
KRISLAI
Tautininkai Džiūgauja.
Bagociaus Nusižengimai, 
šolochovo Veikalas.
Iš Didelio Rašto. . .
Dr. Kaškiaučiaus Eilės.

Rašo R. Mizara

Tautininkai vis tebeteigia, 
kad SLA prezidentu esąs iš
rinktas teisėjas Laukaitis. Sa
ko, nedideliu balsų daugumu 
jis bus adv. Bagočių pralen
kęs, bet esąs Laukaičio laimė
jimas užtikrintas.

Jeigu taip bus, tai adv. Ba- 
gočius turės padėkavoti už tai 
p. Grigaičiui, kurio direktyvų 
jis klausė. Dvi dideles klaidas 
p. Bagočius padarė.

(a) Įvedė “Tėvynėje” cen
zūrą.

(b) Ignoravo Juozą Mi
liauską, SLA apšvietus komisi
jos narį. Ignoravo jj tik todėl, 
kad Miliauskas ne visur suti
ko su p. Bagociaus politika.

P. Grigaitis už savo darbe
lius jau gavo atlyginimą: SLA 
36 kuopa, kuriai jis priklau
so, neišrinko jo j busimąjį SL- 
A seimą delegatu.

Jeigu p. Bagočius dabar rin
kimus prakiš, tai jis irgi gaus 
nemalonų atlyginimą.

Kas tik seka paskui Čika
gos menševikų lyderį, tas tu
ri žinoti, kad jis anksčiau ar 
vėliau bus įvestas į raistą, iš 
kurio nelengva išsikepurnėti.

Iš Europos pranešama, kad 
žymusis rusų rašytojas, M. šo- 
lochovas, jau pabaigė rašyti 
savo literatūros šedevrą — 
“Tylųjį Doną.” Iš viso toji 
apysaka turės keturis tomus— 
milžiniškas veikalas!

Sakoma, šolochovas rašė jį 
per apie dvidešimts metų!

Pirmasis “Tyliojo Dono” to
mas yra išverstas į daugelį 
kalbų, jų tarpe ir anglų. Yra 
išleistas Amerikoje. Neabejo
jama, kad ir visi kiti tomai j 
bus išleisti anglų kalboj. Ame- 
rikiečiai, vadinasi, galės pasi
džiaugti Sovietų genijaus-dar
bu.

“Naujienose” vienas žmo
gus rašo, būk Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas sutinkąs 
skolinti Čikagos Lietuvių Au
ditorijai $18,500.

Kiek man žinoma, tai LDS 
Centro Valdyba iki šiol nega
vo nei jokio paskolai prašymo.

Bet ne apie tai čia aš norė
jau kalbėti; svarbu priminti, 
kad “N-nos” Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimą rašo sve- 
timženkliuose, kabutėse.

Atrodo, kad “Naujienų” 
daktarai taip jau įsimokslino, 
jog pamiršo paprastą rašybos 
taisyklę.

Iš didelio rašto išėjo jie į 
kraštą!

Dr. J. J. Kaškiaučius para
šė “Liaudies Balsui” eiles apie 
savo deportaciją iš Kanados.

Montrealiuje dr. Kaškiaur 
čiui ruoštos prakalbos pavyko 
šimtu nuošimčiu. Bet kai jis 
vyko į Torontą (kitą sekma
dienį) iš ten jį išdeportavo, 
nes lietuviški niekšeliai jį į- 
skundė.'

Jo eilės tilps ir “Laisvėje.”

Prieš keletą metų šitų žo
džių rašytojui taipgi buvo pa
našus į dr. Kaškiaučiaus prie
tykis. Vykau į Hamiltoną 
(tarpe Buffalo it Toronto) sa
kyti kalbą. Važiavau trauki
niu. Na, ėmė ir sulaikė, —iš
deportavo.

Tuomet aš kitu keliu vykau 
į Toronto miestą, čia ant sie
nos buvo kiti žmonės ir ma
ne praleido. . .

JAPONIJA IR ROLANDŲ 
SALOS

Tokio.—Japonijos valdžia 
sutinka su Amerikos parei
škimu, kad niekas nesikištų 
į Holandiškos Indijos salas. 
Bet japonų laikraščiai 
smerkia Amerikos valdžią 
už jos “intenciją kištis” į 
tas salas.

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.50 
Brooklyne $6.00 

Metams

Angly Atstovas Ne
tiki, kad Vokiečiai 

Sumušti Hamare
Stockholm, Švedija, bal. 

22. — Norvegų atstovybė 
Švedijoj sako, kad anglai, 
francūzai ir norvegai, po 
žiaurių kovų su vokiečiais, 
atėmę iš vokiečių Hamar 
miestą, Norvegijoj, netoli 
Švedijos rubežiaus.

Anglijos atstovas Stock- 
holme netiki, kad Hamar 
būtų atimtas iš vokiečių.

Vokiečiai Sakosi Sumušę 
Norvegus už 25 Mylių į 

Šiaurius nuo Hamaro
Berlin, bal. 22. — Vokie

čiai praneša, kad jie skau
džiai sumušę norvegus už 
25 mylių į šiaurius nuo Ha
maro ir pasiekė ten Lille
hammer miestą.

Įnirtę Mūšiai
Stockholm, Švedija.—Sa

koma, kad siaučią įnirtę 
mūšiai anglų, francūzų ir 
norvegų su vokiečiais nuo 
Trondheimo apygardos be
veik iki Švedijos rubežiaus.

Pranešama, kad francū
zų armijos divizija iškelta į 
Namsos, Norvegijoj, 100 
mylių į šiaurius nuo vokie
čių užvaldyto Trondheimo.

Vokiečiai Sužeidę Karinį 
Anglų Laivą; Nuskandinę 

Du Kareivinius Laivus
Berlin, bal. 22. Vokiečių 

komanda praneša, kad jų 
orlaiviai bombomis sužeidę 
anglų karinį laivą naikintu
vą ir nuskandinę du Angli
jos laivus, kuriais buvo ve
žami kareiviai į Norvegiją 
prieš vokiečius.

Anglų karo laivai vėl bom
bardavo Narviką, miestą su 
prieplauka šiaurinėje Nor
vegijoje, bet, girdi, neban
dė iškelt ten anglų kariuo
menę.

Narvikas Dar Tebėra Vo
kiečių Rankose

Stockholm, Švedija. — 
Pranešama be patvirtinimo, 
kad anglai ir francūzai tu
rį 5,000 kariuomenės Nar- 
viko apylinkėj; bet vokie
čiai tebelaiko Narviką savo 
rankose.

Anglai-Francūzai, Sako, 
Užėmę Elverumą

Pranešimai iš norvegų- 
švedų šaltinių teigia, kad

Bent 30 Žmonių Žuvo 
Traukinio Nelaimėje

Little Falls, N. Y.—Dau
giau čia lavonų išimta iš 
New York Central griovė- 
sių. Tai viso jau 30 lavonų. 
Gal būsią žuvę ir daugiau 
žmonių per greitojo trau
kinio iššokimą iš bėgių.

Ši nelaimė įvyko gale 
praeitos savaitės, kai trau
kinys iššoko iš bėgių, pleš
kėdamas 59 mylių greitumu 
per valandą griežtu geležin
kelio pasisukimu.

f •

LAISVeS ANTRAjįkfon4a7; s^gMS?878STKEET Brooklyn, N. Y., Antradienis, Balandžio (April) 23, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

CIO PIRMININKAS LEWIS KOVOJA 
PRIEŠ DARRO ĮSTATO “TAISYMUS”

anglai - francūzai atėmę 
iš vokiečių ir Elverumą, 
netoli Švedijos sienos. Čia 
jie atakavę vokiečius ir 
tankais; sunaikinę du vo
kiečių tankus. Buvę žiaurių 
kautynių durklais.

Anglijos Lėktuvai 
Bombardavo Vokie
čių Orlaivių Stotis

London, bal. 22. — Būriai 
bombinių Anglijos, lėktuvų 
bombardavo vokiečių orlai
vių stovyklas Aalborge, 
šiaurinėje Danijoje, ir Kris- 
tiansande ir Stavangeryj, 
pietvakarinėj N o r v e gijoj. 
Sako, kad anglų oro bom
bos suardė vokiečių lėktu
vų aikštes ir susprogdino 
kai kurias jų patalpas.

United Press, amerikonų 
žinių agentūra, pirmiau 
pranešė, kad Vokietija lėk
tuvais iš Danijos persiun
čia kasdien po du tūkstan
čių vokiečių kanų į Nor
vegiją. - ,

Anglai Rengiasi Šturmuot 
Vokiečius Narvike

Stockholm, Švedija, bal. 
Į 22. — Anglų k’omandierius 
atsišaukė per Tromsoe ra
dio stotį šiaurinėje Norve
gijoje, kad iš Narviko išsi
kraustytų visi gyventojai. 
Nes anglai rengiasi atakuot 
Narviką ir gal bombarduot 
jį iš jūros ir oro. Anglai sa
ko, kad gyventojai galės 
sugrįžt į Narviką, kaip tik 
anglai atimsią jį iš vokie
čių.

Vokiečių ir Talkininkų 
Lėktuvai Virš Švedijos

Stockholm, Švedija, bal. 
22. — Švedų valdžia stipriai 
užprotes tavo vokiečiam, 
kad jų lėktuvai skraido per 
Švediją.

Anglų - francūzų kariniai 
lėktuvai taipgi skraido per 
Švediją.

Pasikartoja Žiema 
Naujojoj Anglijoj

, /

Boston, Mass., bal. 22.— 
Čia prisnigo tris colius 
sniego. Maine valstijoj vie
tomis prisnigo iki 10 colių. 
Dėl to kai kur apsistojo au
tomobilių ir traukinių judė
jimas. Dikčiai pasnigo N. 
H. valstijoj.

Bostone sniego , audra 
siautė 90 mylių smarkumu 
per valandą.

Stockholm, bal. 22. — Vo
kiečių apsupti ir bombar
duojami norvegai Hegre 
tvirtovėje vis nepasiduoda. 
Hegre yra už 25 mylių į 
rytus nuo Trondheimo.

Washington. — CIO uni
jų pirmininkas John L. Le
wis atsišaukė1 į visus na
rius atmušt “pataisymus”, 
kuriais “Garnerio demo
kratai” stengiasi sudarkyt 
darbo įstatymą. Tas įsta
tymas apriboja darbo va
landas ir nusako, kiek sam
dytojai būtinai turi mokėt 
žmogui už darbo valandą.

Lewis vardu CIO taip 
pat reikalauja skirt iš ša
lies iždo tiek pinigų WPA 
darbams, kad juose gautų 
užsiėmimą trys milionai be
darbių. Jis nurodo, kad 
prezidento Roosevelto da
bartiniai sumanymai, ge
riausiame atsitikime, žada 
lėšų tiktai dviem milionam

Švedija Pasirengus At
muš! Gręsiantį Vo
kiečių Įsiveržimą

Stockholm, Švedija. —28 
Vokietijos kariniai lėktuvai 
skrido per Švediją pasku
tinį sekmadienį. Švedai nu
šovė žemyn vieną vokiečių 
lėktuvą. Du kiti nazių lėk
tuvai buvo priversti nusi
leist žemyn Gotlando saloj. 
Jų lakūnai tuojau sudegino 
lėktuvus, o švedų vyriausy
bė suėmę tuos vokiečius ir 
žada laikyt juos kaip be
laisvius iki karo pabaigos.

Švedų spauda tvirtina, 
kad vokiečiai sužiniai skrai
do per Švediją; sako, kad 
jie fotografuoja Švedijos 
tvirtoves. Švedai nužiūri, 
kad vokiečiai, esą, rengiasi 
briautis ir į Švediją.

Švedų valdininkai tvirti
na, kad Švedija pasiruošus 
atmušt vokiečius, jeigu jie 
mėgintų iškelt savo kariuo
menę į Švediją.

Švedijos valdžia rengiasi 
tuoj mobilizuot atsarginius 
kareivius į armiją.

Švedijos miestai užtem- 
domi naktimis, kaip apsau
ga nuo vokiečių lėktuvų.

Kiek Ožkų Užmuš Smarkiau
sias Amerikos Sproginys?
Washington. — Balandžio 

30 d. bus išbandytas taria
mas smarkiausias karinis 
sproginys, kurį išrado Les
ter B. Barlow, Amerikos 
kongreso komisija nutarė 
paimt 60 iki 70 ožkų, pa
leist jas armijos aikštėje 
prie Aberdęen, Marylande, 
ir žiūrėt, kaip greitai ir ko
kiu plotu tas sproginys už
muš ožkas.

Sproginys pagamintas iš 
skysto oxygeno (deguo
nies) ir grynanglio miltelių.

Dar nežinia, ar Marylan- 
do valstija leis daryt lą 
bandymą. Nes Marylandas 
turi įstatymą, kuris už
draudžia daryt bandymus 
ant gyvų gyvulių.

ORAS. — Šį antradienį 
šilčiau. ' 

pašalpinių WPA darbinin
kų.
Darbo Federacijos Pirmi

ninko Pasiūlymai
Wm. Green, pirmininkas 

Amerikos Darbo Federaci
jos, siūlė Jungtinių Valsti
jų kongresui taisyt darbo 
algų-valandų įstatymą var
dan “tautinės vienybės” 
tarp samdytojų ir darbinin- 
kų.

“Daily Workerio” kores- 
p o n d e ntas nurodo, kad 
Green perša vienyt darbi
ninkus su kapitalistais dėlei 
karo, ir kaltina prez. Roo- 
seveltą, kad jis varo tokią 
politiką, kuri galės įtraukt 
šią šalį į Europos karą.

Trūksta Vokiečiams 
Maisto, nors Jie ir 

Užėmė Daniją
Berlin. — Daugelis vo

kiečių tikėjosi, kad užėmus 
Daniją, jie daugiau gaus 
įvairių valgių. Bet Danijos 
užėmimas nepadaugino vo
kiečiam maisto.

Pigiausias valgio produk
tas bulvės dabar Vokietijoj 
taip sumažinta, kad žmogui 
leidžia pirkt tik 4 svarus 
bulvių per savaitę. Iki šiol 
buvo leidžiama asmeniui 
pirkt du svaru ir du dešim
tadaliu cukraus per mėne
sį. Dabar sukraus pirkimas 
nukirstas 10 procentų. Rie
balu kiekis suma žintas 
penktadaliu; tai Vokietijos 
pilietis dabar tegali pirkt 
tik pusseptinto svaro rie
balu per mėnesį.

News Syndicato kores
pondentė Sigrida Schultz 
praneša Amerikos spaudai 
iš Berlyno, kad beveik vi
siškai negalima gaut pirkt 
šviežių daržovių Berlvne.

Nepaprasti žiemos šalčiai 
sunaikino daugį vaisme
džių. Tai šiemet juo labiau 
sumažės vaisių kiekis Vo
kietijoj.

Sakoma, jog danai slepia 
maista, kad jo negautų vo
kiečiai.

Pilietinis Suvažiavimas 
Reikalauja Negram Teisių
Washington. — Konfe

rencija dėlei Pilietinių Tei-' 
šių, kurioj dalyvauja 400 
delegatų iš visos Amerikos, 
reikalauja išleist įstatymą 
prieš negrų lynčiaVimus; 
saugot pilietines ateivių 
teises; panaikint balsavimų 
taksus pietinėse valstijose 
ir užtikrint negram visiškai 
lygias pilietines teises su 
baltaisiais. '

Vokiečiai Nuskandinę Du 
Submarinus ir Du Laivus
Berlin, bal. 22. — Vokie

čiai šiandien pranešė, kad 
jie nuskandinę dar du tal
kininkų submarius ‘ ir du 
prekinius laivus, ir oro 
bombomis sužeidę vieną an
glų naikintuvą.

Talkininkai Grasina
Italijai, o Jinai 

Talkininkam
r k

Paryžius. — Francija ir 
Anglija tuoj pradėtų kariš
kai veikt prieš Italiją, jeigu 
italai įsibriautų į bet keno 
svetimą žemę palei Adriati- 
ko ar Viduržemio Jūras. 
Taip francūzų ir anglų val

11 Jaunuolių Užmušta 
Susikūlus Automobi

liam Vienam į Kitą
Slayton, Minnesota. — 

Trenkus vienam automobi
liui iš priekio į kitą smar
kiai bėgantį automobilį ta
po užmušta vienuolika jau
nuolių mergaičių ir berniu
kų iš tų, kurie važiavo 
abiem automobiliais. Jie 
buvo 17 iki 23 metų am
žiaus.

Tais automobiliais važia
vo 13 jaunuolių. Du likę gy
vi dabar randasi ligoninėje; 
bet vienas jųdviejų taip pat 
mirsiąs.

Vokiečių Bomba Užmušė 
Amerikos Atstovybės Narį
Stockholm, Švedija, bal. 

22. — Vokiečių lėktuvai, 
bombarduodami D o m basą, 
Norvegijoj, užmušė karinį 
Amerikos atstovybės narį, 
orlaivininką R. M. Losey.

Stockholm, bal. 22. — An
glų laivai veža kareivius į 
Trondheimą, vokiečių už
valdytą prieplaukos miestą 
Norvegijoj.

Šimtai Vokiečių Karių 
Pabėgę į Švediją

Lulea, Švedija, bal. 22.— 
Be patvirtinimo praneša
ma, kad 600 vokiečių karei
vių pabėgę iš Norvegijos į 
Švediją. Jie esą dąlis tų vo
kiečių, kurie gynė Narviką 
nuo anglų.

Tūkstančiai Svetimšalių Su
varyti į Žardžius Belgijoj 
‘Brussels, Belgija. — Keli 

tūkstančiai svetimšalių jau 
suvaryti į koncentracijos 
stovyklas Belgijoj. Gaudo
ma vis daugiau svetimtau
čių ir statoma jiem dar vie
na koncentracijos stovykla.

Belgų ministeris pirmi
ninkas Hubert Pierlot pa
reiškė, kad Belgija pasiry
žus gint savo bepusiškumą 
ir nepriklausomybę, ir jinai 
atmestų savo bepusiškumą 
tik, jeigu būtų “teisėtas ir 
būtinas” tam reikalas.

London, bal. 22. — Anglų 
komanda sako, kad jie, 
francūzai ir norvegai išvien 
sėkmingai žygiuoja- prieš 
vokiečius pietinėje Norve
gijoje.

Berlin, bal. 22.' — Vokie
čių vyriausybė skaičiuoja, 
kad nuo karo pradžios Nor
vegijoj vokiečiai sunaikinę 
61-ną karinį Anglijos laivą 
ir 20 lėktuvų.

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

džios įspėjo Mussolinį ba
landžio 21 d.

Paskutiniu laiku Italijos 
laikraščiai verda kursty
mais prieš Angliją ir Fran
cija; reikalauja atinit iš 
Franci jos Tunisiją ir salą 
Korsiką.

Roma. — Mussolinis sek
madienį paskelbė obalsį ita
lams: “Dirbkime ir ruoški
mės karui!”

Kelios dienos pirmiau 
grafas G. Ciano, Italijos 
užsienių reikalų ministeris, 
persergėjo Angliją ir Fran
ci ją, kad Italija gali greitu 
laiku išstot į karą prieš 
Angliją ir Francija.

Pavojus Jugoslavijai
Paryžius. — Franci jos ir 

Anglijos valdovai spėja, 
kad jei Mussolinis pradės 
karą, jis pirmiausiai grobs 
vakarinį Jugoslavijos pa- 

Ikraštį palei Adriatiko Jūrą.
Italija karo laivais, mi

nomis ir pakrančių kanuo- 
lemis galėtų užtvert įplau
kimą anglų ir francūzų 
karo laivam ų Adriatiko 
Jūrą. Tada Anglija ir Fran** 
ei ja galėtų pasiųst savo ar
miją gint Jugoslaviją tik
tai per Graikiją, Bulgari
ją ar Rumuniją. Tai būtų 
talkininkų įsiveržimas bent - 
į vieną iš šių trijų šalių, 
kurios iki šiol buvo laiko
mos bepusiškomis.

—
London. — Anglijos vy

riausybė jau praeitą savai
tę užreiškė, kad anglų ka
ro laivynas priruoštas veikt 
prieš Italiją, jeigu tik ji 
darys tokius žygius, ku
riem nepritaria Anglija ir 
Francija.

Sūnus Pavojingai Perdūrė 
Tėvą Surūdijusiu Kardu
Demarest, N. J. — Septy

niolikos metų jaunuolis 
Charles Ditzel pavojingai 
pervėrė savo tėvą senu, su
rūdijusiu kardu. Areštuo
tas Charles, vidurinės mo
kyklos mokinys, teisinasi: 
aš, girdi, dūriau tėvui todėl, 
kad maniau, jog jis užpuls 
mušt motiną.

Policijos viršininkas The
odore Volkner ir polic. sar- 
džentas H. Griffin davė sa
vo kraujo perleist į krau
jagysles Charles tėvui, ir 
sakoma, kad gal jis išgys.

Tą 73 metu senumo kar
dą jo sūnus pirko už 50 cen
tų nuo kito jaunuolio.

Anglija Neima j Karą 
Greit Būsimus Tėvus

London. — Anglų vyriau
sybė patvarkė, kad vyrai, 
kurių žmonos taps motino
mis po trijų mėnesių, nebus 
šiuo tarpu imami karan. 
Bet jeigu žmona laukiasi 
kūdikio po šešių mėnesių ar 
vėliau, tai jos vyras turi 
stot į armiją.
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Prie Ko Tas Viskas Prives?
Kailiasiuvių Unijos (CIO) vadai tapo 

nusmerkti kalėti ir užsimokėti pinigines 
pabaudas. Jie nusmerkti didžiausiomis 
pabaudomis, kokias Shermano Anti- 
Trustinis įstatymas tik leidžia. Teisėjas 
William Bondy nepasigailėjo unijos va
dų. Šalčiausiais jausmais jis juos pasi- 
rįžo “pamokinti.”

Už ką gi šitie organizuotų kailiasiu
vių vadai tapo nusmerkti? Už tai, kad 
jiems pavyko suorganizuoti visos pra
monės darbininkus į vieną stiprią uniją 
—uniją, kuri yra pavyzdžiu visiems 
Amerikos darbininkams.

Mes jau ne kartą rašėme, kad Sher
mano įstatymas buvo išleistas dideliems 
trustams suvaldyti. Bet dabar, preziden
to Roosevelto administracija pasirįžo jį 
panaudoti prieš darbininkus. Tose pra
monėse, kur darbininkai nėra šimtu nuo
šimčių suorganizuoti, ten administracija 
kol kas nepaiso kištis. Bet ten, kur dar
bininkai pasekmingai mokėjo apginti sa
vo interesus prieš samdytojus, ten ad
ministracija kiša savo nosį bandydama 
jiems užduoti didelį smūgį.

Neapsiėjo reakcininkai čia neįkišę sa
vo dvylekio ir apie komunizmą. Proku
roro padėjėjas, p. Hendersonas, reika
laudamas didelių unijos vadams baus
mių, pareiškė, kad kailiasiuvių unijos 
prezidentas Ben Gold esąs komunistas. 
Kokis tai yra baisus nusikaltimas, kad 
žmogus yra komunistas!

Teisingai prezidentas Ben Gold atkir
to: aš esu ne tik komunistas, bet ir žydų 
tautybės žmogus,—ką p. Hendersonas 
pasakysite į tai?

Ar čia yra komunizmo klausimas? 
Aišku, ne! Tai grynai unijizmo klausi
mas — pasekmingo unijizmo. Atsimin
kime, kad administracija nesitenkins tik 
šiuo savo “laimėjimu”. Jau yra žinių, 
kad sąraše stovi dar visa eilė “kaltinin
kų”—kitų darbo unijų vadų,—kurie tuo
jau bus “imami nagan” dėl sulaužymo 
to paties įstatymo.

Kailiasiuvių unijos vadai apeliuoja į 
aukštesnį teismą. Unijos nariai stovi su 
jais. Stovėssu jais ir visa pažangioji Am
erikos visuomenė. Čia, mat, klausimas 
kyla: jeigu p. Roosevelto administraci
jai pavyks čia ir ten panaudoti Sherma
no įstatymą prieš unijas; jeigu jai pa
vyks įkalinti vienos ir kitos unijos ly
derius dėl jų uolaus darbo savo unijos 
nariarris, tai gali būti užduotas baisus 
smūgis visam unijistiniam judėjimui. O 
iš to džiaugtųsi tiktai reakcija, tiktai 
Wall gatvės pelnagrobiai, tik organizuo
to darbininkų judėjimo ir demokratijos 
priešai.

Dėl Dr. Kaškiaučiaus Išdepor- 
tavimo iš Kanados

Dėl Dr. Kaškiaučiaus neįsileidimo į 
Toronto sakyti apie sveikatą prakalbos, 
Kanados “Liaudies Balsas” rašo:

“Toronto autoritetai, neįleisdami Dr. 
Kaškiaučiaus į Torontą ir išdeportuoda- 
mi jį atgal į Suvienytas Valstijas, pasi
elgė labai neišmintingai. Toks pasielgi
mas padarė daug nuostolių Toronte lie
tuviams ir pastatė klausimą, kas šian
dien Torontą valdo, ar autoritetai, ar vi
sokį visuomenės negerbiami elementai, 
kurie, geresnio darbo negaudami, šian
dien slankioja apie žvalgybos raštines ir 
pelno pragyvenimą nekaltus žmones 
skųsdami.

“Juk per kelias savaites ‘Liaudies Bal
se’ buvo rašoma, kad D r. Kaškiaučius 

kalbės apie sveikatą, o ne apie politiką. 
Taipgi faktas, kad Kanadoje nėra to
kios profesijos žmogaus, kuris galėtų iš
aiškinti tokius klausimus lietuvių kalbo
je. Anglų kalba tokie painūs dalykai 
daugeliui Kanados lietuvių visai nesu
prantami. Autoritetai, atimdami iš To
ronto lietuvių progą išgirsti paskaitą 
sveikatos klausimais, pasitarnavo tik 
tiems, kurie trokšta, kad žmonės sirgtų 
ir be laiko mirtų, jeigu tokių žmonių 
yra. Mums rodos, kad autoritetai pagei
dauja, kad visuomenė būtų sveika, kad 
ji būtų darbinga. Tačiau jų atstovai pa
sielgė labai priešingai.

“Be abejonės, autoritetai teisinsis, sa
kydami, kad jie elgėsi pagal gautas in
formacijas. Bet tuomet iškyla klausimas, 
kiek tos jų informacijos vertos? Jos ne 
tik niekam nevertos, o dar labai pavojin
gos. Jos iškelia viršun tą faktą, kad au
toritetai elgiasi neišmintingai, remda
miesi ne sveiku sensu, bet įvairių skun
dikų ‘informacijomis’, kurios labai daž
nai būna teikiamos pačių žiopliausių ele
mentų, o kartais būna tiesiog provokaci
jos, atliekamos iš kokio nors piktumo, 
asmeninio ar draugijinio. Paimkime kad 
ir Dr. Kaškiaučiaus atsitikimą. Mes ne
manome, kad jis buvo sulaikytas tik už 
tai, kad vyko į Torontą kalbėti sveikatos 
klausimu. Autoritetams matomai buvo 
primeluota, pripasakota, kad Dr. Kaš
kiaučius atvyksta sakyti politinę prakal
bą ar ką nors panašiai. Vadinasi, rem
damiesi neteisingomis informacijomis, 
autoritetai padarė didelę skriaudą toron- 
tiečiams ir Dr. Kaškiaučiui.

“Tokia praktika iš Toronto autorite
tų pusės yra pastebima jau ne pirmą 
kartą. Bet ji neneša naudos nei visuo
menei, nei patiems autoritetams. Prie
šingai, ji puldo autoritetų vardą. Dau
gelyje atsitikimų ji gali padaryti daug 
žalos. Paimkime pavyzdžiui, kad ir atsi
tikimą su ukrainais. Policijos viršininkas 
Draperis, remdamasis visokių šnipelių 
‘prirodymais’, norėjo atimti iš ukrainų 
namo leidimą. Liudininkais buvo'pašauk- 
ti ir du Toronto lietuviai. Vienas iš jų 
jau teistas už suktybes ir sėdėjęs kalė
jime kelis mėnesius. Rekordai yra teis
mo bylose. Moteris vėl nei jokiame drau
gijiniame veikime nematoma.* Kur pa
saulis atsidurtų, jeigu remtųsi tokiais 
‘autoritetais?’ ”.

Karo Pavojas dėl Rytų Indijos
Holandija maža šalis, bet jos valdo

moji Rytų Indija yra didelė ir turtinga. 
Rytų Indija, kurią sudaro Java, Madu
ra, Sumatra, Borneo, Celebes ir kitos sa
los, užima net 733,681 ketv. amerikoniš
ką mylią ir turi apie 65,000,000 gyven
tojų. Tų kraštų plotis yra didesnis, kaip 
į daiktą sudėjus Vokietiją, Franciją, 
Italiją, Šveicariją, Belgiją ir visas Pabal
tijo valstybes.

Rytų Indija—turtingas ir šiltas kraš
tas. Žemėj yra anglies, geležies ir kitų 
gamtos turtų. Rytų Indija turtinga ži
balu (aliejumi); 1936 metais ten buvo 
pagaminta 49,360,000 bačkų aliejaus. 
Rytų Indija turtinga guma (roberiu), 
kuris taip labai reikalingas automobilių, 
orlaivių ratų apvalkams ir kitiems daly
kams. 1938 metais ten buvo pagaminta 
485,000 tonų gumos. Iš Rytų Indijos ir 
Amerika perka gumą.

Rytų Indija yr'a šiltas kraštas, kur 
niekados nėra žiemos, ten auga bananai, 
kava, arbata, kopra, tabakas, apelsinai 
ir daug kitų labai brangių augmenų. 
Rytų Indijoj yra labai daug medžių, ir 
daug kitų gamtinių turtų. Tūli laikraš
čiai Rytų Indiją tiesiai vadina “Turtų 
Sandėlis.” Ir tas vardas tam kraštui pri
tinka.

Kada Daniją Vokietija okupavo, tai 
prie jos kolonijų puolė kelios valstybės. 
Rooseveltas išaiškino, kad Grinlandija 
ir Islandija Amerikai priklauso. Anglija 
pasirūpino Islandijai ir Grinlandijai 
skelbti “globą” per Kanados koloniją. 
Bet buvusios Danijos kolonijos yra šal
ti kraštai, veik išimtinai ledų karalystė.

Kas kita yra su Holandijos kolonijo
mis. Dar Holandija nepaimta, bet jos 
kolonijomis jau “susirūpino”, jau “dali
nasi”; jau atsirado “globotojai”. Rytų 
Indijos didieji turtai traukia visus impe
rialistus ir tas sudaro ten naują karo 
pavojų.'

Japohįjps užsienio ministeris Hachir’o 
A rita pasiskubino prąnešti, kad, jeigu 
Holandija bus įvelta karan, tai nei Vo
kietija, nei Anglija, nei Amerika neturi 
kišti nosies į Rytų Indiją, nes ją “glo
bos” Japonija.'

Amerikos valstybės sekretorius ponas 
Hull tuojau išleido pareiškimą,-kuriame 
jis cituoja senus Amerikos ir- Japonijos 
susitariųius ir reikalauja, kad Japonija 
“nekištų savo nagų prie Rytų Indijos.”

Tat tuojau paaiškėjo, kad Japonija ir 
Jungtinės Valstijos gatavos susikirsti už 
Rytų Indiją. Ir štai, jeigu tik šiandien 
Holandija atsidurtų karo padėtyj, tai 
rytoj jau griežtai atsistoja Rytų Indi
jos klausimas.

Dabartinėse sąlygose Vokietija ten 
negalėtų prieiti, jos, jūrų karo laivynas 
persilpnas. Anglija ir Franci j a, taip pat, 
vargiai galėtų Rytų Indiją apginti, jeigu 
ant jos pultų Japonija. Lieka tik Jung
tinės Valstijos.

Bet Japonijai iš jos valdomų Caroline 
ir Marshall salų, Rytų Indija yra arti. 
Netoli jai iš Formosos ir Chinijos už
imtos Hainan salos. Gi Jungtinėms Val
stijoms bent 5,000 mylių atstumas, jei

Belgija ir Holandija
Belgija ir Holandija yra 

kaimynystėje, prie Šiaurės 
Jūrų, tai kaip maži du taš
kai. Prie jų dar prisiglau
dęs Luxemburg, kuris jo
kios karinės reikšmės netu
ri. Belgija ir Holandija ga
li virsti keliu arba Fran
ci jos-Anglijos armijoms už
puolimui ant Vokietijos, 
arba Vokietijos puolimui 
ant Francijos, o ypatingai 
Anglijos. Kada Vokietija 
įsitvirtins Danijoj, Norve
gijoj ir jeigu ji paims Bel
giją ir Holandiją, tai An
glija atsidurs labai blogoj 
padėtyj.

Belgija ir Jos Plotai
Belgija yra maža, tik 

11,775 ketvirtainiškos ame
rikoniškos mylios, mažiau, 
kaip pusė dabartinės Lietu
vos; bet ji turi 8,400,000 
gyventojų. Belgija yra tirš
čiausiai Europoj apgyventa 
šalis. Belgijoj yra apdirba
ma kiekviena žemės pėda, 
bet žmonių didžiuma gyve
na iš industrijos. Belgija 
turi stiprią geležies, audi
mo, stiklo, mašinerijos ir 
kitą industriją.

Pati Belgija maža, bet ji 
turi Afrikoj didelę koloniją 
Congo. Jos kolonija Congo 
užiųia 902,082 ketvirtainiš- 
kas amerikoniškas mylias 
pločio ir turi per 15,000,000 
gyventojų. Prie to, Belgijai 
po pereito karo, Afrikoj 
dar pridėta buvusios Vokie
tijos kolonijos Urandi ir 
Ruanda, kurios užima 20,- 
535 ketv. mylias. Taigi, Bel
gijos kolonijos du kartus 
yra skaitlingesnės gyvento
jais, o jų plotis net 80 kar
tų didesnis už pačią Belgi
ją.. Belgijos kolonijos yra 
prie vidurinės žemės juos
tos, turtingos metalais, ža
liomis medžiagomis, iš kur 
Belgija ir gauna savo in
dustrijai žaliadaikčius.

Valdžia ir Jėgos
Belgija yra konstituci

nė karalystė; valdžioj, daž
nai, ypatingai karo metu, 
būna menševikai. Po Pir
mo Pasaulinio Karo Belgi
ja gavo prirėžti tam tikrą 
Vokietijos plotą, tat, bijo
dama naujų atakų ji statė 
galingas tvirtumas ant Vo
kietijos ir Francijos sienų. 
Ant kiek tos tvirtumos stip
rios, tai sunku pasakyti, 
bet Belgija jas labai garsi
na.

Belgija taikos laiku už
laikė 36,000 armiją. Jos iš
lavinti rezervai siekia apie 
750,000 vyrų. Reikia many
ti, kad Belgijos armija yra 
moderniškai, znaujos mados 

. ginklais aprūpinta iš savo 
ir Francijos fabrikų. Bel
gija veik neturi jūrinių ka
ro laivų, nors ji ir prieina 

gu neskaityti Filipinų salų, iš kurių Ry
tų Indiją galima “ranka pasiekti.”

Jeigu Japonija nusistatys imti Rytų 
Indiją prieš Amerikos valdonų norą, tai, 
suprantama, ji puls ir Filipinų salas, ku
rios jau dabar yra Japonijos apsuptos 
iš trijų pusių. Mums atrodo, kad jokia
me atsitikime Japonija nesutiks paleisti 
Rytų Indijos ir todėl ten susidaro dide
lis Amerikai karo pavojus.

Tiesa, Japonijos valdininkai prielan
kiai pasitiko Hull pareiškimą, bet tai 
yra niekas kitas,'kaip akių dūmimas, 
kaip diplomatija. Japonijos laikraščiai 
jau seniai ruošia to krašto žmonių min
tį, kad ant žūt-būt Holandijos kolonijos 
turi būti Japonijos, nes Japonijai reikia 
žibalo, gumos, kitų gamtos turtų, o jų 
ten yra. Savo imperialistinių planų pa
teisinimui jie išgalvojo net pasaką, būk 
japonų tautos veislė prasidėjus kur tai 
ant Rytų Indijos salų!

niškas ir turtingas koloni
jas, jeigu ant jų puls stam
bi valstybė. Todėl, jie davė 
Anglijai laisves prekiauti 
jų kolonijose, už pažadėji
mą padėti kolonijas apginti. 
Reiškia, “avis pavedė vilkui 
ganyti.”

Taikos laiku Holandijos 
armija yra apie 40,000 vy
rų. Pramokyti rezervai sie
kia iki 800,000 vyrų. Orlai- 
vyne yra apie 800 žmonių ir 
250 karo lėktuvų. Armija 
yra gerai apginkluota. Ho
landija pati rengiasi gintis 
pagelba tvirtumų ir vande
nių užleidžiant kelius.

Holandija turi stiproką 
karo laivyną, kuris susida
ro iš: 4 kruizeriu; 8 naikin- 
tojų; 11 minininkų; 27 sub- 
marinų ir apie 25 kitokių 
pagelbinių karo laivų. Gera 
jos laivyno dalis yra Rytų 
Indijoj. Apsčiai būdavo j a 
naujų karo laivų, bet vis 
vien jos laivynas negali pri
silygint prie didelių vals
tybių ir kolonijas apginti.

Holandija turi didelį ko
mercinį laivyną, kuris pri
skaito apie 1,400 laivų su 
bendra 3,000,000 tonų įtal
pa. Galimas daiktas, kad 
dalis komercinių laivų būtų 
galima panaudoti apsigyni
mui.

Neramioje šių dienų pa
saulio padėtyj, Belgija ir 
Holandija neša didelius 
nuostolius, laikydamos stip
rią mobilizuotą armiją. 
Kiekvieną vakarą pilietis 
eidamas gulti nežino, kas 
atsitiks naktį, kas bus ry
te. Ir pačios šalys sudaro 
strateginę poziciją stam
biems imperialistams pulti 
viens kitą, ir Belgijos ir 
Holandijos kolonijos aksti
ną stambesnius prie užpuo
limo. Ypatingai Japonija 
laukia puolimo ant Holan
dijos. Numatoma, kad po 
Skandinavijos gali būti Bel
gija ir Holandija sekamo
mis aukomis.

V. S.

prie jūrų, bet už tat stip
rina orlaivyną. Jos orlaivy- 
nas turi apie 10,000 lakū
nų ir kitų specialistų. Or
laivių ji turi kelis šimtus, 
kurie moderniški ir tinka
mi kovai.

Holandija
Holandija užima 12,704 

ketv. amerikoniškų mylių 
plotą ir turi 8,800,000 gy
ventojų. Jos sausžemio kai
mynais yra Vokietija ir 
Belgija. Holandijos žmonės 
kasmet atkariauna tam tik
rus plotus nuo jūrų ir to
dėl ją vadina “žemumų ša
lis”. Holandija turi savo 
industriją, bet vyriausia jos 
atyda į žemdirbystę, galvi
jų auklėjimą, pieno indus
triją ir žvejybą.

Holandija yra konstituci
nė karalystė, kurioj jau il
gas laikas karaliauja tik 
moterys. Valdžios didžiu
moj katalikų ir menševikų 
partijos. • •••

Holandijos Kolonijos
Holandija praeityj buvo 

galinga valstybė, tat ir da
bar ji dar turi dideles ir 
turtingas kolonijas. Pietų 
Amerikoj turi Guiana kolo-, 
niją, kuri užima 54,291 ket
virtainę mylią ir turi per 
200,000 gyventojų. Netoli 
dar turi Curacao salas, ku
rios užima 400 ketv. mylių 
ir turi per 100,000 gyven
tojų.

Bet didžiausios Holandi
jos kolonijos, tai Rytinė In
dija. Rytinę Indiją suda
ro salos tarpe Indijos ir 
Australijos. Ten Holandija 
valdo Sumatrą, Javą, Bor
neo, Celėbes, Timor, Naują
ją Gvinėją ir kitas salas. 
Tos salos, tai dideli plotai 
žemės, bendrai užima

733,681 ketv. amerikonišką 
mylią ir turi apie 65,000,000 
gyventojų. Reiškia, Holan
dijos valdomos kolonijos 
62 kartus yra didesnės už 
pačią Holandiją plotu ir tu
ri bent 9 kartus tiek gyven
tojų, kaip Holandija.

Holandijos Rytų Indija 
yra turtinga, nes ten yra 
daug žibalo, cukrinių nen
drių, gumos, auga kava, ar
bata, bananai ir kiti šiltų 
kraštų augmenys. Holandi
jos Rytų Indija traukia 
Anglijos imperialistus, Am
erikos, o ypatingai Japoni
jos. Ir dabartiniame pa
saulio krizyj į Rytų Indiją 
jau daugelis žiūri, kaip į 
blogai padėtą turtą. Japo
nijos užsienio ministeris 
Hachira Arita pareiškė, 
kad jeigu Holandija bus 
įvelta į karą, tai Japonija 
neleis Rytų Indiją užimti 
nei Anglijai, nei Vokietijai,
nei Amerikai, bet ji pati 
ims ją “globon”, nes Japo
nijai yra arčiausia.

Apsigynimo Jėgos
Holandijos valdonai nuo 

senai žino, kad jie negali 
patys apginti savo milži-

Klausimai ir Atsakymai
Ateiviai, Kurie Pasiliuosa- 

vo nuo Militariškos
Tarnystės
Klausimas

Atvažiavau į šitą šalį 
1912 m. ir išsiėmiau savo 
pirmas jpopieras 1915 m. 
Kada mane šaukė prie mi
litariškos tarnystės 1917 
m., aš reikalavau paliuosa- 
vimo kaipo ateivis. Tuo pa
čiu laiku atidaviau savo 
pirmas popieras. Dabar aš 
apsivedžiau su Amerikos 
piliete, ar galiu prašyti 
Amerikos pilietystės?

Atsakymas
Po įstatymu, Kongreso 

priimtu liepos 9 d., 1918, 
piliečiai ar pavaldiniai ša
lių, kurios buvo neutralės 
per Pasaulinį karą, ant vi
suomet sulaikyti nuo Ame
rikos pilietystės, jeigu jie 
atidavė jų pirmas popieras 
dėl nenorėjimo tarnauti 
militariškuose pulkuose lai
ke pasaulinio karo. Apsive- 
dimas su Amerikos piliete 
nepagelbės tamstai įgyti 
Amerikos pilietystę.

FLIS.

Hearsto laikraščių Čikagoje streikieriai (Amerikos Laikraštininkų Gildijos na
ciai) pietų metu; kukliai jie gyvena—daugiausiai aukomis, kurias gauna iš 

broliškų unijų. Bet jie tikisi streiką greit laimėti.
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Youth Form Council As a Way to 
Help Them Find Employment
Tired of merely talking about youth problems, the unemploy

ment situation and the difficulty of getting jobs, several hundred 
young high school graduates in the lower East Side have banded 
together in'an attempt to solve their own ills through their own 
efforts. They are succeeding remarkably well.

Beings out of school and out of work can prove highly demo
ralizing, the young people discovered. Many of the boys and 
girls had been seeking work for two, three or four years. Most 
of them had never been employed since leaving school. A few 
had even gone to college, but that did not seem to help much.

Then a group of the more ambitious young folk decided to 
take matters into their own hands. Preliminary plans were laid 
last Summer for what has be-®----------------------------------------
come known as the East Side
Job Council. Run by the former 
school students, the organization is 
democratically controlled and 
operated. Its main purpose is to get 
jobs for the unemployed youth liv
ing on the East Side.

An intensive campaign got under 
way to acquaint the employers of 
the neighborhood and of the city 
generally with the new council. Vi
sits were made to local shops and 
factories in the vicinity. Letters ex
plaining the nature of the organiza
tion were sent to prospective em
ployers. Here was a project that re
quired skill and initiative. The 
young folk were, not found wanting.

200 Concerns Promise Aid
During the last six weeks they 

received promises from 200 business 
concerns, varying in degree from a 
one-man shop to a large department 
store, that future hirings would take 
place through the East Side Job 
Council. Each day the council sends 
out “teams’’ of men and women to 
visit stores, shops and factories to 
explain the nature of the organiza
tion and elicit a promise of coope
ration and support.

Gradually an inroad has been 
made into the unemployment pro
blem. In its short existence the 
council has helped get work for for
ty of its members. About a dozen of 
these jobs, however, were obtained 
through the National Youth Admi
nistration. But the record is consi-

going for some weeks. Then the 
Educational Alliance, 197 East 
Broadway, provided a meeting room 
and donated $25. To supplement this 
fund, a dance was held, raising an
other $47. With a balance of $32 
in the treasury, the yong people feel 
that they have carried along nicely, 
although they say that a greater 
capital would permit them to ex
pand their work tremendously.

College Man Is at Head
Head of the group is William 

Karp, known as the “coordinator.” 
A graduate of the University of 
Alabama, and now working for his 
Ph. D. degree at Columbia Universi
ty, Mr. Karp has been active in so
cial service work on the East Side 
for several years. He found that the 
unemployment question was upper
most in the minds of all the young 
persons with whom he came in con
tact.

From his experience grew the 
East Side Job Council. Members of 
various social clubs were invited to 
participate. Councilman Robert K. 
Straus, Assemblyman Meyer Gold
berg and other leaders interested in 
civil problems joined as a sponsoring 
committee. Close to 150 young per
sons are now registered with the 
council. The age limits are between 
17 and 26 years, with the average 
around 20.

No charge is made either to those 
in the council or to the employers. 
This is entirely a free service, op-

ployers when so assigned. Each 
person is allotted throe visits a 
week.

A member who misses two con
secutive meetings and who does not 
go on employer visits is placed on 
the inactive list. Laggards are 
quickly dropped. A seniority list is 
maintained. Those whose names are 
on top of the list get the first call 
for the jobs as they become avail
able.

Training Courses Arranged
It was found that nearly fifty jobs 

could not be filled because the mem
bers lacked necessary training. As 
a result, the council is arranging a 
series of courses with the aid of 
the WPA Adult Education unit. 
Courses in typing and stenography 
have already started. In addition, 
classes in civil service preparation 
and bookkeeping are planned.

Other classes are to bo organized 
on such topics as how to approach 
an employer, trade unionism, why 
no jobs, and social security. Mem
bers recognize that an educational 
program must go hand in hand 
with a job program, as the better 
prepared a person is the better will 
be his chances for getting a job.

A psychologist has been secured 
who, through an eight-week series 
of psychometric tests, will analyze 
each member’s skills, abilities and 
aptitudes. This will permit the coun
cil to supply qualified individuals to 
employers.

Of ęourse, finding jobs for forty 
or fifty persons will not begin to 
solve the unemployment problem. 
The members recognize that . fact. 
But as an educational project, as a 
venture in self-help and democratic 
cooperation, they believe it can be
come far-reaching in influence.

“We do not believe we are solving 
the problem of unemployment.” Mr. 
Karp conceded. “The council is 
merely trying to find means and 
ways of helping its own particular 
membership. It can claim nothing 
more.”

From all indications its objectives 
have been fully realized. Educators

LDSers Greet Spring Newark Man Threat 
On April 27 To Blass Lead

BROOKLYN, N. Y. — Spring! 
Beautiful Spring! Yes, I have quite 
a vivid imagination, and in my
mind’s eye I see gorgeously colored 
blossoms, sunshine, green grass and 
all else that comes with Spring.

But, not all of us have such wild
imaginations and all we can see is 
the clouds minus their silver linings, 
grey, wet days and green spots be
fore our eyes after looking at the 
sun for a while.

Those of us who do have ima
gination and can picture Spring, do 
not believe our imaginations.

Well! You are bound to be one 
kind or the other, but, if all of you 
attend the LDS Builders Spring 
Frolic on April 27, at the Lith- 
American Citizens Club, we will 
show you how beautiful Spring can 
be, and, for that evening, at least, 
we will convince you that it is 
“Spring! Beautiful Spring!”

John Mikalauskas Orchestra will 
supply dance music. Admission 40c.

—Em.

BROOKLYN, N. Y.—Soon, perhaps this week, we shah wit
ness the battle of the century in the Metropolitan LDS Bowling
Classic currently running. After 'wading through 18 games, 
Johnny Blass, ą member of the Builders bowling team piled up 
an average af 1,72.8 to top the entire New York division of the
Metro League. 1

Now, from across the river, 
comes a threat to Johhny’s suprę- 
macy. ’ Walter (Skeets) Skeistaitis, 
a Ncwarker having bowled 6 games 
already against Bayonne at this 
writing, has an average which tops 
Blass’ by 5.2 pins.

Johnny should be used to heart
breaks by now, however. He bowled 
a 214 early in the league to top all 
high single strings, when Pete Tau
rus of Maspeth came in to tie him. 
Later, when Johnny finally broke 
the tie by a score of 225, Adam 
Scnken, another Maspeth lad, rolled 
a 245 a couple of days later.

Johnny still has his chance to 
overcome that lead and he is go

ing to take it, but his average is 
“dead” and all he can hope for is 
for skeets to drop in last Sunday’s 
game and in the three to come 
against the Brooklyn Builders when 
the Metropolitan Title will bo at 
stake.
Builders to Fight Newark

The Brooklyn Builders, by de
feating Maspeth two out of three 
a couple of Sundays ago, won the 
right to oppose the New Jersey Di
vision champs. Jersey also decided 
on the same Sunday that Newark, 
because they took two out of three 
sets from Bayonne; is to represent 
them in the playoffs for the Metro
politan Title.

So both the New Yorkers and 
the New Jerseyites are in foi' some

dered remarkable, all the more so 
since the young men and women are 
operating on virtually a “shoe
string.”

To get started a contest was held,
netting $40. That kept the group

erated for and by the young, people 
themselves. One strict rule is en
forced, though. Those joining) the 
job council must show an active in
terest by attending the weekly

and social workers see in the East 
Side Job Council a positive refuta
tion of frequent charges that young 
people today are lazy, lack back

bone and do not want to work.
meetings and by interviewing em- —B. F.

THE EPIC OF LITHUANIA
Chapter XIX

ITHUANIA’S DECLARATION of 
Independence was signed on 

February 16, 1918. But the yoke of 
the German occupation could not 
be pushed aside by a proclamation. 
De facto independence had yet to 
be won.

German influence was still keenly 
felt within the Taryba and enjoyed 
by the few Lithuanians who thought 
that under the Kaiser Lithuania 
would grow and prosper.

During 1917 the people of Russia 
took the reins of power into their 
own hands and determined to end 
the bloody slaughter. The wants of 
the Russian people were summed up

in the slogan of the Bolsheviks: 
Peace, Land and Bread.

Brest-Litovsk Treaty
On March 3 the Russian people 

fihally secured peace. The humilia
ting treaty of Brest Litovsk was 
signed and huge areas of Russia and 
the Ukraine were seized and oc
cupied by the Germans. Under the 
treaty Lithuania was given large 
sections of Byelo-Russia. The joker 
in the treaty as far as Lithuania 
was concerned came two weeks 
later. >

On March 23, 1918, Kaiser Wil
helm acknowledged the “indepen
dence” of Lithuania but greatly em
phasized the ways in which Lithua-

FRANKLY SPEAKING...
■ ■ —.............. ; - ............BIRUTE FULTON.

’Spirits and xc$83er:%:—
Everytime I think of a .column 

(and it usually happens just when 
I’ve put out the cat, adjusted the 
last kurlykew, yanked at my pa
jamas, and turned ort the left side) 
a hotly contested debate arises. I 
say to myself, “Birute, you have a 
chance in a thousand that it will 
resemble anything it started out to 
resemble and what’s the use.” So I 
yawn again, throw out the hairpin 
from under my third rib and settle 
down comfortably — to find myself 
wide awake.

I wearily get up, scratch my 
head, scratch my arm and scratch 
my..., anyway I go to the card
board box that once had a $5.98 
dress in it and irritatingly deliberate 
(I won’t be pushed around, shades 
or no shades) pull out a host of 
clippings. "See,” I say to Birute 
who’s been at my mind’s elbow 
following every movę. “This was 
two day’s work. Aren’t you a- 
shamed of yourself?”

I throw a particularly hashed-up 
column under her nose. She reads: 
“After laboring under the presump
tion that zzzzzzwhofff55!grblihooie! 
was out-moded, gone with the 
breezes, wwrbff.'44% has proven it
self kicking with unusual dxtbrbr!! 
swshhhh.” She looks at me coldly. 
“The linotype broke down that day.” 
I return her gaze with contempt and 
throw another in her direction.

“ ... ą most momentous thing — 
that diverse stimulae may produce 
a single result, and visa versa, but 
more that, than visa versa, because 
we should have had to read the slips 
of paper backwards and we all know 
we don’t like to read right-side-to, 
or is it wrong-side-to?

Birute smirks at me knowingly. I 
blush and rapidly withdraw the clip
ping, shoving another in its place.

“John sat down and closed his 
eyes while Hiram the county’s best 
farmhand looked alternately at the 
mirror and at the raging manager

before him. ‘An overcoat.’
‘And what can you be doing with 

an overcoat? There’s not a self re
specting woman fifty miles around 
who’ll look at you. You’re in the 
wrong department. Leather goods is 
what you want.’

‘Please,’ begged John. ‘He needs 
a coat.’

‘The hell he does! I won’t have 
you sell one to him.’ exclaimed Mr. 
Diddlebit. ,

John got up and gently placing 
a hand on Mr. Diddlebit’s hunched 
shoulders, said, ‘There’s a blond 
with fifty acres, two cows, chickens 
and an apple orchard.’

‘A blonde, you say!’ Mr. Diddlebit 
turned to Hiram who started per
ceptibly. ‘What color did you want?’

‘Green,’ muttered the unhappy 
man. , t

‘Green! You’ve got green on! 
What’re you waiting for? Buy it!’

‘Yes, sir,’ said Hiram, the dreari
ness and restlessness accompanying 
a cold with two slices of hand- 
picked dog .biscuit casually ripping 
off national and international solu
tions where a dill pickle and pfffop 
pht! phhhhhhooooo!$ 5ghe99kkWoo.”

Birute looks at me from a jaun
diced eye. “He had a bad cold that 
day.” She stops picking her teeth 
with the hairpin and whispers in 
my ear. "Think of your duty to your 
readers.”
t "Jack fully understands my prob
lem,” I shoot back at her, sure of 
my ground. “And that kid in Jersey 
sends me mash notes anyway.”

“And what about...?’’ Birute 
raises an eyebrow. I grope my way 
to the typewriter and twenty mi
nutes later I hand her a column.

“I knew you’d come through,” 
says Birute kindly, folding the col
umn eight ways. “Same old girl. 
But you come through.”

From under the 'covers I say, 
“Will you get the xxre22.....(f)boff
udrbncgdnnbkfffooooooxxx pf pf pf

12344$!?! out!”

nia would be allied with and in
debted to Germany. The Kaiser and 
his advisors had no intention of 
giving Lithuania complete indepen
dence. Lithuania was to play the 
role of a faithful puppet state. ’

I

A Monarchy?
The clerical and aristocratic ele

ment in Lithuania sought ways and 
means of making the people faithful 
to the new rulers in Berlin. Believ
ing that a “rebirth” of the old 
Lithuanian dynasties of princes 
might do the trick, they sought to 
make Lithuania a monarchy.

July, 1918, saw this futile gesture 
at past glory. At a session on July 
11 the Taryba passed a decision to 
make Lithuania a monarchy in 
order to tie it all the closer to Ger
many. The chief candidate for the 
throne of Lithuania was a Prince 
von Urach who was to become Min
daugas Antrasis (the Second), King 
of Lithuania.

The Prince lost no time in mak
ing himself "fit” to be king. While 
not knowing a single word of Lith
uanian, he did manage to learn the 
Lord’s Prayer. But this did not stop 
the inevitable.

End of War
All the dreams of a clerical-con

servative monarchy came to an end 
with the Armistice, November 11, 
1918. Lithuania now entered the Se
cond phase in her great upheaval.

With the retreat of the German 
Army, Lithuania was left in a tur
moil. Various groups of soldiers be
came bandits and terrorized the 
countryside, feeding upon the posses
sions of the people.

Lithuanian Soviets
A brighter note was heard in the 

eastern part of Lithuania where So
viets of workers and peasants were 
formed under the leadership of V. 
Kapsukas and J. Angarietis.

Encouraged by the success of the 
Russians, the Lithuanian people be
gan to form their own socialist 
government. But the formation of 
these Lithuanian Soviets did not 
please the clerical, landowning and 
aristocratic groups. They feared the 
possibility that the Lithuanian So
viets would free the country from 
their rule and that therefore the 
privileged classes must unite to wipe 
out the movement before it seized 
power throughout all Lithuania.

The Allied Governments, fearing 
the success of communism in Lith
uania, ordered the remaining Ger
man troops to hold their positions. 
With the aid of Polish mercenaries 
and Lithuanian bourgeosie volun
teers, the Lithuanian Soviets were 
wiped out.

The Poles Again
With few arms at their disposal 

the Lithuanian Soviets could not op
pose the superior might of the in
terventionists. The clericals and 
conservatives sighed with great re
lief when the Soviets were crushed.

Unions Suggest 30-Hour Week to Offset 
Effect of Technological Unemployment
WASHINGTON—The grave problem of technological unem

ployment, estimated to have thrown 2 */<> million workers out of 
their jobs during the past decade, was discussed at length last 
week by two CIO vice-presidents testifying before the Tempo
rary National Economic (anti-monopoly) Committee.

Philip Murray, chairman of®
the Steel Workers Organizing 
Committee, and R. J. Thomas, head 
of the United Automobile Workers, 
were the two witnesses, practically 
the first representatives of organized 
labor to appear before the commit
tee during the 18 months of hear-
ings.

Reporting an overwhelming trend 
towards machine displacement of 
workers in the auto industry, Tho
mas said that “more efficient pro
duction has meant a. greater and 
greater accumulation of wealth in 
the hands of the most powerful” 
and warned “the situation will be 
unchanged so long as increased 
power to produce is unmatched by 
increased ability to buy the pro
ducts of industry.”

To offset, at least in part, the 
dangerous effect of those actions by 
industrial management, Murray of
fered a 5-point program.

1. Adequate dismissal wages to 
all workers displaced as the result 
of technological changes.

2. The federal government to con
duct large-scale training programs 
for displaced workers to adapt 
them to other jobs in industry.

3. Measures designed to have in
dustry re-absorb workers displaced 
by technological changes.

4. Passing on to consumers the 
economic benefits of technological 
improvements.

5. Reduction of the workweek 
to a maximum of 30 hours, with 
pay remaining at least at the pre
sent level.

Dismissal Wages
Murray also urged that Congres

sional action be taken to provide in
dustry with definite incentives to 
keeping workers on its payroll, and 
suggested that where workers can
not be re-absorbed, they should be 
paid a dismissal wage of 10 per cent 
of their 10-year earnings with a mi
nimum payment of $500.

Though labor has sought to co
operate with industry in advancing 
technology, its reward ha^s been only 
“a lower annual income, a greater 
number of men thrown out in the 
streets and a shorter work year for 
the workers still employed,” he as
serted.

“Out of this situation there may 
develop the greatest prosperity of 
the craziest, national economy ever 
recorded in the history of any ci
vilized nation.”

In recent years, the SWOC chair
man charged, the steel industry has 
failed either, to absorb new workers 
or to plan for continued employment

Ralph Waldo Emerson in the Con
cord Hymn speaks of the “embattled 
farmers who fired the shot heard 
’round the world.” A runner-up as 
the loudest noise ever heard is the 
violent eruption in 1883 of the vol
cano Pik Perbuatan in the Dutch 
East Indies. The actual sound of the 
explosion was heard at places 3,000 
miles distant.

But the intervention of Polish 
troops did not have a,very salubri
ous effect. After doing its part in 
crushing the Lithuanian Soviets the 
Poles pressed on further into Lith
uania and Russia itself.

The newly formed communist 
government in Russia quickly orga
nized an army and began to throw, 
back the advances of Pilsudski’s 
troops. The Polish offensive turned 
into a rout and the Red Army 

■pressed on toward Warsaw.
(To be continued) '

of its present working staff.
"Even if the hand-mill workers 

donated their labor to the hand-mill 
companies, they still could not suc
cessfully compete with the automa
tic strip mills,” Murray pointed 
out.

interesting games as the two teams 
‘are going to fight it out, bowling 
once in Brooklyn, once in Bayonne 
and once on a neutral alley.

The winners of the title shall re
ceive a trophy and the winners of 
the high single string and of the
high average a gold bowling ball 
apiece.

Everything will be at stake in the 
playoff between the two LDS Youth 
Branches. The first set of games 
shall take place this week at the 
New eJrsey Alleys on Sunday. 
Every LDS members should turn 
out to witness the battle of the ccn-
tury in LDS Metro Bowling League.

The current league has aroused 
the interest of many LDSers as 
well as outsiders. It is the most 
talked of sport that has been spon
sored by the Metropolitan LDS 
Youth Council.

Writer Says May 
Day is Peace Day

WILTON, Conn. — George Seldes, 
the noted reporter and writer, de
clared that “this year’s May Day is 
Peace Day” and should rally the 
American people against being drag
ged into the war by “the same 
powers which took us in the slaugh
ter of 1917.”

Seldes’ statement follows:
"This year’s May Day is Peace 

Day. The American people are de
termined to preserve peace for 
themselves, but powerful forces in
cluding the administration and a 
large part of the press are inevitab
ly leading us into the European war. 
The sale of munitions, airplanes and 
other materials leads to war. Un
neutral statements of the press lead 
to war. The Wilson tragedy is being 
repeated.

“On Sept. 5, 1919, Woodrow Wil
son in St. Louis confessed that the 
first World War was a commercial 
and imperialist war. The Allies were 
as guilty as the Central Powers. 
America was dragged into the war 
to protect the banking houses, not
ably Morgan’s and the corporations 
which had sold billions of dollars

worth of materials to the Allies. 
(This may be oversimplification but 
it is more truthful than the obscura
tion of the warmakers.)

“Only knaves, fools and millions 
of honest but betrayed Americans 
fail to realize that the same pow
ers which took us into the slaughter 
of 1917 are taking us into the se
cond commerial and imperialistic 
war.

An American Sahara in the grass
lands oF the Dakotas and the cprn- 
belts of central United States —‘this 
pessimistic picture is painted by soil 
experts. They point out that the 
desert areas’ of China were once as 
fertile as these until overcultivation 
led to soil erosion and wasteland. 
Federal geologists estimate that 
prairie winds and heavy storms rob 
the United States yearly of 783,000,- 
000 tons of very precious top-soil.

Allan Jones has returned from his 
personal appearance tour of the 
country, and will start shortly on 
his next picture, “The Boys from 
Syracuse,” which Jules Levey will 
produce for Universal release.

John Sutton is especially happy 
about his role in Universal’s “South 
To Karanga.” Ifs the actor’s first 
chance at a “meany” portrayal, 
something he has been longing for 
since he entered films.

The Visitor
“It’s <V nice place for a visit,” he 

said, “but I wouldn’t live here.”
“I manage,” 1 said.
“How can you bear it?” he said, 

“in all this coldness, this lack of 
beauty and romance?"

“Oh, I don’t know ...”
(We were leaving that green strip 

in New York around which the 
giant mothers of steel and stone 
hovered so protectingly. In the dis
tance the silvery top of the Empire 
State was lost in the greyish blan
ket of the sky. At night it was 
even more lovely.)

“After all,” he said, “New York 
offers nothing. It kills all pleasure, 
all feeling. You people crawl in the 
subways like spectres in a very bad 
dream.”

(We walked home from the park 
... Walked through the East Side, 

watched the boats dock from South 
American ports; passed the schools 
and parks where children were play
ing; looked at the smoke curling 
up from the burning fingers of in
dustry, listened to the chatter,of a 
hundred languages in 4 the street
side markets; watched Negro and 
white, Jew, Pole, Italian, Lith and 
Swede child matching pennies; 
glanced at broken-down window 
stores that were as empty as a de
butante’s stare; breathed deep the 
perfume of women on Fifth Avenue; 
watched the sunset over the East 
River and listened to the clang and 
gasp of each train as it gave birth 
to another homeward bound brood. 
We ate in the cafeterias, one-arm 
hasheries, ąutomats and slops. We 
slept in flop-houses, fire-traps, ho
tels and homes. We lived in Wil
liamsburg, East Side, Hell’s Kitchen, 
Bowery, Harlem, Bensonhurst and 
Jhe Bronx. Felt the day and night 
that would never end, knew the an
guish of hoping, of loving, of living. 
Knew deep well the moment that 
would be ours, like the moment be
tween the top of a shaft and the 
bottom. Died in hospitals, taxis, by 
gas stoves, alone, in someone’s arms, 
in potent silence, and also with the 
roar of a city pounding in our 
ears. Were buried, cremated and 
rotted in cellars, cemeteries and 
Potter’s Field. This was the sym
phony we listened to as we walked.

■ He seeing the grey cloud, I watch
ing the white spot where the sun 
would be.

(The melody of six million filled 
every vesssel, every muscle, every 
blood drop. Every thought. Once it 
was heard, it would always live — 
coloring the grass and trees, giving 
warmth and meaning to the clouds, 
the sun and the earth.)

“You people in New York are cold 
and unfeeling. All your life has been 
wiped out by the viciousness of this 
abnormal city-life. Your city iš a 
tomb.”

(It is a beautiful melody —hope
ful, vibrant, living.)

“I say —didn’t you hear me?” 
“Hnmnn ?”
“I said New York is abnormal. 

That it’s people are cold and emp
ty. Every spark of their life has 
been blown out by the insane de
mands of such a complex city. It’s 
a nice place for a visit, but I cer
tainly would not want to live here. 
No sir.”

"Oh, yes ... humnnph.”

Lith-English 
Self-Instructor

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

to be published in July by 
Lithuanian Daily Laisve 

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

Newark to Play 
B’klyn for Title 

____________ I

The Newark LoDeStars 
bowling team won the ’ last 
game against the Bayonne 
ShieLDS Sunday. They will 
meet the N. Y. Division 
Champs (Builders) on the 
28th for the Championship of 
the Metro Bowling Tourney.

—ANSWERS—
1. Signer of the Declaration of In

dependence.
2. Founder of Harvard College.
3. Husband of Pocohontas.
4. English poet.
5. Author of “Pilgrims’ Progress.”
6. American screen star.
7. Warner Bros.
8. “Years Without Days."
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Antradienis, Balandžio 23, 194<JKetvirtas puslapis ”

>

(Tąsa)
1931 metų gale Šiauliuose 52 vienutėj 

Jonas Kasperaitis laukė mirties baus
mės įvykdymo. Kartu su juo tada gyve
no Juozas ir Povilas. Kai jam buvo pra
nešta, kad vyriausias tribunolas mirties 
bausmę patvirtino, gyvent liko tik 48 va
landos. Būdamas revoliucionierius jis 
griežtai atsisakė rašyt Smetonai malo
nės prašymą ir savo giminių reikalavo, 
kad nerašytų.

—Tegul šaudo, bet aš nemaldausiu,— 
buvo jo vienintelis atsakymas.

Tačiau po gauto pranešimo jis pasi
darė labai nešnekus, nervuotas ir nuo
lat neišleisdavo iš dantų pypkės. Kai jam 
beliko tik 24 valandos gyvent, jis gavo 
nuo savo sesers atviruką. Vienoj pusėj 

- adresas ir keli nuoširdūs, gal būt, pas- 
' kutiniai žodžiai prieš mirtį, antroj pu
sėj—vaizdelis: gražus, saulėtas beržy
nas, kuriuo sruvena mažas net nenatū
ralus upelis ir kiek toliau ganosi avys. 
Jonas ilgai žiūrėjo į šį vaizdelį ir pas
kum tarsi didžiausio nuovargio prislėg
tas atsisėdo ant narų krašto ir tarė:

—Dabar aš jums papasakosiu savo 
jaunystę.

Naktį kiekvienas raktų tarkštelėjimas, 
kiekvienas skrebtelėjimas koridoriuje 
mus nukrėsdavo šiurpu. Šiąnakt turi at
eiti kalėjiman kunigas, komendantas, 
valstybės gynėjas, . gydytojas įvykdyti 
mirties bausmės mūsų mylimam drau
gui. Kai jį ves iš kalėjimo, mes dainuo
sim laidotuvių maršą, Internacionalą ir 
rytojaus dieną protestuodami nevalgy
sim. Bet jo gyvybės nebeišgelbėsim.

♦

Atviruko prakalbintas Jonas visą 
naktį Juozui su Povilu pasakojo, kaip 
piemeniu tarnavo pas prūsų būrą, kaip 
buvo nuo jo pabėgęs, kaip jį grąžino at
gal, kaip paskum ėjo mokyklon, kaip 
karo metu su kareiviais buvo apkasuos, 
kaip dirbo, tarnavo. Jis tiek paskendo 
savo atsiminimuose, jog tarsi visai pa
miršo, kad šią naktį nemiega jo draugai 
ir jaudinasi dėl kiekvieno skrebtelėjimo. 
Jjk kai pro lango grotas ėmė \ veržtis 
rytmečio šviesa, jis nustebo:

—Ką! Manęs dar nešaudo?
Po pietų mes gavom laikraštį, kurio 

kronikoj buvo parašyta:
° Valstybės Prezidentas nuteistam ko

munistui Jonui Kasperaičiui mirties 
bausmę savo iniciatyva pakeitė kalėjimu 
iki gyvos galvos.”

Mes džiaugėmės laimėjimu ir sveiki
nom Joną, kuris įsitikinęs, kad jo nebe- 
šaudys, tą pačią dieną parašė savo se
seriai laišką:

“Jei gali, būk gera, prisiųsk vokan 
įdėjusi daugiau su gamtos vaizdais at
virukų.”

•Vėliau to paties paprašė ir kitų savo 
pažįstamų. Dėkui jiems, prisiuntė. Gau
tus atvirukus žiūrėdavom mes į dieną 
bent po kelis kartus. Jie ėjo iš rankų į 
rankas. Ir kiti Jono pavyzdį pasekę ėmė 
prašyt. Bet administracija, matydama, 
jog tai mūsų malonumas, uždraudė ir 
naujų nebeįleido. O turimus per kratą 
paėmė ir padėjo į sandėlį.

Pirmą kartą laisvę iš arčiau pamatėm 
1932 metais. Šiaulių kalėjimo viršinin
kas mūsų prašomas sutiko leisti mus į 
kalėjimo daržą vandens pumpuoti. Su
rinko mus, kurie turėjom mažiau kalėt, 
surašė ir vieną vasaros rytą išvedė už 
kalėjimo vartų. Po penkerių metų mū
sų akys pirmą kartą išvydo gatvę, vė
liau skiedryną, kur kaliniai pjovė mal
kas ir pagaliau didžiulį daržą, kur augo 
vaisiniai medžiai ir daržovės.

Mums nevalia buvo atsitraukt nuo šu
linio budelės, kurioje mes pasimainyda
mi sukdavom ratą. Vandeniui pumpuot 
mašina turi du dideliu ratu, dvi tvirtas 
geležines rankenas. Prie kiekvienos ran
kenos sukimba po keturius vyrus. Vieni 
rankeną stumia nuo savęs, kiti traukia, 
atsiremdami kojomis į skersai šulinį pa
dėtą balkį. Sukama mašina palengva it 
garvežys lipdamas prieš kalną pukši, 
vamzdžiais varo vandenį aukštyn.

Vinco S, kai jis traukdavo rankeną į 
savę taip ištysdavo nuoga ranka, kad, 
rodos, ji atitruks nuo peties ir nuvažiuos 
kartu su yatu žemyn. Be to, ji kiekvieną 
kartą brakšteldavo, kad net Kazys ne
iškentęs patarė: -

—Vincai, tepk, kad negirgždėtų.
Jo prakaito lašai riedėdavo kaip žir-

niai į akis, į burną ir todėl jis prunkš
davo lūpomis arba purtydavo galvą. Ta
da didžiuliai lašai tykšdavo ant balkio 
arba ant supluktos aslos. Krūtinės plau
kuose stovėdavo rasa.

Kai ratą apsukdavom penkis šimtus 
kartų, mus pakeisdavo kita pamaina. 
Tada mes eidavom iš prakaitu pakvipu
sios būdos, didžiule srove traukdavom 
krūtinėn orą ir atsikvėpę pūsdavom 
lauk. Vinco nepaprastai skubėdama, kul- 
kasvaidžio tempu plakdavo širdis, norė
damas atsigaut, jis guldavo ant suolo, 
įrengto būdos pašalėj.

Bet kol antroji pamaina ratą apsuks 
penkis šimtus kartų ir sušuks “stop”, 
mes galim vaikščiot takeliu, arba sunėrę 
rankas ant galvos, užmerkę akis stovėt 
prieš saulę, kurios spinduliai taip malo
niai krinta ant mūsų bekraujo kūno ir 
šiltas vasaros vėjas laiks nuo laiko pus- 
teldamas taip meilai glosto mūsų plau
kus ir odą. Kiekvienas dvelktelėjimas 
mūsų kūnu nubėga šalta srovele, prakai
to lašai tada virsta garais. Jeigu saulei 
atgręžiam nugarą — prieš mūsų akis ka
pinės, apaugusios kaštanais, uosiais, 
gluosniais, juose matyt žmonės, toliau— 
ežeras, laukas, viskas pasibaigia beribe 
dangaus mėlyne. Čia pat už kelių žings
nių laisvė—matyt lankoj žmones šieną 
grėbiant, juokiantis, šnekant, einant 
ežeran maudytis. Krūtinėj kyla kažkokia 
audra, ją kažkas raižo ir žiūrėdamas į 
mirgantį saules kaitroj orą, į žmones, 
kurie vaikšto ginkluoto juodai aprengto 
sargo nelydimi, nežinai ar džiaugtis ar 
verkti.

Grįždami jš daržo atgal mes slinkda- 
vom vėžio žingsniu, šliauždami medinė
mis klumpėmis. Mes grįždavom į kame
rą, kur nereikia taip sunkiai sukti ratą, 
bet kur tik sienos ir dulkės, kur nešvie
čia saulė ir nepučia vėjas. Tiems, kurie 
šia laime nesinaudojo parnešdavom do
vanų: svogūno laiškų, daržovių lapų, o 
rudenį pavogtų morkų, griežtį arba 
rastą nukritusį obuolį. Šie daiktai buvo 
it neabejotini jiems liudininkai, kad> už 
kalėjimo sienų auga medžiai, daržovės, 
šviečia saulė, gyvena ir dirba žmonės, 
kad ten yra laisvė, kuri mums atrodo 
net nebetikra, o fantazijos sukurta.

Kunigas Strazdas
‘ Visi kalėjimai turi savo kunigus ka

pelionus. Jie koplyčiose už grotų laiko 
pamaldas, sako labai griaūtįingus pa
mokslus, išpažinties klauso ir švenčiau
sią sakramentą kaliniams dalina. Nuteis
tiems mirtin, duobę pašventina. Kaip 
visur, taip ir čia jie eina savo pareigas. 
Ir kalėjimas be kunigo kažkaip atrody
tų tarsi nepilnas, neužbaigtas kalėjimas. 
Čia jie labai tinka. Kalėjimas ir bažny
čia, kunigas ir kalėjimo sargas yra ne
pakeičiami fašistinės galybės simboliai.

Politiniams kalėjimų kunigai tuo ge
ri, kad jie nelenda į akis su savo šven
tais patarnavimais. Susitikę iš netyčių 
kai kada “labą dieną” pasako arba daž
niausiai tylomis praeina. Tuo ir pasiten
kina. Mūsų sąskaitos su jais visada bū
davo labai aiškios. Tuo jie mums buvo 
geri, ir mes buvom patenkinti. Tačiaus, 
toli gražu, nevisur.

Į

Ukmergės kalėjime 1929 - 30 metais 
sėdėjo tik vietiniai iš .apylinkės surink
ti bernai ir valstiečiai. Jie visi areštuoti 
buvo pirmą kartą ir kai kurie iš jų po
licijoj laikėsi negerai, išsipasakojo, ką 
slapto ir nelegalaus žinojo. Todėl tarp 
kalinių santykiai nebuvo draugiški, iš
davę kituš, buvo boikotuojami, nepriima
mi į politkalinius. IŠ laisvės aplankyti 
kaip tardomų neleisdavo, maisto neat
nešdavo. Gyvenimas buvo sunkus ir 
liūdnas.

Šia padėtim pasinaudodamas ir politi
nius dažnai ėmė užkalbint kalėjimo ka
pelionas kunigas Strazdas. Jis šnekėda
vo gražiai, mandagiai ir net su didele 
užuojauta.

—Aš žinauį jūsų įsitikinimai išplaukia 
iš jūsų sunkaus, vargingo gyvenimo. Aš 
kiekvieno žmogaus įsitikinimus gerbiu, 
o mano kaipo kiinigo pareiga kiekvieną 
artimą, koks jis bebūtų, mylėti kaip sa
ve. Neatsisakykit paimt iš'manęs keletą 
knygų ir laikraščių, vis ne taip nuobodu 
bus.

(Bus daugiau)

Seattle, Wash.
VAIZDAI IR ĮSPŪDŽIAI
Balandžio 11 dieną pas mus 

buvo šilta diena, nes buvo 83 
laipsniai šilumos.

Man nedirbus, išėjau pa
vaikščiot po miestą pas savo 
draugus bedarbius ir aplankyt 
pavieto ligoninę, kur biedni 
žmoneliai serga, o daugiausia 
seneliai, kurie toj ligoninėj 
guli per daugelį metų. Ei
nant gatvėmis, mačiau žmone- 
lius taisant savo namelius, kai 
kurie sodina gėles, kad tik jų 
namukai gražiau atrodytų. 
Medeliai visi žydi, rodos, kad 
kokiais baltais rūbais būtų ap
sivilkę, džiaugiasi pavasario 
sulaukę. Viskas išrodo tvar
koj gamtoje.

Nuėjau į miesto krautuves, 
visko pilnos, langai išrėdyti 
visokiomis grožybėmis. Visko, 
išrodo, yra užtektinai — mais
to, drapanų ir aprėdalų, kiek 
tik žmonėms reikalinga.

Miestas išpuoštas visokiomis 
grožybėmis, elektros šviesos 
tik šviečia, tik marguoja, rods, 
kad rojus ant žemės. Bet 
kaip apmislini, viskas yra ant 
skolos, visos tos elektros švie
sos priklauso Wall Stryčio ba
ronams. O mes, kurie turim 
nusipirkę kokias lūšneles, tik 
mokam, jiem procentus, ir ga
na didelius. O kada jie tik 
panori, dar padidina ant mū
sų namukų tuos intėrestus.

Einu toliau pavandeniu, kur 
bangos banguoja viena paskui 
kitą. Rodos, kad jos prieš ką 
kovoja, nes viena mažesnė, o 
antra didesnė ir tos didelės 
bangos vis užmuša tas mažiu
kes. Mažiukės atsimuša į 
krantą ir pranyksta, o didžio
sios kaip atsimuša į kraštą, 
tai net “dūmai” iš jų pasida
ro. Tad man į mintį atėjo, 
kad ir marių vilnys nestovi 
ant vietos, vis kovoja viena 
su kita. Taip, kaip dabartinis 
karas Europoj, didesnės šalys 
ėda mažesnes, nes mažiukės 
šalelės negali atsilaikyt prieš 
didžiąsias valstybes. Taip, 
kaip tos mažiukės bangos ne
gali atsilaikyt prieš tas di
džiules bangas.

Bet man beeinant pamariu, 
priėjau prie priemiesčio, kurį 
vadina “Hooverville” arba 
“Hoover Town,” kur gyvena 
bedarbiai. Jų tenai yra dide
lis skaičius. Kiek tenai jų gy
vena, pilnai neteko sužinot, 
bet kaip žiūri, tai išrodo, kad 
gali būt koki 2 tūkstančiai su 
viršum.

Susėdę keli vyrai verda va
karienę, išrodė, kad jie ver
da kokią ten žuvį. Pečius pa
darytas iš akmenų. Keli akme
nys sudėti, o viduryj tų ak
menų malkos dega. Puodas 
pakabintas ant tokids gele
žies. Puodas padarytas iš pen
kių galionų blekinės, kuriose 
parduoda aliejų. Sriuba tos

žuvies gal bus ir gera, nes 
ant šviežio oro ji verda. Bet 
kaip ji bus skani, tai skaity
tojas pats gali svarstyt.

Paklausiau tų piliečių, kaip 
jiem einasi. Iš karto nelabai 
norėjo kalbėt, bet toliau pa
kalbėjus, pradėjo kalbėt, nes 
pamatė, kad ir aš pats toks 
pilietis, kaip ir jie patys.

Paklausiau, “kaip jūs čia 
gyvenat?” Vienas pradėjo: 
“Gaunam $1 į savaitę pašel- 
pos, tai kitaip negalima gy
vent.” Sako, “čia prie marių 
kai kada pasigaunam kokią 
žuvį, malkų prisirenkam iš 
marių, kur vanduo atneša, tai 
tokiu būdu galime palaikyt 
savo (gyvastį.” Sako, “gali 
tamsta suprast, kaip žmogus 
gali išgyvent už $1 į savaitę, 
kada kepalukas duonos kai
nuoja 13c, o pieno kvorta 11c. 
Tai jeigu tik gyventum ant 
duonos ir kvortos pieno, tai ir 
tai išeitų 24c į dieną. O dar 
reikia tabako kai kada nusi
pirkti, nes žmogui, visą gyve
nimą vartojus tabaką, sunku 
nuo jo atsikratyt.”

Jų stubukes sukaltos iš bak- 
zsų, o stogai uždengti su vi
sokiomis blekėmis. O apšildy
mui tai turi pečius iš bloki
nių pasidarę. Kai viena su- 
denga, tai kitą susiranda.

Bet jie išsikovojo, kad mies
tas turi suvedęs vandenį į jų 
miestą. Bet turi atsinešt į sa
vo stubutes, nes į jas nėra su
vestas.

Užklausiau, “ar prigulite 
prie kokios organizacijos?” 
Jie atsakė, kad ne. Sako, “kur 
žmogus prigulėsi, kad pinigų 
nėra, o jei neturi pinigų, tai 
ir niekur netinki ir niekur ne
gali prigulėti.”

Aš atsakiau, kad į Workers 
Alliance galima prigulėt ir be 
pinigų. ši organizacija sto- 
rojasi išgaut daugiau pašeipos 
dėl bedarbių. Aš nurodžiau, 
kur jų svetainė ir kur gali pri- 
sirašyt. Visi sutiko su tuom. 
Nežinau, ar jię eis į tą orga
nizaciją, ar ne.

Einu toliau, priėjau bū
dingą. Tai buvo pavieto li- 
gonbutis. žinojau, kad ten 
randasi du senukai lietuviai. 
Sakau, atlankysiu savo tautie
čius.

Įėjus į ligoninę, pakol su
radau savo tautiečius, reikėjo 
pereit ligoninę, kurioj daugu
ma guli senelių, kurie jau su
laukę apie 70 ir daugiau. Vie
ni guli tenai po keletą metų 
su visokiomis ligomis. Gaila, 
žiūrint į tuos senelius! Jie 
palikę savo sveikatą už ka
pitalistų turtus, dabar' turi 
baigt savo paskutines dienas 
tokiose vietose. Toki seneliai 
turėtu būt gražiausiai užlai
komi, nes jie išbudavojo tuos 
didmiesčius, sudėjo tas elek
tros šviesas.

Suradęs savo pažįstamus, 
pasikalbėjau labai maloniai,

nes vienas senelis tenai buvo 
iš mūsų krašto Lietuvoj. Bu
vo didelio gaspadoriaus sū
nus. Jeigu būtų buvęs Lietu
voj, tai jam gal būtų nerei
kėję toj vietoj būt.

Paklausiau, kaip einasi, 
kaip užlaiko. Jis atsakė, kad 
užlaiko gerai, bet jeigu suži
no, kad turi kokį centą susi
taupęs arba savo namuką, tai 
tą išvaro iš ligoninės.

Minėtą lietuvį išvarė iš tos 
ligoninės, nes surado, kad jis 
turi savo stubukę. žmogus 72 
metų senumo. Pradėjo neval- 
dyt abiejų kojų. Bet valdžia 
sako, “čia tau nėra vietos, ga
li gydytis privatinėj ligoninėj, 
pakol neteksi nei vieno cen

to.” ‘ (
Atsisveikinus su savo drau

gais, traukiu į namus ir mis- 4 
linu sau vienas, šiandien daug 
ką patyriau, pamačiau tuos 
gražius budinkus, gražiai iš
puoštus langus per tuos dar
bininkus, kuriuos šiandien ma
čiau išmestus ant “Hoover- 
villės,” arba pasenusius ligo
ninėj, kurie neturi savo galvą 
kur padėt sulaukę senatvės. 
Parėjęs namo negalėjau už
migt visą naktį, šitas pasau
lis yra supuvęs nuo viršaus 
iki apačiai.

Ant rytojaus eidamas į dar
bą kasau savo galvą, kaip tas 
visas neteisybes prašalinti nuo 
šio pasaulio. S. G. *

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužiui

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

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$24.50
Buvo $30.00

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas 1 10 
savaitinių įmokėjimų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Sovietų Pavilionas ir 
Lietuvos Pavilionas

New Yorko Pasauline 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 teri nėra Sovietų majestotiško pa- 
viliono, kuris žmogaus akj viliojančia archi
tektūra ir aukštos technikos įrodymais žavė
jo Parodos lankytojus. Nėra nė Lietuvos 
Pavilion, kuris buvo svarbu pamatyti kiek
vienam lietuviui.

“Laisvės ” Parengimai Brooldyne

Liepos 7 July Piknikas
KLASCIAUS CLINTON PARK

Betts & Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.

“Laisvės” Parengimai Kituose Miestuose:

Birželio 9 June Piknikas
I LIBERTY PARK, BALTIMORE, MD.

(

Liepos 4 July Piknikas
VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

Liepos 28 July Ekskursija
LAKE HOPATCONG

NEW JERSEY
-r - -to. V- l - -T '»«■*> * -į. u -l_- ■ .

Tačiaus dar yra proga pamatyti Sovietų ir ; 
Lietuvos Pavilionus ir plačiai su jais susipa- I 
žinti. įsigykite “Laisvės” išleistą New Yor- j 
ko Miesto Pasaulinės Parodos Paveikslų ■ 
Albumą. Ten yra paveikslai Sovietų ir Lie- :

;! tuvos pavilionų. Ten yra plačiai aprašyta 
; apie juos ir apie juose buvusius eksponatus.
į' _ 1

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

v galima daug apie juos sužinoti.
Į

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

/ A ‘ H
Vii- !

Mokestį galite prisiųsti pašto ženklais- ;
į stampomis. Užsakymus siųskite: ■

“LAISVĖ” i
I

427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y. ; e
4



Antradienis, Balandžio 23, 1940

Iš Connecticut Menininku Koncerto
LMS 4-tas Apskritys per 

hartfordiečius 14 d. bal. puoš
nioj svetainėj Hartforde buvo 
suruošęs pavasarinį koncertą. 
Draugai iš Laisvės Choro ir 
stygiečiai kelinti metai pade
da daug triūso, suruošdami di
delius koncertus dėl apskričio. 
Sakau, daug darbo prideda 
dėlto, kad ant vienos koloni
jos veikėjų visas darbas su
puola, o tokio darbo būna už
tenkamai iki koncertą suruo- 
ši. Bet kitų kolonijų meni
ninkų šakos, esu tikras, už 
hartfordiečių nuoširdų pasi
darbavimą atiduoda su pagar
ba didelį kreditą jum, drau
gės ir draugai.

Šis koncertas kažin kodėl 
išėjo trumpokas ir skystokas 
—trūko gyvumo ir, žinoma, 
tas viskas įvyko todėl, kad 
besiruošiant padaryti geresnę 
koncertinę programą, neišde
gė—neišdegė dėl to, kad ap
siėmę draugai tą darbą pra
vesti buvo, ne dėl jų kaltės, 
atitraukti nuo veiklos, nors 
gal laikinai.

Prpgramoj dalyvavo irgi ne 
visos LMS 4-to Apskričio spė
kos, pav., nedalyvavo Dainos 
Choras iš New Haveno ir 
Liaudies Vaidintojai iš New 
Britaino. Prie to, duetų, kvar
tetų ir solistų buvo labai 
menkai. Galima sakyt, tik 
chorų ir stygiečių melodijos 
buvo girdimos, išėmus vieną 
kvartetą, vieną smuikininką 
solistą ir vieną merginą so
listę. Tiesa, Torringtono Ai
do Choras pridėjo duetą juo
kelių, pritariant visam cho
rui. žmonės juos pamylėjo,

tik kad trumpai jie davė to 
mylimo komediško juoko 
žmonėm. Patsai merginų 
kvartetas irgi paskūpėjo, su
dainavo vos vieną dainelę, o 
publika prisispyrusiai reika
lavo daugiau.

Laisvės stygiečių orkestrą šį 
kartą pasirodė su naujomis 
melodijomis, bet sykiu su cho
ru negrojo, kaip praeityj da
rydavo. Be kitko, pasirodė, 
kad du choru, Laisvės Hart
fordo ir Aido Torringtono, ve
da merginos.

Sakau, šis koncertas nebuvo 
tokis turiningas programos 
grožiu, todėl ateityje reikia 
dėti visas pastangas, kad jos 
būtų geresnės-tirštesnės, o 
ypač mes į koncertų progra
mas ir visus kitus parengi
mus turime įdėti daugiau mar
gumynų, komedijų ir kitokių 
demonstracijėlių, nes žmonėm 
vienos chorų dainos pasidaro 
labai sausos.

Rodos, jau ne vienoje kon
ferencijoje apie tai kalbėta, 
bet vis nesistengia menininkai 
tą- apkalbėjimą paversti kūnu. 
Turime storai pasibrėžti į at
mintį, kad jei neištesėsime ką 
naujesnio ir neturėsime ma
žiau ar daugiau profesijinių 
spėkų koncertuose, tai mūsų 
koncertai menkai bus iš pu
blikos atjaučiami. šio dalyko 
neužmirškite visi meno mylė
tojai.

Apie programoj dalyvius 
gal vietiniai draugai aprašys 
smulkmeniškiau. Prie progos, 
kada nors reikės daugiau pa- 
brėžt apie LMS 4-to Apskri

čio stovį. Tolimasis.

Balandžio 28 d. rengiamas 
didelis bankietas. Rengia Lie
tuvių Kongreso Pittsburgho 
Skyrius sykiu su Moterų Kliu- 
bu. Bankietas įvyks LDS 160 
kuopos namie, 1320 Medley 
St., North Side j e. Visus 
Pittsburgho lietuvius užprašo
me atsilankyti.

—o—
Pittsburgho Demokratų Par

tijos šulai buvo apskųsti į 
teismą už atėmimą pinigų nuo 
dirbančių valdžios įstaigose 
Pennsylvanijos valstijoje. Būk 
jie atėmę 3%.,

Tai per keturius mėnesius 
Harrisburgo teisme ėjo tyri
nėjimas. O tyrinėjimą vedė 
tokie pat sukčiai republiko- 
nai. Pereitą savaitę pareiškė, 
kad nesurado kaltininkų. Tai 
dabar visose Pittsburgho mie
sto dalyse rengiamos džiaugs
mo ovacijos, bankietai ir pra
kalbos. D. P. Lekavičius.

Baltimore, Md.

Elizabeth, N. J
su-

CIO Industrinė Unijų Tary
ba griežtai pasmerkė Dies 
Komiteto darbus ir reikalau
ja, kad šis komitetas būtų vi
sai panaikintas. Taryba savo 
rezoliucijoje nurodė, kaip 
Dies Komiteto nesiskaitymas 
su Jungtinių Valstijų Konsti
tucija padrąsino visoje šalyje 
kriminalinius elementus sau
valiauti. Už pavyzdį galima 
paimti tą pačią Baltimorę. 
Čionai pakėlė galvą piktasis 
K u Klux Klanas, pradėjo vie
šai demonstruoti savo terorą 
ir deginti kryžius, idant iš
gąsdinus miesto gyventojus.

CIO Tarybos rezoliucija rei
kalauja, kad Marylando vals
tijos kongresmanai balsuotų 
už Dies Komiteto panaikini
mą. Taipgi rezoliucija reika
lauja, kad miesto majoras po
nas Jackson ir kiti miesto vir
šytos pravestų tyrinėjimą apie 
Ku Klux Klano darbus ir te
rorą. Rep.

norvegų dikČiai angliškų 
ginklų ir amunicijos.

Greitieji vokiečių sargy
bos laivukai sunaikino vie
ną norvegų torpedlaivį.

Karžygiškas Submarinas
Komanduojamas kapito

no Hartmanno, vokiečių 
submarinas nuskandino vie
ną anglų šarvuotlaivį ties 
Shetland salomis. Viso šia
me kare tas submarinas su
naikinęs jau 107,000 tonų 
priešų laivų.

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

Office Phone 
EVergrecn 8-1090

Rumford, Me. Pittsburgh, Pa.
Kai Kas iš Mūsų Kolonijos

Kai kurie laikraščiai rašo, 
kad Rumforde darbai eina la
bai gerai, ale iš tikro taip nė
ra. Berods, Oxford Paper Co. 
dirba po penkias dienas į sa
vaitę, bet darbininkai dirba 
po tris arba keturias dienas, 
tai tokiu būdu negalime sa
kyti, kad ' darbai eina gerai.

Balandžio 13 d. buvo su
rengtas parengimas dėl pami
nėjimo 25 metų sukakties nuo 
įsikūrimo Lietuvos Dukterų 
Draugystės. Parengimas arba' 
vakaras buvo sudarytas iš vi
sokių pamarginimų — dainų, 
monologų, šokių ir prakalbų. 
Prakalbą sakė drg. J. Karso- 
nas. Didžiuma kalbos buvo 
pašvęsta dėl Lietuvos Dukte
rų Draugystės 25 metų su
kakties. Taipgi buvo prisimin
ta ir apie Europos karus. 
Drg. J. Karsonas labai gražiai 
nupiešė visus įvykius. Ant ga
lo kalbėtojas paaiškino apie 
Lietuvos politinius kalinius ir 
paprašė, kad publika sumestų 
šiek-tiek aukų dėl sušelpimo 
politinių kalinių.

Toliau, susirinkus keletui 
draugų ir besikalbant su drg. 
J. Karsonu, nutarta turėti pa
sikalbėjimą dėb Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos. Taip ir likos pa
daryta. Balandžio 14 d. susi
rinko kai kurie draugai ir 
besikalbant, kaip geriau būtų 
išjudinti ALDLD vajus dėl 
gavimo naujų narių, ant vie
tos drg. J. Karsonas pakvietė 
kai kuriuos draugus prisirašy
ti prie draugijos. Tai 4 drau
gai ir draugės prisirašė. Pa
girtinas drg. Karsonas už tokį 
pasidarbavimą dėl šitos drau
gijos.

Aš nuo savęs kviečiu Rum
ford o lietuvius stoti į Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugiją, nes dabar 
yra vajus, galirha įstoti už $1 
į metus ir gauti visas knygas, 
kurios bus išleistos dėl šių 
metų, ir žurnalą “Šviesą.” Tai 
nepraleiskite geros progos.

Ten Buvęs.

'London, bal. 19.—Kai ku
rie Anglijos laikraščiai 
smerkia valdžią, kad jinai 
nepasiskubino sukriušinti 
vokiečius Norvegijoj.

VISOKIOS ŽINIOS
Balandžio 11 d. įvyko Lie

tuvių Literatūros Draugijos 
87 kuopos susirinkimas. Buvo 
neskaitlingas, dalyvavo tikta; 
10 narių.

Iš svarbiausių dienos klau
simų, diskusuota spaudos rei
kalai ir Pittsburgh© apskričio* 
apsileidimas dėl nesurengimo 
drg. Z. Janauskui prakalbų. 
Į kuopą įsirašė vienas naujas 
narys. Nuo kuopos parengi
mo uždarbio atliko labai ma
žai. O priežastis yra tame, 
kad mūsų kuopos nariai ne
dalyvauja savo parengimuose. 
Parinkta aukų dėl politinių 
kalinių.

—o—
• Balandžio 14 d. įvyko disku
sijos apie 3 valandą po pietų, 
o po tam buvo vakarienė. Dis
kusijose dalyvavo apie 12 
žmonių. Paskaita neįvyko, 
nes per mažai žmonių susi
rinko. Bet į vakarienę prisi
rinko labai gražus būrelis. Vi
si pasilinksmino iki vėlumos 
nakties, išsiskirstė apie 1 vai.

Parengimą suruošė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 160 
kuopa. Uždarbio atliks pu
sėtinai.

—o—
Balandžio 13 dieną buvo ro

domi paveikslai iš Lietuvos. 
Rodė broliai Motuzai, Lietu
vos Sūnų svetainėje, žmonių 
susirinko vidutiniai. Paveiks
lai apie Lietuvos- kareivių įė
jimą į Vilnių, taipgi parodo
ma Kauno miesto geresni trio- 
bėsiai, mokyklos, bažnyčia, iš 
Amerikos Pasaulinės Parodos 
ir tt. Paveikslai susirinku
siems patiko.

Pelnas buvo skiriamas Lie
tuvių Kambariui Pittsburgho 
Universitete ir Vilniaus pabė
gėliams. šiuos paveikslus ro
dė visose Pittsburgho dalyse.

—o—
Nuo 12 balandžio iki 15 

atsibuvo 40 valandų atlaidai 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Pribuvo 70 metų senumo mi
sionierius iš Lietuvos. Tai pa
mokslus sakė ir išpažintis 
klausė.

Balandžio 18 d. apsirgo mū
sų geras draugas V. Slavickas. 
Išvežtas į ligoninę. Labai nu
silpo nuo kraujo tekėjimo.

PRANEŠIMAI IS KITUR
SCRANTON, PA.

Šį trečiadienį, 24 d. balandžio, 
(April) bus perstatytas veikalas 
“Gyvieji Nabašninkai,” Knights of. 
Pythias Salėje, 1817 Church Ave.,’ 
Providence-Scranton, Pa. Pradžia 7 
vai. vakare, įžanga 35c.

Po perstatymo bus šokiai. Kas no
rės, galės šokti kiek patiks. Bus vai-! 
gių ir gėrimų. Tai nepaprastai gera I 
programa ir maža įžanga. Nepra-' 
leiskite progos, dalyvaukite visi šia
me puikiame parengime. — Rengė
jai. 97-98)

Vokiečiai Nuskandinę 
Anglų Submariną ir Su- 
žeidę Kelis Ju Laivus

Ma- 
246 

Svečių 
Vakaro

A. Stripei- 
vakarienės 

sakė trum- 
daugiausiai

Penktas puslapis

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

SPECIAL RATES PER WEEK

GREAT NECK, N. Y.
Šį sekmadienį, bal. (April) 28 d., 

bus perstatyta operetė Nebaigta 
Kova, parašyta Seno Vinco, puikūs 
vaizdai iš liaudies sąjūdžio 1905 m. 
revoliucijos Lietuvoje. Daug gražių 
liaudies dainų, šokių ir kalbų. Per
statys Pirmyn Choras, vadovaujant j 
Geo.

Po 
Geo. 
gerų

Kazakevičiui. Įžanga 50c.
perstatymo bus šokiai; gros 
Kazakevičiaus Orkestrą. Bus 
valgių ir gėrimų. (97-100)

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

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

Sun. all day and nightBerlin. — Vokiečių ko
manda sako, kad jų lėktu
vai užpuolę anglų karinius 
ir transportinius laivus, 
kurie mėgino iškelti kariuo
menę į šiaurius nuo Narvi- 
ko, Norvegijoj. Oro bombo
mis vokiečiai ten nuskandi
nę vieną anglų submariną 
ir sužeidę kelis laivus.

Vokiečiai ir toliau sodina 
minas vandenyse apie Nor
vegijos prieplaukas ir Ska- 
gerrake. Nori užtvert tal
kininkų laivam įplaukimą į 
Skagerraką, jūros siauru
mą tarp Danijos ir Norve
gijos.

Vokiečiai pagrobė nuo

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kuopos susirinkimas 

įvyks Balandžio 26 d., 8 vai. vakare, 
Jurginėj Svetainėj, 180 New York 
Avė. Visi draugai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes turime daug naujų 36-40 Stagg St. 
reikalų, o duokles už ~---- —
reikia užsimokėti.

šiuos metus
— Sckr.

(97-99)

VARPO KEPTUVE
Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y- 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

' i

Great Neck, N. Y
UŽKVIETIMAS

Telefonas EVergreen 7-1661

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Nieko Naujo Vakarų Fronte

5

WMirmnnnnn< m w iro w¥ mt ira w vm im km w m* vowMintini

ir impor- 
degtines ir 

geriausių

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterio stoties

M M M M M M M MMMMIM.M.M.M.M.M.M.MMMMMM.

Svotu buvo A. 
iš Elizabeth©;

Petraitienė iš

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

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėj e”.

užkviočia Pirmyn
F. Klaston.

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

SHENANDOAH IR MINERS 
VILLE, PA.

9-to Apskričio metinė konfe- 
įvyko nedėlioj, balandžio 

28 d., 1940, Citizens Club 
Mi-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Balandžio 13 d. buvo 
ruošta surpryzo pramogėlė 
dėl Onos ir Martino Masionių, 
kurie gyvena Red Bank,. N. J., 
jų 45 metų ženybinio gyveni
mo sukakties proga. Pramo
gėlę surengė jubilėjantų sū
naus žmona Veronika Masio- 
nienė. Įvyko draugės 
kauskienės svetainiukėj, 
2nd St. Elizabethe. 
dalyvavo suvirs 100. 
vedėju buvo drg. 
ka. Laike skanios 
keletas iš dalyvių 
pas prakalbėtos,
linkėjo ilgo ir geresnio gyve
nimo ateityj. 
Klivinskas 
svočia Mrs.
Newarko. Draugei Masionie- 
nei pagelbėjo prie valgių pa
davimo draugė Skrupskutė ir 
Klivinskienė su savo dukteria, 
ir dar viena buvo, tik pavar
dės nesužinojau. Gaspadinės 
buvo geros. Valgio ir gėri
mo buvo pilnai. Kazimiero 
Augustino muzika buvo gera, 
tik visa bėda, kad maža vie
ta šokimui. Amerikos moteru- 
kės storos ir kaip išeini šokti 
mažoj vietoj, tai ir kojas nu- 
mindžioji vienas kitam.

Ten Buvęs.

Jei kas iki šiol manė, kad 
Great Necko lietuvių koloni
ja yra nykštukas prieš did
miesčių kolonijų dailės vei
klą, kad čia nėra meninių jė
gų ir veiklaus jaunimo, tai 
netikėkite, bet persitikrinkite 
patys, nes ta kompeticija 
įvyks sekmadienį, balandžio 
28 d., Kasmočių svetainėj, 91 
Steamboat Rd. Pirmyn Choras 
suvaidins operetę “Nebaigta 
Kova.” Parašyta Seno Vinco. 
Muziką liaudies ir revoliuci
nėm dainom sutaisė E. Reti- 
kevičiūtė. Tai veikalas, paim
tas iš 1905-6 metų revoliuci
jos laikų, vaizdas Lietuvoj.

Vaidinimas prasidės 5:30 
vai. vakare. Įžanga tik 50c. 
Šokiam gros Geo. Kazakevi
čiaus orkestrą.

Taigi, sekmadienį pasima- 
tykime. Laukiame ir iš toli
mesnių kolonijų. Atsilankyki
te ir pamatykite operetę “Ne
baigta Kova.”

Visus 
Choras.

Berlin. — Anglai-francū- 
zai atakavo vokiečius ties 
Saarbrueckenu. Vokiečiai 
nukovė 15 priešų, o kitus 
nuvijo atgal. Smarkiau per- 
sišaudo kanuolės kai kurio
se vakarų fronto dalyse.

London, bal. 19.—Čia at
vykęs vienas Norvegijos 
valdžios narys praneša, kad 
buvo padaryta du bandy
mai užmušt ar -pagrobt 
Norvegijos karalių Haako- 
ną.

LLD 
rencija 
(April) 
svetainėj, (Darbininkų Svet.), 
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. sckr. O. Zio 
biene. (95-97)

Lietuviy Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

Telephone 
STagg 2-5043

660 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duęna. Taipgi ke

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor} ir kainas.

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

n Ivy

Parduodame (vairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION 
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Birnio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Tei eV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.



Šeštas puslapis

&7 Iš “Laisvės” Kabaus
Pavasarinis “Laisvės” ba

lius - šokiai pereitą sekmadie
nį praėjo labai gražioj nuo
taikoj. Net labai nelemtas 
oras — kelintą dieną Ii jas šal
tas lietus — nepajėgė sudrė
kinti atsilankiusių ūpo, skait
lingas jaunimas ir suaugusieji 
šokių mėgėjai praleido vakarą 
smagiuose šokiuose prie G. 
Kazakevičiaus orkestrus.

Lietus, be abejo, pakenkė 
didesniam vakaro sėkmingu
mui. Taipgi mažiau svečių tu
rėta iš Ne\v Jersey ne vien tik 
dėl oro, bet ir dėl kaimynuose 
—Newarke — įvykusio Siety
no Choro perstatymo. Net 
pati brooklyniškė publika bu
vo pasidalinusi, dalis buvo 
“Laisvės” baliuje, o kiti New
arke, kad pamatyt šaunųjį Sie
tyną perstatant operetę “Ku
protas Oželis,” kurios paruoši
me scenai veikė ir Brooklyno 
žymieji artistai B. L. šalinai- 
tė ir Jonas Valentis.

Vakare šį kartą programos 
neturėta jokios apart išdavimo 
rašomosios mašinėlės, kurios 
laimingu gavėju buvo A. 
Švėgžda, brooklynietis. Grupė 
gerų gaspadinių ir bartende- 
rių aprūpino svečius užkan
džiais ir gėrimais. Būrelis liu- 
teriečių su šeimynomis ir 
draugais sudarė vieną dideli 
svečių stalą, kiti šiaip sau gru
pelėmis vaišinosi. Matėsi gero
kas skaičius biznierių, gerų 
“Laisvės” rėmėjų.

Vyksim ir Mes Svečiuosna

Publikoje teko matyti kele
tą greatneckiečių darbuojan
tis, parduodant bilietus tenyk
ščio lietuvių choro Pirmyn 
perstatysimai operetei šį sek
madienį, balandžio 28-tą. Su 
jais lenktyniavo brooklynietis 
G. Kazakevičius, greatneckie
čių choro mokytojas. Iš viso 
ko atrodo, kad šį kartą brook- 
lyniečiai skaitlingai nuvyks 
pas savo geruosius kaimynus. 
Jie visada skaitlingai dalyvau
ja mūsų svarbiuose parengi
muose, tad kada nors reikia ir 
jiems atsiteisti tuo patim, o 
tam geriausia proga dabar, 
kada jie turės menišką vaka
rą ir kada tai įvyksta gražiau
siu laiku — pavasarį, kuo
met Great Neckas tampa že
mišku šios apylinkės rojumi, 
paskęsta žalumynuose ir ank
stybose gėlėse.

Rep.

“Buk, Kaip Namiškis”
D. Syme, 42-62—157th St., 

Flushing, prieš metus susipa
žinęs G. McCausland ir par
sivedęs jį namo paliepęs “būt, 
kaip namie.” Iš karto, kol 
svečias netikėjo tam vaišingu
mui, viskas buvę gerai, bet 
Šiomis dienomis jis jau pasi
jutęs ant tiek ganėtinu namiš
kiu, kad pasiėmęs Syme’o 
$105. Namiškio privilegijos 
McCauslandui užsibaigė teis
me ir kalėjime.

Thomas Silvino, 23 m., ke
pyklos troko vairuotojas, mir
tinai pašautas netoli 150th St. 
ir Liberty Ave., Jamaica. Ke
turi užpuolikai pabėgo.

Pereitą savaitę Robin Lini
jas laivas Greylock atvežė 
daug aukso, sakoma, mokes
čiams už Anglijos karo me
džiagas. Pereitą mėnesį tos 
pat linijos laivas atvežė $4,. 
000,000 auksu.

Dėlto, kad paukščiai įsitai
sę du lizdus Prometėjaus fon
tane, Rockefeller Centre, fon
tanas nebūsiąs atidarytas iki 
jie išperės ir išskris.

Gatvekariui nušokus nuo 
bėgių prie Broadway ir 115th 
St., išlaužta 30 pėdų geleži
nės tvoros.’ Niekas nesužeista. 
Važiuotė sulaikyta 20 minu
čių.

Du šimtai žydų rabinų New 
Yorke turėjo bendras pamal
das už sėkmingumą kampani
jos žydams pabėgėliams gel-

New 21 niosv

Apiplėšė prie Pat 
Savos Įstaigos t

Savininkas kaf eteri jos, esan
čios prie Jay ir High Sts., per
eitą penktadienį tapo sulaiky
tas dviejų ginkluotų plėšikų 
prie pat savo įstaigos, grasi
nant revolveriais nusivarytas 
už kampo gretimų namų ko- 
ridoriun ir ten iš jo atimta 
$3,600. Plėšimą pravedė taip, 
kad iš šalies atrodytų, jog du 
draugai pasitiko draugą ir 
šnekučiuodamiesi eina sau. Už 
kelių minučių pribuvo būrys 
policijos, bet jau buvo pervė- 
lu, plėšikai buvo pabėgę.

Rep.

Kovoja už Pašalpą 
Bedarbių Šeimai

Workers Alliance pradėjo 
griežtą kovą išgaut pašalpą 
P. Donnangelo šeimai, kurios 
maitintojas prarado WPA 
darbą dėlto, kad jau buvo iš
dirbęs 18 mėnesių. Po to, per 
10 mėnesių, jis gavęs nepilnas 
4 savaites darbo savo amate, 
kaipo cemento maišytojas.

Donnangelo.. gaudavo po 
$66 per mėnesį, kada dirbo 
WPA darbą ir iš to šiaip taip 
gyvendavo su žmona ir trim 
vaikais. Atėmus tą darbą, ne
gaudamas pastovaus darbo 
privatiškoj industrijoj, Don
nangelo kartkartėmis bandęs 
gaut pašalpą, bet jam atsaky
ta, kadangi namelis, kuriame 
šeima gyvena, 49-14 — 103rd 
St., Coronoj, esąs nuosava, 
nors faktinai šeimos jisai ne
šildo — šeima gyvena dviejuo
se kambarėliuose.

Vienatinis šeimos šiltas val
gis per dieną esąs vakarienė 
iš pupelių arba makaronų. 
Pietumis vaikai gauna duoda
mą mokyklose šiltą užkandį, 
o kada nėra mokyklos, negau
na nei šilto užkandžio. Pusry
čiams jie gauną duonos su ar
bata.

Workers Alliance nurodo, 
kad tokioj padėtyje randasi 
daugelis atleistųjų iš' WPA 
darbų, kuriems nepavyko rast 
nesamų darbų privatiškoj 
dustrijoj.

Siūlo Savus “Sweeps”

in-

Bronxo prezidentas Lyons 
siūlė legalizuot ir pravest.Spe
ciales arklių lenktynes šį ru
denį naudai New Yorko ligon- 
bučių.

Queens Vaikams
Queens Parkų Departmen- 

tas skelbia Įeisiąs vaikams iš- 
statyt parodon gražesnius na
minius gyvūnėlius — šuniukus, 
kates ir kitus. Registracijai 
paskutinė diena 26-tą, paro
dos bus 27-tą bal., Van Wyck, 
Highland ir 30th Rd..žaisla- 
vietėse.

P-lė G. Donnelly, 26 
rasta negyva virtuvėj tėvų 
muose, 1957 Kimball St.

m., 
na-

Pirmos Gegužes Paradas bus Balsu 
už Taiką ir Civiles Teises

taiką, prieš karą, 
civiles teises.
Bendros Gegužinės

sušaukta konferen-

šiemetinis gegužinės mar- 
šavimas, kaip matėsi iš antro
sios gegužinei prirengt konfe
rencijos, bus galingu liaudies 
šūkiu už 
taipgi už

Antroji
Komiteto
cija įvyko pereitą šeštadienį, 
Webster Hall. Joj dalyvavo 
500 delegatų nuo 355 organi
zacijų, atstovaujant apie 500,- 
000 narių.

“Už Taiką ir Progresą”

Atidarydamas konferenciją, 
Harry Weinstock, Bendros 
Gegužinės Komiteto direkto
rius, pareiškė, kad:

“Visoje šalyje vyksta no
minacijos. Šie yra prezidenti
nių rinkimų metai. Darbinim- 
kų klasės neatsiklausiama tose 
nominacijose. Pirmoji Gegu
žės yra mūsų nominacijų die-

Areštavo Viršininką
Sekmadienį areštuotas 

George Scalise, Bildingų Ap
tarnautojų Unijos preziden
tas, kaltinimu išgavus iš New 
Yorko viešbučių savininkų ir 
kontraktorių $100,000. Jis 
areštuotas savo rezidencijoj 
Ridgefield, Conn.

šeštadienį, unijos 
1441 Broadway, N. Y., 
areštuota jo sekretorė 
Kay, kaipo liudininkė,
laikyta per naktį kalėjime ne
sukėlus $20,000 kaucijos. 
Patsai Scalise buvo sulaikytas 
po $40,000 kaucijos, bet ne
užilgo abu paleisti užstačius 
bondsus.

na. Mes galime išeit į gatves 
ir balsuot.

“Gegužės Pirmą mes bal
suosimi p'rieš karą, prieš iš
virkščią vartojimą Sherman 
Anti-Trust Akto. Mes balsuo- 
sim prieš prezidento karo ir 
alkio budžetą. Mes balsuosim 
prieš basavimo taksus. Mes 
balsuosim už Marcantonio Bi- 
lių. Mes balsuosim už pravedi- 
mą Anti-Lynching Biliaus. 
Mes balsuosim už taiką, dar
bus ir civiles teises.”

Ištiesų, Pirmos Gegužės pa
radas yra ypatingu balsavi
mu : savo iškabose ir žodžiu 
maršuotojai pareiškia šūkius. 
Juo didesnė minia, tuo dides
nės svarbos priduodama tiems 
šūkiams. Dėlto kiekvienam, 
kam jėgos ir sąlygos leidžia, 
svarbu dalyvauti maršavime.

Paradas bus sudarytas į 16- 
ką divizijų. Maršuos nuo 56th 
St. į Union Square. Lietuviai 
susirinks prie Lietuvių Pil. 
Kliubo ir iš ten sykiu vyks į 
lietuviams paskirtą vietą New 
Yorke. Laikas ir vieta 
bus paskelbta vėliau.

Konferencijoj buvo 
lės jaunimo ir moterų 
Tarpe kalbėtojų buvo
unijų vadų, taipgi dvasiškių, 
veteranų. Abelnai, atstovauta 
įvairių pažvalgų, tautybių ir 
rasių masinės organizacijos — 
pažangiausia dalis Amerikos 
visuomenės.

parade

specia- 
sesijos.
žymių

Unija Reikalauja 
Perbalsavimo

CIO komitetas, kuris dar
buojasi organizavime šviesos 
ir pajėgos bei gaso tiekimo 
įmonėse dirbančių darbininkų, 
reikalauja prašalinimo ponios 
Elinor M. Herrick iš direkto
rės pareigų šios apylinkės 
Darbo Santykių Taryboj, taip
gi reikalauja Edison firmos 
darbininkams naujų balsavi
mų už pasirinkimą unijos.

X-Spindulių Egzaminai 
Tūkstančiam Žmonių

Sveikatos Departmentas 
WPA, kooperuojant Browns- 
villės susiedijos organizaci
joms, tame skaičiuje Tarptau
tiniam Darbininkų Ordinui, 
kuris aukojo tam tikslui sa
vo raštinę, 120 Glenmore 
Avė., .per savaitę ves apylin
kės gyventojų sveikatos eg
zaminus ir bus imami X-spin-, 
dūlių paveikslai, kad patirt 
gyventojų sveikatos stovį.

Šie egzaminai, tačiau, ne
būsią bile gyventojams, bet 
tik organizuotiems į tuo klau
simu suinteresuotas grupes.

SU

ofise, 
buvus 

Ann 
ir iš-

MIRĖ
Martinas Ignatavičius, 

venęsv 81-44 102nd
Ozone Park, L. L, N. Y., mirė 
balandžio 19 d., 1940, Long 
Island College ligoninėj. Bus 
laidotas balandžio 23 d. (ant
radienį), šv. Jurgio kapinėse, 
Shenandoah, Pa.

Velionis susilaukė gilios se
natvės, buvo apie 73 metų 
amžiaus. Dabar laikinai gyve
no pas savo dukterį Alice Puo- 
džiukynas. Paliko nuliūdime 
tris dukteris, žentus ir anū
kus. Mirė nuo susižeidimo’ tie
sės kojos, prisimetus gangri- 
nai. Norint velionis visą savo 
jaunystės geriausį amžių išdir
bo anglių kasyklose ir dauge
liu atvejų buvo gana rimtai 
sužeistas, tačiaus dabartinis 
susižeidimas buvo blogiausis 
ir paskutinis. Senukas buvo 
linksmo būdo ir dar gana stip
rus žmogus, galėjo dar pagy
venti.

Laidotuves prižiūrėjo gra- 
borius J. LeVanda-Levandaus- 
kas.

gy- 
Ave.,

Policistas S. Sullivan, 34 m., 
nusišovęs gėlinyčioj 751 Am
sterdam Ave., N. Y.

Saldainiai iš Lietuvos
Amerikine Lietuvos importo korporacija 

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

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

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

PARDAVIMAI

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
Parsiduoda antraramdai gesiniai 

pečiai, po $3 ir augšči^ju, geriausios 
rūšies šeimom virtuviniai pečiai, pil
nai gerame stovyje. Už tą kainą tai 
Lain veltui. Turiu greit parduoti, nes 
reikia ištuštinti vielą. Prašau tuo- 
iau kreiptis šiuo antrašu. M. Dobins, 
194 Reid Avė., Apart. Al, Brook
lyn, N. Y. (97-99)

SUSIRINKIMAI
Siuvėjų Unijos 54 Skyriaus mėne

sinis susirinkimas įvyks balandžio 
24 d.. 7:30 vai. vakare, Liet. 
Pil. Kliubo salėje, 280 Union 
Visi nariai prašomi dalyvauti, 
yra daug svarbių dalvkų dėl
svarstymo. — Sckr. Ch. Nečiunskas.

(97-98)

Am.
Avė. 

nes 
ap-

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotas kambarys 

Queens, Hempstead ar Freeport 
apielinkėje. 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)

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberial

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

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

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-
$

. senų
n a u Jus 
1uh sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p ą 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

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

(Kampas Roebling St.)

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vyr 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo]

Krautuvėj. , 

Manhattan Liquor Sto-e

ROSIU GARIMŲ

Calverts
Special

ln( (Av(M OHIIUIM Cft

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS' VISOKIŲ

,.......... Z ''—WTfffl

Antradienis, Balandžio 23, 1940

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas

UUltnejJ' Gaminam valgius b 
m A turime Amerlkoi 

ISdirbimo ir impor- 
, tuoti; degtinių, vi

^sy.=:x.ąjsąs:.;. : Z
. Tel. Stagg 2;0788

NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated 
•

J. LeVANDA E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

LlQUOr# gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

S FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

narni; darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barsčiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas plenlSkų valgių 
ir daržovių—virtų Ir Žalių.
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SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

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

Didžiulis armijos bomberis 
R-5 turėjo nusileist vandenyje 
Coney Islande. Policijos lai
velis orlaivį išvilko krantan.

nuo $1.50

tWAY $29.W

augštyn

Daimontai 
Melsvi-balti ir 

perfekto

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži Rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą.

JEW
701 GRAND STREET 

Bet. Graham &
Įsteigta 1892

Fontanlnlų plunksnų 
Ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
E L E BROOKLYN, N. Y.
Manhattan Avės. ’ t

Tel. Stagg 2-2178

DIDŽIAUSIAS“'J0S ESAIEDTniZrČvČ MATĘ IŠ DIDŽIŲJŲPIRKINYS 8 KUB1ŠKŲ PĖDŲ

GENERAL ELECTRIC

tyklte 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- 
dd—100 Didbkų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
didelį 8! Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.”
VISOS DfiŽUTfeS PLIENINES. 
NERODftJANOIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje Šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

Jūs dabsr galite pirkti G-E 
Model LB«B €.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




