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Metams

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

Ar girdite ką nors apie 
Socialistų (Antrąjį) Inter
nacionalą? Iš jo vadų nė 
žodelio proga Pirmosios 
Gegužės. O jo partijos An
glijoj ir Francijoj iki ausų 
paskendusios darbe, idant 
juo daugiau savo šalies 
žmonių sumobilizuoti ka
rui.

Panašiai šito Internacio
nalo lyderiai elgėsi laike 
ano Pasaulinio Karo.

Bet po karo, kaip tik 
darbininkai pradėjo versti 
buržuaziją, Antrojo Inter
nacionalo partijos atgijo ir 
stojo darban malšinti dar
bininkus.

Pamatysite, po šio karo 
jos vėl toj pačioj rolėje at
sistos.

Anglija Perša Savo 
Pagelbą Rumunijai Nusenę Visi Ameri

kos Armijos Lėktuvai, 
Sako Gener. Arnold

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

Pabėgę Norvegijos Karalius 
ir Jo Ministerial

London.—Anglų 
per radio atsišaukė į 
muniją: greitai prašyt tal
kininkų pagalbos.

“Palestinoj, Sy rijoj
Egipte yra telkiamos did
žios anglų ir francūzų ar
mijos,” sakė Anglijos val
džia per radio Rumunijai: 
“Talkininkai turi gana jė
gų Artimuose Rytuose vi
siškai ištaškyt Jnle avan
tiūrą Hitlerio, kokią tik jis 
darytų Balkanuose.”

Tuo tarpu Komunistų In
ternacionalas veikia. Pir
mosios Gegužės proga jis 
išleido į pasaulio darbo 
žmones karštu atsišaukimą. 
Jame Kom.'Tnternacionalas 
šaukia kovoti prieš karą ir 
jo kurstytojus.

Komunistai niekados ne
buvo ir nebus imperialistų 
agentais.

Vokiečiai Sako, Kad 
Anglai Galvotrūk

čiais Pabėgo

Homer Martin rezignavo 
iš Amerikos Darbo Federa
cijos automobilistų unijos 
prezidentystės ir iš unijos. 
Sakoma, kad jis turėjo pa
sitarimą su Fordo kompa
nijos bosu Bennet ir vei
kiausia prie Fordo gaus 
kokį nors riebų darbą.

Labai gerai padarė Uni
ted Mine Workes of Ameri
ca (CIO) Unijai kad nuo 
to sutvėrimo seniai atsi
kratė. Ir tie, kurie da vis 
abejojo apie to žygio tei
singumą, dabar 
tys, kad Martin 
buvo svetimas 
kams elementas.

gal pama- 
visuomet 
darbinin-

Brooklyne kriaučių su
šauktam gegužinės mitinge 
Stilsonas nurietė spyčių už 
Anglijos ir Francijos impe
rialistus šiame kare. Jie ka
riaują už žmogaus teises, o 
Hitleris už žmogaus vergi
ją. Todėl lietuvių simpati
jos turinčios eiti Chamber- 
lainui.

Kaip tik .to ir reikia im
perialistams. Jie žino, kad 
simpatijos simpatijomis il
gai nepasiliks. Jos bus Am
erikos valdžios paverstos 
apčiuopiama militarine pa
galba Anglijai ir Francijai.

Stilsonas ir visi socialis
tai dabar sušilę agentauja 
karo kurstytojams.

Berlin. — Vokiečiai ket
virtadienį 3 vai. po pietų 
iškėlė savo vėliavą Andals- 
nes’e, prieplaukos mieste, 
Norvegijoj. Sumušti vokie
čių ties Dombasu, anglai 
galvatrūkčiais pabėgo į An
dalsnes, o iš čia sumišime 
susigrūdo į laivus ir išplau
kė, kaip sako vokiečiai.

Dabar vokiečiai užvaldė 
jau visą vidurinę ir pietinę 
Norvegiją nuo Steinkjerio 
ir Trondheimo iki Oslo ir 
Kristiansando.

Kol kas anglai dar laiko
si tik vienoje Namsos prie
plaukoje į šiaurius nuo 
Trondheimo. Vokiečių or
laiviai, tačiau, baigia nai
kint Namsos.

Pasak vokiečių, tai ir li
kučiai norvegų kariuome
nės visur bėga iš pozicijų 
nuo Oslo iki Trondheimo.

Vokiečiai pagrobė “milži
nišką daugį anglų karo 
reikmenų Dombase,” 
vokiečių komanda:
norvegų, kurie gynė mžnu- 
garį besitraukiančių atgal 
anglų, tapo suimti j nelais
vę.

“Norvegų komandieriai 
Moereno ir Ramsdalio sri
tyse pasisiūlė pasiduot ir 
įsakė savo kariuomenei 
daugiau nesipriešint.

“Namsos’e vokiečių lakū
nai bombardavo anglų 
nuolių batarejas.”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų armija turi apie 
2,700 lėktuvų, bet jie visi 
nusenę ir nėra nė vieno, ku
ris prilygtų naujoviškiem 
Vokietijos lėktuvam, pa
reiškė generolas H. H. Ar
nold, galva Amerikos oro 
korpuso, kalbėdamas sena- 
tinėje lėšų komisijoje.

Gen. Arnold netiesiogi
niai kritikavo Amerikos ka
ro ministeriją, kad jinai ne
siskubina aprūpint šios ša
lies armiją naujoviškais 
lėktuvais.
Kodėl Pirmiausia Pardavi

nėja Naujus Lėktuvus 
Talkininkams?

Kai kurie karininkai 
klausė, kodėl Amerikos val
džia pardavinėja naujoviš- 
kiausius karo lėktuvus An-

glijai ir Francijai, o pati 
neapsirūpina tokiais lėktu
vais? Klausėjams buvo at
sakyta, kad iki kitų metų 
vidurvasario j Amerika ne 
tik pristatys talkininkam 
lėktuvus pagal užsakymus, 
bet pasibudąvos gana nau
joviškų lėktuvų ir šios ša
lies armijai ir laivynui.

Generolas Arnold primi
nė, kad naujieji lėktuvai tu
ri turėt bent tokius pageri
nimus: tankus, iš kurių ne
bėgtų gazolinas, nors jie bū
tų peršauti; plieno šarvus; 
stiklus, kurie nesubyrėtų 
nuo kulkų; didesnius kul- 
kasvaidžius ir bent po vie
ną kulkasvaidį užpakalyje. 
Tokių pagerinimų dabar 
neturįs nė vienas Amerikos 
armijos lėktuvas.

Stockholm, Švedija.—Pra
nešama, kad norvegų kara
lius Haakonas su šeimyna 
ir su ministerių kabinetu 
pabėgę į Molde prieplauką, 
o ten susėdę į laivą ir ne
žinia kur išplaukę, gal į tal
kininkų užimtą ruožą į 
šiaurius nuo Trondheimo, o 
gal į Angliją ar Franci ją. 
Teigiama, kad jie paspru
kę daug maž tuo laiku, kai 
anglai pabėgo iš Andalsnes. 
Vokiečiai tuo tarpu bom
bardavo ir Molde.

Vokiečių Orlaiviai Pa
darė Didelių Nuosto

lių Anglam Jūroje

sako 
“300

ka-

ra-

Anglija per Suezą At
šaukia Laivus iš Vi

duržemio Jūros

Nusiminimas Anglijoj 
Dėl Talkininkų Pralai

mėjimo Norvegijoj

Tai Vokiečių Oriai 
viai Sukirto Anglus, 
Sako Chamberlainas

London.—Anglijos minig- 
teris pirmininkas Chamber- 
lainas geg. 2 d. dėstė seime, 
kaip tai įvyko, kad anglų 
kariuomenė turėjo būt iš
traukta iš Andalsnes ir pie
tinės Norvegijos abelnai. 
Sakė, kad vokiečių orlai
viai taip bombardavo prie
plaukas, jog anglai negalė
ję iškelt tankų ir didešnių 
kanuolių iš savo laivų.

Bet kitame sakinyje

Ar Chamberlainas ka
riauja už žmogaus teises? 
Nonsensas. O kaip su 300 
milionų Indijos gyventojų, 
kuriuos Anglija laiko . pa
vergus? O kaip su keliomis 
dešimtimis milionų Franci
jos kolonijų žmonių, kurie 
neturi jokių žmogaus tei
sių?

Jei Anglija ir Francija 
kariauja už demokratiją ir 
žmonių laisvę, tai kodėl jos 
nepaliuosuoja žmonių savo 
kolonijose? Stilsonas ir kiti 
šį klausimą bijo ir pajudin
ti ir plūsta tuos, kurie jį 
judina.

Roma.—Italų spauda 
šo, kad vokiečiai dabar 
žiauriau supliekė anglus 
Norvegijoj, negu 
praeitame pasauliniame ka
re sušutino anglus Darda- 
nelluose.

turkai

London.—Anglija įsakė 
visiems savo keleiviniam ir 
prekiniam laivam plaukt 
namo iš Viduržemio Jūros, 
ir plaukt ne pro Gibraltarą, 
arčiausiame vakar iniame 
gale Viduržemio Jūros, bet 
per Suezo kanalą, tolimame 
rytiniame gale tos jūros, 
paskui per Raudonąsias 
Marias, aplinkui Afriką į 
Southamptoną, Anglijoj.

Pro Gibraltarą plaukiant 
tiem laivam tektų keliaut 
tik apie 2,000 mylių, o per 
Suezo kanalą ir aplink Af
riką—15,100 mylių.

Anglijos valdžia įsakė 
ypač greitai plaukt namo 
aplinkiniu keliu keturįem 
anglų laivam, stovėjusiem 
Italijos/prieplaukose.

Anglų vyriausybė bijo, 
kad Italija nepradėtų ka
riaut prieš talkininkus. To
kiame atsitikime būtų pa
vojinga Anglijos laivams 
plaukt namo pro Gibralta
rą, nes Italijos orlaiviai, 
šubmarinai bei karo laivai 
galėtų gana greitai jį pa
siekti.

London, geg. 3.—Čia pa
sklido nusiminimas, kad an
glai ir francūzai prakišo 
Norvegijoj.

Eilė anglų laikraščių ra
šo, kad vokiečių laimėjimas 
Norvegijoj sudaro pavojų 
pačiai Anglijai. Reikalauja 
perorganizuot anglų vald
žia.

Naujos Stovyklos Vokiečių 
Lėktuvam ir Submarinam 

prieš Angliją
Berlin.—Norvegija dabar 

tarnaus Vokietijai kaip 
“neskęstus lėktuvų išvežio
to j as”' prieš Angliją, kaip 
sako vokiečių vadai. Norve
gų prieplaukos ir įlankos 
tat būsią vokiečiams sub- 
marinų stovyklos žygiams 
prieš Angliją.

Talkininkų Karo Laivai Bu
riasi Prie Suezo ir Grasina

- Sovietų Sąjungai

Berlin, geg. 3.—Norvegų 
armija visiškai demorali
zuota ir baigia iškrikt. Tik 
tos dalys norvegų kariuo
menės dar mėgina kovot, 
kurios nežino, kas dabar 
atsitiko visame ruože nuo 
Andalsnes iki Trondheimo, 
kaip sako vokiečiai.

Vokiečiai nuskandino du 
anglų submarinus; oro 
bombomis uždegė vieną an
glų šarvuotlaivį;' nugramz
dino vieną prekinį Anglijos 
laivą ir pavojingai sužeidė 
šešis kitus. Vokiečiai nušo
vė žemyn šešis anglų orlai
vius.

Kiek pirmiau ties Andal
snes vokiečių bombininkai 
nuskandino Anglijos laivą 
su 40 tankų. Geg. 1 d. vo
kiečiai oro bombomis sun
kiai sužeidė vieną anglų 
naikintuvą ir du didelius 
karinius laivus, lėktuvų iš- 
vežiotojus. Vienas Anglijos 
naikintuvas buvo taip su
žeistas, kad po to jis ne
galėjo judėt ir tik stovėjo 
vietoje.

Visi kariniai Anglijos 
laivai ten šaudė į vokiečių 
lėktuvus; greitieji anglų 
lėktuvai atakavo vokiečių 
bombininkus, bet vokiečių 
lakūnai atliko savo pareigą 
ir nušovė žemyn du anglų 
lėktuvus. Iš savo pusės, vo
kiečiai prarado vieną lėktu
vą. Taip praneša vokiečių 
komanda.

Anglai Pabėgę ir iš Namsos 
Prieplaukos Norvegijoj

“Keleivis” džiaugiasi, kad 
iš Lenkijos “pabėgo visi 
patriotai; liko tik socialis
tai ir liaudininkai.” Matyt, 
Lenkijos socialistai yra 
drąsūs vyrai, kad ir sun-

kiose sąlygose po Vokietijos 
okupacija pasiliko darbuo
tis už savo idėjas.

Bet pažvelgsime į Nor
vegiją. Ten socialistai pas
pruko su pirmu pasirody
mu Vokietijos kareivių. 
“Keleivis” jų dar nepa
smerkė.

Norvegijos gi komunis
tai pasiliko darbuotis už 
savo idėjas nors ir be galo 
sunkiose Vokietijos okupa
cijos sąlygose. Tačiau so
cialistų spauda dabar Nor
vegijos komunistus plūsta 
ir Hitlerio agentais vadina.

Ar logiška ir teisinga? 
Ne, nei logiška, nei teisin
ga.

Vokiečių Klausimai Anglijai 
ir Francijai

Berlin, geg. 3,.—Vokiečių 
laikraščiai klausia, kam tal
kininkai buria karo laivus 
į rytinę dalį Viduržemio 
Jūros? Ar jie ruošiasi vėl 
praplatinti karą, maršuot 
per Balkanus, ar bando nu
gąsdinti Italiją? Bet vokie
čiai esą prisirengę pasitikt 
ir atremt bile kokį Angli
jos ir Franci jos žygį ar ma
nevrą.

Genoa, Italija.—Anglijos 
ir Franci jos karo laivai bu
riasi Viduržemio Jūroje 
ties Suezo kanalu.

Egipte, Palestinoje ir 
Syrijoje sutelkta 500,000 iki 
miliono anglų ir francūzų 
kariuomenės.

(Ši kariuomenė galėtų 
būt pasiųsta per Balkanų 
kraštus prieš Vokietiją, bet 
taipgi prieš Soviętų Kauka-

Italija Nebijanti Talki
ninkų Laivynų

Kkinu ■I

Berne, geg. 3.—Šveicari
ja pašaukė 30,000 daugiau 
vyrų į armiją.

ORAS. - 
apsiniaukę

- - Šiltoka, dalinai

London.—Nužiūrima, kad 
Anglija ir Francija gal siųs 
savo karo laivus per Darda- 
nellus į Juodąsias Marias. 
Talkininkai planuoja užblo- 
kaduot Juodąsias Marias, 
kad Sovietai per jas nega
lėtų pristatyt žibalo ir kitų 
reikmenų į Rumuniją, nes 
šie reikmenys-per Rumuni
ją da|)ar pasiekia Vokietiją.

fe \

Roma, geg. 3.—Anglija ir 
Franci j a sutelkė daugius 
karo laivų rytinėje dalyje 
Viduržemio Jūros. Italų 
valdininkai sako, kad talki
ninkai stengiasi tuomi nu
gąsdinti Italiją, idant ji ne
drįstų dėtis į karą išvien su 
vokiečiais; bet, girdi, ita
lai nebiją šio talkininkų 
“blofo.” Italija turinti 1,- 
200,000 armiją, puikų orlai- 
vyną ir naujovišką jūrų lai
vyną.

Anglai pralaimėjo pasku
tinį mūšį Narvike, kaip 
pripažįsta anglų komanda. 
Jie sako, kad vękiečiai turi 
jau 4,000 kariuomenės Nar
vike; o kelios dienos atgal 
ten buvę tik 2,500 vokiečių 
karių.

Stockholm, Švedija, geg. 
3.—Neoficialiai pranešama, 
kad likučiai anglų ir fran
cūzų kariuomenės laivais 
pabėgo ir iš Namsos prie
plaukos, į šiaurius nuo Ste
inkjerio. Tai buvo paskuti
nė talkininkų prieplauka, 
tinkama karo laivams Nor
vegijoj. <

Vokiečių orlaiviai baisiai 
bombardavę bėgančius iš 
Namsos talkininkus, ir iš 
to prieplaukos miesto teli
kę tiktai griovėsiai, purvai 
ir dulkės.

Dabar anglai dar laikosi 
tiktai apie Narviką, šiauri
nės Norvegijos prieplaukos 
miestą. Anglų karo laivai 
nuolat bombarduoja vokie
čius, kurie tebeturi Narvi
ką savo rankose.

Narviko Prieplauka ir 
Geležinkelis

Narviko įlankoj per mū
šius tarp anglų ir vokiečių 
karinių laivų viso yra nu
skandinta apie 30 laivų, ir 
jie pastoja kelią įplaukt 
stambesniems laivams į 
Narviko uostą. Sakoma, 
kad praeitų trejetas metų, 
iki galėtų būt pašalinti nu
skendusių laivų griovėsiai 
nuo kelio sveikiem laivam.

Pranešama, kad vokiečiai 
užtaisę dinamitą aštuonio
likoje tunelių geležinkelyje 
tarp Narviko ir Švedijos; 
ir jeigu matytų, kad anglai 
gali užimt tą geležinkelį, 
tai, girdi, vokiečiai iš tolo 
sujungtų elektrą, išsprog
dintų dinamitą, ir užgriau
tų geležinkelį; tuomet, sa
koma,, reikėtų dviejų-trijų 
metų pataisyt šią geležin
kelio liniją, ir tik tada trau
kiniai galėtų vežt geležies 
rūdą iš Švedijos į Narviką. 
Tai Anglija tuo laiku nega
lėtų per Narviką gaut ge
ležies rūdos, bet vokiečiai 
galėtų vasarą gabentis lai
vais geležies rūdą iš Švedi
jos per Baltijos Jūrą.

London, geg. 3.—-Anglu 
lėktuvai bombardavo dvi 
Vokiečių- orlaivių stovyklas 
Norvegijoj ir vieną Dani
joj.

Chamberlainas pripažino, 
jog anglai turėjo ir kanuo
lių ir tankų Dombaso fron
te, bet, girdi, “vokiečiai tu
rėjo tokią vietinę viršenybę ' 
ore, kad mūsų kariuomenė 
su artilerija ir tankais ne
galėjo atsilaikyti.” -

Nežiūrint, kad Anglija 
karo laivais, minomis ir 
lėktuvais mėgino užkirst 
vokiečiams vandens kelią 
per SkagerraJ<ą, jūros siau
rumą tarp Danijos ir Nor
vegijos, vis tiek 
per tą siaurumą 
daugiau armijos 
reikmenų, negu 
francūzai galėjo 
savo kariuomenės, 
ir amunicijos į Norvegiją 
prieš vokiečius, kaip sakė 
Chamberlain.

Chamberlainas pranešė 
seimui, kad • Anglija ir' 
Francija telkia savo karo 
laivynus į Viduržemio Jūrą, 
idant jie galėtų tuojau pra
dėt tenai veikt prieš Itali
ją, jeigu tik Italija eitų ka- * 
rah Vokietijos pusėje. -Tal
kininkai galį dabar ištraukt 
daugį savo karinių laivų iš 
Šiaurinės Jūros, iš Vokie
tijos ir Norvegijos srities, 
todėl, kad talkininkai ten 
labai nusilpninę vokiečių 
laivyno jėgas.

Anot Chamberlaino, tai 
anglai ir francūzai Norve
gijos vandenyse sužeidę du 
didelius vokiečių karo lai
vus, nuskandinę tris ar ke
turis jų šarvuotlaivius, vie- 
nuoliką naikintuvų, penkis 
submarinus ir sunaikinę 
gal apie 40 kareivinių Vo
kietijos laivų, su kuriais žu
vę keli tūkstančiai vokiečių 
kareivių. O anglai, pasak 
Chamberlaino, tuo pačiu 
laiku ten praradę keturis 
naikintuvus, tris submari
nus ir šešis mažus karinius 
laivus; gi vokiečių orlaiviai 
sužeidę dar penkis kareivi
nius anglų laivus.

Chamberlainas tvirtinbį 
kad anglai ir toliau vesią 
kovą prieš vokiečius Nam
sos ir Narviko srityse.

Anglų prakišimą pietinė- 
je-vidurinėje Norvegijoje 
Chamberlainas aiškino iš 
dalies tuom, kad vokiečiai 
užima centralinę poziciją 
kare ir kad “žiaurios jų 
gaujos,” kaip jis sakė, iš- 
anksto buvo priruoštos už
pulti Daniją ir Norvegiją; x 
be to, vokiečiai, girdi, nesi
drovėtų užklupt Holandiją, 
Belgiją arba ir pačią Ang-

vokiečiai 
sugabeno 

ir karo 
anglai ir 
sugabent 

, ginklų'

a

R

Pasak Chamberlaino, tai 
dabartinis anglų pralaimė- 
i imas Norvegijoj nesąs 
jiems pavojingas, nes talki
ninkai, galų gale, vis tiek 
laimėsią karą pagal “toli 
numatančią strategiją.”

Anglų premjeras Cham- 
berlainas ketino duot pla
tesnį paaiškinimą seimui 
ateinantį antradienį apie 
Norvegijos* įvykius.
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r1
Entered as second class matter March 11, 1924, at 

the-Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

LDS Vajas Nebus Prailgintas
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas “Tiesa” (geg. mėn. 1 d. laidoj) 
' praneša, kad einamasis vajus už naujus 

narius pratęstas nebus. “Tiesos” žod- 
* žiais:

“Gegužės mėnuo yra paskutinis Jubi
liejinio Vajaus mėnuo. Kaip pirmiaus 
buvo visiems pranešta, šis vajus tęsis iki 
birželio 1 d. Jis nebus pratęstas. Todėl 
beliko tik vienas didžiojo darbo mėnuo.

“Per šį mėnesį jau visi turime darbuo
tis, kad juodaugiausia naujų narių įra
šius. Šitas mėnuo yra mūsų didžiausio 
jubilėjinio darbymečio mėnuo. Visi tie, 
kurie yra jau įrašę naujų narių ir tie, 
kurie dar nieko nepasidarbavę, turėtų 
gegužės mėnesyj gauti naujų narių. Vi
sos kuopos turi stengtis išpildyti savo 
kvotas. Tos kuopos, kurios dar nėra įra
šę naujų narių, dabar turi specialiai pa
sidarbuoti ir už veltui praleistą laiką da
bar atidirbti.

“Tie aplikantai, kurie bus įrašyti iki 
birželio 1 d. ir priimti birželio mėn. kuo
pų susirinkimuose, skaitysis prie šio va- 

U^ ’jąus. Visi vajininkai todėl turėtų dirbti 
iki paskutinei gegužės mėnesio dienai.

“Visos vajaus laiku įrašytų naujų na
rių aplikacijos, kurios, dar Centran ne
pasiųstos, turi būt prisiųstos iki liepos 
M”

Taigi, pasiliko mažiau kaip mėnuo lai
ko, per kurį kiekvienas LDS narys, kiek
vienas veikėjas turėtų smarkiau pasidar
buoti savo organizacijai stiprinti. Dau
giau: pasiliko mažiau negu vienas mė
nuo, per kurį kiekvienas, norįs įstoti į 
LDS, gali tai padaryti labai palengvinto
mis sąlygomis.

Mums čia svarbu pabrėžti ne tiek pa
raginimas LDS veikėjams, kad jie smar
kiau darbuotųsi, kiek paakstinimas 
tiems mūsų skaitytojams bei jų šeimų 
nariams, kad jie pasinaudotų papiginto
mis sąlygomis ir įstotų į LDS.

Lietuvių Darbininkų Susivvienijimas, 
palyginti, jaunutė organizacija—dar ne
turi pilnų dešimties metų. Bet ji gyva, 
turtinga, stipri, pažangi, vieninga. Tai 
organizacija, kurioje nėra jokių vaidų, 
jokių cenzorių, jokių frakcijų nei “par- 
tfjinių politikų.” Visokių pažiūrų ir įsi
tikinimų žmonės čia broliškai sugyvena 
ir draugiškai darbuojasi.

Kodėl tad tokion organizacijon neįs- 
į toti?!

I Švedija Neleidžia Liuosnorių 
i Į Norvegiją

Kaip skirtingai kapitalistinis pasaulis 
atsineša į Vokietijos karo žygius ir So
vietų Sąjungos apsigynimo žygius. Ka- ’ 
da Finliandijos ponai, pildycįąmi—Ang
lijos, Francijos, Amerikos imperialistų 
reikalavimus, išprovokavo karą prieš 
Sovietus, tai buvo baisus sujudimas. 
Tuojaus susirinko tas gyvasis lavonas, 
Tautų Lyga, ir puolė gelbėti savo narį. 
Švedija, Norvegija ir Danija veik nu
siginklavo, teikdamos ginklus ir amuni
ciją Finliandijai. Ten buvo po prievarta 
darbininkai aptaksuoti. Buvo įsteigta 
“liuosnorių” mobilizavimo punktai. 
“Liuosnoriais” virto Švedijos generolai, 
oficieriai ir kareiviai. Norvegijoj buvo 
tas patsai. Jų sostinės pavirto į melų 
malūnus. Anglija, Franci j a ir kitos im
perialistų vafetyb.es sįuntė ginkluą jy . 
amuniciją.

Pas mus, amerikoj, buvo didžiausias 
skandalas. Hooveris virto dideliu “labda
riu”, steigė komitetus, rinko aukas ir 
šaukė: “Gelbėkime mažą ir demokratinę 
Finliandiją!” Kongresas ir Senatas už
miršo 10,000,000 bedarbių, bet diskusavo 
Finliandijos reikalus, dešimtis milionų 
dolerių skyrė Finliandijai.

O kaip dabar? Dabar Hooverio nesi
girdi. Jis tartum dumbliniame prūde 
dingo. Niekas nešaukia, kad reikia gel
bėti Norvegiją ir jos demokratiją. O 
Norvegija yra ir plotu, ir gyventojais 
mažesnė už Finliandiją. Norvegijoj buvo 
demokratija, kurios nebuvo ir nėra Fin- 
liandijoj. Amerikos valdininkai, ne tik 
nediskusuoja, kaip gelbėti Norvegiją ir 
slaptai nesiunčia jai ginklų, amunicijos 
ir karo orlaivių, ką jie darė Finliandijos 
reikale, neskiria pinigų, bet konfiskavo 
Norvegijos turtus Amerikoj, sulaikė jai 
$10,000,000 paskolą, kurią pirma žadėjo, 
ir uždraudė bent kokias Norvegijai pa
skolas.

Bet visas šalis pralenkė, tai Švedija. 
Ji uždraudė finus liuosnorius praleist 
per savo teritoriją į Norvegiją karui 
prieš Vokietiją. Ji uždraudė ir švedams 
liuosnoriams ten važiuoti. “Neutralite
tas!”

O kur tas “neutralitetas” buvo pirma, 
kada 15,000 švedų “liuosnorių” su savo 
generolais, kapitonais kariavo prieš So
vietus? Kur tada buvo jos “neutralite
tas”,- kada Švedija per savo žemę leido 
iš Anglijos, Francijos ir kitų šalių “liuos
norius”, vežė karo orlaivius, ginklus, 
amuniciją? Kur Švedijos buvo “neutra
litetas”, kada ji pati viena Finliandijai 
davė už $125,000,000 vertės ginklų, jų 
tarpe: 84,000 šautuvų; 575 kulkasvaid- 
žius; virš 300 kanuolių; per 300,000 ran
kinių granatų ir per 50,000,000 patronų!

Norvegija veik tą pat padarė—atidavė 
daugį savo ginklų ir amunicijos Finlian
dijai, o dabar pati jų neturi. Iš šių fak
tų galime suprasti, kad nei Švedijos, nei 
Amerikos turčiams neapeina nei demo
kratija, nei tautų laisvė. Po tais obalsiais 
jie tik puolė, puola ir puls Sovietus.

Amerikos Ginklai Vokietijai
Nesenai vokiečiai surado Narviko sri- 

tyj 350 kulkasvaidžių ir milionus patro
nų. Tai buvo ginklai stambių imperialis
tinių valstybių siunčiami per Narviką fi
nų baltiesiems karui prieš Sovietus.

Dabar Washingtono žmonės prisipa
žino, kad vokiečiai pačiupo Bergene, 
Norvegijos prieplaukoj, 500 naujutėlių 
kulkasvaidžių, daug orlaivių, milijonus 
patronų ir 400 naujutėlių automobilinių 
sunkvežimių. Trokai buvo siunčiami iš 
Fordo išdirbystės Finliandijai, o kulkas- 
vaidžiai ir amunicija—Švedijai. Reiškia, 
Amerikos ginklai ir amunicija pateko 
vokiečiams ir jiems labai buvo reikalingi 
karui Norvegijoj. Gi trokai tarnauja vo
kiečių armijos permetimui į naujas po
zicijas.

Italijos ‘‘Užtikrinimai”
Anglijos valdonai nusiminė ir savo lai

vams įsakė neplaukti' pro Gibraltaro 
Perlają ir Suezo Kanalą, bet plaukti ap
linkui Afriką. Aplinkui Afriką yra dau
giau, kaip du kartu ilgesnis vandens ke
lias į Indiją. Anglija nepasitiki Italija ir 
todėl suka aplinkui. Numatoma, kad 
Italijos fašistai įgauna vis daugiau ape
tito stoti karan. Sako, kad juos drąsina 
Vokietijos pasisekimai Danijoj ir Norve
gijoj.

Vienok Italijos valdonai nesako, kad 
jie tuojau pulsis karan. Mussolinis net 
tikrino Anglijos ir Amerikos atstovus, 
kad“ Italija dabar dar neisianti karan. 
Bet kas gali tikėti? Nejaugi-jis pasakys 
busimiems priešams (anglams), ką jis 
mano daryti?

Italijos spauda įnirtusiai rašo prieš 
Angliją ir Franci ją. Iš to galima su
prasti, kad mases ruošia karui. Italijos 
imperialistai visada seilę rijo, žiūrėdami 
į didžiąsias Anglijos ir Francijos kolo
nijas Afrikoj ir Azijoj. Dabar jie mano, 
kad jiems auksinė proga iš ten išgrūsti 
anglus ir francūzus ir patiems įsigalėti.

Berlyne kalbėjo Aukščiausios Italijos 
Fašistų Tarybos narys, Petro Capoferri, 
ir tarpe kitko pareiškė: “Kada Musso
linis duos mums komandą, tai mes mar- 
šuosime kartu su vokiečiais ‘už tiesos ir 
laisvės reikalus’”. Tokis pasakymas rei- 

. škįą^ęląųgiau, negu diplomatų,pasikalbę^ 
jimai Romoj.

i

KLASTA
Balandžio 32 dieną “New 

York Times” ‘patalpino ne
va atvaizdą vieno Sovietų 
sieninio paveikslo, kuriame 
vaizdavo, kaip Sovietų Są
junga vis daugiau pasiima 
Chinijos. Tai žemlapis Chi- 
nijos, ant kurio rodoma, 
kaip Sovietai nutiesė kelius 
Chinijos gilumon, ir nu
piešta Raudonosios Armi
jos karių paveikslai, kurie 
būk stovi Chipijos viduryj. 
Padėta sekamo turinio pa
rašai: “Planas Sovietų Ko
vos Prieš Imperializmą Chi- 
nijoj”, “Sovietų Nauji Ru- 
bežiai,” “Čia parodoma, 
kur veržiasi imperialistai ir 
kur yra Sovietų įtaka”. 
“Matome Komunistų Inter
nacionalo Pirmyn Eigos 
Frontą,” “Chinų Ketvirtoji 
ir Aštuntoji Armijos, tai 
yra dalis Sovietų Armijos.” 
Ir tam panašius parašus. 
Kairiame viršutiniam kam
pe įdėtą Sovietų valstybės 
ženklas ir parašas, būk tas 
žemlapis išleistas “Sovietų 
Kartografijos Trusto, Mas
kvoj, 1939 metais.”

Jau vien užmetus akį ant 
to žemlapio ir perskaičius 
parašus tuojau matai, kad 
čia yra klasta! Sovietų Są
junga niekados nebuvo pa
sisavinus sau Chinijos plo
tus, kaip tai Sinkiangą, nei
gi ji pasisavino Tanų Tuvą 
ir Mongolijos Liaudies Res
publiką. Kiekvienam yra 
aišku, kad Chinijos Ketvir
toji ir Aštuntoji Armijos, 
tai yra Chinijos liaudies ar
mijos, o ne Sovietų.

Bet tas pastebėta ne vien 
mūsų, bet net tokios įstai
gos, kaip “American Coun
cil Institute pf Pacific Re
lation”, kurios sekretorius 
ponas F. V. Field tuojau 
parašė laišką “N. Y. Times” 
redakcijai nurodant, kad 
minėtas žemlapis yra klas
tingas. Didžiausia klasta 
yra ta, kad Sovietų Sąjun
gos valstybės ženklas (em
blema) yra dar tų laikų, 
kada Sovietų Sąjungoj bu
vo tik septynios Sovietų 
Respublikos, tai yra pirm 
1937 metų, o dabar jau yra 
dvylika. Ant to valstybės 

'ženklo yra tik septynių so
vietinių respublikų parašai, 
vieton vienuolikos, kas bu
vo 1939 metais.

Kitas dalykas aiškiai pa
rodo, kad tas žemlapis su- 
klastuotas Amerikoj, nes 
Chinijos provincijų pavadi
nimai naudojami ameriko
niški, o ne tie, kokius var
toja Sovietų spaudoj. Už
teks priminti tik keli. So
vietai vieną provinciją va
dina Guandun, amerikiečiai 
tą pat provinciją vadina: 
Kwantung ir suklastuota- 
me žemlapyj ji pavadinta

“Kwantung.” Kitą provin
ciją Sovietų spaudoj vadina 
Guichzhou, amerikiečiai — 
Kweichow ir žemlapyj ji 
pavadinta Kwiechow. Ir 
taip visų provincijų pavadi
nimai atatinka .amerikiečių 
ištarimui ir pavadinimui, 
bet ne Sovietų.

Žemlapyj ponas F. V. 
Field dar septynis kitus 
skirtumus surado ir pakėlė 
savo protesto balsą. Mes 
turime pastebėti, kad kiek
vienu kartu, kada tik pa
saulyj susidaro karo padė
tis, tai kapitalistinėj tvar
koj atsiranda visokių falsi
fikacijų prieš Sovietus. Sa
vo laiku buvo pagarsėjęs 
skandalas su “Kominterno 
laiškais.” Kapitalistų agen
tai sufalsifikuodavo tam 
tikrus neva Kominterno 
laiškus ir paskui keldavo 
skandalą. Vėliau buvo iškel
ta Berlyne šaika, kuri ga
mino falšyvus pasportus ir 
pinigus. Keli metai net 
New Yorke pagarsėjo vie
nas asmuo, New Yorke at
sispausdinęs blankas, ant 
kurių falsifikavo neva So
vietų instrukcijas.

Tokių falsifikacijų, mes 
galime laukti ir daugiau. 
Jos bus kreipiamos prieš 
šios šalies darbininkų judė
jimą. Reakcininkai ir viso
kios žmonijos išmatos ban
do primest, būk falšyvus pi
nigus spausdina Sovietų ša
lyj, o Amerikoj juos komu
nistai ir kiti darbininkai 
platina. Tokios provokaci
jos ir falsifikacijos yra rei
kalingos reakcijai, prieš 
Komunistų Partiją, darbo 
unijas, ateivius, abelną pa
žangų, progresyvį ir kultū
rišką veikimą. Reakcija ne
siskaito su jokiais gyveni
mo faktais. Reakcija visa
da griebiasi bjauriausių 
priemonių. Juk Rusijos ca
ro valdžia "savais laikais 
buvo suorganizavus Zuba- 
tovę provokacines unijas, 
kad darbininkus neleisti į 
tikras savo unijas organi
zuotis. Juk Turkijoj suor
ganizavo provokacinę neva 
“Komunistų Partiją”, kad 
mases apgavinėjus. Pas 
mus trockistai ir kiti gaiva
lai tą rolę vaidina.

D. M. š.

Italija Dar Nepasirengus 
Karui, Sako Diplomatai

Roma. — Didžiausias ke
leivinis Italijos laivas “Rex” 
išplaukė į Ameriką. •

Jeigu Italija turėtų in
tenciją greitai išstoti karan 
prieš talkininkus, ji neleis
tų tam laivui išplaukti. Nes 
tokiame atsitikime anglų 
karo laivai galėtų suimt ar
ba nuskandint “Rexą”.

Svetimų šalių diplomatai 
Romoje mano, kad Italija 
dar nepasirengus karui.

Pastabos
i

Pas žmones yra įsigyvenęs 
paprotis tikėti, kad gyvulys 
savo kilme yra prastesnis, su
pratime silpnesnis, o ir išžiūra 
atrodo keturkojis. Kaip čia 
seniai Italijos Mussolinis rinko 
nuo savo piliečių vedybinius 
žiedus — auksą pavergimui 
Abisinijos su jos piliečiais. 
Dabar Hitleris Vokietijoj va
ru renka visokį metalą iš sa
vo piliečių dėl karo dievaičio. 
Auksas Europoj ir čia seniai 
išnyko iš biednųjų tarpo ir 
susikuopė į turčių kišenius. 
Jie šiandien yra aukso galingi 
dievai ir šimtais tūkstančių 
žudo silpnesnius. Kur dingo 
ta žmogiška esybė, apie kurią 
taip tankiai kalbama, o savo 
elgesiu ' nupuolama žemiau 
keturkojo gyvulio?

—-o—
Californijos valstijos katali

kai savo mokyklose pamainė 
bibliška katekizma. Iki šiam 
laikui Jieva motina buvo kal
tinama papildyme pirmojo 
grieko, nes ji nuskynė užgin
tą obuolį nuo medžio ir pri
kalbino Adomą suvalgyti tą 
obuolį. Senovėje per šimtme
čius buvo skirtingų tikėjimiš- 
kų nuomonių ir niovynių kas- 
link Adomo ir Jievos grieko, 
kartais iš to kildavo net kru
vinų tikėjimiškų kovų tarpe ti
kinčiųjų. Su pamainymu ka
tekizmo susitvėrė kunigiška 
unija ir religiško karo pavo
jus prašalintas. Dvasiška visų 
tikėjimų unija surado, kad 
Adomas, o ne Jieva pirmą, 
grieką papildė. Tas parodo, 
kad mūsų originališkas tėvas 
buvo didelis besarmatis, ne
kaltą moterį taip baisiai ap
kaltino. Už tai dabar kunigų 
gaspadinės ilgiau pas juos ne
būna, kaip šešis mėnesius.

—o—
Lietuvos himnas “Lietuva 

tėvynė mūsų” bažnyčioje po
nų neišgelbės, kaip neišgelbė- 

/jo caro “Bože caria chrani.” 
—o—

Nors lietuviai ir pamažu vis 
daugiau ir daugiau šalinasi 
nuo bažnyčios, nuo praeities 
prietarų. Tie, kurie lankėtės 
Lietuvoje, esate patėmiję šį 
faktą. Sulaukę nedėldienio 
žmonės ne į bažnyčią eina, 
bet eina šį tą nusipirkti ir sa
vo pažįstamus susieiti, o baž
nyčios stovi pusiau arba visai 
tuščios. Kunigai, matydami 
savo parapijonų nepaklusnu
mą, iš kailio neriasi ir ner- 
vuojasi. Todėl griebiasi už 
sumaldinimo Lietuvos himno 
pasigavimui Lietuvos žmonių

į savo bučių. Bet reikia nepa
miršti, kad žuvininkas išsėdė
jęs visą dieną ant upės kran
to, pareina namo be .žuvų. 
Tikiu, kad šiame atsitikime ir
gi taip bus.

—o—
Manau, kad nedaug kas 

pamena seno styliaus lietuvių 
kalba maldaknyges, arba ru
sinimo metu rusišką druką su 
sulietuvintais žodžiais. Pats 
būdamas 4-5 metų abi kny
gas skaičiau ir iš jų mokinau
si. Pirmutinė buvo kas žodis, 
tai ponas Dievas arba motina 
švenčiausia. Kaip viešpats, 
tokio žodžio visai nesigirdėjo. 
Rusiško druko knygoj, rodos, 
buvo ir “Bože caria chrani.”

Aušrininkai ir varpininkai 
Tilžėje paaukavo daug nenu
ilstančio darbo dėl Lietuvos 
labo. Ačiū tiem Lietuvos did
vyriams, Lietuvos liaudis pra
dėjo šalintis tų maldaknygių, 
ir pasekmė buvo, kad greit 
Tilžėje tapo išleistas “Aukso 
Altorėlis” naujo styliaus, su 
nauja rašyba-druku. Visų ti
kinčiųjų akys prašvito ir šir
dingai meldėsi.

Lietuvos ponai, suteikite 
Lietuvos liaudžiai laisvę! Lie
tuvos liaudis pati susiras nau
ją kelią į šviesesnį ir geresnį 
gyvenimą, nereikės jums Ku
dirkos originalo darkyti, kaip 
“Lietuva tėvynė mūsų” buvo, 
taip ji ir bus be dievų.

Pacific.

ŠYPSENOS
Gabus Mokinys

—Kuo galima įrodyt, kad 
žemė yra kamuolys?—klau
sia mokytojas.

—Globų!—atsakė vienas 
mokinys.
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Klausimai ir 
Atsakymai

KLAUSIMAS: Ar moteris, 
atvykus čia kaipo svečias, ga
li legaliai pasilikti, jeigu ji iš
teka už Amerikos piliečio?

Atsikirto
Kartą vienoj parapijoj 

vyskupui atvažiuojant, ku
nigas Strazdelis taip pat iš
ėjo jo pasitikti, bet jis nėjo 
keliu su kitais kunigais 
kartu, o žingsniavo sau vie
nas šalia kelio, baltais tri
nyčiais apsivilkęs, lazdele 
p a s i r a m sčiuodamas, dai
nuodamas: “o caca, o lialia, 
avytėlės—ralialia!”

—Kas tau, kunige?— 
klausia vyskupas.

—Nieko, jūsų mylista, aš 
ganau Dievo aveles...

Apžiūrėjo jį vyskupas ir 
sako:

—Tu niekini kunigystės 
stoną...

Strazdelis pakaušį pasi
kasė ir atsakė:

—Kiek aš atsimenu, tai 
mūsų ganytojas Kristus ne
turėjo nei aukso lazdos, nei 
violetų...

ATSAKYMAS: Ne. Ji tu

Šitaip vaikšto darbo jieškodami pietinių valstijų medvilnes 
darbininkai. Jie pasiima visą savo turtelį ir ęįna 

per plačiuosius laukus darbo prašydami.

rės apleisti kraštą, ir gavus 
Amerikos imigracijos vizą 
svetimoje šalyje, galės lega
liai sugrįžti. Kaipo Amerikos 
piliečio žmona, ji galės gauti] 
imigracijos vizą Kanadoj. Dėl 
tolesnių informacijų tegul ji 
tiesiog susineša su Foreign 
Language Information Service, 
222 Fourth Ave., New York 
City.

Nenori Nuskriausti
Motina būsimam žentui:
—Tu, Jonei, mus labai 

nuskriaudi, atimdamas iš 
mūsų brangiausi turtą — 
paskutinę dukrelę ir dar su 
tokia didele pasoga. Argi 
baikos, 5000 litų!

Žentas: — Gerai, motinė
le. At j ausdamas jūsų 
skriaudą, sutinku priimti 
tik pasogą, o dukrelę pasi
likite sau.

KLAUSIMAS: Kada gavau 
savo socialės apdraudos korte
lę, aš padaviau informacijų
apie mano tikrus metus, ženy- 
bos stovį ir tt. Tų informaci
jų niekad nedaviau savo 
darbdaviui ir nenoriu, kad jis 
jų turėtų. Ar jis tas infor
macijas gali gauti nuo Social 
Security Board ?

ATSAKYMAS: Ne. įstaty
mas reikalauja, kad visos pa
duotos informacijos kaslink 
socialės apdraudos, būtų lai
komos konfidencijališkai. Yra 
bausmė iš $1,000 arba vienas 
metas kalėjimo už išdavimą 
informacijų.

Tik po Pasaulio 
Pabaigos... ’

1834 metais tų laikų gar
sus profesorius Bengei pa
prašė cenzūrą leisti iš
spausdinti jo rankraštį, ku
riame jis visiškai įsitikinęs 
skelbė pranašavimą, kad 
1836 metais įvyks pasaulio 
gala&

Po keletos savaičių jam 
grąžino rankraštį su rezo
liucija: “Spausdinti galima, 
bet tik 1837 metais.

(Surankiota)

vafetyb.es


Apie Roką Židžiūną
Rytoj, gegužės mėn. 5 d., So. Bostone 

įvyks Rokui židžiūnui (angliškai jis vadina
si^ Roy Sidney) pagerbti vakaras. Tai bus 
25-kerių metu literatūrinio It. židžiūno dar
bo at žymėj ima s.

R. židžiūnas gimė Vinco Krėvės apdainuo
toj ir pasakomis atpasakoto j vargingoj Mer
kinėj, Alytaus apskrityj. Jis ten ir augo. 
Mokinosi rūbsiuvystės amato. Bet visuomet 
jis turėjo didelio palinkimo skaityti knygas, 
laikraščius ir jiems rašyti. Dar Lietuvoj gy
vendamas jis jau rašinėjo Vilniaus spaudai 
iš Merkinės žinučių, v

Amerikon židžiūnas atvyko 1914 metų 
pabaigoj. Neužilgo jis gavo vietą “Keleivio” 
raštinėje tarnautoju, čia dirbdamas, jis lan
kė angliškas mokyklas, lavinosi muzikos — 
pūsti kornetą,—mokėsi zecerio amato ir 
ėmėsi plunksnos rašyti,—rašyti eiles.

1915 metais židžiūnas pradėjo poeziją 
kurti, pasirašydamas po eilėmis Merkinės 
Vaidyla. Rašė jis ne tik “Keleiviui,” bet ir 
“Laisvei” ir “Kovai” ir, berods, “Amerikos 

s Lietuviui,” kurį tuomet redagavo Madeilainė 
Avietėnaitė. Kaipo poetas, jis buvo gausus. 
“Merkinės Vaidyla” tik ir mirguodavo mū
sų spaudoje.

Paskui židžiūnas po savo eilėmis pasi
rašydavo Aure Žvalgas,. Ot po humoristinė-1 
mis eilėmis—'Hocus Pocus.

Daugiausiai židžiūnas yra parašęs eilių 
“Laisvei,” kuri visuomet nešykštėdavo ir ne
šykšti savo skaitytojams duoti dailiosios li
teratūros.

Karo metu židžiūnas buvo kariuomenėje 
—grojo kariškam dūdų orkestre. Jis buvo iš
vežtas į Franciją. Kai iš kariuomenės grįžo, 
per tūlą laiką jis dirbo “Laisvės” redakci
joj,—rašė pirmam puslapiui žinias, taipgi 
kūrė ir eiles. Darė bandymus rašyti dailią
ją literatūrą ir prozoje.

i
Užsimanė židžiūnas dar daugiau pasaulio 

pamatyti. Taigi berods 1921 metais jis į- 
stojo į Jungtinių Valstijų laivyną. Keliavo 
jis plačiai. Susipažino su saulėtąja Kalifor
nija, su Pietų Amerika, su Centralinės Ame
rikos respublikomis.

Kai jis grįžo iš laivyno, dar tūlą laiką 
dirbo “Laisvėje.” O paskui, kilus tam tik
riems nesusipratimams, židžiūnas išvyko So. 
Bostonan. Per pastaruosius penkiolika metų 
jis ten ir tebegyvena. Kadaise redagavo ten 
juokų laikraštuką “Rimbą,” o dabar leidžia

, (ne perijodiniai) “Išmintį.”
Įdomu pažymėti, kad po to, kai židžiū

nas nuvyko į Bostoną gyventi, retai matome 
jį( kuriant. Jeigu jis ir rašo eiles, tai rašo 
daugiausiai satyriškas arba humoristines. 
Kodėl jis mažai rašo? Kodėl jis netęsia prieš 
25-kerius metus pradėtojo darbo, kuriame 
jis kadaise buvo taip giliai pasinėręs? Sun
ku atsakyti.

So. Bostone R. židžiūnas gyvena su savo 
šeima — žmona, sūnumi ir dukterim. Jis 
ten turi nedidukę spaustuvėlę, iš kurios gy
venimą pelno.

L • y
Jo kūrinių telpa “Atžalose” ir “Švytu- 

ryj.” Pirm^Jpišleido “Laisvė”, o antrąjį — 
ALDLD. Dažnai girdime “Supinsiu Dainužę 
iš Meilės Jausmų...” Tai židžiūno; muzi-

I ka M. Petrausko. .
Visai natūralu, kad R. židžiūnui pagerbti 

vakaras ruošiamas So. Bostone — jis ten 
prieš 25 metus pradėjo dirbti literatūrinį 
darbą. Atsimenu, tuomet daug žmonių reiš- 

. ♦ kė didelių vilčių, kad Merkinės Vaidyla
augs ir augs ir augs iki išaugs iki paties di
džiausio lietuvių poeto...

Kur šiandien Merkinės Vaidyla? Kur
; Aure žvaigas?

Juos prikelti tegali tik pats židžiūnas.
Rokai!. . .

R. M.

Nauji Raštai
> RYTO KALENDORIUS 1940 METAMS.

Paruošė spaudai ir išleido L. M. M. R. Rytas, 
Rua Conde de Sarzedas, 170, Sao Paulo, 
Brasil. Pusi. 112.

Braziliečiai leidžia žurnalą “Rytas,” o 
pastarojo redakcija išleido šį metraštį. Met- 
raštyj telpa dailiosios literatūros, straipsnių 

t apie Braziliją ir daug bendrų kalendorinių 
informacijų. Kalendoriaus kaina nepažymė
ta.

Lietuvos Žinių Agentūros Elta 20 Metų
Gyvavimo Sukaktis

(Tęsinys iš pereitos savaitės Meno Skyriaus)

Pradžioje “Eltos” darbo sąlygos buvo 
itin sunkios. Maža tebuvo išsilavinusių žur
nalistų. Labai trūko žmonių, kurie mokėtų 
daugiau kalbų ir būtų prityrę vertėjai. Ne
turėta nė agentūrai taip reikalingų priemo
nių. Iš pradžių “Elta” visai neturėjo tele
gramų. žinias “Elta” imdavo pradžioje dau
giausia iš įvairių laikraščių, ir į biuletenius 
žinios patekdavo tik į trečią ar net ketvirtą 
dieną, o laikraščiuose pasirodydavo dar vė
liau. Artimiausi prof. Ereto bendradarbiai 
buvo: A. Dėdelė, kuris dirbo nuo pirmųjų 
“Eltos” dienų, J. Ašmys, ponia Ivanauskie
nė ir kt. Jie buvo redaktoriai. Be jų buvo 
visa eilė korespondentų vertėjų: panelės 
Gudavičiūtė, Matulaitytė (Lozoraitienė), 
Karužaitė (Šlapelienė), Blažonytė, Kolesin- 
skaitė, Dumbrytė, Vilčinskaitė, ponai Gri
cius, Michelis ir kt. Be to, buvo dar kelios 
telefoninkės, apie penkios mašininkės, kur
jeriai, iš viso per 20 žmonių. Jiems žinias 
pristatinėjo apie 15 “Eltos” atstovų užsie
niuose ir apie 30 “Eltos” korespondentų

kitam redaktoriui tekdavo kuriam laikui at
eiti ir popietėmis padežiūruoti ir perduoti 
žinias į Rygą ir Klaipėdą ar iš ten jas pri
imti.

1935 metų rugsėjo mėnesį žinioms pri
imti “Elta” įsigijo specialius Helibalo apa
ratus, tad žinių priėmimas iš pagrindinių 
agentūrų—Havaso, Reuterio ir DNB—pasi
darė nepalyginamai tobulesnis ir greites
nis- svarbiausia, nuo to laiko žinių žymiai 
pagausėjo. Be to, kilo Italijos-Ethiopijos ka
ras, prasidėjo triukšmas dėl sankcijų taiky
mo Italijai, pasipylė kaip iš gausybės rago 
komuniktai apie italų kariuomenės laimė
jimus ir apie visokių ethiopų rasų žygius. 
Tiek dėl žinių techninio priėmimo patobu
linimo, tiek dėl jų gausumo buvo iškeltas su
manymas “Eltos” redakcijoje įvesti dvi pa
mainas, ypač kad mūsų rytinė spauda ėmė 
žymiai plėstis. Kol bus praplėsti redakcijos 
etatai,—ko buvo tikėtasi visai netrukus,— 
buvo mėginta išsiversti su tais pačiais re-

(Tąsa ant 4 pusi.) '

Ministras Pirmininkas A. Merkys kalbasi su Sovietų Są
jungos Įgaliotu ministru Lietuvai N. Pozdniakovu “El
tos” 20 metų sukakties minėjime 1940 m. kovo 31 d.

įvairiose Lietuvos vietose. Gautos žinio bū
davo “Eltos” apdirbamos, suredaguojamos 
ir išsiunčiamos: vidaus žinios — į užsienius, 
o užsieninės — valdžios įstaigoms, spaudos 
atstovams ir į provinciją. Iš viso “Eltoje” 
dirbo apie 70 žmonių. Pasak prof. Er’eto, 
netenka stebėtis, dėl tokio lyg ir per didelio 
“Eltos” bendradarbių skaičiaus. Tai buvo 
natūrali pasekmė tų sunkių aplinkybių, ku- . 
riomis teko dirbti pirmiesiems eltiečiams. 
Sunku buvo su kalbomis. Kas mokėjo Vaka
rų Europos kalbas, tas ne visados mokėjo 
lietuviškai, ir atvirkščiai. Dėl to vertimas 
buvo ilgas procesas ir vyko, kaip tai yra pa
pasakojęs prof. Eretas “Eltos” dešimtmečio 
proga, maždaug šitaip: iš prancūzų kalbos 
buvo verčiama į rusų, o paskui jau tiktai 
kito vertėjo buvo verčiama ir į lietuvių kal
bą. O tai paimdavo tiek laiko, kad žinios 
kartais tik ketvirtą dieną į spaudą tepatek
davo. Biuletenis išeidavo maždaug 15 pus
lapių. “Eltos” techniniai galimumai irgi te
buvo menkučiai. Apie radijo nebuvo nė kal
bos. Telefonai, kuriais priimamos žinios iš 
kai kurių užsienio valstybių, buvo senos ka
riškos konstrukcijos. Telegramos iš užsienių 
būdavo maloni staigmena.

Labai kliudė darbą “Eltoje” ir tai, kad, 
išskyrus artimiausius prof. Ereto bendra
darbius, niekas nebuvo turėjęs progos la
vintis žurnalistikoje, sekti pasaulio politiką. 
Prof. Eretas yra papasakojęs, kaip jis vie
ną dieną gavęs patikrinti telegramą, kurio
je buvo rašoma, kad “Ponas Kvirinalas at
sakė į anglų valdžios notą. . .^(L. A. 1930. 
IV. I).

Prof. Eretas 
ligi 1922 metų 
tė M. šalčius. 
“Elta” laikinai
reikalų viceministro P. Klimo priežiūroje. 
Vėliau “Eltos” direktoriumi kurį laiką bu
vo M. Bagdonas.

1924 metų pradžioje “Eltos? etatai buvo 
sumažinti iki dešimties asmenų. “Eltos” di
rektoriumi buvo paskirta panelė M. Avie
tėnaitė. Vietoje iki tol veikusių dviejų “El
tos” skyrių—vidaus ir užsienių—vedėjų bu
vo įvestas vieno redaktoriaus etatas. Buvo 
pertvarkytas ir informacinis darbas. Pane
lei Avietčnaitei direktoriaujant, “Elta” įsigi
jo didelį radijo imtuvą.

Nuo 1926 metų liepos 6 d. iki 1927 m. ge
gužės 1 dienos “Eltos” direktoriumi buvo J. 
Paleckis. Po jo iki 1928 metų spalių 20 d. 
direktoriumi buvo A.. Jakobas. Nuo 1928 
metų spalių 20 d. iki 1934 metų rugsėjo 1 
d. “Eltai” vadovavo dabartinis užsienių rei
kalų viceministras Dr. E. Turauskas.
“Eltos” Redakcija per Antrąjį Dešimtmetį

1930 metais, “Eltai” švenčiant pirmąjį 
dešimtmetį, jos redakcijoje dirbo • trys re
daktoriai ir dvi mašininkės. Du jaunesnieji 
redaktoriai, tiesiog versdami iš svetimų kal
bų, diktuodavo mašininkėms iš įvairių agen
tūrų ir kitų šaltinių gaunamas žinias, o vy- 
riausis redaktorius parašytus lapus patikrin
davo ir, jei reikėdavo, pataisydavo kalbą, 
eventualiai ir pats padiktuodamas žinių. 
Taigi, jaunesnieji redaktoriai naudojo— 
vertė gaunamas žinias, o vyriausiasis redak
torius, ’ svarbiausia, prižiūrėjo visą redakci
jos darbą ir už jį atsakė.

Anais laikais buvo dirbama viena pamai
na, nuo 7 iki 13 valandos. Tarpais vienam

“Eltos” direktoriumi išbuvo 
vasario 4 d., kada jį pakei- 
Iki 1924 metų sausio 1 d. 
buvo tuometinio užsienių

t

Ekskursija į Great Necką
Yorko mūsų autobusas bėgo 
Amerikos autobusai: kur reikė- 
kur reikėjo ir patriūbino; per

Nuo New 
kaip ir visi 
jo—sustojo, 
vienas duris keleiviai įlaipiojo, per kitas iš-
lipinėjo. Keleiviai nosis į stiklą atrėmę ste
bėjo: namus, medžius, didelius daržus — 
pilnus prieiliuotus žvilgančių ir rūdijančių 
automobilių; stebėjo automobilius pro šoną 
pravažiuojančius; kaip kur net kaklus iš
tiesę amerikonai pasistiepdavo, sukildavo ir 
stebėjo pro pralangą... ir,kuomet taip pa
matai amerikoną darant,—tai, žiūrėk,, kur 
nors jau kas bolę mėto.

Buvo jau netoli Great Neckas. Rodos 
prieš visai mažą kalnelį bevažiuojant, mū
sų autobusas taip keistai sudrebėjo, tary
tum jam kas tai būtų kokį skaudamą nervą 
pajudinęs... Sustojo ir visiškai nutilo, šo
feris, paspardęs kelis kartus stabdžius, atsi
suka į keleivius, nusišypso ir pareiškia:

—Vėl, negalim toliau važiuot. . . nulūžo 
“klačius”. . .

Keleiviai sušnabžda viens į kitą pasižiūrė
ję ir sėdi.

—Jeigu norit, laukit pusvalandį, tai at
važiuos kitas autobusas, arba eikit pėsti; 
jau čia tik kelios mylios yra iki Great Necko 
centro.—Paaiškino šoferis keleiviams.

Priešais mus sėdi inteligentiškos išvaizdos 
apysenis žmogelis ir šalia jo, maž daug to
kio pat amžiaus moteris. Klausome—jie kal
basi lietuviškai.

—Tai gal lipsim laukan?—Povilas Alek
na užkalbino juos.

—Tai gal lipsim...—nusistebėjęs senelis 
atsako.

Išlipam. O čia taip gražu! Diena tartum 
sidabrinė—nei šilta, nei šalta. Eisim pėsti...

—Nemaniau, kad jūs vaikinėliai lietuviai, 
—senelis aiškinasi.

—Taip, mes lietuviai, — patvirtinam,—ir 
važiuojam į Great Necką pamatyti veikalą 
“Nebaigta Kova.”

—Aha, tai ir mes ten važiuojam... O 
gal jūs ten vaidinsite?—senelis teiravosi.

-—Ne, nevaidinsim ; greatneckiečiai vien 
savo locnas meniškas spėkas demonstruos; 
jie šį sykį apsieis be importuotų aktorių,—: 
vienas iš mūs tarpo senukams paaiškino.

—Tai, matai, lietuviai; ir dar taip gra
žiai lietuviškai kalba. . .—senelis nurodinė
ja

—Lietuviai, ir dar ve, šis, “grinorius,”— 
Aleknos draugė Aldona į mane adresuoda
ma aiškino. . .—nugi jis iš Lietuvos nuo ka
ro pabėgo, o vėliaus plačiai į laikraštį 
apie visas tenaitines bėdas ir to karo 
džią.

—Tai gal Baranauskas? — senutė 
kaip nuostabiai paklausė.

—Tai tas pats,—Aldona pridėjo.
—Tai duok ranką, vaikeli.—Ir pradėjo 

drūčiai senutė ir senukas kratyti man de
šinę. Taipgi nepasigailėjo komplimentų už 
rašymą įspūdžių apie Lietuvą.

—Aha, tai Čia tas pats asmuo.. . na, ir 
sakydavau, motin, ar pasitaikys kada tą 
žmogų sutikt 
—senukas su 
liau tęsė:

—Taip, aš
skaitydavau labai atydžiai visus įspūdžius ir 

visokius kituč iš Lietuvos raštus.—Nusiima.

biškį

Juk 
žmo-

buvo

rašė 
pra-

kaž

ar ne. Matai, kaip netikėtai, 
kaži kokiu pakilusiu ūpu to-

vyreliai skaitau “Laisvę”;

senukas akinius, apsišluosto ūmai apraso
jusias akis ir gyvinam savo pasikalbėjimą:

—Matote, ir mes, ve, su žmonele, net 'du 
kartu buvome Lietuvoje, ir taip lygiai per 
tokias pačias šerengąs perėjome, kaip ir jūs 
rašėt. Mat, antru kartu važiavome ir ma
nėme tenai apsigyventi. . . Paskiau džiaugė
mės gyvi ištrūkę iš tų budelių nagų, ir jau 
daugiau gal būt neteks matyti tos savo tiek 
daug svajotos ir mylimos šalies, Lietuvos. . .

—Tai ir tamstos turėjote tenai kokių su- 
kliuvimų ?—paklausiau.

—Sukliuvimų?!— Mane, kad per 
būtų sušaudę Lietuvoje. . .

—Gal buvo kokia rimta priežastis? 
jie su amerikonais dar elgiasi šiek-tiek 
niškiau.—Teiravausi.

—Nugi klausyk, tarnystėje, istorija
ve kokia: kartą laukėm su žmona Alytaus 
stotyj traukinio, o tuo tarpu ten bufete ba- 
liavojo grupė karininkų; pagaliaus jie girti 
būdami, pradėjo bufete dirbančią merginą 
su revolveriu grasinti, ir vis reikalavo, kad 
ta jiems ką tai duotų; paskiau užgirdau, 
kad jie reikalauja daugiau likerio. Mergi
na aiškinosi, kad ją galį šaudyti, o ji dau
giau neduosią, nes jau ir taip nemokėta už 
išgertą likerį. Kada pamačiau, kad daly
kas eina prie rimtos tragedijos, neišken
čiau ir įsikišau ir aš į tą armydelį. Rodos 
tik to ir laukė! Vaje, vaje, kad šoko jie į 
mane su revolveriais, ir pradėjo rėkt: “Iš 
kur čia kokis tremtinis atsirado ? !” “Sušau
dyt rup...!” Aš lept, po stalais parpuo
liau ir patamsėj šiaip taip pasisekė pa
sprukt. Džiaugiaus ištrūkęs. Ir bėgdamas 
girdėjai^ vis rėkaujant: “Dabar sušaudyt 
šią žydmergę, kad neduoda likerio! Jos 
vieta magyluose!”. . . Kas ten toliau buvo 
—nežinau. Prasišalinome. Jie mane tada 
būtų tikrai šaudę. Nu, ką tu su girtu. . .

—Ar tamstos sugrįžę į Ameriką nieko ne
rašėte apie tokius įvykius į mūs lietuviškus 
laikraščius ?—pasiteiravau.

-—Taip, vaikine, rašiau “Keleivyje”; mat, 
aš pirmiau skaitydavau “Keleivį,” bet kada 
pamatėm, kad “Keleivio” politika vis eina 
kreivyn ir kreivyn, tai kaip ir kiti “Kelei
vio” skaitytojai, taip ir mes, užsiprenume- 
ravom “Laisvę.” Dabar ją skaitome ir ji 
mums patinka. , Tik aš nesutinku su tuo 
“Vilniaus šelpimo, pavargėlių fondu,” ir aš 
tam fondui nedaviau nei cento ir neduosiu! 
Nes aš esu įsitikinęs, kad jokis grynas pi
nigas nepereis per mūsų dabartinės Lietu
vos valdonų nagus, taip lygiai, kaip negalė
tų dramblys perlysti pėr adatos skylutę...

—O gal galėčiau žinoti tamstų pavardę, 
—paprašiau.

—Taip, taip, tamstele; mano pavardė— 
Jonas Pocius.—Ir senelis Pocius toliau tęsė 
pasakojimą apie savo patirtus Lietuvoje ne
smagumus :

—Štai, nuvažiuoju kartą į Balbieriškiu 
miestelį, keliolika kilometrų kelio; jiueinu į 
policijos nuovadiją užsiregistruoti. Rašti
nėje sėdi koks tai jaunas, pasipūtęs valdi
ninkėlis ir skaito romaną. Pastovėjęs prie 
baro klausiu: “Ar galiu čia užsiregistruo
ti?” Jis pakėlė nuo romano galvą, pasi
žiūrėjo kreivai ir atkirto: “Rytoju. .. !” Dar 
sykį palaukęs paklausiau. O jis dąr smar- 

(Tąsa ketvirtam puslp.)

visokioj: žinios
Balandžiais dieną įvyko 

AmeriW^Lietuviu Kongreso 
Pitt||Wrgho Skyriaus ir Mote-“ 

irfjr Kliubo bankietas. žmonių 
dalyvavo vidutiniai. Bankietas 
prasidėjo 2 vai. po pietų, ir 
tęsėsi iki vėlumui nakties. 
Bankietas buvo LDS 160 kuo
pos name, 1320 Medley St., 
North Side j. S v •'—o— >

Balandžio 21 dieną teko da
lyvauti Soho dalyje koncerte, 
kurį surengė taip vadinamas 
Pittsburgh© ’ Veikėjų Ratelis. 
Įvyko M. D. svetainėje. Susi
rinko apie porą šimtų žmo
nių. Visą programą atliko ke
turi žmonės—du vyrai ir dvi 
moterys iš Cleveland, būtent: 
Krasnickas, Akelis, Kučinskai
tė ir Vilkelienė. Pasirodo 
šimt sykių sudainuodami 
tris dainas. Dainininkai 
geri, dainavo sutartinai
riaušių kompozitorių kūrinius.

Koncerto pirmininku taipgi 
buvo clevelandietis Jaras. 
Kadangi dainos daugumoje 
buvo iš operų, tai žmbnėse 
g i r d ė j o si nepasitenkinimo. 
Taipgi peiktina, kad rengėjai 
negarsino, kiek reikės mokėti 
įžangos. Gi įžangos ėmė 50c.

de
po 

visi 
ge-

Mūsų gero draugo ir veikė
jo Juozo Miliausko žmona ta
po išvežta į West Penn ligo
ninę jau 6 savaitė. Ji ilgai 
sirgo namie, buvo suparaly
žiuota. Išreiškiame draugams 
Miliauskams giliausią simpa
tiją. \

Mano kaimynas Pranas Ma
tonis serga savo namuose. 
Jam kojos patinusios ir krū
tinę skauda. Eina pas gydyto
ją. Būk esanti inkstų liga. 
Pranas jau seniai nedirbo ir 
vis negalavo.

D. P. Lekavičius.

VAKARŲ FRONTE NIE
KO YPATINGO

Berlin
manda praneša, kad vaka
rų fronte jie nušovę žemyn 
vieną francūzų lėktuvą; o

Vokiečių ko-

šiaip nieko ypatingo nebu- 
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Vokiečių orlaiviai bom
barduoja anglų kanuolių 
ba tare j as ties Narviku.

Niekur anglai-francūzai- 
norvegai dar nesust 
vokiečių žygiavimą pii 
Norvegijoje, kaip sako 
kiečių komanda.
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Laiškas iš Lietuvos
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“Nebaigta Kova”
Vinco. Suvaidinta

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

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

namtj darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvos Žinių Agentii 
ros Elta 20 Metų Gy

vavimo Sukaktis
(Tąsa nuo 3 pusi.)

dakcijos darbininkais. 1935 metų spalių mė
nesio pradžioje vienos pamainos darbas bu
vo suskaldytas, įvedant vakarinius darbus: 
tie patys trys redaktoriai ir dvi mašininkės 
dirbo nuo 7 iki 12 valandos ir paskui dar 
nuo 18 iki 20 valandos. Jau kitą mėnesį 
buvo įvesta vakarinė tarnyba tikra to žodžio 
prasme ir buvo dirbama prieš piet penkias 
valandas (7—12), o vakare—tris valandas 
(18—21); be to, atsižvelgiant į pasaulinių 
įvykių aktualumą, buvo įvesta dviejų va
landų pavakarinė sekmadienio tarnyba. Už 
papildomas darbo valandas, lygiai kaip ir 
už šventadienių darbą, visiems dirbantiems 
buvo mokama papildomas atlyginimas.

Per paskutinius kelerius metus redakci
jos, ypač redaktorių, darbas žymiai išsiplė
tė. Visų pirma, “Elta” šiuo metu žinias iš 
užsienių gauna lygiai taip pat greitai, kaip 
ir kitos agentūros; jas gauna angliškai, 
francūziškai, vokiškai ar kitomis kalbomis 
parašytas tą patį momentą, kurį jos yra 
duodamos Londone, Paryžiuje, Berlyne, Ro
moje, Maskvoje ar kitur. Antra, visoms di
džiosioms agentūroms pradėjus naudoti He
lio siunčiamąją ir priimamąją sistemą, ži
nių perdavimas ne tik patobulėjo, bet jų ir 
žymiai pagausėjo. Pagaliau, dėl paskutinių 
kelerių metų Europos įvykių, ypač dėl da
bartinio karo, visos didžiosios agentūros ži
nių duoda nepalyginamai daugiau, negu 
anksčiau.

Gal kam bus įdomu, kokia “Eltos” redak
toriaus “duona kasdieninė” yra dabar.

Atėjęs į darbą, jis randa didesnę ar ma
žesnę krūvą dar “šiltų” radiogramų, kurias 
Hellio aparatai, įkirtai už sienos staugdami 
ir kniaukdami, nuolat papildo. Metęs akį į 
ankstesnės pamainos parašytus biuletinius 
(kad žinios nesikartotų) ir rastąją medžia
gą, redaktorius pradeda mašininkei diktuo
ti, čia pat versdamas iš eilės visas spaudai 
teiktinas žinias. Iš visos gausybės žinias 
reikia bematant atrinkti ir reikia skubėti, 
ypač dirbant rytinėje pamainoje, nes die
niniai laikraščiai šiuo metu žinias paima 
maždaug iki 9 valandos, tad likusios nesu
naudotos žinios tenka jau tik kitos dienos 
spaudai, žinios verčiamos negalint iš anks
to pasirengti, dažnai jų iki galo neperskai
čius, tik “metus akį”, nes galas žinios daž
nai dar nesti baigtas aparatu priimti. Ilges
nes žinias agentūros dažniausiai duoda su 
pertraukomis, kartais į tekstą įterpdamos 
trumpesnes žinias. Jei pamainoje dirba du 
re.daktoriai, juodu vienas antro parašytus 

•lapus, prieš atiduodami juos spausdinti ro
tatoriumi, patikrina. Daug keisti lape tekstą 
yra ‘neįmanoma, nes rašoma ant vaškinio 
popieriaus, tad pataisas mašininkei ištaisyti 
yra nelengva.

Greta radiogram*1] iš įvairių agentūrų 
gaunama nemaža telegramų, biuletinių ir 
laikraščių iškarpų. Be to, redaktoriams ten
ka sekti svetimą spaudą' ir redaguoti į už
sienius siunčiamas telegramas.

Redaktoriams, iš principo keliamas rei
kalavimas mokėti bent dvi svetimas kalbas, 
o mašininkėms — bent vieną.

Dėl būtino reikalo tiesiog iš svetimos kal
bos verčiant diktuoti mašininkei, dėl darbo 
skubotumo ir, pagaliau, dėl sunkumo vaški
niame popieriuj parašytą tekstą įskaityt, “El
tos” biuletinuose retkarčiais pasitaiko tiek ko
rektūros klaidų, tiek iškapotų ir sunkiai įs
kaitomų žodžių, tiek kalbos nesklandumų; 
pagaliau, dėl svetimos agentūros kaltės ar 
dėl redaktoriaus neapsižiūrėjimo pasitaiko 
ir vadinamųjų “liapsusų”—vietoj naciona
listų biuletine išeina vyriausybininkai, vietoj 
Irano—Irakas... Kas bent kiek pažįsta 

redakcijos darbo sąlygas, tas tuo
per daug /nesipiktina ir nesistebi, nors klai
da būtų buvusi vien tik dėl redaktoriaus ne- 
atydumo: dirbti juk labai skubama, dirba
ma dažname telefonų skambučių zirzime, 
bent dviejų mašinėlių tarškėjime ir priešais 
sėdinčio redaktoriaus kartais jau pakimusio 
balso išblaškančiai veikiančiame garse; pa
galiau, ar daugelis iš tų, kurie kartais yra 
linkę eltininkus pakritikuoti ar papeikti už 
biuletine pasitaikančias negeroves, galėtų, 
staiga užklupti, pasakyti, kas dabar yra 
Venezuelos užsienių reikalų ministeris, ko
kias pareigas dabar eina Vančingvejis ar 
jkaip lietuviškai išversti politiniame žodyne 
najująi atsiradusią prašmatnią sąvoką?...

Kasdieninis keleto valandų vertimas ir 
diktavimas yra varginantis, ypač kai esti 
didžiųjų valstybių vyriausybių narių kalbos. 
Tokiais atvejais vienam redaktoriui tenka 
tiesiog verčiant ko greičiausiai pridiktuoti 

i ištisų puslapių. Redaktoriui 
e atvangos diktuoti ir mašininkei ra- 

šyH nėra lengva. Dirbant savaitėmis prieš
piet, popiet ir naktį, neįmanoma prisiderinti 
prie normalaus nakties poilsio laiko. Paga
liau, darbą pasunkina dar ir ta aplinkybė, 
kad “Eltos” redakcija dirba kasdien—ne tik 
sekmadieniais, bet ir per didžiąsias šventes.

Dabar susodinti valdžios vietose te- 
“robotos”... O gabiausi mūsų ša- 

pūsta kalėjime, nemato šviesos, 
mes akis, kad jau Steamboat 
nepajutom, kaip tris mylias at- 
Pocius ir Pocienė dėkojo mums

Ekskursi j a į Great Necką
(Tąsa nuo trečio puslp.)

kiau atkirto: “Rytoju!!”... Tuomet, “ga- 
demit,” palaukęs susikoncentravau visas sa
vo spėkas, ir kiek tik galėjau surikau: “Ne 
rytoju, bet šiandien aš turiu užsiregistruoti, 
o jeigu tu, piemeny, neregistruosi, tai 
registruos kitas. . . !” Kad tu matytum, 
neįvyko duelius. Vėliaus, kada pamatė 
latras, kad su amerikonu turi reikalą, 
neva atsiprašė, primindamas, kad jau
tuojaus turi baigtis darbo valandos, nors 
dar buvo tik antra valanda po pietų...

Seneliui Pociui viską pritariau, nes pa
čiam teko pereiti per visus tuos biurokrati
jos lizdus.

—Tik įsivaizdink tamsta,—Pocius tęsė,— 
dabar “Laisvėje” telpa raštai iš kalėjimų: 
“šiurpūs balsai iš Lietuvos katorgos.” Skai
tau ir verkiu. Ot šitokis žmogus, rašytojas, 
kuris rašo tuos vaizdus, pasikeitus Lietuvoje 
apystovoms, jis turėtų būt šalies vadas!... 
Ir daugelis kitų, kaip tamsta rašei, kur bu
vai sutikęs inteligentų ir rašėjų, kurie visi 
yra daugiau ar mažiau ragavę Lietuvos ka
lėjimų, tokie turėtų šalį valdyti, kurie turi 
sveiką ideologiją, ir kurie yra mokslo žmo
nės, ir kurie netingi dirbti ir eiti su pro
gresu.
roristai,
lies žmonės

Pakeliam 
Road! Nei 
maršavom.
už kompaniją, už pasikalbėjimą ir čia sky- 
rėmės. Mes dar turėjome aplankyti Vai- 
neckius.

Pasirodo, draugai Pociai yra pasiturinti 
žmonės. Drg. Pocius yra buvęs audėjas, 
mainierys, o dabar sau įsigijęs namelį, gy
vena prie Now Yorko. Jų sūnus inžinie- 
riauja. Abu seneliai laisvi ir susipratę.

—o—
Aplankom Povilą ir Eleną Vaineckius

Dviejų šeimynų gražiai aptvarkytas na
melis; aplink medeliai, gėlės. . . Įėjus vidun, 
kur tik akim žvelgsi, visur tvarka; kiekvie
nas dalykėlis turi savo vietą. Baldai sude
rinti pagal madą, pagal spalvą ir pagal 
skonį.

Vaineckiai yra naujai vedusi porelė. Dar 
visai jauni žmonės. Taipgi vaišingi: čia 
svečio rankos nuolat užimtos—tai kiliškas su 
vynu, tai saldainis, tai banane, tai kitokia 
kokia patrova.

Po valandėlės einam į kiemą pasižvalgyt.
Ot, prasiveriam garadžių ir įkišam nosis, 

kad čia ilsisi juodas, žvilgantis vežimas. 
Šis vežimas aprūpintas viskuo nuo guminių 
padų iki stogo, ir jis gauna progą pabūgi- 
nėti tik šventomis dienomis po lygius ir 
plačius Ilgosios Salos kelius. O kieme stovi 
išvertęs žvilgančias akis mažesnio tipo ve
žimas, vardu — “Fordukas”; šis vežimėlis 
gauna progą pabėginėti kasdien. . .

Tai ot, ir šis jaukus namelis, ir tie ve
žimėliai yra tos jaunos porelės nuosavybė. 
O tie jaunieji abu neperseniai iš Lietuvos 
atvažiavę! Nieko sau gyvena... Aaa ?

Na, bet čia iš mūs būrio kyla įnešimas 
ruoštis į parengimą, nes, sako, gali “Ne
baigtą Kovą” užbaigt mums nepamačius. . . 
Suvirtomc būrys Vaineckio dideliam vežime, 
ir ve, už kelių minučių jau Kasmočiaus sa
lė. . .

“Eltos

■

iki dešimties 
tiek be atvar

------------------------------------- -- --------------------------------

—o—
Vaidinimas “Nebaigta Kova”

Lipam laipteliais į apačią, kur turi vai
dinti “Nebaigtą Kovą.” Tyku. Tik vienas 
negarsus balsas girdisi. Salėj apytamsų. O 
žmonių taip tirštai: tik apie vidurį salės pli
kos galvos baltuojasi, o moterų lūpos raudo- 
nuojasi. Pasieniais pilna stačių. Jau lošia. . .

—Pasakyta, tai kaip , kirviu inkirsta. . . Aš 
gėriau ir gersiu, tai ką tu man boba pa-

• darysi... — Kaži kas ant scenos garsiai 
rėkčiojo.

O čia už minutės išeina ant scenos gel
tonplaukė laiba mergina. Nugi brace, klau
som, kad ji taip gerai lietuviškai kalba, — 
tarytum, kad būtų lietuviška gimnazistė. 
Tai buvo Lukauskaitė.

Palyginamai, pagal Great Necko koloni
ją, tai vaidinimas atlikta gana sklandžiai. 
Vaidinime dalyvavo keletas jaunesnių vai
kinų ar merginų pirmą kartą ant scenos. 
Kaip tai: Lukauskaitė, Hacinkevičius, Smai- 
džiūnaitė ir pastarieji atsižymėjo vykusiai. 
Kiti: Kupčinskas, Skidmorė, Klaston, Lu- 
kauskas, Beeis, Urbonas, Lideikis, Griškevi
čius ir Laužaitis, kad jie ir nesuklupo niekur 
vaidinime, tai su jais kitas dalykas, nes jie 
jau gerai apsipažinę su scena.

Publikos, sakoma, šiame vaidinime daly
vavo daugiau, negu jos gyvena viso Grėat 

„Necke. Tai reiškia, kad greatneckiečiams šis 
parengimas buvo nepaprastas pliusas. Ta- 
čiaus vaidinime su dainomis tai 
silpniau. Gal būt, kad dainos kai 
Įima buvo trumpint.

Muzikai ir dainoms vadovavo
kytojas G. Kazakevičius, o pianu lydėjo Ą. 
Žilinskaitė.

Apgailėti reikia, kad greaįneckiečių sce
na nėra perdaug patogi vaidinimams. Atsi
menu, keli metai atgal, mums ten bevaidi- 
nant, įvykdavo visokių kurjozų. K,artą turė-

šeštadienis, Gegužės 4, 1940'

jome vaidint; turėjo būt vienas iš mūs “val
kata,” turėjo būt basas; reikėjo atsigult 
skersai tą sceną. Na, o tuo tarpu vaikai 
pribėgę pradėjo tam aktoriui padus kuten
ti. . . Turėjo tas aktorius pasikelt ir pirm 
laiko pabėgt nuo scenos. Kitą kartą turė
jome vienas iš mūs numirti, o čia kaži kas 
iš publikos ėmė ir paleido galu vinies “nu
mirėliui” tiesiog į nosį. Na, ir ką jūs manot 
tas “numirėlis” turėjo daryt? Jis, nusigan-

dęs ir susinervavęs, šoko nuo lovelės, tar
tum, kad būtų elektros srovės padilgintas. . .

Šį sykį vaidinimas išėjo gražiai, be jo
kių obstrukcijų iš stebėtojų pusės. Pats vei
kalas, kaipo tokis, yra tinkamas mūsų sce
noms ir nereikalauja perdaug didelių iš- 
kaščių jo suvaidinimui. 
parašyta draugo Seno 
balandžio mėn. 28 d.

nijoje, ir užmušė bei sužei
dė apie 500 nekariškių chi- 
nų.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

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

sokių vynų ir 
gero alaus.

\ JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

(Šį Laišką Gavo Drg. J. S.) 
Vasario 15, 1940.

Mūsų Mylimas Gente:
Laišką nuo jūs gavome 

radome, kad esate sveiki, 
da siuntėte mūsų dukrelei
dol. dovanėlę laiške. Labai 
ačiū! Nors mes ir duktė mi
nėtos dovanėlės negavome. . . 
Ką gi padarysi — mat, daug 
yra neteisybės visur.-.. Gal 
cenzoriai nukniaukė.

Jūs rašėte, kad karas 
bar Lietuvai negręsia, nes 
dėlė Sovietų šalis neleis
kiem imperialistam grobti bei 
terioti Lietuvą. Vienok yra 
liūdna, kada patrankos dun
da aplink ir kraujas liejasi.

Beje, Sovietų Ėusija atėmė 
nuo lenkų Vilnių ir atidavė 
Lietuvai. žinoma, vilniečiai 
dabar yra biedni. Mat, palio
kai bėgdami viską grobė-ne- 
šė, kas tik jiem tiko,—ir ot 
taip Vilnių aptuštino. Tad iš 
valsčiaus įsakė taip: kiekvie
nas ūkininkas turi aukauti dėl 
vilniečių, grūdais ar pinigais, 
ir pristatyti ant stoties. Ir 
taip turim duoti, pakol jie at
sigaus. . . Tai matote, kiek 
ūkininkai dabar turi džiaugs
mo iš Vilniaus. . .

O dabar Lietuvoj viskas 
dvigubai, net ir trigubai pa-

brango, kas reikia pirkti iš 
krautuvių ūkininkams — kaip 
tai: rūbai, geležis, cvekai 
bei siūlai ir audiniai ir tt. O 
dėl žibalo tai išdavė korteles 
šiaip: viena šeima gali pirkti 
tris litrus į vieną mėn. ir tas 
žibalas blogas — nedega... 
Bet ūkininkų produktai, kaip 
tai: grūdai, galvijai, arkliai, 
tai nei kiek nepabrango. Jei 
taip ir toliau bus^ tai ūkinin-z 
kam peilis po kaklu. . .

Beje, šiemet žiema buvo 
per šalta, net iki 43 laipsnių. 
Tai niekas tokio šalčio neat- 
.mena. Daug žmonių nušalo 
rankas, kojas ir tūli visai su
šalo — ypač, kurie mylėdavo 
išsigerti degtinės. Labai daug 
senesnių miršta. Jei kada par
važiuosite Lietuvon, tai mažai 
pažįstamų berasite.

Su aukšta pagarba, 
Jūsų Gentys:

Sesuo Ona ir 
V yrąs Petras.

ŽMOGŽUDIŠKAS JAPO
NŲ ORO ŽYGIS

Chungking, Chinija.—Ja
ponų orlaiviai bombomis 
sunaikino vidurį Kweiyang 
miesto, pietvakarinėje Chi-

PIKNIKAS
° -> f < »•' p- ' * C"

Ir Mikelaičio Sodno Atidarymas
LDS 5-ta kuopa šiais metais Philadelphijos lietuviams x 

rengia pirmą didelę pavasario šventę-pikniką
' ‘ » , • \ • -J / .-t

Sekmadienį, Gegužės 5 May
MIKELAIČIO SODNE

f - - • !

Bus išpildyta linksma programa, puikus orkestras 
gros žavęjančįas pavasario melodijas.

Iš po šaltos žiemos pirmą kartą atvykę pakvėpuoti 
tyru pavasario žydinčių pievų oru nebus apvilti, nes 
pavasariškam apetitui patenkinti bus lietuviškų dešrų 
su kopūstais, hot roast beef, sandvičių, karštų šuniukų 
ir daug kitų skanių valgių. Taip pat pavasariškam gy
vumui atvėsinti bus šalto alučio, o bistrumui.— stipros 
arielkėlės.

Širdingai esate kviečiami skaitlingai dalyvauti šiose 
didelėse iškilmėse, kuriose susitikę su savo draugais 
puikiai praleisite gaivinančią pavasario dieną ir kartu 

__ gausite pirmą vasaros krikštą.
Piknikas prasidės nuo 10 v. ryto ir tęsis iki vėlumos.

KELRODIS: Visi paimkite Frankford eleveiterį ir važiuokite 
iki Bridge St., o ten paimsite karų 66 ir važiuokite iki City Line, 
o iš ten nuveš mašina j parkų.

• Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y<

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamų kainų.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aproka\,mus be jokio mokesčio.

KEPAME TIKRĄ LIJETUVIŠKĄ PįUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS bei kęįįksųs.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgšite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į’ krautuves 

ir j pavienius namĮus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Teį. EVergreen 4-8802. '' ’ '. '''1" Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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Ką Vokiečių ""Baltoji Knyga” Sako Apie
Valstybių Ruošimąsi į Karą

(Pabaiga)

1939 m. sausio 12 d. Len
kijos ambasadorius Wash
ingtone, Lenkijos užsienių 
reikalų ministeriui padarė 
slaptą pranešimą, kuriame 
sakoma, kad ryšium su žy
dų persekiojimu Jungtinė
se Valstijose neapykanta 
prieš fašizmą, prieš kanc
lerį Hitlerį ir visa, kas riša- 
si ' su nacionalsocializmu, 
nuolat didėja. Jungtinių 
Valstijų propaganda dau
gumoje yra žydų rankose. 
Žydai valdo radiją visiškai, 
o filmos ir spauda yra jų 
žymioje įtakoje. Amerikie
čiai nežino tikrosios padė
ties Europoje ir šiuo metu

’ laiko Hitlerį ir nacionalso- 
cializmą dideliausiu blogu
mu ir dideliausiu pavojumi 
pasaulyje. Amerikiečių pro
pagandoje, kurioje ypač iš
keliama amerikiečių laisvė,

’ Sovietų Sąjunga nefiguruo- 
ja. Jei Sovietų Sąjunga mi
nima, tai tik palankia pras-

' me. Amerikiečiams įkalba
ma, kad pasaulio taika ka
bo ant plono siūlo ir kad 
karas neišvengiamas. Ame
rikos gyventojams įkalba
ma, kad Amerika pasauli
nio karo atžvilgiu turės ak
tingai dalyvauti ir padėti 
ginti demokratinio pasaulio 
laisvę.

Prezidentas R o o seveltas 
buvo vienas iš pirmųjų, ku
rie pareiškė savo neapykan
tą fašizmui.” Toliau prane
šime sakoma, kad Roosevel- 
tas tokį nusistatymą pa
reiškęs ir vidaus politikos 
sumeti mais, norėdamas 
pravesti savo ' ūkio progra
mą ir padidinti apsiginkla
vimą.

1939 m. sausio 16 d. Len
kijos ambasadorius Wash
ingtone užsienių reikalų mi
nisterijai atsiuntė slaptą 
raštą, apie savo pasitari
mus su Bullitu. Pranešime 
sakoma: “Užvakar turėjau 
ilgesnį pasikalbėjimą r* 
ambasadoriumi Bullitu, ku
ris mane aplankė ambasa- buržuazinius laikraščius savo

12 d. špaltose šmeištais
atos- apie darbininkų klasę ir So- • • vir is- 

ins-

dalyvauti Anglijos ir Fran
ci jos pusėje. Amerika yra 
pasirengusi padėti pinigais 
ir žaliavomis. Į mano klau
simą, kaip jis vertina padė
tį 1939 m., Bullitas pareiš
kė, kad pavasarį gali įvykti 
konfliktas tarp Franci jos ir 
Italijos dėl kolonijų. Toliau 
jis manė, kad, Ispanijoje 
1 a i m ėjus nacionalistams, 
Francija atsidurtų sunkio
je padėtyje, nes iš visų pu
sių bus apsupta fašistinių 
valstybių. Mussolinis tikrai 
grasins Franci jai karu.

Į mano klausimą, ar Vo
kietija padės Mussoliniui, 
Bullitas pareiškė, kad Hit
leris vargiai sutiks Italiją 
remti ir pasitenkins mora
line paramą.” Per pasikal
bėjimą su Bullitu- buvo pa
liesti ir Rytų Europos bei 
Vokietijos klausimai. Bulli
tas pareiškęs, kad Lenkijos 
užsienių politika buvusi ge
ra, nes Lenkija Jš pereito 
rudens krizės išėjusi laimė
toja. Toliau jis paklausė, 
kuriuo tikslu buvo atnau
jintas Lenkijos Sovietų Są
jungos nepuolimo paktas. 
Aš jam atsakiau: “Visi 
gandai apie sutartį yra gry
na fantazija; nepuolimo 
pakto su Sovietų Sąjunga 
atnaujinimas šį momentą, 
buvo reikalingas, nes po ce
chų krizės santykiai tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun-

gos žymiai pablogėjo. Šiuo 
atžvilgiu ant “i” buvo už
dėtas taškas. Santykiai, ku
rie dėl įvykių buvo nuken
tėję, turėjo būti sunormuo- 
jami. Dėl prekybos santy
kių su Sovietų Sąjunga aš 
paaiškinau, kad Lenkija 
buvo priversta j ieškoti nau
jų rinkų ir jas rado Sovie
tų Sąjungoje”.

Sovietų Sąjungos atžvil
giu Bullitas pasisakė nei
giamai. Jis pareiškė: “Šiuo 
momentu Vokietija, reikia 
manyti, nepuls Rytų Euro
pos, nes Lenkija yra per 
stipri, o iš kitos pusės Ven
grijos, Rumunijos ir Jugos
lavijos padėtis dab pakan
kamai nepaaiškėjo. Dėl to 
reikalingi dar kai kurie pa
sirengimai ir pozicijų su
stiprinimai.” Bullitas dar 
pareiškė, kad Vokietija sa
vo planą Ukrainoje vykdy
sianti tik 1940 m. “Aš pa
klausiau Bullitą, ar Vaka
rų Europos valstybės tuo 
atveju Veiktų aktyviai ir 
ar jos, norėdamos apsaugo
ti Sovietų Sąjungą, pultų 
Vokietiją. Bullitas atsakė, 
kad demokratinės valstybės 
visiems laikams atsisakė 
nuo intervencijos dėl kitų 
valstybių saugumo, kurios 
pasidarytų Vokietijos au
komis.”

Hudson, Mass Norwood, Mass.
Štai keli Lietuvių Piliečių 

Kliubo nutarimai. 21 d. bal. 
paaukavo iš iždo $5 TDA va
kariniam vaikų pieno fondui.

Nutarė surengt šokius 11 d. 
gegužės. Pelną visą nuo šokių 
paskyrė sušelpimui jaunuolės 
Alen. Grigiūtės, 
sunkiai serga, 
privalumas kiek
remt šį parengimą, kad nors 
kiek sukėlus finansų.

Kliubo nariai labai pasipik- 
I tino tokia “Keleivio” politika, 
I kuri veda darbininkus į pel-

kuri seniai 
Iludsoniečių 
išgalint pa

Jis visą

doje. Bullitas sausio 
išvyko Į Paryžių. Jis 
togavo tris mėnesius 
siveža visą lagaminą 
trukcijų, pasikalbėjimų ir
prezidento Roosevelto, už
sienių reikalų ministerijos 

. ir senatorių direktyvų. Per 
pasikalbėjimus su Bullitu 
paaiškėjo, kad jis iš prezi
dento tiksliai sužinojo, ko
kių nusistatymų Jungtinės 
Valstijos laikysis Europos 
krizės atžvilgiu.
medžiagą referuos Franci- 
jos užsienių reikalų minis
terijai ir supažindins su ja 
Europos valstybės vyrus. 
Tų direktyvų turinį galima 
suglausti į sekančius punk
tus: 1) suaktyvinimas Jung. 
Valstijų užsienių politikos 
vadovaujant p r e z i dentui 
Rooseveltui, kuris aiškiai 
smerkia totalitarines vals
tybes; 2) Jungtinių Valsti
jų pasirengimas karui sau
sumoje, jūroje ir ore turi 
būti skubiai vykdomas. Ap
siginklavimui numatoma iš
leisti 1,250,000,000 dolerių; 
3) prezidentas yra griežtai 
nusistatęs, kad Francija ir 
Anglija turi baigti kompro
misų politiką totalitarinių 
valstybių atžvilgiu. Jos ne
turi įsileisti į jokias disku
sijas dėl teritorijų sienų 
pakeitimų; 4) prezidentas 
davė moralinių patikinimų, 
kad Jungtinės Valstijos at
sisakys nuo izoliacinės poli
tikos ir yra pasirengusios 
konflikto atžvilgiu aktyviai

“Keleivis” pralengia net

Iš Draugo Leono Prūseikos 
Prakalbų

Balandžio 23 d.
Svetainėj kalbėjo 
redaktorius drg. L.
iš Chicagos. Prakalbas ren
gė Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas ir Literatūros Drau7 
gijos 9 kuopa. Vakarą ati
darė L. L. R, Vyrų Choras, 
vadovybėj M. Bolio. Sudaina
vo tris dainas labai vykusiai.

Prūseika pasakė įspūdingą 
prakalbą, apibudindamas Lie
tuviu Darbininku 
mo ir Lietuvių 
Draugijos veiklą.
bėgo Europos dabartinį karą 
ir Lietuvos padėtį. Prakalba 
buvo gyva ir interesinga.

Kadangi prakalbos 
radio buvo garsintos, 
blikos tesusirinko virš 
tų. Tas parodo, kad
dio publikos nesutraukia, bū
tinai reikia spausdinti lape
lius ir gerai paskleisti, tai tik 
tada būna pasekmės.

PS prakalbai, draugas Prū
seika gavo dėl “Vilnies” fi
nansinės paramos apie $15.

L. R.

Susi vieni ji- 
Literatūros 
Taipgi per-

ir melais

vietų Sąjungą. Kliubas nuta
rė nutraukt ryšius su “Kelei
viu,” kurį kliubiečiai skaitė 
per daugelį metų. Prenume
rata pasibaigė ir nutarė 
atsinaujint ant toliau.

20 d. balandžio LLD 
kp. surengė vakarienę ir 
kius paminėjimui 25 metų 
kaktuvių. Diena pasitaikė 
bai prasta, smarkiai lijo
dieną, bet vis tiek liks kele
tas

nc-

103
so-
su-
la-

per

dolerių pelno.
Sekr. A. G. Tamošiūnas.

New Jersey
Motuzą Filmos

Broliai Motuzai, balandžio 
25 d., rodč Lietuvos filmas, 
Kearney, N. J. žmonių buvo 
pilnutėlė Politinio Kliubo .Sa
lė. Filmos žiūrovams patiko 
tiek, kad jie priprašė filmas 
dar pakartot . Taigi, Kearney, 
N. J., Liet. Politinio Kliubo 
Salėj, 134 Schuyler Ave., bus 
rodomos dar kartą, gegužės 
2 d., 7:30v vai. vakare.

Elizabeth Port, N. J.,. Lietu
vių Laisvės Salėj, 269 — 2nd 
St., tie paveikslai buvo rodo
mi balandžio 28 
kartu: 2-rą vai. 
7-tą vai. vakaro.

Newark, N. J.,
lėj, 180 New York Avė., Mo
tuzų paveikslai bus rodomi 
gegužės 10 d., 7:30 vai. va
karo. Jonas Valaitis.

NUSKANDINO KARINĮ
ANGLŲ LAIVUKąL

London.—Anglų laivyno 
ministerija praneša, kad 
vokiečiai oro bomba nus
kandino karinį Anglijos lai- 
vuką “Dunoon,” 710 tonų 
įtalpos. Su juom žuvo 24 
anglų jūreiviai ir 3 oficie- 
riai.

LICENSES 
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL

d. net du 
po pietų ir

Lietuvių Sa-

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7369 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1154 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
ADOLPH HOPPE & RICHARD REINHOLD 

(Old Bell Inn)
1154 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7402 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 713 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH KONIARZ 
WALTER WOLKIEWICZ

713 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 347 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 371-373 — 9th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bd\ con
sumed on the premises.

BROOKLYN 60 CLUB, INC.
371-373 — 9th St.. ' Brooklyn, N. Y.

Adm.). Visi nariai yra

63

155

Elta.

Office Phone 
E Vergreen 8-1090

tik. per 
tai pu- 
60 ypa- 
vien ra-

Lietuvių 
‘Vilnies” 
Prūsei k a

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia paminėjimą 

gegužinės šeštadienį, geg. 4 d. Po 
programos bus baliukas su šokiais, 
Ūkėsų Kliubo Svet. Įžanga 10c. Sve
tainė bus atdara nuo 7 vai. vakaro. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkes 
dalyvauti.

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį šeštadienį, 4 d. gegužės, 

lietuvių visos organizacijos rengia 
paskutinio sezono gražų koncertą, 
balių ir šokius, 735 Fairmount Ave., 
8 v. vak. Koncerte dainuos Lietuvių 
Moterų Birutės Kliubo choras, rusų

BRIDGEPORT, CONN.
Šeštadienį, geg. 4 d., ALDLD 

kp. stato scenoj teatrą, “Baudžiavos 
Nuotakos.” Liet. Svet., 407 Lafayette 
St., 7 vai. vakaro. Įžanga iš anksto 
30c, prie durų 35c. Po perstatymo 
bus šokiai prie Golden Bell Orkes- 
tros. Kviečiame visuomenę dalyvau
ti. (105-106)

Managed by

RHEA TEITELBAUM

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp., ALDLD 11 ir 

kuopos bendrai rengia prakalbas, 
geg. 5 d., 7:30 v. v., Liet. Svet., 29 
Endicott St. Kalbės L. Prūscika, 
“Vilnies” redaktorius iš Chicagos. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti ir 
išgirsti įdomią prakalbą. — Kom.

(104-106)

(Kampas Roebling St.)

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

ir atsivesti naujų narių į 
nes turime daug draugijos 
aptarti. — J. B., Sekr.

(105-106)

Titrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Parinkamo!

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store
"Special

NUSTEBINANTI SENSACIJA' i1 A

ANTRA LOVA ATSIRANDA NEMATOMAI

50

KMMMOMli *iWH

Ji išslenka kaip stalčius, tik 
pirštu patraukus.

Štai kame visas dalykas. Kad nėra jokių ratukų nei matomų apatinių 
dalių antros lovos, tai Magiška Studio sofa, galų gale, yra gražus, dai
lus ir papuošiantis rakandas. Visai nematyt jokių ženklų antrosios lo
vos; Magiška Studio sofa yra, aukščiau nuo grindų; su pilnomis pe
riodinėmis kojomis; net užpakalis apmuštas; o visiškai paslėpta antra 
lova atsidaro kaip stalčius, ir kai būna galutinai ištraukta, ji atsisto
ja ant dviejų patogių kojų, kurios staiga nusileidžia (kaip ratai nau
joviško orlaivio). Jau nėra nei karpetų draskymo nei grindų raižy
mo; jau nereikia laikyt senovišką gramėzdišką studio sofą, kuri sun
ku apvalyt ar atidaryt vartojimui.

Su dviem atskirais vidujiniais sprenžininiais matracais— 
viršutinis lygiausias, o apatinis aptrauktas siūtomis 

veltinėmis kaldromis. Didžiausias patogumas!

Visai atidarius, žiūrėk, kaip pasi
rodo kojos ir nusileidžia—visada 

toj pat vietoj.

Visai apmuštas užpakalis—palaiko 
vidų sofos švarų

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. t«i. ev. uh Brooklyn, N. Y

choras, grajys rusų balalaikų orkes
trą, grajys solo smuiką Litviniuk; 
dainininkė Batura dainuos. Įžanga 
tik 25 centai. Po šio parengimo pra
sidės piknikai. Prašoma lietuvių vi
suomenės paremti šį parengimą, nes 
pelnas liks labai svarbiems reika
lams. — Komisija. (104-106)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 6 

d., geg. 8 v. v. Liaudies Name. Visi 
draugai ir draugės kviečiami atsi
lankyti 
kuopa, 
reikalų

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, geg. 5 d., 2 vai. po 
pietų, po numeriu 1812 (gatvė nepa
žymėta.
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me, atsiveskite ir naujų narių. — 
Valdyba. (105-106)

BAYONNE, N. J. *
Sekmadienį, gegužes 5 d., L. A. U. 

Kliubas ruošia teatrą ir šokius. Li
berty , Hali, 329 Broadway, pradžia 
7:30 v. v. Bus suvaidinta komedija 
“Aš Numiriau.” Įžanga teatrui ir 
šokiams 35c. Vien tik šokiams 25c. 
Vaikams veltui. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. (104-106)

Penktas puslapis

Tcl. TRObridge 63M

Dr. John Repshis
(Repiys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skrire, 
CAMBRIDGE, MASS. 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir Šventadieniais i 
10-12 ryte

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

mi (tūtai thsiiiiihc co

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT

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

Shop, Sleeping Ac ^'nodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night

W*xįT*°**

DUODAME ANT
IŠMOKĖJIMO

KO KIEKVIENA MOTERIS1---------
VISADA PAGEIDAVO IŠ SOFOS

“Nedraskyt karpeto—neraižyt grindą, lengvai 
apvalyt—ištraukt kaip stalčių” . . .

Tiek aukščiau nuo grindų—galima 
lengvai išvalyt nejudinant Magiš

ka Studio sofą.
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Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Kaip Išaugo Anglija ir 
Kas su ja Atsitiks?

Anglijos imperija yra dide
lė. Anglijos valdonai yra pa
vergę visame sviete tautas ir 
tauteles. Anglijos pavergtus 
kolonijos 152 kartus didesnės 
už ’pačią Angliją, o kolonijų 
gyventojai bent 10 kartų 
skaitlingesni.

Kaip Anglija išaugo į 
kią pasaulinę imperiją,

to- 
ant 

kurios niekados saulė nenusi
leidžia? Kokias priemones 
naudojo kitų kraštų pavergi
mui? Kaip laikosi Anglijos 
imperija? Kokia padėtis yra 
Indijoj, Afrikoj ir kituose an
glų valdomuose kraštuose?

Ką reiškia Anglijai pralai
mėjimas karo Norvegijoj ? 
Kas gali atsitikt, jeigu Italija 
stotų Vokietijos pusėj karau? 
Kas gali atsitikti su Anglijos

kolonijomis, jeigu ji pralaimės 
šį karą ?

šie ir daug kitų labai svar
bių klausimų bus išaiškinta 
pirmadienį, gegužės 6 dieną, 
8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėj. Kalbės D. M. šoloms- 
kas. Bus klausimai, ir leista 
visiems išsireikšti savo mintį.

Dabar mes girdime ir kapi
talistų spaudoj skaitome, kad 
būk Anglija ir Francija ka
riauja už Lenkijos, čechoslo- 
vakijos ir kitų tautų laisvę. 
Ką jos sakė laike pereito pa
saulinio karo? Kas tikrumoj 
atsitiktų su Lietuva, jeigu An
glija ir Francija laimėtų ?

Ateikite skaitlingai. Bus 
nušviesta labai svarbūs bėga
mieji klausimai. Įžanga vel
tui.

Požėla Risis Brooklyne Gegu
žės 4; Angelas Taipgi Risis
Karolis Požėla, lietuvių 

čampijonas ristikas ir eksper
tų pripažintas kaipo vienas iš 
geriausių pasaulyj ristikų, im
sis su Mitro Kirilenko Broad-

Arenoj šeštadienio vaka-
Broadway Arena randasi 
Broadway ir Halsey gat-
Yra smagu žiūrėti, kaip

re.
prie 
vių.
lietuvis Požėla imasi, ir sporto
mylėtojai, 
galės vėl 
tautiečio 
sporte.

Ant to

kurie tuomi domisi, 
pasidžiaugti savo 

gabumais ristynių

Kviečia Rengėjai.

Operetės “Sylvija” 
Vaidinimas Rytoj

Brolių Motuzų Filmomis 
Vis Daugiau Susižavima

Šj Vakarą Risis, o Rytoj 
Dalyvaus Bankiete

Rytoj, sekmadienį, Brookly
ne Operetės Choras suvaidins 
Juokingą komediją “Sylvija.” 
Vaidinimas įvyks Labor Ly
ceum salėje, 947 Willoughby 
Ave. Prasidės 4:30 vai. po 
pietų.

Vadovaujamas V i o 1 e t ė s 
Tamkiūtės, Operetės Choras, 
sakoma, yra gerai pasiruošęs 
šį muzikalų veikalą suvaidint.

Spaudoj Nėra Vietos 
Darbininku Žiniai

span-

Kai Brooklyno ir New Jer
sey žmonės išsijudino matyti 
brolių Motuzų puikias spal
vuotas filmas su autentiškais 
garsais, muzika, giesmėmis, 
dainomis, tankų barškėjimais, 
ginklų žvangėjimais ir ra
miais, jausmus raminančiais 
'Lietuvos gilaus kaimo vaiz
dais su lietuvių liaudies me
lodijomis, su Vilniaus Aušros 
Vartais, didvyrių kapais, Lie
tuvos susisiekimu ir gražiąja 
gamta, tai filmoms pareikala
vimų yra iš visur rodyti net 
po kelias dienas. Bet broliai 
Motuzai mūsų apylinkę ap
leidžia gegužės 11 d., ir 12 
d. jau rodys Wore estery j, 
Mass.

Brooklyne dar yra 
filmas matyt gegužės 
Piliečių Kliube, 280 
Avė.; gegužės 8 d. šv. 
parap. salėj, 207 York

'Central Brooklyne; gegužės 9 
d. Apreiškimo parap. salėje, 
kampe Havemeyer ir No. 5th 
Street.

Gegužės 5 d., Bridgeport, 
Conn., Lietuvių Salėje, 7:30 
vai. vakare.

New Jersey filmas galima 
matyti: gegužės 6 d. lietuvių 
parap. salėj, 15 E. 23rd St., 
Bayonne; gegužės 10 d., 180 
New York Ave., Newark.

pačios programos 
taipgi risis ir Požėlos moki
nys, baisusis Angelas. Pasta
rasis imsis su Lou Plummer. 
Angelas visur yra kviečiamas 
ristis, ir dabar maršrūtuoja 
po visą Ameriką ir imasi ris
tis su visais. Po to, kai Po
žėla atsivežė original} “Ange
lą” Amerikon, atsirado ir dau
giau angelų. Sakoma, kad vie
nas ristikas pas dentistą nuė
jęs net išsitraukė visus dan
tis, ir galvą nusiskuto, kad tik 
būtų panašus į Požėlos moki
nį. Vienok Maurice Tillet yra 
pripažintas kaipo geriausias 
ristikas iš jų visų, ir kurie in
teresuojasi ristynėmis, būtų 
ne pro šalį nueiti pamatyti 
šiuos ristikus šeštadienio va
kare.

Ant rytojaus, po ristynių, 
Karolis Požėla su “Angelu” 
dalyvaus LDS jaunimo ruošia
mame Sporto Bankiete, “Lais
vės” salėje. —Tom Yermal.

šis, galima sakyti, paskuti
nis pranešimas 
Sporto Bankietą, 
ryt vakare (geg. 
kare), “Laisvės”
me bankiete dalyvaus smar
kiausi lietuviai sportininkai, 
footbolistai, beisbolės lošėjai 
ir ristikai.

Visų lietuvių mylimas Ka
rolis Požėla bus garbės sve
čias. Su savim atsives savo 
mokinį, taipgi 
lyje baisiausį 
kurį jau buvo

Visų lietuvių

pasau- 
apie

bankiete. Ir tai 
tas. Gaspadinės 
valgius. tik- 

bet 
va- 

ai us

risti ką, 
Angelą 
rašoma.
pareiga, kurie

tiktai galės, dalyvauti šiame 
bus bankie- 
jau ruošia 

Visiems bus ne
tai užtektinai pavalgyti, 
ir alaus gerti, nes laike 
k ari enės bus duodamas 
veltui.

Tikimasi turėti ir gražią 
programą, žodžiu sakant, vi
si atsilankę turės “good time,” 
gerai pasivalgys 
gą pasisveikinti 
miais lietuviais 
ir su Angelu.

Karolis ir Angelas abu ri
sis Broadway Arenoj šį šeš
tadienį. Ant rytojaus jie da
lyvaus kartu su mumis kaipo 
svečiai. Karolis tik neseniai

ir turės pro
su mūsų žy- 
sportininkais

Streikuojanti taksių vairuo
tojai gavo iš John L. Lewis’© 
pažadą “besąlyginiai remt” 
streiką.

proga 
4 d., 
Union 
Jurgio 
Street,

Max Finkelstein, per 29 
metus policistas ir Meserole 
St. stoties kojnandierius, nuė
jęs prašyt paliuosavimo ant 
pensijos, įkaitintas prieš 3 
tus turėjęs nereguliarumų su 
kaucijomis.

sugrįžo iš Europos, kur jis tu
rėjo didelį pasisekimą Euro
pos didmiesčiuose. Tai bus ge
ras jam pasveikinimas nuo 
lietuviškos publikos. -Todėl 
visi rengkimės dalyvauti.

Tikietus galima dar gauti 
Liet. Amer. Piliečių Kliube, 
“Laisvėj,” Liet. Atletų Kliube 
ir pas LDS Jaunimą. Įžanga 
dėl tokio parengimo labai že
ma — doleris vyrams ir pusė 
dolerio moterims. Po vaka
rienės bus šokiai.

Kurie neturėsite tikietų iš 
kalno, jei laiku pribusite, ga
lėsite gauti prie durų, nes dar 
bus laikoma limituotas skai
čius tikietų ant pardavimo. 
Bet prašome visų pasirūpinti 
gauti tikietus iš anksto. -

Komisija.

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 

7 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

Šeštas Metinis B. Šalinaitės Mokinių

a

Is1

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 

. Atskiras kamba-’ 
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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 Barberlal

0

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

o <3

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen*8-9770

f
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Irving Potash, Kailiasiuvių 
Jungtinės Tarybos vedėjas, 
pereitą ketvirtadienį pareiš
kė, kad unijos dokumentaliai 
įrodymai valdžios ir bosų suo
kalbio atnaujint užmirštą by
lą buvo vietos “laisvos 
dos sutikta tylėjimu.

Potash sako, kad unija įtei
kė visiems laikraščiams foto- 
statiškas kopijas įrodomosios 
medžiagos, bet nei viena ei
lutė niekur nepasirodė. Neiš
spausdinta nei kopija laiško, 
siųsto generaliam J. V. proku
rorui Robert H. Jackson, rei
kalaujant tirt padėtį, Tik 
darbininkų spauda atsiliepė.

Darbininkai gali remtis tik 
savąja spauda. Dėlto ją rei
kėtų remti, išbudavoti į masi
nę, kad galėtų tinkamai pa
tarnauti kritiškuose momen
tuose.

MOKYKLĖLĖS UŽBAIGA, 
KVOTIMAI, PARENGI

MAS IR DOVANOS

Visur pradžia 8 vai. vak., 
įžanga 35c, vaikams 15c. Kas 
matėt ar nematėt Lietuvos ki
tas filmas, šias filmas 
pamatyti kiekvienas, 
pačios vertingiausios 
žiausios filmos, kokių 
greit besulauksime.

J. Valaitis.

privalo 
nes tai 
ir gra- 
gal ne-

dovanom Motinos DienaiMes patariame šiuos daiktus 
your old Watch 
is wfAtk. nwttsifA

KONCERTAS
' įvyks

Sekmadienį, Geg. 12, 1940 
vak.

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

nuo $1.53 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir pertekto

PARDAVIMAI

0

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

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

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Aldona Klimaitė
Koloraturo Sopranas

T,J

Parsiduoda 30 akrų ūkė. Yra nau
jas namas su 8 kambariais, kluonas, 
trys vištinyčios. Iš viso 8 budinkai. 
Taipgi yra trokas, traktorius. Vieta 
randasi 11 mylių nuo Newarko, ar
čiausias mažas miestas yra 1% my
lios. Mokykla netoli, busas nuveža 
mokinius, žodžiu sakant, yra visi pa
togumai. Sutinku mainyti ant 2-3 
šeimynų namo. Priežastis pardavimo 
— mirė vyras. Prašau atsišaukti. 
F. C. Chackers, RFD 3, Sawmill Rd., 
Plainfield, N.J. (Mt. Bethel Section).

7 vai.

SHUBERT
Broadway, Monroe

(Gates Ave. Stotis)

SALĖJE
ir Howard Ave.

Mokinių tarpe bus:

VALUKAITĖ
kaipo pianistė. Bu- 
Washington Irving

VIKTORIA
Jau atsižymėjusi 
vus akompanistė
High School Glee Club ir dabartiniu 
laiku pianistė prie Adelphi College 
orkestros.

ALDONA ŽILINSKAITĖ
Brooklyn© Aido Choro ir Ateities 
Žiedo chorelio mokytoja, yra 
pat ir gabi pianistė.

ALDONA KLIMAITĖ

taip

TRADE IT IN FOR A

I^JEWEL

|BU LOVAi
1o

®

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

ROBERT-
LIPTON :

.1 E W E L E R • 
Įsteigta 1892 •

701 GRAND STREET Z 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tarpe •
Graham & Manhattan Avės. • 

Tel. Stagg 2-2178 •
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą ' •

pra-
Eli-

Plačiai žinoma kaipo jau gerai 
silavinusi dainininkė, aktorė ir 
zabeth’o Bangos Choro mokytoja.Ateities žiedo Vaikų Moky

klėlės komitetas su mokyto
jais nusitarė šią mokyklėlę už
baigti su gražiu parengimu, 
kuris įvyks birželio 1 dieną, 
subatoje.

Todėl liko tik 4-rios pamo
kos.

Komisija nutarė vaikams 
duoti dovanas tiems moki
niams, kurie neišliks nei vie
nos iš šių keturių pamokų.

Taipgi pabaigoje, pagal 
mokytojų sprendimą, bus nu
statyta, kurie mokiniai geriau
siai atsižymės moksle,—tiems 
taip pat bus duodama dova
nos ir atitinkami pažymėji
mai.^

Apart to, viršminėtam pa
rengime mokiniai pildys pro
gramą; geresnis atsižymėji- 
mas mokinio programoje, taip
gi prisidės prie bendro moki- 
nimosi pažymėjimo ir duodant 
dovanas.

Parengimas gi įvyks “Lais
vės salėje ir su šokiais.

George Kuraitis.
v'» ■ ■

Ketvirtadienio vakarą La
Guardia Orporte nutūpė iš 
Buropos atskridęs American 
Clipper be keleivių, bet su 4,- 
071* svarų pašto.

Neleido Perkelt Bylą ONA DAUKANTAITĖ

Į Vyriausio Teismo teisėjas 
William R. Wilson uždraudė 
Murder, Inc., bylą kelt iš 
Brooklyno kitur. Byla prasi
dės šį trečiadienį. Bus tei
siami Harry Maione, Harry 
Strauss ir Frank Abbadando, 
menami turėjus ryšius su žu- 
deikų trustu.

Reikalavusieji bylą perkelt 
argumentavo, kad bešališkas 
teismas negalima Brooklyne, 
kur randasi tyrinėjimų cen
tras.

Pianistė, kuri ir akompanuos Sietyno 
Chorui.

LILIJA MILČIUTĖ
Pianistė prie Lietuvių Stygų orkes- 
Lros.

JOANA MISEVIČIUTĖ
Mažytė šokikė ir pianistė.

K
Luiza Makutenaite

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Meno Sąjungos posėdis 
Įvyks šį sekmadienį, 10 vai. ryto, 427 
Lorimer St. Visi nariai prašomi da
lyvauti šiame svarbiame posėdyje, 
nes svarstysime LMS Suvažiavimą.— 
LMS Sekr.

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Pranešimas

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suzanna Vaitelytė
Nancy Kairytė
Jurgis Kazakevičius
Juozas Sukackas
Algirdas Bacevičius
Vincas Skuodis

ŠTAI KAIP JUS TAUPOTE 
Ant Pavasarinių Drabužių

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų jSiutai 
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

BROOKLYN, N. Y.
SLA 152 kp. ruošia Bankietą, lap

kričio 2 d., Buzelio Svet., 3386-8 At
lantic Avė. Prašome kitų draugijų 
įšitėmyti datą ir nieko nerengti tą 
dieną, bet dalyvauti mūsų bankiete.
— Kom. /' (105-106)

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalysą miesto
Tel. Virginia 7-4499

X.--- Lt-- L—~ i." V -i’l ..i, n..-

Po koncertui bus šokiai prie G. Kazakevičiaus orkestros. Įžanga $1.00. 
Būtinai pirkite bilietus išanksto, nes prie durų nebus pardavinėjama.

Galite gauti pas visus mokinius ir “Laisvėj

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 į 10 
savaitinių {mokėjimų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė. 

Brooklyn, N. Y,

Apart mokinių programoje dainuos 
pagarsėjęs “Sietyno Choras,“ ensem- 
blis “Aidbalsiai“ ir Biruta Ramoš
kaitė, sopranas.

v. -t- ■ r- ' ■ ■■■ << .■.*
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SKELBKITES “LAISVĖJE"




