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Viskas Karo Dievaičiui.
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Ginklai Naziams.
Kur Dabar?
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1889 metais Paryžiuje 
tarptautinė socialistų kon
ferencija padarė Pirmąją 
Gegužės tarptautine darbi
ninkų švente. Per paskuti
nius 50 metų paryžiečiai 
kasmet iškilmingai ją švęs
davo.

Bet šiemet kas kita. Šie
met Francijos socialistų ir 
darbo unijų lyderiai nutarė 
Pirmosios Gegužės nebe- 
švęsti, bet dirbti dar sun
kiau, kaip kitomis dienomis. 
Kam? Ogi karui.

Viskas karo dievaičiui. 
Šalin visokios darbininkiš
kos apeigos ir visi darbi
ninkų reikalai! Tokia da
bar pasaulio socialistų par
daviau linija.

Dar daugiau žinių iš 
Francijos. Prieš keletą die
nų Francijos valdžia ištrė
mė katorgon ant Atlantic 
salų 200 komunistų. Jų tar
pe randasi 125 buvę majo
rai ir parlamento nariai.

Francijos žmonės juos iš
rinko atstovauti ir ginti jų 
reikalus, bet Francijos val
džia, padedant socialistams 
ir unijų biurokratams, juos, 
ištrėmė kotorgon!

Tiek Franci joje 
demokratijos.

beliko

iškyla 
Ameri-

"Šalin iš V aidžios!” 
Šaukė Anglų Seimo 
Nariai Chamberlainui
Chamberlainas Aiškino, Kodėl Anglai Buvo Priversti Pasi

traukti iš Centralinės Norvegijos; Kaltino Norvegus

Holaiidija Ruošiasi 
Atremt Užpuolikus

Tik maža dalelė 
viršun to; ką daro 
kos valdžia. Pavyzdžiui, ji 
sakosi esanti visai neutra- 
liška. Prezidentas Roose- 
veltas sakosi nė nesapnuo
jąs šį kraštą įtraukti į im
perialistinį karą.

Bet štai šiomis dienomis 
naziai užima Norvegijos 
uostą Bergen ir randa nau
jutėlių atgabentų iš Ame
rikos 500 mašininių kanuo
lių ir milionus šovinių ir 
kitokių karinių pabūklų.

Naziai tais ginklais, žino
ma, puikiai pasinaudos. Šis 
slaptas Amerikos ginklų 
gabenimas Europon trau
kia Ameriką į karą. Taip 
buvo prieš 1917 metus. Taip 
yra dabar.

London. — “Išeik iš val
džios, rezignuok.!” šaukė 
daugelis darbiečių ir libera
lų atstovų, kai antradienį 
m i n i s t e r i s pirmininkas 
Chamberlainas atėjo į sei
mą paaiškint, kodėl anglai 
turėjo pasitraukt iš centra
linės ir pietinės Norvegijos.

Kada Chamberlainas pra
dėjo aiškint, kilo toks bau
bimų ir paniekos šauksmų 
trukšmas, kad jis turėjo 
sustot kalbėjęs ir atsisėst, 
kol seimo pirmininkas nu
tildė trukšmą.

Chamberlainas pasakojo 
tokius dalykus:

Norvegijos valdžia rei
kalavo greitos pagalbos, to
dėl Anglija turėjo ant 
greitųjų pasiųst laivus su 
kariuomene į Trondheimą 
ir Andalsnės, Norvegijoj.

i Anglija pasiuntė, girdi, apie 
20,000 kariuomenės. Jinai

sunaikino Anglijos ir Fran
cijos laivų.

Minis teris pirmininkas 
C h a m b e rlainas paskelbė, 
kad jis paskyrė laivyno mi- 
nisterį Winstona Churchillį 
vyriausiu bendru vadu An
glijos armijos, oro laivyno 
ir jūrų laivyno.

Admirolas Sir Roger 
Keyes ■ karčiai kritikavo 
Chamberlaino valdžią, kad 
jinai atmetė to admirolo 
planą š t u r m u o t dideliu 
skaičium karo laivų vokie
čius Trondheime ir Andals
nese. Jis nurodė, kad val
džia pasiuntė mažai lavin
tus milicininkus į Norvegi
ją; kad jie nebuvo aprūpin
ti ne tik didesniais ginklais, 
bet daugeliui nebuvę duota 
net šautuvų; dalis tų beveik 
naujokų anglų karių buvo 
pasiųsti į Norvegiją net be 
žieminių čeverykų, kaip sa-

Amsterdam^ Holandija.— 
Visoj šalyj įvesta karo sto
vis griežto laipsnio. Nie
kas iš armijos, laivyno ar 
orlaiyyno neleidžiamas na
mon paviešėti. Nukirsta 
pasikalbėjimai telefonais su 
užsieniais; nepraleidžiama 
jokie tele-radio paveikslai 
iš Holandijos.

Vokiečiai Reikalauja Pralei
dimo per Vengriją

Bndapest, Vengrija, 
8. — Vokietija prašė, 
Vengrija praleistų vokie
čių kariuomenę per vengrų 
žemę tokiame atsitikime, 
jei talkininkai veržtųsi į 
Balkanų kraštus.

geg. 
kad

Suomių Vyriausybė 
Laužė Sutartis, Ardė 
Fabrikus, Sako‘SSRS

Anglai Stengiasi Sumoboli- 
zuot Sau Balkanus

Budapest, Vengrija. ■— 
Pranešama, jog Anglija da
ro didžiausią spaudimą Ju
goslavijai, Rumunijai, Bul
garijai, Graikijai ir Turki
jai sujungt tuos kraštus po 
anglų komanda prieš Vo
kietiją ir Italiją.

VOKIEČIAI ŽADA PA
GALBĄ HOLANDIJAI
Berlin. — Vokiečiai tei

gia, kad talkininkai ruošia
si maršuot per Holandiją 
prieš Vokietiją; sako, kad 
vokiečiai sutiktų pagelbėt 
Holandijai prieš Angliją ir 

i Franciją.

Vorošilov Paskirtas 
Komisarų Tarybos 
Vice-Pirmininku

Talkininkai Narviko 
Srity, Sako, Labiau 
Apsupą Vokiečius

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

Vokiečiai Subombardavę Du Anglų Šarvuočius Narvike, Su- 
žeidę Trečią; Lenkai Narvike Veikia prieš Vokiečius

Berlin, geg. 8. — Vokie
čių komanda praneša, kad 
jų orlaiviai subombardavę 
dar du anglų šarvuotlaivius 
prie Narviko.

Paryžius, geg. 8. — Len
kų valdžia Francijoj pa
reiškė, kad lenkų kariuome
nė veikia išvien su anglais 
ir francūzais prieš vokie
čius Narviko srity j.

Berlin, geg. 8. — Vokie
čiai sako, kad anglai, bėg
dami iš Andalsnės, Norve
gijoj, paliko ten didelius 
daugius ginklų ir amunici
jos.
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Tai Anglija ir Franci j a 
beveik jau išmuštos iš Nor
vegijos. O, tiesa, jos dar pa
laikys frontą tolimuose 
šiauriuose apie Narviką, 
bet didelio pavojaus vokie
čiams nebesudarys.

Visi dabar stato klausi
mus: Kas seka? Kas pir
mutinis kirs? Kur įvyks 
nauja eksplozija?

Holandijos ir Belgijos 
nepriklausomybės kabo kai 
ant vištos kojos. Gal neuž
ilgo Balkanų kraštai užsi
degs. Ten parakas jau se
niai sausas.

ORAS.—Šilčiau; gal lis.

Juozo Stalino raštų So
vietų Sąjungoje išplatinta 
274,500,000 kopijų. O kur 
šimtai tūkstančių jo knygų 
kopijų, kurios yra išplatin
tos užsienyje tarpe darbo 
žmonių ?

Gegužės 12 diena bus Mo
tinų Diena. Didmiesčiuose 
įyyks didelių demonstraci
jų pagerbimui motinų. Kur 
pažangiosios visuomenės 
spėkos stipresnės, ten Mo
tinų Diena bus atžymėta 
prieškariniais susirinkimais 
bei eisenomis. Lietuviai pri
valo neatsilikti.

negalėjo nug^bent į Norve-.kė admirqlas Keyes, 
giją tų karių, kurie buvo 
priruošti siųst į Suomiją 
karui prieš Sovietus, nes 
šie kariai jau buvo išskirs
tyti.

Anglai neturėjo lėktuvų 
stovyklų Norvegijoj. Nor
vegai nesunaikino geležin
kelių tiltų, nesuardė vieš
kelių ir geležinkelių, kaip 
buvo patvarkius anglų ko
manda; todėl vokiečiai ga
lėjo sparčiai žygiuot ir an
glai buvo priversti pasi
traukt iš centralinės ir pie
tinės Norvegijos. Bet, pa
sak Chamberlaino, anglai 
sykiu su francūzais tęs ko
vą prieš vokiečius Narvike 
ir abelnai šiaurinėje Nor
vegijoje.

Jis teigė, kad Norvegijos 
kovoje talkininkai išžūdę 
daugiau vokiečių ir sunai
kinę daugiau Vokietijos lai
vų, negu vokiečiai išžudė 
talkininkų kariuomenės ir

Vokiečiai Pasistato po 3000 
Lėktuvų per Mėnesį

Washington, geg. 8.—Ka
riniai Amerikos žinovai 
skaičiuoja, kad Vokietija 
per mėnesį pasistato po 3 
tūkstančius naujų karo lėk
tuvų, tai kur kas daugiau, 
negu Anglija ir Franci j a 
pasibudavoja lėktuvų bei 
gauna jų iš Amerikos.

Talkininkų lėktuvų staty
ba ketvirtadaliu nupuolė 
net lyginant su tuom, kiek 
jie pasistat/davo orlaivių 
pernai rugpjūčio mėnesį, 
pirm karo.

Rumunija Užgrobia 
Lenkų Auksą

ge-

Italija Kariautų, Jei 
Talkininkai Lįstų į 

Balkanų Šalis
Maskva. — Nors italai 

per spaudą grasina karu 
Anglijai ir Francijai Vi
duržemio Jūroje, bet Itali
ja dar nepradės ten karo, 
kaip rašo Sovietų darbo 
unijų laikraštis “Trud.” Ita
lija laukia, kol smarkiai 
persimuš talkininkai šu Vo
kietija ir išeikvos vieni ki
tų jėgas. Tada Italija su 
šviežiomis savo spėkomis 
eis karan toj pusėj, kur ti
kėsis daugiau laimėti.

Bet jeigu Anglija ir 
Franci j a įsiskverbs į Ru
muniją ar kurią kitą Bal
kanų šalį, tai Italija tuo- 
jaus išstos į karą prieš tal
kininkus, kaip numato - so
vietiniai laikraščiai.

Bucharest, Rumunija, 
gūžės 8. — Valdžia įsakė 
užgrobt visą Lenkijos auk
są, laikomą Rumunijos 
bankuose. Tai auksas, kurį 
buvę lenkų valdovai nepas
pėjo išsivežt į Franciją. 
Rumunų vyriausybė užgro
bia tą auksą už Lenkijos 
skolas Rumunijai ir kaip 
atlyginimą už
Lenkijos kareivių ir civilių 
lenkų užlaikymą Rumuni
joj.

.VOKIEČIAI PAGROBĖ 
DAUGIUS ANGLŲ 

AMUNICIJOS

Maskva. — Pagal taikos 
sutartį, Suomija turėjo per- 
vest geroje tvarkoje dirb
tuves ir įvairias įstaigas 
tose vietose, Jkurios tebuvo 
užleidžiamos Sovietams, o 
Sovietai pasižadėjo sugrą
žint geroje tvarkoje dir- 
byklas ir įstaigas kitose 
vietose, kurias Sovietai 
grąžino Suomijai, kaip nu- 
.rodo “Pravda,” Sovietų Ko
munistų Partijos laikraštis:

Sovietai išpildė taikos 
sąlygas; jie pataisė Petsa- 
mo prieplauką ir miesto 
rūmus, pirm sugrąžinant 
Suomijai. Bet suomiai su 
savo komandos žinia sunai
kino fabrikus bei jų maši
neriją Kexholme, Hariu, 
Ljaskeloj ir kitose vietose 
po to, kai taikos sutartis 
jau buvo pasirašyta ■ tarp 
Suomijos ir Sovietų. Suo
miai, pirm pasitraukiant iš 
ten, vienas mašinas sudau
žė, kitas išsivežė; kai ku
rias patalpas susprogdino; 
ir vien tik Kexholmo celiu- 
lozo fabrike suomiai pasi
traukdami užtaisė daugiau 
kaip tūkstantį svarų dina
mito, kurio, tačiau, jie 
paspėjo išsprogdint. i

ne-

atbėgėlių

Berlin, geg. 8. — Vokie
čiai Andalsnese, Norvegi
joj, sučiupo viso 49 Angli
jos kanuoles, 40 priešorlai- 
vinhį kanuolių, 400 prieš
tankinių angliškų kanuolių, 
365 kulkasvaidžius, 60 gra
natų svaidytojų, 5,300 šau
tuvų ir puspenkto miliono 
kulkų.

Stockholm, Švedija.—An
glų - submarinai prisodino 
minų ties Goeteborgu, 
Švedijos krantų.

arti

Kursto Ameriką Remti 
Talkininkų Karą

New York, geg. 8.—Mi- 
lionierius W. . L. Willkie, 
vienas iš republikonų kan
didatų į prezidentus, viešo
je kalboje ragino Jungtines 
Valstijas visais būdais pa
dėt Anglijai ir Francijai 
laimėt karą prieš Vokietiją, 
bet, girdi, “pati Amerika 
turėtų vengt karo.”

Washington. — Seniau 
buvęs • Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Vokietijai J. 
W. Gerard stengėsi įtikint 
prezidentą Rooseveltą, kad 
Amerika negali leist Vo
kietijai laimėt karą prieš 
Angliją ir Franciją.

Maskva, geg. 8. — Iki šiol 
buvęs Sovietų apsigynimo 
komisaras Kl. E. Vorošilo- 
vas tapo dabar paskirtas 
vice - pirmininku komisarų 
tarybos ir pirmininku apsi
gynimo tarybos komiteto.— 
Molotovas yra pirmininkas 
komisarų tarybos.

. Nauju apsigynimo komi
saru paskirtas Semionas 
Timošenko. Iki šiol jis buvo 
komandierius Kijevo 
cialės karinės srities.

Vorošilovas, gimęs
metai atgal molinėje bakū
žėje, buvo revoliucionierius 
nuo pat jaunų dienų. Su
laukęs 7 metų amžiaus, jis 
jau ėjo uždarbiaut pragy
venimui; o kaipo 17 metų 
jaunuolis Vorošilovas jau 
vadovavo streikui geležies 
darbininkų.

Generolas S. Timošenko 
yra kaimiečio sūnus ir jau 
nuo 1919 metų — Komunis
tų Partijos narys.

spe-
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Anglų Submarinas Nuskandi
no Švedijos Laivą

Stockholm, Švedija, geg. 
8. — Pirmiau buvo praneš
ta, kad mina nuskandinus 
prekinį Švedijos laivą “Mo- 
narką,” apie 2,000 tbnų 
įtalpos. Dabar patikrinta, 
jog anglų submarinas su
naikino šį švedų laivą ties 
Stavangeriu, Norvegijos pa
kraštyje.

Pirm pasiunčiant tą laivą 
dugnan, anglai davė 15 mi
nučių laiko išsigelbėt jūri
ninkams; o paskui iš val
čių paėmė į nelaisvę penkis 
vokiečius jūrininkus to Šve
dijos laivo.

Berlin. — Vokiečiai šai
posi iš anglų tvirtinimo, 
būk antglai nuskandinę ek
skursinį Vokietijos laivą 
“Robert Ley.” Nes šis lai
vas tebėra visiškai sveikas 
ir kasdien matomas tūks
tančiams vokiečių.

Stockholm, Švedija.—An
glai, francūzai ir norvegai 
atakuoja vokiečius Narviko 
srity j, šiaurinėj Norvegi
joj ; stengiasi visiškai ap- 
supt vokiečius Narviko 
mieste. Talkininkų orlai
viai vis dažniau bombar
duoja vokiečius.

K Nei vieni nei kiti nelai
mi žymesnių mūšių ar 
svarbesnių pozicijų. Bet at
rodo, jog šiuo tarpu anglai, 
francūzai ir norvegai ten 
kai kur imą viršų.

Talkininkai stengiasi ap- 
eit vokiečius iš rytų pusės 
ir užkirst geležinkelį tarp 
Narviko ir Švedijos. Kovos 
tęsiasi snieguose ir tarp 
ledų. Talkininkų kanuolės ir 
orlaiviai bombarduoja vo
kiečių kulkasvaidžių lizdus 
kalnuose. Vokiečiams Nar
viko fronte trūksta kanuo
lių.

Bet dar praeisią eilė dis- 
nų, iki anglai, francūzai ir 
norvegai galėsią išmušt vo
kiečius iš pozicijų apie Nar
viką, kaip rašo New Yorko 
Times korespondentas. Jei

Reikalauja Senatvės 
Pensijų Negalintiem 
Dirbti Darbininkam
Washington. — Demo

kratas senatorius Wagner 
įnešė • kongresui paplatint 
senatvės pensijų įstatymą: 
sako, reikia mokėt senatvės 
pensijas ir jaunesnėm dar
bininkam, jeigu jie lieka 
taip sužeisti ar paliegę, kad 
visiškai negali dirbt, bet 
mokėt jiem tokias pensijas 
tik tuose atsitikimuose, jei
gu jie visai praranda ga
bumą dirbt ne laike darbo, 
bet per kitas, pašalines 
priežastis.

Pagal socialūs apd raudos 
įstatymą, kaip kad jis da
bar yra, tai senatvės pensi
ja darbininkui mokama tik 
užbaigus jam 65 metus am
žiaus ir mokėjus nustatyta 
nuošimtą nuo savo algos į 
socialūs apdraudos fondą.

vokiečiai būna kur priversti 
pasitraukt nuo vienos kalno 
keteros, jie su kulkasvai- •
džiais persikelia į kitą ar- <*
timą poziciją kalnų briau
nose, ir vėl sulaiko talki- 
ninkus. O nuolatinės sniegų 
audros trukdo veikimą an
glų - francūzų kanuolių ir 
orlaivių.

Vokiečiai atsiuntė į Nar
viką 100 lėktuvų prieš tal
kininkus. Šie lėktuvai bom
barduoja talkininkų laivus 
ir kareivius ir 
kulkasvaidžiais, bet, girdi, 
talkininkai vis tiek mažu- 
pamažu varosi pirmyn.

Vokiečiams Narvike 
trūkstą maisto ir kai kurių ■ 
kitų karo reikmenų. Dėl 
maisto stokos vokiečiai per
siuntė į Švediją ir 43 anglų 
jūreivius, kuriuos buvo pa
ėmę į nelaisvę.

r apšaudo juos
• _ 1 _ ’..J!

Vokiečiai Sakosi Atmuš? 
Talkininkus Narvike O*

Berlin. — Vokiečių ko
manda praneša, kad Narvi
ke vokiečiai atmušę stip
rias atakas, kurias darė 
anglai ir francūzai. Vokie- * 
čių orlaiviai išblaškė anglų 
kariuomenę iš pozicijų apie 
Narviką.

Iš oro bombarduodami-ir 
kulkasvaidžiais apšaudyda
mi, vokiečiai krikdą talki
ninku laivyno ir kariuome-_ 
nės jėgas ir darą suirutę 
priešu eilėse, kaip teigia ’ 
vokiečių komandieriai.

Vokiečių lėktuvai atgą- 
bena daugiau maisto ir ka
rinių reikmenų saviškiams 
Narvike.

Vokiečiai Sunaikinę Priešų 
Submarine ir 2 Lėktuvus
Berlin. — Karinė padė

tis Narvike abelnai liekasi 
ta pati, sako vokiečių ko
manda, nors talkininkai jau 
kelis kartus pirmiau buvo 
nasigarsinę, būk jie užėmę 
Narviką.

i

Sužeidė Anglų šarvuotlaivį 
Narvike

• Vokiečių oro bomba su
žeidė dar vieną anglų šar
vuotlaivį ties Narviku; ki- . 
ta bomba pataikė į didelį 
anglų orlaivį.

Kariniai vokiečių laivu- 
kai nuskandino vieną prie
šų submariną Skagerrake, 
jūros siaurumoj tarp Dani
jos ir Norvegijos. . |

Greitieji vokiečių lėktu
vai nukirto žemyn du anglų 
orlaivius, kurie mėgini 
skrist per Helgolandą, vo
kiečių laivų ir lėktuvų sto
vyklą.

Vakarų fronte nieko 
svarbaus neatsitiko. &
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paskolų ir Talkininkams, kariaujantiems 
prieš Vokietiją.

Laikraštininkai pastebi, jog šiuo me
tu aukštuose valdiškuose rateliuose ei
na kampanija už tai, kad Johnsono Ak
tas būtų panaikintas; kad Talkininkams 
būtų padarytos išimtys; jie turės gauti 
paskolų Amerikoje, nes “jų kova yra 
Amerikos kova.”

Visai nesivaržydami kolumnistai skel
bią, kad po to Amerika bus bandoma 
įtraukti į imperialistinį karą aktyviai. 
Esą, nepaisant, kurios partijos kandida
tas laimės prezidento vietą, jis stos už 
įtraukimą Amerikos karan.

Tuo pačiu sykiu Amerikos žmonės ka
ro nenori. Milžiniška gyventojų daugu
ma priešinga karui.

Taigi, kas bus? Prie ko mūsų kraštą 
Anglijos ir Francijos pataikūnai prives?

Jei Amerikos žmonės nebudės, tai jie 
nei nepasijus, kaip bus įtraukti karan ir 
turės važiuoti Franci j on žūti už Angli
jos ir Francijos imperialistų ir Wall gat
vės viešpačių interesus.

Tekstilės Darbininku Unijos (CIO) prezidentas Emil 
Reeve, aiškina Washingtope, kaip pagerinimas ma

šinerijos išmėto iš darby tekstilės darbininkus.

Bagočius ir Vėl Pasidarbavo!
SLA sekretorius p. Vinikas skyrė pilei, 

tarybos referendumo balsams skaityti 
komisiją. Jon pakvietė p. Vitaitį, p. 
Strazdą ir S. Sasną. Bet jis, p. Vinikas, 
pastebėjo, kad šis skyrimas dar nėra 
galutinas; paskutinį žodį dėl balsų skai
tymo komisijos pasakysiąs p. Bagočius.

Na, pastarasis ir pasakė!
Jis pasipriešino Stepanijos Sasnos 

įsileidimui į komisiją. Dabar štai kokia 
yra paskirta komisija balsams skaityti: 
Vitaitis, Strazdas ir kun. Valatka. Du 
Bagočiaus šalininkai ir vienas Laukai- 

| čio šalininkas.
Ar tai yra gražu? Ar tai yra broliška?
Ne, tai nėra gražu, nėra SLA naudin

ga ir tai nėra broliška.
Visųpirmiausiai reikia žinoti, kad į 

SLA pild. tarybą šiemet kandidatuoja 
Bet trijų grupių kandidatai: “so
cialistų,” tautininkų ir pažangiųjų SLA 
narių. Taigi bent kokis jau blaivesnis 
protas galėtų pasakyti, jog būtinai rei
kia nuo visų trijų sriovių po žmogų skir
ti į balsų skaitymo komisiją. Bet “so
cialistui” Bagočiui tas neapeina; jam 
apeina, kad jo sriovės žmonės būtų net 

B ' ’
Ar kun. Valatka yra kiek nors dau

giau kvalifikuotas tam darbui negu S. 
■B; ^8asna?

Aišku, ne! S. Sasna yra laikraštinin- 
kė, veikėja, tam pačiam SLA daug dir-

• banti moteriškė. Ji yra SLA 38 kuopos 
sekretorė. Taigi primesti jai bent kokią 
diskvalifikaciją tam darbui niekas ne-

. gali. '<X
Ar kun. Valatkos paskyrimas SLA at

sieis pigiau?
Ne! Kadangi kun. Valatka turėjo at- 

. vykti iš Scrantono. Jam reikėjo mokėti 
kelionės lėšos, jam reikėjo mokėti nak-

♦ vynės lėšos, be sugaišties lėšų.
Taigi SLA susidarys kur kas daugiau 

išlaidų, neg jų būtų, jei balsus būtų 
skaitę tokia komisija, kokią siūlė p. Vi
nikas !

Bet p. Bagočius yra “demokratas.” Jis 
savo “demokratiškumą” jau pergerai 

• yra parodęs. Andai, atsimename, kai jis 
šaukė pild. tarybos suvažiavimą “Tėvy
nei” cenzūruoti, tai podraug šaukė ir 
apšvietos komisijos posėdį. Deja, jon pa
kvietę tik du narius, o trečią, Juozą Mi
liauską, ignoravo! Tai buvo pirmas ryš
kus jo demokratijos parodymas.

Dabar irgi matome gražų vaizdą: Vi
nikas, kurį p. Bagočius tiek daug vadina 
anti-demokratu, pasirodė tūkstantį sy* 
kių geresnis demokratas už “socialistą” 
Bagočių!

O gal ir čia p. Bagočius buvo tik p. 
K Grigaičio įnagis? Gal gi 'čia Grigaičio 

smagenys taip veikė? Jei taip, tai tegu 
p. Bagočius mums atleidžia. Vieną da
lyką mes galime pasakyti: ponai, šitaip 
broliškose organizacijose nedaroma! Po
nai, besivadiną socialistais: jūs esate di
deli veidmainiai!

® Žingsnis Po Žingsnio , , .
Žurnalistai, gyveną Washingtone ir 

rašą įvairiems laikraščiams, pažymi vie
ną neginčijamą reiškinį: žingsnis po 
žingsnio mūsų kraštas yra tempiamas į 
imperialistinio Europos karo sūkurį.

Kaip* žinia, Amerika yra padariusi 
įstatymą — Johnson Act—sulyg kuriuo 
ši šalis negali duoti paskolų bei kreditų 
toms šalims, kurios Amerikai yra sko
lingos. Vadinasi, jos negali dabar duoti

: --------- -----

Kuri Šalis Bus Sekama Auką?
Danija ir Norvegija yra aukos Angli

jos ir Francijos valdonų. Tai jie, netekę 
vilties sulaužyti Vokietijos tvirtumų 
sieną ant Francijos rubežiaus, j ieškojo 
vietos persimušti su Vokietija. Norvegi
joj karą prakišo. Dabar j ieškos kito 
fronto.

“New York Times”, kuris visomis ke
turiomis remia Anglijos ir Francijos žy
gius, gegužės 4, redakcijos straipsny j, 
stato klausimą: “koks Vokietijos bus se
kamas žygis?” Jis netiki, kad Anglija ir 
Francija vystytų veiksmus šiaurinėje 
Norvegijoje, ties Narviku. Toli ir nepa- „ 
ranku. Kaip paprastai visą bėdą verčia 
ant Vokietijos, bet pati redakcija pripa
žįsta, kad Anglija ir Francija jieškojo 
kovos lauko Norvegijoj, o dabar j ieškos 
kitur. Tarpe kitko rašo:

“Ir vėl iniciatyva lieka Hitlerio ranko
se, ir vėl Talkininkai (Anglija ir Fran
cija) neturi mūšio lauko.”

Reiškia, jeigu Anglija ir Francija ne
turi mūšio lauko prieš Vokietiją, tai rei
kia jo jieškoti. Ir “Times” toliau rašo:

“Kol Talkininkai neužpuls neutrališką 
teritoriją, tol jie niekur neturės progos 
užduoti smūgio dabartiniu momentu Vo
kietijai, jeigu neskaityti aštraus užpuo
limo ant fortifikacijų išilgai Vakarų 
Frontą.”

Laikraštis daro išvadą, kad Hitleris 
gali ilsėtis po pergalių Norvegijoj ir Da
nijoj, iš kur jis turi progą pulti Angli
ją. Jis gali užklupti Holandiją ir Belgi
ją, kad arčiau priėjus prie Anglijos iš 
pietų pusės. Arba gali perkelt mūšius J 
Balkanus. Bet tai nėra vien Vokietijos 
planai. Tai yra planai Anglijos ir Fran
cijos. Jos dabar vėl jieškos naujo fronto 
prieš Vokietiją.

Kai tik buvo sumuštos Norvegijoj, 
taip greitai jos pasiuntė karo laivus į 
Viduržemio Jūras ir ten sudarė didžiulį 
karo pavojų. Aišku, kad jeigu ne per 
Belgiją ir Holandiją, tai per Jugoslaviją 
ir Graikiją vėl bandys Anglija ir Fran
cija pulti Vokietiją. Iš savo pusės Vo
kietija gali greičiau imtis žygių, negu 
Anglija ir Francija, kaip ji padarė Da
nijoj ir Norvegijoj. Karo pavojus per
sikelia į pietus.

Kaip Anglai Kariavo
! Norvegijoj

t

Ką Darys Švedija?
Kaip tik karas prasidėjo Norvegijoj, 

tai Anglija, Francija ir Amerikos kapi
talistų spauda kurstė Švediją karan’ 
prieš Vokietiją. Tūli karo “specialistai” 
net iki tiek vaikiškai nukalbėjo, būk Šve
dija galėjo išgelbėti Norvegiją. Mes ta
da rašėme, kad jiems neąpeina, kas su 
Švedija atsitiktų, bet jie eina Anglijos 
ir Francijos valdonų keliu ir nori visas 
šalis sukišti į karą.

Švedija arti prie Vokietijos. Vokietija 
per Daniją turi geriausią progą užpulti 
Švediją. Vokietija užpultų ir iš Baltijos 
Jūros. Švedija yra tik 7,000,000 gyven
tojų šalis ir vargiai būtų galėjus išstatyt 
nors 500,000 kareivių, imant atydon, kad 
Vokietija žaibo greitumu būtų užėmusi 
tam tikrus jos plotus, o orlaivių pagalba 
sugriovus gelžkelius. Švedija kalnuota, 
karo lėktuvai gali labai greitai sudemo- 
ralizuoti komunikaciją, o tada ir visai 
nepasisektų bent kiek didesnę armiją su
daryti. Tik politiniai trumparegiai ir ka
riniai veidmainiai galėjo ir gali kalbėti, 
kad Švedija būtų galėjus atsilaikyti 
prieš Vokietiją, kol Anglija ir Franci
ja būtų atplaukusios į pagalbą. O dar

Anglija labai smarkavo,! 
šaukė, rėkė, o jai Francija 
turavojo, kad niekas nega
lės Skandinavijoj koją 
įkelti. Finliandijos provo
kacijos laiku šaukė, kad eis 
per Norvegiją ir Švediją ir 
Sovietų Sąjungą sumuš. 
Paskui vėl garsino, kad jei
gu tik kas pasikėsins ant 
Švedijos, Norvegijos, Dani
jos arba Finliandijos, tai 
Anglija ir Francija jau ga
tavai turi jų apgynimui ga
lingas jėgas.

Abi milžiniškos šalys. Tu
ri didelius jūrų laivynus. 
Orlaivius ne vien pačios ga
mina, bet ir Amerikoj 
tūkstančiais joms stato. 
Spėka!

Ir kada Vokietija užėmė 
Daniją ir įsiveržė į Norve
giją, tai svietas laukė: flką 
parodys Anglija ir Frakci
ja., Daugelis manė, kad jų 
galingi laivynai nukirs Vo
kietijos armiją Norvegijoj 
ir ten sunaikins. Juk Vo
kietija ją veža per vande
nį, apie 70 ar 80 mylių plo
čio Skagerrak užlają. Kaip 
gi gali leisti Anglijos ir 
Francijos karo laivynai per 
vandenį vežti armiją?! O 
čia dar Anglijos karo lai
vyno pirmasis lordas ponas 
Churchill pareiškė:
“Visi Vokietijos laivai bus 

nuskandinti, kurie tik pasi
rodys Skagerrak ir Katte- 
gatt užlajose!... Mes nelei
sime priešui aprūpinti jo 
armiją Norvegijoj ginklais, 
maistu ir amunicija per 
vandenį!”

Baisūs pareiškimai.
Tuojau iš melų malūno 

Stockholmo pradėjo ateiti 
žinios, kad anglai skandina 
vokiečius. Ilgai sukosi ore 
tos pasakos. Tik vėliau pa
aiškėjo, kad jokių mūšių 
tarpe laivynų nebuvo Ska- 
gerfak'siaūrūmbjf 'Kad Vo
kietija ją užminavus, pa
stačius ten minas, savo 
submarinus, karo laivų ir 
orlaivių pagelba anglus ne
prileidžia. Kad ten tik keli 
anglų mažesni laiveliai bu
vo įplaukę ir vokiečiai juos 
išmušė. Kad vokiečiams 
nuostolių padarė tik anglų 
orlaiviai ir submarinai, kol 
nuo jų vokiečiai apsivalė. 
Išgarsintojo mūšio nebuvo,

Po to sekė pranešimas, 
kad būk eina didelis An
glijos laivyno užpuolimas 
ant viso Norvegijos pakraš
čio nuo pietų galo iki Nar- 
viko, bent 1,000 mylių il
gio. Pasirodė, kad anglų 
laivai atplaukė, bet vokie
čiai lėktuvais juos užpuo
lė ir nuvijo. Anglų laivynas 
panešė didelius nuostolius.

Bet vis gi anglams pavy
ko vięnur, kitur Norvegi
joj išlipti. Per kelias die
nas Anglijos karo -štabas 
tvirtino, kad “lipa daugiau 
ir daugiau anglų ir francū
zų armijos.” Paskui sakė: 
“jau veikiame išvien su 
norvegais.” Paskui pasigy
rė, kad “Narvike nuskandi
no vokiečių laivus ir Nar- 
viką paėmė.” Kelias dienas 
nebuvo aišku, keno teisybė. 
Vokiečiai pripažino, kad an
glai ten nuskandino jų nai
kintojus, bet sakė, kad lai
ko Narviką. Galų gale 
aiškėjo, kad anglai dar 
tik “ima Narviką:”

Na, laukėme, ką čia 
rodys išlipus Anglijos
mija Norvegijoj? Niekas 
nenorėjo tikėti, kad anglai 
po tokių pasigyrimų pras
tai pasirodytų. Buvo many
ta, kad jeigu nepavyko už
kirsti naujų vokiečių jėgų 
pristatyti per Skagerrak 
siaurumą, tai anglai, turė
dami Aandal^pes ir Nam
sos prieplaukas, ten iškels 
galingą, armiją. Garsino 
Anglijos štabas, kad ir eilė
je kitų punktų iškėlė “sti
prią savo armiją.” Paskui 
svietą sujudino, kada pra
nešė, kad iškėlė “Francijos 
Legioną,” o Francijos karo 
štabas patvirtino, kad visur 
anglai ir francūzaį susisie
kė su norvegais ir jau da
bar vokiečiams galas.

Nustebino Pasaulį žinia
Bet štai 

ša, kad jų 
laiviai ir
Trondheim užlajos skau
džiai sumušė anglus S.teink- 
jer srity j. Vieni tikėjo, ki
ti manė, kad tik giriasi. 
Anglija ir Francija ginčijo. 
O Stockholmas, tas melų 
malūnas, kasdien svietui 
skelbė apie “dideles anglų, 
norvegų ir francūzų perga-

les.”
Bet štai balandžio 25 p. 

L. Stowe iš Švedijos pasie
nio pranešė: “Anglija pa
siuntė į Norvegiją 1,500 ka
rių prastai išlavintų, be pa
trankų, be priešlėktuvinių 
kanuolių ir jie tiesiai išžu
dyti!”

Norisi tikėti ir nesinori. 
Nejaugi tai tiesa? O jeigu 
tiesa, tai kodėl Anglija 
taip padarė? Kodėl nepa
siuntė 100,000? Juk ji gar
sino, kad jau turėjo paruo
šus 100,000 karių siųsti į 
Finliandiją. Kodėl ne kelis 
šimtus tūkstančių, nes Vo
kietija ten gali pristatyti 
milioną?

Ir ateina neginčijami 
faktai nuo korespondento 
Stowe ir kitų, kurie ten bu
vo. Jie rašo, kad Anglija 
nepilnus du batalionus, be 
kanuolių, be orlaivių, be 
priešlėktuvinių patr a n k ų, 
prastai išlavintus tiesiai iš
drėbė Namsos prieplaukoj 
su tikslu, kad 1,500 karių 
įveiktų kelis tūkstančius vo
kiečių, apginkluotų geriau
sia technika Trondheimo 
prieplaukoj! Ir kada jie su
sitiko su vokiečiais, kada 
vokiečių lėktuvai pradėjo 
anglus bombomis mėtyti ir 
iš kulkasvaidžių žudyti, ka
da iš užlajos prisidėjo su 
baisia patrankų ugnimi dar 
keturi vokiečių karo laivai, 
tai teisingai anglų oficie- 
rius pareiškė, kad mažiau
siai 200 jų karių krito, o 
apie 180 pateko į vokiečių 
nelaisvę, arti 300. buvo 
žeistų, o kiti bėgo. Ir 
sakė:

—Tiesiai mes buvome 
domi!

O žinodamas, kad kores
pondentas buvo rusų-finų 
kare ir žino, ką reiškė or
laiviai, pridėjo: “Mums bu
vo dar blogiau, negu fi
nams nuo Sovietų orlaivių; 
Tie turėjo priešlėktuvinių 
patrankų, o mes ne!” Ir jis 
pradėjo maldauti, kad ko
respondentas prašytų An- 

prisiųstų tiems 
orlaivių ir pa

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiami Draugai: Pra

šau paaiškinti man vieną 
dalyką: ar galima siųsti pi
nigų į Lietuvą šitais 
kais? Paaiškinkite 
“Laisvę”. Būsiu labai 
kinga. Tariu ačiū.

lai- 
per 
dė-

Atsakymas
Taip, galima. Kadangi 

laiškai nueina, tai nueina 
ir pinigai. Tiesa, persiunti
mas gali šiek tiek ilgiau už
sitęsti, kadangi dabar ma
žiau laivų per vandenyną 
plaukioja. Daugiausiai Ita
lijos laivais atgabenami iš 
Lietuvos laiškai ir laikraš
čiai.

Mm

pa
vis

pa- 
ar-

vokiečiąi prane- 
karo jėgos, or
ka r o laivai iš
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mažesnės Švedijos karo jėgos po to, ka
da ji, klausydama Anglijos ir Franci- 
jos, didelį daugį savo ginklų ir amunici
jos perdavė Finliandijai karui prieš So
vietų Sąjungą. Kol kas yra žinoma, kad 
ji perdavė finams: 84,000 šautuvų; 575 
kulkasvaidžįus; 300 kanuolių; 300,000 
rankinių granatų ir 50,000,000 patronų. 
Viso už $125,000,000 vertės. Tai ir jai pa
čiai ne kaži kiek ginklų liko.

Bet Švedijoj yra gaivalų, kurie nori 
karo.- Jais yra menševikai, kurie nepai-

su-
jis

zu-

glijos, kad 
kareiviams 
trankų.

Anglijos 
zūravo tas 
da jos vis vien pasiekė An
gliją, tai tada dar daugiau 
skelbė naujas savo “perga
les,” kad tik reikia kantry
bės ir 'štai už dienos, kitos 
anglai parodys “stebuklus.” 
Pradėjo garsinti, kad būk 
jie jau turi Norvegijoj 50,- 
000 kareivių. Franci j a taip 
pat tūkstančius, o norvegai 
jau “baigė mobilizaciją,” 
kurie gali pastatyti 350,000 
kareivių.

Bet vieton Anglijos “ste
buklų” vokiečiai diena iš 
dienos davė pranešimus, 
kad jų jėgos eina pirmyn, 
kad greitai Oslo ir Trond
heim srities armijos susi
jungs. Pagaliau jau gauna
me pranešimą, kad tos jė
gos susijungė, kad Storen, 
Dombas ir Reįįan gelžkelių 
stotys paimtos. Anglija ir 
Francija vis ginčija, sako, 
kad vokiečiai “tik giriasi.” 
Stockholmas skelbia “nor
vegų, anglų ir francūzų 
pergales.”

Bet štai patsai Anglijos 
ministerių pirmininkas po

valdonai sucen- 
žinias. Bet ka-

so, kas atsitiktų su pačia Švedija, su4 
to kraš{o liaudimi,' bet nori aklai tar
nauti Anglijos ir Franci jos imperialis
tams. Tai jie Švedijos sostinę Stockhol- 
mą pavertė į kvailiausių melų fabriką ir 

. Finliandijos ir Norvegijos kare.
Dabar Švedija bus atskirta nuo Angli

jos ir Franci jos. Ji turės sausžemio sie
nas su vokiečių okupuota Norvegija ir 
Finliandija, o Baltijos Jūrose susieis su 
Sovietų Sąjunga ir Pabaltijos valsty
bėmis.

nas Chamberlainas privers
tas skaitytis su faktais ir 
sako parlamentui: “Anglai 
sėkmingai pasitraukė iš 
centralinės Norvegijos.”

Iškilo viešumon visa pli
ka tiesa. Išnyko pasigyri
mai apie “pergales.” Ant 
galo reikia skaitytis su fak
tais. Galima kokį laiką ap
gaudinėti visą svietą, bet 
negalima visada apgaudinė
ti.

“New York Herald Trib
une” redakciniame straips- 
nyj tiesiai pareiškė, kad 
“Kampanija Pralaimėta.” 
“The New York Times” 
atsargiau — “Uždanga Pa
kilo Norvegijoj.” Ir išva
doj pastatė klausimą: “Jei
gu Anglija tiesiai tik už jū
ros negalėjo išgelbėti Nor
vegiją, jeigu ji negalėjo iš
gelbėti Lenki ją ir Čechoslo- 
vakiją, tai kaip ji mano iš
gelbėti Jugoslavij ą, Turki
ją, Rumuniją ir Graikiją?” 
Matytį,,.nervai suiro ir tų 
redaktorių, kurie taip aklai 
tikėjo į Anglijos ir Franci- 
jos galią, kurie visokiais 
būdais teisino Anglijos ir 
Franci jos pardavystes E- 
thiopijos, Austrijos, Čecho- 
slovakijos, Klaipėdos, {stū
mimą karan Lenkijos, lau
žymą bepusiškumo Norve
gijos ir kurstė karan prieš 
Sovietus. Kurie teisino pi
ratiškus Anglijos žygius 
ant jūrų, kada ji bepusiš- 
kų šalių sulaiko laivus, kon
fiskuoja tavo rus, pasiima 
Jungtinių Valstijų piliečių 
laiškus!

Kartu tas atskleidė 
skraistę ir kaip melagin
gos, kaip toli nuo tiesos tos 
žinios buvo iš Norvegijos 
apie “anglų, francūzų ir 
norvegų pergales.”

O kad jos buvo melagin
gos, kad ne vien Stockhol- 
me sėdi žmonės, kurie melą 
padarę savo amatu, bet kad 
tuo melu užsiima ir Angli
jos ir Franci jos karo šta
bai, kurie leidžia oficialius, 
tai yra, iš pavirš atrodan
čius vertus pasitikėjimo pa
reiškimus, tai tą patvirtino 
ir Anglijos valdžios narys 
ponas David Lloyd George, 
kada jis gegužės 6 d. pa
reiškė :

“Kol ministerių pirmi
ninkas Chamberlainas ne
pareiškė, kad sėkmingai 
mūsų armija pasitraukė iš 
Trondheimo srities, tai ka
ro štabo pranešimai davė 
suprasti Anglijos žmonėms, 
kad ant galo mes jau sulai
kėme vokiečius.
nešimus sekė kiti, l^urie 
tvirtino, kad 
daugiau jėgų, 
karo reikmenų, 
Norvegijoj, 
mums pasitikėjimą ir gali
mybę jau ilgiau nevilki
nant ir laiko negaišuojant

(T%są ant 8-fcio pual.)

Tuos pra-

išsodinome 
iškrovėme 

orlaivių 
kas suteikia
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Eltos Žinios Lietuvos LietuvosSaldainiai

Suomiai Sabotažninkai
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i tikrai
Visoki 

čiulbėti 
įvairūs

liaudi- 
vadai

laiku jie 
terorą 

kalinius, 
taip ir 

Pabradės

praeju- 
prašidė- 

imų gauti 
kuro bei 
labai gy- 
pramonės 
Lietuvoje, 

įmonių

Ginkime Politinius Kalinius 
Nuo Nau jos Teroro Bangos!

gauti iš 
maistą.

kur dir- 
darbą 

maitini- 
maisto iš laisvės leid-

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
427 Lorimer St. Brooklyn, N

Tačiaus dar yra proga pamatyti Sovietų ir 
Lietuvos Pavilionus ir plačiai su jais susipa
žinti. Įsigykite “Laisves” išleistą New Yor- 
ko Miesto Pasaulines Parodos Paveikslų 
Albumą. Ten yra paveikslai Sovietų ir Lie
tuvos pavilionų. Ten yra plačiai aprašyta 
apie juos ir apie juose buvusius eksponątųs-

Pasaulines Parodos Albume yra dekigy- 
be paveikslų ir aprašymų kas toje Parodoje 
yra. Taipgi yra paveikslai žymiausių pasta
tų iš New Yorko miesto, kurie yra labai 
svarbūs pamatyti kiekvienam ir iš aprašymo 
galima daug apie juos sužinoti. \

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

Ant vietos galima gauti ir po mažiau 
svaru: po svarą ir po pusę svaro gausil 
kime Lietuvos importui platintis Amerikoje, 
pirkime importuotus produktus.

Bet tuo pačiu sykiu nepa
mirškime ir mūsų Bangos 
Choro. Įvairių organizacijų ir 
apskričių prasidės piknikai ir, 
be abejo, mūsų choras turės 
užprašymų dalyvauti ir išpil
dyti programa kaikuriuose 
piknikuose drauge su kitų 
miestu chorais.

visokio patarnavimo. dirbo O. 
Zakariauskiutė, M. Kaspariu- 
tė. E. Vasil.

Apie vyrus čia neteks pri
siminti. Gal vyrai nemokėjo 
taip savo darbą atlikt, kaip 
atliko virš minėtos moterys 
bei merginos. Bet visiems yra 
tariama didelis ačiū, kas tik 
kiek kur gelbėjo su savo dar-

Medicinos pagalba tiek 
kalėjimuose, tiek stovyklose 
tiesiog napekenčiama. Pa
gal ministerijos aplinkraštį, 
politiniams operacijas gali
ma daryti tik “mirties pa
vojui esant”. Polit. kalinys 
Garelis jau ilgą laiką Šiau
lių sunkiųjų darbų kalėjime 
serga sunkia nervų liga. Gi 
kalėjimo gydytojas Gogelis 
netik kad pats negydo, bet 
net už nuosavus pinigus ne
prileidžia specialistų iš lais
vės.

Maistas visur pablogėjo, 
daromos kliūtys 
laisvės papildomą 
Darbo stovykloj, 
bant sunkų fizir 
ypatingai svarbu 
mas 
žia tik 6 kilogramus į mė
nesį.

Smetonos ir susmetonėju
siu liaudininkų bei krikde
mų reakcija, nepajėgdama 
savo kruvinu terorū sustab
dyti tautos laisvės judėji
mo, tiesia savo iltis į ge
riausius mūsų tautos sūnus 
ir dukras į politinius kali
nius.
Lietuvos doroji visuomenė!

Tik tu viena, sutelkusi 
savo jėgas, gali apginti sa
vo sūnus ir dukras nuo vis 
augančio reakcijos teroro, 
tik tu gali apsaugoti lais
vės kovotojų sveikatą ir gy
vybę, tik tu savo organi
zuota jėga pajėgsi paleng
vinti nepakeliamai sunkią 
ir vis sunkėjančią politinių 
kalinių būklę.

Todėl mes kviečiame vi
są dorąją Lietuvos visuo
menę organizuotai protes
tuoti prieš kruvinąjį suvie
nytosios smetonininkų, liau
dininkų ir krikdemų reak
cijos terorą, nukreiptą prieš

Maskva. — Suomių ofi- 
cieriai susprogdino fabri
kus tose vietose, kurias 
Suomija turėjo užleist So
vietų Sąjungai pagal taikos 
•sutartį tarp tų dviejų šalių, 
kaip rašo “Pravda,” Sovie
tų Komunistų Partijos or
ganas.

Trečias puslapis 
r...........TTffjnai

Taipogi labai didelis kredi
tas priklauso draugams scran- 
toniečiams už taip sugabiai at
liktą jųjų darbą. O draugams 
shenandoriečiams, L.D.S. jau
nimo kvartetui, taipgi labai 
didelis ačiū už suteikimą tiek 
daug dainų. Mat, kvartetas 
davė ir solo, ir duetų, ir vis
ko ten buvo. Didelis ačiū pri
klauso ir jųjų pijanistei. Mūsų 
publika visuomet labai įverti
na draugų shenandoriečių dai
nas. Ten Buvęs.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
užbaigti su Vokietijos at
skirais garnizonais prie
plaukose ir Norvegijos 
fjorduose, ir galų gale .ga
lutinai juos sutrėkšti Nor
vegijoj. Bet visos tos viltys 
dingo, kai sužinojome, kad 
mūsų premjeras giriasi, 
jog anglai visi pasitraukė, 
nei vieno žmogaus nenusto
dami. Kas po to visko pri
duos bent kokio pasitikėji
mo mūsų oficialėms ži
nioms? Juk tai apverkti
nos, netinkamos ir žioplos 
pasakos.” D. M. š.

Wilkes Barre, Pa.
Gerai Pavykęs Parengimas
Balandžio 28-tą dieną čia 

buvo suvaidinta trijų veiksmų 
labai juokinga komedija “Gy
vieji Nabašninkai”. Suvaidino 
d r a u g ai-gės Scrantoniečiai. 
Scranton iečių a t s i 1 an k yni as 
pas mus su tuom veikalu pa
siliko ant ilgos atminties 
tiems, kurie matė tą veikalą, 
nes scrantoniečiai nepaprastai 
gerai atliko savo užduotį.

žmonių atsilankė vidutiniai. 
Bet galėjo būt ir daugiau. 
Vienok draugijoms, kurios 
kvietė scrantoniečius su tuom 
veikalu, liks ir finansinės pa
ramos.

čia reikia prisiminti apie 
drauges moteris, kurios dirbo 
tam parengime. Prie maisto 
dirbo M. Norbutienė, O. Zda
nienė ir A. Grigaitienė. Prie

Vilnius. Vilniaus apskrities 
viršininkas pulk. Jonas Šlepe
tys pranešdamas apie padėtį 
savo apskrityje, eilėje kitų bū
tinų darbų suminėjo mokyk
las, kelius ir tiltus, kurie yra 
labiausiai reikalingi skubaus 
tvarkymo. Apskrityje esama 
mokyklų, pradėtų statyti dar 
rusų laikais prieš didįjį karą 
ir iki šiol nebaigtų. Apskrities 
valdyba pasiryžusi dar šį pa
vasarį ir vasarą baigti statyti 
ir galutinai įrengti Maišioga- 
los, Riešės, Paberžės, Didžia- 
kiemio, Dūkšto, Buivydžių 
pradžios mokyklas, kurioms 
reiks išleisti per pusę milijo
no litų : be to paveldėta visa 
eilė mokyklų, kurioms yra 
būtinai reikalingas pagrindi
nis remontas. Iš 156 mokyklų 
Vilniaus apskrityje tik 44 te
turi nuosavas patalpas, kitos 
yra savaldybių samdomuose 
butuose.

Šumskis neva ištirti padė
ties ir skundų del mušimo. 
Jis iškvietė ir klausinėjo 
tyčia tik tus, kurie nebuvo 
mušti, gi sumuštųjų neiš
klausė ir nepriėmė jų skun
dų. Jis nekreipė taipogi dė
mesio į nusiskundimus, kad 
s t o v y k los administracija 
baudžia politinius kalinius 
žydus už pasikalbėjimus 
tarp savęs žydų kalba. Po 
jo apsilankymo persekioji
mai dar padidėjo. Pabradės 
stovykloj areštuotieji visai 
neleidžiami grynan oran— 
po dešimt valandų darbo 
dienos uždaromi į tvankias 
ir perpildytas patalpas, ten 
grūdami net sunkiai ser
gantieji, pav. R. Lichtaitė 
prieš areštą keletą mėnesių 
gulėjusi džiovininkų sana
torijoj dabar laikoma Dimi
travo darbo stovykloj. Kai 
ligoniai nepajėgia sunkių 
darbų dirbti, jie metami į 
karcerį. Pas politinius spe
cialiai sodina demoralizuo
tus kriminalinius kalinius, 
kurie administracijos įsa
kyti visaip tyčiojasi ir 
provokuoja politinius kali
nius.

Pavasario gamta tai 
maloni kiekvienam, 
paukščiai pradeda < 
linksmas meliodijas, 
medžiai pradedą žaliuoti ir 
gėlės įvairių spalvų žiedais 
puošti daržus bei pievas. Vie
nu žodžiu, tai gražiausias pa
vasario gamtos nupieštas pa
veikslas.

Mokestį galite pridusti pašto ženklais- 
stampomis. Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”

kiekvieną liaudies kovos 
pasireiškimą už laisvę, dar
bą ir duoną.

Kviečiame protestuoti 
prieš naują žiaurumo ban
gą visuose kalėjimuose ir 
Dimitravo bei Pabradės 
darbo stovyklose!

Kviečiame vieningai rei
kalauti — sustabdyti mušti 
polit. kalinius; leisti nevar
žomai papildomą maistą į 
kalėjimus ir pirmon galvon 
į darbo stovyklas: pagerin
ti-kalėjimų ir stovyklų mai-

Ir jeigu gerai mes norime 
pasirodyti su dainomis, tai tu
rime gerai mokintis.

Todėl prašau visus Bangos 
Choro narius lankyti kiekvie
ną pamoką, kurie jau pri
klausote prie Bangos Choro, o 
kurie dar nepriklausote, atei
kite ir prisirašykite prie cho
ro. Bangos Choras savo pa
mokas laiko kiekvieną penk
tadienį 8:00 vai. vakare, L.D. 
P. Kliube, 408 Court St.

Kuomet dienos eina vis šil- 
tyn ir jau norisi daugiau laiko 
praleisti kur nors ant laukų 
ar pavandenyj, Bangos Cho
ras ir sumanė užbaigt žieminį 
sezoną dviem parengimais šį 
mėnesį.

Vienas parengimas, tai bus 
“card party’’, kuris įvyks ge
gužės 12 d., o antras ir pas
kutinis parengimas, tai bus 
Juokų Vakaras, kuris įvyks 
įvyks gegužės 19 d.

Kodėl mes šį parengimą už- 
vadinom juokų vakaru? Ogi 
todėl, kad bus sulošta, labai 
juokinga komedija “Kontro- 
lis” ir dialogas “Į Ameriką.” 
Šiuos abu lošimus sulos Liaud. 
Teatro grupė iš Brooklyno. 
Todėl, kas norite gerai išsi
juokti, tai būtinai turite tą 
komediją ir dialogą pamatyti.

Po lošimo bus šokiai prie 
geros orkestros.

Abu šie parengimai įvyks 
L.D.P. Kliube, 408 Court St.

Todėl dar sykį prašom eli- 
zabethiečius ir apylinkės drau
gus dalyvauti abiejuose mūsų 
parengimuose. Tuomi parem- 
site Bangos Chorą ir patys 
linksmai laiką praleisite. Ir 
tuo pačiu sykiu galėsite pri
sirašyti prie choro, kurie my
lite dainuoti sykiu su Banga.

Bangos Choro,
Organizatorius.

vykią, 
vieną, 
sveiką 
kaltės, 
Pakanka pasireikšti tautos 
laisvės judėjimui kurioj 
nors vienoj vietoj, kai pa
sipila areštai po visą Lietu
vą labai dažnai areštuoja 
vien už paprastas simpati
jas Sovietų Sąjungai.

Bet iš baimės apkvaišę 
viešpačiai nesitenkina vien 
čia suminėtomis teroro for
momis. Paskutiniu 
pradėjo žvėrišką 
prieš politinius 
kaip kalėjimuose, 
Dimitravo bei 
darbo stovyklose. Areštuo
tųjų mušimas, karceriai, 
įvairūs pasityčiojimai pasi
darė tiesiog kasdieninis rei
škinys.

Dimitravo stovykloj be 
jokios priežasties sumušė 
diplomuotą teisininką poli
tinį kaliną Fridmaną. Pa
bradės stovykloj sumušė 
polit. kalinį J. Tūbelį už tai, 
kad jam kalbant su polici
ninku jis ne taip greit iš
traukė sulaužytą ranką iš 
kišenės. Kauno kalėjime su
mušė jaunuolį Keselmaną.

Stovyklose buvo atsilan
kęs policijos inspektorius

Šiomis dienomis mes ga
vome žemiau telpantį atsi
šaukimą, kuris yra platina
mas Lietuvoj ir kuris pasa
ko daugiau, negu kas nors 

padėtį

Kaunas. Nepaisant 
šių metų rugsėjo I d. 
jusio karo ir sunku 
pramonės mašinų, 
žaliavų, pastebimas 
vas susidomėjimas 
įmonių steigimu 
taip pat veikiančių 
praplėtimu bei didinimu. Per 
pirmuosius karo mėnesius 
(rugsėjis-kovas) Finansų mi
nisterija yra išdavusi 173 pri
tarimus naujoms įmonėms 
steigti ir veikiančioms praplė
sti. Daug tokių pritarimų duo
ta smulkioms įmonėms: malū
nams, lentpjūvėms, kaimo ply
tinėms ir pan. Tačiau yra ir 
tokių, kaip cukraus, cemento 
fabrikai, medvilnės verpykla 
su 10,000 verpsčių, radio, dvi
račių, elektros lempučių, tri
kotažo, sodos ir kiti stambūs 
fabrikai bei tokios įmonės, 
kaip pieno rūgšties, apmuša
lų, įpilamųjų plunksnakočių, 
gumos regenaracijos, automo
bilių padangų, kotovino, ligni
no, galalito, dauginimo apa
ratų, fotografinio popieriaus 
ir kt. Būdinga, kad pastaruo
ju laiku ypatingą susidomėji
mą pramone rodo lietuviai, 
kurie, gausiai duoda prašymus. 
Be minėtų 173 pritarimų, per 
tuos septynis mėnesius yra 
duoti 184 leidimai pramonės 
įmonėms naujai įrengti, pra
plėsti ir pertvarkyti.

Sovietų Pavilionas ir 
Lietuvos Pavilionas

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

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

♦
vienam lietuviui.

Kaunas. Patiriama, kad 
atatinkamos įstaigos yra ga
vusios leidimą išvežti per So
vietų Sąjungą į Palestiną apie I 
5,000 žydų iš Lietuvos. Taip 
pat iki balandžio 10 d. buvu
si Vilniuje ir Kaune vokie-

KAIP ANGLAI KARIAVO 
NORVEGIJOJ

kitas apie esamą 
Lietuvoj-—“L.” Red

Įeidami valdžion 
ninku ir krikdemų 
netik nesumažino siautėju
sios reakcijos, atvirkščiai, 
jie padėjo smetonininkams 
ją dar labiau sustiprinti.

Dar puikiai visi pame
nam kruvinus įvykius Kau
no gatvėse Vilniaus grąži
nimo ir savitarpio pagelbos 
pakto su S.S.S.R. pasirašy
mo dienomis. Dar neužgijo 
anų įvykių aukų žaizdos, 
kai budelio Skučio raitoji 
ir pėsčioji policija guminėm 
lazdom, ašarinėm bombom 
ir kardais teriojo ramią iš 
Lampėdžių į Kauną žygiuo
jančią bedarbių eiseną. 
Sunku patikrint sužeistųjų, 
sužalotojų bei areštuotųjų 
skaičių per šiuos kruvinus 
įvykius.

Viena aišku—suvienytoji 
smetonininkų, liaudininkų 
ir krikdemų reakcija paro
dė tikrąjį savo sužvėrėjusį 
veidą. Jau seniai perpildyti 
laisvės kovotojais visi seni 
ir nauji Lietuvos kalėjimai, 
seniai kimšte prikimšo Di
mitravo darbo stovyklą, 
šimtai ištremtųjų skursta 
įvairiuose Lietuvos užkam
piuose.

Bet to maža, apimti liau
dies judėjimo baimės, mūsų 
valdovai stvėrėsi pirmon ei
lėn stiprinti Vilnijoj lenkų 
šlėktos paliktus kalėjimus. 
Tuoj aus ten įsteigė naują 
daug baisesnę už Dimitra
vą—Pabradės darbo sto- 

grūda ten kiek- 
tik sučiumpa, 

ligotą—be jokios 
jokių įrodymų.

čių komisija surašė apie 5,- 
500 lenkų atbėgėlius, kurie, 
savo noru nori grįžti į savo 
kilimo vietas Vokietijai ati
tekusiose buv. Lenkijos pro
vincijose.

cinos pagalba visur ir viso 
kiais susirgimų atvejais.

Lietuvos Liaudies Pagal 
bos Sąjungos Centro 

Valdyba. 
25—III. 1940.

Nesenai sustreikavę pieno išvežiotojai Čicagoje nusitarė nevežti niekam pieno 
apart ligoninių. Viršuj paveikslas parodo juos kraunant pieno bonkas ligoniams.
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Šiurpūs Balsai iš Lietuvos Katorgos
Rašo

pa-

Detroit, Mich Newark N. J.

SCRANTON, PA

buvo 
kad

praso 
kiek- 
turite

vo.kie- 
tuom

scenon
Gyvieji

pikniko reikalais.
ALK NJ Apskr. Sekr.

G. A. Jamison.

bažnytinės ir visos progresy- 
vės organizacijos.

Visi, kurie pageidauja, kad 
Amerika nebūtų įtraukta į 
europinį imperialistinį karą, 
būtinai dalyvaukime.

J. Bubliauskas. .

Nusisekė
“Laisvėj”
garsinta,

laimėjimų bilietukus ir įžan
gos tikietus ir piknike, kad 
padarius jį 100 nuošimčių 
sėkmingu ir suteikus bent 
jnaterialės naudos mūsų drau
gams, kenčiantiems už mūsų 
visų bendrus reikalus Smeto
nos katorgose.

Tam pačiam tikslui, t. y., 
pikniko reikalui, šaukiu visų 
komiteto narių posėdį. Sakau 
visų narių, nes į pastaruosius 
du posėdžius tam tikra dalis 
narių visai nekreipė atydos. 
Posėdis įvyks penktadienio 
vakare, gegužės 17 d., New- 
arke, žinomoj svetainėj.

Visi privalot dalyvauti ir čia 
žinosim, kaip mes / stovim su 
darbu

miems, jog mūšų valia, mūsų revoliucinė 
ištvermė tvirta kaip uola. Mūsų priešai 
bejėgiai ją palaužti, mes niekad nepul- 
sim prieš juos ant kelių. Jūsų padedami 
mes kovą laimėsim, ateitis priklauso 
mums! Mes tikim tvirtai, o tikėjimas į

pergalę mums duoda nuostabių jėgų iš
tesėti tam, kam esam pasiryžę.

Juozas bent iš dalies savo pažadą iš
tesėjo, eidamas laįsvėn jis apgaudamas 
sargus išnešė iš kalėjimo šituos reporta
žus, kuriuos jūs skaityt baigėt.

par-
ir

I t-I
|
I

f

p

♦ (Pabaiga)
Vienas už galvos, antras už kojų 

ėmė, paguldė ant neštuvų ir išnešė.
Lavoninė kieme. Tai nedidelis raudo

nų plytų namelis, kurio langai kaip kop
lyčios: pailgi ir be grotų. Vos tik ligonis 
ima stingt iš korpuso parneša jį į tą 
namelį, o iš ten—pro vartus. Ir tada ka
linių sąraše vienu būdavo mažiau.

Naktį, kai šalo išneštas lavoninėn ka
linys pasikėlė nuo grindų ir nustebęs 
žiūri. Šalia jo guli kaimynai išsižioję, 
perkreiptais veidais, bet nekriokia, ne
pučia nei per nosis, nei per burną. Nė 
vienas nedejuoja, nerėkia. Tyli, kaip ir 
dera numirėliams.

Žmogus, matyt, nebailus buvo, nes iš 
išgąsčio antrą kartą nemirė, o vargais 
negalais atsidaręs nerakintas duris išėjo 
kieman, čia apsidairo: aplink tyku, ra
mu ir mėnuo šviečia. Drauge ir šalta. 
Jis žino: per tvorą neperlips, o ir perli
pęs neturės kur dėtis. Geriausia grįžti 
atgal į kamerą. Ilgai negalvojęs ir pa
suko ta kryptim.

Vienu kitu žingsniu jis matuoja kie
mą. Bet kojos greit susipina, sulinksta iš 
pakinklių ir visą kūną lyg kokį maišą 
patiesia ant akmenų.

• O tuo tarpu ant tvoros sargas budelėj 
pilnas išgąsčio be pertraukos spaudė pa
vojaus skambutį. Atbėgusiai pamainos 
atsargai, jis ištiesęs žemyn ranką rėkė:

—Kalinys iš numirusių prisikėlė.
—Ar tu iš proto išėjai, ar užmigęs bu

vai? Jei sargyboj būdamas miegojai ir 
sapnavai tokius niekus, gausi parų.

—Aš gi pats mačiau!
—Kvaily, geriau prisipažink, kad mie-

’’ gojai. \
—Ne. Tikrai mačiau. Jieškokit ten ir 

rasit.
—Kur ten?
—Ten už lavoninės ant akmenų krū-

• vos.
Nors sargai ir netikėjo, kad stebuklas 

būtų atsitikęs, vis dėlto paj ieškot sutiko. 
Paėjėję nurodyton vieton kalinį rado.

—Kelkis!
—Kelkis! Eisim atgal,—ragino

griuvusį žmogų, kuris mėgino keltis 
sukniubo. Tada vienas sargas sako:

—Imkim už pažastų ir parvesim.
—Ar padūkai? Užsikrėsim patys.
Ilgai svarstė ir nusprendė: pažadint 

korpusą ir atvest kalinius sanitarus, te
gul parveda arba nešte atneša. Kai ligo
nis buvo parneštas visi stebėjosi:

—Kažin ar jis tikrai buvo miręs ar 
tik apsimetęs?

Paslaptis liko neišaiškinta.
Nuo to laiko į lavoninę kiekvieną kar

tą ateina vyresnis kalėjimo prižiūrėto
jas Šakėnas aplankyt mirusio. Nesvar
bu, kad gydytojas ar^felčeris prieš ke
letą arba keliolika valandų yra konstata
vęs mirtį. Medicina dar kartą gali apsi- 
rikt, bet niekad Šiaulių kalėjime neap
siriko Šakėnas, tarnaująs jau 25 metus.

Vyresnis atrodo labai pamaldus, gai
lestingas žmogus. Jis visada slenka kaip 
šešėlis, neskubėdamas nors ir tėvo dar
žinė degtų. Jis niekad nesidairo ir visa
da viską mato. Jo rankos visada kryž
mai sunertos ant pilvo. O už diržo di
džiulė virtinė visokių raktų: didelių bliz
gančių ir mažučių surūdijusių.

I Jis pakreipia galvą į vieną, į kitą pu
sę. Atrodo jis gaili mirusio kalinio ir 
su karčia, liūdna šypsena apverkia jį. Iš 
po pražilusių ūsų palengva prasiveria 
lūpos ir iš ten tyliai, pamaldžiai išsprun
ka:

—Tai ką, šposininke, jau numirei?
Jis dar kartą palinguoja galva. Ir pa

galiau lyg jau norėdamas atiduot mi
rusiam paskutinę pagarbą pasilenkia vi
su kūnu. O po to?... Po to ant ilgo koto 
kūjeliu, kuriuo vakarais tikrina langų 
grotas, trenkia mirusiam stiprius tris 
smūgius į galvą.

Ritmingai, neskubėdamas, it varpo 
šerdis mušdama bažnyčios bokšte va

landas.
—Na, šposininke, ar tik nesimuliuoji? 

b Ir kai vyresnis įsitikrina, kad numirė
lis nuo kūjelio smūgių nemirktelėjo, ne
susiraukė, uždaro lavoninės duris. Jam 
lyg akmuo nukrinta nuo krūtinės. Dabar 

- jis tikras, kad belaisvis neapsimeta, kad 
jis tikrai nebegyvas.

. x Rankas vėl kryžium sudeda ant pilvo 
_ Ir tyliai nepakeldamas akių per kiemą 
; frįžta atgal. Iš jo bato aulo kyšo geleži-

nė plaktuko galvutė, tris kartus į galvą 
pabučiavusį mirusį kalinį.

Į kapus taip pat palydi pats Šakėnas, 
pagal religinį paprotį net tris saujas 
smilčių ant karsto užpilia ir kai kaliniai 
supilia antkapį, jis bato užkulniu išrėžia 
smiltyse kryžių.

—Tu man, šposininke, nebežiūrėsi dau
giau pro langą. * * *

Sudie Išeinantiems
Kaip atrodo keista, ir net nepatikima, 

kad štai mūsų draugas atkalėjęs kartu 
su mumis penkeris, šešeris ar septyneris 
metus ima savo bausmę skaityti mėne
siais, savaitėmis, paskum dienomis ir 
jau ruošiasi iš kalėjimo išeiti. Jis slapta 
ugdo plaukus, rūpinasi drabužiais, ba
tais, dažnai kalba apie laisvę. Mūsų tar
pe kažkaip nejučiomis jis tampa svečias. 
Kiekvienam tada rūpi su juo pasikalbėti, 
ko nors paklausti, paprašyti aplankyti 
gimines arba pažįstamus. Jis mums at
rodo meilus, brangus, bet kaž-kaip nebe- 
savas.

Labai dažnai išeinančiam paskutinį 
vakarą su ruošdavom išleistuves su link
smomis prakalbomis- ir linkėjimais. Iš 
kiekvieno išeinančio mes prašydavom:

—Parašyk būtinai, kaip atrodo laisvė, 
žmonės, kuo^jie įdomūs, kuo pasikeitę. 
Parašyk, mes lauksim.

Daugelis savo pažadą tesėdavo—para
šydavo savo pirmuosius įspūdžius. Be
veik visi pradėdavo šitaip:

“Paleistas gatvėn ilgai netikėjau pats 
savim, aš vis nuolat nejučiomis atsigręž- 
davau atgal dairydamasis į šalis, jieško- 
damas sargo, kuris mane lydėtų. Man 
atrodė, kad visi praeiviai žiūri į mane 
tarsi kits kitam sakydamas:—va, žiū
rėk, kalinys eina. Ilgai negalėjau pri
prast prie žmonių. Mane visą laiką per
sekiojo mintis, kad aš nesusitvarkęs, 
kad mano drabužiai kabo kaip ant kokio 
baslio, kad mane visi pažįsta kalinį 
esant.” <

Kiekvieną tokį laišką mes skaityda- 
vom kameroj garsiai, o paskum kiekvie
nas dar kartą sau pasiskaitydavo tarsi 
norėdamas įsitikint, ar viską jis išgirdo.

Paskutinę naktį paleidžiamasis nebe
miega. Jį kankina mintys, spėliojimai, 
kaip jį pasitiks laisvė, kur jis eis ir kur 
paskum gyvens. Iš pat ryto jis surenka 
į krūvą valdiškus daiktus, jei čiužinys, 
antklodė ar kitas kas geresnis, išmaino 
su kitais. Dažnas nori turėti kurį nors > 
jo vartotą daiktą atminimui.

Jis apsivelka tą dieną į kamerą įlei
džiamais nebe kalinio drabužiais ir ne
rimaudamas nuolat vaikšto iš vieno ka
meros galo į kitą. Civiliai drabužiai jį 
varžo, jis judina rankas kažkaip ne
įprastai, dirbtinai lyg ne savas. Mes ap
sto j am jį ratu, jis atrodo mums daug 
rimtesnis, daugiau žinąs. Apie dešimtą 
valandą ryto sargis atidaro duris ir pa
sako :

—Na, išeik.
Tada jo veidas parausta, akyse subliz

ga ašaros, jis su mumis iš eilės su kiek
vienu atsisveikina paspausdamas ranką 
ir pabučiuodamas veidan. Eidamas pro 
duris jis atsigręžia paskutinį kartą ka- 
meron ir pasako drebančiu balsu:

—Likit sveiki, draugai. Būkit ištver
mingi kaip iki šiol.

—Daug laimės tau!
Ir po to kameroj tapdavo kažkaip tuš

čia, nejauku, kaip po mylimo žmogaus 
laidotuvių. Dažnai kits kitą klausdavom:

—Kažin kur jis dabar, ką jis veikia?
Ir spėliodavom įvairiausiai, ginčydavo- 

mės ką jis galėtų veikti. Kol nesulaukda
vom iš jo laiško, mums atrodydavo, kad 
jo nepaleido, o tik atskyrė nuo mūsų, nu- 
yedė kur nors, karcerin ar vienu ten ir 
ten izoliavo. Todėl vasarą Šiauliuose, kol 
eidavom į kalėjimo daržą vandens pum
puoti, kiekvieną Išeinantį prašydavom 
ateiti ant kapų paliai ežerą ir mums pa
sirodyti, kad mes būtume tikri, jog jis 
laisvas. Kad pašalinio žmogaus iš tolo ’ 
juo nepalaikytume, jis turi nusiimti ke
purę ir mojuoti ja kalėjimo pusėn, kaip 
mojuoja iš traukinio langų keleiviai 
tiems, kurie lieka stoties perone.

Juozas buvo žurnalistas, mūsų laikraš
čio iniciatorius ir nuolatinis bendradar
bis, todD.l kai jis ėjo laisvėn mes jį pra
šėm:

- -^Pr^ūiešk mūsų draugams ir pažįsta-

Iš ,LLD 52 Kp. Darbuotės •
Balandžio 21 a. kuopos susi

rinkime plačiau buvo kalbama 
apie LLD dabar einantį va
jų.

Kada tai buvusi/-viena iš 
didžiausių Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos kuo
pų, siaučiant bedarbei buvo 

; kiek sumažėjusi nariais, šia- 
r me vajuje įsirašymas yra nu

pigintas n$t iki $1 metinių 
i mokesčių. ’ Naujai nariai gaus 

šių metų išleistą knygą ir kas 
trys mėnesiai leidžiamą žur
nalą “Šviesą.” Taigi, neturė
tų liktis nei vienas progre- 
syvis lietuvis neprisirašęs prie 
šios vienatinės apšvietos ir 
kultūros organizacijos.

Ši organizacija darbuojasi 
apšvietos srityje per pereitus 
25 metus,- leisdama įvairaus 
turinio . moksliškas knygas, 
kurių jau yra išleidusi 44, po 
t ū k s t a n č ius egzempliorių. 
Tūkstančiai mūsų brolių lie
tuvių esam susipažinę nors 
paviršutiniai su šiuomi drau
gijiniu surėdymu, skaitydami 
šios organizacijos išleistas 
knygas.

Mes turėtumėm persitikrin
ti, kad LLD yra lietuvių apš
vietos ir kultūros centras, kurį 
mes turėtumėm laikyti kaipo 
vieną svarbiausių mūsų veiki
mo įstaigų.

Taigi, po šio vajaus ma
nom, kad 52 kuopa bus di
džiausia LLD, organizacijoj. 
Nekurie vajininkai dirba 
smarkiai, ypač drg. J. Baro
nas, tai vienas iš smarkiausių 
vajininkų. Jis sako, kad per 
šį vajų turim šią kuopą iš
auginti iki 500 narių.

Baronas ant tuščio nekal
ba, savo žodžius paremia 
faktais. Tik per pereitus du 
susirinkimus jis įrašė 22 nau
jus narius. Mačiau, turi 
pluoštą aplikacijų išpildytų 
dėl sekančio susirinkimo. Ki
ti vajininkai taipgi prirašė 
naujų narių.

Sekretorius susirinkime iš
skaitė 36 naujus narius prira
šytus per šį vajų. Tuom pa
čiu sykiu kuopa tvirtėja ir fi
nansais. Pramogų komisija 
pridavė kuopai nuo dviejų pa
reiginių likusį pelną $84 su 
centais.

Skleidime apšvietos darbas 
eina gerai. Yra išrinkta po
ra gabių narių, kurie parda
vinėja organizacijos išleistas 
knygas, kas susirinkimas per
duoda kuopai nemažai pinigų 
už parduotas knygas.

Kuopa smarkiai rengiasi 
prie LLD 10-to apskričio su
važiavimo, kuris įvyks gegu
žės 25 d., Grand Rapids, 
Mich.

Į tą suvažiavimą kuopa iš
rinko 5 delegatus. Delegatam 

? bus smagu raportuoti iš kuo
pos veikimo, ypač vajaus rei
kale, 52 kuopa pasirodys su 
penketu desėtkų naujų narių. 
Be abejo, visos kuopos, pri
klausančios prie apskričio, 
darbuojasi šiame vajuje.

LLD Centro Komitetas pa
skelbė per “Laisvę”, kad va
jus yra pratęstas iki pabai
gai šių metų. Tai tikrai mū
sų kuopa išpildys drg. J. Ba- 

> rono išsitarimą, kad per šį 
vajų išauginti kuopą iki 500 
narių. Bet turėsime dirbti ir 
tie, kurie da negavom nė 
vieną narį.

Gerai
Kaip jau 

kelius kartus 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 39 kuopa stato 
juokinga komedija 
Nabašninkai.” Lošimas įvyko 
balandžio 21 dieną. Scranto- 
niėčiai ilgai to vakaro nepa
mirš. O publikos buvo virš 
poros šimtų. Po lošimo apa
tinėje svetainėje visi linksmi
nosi iki vėlumui nakties.

Čia noriu paminėti nors kar
tą lošėjų vardus ir pavardes. 
Pono Simono žindulio rolėje 
lošė J, Norkus; ponios Marės 
žindulienės—R. Alena Sekevi- 
čiūte; Daktaro Kvailiavičiaus 
—Ignas Klevinskas; Advoka
to—V. Medelis; Seno Tarno— 
D. Praleika; Tarnaitės — EI. 
Praleikienė. Veikalui sufle
ravo Julian Klevinski'enė ir 
Frances Fabijonaitė, Praleikų 
anūkė.

Nors iškaščių pasidarė ne
mažai, bet pelno kuopai liks. 
Tariu širdingai ačiū kaip lo
šėjams, taip publikai, kuri su
sidėjo iš scrantoniečių ir apy
linkės lietuvių.

Vienas poetas yra rašęs, kad 
“ašaros akmenis skaldo, o 
meilė žemę iš pamatų judi
na, o vienybėje galybė.” Tai 
taip šiuo kartu padarė ir 
scrantoniečiai su draugais 
wilkesbarieciais. Pereitą ru
denį padarėme kontraktą, kad 
jie turi savo veikalą “Išdyku
si Pati” sulošti Scrantone, o 
Scrantono lošėjai savo veika
lą “Gyvieji Nabašninkai” turi 
sulošti Wilkes-Barre. Taip ir 
padaryta. Balandžio 28 die
ną tas veikalas sulošta ir 
Wilkes-Barreje.

žinoma, Wilkes-Barreje lo
šimas ilgiau užsitęsė, nes ten 
buvp dainininkai iš Shenan
doah, kurie publiką linksmino 
su savo dainomis. Publikos 
buvo nemažai. Wilkes-barrie- 
čiai bagotesni už scrantonie- 
čius, mat, jų apylinkėje kasy
klos geriau dirba. Jie mus pa
gyrė už gerą lošimą komedi
jos ir skaniai pavalgydino. Už 
tai tariame kaip rengėjams, 
taip gaspadinėms širdingai 
ačiū.

Teko pasikalbėti su Lietuvių 
Literatūros Draugijos 12 kuo
pos sekretorium d. Visockiu. 
Kaip, sako, Scrantono draugai, 
ar jau turite busą nusisamdę 
važiuoti į Binghamton birželio 
16 dieną ant draugijos 12-to 
Apskričio konferencijos? Sa
ko, po konferencijos ten bus 
gražus piknikas. Jis man sa
kė, kad wilkes-barriečiai jau 
turi nusisamdę busą ir ruošia
si skaitlingai važiuoti. Jau 
daug susirašė važiavimui. Tai 
labai smagu girdėti, draugu- 
ti.

O ką mes scrantoniečiai ant 
to atsakysime? Ar mes gali
me užsileisti? Aš sakau, kad 
ne, negalime. Tik mes turime 
biskutį padirbėti ir susilygin
sime

ALK N. J. Apskričio Sekreto
riaus Pranešimas Pikniko 

Reikale
Jau tik trys savaitės iki 

mūsų didžiojo pikniko, kuris 
įvyks gegužės 26 d., No. Hale- 
done. Mūsų garsieji chorai 
Banga ir Sietynas gerai ren
giasi su naujomis dainomis ir 
busus jau užsisakė. Tai sma
gu girdėti, nes šis piknikas 
bus vienas įdomiausių ir pir
mas Patersono apylinkėj ir 
pirmas vasaros sezono.

Puiki muzika šokiams jau 
paimta. Man dd. Vilkas ir 
Semėnas sakė, kad jie pasi
rengę iš visur svečius užga
nėdinti ir jie turi jau viską 
prirengę, lis ar saulė raičio- 
sis.

Dabar, draugai komiteto na
riai, dirbkim visi smarkiai ir 
aktyviai. Ant pikniko publi
ka aptarnauti reikės virš 20 
darbininkų abiejų lyčių.

Dėlei to sekretorius 
įsitėmyti šį paskelbimą 
vienai kolonijai, kiek 
darbininkų duoti.

Newarkas — 5, Elizabethas 
—4, Harrison—4, Hillside— 
3, Bayonne, — 3, Jersey City 
—3 Linden—2, Cliffside—2.

Šitas darbininkų skaičiaus 
pristatymas kiekvienai koloni
jai privalomas.

Kadangi jūs, draugai, ant 
konferencijos nutarėt turėt šią 
vasarą Lietuvos kalinių nau
dai pikniką, tai komitetas jį 
ir rengia ir visi be skirtumo 
turime darbuotis, platindami

po

---o---
Taikos Paradas

Nedėlioj, gegužės 12 
Motinų Diena, Detroite įvyks 
paradas su obalsiu: “Taika, o 
Ne Karas.”

Maršavimas prasidės 2 vai. 
po pietų, nuo Woodward ir 
Willis gatvių ir maršuos 
Cadillac Square. Kalbės 
mūs kalbėtojai, moterys 
vyrai. / , •

Šį paradą rengia unijos,

d

iki 
žy-

ir

Vargingas, Pavojingas Ke
lias j Narviką

Stockholm, Švedija. — Į 
šiaurius nuo Mo Norvegi
joj tėra tik grubus kelias, 
kuris per gilias tarpkalnes 
eina į Narviką. Tas kelias 
dar tebėra sniegais storai 
apverstas. Anglai ir fran- 
cūzai galėtų iš karo laivų ir 
lėktuvų bombarduot 
čius žygiuojančius 
keliu į Narviką.

vokie-Berlin. — Kelionė 
čiams pusiau-užbaigtu keliu 
iki Mo buvo vietomis labai 
sunki, per kalnus - tarpkal
nes, uždrėbtas tyžtančiu 
sniegu. Čia buvo siunčiami 
parinktiniai kareiviai, ku
rie turėjo išlavinimą veikt 
skardžiuose, snieguotuose 
Austrijos kalnuose.

su wilkes-barriečiais.
No. 1 Korespondentas. 

——o——
Pastaba Lošėjams

Ar žinote ką, draugai ir 
draugės ? Nereikia paisyti, 
kad ir lošimas užsivilktų il
giau, reikia palaukti, kai pu
blika juokiasi-kvatojasi ir ko
jomis trypia. Bet mes ne
palaukdami, pakol publika 
nustos juoktis iš juokingų sce
nų, padarome daug iškados 
sau ir publikai — publika ne
spėja veikalą sekti.

Tėmytojas.

■n iš

MAYNARD, MASS.

PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

427

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

Birželio 9 June Piknikas
LIBERTY PARK, BALTIMORE, MD.

Šis 
šių 
kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iŠ anksto—dabar—tuojau.

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVS”
LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

ft d

“Laisvės” Parengimai Kituose Miestuose

Liepos 7 July Piknikas
KLASČIAUS CLINTON PARK

Betts & Maspeth Avės. Maspeth, N. Y

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

“Laisves” Parengimai Brooldyne
y

Liepos 4 July Piknikas
VOSE PAVILION PARK

Liepos 28 July Ekskursija
LAKE HOPATCONG

NEW JERSEY

Lithuanian-English
Self-Instructor



Ketvirtadienis, Geguž. 9, 194U

Nebalsuokite už tuos, kurie 
garsinami kapitalistų laikraš
čiuose, nes toki išrinkti dėl 
mūs niekados gero nevelins.

♦

*

Laisves” Name

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Telefonas EVergreen 7-1661

Youngstown, Ohio

nil O'SniuMC co

ELECTRIC

FLUSHING

29-31 Morrell Street

neperdaugiausiai 
patį vakarą bu-

Insido Phone 
EVergreen 4-6185

Office Phone 
EVergreen 8-1090

nelaimių būna 
metų pirmuti- 
buvo daugiau, 
Tenka žymėti 

tai mirtinų

Ant jūsų pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svorį ir kainas.
Ant jūsx pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svori ir kainas.

ton Local Howard ir Lombard St. 
pravažiavę Elkridge išlipkit ant Ha 
nover Rd., 
vų farmos

pareigus atliko 
dirbo draugės

M aro z i enė.

Calvrrt's 
"Special"

numirė 
plačiai 

lietuvis.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
SU ame- 

Rei-
jįUJUUI.1-

įvertintas ir apskai- 
Kiek žinoma, tai ap- 
palaidojimo lėšas ir 
palikimus giminėm,

eikite po kairei iki Deltu- 
—Kom. (110-112)

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Didelė 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Pirkinys!

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, geg. 12 d., 2 vai. po pietų. 
Progresyvių Kliube, 325 E. Market 
St. Nariai dalyvaukite, nes bus rin
kimas j Pildomąją Tarybą ir rinki
mai delegatų į LDS Seimą. Taipgi 
svarstysime pildymą LDS 10 Apskr. 
kvotą gavimui naujų narių į LDS.— 
O Zdanienė, Sckr, (110-112)

vo keli parengimai. Po loši
mo tęsėsi šokiai iki vėlumai 
nakties.

Gaspadinių
ir rūpestipgai
Čirauskienė ir

Šeimoms iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO Šaldytuvo—ir štai 
yra grožybė už nužemintą kainą! 
Visi patogumai, Taupumas ir Pa
tvarumas Didelio General Elec
tric! Virš 16 ket. pėd. Vieta Len
tynom. Virš 8 ku. pėd. padėliui 
vietos. Iš karto daro 10 svarų lo
do—100 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
didelį 8! Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
Jcite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.”
VISOS DĖŽUTĖS PLIENINES. 
NERCDEJANCIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

Berlin, geg. 7. — Vokie
čiai praneša, kad jie pieti
nėje Norvegijoje sunaikinę 
visą diviziją suomių (finų) 
liuosnorių.

saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona, 

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

Cake, Cheese Cake Coffee Cake, Butter Cake^ 
ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Turnovers ir Jelly Bolls.

Vienas Gimine Testamentą 
Kontestuoja

Draugės ir draugai, šią va
sarą mes turėtumėm surengti 
pikniką dėl “Vilnies” ir “Lai
svės”. Tie du dienraščiai vi
suomet gina mūsų reikalaus.

Frank J. MaęĮįępn.

žiūtė, Virginia Greelisk, Vincas Mo- 
tiejaitis ir Andrius Narušiavičia 
Pradžia lygiai 7-tą vai. vakaro. Įžan
ga 35c

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 aprokax.mus be jokio mokesčio.

Managed by 4

RHEA TEITELBAUM

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

Pirmam tesetamento para
grafe sako, kad M. Kanapec- 
kas paskyrė savo draugą Jus
tiną Mackiewich, Standard 
Federal Savings and Loan As
sociation of Chicago preziden-

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis;

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

tą globotoju.
Velionis įgaliojo jo turto 

globotoją per 10 metų prižiū
rėti turtą ir rūpintis įsteigimu 
Lietuvių Senelių Nekatalikų 
Prieglaudos.

Aš nuo savęs patariu gegu
žės 14 dieną balsuoti už Stan
ley Zelinką ’ ant demokratų 
tikieto į valstijos reprezentan-

LICENSED DEALER OF
REX COLE, INC.

664 Grand Street Bi
EVergreep 4-8734

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

BALTIMORE, MD.
48 kp. bendrai su Jaunuo.

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

LEWISTON-AUBURN, ME.
LDS 45 kp. ir ALDLD 31 kp. ren

gia bendrai prakalbas. Kalbės L 
Prūseįka iš Chicagos. Įvyks šeštadie
nį, 11 d. geg., (pradžia?—Adm.) Š 
B. Svetainėje. Kviečiame dalyvauti 
— Kom. (110-111)

GENTS’ DAY§ 
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

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

Jau pirmiau minėjau, kad 
pereitą antradienį Probate 
teisme testamento apklausinė
jime vienas giminė, Adelė 
Balczikonis, kontestavo. Gal 
ir daugiau rasis giminių, kurie 
turi teisę prie M. Kanapecko 
turto. Vėliau “Vilnies” repor
teris daugiau patirs apie gau
sų M. Kanapecko palikimą 
labdaringam tikslui ir para
šys.

rengimas rengiamas naudai Lietuvos 
Politiniam kaliniam. Kviečiame vi
suomenę dalyvauti, yra mūsų visų 
pareiga pagelbėti tuos kalinius. — 
Kom.

PITTSBURGH, PA.
Sekmadienį, 12 d. geg. įvyks Mo

tinos Dienos paminėjimas. Ruošia 
Moterų Apšvietos Kliubas. Pradžia 
7:30. v. v., 1320 Medley St. Vakarė
lis susidės iš įvairių pamarginimų, 
užkandžių ir arbatos. Įžanga 25c. 
Todėl, prašome nepraleisti šios pro
gos nedalyvavę šiame parengime.— 
Kom. (110-112)

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

giminei, Adelei 
$500.
giminei Julijonui 
$500.
giminei Boleslo-

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
•9 ir 436 Grand St. Tol. EV. 7-8451 Brooklyn, N. 'V

NEW KENSINGTON, PA.
LDS 10 kp. susirinkimas įvyks 12 

d. geg., (antrą sekmadienį, vieton 
pirmo). Pradžia 2 vai. po pietų, 
1358 — 3rd Ave., Arnold, Pa. Kvie
čiame narius dalyvauti ir atsiveskite 
ir naujų narių įrašyti į LDS. — P. 
Povilaitis, Pirm. (110-111)

Gegužės 14 dieną įvyks 
Youngstowno ir Ohio valstijos 
nominacijos į urėdus. Draugai 
ir draugės, kai nueisite bal
suoti, tai prašykite demokratų 
baloto ir balsuokite už pro
gresyvius. O kas iš jūsų neži
note už ką balsuoti, tai pasi
klauskite L.D.S. ir L.L.D. na-

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. rengia paskutinį 

šio sezono parengimą, šeštadienį, 
geg. 11 d., 7 v. v... Liet. Darb. Svet., 
920 E. 79th St. Bus gera orkestrą 
šokiams. Turėsime -užkandžių ir gė
limų ir taip pat gerų laįmėjimų. Pa-

LDS 
liaįs Balto-Lith. Leaders rengia pik
niką Motinų Dienoj, geg. 12 d., pas 
dd. Deltuvus, Hanover, Md. Pradžia 
10 vai. ryto. Rengėjai ir ūkės savi
ninkai kviečia visus dalyvauti šiame 
piknike. Bus valgių ir gėrimų. Tu
rėsime skanios vėžių sriubos. Jau
nuolių benas gros šiame parengime. 
Važiuodami busais imkite Washing-

D DZ AUS ASW JuSESATE nmTZTKmr MATE Iš DIDŽIŲJŲ PIRKINYS 8 MIŠKU PĖDŲ

Prakalbas rengia LDS 49 
kuopa 19 gegužės, sekmadie
nio vakare, 7:30 vai., Venta 
svetainėj, 103 Green St. Kal
bėtojas bus drg. L. Prūseika, 
“Vilnies” redaktorius, iš Chi
cagos.

Pavaišinkite motiną ir visą šeimą šiuom skaniu pyragu 
Motinos Dienoje. Varpo keptuvė jums iškeps skaniau
sią pyragą. Užsisakykite dabar.
Rūgšti ruginė 
senvičiam 
Taipgi 
kimas 
Apple 
Bunke 
Apple

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

M. Kanapeckas Paliko $20, 
OOO Senelių Prieglaudai

Nesenai Westsidej 
Michael Kanapeckas, 
žinomas turtingas 
Kiek žinoma, jis turėjo apie 
$30,000 vertės turto. Mirda
mas, kaip sakoma, paliko te
stamentą.

Testamente nusako, kad ve
lionis Michael Kanapeckas 
buvo pilnoj sąmonėj daryda
mas testamentą ir paskirsto 
savo palikimą sekamai:

Mylimai 
Balczikonis

Mylimam 
Kanapeckui

Mylimam
vui Kanapeckui $500.

Mylimam (nephew) Stepo
nui Biežiui, tai Dr. Biežiui, 
kuris jį ligoj prižiūrėjo, $5,- 
000.

Kitą visą likusį turtą, kaip 
testamente žymi, M. Kana
peckas paliko lietuvių neka
talikų — L i t h u a nian Old 
People’s and Orphans’ Home 
founded by Lithuanians other 
than Catholics.

»Ne visas M. Kanapecko tur
tas yra 
čiuotas.
mokėjus 
išdalinus 
pasiliksią numatytai prieglau 
dai apie $20,000.

Turtą Globos Justinas 
Mackiewicz

Ar Gaus Tuos Pinigus Lie
tuvos Universitetas?

Testamente pasakyta, kad 
jeigu per dešimts metų nebus 
įsteigta jo pageidauta senelių 
prieglauda, tai po 10 metų 
tuos pinigus lai perveda Lietu
vos Universitetui.

Apie tą punktą tenka tiek 
žymėti: viena, per 10 metų 
turtą globojant daug- jo išsi
eikvos pačiam globėjui. An
tra, tokiu vardu Lietuvoj nėra 
universiteto. Yra Vytauto Uni
versitetas ir dabar Vilniaus 
Universitetas. Be to, testa
mente pasakyta, kad Lietuvos 
Universitetui, kuris yra sosta- 
miestyj. Dabar Lietuvos so- 
stamiestis yra Vilnius. Ta
čiau ten ne Lietuvos Univer
sitetas, bet Vilniaus Universi
tetas.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,'kitokių

PATERSON, N. J.
LDD 84 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 12 d., 10 vai. ryto, 62 Lafay
ette St. Visi nariai būtinai dalyvau
kite, nes turėsime daug naujų ir

Tel. EVergreen 7-1615 License No. L. 886

Daug Užmuša Žmonių Lietu
viais Apgyventuose Warduose 

Automobilių 
daug. Per šių 
nius mėnesius 
negu pernai, 
nesmagūs faktai 
nelaimių kiekis lietuviais ap
gyventuose warduose: Rose- 
lande, 9-tam warde, per šių 
metų tris mėnesius žuvo 21/2 
žmonės; 11-tam warde, 
Bridgeporte, 21/2 žmonės žu
vo; 13-tam warde, Marquette 
Parke, 6 mirtinos nelaimės.

Nelygios skaitlinės randama 
dėlto 
mai 
kiną 
rius

Wardens Milk Co. pieno 
jšvežiotojai išėjo į streiką 22 
balandžio. Kompanija atsisa
kė atnaujinti sutartį su unija 
AFL. šitą streiką remia ir 
CIO unija.

Vietiniai laikraščiai prane
ša, kąd kompanija patrotijo 
40 procentų savo biznio. Pa
tartina ir lietuviams remti šį 
streiką, pagelbėti darbinin
kams laimėti kovą.

Waterburietis.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 12 d. geg., 2 vai. po pie
tų. LDS kambariuose, 15 V2 E. Cen
ter St. Prašau visų narių dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti, taip 
pat bus balsavimas Centro Valdybos. 
Taipgi nariai, kurie negavote po 
naują narį; prašau gauti, nes šis pa
skutinis mėnesis 
nevisai 
Sekr.

Komisija. (110-111)

FRANK DOMIKAITIS
RESL4UR/ICZ.L4

417 Lorimer St. — Brooklyn

Įvairios Naujienos
Įvyko L.D.S. 49 kuopos su

sirinkimas. Nors narių buvo 
neper daugiausiai susirinkę, 
bet susirinkusieji domėjosi or
ganizacijos reikalais. Atliko 
balsavimus į Centro yaldybą, 
išrinko užrašų sekretorių 
draugą Ciplijauską, peš drau
gas žemaitis padavė rezigna
ciją iš priežasties apleidimo 
Waterbury.

Draugas žemaitis buvo ilgą 
laiką be darbo, dabar gavo 
dirbti Hartforde orlaivių išr 
dirbystėje. Gaila, kad drau
gas žemaitis turėjo apleisti 
mūsų koloniją. Bet ką turime 
daryti, kad darbininko yrą 
tokis likimas. Velinam drau
gui pasekmių naujoj vietoj, ir 
veikti ant darbininkų dirvos.

L.D.S. 49 kuopa iš iždo pa
aukavo $3 Ispanijos kovoto
jams už demokratiją,' kurie 
randasi Ęrancijoj, dėl sugrį
žimo namo.

D!NNERSv>;t>>
Motinos Dienai Pyragas

Fibrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
r Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėj. <j

Manhattan Liquor Stor*? rs

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

ZXJsB Shop, Sleeping Ac <cnodations.
Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras ruošia kortų parę, 

sekmadienį, 12 d. geg., LDP Kliube, 
408 Court St. Pradžia 5 v. v. Įžanga 
25c. Gausite ir užkandžių. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti. Bus ir dovanų. — Kom.

(110-111)

WORCESTER, MASS
Sekmadienį, gegužės 12-tą, 

tuvių Svetainėj, 29 Endicott 
LLD moterų kuopa rengia gražų 
koncertą pagerbimui motinų ir jų 
dienos. Programoj dalyvaus žymi 
Worcesterio soliste Alina .Endzcliū- 
tė) Chenienė, Jonas Sabaliauskas, 
Vladas Tumanis, Viktorija Mickiavi- 
čiūtė (smuikininkė), Aido Choras ir 
jo grupės, taipgi panelės Gilligan 
mokinių grupė: Dolores Staliulioniū- 
tė, Diana Repekiūtė, Rūta šalavie- 
jūtė, Paulina Krukoniūtč, Alena Ja- 
nuliūtė, Norma Čepniūtė, Alena Ki-

HUDSON, MASS.
H. L. P. Kliubas rengia šokius, 

šeštadienį, 11 d. geg. Kliubo Svetai
nėje, naudai sušelpimo sergančios 
jaunuolės Helen Grigiūtės. Šokiams 
gros F. Stripinio orkestrą iš Mon
tello. Kviečiame skaitlingai dalyvau
ti. Įžanga 35c. (110-111)

Gegužės 4 d. Vilijos Chorąs 
su L. L. D. 28 kuopa bendro^- 
mis spėkomis turėjo perstaty
mą “Karės Auka.” Tikrai ge
rai suvaidino. Tikrai džiugi
nantis dalykas, kad čia gimę 
merginos ir vaikinai gražiai ir 
aiškiai kalba lietuviškai. Pub
likoj buvo girdėtis užsiganė- 
dįnimas Jošimu. Didžiausj 
kreditą davė Gulbienei, kur 
rią lošė draugė Yesiuliavičier 
nė, ir Juozuko rolėje P. Ma- 
roziukui.

Publikos 
buvo, nes tą

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 90 kuopos susirinkimas 
įvyko balandžio 28 dieną. Iš
rinkta visi darbininkai, komi
sija, gaspadinės ir delegatai 
dėl pikniko ir 15-to Apskričio 
pusmetinės k o n f e r e n cijos. 
Konferencija ir piknikas įvyks 
birželio 16 dieną. Piknikas 
bus pas draugus Skirkevičius 
ant ūkės. Konferencija įvyks 
pas draugus Danielius, 125 S. 
Pearl St. ir prasidės ne vė
liau kaip 10 vai. ryte.

Mūsų kuopa kviečia Ak- 
rono, Clevelando ir farmerių 
delegatus pribūti laiku ir pra
dėt konferenciją. Tai įsitėmy- 
kite visi kuopų delegatai. Kas 
pavėluos, tas gaus papeikimą 
nuo youngstownieciu.

Delegatai gaus pietus po 
konferencijai. O paskui galė
sime nuvažiuoti į pikniką. 
Piknike bus gera muzika ir 
platforma šokiams ir bus gali
ma susipažinti su kitų koloni
jų lietuviais. Įžanga į pikni
ką visiems dovanai.

Konferencija nuo pikniko 
bus tik už poros mylių. Kel
rodis: į pikniką ir Youngs- 
towna važiuokite keliu No. 
422. Privažiavę Lincolno par
ką, matysite užrašą po kairei 
“Lamar Ave.” Biskį pavažia
vę po dešinei rasite ir pikni-

grupių ir pavienių 
Iš senų

• n a u jus 
i lųs ir 
| sudarau 
1 rikoniškais 
R kalui esant ir 
R p a d i dinų tokio
V dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

, kad pasitaiko užmuši 
ant wardų rubežių, aiš 
trafiko saugumo direkto 
Mr. Fleming.

Rep.

NEPAPRASTA' NUOLAIDA!
Jūs dabar galite pirkti G-E 
Model LB6U 6.2 kub. pėdų 
dydžio, 1940 model už 

$119.50
$!» 'už J linų Re”® šaldytuvą. 
$5 įmokėti perkant iv

6 metai Išmokėjimui.

dar mūs kvota 
užbaigta. — S. Kuzmickas, 

(110-111)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
DETROIT, MICH.

Lietuvių Moterų Pažangos Kliubas 
rengia balių pagerbimui Motinų, 11 
d. geg., Draugijų Svet., 4097 Por
ter St. Ęus įvairių valgių, lietuviškų 
kukulių, kaldūnų, švilpukų ir tt. Bi\s 
ir kortų lošimas, laimėtojai gaus do
vanas. Įžangos nebus. Pradžia 7:30 
v. v. Kviečiame dalyvauti. — Kom.

(110-111)

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

(Kampas Roebling St.) ft—

Penktu Jtaslapb
i..,. ' s:? , . . ■ ..ss^asągi 

svarbių reikalų aptarti. Taipgi ne
pamirškite ir pinigų pasiimti ir už
simokėti už 1940 duokles, šiame su
sirinkime svarstysime ar pradėsime 
organizuot autobusus į “Laisvės” 
pikniką, kuris įvyks liepos 7* d., 
Klasčiaus Parke. Taipgi svarstysime 
kada rengsime pikniką mūsų kuopos 
naudai. —J. Bimba, Sekr.

(110-112)
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ŽeStas puslapis
rt*

PARDAVIMAI
Parsiduoda antrarankiai gesiniai 

pečiai, po $3 ir aukščiau, geriausios 
rūšies šeimom virtuviniai pečiai, pil
nai gerame stovyje. Už tą kainą tai 
kaip veltui. Turiu greit parduoti, nes

Ketvirtadienis, Geguž. 9, 1940

NewWko^^^2inios1 Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Miesto Taryba Pasisakė už 
Raganų Gaudymą Miesto

Civile j Tarnyboj
šešiolika balsų prieš ketu

ris, vienam susilaikius, Miesto 
Taryba priėmė Al. Smith’o, 
J r.,. rezoliuciją, kuria pasisa
koma kamantinėt-šniukštinėt 
veiklą Civilės Tarnybos Ko
misijos ir jos prezidento Paul 
J. Kern.

‘Taryba savo posėdyje perei
tą antradienį taip pat priėmė 
Hearsto įkvėptą rezoliuciją, 
kuria įsakoma visuose miesto 
teismuose pradėt sesijas su 
vėliavos sveikinimo ceremoni
jomis—viskas po komanda.

Priimta Baldwino-Earle re
zoliucija sutaupint miestui 
$200,000 lėšomis tų miesto 
tarnautojų, kurie uždirba po 
$1,800 ir po mažiau per me
tus.

AIDIEČIAMS
Aido Choro pamokos šią sa

vaitę atkeliamos diena anks
čiau—įvyks šį vakarą, ketvir
tadienį, gegužės 9-tą, lygiai 8 
vai. vakaro,, Liet. Am. Piliečių 
Kliubo salėje, 280 Union Avė., 
B'rooklyne.

Aldona Žilinskaitė.

Kriaučiams
Nacionalės Amalgameitų 

Konvencijos proga, unija nu
sitarė turėt specialę amalga
meitų dieną Pasaulio Parodoj, 
bendrai nupirko visiems uni- 
jistams įžangos bilietus, kurie 
jau išdalinti šapų čermanams. 
Bilietus kriaučiai gauna be 
ekstra mokesties, už bendrai 
per uniją sumokėtą sumą kon
vencijos reikalams. Paprašyki
te bilieto pas savo čermaną.

Kriaučių diena parodoj bus 
šeštadienį, gegužės 18-tą.

Senas Kriaučius.

Keltuvų Darbininkai 
Už Atskirą Uniją

Virš tūkstantis viešbučiuose 
keltuvų operatorių, kurie iki 
Šiol buvo dalimi Bildingų Ap
tarnautojų- Unijos Lokalo 32- 
A, pereitą antradienį savo su
sirinkime nutarė susidaryt at
skirą uniją. Tą žygį unijistai 
sako buvę priversti daryt, 
“kad išlaikyt ir apsaugot savo 
teises prie demokratiškos uni
jos.“

Unijistai skundėsi, kad lo- 
kale jiems demokratinės tei
sės uždraustos, nesą buvę re- 
guliario narių mitingo, kur jie 
galėtų ,iškelti savo reikalus.

Keltuvų operatorių mitingas 
įvyko antradienio popietį, 
viešbutyje Edison, N. Y.

Skaito SLA Balsus
šiomis dienomis SLA cent- 

ralinėje raštinėje New Yorke 
komisija skaito balsus balsavi
mų į pild. tarybą. Mūsų žinio
mis, komisiją sudaro St. Vitai- 
tis, S. Strazdas ir kun. Valad- 
ka, iš Scranton, Pa.

SLA sekretorius p. Vinikas 
prieš keletą dienų buvo atsi
klausęs “Laisvės” redakcijos 
darbininkės ir SLA 38 kuopos 
sekretorės, Stepanijos Sasnos, 
ar ji sutiktų įeiti į balsų skai
tymo komisiją. Vinikas manęs 
sudaryti komisiją tokią, ku
rioje būtų atstovauta visos tos 
sriovės, kurios dalyvavo balsa
vimuose : tautininkai, “socia
listai” ir pažangieji SLA na
riai. “Bet,” pridėjo p. Vinikas, 
“mano šis užkvietimas dar ne
reiškia, kad šie asmenys ko
misiją sudarys; pasiųsiu prezi
dentui užgirti arba atmesti.”

Na, prezidentas ir “užgy- 
rė“. Bagočius užsimanė turėti 
balsų skaitymo komisijoj du 
saviškius, o pažangiesiems 
SLA nariams, kurie jį kadaise 
rėmė, atkišo špygą,—Sasną iš
metė iš komisijos.

Tokia yra pas tuos žmones, 
kurie save socialistais vadina
si, demokratija. Tokis tai fra- 
temalizmas pas juos prakti
koj! Viešpatie, apsaugok nuo 
tokios demokratijos!

Koresp.

LLD Kuopos Susirinkime Aiš
kins Norvegijos Žuvimą ir 

Karo Pavojų Balkanuose
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 1-mos kuopos susirinki
me šį vakarą, gegužės 9-tą, 
apart organizacinių reikalų, 
bus aiškinama reikšmė Norve
gijos žuvimo, taipgi gręsiantis 
karo pavojus Balkanuose. To
dėl į šį susirinkimą yra kvie
čiami ne vien nariai, bet visi, 
kurie domisi tais klausimais. 
Įvyks “Laisvės” salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyn.

Nariai prašomi susirinkti 
lygiai 7:30, kad sdspėtume 
užbaigti organizacinius reika
lus.

Organizatorius.

Išbandėm Vasaros Orą ■
Gegužės 7-tos popietį tem

peratūra buvo pasiekus 78 
laipsnius. Daugelyje tvankių 
miesto krautuvių ir restaura- 
nų jau zirzė vėdintuvai-fenai. 
Normališka tai dienai tempe
ratūra skaitoma 58 laipsniai, 
žinoma šalčiausia geg. 7-ta, 
39 laipsniai, buvus 1891.

J. Elmanas Metė Darbą 
“Gadynėje”

J. Elmanas, ilgai dirbęs 
“N. Gadynėje” linotypistu, 
šiomis dienomis iš ten pasi
traukė.

Atsišaukimas į Brooklyno Lietuvių Visuomenę

Mylintiems Meną
reikia ištuštinti vietą. Prašau tuo
jau kreiptis šiuo antrašu. M. Dobins, 
194 Reid Avė., Apart. 1, Brooklyn, 
N. Y. (110-112)

Norint kuo nors gėrėtis, 
grožėtis, pirm tą gražmeną 
reikia sutvert, pagamint. Ly
giai taip būna ir su menu bei 
menininkais. Dėlto visiems 
meno mylėtojams norim pri
minti, jog apart pasigrožėji
mo nepaprastai puikia pro
grama šaknaitės mokinių kon
certe šį sekmadienį, gegužės 
12-tą, mus laukia ir pareiga 
paremti menininkus finansi
niai ir moraliai, padėti juos 
auklėti, savo skaitlingu atsi
lankymu suteikt jaunesniems 
menininkams energijos augti.

Šalinaitės mokinių koncer
tas įvyks gegužės 12 d., 7-tą 
vai.’ vakare, Shubert Hali, 
prie Broadway, Monroe ir 
Howard Ave. (BMT Gates 
Ave. stotis) Brooklyne. Įžan
ga $1. Bilietai prie durų ne
bus parduodami, reikia įsigyti 
iš anksto.

PHILADELPHIA, PA.
Parsiduoda čeverykų krautuvė. 

Čia laikau naujų čeverykų pardavi
mui ir taisau senus. Yra įruošta visa 
reikalinga čeverykų taisymui maši
nerija. Galiu parduoti su namu ar
ba be namo, vien tik bizni. Reikalas 
verčia greit parduoti, nes einame j 
kitą biznj. Jau 15 metų kaip laiko
me šį biznj. Galima iš jo puikiai pra
gyventi ir dar dolerj-kitą galima su- 
taupyt. Lietuviais apgyventoje vie
toje. Kreipkitės: John Shimkunas, 
1536 So. 2nd St., Philadelphia, Pa.

(109-114)

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

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

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

Daug Serga Skarlatina

SUSIRINKIMAI
Namų Savininkų Dėmesiui
Didžiojo New Yorko lietuvių namų 

savininkų organizacijos susirinkimas 
įvyks penktadienį, gegužės 10 d., 8 
vai. vakaro, grab. Shalins-Shalinsko 
įstaigoj, 84-02 Jamaica Avenue, 

Į Woodhaven, N. Y.
Visi organizacijos nariai malonėki

te dalyvauti susirinkime. Kviečiame 
atsilankyti ir tuos namų savininkus, 
kurie dar nepriklauso prie namų sa
vininkų organizacijos, nes šiame su
sirinkime bus gera proga susipažinti 
su organizacijos darbuote ir tapti 
organizuoto veikimo dalyviais. — 
J. P. Mačiulis, pirm. (110-111)

Pereitą savaitę Brooklyne 
buvo 338 nauji susirgimai 
Skarlatina, 59 daugiau, negu 
savaitė prieš tai. Padaugėję ir 
susirgimai tymais. Kokliušu ir 
plaučių uždegimu susirgimai 
sumažėjo.

Nuo visokių priežasčių per 
savaitę mirė 530 asmenys, iš 
tų 6 žuvo auto nelaimėse. Viso 
dėl auto nelaimių Brooklyne 
šiais metais jau žuvo 100 as
menų.

Gimė per savaitę 820.

MASPETH, N. Y.
Šį ketvirtadienį, gegužės 9 d., 8 v. 

vakaro, Zabielskio svetainėje, įvyks
ta ALDLD 138 kuopos mėnesinis su
sirinkimas. Visi minėtos kuopos na
riai kviečiami dalyvauti. — Sekr.

(109-110)

TDA NARIAMS
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

S

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 Barberlai

J. GARŠVA
GraboHus-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

Serga—Sveiksta
■Vytautas Zablackas, “Lais

vės“ linotypistas, pereitą sa- 
.vaitę sirginėjęs, bet bandęs 
nepasiduot ligai, šią savaitę 
jau neatėjo darban. Kazys 
Kwarren, “Laisvės” presma- 
nas, irgi jau nuo pradžios sa
vaitės nedirba. Abu serga 
gerklės ligomis.

Anna Buivydienė, pereitą 
savaitę stiprokai sirgus gerk
lės liga, baigia pasveikti.

M. Mikalauskienė sveiksta 
labai palengva, bet eina ge
ryn.

E. Andruškevičienė, jau il
gokas laikas nesveikuojanti, 
ateinančią savaitę eis ligoni
nėn operacijai.

< Linkime ir laukiame visų 
draugų-draugių greito pasvei
kimo.

Dr. Eric Eisner, 56 m., ma
nomas buvus žymiu daktaru 
Vokietijoj, rastas pasikoręs 
savo apartmente, 730 W. 
180th St., N. Y. Buvo neseniai 
atvykęs iš EUfbbos.

(Prisiųsta)
Gerbiamieji:
Kiekvienas mūsų džiaugia

si,. kad Lietuva atgavo savo 
sostinę Vilnių. Kiekvienas mū
sų, tačiau, žino, kad ta sosti
nė su apylinkėmis grįžo nu
alintos ir kenčia didžiausią 
skurdą. Mes visi žinom, kad 
per 19 metų Vilnius buvo ap
leistas Lenkijos valstybės už
kampis, nuo ko visi jo gyven
tojai kentėjo, bet ypatingai 
lietuviai bei gudai.

Spauda jau gana plačiai in
formavo apie mieste bei kai
muose rastą skurdą. Lietuvos 
valdžios pasiųsti sanitariniai 
būriai kaimuose rado klestin
čią trachomą ir kitas užkre
čiamas ligas. Į naujai Lietu
vos valdžios atidarytas mo
kyklas renkasi nusilpę, išalkę 
vaikučiai, be marškinių ir ko
jeles apvynioję šiaudais bei 
maišagaliais.

Lietuva deda milžiniškas 
pastangas prie motinos Lietu
vos sugrįžusiųjų būklei page
rinti bei vargui sušvelninti, 
kad visi vilniečiai pajustų mo
tiniškąją meilę ir rūpestį. Ir 
visi Lietuvos gyventojai, be 
skirtumo—tiek maži, tiek di
deli—neša dideles aukas. Mie
stelėnai, valdininkai ir pirk
liai, aukoja pinigais; ūkinin
kai duoda grūdų sėkloms, 
maistui. Kiekvienas Lietuvos 
pilietis aukoja kuo beišgalė
damas. Sudėtoji pagalba sie
kia milijonus litų.

Neturime, tačiau, pamiršti 
Lietuvos sąlygų—ultimatumų, 
ekonominės bei politinės kri
zės, gi paskutiniu metu atbė- 
gėlių našta—Lietuvos kelią 
nuklojo erškėčiais. Didžiųjų, 
senų ir turtingų, valstybių 
vairuotojams sunku šiandien 
rasti tikrą kelią, gi mūsų, jau
nos ir ūkiškai silpnos valsty
bės, Lietuvos visuomenė ir jos 
vairuotojai džiugina mus ir 
kelia pasididžiavimą savo ne
nuilstamais darbais bei išmin
tinga politika, saugodami Lie
tuvos laisvę ir keldami šalies 
gerovę.

Matydami -Lietuvos visuo
menės milžiniškas pastangas 
ir visa išeivija, viso pasaulio 
lietuviai, noriai padeda ir pa
gal išgalių aukpja, kad tik to

ji Lietuvos laisvė būtų išlaiky
ta ir kad Vilniaus lietuvių 
vargas mažėtų.

Visa eilė Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Kanados mie
stų, turinčių didesnį skaičių 
lietuvių, jau sutvėrė komite
tus, kad organizuotai jieškoti 
kelių sėkmingai pagalbai. Vie
nur buvusieji V. V. S. skyriai 
persiorganizavo į Vilniaus 
Fondus arba Vilniui Remti 
Draugijas, kitur susidarė sa- 
vystovūs komitetai.

Laikas ir mūsų, New Yor- 
kui su apylinkėmis, mietui su
daryti tokį komitetą ir pasku
bėti su pagalba.

Tad mes, žemiau pasirašę, 
imamės iniciatyvos sušaukti 
steigiamą susirinkimą tokiam 
komitetui sudaryti. ir kviečia
me visas organizacijas, drau
gijas bei pavienius brolius ir 
seses lietuvius prisidėti .prie 
bendro svarbaus, skubaus ir 
tautai naudingo darbo. f

Steigiamas susirinkimas bus 
Lietuvių Susivienijimo salėje, 
197 Grand Street, Brooklyne, 
gegužės 14 d., 1940 m.

Kviečiami dalyvauti visi, 
kam tik rūpi Vilniaus ir vil
niečių reikalai.

A. Benderis
P. Bukšnaitis ‘
J. Ginkus
P. Jurgeli-ūtė
M. Kižiūtė
J. Krūzė
R. Kurdinaitis
P. Narvydas
J. Paulauskas
Dr’. A. Petriką
Dr. A. šliupaitė
J. Steponaitis
St. Strazdas
J. Sagys
F. Stankūnas
Dr. J. Valukas
Mrs., Valukas
O. Valaitienė
J. Valaitis
V. Vyšnius
V. Ubarevičius
Dr. M. Vinikas.

Susirūpinęs nepavykimu bi
znyje, H. Mangold, 54 m., 
444 W. 43rd St., N. Y., persi
šovęs savo apartmente.

Jau išparduota $1,250,000 
vertas Pas. Parodos įžangos 
bilietų. ' '

SSSR

Keturi ginkluoti plėšikai vi
dudienį užšokę ant paslo ma
šinos palaipų mašinai sustojus 
raudonoms šviesoms prie W. 
48th St. ir 7th Avė., N. Y., 
ir atėmę $21,239, vežamų 
bankan.

Ch. Lendina, 22 Patchen 
Avė., nuteistas 10 metų kalė
ti už dalyvumą plėšime, ku
riame iš Grosfield House, Inc., 
atimta $2,000 algų pinigų.

Mrs. H. R. Nichols, teisme 
prašydama divorso nuo savo 
vyro, norėjo atsisakyt alimo- 
nijos, bet jos tėvo pareikala
vimu teįsmas patvarkė alimo- 
niją mokėt.

Fred Englander, 18 mėne
sių vaikutis, prigėręs pėdoj 
vandens netoli savo namų Far 
Rockaway.

BROOKLYN, N. Y?
Aido Choro Nariams

Šiuomi pranešu, kad Aido Choro 
praktikos įvyks šį ketvirtadienį, geg. 
9 d., vieton penktadienio, Lietuvių 
Piliečių Kliube, 280 Union Avė., 8 
v. v. Prašome narių dalyvauti. — 
Valdyba.

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Dabar galima pasirandavot “Club 
880“ bankletams, vestuvėms ir kito
kiems pokiliams. Vieta, graži, yra už
tenkamai vietos krėslams ir yra gra
ži svetainė šokiams. Draugiška at
mosfera. Galima užsiregistruoti bile 
kada. Antrašas: Club 880: 880 Ja
maica Ave., i (Cypress Hills), Jamai
ca, N. Y. 110-112)

ESTATE OF

Tel. Virginia 7-4499

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Oppbsite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas

liquors

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

sokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT 
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated•
J. LeVANDA—-E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS
•

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Pasirandavoja gražus, didelis kam
barys, su dviem langais. Jamaicos 
kalno sekcijoj. Netoli 8th Avė. arba 
BMT stočių. Šalavėjus, 151-14 — 
85th Dr., Jamaica, N. Y. (110-112)

rzt.įg’> u-ry

■aįi.

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

dovanom Motinos Dienai• Mes patariame šiuos daiktus
; YOUR OLD Watch 
: 11

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

ROBERTU 
LIPTON :

JEWELER •
Įsteigta 1892 •

701 GRAND STREET 4 
BROOKLYN, N. Y. J 

Tarpe •
G raliam & Manhattan A ves. • 

Tel. Stagg 2-2173 *
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą •

> •• :--

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

TRADE IT IN FOR A

I7JEWEL 

Bulovą
nuo $1.50 augštyn 

Daimantai 
Melsvi-balti ir perfekto

>

SKELBKITES “LAISVĖJE”




