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Kas Bus Su Lietuva? 
Svečias R. Matusevičius. 
Kodėl “Humanistai” Tyli?
Visi Išbėgiojo. . .
Jų Darbeliai!

Rašo R. Mizara

Čikagos kunigu “Draugas” 
rašo:

“Lietuvos valstybe yra to
kioje padėtyje, kad ir gud
riausieji politikai neišdrįsta 
atvirai pasakyti, koks likimas 
jos laukia...”

Kodėl jie neišdrįsta pasaky
ti? “Draugas” neatsako.

Tačiau Lietuvos žmonės, 
kurie galvoja ir mokinasi, 
puikiai žino, kad Lietuvą lau
kia graži ateitis. Jau netoli 
ta valanda, kurią Lietuvos 
liaudis bus laisva ir laiminga, 
nes ji pati savo reikalus tvar
kys.

Neseniai iš Lietuvos Ameri
kon atvažiavo R. Matusevi
čius. Jis yra žydų tautybės, 
bet lietuviškai kalba gražiau, 
kaip daugelis lietuvių. Jis tu
rėjo plačių pažinčių su pažan
giąja Kauno inteligentija; ge
rai pažįsta ir bendrą Lietuvos 
padėtį.

Svečias sako, kad Lietuvos 
žmonių ūpas yra labai paki
lęs, nors reakcija nepaprastai 
aštri. Naujos .koncentracijos 
stovyklos steigiamos, į kurias 
tautininkų vyriausybė kiša 
kiekvieną, išdrįsusį pasakyti 
tiesos žodį.

R. Matusevičius gerai pa
žįsta Lietuvos literatūrą ir vi
są kultūrinį judėjimą; brook- 
ly n iečiai turėtų jam suruošti 
prakalbas.

Aš maniau, kad tuojau, kai 
tik p. H. Hooveris išgirs apie 
vokiečių armijos įsiveržimą į 
Norvegiją ir ten karo prasidė
jimą, jis ims rinkti aukas Nor
vegijos demokratijai gelbėti.

Apsirikau!
Jis tyli. Tyli ir mūsų socia

listai^ kurių draugai Norvegi
joj priveisė išdavikų, parda
vusių vokiečiams miestus ir 
krašto uostus.

.Norvegijoj juk buvo kur kas 
geresnė demokratija, negu 
Suomijoj, nepaisant to, kad 
Norvegijoj yra monarchija. 
Tai kodėl dabar * tie “huma
nistai” tyli? Kur jų duosnu- 
mas? .

Atsakymas keri tame: Suo
mija išprovokavo karą prieš 
Sovietų Šąjungą. Kiekvienas 
doleris, aukotas Suomijai, bu
vo sunaudotas kenkti socializ
mo kraštui, kurio Hooveriai, 
Grigaičiai, Michelsonai ir kiti 
“humanistai” taip labai neap
kenčia.

Gi naziai tiems žmonėms 
nebaisūs, kadangi jie palaiko 
kapitalizmą.

Reikia priminti, kad visi 
socialistų lyderiai pabėgo iš 
Oslo tučtuojau, kai tik vokie
čių kariuomenė tą miestą pra
dėjo užimti. Pasiliko tik ko
munistai. Nepaisydami karo, 
jie nesiliauja veikę, nors dar
bo sąlygos yra labai sunkios.

Danijoj socialistai taipgi 
buvo labai valdžioje įtakingi. 
Dabar paaiški, Danijos vokie
čiai nebūtų taip lengvai užė
mę, jei ten nebūtų atsiradę 
pardavikų.

Kur tik socialistai įėjo į val
džią, ten, pasirodo, jie labai 
bjauriai savo tautai pasitarna
vo.

Suomiją socialistai padėjo 
įstumti į karą prieš Sovietus. 
Tasai karas Suomijai lėšavo 
tiek, kad ji negalės atsipeikėti 
per visą gentkartę.

Norvegiją socialistai padė
jo parduoti vokiečiams.

Daniją taip pat,
Francijoj socialistai įeina į 

valdžią, kuri įvedė krašte juo
dą reakciją. Tūkstančiai dar
bininkų veikėjų sukišta į ka
lėjimus. Išleistas įstatymas, 
kuriuo einant, kiekvienas žmo
gus gali būti baudžiamas mir-
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Pranašauja, kad Greit Visa 
Europa Kariausianti

New York. — Pulkinin
kas Frank Knox, leidėjas 
“Chicago Daily News,” čia 
k a 1 b ė d amas suvažiavime 
laikraščių leidėjų, tvirtino, 
kad “už 30 dienų” būsian
čios įtrauktos į karą visos, 
tautos Europoje.

Kas liečia laikraščių liki
mą Amerikoje, tai pulkinin
kas Knox teigė, kad išsilai
kysią “tik spaudos milži
nai”.

Baigia Mobilizuot 
Jugoslavų Armiją

Belgrad, Jugoslavija. — 
Nors viešai nebuvo skelbia
ma mobilizacija, bet slaptai 
jau sumobilizuota du treč
daliai Jugoslavijos armijos. 
Valdžia daro planus iškrau
styt vaikus iš sostinės Bel
grado ir kitų didesnių mie
stų.
Talkininkai Daro Spaudimą 

Jugoslavijai
Padaryta krata Vokiečių 

Kultūros Kliube Belgrade 
ir uždarytas kliubas. Pra
nešama, kad jugoslavų val
džia uždraus pardavinėt už
sieniams mėsą, kiaušinius 
ir kitus valgių dalykus mai-. 
nais už svetimų šalių dirbi
nius; reikalaus vertingų 
pinigų.

Vokietija iki šiol vedė pre
kybą mainais su Jugoslavi
ja.

Derybos dėl prekybos su
tarties tarp Italijos ir Ju
goslavijos vėl atidėtos.

Anglija ir Francija daro 
vis didesnio spaudimo Ju
goslavijai, kad įtraukt jį į 
talkininkų frontą. _i___

Oslo, Norvegija. — An
glų lakūnai numetė kelias 
bombas į patį vidurį Oslo, 
Norvegijos sostinės; pada
re daug nuostolių.

Berlin, bal. 24. — Vokie
čiai užėmė Steinkjer įlanką, 
30 mylių į pietus nuo anglų 
užimto Namsos. Anglai po 
trumpos kovos buvo sumuš- 
ti Steinkjeryj.___________
ties bausme, jei jis arba ji pa
sakys žodį už taiką!

Prieš suvirš 20 metų dar vis 
daugelis žmonių manė, būk 
socialistai nesą toki blogi, 
kaip juos kiti piešia. -

Bet gyvenimo eiga parodė, 
kad jų politika yra žalinges
nė, negu buvo tuomet manyta.

Kur šiandien Vokietija, kur 
Austrija? Juk ten prieš 20 
metų buvo “kuriamas socia
lizmas.”

šiandien ten viešpatauja fa
šizmas.

Kur socialist!] valdomos 
Danija ir Norvegija?!

Sovietų krašte, kur prie 
valdžios vairo stovi komunis
tai, nepaprastu spartumu yra 
kuriamas komunizmas.

Tiesa, prisiėjo taip, kad So
vietų vyriausybė turėjo pa
naudoti griežtas metodas kra
što pardavikams likviduoti, 
bet dėl to ji nūnai yra laimin
ga. *

ORAS. — Šį ketvirtadie
nį šaltoka, dalinai apsi
niaukę.

Italai Kariausią 
Prieš Talkininkus
Anksčiau ar Vėliaui

Roma. — Nežiūrint, ar 
vokiečiams pavyks Norve
gijoj ar talkininkai ims ten 
viršų, vis tiek Italija turės 
kariaut išvien su vokiečiais, 
kaip teigia italų spauda. 
Sako, kad Italija negalės 
pakęst “nachališko” Angli
jos įsibriovimo į Vidurže
mio Jūrą; anglai, girdi, tu
rėsią būt išmušti iš Gib
raltaro, Maltos, Suezo ka
nalo ir kitų viešpataujan
čių pozicijų Viduržemio 
Jūroj. Ta jūra, girdi, turin
ti būt “mūsų Italijos jūra.”

Mussolinis, neseniai kai-1

KARAS NORVEGIJOJ BLOGAI ATSILIEPIA 
ANGLIJAI, SAKO “IZVIESTIJA”

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis “Izvies
tija” rašo, kad Vokietija 
nenorėjo įsivelt į karą Nor
vegijoj:

“Karo fronto praplėtimas 
neatsako Vokietijos reika
lams, O Anglijos imperializ
mas, kuris pakėlė savo ran
ką prieš Vokietiją (per 
Norvegiją), jau patyrė, kad 
tas smūgis atsimušė atgal 
ir drožė svarbiausiems rei- 
kalams pačios Anglijos: jis
užkirto Anglijai _ susisieki
mus su Skandinavijos kraš
tais.”

“Izviestija” nurodo, jog<> 
prekyba su Skandinavijos! 
šalimis Anglam buvo beveik 
tokia svarbi, kaip ir su 
Jungtinėmis 'V ai stij omis, 
“tuom vyriausiu Anglijos 
kontrakto rium”:

“Be galo svarbu Anglijai 
buvo gavimas iš Danijos 
pieno produktų, mėsos ir 
kiaušinių. Dabar jie bus 
siunčiami į Vokietiją. .

“Anglijos anglies pramo
nė priklausė iki aukščiausio 
laipsnio nuo Skandinavijos 
medžių.0 59 procentus visų 
reikiamų sau medžių Angli
ja pirko iš Skandinavijos 
šalių kasykloms, popierai 
ir kitiem reikalam; zir pagal 
1938 metų sutartį su -Angli
ja tai Švedija turėjo pirkt 
iš Anglijos 47 procentus vi
sos anglies, įvežamos į Šve
dija iš užsienių.

“Prasidėjus dabartiniam 
karui tarp talkininkų ir Vo
kietijos, Anglija visu įkaiti
mu supirkinėjo Švedijos ge
ležies rūdą. O švedų gele
žies rūda vaidina gana 
svarbią rolę Vokietijos plie
no pramonėje... Pačioj ka
ro pradžioj Anglija užpir
ko visą bangžuvių aliejų iš 
Norvegijos.

“Anglijai buvo nepapras
tai svarbu uždąryt Skandi
navijos šalių duris vokie
čiams, kad Vokietija iš ten 
nieko negautų, ir tuo būdu 
kirst smūgį opiajai daliai 
Voikietijos ūkio-iekonomijos.

“Bet šitokioj padėtyj Vo
kietijai būtinai reikėjo at-
mušt Anglijos taikomą vo-

i

bedamas, sakė, kad Italija 
galės išstot karan prieš tal
kininkus bėgyje kelių sa
vaičių, u I

Anglija ir Francija šiuo 
tarpu gerinasi Italijai, 
draugiškai su ja kalbasi, 
bet francūzai nežada sugrą
žint Italijai salą Korsiką; 
anglai neketina pervest Ita
lijai punktus, kurie turį 
priklausyt italam Vidurže
mio Jūroje ir palei ją. To
dėl Italija nepaisys gražių 
kalbų iš talkininkų pusės, 
kaip sako italų spauda.

kiečiam smūgį,” kaip rašo 
“Izviestija.”

Vokiečiai Sakosi Sumušę 
Anglus Elverume

Berlin, bal. 24. — Vokie
čiai sakosi sumušę anglus- 
norvegūs Elverum srityje, 
Norvegijoje, ir nuviję juos 
25 mylias tolyn į šiaurius 
nuo Elverumo. Ten dabar 
siaučią įnirtę mūšiai tarp 
vokiečių ir talkininkų.

“Įnirtę Mūšiai” Skager- 
rake ties Švedija

Stockholm, Švedija. — 
Pranešama, kad įvykę du 
žiaurūs mūšiai tarp anglų 
ir vokiečių karo laivų ir 
lėktuvų Skagerrake, jūros 
siaurumoj tarp Danijos ir
Norvegijos. .Sakoma, kad 
rytinėje Skagerrako dalyje 
ties Švedija dalyvavę kau
tynėse dešimt anglų ir vo
kiečių naikintuvų.

Teigiama, kad kariniai 
anglų laivai užpuolę ketu
ris kareivinius vokiečių lai
vus, plaukiančius į Norve
giją su kareiviais, ginklais 
ir amunicija. Mūšių pasė
dos dar nežinomos.

Anglai Paskandinę Stambų 
Vokiečių Laivą

»

London. — Sugrįžęs an
glų submarinas pranešė, 
kad jis paskandinęs vokie
čių laivą, 9,000 tonų, kuris 
vežęs kareivius į Norvegiją.

EXTRA!
Natchez, Miss., bal. 24.— 

Per gaisrą negrų šokių sve
tainėje čia sudegė Ž03 žmo
nės ir sužeista 40.

London, bal. 24. — Angli
ja prašo Sovietus daryt 
prekybos sutartį su ja ir pa- 
tiekt daiktiškus dėl to pa
siūlymus Anglijai.

London, bal. 24.:—, Anglai 
iš oro bombardavo vokiečių 
lėktuvų stovyklą saloj Sylt.

Paryžius, bal. 24. — Va-
karų fronte nieko naujo.

Areštavo Buvusį Jugosla
vijos Ministerj

Belgrad, Jugoslavija. — 
Tapo suimtas buvęs Belgra
do policijos galva, buvęs vi
daus ministeris Milanas 
Achimovič. Jis įtariamas, 
kad ėmęs pinigus iš Vokie
tijos ir Italijos.

Kelios dienos pirmiau 
areštuotas M. Stojadinovič, 
buvęs ministeris pirminin
kas, kad jis turėjęs ryšių 
su svetimų kraštų agentais.

Sovietai Sako, kad Jie 
Neis į Šį Karą

Maskva. — Anglija gir
dėjo radio kalbą iš Maskvos 
apie karą Norvegijoj. So
vietinis radio bal. 23 d. pa
reiškė anglų ir vokiečių 
kalbomis, kad “Sovietai ne
dalyvaus šiame kare tarp 
talkininkų ir vokiečių, o lai
kysis savos bepusiškumo 
politikos vis tiek, ar Fran
ci j ai ir Anglijai tas patin
ka ar ne.”
Talkininkai Stengiasi Įvelt 
•v ir Švedijątį Karą

Maskvos radio kaltino 
Angliją ir Franciją, kad jo- 
dvi padarė pirmus žings
nius laužyt Norvegijos be- 
pusiškumą, o dabar gręsia 
pavojus ir Švedijai:

“Kraujas yra liejamas 
šalyje, kur taika viešpata
vo per 200 metų su viršum 
(Norvegijoj). Iš eilės seka 
Švedija. Anglija ir Franci
ja daro viską, ką tik gali, 
kad įtraukt ją į karą, ir 
svarsto, kokias kitas šalis 
Anglija ir Francija galėtų 
panaudot tuo pačiu būdu.”

Spėja, kad Vokiečiai 
Imą į Sląstus Daugį 
Anglą Norvegijoje

Stockholm, Švedija.—Šėl
sta mūšiai tarp vokiečių ir 
talkininkų dviejose vietose 
Norvegijoj, į šiaurius nuo 
Oslo ir į šiaurius nuo 
Trondheimo. Katrie laimi, 
iš tikro nėra žinios, kaip 
rašo O. D. Toliušis, New 
Yorko Times koresponden
tas, buvęs brooklynietis lie
tuvis,' ;dabar esantis Švedi
joj

Bet Toliušis spėja, kad 
vokiečiai sumušę anglus 
Lillehammeryj, nužygiavę 
nuo Renos iki Asmoto, 
atakuoją anglus ir jų tal
kininkus iš šono ir imą 
stambias anglų jėgas ten 
kaip į sląstus.
Talkininkai Padare Didelių 
Nuostolių Stovyklom Vo

kiečių Lėktuvų
Anglų - francūzų lėktu

vai bombardavo dvi vokie
čių orlaivių stovyklas prie 
Oslo ir taip pat “netyčio
mis” sunaikino daug namų 
pačiame Oslo. Anglų lėktu
vai bombardavo ir vokiečių 
orlaivių stovyklą Aalborge, 
'Danijoj. Šiais oro žygiais 
talkininkai padarė didelių 
nuostolių . vokiečiams tose 
stovyklose.

Berlynas Perspėja 
Švediją Laikytis 

Bepusiškai
-----------------------------------«G> _____
Daugiau Vokiečių Jėgų Pa- Berlin. — Vokiečių spau- 

siųsta į Norvegiją da persergėjo Švediją, kad 
Berlin, bal. 24. — Vokie- Jinai turi bepusiš-

čiai perkėlė daug naujų jė- kūmo, o iki, šiol švedai per 
gų į Norvegiją: kareivių, savo laikraščius ir radio, 
ginklų ir amunicijos. :gh‘di, kalbėję kaip Anglijos

Vokiečių lėktuvai bombo- Francijos agentai.
mis pavojingai sužeidė vie- . Vokiečiai ypač protestuo- 
ną anglų karinį laivą nai- ja,^kad Švedijos .laikraščiai 
kintuvą ir du kareivinius ra&e, kad vokiečių lakūnai 
laivus Namsos prieplauko- tiksliai kulkasvaidžiais žu- 
je, kaip skelbia vokiečiu Norvegijoj moteris ir 
komanda. vaikus Trondheimo srityje.

Stockholm, Švedija, bal. 
24. — Švedai patvirtina, 
kad vokiečiai nuvijo an
glus, francūzus ir norve
gus 6 mylias toliau į šiau
rius nuo Steinkjerio, Nor
vegijos prieplaukos, esan
čios į šiaurius nuo Trond
heimo.

Slaptybė dėl Roose- 
velto Pasikalbėjimo 

Su Kanados Premjeru
Warm Springs, Georgia. 

—Atsilankė čia Kanados 
ministeris pirmin. Macken
zie King pas prezidentą 
Rooseveltą. Jiedu privačiai 
kalbėjosi, apie valandą. Lai
kraščių korespondentai no
rėjo sužinot, pasikalbėjimo 
turinį, bet jiem nieko ne
leista apie tai žinot.

Prez. R.ooseveltas po to 
dar persergėjo laikraščių 
reporterius, kad jie nemė
gintų statyt bet kokius 
klausimus kanadiškiam 
premjerui Kingui ir už
draudė “spėliot”, apie ką 
jiedu kalbėjosi. Roose vel
tas pridūrė, kad šis Kana
dos premjero atsilankymas 
pas jį “visiškai nieko, ne
reiškia.” Jiedu, girdi, šne-š 
kėjosi tik kaip seni asme- į 
niški draugai.

Neatsakyti Klausimai
Laikraščių koresponden

tai buvo pasiruošę, be kit
ko, statyt tokius klausi-j 
mu£: Kaip bus su Green- 
landija, Danijos kolonija, 
kuomet dabar vokiečiai yra 
užėmę Daniją? Ar paliečia 
Amerikos bepusiškumą ga
benimas ginklu ir amunici
jos iš Jungtinių Valstijų į 
Kanadą? Ar sutinka su 
tuom bepusiškumu pardavi
nėjimas Kanadai privačių 
laivų, kurie priklausė Ame
rikos piliečiams ir kurie 
bus paversti kariniais An
glijos laivais? ir tt.

Prezidentas Rooseveltas 
per savo sekretorių sakė 
laikraščių reporteriams, 
kad jo pasikalbėjimas su 
Kanados premjeru “nelie
tęs jokį Amerikos ar Ka
nados politikos klausimą.”

Berlin, bal. 24. — Vokie
tija atsiprašė Švediją dėl 
vokiečių lėktuvų skridimų 
per Švediją. Sako, jie tik 
netyčia lėkę per Švediją.

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

Spėja, kad Vokiečiai Užpul
sią Švediją ♦

London. — Čionaitinis 
anglų radio skelbė, jog kai 
anglai ir francūzai prispir- 
šią vokiečius Norvegijoj 
“prie sienos”, tai, girdi, vo
kiečiai užpulsią Švediją.

Vokiečiai Atkirtę An
glus nuo Prieplauką; 
Suėmę Daug Ją Karią

Berlin, bal. 24. — Vokie
čių komanda praneša, kad 
jie sukirtę anglus ir norve
gus už 60 mylių į šiaurius 
nuo svarbaus prieplaukos 
miesto Trondheimo, Norve
gijoj.

(Radio pranešimais bal. 
24 d., norvegai taipgi pri
pažįsta, kad talkininkai pri
versti trauktis toliau nuo 
Trondheimo.)

Vokiečiai nuo Trondhei
mo toliau žygiuoja į šiau
rius linkui Namsos.

Vokiečių lėktuvai baisiai 
bombardavo anglų laivus, 
kurie mėgino iškelt dau
giau savo , kariuomenės į 
Andalsnes. ’

Sako, Baisiai Pleškinę 
Talkininkus

Pasak vokiečių, tai jie 
oro bombomis sunaikinę vi
sas kariškai svarbias talki
ninkam vietas' ir pastatus 
Andalsnese ir apygardoj, ir 
viskas ten degą, plešką ir 
rūkstą.

Vokiečių lakūnai Andal
snese sunaikinę du kareivi
nius anglų laivus ir pavo: 
j ingai sužeidę vieną anglų 
naikintuvą.

Vokiečiai Andalsnese ir 
aplinkumoj supleškinę oro 
bombomis geležinkelių sto
tis, tiltus ir anglų sandė
lius. Anglai, kurie buvo iš
ėję iš Andalsnes, dabar esą 
■atkirsti nuo tos prieplau
kos, ir negausią maisto, 
amunicijos ir kitų karinių 
reikmenų.

Vokiečiai, girdi, panašiai 
atkirtę anglų kariuomenę 
nuo prieplaukų ir reikmenų 
taip pat Namsos ir Lille* 

I hammer srityse; o į šiau
rius nuo Lillehammerio tai 
vokiečiai sunaikinę bei pa
ėmę į. nelaisvę du tūkstan
čius anglų, francūzų ir nor
vegų kariuomenės, o dau
giausia tai kanadiečių.



Antras puslapis

JAISV®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
. every day, except Sunday 

Established April 5, 1911
427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NE YORK 

Tel. Stagg 2-8878
President........................ Jos. Kairys
Secretary-Treasurer ... J. Gasiunas
Editor..................................Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year........................ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ..---------  $6.00
Foreign countries, per year ............... $6.50
Canada and Brazil, per year --------  $5.50
United States, six months ................  $3.00
Brooklyn, N. Y., six months ........... $3.25
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Pikietavimas Yra Teisėtas, 
Legališkas!

Visoj eilėj Amerikos miestų ir valsti
jų samdytojai buvo bepradedą kovą 
prieš darbininkų pikietavimą fabrikų 
streiko metu. Kai kur jiems pavyko net 
įstatymus pravesti prieš pikietavimą. 
Pavyzdžiui, Kalifornijoj ir Alabamoj tų 
valstijų seimeliai priėmė įstatymus, 
padarančius pikietavimą nelegaliu. O kai 
organizuoti darbininkai kreipėsi į pa
minėtųjų valstijų aukščiausius teismus, 
reikalaudami tuos “įstatymus” paskelbti 
nelegaliais, tai paminėtieji teismai dar
bininkų reikalavimus atmetė ir anti-pi- 
kietinius “įstatymus” padarė “legaliais.”

Tuomet buvo kreiptasi į aukščiausįjį 
šalies teismą. Pastarasis pereitą pirma
dienį išnešė sprendimą, kad Kalifornijos 
ir Alabamos valstijų “įstatymai” prieš 
pikietavimą fabrikų, yra nelegalūs. Ki
tais žodžiais, pikietavimas yra legalus 
dalykas. Tik vienas teismo narys, James 
C. McReynolds, balsavo prieš šį spren
dimą.

Beabejo, organizuoti ir neorganizuoti 
Amerikos darbininkai pasidžiaugs šiuo 
aukščiausiojo tribunalo sprendimu. Re
akcininkams tai bus didelis smūgis.

Katalikų Organas Pradeda 
Praregėti

Amerikos katalikų laikraštis “The 
Commonweal” aną dieną parašė edito- 
rialą apie kongresmano Dieso pasimo- 
jimą prieš civilines žmonių laisves. Kaip 
žinia, kongresmanas Diesas, be to, kad 
jis tęsia “anti-amerikinės veiklos tyri
nėjimus”, yra pasišovęs pravaryti per 
kongresą reakcinį bilių. Tasai bilius, pa
sak p. Dieso, reikalausiąs, kad visos po
litinės organizacijos, turinčios ryšių su 
tarptautinėmis organizacijomis, privalės 
užsiregistruoti pas valstybės sekretorių. 
Josios turėsiančios priduoti ten visus sa
vo viršininkų vardus, taip pat ir narių 
vardus ir antrašus.
' “The Commonweal” tuojau suprato, 
kame dalykas. Katalikų laikraštis-žymi, 
kad tokis įstatymas, jei jis pavyktų Die- 
sui pravaryti per kongresą, būtų galima 
panaudoti ne tik prieš komunistus ir ki
tas darbininkų organizacijas, bet ir 
prieš katalikus, kadangi katalikai turi 
ryšių su Roma. Faktinai, visas katalikų 
judėjimas Amerikoje yra tampriai susi
jęs su Vatikanu, su tarptautine katalikų 
organizacija.
/Aišku, tokis įstatymas, jei pataptų 
įstatymu, būtų pirmiausiai taikomas 
prieš komunistus. Bet kiekvieną kartą, 
kada reakcininkai taiko ką nors komu
nistams, jie tuo pačiu sykiu taiko ir vi
sam darbininkų judėjimui,—organizuo
tam darbininkų judėjimui. Šitam atsiti
kime, jis paliestų ir katalikus ir kitas 
tikybiškas organizacijas. •

Taigi “The Commonweal” pareiškia, 
kad katalikai prieš tokį Dieso pasimoji- 
mą yra pasirįžę kovoti. Laikraštis smer
kia šių dienų Dieso komiteto žygius, kur 
jis nelegaliai darė užpuolimus ant ko
munistų ir IWO raštinių.

Ypatingą turime dalyką: kai anglų ka
talikų laikraštis Dieso komiteto žygius 
smerkia, tai lietuvių katalikų spauda, 
kurią kontroliuoja kunigai, jį visaip gi
na, keldama į padanges!

Ar ne laikas Amerikos lietuviams ka
talikams darbo žmonėms pagalvoti ir pa
sakyti savo-laikraščių redaktoriamSp-kad
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jie liautųsi rėmę reakcinius Dieso komi
teto žygius, kurie yra anti-amerikoniš- 
ki, kurie laužo Teisių Bilių, kurie mina 
po kojomis civilines Amerikos žmonių 
teises!

Žinios iš Lietuvos

Negrų Jaunimas Taria Savo Žodį
Šiomis dienomis New Orleans mieste 

užsibaigė pietinių valstijų negrų jauni
mo konferencija. Tai buvo ketvirtoji ei
linė konferencija, kurioje dalyvavo iš vi
sų pietinių valstijų negrų jaunimo atsto
vai. Suvažiavę negrai jaunuoliai tarė sa
vo žodį visa eile svarbių visuomeninių 
klausimų, liečiančių tiek negrus, tiek bal
tuosius darbo žmones.

Savo priimtam pareiškime — prokla
macijoj — negrų suvažiavimas sakė:

“Mes esame negrų jaunimas iš pieti
nės žemės. Išklausykite mūsų balso:

“Mes šaukiamės į jus nuo tos žemės, 
kuri iš mūsų tapo atimta; mes esame 
bežemiai... Mes reiškiame savo balsą iš 
pašalpas gaunančių eilių, į kūriau mes 
tapome suvaryti ne dėl mūsų kąltės, į 
kurias mus suvarė beprotiški ir godingi 
samdytojų interesai. Mes reiškiame pro
testą prieš nežmonišką ir siaurutį biu
džetą mūsų kasdienei duonai įsigyti. Mes 
šaukiamės iš kalėjimų prieš barbarišką 
linčo įstatymo viešpatavimą; prieš me
lagingą šauksmą prieš mus apie užpuoli
mus ant baltų moterų; prieš prigavikiš- 
ką neva teisėtumą, taikomą mums ir 
mūsų žmonėms, šis tai yra mūsų balsas! 
Tai balsas negrų jaunimo. Išklausykite 
mus!”

Konferencijoj buvo pranešta, jog pie
tinių valstijų negrai—tiek jaunimas, 
tiek senimas—vis labiau ir labiau prade
da dėmėtis krašto politika. Nepaisant vi
sokių suvaržymų, jie, negrai, rįžtasi pa
naudoti savo teises, kaipo piliečių, ir yra 
nusitarę balsuoti. Tokiam, sakysime, 
Miami mieste (Floridoj) prieš penkerius 
metus negrų balsavimui buvo užsiregis
travusių balsuoti tik 500 asmenų, o šie
met ten jau yra užsiregistravusių net 
iki 4,000.

Tai džiuginąs reiškinys. Juo greičiau 
negrų rasė Amerikoj “atsistos ant kojų” 
ir pradės smarkiau dalyvauti politikoje 
ir darbo unijose, tuo greičiau jų ir viso 
krašto darbo žmonių judėjimas sustip
rės ir gyvenimas pagerės.

Sovietų Laikraštis apie Karą 
Norvegijoj

Sovietų Sąjungos Karo Laivyno orga
nas “Krasnyji Flot” daro peržvalgą ka
ro Norvegijoj. “Krasnyji Flot”/Raudo
nasis Laivynas) kaltina už karąi' .Skandi
navijoj Anglijos valdonus, kurie, norė
dami sugriauti Vokietijos ir Skandina
vijos prekybą, veržėsi į Norvegijos van
denis, statė minas ir net buvo pasirengę 
okupuoti Norvegiją; bet vokiečiai pir
miau okupąvo strategines vietas, negu 
anglai suspėjo.

“Raudonasis Laivynas” rašo, kad nors 
anglai ir ruošėsi įsiveržti į Skandinaviją, 
bet Vokietijos staigus išstojimas, paėmi
mas Danijos, įsiveržimas Norvegijon la
bai anglus nustebino ir pribloškė.

Laikraštis numato, kad vokiečiai, pir
mieji užimdami strategines Norvegijos 
prieplaukas, uolingus kalnus, fjordus, 
užkariavo prieš anglus pirmenybę ir at
sistojo į poziciją, iš kurios jie turi pro
gos laimėti.

Laikraštis daro išvadą, kad Anglijos 
išsodinimas kanadiečių, čiužininkų, į 
šiaurės nuo Narviko prieplaukos, yra ne 
tiek žingsnis, kad pastojus Vokietijai 
okupavimą Norvegijos, kiek žingsnis, 
kad karan įvėlus dar ir Švediją.

Laikraštis numato, kad, jeigu Angli
jai būtų rūpėję vien išmesti vokiečius 
iš Norvegijos, tai anglai turėtų dėti vi
sas pastangas Skagerrak užlajoj, kad 
ten pastojus vokiečiams kelią privešti 
padrūtinimus ir amuniciją į Norvegiją, 
nors laikraštis numato, kad ir ta kova 
būtų labai sunki, kadangi vokiečiai nak
ties tamsoj gali pristatyti pagalbą, o die
ną orlaiviais.

“Raudonasis Laivynas” sako, kad kol 
kas dar yra peranksti daryti galutinas 
išvadas iš karo Norvegijoj, bet pati pra
džia yra pasekminga vokiečiams, kurie 
užėmė strategines prieplaukas, gelžke-^ 
liūs, visas svarbiausias komunikacijos li-‘ 
nijas ir pristeigė orlaivių punktų, iš ku
rių galės pulti ne vien anglų jėgas Nor- 
-vogijojr bet net pačią Angliją.

LAIS V fi

Demonstracija, kurią Meksikos miesto darbininkai suruošė prieš imperialistus. 
Demonstrantai parėmė prez. Cardenaso politiką dėl aliejaus šaltinių konfiska
vimo. Iškaboj skaitome: “Meksika yra draugiška Jungtinių Valstijų žmonėms 
ir vyriausybei,, bet niekad ji nebus draugiška tarptautiniam imperializmui.

Sovietai ir Lietuva Ištiki
mai Vykdo Savo Sutartis

Kaunas, bal. 20. — Pasi
rašyta Berlyne nauja pre
kybos sutartis tarp Lietu
vos ir Vokietijos. Sutartis 
žymiai padidina ir praple
čia ūkiškus santikius tarp 
šių dviejų šalių.

Ministerio Pirmininko Kal
ba apie Gamybos 

Smarkinimą
Kaunas, bal. 20. — Lietu

vos ministeris pirmininkas 
A. Merkys pasakė kalbą 
“Pienocentro” suvažiavime, 
kur dalyvavo 615* atstovų.

A. Merkys kalbėjo apie 
milžinišką Lietuvos ūkio 
pažangą vadovybėje vy
riausybės ir pagal jos nu
rodymus. Jis ragino ir to
liau vystyt darbštumą ir 
intensyvę gamybą.

Kaip Eina Karas Norvegijoj
Jau prabėgo dvi savaitės 

karo Norvegijoj ir kaip ku
rias išvadas galima padary
ti. Kaip buvo galima lauk
ti, taip ir atsitiko: Norve
gija virsta aštrių kovų su
sikirtimo lauku. Vokietija 
laiko užėmus svarbiausias 
p r i e p 1 aukas, strateginius 
punktus, kuriuos pačiupo 
pirmose dienose. Anglija ir 
Franci j a garsinasi, kad jos 
taip pat jau keliose vietose
išsodino armiją ir ruošiasi 
vokiečius iš Norvegijos iš
trenkti.

Vokietijos pozicijos. Vo
kietija turi savo rankose 
sostinę Oslo, prieplaukas 
Hacten, Kragero, Kristian- 
sand, Stavanger, Hauger- 
sund, Bergen, Alesund, Kri- 
stiansund, Trondheim ir 
net Narviką. Tai svarbiau
sios Norvegijos prieplau
kos, daugelis jų sujungta 
geležinkeliais ir todėl vo
kiečiai plečia užėmimo plo
tą.

Talkininkų pozicijos. An
glija ir Francija sako, kad 
jos turi išsodinę armijos 
dalis į šiaurės nuo Narviko, 
į pietus nuo Narviko, bū
tent Badoe ir Mo prieplau
kose. Sako, kad turi armi
jos dalis Namsos ir Andal- 
senes prieplaukose. Tenka 
abejoti dėl Andalsenes, nes 
vokiečiai į pietus turi Ale- 
sundo prieplauką, kuri kon
troliuoja įplaukimą į An
dalsenes prieplauką, ir į 
šiaurės turi Kristiansund 
prieplauką.

Dviejų savaičių karas 
Norvegijoj parodė: (1) 
Kad Anglijai ir Franci j ai 
nepavyko karo laivų pagel- 
ba nukirsti Vokietijos susi
siekimą per Skagerrak 
siaurumą. (2) Kad karo or
laiviai, iš Vokietijos pusės, 
pasirodė naujas aštrus gin
klas prieš karo laivus. (3) 
Kad Anglija ir Francija tu
rėdamos daug galingesnį 
karo laivyną, nukirtę Vo
kietijai vandens susisieki
mą su Narviku, sunaikinę 
Narviko užlajoj vokiečių 
karo laivus, o vis vien per 
dvi savaites negalėjo atsi
imti Narviką ir ten sunai
kinti neskaitlingas vokiečių 
karo jėgas. Vėlesni prane
šimai sako, kad Narviko 
vokiečiai gavo pagalbą or
laiviais ir net puolimą iš
vystę į šiaurius, kad iš
trenkti . anglus iš Norvegi
jos. (4) Kad vokiečiai nega
li taip greitai vystyti savo 
“žaibo karą” Norvegijoj, 
kaip tai buvo Lenkijoj. 
Norvegija yra mažesnė plo
tu už Finliandiją ir mažės-

nė gyventojais. Vokiečiai 
turi daug geresnes pozici
jas Norvegijoj—prieplau
kas ir gelžkelius, negu ru
sai turėjo Finliandijoj, bet 
ir jie ten susitiko su gamtos 
kliūtimis—kalnais, upėmis 
ir norvegų nedidele armija. 
(5) Vokiečiai jau perkirto 
Norvegiją į tris dalis—vi
duryje nuo Trondheim 
prieplaukos iki Švedijos, at
likdami 55 myl. ir nuo Nar-
viko iki Švedijos-20 mylių. 
(6) Jeigu vokiečiai ir neiš
silaikys Narvike, tai jie ant 
tiek sugriaus tą prieplauką 
ir gelžkelį linkui Švedijos, 
kad vargiai jis bus Anglijai 
ir Francijai naudingas. (7) 
Norvegų armiją nebuvo ga
lima pilnai mobilizuoti, nes 
pačioj pradžioj vokiečiai 
pačiupo į savo rankas svar
biausias prieplaukas, mies
tus, o todėl ir visas ketu
rias gelžkelių linijas. Nor
vegų armija atsidūrė ne
malonioj padėtyj ir todėl, 
kad jos ginklų ir amunici
jos fabrikai Kongsberge 
pateko į vokiečių rankas, 
tat Franci jos ir Anglijos 
amunicija netinka norvegų 
armijai. (8) Nors iš Švedi
jos žinios ir yra pataikau
jančios Anglijai ir Franci
jai, bet kol kas Švedija lai
kosi neutrališka. (9) Gam
tos kliūtys—khlnai, upės, 
gilios užlajos, daug pasitar
naus vokiečiams prieš an
glus ir francūzus. Gal būti 
todėl anglai ir francūzaį 
tiek daug kalba apie “išso
dintą jų armiją”, bet jos 
veikimo per dvi savaites 
nesimatė. Tūli karo specia
listai bijo, kad Anglija ir 
Francija nepralaimėtų Nor
vegijoj, taip, kaip 1915 me
tais jos pralaimėjo prie 
Dardanellų. (10) Vis vien 
Anglijos ir Franci jos val
donai negali pasiduoti Vo
kietijai. Jie norėjo karo 
Skandinavijoj, jie provoka
vo tą karą, jie siūlydami 
pagalbą Finliandijai, norė
jo Skandinaviją įvelti ka
ran; jie laužė Norvegijos 
neutralitetą laivais, orlai
viais ir minas (Statydami,

Nuskandinta Vienas Norve
gų Laivas ir Du Holandy
Rotterdam, Holandija. — 

“Dėl nežinomos priežasties” 
nuskendo prekinis Holandi- 
jos laivas “Bernice,” 951-no 
tono, palei Norvegiją.

Susprogo ir paskendo ho- 
landų laivukas “Beb,” 151- 
no tono, įplaukęs į vokiečių 
uždraustus vandenis.

tat dabar turi ten karą. An
glija ir Francija turi viltį 
nugalėti vokiečius Nor
vegijoj, ištrenkti juos atgal, 
ir tada per Daniją ir Šve
diją vystyti užpuolimą ant 
Vokietijos. Vokietija gi iš 
savo pusės turi viltį užimti, 
jeigu ne visą Norvegiją, tai 
iki Namsos, visą pietinę ir 
centralinę dalį, su jos prie
plaukomis ir geležinkeliais, 
pristeigti orlaivių ir subma- 
rinų bazių ir iš jų pulti An-

D. M. š.

Vilnius.—ūkinis gyvenimas 
Vilniuje ir srityje diena iš 
dienos gyvėja, steigiamos vis 
naujos bendrovės. Ūkiškam 
gyvenimui kredituoti čia įsi
steigė savo skyrius Lietuvos 
Bankas, ūkio Bankas, Komer
cijos Bankas, Centralinis žydų 
Bankas, kurie turi pakanka
mai darbo ir kurių veikimu 
gyventojai yra patenkinti. Vie
tos gyventojai sakosi nematę 
lenkų laikais tokio greito ir 
lankstaus, elastingo ir man
dagaus patarnavimo. Paga- 
liaus, kreditas dabar yra žy
miai pigesnis, negu anksčiau.

TIRIAMOS VILNIAUS KRAŠTO 
VASARVIETES

Dabar tiriamos Vilniaus 
krašto vasarvietės. Pirmoji 
ir didžiausioji vasarvietė 
yra Varėnoje. Ši vasarviei- 
tė yra tinkamiausia vasaro
ti. Antra žymesnė vasarvie
tė yra Paheriuose, kur yra 
specialiai pastatytų vasar
namių ir kurioje yra dveje
tas svetainių, kuriose gali 
apsistoti didesnis ekskur
santų skaičius. Daugelis 
savininkų parduoda vilas. 
Šioje vasarvietėje bus nau
jų išplanavimų ir paskirti 
nauji sklypai, kurie bus 
parduodami norintiems 
pirkti.

Panerių vasarvietė yra 
arti Vilniaus miesto ir todėl 
labai tinka greitam vasaro
jimui, nes yra greit pasie
kiama iš Vilniaus miesto. 
Paneriai vasaros metu pri
lygsta Kauno A. Panemu
nei. Panerių vasarvietė pa
togi ir tuo, kad čia labai ar
ti vanduo, gražūs Neries 
krantai, miškas pušinis ir 
kt. Viena žymiausių vasa
rojimo vietų, žinoma, yra 
Trakai, nors jie daugiau 
p r i t a i k yti ekskursijoms, 
s p o r t ui, šventadieniniams 
pobūviams ir p, Trakų mie
stas nėra pritaikytas ilges
niems vasarojimams. Trakų 
ežeras turės būrinių valčių 
ir kitų pramogų. Čia numa-

tomą pastatyti didesnf tu
ristiniai namai. Labai tin
kama vasarvietė yra Šven
čionėliai, kurie turi puikų 
mišką, gražius vaizdus, ar
ti vandenį, smėlynus. Nors 
ji dabar yra užimta karo 
pabėgėlių, tačiau vasarai ji 
bus pritaikyta vasarojimo 
reikalams. Š v enčionėliuose 
galės vasaroti apie 1,500 as
menų. t

Vilniaus miestas jau ruo
šiasi priimti didesnį skai
čių ekskursantų, kurių va
sarą ypatingai padaugės. 
Tuo tikslu ruošiami namai, 
kurie galėtų priimti dides
nius ekskursantų kiekius. 
Vilniaus miestas, bendrai, 
yra sutvarkomas, paruošia
mi jo planai ir 11.

Vilniaus miesto susisie
kimo įstaiga dabar labai 
užsiėmusi susisiekimo tvar
kymu, nes atšilus orui, vis 
daugiau gyventojų naudo
jasi auto susisiekimu. Pas
kutiniu laiku keleivių padi
dėjo per 50 nuoš. daugiau, 
negu žiemos metu. Kai 
miestas pratęs linijas, ke
leivių judėjimas dar dau
giau padidės.

Daugelis karo pabėgėlių 
jau išvyko iš Vilniaus ir ap
sigyveno Lietuvos provinci
joje, kur rado tinkamesnes 

(Tąsa ant 8-čio pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
Aplankymas Kanados

Klausimas
Su žmona ketinu važiuoti 

į Kanadą. Esu pilietis, bet 
mano žmona ateivė. Ar Ka
nada mus įleis?

Atsakymas
Amerikos pilietis be kliū

čių gali vykti į Kanadą, pa
sisvečiuoti. Pasiimk su sa
vim pilietystės popieras, 
Amerikos pasportą, Ameri
kos gimimo metrikus, nes

Kanados imigracijos per
žiūrėtojai to reikalauja. 
Jeigu žmona turi imigran
to identifikavimo kortelę 
arba pasportą, lai su savim 
nešasi. Bet jeigu neturi tų 
dokumentų, ji turi žinoti 
ant katro laivo ir kada at
važiavo į Jungt. Valstijas. 
Jeigu Kanadoj ją sulaikytų, 
tai telegrama pasiųsta į 
atvažiavimo .uostą patikrin
tų jos legališką įleidimą į 
Jungt. Valstijas.

FLIS.
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Akmuo, Kurio Estijai Dau 
Kas Pavydi

Buvus Estijoje, pirmon 
galvon norisi kaiką papasa
koti apie jų turimą degak- 
menį (skalūną), nors tai 
nebuvo pirmoji įdomybė, 
kurią mes Estijoje pamatė
me.

Šaltą rytmetį, sniegui po 
kojomis gurgždant, malo
nių estų žurnalistų lydimi' 
mes lietuviai ir latvių kole
gos sėdome į traukinį, kuris 
eina Narvos linkui, atsieit 
ne toli SSSR sienos, ir pa
keliavę apie ketvertą valan
dų privažiavome to degak- 
menio kasyklas ir fabriką 
Kohtloje.

Važiuodami į Kohtlą dve
jetą kartų pakeliui matėme 
moderniškus Vezuvijus — 
dirbtinius kalnus, kurie su
pilti iš sudegusių akmenų 
pelenų. Ypač tie kalnai įs
pūdingai atrodo vakare, kai 
iš vagonečių kalno viršū
nėje išverčiami žaižaruoją 
pelenai ir atrodo, kad tik
rai tai kraterio esama, iš 
kurio veržiasi deganti lava.

Kohtlos kasyklos ir ak
mens perdirbimo fabrikas 
yra pirmas Estijoj, įsteig
tas 1918 metais ir dabar 
priklauso valstybei. Be šio 
fabriko kitose vietose yra 
dar 5 fabrikai, kurie pri
klauso privačiam estų ir už
sieniečių kapitalui.

Jau Talino gelž. stotyje 
pastebėjome garvežius, pri
krautus pilkai žalsvo ak
mens vietoj anglių. Pake
liui teko dažnai matyti va
gonų platformas apkrautas 
tuo akmeniu.

Pagaliau teko ir ranko
mis paliesti patį akmenį, 
pamatyti jo kasyklas ir jo 
apdirbimą.

Degakmenio klodai po 
žeme yra negiliai prie Suo
mijos įlankos išeina beveik 
į paviršių. Kohtlos kasyk
los yra maždaug 6-r-7 met
rus po žeme. Juo toliau į 
pietus, tuo slouksniai gilė
ja ir pagaliau visai dings
ta. Tokio pat degakmenio 
turi ir SSSR kitoje Suomi
jos įlankos pusėje. Šiaip jau 
šis akmuo yra didelė rete
nybė pasaulyje, nes jo dar 
surasta Škotijoje ir Man- 
džiuke.

Mus vedžiojęs inžinierius 
paaiškino, kad tas akmuo 
esąs jūrų perijodo pader
mės, turįs maždaug 300 mi
lijonų metų amžiaus. Jis su
sideda iš įvairių anuometi
nių jūros gyvūnų liekanų, 
nes laikui bėgant gyvūnė
liai stipo, gulė dugne, pas
kiau viršum jo susiklojo ne
organinių medžiagų sluoks
niai ir buvusius organiz- 
rųus suslėgė į akmenį. Bet 
to akmens svoris nepalygi
namai menkesnis, negu gra
nito, arba kad ir kalkak
menio, kurio apstu irz de
gamojo akmens kasyklose.

Mums pasakojo, kad skalū
ne esą rasta labai gerai iš
silaikiusių jūros perijodo 
gyvūnėlių pavidalų ir iš to 
esą galima nustatyti, kokių 
būtybių anuomet gyventa 
jūros dugne, kai jūra buvo 
užliejusi didžiulę dabarti
nės Estijos dalį. • • •“ • • •

Laiptais nusileidžiame į 
požemių galerijas. Viršum 
žemės apie 20 laips. šalčio, 
o požemiuose sunkiasi van
duo. Vadinasi, temperatūra 
aukščiau nulio. Akmuo lau
žiamas, pneumatiškais grąž
tais: į išgręžtas skyles įlei
džiami dinamito kapsuliai, 
išsprogdinami ir paskiau 
darbininkai degakmenio ga
balus renka ir krauna į va
gonetes, kurios galerijomis 
arklių tempiamos prie spe- 
cialės šachtos. Iš išsprog
dintų kalkakmenio gabalų 
statoma galerijų siena, ku
ri saugo galerijas nuo 
įgriuvimo. Darbininkų ran
kos yra įpratusios į degak
menio svorį ir lengvai atr 
skiria nuo sunkiojo ak
mens. Vėliau fabrike' teko 
matyti moteris, kurios sor- 
tiravo bėgančios juostos ne
šamus degakmenio gabalus. 
Jos iš spalvos ir svorio la
bai greitai atskiria, kur 
degakmenis, o kur kalkak
menis, ir šio pastarojo ne
praleidžia į fabriką.

Iš vagonečių degakmenis 
pilamas į specialią šachtą, 
iš kurios paskiau kranai jį 
kelia į fabriko tam tikrą 
bokštą, kur ir prasideda de
gančiojo skalūno perdirbi
mo kelionė. Čia įvairūs sie
tai ir sortiruotojai.

Geriausias degakmenis 
paskiau patenka į retortas. 
Akmuo pilamas iš viršaus, 
o karštis į retortas eina iš 
apačios. Karščio ir spaudi
mo įtakoje degakmenis pa
keičia savo išvaizdą, jo da
lis suskystėja ir virsta to
kia mase, kuri panaši į na
tų ralę naftą. Iš tos primi- 

! tyviškosios skystos masės 
paskiau gaminama benzi
nas, motorinis žibalas, mo
torinė nafta, sunkieji alie
jai, asfaltas, degutas ir ki
tokį produktai. Tik iki šiol 
nepavyko pasigaminti de
gamojo žibalo, bet estai ti
kisi, kad ir tai būsią gali-^ 
ma. žodžiu, degakmenis1 
duoda visą eilę produktų,

(apie 45%) ir vanduo. Vi
sas skystis sunaudojamas 
labai racionaliai ir niekas 
neatkrinta. Lieka pelenai, 
bet ir juos estai netrukus 
žada pradėti sunaudoti, bū
tent gaminti plytas, iš ku
rių bus galima statyti na
mus, tiesti kelius.

" • • •
Estai tvirtina, kad ne

trukus jų kasyklose bus iš
kasama per metus po 2 mi
lijonus tonų degakmenio, o 
iš jo - būsią galima įsigyti 
per metus po 500,000 tonų 
naftos. Tokiu tempu dirb
dami estai mano, kad de
gamojo akmens užteksią 
dar 2,500 metų, nes žemėse 
esą apie 5 milijardai tonų 
degamojo akmens (Akmens 
klodų ilgis siekiąs per 150 
klm.). Taigi galima sakyti, 
kad Estija turi neišsenka
mus kuro šaltinius.

Bet degakmenis naudoja
mas ne vien naftai sunkti. 
Juo kūrenami garvežiai, 
centralinių šildymų kros
nys, fabrikų krosnys (Tali
no elektros stotyje patys 
matėme degant tą akmenį), 
bet ir paprasti žmonės ve
žasi ir apšildo savo butus. 
Teko net matyti, kaip kai
miečiai rogėmis gabenasi 
namo.

Mūsų matytajame Koht
los fabrike ir kasyklose iš 
viso dirba apie 3,000 darbi
ninkų. Jiems pastatytos 
mūrinės kolonijos, dažniau
sia 2 aukštų namai. Vedu
sios šeimos turi po 2 kam
barius ir virtuvę, o ne vedę 
—pq kambarį. Beveik visi 
namai esą fabriko ir išnuo
mojami darbininkams ne
brangia kaina. Prie namų 
yra sodeliai ir kiekvienas 
darbininkas turi sodelio ir 
darželio kampą.

Sunkiai ir nepalankiose 
higienai sąlygose, dirbą 
darbininkai neblogai uždir
ba—iki 10 ir net 12 kronų 
per dieną, kas Estijoje ir 
dabar yra didelis pinigas.

Darbininkų vaikams 
įrengta puiki mokykla ir 
•darbininkų kliubas, kur 
galima ir pavalgyti nebran
giai ir suruošti pasilinksmi
nimus.

Įdomu, kad visame dar
bininkų gyvenamame ir 
kasyklų rajone uždrausta 
pardavinėti svaigiuosius gė
ralus. Taip pat draudžiama 
šnapsą ir iš kitur atsiga
benti.

Žiūrint į tą turtą, kurį 
gamta estams sukrovė prieš 
300 milijonų metų, kyla ir

FRANK P. GRAHAM
North Carolina Universiteto 
prezidentas, nesenai pirminin
kavęs Pietiniu Valstijų Kon
ferencijai Žmonijos Gerbūviui 
Palaikyti. Konferencija įvyko 

Chattanooga mieste.

dirba žinodami ką dirba ir 
žino, ką toliau dirbs. Iš estų 
verta ir mums daug ko pa
simokyt.

J. Šimkus.
(Iš L. ž.”)

Išrinkime A. Vasarį

Žinios iš Sovietų Sąjungos mą, gausių šeimų vaikams 
teikti stipendijas ir kt.

i

kurie šiuo metu dažnai 
brangesni už auksą.

Estai, turėdami savo ben
zino, nesumažino ir susisie
kimo priemonių ir jos da
bar nėra brangesnės, tik to 
benzino kvapas sunkiau pa
kenčiamas, negu benzino iš 
naftos šaltinių.

Apdirbant degakmenį 
gaunama maždaug apie 
45% degamojo skysčio, o li
kusią dalį sudaro pelenai

pavydas. Ech, kad tokio ak
mens būtų ir pas mus! Jo 
estams pavydi daug kas, 
nes ir šitokią šaltą karo 
žiemą, kai ir turtingiausi 
kraštai apribojo skystąjį 
kurą ir nemaža vargo turė
jo dėl kuro apskritai, estai 
jokių rūpesčių neturėjo.

Bet prie to, ką gamta da
vė, estai yra pridėję daug 
darbo ir savo sumanumo. 
Jie dirba sunkiai ir daug,

USA kongresmanų būrys, aplankęs prezidentą Rooseveltą pasitarti del pašalpų 
davimo bedarbiams.

LDS 2-ras vice-preziden- 
tas, pagal konstituciją, pri
žiūri jaunimo komiteto vei
kimą.

Dabartinis 2-ras vice-pre
zidentas A. Litvinas yra 
veiklus jaunuolių tarpe, bet 
labai toli nuo Centro (jis 
gyvena Chicagoj), tai ne
gali ir prie geriausių norų 
tinkamai prižiūrėti visą 
jaunuolių veikimą.

Antanas Vasaris gyvena 
Montello, Mass. Tai nela
bai toli nuo Centro. Jis, be 
to, tankiai Brooklynan at
važiuoja įvairiais reika
lais. Todėl jam daug būtų 
parankiau tas pareigas at
likti, kokios yra 2-ro vice
prezidento.

O kad Antanas Vasaris 
yra tinkamas tai vietai, tai 
negali būti jokios abejonės. 
Jis yra veikliausias jaunuo
lis visoj Mass, valstijoj. Jo 
p a s i d a rbavimu suorgani
zuota Montello jaunuo
lių kuopa, kuri gražiai au
ga ir pavyzdingai veikia. 
Jo pasidarbavimu žymiai 
sutvirtintas visas Mass, 
valstijos veikimas.

Šiame jubiliejiniame va
juje Vasaris taipgi gana 
gražiai pasirodo. Apart to, 
kad jis įrašinėja naujus na
rius savo mieste, nuvažiuo
ja ir į kitas kolonijas pa
gelbėti kitiems jaunuolių 
vajininkams - darbuoto
jams.

Patartina todėl LDS Cen
tro Valdybos rinkimuose 
balsuoti už Antaną. Vasarį 
2-ro vice-nrezidento vietai.

Brooklyn© Jaunuolis.

Rolandų Laivai Bijo Plaukt 
J Savo Uostus

New York. — Vienas ho- 
landų laivų agentas čia 
pranešė, kad paskutiniu 
laiku H o 1 a n d i j o s laivai, 
grįždami su kroviniais iš 
Rytinės Holandiškos Indi
jos, neplaukia į Holandijos 
uostus.-Jie atvyksta į Ita
lijos prieplauką Genoa, o iš 
ten kroviniai persiunčiami 
sausuma į Holandiją bei ki
tus Europos kraštus.

Jeigu šie laivai plauktų į 
Holandiją, juos suturėtų 
anglai, nusivarytų į Angli
ją ir krėstų holandų lai
vus: jieškotų juose karinės 
kontrabandos, kaip sako 
newyorkinis agentas Ho
landijos laivų linijų.

Kaunas.— Vyskupas Ma
tulionis paskirtas vyriausiu 
kariuomenes kapelionu.

Pernai atsidariusi Mask
voje Sovietų žemės ūkio pa
roda buvo tikra mokykla 
milijonams lankytojų. Ji pa
rodė visa, kas geriausia bu
vo pasiekta sovietų žemės 
ūkyje ir žemės ūkio kultū
ros kėlimo srityse.

Šiuo metu visose sovietų 
respublikose, visuose kol
chozuose ir sovchozuose vy
ksta lenktyniavimas dėl tei
sės dalyvauti toje parodoje 
1940 metų vasarą. Pagal 
gautus duomenis vien tik 
58 Sovietų Sąjungos apy
gardos šiais metais duos 
300,000 dalyvių. Pernai me
tais iš tų apygardų dalyva
vo tik 100,000 eksponentų. 
Tokio kiekybės ūgio reikia 
laukti ir visoje Sovietų Są
jungoje. Tai reiškia, jog 
šiais metais parodoje bus 
parodyti pusmilijono ge
riausių kolchozinio ūkio 
žmonių atsiekimai gyvuli
ninkystėje, sodininkystėje 
ir t. t.

Šią vasarą gyvulius nu
tarta rodyti atvirame ore ir 
tuo tikslu statomos specia
lios aikštelės. Lankytojų 
pageidavimu bus parodytos 
visos bent kiek reikšmin
gesnės Sovietų Sąjungos 
plotuose egzistuojančios gy
vulių veislės. Gyvulininkys
tės “miestelyje” bus apie 
300 arklių, 800 karvių, 500 
kiaulių ir t. t.

Kiekviename pavilijone 
bus atvaizduota žemės ūkio 
mechanizacija, o taip pat ir 
d e m o n s t ruojama, kokius 
milžiniškus laimėjimus at
nešė kompleksinė mechani
zacija. Žymiai plačiau bus 
atvaizduota chemijos vaid
muo kovoje už didesnį der
liu.

Žymiai ryškiau, negu 
pernai 1940 metų paroda 
atvaizduos didįjį progresy
vinį mokslo vaidmenį socia
listiniame žemės ūkyje, mo
kslo revoliucionierių dar
bus, žemės ūkio gamybos 
novatorius, išradėjus ir 
konstruktorius. Greta žy
miausių mokslo institutų 
darbų propagandos ir tokių 
nuostabių mokslininku kaip 
Mičurino, Lysenko, Viljam
so darbų propagandos, bus 
parodyti kolchozininkų — 
eksperimentatorių darbai ir 
jų nameliai—laboratorijos.

Šiais metais Sovietų že
mės ūkio paroda ruošiasi 
būti dar turtingesnė ekspo
natais, dar įdomesnė.

Maskvoj Bus Įkurtas Did
žiausias Zoologijos Sodas 

Pasaulyje
Sovietų laikraščiai rašo 

apie Maskvos miesto staty
bą, kuri sėkmingai tęsiaipa. 
Pereitais 1939 m. Maskvoj 
praplėsta daug gatvių kelių 
dešimtų kilometrų ilgio. 
Pastatyta 115 naujų dide
lių namų, 4 teatro trobe-' 
šiai ir 30 mokyklų rūmų. 
Per 5 metus butų plotas 
Maskvoj padidėjo 5 milijo
nais kvadr. metrų.

“Izviestija” rašo, kad 
Maskvos priemiestyj Izmai- 
love artimiausiu laiku bus 
pradėtas statyti naujas zoo
loginis sodas, kurs savo di
dumu daugiau kaip tris 
kartus pralenks ligšiolinį 
didžiausią sodą, esantį Va
šingtone. Su miesto centru 
zoologinį sodą jungs pože
minio geležinkelio linija. 
Pačiame zoologiniame sode 
susisiekimą palaikys elekt
ros autobusai, o prie sodo 
įrengs ir vaikų geležinkelį.

Toliau laikraštis praneša, 
kad jau pradėti darbai so
do imbūviam surinkti. Jie 
bus įgyti įvairiose Sovietų

Sąjungos srityse, o dalį 
(Afrikos gyvulius) atga
bens iš užsienių. Ligšiolinis 
Maskvos zoologinis sodas 
liks naujojo sodo skyriumi.

Vilnius. — Motinos diena ir 
šeimos savaitė šiemet numato-
ma ruošti Lietuvoje gegužės 
5-12 d. Iškilmės bus koncen
truojamos Vilniuje. Numato
ma premijuoti Vilniaus srities 
lietuvių gausias ir dorovingas 
šeimas; be to, bus rūpinamasi 
sumažinti gausioms šeimoms 
mokesčius, atpiginti susisieki-

T IRI AM OS VILNIAUS 
KRAŠTO VASARVIETĖS

(Tąsa nuo 2-ro dus!.) 
gyvenimo sąlygas. Jaunuo
menė, kuri gyvena Žagarė
je, pasirūpino, kad ir jų tė
vai galėtų ten apsigyventi. 
Ten įrengiama visa, kas 
reikalinga, tikslesniam gy
venimo sutvarkymui, kad 
visa tai būtų praktiškiau ir 
pigiau.

F. žlobickas.

I Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

SVARBIOS KNYGOS
• KRIKŠČIONYBĖS TRAGIZMAS
Parašė Kun. Povilas Jakas. Jis nurodo, kaip krikš

čionybė daro skerspaines progresui ir pažangai.
93 puslapių.

KAINA 50 CENTŲ

• Lietuvių Kalbos Gramatika
Parašė Kun. Dr. Jonas Starkus

Mariampolės Kolegijos Profesorius 
KAINA $1.00

• DINGUS ROŽYTĖ
Parašė Pranulis

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

PUSLAPIŲ 32, KAINA 15c.

“LAISVE”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Sovietų Pavilion as ir 
Lietuvos Pavilionas

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

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

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

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

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

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

t

; *

Mokestį galite prisiųsti pašto ženklais- 
stampomis. Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Šiurpūs Balsai iš
Rašo Or.

Chicagos Žinios Wilkes Barre, Pa.

(Tąsa)
—Jos jau užgijo.
—Meluoji. Mušt yra uždrausta.
Ir šitą nubaudė. Tad lengvai supran

tama, kodėl skundų nebūdavo ir niekas 
nesiskųsdavo.

Sunkiųjų darbų, ne kariškuos kalėji
muos už skundus nebausdavo. Galima 
skųstis, pasakot ką nori. Vieni išklauso, 
kai kada ir popieryj kažką pasižymi, kiti 
atsako:

—Tai administracijos reikalas, aš nie
ko negaliu padaryt.

Iš to visko naudos mums būdavo tiek, 
kiek iš ožio pieno.

Į Šiaulių kalėjimą ateidavo valstybės 
gynėjo padėjėjas Nutautas. Kai pasi- 
skųsdavom žiemą, kad labai šalta, ka
meros mažai kūrenamos, jis nusišypso
davo:

—Argi šalta? Juk bolševikai dideli 
karštakraujai.

Matydami, kad jis ateina tik pasity
čiot, mes atsakėm:

—Į politinių kameras prašom nevaikš- 
čiot, jūs mums nereikalingas.

Nuo to laiko nė vienas iš mūsų su juo 
nesikalbėjo: jo nieks neklausė ir į jo klau
simus bei pasveikinimus nieko neatsa
kė. Ateidavo kameron, pasakydavo pats 
sau “sveiki”, “sudie” ir išeidavo. Po 
pusmečio jį pakeitė kitas kažkoks žvai
rom akim senis, kuris vaidindavo nieko 
nežinantį ir į kiekvieną klausimą atsa
kydavo :

—Tuojau ištirsiu.

gal į kamerą. Atėjo viršyla. Sako:
Išrinkit atstovą, kuris nuėjęs pas ko

mendantą išdėstytų visus jūsų reikala
vimus ir protestus.

Gerai. Tuo pačiu akimirksniu buvo iš
rinktas K, kuris iš karcerio jau žengė 
koridoriun.

—Ne, palauk,—ima priešintis viršyla, 
—verčiau aš pats jums atstovą išrinksiu. 
Eik tu.—Parodė pirštu į vieną kalinį žy
dų tautybės.'

—Kodėl?
Viršylos elgesys atrodė labai įtarti

nas. Tačiau nuspręsta buvo eit. Viršylos 
išrinktąjį delegatą išsivedė.

Pro langą matosi: jį veda ne į raštinę 
pas komendantą, o į už kareivinių esan
čią būdelę. Ten laukė keli karininkai.

—Ko nori?
—Mes protestuojam prieš šitokį jūsų 

elgesį ir reikalaujam tuojau grąžinti at
gal į..

Nebaigus nė sakinio jis buvo par
trenktas ant žemės.

—Ot, šitaip žalčiui.
—Tylėk, nerėk svolačiau—ir krito 

smūgis po smūgio, kumščiais, kojomis ir 
nuo sienos nukabintomis rykštėmis. Iš 
pradžių dar ir užpultasis bandė gintis 
kumštimis, bet neilgai. Greit jo jėgos iš
seko. Sukruvintą, sudraskytais drabu
žiais atvedė atgal į karcerį.

Aidiečiai rengiasi prie opere
tės “Sylvijos” vaidinimo
Vieną puikų vakarą, turė

damas liueso laiko, nusprend
žiau išeiti pasivaikščioti Mi
chigan avė. Einant pro Lietu
vių Darbininkų salę, pama
čiau viduje šviesas ir šnekesį.

Ant salės lango buvo užka
binta didelis užrašas: Aido 
Choras stato operetę “Sylvi- 
ja” balandžio 28 dieną, Vene
tian salėje, 139 E. Kensington 
Ave.

Man beskaitant iškabą su
aidėjo gražios dainos melodi
ja, “Einame mes pailsėti tarp 
žydinčių gėlių.”

Įėjęs vidun radau aidiečių 
armiją apie iš 50 asmenų pra
tinantis dainavimo ir lošimo.

Jų mokytojas J. Kenstavi- 
čius tik mosikuoja rankom, 
tik muštravoja dainininkus ir 
dainininkes.

Prie manęs tuoj priėjo drg. 
Slančauskas ir užklausė, ar aš 
atėjau dętis prie choro?

Paaiškinau jam, “dainuoti, 
kaip dainuoti, bet tikietų pla
tinti tai padėsiu.”

Šiuomi noriu visiems patar
ti, kurie turite liuoso laiko, 
paimkite kiek tikietų platini
mui. Balandžio 28 d. aidiečių 
parengimą stengkimės pada
ryti 100 nuošimčių sėkmingu.

—Praeivis.

lllth ir Cicero Avė., užmušė 
William Buzoniką. Sunkiai su
žeidė M. Kovalienę, Estelle 
Romacką ir dar vieną asmenį.

Tėvų ir Mokytojų Susivieniji
mo Konvencija

Amerikos Tėvų ir Mokyto
jų Susivienijimo 43-čia kon
vencija įvyks gegužės 6-9 dd., 
Omaha. Chicagoj Tėvų ir Mo
kytojų organizacija šiuo lai
ku rengiasi į konvenciją—ren
ka delegatus. Iš čia važiuos 
per 20 delegatų į konvenciją.

Tėvų ir Mokytojų, Susivieni
jimas rūpinasi jaunų studentų 
lavinimo ir gyvenimo proble
mom.

Wilkes Barre ir Apylinkės 
Lietuvių Žiniai

Balandžio 28-tą dieną čia 
draugai scrantoniečiai suvai
dins labai juokingą trijų veik
smų komediją “Gyvieji Na- 
bašninkai.” Prie šio veikalo 
da bus ir puiki programa. Da
lyvaus Mainierių Kvartetas iš 
Shenandoah. Z. Valukas iš

Pradžia 6:30 vai. vakare. Vie- < 
ta visiems žinoma, 325 E.
Market St. 4

Kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti. Rengėjai.

Scranton. Po vaidinimui bus 
šokiai, gerų valgių ir gėrimų. į Norvegiją.

SMERKIA NORVEGŲ 
IŠDAVIKUS

Lillehammer, Norvegija. 
—Garsi norvegų rašytoja 
Sigrida Undset viešai pa
smerkė tuos Norvegijos ka
rininkus ir valdininkus, ku
rie atidarė vokiečiams kelią

“Laisvės” Parengimai Brooldyne

Koncentracijos Stovykla
Varniai—nedidelis valsčiaus miestelis 

Žemaitijoj. Toks kaip ir visi kiti. Bet re
ta rasti žmogų, kuris nebūtų jo vardo 
girdėjęs. Anais senais laikais, kai Lietu
vą valdė caras, kai lietuvių tauta buvo 
pavergta tauta, Varniuose buvo katali
kybės židinys. Ten gyveno žemaičių vys
kupas, buvo kunigų seminarija ir pas
kum vienuolynas. Ten mokėsi daug žy
mių dvasininkų, virtusių visuomenės vei
kėjais. Bet kai Lietuva tapo nepriklau
soma, Varniai liko praeities paminklu.

Manot, kad iš tų dviejų aukštų, sto
riausiomis sienomis mūrų, kur kadaise 
mokėsi klierikai ir gyveno vienuoliai, pa
darytas muziejus? Manot, ten dabar 
vyksta ekskursijos susipažint su tautos 
praeitimi? Ne. Nepriklausomoji Lietuva 
tuos pačiuos pelėsiais ir kerpėmis apau- 
gusiuos rūmuos įrengė kalėjimą—savo 
galybės ir kultūros simbolį. Viduj.priver
tė lentų, sukalė narus, langus išpynė 
naujais geležiniais virbalais ir šį archi
tektūros kūrinį pavadino koncentracijos 
stovykla.

Čia siuntė tuos piliečius, kurie buvo 
laikomi pavojingais, bet kurių dėl visiš
ko neturėjimo įrodymų negalima buvo 
teisti. Ką nors įtaria ar {skundžia—žval
gyba suima, perduoda komendantui ir 
tas savo nuožiūra išsiunčia metams, dve
jiems arba dažniausiai visam karo sto
viui. O karo stovio metais galima skai
tyt visą fašizmo amžių. • • •• • •

1927 metais iš visko buvo matyt, kad 
admnistracija griežtai nusistačiusi išar
dyt besikuriantį stovyklos gyventojų ko
lektyvą. Nuolat vyko kivirčiai po kivir- 
čio, priekabiai po priekabio. Tų metų 
pirmąją gegužės visi kaliniai buvo prisi
segę prie krūtinių randonus ženklelius.

—Nusiimkite tuos skarmaliukus, žal
čiai,—grąsino stovyklon atėjęs viršyla 
Urniežius su būriu kareivių.

—Mes jums iškilmes ištaisysime.
Kiekvienas belaisvis žinojo iš anksto, 

kad taip bus įsakyta ir tas įsakymas ne
jaudino.

—Nuplėšt visiems per prievartą.
Kiekvienas gynė savo ženklelį pri

spausdamas ranka ir stengdamasis pa
sprukti iš kareivių nagų. Tam, kurį 
smarkiau puldavo, padėdavo kiti. Susi
kibdavo ir neleisdavo ištempt korido- 
riun, bet nei kareiviams, nei karinin
kams niekas nešėrė atgal, kiekvienas tik 
gynėsi. Taip jau buvo nuspręsta.

Per'grumtynes, trukusias gerą valan
dą Taiko, pasisekė kareiviams dešimts 
žiįonių vilkte nuvilkti į karcerį. Karce
ris buvo požemyj; nors ore pavasaris, 
bet jame tarp storiausių grindų ir beto
no sienų drėgna ir šalta kaip žiemą. Val
gyt nedavė. Įmestieji protestavo, kėlė 
triukšmą reikalaudami valgyt ir vest at

Šventės programa tuo dar nebuvo 
baigta. Tai tik įžanga. Kai tik tuose, bu
vusiuose kunigų seminarijos rūmuose 
pasigirdo revoliucinė daina, vėl atūžė su 
didžiausiu triukšmu kareivių būrys mal
šink Tampė, mušė, draskė—nežiūrėda
mi, kur ir kaip pakliūva. Vienas puska
rininkis turėjo didelį malonumą savo 
kumštį taikyt vis į nosį, jis, turbūt, vai
zdavosi save boksininku. O. į karcerį ir 
į moterų kamerą pro langus ėmė šaudyt. 
Gelbėdamiesi nuo kulkų kas griuvo ant 
grindų, kas puolė prie sienos. G-ui per
šovė švarką, bet kūno nekliudė. Karce
riu prikimšo tiek, kiek tilpo stačių.

Naktį kareiviai šviesdami elektros 
lemputėmis atėjo vesti muš atgal į ka
merą. Jie buvo ginkluoti šautuvais ir 
durtuvais.

—Išeik,—sako. K-ui.
Eiti atsisakė, nes visiems buvo dau

giau negu aišku, kad ne į kamerą mus 
ves. Kareivis, užsidėjęs ant šautuvo dur
tuvą, puolė vidun ir švaistydamasis gin
klu ėmė tempt besipriešinantį internan- 
tą. Kiti ėmėm jį gint; rėkt kiek galėda
mi, grąsint visoj stovykloj sukelsią tokį 
triukšmą, kad visas miestelis atsistos 
ant kojų. Triukšmas ir išgelbėjo. Jo pa
bijojo, nes stovykla buvo prie pat gat
vės ir smaugiamųjų riksmas naktį būtų 
perdaug klaikus buvęs.

(Bus daugiau)

Liet. Gener. Konsulato 
New Yorke Aukų Pa

kvitavimas Nr. 32
VILNIJOS LIETUVIAMS

M. Veiveris, North Grafton, Mass........................$0.40
Šv. Antano Draugija, Osceola Mills, Pa., per

M. Makarevičių ....................................................50.00
SLA 7 Apskr. suvažiav. proga, per A. Galinską, 

Pittston, Pa. . . •.............................................5.00
Linden, N. J., Lietuvių Draugijų Bendro Komi

teto susirinkimas Vasario 16 minėjime, įtei
kė P. Morozas . ,........................................16.60

J. Dabričkas su" žmona ir šeima, E. Cambridge,
Mass, (neturt. Vii. liet, vaikams) .... 5.00

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 11 kp., Baltimore, 
Md., per P. P. Jarą.......................................10.00

Long Island Verslo ir Polit. Klub., pask. Vas.
16 minėj, pelną (skiriama Vilniaus liet, naš
laičiams), prisiuntė Pr. Lapienė, Babylon,
N. Y...............................................................  10.03

Brooklyn, N. Y.,Vas. 16l minėj. Labor Lyceum, 
vas. 25 d., pelnas (prisiuntė LDS, LDLD ir 
LMS komisijos sekretorius J. Dainius) 20.57

Lietuvos Šelpimo Fondas, Lawrence, Mass., su
rinko, pris. A. Snapauskas........................100.00

Viso ................................. $216.60
Anksčiau skelbta . . ., $11,328.37

Bendai Vilnijos lietuviams $11,544.97

Ši suma pervesta Vyriausiam Komitetui Vilniaus 
Kraštui Remti.

VILNIAUS GELEŽINIAM FONDUI
Vilniaus Fond., Hartford, Cbnn., sur. už išplat. Vii. 

pasus ir ženki., prisiuntė J. Leonaitis, $12.59
J. Verseckas, Norwood, Mass., aukoja Akc. “Varpo" 

B-vės 2 akcijas.
Lietuvos Generalinis Konsulatas visiems aukoto

jams, aukų rinkėjams bei šiaip prisidėjusiems nuo
širdžiai dėkoja.

Consulate General of Lithuania,
16 W. 75th St., New York, N. Y.

1940. IV. 20.
New York.

Buzoniką Užmušė, M. Kova- 
lienę Sužeidė.

Susikūlus automobiliui prie

Moterų Veikla Sumažinimui 
Vėžio Ligų

Moterys įsijungė į veiklą 
prieš žiauriąją ligą—vėžį. 
Per metus Illinois valstijoj 
nuo vėžio ligos numirė 11,171 
asmenų ir Cook apskrityje 5,- 
832 asmens.

Daug mitingų įvyko, kur 
buvo duodami iliustruoti pa
tarimai, kaip užsilaikyti, kad 
negavus vėžio.

Prezidento Roosevelto pa
skelbimu ir gub. Hornerio pa
kartojimu, balandžio mėnesis 
yra mėnesis kovai prieš vėžio 
ligą.

Statistikos šiurpulingos. Iii- 
nois iš 7 asmenų mirštančių 
apie 40 metų amžiaus, vienas 
būna sergantis vėžiu.

Liepos 7 July Piknikas
KLASČIAUS CLINTON PARK

Betts & Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.

“Laisvės” Parengimai Kituose Miestuose:

Birželio 9 June Piknikas
LIBERTY PARK, BALTIMORE, MD.

Liepos 4 July Piknikas
VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

Detroit, Mich.
Judėjimas prieš Dieso 

Komitetą
Balandžio 29 diena čionai 

įvyks labai didelis masinis mi
tingas, kurį šaukia Interna
tional Workers Order protes
tui prieš Dieso Komitetą. Ši 
fratemalė organizacija De
troite turi 10,000 narių. Tai 
yra didžiausia broliška orga
nizacija visam mieste. Mitin
gas įvyks Automobilistų Uni
jos svetainėje, 51 Sproat St. 
Vyriausiu kalbėtojum bus 
Max Bedacht, 1WO generali
nis sekretorius.

Bet bus ir daugiau žymių 
kalbėtojų, būtent: Michigano 
Valstijos Civilių Teisių Fede
racijos prezidentas Rev. Owen 
A. Knox, Michigano Universi
teto profesorius John She
pard, West Side Human Rela
tions tarybos prezidentas Rev. 
John M. Miles, ir automobilis
tų unijos Plymouth Local 51 
prezidentas C. G. Edelen.

Nereikia nei kalbėti apie šio 
masinio mitingo svarbą De
troito žmonėms. Kiekvienas 
lietuvis turėtų jame dalyvauti.

Koresp.

Anglai Įkalino 8 Žydus 
Tautininkus Palestinoj 

'  9

Jeruzale. — Karinis ang
lų teismas Palestinoj pa
siuntė aštuonis žydus į ka
lėjimą trim iki septynių 
metų už tai, kad jie pri
klausė prie slaptos žydų 
tautinės apsigynimo orga
nizacijos. Dauguma nuteis
tųjų buvo mokytojai žydų 
žemdirbystės mokyklos.

Binghamton, N. Y.
Ligonys Mūsų Mieste

jau seniai serga draugė 
Kazenienė, “Laisvės” skaity
tojo žmona. Taipgi serga Ed. 
Stelmokas, jaunuolis, barzda- 
skutis, kuris užlaiko “barber- 
nę” Lietuvių Svetainės name.

Abudu šie ligonys randasi 
ligoninėje.

Susirgo EI. Žemaitytė. Gavo 
apnuodijimą kraujo. Serga sa
vo namuose. Elsy yra gerai ži
noma kaipo geriausia dekla- 
matorė mūsų mieste. Ji taipgi 
yra “Daily Worker” ir “Sun
day Worker” platintoja. Gaila 
jaunuolės, kad turi taip kan
kintis.

Nuo savęs vėlinu greito pa
sveikimo visiems ligonims ir 
reiškiu gilią užuojautą jų na
miškiams.

. J. K. N a Valinskienė.

Iškilmingas Gegužinės 
Apvaikščiojimas

Šiemet Pirmos Gegužės ap
vaikščiojimas įvyks balandžio 
28 dieną, 7 vaL vakare. Tam 
tikslui yra susidaręs platus 
komitetas iš įvairių darbinin
kiškų organizacijų. Prisidėję 
yra ir lietuviai. Bus graži pro
grama. Yra užkviesti iš New 
Yorko profesionališki aktoriai 
iš New Theatre League. Jie 
čia dainuos, šoks ir suloš vei
kalą.

Kviečiame visus Binghamto- 
no lietuvius dalyvauti. Įžanga 
tiktai 35 centai ypatai.

Kviečia Rengėjai.
Nuo Red. Pamiršote pažy

mėti, kur šis Gegužinės paren
gimas įvyks.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

v

k

Liepos 28 July Ekskursija
LAKE HOPATCONG

NEW JERSEY !

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga "įdi

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

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

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

Lietuvių 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 aproka\,mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

ŠTAI KAIP JUS TAUPOTE 
Ant Velykinių Drabužių

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

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

Vyrų Siutai Vyrų Siutai
ir Paltai ir Paltai
816.50 818.50
Buvo $19.50 Buvo $21.50

Vyrų Siutai Vyrų Siutai
ir Paltai ir Paltai
S21.50 824.50
Buvo $25.00 Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Ave.« 

Brooklyn, N. Y. /

A
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Philadelphia, Pa Worcester, Mass
Pirmos Dienos Gegužės
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
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VARPAS BAKERY, 36-40 St, Street, Brooklyn N. Y.
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VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

Lietuvių Kambarių Randauninkų 
pirmas susirinkimas įvyks 26 d. ba
landžio (April), Liet. Am. Pil. Kl. 
salėje, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y., prasidės 7:30 vai. vakare. Vi-

630 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

60 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

pa
pu

siančiam duonų per paštų į kitus miestus, sjieeiaiiai greit pristato. 
Ant jūsx pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svorį ir kainas.

žvaigždė 
sopranas

pa- 
CIO 
bal

tes GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

107 kuopa rengia balių, įvyks

organizacijos, susidedant

ir tėmykim, 
valdonai prie-

kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirin- 
skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, 

Cake, Cheese Cake Coffee Cake, Butter Cake, 
ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Turnovers ir Jellj^ Rolls.

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

W. PHILADELPHIA, PA
LDS 

sekmadienį, 28 d. bal. (April), pas 
dd. Rubius, 2619 So. 76th St. Muzi
ka nuo 2 vai. dieną. Rengėjos: H.

kviečia Rengimo Komisija.
(99-100)

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Politinio Są

ryšio mėnesinis susirinkimas atsi
bus balandžio 26 d., penktadienio 
vakare, pusė po septynių, Piliečių 
Kliubo svetainėje, 12 Vernon St. 
Visi draugijų atstovai malonėkit da
lyvauti. — Raštininkas.

(99-100)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

propagandą veda ei- 
kapitalistų spauda už 
ir prieš visą darbinin- 
frontą. Pasižiūrėkim ir 

ange- ELIZABETH, N. J.
Sckm. 28 d. balandžio (April) 

įvyks L. Darb. Susiv. 33 kuopos 
package vakarėlis. Katros moterys 
ateidamos atneš ką nors, tom įžanga 
veltui. Atsibus LDR Kliube, 408 
Court St., 7.30 vai. vak. Bus muzi
ka, smagiai praleisite laiką. Ir iš 
apielinkės kviečiam atsilankyti. — 
Įžanga

D IN N E RS

25c. — Komisija. (98-100)

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 28 bal. (April), Lietu
vių salėje, 29 Endicott St., pradžia i 
11 vai. ryte. Visų narių prašome da- j 
lyvauti susirinkime, nes yra svarbių 
dalykų aptarimui. — Sekr. J. 
Lukas. (99-101)

Įžangos nėra. — Kviečia 
Komitetas.

nu cmvw ominiu ca

£

Ketvirtai, Balandžio 25, 1940

Automobilistų darbininkų unijos veikėjai Detroite skaito balsus, suplaukusius 
iš visų šalies kraštų, kai General Motors Korporacijos darbininkai balsavo už 
CIO.

Ateinančioj savaitėj-trečia- 
dienį įvyksta 1 dienos gegu
žės šventės apvaikščiojimas 
Reyburn Plaza, 3-čią vai. po 
pietų. Per pastaruosius kele
tą sekmadienių įvyko įvairių 
organizacijų, unijų ir Komu
nistų Partijos sušauktos sėk
mingos prisirengimo konferen
cijos, kurios atstovavo 28,000 
narių Phila. Pirmos dienos ge
gužės bendras komitetas nu
tarė pasiųsti 25,000 laiškų 
philadelphiečiams, raginant 
juos dalyvauti šioj metinėj 
reikšmingoj demonstracijoj ir 
pagelbėti išgarsinti, įtraukt 
tūkstančius žmonių, vaikščio
jant namas nuo namo, ragin
ti žmones eiti į šaukiamą de
monstraciją. Keletas kolumnų 
atmaršuos į Reyburn Plazą 
nuo 13-tos ir Thompson; nuo 
Broad ir Washington gatvių. 
100,000 bus paskleista garsi
nimų ; visur vietos organizaci
jos šaukia specialius prisiren-( 
gimus tinkamai apvlaikščiot 
1-mą dieną gegužės.

Mes lietuvių organizacijų, 
“Laisvės” skaitytojų, ir mūsų 
judėjimo simpatikų šaukiam 
platų visuotiną susirinkimą at
einantį sekmadienį, 28 d. ba
landžio, 735 Fairmount Ave., 
2 :30 vai. po pietų. Į šį susirin
kimą lietuviai 
skaitlingai.

Visi žinokim 
kaip šios šalies 
šakyje su prezidentu Roose- 
veltu rengia šią šalį į karą už 
Anglijos ir Francijos imperia
listų interesus, už pasipelniji- 
mą nekaltų žmonių gyvastimi. 
Pastaraisiais laikais bene lie
tuviai daugiausiai yra apsnū
dę, mažai kreipia atydos į vi
są prieškarinį veikimą. Atsi
minkim, ką darė pereito im
perialistinio karo buvusis pre
zidentas Wilsonas, kuris įtrau
kė šią šalį į karą, ir tėmy
kim į dabartinį prezidentą 
Rooseveltą, ką jis daro dėlei 
karo. Tą patį. Atsiminkit, jei 
Amerikos žmonės nepastos 
kelio įtraukti šią šalį į karą, 
tai valdančioji klasė šį sykį 
bus prisirengus gudriau su
kaustyti žmones jų pačių lė
šomis. šiandien žmonės kovo
ja ne tik prieš karą, bet už 
ateivių teises, už civilinių lais
vių ir teisių palaikymą, už 
trumpesnes darbo valandas; 
už viešųjų valdžios darbų pa
laikymą; už bendrą geresnį 
visų žmonių gyvenimą. į šį 
darbą -šiuo laiku yra įsitraukę 
daug, ir labai daug, profesio
nalų, intelektualų ir viduri
nės klasės žmonių. Masiniai 
mitingai jau netoki, koki bu
vo keletas metų atgal, žmonės 
susidomėję, susirūpinę, nepa
sitiki šios šalies valdžia, kuri 
traukia šalį į karą, nepaisy
dama pačių žmonių nelaimin
go gyvenimo, kuris kyla iš 
priežasties bedarbės, mažų 
algų ir aukštų pragyvenimo 
reikalų.

Atsiminkit, kad Philadel- 
phijoj Dieso raganų gaudymo 
komiteto agentai užpuolė Ko
munistų Partijos. 3-ėio distrįk

to patalpą ir visą ofisą aukš
tyn kojom pervertė: viską nuo 
lentynų nuvertė, viską sumai
šė, išvertė, kaip po kokiam 
gaisrui, ir išsinešdino. Visi 
skaitėm apie federalio teisėjo 
Walsh pasmerkimą Dieso ag
entų ; du iš jų net po areštu 
yra padėti ir atsibus teismas.

Apie šį Dieso komiteto te
rorą nieko nesako valdžios 
viršūnės, reiškia, jie visi jį 
remia.

Mes matom, kokius prieš 
ateivius jie bilius taiko; ma
tom, kodėl jie pasirinko pul
ti Komunistų Partijos vadus 
ir unijų vadus; mes matom, 
kokią 
niška 
karą 
kišką
atsiminkim panašius 
lūs” Italijoj, Vokietijoj, Fran- 
cijoj, Anglijoj, ką jie padarė 
su žmonių teisėmis! Tą patį 
mano padaryti ir šios šalies 
valdonai.

Kokia veidmainystė. Kai 
Sovietų šalis, apsaugodama 
savo rubežius, turėjo trumpai 
kariauti su Finliandija, kokį 
lemtą kėlė Amerikos kapitalo 
bernai prieš Sovietus! Bet 
štai šiomis dienomis jau jie 
rodo Meksikai kumštį dėl alie
jaus; Japonijai dėlei Ilolandi- 
jos Indų salų; nori pasisavin
ti Greenlandiją; rengiasi už
pulti pietų Ameriką, jei ten 
pasireikš žmonių išstojimai už 
laisvę. Amerikos magnatai 
perdaug plačiai užsibrėžę 
kąsti. Amerikos žmonės nu
sistatę prieš karą ir žmonių 
žudymą.

Dėlei šitų visų paminėtų 
veiksmų šiemetinė 1-mos die
nos gegužės šventė turės dide
lės reikšmės. Užtai turime joj 
dalyvauti seni, jauni ir 
kai.

CIO Unija Laimėjo Balsavimus
Sulyg “National Labor Re

lations Board” patvarkymu, 
17 dieną balandžio įvyko bal
savimai vietinėj “General Mo
tors” automobilių dirbtuvėj. 
Buvo leista darbininkams 
sirinkti už atstovybę bile 
tinkančią uniją.

Ir štai kokios įdomios 
sėkmės tų balsavimų: už 
uniją tapo paduota 2,135
sai, o už Amerikos Darbo Fe
deraciją tiktai 65 balsai. O 
285 balsai nenorėjo jokios 
unijos.

ALDLD 42 kp. ir LDS 
kp. rengia koncertą ir šokius 
bal. 27 d., 7’vai. vakare, po 
numeriu 35 Atierson St., Lau
rier Svetainėje. Programą pil
dys iš Lowellio Jaunuolių 
Ėalso Choras. Ir bus persta
tytas juokingas veikaliukas 
“Velnias Statinėje.” Todėl, 
gerbiama publika, malonėkite 
atsilankyti kuoskaitlingiausia,' 
o būsite užganėdinti.

Užprašo Komitetas.

Jubiliejinis Koncertas
Balandžio 21 d. atsibuvo 

Aido Choro jubiliejinis kon
certas, tai yra, atžymėjimui 
25 metų jo gyvavimo sukak
ties. Koncertas paruoštas kai
po istoriška peržvalga jo gy
vavimo praeities, kokie buvo 
Choro vedėjai, kuriais metais 
kokias dainas Chorą sumoki- 
no ir tt.. šiame koncerte buvo 
tos dainos pakartotos su pa
aiškinimu publikai. Viso Cho
ras sudainavo 15 dainų gana 
armoningai, sutartinai, kaiku- 
rios labai gerai išėjo, kad jau 
geriau negalima būtų nei pro
fesionalam dainininkam su
dainuoti.

Jonas Dirvelis, dabartinis 
vedėjas Aušrelės Choro, buvo 
perstatytas tarti keletą žo
džių, veik kaipo pirmutinis 
Aido Choro vedėjas per kele
tą metų nuo 1916 m. Pačiu 
pirmutiniu Aido Choro vedė
ju buvęs kokis tai Turskis, 
vargonininkas. Dirvelis kalbė
jo po to, kai jau.Choras buvo 
sudainavęs pirmutines tris dai
nas ir jo pirmutinę- sumokytą 
dainą. Todėl pareiškė gilaus 
nuoširdumo ir garbės dabarti
nei Aido Choro vedėjai Jose
phine Karsokienei, kad Cho
ras dabar geriau sudainavo jo 
sumokytą dainą 24 metai at
gal. Taipgi palinkėjo Chorui 
sulaukti 50 metinio jubiliejaus 
ir labiau vienyti srovinį dailės 
darbą ir veikimą.

Beje, prieš pradėsiant pro
gramą pirmininkaująs J. J. 
Bakšys perstatė pakalbėti Dr. 
J. Repšį iš Cambridge, Mass., 
kaipo vieną iš tvėrėjų Aido 
Choro. Repšis trumpai pasakė 
pradžią susitvėrimo Aido Cho
ro.

Koncerto programa ėjo be 
jokio perstatinėjimo 
timų.

Koncerto tikroji 
buvo B. Ramoškaitė, 
solo iš Brooklyn, N. Y. Ji ga
lybes smarkių aplodismentų 
gavo. Tas jos aktinimas dai
nuojant labai sužavėjo publi
ką ir ją privertė dainuoti pa
kartotinai.

Šiaij) visi dainininkai ir 
smuikininkė V. Mickevičiūtė 
ir solistai Sabaliauskas, Tu- 
manius gerai, vykusiai daina
vo. Pastarųjų duetas gražiau
sia išeina visada.

žodžiu sakant, koncertas, 
kaipo istorinis, buvo -gražus ir 
tvarkinga programa. M. Su
kackienė, aiškintoja Aido 
Choro istorijos, pabaigoje pra
nešė, kad smulkmeniškai Ai
do Choro praeitis bus parašy
ta “Laisvėje” Meno Skyriuje. 
Choro vedėjai J. Karsokienei 
buvo įteiktas gyvų gėlių bu
kietas, kurį ji pilnai yra užsi
tarnavusi.

Publikos neperdėugiausia 
tebuvo. Buvo svečių iš kitų 
miestų, bet vietiniai kaž-kur 
tūnojo.

Iš pirmininko garsinimų žy
mėtina, kad gėgužės 5 d. va
kare šioje pačioje svetainėje, 
29 Endicott St., įvyks žingei
džios prakalbos, kalbės L. 
Prūseika, “Vilnies” redakto
rius iš Chicago, Ill. įžanga 

veltui. Galima tikėtis, kad bus 
kupina svetainė publikos.

LDS Kuopos Susirinkimas
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 57 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks gegužės 9 
dienų, vakare, Lietuvių Svetai
nėje, 29 Endico.tt St. šiame 
susirinkime būtinai dalyvauki
te visi kuopos nariai. Bus Cen
tro Valdybos rinkimas atei
nantiems dviems metams.

Komitetas.

Kinta Žemės Paviršius
Madridas. — Badachozo 

provincijoj, ties Siruela, jau 
apie mėnesį laiko pastebimas 
žemės paviršiaus keitimasis. 
Po smarkių liūčių nuo vasario 
mėnesio išnyko kai kurios kal
vos, o kitose vietose iškilo nau
jos. Daug medžių išvirto iš 
šaknų. Kai kur visiškai pasi
keitė laukų plotai, nes vietose, 
kur anksčiau buvo ariama že
mė, dabar atslinko vaismedžių 
sodai. Kai kuriose vietose že
mės paviršiuje pasidarė 
plyšiai. Toje apylinkėje 
rado net naujų ežerų.

PRANEŠIMAI Iš KITUR 
PHILADELPHIA, PA. 

Visuotinas Organizacijų Susirinkimas
Ateinantį sekmadienį, 28 d. balan

džio, 2:30 vai. po pietų, 735 Fair
mount Ave., įvyks visuotinas mūsų 
darbininkiškų organizacijų susirinki
mas, į kurį kviečiam atsilankyti ir 
mūsų judėjimo simpatikus.

Atsiminkit, kad pirmos dienos ge
gužės šventės apvaikščiojimas jau 
čia pat. Tai bus svarbios demonstra
cijos po visą pasaulį, atkreiptos prieš 
dabartinį imperialistinį karą ir už 
taiką; prieš nedarbą, už žmoniškes
nį gyvenimą. “Laisvės” piknikas 
Baltimorčs apielinkej artinasi. Po 
susirinkimui įvyks diskusijos apie 
dabartinį karą, ir šios šalies kylan
čią reakciją, kaipo įrankį įtraukimo 
šios šalies į karą. — Veik. Komit. 
Sekr. A. J. S. (99-101)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5-tos kuopos jaunimo skyrius 

rengia išvažiavimą į Burholme Park, 
sekmadienį, balandžio 28 d., 1940 m. 
Bus visokių valgių, gėrimų, sporto ir 
įvairių žaislų. Dalyvaukite kartu su 
jaunimu ir mes užtikriname visiems 
“good time.” Jei tik nesnigs ar ne 
lis, tai išvažiavimas įvyks. Visus, 
jaunus ir suaugusius kviečia — Iš
važiavimo Komisija. (99-100)

SO. BOSTON, MASS.
Penny Sale ir Feral

Įvyks April (balandžio) 26 ir 27, 
penktadienio, ir šeštadienio vakarais, 
Lietuvių Žinyčios svetainėj, Atlantic 
ir E. 4th St., So. Boston, Mass.

Šiuose fėruose žmonės galės nu
pirkti už vienų centą geras lempas, 
laikrodžius, virtuvės indus ir įvai
raus maisto. Prašome ateiti ir pa
žiūrėti, kokius gražius daiktus mes 
turime, kurie yra reikalingi jūsų na
mui ir šeimai. Visas pelnas yra ski
riamas lietuvių kultūriniam darbui 
Bostone. 
L. M. Ž.

Moterų
Moterų Kultūros Kliubas South Bos
tone, ir Moterų Ratelis Bostone ren
gia Rankų Darbo Parodų, % kurioj 
įvyks Lietuvių žinyčios svetainėj, 
sekmadienį, April (bal.) 28 d., prasi
dės nuo 3 vai. po pietų ir , tęsis iki 
vėlumos. Šioj Rankų Darbo Dailės 
Parodoj visuomene matys siuvinius, 
abrūsus, stalkes ir kitus dailės dar
bus, kurie buvo sukurti Lietuvoj ir 
tik atvežti per p. Krasauskaitę tam 
trys savaitės atgal. — Kviečia Mo
terų Kllubų Komitetas.

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

"Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ rūsių gorimų

si, kurie tik randavojate kambarius, IMathue, O Bartašienė ir V. Fergie- 
mokate randas, susirinkite savo la- nė. — Prot. rašt, B. Petroniūtė. 
bui. Namų savininkai turi stiprias! 
savo organizacijas savo naudai. Mes 
randauninkai irgi turim organizuo
tis. — šaukia Laikinasis Komitetas.

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

bal. (April) 25 d., Lietuvių Kliubo 
salėje, 376 W. Broadway, 8 vai. va
kare. Visi nariai yra kviečiami daly
vauti šiame susirinkime. — Sekr. V.

WORCESTER, MASS.
LLD 155 Moterų kuopos rankdar

bių balius bus šį penktadienį, bal. 
(April) 26 d. Kurios dalyvavote 
rankdarbių vakare, prašome daly
vauti ir baliuje. Balius bus Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St. (99-101)

Rengėjos žada prikepti lietuviškų 
pyragų ir prigaminti kitokių skanių 
valgių. Bus ir gerų gėrimų. Kviečia
me vietinius ir iš apielinkės daly
vauti šiame baliuje. (98-100)

d..

WORCESTER, MASS.
Ekstra Pranešimas!

Penktadienį, bal. (April) 26 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Salėje, 29
Endicott St. Įvyks Kompartijos kuo
pos specialis susirinkimas. Visi na
riai būtinai dalyvaukite ir nesivė- 
luokite atsilankyti. (98-99)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. rengiamas vakarė

lis įvyks šeštadienį, bal. (April) 27, 
bus pas W. A. Zinkevičius, 12922 
Watterson Ave., 7:30 vai. vak.; 
įžangos dovana, auka 10c. Gera 
zika šokiams. (99-101)

prie’ 
mu-1

PITTSBURGH, PA.
Nuoširdus pakvietimas ant pietų, 

28 d. balandžio kaip 2 vai. dieną, 
1320 Medley St., North Side, Pitts
burgh. Bus labai skanūs pietūs su 
programa ir šokiais. Pietus rengia. 
Moterų Apšvietos Kliubas. Mes pa
pratę rengt vakarienes, o pietus dar 
niekuomet neturėjome, tai dabar bus 
surengti pietūs. Tikietų kaina tik Į 
50 centų. Skaniai pavalgę, galėsim 
linksmai pasišokti. Tik nevėluokite, i 
nes apie 2 vai. tai kaip tik geras 
laikas valgyt pietus. Bus gera proga 
svečiam atsilankyt ir iš priemiesčiui 
ir abclnai iš Pittsburgh apielinkės.1 
Širdingai esate kviečiami ir būsit 
gražiai priimti. Tik nepamirškite 
vietos ir laiko. Kaip 2 vai., o vieta 
visiem gerai žinoma, — LDS 160 
kuopos namo, 1320 Medley St. — Vi- , 
sus
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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 
Geo.

Po
Geo.
gerų

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

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kuopos susirinkimas 

įvyks Balandžio 26 d., 8 vai. vakare, 
Jurginej Svetainėj, 180 New York 
Avė. Visi draugai dalyvaukite 
susirinkime, nes turime daug 
reikalų, o duokles už šiuos 
reikia užsimokėti. — Sekr.

(97-99)

šiame 
nauju 
metus

ši 
bus

GREAT NECK, N. Y.
sekmadienį, bal. (April) 28 d., 
perstatyta operetė Nebaigta

Motinos Dienai Pyragas

Pavaišinkite motiną ir visą šeimą šiuom skaniu pyragu 
Motinos Dienoje. Varpo keptuvė jums iškeps skaniau
sią pyragą. Užsisakykite dabar.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi 
kimas 
Apple 
Bunke 
Apple
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NewWko^^feZinios
Jau Paskelbė Pirmos Gegužės 

Paradui Obalsius
Bendros Gegužinės Komite

tas jau paskelbė parado obal
sius, kurie buvo apdiskusuoti 
ir priimti organizacijų konfe
rencijos, įvykusios balandžio 
20-tą. Svarbiausia yra reika
laujama :

Darbų, civilių teisių ir tai
kos.

Ateivių reikalai taipgi neuž
miršti. Tarpe 44-rių oficia
liai konferencijos užgirtų 
obalsių, randame:

Atmeskim Prieš - Ateivinius 
Bilius!

Visi Amerikonai—Visi Im- 
migrantai.

Sveturgimiai Buvo Gimdy
tojais Mūsų Šalies; Sulaiky- 
kim Deportavimus!

Moterys-motinos neš specia
lių obalsių, kurių tarpe yra:

Aš Neauklėjau Savo Sūnų 
Būt Kariu Wall Strytui.

Ir miesto reikalams kreipta 
daug domės, kadangi mūsų su 
7-niais milionais gyventojų 
miestas savo dydžiu prilygsta 
vidutinei valstybei. Pas mus, 
regis, džiaugiamės turį žodžio 
laisvę, bet, persistatykite sau, | 
gerbiamieji, mūsų Miesto Ta- , 
rybos veikla uždrausta skelbt į 
per radio. Dėlko? Vieni sako, 
kad dėlto, jog pažangieji ta-' 
rybininkai yra geresni kalbė
tojai ir visuomet visą tiesą 
pasakydavo, o reakcininkams 
ta tiesa būdavus tarsi rakštis 
po skūra. Gi uždraudus mies- Į 
tavą radio, pažangieji arba

neišgali kalbėti brangiose 
kompanijų radio programose, 
arba ir visai negauna leidimų 
sakyti prakalbas, o reakcinin
kai savo propagandai visuo
met randa ir leidimu ir stočių 
ir ištekliaus. Miesto gyvento
jai, matomai, žino, ką daro, 
nes savo konferencijoj, kurioj 
atstovauta apie 500,000 orga
nizuotų žmonių, priėmė gegu
žinei ir tokį obalsį:

Sugrąžinkite Miesto Tarybą 
Oran — Mes Norime Girdėti, 
Kas Taryboj Dedasi.

Paradas įvyks geg. 1-mą, 
trečiadienį. Lietuviai susirinks 
prie Liet. Am. Piliečių Kiiubo 
ir iš čia sykiu vyks general ės 
mobilizuotės vieton. Organiza
cijos ir visi prašomi rengtis.

Liet. Moterų Apšvietos Kliu- 
bas svarstė organizuotai da- 
lyvaut parade ir paskyrė iš iž
do $2 parado reikalams.

N.

suokalbiais — išgavimu pini
gų asmens ar savo gaujos rei
kalams.

Goddard visokių “griekų” 
unijistams pripasakojo būdy
damas beveik per visą dieną 
pirmadienį. Bet antradienį jį 
perklausinėjo unijistų advoka
tas James D. C. Murray ir 
čia p. Goddard turėjo pusėti
nai paprakaituot išsisukinėda
mas nuo atsakymų, tačiau uni
jistų gynėjui pavyko gana 
aiškiai parodyt, kad unijistai 
labiausia “prasikalto” kovo
dami prieš taip vadinamą 
“kick-back” ir abelnai reika-, 
Jaudami firmos laikytis su 
unija padarytos sutarties.

Tas.

Žmogus, Kuris Turi Pinigų ir 
Kalba su Visu Svietu

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.

Transportininkai Rems 
Taksių Vairuotojus

Transporto Darbininkų Uni
jos Pild. Taryba, dalyvaujant 
virš 500 atstovų iš lokalo 130 
sekcijų, nutarė ant narių už
dėt savaitinius asesmentus 
Parmelee ir Terminai taksių 
vairuotojų paramai kol tęsis 
streikas. Unija įgaliota strei
ką šaukt ir diena jau esanti 
nustatyta.

Streikas palies 6,000 taksi- 
kų. Reikalauja pakelt mokestį 
ir kai kurių pagerinimų.

Piliečių Kiiubo 
Susirinkimas

Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 
bo biznio skyriaus susirinki
mas įvyks sekantį penktadie
nį, balandžio 26-tą, 7:30 va
karo, savoj svetainėj, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Nariai, kurie norite išgirsti 
finansinį raportą pirmo kvar
talo šių metų, ateikite į šį su
sirinkimą. Kviečia Direktoriai.

Priminimas
Lietuvių, latvių, estų ir suo

mių organizacijų atstovų pasi
tarimas bus balandžio 26-tos 
vakarą, Irving Plaza. East 
15th St. ir Irving Pl., N. Y.

A. Scamordella, 50 m., 
2755 E. 12th St., Brooklyn, 
atleistas nuo baudos, kada jo 
duktė, kurią jis nuspardęs 
laiptais žemyn, teisme prašė 
jo nebaust.

Reikalavimai Pakelt 
Algas—“Suokalbis”
Trokmanų (Teamsters Lo

kalo 807) unijos viršininkų 
teisme iš valdžios liudininkų 
pasakojimų vis labiau paaiš- 
ki, kad teismu norima pasitar
nauti samdytojams ir įkaitinti 
pačius unijizmo pamatus, su
naikinti unijizmą.

Po priedanga Shermano 
Anti-Trust Akto ir “Anti- 
Racket” Akto teisiami 36 uni- 
jistai. Tačiau jų vyriausiais 
“prasikaltimais,” kaip nurodi
nėja kaltintojų liudininkai, 
buvę toki dalykai, kurie labai 
mieli kiekvienam padoriam 
unijistui, faktinai sudaro pa
tį priklausymo unijai tikslą. 
Tie “prasikaltimai” buvę:

Reikalavimas mokėt vertin
gais, ne “guminiais” čekiais.

Reikalavimas kontrakte at
žymėtos algų skalės.

Reikalavimas mokėt už virš
laikius.

Reikalavimas išmokėt algas 
laiku.

Vertimas pildyt kontrakte 
įrašytą darbo užtikrinimo 
punktą.

Kad visi tie reikalavimai 
skundėjų laikomi pačiais di
džiausiais unijistų “prasikalti
mais” prieš Anti-Raketo Ak
tą, gerai parodė liūdymai 
Russell R. Goddard’o, buvusio 
Brookline Trucking Corp., 
Bostone, vedėju. Jisai sakė, 
kad jo firma turėjus išeit iš 
biznio dėlto, kad unija reika
lavo pildyt kontraktą, tad ir 
jo atakos daugiausia buvo tai
komos į Edward Weinheimer, 
firmos trokmaną ir unijos 
stewarda (šapos čermaną).

Valdžia bando įrodyti, kad 
spyrimas firmą laikytis kon
trakte pažymėtų punktų esąs 
“suokalbiu kenkt prekybai” ir 
“raketieryste.”

šis yra pirmas bandymas 
Anti-Raketų Aktą pritaikyt į- 
rankiu prieš legališką unijos 
veiklą. Lig šiol jis būdavo pri
taikomas tik tokiems asme
nims, kurie užsiimdinėdavo 
nelegaliai — grąsinimais ir

Oi, Tos Čigonėles!
Balandžio 1-ma pas mus — 

mistiška diena. Ir nestebėtina, 
kad žmogų koki tai laimių ar 
meilės troškimai suima. Taip 
pasijutęs ir David Ross, 66 m., 
2087 Dean St. gyventojas.

Trys žavios čigonės, 31 Sie
gel St., tą- dieną patraukė jo 
atydą ir jis užėjęs laimės iš
burti, bet, nelaimei, jos pasa
kiusios, kad jo šeimai ir jam 
gręsianti mirtis, jei jis neatne- 
šiąs $50, kad su jais išgaut 
dvasių malonę. Po to, jos įsa
kiusios už 10 dienų ateit ne
šinam $250 ir juoda višta.

Apsigalvojęs, už 10 dienų, 
žmogelis jau kitaip jautėsi ir 
atėjęs ne tik su pinigais ir 
višta, bet ir vedinas detekty
vu, kuris čigones areštavo.

Unija Prašo Auky 
Teisiamiems

Teamsterių Unijos Lokalas 
807 atsišaukė į visuomenę 
aukų teisiamų unijistų ir jų 
šeimų paramai, kadangi 36 
unijistai yra priversti apleisti 
darbą ir sėdėti teismabutyje, 
klausyti prieš juos ir uniją 
kaltinimų. Prie to, prisideda 
gynimo išlaidos. O byla, nu
matoma, tęsis apie porą mė
nesių ar daugiau.

Unija siųs atstovus į visas 
darbininkų organizacijas, su 
atatinkamais liūdymais. Atsi
lankius, nepamirškite paklaust 
mandato.

Šiomis dienomis į New Yor- 
ką atvažiavo ponas Abe Ple
kus iš Clevelando ir apsistojo 
Commodore viešbutyj. Jis gy
vena Clevelando, bet tai žmo
gus kuris, matyti, neturi kur 
dėti pinigų, tai pasaulyj pa
garsėjo visų šalių valdžioms 
siuntinėdamas ukazus. Tuo 
“darbu” jis užsiima jau koki 
metai laiko.

Kaip tik apsistojo New Yor
ke, tai tuojau susirišo telefo
nu su Vokietijos užsienio mi- 
nisterio Ribbentropo raštine, 
paskui su Mussolinio žento, 
užsienio reikalų ministerio 
Ciano raštine, Japonija, IIo- 
landija ir per tris valandas 
skambino į valstybių sostines, 
siuntinėjo prisakymus, už ką 
galų gale telefonų kompanijai 
sumokėjo $83.80.

čia trumpai paduosime jo 
pasikalbėjimą. Iš Ciano rašti
nės, Romos, Italijos, į jo pa-

Diskusijų Vakarai 
Būna Sėkmingi

Pereito pirmadienio vakarą, 
nors lijo, taipgi niekur nebuvo 
garsinta, tačiau į L. K. 5-tos 
kuopos diskusijų-švietimosi va
karą suėjo publikos gražus bū
relis. Visuomenė jau pripra
to, kad kas antras pirmadie
nis, “Laisvės” salėj, praveda
ma diskusijos ir kad jose ga
lima išgirsti autoritetingų nuo
monių visais svarbiais bėga
mais klausimais, tad sulaukus 
pirmadienio ir eina salėn.

Šį kartą įvedamąją kalbą 
pasakė R. Mizara, nušviesda
mas vėliausių amerikinių ir 
europinių įvykių reikšmę.

Kuopa dabar vėl yra nusi
stačius sukelti virš šimto do
lerių kvotą draugams ginti 
fondan. Jam aukoja ne tik 
kuopos nariai, bet ir visi orga
nizacijoms laisvės šalininkai. 
Pereitą savaitę K. Mockus au
kojo $1, J. Gužas 50c, P. Bie
liauskas 25c. Tai buvo tik pra
džia darbo. Kuopa tikisi, kad 
ir daugelis kitų padarys tą 
patį, kaip bus kuopiečių pa
prašyti paramos.

L. K. A

šaukimą atsiliepė sekretorius 
Farace.

sekreto-

žinoti, ar 
mano ži-

—Aš prašau jus, kad jūs 
pasikalbėtute su ponu Ciano 
arba ponu Mussoliniu, — sa
ko Pickus.

—Kas čia kalba? —užklau
sė Farace.

—Mano vardas yra Pickus. 
Ar jūs esate Ciano 
rius ?

—Taip.
—Štai ką aš noriu 

jūs galite perduoti
nią? Aš noriu, kad ponas Mu- 
ssolinis sušauktų Europos val
stybių konferenciją ir sulaiky
tų karą. Juk jūs žinote, kad 
yra karas tarpe Vokietijos įr 
Anglijos.

Na, ir po to ponas Pickus1 
dėstė savo negudrias teorijas, 
kol Ciano sekretorius atsisakė 
kalbėti. Paskui jis šaukė Ho- 
landijos karalienę, bet iš ten 
atsiliepė tik sekretorius ..Wil
liam Von Heenstra, kuris iš
klausęs visus “ultimatumus” 
patarė ponui Pickui eiti ir iš
simiegoti.

Kaip matome, tas žmogus 
turi daug pinigų ir matyti nė
ra labai gudrus. Jis siuntinėja 
visoms šalims savo ukazus. Sa
vo laiku siuntė ukazą ir Sta
linui, bet iš Maskvos su juomi 
ątsisakė kalbėtis.

VS.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

GRAŽI DVIEJŲ VEIKSMŲ OPERETĖ

SVEIKSTA VIEŠA PADĖKA

‘ ‘Sy Iv i j a''
Vaidins Operetės Choras

Sekmadienį, Gegužės (May) 5, 1940
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

947 WILLOUGHBY AVE. BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 4:30 vai. po pietų -:- Po Vaidinimo Šokiai

ĮŽANGA: t Rezervuotos sėdynės $1 ir 75c.
r Nerezervuotos 50c. Tik į šoklus 40c

Vaidinime daug gražių dainų ir smagaus juoko. Kvie
čiame visus vietinius h* apielinkės lietuvius atsilankyti.

Brooklyno Lietuvių Operetės Choras.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kiibasai ir kepta paršiena; gaspadorlškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai. . ’

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniški) valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.
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Mes patariame šiuos daiktus dovanom Motinos Dienai 

your old Watch

TRADE IT IN FOR A

Daugybė kitų daiktų ir 
daiktelių sau reikalin
gų rasite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

LIPTON
J E W E L E R 

įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

I7JEWEL

Bulovą

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

ROBERT

Graliam & Manhattan Avės.
Tel. Stagg 2-2178

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

Eugenijus Dainius, jaunuo
lis, po operacijai sparčiai 
sveiksta. Galop šios ar gal 
pradžioj sekamos savaitės ga
lėsiąs grįšt iš Crown Heights 
ligoninės.

Antanas Vižlianskas, advo
katas, Pil. Kiiubo lyderis, se
nokai pasigavęs skausmus 
kojosna, skundžiasi dar nepa
jėgęs juos visai pravyt. Būna 
namie, Ridgewoode., ■

M. Mikalauskienė kiek drū
tesnė, bet vis dar lovoj.

Lilija Kavaliauskaitė, ke
lias dienas išsirgus tonsilių į- 
degimu, eina geryn.

Rep.

Nors mes nesitikėjome, kad 
kas nors rūpintųsi svetimomis 
bėdomis ir išlaidas darytų, 
bet ne taip išėjo. Sūnui buvo 
netikėta dovana: “fruit bas
ket,” kvietkos, saldainiai ir lin
kėjimai greitai pasveikti. To
dėl įforime tarti visiems “Lai
svės” ir LDS įstaigų darbinin
kams už tą užuojautą, širdin
gai ačiū.

J. ir J. Dainiai.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

Nepamirškite

DIDŽIAUSIASKOi!1 JŪS ESATE 
DIDI/IMVC MATĘ IS DIDŽIŲJŲ 
r IKJVIIN I D 8 KUBIŠKŲ PĖDŲ

GENERAL ELECTRIC

MIRĖ
Alexander Rice, 75 metų 

amžiaus, 106-29—97th St., 
Ozone Park, N. Y., mirė ba
landžio 23 d. Bus palaidotas 
bal. 26-tą, Šv. Jono kapinėse. 
Pašarvotas pasr graborių J. 
Garšvą, 231 Bedford Ave.

Peter Dackow, 50 metų am
žiaus, 622 Wythe Ave., Broo
klyn, N. Y., mirė balandžio 
23-čią, Kings County ligoni
nėj. Bus palaidotas bal. 25- 
tą, 2 vai. p.p., Šv. Jono kapi
nėse. Pašarvotas pas graborių 
J. Garšvą.

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svės” bendrovei

LDS jaunimo, rengiamame 
baliuje visiems bus smagu pa
sižmonėti. Įvyks balandžio 27- 
tos vakarą, Pil. Kliube. Šokiai, 
dovanos, įvairumai. Įžanga 
40c.

rRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 2 pavieniai forni- 

šiuoti kambariai, ir garadžius. Taipgi 
parsiduoda geras karas. Atsišaukitę. 
Geo. Doleris, 107-48 116th St.,
Richmond Hill, N. Y.

(98-100)

PARDAVIMAI ~ 
Parsiduoda saldainių krautuvė. Yra 

3 dideli kambariai. Gražus pečius. 
Maudynė. Reikia greit parduoti. At
sišaukite: John, 25 Stagg St., Brook
lyn, N. Y. , (98-99)

Parsiduoda antrarankiai gesiniai 
pečiai, po $3 ir augščiau, geriausios 
rūšies šeimom virtuviniai pečiai, pil
nai gerame stovyje. Už tą kainą tai 
kaip veltui. Turiu greit parduoti, nes 
reikia ištuštinti vietą. Prašau tuo
jau kreiptis šiuo antrašu. M. Dobins, 
194 Reid Avę„ Apart. Al, Brook

lyn, N. Yo (97-99)

Gaminam valgius b 
turime Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų Ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEID AT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

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

padarau 
paveiks- 
k ra javus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau’ 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Didelė 8 ku. nėd. patai* 
pa. Model LB8-40 Ma

tykite G-E. Tai Pirkinys
____ J------------

šeimoms iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO šaldytuvo—ir štai 
yra grožybė už nužemintą kainą! 
Visi patogumai, Taupumas ir Pa
tvarumas Didelio General Elec
tric! Virš 16 ket. pėd. Vieta Len
tynom. Virš 8 ku. pėd. padėliui 
vietos. Iš karto daro 10 svarų le
do—100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
didelj 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 gbeito 
“mainymo.”
VISOS DfižUTftS PLIENINES. 
NERŪDIJANČIO PLIENO stip
rus šaldytuvas. Šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

zv/rzr r//£ Buy/

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

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

$114.75
CHARLES D’ORAZIO & SON 

.LICENSED DEALER OF 
REX COLE, INC.

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




