajoj, 
greitai išplaukė į Herjan- 
genfjordo užlają ir stojo su 
anglais į nelygią kovą. Bu
vo baisus kanuolių baubi
mas. Vokiečiai mažesniais 
laivais, nepaisydami nieko, 
puolė anglus. Sulyg Rhodes 
pranešimo paskandino ang
lų naikintoją “Eskimo” ir 
ant seklumos užvarė kitą 
naikintoją' “Cossaką”, bet 
tuo kartu jau pasidarė vo
kiečiams stoka amunicijos. 
Tada jų , naikintojai sugrį
žo į Rambakfjordo užla
ją. Anglijos naikintojai įsi
veržė paskui, bet vokie
čių • naikintojai juos dar 
skaudžiai apkūlė. Bet jų 
amunicija ėjo jau prie pa
baigos. Anglų kanuolių 
ugnis buvo didelė. Vokiečiai 
galėjo retai atsakyti. Vieną 
vokiečių naikintoją nuskan
dino. Kiti buvo kritiškoj 
padėtyj. Tada vokiečių ko- 
mandierius pakreipė visus į 
4,350 pėdų aukščio kalną ir 
sukomandavo:

—Pilnais garais pirmyn!
Likę vokiečių naikinto

jai, plaukdami visu smar
kumu, užėjo ant seklumos. 
Pusė po trijų, po pietų, 
mūšis užlajoj jau buvo 
baigtas. Vokiečių naikinto
jų flotilė sunaikinta. Jos 
komandierius Fritz Bonte 
užmuštas.

Jūreiviai Jungiasi su 
Kariais

Narviko miestas buvo vo
kiečių specialės įgulos ran
kose, kuri savo laivams gel
bėjo iš sausžemio kanuolių. 
Pagal vokiečių davinius, 
anglų laivai buvo apkulti ir 
didele paskuba išplaukė iš 
užlajos. Matyt, kad ang
lams nebuvo pergeriausia 
padėtis, kad jie neišsodino 
savo jėgas sausžemyj.

Tuo kartu vokiečių jūrei
viai išlipo iš naikintojų, ku
rie bespėkiai buvo ant sek
lumos, pasiėmę šautuvus, 
jų amuniciją ir 15 mylių 
aplinkui užlają atliko ke
lionę, kol pasiekė kitoj pu
sėj Narviko miestą ir susi
jungė su savo kariais. Jie 
visi buvo įsitikinę, kad grei
tai pasirodys anglai ir ban
dys išlipti. Bet sulyg Rho
des pranešimo, anglai ne
pasirodė.

Narvike vokiečiai įvedė 
griežtą discipliną, uždrau
dė norvegams vyrams tarpe 
18 ir 50 metų eiti laukan 
iš miesto. Mieste visur sar
gyba. Ir tuo kartu jie iš
vystė kovą prieš norvegus, 
išilgai gelžkelį linkui Švedi
jos. Nuo Narviko iki Šve
dijos sienos yra tik 18-ka 
amerikoniškų mylių gelž- 
kelių. Gelžkelis išvestas tar
pe kalnų, turi daug tune
lių ir tiltų. Viename tunely 
norvegai susprogdino trau
kinį su geležies ruda ir jį

USA senatorius Henrik 
Shipstead, kilęs iš skan
dinavų. Jis sako: “Skan
dinavija yra auka, del 

kurios tarptautiniai 
gengsteriai kovoja.” -

>

užkišo. Vokiečiai vis vien 
apėjo kliūtį ir pasiekė Šve
dijos sieną.

Po balandžio 13-tos die
nos mūšio, plačiai buvo ra
šoma, būk Narviką užėmė 
anglai. Tikrumoj to nebuvo. 
Sakoma, kad tik kelios die
nos po to anglai išlipo ant 
salų prieš Narviką ir iš ten 
pradėjo vystyti puolimą.

Kaip matome, tai Narvi
ke išsivystė pirmoji kova 
tarpe anglų ir vokiečių. 
Rhodes rašo, kad užlajos 
dugne guli apie 1,000 lavo
nų vokiečių, norvegų ir an
glų ir sudaužyta arba nu
skandinta apie 40 karo ir 
komercinių laivų. Kovos 
buvo aštrios.

(Tąsa ant 8-čio pusi.)

DARBININKŲ
SVEIKATA
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2-7964

VITAMINŲ MAŽA IR LIAU
KOS NETVARKOJ

Gerb. gydytojau, aš prašau 
patarimo per “Laisvę.” Aš 
esu 38 metų moteris, 5 pėdų ir 
2 colių, 145 svarų. Jau bus 
6 metai, kaip mane ta liga 
kankina. Pradžia buvo tokia. 
Per savaitę laiko man labai 
skaudėjo‘nugarkaulį, kad ne
galėjau nė gerai gulėti. Pas
kiau man visas rankas išbėrė 
pučkučiais, bet greit pranyko. 
Paskiau labai nupuoliau ant 
svorio ir palikau labai nervuo- 
ta. Mano širdis labai tankiai 
plakė, lyg kad būčiau ko išsi
gandus. Ir galvų, labai skau
dėdavo ir rankos labai drebė
davo. Ir jaučiu kūne ir tan
kiausiai sąnariuose tokį trūk
čiojimą. Ir, jeigu prie kom
panijos, tai dar prasčiau jau
čiuosi. Pasidaro svaigu ir lyg 
nuslambu, bet už kelių minu
čių ir vėl pereina.

Kreipiausi į daugelį gydy
tojų. Jie spėjo, kad mane 
gūžys (goiteris) kankina. Aš 
turėjau net 4 kartus kvėpavi
mo tyrimą. Pirmutinis gydy
tojas pripažino goiterį, o kiti 
tr/s gydytojai nepripažino gū
žio. Ir man jie sako, kad 
man jau artinasi gyvenimo pa
kaita. Aš savo laiką norma
liai tebesergu, po 3 dienas. 
Prieš sirgimą jaučiuosi labai 
nervuota. Ir visuomet jau
čiuosi labai pavargus. Netu
riu linksmumo. Visuomet no
riu būti atsiskyrus nuo visų 
žmonių. Iš kalno labai dėkui. 
Lauksiu per “Laisvę.”

ATSAKYMAS

• Jums gydytojai pripažino 
liaukų netvarką. Vienas gy
dytojas manė, kad Jums gū
žys, tai yra, skydine liauka 
nesveika. O kiti 3 gydytojai 
pripažino, kad Jums artinasi 

"gyvenimo pakaita, vadinas, 
silpnos kiaušidines liaukos 
(ovarai). Gali būt, visų ketu
rių gydytojų teisybė. Gal 
Jums silpnai veikia kiaušidės

ir gal netvarkinga skydinė 
(tiroidinė) liauka. Dažnai 
taip pasitaiko.

Tiesa, gyvenimo pakaitai da 
būtų ankstoka: Jūs tesate 38 
metų amžiaus, bet tai nėra jo
kia reta išimtis. Daug yra 
moterų, kurioms mėnesinės vi
sai išnyksta, trečią a.r ketvir
tą metų dešimtį bevarant. 
Tiesa, yra ir tokių, kurioms 
gyvenimo pakaita įvyksta vė
lai, apie 52-53 metus.

Jūs, Drauge, padarykite ši
taip. Gaukite kur didesnėj 
aptiekoj gero vitaminų prepa
rato, bent kelių rūšių. Vitami
no B mišinys (kompleksas) 
Jums daug gera padarys. Vi
tamin B Complex capsules — 
imkite bent po 3 kapsules 3 
kartus per dieną, tai po 9 kas 
diena, mėnesių mėnesiais. 
Pravartu būtų ir žuvies tau
kų: treskos arba halibuto ke
penų taukų, kapsulių pavida
le, po kokias 2-3 kapsules 3 
kartu dienoje. Irgi ilgą laiką. 
Imkite ir iodino tinktūros, po 
lašą kas diena, arba kas an
tra diena, per visą gyvenimą. 
Tai padės susitvarkyt skydi
nei liaukai. Tam tikslui rei
kia ir jūros maisto: jūros žu
vų, kiautvarlių, vėžių.

O kiausidėms atsigauti ir 
visam organizmui atsigauti 
daug -padės moters lyties hor
monai (female sex hormone, 
estrogenic hormone). Gydyto
jas su adata tegul Jums giliai 
į raumenis įleidinėja tos mo
teriškos sunkos, didelėmis do
zėmis. Iš pirmo dažniau, pas
kiau rečiau. Tatai atgaivina 
ir pajaunina visą moters orga
nizmą.

O šiaip bendri higijienos 
dėsniai . Grynas oras, saulė, 
pasivaikščiojimai, m a s a ž a i, 
trumpųjų bangų dijatermija, 
ultra-vijolctiniai spinduliai, 
maudynės, poilsis, maloni ap
linkuma, atatiiikamaš lytinis 
gyvenimas, pasilinksminimai, 
pramogos ir tt. • ' »

r



,jSr

Pirmadienis, Balandžio 22, 1940
■M

Trečias puslapis

Pagalba Vilnijos Ūkininkams
IŠ Vilniaus Kraštui Remti 
Vyr. Komiteto susirinkimo. 
Pienocentro Direktoriaus p. 
Glemžos pranešimas apie bū

dus sušelpti Vilniaus krašto 
ūkininkus.

Vilniaus Kraštui Remti Vyr. 
Komiteto posėdyje š. m. kovo 
mėn. 7 d. svarstant klausimą, 
kaip geriausia būtų sušelpti Vil
niaus srities ūkininkus, Pieno
centro direktorius p. Glemža 
plačiau painformavo Komiteto 
narius, apie jo įmonės planą 
padėti V. K. R. K-to vardu 
Vilniaus srities ūkininkams.

žemės ūkiui Vilniaus srityje 
padėti tiek, kiek būtų reikalin
ga, prie turimų lėšų visai neį
manoma. Belieka imtis tokių 
priemonių, kurios yra prieina
mos ir neprašoka turimų Komi
teto išgalių. Visų pirma tenka 
atsižvelgti į tai, kad ūkinin
kams teikiama pagalba būtų 
racionali, kad ji neatrodytų 
kaip išmaldos, bet kad būtų pa
raginimu jiems toliau naudotis 
dabar suteiktais nurodymais ir 
parama.

Dėl pavyzdio, daugelis ūki
ninkų neturi arklių. Beveik vi
same Vilniaus krašte per karą 
buvo lenkų surekvizuoti ūkinin
kų geresnieji arkliai: juos paė
mė karui, ir beveik jie visi žu-

negalėsią dirbti lauko darbų. 
Tačiau ir su tuo svorio priau
ginimu bėda: vilniškiai žemės 
ūkio darbininkai sakosi tik vie
ną ar du kartus per metus te- 
matydavę mėsą: užvalgę riebes
nį valgį, jie ima sirgti. Pasėko
je gali būti taip, kad jie netik 
neužsiaugins tų kelerių kilogra
mų svorio, bet dar labiau gali 
sunykti... šis faktas vaizdžiai 
parodo, kaip sunkioje būklėje 
buvo Vilniaus srities ūkininkai.

Pasinaudodamas proga, tame 
pat V. K. R. Komiteto susirin
kime nusirašiau iš reikalų vedė
jo knygų šiek tiek žinių apie 
tai, kas lig šiol buvo Komiteto 
padaryta ir pranešu amerikie
čiams, nes jų spaudoje keliami 
klausimai, kur ir kaip sunaudo
jamos Komitetui perduodamos 
aukos.

Ligi kovo 1 dienos Komitetas 
šiaip paskirstė aukas:

1. Vilniaus miesto lietuvių var
guomenei per Lietuvių Labda
ros Draugiją Lt. 34,129.39

2. Vilniaus krašto lietuviams, bu
vusiems Lenkijos politiniams 
kaliniams, per DULR 34,302.51

3. Vilniaus miesto savanorių mi- .
licijai 21,960.86

4. Vilniaus miesto studentų są
jungai 2,278.23

5. Šv. Kazimiero draugijos vaikų
darželiams 2,200.00

6. Lietuviams pabėgėliams 4,876.30
7. Našlaičių prieglaudai, dešim

čiai vaikų darželių ir dviem 
sveikatos centrams per Lietu
vos Motinoms ir Vaikams Glo
boti Organizacijų Sąj. 37,836.20

8. Vilniaus žydų vaikų darželiam
per OZE Dr-ją 5,000.00

9. Vilniaus žydų varguo
menei 47,380.90

10. Vilniaus lietuvių sanitarinės
pagalbos poliklinikai 1,317.25

11. Vilniaus rusų varguo
menei 5,530.90

12. Vilniaus gudų varguo-
menei 3,058.50

13. Vilniaus medicinos de
kanatui 3,114.85

14. Vilniaus miesto magistratui
paskola 20,672.20

15. Švenčionėlių apskrities gy
ventojams 21,672.20

16. Valkininkų apsk. gyvent. 3,700.00
17. Medicinos pagalba per Karo

Sanitarijos Valdybą 4,007.64
18. Vilniečiams studentams sti

pendijos 12,900.00
19. Moksleivių aprangai 40,500.00
20. įvairiems asmenims ir mažes

niems kolektyvams 26,167.96
21. Administracijai, transportui, 

paštui, raštinei, inventoriui, 
propagandai, spaudiniams
pirkt 21,756.40

Viso Litų 339,899.69
Prie šių žinių dar reikia pridėti 

ir tai, kad Valkininkų ir Švenčionė
lių apskričių varguomenei buvo su
teikta pašalpų javais, kuriuos be
tarpiškai davė Alytaus, Utenos ir 
dalinai Ukmergės apskričiai. Kol 
kas nėra tikslių žinių, kiek tokių 
pašalpų javais buvo suteikta. Tos 
žinios bus paskelbtos vėliau, kai 
centras bus gavęs pilnas apyskaitas 
iš minėtų apskričių komitetų.

‘ K. V-as.

din.ys sprogo ir abu vaikai bu
vo sudraskyti į gabalėlius. 
Grįžusi namo motina ir radu
si baisy vaizdą, išėjo iš proto 
.ir šoko iš ketvirto aukšto į 
gatvę. Nuvežta j ligoninę ne
laimingoji moteris mirė, šio
mis dienomis minėtasis atbė- 
gėlis Vilniuje, sužinojęs savo 
šeimos likimą, mėgino nusižu
dyti, išgerdamas acto esenci
jos.

Žiaurios Kovos Narvike Berlynas Užginčija Girdus, 
Kad “Bremen” Nuskandintas

vo, bekovojant lenkų kavalerijai 
su vokiečių tankais ir lėktuvais. 
Prieš mašinas negalėjo atsilai
kyti ta kavalerija, kuria lenkai 
taip didžiuodavosi. Dėl to nu
kentėjo ir ūkininkai, netekę sa
vo padėjėjų ir maitintojų ar
klių.

Antras dalykas — tai pieno 
ūkis. Viename savo pranešimų 
minėjau,’ kad Vilniaus srityje 
pieno ūkis buvo ir dar yra la
bai užleistas ir toli gražu dar 
negali pasivyti kitų Lietuvos 
pieninių, kurios veikė Lietuvos 
įstaigų priežiūroje. Vilniaus sri
tyje yra tik keli pieno nugrie
bimo punktai su rankiniais se- 
paratoriais: arčiau Vilniaus 
esančios pieninės jau pristato 
sostinės gyventojams savo pie
ninių produktų, t.y. pieną, grie
tinėlę, sviestą, sūrį.

Kad pieninės galėtų geriau 
veikti, reikia gerinti karvių 
veislę, reikia parūpinti joms ge
resnio maisto ir kit. Tais daly
kais buvusios Lenkijos vyriau
sybė nesirūpino, ypač šis klau
simas buvo užmirštas Vilniaus 
srityje. Dabar Pienocentro tar
pininkavimu . Vilniaus srities 
ūkininkų tarpe bus propaguoja
mi tam tikri galvijų šėrimo bū
dai koncentruotu pašaru, bus 
kultivuojamos pagerintos pa
šarinės žolės (saldusis lubinas 
ir kit.), bus reklamuojami tam 
tikri šakniavaisiai gal vi j ų mais
tui ir kit.

Vilniaus srityje dabar vyk
doma žemės reforma, tačiau li
gi ji bus baigta reikia jau da
bar kuo nors ir kaip nors padė
ti smulkiems, ūkininkams, kurie 
dažniausiai pusbadžiai gyvena. 
Svarbu arčiau miestų esantiems 
gyventojams padėti įsisteigti 
paukščių ūkius — to tikslo šie-" 
kiant, Pienocentras siūlo išda
linti ūkininkams veislinių viš
čiukų ir iš viso paskleisti tinka
mų leidinių apie paukščių augi
nimą ir priežiūrą.

Pienocentras pasiūlė iš su
rinktų per tos organizacijos 
skyrius pinigų skirti bent 80,- 
000 litų tokiai pašalpai, kaip 
aukščiau nurodyta, Ponė Glem- 
žos pasiūlymui Komiteto posė
dis pritarė.

Iš viso Pienocentras per savo 
pienines Lietuvoje Vilniaus sri
ties gyventojų pašalpai yra su
rinkęs apie 180,000 litų.

Tarp kitko p. Glemža minėjo 
ir tai, kad nemaža žemės ūkio 
darbininkų iš Vilniaus srities 
pakviesta dirbti pas ūkininkus 
Kauno apylinkėse, čia pakviesti 
buvo tokie ūkio darbininkai, ku
riems -Vilniaus srityje stigo dar
bo. Įdomus yra tas reiškinys, 
kad dauguma tų ūkio darbinin
kų, atsikėlusių į Kauniją, yra 
labai sumenkę, liesi, beveik be 
raumenų. Kauniškiai ūkininkai 
sako, kad ligi pavasario tie nau
ji darbininkai turėtų priauginti 
sau bent, po penketą ar šešetą 
kilogramų svorio, nes kitaip jie

Eltos Žinios iš Lietuvos

Ženeva.. — Į lenkų “gene
ralinio konsulo” Kazimierzo 
Trębickio pereito spalių 23 d. 
įteiktą - Tautų Sąjungos gen. 
sekretoriui raštą dėl Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos 1939 me
tų spalių 10 d. sutarties, ku
ria buvo Lietuvai perduotas 
Vilnius su sritimi, Lietuvos at
stovas prie Tautų Sąjungos š. 
m. kovo 29 d. įteikė T. S. gen. 
sekretoriui raštą, kuriame be 
kt. pareiškiama, kad SSSR jo
kio teritorijos perleidimo 1939 
m. spalių 10 d. nėra padariu
si, o kad Lietuvos suverenu
mą Vilniaus srityje SSSR yra 
pripažinusi jau 1920 m. lie
pos 12 d. sutartimi. Vėliau tą 
teritoriją smurtu užėmė gen. 
Želigovskis, bet Lietuvos vy
riausybė to Lenkijos įvykdyto 
smurto veiksmo niekuomet ne
buvo pripažinusi, ir dabar 
Lietuva, vėl pradėdama val
dyti savo sostinę ir gretimą 
sritį, įgyvendino savo šimta
metes teises, kurios nė vieną 
momentą nebuvo perėjusios 
Lenkijai.

Kaunas. — Nežiūrint, kad 
šį pavasarį sniego tirpimas 
yra smarkiai prilaikomas nak
tinių šalnų ir šaltoko poliari
nio vėjo, tačiau potvynių 
smarkumą gavo pajusti dau
gelis Lietuvos žemesniųjų 
vietų, o ypatingai, kaip ten
ka girdėti, Klaipėdos kraštas, 
kur potvynis esąs labai smar
kus. Kaune naktį iš balan
džio 3 į 4 d., ledams susikim
šus žemiau miesto, per kokį 
valandos laika vanduo buvo 
pakilęs iki 7 metrų ir 28 cen
timetrų. Tai yra vandens ly
gis, kokio nebebuvo per 70 
metų. Per tą trumpą laiką 
buvo apsemta dalis Vilijam
polės, senamiesčio pakrantė 
su Jonavos gatve, kur storiau
sios didžiulės Ledinės susi- 
griozdino iki namų pastogių 
ir gatves užnešė ledi] kalnais 
ir lentpjūvių kiemuose-' su
krautų rąstų stirtomis; taip 
pat buvo smarkiai apsemtos 
Marvelės, Zapyškio ir Rau
dondvario dalys. Tačiau, grei
tai ledui vėl pasijudinus, van
duo nuo Kauno bematant at
slūgo, palikdamas daug sun
kaus darbo padariniams paša
linti. Gyventojų nukentėjo 
apie 1,000, tačiau žmonių au
kų nebuvo, kadangi visi buvo 
potvyniui pasiruošę ir jo ne
migę laukė. Nemunu žemyn 
nukentėjo dar Kačerginės va
sarvietė ir šilelio kaimas, kur 
buvo sugriauta keli namai ir 
lediniu išlaužyta daug me
džiu. Nemažiau potvynį paju
to Kaniūkai, Veršvai ir Lam
pėdžiai. Nemuno krantuose 
teberiogso dideli ledo kalnai, 
kurie vargiai iki Sekminių su
spės ištirpti.

Maskva.—“Pravda” straips
nyje “Lietuva šiandien” rąšo, 
jog netrukus sueis pusė metų, 
kai buvo pasirašyta sutartis 
apie perdavimą Lietuvai Vil
niaus srities ir apie tarpusa
vio pagalbos teikimą. Faktai 
parodę, kad buvo be pagrin
do visi įtarinėjimai ir gandai, 
kuriais buvę siekiama įbau
ginti lietuviai tariamais “toli 
siekiančiais,” “tamsiais” So
vietų Sąjungos planais Lietu
vos atžvilgiu. Baltijos valsty
bės, jų tarpe ir Lietuva, esan
čios geresnėje padėtyje, negu 
Skandinavijos valstybės. Jos 
mažiau tenukentėjusios nuo 
dabartinio karo. Lietuvos pa
dėtis, atrodė, būsianti kiek 
blogesnė, negu Skandinavijos 
valstybių, nes Lietuvos preky
boje pirmoje vietoje stovėjusi 
Anglija, o dabar su Anglija 
Lietuvos prekyba sumažėjusi 
ligi nulio. Vis dėl to Lietuvos 
padėtis 1940 metų pradžios

prekyboje pasirodžiusi geres
nė, negu švedų ir norvegų 
prekybos su anglais padėtis. 
Tai esą galima paaiškinti tuo, 
kad Lietuvoje nėra nenugali
mų kliūčių..Sutartimi su SSSR 
Lietuvos prekių mainai padi
dėję beveik dvigubai. Taip 
pat padidėję mainai su Vo
kietija.

• Kaunas. — Administracijos 
departmento žiniomis, apie 
200 įmonių Lietuvoje tebe- 
samdo svetimšalius darbinin
kus, kurių apie 6.0% yra spe
cialistai. Iš viso svetimšalių 
Lietuvos įmonėse dirba apie 
400, kuriems praėjusiais mo
tais išmokėta atlyginimų apie 
4 milijonai litų. Nauju Sve
timšalių samdos įstatymu įve
dami mokesčiai samdytojams, 
kad jie jaustų intereso svetim
šalius darbininkus pakeisti 
Lietuvos piliečiais.

Kaunas. — Vatikano ofici
ozas “Osservatore Romano” 
pranešė, kad popiežius pa
skyrė Kauno vyskupijos su
fraganu Vilkaviškio kunigą, 
kun. seminarijos profesorių 
Dr. Vincentą Brizgį, gimusį 
1903 m. lapkričio 10 d., Ply
nių kaime, Daukšių parapijos, 
Marijampolės apskr. ' Kun. 
Brizgys, baigęs Vilkaviškio 
vyskupijos kun. seminariją, į 
kunigus įšvęstas 1927 m. bir
želio 5 d., tris metus vikara
vęs Suvalkų Kalvarijoj, 1930 
m. išvyko į Romą, į Gregoria- 
numo > universitetą, kurį baigė 
filosofijos ir bažnytinės tei
sės daktaro laipsniu.

Vilnius. — Balandžio mėne
sio pirmąją savaitę žemės re
formos reikalams Vilniaus 
srityje buvo nusavinti dar ke
li smulkesni dvarai Maišioga- 
los ir Riešės valsčiuose. Ligi 
šiol jau nusavinta apie 10 0 
dvarų bendro 30,000 hektarų 
žemės ploto. Rytų Lietuvos 
bežemiai ir mažažemiai ne
kantriai laukia tų dvarų par- 
celiacijos. Kasdien gaunami 
nauji prašymai žemei gauti, 
kaikuriomis dienomis po'visą 
šimtą prašymų. Jau gauta pėr 
5,000 prašymų.

Vilnius. — Apie pavienių 
žmonių pergyvenimus šių me
tų Europoje, vaizdžiai kalbą 
sekama vieno iš Varšuvos j 
Vilnių atbėgusio lenko trage
dija. Maždaug prieš porą 
mėnesių, po Varšuvos subom- 
bardavimo, du šio atbėgėlio 
mažamečiai vaikai rado sode 
nesprogusį artilerijos sviedinį 
ir parsinešę namo pradėjo jį 
tyrinėti. Bekrapštinėjant, syie-

Vilnius. — Miškų depart- 
mentas pavedė visiems Rytų 
Lietuvos miškų urėdams su
rašyti visus smėlynų plotus, 
taip pat visus nederlingos že
mės plotus, kuriuose galėtų 
augti medžiai. Surinkus davi
nius, bus einama prie neder
lingųjų plotų apželdinimo 
miškais.

Kaunas. — Vytauto D. Uni
versiteto ' Botanikos sodo tvar
kytojas prof. Regelis gavo iš 
Japonijos miesto Kobe prašy
mą atsiųsti V. D. U. Botani
kos sodo planą, kuriuo nori
ma pasinaudoti steigiant Ko
be miesto sodą-arboretumą.

Kaunas. — Prekybos ir Pra
monės departmento išduotų 
leidimų eilėje naujoms įmo
nėms steigti ir esamoms pa
gerinti yra, be kt., sekamos : 
Šiauliuose — įrengti dirbtinio 
gintaro ir rago dirbtuvę, avi
žinių dribinių -ir kruopų dirb
tuvę; Vilniuje—skutimosi pei
liukų dirbtuvę “Zenitas”; 
Kaune — kosmetikos labora
toriją, geležinių lovų ir ap
kaustų dirbtuvę, betono ir te- 
raco dirbtuvę, chemijos labq- 
ratoriją; Šiauliuose — vatos 
fabriką. Kitos įmonės dau
giausiai lentpjūvės, malūnai 
ir tp.

Kaunas. — Skelbiama, kad 
Sovietų Sąjunga rengiasi su
jungti Dniepro upę su Nemu
nu kanalų sistema ir tokiu bū
du gal netolimoj ateityj gar
laiviai iš Odesos galės pradė
ti .plaukti pro Kauną iki Klai
pėdos. Vokiečiai, iš savo pu
sės tokia susisiekimo arterija 
interesuoti, tikisi, kad susisie
kimas galės jau prasidėti 1941 
metais, tačiau abejojama, kad 
taip greit sektųsi sureguliuoti 
visą upynų sistemą.

■ \

Kaunas.—Iš užsienių į Kau
ną jau atgabenama tiek ža
liavų, ypač tekstilės fabri- 
kąms, kad žaliavų trūkumas 
palaipsniui pradeda mažėti. 
Gavus didesnes skystojo km 
ro atsargas, leistas laisvas au
tomobilių ir kt. motorinių ve
žimų važinėjimas, tad Kau
nas vėl smarkiai pagyvėjo ir 
judėjimas yra beveik toks pat, 
kaip buvo prieš karą.

Vilnius. — Birželio mėnesį 
Lietuvos “Pavasario” sąjunga 
drauge su Vilniaus krašto ka
talikiškomis jaunimo organi
zacijomis projektuoja sureng
ti Vilniuje kongresą, į kurį 
numato suvežti apie 40 tūks
tančių žmonių.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) .
Atrodo, kad Narvikas ne

turi didelės svarbos Vokie
tijos karo operacijoms, jai 
daug naudingesnė Pietinė 
Norvegija. Bet Narvikas 
turi didelę reikšmę Angli
jai. Per Narviką ji gali iš
vežti iš Švedijos geležies ir 
kitų metalų rūdą, maistą ir 
kitas reikmenis. Per Nar
viką ji ,gali pristatyti Šve- 
dijon ginklų, jeigu pasta
roji sutiktų stoti Anglijos 
pusėn. Iš Narviko yra ne
toli geriausios Švedijos ge
ležies rūdos Kiruna kasyk
los. Štai kodėl Narviko 
prieplauka svarbi ir ten 
įvyko pirmieji mūšiai tarpe 
anglų ir vokiečių Norvegi
jos žemėj.

Atrodo, kad jeigu Angli
ja rimtai pradės gulti ant 
Narviko, tai ji turės progą 
iš ten ištrenkti vokiečius 
arba juos sunaikinti. Iš 
Narviko nėra jokio gelžke- 
lio į Pietinę Norvegiją, kur 
už 300 mylių yra Vokieti
jos jėgos. Tarpe pietinės 
Norvegijos, okupuotos vo
kiečių, ir Narviko susisieki
mas blogas, gelžkelių ir 
plentų nėra, kalnai dideli, 
miškai, upės. Vargiai 
kiečiai galės 
duoti pagalbą 
Narviko srity j. 
Narviko anglai
tyti ofensyvą į pietus, kad 
varyti vokiečius laukan iš 
Norvegijos. Vokiečiai su 
saviškiais palaiko ryšius 
tik orlaiviais. Tik orlaiviais 
gali ir padrūtinimus nih 
vežti, bet nenuveš kanuo- 
les ir jų amuniciją. Gal jie 
mano, kad Narvike, jų da
lys, išsilaikys iki tol, kol jie

vo- 
sausžemiu 

saviškiams 
Vargiai iš 
galėtų vys-

užims pietinę Norvegiją ir Bcrlin._IŠ Anglijos buv0 
pakraščiu pribus J pagal- paskelbti girdai, būk anglaii o 1 •• J -• J.] 1 I gllUdl, UUh
bą. Gal jie turėjo tiksląnuskandinę keleivinį vokie- 
uzimti Narviką ir gelžkelį eių didlaivį “Bremeną
tarpe Narviko ir .Švedijos, 
sugriauti priepląuką, sude
ginti, išsprogdinti ant gelž- 
kelio tiltus, tunelius, pada 
ryti jį netinkamu ir t__
pasitraukti į Švediją? Kaip 
bus, sunku, numatyti, bet) 
Narvikas jau virsta griuvę-1 
siais. Anglijos ir Vokietijos 
imperialistai pasirinko sau 
vietą kovoms—Norvegiją.

Vai. Sūnus.

su
15,000 kareivių, gabenamų į 
Norvegiją.

•aaa- Vokiečių valdžia užginči- 
I I ja, kad “Bremen” nuskan- 

idintas. Sako, tai tik išmis- 
i las.

Roma.—Italija jau prita
ria planuojamai Jugoslavi- 

i jos prekybos sutarčiai su 
Sovietais.

“Laisvės” Parengimai Brooklyne

Liepos 7 July Piknikas
KLASČIAUS CLINTON PARK

Betts & Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.

“Laisvės” Parengimai Kituose Miestuose

Birželio 9 June Piknikas
LIBERTY PARK, BALTIMORE, MI).

Liepos 4 July Piknikas
VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

Liepos 28 July Ekskursija
LAKE HOPATCONG

NEW JERSEY

Tuojau užsisakykite šį ra Ji k v ėdį mokytis lietuvių rašybos. Labai naudingas 
rankvedis vaikams mokytis. Ant kiekvieno puslapio yra angliškai paaiškinimai kai 
kurių žodžių. Kaina 35c už egzempliorių. Mokykloms, kurios ims nemažiau 10 
egzempliorių, po 25c už egzempliorių. Galima gauti Laisves Administracijoje, 427 
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtas puslapis

(Tąsa)
Pietums mes gavom žirnius. Ir kaip 

neapsakomai gaila buvo palikt ant dug
no tirščius, tarp jų bulvę ir net mėsos 
gabalą ir srėbti tik sunką. Kai kurie ne
iškentė, pasitikėdami savo organizmo 
stiprumu jie pabandė keletą žirnių, bul
vę ir nebegalėjo susilaikyt. Rytojaus die
ną juos teko išgabent į ligoninę, nes iš
tino, išpurto, vienas pradėjo vemt ir bu
vo netekęs sąmonės. Mainelis su Valeri
jonu gulėjo ant narų dar tris dienas. 
Mes rūpinomės kaip nors jiems pieno nu
pirkti, administracija buvo pažadėjusi 
jleist, bet dėl daugybės formalumų ne
leido.

Ne viskas būtų apie badavimą pasaky
ta, jei nutylėtume dar vieną, mus gero
kai varginusį nemalonumą. Prieš prade
dant badaut taip išvalyt vidurius, kad 
ničnieko juose nepasiliktų, negalima bu
vo. Ten šis tas pasiliko, nuo vidurių 
karščio džiūvo, kietėjo ir pavirto bemaž- 
ko akmeniu. Kai pasrėbus valdišką zu- 
pę po kokių keturių ar penkių parų rei
kėjo eit lauk, buvo didžiausias vargas. 
Plėšte plėšė, kitiems reikėjo felčerio pa
galbos šauktis. Sunkiausia pirmą kartą. 
Jį paprastai kaliniai gimdymu vadinda
vo.

Blogiau buvo Ukmergės kaliniams, 
kur daugiausia buvo laikomos moterys. 
Ten badavo be vandens. O tai nepaly
ginti sunkiau. Kada viduriai, visas kū
nas degte dega, vanduo daug reiškia. 
Nurijus kelis vandens lašus, kar
štis nebetaip kankina, kiek lengviau pa
sidaro. Visiškai nevartojant vandens 
ima kankinti troškulys, nepalyginamai 
bjauresnis už alkį. Todėl ten po badavi
mo sergančių buvo daugybė, kol pasvei
ko, reikėjo nemaža laiko.

Moterys su savim turėjo termometrą 
ir todėl badaudamos galėjo stebėti ky
lančią kūno temperatūrą. Paskutinėmis 
badavimo dienomis kelių silpnesnių mo
terų temperatūra siekė net 40°. Badau
jant kameroj tampa nepaprastai blogas 
oras, nevartojant vandens tuo / reikalu 
dar blogiau. Temperatūra tada daug 
sparčiau kyla. Kad būtų bent kiek vė
siau, moterys gulėjo ant grindų.

Paskutinę dieną pas jas buvo bekylan
ti panika. Visiškai silpnas slaugė stip
resniosios, bet aišku pagelbėt nieko ne
galėjo. Jos padėdavo apsiversti ant ant
ro šono, pataisydavo guolį, paguosdavo 
ir nuolat kita kitą stebėdavo. Kai viena 
draugė su išgąsčiu šūkterėjo “miršta” 
ir ‘parkrito, kitų nustebusiuose veiduose 
ėmė trykšti ašaros. Atsisveikinimui jos 
ėmė dainuot laidotuvių maršą... Tuo 
tarpu iš vyrų korpuso buvo pranešta, 
kad badavimas baigtas ir mirštančios 
buvo išgelbėtos.

Kaune tuo buvo bloga, kad badaujan
čius kolektyvo narius laikė kartu su ne
badaujančiais plečkaitininkais ir eserais. 
Nors buvo griežtai reikalaujama atskirt 
vienus nuo' kitų, bet administracija ne
sutiko. Ji tikėjosi tokiu būdu greičiau 
badavimą dezorganizuoti, skleisti prasi
manymus. O valgis nuolat nebadaujan
čių kilnojamas, jo kvapas be galo kan
kino alkstančius.

Panevėžyj tuomet buvo visai maža po
litinių, tik viena kamera ir .todėl kalėji
mo Viršininkui Razminui su jais kovot, 
juos persekiot buvo lengva. Kai pradė
dami badaut kaliniai išnešė koridorin 
visą kameroj buvusį maistą, sargas me
tė maistą atgal į kamerą. Ir taip bent 
keletą kartų, kol pamatė, kad kaliniai 
vistiek maistą jei ne pro duris, tai pro 
langą išmes. Už neėmimą maisto paža
dėjo griežtai nubaust.

Panevėžiečiai nuo vandens neatsisakė. 
Bet atministracija neva rūpindamasi ba
daujančių sveikata šalto, nevirinto van
dens nedavė. Atnešdavo virinto, sumai
šyto su kažkokiais vaistais ar maistu. 
Tokio vandens, žinoma, badaujantieji 
nepriėmė. O sargams buvo įsakyta sekti, 
kad kaliniai kaip nors negautų vandens. 
Tekdavo tyčiomis eit į išeinamąją ir iš 
ten vogčiomis nuo batų tepalo dėžutėj 
gabentis vandenį. Parsinešę dalindavosi 
po kelis lašus.

Trečią badavimo dieną administracija 
prikibo, kad badaujantieji plautų kame
ros grindis; Kaliniai, būdami silpni, at
sisakė. Ir neva už tai viršininkas ba
daujančius nubaudė kelis mėnesis ne- 
gaut maisto iš laisvės, laiškų, laikraščių

ir kitko. Bet svarbiausia iš jų atėmė 
čiužinius, antklodes, žodžiu: visą patalą. 
Gulėti teko ant plikų lentų. Razminas 
tuo pralenkė visus savo profesijos kole
gas. O tada buvo kaip tik sausio mėne
sio šalčiai.

Badavimo metu atsitiko nelaimė. Kris
dama narų lenta dviem draugam pra
skėlė galvas. Kraujui nuplaut reikėjo 
vandens. Bet čia pat atsirado felčeris ir 
pasisiūlė nukentėjusius paimt į ligoninę. 
O ten būtų patalpinę su nebadaujan
čiais ir vertę pradėt valgyt. Nuo tokio 
patarnavimo draugai atsisakė.

Penktą badavimo dieną, kai kameros 
durys buvo atdaros, o tarp jų stovėjo 
sargas, vienas iš badavusiųjų staiga pa
šoko ir nė žodžio neištaręs bėgte išbėgo 
koridorin. Visi, tai matydami, nustebo. 
Vienas bėgančiam pro duris sušuko:

Bet tas nė neatsigręžė. Visi tyli, sar
gui duris užtrenkus. Bet kiekvieno gal
voje skrieja mintis:

“Kur Gudelskis, ar tik jis ne dezerty
ras?” Ir'kai po pusvalandžio jis negrįžo, 
badavimo komiteto narys pranešė:

“Draugai, Gudelskis streiklaužys.”
Visų veiduose pasipiktinimas ir pa

nieka. Netrukus sargas paprašė surinkti 
jo daiktus ir išnešt koridorin. Dezerty
ras su visais savo daiktais išnyko ba
daujantiems iš akių. Bet to buvo maža, ’ 
jis išdavė, per kur kaliniai palaiko 
slaptus ryšius su laisve. x

Šiauliuose nuo badavimo pabėgo du. 
Vienas kaimo amatininkas, iškalėjęs 
apie 4 metus, turįs per 40 metų, antras 
daug jaunesnis miesto darbininkas, at
kalė jęs apie 3 metus. Kai kameros ko
miteto narys pranešė, kad nutarta ba
dant, jie nedrąsiai viens po kito pa
reiškė :

—Atleiskit draugai, aš nebadausiu ir 
iš kolektyvo išstoju.

Toliau sekė paaiškinimai, kad jų na
muose laukiančios šeimynos, silpna svei
kata ir tt. Jie sakėsi, kad jų valia esan
ti palaužta. Ir pirmą badavimo dieną iš
tarę “likit sveiki” išėjo iš mūsų kame
rų... O jau toliau kelias aiškus: malo
nės prašymas, pasigailėjimas ir laisvė.

Kaune, kai nebadaujantiems davė pie
tus, vienas iš badaujančių, turėjęs kalėt 
tik keletą savaičių, pašoko neiškentęs, 
paėmė bliūdą ir pavalgė.

Gult badaut—reiškia rizikuot savo gy
vybe arba bent sveikata, nes nežinai, ka
da teks atsikelt. Tai proga pabėgti iš ko
vos fronto visiems bailiams, nusivylė
liams ir likti pk tiems, kurie geležinės 
ištvermės pilni. * * ❖

Mūsų Romantika
Adomas, grįždamas iš pirties po 

skvernu pakišęs, parnešė į kamerą ke
letą beržo šakų. Sako:

—Nepasisekė: toliau buvo tokia graži 
viršūnėlė 
stovėjo.

Kiemas 
lių, iš jų

pilna lapų, bet sargas netoli

buvo priverstas jaunų berže- 
kriminaliniai kaliniai šluotas 

rišo kameroms, koridoriams ir išeina
moms valyti. Adomas vogčiomis ta pro
ga. ir pasinaudojo. Parneštas šakeles jis 
įkišo į puoduką su vandenių ir pastatė ' 
ant stalo kaip kokį gražiausių rožių bu
kietą.

—Na, ar negražu?
Mes glostėm, glamonėjom tas berželių 

šakas, uostėm jas ir gėrėjomės. Jos pri
minė mums kur nors pakluonėj augantį 
didžiulį nusvirusiomis " šakomis beržą. 
Beržo šakos baltos, nuo jų galima lupti 
plonytes, plonytes tarsi rūkomojo popie- 
rio tošelei. Beržo liemuo kietas, surem- 
bėjęs, jo šaknys apaugę žole ir samano
mis. Po beržu galima atsisėst, galvą at
remt į liemenį ir taip sėdėt be galo. Mes 
sutiktume tris dienas atsisakyt nuo val
gio, jeigu leistų ųiums bent valandą lau
ke pasėdėt po medžiu. Mes rankomis ga
lėtume liesti žolę ir samanas, apkabinti 
stuobrį, pro lapus kristų ant mūsų taš
kuoti saulės spinduliai. Ir kaip tat būtų 
malonu.

—Bet radai gi vietą kur pastatyt. Tie
siai sargui prieš akis, kad pamatęs at
imtų ir dar paklaustų “iš kur gavai?”

Adomas mūsų rožes pastatė ant grin
dų į kampą, kad pro duris pasižiūrėjus 
nesimatytų. Mes jas.apstojom ratu.

(Bus daugiau)

Pirmadienis, Balandžio 22, 1940

Lenkai Ponai Vis Tebesvajoja
Žemiau telpąs straipsnis 

yra p. J. Šukio, “L. Ž.” ben
dradarbio, rašytas Pary
žiuje apie Lenkijos ponų 
saldžias svajones. Jis yra 
įdomus, todėl mes paduoda
me jį savo skaitytojams.-—

i “L.” Red.
Skaudus.. Lenkijos liki

mas, atrodo, turėjo privers
ti vadovaujančius protus 
susimąstyti ir pajieš- 
koti priežasčių tų klai
dų, kurios privedė prie to
kio greito jų valstybės žlu
gimo. Atrodo, fanatiš
kiausi užsimojimai turėjo 
išsiblaškyti ir gyvenimą iš
vysti tokį, koks ištikrųjų 
buvo ir yra. Atrodo, po 
skaudaus smūgio jau reikė
jo apkarpyti besotiškas sva
jones ir ambicijas, jau pa
galiau suprasti, jog svar
biausia reikia išlaikyti lais
vę, viduj susitvarkyti, kad 1 
visi turėtų darbo, piliečiai 
vienas kitą gerbtų ir ben
dromis jėgomis siektų ge
resnio rytojaus; ypač reikė
jo ir reikia apmąstyti prie-, 
žastis ketvirtojo padalini
mo ir pasiryžti, atgavus 
laisvę, nepasiduoti toms sa- 1 
vo ydoms. \ J

Be abejonės, daugelis’len
kų supranta savo padėtį ir ( 
protingai galvoja. Šiuo me
tu Lenkijos elitas turi laiko 
susimąstyti ir pasimokyti.

Kaip Išvengti Savo 
Karachterio Klaidų

Bet yra ir tdkių , kurie 
nieko nenori mokytis, ku
riems nieko nesako nė pi
gia kaina pardavinėjamos 
Paryžiaus restoranuose 
taip gausiai lenkiškos Bib
lijos. Atrodo, lyg jie būtų, 
negirdėję nė skaudžios vo
kiečių ironijos per radiją, 
kad šis pralaimėjimas len
kus išmokysiąs, jog reikia 
taikoj su kaimynais gyven
ti. Kuproto neatitiesia nė 
lenta...

Tokios mintys kyla (Ste
bint lenkų propagandą Pa
ryžiuje. Jie jau negalvoja 
atgauti laisvę (kas teisėta 
kiekvienai tautai), bet jau 
svajoja savo sienas plėsti. 
Atrodo, senomis sienomis... 
ir Rytprūsiais jau nesiten
kina—jau svajoja sukurti 
imperiją, į kurią įeitų Lie
tuva, Latvija, Gudija—žod
žiu, atgaivinti Jogailaičių 
laikų imperiją.

Pralaimėjimais nori lai
mėti. Jau jie ima šnibždėti 
sąjungininkams, kurti tam 
tikrą mesijanizmą, gražius 
žodžius. Paprastai, pasi- 
švaistę gražiais žodžiais, 
prieina prie grasinimų.

Štai pasirodė prof. O. Ha- 
leckio knygutė “Pologne”, 
kuri platinama visuose kny
gynuose ir šiuo metu turi 
didelį pasisekimą. Čia duo
dama trumpa Lenkijos isto
rijos apžyalga ir su ypatin
ga pagarba ir palankumu 
kalbama apie Lietuvą, apie 
visas unijas ir jų didingas 
pasėkas—esą, ano meto jun
gtinė jogailaičių idėja buvo 
teisinga ir sukūrė galingą 
imperiją. Tik, esą, ilgai už
sitęsęs ginčas su Lietuva 
neleidęs Lenkijai sudaryti 
sąjungos su Pabaltijo vals
tybėmis ir sunkinęs padė
tį. .. Tais pagyrimais ir tei
singu vertinimu Lietuvos 
lyg duodama suprast, kad 
panaši idėja praverstų ir 
šiuo metu.

Antra knygutė išėjo pa
rašyta francūzų žymaus 
kardinolo Baudrillart... vir
šelyje z Aušros Vartų pa
veikslas. Kodėl ne Čensta- 
kavos? Ar Čenstakavos 
Dievo Motina _ ne tokia

šventa? Ar lenkai nustojo 
savo patrijotizmo ir net at
sisako savo šventųjų?

Visai ne. Tai naujos im- 
p e r i a 1 i stinės aspiracijos, 
skiepijamos nuo smulkme
nų ir visuomet panaudojant 
religiją.

Buvo laikomos viešos 
paskaitos, kuriose dalyvavo 
gen.' Sikorskio vyriausybė, 
daugybė lenkų ir Prancūzi
jos valdžios atstovai. Pa
maldos buvo laikomos taip 
pat prieš Aušros Vartų pa
veikslą. Mes visa tai gerai 
suprantame 3 ir įvertiname. 
Taip plačiai vadinama 
“Lenkija kankinė” jokiu 
būdu prie savo kankinės 
vardo nenori prijungti pa
grindinio gražiausio kanki
nių savumo—tiesos meilės. 
Be tiesos, žlunga žmonės ir 
tautos; mes, matydami tai, 
stebimės, gailimės jų kan
čių ir jų užšalimo netiesoj.

Atrodo, neužmiršta len
kai savo didingų svajonių 
nei pasikalbėjimuose, nei 
paskaitose. Jie gyvena tam, 
kad geistų svetimų žemių 
ir kad tenkintų savo užgai
das. Tokių žmonių nepatai
so nei pasikartojančios pa
mokos, nei maloni užuojau
ta, nei gyvenimo tikrovė. 
Tokie žmonės patys kenčia 
ir su pavydu žiūri į tuos, ku
rie gražiai gyvena. Norima 
sąjungininkų ir ieškoma 
grobio ir kenčiant.

Taip ir noris perfrazuoti 
Gėtės eilėraščio mintį: “Jie 
siekia laimės toli už jūrų, 
ieškodami aukso žemėj ir 
kalnų aukštumose, o jie 
nežino, kad toji laimė taip 
arti — būti laisviems.” 
Paris
1940. III. 15 d.

auksinio ju-

padčkavoti 
buvo pirmos

Amerika Įveda Kietesni 
“Moralį Embargo” 

Prieš Sovietus
Washington. — Amerikos 

valdžia paragino fabrikan
tus ir prekėjus nepardavi- 
nėt Sovietam metalų miši
nių, kurie vartojami suly
dini daiktan kitus metalus.

Du mėnesiai atgal Ame
rikos valstybės ministerija 
ragino prekių biržą New 
Yorke nepardavinėt Sovie
tam chromo, molybdeno,

gyvsidabrio, cinos, tungste- 
no, gumos ir kitų reikmenų, 
kurie galėtų būt panaudoti 
statymui lėktuvų ir dirbi
mui ginklų ir amunicijos..

Tai vadinasi “dorinis”, 
arba “moralis embargo” 
prieš Sovietus. Jis buvo 
įvestas laike karo tarp So
vietų Sąjungos ir Suomijos. 
Tam karui* pasibaigus, Am
erikos valdžia dar platina 
embargo prieš Sovietus, 
kad, girdi, Sovietai neper- 
leistų tokių reikmenų Vo
kietijai.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužiu

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

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas i 10 
savaitinių jmokėjimų.

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.

Elizabeth, N. J.
Balandžio 6 d. buvo suruoš

ta surpryzo pramogėlė dėl 
draugų Barboros ir Antano 
Šimkų jų 25 metų ženybinio 
gyvenimo sukakties proga. 
Pramogėlė įvyko Lietuvių 
Svetainėj, 269 Second St. Sve
čių dalyvavo apie 200.

Laike skanios vakarienės^ 
vakaro vedėjas drg. A. Ane- 
lionis prašė iš giminių ir taip 
iš draugų ką pakalbėti. Dau
giausiai linkėjo visi jiems su
laukti 50 metų 
biliejaus.

Dabar turim 
svotam, nes jie
klasės. Svotu buvo graborius 
Juozas Garšva iš Brooklyno, 
o svočia Marijona Anelionienė 
iš Elizabetho.

Taipgi ir gaspadinės buvo 
pirmos klasės. Todėl ir val
giai buvo pagaminti skaniai. 
Gaspadinės buvo: Ona Kaks- 
tienė, M. Paulauskienė, Ja
saitienė, Rimgailienė, O. Liu- 
dzienė, Vitkauskiene, Degu
tienė ir Grasilda Ciparienė. Ir 
muzika buvo gera po vado
vyste Kazio Augustino. Jo 
antrašas 246 Second St. Ir aš 
patariu jų nepamiršti, nes jų 
muzika dabar gerai išlavintą 
ir netinginiai ir už prieinamą 
kainą juos galima gauti ves
tuvėm, baliam ir piknikam. ,

Dar aš nuo savęs linkiu 
draugams Barborai ir Antanui 
Šimkams sulaukti 50 metų 
auksinio jubiliejaus.

—o—
Tą Patį Vakarą Antra Parė
Balandžio 6 d. buvo suruoš

ta surpryzo pramogėlė dėl 
draugų M. ir K. Kupsių jų 
25 metų ženybinio gyvenimo 
sukakties proga. Pramogėlė 
įvyko pas draugus L. Paulaus
kus, 265 Second St. Svečių 
dalyvavo apie 10Q. Girdėjau 
nuo draugų, kad gaspadinė 
buvus draugė E. Paulauskie
nė. Vakarienė buvus gera ir 
svečiai buvo linksmus. Buvo 
pagirta ir muzika po vado
vyste Antano Pavidžio iš 

’Eli&abetho. A. S...

Sovietų Pavilionas ir 
Lietuvos Pavilionas

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 
Pavilion, kuris buvo svarbu pamatyti kiek- 
vienam lietuviui.

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

ko Miesto Pasaulines Parodos Paveikslų 
Albumą. Ten yra paveikslai Sovietų ir Lie
tuvos pavilionų. Ten yra plačiai ąprašyta 
apie juos ir apie juose 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.

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

Mokestį galite prisiųsti pašto ženklais 
tampomis. Užsakymus siųskite: • 

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Lawrence, Mass.
Praėjo ilgokas laikas ir ne

buvo paskelbta spaudoje au
kotojų vardai, kaip pavienių, 
taip draugysčių. Viena, nebu
vo priduota aukotojų vardai 
su blankomis; antra—daug su
trukdė rezoliucijos klausimas, 
nes ji turėjo pereiti per visas 
draugijas ir kuopas, kad už
tvirtintų. Tas ėmė laiko. Vi
sos Lawrence draugijos ir 
kliubai, kurie atstovauja apie 
keturis tūkstančius lietuvių, 
priėmė rezoliuciją, kuri že
miau telpa. Prašome kitus 
laikraščius persispausdinti. 
Už tai būsime dėkingi.

Lawrence Lietuvos Gelbėji
mo Fondas jau pasiuntė 300 
dolerių Vilniaus pavargėliams. 
Tai geras darbas atliktas. 
Kartu su pinigais pasiųsta re
zoliucija Lietuvos prezidentui 
Antanui Smetonai, Lietuvos 
ministerių pirmininkui A. 
Merkiui ir Lietuvos konsului 
ponui J. Budriui New Yorke.

žemiau telpa surašąs kliu- 
bų, draugysčių, kuopų ir pa
vienių, kurie aukojo Vilniaus 
pavargėliams šelpti. Aukojo 
sekamai:

Moterų Piliečių Kliubas au
kavo $12.25.

L. ū. Kliubas—$30.80.
ALDLD 37 kp.—$3.75.
M. D. Aušros Vartų Drau

gija—$6.51.
L. T. Kooperatyviška Duon- 

kepykla—$5.03.
Lietuvos Sūnų Draugija — 

$1.75.
Šv. Laurino Draugija—$7.- 

10.
SLA 41 kp.—$2.90.
Šv. Onos Draugija—$3.00.
LDS 125 kp.—$3.65.
Lietuvių Komunistų Kuopa 

—$1.00.
Pavienių aukotojų surašąs 

yra toks: A. Barkauskas au
kavo $1; po 50c aukavo: Va- 
langevičius, Golubickas, S. 
Kavaliauskas, J. Braciška, V. 
Akstinas, A. Markus, Ig. Pen- 
kauskas, M. Gelažauskas, Mc- 
Kennon, J. McEvoy, J. Žilionis, 
P. Čiurlionienė, D. Kirmel, O. 
Butėnas, B. Bauša, M. Dva
reckas, J. Savulionis, K. žai- 
mis, A. Lapinskas, J. Aldo- 
vičius, P. Čiurlionienė.

Po 25c: A. Kavaliauskas, 
R. čuladienė, D. Sukackas, B. 
čulada, S. Penkauskas, A. 
Večkys, V. Kralikauskas, B. 
Bauša, A. Grenda, A. Mata- 
čiūnas, J. Zautra, A. Daimon- 
tas, J. Jurkšta, B. Bejevičius,
A. Jukna, S. Milius, A. Dze- 
ventlauskas, Z. Bauba, J. Gri
galiūnas, K. Paulauskas, A. 
Račkauskas, S. Petrukevičius,
B. žuromskas, A. Svinčionis, 
Pajarskis, O. Stanavičienė, K. 
Kosulevičius, P. Krukonis, K. 
Brazauskas, J. Gobush, P. Sta- 
pulonis, P. Milius, P. Rugevi- 
čius, S. Šlekys, M. Lagūnas,
L. Milutis, L. Baušienė, J. šlei- 
vienė, J. Billa, R. Morkus, A. 
Morkus, A. Kaupinis, K. Kati
nas, J. Zautra, F. Kaupinis, 
V. Billa, P. Valungis, B. Be- 
levičius, M. Tatarūnas, A. Mi
sevičius, V. Krasauskas, J. 
Kasulionis, K. Vidūnas, A. 
Bagdonas, V. Belevičius, B. 
Orlovičienė, M. Dvareckienė,

'A. Tamulaitienė, M. Zautrie- 
nė, R. žuromskienė, J. Mil- 
vidas, L. Gross, O. Butėnienė, 
A. šupetrienė, T. Skusevičius, 
J. Petrauskas, S. Stankus, A. 
Palskys, P. Milius, J. Kibil- 
dis’, J. Jurkšta, A. Snapaus- 
kas, Kačėnienė, D. čiras, K. 
Černiauskienė, K. Paltanavi
čius, B. žuromskas, J. Zautra, 
T. Simkonienė, J. Razulevičius,
M. Stakeliūnienė, A. Stanavi- 
čius, J. Peslik, A. Strumskie- 
nė, J. Kieva, J. Umpa, K. 
Kaupinis, S. Majauskienė, A. 
Šauris ir M. Vaitkūnas.

Užrašų Raštininkas, 
S. Penkauskas.
---o---
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Kadangi mes Lawrence, 
Mass., kolonijos lietuviai, tu
rėdami sutverę Lietuvos šel
pimo Fondą iš 12 organizaci
jų ir bėgyje metų ir pusės 
jau esame pasiuntę $300; ir

kadangi ant toliau mes turime 
norą ir pasirįžimą remti Lie
tuvos valstybę ir josios žmo
nes, mūsų brolius ir seseris; 
todėl mes reikalaujame, kad 
Lietuvos valstybės valdžia im
tųsi griežtų priemonių suval
dyti visokius subėgusius lenkų 
dvarponius ir kitokius, kurie 
daro visokias intrigas ir net 
mėgina nuversti Lietuvos val
džią.

Taipgi reikalaujame, kad 
būtų paliuosuoti politiniai ka
liniai, tai yra tokie kaliniai, 
kurie pageidavo ir reikalavo 
Lietuvai ir josios visiems gy
ventojams demokratinių teisių 
ir demokratinės tvarkos visoj 
Lietuvoj.

Lietuvos šelpimo 
Fondo Komitetas: 
Pirmininkas

M. Bulota,
Vice-Pirmininkas

V. Varaika,
Finansų Raštininkas 

A. Snapauskas,
Protokolų Raštininkas

S. Penkauskas,
Iždininkė

A. Peslikiene.

Hartford, Conn
Kas Čia Veikiama

Balandžio 8 d. ALDLD 68 
kp. laikė savo mėnesinį susi
rinkimą. Kovo mėnesį Litera
tūros Draugija veikė gerai, 
turėjo surengus net du paren
gimus ir. abudu pusėtinai pa
vyko, pelno kuopai liko suvirš 
15 dolerių. Buvo prirašyta du 
nauji nariai, drg. Dikčius ir 
d-gė A. Lingienė.

Kuopa paaukojo $1, o na
riai buvę susirinkime sumetė 
$2.13, tai viso $3.13 paaukota 
dėl sergančio Tamo Mooney. 
Taipgi mūsų, kuopa jau pra
dėjo ruoštis prie ateinančio 
spaudos pikniko. Komisiją jau 
išrinko iš trijų narių: J. Kaz
lausko, Z. Juškos ir W. Bra
zausko. Mes taip pat ragina
me kitas mūsų apskričio kuo
pas jau ruoštis prie spaudos 
pikniko.

Chester, Pa.
TRUPINIAI

Balandžio 14 d. Vytauto 
Lietuvių Pašelpinis Kliubas 
apvaikščiojo 30 metų sukak
tuves nuo įsisteigimo kliubo. 
Tai buvo vienas iš puikiausių 
bankietų su programa Cheste- 
rio lietuvių istorijoj. Dalį 
programos išpildė iš Philadel- 
I#iijos Lyros Choras. Ačiū 
choristams už puikų palinks
minimą publikos.

Turiu pridurti, kad mūsų 
taip maža Chesterio lietuvių 
kolonija veikiame kooperaty- 
viai ir ekonomiškai, rodos, 
jau turime susitvėrę net 3 pa- 
šelpines organizacijas. Viena 
tai Vytauto Lietuvių Pašelpi
nis Kliubas; kita — šv. Jono 
Pašelpinė Draugija; trečia — 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopa. Ačiū tiems 
draugams, katrie pasidarbavo 
ir sutvėrė minėtas pašelpines 
draugijas, tas bus gerovė ir 
atmintis jaunajai gentkartei.

Chesterio miestelis yra ap- 
laikęs $1,477,000 iš U. S. 
Housing Authority paskolos. 
Bet klausimas, ar čia politikie
rių kišenėse nesutirps ta pa
skola. Čia nauji namai yra la
bai reikalingi, tūkstančiai 
žmonelių gyvena supuvusiuose 
nameliuose, kur nėra elektros, 
nei ant vandens toiletų, ypač 
tarp juodveidžių gyventojų. 
Bet miesto politikieriams , tas 
ne galvoj, bet tiktai jie sau 
pasiima riebias algas. Kuomet 
ateina rinkimai, tai jie meš
kerioja balsuotojus su dole
riais. O po rinkimų vėl sau 
atsisėda į minkštas sėdynes ir 
“heli” su miesto gyventojais.

Balandžio 13 „d. Baldwin 
Locomotive Co. aplaikė užsa
kymą iš Pennsylvania Rail
road Co. 80 tavorinių loko
motyvų inžinų už ' $1,500,000. 
Reiškia, kiekvienas inžinas 
kainuos $18,000. Darbas tu
rės būti padaryta greitai, kaip 
“Chester Times” praneša. Tai, 
žinomas daiktas, kompanija 
vers darbininkus skubėti, kad 
kompanijai atliktų daugiau 
pelno.

Vietinis Korespondentas.

tiksliai ar ne iš jų pusės. Bet 
vistiek jie mums nepakenkė. "

—o—
Balandžio 9 d. Laisvės 

Choro svetainėje buvo sureng
ta Lietuvių Literatūros Drau
gijos prakalbos. Kalbėjo 
“Liaudies Balso” redaktorius 
Z. Janauskas iš Kanados, 
žmonių buvo nedaug, ties oras 
buvo labai prastas tą dieną. 
Ant rytojaus drg. Janauskas 
aplankė visus “Liaudies Bal
so” skaitytojus ir visi, apart 
vieno, atsinaujino prenumera
tas ir dar paaukojo, kiek ka
tras išgalėjo.

Hartfordas draugui Janaus- 
kui buvo paskutinė vieta jo 
prakalbų maršruto Jungtinėse 
Valstijose. Iš čionai draugas 
išvyko tiesiog namo į Kanadą. 
Drg. Janauskas metais dąr 
jaunas vyras, bet, matyti, dar
bininkišką judėjimą ir abel- 
nai pasaulinę politiką gerai 
supranta. Susirėmus su kokiu 
darbininkų klasės priešu, jis 
tuojaus pastato faktus savo 
oponentui, o tas nežinodamas 
faktų turi griebtis šmeižtų, 
kad kaip nors atsilaikius nuo 
sukritikavimo.

Mes hartfordiečiai linkime 
tau, drauge Janauskai, dar 
daugiau energijos ir pasiseki
mo darbuotis ir ant toliau 
sų garbingame darbe.

Visur Buvęs.

ne

Me-
savo

Naziy Armija Jauna
Berlin. — Kare su Len

kija ir pradžioj karo vaka
riniame fronte vokiečiai tu
rėjo armijoj daugius senes
nių kareivių iš praeito pa
saulinio kal’o. Dabar visi 
vyrai virš 40 metų paleidi- 
nėjami iš armijos, apart 
oficierių. Tie vyrai statomi 
į būtinuosius darbus namie. 
Daugelis jų mokinami nau
jų, reikalingesnių darbų. 
Tuo būdu vokiečių armija 
darosi vis jaunesnė.

-----O—

Pas in us Hartforde tik pra
sidėjus Europoj karui, yra ve
dama labai plati kampanija 
už gavimą jaunų vyrų į Dėdės 
Šamo armijos aviacijos mo
kyklą. Kad turėt jau iš anksto 
paruoštą sau užtikrinimą, tai 
mūsų šalies valdančioji klasė 
su Dėdės Šamo vardu prieša
ky renka kuopuikiausius ir 
kuosveikiausius jaunus vyrus 
į armijos aviacijos mokyklą. 
Kelios savaitės atgal Hartfor
de buvo 150 jaunų vyrų pa
davę 'aplikacijas, kad įstoti į 
tą aviacijos mokyklą. Kožnas 
vyras turėjo būti baigęs du 
metus arba daugiau kolegijos 
mokslo.

Stebėtina yra tas, kad iš 
150 jaunų ir mokytų vyrų ap- 
likantų tik septyni tapo pri
imti, kaipo tinkami į tą mo
kyklą. O 143 liko atmesti, 
kaipo fiziškai netinkami, 
visai sveiki.

—o—
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no Sąjungos apskritys su
chorais turėjo surengęs meti
nį koncertą ir šokius. New 
Haveno choras Daina neatva
žiavo. Tikros priežasties neži
nau. Publikos buvo pilna- di
džiulė Odd Fellows svetainė. 
Daug žmonių turėjo stovėti, 
nes neužteko sėdynių. Svečių 
buvo matytis net iš tolimos 
Mass, valstijos. Taipgi mūsų 
vietinių katalikų irgi gerokai 
dalyvavo. Tai tuomi yra su
prantama, kad ir kitų įsitiki
nimų žmonės lietuviai myli ir 
remia pažangių lietuvių cho
rus, kultūrą ir Meno Sąjungą.

Kas link programos, tai tu
riu pasakyti, kad visi chorai 
gražiai sudainavo. Tą liudijo 
publikos rankų plojimas.

Torringtono ir Hartfordo 
chorai turi naujas jaunas mo
kytojas, bet kad ir jaunos, 
vistiek, matyt, stengiasi neat
silikti nuo senesnių chorų mo
kytojų ir atrodė, kad tas joms 
gerai sekasi.

Stygų Orkestrą pradėjo kon
certą ir labai gražiai sugrie
žė kelis kavalkus. Publikai 
orkestrą labai patiko, tad ne
norėjo paleisti jos nuo stei- 
čiaus. Merginų kvartetas su
žavėjo publiką su savo malo
niais balsais. Tad publika an- 
£ru sykiu norėjo jas iššaukti 
padainuoti, bet jos tik turbūt 
vieną dainą tebuvo pasirengu
sios, tai daugiau nedainavo. 
Laisvės Choro mokytoja taip
gi sudainavo porą dainų. Jau
nutis smuikininkas J. Rama: 
nauskas labai patiko publikai 
su savo gražiu griežimu.

Waterburieciai ir torring- 
toniečiai gerai pasirodė su 
dainomis. O Torringtono cho
ras dar ir lošimą pridėjo prie 
dainų, kas publikai labai pa
tiko.

Paklausus kelių žmonių iš 
publikos, kuris choras geriau
siai sudainavo, atsakymas bu
vo, kad Laisvės Choras 
riausiai jiems patiko su 
dainomis.

—o—
Parapijos svetainėje

pat turėjo kažin kokia ten 
šventųjų draugystė surengus 
vakarienę tą pačią dieną. Ne
suprantama, ar tai atsitiko

ge- 
saVo

taip

I?

Tel. Evergreen 8-7179

OPEN DAY AND NIGHT

jo-

con-

N. Y.

N.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

A

Office Phone 
EVergrecn 8-1090

Inside Phone 
EVergrecn 4-6485

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

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Howes eleveiterlo stoties

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

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under

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

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

Sun. all day and night

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2138 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic beverage Con
trol Law at 882 Manhattan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
d-b-a Pallas Rest. -

882 Manhattan Ave., Ęrooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.’ 
RW 423 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 133 Irving Avenue, Borough! 
of Brooklyn, County of Kings, to be con-' 
sumed on the premises.

WILLIAM ERNST
133 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IS KITUR 
SHENANDOAH IR MINERS

VILLE, PA.
9-to Apskričio metinė konfe- 

įvyko nedėlioj, balandžio 
28 d., 1940, Citizens Club

Mi-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1726 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 234-6 Flushing Ave. & 7 Hall 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
JOSEPH & SALVATORE MORRONGIELLO 
234-6 Flushing Ave. and
7 Hall St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2243 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2707-09-11 Beverly Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN JOSEPH FILAN1) 
d-b-a Beverly Bar & Grill 

2707-09-11 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y. !

NOTICE is hereby given that License No.'rj. 
RL 7299 has been issued to the undersigned ,* ■r 
to sell beer, wine and liquor at retail under1 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-! 
troi Law at 481 Court Street, Borough | 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THORPE’S TAVERN, INC.
481 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2107 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 195 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

B. SOCHMAN & MAX BROWN 
185 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y<660 Grand Street

i

=11

NOTARY
PUBLIC

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6100 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2888 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HELEN CHIBOWSKI
2888 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2863 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SIMON RASCHER
2863 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 244 So. 4th Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.
SAMUEL WEINGAST & LOUIS ZEIDNER 

(Republic Bar & Grill, Inc.)
244 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that .License No. 
RL 6105 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1630. Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

LILLIAN WYNN 
(Rainbow Inn)

Fulton St. Brooklyn,1630

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Šection 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 299 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, Cpunty of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE JETTER 
(Linden Bar & Grill)

299 Wyckoff Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1843 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Wyckoff Ave., Borough of 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY ADAM BRODMAN
221 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc

29-31 Morrell Street Brooklyn, N

NOTICE 
RW 446 
to sell 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 Meeker Ave., Boroufth 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- i 
sumed on the premises.

IRVING FLAMM
451 Meeker Ave., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. ; 
GB 12031 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 117 
Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI
117 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 17029 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of I 
the Alcoholic Beverage Control Law at | 
263 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE FUGEL
263 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 59 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of (he Alcoholic Beverage Control Law at 
Boardwalk 200 West of Brighton 1st Road, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

OCEANIA RESTAURANT, Inc.
1 Boardwalk 200 West of Brighton 1st

• Brighton Beach, Brooklyn, N. Y.
.---------------M............ ....

NOTICE is hereby given that License No. 
SB60 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Foot of Brighton 1st Road & Boardwalk, 
Boroifgh of Brooklyn, County of Kings, , 
to be consumed on the premises.

OCEANIA RESTAURANT. Inc.
Foot of Brighton 1st Road & Boardwalk 

Brighton Beach Brooklyn, N. Y._____________ * _
NOTICE is hereby given that License No. 
RL7346 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 408 Jay Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STAR DELICATESSEN, Inc.
408 Jay Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7083 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 269 Prospect Park West, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
PATRICK ’ CUNNINGHAM & JAMES BRICK 
269 Prospect Park West Brooklyn, N. Y.

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

.Shop, Sleeping Acc*r?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

LLD 
rencija 
(April) 
svetainėj, (Darbininkų Svot.), 
nersville, Pa., 1 vai. po piet. Visos
kuopos 9-tam apskrityj turi prisiųst 
delegatus į šią konferenciją. Kuopos, 
kurios nelaiko susirinkimų kas mė- 
nesis, tų kuopų vienas ar daugiau 
komiteto narių turi dalyvauti kon
ferencijoj. Kuopos, katros dar yra 
skolingos į apskritį už 1938 ir 1939 
metus, priduokit mokestis delegatam. 
Kuopos savo delegatam įteikite gerų 
sumanymų dėl gerovės organizacijos. 
— LLD 9-to Apskr. sekr. O. Zio- 
bienė. < (95-97)

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BĄLLAS
(BIELIAUSKAS)

• LAISNIUOTAS GRABORIUS

.Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
l'čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
rpama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 

I kėksų-pytagų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Cdffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

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

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

Bedroom Sets, Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 
Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
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\e>vYorbPZW/zCi Žinios
Padaugėjo Susirgimai Į

Plaučių Uždegimu

Iš Piliečių Kliubo 
Prakalbų

Kailiasiuviy Viršininkams 
Teisėjas Bondy Paskyrė 

Aukščiausias Baudas

Pastaba Brooklyno 
Organizacijoms

Sludentij Taikos Streikuose 
Dalyvavo Tūkstantinės 

Minios Studentų

Pereitą savaitę Brooklyne 
164 asm e n y s susi rgo 
uždegimu. Tai buvo 
giau, negu pirmesnę savaitę. 
Turintiems “šalčius,
ma anksti apsižiūrėti, kadan
gi ir plaučių 
karto atrodo 
čiui.” 

skarlatina 
276.

Mirė per savaitę nuo viso
kių priežasčių 522; iš tų 8 
žuvo auto nelaimėse.

Naujagimių sulaukta 711.

plaučių
75 dau-

pataria-

BAR ir GRILL 
Lietuvą Restaurantas 
Mthe

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Pereitą penktadienį Piliečių 
K Ii ubo svetainėje Brooklyne 
įvyko Dariui ir Girėnui Pa
minklui Statyti Komiteto su
ruoštos prakalbos. Pirminin
kavo p. šabūnas. Kalbėjo žal
tys, adv. Briedis, Spurga, Stil- 
sonas, Valaitis, 
Mizara ir 
Pastarasis 
sakė, kad 
paminklui 
sušaudyti.’ 
choras,
Tamkiūtės.

Aukų paminklui statyti su
rinkta virš $19. Kadangi oras 
buvo labai blogas, tai ir žmo
nių į prakalbas atsilankė 
daug. Rep.

TZ ... ,t •• v . Birželio 9 diena yra ruošia-Kailiasiuviu Unijos žymiau-
šiem viršininkam ir vadam fe-' mas Iabai didelis keturi« Pa‘ 
derails teisėjas William Bon-1 Baltijos tautų piknikas suomių 
dy paskyrė aukščiausio laips- i parke, Astoria, L. I. Tai bus 
nio baudas, kokios numatomos . pirmas, nepaprastas tos rūšies 
Sherman Anti-Trust įstatymu, i parengimas, kurio tikslas yra:

Ben Gold, unijos preziden- . ., . , . . kultūrinis tų tautų žmonių šutas, nuteistas vienus metus j ... _ .
siartimmas. Rengia šios tau
tos: lietuviai, estonai, latviai 
ir suomiai.

kalėti ir 
dos.

vienus metus ‘ 
$2,500 piniginės bau-.

Potash, 
ve d ė j as,—v i e n u s

Jungtinės 
me-!

Paulauskas,
Lasker-Laskevičius.
kalbėjo angliškai il
tie, “kurie kenkia 
aukoti, turėtų būti

’ Dainavo operetės ■ TW.vbos 
vadovaujamas p-lėsj^us k^ėti ir $2,000.

Sam Burt, Išdirbę.]’ų ir 
jžytojų Jungtinės Tarybos 
idėjas,—metus kalėti.

Jack Schneider.,

Da-!
ve-1

Todėl labai prašome visu 
Didžiojo New Yorkb lietuviš
kų organizacijų birželio 9 d. 
nieko nerengti. Mes lietuviai 
norime ir
čiumi ir kultūrinėmis 
mis pasirodyti 
pralenktumem 
tautas. Ir tai 
daryti, jeigu
pradėsime ruoštis 
ningai veiksime.

ne

pravestos
22-ra, 10

Depart-
Kamba-

Ne w

Šiandien Diskusuos 
Pieno Problemas

Miesto sveikatos komisionie- 
rius Dr. John L. Rice prane
ša, kad viešos diskusijos pie
no problemų bus 
šiandien, balandžio 
vai. ryto, Sveikatos 
mento Konferencijų
ryje, 125 Worth St., 
Yorke. r

Parankumui tuk, kurie nori 
dalyvaut, skelbiama ir disku
sijoms leisimi klausimai; jais 
bus:

Pasiūlymas vieno seto mini
mum reikalavimų visam pie
nui, kuris parduodama New 
Yorko miesto ribose; nusta
tyt bakterijų skaičiaus ribas; 
šaldymo temperatūra; senu
mo ribos; tuberculin tyrimas 
karvėms; chemikališkas lygis; 
dankteliai ir atskiro padavi
mo indeliai, taipgi kokybė, 
rūšys ir pavadinimas.

biznio 
agentas,—metus kalėti ir $2,- 
000.

Joseph Winogradsky — 6 
mėnesius kalėti.

Herman Paul—6 mėnesius.
Julius Schwartz — 6 mėne- 

1 sius.
Morris Lauber—6 mėnesius.
Oscar Mileaf—3 mėnesius.
Julius Weil—$500 ir 9 mė

nesius, bet nuo baudos atleis
tas.

Al Weiss—3 mėnesius.
Teisėjas, unijistų gynėjų 

prašomas, sutiko atidėt baudų 
vykdymą iki šio trečiadienio. 
Iki to laiko gynėjai tikisi pil
nai pasiruošt apeliacijai. Nu
teistieji pasiliko laisvei po to
mis pačiomis kaucijomis, kaip 
buvo prieš teismą.

Vieninteliu pamatu nuteisi- 
■ mui buvo kaltinimas, k a d 
unija pravedus “antraeilį boi
kotą” prieš darbą ant kailių, 
kurie dažyti ar išdirbti A. 

' Hollander Son firmos, New- 
j arke, kada toji buvo užstrei- 
I kuota kovo mėnesį, 1933 m., 
! apie mėnesį laiko. Nuteisti pa-

turime savo skai- 
speko- 

taip gerai, jog 
visas kitas tris 

mes 
tik

galime pa
jau dabar 
ir visi vie-

Vienin- 
įrody- 
patys 

sa- 
šau-

nc dirbt

siremiant liūdymais dviejų 
šnipų, kurių vienas buvo įro
dyta turint aiškius ryšius su 
Lepkės gengsteriais. 
tėliu sprendžiamuoju 
mu, kaip prisipažino
kaltintojai, buvo lapelis, 
koma, išleistas’ unijos, 
kiantis darbininkus 
ant skebinių kailių.’

Tai taip teisiama darbinin
kai, kovingi unijos vadai,' — 
jiems aukščiausios baudos. 
Bet kada buvo teisiami apie 
100 kailių industrijos bosų ir 
suktų unijos viršininkų, turė
jusių ryšius su Lepkės gaujo
mis, įkaitintų tuo pat laiku 
su unijistais, aukščiausia bau
da buvo tik 4 mėnesiai, tačiau 
ir nuo to didžiuma buvo at
leisti. T—as.
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“Šviesų Miestas” Pasaulio Parodoj Turės Žymiy Naujoviy

Balandžio 19-tą pravestuose 
studentų streikuose už taiką, 
newyorkieciai studentai suda
rė geroką dalį virš-milioninės 
armijos taikos gynėjų. Prie vi
sų žymesniųjų mokslo įstaigų 
Didžiajame New Yorke, pa
čių mokyklų patalpose — au
ditorijose ir kiemuose—įvyko 
didžiuliai mitingai, kuriuose 
griežtai pasisakyta prieš karą 
ir už išlaikymą Jungtinių 
Valstijų nuo įsikišimo Europos 
karan.

Nepilnais daviniais apro
buojama, kad pačiame me
tropolyje ir jo srityse streike 
dalyvavo virš 20,000 studentų.

Brooklyno Kolegijos gimna
stų salėj buvo susirinkę'4,500' 
studentų. Jiems kalbėjo Mor
ris Watson, Laikraštininkų 
Gildijos internacionalis vice
prezidentas, ir Dave Jenkins, 
Jūreivių Unijos atstovas.

Miesto Kolegijos virš 2,300 
studentų susirinko Le'wisohn 
Stadiume. Kalbėtojais turėjo 
Ruth McKenny, autorę, ir 
Marcel Scherer iš Architektų, 
Inžinierių, Chemikų ir Tech
nikų Federacijos, CIO. Jie 
iškėlė reikalą pinigų mokslui, 
ne šautuvams.

Susirinkusiems iš Columbia 
ir Barnard apie 1,500 studen
tų kalbėjo Dr. Bella V. Dodd, 
Mokytojų Unijos atstovė įsta- 
ty m d a vy stėms, nurodydama, 
kad ir mokytojai yra priešin
gi karo ruošėjams, kurie no
rėtų Amerikos jaunimą - išva
ryt į Europą kariaut. Taip
gi kalbėjo Frederick N. Me
yers, iš Jūrininkų Unijos, ir 
prof. Walter Rautenstrauss.

New Yorko Universiteto stu
dentai baigė iškilmes 
dojimu” grabo su 
Studentu,” “ b a i gu si u
1940, užmuštu 1941 metais.” 
“Laidotuvės” atlikta Wash-

uždegimas iš 
panašiai “šal-

naujai susirgo

Labdarybės departmeritas iš
traukęs kaltinimus prieš 34 
Workers Alliance narius, 
areštuotus kovo 28-tą.

ington Square Parke.
N. Y. Universiteto studen

tai pasiuntė prezidentui Roo- 
seveltui telegramą, kuria rei
kalavo “neskylėto neutralu
mo, vartot karo fondus soci- 
aliams reikalams, neužgesint 
civilių laisvių.” Priimta griež
ta pilietinė prieškarinė prie
saika.

Streikavo ir daugelio kitų 
čia nesuminėtų mokyklų stu
dentai.

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

“palai- 
“Juozu 
mokslą

Gaminam valgius b 
turime Amerikoj 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.Eiquor#

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.
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Prie pemykšeios “šviesų 
Miesto” dioramos Pasaulio 
Parodoj šiemet pribudavota 
keturi visai naujutėliai sky
riai, kaip praneša New Yor
ko Consolidated Edison 
Kompanija, Ine., ir su ja tu
rinčios ryšius jos Sistemos 
Kompanijos. Naujoms įdo
mybėms ir grožei sukurti pa
naudota virš 10,000 valandų 
ekspertų darbo. Prie to, New 
Yorko Steam Korporacija, 
taipgi Consolidated Telegrafo 
ir Elektriškų Subvių Kompani
ja, abi esančios Consolidated 
Edison Sistemos kompanijo
mis, pirmu kartu šiemet tu
rės savo atskiras parodas, 
kurios užims 1,000 ketvirtai
nių pėdų plotą Pajėgos—Elek
tros ir Garo Bildingo komer
ciniam rate.

“Šviesų Miestan” pridedama 
visas Westchester sekcijos 
vaizdas, taipgi parkų sritys 
Brooklyno sekcijoj, parodoma 
East Upėj laivų plaukiojimas,

i iškelti tiltai, nauji Times 
Square elektriški skelbimai, 
gaisragesybos inžinai, subvės. 
žinoma, visa tai padaryta ne
paprastai sumažintame mašta
be. Pavyzdin: trafiko lem
putės užima mažiau vieno 
penktadalio colio diametre.

Šimtas vaizde parodomų 
dangorėžių bildingų sumažin
ti iki šimtinės dalies. Ir taip 
viso miesto vaizdas, su visais 
jo judesiais ir garsais, visa jo 
gyvenimo eiga—ištisos paros 
nuotikiai parodoma per 12 mi
nučių. Tai gyvas paveikslas 
moderniškojo New Yorko.

Pažymėtina, kad visi tie 
“budinkai” padaryti ranko
mis. Taipgi visi senieji pasta
tai permaliavoti. Remontą di
rigavo Edward as H. Burdick. 
Maliavojimą suplanavo Albert 
M. Shoemaker, o darbą pra
vedė Einar Mundt. Edisono 
firmos viršininkų, atsakomin- 
gų už parodos programą, skai

čiuje randasi Clarence . C. 
Law, vice-prezidentas; Ha
rold S. Sutton, tarybos pirmi
ninko padėjėjas, ir Henry 
Obermeyer, vice - prezidento 
padėjėjas. Robert E. Halley 
bus “šviesų Miesto” parodos 
direktoriumi.

Pajėgos skyriuje parodoma 
cento galia — kiek jis, inves- 
dintas elektron, prikepa sau
sainių, kiek duoda muzikos, 
kiek saulės spindulių; kaip 
suka industrijos ratus, pava
duodamas žmogaus ir kitą 
gyvąją jėgą; kiek duoda val
džiai taksų ir tt.

“šviesos Mieste” randasi ir 
palyginimas šių dienų New 
Yorko su 1890 metų New 
Yorku, kuris ankstybųjų elek
tros suvadų raizgyne atrodo 
tarsi paskendęs migloj vora
tinklių. šiandien šviesa ir pa
jėga miestui teikiama didžiu
liais požeminiais takaįs, ku
rie užima 41,000 mylių, Sk.

PA .ĮIEŠKOJ IMA T
Pajicškau savo pusbrolio Blado 

Grigolos, iš Lietuvos seniau buvusios 
Kauno guberniios, Telšių apskričio, 
Teverų miestelio. Kas apie jį ži
nančių man praneš arba jei jis pat^ 
atsilieps, būsiu dėkinga. Aš po tėvais 
esu Julė Kurminskaitė iš Teverų. 
Dabartinis mano antrašas: Louis 
Bartkus, Box 303 Daisytown, Pa.

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kambarys 

Queens, Hempstead ar Freeport 
apylinkėje. Prašau laišku pranešti 
šiuo antrašu: S. T., 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (95-97)

Reikalingas džianitorius prižiūrė
jimui 6 šeimų namo. Nėra šilumos. 
Duodama gyvenimui kambariai. Dėl 
atlyginimo susitarsite su savininku. 
Kreipkitės: Elizabeth Daniels, 1354 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

(95-97) - 1 J

Norime pirkti restaurant^ su pil
nom gėrimų laisnėm, pageidaujame 
Brooklyne arba artimoje apielinkėje. 
Prašome pranešti laišku: Chas. Sta
naitis, 105 Reid > Ave., Brooklyn, 
N. Y. (95-97)

CHOREES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

Telephone: E Vergreen 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.

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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

Iš senų padarau 
jflBk n a u jus paveiks- 

lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 
kalni ve s a n t ir 

KM|iR|R 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
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Lietuviu Kuro Kompanija i
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
j (Steam Boiler)
j Mūsų\inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
j “burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Į 
j Maloniai suteikiame apuokai .mus be jokio mokesčio, j

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

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

namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

nuo $1.50

Daimontai 
Melsvi-balti 

perfekto

JEW
GRAND STREET

Bet. Graham &

L E R
BROOKLYN, N. Y.

Manhattan Avės.
Tel. Stagg 2-2178

Priminkite šį skelbimą ir gausite, nuolaidą

ROBERT LIPTON
E

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

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

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

augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži Rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą.

Fontaninių plunksnų 
tr paišelių setai. 
Zenius kainos ir 

garantuoti.

701
įsteigta 1892
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GENERAL ELECTRIC

Didelė 8 ku. pėd. patai 
pa. Model LB8-40 Ma

tykite G-E. Tai Pirkinys!

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

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

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

$114.75
CHARLES D’ORAZIO & SON

LICENSED DEALER OF
REX COLE, INC.

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




