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Sąmokslas Senate 
Užmušt Biliu Prieš 
Negru lynčiavimus

Washington. — Walteris 
White, sekretorius Visaša- 
liškos Sąjungos dėlei Neg
rų Pažangos, andai parašė 
laišką senatoriui A. W. 
Barkley, reikalaudamas, 
kad jis ir kiti senatoriai 
remtų įnešimą kongresui— 
baustinai uždraust govė- 
doms baltųjų lynčiuot-žu- 
dyt negrus.

Dabar senatorius Bark
ley, Roosevelto demokratų 
vadas senate, “įsižeidęs” 
atsakė White’ui, kad jo rei
kalavimas “negalimas įvyk
dyt.”

Iš senatoriaus Barkley’o 
atsakymo dar pasirodo štai 
kas:

Senatorius Barkley sako, 
kad esą “svarbesnių” rei
kalų, ir todėl jis neskiria 
laiko, kada turėtų būt pra
dėta svarstyt sumanymas 
prieš negrų lynčiavimus.

Demokratai senatoriai R. 
F. Wagner ir Van Nuys ir 
republikonas senatorius Ca
pper buvo įnešėjai sumany
mo prieš negrų lynčiavi
mus, bet dabar jie atidėlio
ja svarstymą šio sumany
mo, pataikaudami politikie
riams iš pietinių valstijų.

Daugelis kitų senatorių 
iš abiejų partijų taip pat 
nenorį įstatymo, kuris bau
stinai uždraustų lynčiuot 
negrus.

Prez. Roosevelto valdžia 
rimtai nesistengia, kad bū
tų išleistas įstatymas prieš 
negrų lynčiavimus, kaip iš
dėsto “Daily Workerio” ko
respondentas iš Washingto- 
no.

Vokiečiai Čiuožia ir Lekia 
į Narviką

Berlin, geg. 6. — Būriai 
vokiečių kareivių, čiuožda- 
mi šliūžėmis (skis), pasi
varė apie 250 mylių pirmyn 
į šiaurius nuo Trondheimo, 
Norvegijoj, ir jiem pasiekt 
Narviką lieka tik apie- 150 
mylių.

Vokiečių lėktuvai taipgi 
neša vis daugiau kareivių į 
Narviko frontą prieš an
glus, francūzus ir norve
gus tenai.

Vokiečių orlaiviai su
sprogdino talkininkų amu
nicijos sandėlį Na i-vi ko sri
tyje; jie taip pat paskan
dino anglų naikintuvą “Al
fridį,” 1,870 tonų.

London, geg. 6. — Anglų 
vyriausybė pripažįsta, jog 
vokiečių oro bomba nus
kandino Anglijos naikintu
vą “Alfridį,” kuris kaštavo 
$1,800,000. Jis nuskandintas 
ties Namsos.

Anglai Sakosi Apsupą 
Vokiečius Narvike

London, geg. 6. — Anglai 
sako, kad jie ir francūzai 
laipsniškai apsupa vokie
čius Narvike. Bet anglų ko- 
mandieriai perspėja, kad 
niekas nelauktų, kad Nar- 
vikas bus greitai atimtas iš 
vokiečių. Be kitko, blogas 
oras ten trukdąs talkinin
kų veikimą prieš vokiečius.
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Metams

Kaip Išaugo Sovietų 
Spauda, Palyginus 
Su Carine Rusija
Maskva. — Visoj Sovietų 

šalyj gegužės 5 d. buvo pa
minėtas gimtadienis “Prav- 
dos,” Bolševikų Partijos or
gano. Šia proga sovietinė 
spauda atžymėjo laikraščių 
pažangą Sovietuose, lygi
nant su laikraštija carinėje 
Rusijoje.

1913 metais tame plote, 
kuris dabar sudaro Sovietų 
Sąjungą, buvo tik 859 laik
raščiai; 775 buvo leidžiami 
rusų kalba ir 84 kitomis 
kalbomis.

1939 metais Sovietų Są
jungoj buvo 8,768 laikraš
čiai: 6,475 rusų kalba ir 
2,293 įvairių kitų tautų kal
bomis.

Rusijoj 1913 metais buvo 
išleista 2,700,000 egzem
pliorių įvairių laikraščių, o 
pernai Sovietuose 38 milio- 
nai egzempliorių.

Sovietų Sąjungoj eina 
laikraščiai septyniomis de
šimtimis skirtingų kalbų.

Carinėje Rusijoje nebu
vo jokio laikraščio vaikams 
ar jaunuoliams. Sovietų Są
jungoje 1939 metais buvo 
150 laikraščių jaunuoliams 
ir vaikams ir šių laikraščių 
išleista apie 3,000,000 eg
zempliorių per metus.

Leninistiniai - marksisti
niai veikalai Sovietuose yra 
spaudinami 93-mis skirtin
gomis kalbomis. Praeitais 
metais tokių veikalų išleis
ta 45 milionai egzempliorių, 
o per Penkmečių laikotar
pius viso 398 milionai.

Bendra Literatūra 
h

Nuo 1917 iki 1939 metų 
Sovietuose išleista 3 milio
nai egzempliorių apysakė
lių G. de Maupassanto, 
francūzų rašytojo; Dicken- 
so, anglų rašytojo, daugiau 
kaip 2 milionai egzemplio
rių ir po tiek pat francūzų 
rašytojų Viktoro 
Henri Barbusse’o ir 
main Rolland’o.

Hugo, 
Ro-

Vokiečiai Nuskandinę 3,500 
Talkininkų Karių

Berlin. — Vokiečiai tvir
tina, kad bebėgant anglam 
iš Norvegijos prieplaukų 
Andalsnės ir Trondheimo, 
vokiečių orlaiviai bombo
mis nuskandinę ir pusket
virto tūkstančio anglų ir 
francūzų kareivių sykių su 
Anglijos laivais. ■

Naziai Suėmė Du Anglijos 
Submarinus

Berlin, geg. 6. — Vokie
čių mina Kattegate sužeidė 
vieną anglų submariną. 
Tuomet du vokiečių van- 
den-lėktuvai nusileido ant 
vandens; suėmė anglų sub- 
mariną ir parsivarė jį na
mo.

Goteborg, Švedija, geg. 6. 
-----Švedų laivininkai matė, 
kaip vokiečių karinis laivas 
sužeidė ir suėmė.kitą anglų 
submariną netoli Švedijos.

Japonai Susikirtę su Sovietų 
Sienos Sargais

Tokio. — Japonų laikraš
čiai kaltina Sovietus, kad 
sovietiniai rubežiaus sargai 
dviejose vietose perėję per 
Manchukuo sieną; kad jie 
šaudę į'japonus ir sužeidę 
vieną japoną; bet paskui, 
girdi, japonų kareiviai pri
vertė Sovietų sargus pasi
traukt atgal per sieną.

Išžagta ir Nužudyta 
Dar Viena Mergina 

Pennsylvanijoj
Bellefonte, Pa. — Polici

ja rado ant kelio prie auto
mobilio išžagtą, primuštą ir 
nudurtą 24-rių metų mergi
ną Fayą Gates, dukterį 
degtukų dirbtuvės darbi
ninko, už 9 mylių nuo Bel- 
lefontes, už 12 mylių nuo 
tos vietos, kur penkios sa
vaitės atgal buvo išžagta ir 
nužudyta Rachele Taylor, 
studentė Pennsylvanijos 
Valstijos Kolegijos.

Faya Gates automobilium 
savo tėvų važiavo vakare iš 
Spook Hollow į Bellefontę 
ir pasiėmė dvi savo drau
ges. Bellefontėje jos nuėjo 
į judamųjų paveikslų teat
rą, paskui išgėrė sodės irjyf 
po vidurnakčio grįžo atgal. 
Faya paliko savo drauges 
prie jų namų Curtin’e, ir 
viena važiavo namo.

Fayos draugės dabar sa
ko, kad dar visom trim be
važiuojant, vienas vyras 
kitu automobilium sekė Fa
yos automobilį ir nuolat 
triūbijo. Tai gal jis paskui 
išžagė ir nužudė Fayą.

“LAUKAN CHAMBER- 
LAINĄ!” ŠAUKIA 

ANGLAI

London, geg. 6. — Anglų 
liberalų vadas Lloyd Geor
ge ir daugelis kitų šaukia: 
“Laukan Chamberlaino val
džią!” Sako, Chamberlainas 
ne tik prakišo Norvegijoj, 
bet gali pražudyt pačią An
gliją per tingumą ir nega
bumą kare su vokiečiais.

Šį antradienį ministeris 
pirmininkas Chamberlainas 
aiškins seimui, kodėl anglai 
turėjo pasitraukt iš centra- 
linės ir pietinės Norvegijos.

........... .................4" \
BYLA PRIEŠ “LONDON 

DAILY WORKERI”

London. — Eina byla 
prieš “London 1 Daily Wor
kers” Anglijos komunistų 
dienraštį. Teisman1 jį pa
traukė Walter Citrine, de- 
šinsparnis sekretorius Dar
bo Unijų Kongreso. Jis sa
ko, kad tas laikraštis ap
šmeižęs jį. ,

TRŪKSTA DRABUŽIŲ 
JAPONAM

Tokio. — Japonijos val
džia išleido įsakymą, kuris 
sumažina pirkimą drabužių 
ir audeklų nuo pusės iki 
dviejų trečdalių. Trūksta 
medvilnės (bovelnos) ir ki
tų materijų.

Vokiečiai Sakosi 
Atmušų Talkinin
kų Atakas Narvike

Nuskandinę Angių 
šarvuotlaivį

Berlin, geg. 6. — Vokie
čių orlaiviai bombardavo 
Anglijos karo laivus prie 
Narviko, šiaurinėje Norve
gijoje. Nuo oro ^bombos 
užsidegė, gal ir nuskendo 
vienas anglų šarvuotlaivis.

Tik Anglų Naikintuvas 
Esąs Nuskandintas

London, geg. 6. — Angli
jos admirolai pripažino, 
kad vokiečiai nuskandino 
vieną karinį anglų laivą 
naikintuvą. Šiaip, sako, nie
ko svarbaus neįvykę Nar
vik© fronte.

Anglai Sako: Netiesa, kąd 
Vokiečiai Sunaikino Angli

jos Karo Laivą

London. — Anglų vy
riausybė sako, jog “netiesa, 
kad vokiečiai (oro bombo
mis) nuskandino ties Nam
sos vieną Anglijos karo lai
vą šarvuotlaivį York rū
šies.”

Vokiečiai Tvirtina, kad An
glų Karo Laivas Nu

skandintas

Berlin. — Vokiečiai pa
kartoja, kad orlaivių bom
bomis jie sunaikino vieną 
anglų karo laivą, 30,000 to
nų, penktadienį ties Nam
sos. Esą’, Anglija tegali sa
kyt, kad laivas nešiojo

Norvegijos Karalius Ha- 
akonas Išsivežęs Mi

lionus Doleriu
Stockholm, Švedija. — 

Pranešama, jog Norvegijos 
karalius Haakon, bėgdamas 
iš vidurinės Norvegijos, iš
plaukė Anglijos karo laivu 
į šiaurinę Norvegiją ir išsi
vežė kelis milionus dolerių.

Vokiečių užimtoj Norve
gijos žemėj yra 80 procen
tų visų tos šalies gyvento
jų, o dar* neužimtoj šiauri
nėj Norvegijoj tik 20 pro
centų gyventojų.

81-nų Metų Amžiaus Senis 
Mokinusi Skraidyti

San Diego, Calif. — Wil- 
liamas Clarke, 81-nų metų 
amžiaus, mokinasi į lakū
nus, ir gerai jam sekasi. 
Po trijų pamokų jis jau 
pats vienas paskraidė. Clar
ke nori gaut titulą seniau
sio Amerikos lakūno.

Ankara, Turkija. — Pa
sikartojo žemės drebėjimas.

Roma, — Italų studentai 
Milane ar kitur vėl demons
travo prieš Angliją.

skirtingą vardą arba buvo 
•ne tos rūšies, bet, girdi, an
glai negali užginčyt fakto, 
kad vokiečiai nuskandino 
anglų karo laivą ir šarvuot
laivį tą dieną.

100 Vokiečių Orlaivių Bom
barduosią Anglus Narvike
Švedijos - Norvegijos pa

sienis.—Esą pastebėta, kad 
apie 100 Vokiečių karinių 
orlaivių skridę iš vidurinės 
Norvegijos linkui Narviko, 
kur anglų karo laivai bom
barduoja vokiečius. Sako
ma, nepertoli Narviko vo
kiečiai turį ir paslėptas lėk
tuvų stovyklas.

Nužiūrima, kad vokiečių 
orlaiviai “žaibiškai” štur
muos anglų karo laivus 
Narviko įlankoj ir anglų- 
francūzų kareivius, kai kur 
iškeltus ant kranto arti 
Narviko.

Vokiečiai Atsilaiką prieš 
> Talkininkus Narvike
Berlin. — Vokiečiai tei

gia, kad jie atmušę anglų 
ir francūzų jėgas Narviko 
fronte, kur talkininkų or
laiviai taipgi bombardavo 
vokiečius.

Vokiečiai ties Narviku 
nuskandino vieną buvusį 
Lenkijos karinį laivą nai
kintuvą, kuris išvien su 
anglų laivynu .veikė prieš 
vokiečius Narvike.

“Turim 340 Kariniu 
Laivu, 8 Milionus 

Kareiviu,” Sako Italai
Roma. — Italų fašistų 

spauda.rašo: “Turime 6 ka
ro didlaivius, 33 šarvuotlai
vius, 118 laivų prieš torped- 
laivius; turime savo 62 tor- 
pedlaivius ir 121-ną subma
rine viso 340 karinius lai-1 
vus ir 8-nių milionų vyrų 
armiją. Visos mūsų karinės 
jėgos priruoštos ir tik lau
kia Mussolinio įsakymo.”

Italijos valdžia paskyrė 
400 milionų dolerių išleist 
gegužėje ir birželyje dar 
pastiprint savo oro laivy
ną, armiją ir jūrų laivyną.

Pasak italų spaudos, tai 
Mussolinio valdžia ramiai 
žiūri į Anglijos ir Franęijos 
karo laivynų sutelkimą Vi
duržemio Jūroje. Italai pa
sitikį savo lėktuvais ir ka
riniais laivais prieš talki
ninkų' laivynus. ' I

Berlyne Stinga Rūkymo

Berlin. — Dauguma ta
bako krautuvių čia užsida
ro nuo vidurdienio. Pasku
tiniu laiku buvo leidžiama 
pirkt tik po du cigarus per 
dieną. Trūksta papirosų.

Valgyklos Tarnautojas 
Nušovė Tris Asmenis

Martins Ferry, Ohio. — 
Valgių padavėjas Wm. Se- 
vastis įnirto, kad valgyklos 
savininkas Mike Manos at
sisakė iš anksto duot jam 
pinigų iš algos; tai Sevastis 
pradėjo šaudyt ir nušovė 
savininką ir du kostume- 
rius, kurių vardai — Gus 
Gramatakis ir John 'Leva
ms.

Šovikas areštuotas.

Ginčas - Kiek Vokiečiai 
Sunaikino Talkininkų

Prekinių Laivų?
Berlin. — Vokiečių val

džia skelbia, jog per aštuo
nis mėnesius karo vokiečiai 
submarinais, minomis ir 
lėktuvais sunaikinę tiek 
talkininkų prekinių laivų, 
kad tie laivai vienu kartu 
galėjo vežt 2 milionus jr 
300 tūkstančių/tonų krovi
nių.

Pirmiau buvo paskelbta, 
jog per pirmus šešis karo 
mėnesius vokiečiai nuskan
dino 1,904,913 tonų laivų 
talkininkų ir bepusiškų ša
lių, kurių laivai tarnavo 
Anglijai ir Francijai.

J  ■ ■ 

London. —- Anglų vyriau
sybė sako, kad nuo karo 
pradžios iki šiol vokiečiai 
sunaikinę tik 1 milioną ir 
150 tūkstančių tonų talki
ninkų prekinių lajvų.

Nuteistas ‘ Amerikonas” 
Naziy Šnipas Belgijoj

Brussels, Belgija. — Ka
ro teismas skyrė 15 metų 
kalėjimo Arthurui Kathne- 
riui kaip Vokietijos šnipui 
prieš Belgiją. Kathner sa
kė, kad jis gimęs St. Louise, 
Jungtinėse Valstijose, bet 
neturėjo dokumentų įrodyt, 
kad jis amerikonas.

Kartu su Kathneriu nu
teisti po 15 metų kalėt du 
vokiečiai kaip Hitlerio šni
pai.

SUČIUPTA 200 ŠNIPŲ 
VENGRIJOJE

Budapest, Vengrija.—Su
imta apie 200 įtariamų ka
rinių šnipų, daugiausia 
Francijos ir Lenkijos agen
tu.

Žinios iš Lietuvos
Kaunas. — Finansų mi

nistras E. Galvanauskas in
formavo spaudą užsienių 
prekybos klausimais. Mums 
palankus prekybos susitari
mas su Vokietija parodė vi
sišką mūsų būklės suprati
mą. Turim laisvas rankas 
prekiauti ne vien su Vokie
tija, bet ir su kaimynais ir 
kt. tolimesniais 
Susitarimas 
mums 
prekes, 
vartos 
vietais, 
valstybėmis ir Italija.

kraštais, 
apima visas 

reikšmingiausiai 
Numatomas apy- 

padidėjimas su So- 
kitomis Baltijos

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

♦

Amerikos Studentų 
Pinigais Varoma 
Karo Propaganda
New York. — Nuo seniai 

gyvuoja Fondas Patarnaut 
Eūropos Studentam, ir tam 
fondui paskutiniu laiku su
rinkta $7,000 aukų iš Ame
rikos studentų. Bet šiais 
pinigais nėra bepusiškai 
remiami beturčiai Europos 
studentai, kaip dabar pa
reiškė Catherine Deeny, 
fondo sekretorė. Tie pini
gai visų pirma eina į tarp- 
tautinę studentų fondo ras
tinę Genevoj, Šveicarijoj, o 
iš ten amerikiniai pinigai 
vartojami varyt karo pro
pagandą už talkininkus 
prieš vokiečius, sako Cathe
rine Deeny. Todėl jinai/, įr 
pasitraukė iš amerikonų 
studentų fondo sekretorys- 
tės.

Europoje tie pinigai dali
nami tokiem studentrinĮV 
kurie agituoja smarkiau 
kariaut prieš Vokietiją 
Centralinis studentų šelpi
mo fondas Šveicarijoj ma
žai teduoda arba visai ne? , | 
duoda paramos studentam 
iš Ispanijos buvusios res
publikos.

Suaugę žmonės, renkan- 
tieji aukas iš Amerikos stu
dentų paremt europiečius 
studentus, sykiu kariškai 
kursto amerikiečius studen
tus už Angliją ir Franciją 
prieš Vokietiją.

Kad taip yra daroma su 
rinkliavomis iš Amerikos 
studentų, tatai pripažino 
dabar susirinkę atstovą! 
penkių Amerikos studentų 
o r g a n i zacijų: medicinos, 
advokatu ros, N acionalės 
Studentų Federacijos, Ame
rikos Studentų Sąjungos* ft 
Studentų Taikos Komitetai.

“Propagandistai ir 1917 
metais naudojo Amerikos 
studentus, idant įtraukt šią 
šalį į karą,” sako Catherine 
Deeny.

A

Newarko Lenkai Reikalauja 
Sumušt ir Sovietus

Newark, N. J. — Masi
niame lenkų susirinkime /čia 
buvo priimti rezoliucija,... 
kad turi būt sumušta--ne 
tik Vokietija, bet ir Sovie
tų Sąjunga; tai, girdŲįtik 
tada galės būt Lenkija pil
nai atsteigta ir, sako, “už
tikrinta amžina tvarka.”

Susirinkime sudėta 25 
tūkstančiai dolerių aūkū 
patriotiškiems lenkų reika
lams.

Jugoslavija Nepriima Vo
kiečių, Norinčių Pasveikt

Belgrad, Jugoslavija; — 
Vokiečių valdžia prašė pri
imt 10,000 vokiečių į Ju
goslaviją pataisyt sau svei
katą, Jugoslavija atmetė 
prašymą.

f
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Roma, geg. 6. — Italai 
nužiūri, kad Anglija ruo
šiasi per Graikiją užpult 
Italiją.
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Tai Ne Hathaway Čia Kaltas!
Prieš keturis metus MinnėapOlyj 

(Minnesotos valstijoj) buvo nužudytas 
tūlas asmuo, laikraštininkas, Walter 
Liggett. Jo žudytojo ir po šiai dienai 
niekas nesuranda. Bet jo nužudymą la- 
bai gražiai mokėjo išnaudoti savo politi
nei naudai tos valstijos republikonai. Jie 
darė viską, kad “įrodyti’pasauliui,” jog 
Liggito mirtis yra labai tampriai susi
jusi su giangsterių pasauliu, kuriam va

dovaujanti Farmerių-Darbo Partija. 
Jiems rūpėjo prie to darbo pririšti ir tų 
laikų Minnesotos gubernatorių (dabar 
mirusį) Floyd B. Olsoną. Mirusiojo žmo
na, ponia Liggett, rašė republikonų laik
raščiams straipsnius ir juose bandė įro
dyti, jog visa atsakomybė už nužudymą 
josios vyro krinta ant Farmerių-Darbo 
Partijos. Tai buvo skandalas, kuriuo pa
sinaudojo republikonų politikieriai. Tai 
buvo skandalas, kuris pakenkė Farme
rių-Darbo Partijai ir josios vadovui gu
bernatoriui Olsonui.
/“Daily Workeriui” tuomet iš Minne- 

apoliso buvo rašyta eilė straipsnių apie 
visą tą skandalą. Juose buvo įrodyta, 
kad ir nužudytasis nebuvo angelas ir 
kad ponia Liggett be reikalo užsipuldi- 
nėja ant Farmerių-Darbo Partijos, kad 
ją, diskredituoti. Pati 'ponia Liggett 
taipgi nėra angelas: \ji yra nekažin ko
kios reputacijos politikierka.
'Maždaug šitaip buvo “Daily Worke- 

ryj” rašyta. Visuose straipsniuos griež
tai ir atvirai buvo pasisakyta už Far- 
iįieriųfcDarbo Partiją ir už gubernatorių 
Olšoną, kaipo tosios partijos vadą ir 
pįįžangų veikėją.
-Na, ir akiregyj to, ponia Liggett už- 
Yfcdė prieš “Daily Workerio” redaktorių 
ir-leidėjus bylą — pirmiau civilinę, pas
kui kriminalinę. Kriminalinė byla įvyko 
per pereitas tris savaites.
-Po keletos metų New Yorko prokuro

ras p* Dewey, tūlų republikonų kandida
tas į prezidentus, pasirįžo parodyti pa
kuliui, kad jis moka komunistus pulti 
neprasčiau, kaip prez. Roosevelto admi
nistracija. Jeigu federalės valdžios pro
kuroras galėjo nusmerkti kalėjiman ge
neralinį USA Komunistų Partijos sek
retorių Earl Browder, tai kodėl, jis, 
Dewey, negali nusmerkti kalėjiman vy
riausiojo ' “Daily Workerio” redakto
riaus Clarence Hathaway! Didžiuosis 
Vlgnas kandidatas savo “nuopelnais tau
ter’, didžiuosis ir kitas! •

* Šitais motyvais buvo iškelta ši prieš 
Hathaway byla. Šiais motyvais buvo su
ruoštas teismas. Teisme buvo sudaryta 
“.blue ribbon” džūrė, sprendusi Hatha
way bylą.
‘’’’Skaitytojas turi žinoti, kad “blue 
ribbon” džūrė yra griežtai skirtinga nuo 
paprastos džūrės teismuose. “Blue rib- 

džūrėn negali įeiti biednas žmo- 
gfus; jon renkami asmenys tik “geros 
rįpųtacijos”, tik tam tikro turto savi
ninkai. Na, ir Hathaway teisti džūrė 
buvo parinkta iš turtingųjų — republi- 
kohų ir demokratų žmonių, — žmonių, 
gyvenančių puošniose rezidencijose. Ne
paisant teisiamojo advokato protestų, 
teisėjas patvarkė, kad Hathaway bus 
teisiamas “blue ribbon” džūrės. Iš anksto 
buvo numatyta, kad Hathaway bus su
rotas “kaltu.”
-Pats nusmerktasis, Clarence Hatha

way, sako: Mane surado kaltu ne mano 
kaimynai, bet pono Dewey kaimynai.
-Bet kiekvienas žmogus, kdris protau

ja plačiau negu p. Dewey ar kuris kitas 
politikierius, turi ‘žinoti, kad šis “Daily 
Wbrkerio” redaktoriaus ir leidėjų “su-
MV11 Llxxlt;I ILlo^ Lilli ZrlllOLlf ixdCL olo JUdliy 
Wbrkerio” redaktoriaus ir leidėjų “su
radimas kaltu” yra smūgis visai AmerL »

kos spaudai. Einant šiuo precedentu, 
ateityj bile kokis politikierius, kurį tik 
laikraštis pakritikuos, galės traukti laik
raštį į teismą ir teisme jis galės būti 
“surastas kaltu.” Tai pasikėsinimas 
prieš spaudos laisvę. Tai užgavimas Tei
sių Biliaus. Tai smūgis visai laikraštijai.

Visai natūralu, kad “Daily Workerio” 
redaktorius apeliuos į aukštesnį teismą, 
jieškodamas tiesos, kovodamas už laisvę 
visos New Yorko valstijos spaudos.

Meta Bergeriene Pasitraukė iš 
Socialistą Partijos

Per 40 metų veikusi Amerikos socia
listiniame judėjime — daugiausiai Ame
rikos Socialistų Partijoj, — žymioji vei
kėja, Meta Bergeriene,, pagaliau nutarė 
su ta partija sutraukyti visus ryšius. 
Ji pasitraukė iš josios eilių.

Meta Bergeriene — našlė žymaus so
cialisto Viktoro Bergerio, kuris kadaise 
vaidino žymų vaidmenį ASP ir buvo 
Jungt. Valstijų kongresmanų.

Jau per tūlą laiką tarpe Bergerienės 
ir ASP ėjo tam tikri nesutikimai. Ši mo
teriškė nuoširdžiai kovojo už bendrą 
Amerikos darbininkų frontą, už taiką, 
už palaikymą broliškų ryšių sU socializ
mo kraštu—Sovietų Sąjunga.

Pasitraukdama, Meta Bergeriene pa
reiškė, kad ji nieku būdu negali sutikti 
su ASP politika. Jai labiausiai nepatin
ka tai tas, kad ASP vadai gelbsti Dieso 
Komitetui ir visai amerikinei reakcijai 
raganas gaudyti—neva kovoti prieš ko
munistus, bet iš tikrųjų prieš visus or
ganizuotus darbininkus. Ji griežtai ne
sutinka su ASP ta politika, kuri, skelb
dama neva neutralumą, daro viską, kad 
ši šalis gelbėtų talkininkus Europoje. 
Bergeriene, kaip ir kiekvienas protau
jąs žmogus, žino, jei talkininkų šalinin
kams pavyks iš Amerikos duoti talki
ninkams pagalbos ir kreditų, tai nerei
kės ilgai laukti, kai ši šalis bus įvelta į 
karą,—panašiai, kaip buvo 1917 metais.

Meta Bergeriene yra 67 metų amžiaus 
moteriškė. Visą gyvenimą ji kovojo už 
gražesnį gyvenimą. Per ilgą laiką ji ma
nė, kad ASP bus dar galima kaip nors 
pasukti į teisingesnę vagą. Deja, ji per
sitikrino, jog tai tuščios svajonės ir to
dėl ji turėjo tai partijai sudie pasakyti.

Išeidama iš ASP, Bergeriene sako, 
kad ji dabar energiškiau darbuosis Už 
progresą, už socializmą. Jos, mat, dabar 
niekas nevaržys.

“Po Penkis Blanketus!”
Iš Londono praneša Associated Press 

agentūra, kad Anglijos armija labai ge
rai aprūpinta Norvegijoj. Kiekvienas ka
reivis turi šiltus drabužius ir net po 
“penkis blanketus”. Atrodo, kad kariai 
ten nuvažiavo ne kariauti, bet miegoti.

Tikrumoj taip nėra. Kaip iškėlė faktus 
korespondentas Leland Stowe, tai Angli
jos armija prastai išlavinta, blogai ap
rengta, o kas svarbiausia, kad prastai 
ginkluota—neturi kanuolių, nei prieš 
lėktuvus patrankų, tankų ir mestai pra
žūti. Mes tą ir pirma sakėme. Anglijos 
imperialistai metė ten savo kareivius ne 
tiek, kad jie sulaikytų vokiečius, bet, kad 
tik pakėlus norvegų ūpą ir privertus 
juos kariauti.

Po šių pranešimų Anglijoj kilo kriti
ka. Ir tada, pradėjo patys anglai teisin
tis, kad jiems sunku iškelti reikalingus 
ginklus. Sako, kad vokiečiai Užėmę 
svarbiausias prieplaukas, anglai turėjo 
išlipti prastai įrengtose prieplaukose, 
kurias vokiečių lėktuvai sudegino. Todėl, 
sako, kad ne tik negalėjome iškelti tan
kų, kanuolių, bet net prastai aprūpintų 
pėstininkų.

Po biskį faktai kyla viešumon. Angli
jos gyventojai nepasitenkinę pagyrų ži
niomis ir reikalauja tiesos apie karą.

Franci jo j Areštuota 4,000 
Komunistų

Franci jo j reakcija yra bjauri ir žiau
ri. United Press pranešimu jau yra areš
tuota ir į kalėjimus sukišta per 4,000 ko
munistų* Franci jos valdonai eina senais 
Rusijos caro reakcijos keliais. Tas juos 
veda į pražūtį.

Kada pirmas pasaulinis karas prasi
dėjo, tai Rusijoj menševikai, kaip ir šių 
dienų jų broliai kitose šalyse, nuėjo tar
nauti carui. Vokietijoj jie tarnavo kai
zeriui, Anglijos ir Franci jos imperialis
tams. Tą pat jie daro ir šiandien. Tada 
Rusijos caro Valdžia areštavo bolševikus 
Durnos narius ir išsiuntė Sibiran. Da
bar Franci jos valdonai areštuoja komu
nistus parlamento narius ir šiaip veikė
jus ir talpina į kalėjimus bei siunčia kur 
nors-į* salas.- ......

Vilnius, Lietuvos Sostinė, ir 
Lietuvių Išeivija

Šituom klausimu plačiai už
imta lietuvių spauda, ypatin
gai pačių darbininkų ir dar
bininkiškos inteligentijos ko- 
operatyviai leidžiama, kaip 
“Laisvė” ir “Vilnis,” dienraš
čiai Jungtinėse Valstijose, ir 
“Liaudies Balsas” Kanadoj. 
Taip pat ir Pietinės Ameri
kos darbininkiška spauda ta 
pačia linija eina — stoja už 
Lietuvos nepriklausomybę su 
Vilnium kaipo istorine Lietu
vos sostine! /

Šimtmečiai prabėgo, bajori
ja susijungė su Lenkijos šlėk
tomis. Lietuvos liaudį, vals
tiečius artojus ir proletarus, 
Lietuvos bajorija pardavė 
Lenkijos šlėktoms į verguvę— 
paliko beteisiais, bevilčiais 
rasti kur nors kokį pasiguo
dimą, kad juos paliuosuotų iš 
tos pragariškos verguvės!

Jie buvo pilni belaisviai per 
šimtmečius dvasiniai pilnoj to 
žodžio prasmėj, nes nuo jų 
buvo Atimta visos teisės bet 
kokį mokslą pasiekti, net ir 
spauda ir maldaknygės buvo 
užginta skaityti! O visgi po 
to vyžiaus artojaus miline, 
šiaudiniu stogu dūminėse ba
kūžėse išsilaikė brangioji kal
ba lietuvių, draugė sanskritų 
kalbos, kuri seniai mirus. Mū
sų gi gyvuoja kaipo seniausia 
kalba!

Karštoji meilė tėvynės taip 
pat niekad nežuvo iš artojų 
sielos. Kur jie keliavo duonos 
jieškoti, ten jųjų siela, širdis, 
ir visi jausmai liepsnojo tėvy
nės meile!

Pažvelgus atgal virš 50 me
tų į šią šalį Jungtinių Valsti
jų, čion emigravo didžiumoj 
biednuomenė, jieškodąma ge
resnių aplinkybių gyvenimo, 
žinoma, emigravo šiek tiek ir 
inteligentijos, didžiumoj kuni
gijos, kurie matė geras pasek
mes finansiniai pasinaudoti iš 
darbininkų.' Bet tautinis at
budimas ir kultūrinis pakėli
mas darbininkų jiems neapė
jo. Jie buvo susilenkėję, į tą 
pusę kreipė ir darbininkus, 
paskandint lenkomanijos ju

droje. Bet nepavyko.
Darbininkai, kad ir bemoks

liai, suprato atbudimą Lietu
vos jaunosios kartos ir sulyg 
išgale šelpė finansiniai tą 
naujos dvasios atbudimą!

Taip pat ir šioj šalyj ger
bė savo spaudą, ją. auklėjo ir 
tobulino. Prabėgo virš 50 me
tų kaip J. šliupas pribuvęs į 
šią šalį 1885 m. pradėjo leisti 
“Lietuviškąjį Balsą,” grynoj 
lietuvių kalboj, ir.kelt lietuvy
bę. Prisidėjo maža grupelė su
sipratusių lietuvių jo rėmėjų; 
bet susitiko priešų frontą daug 
stipresnį (lenkberniųVir kuni
gų). Du metus išgyvenęs, laik
raštis mirė.

Pribuvus kun. A. Burbai 
1890 m., prasidėjo nauja era 
lietuviško patriotizmo tarp, 
darbininkų; nepaskendo sve
timtaučių jūros vilnyje; bet, 
atpenč, sutvirtėjo. Tik negeis
tinas pasidalinimas į srioves'

suskaldė ir literatūrą į srio- 
vines pakraipas — klerikalų, 
tautininkų ir socialistų.

Šiandien šių sriovių spauda 
ne bendrina visuš lietuvius 
kaipo tautą, bet skaldo į srio
ves, klaidina ir kiršina vienus 
prieš kitus.

Mūsų darbininkų kdoperaty- 
vė spauda jungia bendrai vi
są liaudį, stoja už Lietuvos 
nepriklausomybę, už pilną de
mokratiją su steigiamuoju sei
mu, slaptu ir tiesotu balsavi
mu išrinktu visos liaudies, žo
džiu sakant, mes reikalaujam 
laisvės žodžio ir spaudos, ly
gių teisių i visai liaudžiai, o 
atmetam kokias klikas privi
legijuotų tautos “šulų” smur
tu pasiėmusių galią.

Mes į šiandieninę diktatū
rą “tautos šulų” Lietuvoje žiū
rim kaipo į fašistinę, nuto
lusią nuo demokratijos, netin
kamą liaudžiai, ir laukiame 
jos pasinaikinimo.

Mes stojame už 'nepriklau
somą Lietuvą nuo kitų didžių
jų valstybių. Mes stojame už 
palaikymą čielybėj visos tau
tos. Todėl visais galimais bū
dais mes stengiamės gelbėti 
savo aukomis Vilniaus lietu
viams ir visai per lenkų oku
pantus nualintai Vilnijai. Mes 
užgiriam Lietuvos valdžios pa
darytą sutartį tarpsavinio ap
sigynimo* Lietuvos nepriklau
somybės nuo išlaukinio priešo 
su Sovietų Sąjunga bendrai. 
Lietuva, kaipo maža valstybė* 
pati viena nebūtų galėjus ap
siginti ir gal jau šiandien bū
tų sudraskyta išlaukinio prie
šo.

Mes reiškiam pagerbimą So
vietų Sąjungai, kuri kritiškoj 
valandoj atėjo į pagelbą su 
Raudonąja Armija, atliuosavo 
Vilniją nuo okupantų ir grą
žino Lietuvai. Mes gerai ži
nom, kad tokia maža valsty
bėlė, kaip Lietuva*- niekad ne
būtų galėjus pati savo spėko
mis atsiimti okupuotą dalį 
Lietuvos nuo stipresnio prie
šo. Tą atliko stipriausias 
draugas Lietuvos savo lėšomis 
ir grąžino Lietuvai be jokio 
atlyginimo. Todėl mes reiš
kiam širdingą ačiū Sovietų Są
jungai už grąžinirhą Vilniaus 
ir sustiprinimą Lietuvos, at- 
stumiant nuo jos priešų puoli
mus. Mes remiam ir pasiža- 
dam remti savo aukomis, sulig 
išgale, Lietuvos biednuomenę 
ir suvargusius valstiečius.

Dabar paimsim aukščiau mi
nėtas srioves, kaip tai, kleri
kalų, smetoninių tautininkų, 
sandariečių ir pasivadinusių 
save socialistais*—kaip jie at
sineša į dabartinę padėtį Lie
tuvos ?

Tiesioginiai jų linkėjimas 
visų —. Lietuvos nepriklauso
mybės likvidavimas! Dėl su
draskymo, Vilniaus kraštą pa
dovanoja nebuvėlei Lenkijai, 
o visą Lietuvą leistų okupuoti 
imperializmui-fašizmui Vokie
tijos, po Hitlerio diktatūra!

Klerikalai su savo vadais

(kunigais) bažnyčiose ir per 
savo spaudą visaip bjaurioja 
ir niekina Sovietų Sąjungą už 
paliuosavimą nuo Lenkijos 
jungo ir. grąžinimą Lietuvai 
Vilniaus ir už padarymą ben
dro apsigynimb nuo išlaukinio 
priešo taikos su SSSR.

Paskui klerikalus seka ir ki
tos srioves. Jos tą pačią me
lodiją gieda už smetoninės 
diktatūros palaikymą, terori
zuojant Lietuvos darbininkus 
ir visą liaudį koncentracijose.

Lietuvos generalis konsulas 
J. Budrys atsišaukė į Ameri
kos lietuvišką visuomenę pa
remti aukomis Vilniaus atsta
tymą ir sušelpti vilniečius, 
kurie randasi kritiškoj padė
tyj. Mes, progresyvė sriovė, 
darbininkai ir pažangieji biz
nieriai, nepraleidom pro ausis 
ta atsišaukima, rėmėm auko- 
mis ir remsim matant reikalą. 
Bet kada pasiekė mus šiurpūs 
daviniai iš Lietuvos, kad tei
singumo ministeris Tamošaitis 
rengiasi statyti da vieną kon
centraciją politiniams kali
niams, tai mus supurtė.

Mes dedam aukas, kad tą 
problemą prašalint—atidaryti 
kalėjimų ir koncentracijų du
ris politiniams kaliniams, su
teikti amnestiją kaipo pilie
čiams, ir eiti prie perorgani
zavimo valdžios su pilnos de
mokratijos atsteigimu. T ą 
tikslą mes neatsisakom auko
mis paremti. Bet esam griež
tai priešingi, kad mūsų aukas 
panaudotų koncentracijų sta
tymui prieš pažangiąją liaudį.

Todėl mūsų konferencija iš
nešė šitokio turinio rezoliuci
ją kas link aukų teikimo vil
niečių šelpimui.

REZOLIUCIJA
Mūsų ALDLD 9-to Apskri

čio konferencija, laikyta ba
landžio 28 d., 1940 m., 1 vai. 
po pietų, svetainėj Piliečių 
Kliubo, kampas 3-čios ir South 
gatvių, Minersville, Pa., šito
kius reikalavimus statome ir 
reikalaujame,, kad generalinis 
konsulas Suvienytose Valstijo
se, ponas Jonas Budrys, per
duotų Lietuvos valdžiai.

1) Mes pasižadėję aukas 
rinkti šelpimui suvargusios 
Lietuvos liaudies ir dėl pačios 
Lietuvos greitesnio ekonominio 
ir kultūrinio atbudavojimo.

Bet griežtai priešingi, kad 
mūsų aukos būtų panaudotos 
statymui naujos koncentraci
jos kankinimui pažangiosios 
inteligentijos, darbininkų va
dų ir pačių darbininkų.

2) Reikalaujam, kad prieš- 
fašistiniams kaliniams atidary
tų katorgų ir koncentracijų 
duris, paleistų į laisvę nekal
tai pūdomus kamerose.

3) Mes reikalaujam, kad 
mūsų amerikiečių darbininkų 
kooperatyviai leidžiamai spau
dai, kaip tai, dienraščiams 
“Laisvei” ir “Vilniai,” žurna
lui “šviesai” ir visai literatū
rai, išleistai ALDLD organi
zacijos, būtų atdaros durys 
įeit į Lietuvos darbininkų ba
kūžes. Lietuvos liaudis, ypa
tingai darbininkai, trokšta jos.

4) Mes reikalaujame grei
tai sušaukt steigiamąjį seimą,

kuris teiktų pilną demokrati
nę laisvę visai Lietuvos liau
džiai spręsti šalies reikalus.

Po šia rezoliucija pasirašė: 
konferencijos pirmininkas B. 
Valukas ir sekr. O. žiobienė.

J. Ramanauskas.

. Amerikoniškai
Saugumo valdininkas at

veda į nuovadą elgetą.

—Dešimts dolerių bau
dos.

’—Bet jis turi tik penkis, 
šerife.

—Tai išveskit laukan ir 
leiskit jam elgetauti, kol 
surinks dešimts dolerių.

Amerikoniški Atsakymai
Amerikoj neseniai išėjo 

knyga, vardu “The Boners 
Omnibus”, kurioj surinkti 
juokingi ir keisti Amerikos 
mokslus einančios jaunuo
menės atsakymai į įvairius 
klausimus egzaminų metu. 
Štai keli tokių gudrybių pa
vyzdžiai :

Panele vadinasi mergina, 
kuri yra viengungio žmo
na.

Ligoninė yra įstaiga, į ku
rią einama gimti.

Moteries smagenys sve
ria beveik tiek pat, kiek ir 
žmogaus.

Babelio bokštas buvo vie
ta, kur Saliamonas laikė 
savo žmonas.

Kur yra vainikuojami 
Anglijos karaliai? — Ant 
galvos!

Kuria kryptimi teka Am
azonės upė?—Ji 
aukščiau žemyn, 
viena upė neteka

Grybai auga
vietose, todėl jie yra labai 
panašūs į skėtį!

Katė yra keturkojis gy
vulys ir jos kojos, kaip pa- 
prastai, yra keturiuose 
kampuose.

Norint, kad pienas nesū
ru gtų, reikia jį palikti 
vės tešmeny.

Laukiniai žmonės 
tie, kurie nežino, kas
bloga, kol jiems to neparo
do misionieriai.

Kokia yra svarbiausia 
skyrybų priežastis ?—Vedy
bos!

Kur buvo pasirašytas 
Amerikos n e p r iklausomy- 
bės paskelbimas? — Apa
čioj !

Trikampis yra apskriti
mas su trimis kampais.

Kaip gali bankai mokėti 
nuošimčius už padėtus pini
gus—Tam jie ima kitų 
žmonių pinigus!

A u k š čiausia gyvuliškos 
gyvybės forma yra žirafa.

Kuria tvarka eina Evan
gelijos?—Viena po kitos!

Moterys miršta du kartus 
dažniau, negu vyrai.

teka iš 
nes nei 
į viršų, 
drėgnose

kar-

yra 
yra

, „Ledais Jpnavos gatypKaupe, pradedant atkasti potvyniui atslūgus*.

Tramvajuje
Klumpaitis stovi šalia 

tramvajaus mašinisto.
—Kodėl jūs be atvangos 

skambinate? — jis klausia. 
Gatvė juk visai tuščia.

—Pirmiausia, — mašinis
tas maloniai atsako, — jūs 
neturite teisės su manimi 
kalbėti, o antra — man 
niežti dešiniosios kojos pė-

(Surankiota)
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War Spreads and the U.S.A
Is Drawn Closer to it

____________ a-------------------

Neutral Norway Dragged in; American 
Tories Build Pro-Ally Propaganda _ _  0- - - - - - - - - - - - - - -

THE war is being transformed 
into a world (var. "Spread the 
war or bust,” was the slogan of the 

British empire. And just a couple 
of weeks ago, M. Reynaud the 
French <• Premier, declared: “We 
must make war in all fields.” Those 
slogans are now being put into 
practice.

At this writing one new front has 
been opened up. The British violated 
Norwegian neutrality by mining her 
waters. This was followed by Ger
many’s invasion of Norway and Den
mark.

Both sides in this war, fighting 
for equally greedy war aims, are 
fighting their battle for European 
and world supremacy on the soil and 
over the dead bodies of other 
peoples. The Scandinavian people 
are the latest victims of the quarrel 
over which of the big imperialist 
rivals is to control the markets and 
raw materials of the world.

The only reason Finland and the 
Baltic nations are not being ground 
underfoot in the bloody conflict is 
the Soviet peace policy. The victory 
of the Red Army over the Manner
heim forces who were armed and 
supported by British, Franch and 
American ruling circles, prevented 
the war-makers from using Finland 
as their pawn. The signing of the 
Soviet-Finnish peace saved Finland 
from involvement in the imperialist 
war.

But the British rulers found an
other way to light the 
And now the war is 
fast that by the time 
on the streets, the

Where was Roosevelt’s indignation 
and protest when Great Britain 
mined the coasts of Norway? Roose
velt waited until the blood was 
knee deep to issue a statement 
which took sides in the imperialist 
conflict between England and Ger
many. And as usual it was the side 
with which Big Business has its in
vestments and trade, the
That is why we stress the British 
responsibility in the spread of the 
war, without for a moment exon
erating Germany. For the danger 
that we will be dragged into the 
war comes from the Allied side.

who hasn’t been able to find 
since she got out of high 
a yęar ago, that their “na- 
interests” are threatened in

Allies.

and jobs and builds

Small Nations

Mexico 
because 
be able 
workers 
nations 

stop in
Mexico,

Nor will Roosevelt’s talk about 
the defense of small nations fool 
anyone. At the very moment when 
the war was spreading to Norway 
and Dejimark, the U. S. State De
partment sent a note to 
threatening her sovereignty 
American oil barons won’t 
to exploit the Mexican 
any longer. If it’s small 
we’re concerned about, let’s 
terfering with Cuba and
and let’s give freedon and independ
ence to Puerto Rico.

A feeling of alarm and uneasiness 
swept over America with the spread 
of the war to the Scandinavian pe
ninsula. And reading the press of 
the war mongers was enough to give 
anyone ęause for alarm.

The N.Y. Herald Tribune suddenly 
goes historicalr the Vikings dis
covered America. The N. Y. Post

fires of war. 
spreading so 
this appears

Balkans and says we must trade with and arm 
the Near East may constitute still the allies or face an economic crisis,
another war front. The N. Y. Times says that more

than Greenland is involved. And all 
the newspapers which are whoop
ping it up for war, talk about 
America’s national interests being 
involved. They are trying to convince 
Bob out in Chicago, who has been 
dropped from the WPA, and Mary in 
Boston 
a job 
school 
tional
Europe and that they will have to 
go overseas to war to protect them.

Once -and for all, the youth of 
America must make plain what they 
consider their national interests. 
Our national interests will not be 
served by dying on Norwegian or 
Syrian battlefields. Our national in
terests will not be served by Roose
velt’s hunger and war budget which 
cuts relief
battleships. Our national interests 
are right 
consist of 
finding jobs for the unemployed, of 
preserving the liberties fought for 
by our ancestors, now fast being 
destroyed by those who are creating 
a war hysteria.

Sure there are “American” inter
ests involved in the European war. 
They’re the Interests of the house of 
Morgan. They’re the interests of 
those who want the war to spread. 
They’re the interests of those who 
own airplane stocks which have 
jumped sky-high as a result of the 
spread of the war to Scandinavia. 
They’re the interests of those who 
won’t do the dying if America en
ters the war, but who’ll do the 
counting and clipping back home.

Let those who talk so loudly 
about America’s' national interests 
being involved do their own fight
ing. Our fight is right here, for a 
chance to live a decent Ijfe.

here—in America. They 
maintaining peace, of

Our Debt to the Foreign Born
THE foreign citizens of this 

country as well as the foreign 
press, have become the favorite 

topic of certain type of legislators. 
There has been no session of Con
gress or Legislature, that some self- 
styled super patriot would not arise 
and in stentorian tones 
people of alien stock 
larly their newspapers.

Calumnies heaped
foreign press of America could be 
passed unnoticed, and truthfully, as 
mere vituperations of * legislators 
seeking the limelight of publicity

denounce all 
and particu-

upon the

Leave It:—

de- 
his 
So

to

Take It or
“Daddy...”
“Yes, Snooks?”
“I want a pink elephant.”
"But there are no pink elephants, 

Snooks.”
“Why? ...”
"Because, Snooks, pink elephants 

are seen only by people whose eye
sight is bad and whose nerves are 
jangled.”

"I want a pink elephant!!!”
“But there are none!”
“But you said people see them— 

so if people see them—there they 
are! I caught ya! I caught ya! I 
caught ya! WAHHHHHHHH!!!!”

So it seems that poor Daddy is 
wrong no matter what he says. For, 
after all, Snooks just proved that 
pink elephants exist—why, Snooks 
even made Daddy admit it!

Last year a fellow columnist 
manded that we comment upon 
discovery of a pink elephant in 
viet-Nazi relations. We wept
some lengths in a column orf May 
5th last year trying to help him 
understand. We even went so far as 
to suggest a short course of study 
and referred him to a number of 
authoritative sources should he seek 
further information on the nature 
of communism, fascism and our 
economic society.
• Believing that the pink elephant 
would waft away when he would 
begin to study economics, political 
science and to read the daily news
papers, we relaxed and forgot about 
him.

A year passes. •
Lo and behold on April 23rd the 

self-same pink elephant is tossed 
at us! Wod for word! Sentence for 
sentence!

Not only that—but more. When a 
child speaks of "imperialism” with
out even trying to study or under
stand it—you do not become angry, 
you smile. But when a grown man 
with family responsibilities and a 
young son sneers at efforts to keep 
our country out of the European 
mess—then you begin to wonder.

With a horrible war on the hori
zon such an attempt, ’ to disparage 
those wro are striving to keep our 
country at peace, must be exposed 
as the vicious tripe that It is.

and the applause of great masses in 
certain parts of this country, living 
way frpm the centers of our great 
cities, and therefore gloriously 
oblivious of, the real truth con
cerning them.

It iš indeed very mortifying when 
even certain groups within-these ve
ry cities where the foreigners reside 
in great numbers, have never taken 
the trouble to become acquainted 
with their foreign fellow citizens, 
and who applaud these unfounded 
attacks.

It is paradoxical, but even pub
lishers of some of our greatest En
glish newspapers, and particularly 
of certain national magazines, still 
continue in these attacks, in ma
jority of cases because of blissful 
ignorance of the truth, and in some 
case, maliciously, with knowledge 
aforethought, because of inborn 
hatred of anything and everything 
and everyone not of "Nordic” ori
gin.

An example of real admiration to
wards the foreigner has come to 
light lately, when a leading national 
columnist, Heywood Broun, (now 
deceased) wrote an article under 
the heading, “It Seems to Me”. We 
quote from this article which ap
peared in the New York World-Te
legram of November 20, 1939.

"Our debt to the foreign born and 
their sons and grandsons will never 
be paid by any patronizing kind of 
mere sufferance. Why should a man 
pat himself on the back simply be
cause he says, T have nothing 
against the Germans, or the Irish, 
or the Italians?’ Why should he 
have anything against any of them? 
What have they done 
point is ’What 
them ?’

"If we would 
understand the 
the world we would come to realize 
that every nation has made great 
contributions to the sum of truth 
and beauty and happiness. The 
America which we know and for 
which we are prepared to live and 
die simply would not exist if it were 
nbt for the immigrant. The roads 
beneath our feet, the tower over
head are part of their handiwork. 
You cannot build a city of brick and 
mortar and lime. It requires the 
sweat and the soul and the dream 
of a multitude.

“The aspirations of the men and 
women from the far corners of the 
earth have given the breath of life 
to America. Of course, we should 
have nothing against them. But let 
us go much further. Let us be alert 
to realize that whoever raises the 
knife of prejudice against any group 
whatsoever stabs with his dagger 
the flesh and honor 
heart of America.”

These words ring 
American spirit of 
are certain that American citizens 
of foreign parentage possess the re
spect of their fellow American ci
tizens among the intelligent and 
cultured citizens. Let it be borne 
in mind that numerically those of 
foreign birth and parentage are 
equal to the, American born citizen.

True Americanism is not predi
cated upon the knowledge of the 
English language exclusively or the 
publication of newspapers in that 
language. Love of liberty is common 
to every sound-thinking person irres
pective of the language.

Which One Lied?
Irishman: “You seem mighty 

proud of them mountains.”
Man from Denver. “You bet I am. 

And ought to be, since my ancestors 
built them.”

Irishman (thinking this over for 
a few minutes): “Did you 
happen to hear of the Dead 
one of the old countries?”

Man from Denver: “Yes, 
know all about the Dead 
Irishman: “Well, did you

to know that my great grandfather 
killed the

ever
Sea in

I
indeed. 
Sea.” 
happen

thing?”

Not So Good
that I smell?” inquired

from the city as she
“What’s 

the lady 
sniffed the country air.

“That’s fertilizer,” answered the 
farmer.

“For the land’s sake!” exclaimed 
the lady.

“Yes, ma’am,” assented the far
mer.

as

Ouch!
A farmer once called his cow Zephyr,
She seemed such an amiable hephyr.

When the farmer drew near
She kicked off his ear

And now the farmer’s much dephyr.

The parrot was sound asleep in its 
cage, so Sandy got a big Easter egg 
and put it inside. Then he woke the 
parrot up. The parrot took one look 
at the egg and said: “That’s a lie.”

has
to him? The 
he got for

the time totake 
various peoples of

and, indeed, the

true to the 
fair play. We

Pittesque Reporter - - - I
by Frank Zork

Interclub Party. — History again 
was written in Lithuanian Circles 
when the last Lith left the Lithuanian 
Hall, Braddock, after that grand 
Intdrclub party. The party had the 
proportions of a big public dance as 
the hall was virtually jammed to the 
rafters. Club members from Home
stead, Duquesne, Esplen, Soho, Mun 
Hall, McKees Rocks, South Hills, 
South Side, Braddock, and Wilmer
ding participated in the evening of 
fun which included competive games, 
dancing, good grub, and liquid re
freshments. Jottings on the party 
are—Tony Sabol making every one 
feel at home at the bar—Harry 
Kepturauskos, announcer of the 
Young Liths' of Pittsburgh Radio 
Program and myself mixing business 
with pleasure—Walt Alinskas, pres
ident of the Braddock Club, charging 
around like a deer to see that the 
program was being arried out to the 
letter—“Gusey Walkce” of the Wil- 
merdingers promoting ticket shies on 
the affair being held by the Wil- 
merdingers—Ąlice Beacon, Soho, 
having a very good time' on the 
dance floor-j-“Bernic”, Braddock, 
the winner of the “bottle and nip
ple” contest, being presented a prize 
of a musical top—everybody having 
a good time in the balloon breaking 
contest—Folk dances were really 
swell.

In a talk with the Braddock Club 
President it was decided to stage a 
series of these affairs in the form 
of weiner roasts, skating parties, 
swimming parties, corn roasts, pic
nics, etc., which I believe is a great 
idea.

Newark Wins!
Present Trophy 
At Sports Banquet

BROOKLYN, N. Y. — On Sun
day, May 5, the LoDcStars Bowl
ing Team defeated the Brooklyn 
Builders by winning two out of 
three strings, thus capturing the 
coveted Metropolitan Champion
ship trophy.

The beautiful trophy was pre
sented at the Builders’ Sports 
Banquet Sunday evening by 
Thomas Yermal, of the LDS Me
tro Council, to Walter Sheets, 
captain of the Newark team.

Sunshine Wardrobe
For the Summer

Spring flowers on the desert sup
ply cues to the gayest events of the 
year. This climax of the season at 
resort spots introduces the peak of 
summer fashions. Peggy Moran who 
enacts the feminine lead in "I Can’t 
Give You Anything But Love, Baby” 
selects for the occasion, a sunshine 
wardrobe youthfully 
significant style notes 
mer vacation period.

Original Tennis

smart with 
for the sum

Outfit

both play an

Important Dates
Tri Boro Lith Club are 

the 
818

The 
sponsoring a play and dance at 
Lithuanian Hall, Braddock, Pa., 
Washington St. on Sunday, May 19 
at 7.30 P. M. The play is entitled 
“Nesusipratimas”. Admission 35c.

The Ambridge Lith Club is holding 
their first picnic of the season on 
Sunday, May 12 at the Boro Park 
in Ambridge. Mushball games, 
sports, dancing, etc., will be on the 
program.

The Young Lith Club of Wilmerd-V 
ing are already started on plans for 
their picnic to be held at Stepanics 
Grove Park, Wilmerding 
June 9. All clubs are 
attend this affair.

on, Sunday 
invited to

Sports
The Young Liths of 

mushball team are open for games 
with all uniformed Lith teams. For 
games write to Al Wallace 
Watkins Ave., Wilmerding, Pa.

Wilmerding

127

So That’s How It Started!
The phrase “giving him the cold 

shoulder” dates back to a -medieval 
custom in French chateaux. Honored 
guests were served hot-meat dishes, 
but when they overstayed their wel
come or became otherwise unpo
pular, their host literally gave them 
a "cold shoulder” of beef or mutton.

Man About Town
Pitts-about 

do have a 
not all, but

in order 
custom

steal to 
whom I 
the in-

poem, that Joe must read.”
By now dear readers you must 

have a faint idea as to what was 
in the package. Yes, you said it, a 
miniature bathtub, a sink, and—aw 
you know. Well after that gift, I 
promised to utter no more words 
about bathtubs. And besides, if 
people don’t know about it now, 
they never will. However the poem 
that was in the package, is too good 
to forget. Even though the bathtub 
incident may be closed, it did its 
share in creating a poet. It is in 
that light, that we introduce the 
poem that, once and for all, will end 
this age long bathtub controversy.

Builders News
Brooklyn, N. Y. — It seems 

that after weeks and weeks of
odd

pre-
andparation, the big day comes, 

everything is over with. And so it
Spring Fro- 
April 27 th. 
the 

very
work 
much

was with the BuiLDerS 
lie, which took place 
If it were a success, 
which it involved is
worth it; but if not financially well, 
we don’t know yet. It is said that 
experience is the best .teacher and 
that if at first you don’t succeed, 
you should try and try again, so 
we’ll try not to be too pessimistic.

We extend our thanks to Bayonne, 
Great Neck, Richmond Hill and 
Maspeth for their cooperation in re
gard to our dance and, of course, 
we’ll be sure to remember them at 
their affairs. By the way,! thobe of 
us who can hold a grudge,' will also 
remember that the LoDeStars were 
entirely unrepresented. The yveather 
was 
the 
can 
ing.

clear, the Hudson tubes and 
B. M. T. going strong, so we 
find no excuse for not attend- 
Tush, tush, Newark!

Business meeting this 
day at 8 p. m.

Wednes-

Em.

Official Scares 
Of the LDS 
Feud Drives”a

225
228
229
230
231
235

202
204
211
216
217

201
224
227

200
203
219
220

Dresses and shorts 
important part in active sports. For 
tennis Peggy sponsors a short white 
tennis dress with wide circular skirt 
coming above the knees and plain 
top showing V neckline with revers. 
A trick of the back panel of the 
bodice, which is slit from shoulder 

waist, makes it ideal for action, 
wide red kasha girdle buttoning 
the back affects waistcoat points 
the front with slit pockets. Her

to

hand-piced finish it 
and 

belt.

at 
at 
short outfit points to the "Little 
Boy” styling. It is of pineapple beige 
tradewind fabric. Meticulously tai
lored with
features long shorts creased 
belted with
The matching jacket is loose and 
boxy with detail of side vents, flap 
pockets and tailored revers. For 
contrast the blousb is striped in 
matching beige and blue on a white 
background with the same stripe 
effect repeated in her play shoes.

Distinctively styled in the Salz
burg manner is her coat of light 
blue wool with blue and white 
checked gingham lining. Full length 
gores accented with white stitching 
conform to a fitted top and full 
rippled skirt for princess lines. Sil
ver peasant buttons fasten the front 
from waistline to stand-up collar 
which is also stitched in white. The 
topper of her costume is a sailor hat 
of matching blue straw braid banded 
with red grosgrain and decorated 
with littlę blue straw hearts—hand- 
embroidered with flowers.

natural leather

TOTAL

TOTAL

i

Massachusetts vs.- Chicago 
Massachusetts 55 

S. Boston “LinDenS” 
Montello "gLiDerS” 
Stoughton “Kubbs” 
Lawrence 
Bridgewater (new) 
Worcester “Lancers”

CHICAGO—68
Chicago “Sparks” 
RoseLanDerS 
Redwings 
Monarchs
Zephyrs

Cleveland vs. Metropolitans
Cleveland—20

Cleveland “LeaDerS” " 
Windsor “LanDerS” 
ColLinwooDites

Metropolitans—82
Brooklyn "BuiLDerS” 
Newark “LoDeStars” 
Richmond Hill “Remblers”
Maspeth “CavaLcaDeS

Great Neck (Youth Div.)
Jersey City (Youth Div.) 
Bayonne (Youth Div.)

TOTAL.

THREE MEN AGAINST DEATH
by A. Sharov

THE small black rods in transpar
ent capsules, revealed by the 
microscope, are bacili pešti, which 

cause the Bubonic plague. "The em
press of death” it was named, in 
antiquity, when striking suddenly, 
it would add hundreds of thousands 
of subjects to her grisly empire.

The microscope revealed the ene
my. Further study revealed that in 
seaports the disease carriers were 
rats. But the plague came 
steppes, far from seaports, 
it get there?

On October 
minsky traced 
—the ground
the steppes. Four days later he had 
contracted the plague. Knowing that 
he was beyond all human aid. 
that he had only a 
to live, Deminsky 
Klodnitsky:

"I have contracted 
from the ground

here and take the cultures that I 
was able to get. My notes are all 
in order—the laboratory will tell 
you the rest. Use my body for an 
autopsy as

i perimental 
being from 
minsky.”

Armed with the knowledge gained 
by Dr. Deminsky’s noble self-sa
crifice, science drove forward, the 
plague retreating deeper and deeper 
into the interior.

But the victory was not yet final. 
In the blood stream of human be
ings there flow the white blood 
corpuscles—leucocytes. That is the 
main line of defense. The leucocytes 
attack microbes which have pene
trated into the blood stream; upon

to inland
How did

Dr. De-2nd, 1912, 
it to another rodent 
squirrel (suslik) of

few hours 
wrote to.

and 
left 
Dr.

Bubonic plague 
squirrel. Come

an example of the ex
infection of a human 
a squirrel. Farewell. De

White Cotton Formal
Peggy picks a white cotton 

mal to stand out against the
colors. It is of birdseye pique
fitted bodice and full gored 
Huge quilted red cotton roses 
green ’ leaves are appliqued

for-
sea-

son’s 
with 
skirt, 
with
a^ove the ruffled hem with green 
dust ruffle. In like manner the low 
decolletage of the bodice is outlined 
with small quilted roses topped by 
white pique ruffle.

“Dad, what do they mean when 
they talk about the ups and downs 
of life?”

“The- givihg ups ond the paying 
dbwns, son.”

the outcome of their struggle de-; 
pends the fate of the patient. No 
one had ever seen the leucocytes 
attack the bacillus pestis. In 
presence the white blood corpuscles 
retreat. It is necessary to strengthe-n 
the opposing forces. What if -the 
dead bacillus were to be introduced 
into the blood stream ? Perhaps by 
dealing with the dead bacillus,> the 
blood will then gather strength, to 
vanquish the living enemy.

Under glass, in a laboratory, a 
colony of the plague bacillus is be
ing grown. A large, reddish daisy-, 
like form becomes visible; this is the 
kingdom' of the microbes whose an
cestors have 
of people in 
This is the 
prisoned by 
executed.

The microbes are killed by high 
temperatures. The resulting vaccine 
ją, poured into thousands of sealed 
glass ampoules. Yet, though Soviet 
scientists have improved the pre* 
perties of the vaccine it proves -in*’ 
sufficient to cope with the most 
virulent forms of the disease. Other -J 
methods must be tried—the 
of living bacilli .which have lost 
their virulence. A few vaccines are 
known, among them the 1____
fically celebrated EV.

A woman had died of the plague, 
The poisonous, fatal virus was sep
arated out from the blood. Several 
years passed; in the laboratory gen
eration followed generation of .'the 
bacillus and experiment followed 
experiment, which suddenly disclosed 
that the formerly fatal EV no longer 
killed guinea pigs into which it was 
injected. Some change had taken 
place in the microbe, though in eve
ry other respect the most 
microbiological study could 
no structural change. One 
experiment remained—to test 
a human being.

The Narkomzdrav (Public 
Commissariat) would not permit the 
experiment, however. Finally, after 
long petitioning by doctors of the 
Saratov "Microbe” Institute eager 
to make the experiment, and after 
assurance 
would be 
granted.

In April, 1939, in the Institute 
"Microbe,” the experiment tafcęs 
place Doctor Yashtschuk injects into 
the blood streams of Doctors R6-* 
robovka, Berlin and Tumansky,.- of 
the Institute staff, 250,000,000 mi- 
crobes of EV. \

The three are then placed in .an 
isolation ward in a separate build
ing. $f the unforeseen should occur, 
if the microbes should revolt and 
EV return to its pristine state, the 
plague must not escape outside.

In the ward the telephone rings. 
“How are the comrades feeling X" ,

The second day begins. Tumansky 
has a sore arm. He feels worse” by 
the hour. Dr. Mitin enters the roo/pL 
in mask and white coat. Tumansky’s 
temperature reading is 102 degrees.

Tumansky smiles weakly. He can 
feel his heart boating, feel the tep)- 
perature rising. Can that be EV? 
No, more likely EV has brought 
about an attack of tularemia form 
which he suffered.

The temperature continues to rise. 
Dr. Obykhova comes in. Her -ex* 
pression is worried. . , |

The next day the fever begins TO 
abate. Tumansky recovers. The first’ 
stage of the experiment ends suc
cessfully. EV is injected into f/ve ® 
other comrades—laboratory workers 
and scientific colleagues selected, 
from a larger group competing .for 
the honor.

Thus ended the experiment carried 
out in the spring and summer of 
1939 at the Saratov Institute 
“Microbe,” and Soviet physicians re
ceived new ammunition with which 
to fight the dread disease, the Bu
bonic, JPlague. ' ................  mi

dealt death' to millions 
Asia, India and Europe, 
empress of death irti? 
man, and soon to *be 

■'•’į.

jįjį
scientl-

minUtė 
detect 
more 

EV on

Health

that every safeguard 
taken, permission was

I

■ *

To Joseph Sacal: 
1.

claims bathrooms are

Something About Commodes.
One thing I can say 

burghers is that they 
sense of humor. Maybe 
the greater part have.

On that , eventful entry into the 
city, after discussing all types of 
organizational problems, I remarked 
on the lack of bathtubs and other 
trivial necessities. I commented on 
fact that yours, had to make trips 
to special parts of the city, 
to indulges in that ancient 
bathing.

Oft I would note a flush 
the cheek of the person to 
made specific mention of
volved subject. Horrors, and to the 
amazement of others, 
was even portrayed in print in one 
of these columns. Of course the 
situation isn’t as bad as it sounds, 
but what the heck, can’t we have 
a bit of fun? After all, it is a fact 
that I use sombody else’s tub in 
three different parts of the city?

Well, to get to the latter part of 
this story and the reason I am 
dealing with the question of bath
tubs. Several months. later, burning 
with indignation, a committee to 
silence bathtub puns and especially 
that bathtub provacatuer, J. Sacal, 
was set up. Suppressed excitement 
and murmurs were plainly audible 
whenever the committee members 
gathered. Words to the effect of 
"let’s buy him a bathtub, that’ll 
shut him up”, even reached my tiny 
ears.

The scene changes now. A large 
group of LDS’ers are gathered 
around a table and doing their best 
to finish up a chicken dinner. To
ward the end, a young lady stands 
up and announces: “Friends, in or
der to top off this celebration, we 
are giving our organizer, Joe Sacal, 
a gift to remember us by.” Sure 
enough, a bulky package is stuffed 
into my hands. “Also, says the 
young lady, “in the package is a evening. More details, later.

the subject
Joe hard to

find
in Pittsburgh 
But goodness

and suburbs 
knows what

In some other burgs.

he will 
find

8.
Sometimes Joe, “turi eit” 

kaip turi eit, tai turi eit” 
save embarrassment you’ll use a 

code 
ask where you might find a 

commode,
(there may only be outhouses)

“O
To

To

2.
So Joe you poor and handsome boy 
Here is a miniature set, you’ll just 

love with joy 
commode 

to hunt 
clever 

stunt?

No. bath tub, no sink, no

Don’t you think this is a

Announcement
“Belevederes” request that 

Wilmerdingers,
The 

the Ambridgeites, Wilmerdingers, 
Ėsplenders and other interested 
parties, keep Saturday, the 25th of 
May, open. Their mushball team 
has an affair arranged for that
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Lietuvos ŽiniosŠiurpūs Balsai iš
Rašo

Lietuvos Katorgos
Or.

(Tąsa)
—Laisvę\gal dar ir pamatysim, bet 

meilei—sudie. Ji mums bus kaip tam 
Tantalui ties pat lūpomis kabančiomis ir 
ir niekad nepasiekiamomis vynuogėmis.

—Kodėl taip pesimistiškai?
—Čia joks pesimizmas, o blaivaus pro

to vaisius. Kuri gi moteris nors ir mūsų 
draugė būdama panorės mylėt išblyškusį 
bekraujį, be laiko pasenusį, kai tuo tarpu 
ji gali rast sveiką ir gražų.

—Tu nesupranti,—nesutiko Juozas, 
—kodėl Šekspyro sukurta Dezdemona 
mylėjo tokį negražų, juodą maurą Otel
io? Mes gi didžiuosimės savo dvasia, sa
vo gyvenimo mokykla, kultūra, energija, 
gyvumu. Mūsų dvasia teiks mūsų išblyš- 
khsiam kūnui skaistumo ir grožio. Ir tu 
pamatysi, kaip mus mylės. Mums meilė 
bus ne išmalda, o kovos vaisius.

Juozas bent dėl savęs buvo teisingas. 
Išėjęs iš kalėjimo jis gavo darbo, fiziniai 
atsigavo, nudegė saule ir rudenį vėl grį
žo universitetan, kur jis susipažino ir 
paskum vedė tikrai gražią ir protingą 
vieno aukšto valdžios žmogaus dukterį 
studentę, kuri tekėdama už buvusio po
litinio kalinio turėjo su savo tėvais ir 
giminėmis kai kurias pažintis nutraukti. 
Po poros metų jis mums rašė:
* “O vis dėlto mano tiesa, aš esu laimin
gas.”

Tačiau taip ilgai lauktoji laisves ir 
meilės laimė neilgai truko. Neseniai mes 
matėm, kaip jį sargas vėl atvedė į kor
pusą. Jis, eidamas per kiemą ties mūsų 
kameros langais pakėlė kumštį ir šypso
damasis pasakė:

—Sveiki draugai.
Ar jį baus administratyviai, ar ati

duos teismui, mes dar nežinom.

Taip, bet kartais pasitaiko ir egzoti
kos. Ypač tada, kai ne kalinė įsimyli ka
linį. Vieno kalėjimo valdininko, gan 
simpatiško senio duktė visada sėdėdavo 
savo kambario atviram lange, kai mes 
eidavom pasivaikščioti. Kai kada, kai 
šviesdavo saulė ir ore būdavo gražu, ji 
dainuodavo arba šukuodavo savo plau
kus. Mes eidami vienas paskui kitą ratu 
nepasukdami galvos žiūrėdavom į ją ir 
gėrėdavomės. O kai kuris net atsidus
davo:

—Taip, bet ji gi išdykusi mergaitė.
Mums visiems ji atrodė labai graži, net 

beveik gražesnė už buhalterijos skyrių- ■ 
je tarnaujančią Zosę. Dabar į buhalteri
jos skyrių nebeveda, nors kalinys ir pra
šo per patikrinimą:

—Užrašykit pas buhalterį.
Sargas paklausia, koks reikalas, užsi

rašo ii’ paskum praneša. O pirmiau 
kiekvieną užsirašiusį iššaukdavo į rašti
nę, kur galėdavai pasimatyt su gražiąja 
Zose.

—Panele, kiek mano neliečiamų pi
nigų?

Zosė verčia knygas, j ieško sąskaitos 
ir praneša:

—Trys litai ir 17 centų.
—Turėtų būt daugiau. Panele, pažiū

rėkit dar kartą.
Juo kalinys ilgiau užtrukdavo pas Zo

sę, juo jis laimingesnis jausdavosi. Grį
žęs kameron jis pasakodavo:

—Šiandien ji kiek blogiau atrodo, ji 
turi didelę slogą ir ne ta suknele apsi
vilkus. Tu, Kazy, užsirašyk rytoj.

—Graži ir kalėjime tarnauja, lyg ge
resnės vietos kur negautų,—paabejojo 
Kazys.
. Ir rašydavosi tiek daug, kad ji nebe- 
spėdavo priimti, ilgiausia virtinė kali
nių laukdavo prie jos durų.

Bet toji valdininko duktė, kuri lange 
Sėdi ir kai kada dainuoja, netarnauja 
nei buhalterijos, nei kitam kuriam sky
riuj, prie jos taip pigiai neprieisi. Ji mo
kėsi gimnazijoj, skaito romanus—dabar 
jai jau aštuoniolikti metai, jos širdis 
kažko trokšta, kažko jieško.

O laimė kartais ir nejieškoma ateina, 
Jonas K.—geras mūrininkas, krimina
linių tarpe tokio specialisto nėra. Jam 
siūlo administracijos kambariuos pasta
tyti koklines krosnis. Jonas sutinka, tik 
reikalauja, kad jo padėjėjai taip pat bū
tų politiniai. Dirbt išeina Jonas, N-a ir 
Povilas. Nors Povilas joks darbininkas, 
jis buvęs liaudies mokytojas. Tačiau jis 
tvirtina:

. —'Aš nešiosiu plytas, minkysiu molį, 
maišysiu cementą ir bus gerai.

Ir buvo gerai. Pirmą dieną jiė iš arti 
pamate tą gražuolę ir kiekvienas atski
rai pasakė “labą dieną.” Sargui nema
tant ji jiems davė obuolių. Antrą dieną 
Povilas pasikeitė su ja laiškais. Trečią 
dieną ji išmoko kalbėt pirštais. Dienos 
bėgo greitai, o krosnys lipdėsi labai pa
mažu su tam tikra meile pagrįsta ten
dencija. Kai visos krosnys buvo baigtos, 
ji ilgesio spiriama išlupdavo plytą arba 
išdauždavo koklio šukę ir tėvas turėdavo 
kviesti mūrininką su jo padėjėjais, o ji 
pasimatydavo. Tačiau šitų priemonių 
dažnai vartot negalima buvo; krosnies 
katastrofa galėjo išduoti širdies paslap
tį. Tada ji tenkindavosi laiškais.

Kai jos tėvas dežuruodavo, kalinių 
laiškus surinkęs parsinešdavo namo ir 
čia juos tikrindavo. O jo duktė iš visos 
laiškų krūvos pasiimdavo kelis, kurie 
nors ir ne jai adresuoti būdavo, tačiau 
iš tikrųjų jai priklausydavo. Skaitydavo, 
džiaugdavosi ir paskum tokiu pat būdu 
atsakydavo: tarp cenzūruotų ji įkišdavo 
savo laišką ir sargas ne kiek neįtarda
mas atnešdavo pas mus į kamerą.

Povilo ir jos pažintys ir meilė plėtėsi. 
Ji vis dažniau parašydavo, pasakodavo 
iš administracijos arba mieste nugirstas 
naujienas ir svajojo, kaip patekt į kor
pusą, kad galėtų pamatyt kaip kaliniai 
gyvena. Į kalėjimą ji pateko su viena 
teismo tarnautojų ekskursija, bet ji kaip 
ir kiti ekskursijos dalyviai matė tik 
dirbtuves ir koridorius, bet ne kameras, 
kuriose kaliniai gyvena.

Deja, šitos meilės istorijos ir visų įdo
miųjų jos smulkmenų toliau pasakot 
mes negalim. Neklauskite—kodėl? Mes 
daug ko nepasakoj am, neaiškinam tų 
priemonių, kuriomis susisiekdavom su 
laisvėj gyvenančiais draugais, kokiu bū
du gaudavom laiškus ir nelegalią revo
liucinę literatūrą. Mūsų pašto, telefono 
ir telegrafo paslapčių išpasakojimas, bū
tų išdavystė, nes' tomis priemonėmis ir 
dabar gal būt daugelis tebesinaudoja. 
Jas išpasakosime tada, kai Lietuvos ka
lėjimuose nebebus politinių kalinių.

Tad, matote, meilė kalėjime ne toks 
jau paprastas daiktas, ji kartais ir pa
slaptimis pasibaigia.

Taip Jis Bėgo
Stoviu prie lango ir žiūriu.
Prieš mano akis grotos, tolėliau: auk

šta medinė tvora. Ji suaižėjusi ir ply
šiuota. Lyg tyčiomis, kad erzintų.

O kambary tvanku.
. Užstalėj vienas skaito romaną, fleg

matiškai ant dešiniosios galvą parėmęs. 
Kitas vis dar tebesnaudžia. Sėdįs ant 
viršutinių narų kaimo prisiminimuose 
paskendęs. Jis dainuoja:

(Bus daugiau)

Lietuvos Generalinio Konsulato
New Yorke Aukų Pakvit. Nr. 33,

Vilnijos lietuviams:
Winnipeg© Liet-. L. L. G. B. F. Kom. surinko

Kanados dol. 10.75, Kanados paštui diskon
tavus 1.21 dol., liko, prisiuntė K. Beniušis $9.54

Birutės Ratelis, Binghamton, N. Y., Vasario 16
min. pelnas, pris. K. L. Aimanas ................... 3.75

Šv. Juozapo parapija, Bingharhton, N. Y., su
rinko, pris. K. L. Aimanas .............................. 9.13

LDS 98 kuopa, Washington, Pa., Vilniaus liet.
naudai vakar, pelnas, pris. J. Mitchell ......... 22.00

Lietuvos Dienos Pas. Par. New Yorke Komi
tetas, New York, N. Y.......................... 116.84

SLA 236 kuopa, Toronto, Ont., Canada, per
SLA. sekr. Dr. M. Viniką, pris. kuopos ižd.
M. F. Jokūbynienė ............... .................1............. 36.93

Šv. Pranciškaus Pašalp. D-ja, Great Neck, L.I.,
N. Y., per W. Bozą ..........................  10.35

Liet. Kontraktorių .Sąryšis, Brooklyn, N. Y.,
surinko, pris. St. M. Karvelis .......................... 550.00
(Si suma sudaryta: balandžio 13 d. bankieto 
pelnas, dfauge su papildymu iš kasos $300;
Amalgamated Clothing Workers Of America, 
per gen. manadžerj L. Hollander, aukojo 
$250.00.)

Baltimore, Md., Liet. Salės B-vė paskyrė pelną 
iš Liet. kar. žygio Vilniun filmos demonstra
vimo — $15.00; br. Motuzai paauk.—$10.00; 
viso per Z. Capšį ........................................... 25.00

L. J. Esunaš, Washington, D. C........................... 5.00

Viso $788.54
Anksčiau skelbta $11,544.97

.Bendrai Vilnijos lietuviams $12,333.51
Ši suma pervesta Vyr. Komitetui Vilniaus Kfaštui 

Remti.

Vilniaus Geležiniam Fondui.
Lietuvos Diėnos PaS. Par. New Yorke Komite

tas, New York, N. Y.................  $116.83
Nuo 1940 metų pradžios gauta ir paskelbta $19.59

Viso V. G. Fondui $136.42
Ši suma pervesta Vilniaus Geležiniam Fondui.

Lietuvos Generalinis Konsulas visiems aukojusiems, 
rinkėjams, bei šiaip prisidėjusiefnš nuoširdžiai dėkoja.

Consulate General of Lithuania, 16 West 75th St., 
New York, N. Y.
1940. V. 1.
New York.

KĄ PASAKOJA GRĮŽĘ 
KARO BELAISVIAI

Vilnius. — Balandžio 9 d. 
į Vilnių grįžo pirmoji 81 
žmonių, vienų lietuvių, karo 
belaisvių grupe iš Vokietijos, 
paimtų nelaisvėn vokiečių ir 
lenkų karo metu. Vienas be
laisvis taip pasakoja savo 
pergyvenimus: “Septyni mė
nesiai karo nelaisvėje... Tar
navau Pamario brigadoje. 
Nuo pat pirmųjų karo dienų 
dalyvavau kautynėse. Daug 
vokiečiai užmušė, daug vilnie
čių patys lenkai iššaudė. Ma
to, kad atsilieka, ir šauna 
vietoje. Ir aš jau buvau įtar
tas. Buvau pastatytas prie 
mūro. Penkios minutės beli
ko ligi mirties. Bet tuo mė
tų atvažiavo aukštas karinin
kas ir paleido. Pradėjome 
trauktis, bėgome į Varšuvą, 
bet kelias buvo atkirstas. 
Daugelis paskendo Visloje. 
Rugsėjo 18 d. netekome lais
vės.” Jo kalba lėta ir netvir
ta, kaip Sunkiai dirbusio ir 
alkano žmogaus, nežymiai 
dreba rankos, o stovėdamas 
ieško į ką nors atsiremti.— 
Po ilgo keliavimo, pagaliau 
traukiniais belaisviai buvę 
nugabenti už Berlyno į be
laisvių stovyklą Stalage. At
likus formalumus išsiųsti į 
Vestfaliją prie lauko darbų. 
“Vieną dieną vokiečių karei
vis pranešė, kad reikėsią vyk
ti į vieną miestelį už Karaliau
čiaus, kur yra belaisvių sto
vykla. Sakė, iš ten būsiąs 
paleistas Lietuvon. Netikėjau, 
nors nepaprastai ‘ nudžiugau. 
— Mano naujajame dalinyje 
buvo apie 800 vilniečių. Dar 
keturios savaitės praėjo tokio 
gyvenimo. Kasdien penkiems 
žmonėms buvo duodama trys 
svarai duonos, 20 žmonių ry
tą ir vakarą po 18 lįtrų ka
vos, o vidurdienį sriubos. Mė
są visai užmiršome. Miegoda- 
vom lentų naruose. Kad bū
tų šilčiau, suguldavom dvie
se. — Prieš tris dienas atėjo 
žinia, kad esame paleidžiami. 
Nė vienas jau nebeturėjome 
vilties sugrįžti. Mums būtų 
buvę paprasta, jei nuo sienos 
būtį grąžinę atgal. Išseko jė
gos, ir tiek išgyventa, kad nie
kas nebegalėjo paveikti. Ap
sipratome su mirtimi. Nebuvo 
dienos, kad mirtis neaplanky
tų mūsų štalago. . . Paskutinį 
kartą vokietis karininkas pa
klausė, gal kas norįs pasilikti. 
Atsakymo nebuvo. Pasienyje 
iškratė, kas vežėsi belaisvių 
pinigų (mokėdavo po 5 mar
kes per mėnesį), tuos paėmė. 
Parsivežiau raštelį, kuris duo
da teisę iš Vokietijos reika
lauti uždirbtų 1.55 markės.— 
Kybartuose mus sutiko kari
ninkas, kuris pranešė, kad 
mes laisvi, kad galiu vykti ir 
eiti kur noriu. Užgiedojome 
tautos himną ir mūsų užgrū
dintos ir iškentėjusios širdys 
neišlaikė — pasruvome ašaro
mis.—Tėvyne, kokia tu gera! 
Šauliai mums surengė pietus, 
kokius mes seniai buvome už
miršę. Nepaprastai dėkingi 
esame Lietuvos vyriausybei už 
pastangas grąžinti laisvę. At
gavome laisvę ir grįžtame į 
atvaduotą laisvą tėviškę. Mes 
dėkingi ir vokiečiams, kurie 
mums esamose sąlygose buvo 
geri ir humaniški. Iš jų ga
lėjome išmokti drausmės ir 
griežto gyvenimo būdo.—Su
grįžome ne visi. Dalis paliko, 
grįš vėliau. Dalis išmėtyta- po 
Vokietiją, sunku surasti adre
są'. Mano grįžimo leidimas 
parašytas vasario 19 d., bet 
tik šiandien išvydau tėviškės 
laukus.” '

—o—
Klaipėda.—Vokiečių laikraš

tis “ Memėl er DampfbooP1 
praneša, kad Tilžės ypatinga
sis teismas sprendė trijų mo- 
terų bylą, kurios kaltinamus 
turėjusios nėleištinų santykių 
su lenkų belaisviais. Teisme 
paaiškėję gėdingi dalykai, 
kad dvi kaltinamosios mote
rys, Margarita Strebal, 82 me
tų, ir jos Svainė Gertrūda 

Strebal, tokio pat amžiaus, 
kurios yra ištekėjusios ir tu
ri daug vaikų, o vyrai tarnau
ja kariuomenėje, ir trečioji— 
Šarlotė Kervel, 19 metų, tu
rinti 1 vaiką, kurios sužadėti
nis yra fronte, lankydavusios 
belaisvius ir su jais leisdavu- 
sios linksmą laiką. Margarita 
Strebal nubausta 8 metais, 
Gertruda 2 m. ir Kervel 1 m. 
kalėjimo.

Kaunas. — šiemet Lietuvo
je bus tiesiami septyųi Svar
būs keliai. Pirmiausia bus 
baigtas Darbėnų - Šventosios 
geležinkelis. Trakų geležinke
lis statomas darbo talkų bū
du. Bus pradėti pirmieji Kaz
lų Rūdos - Šakių geležinkelių 
darbai. Taip pat numatomas 
atnaujinti Alytaus - Varėnos 
geležinkelis. Iš plentų pir
miausia pažymėtinas Kauno- 
Vilniaus plentas, prie kurio 
statybos taip pat bus organi
zuojamos darbo talkos. Tarp 
Rietavo ir Šventosios, Kretin
gą aplenkiant iš dešinės pu
sės, suprojektuotas naujas 
plentas susisiekimui su Šven
tosios uostu. Taip pat šiemet 
numatytas baigti Aukštaičių 
plentas, kuris Kauną jungs su 
Biržais.

Kaunas. — Balandžio mėn. 
pirmojoje pusėje Vokietijos 
valdžios organai paleido iš 
belaisvių stovyklų dar apie 
300 iš Vilniaus krašto kildsių 
karo belaisvių, kurių tarpe 
yra nemažas skaičius lietuvių. 
Atatinkamos Lietuvos įstaigos 
padarė žygių, kad paleistieji 
netrukus galėtų grįžti į Lietu
va. c

Kaunas. — Prieš kurį laiką 
Baltijos Jūroje paskendo šve
dų laivas “Silva”, kuris vežė 
nemažai prekių į Lietuvą. Vi
sos paskendusios prekės buvo 
apdraustos, šiomis dienomis 
keliems’ Lietuvos pirkliams 
buvo išmokėta apie 100,000 
litų draudimo premijų. Premi
jas išmokėjo užsienio ir Lietu
vos draudimo bendrovės.

Kaunas. — Visa eilė lenkų 
atbėgėlių turėjo per Rygą iš
važiuoti į Švediją,, tačiau dėl 
kilusių karo veiksmų Skandi
navijoje, jų kelionės buvo lai
kinai atidėtos, nes nuo balan
džio 11 d. susisiekimas tarp 
Rygos ir Stockholmo buvo su
stabdytas. Tuo pačiu metu 
įvairiais biznio reikalais į 
Skandinavijos valstybes buvo 
išvažiavę keliolika Lietuvos 
pirklių. Kai kurie iš jų buvo 
apsistoję Švedijoje, kiti Nor
vegijoje ir Danijoje. Staiga ki
lus karo veiksmams, apie 10 
Lietuvos pirklių pasiliko Da
nijoje ir Norvegijoje.

Nashua, N. H.
ŠAUNUS PARENGIMAS .

Balandžio 27 dieną buvo 
surengtas koncertas ir teatras. 
Programą pildė Lowellio Bal
so Choras. Buvo suvaidintas 
veikalėlis “Velnias Statinėje.” 
Lošime dalyvavo visi jaunuo
liai ir jaunuolės. Sulošė labai 
gerai. Veikaliukas labai gra
žus ir juokingas, nenuobodus. 
Publika buvo labai užganė
dinta.

Visas Balso Choras sudai
navo kelias dainas, kurios pu
blikai taipgi labai patiko. 
Balso Chorui vadovauja Bill 
Petrick (Petrukevičiuš).

Našviečiai labai dėkingi Bal
sė Chorui už išpildymą pro
gramos.

Parengime turėjome ir sve
čių. Buvo draugų iš Haver- 
hillio ir Fitchburgo, taipgi iš 
Lawrence ir Lowellio.

Mes našviečiai atsimokėsi-, 
mė tų kolonijų draugams, at
silankydami į jų parengimus. 
Tiesa, keletas iš mūsų ir iki 
šiol aplankydavome! kitų kolo
nijų parengimus, bet daug 
daugiau našviečių galėtų tą 
padaryti. Mės tūrihie daug aiip 

tomobilių, todėl nuvažiuoti 
nesunku. Matote, kaip links
ma, kaip pas mus atvažiuoja 
į parengimus svečiai iš kitų 
kolonijų, ą

Gi publikos atsiprašome dėl 
tam tikrų nesmagumų, tai 
yra, dėl nebuvimo svetainėj ši
lumos ir dėl stokos sėdynių. 
Kalte rengėjų, kad visa tai iš 
anksto neapžiūrėjo.

Mūsų, šis parengimas pavy
ko labai gerai.

Tik papeikimas reikia duoti 
worcesterieciams ir hudsonie- 
čiams. Kai kada mes nuva
žiuojame į šių kaimynų pa
rengimus ir jie buvo pasižadė
ję mus aplankyti, bet jie ne
pasirodė. Kiek žinoma, jie 
neturėjo jokio savo parengimo 
ir pas mus nepribuvo. Tai 
nelabai gerai. V. V.

Anglų Generolas Grūmoja 
Sovietam Juodose Mariose.
London.—Anglijos gene

rolas Henry Page Croft 
viešai pareiškė, kad anglai 
galės pasiųst savo karo lai

“Laisvės” Parengimai Brooklyne

Liepos 7 July Piknikas
KLASČIAUS CLINTON PARK 

Betts & Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.

M

“Laisvės” Parengimai Kituose Miestuose:
»

»

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

Liepos 4 July Piknikas
VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

Liepos 28 July Ekskursija
LAKE HOPATCONG

NEW JERSEY

Lithuanian-English
Self-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KAŠKlAUČIUS

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

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

šis rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio 
r Šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa

kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug j6 nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mai užsisakykite iš anksto—dabat—tuojau.

Anfrad., Gegužės 7, 1940

vus ir į Juodąsias Marias 
(pfieš Sovietus).

(Sovietų apsigynimo va
dai andai sakė,—kad gali 
priešų karo laivai įplaukt į 
Juodąsias Marias, bet jie 
jau neišplauks.)

Talkininkai Esą Atmušti 
Narviko Srityje

Stockholm, Švedija. — 
Pranešama, kad anglų karo 
laivai smarkiai bombarda
vo vokiečius Narvike, šiau
rinėje Norvegijoje, ir kad 
fraricūzai iškėlė ten savo 
sunkiąsias kanuoles ant 
kranto. Talkininkų kariuo
menė įnirtusiai šturmavo 
vokiečius Narvike iš šiau
rių pusės, bet vokiečiai at
mušė talkininkus. Vokiečių 
orlaiviai nukirto žemyn du 
didelius anglų lėktuvus.

Netoli Narviko vokiečiai 
turi paslėptas orlaivių sto
vyklas, kurių talkininkai 
dar neužtiko.

r: 
i



Antrad., Gegužes 7, 1940

Cleveland© prieplaukoj rainu, kadangi dalis darbininkų išėjo streikan, reikalauda
mi didesnių algų ir geresnių darbo sąlygų.
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viai turėtų pasidarbuoti, kad Chimes of Normandy” Lietu- 
jis būtų nominuotas ir išrink- Vių Svetainėj, ši operetė pu

Penktai puslapis 
==============X====^^ 
naujų narių. Visi prie darbo. — V. 
K. Sheralis, Sekr. (108-109)

McKees Rocks, Pa
Sukapoti į Dalis Trys Kūnai 

Be Galvų
Gegužės 3 dieną ant P. & 

L. E. geležinkelio, kur aš dir
bu, surasta senuose bakska- 
riuose, nuo kurių atėmę neku- 
rias geležines dalis, juos ver
čia ir degina, trys žmonių kū
nai sukapoti į dalis ir be gal
vų.

Kadangi mano darbo vietoj 
* valgant pietus toji žinia jau 

tarpe mus, ten dirbančių dar
bininkų, buvo plačiai kalba
ma, tai pavalgęs ir aš pasu
kau pažiūrėti lavonų, nes kaip 
sykis ambulancas su vienu la
vonu stovėjo apie 200 pėdų 
nuo vietos, kur aš freitkarį 
taisiau. Pažvelgus į lavono 
dalis, nejauku darosi. Lavonas 
jau apipuvęs, kaulai balti iš
sivertę matyt, kvapas nejau
kus. Gražiausia atrodo, tai 
nagai kojų ir rankų pirštų. 
Nagai sveikutėliai, gražiai bū
ta užlaikomi ir sulig nagų iš
vaizdos, pas žiūrėtojus buvo 
mintis, kad tai gal moters kū
nas.

Dar toliau apie 300 pėdų 
nuo vietos kur ambulancas, 
stovėjo tuo laiku išimtos tre
čio lavono dalys (pirmas lavo
nas jau pirmiau buvo nuves
tas) iš bakskario, kurios buvo 
panašios minėtoms dalims la
vono, tik pirštų nagai buvo 
panašūs į vyriškų rankų na
gus.

Pirmos žinios tarpe žiūrė
tojų sudarė įspūdį ir laikraš
ty buvo spėjama, kad tai su
rasta dviejų moterų ir vieno 
vyro lavonai. Bet vėlesni pra
nešimai, išegzaminavus kūnus, 
pasirodė, kad būta visų vyrų.

J. Miliauskas.

Boston, Mass.
* Rimšos “Lietuvos Artojaus” 

Reikale
Lietuvių Dailės Draugų Ko

mitetas (Friends of Lithuani
an Art) šiuomi praneša, kad 
'‘Lietuvos Artojas” yra jau iš
statytas parodon Boston Fine 
Arts Muzėjuje. Tad visuome
nė yra kviečiama . bile kada 
nueiti pamatyti šį kūrinį. Tai 
yra pirmas lietuviškas kūri
nys šiame puikiame ir pagar
sėjusiame muzėjuje. Rimšos 
“Lietuvos Artojas,” angliškai 
yra užvadintas “The Plough
man,” padovanotas Friends of 
Lithuanian Art. Tai yra pir
mas žingsnis parodyt lietuviš
kos kultūros kūrinį Naujosios 
Anglijos didžiajam Fine Arts 
Muzėjuje, Bostone, šis kūri-
nys bus Muzėjuje ant visados. 
Kaip jau nebus mūs šiame 
pasaulyje, skulptoriaus Petro 
Rimšos kūrinys turės vietą 
tarp kitų tautų kūrinių muzė
juje ir atstovaus Lietuvos 
.dvasią.

Jstatymas “Lietuvos Arto* 
jaus” į Bostono Dailės Muzė- 
jų yra kultūriškas darbas, ku
ris pakels lietuvių vardą ne 
Vien Bostone, bet ir visoj 
Naujojoj Anglijoj, ir suteiks 
lietuviams, ateiviams ir Čiagi- 
miams, atmintį Lietuvos, taip
gi duos progą parodyt svetim
taučiams mūsų lietuviškos 
dailės kūrinį.

Bet neužtenka to, kad Bo
stono Dailės M užėjus (Boston 
Museum of Fine Arts) priėmė 
ir įstatė parodon Rimšos “Ar
toją.” Kas nors turi Rimšai 
užmokėti už jo triūsą ir dar
bą. Skulptoriui Rimšai bran
giai kainavo ir daug darbo 
buvo įdėta į sukūrimą “Arto
jo,” kaštavo ir atvežti jį mums 
į Ameriką, šiuo tikslu susitvė
rė Bostone Lietuviu Dailės 
Draugų Komitetas tikslu su
rinkti reikalaujamą sumą. Iki 
šiol yra suaukauta $392. Se
kančios organizacijos jau au
kavo ir įeina į Friends of 
Lithuanian Art Sąryšį: SLA 
Seimas Scrantone paaukavo 
$25; SLA antras apskritis iš 
Mass. $100; Randolph ir 
Stoughtono apielinkės Sąjun
ga $10; SLA 330 kp. $3, San
daros Moterų Kliubas iš So. 
Bostono $5, Mass. Suv. Pilie
čių Kliubai $25, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Kliubas $50, 
SLA 43 kp. iš So. Bostono $10, 
šv. Juozapo Dr-ja iš Newton 
Upper Falls $5, So. Bostono 
Sandaros 7-ta kuopa $10.

Iš Worcesterio apielinkės 
sekančios organizacijos auka
vo: Lietuvių Piliečių Kliubas 
$50; Šv. Jurgio Dr-ja $25, 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr- 
ja $15, Birutės Draugija $10, 
SLA 318 kp. $12, SLA 57-ta 
kp. $5, Lietuvių Moterų Kliu
bas $10, šv. Kazimiero Dr-ja 
$5.

Pavieniai asmenys iš Wor- 
cesterio aukavo sekanti: F. 
Skliutas $5, K. Zurlis $1, J. 
Dvareckas $1.

Vyčių 17-ta Algirdo kp. iš 
So. ^Bostono pasiuntė Rimšai 
$10. O Komitetas turi surinkt 
$800. šiam fondui reikia dar 
$408.

Tuoj piknikų sezonas prasi
dės. Prašome visų organiza
cijų paskirti dalį padaryto 
pelno ir pasiųsti į šį fondą at
mokėti skulptoriui Petrui Rim
šai. Prašome tų organizacijų, 
kurios dar neatsiliepė į para
šytus laiškus, atsakyti ir pri
sidėti kiek išgali ir neatidė
liojant prisiųsti savo aukas. 
Čekius ar money orderius iš- 
rašyt vardu Dr. Juozas L. Pa- 
šakarnis, iždininkui, 447 
Broadway, So. Boston, Mass.

Worcesterio apielinkės or
ganizacijos siųskite savo au
kas Worcesterio skyriaus pir* 
mininkui Antanui Dailydai, 10 
Sigai St., Worcester, Mass, 
šis darbas nėra vieno žmogaus 
ar kelių, bet visos lietuvių 'vi
suomenės. Tad prašom^ prisi
dėti !

Steponas Minkus, Pirm.
Lietuvių Dailės 
Draugų Komiteto.

New York. — šeštadienį 
radio pranešė) kad anglai 
neturi vilties atsilaikyti 
prieš vokiečius Narvike* 
Anglai, ten, girdi, dar šiek 
tiek veikią “dėl svieto akių.0
Anglam ir francūzam pabė* 
gus iš visų kitų vietų Nor
vegijoj, sako, jie tik nuduo
du, kad dabar jie mušą vo
kiečius Narvike. Nes jei 
anglai tuojau pabėgtų ir iš 
Narviko, tai, esą perdaug 
nupuldytų karinį ūpą An
glijos ir Francijos gyvento
ją -

Detroit, Mich.

Youngstown, Ohio

Stanley Zelinka

Jaunųjų Komunistų 
Konvencija

Michigano valstijoje gana 
smarkiai darbuojasi Jaunųjų 
Komunistų Lyga. Jos įtaka 
jaunime pusėtinai didelė.

Gegužės 17 d. Detroite bus 
laikoma Jaunųjų Komunistų 
Lygos Michigano valstijos or
ganizacijos konvencija. Kon
vencija įvyks Wolverine Ho
tel. Vyriausiu kalbėtojum bus 
Lygos nacionalis administra- 
tyvis sekretorius Henry Wins
ton. Taipgi kalbės Lygos or
gano redaktorius Joseph 
Clark.

Į konvenciją yra pakviesta, 
kaipo svečiai, dvidešimties 
jaunimo organizacijų atstovai. 
Michigano Lyga gerai padir
bėjo dėl Komunistų Partijos 
laike rinkimo parašų uždėji
mui partijos kandidatų ant 
baloto. Lyga surinko net 2,- 
000 piliečių parašų.

šioje konvencijoje vyriausiu 
klausimu bus organizavimas 
jaunų darbininkų, ypatingai 
automobilių pramonėje. Taip
gi jauni komunistai rimtai 
svarstys būsimus šį rudenį 
prezidentinius rinkimus.

Rep.

Mahoning County žmonės 
turi nors vieną gerą viltį šiuo
se partijų “primary” rinki
niuose. Jei ne tas, tai būsi
mos nominacijos (primaries) 
neturėtų didelės reikšmės, ši 
šviesi viltis yra tame,' kad pa
žangus jaunas Sharon Steel 
Corporation S. W. O. C. loka- 
lo prezidentas, iš Lowellville, 
Stanley Zelinka, yra kandida
tas ant demokratų tikieto į 
valstijos reprezentantus.

Stanley 'Zelinka yra veiklus 
žmogus darbininkų judėjime 
ir taipgi pažangiųjų demokra
tų eilėse per eilę metų. Jis 
kandidatuoja ant sekamos 
platformos: už taiką, už dar
bus, už senatvės pensiją, už 
civiles laisves, už pagelbą 
farmeriams ir jauniems žmo
nėms jų pastangose surasti 
darbus ir pasiekti aukštesnio 
mokslo, už nemokamą gydy
mą mokyklos vaikų ir tt.

Mahoning County lietuviai 
ištiktųjų, gali didžiuotis turė
dami kandidatu Stanley Ze
linka ir turėtų demokratų no
minacijose (primaries) už jį 
balsuoti. Visi pažangūs lietu- 

tas. Aplankykite ir pakalbin
kite savo pažįstamus balsuoti 
už Zelinką.

Galima su Stanley Zelinka 
asmeniškai susisiekti ir pasi
kalbėti. Jo telefono numeris 
yra toks: 46-6638.

Frank J. Madison.

Cleveland, Ohio
Gražiai Pagerbė Lyros Chorą 

Balandžio 28 d. įvyko pa
rengimas Lietuvių Darbininkų 
Svetainėj, 920 E. 79th St. Šis 
parengimas buvo suruoštas 
Amerikos Lietuvių Moterų 
Kliubo pagerbimui Lyros Cho
ro jaunuolių darbuotės dailės 
srityje. Parengimas buvo 
skaitlingas, linksmas ir mano
ma, kad ir finansiškai bus 
pasekmingas. Čia tenka kre
ditas ir pagyrimas kliubietėm, 
kad jos moka įvertinti Lyros 

I Choro jaunuolių darbus dar
bininkiškos dailės srityje. Ži
noma, prie šio parengimo 
daug prisidėjo ir nekliubietės 
moterys, kurios daug dirbo ir 
aukavo skanių valgių.

Gaspadinės pirmiausia pa
kvietė Lyros Chorą prie vaka
rienės. Vakarieniaujant gas- 
padinė draugė Gedrėnienė 
pakvietė draugą J. Žebraus
ką kalbėti. Žebrauskas kal
bėjo trumpai ir reikšmingai 
apie Lyros Choro nuveiktus 
ir veikiamus darbus ir varde 
Clevelando d a r b i n i nkiškų 
draugijų išreiškė chorui sim
patiją ir dėkingumą už pa
tarnavimą ir papuošimą visų 
darbininkiškų parengimų.

Vėliau buvo pakviesti ir 
choro nariai ką nors pakalbė
ti. Katrie choro nariai kal
bėjo, visi kalbėjo reikšmin
gai ir visi draugėm moterim 
ačiavo už tokią puikią vaka
rienę ir visi išsireiškė, kad Ly
ros Choras toliau dar dau
giau darbuosis, kad lietuvių 
kalboj šios kolonijos dailės 
darbas visu smarkumu eitų 
pirmyn.

Kuomet choro nariai pava
karieniavo, gaspadinės pa
kvietė visus svečius prie va
karienės, o choras, vadovau
jamas Joe Paltan ir pianistės 
Jeanette Johnson, labai pui
kiai sudainavo keletą dainų. 
Vėliau tęsėsi linksmus šokiai 
ir draugiški pasikalbėjimai.

—o—
Corlett Apielinkėj

Balandžio 26 d. įvyko. LLD 
57 kuopos phrė draugų žin- 
kevičių namuose, 12922 Va- 
terson Avė. Ši parė buvo su
rengta kuopos naudai. Corlet- 
tiečiai .gerai ‘ darbavosi, kad 
parė būtų įvairi ir duotų ge
ras pasekmes. Draugė E. Skle- 
rienė aukavo keiką, kuris bu
vo išleistas išlaimėjimui. Drg. 
P. Kurulis ir kiti draugai ir 
draugės taipgi aukavo gražių 
dalykėlių, kurie buvo leidžia
mi išlaimėjimui. Draugas J. 
Rūbas laimėjo sūrį, bet ka
dangi jis yra farmerys ir tūri 
daug sūrių,- tai laimėtą sūrį 
pardavė, už kurį gavo 70 cen
tų ir tuos 70c paaukavo kuo
pai.

Muzika buvo gera. Publikos 
buvo nedaugiausia, bet visi 
gražiai pasilinksmino. Nuo 
rengimo komisijos girdėjau, 
kad ir pelno bus apie $20. ,

—-o—
Linksmas Pažmonys

Linksma lankytis vidurmies- 
tyj pas savus senus darbinin
kiškų idėjų draugus. O dar 
linksmiau pasidaro, kuomet 
tenka dalyvauti parengimuose 
ir matyti senus draugus ir 
drauges ir jaunuolius darbuo
jantis organizacijų labui ir 
darbininkiškos dailės srityje, 
čia ir tenka pažymėti, kad 
Clevelando kolonijoj darbinin
kiškos srovės seni veikėjai ir 
jaunuoliai moka sugyventi su
tikime ir vieni kitiems padeda 
darbuotis. Tai yra senųjų vei
kėjų ir jaunuolių gražus ir 
garbingas kolektyvis darbas 
darbininkiškos visuomenės ge
rovei.
Pei'statyta Operete “Varpai”

Balandžio 21 d. Lyros Cho
ras perstatė operetę “The 

blikai labai patiko, todėl, kad 
ji buvo daug skirtingesnė už 
kitas operetes ir veikalus. 
Operetė turtinga gražiomis 
dainomis. Ji juokinga ir publi
kai nenuobodi.

Antra, tai buvo matyti, kad 
Lyros Choro artistai-solistai 
savo roles buvo gerai išmokę 
ir labai gerai išpildė. Matyt, 
kad ir visas Lyros Choras yra 
daug pažengęs dailės srityje 
pirmyn. Lyros Choras yra 
vadovaujamas Joe Paltan ir 
pianistės Jeanette Johnson.

Publikos buvo daug, nuotai
ka buvo gera. Matyt, kad vi
si dalyviai šia operete ir Ly
ros Choro dainomis buvo la
bai pasitenkinę. Manoma, 
kad choras nuo šio parengi
mo turės nemažai pelno, čia 
labai pagirtina, kad kuomet 
choro jaunuoliai savo paren
gimuose turi visi lošti ir dai
nuoti, tai prie baro, kuknioj 
prie barčekių, įžangos tikietų 
ir kitupse darbuose apsiima 
darbuotis Visi senieji draugai 
ir draugės, žinoma, jaunuo
liai labai daug padeda ir se
niesiems veikėjams; kur tiktai 
mato reikalą, ateina jiem tal
kon, v —o---

Vieša Padėka
Kadangi labai gerai žinau, 

kad Clevelande visi mano seni 
draugai skaito “Laisvę” ir 
“Vilnį,” o jaunuoliai visi gra
žiai kalba ir gerai skaito lie
tuviškai, tai čia per spaudą 
išreiškiu širdingą ačiū drau
gams M. Valentai, Vasiliaus
kui ir Karmuzui už nuoširdų 
atjautimą ir parsivežimą ma
nęs pas save į svečius. Per 
jūsų, draugai, pastangas man 
buvo labai linksma pas jus 
pasisvečiuoti ir ta pačia proga 
dalyvauti Lyros Choro gra
žiam parengime ir pasimatyti 
su kitais senais ir jaunuoliais 
darbininkų darbuotojais. O 
jaunuoliam ačiuoju už taip 
gražų išsimokinimą lošti ir 
dainuoti. Tai buvo labai gra
žus pažmonys ir /labai links
mas pasimatymas.’ Jūsų dar
bus dailės srityje ir organiza
cijose ne vienas, bet visi ap
sišvietę ir susipratę darbinin
kai labai .aukštai įkainuoja. 
Jūs tai ateities viltis, ateities 
veikėjai ir naujo gyvenimo 
kūrėjai. į ' Jūs jau daug šian
dien pavaduojat pradinius 
darbininkiškos dailės kūrėjus 
ir organizacijų įstaigas. Jūs 
jau užimat vietas tų veikėjų, 
kurie jau sensta, mažai begali 
ir visai nebegali darbuotis. Jū
sų tasai garbingas darbas su
judina mus senus darbuoto
jus; mus apima didelis 
džiaugsmas ir linksmumas ir 
pasigrožėjimas, kad jūs įsten
giate suprast ir mokat įvertint 
mūsų pirmtakūnų pradėtą 
darbą už darbininkų reikalus.

Tai jūsų ateitis, tai visų dar
bininkų ateityje gyvenimo ge
rovė. Linkiu jums, jaunuoliai, 
sėkmingai organizuotis, sėk
mingai darbuotis ir sėkmingai 
atsiekti tą tikslą, kurį jūs už- 
sibrėžėt nuo pat jaunystės.

A. M. B.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Franci j a atsiuntė Jugosla
vijai tankų ir kitų karo pa
būklų.

Amsterdam, Holandija. - 
Areštuota nazis holandų 
seimo narys ir 20 kitų ho- 
landiškų nazių.

PRANEŠIMAI Iš KITUR 
/ •

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvykis 

trečiadieni, geg. 8 d., 8 v. v., 408 
Court St. Nariai dalyvaukite, nes 
bus Centro Valdybos balsavimas. 
Taipgi atsiVesklte ir naujų narių. 
Mūsų kuopa būtinai turi gauti 13

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas 

įvyks pas draugus Gluoksnius, trečia
dienį, 8 d. geg., 7 v. v., 1256 Dia
mond Avė. Draugai, būkite laiku, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarti. (108-109)

II

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

Lietuviui 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.

DINNERS

S
3

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 duonai 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirin
kimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake Coffee Cake, Butter Cake, 
Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svorį Ir kainas. 
Ant jūsx pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svor| ir kalnas.

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

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH VANAGAS
Puiki Vieta 

VAKACIJOM
Turistam kambariai-Cabins 'Vienai 
nakčiai, savaitei ai* ilgiau. Puikūs 
miškai, patogios vietos piknikam, į- 
taisyta ant lauko vietos virimam ir 

kepimam.
RESTAURACIJA

Alus, Sodė, Visokį gėrimai ir visokį 
' valgiai.

ON ROUTE 209
Iš New Yorko važiuojant, 4 mailės 

pravažiavus Accord, N. V., arba 14 
mailių šioj pusėj Kingston, N. Y.

i—

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
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NewWko^MifoZiiilos
Mokytojai Sveikino 

Švietimo Tarybą
New Yorko Mokytojų Uni

jos Jungtinė Taryba užgyrė 
ir sveikino Aukštojo švietimo 
Tarybos veiklų Russell’io 
klausimu. Taryba neseniai nu
tarė apeliuoti Russelio bylą. 
Mokytojų Unija taip pat 
smerkė LaGuardijos valdžios 
varžymą demokratijos švieti
mo įstaigose.

Dr. Edwin Berry Burgu m, 
Mokytojų Unijos pirmininkas, 
savo pareiškime sako:

“Pasielgimas Sąmatų Tary
bos ir majoro LaGuardijos 
prašalinant iš Miesto Kolegi
jos budžeto paskyras Bertram 
Rhsselio vietai yra nelemtas 
panaudojimas autoriteto už- 
glostyt D-ro Russellio pasky
rimo klausimą, pasukant da
lykų eigą nuo principo į pai
nius techniškumus. Bertrand 
Russelio paskyrimas buvo re
komenduotas Aukštesnio švie
timo Tarybai normaliais demo

kratiškos paskyrimų mašinos 
keliais, įsteigtais per Aukštes
nio švietimo Tarybą ir kurie 
buvo plačiai užgirti, kaip pro- 
gresyvė reforma kolegijos ve
dime. . . ”

Pareiškime toliau apgailau
ja, kad pastaruoju laiku jau 
antru kartu “majoras parodė 
nepaisymą liberališkų balsuo
tojų, kurie jį išrinko ofisan."

Paskelbė Adonis’o 
Medžioklę

Federalės valdžios agentai, 
padedami specialio prokuro
ro John Harlan Amen detek
tyvų, pradėjo generalę abla- 
vą surast Joe Adonis, vadina
mąjį Brooklyno visuomenės 
priešą No. 1, pereito balan
džio 27-tą įkaitintą prieš 8 
metus papildytoj kriminalys- 
tėj.

Nepaprastoji Grand Džiūrė 
kaltina Adonisą, kad 1932 
metais jis nužiūrėjęs williams- 
burgietį raketieriuką tūlą Isi
dore Wapinsky esant jam ža
lingu, tad jį pagrobęs ir kan
kinęs per dvi dienas. Paskiau 
paleidęs, bet Wapinsky už mė
nesio miręs nuo kankinime 
gautų žaizdų. Gi jo mirties 
priežastimi oficialiai buvus 
nustatyta širdies liga.

Taksikų Streikieriai 
Laikosi Solidariai

Taksių vairuotojų streikas 
yra arti šimtu nuošimčių sėk
mingas, kaip paskelbė War
ren Horie ir kiti streiko vadai 
po apvažinėjimo visų apylin
kių, kur taksikai daugiausia 
kursuoja.

Streikieriai laikosi solida
riai. Prie taksikų garadžių 
Manhattane, Bronxe ir Brook- 
lyne palaikomi nuolatiniai pi- 
kietai, kurie užtikrino streiko 
vadams, kad užstreikuotos 
Parmelee ir Terminai firmos 
operuoja ne daugiau 10-ties 
nuošimčių visų turimų taksi
kų. Juos vairuoją kompanijų 
viršininkai ir streiklaužiai. Gi 
90 nuošimčių taksikų stovi 
sueiliuoti garadžiuose.

Terminai firma, kuri taikiu 
laiku operuoja 800 taksikų, 
pereitą sekmadienį gatvėse 
turėjusi tik 80 taksikų. Par
melee Kompanija, paprastai 
operuojanti 2,100 taksikų, tu
rėjo gatvėse mažiau 200.

Su atsidarymu Pasaulio Pa
rodos unija pastatysianti stip
rias pikietų linijas prie visų 
vartų, kadangi Parmelee turi 
koncesiją Pas. Parodoj.

Pereitą sekmadienį po mie
stą važinėjo keturi trokai, ve
žini didžiulėmis iškabomis, 
aiškinančiomis apie taksikų 
streiką. 1 .

Reporterio Pasižymėjimai
Gegužės 3, Piliečių Kliubas. 

—Tenl<a matyti Brolių Motu
zų krutami paveikslai, kurie 
galima padalinti į tris dalis: 
Pasaulinė Paroda; Lietuvos 
naujoviškos mokyklos, tiltai ir 
bažnyčios; įžygiavimas Lietu
vos kariuomenės į Vilnių ir 
pats Vilniaus miestas.

Ypatingai Pasaulinė Paro
da nufilmuota puikiai; vargiai 
geriau paruoštų ir amerikoniš
kų teatrų filmininkai. Paveik
slai spalvuoti, aiškūs.

Toliaus Lietuva: puošnus 
Kaunas su naujais pastatais— 
muziejus, ministerijų rūmai, 
bažnyčios, keliolika aristokra
tijos gražesnių namų, tiltai ir 
tt. ’ ,

Taipgi čia matome naujai 
pastatytas provincijose moky
klas ir kitus pastatus. O dau
giausiai tai bažnyčių.

Pabaigoje matome Vilnių.
Stebint tas moderniškas 

Lietuvos mokyklas (gaila, kad 
jų dar nedaug Lietuvoje), ne
galėtum pamanyti, kad jas 
lanko pusė mokinių pusalka
niai ir pusbasiai, o kiti dėl to 
ir visai nepajėgia tą gražią 
mokyklą lankyti.

Stebėdami puošnų Kauną 
ir brangias garadžius ir auk
štus tiltus, negalėtum pama
nyti, kad Lietuvoje kas metai 
tūkstančiai ūkininkų išvaržo
ma; išvaroma ūkininkas su 
lazdomis ubagauti nuo savo 
locno žemės sklypelio už ne- 
užsimokėjimą aukštų mokes
čių. Sprendžiant pagal to
kius paveikslus, negalėtum 
pamanyt, kad tokios “turtin
gos” šalies didesnė pusė jau
nimo kasdien svajoja, kaip 
iš tos “laimingos” šalies iš
sprukti į užsienį.

žiūrint į milžiniškai didelių 
ir pasakiškai brangių bažny
čių paveikslus, negalėtum pa
manyti, kad į tas bažnyčias 
dar daug mūsų senų motinėlių 
ateina šaltyje basų ir kelia- 
klupščiais aplink tas bažny
čias. šliaužioja, ir kad didžiu
ma jų nemoka pasirašyti sa
vo pavardės.

Kalbant apie Vilnių, nega
lėtum pamanyti, kad ten yra 
pulkai ubagų-pavargėlių, ku
rių gelbėjimui yra sudaryti sa
vo šalyje ir užsieniuose įvai
rūs pašalpos fondai.

Taigi, faktai kalba, kad 
ten, kur žvilga auksiniai mi
nisterijų ir bažnyčių bokštai, 
kur nors giliai slepiasi varg
dienio neišbrendami vargai; 
ir pulkai niekuo nekaltų žmo
nių, surakintų geležiniais pan
čiais, rūdyja tos šalies koncen
tracijos stovyklose.

Gegužės 4, Grand Strytis.— 
Dvylikta valanda, gatvės apy- 
tuščios, kur nekur kokis Motie
jus povaliai šlubuoja sau na
mo. Štai lietuviška įstaiga; 
ant lango auksinėmis raidėmis 
rašo: “Bar & Grill,” ir viena, 
ir kita, ir trečia — visose ūži
mas, tartum bičių avilyj. Jei
gu mes gerai nors pro langą 
pasižiūrėsime, matysime, kad 
čia išdidžiai stovi prie ilgo ba
ro mūsų broliai lietuviai, lai
kydami didelius bokalus pu
tojančio alaus.

Gegužės 5, Brooklynas, Bo
tanikos Sodnas. — čia tai ne 
filmos, bet gyvi žydinti me
džiai, gėlės; prūdeliuose nar
do žvilgančios raudonos žu
vys. Ypatingai milijoninę pu
bliką vilioja tai japoniškos 
vyšnios — tiek savo raudonais 
žiedais, tiek kvepėjimu, čia 
randasi medžių ir gėlių tokių, 
kokių tik randasi ant mūsų 
žemės kamuolio. Kurie nenori 
augti atviram ore — tie auga 
po stikliais, čia mes randame 
ir lietuvišką beržą, ir lietuviš
ką pušaitę, kurią galime rasti 
tik kur nors Dzūkijoj, prie 
Merkinės miestelio.

Bet deja, šiame Botanikos

Sodne lietuviškų veidų matosi
labai mažai.

“SYLVIJA”
Labor Lyceum Svetainė, 

Brooklynas. — Operetės Cho
ras vaidina operetę — “Syl- 
viją.” Vadovaujančiose rolė
se vaidina: G. K. Vitaitytė, 
A. Jezavitaitė, Jonas Atko- 
čius, J. Pronskus ir A. Gudo
ms. Kitų rolės ne tiek svar
bios. Pagal žiūrovų nuomonę, 
geriausiai pasižymėjo vaidini
me Jonas Atkočius, kuris vai
dino Poeto rolę. Toliau seka: 
Jezavitaitė, Vitaitytė, Prons
kus ir tt.

Bendrai paėmus, operetė 
“Sylvija” suvaidinta, nepras
tai, ir, matomai, paneli Viole
ta Tamkiūtė įdėjusi gerokai 
darbo šio veikalo pastatymui. 
Kritiškai žiūrint —. buvo spra
gų, bet vaidintojai skundėsi, 
kad pono Bukšnaičio padarjr- 
tos klaidos verčiant šią opere
tę į lietuvių kalbą.

Kiti trūkumėliai — tai tų 
mūsų nekaltų mergužėlių ne
garsi ant scenos kalba. Ot, 
rodos, ateitum pas tą mergu
žėlę ant scenos, truktertum už 
liežuvėlio, kad tik ji kaip 
nors ištartų garsiau žodelius. 
Nugi ištempęs ausį klausai ir 
negirdi.

Pati prasmė operetes “Sylvi- 
jos” mūsų lietuviškai publikai 
nėra perdaug suprantama, ir 
visai neaišku, ant kokių prin
cipų ji sukurta. Išvada jokia 
nepadaroma. Ponai, ponios, ir 
dar sykį ponai; na, ir jų tar
nai, ir taip pasibaigia.

Pagal svetainės didumą, ir 
pagal choro įdėtą darbą — tai 
mažai publikos dalyvavo.

. Reporteris.
_________________  <’

Tikras Pavasaris

Iš IDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Gegužės 2 d., “Laisvės” sve
tainėj, susirinko nemažas bū
relis narių, šiame susirinkime 
buvo balsavimas centro val
dybos. Pasekmės: Ant prezi
dento R. Mizara gavo 48 
balsus, J. Kačergius 1; ant 
pirmo vice-prezidento S. K. 
Mažanskas 12 balsų, J. Bim
ba 31, P. Jočionis 7; ant an
tro vice-prezidento A. Litvi
nas 6 balsus, A. Vasaris 41; 
ant sekretoriaus J. Siurba 48 
balsus; ant iždininko J. J. 
Kaškiaučius 48 b.; ant iždo 
globėjų J. Grubis 47 b., II. 
Kaunaitė 26 b., S. Kuzmickas 
40 b., A. M; Kvedar 6 b., O. 
Juškaūskienę 12 b., A. Gu- 
žauskas 13, b.; ant daktaro 
kvotėjo Dr. jPalevičius 48 b.

Ateities žiedo Vaikų Moky
klos komisija pranešė, kad 
vaikų mokyklos sezonas eina 
prie užbaigos. Turės parengi
mą 1-mą birželio, “Laisvės” 
svetainėj. Įžangos tikietas 25 
centai. Bus gera orkestrą. 
Prašė narius paremti vaikų 
mokyklos pramogą. Padėti 
dirbti išrinkti Kunsa, Visgir
dą ir Dainius.

Nutarta turėti naujų ir se
nų narių susipažinimo vakarą. 
Bus užkandžių ir gėrimų. Su
rengimo vakarėlio komisijoj 
A. Velička, J. Grubis ir G. K. 
Tėmykite “Laisvėj” praneši
mą laiko ir vietos.

Naujų narių J. Grubis per
statė 3 ir J. Siurba 1. Serga 
vienas. Prie susispendavimo 
eina 3. Viso naujų narių šia
me vajuje gauta 58. LDS va
jus baigsis su gegužės 31-ma. 
Visi nariai pasidarbuokime, 
kad mūsų kuopai skiriamą 
kvotą išpildytume su kaupu.

G. Kuraitis, Koresp.

Numirė Du Lietuviai
I /

Šiomis dienomis “Laisvės” 
kaimynystės lietuvių skaičius 
sumažėjo dviem vyrais. Pra-
eitą penktadienį, geg. 3, apie 
7 vai. vakaro mirė ligoninėj 
Augustas Lessingas. Seniau jis 
laikė mėsinyčią, o pastarais 
keletu metų turėjo aludę ant 
Grand St. Buvo stambaus su
dėjimo vyrąs, virš 40 metų 
amžiaus. Liko jauna žmona. 
Lessingai gyveno ant Stagg 
St. Palaidotas pirmad., 2 vai. 
po pietų.

Kitas lietuvis — Juozas 
Deltuvas mirė sekmadienio 
vakare, geg. 5. Jis gyveno po 
num. 15 Ten Eyck St. Liko 
žmona ir keletas vaikų. Deltu
vas taipgi dar ne s enk s vy
ras; sirgo tik kelias dienas.

Rep.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

~ SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N; Y.

LLD 1 kuopos susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, gegužės 9-tX, 7:30 va
karo, 419 Lorimer St.

Susirinkimas yra labai svarbus. 
Mitinge bus aiškinama, ką reiškia 
užėmimas Norvegijos. Taipgi išau
šus pavasariui ir besiartinant vasa
rai turime labai susidomėti, ar bus 
galima kur nors surasti vietą išva
žiavimui, kad sukelt biskutj finansų 
draugijai ir draugiškai laiką pralei
sti. Todėl visi ateidami j susirinki
mą atsineškite ir naujų sumanymų. 
— 1 Kuopos Organizatorius.

TDA NARIAMS
Darbininkų Apsigyni-Tarptautinio

mo Lietuvių 17-tos kuopos .nariai ir 
narės ateikite i LLD 1 kuopos susi
rinkimą ketvirtadienio vakarą, 7:30, 
turėsime pasitarimą TDA reikalais.
— A. Mureika. (108-110)

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtines 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.

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

580ASUMMER AVENUE 
i Chester Avenue 

K, N. J.NE

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

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: EVergrcen 8-9770

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 \ 
Nėra valandų sekmadieniai:

Pereitą sekmadienį brook- 
lyniečiai turėjo progos pasi
džiaugti tikru pavasario oru. 
Temperatūra buvo pakilus iki 
70 laipsnių,, šilčiausia diena 
šiais metais.

Visais žinomais laikais šil
čiausia gegužės 5-ta buvus 
1934 m., su 86 laipsniais, šal
čiausia gegužės 5-ta buvo 
1891 m., su 38-niais laipsniais. 
Sulaukę gražaus oro, 350,000 
miestelėnų šildėsi Coney Is
lande,’taipgi šimtai tūkstančių 
pasklido po miesto parkus.

Westinghouse elektros fir
ma atgabeno Pas. Parodon 
“elektrišką žmogų — Mr. Ni- 
matron,”’ 8 pėdų aukščio, to
no svorio. •«

M. Kosivach, 68 m., prieš 
6 metus atvykęs iš Austrijos, 
rastas pasikoręs kambarėlyje 
31 Pitt St. Nesveikata ir 
skurdas buvę priežastimi.

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Su Policija Atvežė 
Vieną Štampą

Tamsiaplaukė mergina, apie 
25 m., rasta pasikorus 470 W. 
22nd St., N. Y., savo .kamba
ryje, kurį ji pasirandavojus 
pereitą savaitę. P^s ją rasta 
$1.77." ,

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas 

101 (ne

Iliąuor#

Gaminam valgius b 
turime Amerlko* 
išdirbimo ir impor. 
tuotų degtinių, vi 

šoklų vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y,

Mes patariame šiuos daiktus dovanom Motinos Dienai
YOUR OLD WAtCH

■ s woiiL monetą!
TRADE IT IN FOR A

I^JEWEL

Bulovą!

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai

Pereito sekmadienio vakarą 
ginkluotam troke, su policijos 
palydovais, New Yorkan at
vežta viena vieno cento štam
pą! Kas nors sukleidavo? — 
sakysite. Ne. Mat, tokia štam
pą, sakoma, belikus viena par 
šaulyje ir ji įkainuojama $50,- 
000. Stampa buvus išleista 
Angliškoj Guianoj, 1856 m. 
Jos dabartinė savininkė esan
ti Mrs. Anna Lind Scala, Uti
ca, N. Y. Stampa ' atvežta 
New Yorkan kelyje į Pas. Pa
rodą. 

■— ......................................1 ■

Motuzu Filmas Rodo:
Brooklyne: trečiadienį, geg.

8 d., Šv. Jurgio Par. Salėj, 
207 York St., nuo 8 v v. ir 
ketv. geg. 9 d., Apreiškimo 
par. .salėj, Havemeyer St. ir 
No. 5th Sts.

Great Neck, L. L: antradie- 
geg. 7 d., Kasmočių Salėj, 97 
Steamboat Rd., nuo 8 v. v

Newark, N. J.: Liet. Salėj, 
180 New York Avė., geg. 10 
d., penktadienį, nuo 7 :30 v.v.

Paterson, N. J.: Liet. Par. 
salėj, 147 Montgomery PI., 
geg. 11 d., šeštadienį.

Worcester, Mass.: Geg. 12 
(t, nuo 7:30 v. v., Liet. Pilie
čių Kliube, Vernon St.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

I dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line 
Tel.: Glenmore 5-6191

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir SQnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 .UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

(Kampas Roebling St.) Įj ||
TeL EVergreen 7-1645 License No. L. 886 SĮ

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] 2] 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Sto1*? g

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
; krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

4®

RŪSIŲ GORIMŲ

ROBERT 
LIPTON

J E W E L E R 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 
Graliam & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178

Melsvi-balti ir perfekto

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

Priminkite Šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Pavasarinių 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 į 10 
savaitinių {mokėjimų.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai 
$18.50 
Buvo $21.50

Vyrų Siutai
, ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$24.50
Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė. 

Brooklyn, N. Y.
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