
Dabar kiekvienas lietuvis gali 
matyti ir didžiuotis, kaip lai
minga yra Lietuva Sovietų Są
jungos protekcijoje. Visi ne- 
vierni Tamošiai ir visi mela
giai, kurie giedojo Lietuvai am
žiną atilsį, kai ji pasirašė apsi
gynimo sutartį su Sovietų Są
junga, dabar turėtų viešai at
likti didelę išpažintį.
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Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didelė atrama šiam 
lietuviškos liaudies 
dienraščiui.
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Jau pleška Holandija, Belgija 
ir Luxemburg. Jos virto arena 
baisių imperialistų susikirtimų. 
Jų laukai ir miestai teriojami. 
Jų žmonės žudomi.

Galėjo tokia baisia arena būti 
ir Lietuva, Estija ir Latvija. 
Jas išgelbėjo Sovietų Sąjunga.

Amerikos* lietuvių širdį spau
džia tik tas žinojimas, kad Lie
tuvos viduje viešpatauja žiauri 
priespauda. Miesto darbininkas 
ir kaimo artojas vaitoja po tau
tininkų kieta kurka.

Kaip atrodo, tai greitam su
sitaikymui tarpe Anglijos-Fran- 
cijos ir Vokietijos progos nebe
simato. Prasidėjo tikras karas. 
Dabar turės vieni kitų imperia
listai spėkas išbandyti — išban
dyti kančiomis ir krauju darbo 
žmonelių.

Sa*kėme, kad išaušęs pavasa
ris atneš dar istorijoje negirdė
tą kraujo sėją. Dabar taip yra.

Ot, kad Vokietijos, Anglijos 
ir Franci jos darbo žmonės su
siprastų ir pakeltų savo kumštį 
prieš savo valdonus! Karas 
tuojau sustotų. Deja, to susi
pratimo nesimato.

Nejaugi upeliai kraujo turės 
nutekėti, kol, kaip 1917-1919 
metais, tų kraštij darbininkai 
audringai pakils ir apsidirbs su 
savo tironais? ; • <

Komunistai šaukia ir ruošini 
juos tai garbingai valandai.

seniai jie 
maršrutą 
Kalbėtoją 
Drg. Prū-

Man atrodo, kad Massachu
setts draugams reikia duoti vel-

* nių tiek ir tiek. Taip 
nutarė rengti platų 
ir j ieškojo kalbėtojo, 
gavo pirmos klasės.
seika labai seniai apsiėmė jiems 
patarnauti.

Bet kiek teko pastebėti iš ko
respondencijų, tai maršrutas 
suruošta labai prastai. Patingė
ta ar nenorėta nuoširdžiai pra
kalbas garsinti. Todėl mitingai 
neskaitlingi.

Toks nepaisymas tokio svar
baus reikalo yra nedovanoti
nas. Kam turbavoti kalbėtoją, 
gaišuoti laiką, daryti išlaidas, 
jei nemanoma pasidarbuoti iš 
peties, idant pačioms organiza
cijoms, kurios maršrutą rengė, 
būtų naudos?

Vakar New Yorke didžiulė
je Madison Square Garden sve
tainėje masiniu mitingu atsida
rė Amalgameitų Rubsiuvių 
Unijos konvencija. Keli šimtai 
delegatų gal kelioliką dienų lai
kys sesijas. Daugiausia laiko 
praleis apsidairymui po New 
Yorką, klausymui vadų ir poli
tikierių prakalbų.

Nė pranašu nešant galima at
spėti, kad Hillmanas pravarys 
rezoliuciją, užgiriančią Roose- 
velto kandidatūrą trečiam ter
minui. Hillmanas pasiūlys ir 
niekas nesipriešins. Nesigirdėti 
Hilmano politikai smarkios opo
zicijos.

Jau ir Amalgameitų unijoje 
biurokratinė mašina užvaldžius 
viską. O reikalų yra daug. Eili
nių darbininkų būklė nepavy
dėtina'— ir mažai jie bedirba 
ir nedaug teuždirba. Visur 
viešpatauja unijos vadukų ir 
bosų sauvalė.

laidelė, svarbi unija. Kadaise 

buvo labai kovinga. Dabar iš
sižadėjo ir Gegužinės. Vadovy
bė permirkus pačiu dešiniausiu 
socialdemokratizmu.
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VOKIEČIAI PASIEKĘ AMSTERDAMU 
GRASINA APSUPT LIEGE BELGI

JOJE; SUNAIKINO 4 LAIVUS

Pašėlusios Italų
Demonstracijos

Prieš Talkininkus

TALKININKAI TRAUKIA PAGALBON 
BELGAM, HOLANDAM; JŲ LĖKTUVAI 
PADARO DAUG NUOSTOLIŲ NAZIAM

Berlin, geguž. 13.—Me
chanizuota vokiečių armija 
pasiekė Holandijos didmies
tį Amsterdamą, prie jūros- 
įlankos.

Vokiečiai praneša, kad 
jie užėmę visą šiaųr-rytinę 
Groningen provinciją; pra
laužę apsigynimo linijas 
tarp Zwolle ir Arnhem ir 
Amersfoort-Rhenen.

Jūros pakraštyje ties 
Flushingu, Holandijoj, vo
kiečių lėktuvai bombomis 
nuskandinę tris kareivinius 
Anglijos laivus ir vieną ži
balinį anglų laivą.

Amsterdam, Holandija.— 
Holandai sako, kad jie at
siėmė iš vokiečių visą Rot
terdam miestą su prie
plauka. ,

FRANCŪZŲ PAGALBA 
BELGAMS

Paryžius, geg. 13.—Fran- 
Icūzai praneša, kad jų ka- 
Iriuomenė pasiekė tvirtoviš- 
ką Liege miestą, rytiniai- 

j vidurinėje Belgijoje; siun- 
Ičia vis daugiau pagalbos 
belgams.

Lietuvos Konsularinė 
Sutartis su Jungti
nėmis Valstijomis

Washington, D. C., gegu
žės 10 d.—Šiandien čia pa
sirašyta konsularinė sutar
tis tarpe Lietuvos ir Ame
rikos. Lietuvos vardu su
tartį pasirašė P. Žadeikis, 
Lietuvos nepaprastas pa
siuntinys, o J. A. V. vardu 
sutartį pasirašė Cordell 
Hull, Amerikos valstybės 
sekretorius.

C. Hull pareiškė vilties, 
kad ši sutartis patarnaus 
abiejų kraštų interesams ir 
labiau suartins abiejų kraš
tų piliečius; jis taipgi pa
linkėjo laimingos ateities 
Lietuvai.

Lietuvos atstovas padė
kojo už draugiškumo žod
žius ir pareiškė įsitikinimą, 
kad seniai lauktoji’sutartis 
bus papildomų draugišku
mo ryšiu tarpe abiejų kraš
tų ; Lietuvos pasiuntinys 
taipgi padėkojo už sutar
ties ruošimo kooperaciją ir 
palinkėjo pilno gerbūvio 
Jungtinėms Valstijoms.

Konsularinė sutartis bus 
tvirtinama per Lietuvos 
seimą ir Amerikos kongre
są. Patvirtinimo raštais bus 
pasikeista Kaune, ir po to 
sutartis įsigalios per 30 
dienų.

Amalgameitai turėtų pri
siminti savo kovingą praeitį. 
Kovingumas jiems daug laimė
jo — išvilko juos iš klaikios 
“sweatšapių” nevalios. Konser
vatizmas tuos laimėjimus vieną 
po kitam atima
niai atims visus, jeigu unijos 
eiliniai nariai laiku 'nepabus.

ir palaips-

Keli Liege’o Fortai Jau 
Vokiečių Rankose

Berlin, geg. 13.—Vokie
čiai teigia, kad jų armija iš 
Maastricht, Holandijos, nu
žygiavo 13 mylių į vakarus 
nuo Liege Belgijoj; užėmė 
ten geležinkelio stotį War- 
emme ir grąsina atkirst 
Liege iš vakarų pusės. Stip
riausias Liege’o fortas Eb- 
en Emael vokiečių rankose; 
jie taipgi užėmė kelis kitus 
to miesto fortus ir pusiau 
prasigrūmė per jo tvirto
vių liniją, kuri yra 20 my
lių pločio.

Vokiečiai pralaužė tvirto- 
viškas belgų pozicijas prie 
strateginio Albert kanalo 
ir perėjo per tą kanalą į 
vakarų pusę.

Vokiečiai užvaldė visą 
Luksemburgą; jie smarkiai 
bombarduoja francūzų Ma
ginot tvirtovių liniją tuoj į 
vakarus nuo Luksemburgo.

Šėlsta orlaivių kovos tarp 
francūzų-anglų ir vokiečių. 
Pietinėje Belgijoje siaučia 
smarkūs mūšiai tarp vokie
čių ir belgų-talkininkų.

Vokiečiai Sunaikinę Du 
Karinius Anglijos Lai
vus ir Submarina
Berlin. —• Vokiečiai oro 

f 

bombomis nuskandino Šiau
rinėje Jūroje vieną iš nau
jausių Anglijos šarvuotlai
vių ir sužeidė kitą anglų 
šarvuotlaivį ties Narviku, 
Norvegijoj.

Be to, vokiečių lėktuvai 
nuskandinę vieną Anglijos 
naikintuvą, o kitą sužeidę 
Narviko įlankoj.

London. — Anglai pripa
žįsta, kad vokiečiai nuskan
dino ar suėmė Anglijos sub- 
mariną “Seal”, 1,520 tonų, 
ties pietine Švedija-Norvę- 
gija. Šis submarinas buvo 
pastatytas pernai ir kašta
vo 2 milionu dolerių.

Iš AMALGAMEITŲ 
SUVAŽIAVIMO

New York, geg. 13.—De
mokratų senatorius R. F. 
Wagner, kalbėdamas suva
žiavimui Amalgameitų Rub- 
siuvių Unijos Madison Sq. 

-Gardene, labai gyrė prezi
dentą Rooseveltą ir Naująją 
Dalybą.

Suvažiavime dalyvauja per 
1,000 delegatų.

Kaunas, gegužės 10 d.— 
Lietuvoje vėlyvas sausas 
pavasaris. Trūksta pašarų.

Kaunas.—Lietuvoje vieš
patauja darbo nuotaika ir 
pasitikėjimo atmosfera.

Kaunas.—Paskutinių die
nų karo suaktyvėjimas va
karuose Lietuvos neliečia.

Roma, geg. 13.—šėlsta 
italų demonstracijos prieš 
Angliją ir Franci ją. De
monstrantai baisiai niekina 
ir pajuokia Angliją ir Fran
ci ją, ir grūmoja joms.

Valdžios kontroliuojama 
italų spauda užgiria tokias 
demonstracijas.

London, geguž. 13.—Ang
lija įsakė savo piliečiams

ir važiuotapleisti Italiją 
namo.

Spėjama, kad 
kitos Italija gal įstosianti
į karą prieš talkininkus.

Anglai Nukirtę Žemyn 45 
Vokiečių Lėktuvus

po dienos

Roma, geg. 13.—Fašistų 
partijos laikraščiai rašo, 
kad Italija tik laukia Mus- 
solinio įsakymo žygiuot ka- 
ran prieš Angliją ir Fran- 
ciją.

NAUJAS SLAPTINGAS VOKIEČIU PA
BŪKLAS PRIEŠ TALKININKUS

Berlin.—Tik saujelė vo
kiečių, nuleistų parašiutais 
iš lėktuvų, tuoj aus užėmė 
tvirčiausią Liego fortą 
Eben Emael, Belgijoj, ir 
paėmė į nelaisvę 1,200 bel
gų kareivių su jų koman- 
dieriais.

Kariniai įvairių šalių at
stovai spėja, kad vokiečiai 
tame žygyje vartojo kokį 
nors slaptą pabūklą. Gal 
tai buvus baisiai galinga 
bomba, kuri gali suardyti 
kelis miesto blokus; gal tai 
buvęs 
liepsnų 
slaptas 
taisas,
kad priešų kanuolės nešau
na ir jų šoviniai nesprogs
ta.

kokių neatlaikomų 
šmirkštėjas; gal 
magnetiškas prie- 

kųris padaro taip,

Bet dauguma svetimšalių 
karininkų Berlyne spėja, 
jog vokiečiai prieš tą Bel
gijos tvirtumą pavartojo 
naujas migdomąsias dujas, 
kurios apmarina priešo ka
reivių nervus ir padaro 
juos bespėkiais per tam tik
rą laiką. Tos dujos esan
čios beveik neužuodžiamos 
ir iš arti biskį kvepiančios 
panašiai kaip jurginai. Jos 
neskaudina žmogų, įtrau
kiantį šias dujas į plaučius, 
ir jis tik laikinai liekąs 
kaip apmigdytas bei supa
ralyžiuotas. Paprastos prieš
dujinės maskos neapsaugo 
nuo šitokių dujų, ir vokie
čiai turi skirtingas, tam ty
čia maskas prieš šitokius

1 gesus.

London. — Anglų orlai
viai nuolat bombarduoja 
vokiečių kariuomenės sutel
kimus bei maršavimus, ge
ležinkelius ir vieškelius Ho- 
landijoje. Be kitko, anglai 
iš oro bombardavo vokiečių 
tankus ir šarvuotus auto
mobilius Belgijoje.

Anglų lėktuvai padarė 
daug nuostolių stovykloms 
vokiečių orlaivių Holandi- 
joje; bombomis apdaužė vo
kiečių traukinius tarp Rhei- 
no upės ir Holandijos rube- 
žiaus.

Nors vokiečių orlaiviai 
įnirtusiai bombarduoja tal
kininkų kariuomenę siun
čiamą pagalbon Belgijai ir 
Holandijai, vis tiek anglų ii 
francūzų kariuomenė pra
eina į Belgiją ir Holandija.

Anglų oro ministerija tei
gia, kad jų orlaiviai nukir
to žemyn 45 vokiečių lėktu
vus iki pirmadienio.

Pasak Vokiečių, Tai Jy 
Lėktuvai Padarę Daug 

Žalos Priešams

VOKIEČIAI SUNAIKINĘ 320 
PRIEŠU LĖKTUVŲ

Berlin, geg. 13.—Vokie
čiai praneša, kad jie vien 
sekmadienį sunaikinę 320 
anglų, francūzų ir belgų 
lėktuvų; o iš savo pusės tą 
dieną jie praradę tiktai 31- 
ną lėktuvą.

Vokiečių komanda skel
bia, kad jie jau užėmę svar
biausius, centralinius Liege 
miesto fortus, Belgijoj.

E XT R A
Berlin, geg. 13.—Vokie

čiai užėmė visus svarbiau
sius Liege tvirtumos fortus 
Belgijoj.

London, geg. 13.—Nauja
sis anglų karo ministeris 
Anthony Eden pastatė ka
rines jėgas saugot Angliją, 
kad į ją nenusileistų vokie
čių kareiviai parašiutais' iš 
lėktuvų.

London, geg. 13.—Jau at
bėgo čia Holandijos sosto 
įpėdinė, karalaitė Juliana 
Su savo vyru vokiečiu Ber- 
nhardu ir dviem vaikais.

Kaunas. Plaukia gau
sios, ekskursijos į Vilnių.

Berlin, geg. 13.—Vokie
čiai rengiasi šturmuot ir iš 
laivų Amsterdamą, Holan
dijos didmiestį.

VOKIEČIŲ ARMIJA PA
SIEKĖ ROTTERDAMA

. Berlin, geg. 13.—Holan
dai buvo paskelbę, kad jie 
p a 1 i u o s avę Amsterdamą 
nuo vokiečių parašiutistų. 
Tuo pačiu laiku mechani
zuota vokiečių armija iš 
Amersfoorto atmaršavo į 
Rotterdamą ir susijungė su 
savo parašiutistais tenai. Vi
sai atkirsta šiaurinė Holan
dija, daugiau kaip trečdalis 
visos šalies.

W ashing ton.—Senatoriai 
Wheeler, Norris ir Johnson 
smerkia kongresmano Ma- 
y’o reikalavimą bargan 
pardavinet talkininkam gin
klus ir kitus karo reikme
nis.

Washington, geg. 13.— 
5,000 motinų atsiuntė pra
šymą Rooseveltienei, kad 
jinai paveiktų prezidentą 
Rooseveltą netraukt Ameri
ką į Europos karą.

Paryžius, geg. 13.’—Pran
cūzai sako, kad mechani
zuota jų kariuomenė sumu
šė vokiečių mechanizuotą 
armiją už 10 mylių į šiau
rių vakarus nuo Liege, Bel
gijoj.

Berlin. — Vokiečių orlai
viai be atlaidos bombar
duoja kariniai svarbius 
punktus Francijoj, Belgijoj 
ir Holandijoj. Jie apardė 
bei sunaikino didelį skai
čių lėktuvų stovyklų tuose 
kraštuose. Vokiečių lakūnai 
padegė ten orlaivių pasto
ges ir gazolino Sandėlius; 
susprogdino ir amunicijos 
sandėlius įvairiose vietose, 
kaip sako vokiečių koman
da:

Vokiečių lėktuvai sunai
kino 30 orlaivių Evreux ir 
36 Orleane, Francijoj, pa
čiose orlaivių stovyklose.

Oro kovose vokiečiai nu
kirto 52 talkininkų lėktu
vus, o vokiečių priešorlaivi- 
nės kanuolės nušovė žemyn 
12 priešo lėktuvų.

Vien gegužės 11 d. vokie
čiai tikrai sunaikinę 30C 
priešo orlaivių.

Sekmadienį vokiečiai nu
šovę žemyn 58-nis talkinin
kų lėktuvus, tame skaičiuje 
20 anglų lėktuvų.

Pagal vokiečių praneši
mą sekmadienį, tai jie šiuo 
tarpu buvo praradę tik 35 
savo lėktuvus Belgijoj, Ho
landijoj ir Francijoj.

Anglų lėktuvai bombar
davo kai kuriuos geležinke
lių centrus ir miestus va
karinėj Vokietijoj, bet pa
sak vokiečių, tai mažai nuo
stolių padarę.

Paryžius, geg. 13.—Pran
cūzai sako, kad vokiečių or
laiviai bombarduoja. Fran- 
cijoj miestus, kurie neturi 
karinės reikšmės.

Tokio, geg. 13.—Prisibi
jodama Japonijos, Anglija 
ketina nesiųsti savo armi
jos į holandišką Rytinę In
diją. ORAS.—Būsią lietaus.

Paryžius. — Francūzai 
praneša sekamus savo žy
gius prieš vokiečius:

Francūzų orlaiviai ir to
liau sėkmingai atakuoja vo
kiečius tarp Albert kanalo 
ir Meuse upės Belgijoj, 
ypač tiltus ir kitus susisie
kimus; nušovė žemyn aš
tuonis priešo lėktuvus.

Francūzų kariuomenė, 
sakoma, reguliariai žygiuo
ja pirmyn vidurinėje Belgi
joje. Ardennes kalnuose 
įvyko žiaurūs susikirtimai 
tarp belgų-francūzų ir vo
kiečių.

Smarkiai veikia vokiečių 
lėktuvai, bombarduodami 
kariškai svarbius punktus 
šiaur-rytinėje Francijoje. 
Prieš juos energingai vei
kia talkininkų orlaiviai ir 
priešorlaivinės kanuo 
Talkininkai nukirto žen 
30 vokiečių lėktuvų.

Brussels, Belgija. — 
gai teigia, kad Belgijoje 
šiol viso nušauta žemyn 
vokiečių lėktuvų.

______  . %

Amsterdam, Holandija.— 
Holandai praneša, kad 
kariuojnenė be 
nuostolių pasitrau 
vokiečių į vakarinę p 
Yssel ir Meuse upių. ? 
vyko holandam talkon 
francūzai.

Holandai išžudė didelę 
daugumą tų vokiečių, kurie 
buvo parašiutais iš orlaivių 
nuleisti žemyn. Holandai 
baigia atkariaut Rotterda- 
mą nuo vokiečių parašiu
tistų. 
siūtis 
kius /
priekyje, kaipo .apsaugą 
nuo holandų kariuomenės 
kulkų.

ako, kad tie para- 
pagrobią nekariš- 

landus ir statą juos

f®

ft®

(J

’Lietuvos Žydai Išeivijoje 
Kaipo Lietuvos Patriotai 
Jau ne kartą esame pa

tyrę, kad Lietuvos žydai iš
eiviai ne tik pasilieka išti
kimi Lietuvai, bet yra ir di
deli patriotai. Štai ir da
bar?. gavome laišką, gražia s.: 
lietuvių kalba parašytą, ku
rį čia paduodame:

“Aš, J. Vakeris, buvęs 
Pandėlio žydų mokyklos 
mokytojas, turiu garbę pra
nešti, kad nuo gegužės 5 d. 
Edmonton, Canada, 
jo veikti lietuvių 
Bus dėstoma lietuvių 
ha, gramatika, 
torija ir geografija, 
mokyklos atidaryma 
gegužės 12 d. Mūsų 
lis, Edmonton, randasi 
moję Canados šiaurėje, 
tuvių gyventojų arti 
Čia gimę vaikai 
pranta lietuviškai, 
apsigyvenant, 
skleisti 
talpą mokyklai gavome 
tos žydų mokykloje 
Prie mokyklos steigir 
sidėjo p. p. 
velis, Zaleckienė, 
tienė, Pašukonis ir 
jnokyklos 
pirmininkas

ai mažai 
kai. Man 
įsipareigo.

Savickas

Mte. - ■ ’■ .»• ■
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Canada and Brazil, per year ~____  $5.50
United States, six months ..............-- $3.00
Brooklyn, N. Y., six months . .... ....  $3.25
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.00

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

Act of March 3, 1879.

“Šis Karas Ne Mūsą, Mes
Jin Neisime!”

Vis daugiau ir daugiau balsų girdime: 
Europos karas ne mūsų, mes jin neisi
me! Šiuos šūkius, aišku, reiškia tie, ku
riems karas ne naudą, bet pražūtį reiš
kia. Šiuos šūkius reiškia minios darbo 
žmonių.

Bet yra kita grupė žmonių,—paly
ginti, ji mažiulytė,—kuri šaukia kitokius 
obalsius. Toji grupė sako: Amerika ne
turi užsimerkti prieš tai, kas dedasi 
Europoje. Girdi, Amerika turi rūpintis, 
kad talkininkai Europoje neprakištų.

Kol kas karo šalininkų tik maža daly
tė teišdrįsta reikalauti, kad Amerika 
įeitų į tąjį karą, kad jinai prisidėtų prie 
jo, kad jinai gelbėtų Anglijos ir Franci- 
jos imperialistams. .Bendrai, karo šali
ninkai kalba daugiau mažiau pusiau lū
pų, bijodami savo tikslus peranksti ati
dengti, kol Amerikos žmonių dauguma 
nėra tam paruošta.

Vyriausiais karo šalininkais yra Wall 
gatvės viešpačiai: bankieriai ir ginklų, 
orlaivių, amunicijos karaliai. Jiems rūpi, 
kad ši šalis įsiveltų į imperialistinį ka
rą. Iš to jie susikrautų negirdėtas pini
gų sumas, kuomet darbo žmonės siųstų 
savo geriausius sūnus ten žūti. Tiems 
viešpačiams pritaria ir mūsų krašto ad
ministracija. Jinai taipgi labai atsargiai 
kol kas kalba, bet kad ji bando psicho
loginiai paruošti Amerikos žmones ka
rui,—niekas neužginčys.

Dabar, kai mūšiai prasidėjo vakarų 
fronte, kai Hitleris įsiveržė į Holandiją 
ir Belgiją pirmiau, o Anglija ir Franci
ja — paskiau, tieji šūkiai, toji karinė 
propaganda bus dar plačiau paskleista 
ir Amerikos žmonės vis daugiau ir dau
giau bus ruošiami karui.

Taigi Amerikos žmonės privalo žiūrė
ti, kad jie nepakliūtų į imperialistines 
pinkles, panašiai, kaip buvo 1917 metais. 
Juo garsesni balsai bus pareikšta prieš 
karą, juo daugiau žmonių į prieš-karinę 
kovą įsitrauks, tuo bus lengviau karo iš
vengti.

Amerika, jei ji nesikiš į imperialistinį 
karą, bus laiminga šalis.

Jau virš pusė metų, kai Lietuva valdo 
Vilnių, tačiau vyriausioje jo bažnyčioje, 
katedroje, dar vis tebėra uždrausta žmo
nėms meltis lietuvių kalba! Tik lenkiš-

- kaipmat, Dievas tesupranta maldas, to
dėl “pagonišką” kalbą vysk. Jalbžikovs- 
kis atsisako įsileisti. Ar ne komedijos? 
Ar gi ne tragi-komedija, jeigu tautinin
kai jau nebegali suvaldyti tokius, kaip 
Jalbžikovskis? Komunistus, žmones, sto
vinčius už demokratijos atsteigimą Lie
tuvoje, p. Smetonos valdžia areštuoja ir 
baudžia be jokio reikalo. Bet Lenkijos 
imperialistų agentams leidžia veikti," 
kaip tik jie nori!

Stockholmas—Melą Malūnas
Kada ėjo karas Suomijoj, tai Stock

holmas, Helsinkis ir Copenhagenas atsi
žymėjo melais prieš Sovietus. O Norve
gijos kare, tai buvo Stockholmas. Švedi
jos menševikai, ten suvažiavę kapitalis
tinio pasaulio korespondentai, visokias 
pasakas išgalvojo. Pagal jų pranešimus, 
Anglijos karo laivynas užkariavęs Ska- 
gerrak, Kattegat perlajas, būk vieną po 
kito skandino vokiečių transportus; jū
ra tūkstančius vokiečių lavonų išmesda
vo-į Švedijos pakraščius. Tai Stockhol
mas išgalvojo visokias norvegų, anglų ir 
francūzų legiono “pergales”. Ir net ta
da, kada jau anglai buvo iš Norvegijos 
pabėgę, kada Chamberlainas parlamen
te paskelbė, kad jie pasitraukė, iš Sto- 
ckholmo dar ateidinėjo'pranešimų, ku
rių vienas sakė, būk anglai laimėjo prieš 
vokiečius didelę pergalę ties Dombaas 
gelžkelių centru, o kitas—kad “anglai 
užėmė Trondheim prieplauką...”

Kodėl gi Stockholmas yra tokių melų 
malūnu? Viena, todėl, kad ten suvažia
vo tie patys kapitalistų korespondentai, 
kurie pirmiau buvo gavę įsakymus nuo 
savo ponų skelbti visokias melų pasa
kas prieš Sovietų Sąjungą. Jie taip pri
prato meluoti Suomijos-SSSR karo me
tu, kad dabar melas virto jų profesija. 
Be melo jie negali nei žingsnio padaryti.

Kitas dalykas, tai Švedijos menševi
kai. Jie juk su kūnu ir kaulais parsi
davę Anglijos ir Franci jos imperialis
tams. Juk jie viską, darė, kad Švedijos 
karą išprovokavus prieš Sovietus. Juk 
jie virto melagiais profesionalais. O ar 
toli nuo jų skiriasi ir mūsų lietuviški 
menševikai? Pavartykite Chicagos ir 
Bostono menševikų gazietas už kelis pa
skutinius mėnesius ir pamatysite, kad 
viskas kitaip stojosi, kaip tie ponai rašė, 
kaip jie pranašavo. Nes jie rašo ne tą, 
kas yra, bet tą, ko jie nori. Jie “laimėjo” 
pergales Suomijoj. Jie “laimėjo” ir Nor
vegijoj, bet dalykai baigėsi visai kitaip.,

Išklausys...
“Lietuvos Žinios” (iš bal. 

laidoj) šitaip rašo:
mėn. 22 d.

“Vakar Vilniuje, kaip ir 
kiekviena sekmadienį, iškilo 
pamaldų Katedroje klausimas. Iš senų 
laikų jau yra lenkuojančių kunigų 
įvesta tvarka, kad sekmadieniais ir 
šventadieniais buvo laikomos pamaldos 
10 v#l. Tą tvarką vyskūp. Jalbžykovskis 
šiandien pakeitė, perkeldamas pamal
das į 12 vai., kai sužinojo, kad lietuviai 
tikintieji rengiasi sueiti į Katedrą mels
tis. Todėl vakar nuo 10 iki 12 vai. susi
rinkusieji, vargonų padedami, giedojo 
bažnytines giesmes. Apie 12 vai. lietu
viai išėjo iš Katedros ir susirinko prie

ik. Jalbžikovskio rūmų ir iš savo tar- 
išrinkę delegatus, norėjo juos pasiųsti 
j vyskp. Jalbžikovskį, tačiau tas, kaip 
mastai, jų nepriėmė. Po to, maldi- 
kai grįžo į Katedrą, bet ir šį kartą 
ligas, laikęs mišias, nuėjo į zakristi

ją. Jis arkivysk. Jalbžikovskio vardu pa
reiškęs, kad ateinantį ketvirtadienį nuo 
9 vai. Jalbžikovskis priimsiąs lietuvių 
tikinčiųjų delegaciją pasitarti lietuvių

paprastai 
lietuviškų

Sovietą Orlaivininkystė
Jokia pasaulyj šalis neturi tokios ga

lingos orlaivininkystės ir taip’ išlavintų 
lakūnų, kaip Sovietų Sąjunga. Jos lėk
tuvai užkariavo Šiaurių Polių. Sovietų 
lėktuvai atliko ilgiausias pasaulyje ke
liones per Šiaurių Polių į Ameriką. So
vietų lakūnai turi daugiausiai užkariavę 
pasaulinių aviacijos rekordų. Jie žiaurio
se gamtos sąlygose pramokino Suomijos 
baltuosius.

Aviacijos svarbą jau senai įvertino 
Stalinas, Sovietų valdžios vadai ir apsi
gynimo komandieriai. Todėl, Sovietų ša
lis pastatė galingiausią orlaivininkystės 
pramonę, kur gaminama nuo milžinų iki 
maži| greitų lėktuvų.

Pirmos gegužės paradų metu, virš 
miestų skrajojo tūkstančiai Sovietų ka
ro lėktuvų. Maskvoj—634; virš Lenin
grado—400; virš Minsko, Kijevo, Ode
sos, Chabarovsko ir Vorošilovo po 300; 
virš Tifliso, Simferopolio ir Charkovo 
po 200 lėktuvų. Virš 21 miesto skrajojo 
4,240 karo lėktuvų. Buvo paradai ir virš 
daugelio kitų miestų, kaip tai Lvovo, 
Baltstogės, Baranovičių, o kitur, kaip 
Batume ir Baku, oro paradui pakenkė 
apsiniaukęs oras.

Po to, kaip Anglija ir 
Franci j a prakišo karą Nor
vegijoj, tai kilo visame svie
te klausimas: kam jie ten 
buvo išlipę, jeigu nesilaikė?

Vieni kaltina, kad Angli
jos karo laivai negana ener
gingai puolė vokiečių komu
nikacijas Skagerrak siauru
moj, kad nukirtus naujų jė
gų pristatymą į Norvegiją. 
Kiti sako, kad Anglija pa
siuntė labai prastą armijos 
dalį, silpnai apginkluotą, be 
tankų, kanuolių, priešlėktu
vinių patrankų. Kiti iškelia 
kitus kaltinimus. Karo są
lygose, kada yra daug me
lų, propagandos, slepiama 
tiesa, yra sunku numatyti 
pačias svarbiausias priežas
tis, kurios anglus ir francū- 
zus atvedė prie taip gėdin- 
go galo.

Bet kaip kas jau galima 
numatyti.

(1) Anglijos karo ko
manda neįvertino orlaivių 
reikšmę. Jie vis dar vaduo
jasi senais sumetimais, kad 
karo laivai “valdo jūras,” 
bet užmiršta tą, kas valdo 
orą. Kada vokiečių orlaiviai 
pradėjo pulti anglus dar 
net pačios Anglijos prie
plaukose, jau sodinant ka
reivius į transportus, pas
kui visame 400 mylių jūrų 
kely, Norvegijoj juos išso
dinant, gabenant į frontą, 
ruošiant mūšiui ir ant ga
lo kovos lauke, kur vokie
čių lėktuvai bombardavo ir 
žemai skrajodami iš kul- 
kasvaidžių šaudė. Ar gali
ma daug laukti iš tokių ka
reivių, kurie; kelias naktis 
nemiegu j a, kurie matė, kad 
lėktuvai kitų^> transportus 
su žmonėmišur ginklais pa
siuntė į jūrų'dugųą? Net ir 
geriausi kariai tokiose są
lygose galėjo būti demora
lizuotais. Orlaiviai yra nau
jas ginklas ir Anglijos val
džia ir komanda jų svarbos 
dar nesuprato.

(2) Vokiečiai užėmė 
svarbiausias Norvegijos 
prieplaukas. Anglijai ir 
Francijai pavyko prieiti 
prie antraeilių prieplaukų, 
kur nebuvo visų prietaisų 
greitam ir sėkmingam tan
kų ir kanuolių iškėlimui. 
Vokiečiai valdydami orą, 
nuolatos degino tas prie
plaukas, naikino amuniciją 
ir kitas reikmenis. Anglija 
ir Francija negalėjo reika-

• lingame kiekyj iškelti prieš
lėktuvinių kanuolių, kad 
apgynus prieplaukas.

(3) Atsta padėjo vokie
čiams. Iš Danijos į Norve
giją per Skagerrak tik apie 
70 mylių iš Anglijos į ar
timiausią jos armijos išso
dinimo prieplauką Andals- 
nes buvo apie 600 mylių. 
Vokietija pagalba minų už
tvėrė Skagerrak siaurumą, 
jos submarinai, karo laivai

>

ir orlaiviai apgynė ją nuo 
Anglijos ir Franci jos karo 
laivynų. Ji laivais per Ska
gerrak permetė į Norvegiją 
dideles kanuoles, tankus, 
ginklus, amuniciją ir *nau- 
jus pulkus kareivių. Angli
ja ir Francija to negalėjo 
padaryti.

Vokietijai ta atsta mažai 
reiškė jos orlaiviams nu
skristi ir vėl į Daniją arba 
šiaurinę Vokietiją grįžti. O 
paskui jos orlaiviai įsitvir
tino Oslo, Stavangerio, 
Bergeno ir kituose orlaivių 
laukuose.

Kas kita\buvo su Angli
ja. Ji atvežė orlaivius or
laivių vežikais. Sako, kad 
vokiečiai visus 8 anglų or
laivių vežikus apdaužė iš 
oro ir sužeidė. Ar tai tiesa, 
nežinia. Bet, atrodo, kad 
orlaivių vežikai yra netin
kami karui, kada priešas 
galingesnis ore. Jie didelis 
cielius bomboms. Jų deniai 
netvirti. Jie brangiai atsei- 
na.

Anglija ir Francija orlai
viais veikti iš Anglijos sėk
mingai negalėjo. Bombane- 
šiai atskrisdavo į Norvegi
ją, bombardavo Stavanger, 
Bergen, Oslo ir kitus punk
tus. Bet jie negalėjo ilgai 
būti, nes turėjo greitai 
bėgti, kad juos neužkluptų 
vokiečių mūšio greiti ir vi
krūs lėktuvai. Anglija ne
galėjo prisiųsti savo mūšio 
lėktuvų iš Anglijos kartu su 
bombanešiais, nes mūšio 
lėktuvai yra daug mažesni 
ir negali pasiimti tiek kuro, 
kad jie galėtų į vieną pusę 
padaryti 400 ar 500 mylių, 
išlaikyti ore mūšį, išskra- 
joti kokią valandą Norve
gijoj ir vėl sugrįžti į An
gliją. čia tai ir buvo vy
riausia nelaimė Anglijos. 
O vokiečių mūšio orlaiviai 
turėjo savo portus arba Da
nijoj, arba ten pat Norvegi
joj. Anglai bandė įsteigti 
vieną kitą orlaivių lauką 
Norvegijoj. Tam naudojo
je užšalusius ežerus. Bet 
pavasaris jau silpnino eže
rų ledą, o vokiečių orlaiviai 
atidengė tokius anglų orlai
vių laukus ir bombardavo.

(4) Anglija daug dėjo 
vilties ant norvegų. Ji iš
sodino vienur, kitur 1,500 
kareivių, ir manė, kad tas 
ant tiek pakels norvegų 
ūpą, kad jai nebus reikalo 
greitai su didelėmis spėko
mis pribūti. Norvegai ne
pasidavė tai Anglijos pa
gundai. Priešinosi silpnai.
Arba ir visai nesipriešino, lėktuvų statybos firma, ku- 
Paimkime tokį faktą. Ant ri pradžioje gamino leng-

gelžkelio linijos tarpe Oslo- 
Bergen yra net 178 tuneliai. 
Vokiečiai visus juos svei
kus užėmė. Būtų užtekę 
nors vieną užversti, kad 
vokiečiams pastojus kelią. 
Vienas tunelis, ties More
over, turi net tris mylias il
gio. Sako, kad anglai ir 
francūzai buvo Norvegijoj 
iškėlę nuo 20,000 iki 50,000 
kareivių. Vokiečiai prieš 
juos turėjo apie 150,000 ka
rių, gerai apginkluotų ir 
orlaivyną. Norvegai nega
lėjo dideles jėgas mobili
zuoti, nes pat karo pradžioj 
vokiečiai pačiupo didelius 
miestus ir komunikacijas. 
Pas norvegus nebuvo ir no
ro kariauti.

(5) Anglija ir Francija 
dėjo viltį, kad Švedija tuo
jau stos karan prieš Vokie
tiją ir jos karo jėgos galės 
laikytis, kol Anglija ir 
Francija išlips su galingo
mis savo armijomis. Švedi
ja, nepaisant ministerių 
menševikų • ir jų partijos 
kurstymo, kampanijos prieš 
Vokietiją, vis vien nuo karo 
susilaikė. Gal būt susilaikė 
todėl, kad ji pusėtinai save 
nuginklavo teikdama gink
lus ir amuniciją Finliandi- 
jai karui prieš Sovietų Są
jungą.

(6) Norvegija pasirodė 
neprisirengus karui nei mo
bilizacijos, nei apsiginklavi-

(Tąsa ant 4 pusi.)
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Klausiniai ir 
Atsakymai

Klausimas:
V

Ajj noriu paklausti sekamų 
dalykų :

1. Koks skirtumas tarpe 
kalbų vadinamų angliškai 
“Gibrich” ir “Langwich” ?

2. Kurios kalbos priskaito- 
mos prie “G.” ir kurios prie

turi prenu- 
Lietuvos iš-

3. Ar “Laisvė” 
meratų tarp žydų 
eivijoje ?

4. Ar “Laisvė” eina arba
įleidžiama į Sovietų Sąjun
ga ? X

5. Kodėl dabar jau senokai 
kaip nieko nesigirdi nuo lietu
vių, gyvenančių Sovietų Są
jungoje?

“Laisves” Patrijo^aš.

Atsakymas: 7 \ /

1. ir 2. Tokių kalbų, kaip 
“Gibrich” ir “Langwich,” ne
same girdėję ir nieko apie jas 
nežinome. Būtų gerai, kad 
būtumėte nurodę, kur jūs apie 
jas esate pastebėję arba gir
dėję.

3. Prenumeratų neturime, 
bet žinome, kad keletas ž>4u 
Lietuvos išeivių New Yorke' 
“Laisvę” perkasi nuo “stan
dų” ir skaito.

4. ir 5. Prasidėjus Ameriko
je reakcijai prieš Sovietų Są
jungą, visokį susisiekimai su 
Sovietų Sąjungos žmonėmis 
yra nutrūkę. Jau seniai nebe- 
gauname nei Sovietų laikraš
čių.

Kas l ie Messerschmitto 
Lėktuvai?

Paskutiniu laiku. aprašy
muose apie karo veiksmus 
dažnai minimi Messersch- 
mitto tipo lėktuvai. Tų lėk
tuvų konstruktorius yra 
jaunas gabus išradėjas pro
fesorius Willy Messersch- 
mittas. Jis yra tik kiek dau
giau kaip 40 metų amžiaus. 
Messerschmitto konstrukci
joje svarbiausią vaidmenį 
vaidina aerodinaminis prin
cipas. Tuo tarpu, kai kiti 
lėktuvų konstruktoriai sten
giasi gerinti lėktuvus, stip
rindami jų motorus, Mes- 
serschmittas siekė tobulin
ti ir prastinti lėktuvo for
mą, pritaikant ją prie oro 
judėjimo jėgos. Pirmus 
bandymus ta kryptimi jau
nasis technikas atliko pir
moje jaunystėje Bamberge 
ir Nurnberge, kaip sklan
dytojas. Jis visą eilę metų 
konstruavo sklandytuvus. 
Čia įgytą patyrimą kons
truktorius vėliau panaudo
jo motoriniams lėktuvams. 
1923 metais Bamberge bu
vo įsteigta Messerschmitto

Streikuoją Kanados darbininkai parodo iškabomis, kaip ju algos, žemos, o kaip 
pragyvenimas karo metu baisiai pakilo ir gyvenimas pasunkėjo. Paveikslas pa
imtas iš pikietuotojų Oshawa mieste, Ontario provincijoje, Kanadoje. Pikie- 
'”■* ' 'z '■ tuoją darbininkai yra CIO nariai*

w

vuosius motorinius lėktm 
vus. 1926 metais ta firma 
persitvarkė į bendrovę su 
aprėžtomis teisėmis. Čia 
pradžioj buvo gaminami me
diniai “M. 17” tipo nedideli 
lėktuvai. Vėliau buvo pra
dėta gaminti “M. 18” tipo 
metalinius susisiekimo lėk
tuvus. 1927 metais firma 
susijungė su Bavarijos lėk
tuvų dirbtuvėmis, ir toms 
sujungtoms dirbtuvėms 
ėmė vadovauti pats Messer- 
šchmittas. Nuo to laiko tos 
dirbtuvės pradėjo skubiai 
gaminti vis naujo tipo lėk
tuvus. Nuo 1933 metų 
Messerschmitto vadovauja
mos dirbtuvės ėmė dirbti 
dar intensyviau. Buvo pa
gaminti sporto ir keleivi
niai lėktuvai, susilaukę pa
sisekimo per tarptautinius 
p a s i r o d ymus. Didžiausio 
pasisekimo susilaukė ke
turių vietų lėktuvas “Tai- 
fun”. Juo 1937 metais 
buvo atlikta dviejų dienų 
greita kelionė beveik per 
visos Europos valstybes.
1938 metais to pat tipo lėk
tuvu buvo atlikta kelionė 
per Pietų Amerikos valsty
bes.

Pradedant stiprinti vo
kiečių karo aviaciją prof. 
Messerschmittas pavedė sa
vo ilgametį prityrimą karo 
lėktuvų konstrukcijai. Jis 
sukonstruavo v i e n a v i e tį 
naikintuvą “Me 109”, kuris 
yra vienas iš geniausių tos 
rūšies lėktuvų pasaulyje.
1939 metų pavasarį to tipo 
lėktuvai buvo dar ištobu
linti ir jų greitis buvo padi
dintas iki 755 kilometrų. 
To tipo lėktuvai kuo ge
riausia pasirodė pirmaisiais 
karo mėnesiais. Jie dabar 
laikomi nepamainomais ka
re.

Už savo nuopelnus vo
kiečių aviacijos technikos 
pietoj imuisi Messerschmit
tas 1938 metų rugsėjo mė
nesį buvo apdovanotas tau
tine meno ir mokslo premL 

| ja. (Elta, Berlynas). 4
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EDITORIAL
KEEP OUR COUNTRY OUT OF WAR. . .

Now the low countries

War?

M

P. Gian-
Bank of 

celebrated

made ruins of Denmark 
are suffering the horrors

. v-' '
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Lithuanian Choruses to Participate 
In LM.S. Song Festival, Aug. 30-1

On Friday morning two nations were dragged into the 
maelstrom of this war.

Unable to attack the Maginot or Siegfried lines both Ger
many and the Allies have sought other fronts upon which to 
fight.

They found these fronts and have 
and Norway, 
of war.
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What Made This
years this war has been expected. For manyFor many

years the governments of France, England and Germany have 
planned for the day when they would meet on the battle
field to redivide colonies and markets and settle the ques
tion as to who should Vule the commercial and industrial 
lines of the world.

and did 
English

pay for
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As long as Germany attacked the smaller nations 
not directly threaten British business supremacy—the 
and French governments were quiet.

And Britain and France supported and helped to 
the Nazi government.

But the best plans go wrong. Germany saw that the Soviet 
Union was too powerful a nation to attack. Germany saw 
a redivision of world colonies and markets at 
of Britain and France—and the war was on.
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America Does Not Want It! 
well the kind of war it is. 
horror of it and we know that 
are being killed to satisfy the

the expense

thousands of 
ambitions 
men and

of 
in-

We know full
We know the 

innocent people 
the English, French and German big business 
dustrialists.

Germany is just as guilty as France and England. Neither 
side is white. Neither side can offer the United States any
thing but another mass of Flanders Fields and another batch 
of poppies to blow on the graves of American soldiers.

The American people hate war.
The American people do not want to go over there.
But there are people in our country who want to make 

the United States an arsenal for Britain and France. Wash
ington strives each day to discover ways and methods of 
circumventing our neutrality.

Let us not be fooled into thinking that the United States 
can safely give war materials to the Allies. There is dyna
mite in war trade and each Allied sale is another match.

American economy must remain free of these entangle
ments. If we want peace we must avoid the war danger 
by not becoming involved in this war.

Newspaper propaganda is particularly adroit at the pre
sent time. Rarely does one read columns demanding that the 
United States enter the war. But one does read in the head
lines, columns and editorials clever pleas for aid to the Allies, 
hypocritical statements that this war is “different” and the 
western powers are defending “democracy,” that it is only a 
matter of time before we boys should be doing something 
about it.

Very clever is the propaganda that is driving us to war. 
Very clever is the Administration’s pro-Ally policy. But not 
too clever for it meets with the determined voice of every 
liberty and peace-loving American in these United States:

“This is not our war.
“We want to stay out of it.
“We will stay out of it!
“KEEP OUR COUNTRY OUT OF WAR. . .”
When the propaganda presses roll and the Allies are paint

ed as innocent angelic cherubs let us remember what the 
American people want.

Mass. LMS District Holds Outing 
To Help Lithuanian Choruses

Place—Olympia Park, 
Mass.

The
Picnic

Affair—LMS 2nd 
and Song Festival.

LMS 2nd

Worcester,

District—
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takes mo- 
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you must 
were bad,

Have you got a capable teacher 
of music hidden?

If so, let us know about him or 
her—for we need them.

Yes, the choruses of Massachu
setts are short on teachers, 
tried to start a school 
more teachers; but that 
ney and money is one 
lack more than teachers!

Now, most of you have 
Mass, choruses sing and 
admit that though some
some were pretty good. Some of the 
bad ones are now not going at all. 
But not because of lack of singing 
voices. Only because they lack 
teachers, and good teachers at that.

The LMS 2nd District committee 
is asking you to do your bit by 
supporting not only the local af
fairs but also the District Affairs on 
June 9, 1940, in Worcester, Mass.

This affair will be pretty im
portant for the LMS 2nd District 
Choruses, for upon it depends most 
of the choral work of all 
ruses

So 
Make 
Make

And this is the simple way you 
can help us: Simply invest a dime 
in an admission ticket to Olympia 
Park on June 9, 1940, in Worces
ter, Mass. With this dime you will 
not only get one of the finest, mu
sical programs but also a chance to 
win one of the four cash prizes or 
one of the ten big valuable gift 
prizes, plus a joyful day at one of 
the best picnic grounds in Mass.

Buy your ticket now. Come to 
our picnic and enjoy yourselves. 
Don’t forget:

The Date—June 9, 1940,

the cho-
in Massachusetts.
help us train more 
our good choruses 
our poor choruses good.

teachers, 
excellent.

n

District, 
E. Krance.

Women’s Corner
A spring vacation, a lively breeze 

and the ocean at her doorstep, finds 
Deanna 
mind. 
“It’s a 
vas of 
sailing, 
styled 
which 
mer.

Durbin with sailing on her 
After* completing Universal’s 
Date,” Deanna made a can
fashions for the canvas of 
Smart, new and delightfully 

are her ocean-going
reveal coming trends for

Faded-Fresh

togs 
sum-

freshHer denim slack suit is as 
as paint. Though new, the colors 
are smartly faded giving a clean 
scrubbed look to the^red and white 
striped rogue shirt and blue slacks. 
The shirt is worn outside and hangs 
straight and loose to fit easily over 
the hips. It is comfortably styled 
with long sleeves wide at the shoul
ders and low front pockets. Stripes 
run diagonally on the deep shoulder 
yoke with crosses at the front 
finishes with open shirt collar,
slacks fit smoothly over the hips 
sailor fashion and are cuffless, 
soled deck shoes of matching rough 
blue fabric with striped 
plete her outfit.

For a spanking breeze, 
ing new is hen coat of
wool. The original treatment of its 
nautical styling would make a dis

tinctive entrance into any port. It

and
The

Flat

trim com-

and spank-
red lambs

Banker Predicts that American 
Dollar Will Finance the Allies

Roosevelt for re
said that “already 
(forbidding the ex
loans to nations in 
payment) is being

SAN FRANCISCO.—A. 
nini, ruler of the vast 
America financial empire, 
his 70th birthday two days ago with 
a prediction that the United States 
will finance the Allies through the 
war. ’

’ The financier, who vigorously sup
ported President 
election in 1936, 
the Johnson Act 
tension of U. S. 
default of debt
evaded by the Import-Export Bank.”

Giannini added: “And I believe 
nothing will be done to halt further 
extension of credit through this 
channel.”

The California banker foresaw a 
state of affairs in Europe where in
creasing mobilization for military 
duty will deplete industry and agri
culture of the necessary labor and 
make these nations more dependent 
upon the United States for all types 
of goods.

“With all the available men en
gaged in war, none will be left for 
productive purposes,” he said. “They 
will be too busy fighting to raise 
crops or to engage in industry. This 
country will have to supply their 
domestic as well as their war needs.

“All the nations of Europe will 
be busted and wc will have to grant 
credit if we are to continue to sell 
to them.”

Npr is this prognostication for the 
far future, said the aged banker.

“Lending to Europe already has 
been started through the Import- 
Export Bank,” he explained. “It will 
be an easy matter to boost capital 
of that bank to cover vast loans 
abroad.

“It will be the same old story of 
financing this war just as we did in 
the case of the World War. It starts 
by making commercial loans of 
short terms. These are extended to 
long time loans. In the end, Ameri
can dollar will finance the war.”

Labor for the 
Youth Act

*•*

What’s the idea of arresting the Mayors
T was told to pull in every crook I saw,, sir.”

The Gravy for 
Big Business

End to
WPA Cuts

toWASHINGTON. — Memo 
those chronic objectors who com
plain that workers’ wages are too 
high.

Profits of 250 corporations during 
the first CMFWYPCMFWYPPP—- 
the first quarter of 1940 were 50% 
greater than in the same three 
months of 1939.

Excluding the earnings of Ameri
can Telephone and Telegraph, the 
increase was 60%.

Eight steel companies reporting, 
according to the Associated Press 
survey, showed quadrupled profits, 
while 26 steel firms had increased 
their profits by nearly 4400%.

Railroad equipment earnings were 
up 124%, electrical equipment and 
auto accessories profits each in
creased 67%, chemical products up 
45%.

Health is the thing that makes 
you feel that now is the best time 
of the year. — F. P. A.

is three quarter length flaring at 
the sides with deep flap pockets and 
fitted at the waist with back belt. 
Brass buttons fasten the 
breasted front to high wide 
and trim the belt and cuffs, 
na wears it with tailored 
flannel slacks and white wool
er with high round neckline. Equal
ly distinctive are her shoes of red, 
white and blue straps of leather 
laced criss-cross over the toes and 
bound with red leather on the plat
form soles.

double 
revers, 
Dean
white 

sweat

WASHINGTON. — An end to 
WPA cuts and attacks on the Wage- 
Hour and Wagner Acts was suggest
ed by the CIO as the ideal way for 
government and business to com
memorate National Employment 
Week.

Ralph Hetzel, Jr., CIO unemploy- 
metn director, declared:

“The CIO wholeheartedly endorses 
the high principles of National Em
ployment Week—to return workers 
to private industry. It is ironic, 
however, that the National Employ
ment Week should be celebrated by 
the firing of 200,000 workers from 
WPA rolls in May. National Em
ployment Week might with better 
grace be signalized by an end of 
WPA cuts and by stopping the 
emasculation of the National Labor 
Relations and Wage-Hour Acts.

“Under present domestic policy 
there is no sign on the business ho
rizon that industry can be expected 
to hire additional workers. There 
were in March 11,577,000 unem
ployed, according to CIO estimates. 
Employment in private industry is 
increasing less than usual at this 
season.

“The most practical, kind of ob
servance which could be made of 
National Employment Week would 
be the calling of a national con
ference of labor, industry, farmers 
and the government to determine 
upon a sound policy to put the un
employed back, to work.” .

linen, 
skirt 
braid 
same

S. Parker Friselle says of his 
Associated Farmers: “I feel we have 
made .a splendid contribution to A- 
merican patriotism.”

The California vigilantes have cer
tainly thought up a few stunts the 
founding fathers overlooked.

Bright Color Accent
Sailor styled also is her going- 

ashore dress of heavy white 
It has widely flared circular 
with five rows of narrow navy 
rippling .on the hemline. The
braid trim is repeated on \the sail
or collar, short sleeves and qicky of 
the tuck-in midly blouse. For bright 
colored accent Deanna wears a red 
jersey skull cap with rolled edge 
ahd red linen platform Shbčs.

AND DIVE THE WIFE A RAISE
New Orleans women’s clubs have 

found a scheme for getting around 
a law that forbids a man and wife 
from holding state jobs if either 
draws $100 or' more nlonthly#

- Recommendation is that the 
band’s pay be cut to $95.

hus-

WASHINGTON.—Leaders of na
tion-wide youth organizations and 
of the CIO testified in favor of the 
American Youth Act at the first 
session of hearings on the meas
ure before a sub-committee of the 
Senate Committee on Education and 
Labor.

Sponsored in the Senate by Senat
or James E. Murray of Montana 
and in the House by Rep. Lee Gey
er of California and Rep. Vito Marc- 
antonio of New York, the Youth 
Act would appropriate $500,000,000 
to provide jobs and egucatio'nal op
portunities for ypung people.

Witnesses who expressed support 
for the bill included Thelma Line, 
chairman of . the National Industrial 
Girls Council of the Young Women’s 
Christian Association, Ralph Hetzel, 
unemployment director of the CIO, 
Joseph Madden, secretary of the 
American Youth Congress, and Mrs. 
William Lloyd Garrison HI of the 
YWCA.

The government officials appeared 
to state that they agreed with the 
“objectives” of the bill—but could 
not support it in its present form.

Elizabeth Whittenden, Assistant 
Administrator of the National Youth 
Administration, began her testimony 
by telling the committee that NYA 
at present provides for only 18 per 
cent of unemployed youth and that 
there is “need for expanded aid.”

She then devoted the remainder 
of her testimony by stating in con
siderable detail that the measure is 
“not workable” as it is now draft
ed.

James J. McEntee, director 
CCC, took a similar position 
said that the bill is “vague and 
clear.”

Senator Murray is chairman 
the sub-committee which is 
ducting the hearings.

War Reaps
Profits for
Corporations

of 
and 
un-

of 
con-

BROOKLYN, N. Y.—Lithuanian 
choruses from all parts of the coun
try are now writing in to notify the 
Lithuanian/Art League of their in
tention to come to Brooklyn and 
participate in the LMS Convention 
and Song Festival August 30-31.

Choruses in the Metropolitan area 
have all accepted to participate. All 
other choruses, from Massachusetts 
to Chicago, are expected to discuss 
at their meetings this month plans 
for coming to New York in August,

LMS Convention
The Lithuanian Art League’s con-

vention, which is being held the 
last two days in August, will culm
inate in the Song Festival planned 
for Saturday evening.

At this Song Festival the various 
choruses that come from different 
parts of the country, will sing their 
best nupibers.

The new contacts everyone will 
make and the exchange of new 
ideas and experiences will improve 
the musical and cultural ability of 
each and every chorus. Each group 
will return home with a broader 
understanding of Lithuanian-Ameri
can music and culture.

three

Refugee Kids 
In Lithuania

Dusty City 
Going Places *1

A J
Forty thousand Polish refugee 

children are in Lithuania at the 
present time, in need of food, cloth
ing and shoes, according to Dr. 
Prank Kingdon, chairman, Interna
tional Child Service Committee of 
Save the Children Federation.

“At the end of 1939, when Vilna 
was restored to Lithuania, the Lith
uanian organization arranged for the 
protection and care of mothers and 
children of Vilna,” Dr.

“Knowing how the 
from the war, the 
hastened to extend a
to the innocent victims of the war, 
without regard to their nationality, 
and to aid them in every possible 
way, both ' morally and physically.”

by I. Seenum
Maybe you won’t believe

Maybe you think this is a public- 
But, believe you me, the 
“beLveDereS” have come 
own, with 

promises to

it.

a mushball 
knock the lid 
in their way. 
back to the

f

Kingdon said, 
city suffered 
organization 

helping hand

Baltimore
Steps Out

againMd. — Once 
of the past with a 
Monumental City, 
Lyros Chorus of

repre- 
except 'V

War orders in the first 
months of 1940 helped bring.to the 
Chrysler Corp.
quarter volume of sales and net 
profits in its history. This is what 
Pres. K. T. Keller reported to 
Chrysler stockholders May 3.

Net profit’ skimmed from opera
tions in the 3-month period amount
ed to $15,742,000, Keller said. This 
breaks by more than $3,000,000 the 
previous record of $11,638,000 in net 
profits raked in by the corporation 
in the first quarter of 1939.

GET WAR ORDERS
The war department placed “ed

ucational” orders for munitions with 
Chrysler, Keller told stockholders.

“In addition to ordinance,” said 
he, “a very substantial military 
truck business has been developed— 
7,000 vehicles of our manufacture 
are now taking part in army ma
neuvers.”

Keller had nothing to say about 
recent pro-war statements by V. 
Pres, and Director Julius S. Bache 
of the Chrysler Corp.

As a prominent figure in New 
York banking circles Bache had de
nounced those opposing America’s 
entrance into the war as “profes
sional isolationists.” These people 
“are simply after the votes of pa
rents who do not want their sons 
to go to war,” said Bache.

FAR OUTSTRIPS FORD
Chrysler’s skyhigh, first quarter 

profit was made on the sale of 
344,564 cars and trucks. In the 
like 1939 period Chrysler sold 268,- 
394 units.

These sales have pushed Chrysler 
production far in advance of its 
bloody-handed competitor, the Ford 
Motor Co.

Here is the percent of total auto 
production made by Chrysler and 
Ford during the first three months 
of 1940.

BALTIMORE, 
Trebla steps out 
report from the 
Baltimore. The 
this city has grown to a very nice
proportion and has accumulated ma
ny followers. In view of the fact 
that this organization is going into 
Its 3rd year, we really have achieved 
a great deal and the so called be
ginners at singing are now veterans. 
Another fortunate thing was that 
we were able to obtain the services 
of Mr. Charles Granofsky as our 
conductor who is also first violinist 
with the National Symphony Or
chestra in Washington, 
splendid musician and 
choral master.

ity stunt. 
Pittsburgh 
into their 
team that 
off anything that gets

Remembering way 
time when the LDS National Con
vention was held here—that time 
when almost everybody was 
sented at the Olympiad,
Pittsburgh,—well today is a differ
ent story. Come what may, 
burgh, in the line of sports and 
other activity is here to stay.

Maybe the ’beLveDeres” won’t 
make the front page, but they do 
promise to wipe the smirk off faces 
of those teams that have been in 
existence for a number of years. 
Yes, I refer to no one else but our 
close neighbors—Cleveland, Detroit 
and our friendly enemies, Wilmerd
ing and Ambridge.

You all (I suppose) read the last 
issue of the “Tiesa” and realize that 
Pittsburgh has been included in Di
vision No. 3 of the LDS Softball 
Tourney. All of you realize that, 
after local eliminations, Pittsbu 
Ohio, and Detroit will vie for 
opportunity of 
icipating in 
Sports Meet, 
burgh' will vie 
desperately.

Pitts-

attending and part- 
the National LDfi 
We guarantee Pitts- 
for that honor, most

the largest first

PERCENT OF PRODUCTION
Chrysler Ford

January 25% 24%
February 26% 22%
March 24% 20%

number of units pro-The total 
duced by Ford in this period was 
292,490 as compared with 332,740 
produced by Chrysler.

Mosquitoes
Don’t Like
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D. 
a

C. —a 
perfect

Ameri-to good
what we
We recently heard

of Baltimore

old 
have here

their native tunes and 
a great deal of com-

would be a good idea if

Getting back 
ca, let us see 
in Baltimore, 
the Finnish Chorus 
sing some modern English songs in 
addition to 
there was 
ment on it.

I think it
we tried several and I can hear 
protests coming from several of the 
older members of the chorus, but 
I still think it’s a good idea.

We are not, in any way, going 
to trample over the Lithuanian 
songs but will keep it a Lithuanian 
chorus. It will modernize the orga
nization a little bit, do justice to the 
younger set (and I know they’re all 
with me) and will please 
lish-speaking friends.

Mr. Charles Granofsky 
several of them on the
one of the rehearsals and the ma
jority of them are really beautiful. 
They are:

our Eng

ran over 
piano at

Love’s Old Sweet Song
Danny Boy
Can’t You Hear Me Callin’ Caro

line ?
Asleep in the Deep
My Wild Irish Rose
Kiss Me Again

The latter one is a bit osculatory, 
[ —sounds rather cozy, doesn’t it? 
My vote would go for about the 
first three, what do you think, mem
bers? You should have heard 
Johnny L. (bass conscious) exclaim 
when he heard the song, “Asleep 
in the Deep”—“Didja hear that bass 
solo? Why, it’s beautiful!” Persona- 
ally, I’ll take the first song on the 
list.

Sounds as if Virginia S. is turn
ing anti-jitterbug. Incidentally, you 
should have seen Princess jittering 
with the rest of the bugs at a re
cent Democratic Senatorial rally at 
Lithuanian Hall, 853 Hollins St. I 
hope she hasn’t forgot her promise 
to teach me several steps.

Everybody get ready for 
Laisve Picnic in Baltimore on 
9, 1940, at Liberty Park—sell 
tickets and come on 
dance!”

I’d like to make a 
the Picnic committee, 

Could you see to
give a square deal to the polka ? 
Everywhere you go, you see so much 
jitterbugging—swing is all right to 
a certain extent, then, it becomes 
trash. There are Waltz and Jitter
bug contests, why not try a Polka 
Contest ?

See you all at the Laisve Picnic 
in Baltimore on June 9th at Liberty 
Park!

DURHAM, N. H.—The next time 
you’re bitten by a mosquito don’t 
think you naturally attract the in
sects. Entomologists of the New 
Hampshirę Agriculture Department 
report that in choosing the victim, 
the mosquito prefers a horse or ' a 
cow to a human being by about six
to one. Pigs and dogs, they say, other Lithuanian 
also are more popular than man. Baltimore!

“chillen,

the 
June 
your 
let’s

suggestion to 
if I may?
it that they

To top matters off, on the 25th 
of • this month, the “beLveDereS” 
are holding a slam-bang “Sports
man’s Shindig” at their hall on 
1320 Medley St. It. is anticipated 
that a “gob” of sportsmen (and 
their lady friends) will overrun the 
establishment in their frenzy to 
have a guaranteed good time and 
to wish luck 
North Side 
team.

Ambridge, 
plen and numerous other nearby ci
ties are expected to converge on the 
noble establishment of the "Belve
deres” on the historic day that the 
“Sportsman’s Shindig” takes place. 
All the proceeds from this affair 
will go for sports equipment.

Yeah, you people from Detroit and 
Cleveland, you people from Esplen, 
Wilmerding, Soho and Ambridge, 
come around and meet some real 
ball players. Meet Al Kirstukas, the 
fastest ball twirler this side of the • 
Mississippi. Meet Sylvester Chest
nut, the guy that made catching fa
mous. Meet Paul Casper, one of the 
fastest outfielders going. Meet the 
rest of the team. Meet such stal
wart players as, George Vėlius, Joe 
Kirstukas, Connie Lucas, Al Mikes- 
ka, Ed Norcoss, Al Kairys and a 
number of the other boys. See what 
a real team looks like! The "Bel
vedere” team has no social mem
bers playing, every single player is 
a 10(1% LDS member, 
over and weep, 
word, come 
this month, 
8 p. m., and

Yes-siree, 
places this year. New members are 
continuously coming in. Socials, 
hikes and a varied assortment of 
other activities are making the LDS 
one of the most prominent organiza
tions in the neighborhood.

Young Li ths are getting wose on 
this fastest growing Lithuanian or- . 
ganization. If your group suffers 
from lack of membersh’p, lack of 
socials, good times, and other si
milar organizational ills, come down, 
meet the “beLveDereS” and learn, • 
how to make yourself popular.

We’ll be seeing all you people, 
we’ll see you in Wilmerding, in 
Ambridge, in Soho and in Esplen. 
We’ll see you in Detroit, Cleveland 
and Wheeling. We’ll see you at 
most every Lith softball or mush- - 
ball event. We’ll see you at all 
these places because the "Belve
deres” will be there. Last but not 
least, we’ll see you at our shindig 
on the 25th, so you can tell us how 
mad you are about this article, even 
though it is the truth.

to the “heroes” of the 
“Belvedere” mushball

Wilmerding, Soho, Es-

Think that
If you doubt our 

down on the 25th of 
1320 Medley St., at 
find out.
Pittsburgh is going

, Color harmony is carried to the 
nth degree in a railway station 
restaurant in Ohio, where only 
blonde waitresses are allowed in the 
main dining room, and only bru
nettes in the cofee shop.

i
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A friend, Trebla.
P. S.—Don’t forget the picnic at 

Arion Park held on the 3rd Sunday 
in May—May 19, 1940, held byan- 

organization of

—
Praising Republican Gov. Carr of 

Colorado, Dist. Atty. Thomas • 
Dewey said that Carr had w 
out a "prospective” deficit of 
000,000.

Those prospective deficits are al
ways the easiest to clean up.

—..■.U..---------



Dar Toli Skurdo Galas
(Laiškas iš Vilniaus)

Žiema baigėsi, ji šiais 
metais buvo labai sunki ir 
žiauri,. ypač beturčiams ir 
karo atbėgėliams Vilniuje 
ir kitose Lietuvos vietose.

Žiemos pagalbos komite
to įgaliotinis turėjo pasikal
bėjimą su Vilniaus ir Kau
lio spaudos atstovais ir ta
me pasikalbėjime paaiškėjo, 
kad ypač balandžio mėnuo 
sunkus beturčiams Vilniaus 
gyventojams, nes tą mėnesį 
daugelis šeimų neteko bu
tų, kai 23 d. (šv. Jurgio die
ną) baigėsi jų nuomos su
tartys. Žiemos pagalbos ko
mitetas susirūpino padėti 
vargšams ir sumokėti už 
juos nuomą.

Tokia pašalpa galėjo pa
sinaudoti tiktai Lietuvos pi
liečiai ir tie asmenys, kurie 
pateikė komitetui reikalin
gus įrodymus, kad jie turi 
teisę tapti Lietuvos pilie
čiais.

Manoma, kad balandžio 
mėnuo tikrai sunkus Vil
niaus varguomenei, bet ti
kimasi, kad darbininkams 
pavasaris galės pagerinti 
būtį: Vilniuje balandžio 
mėnesį įvairiems darbams 
bus reikalinga apie 11,000 
darbininkų.

firmoje eilėje gaus dar
bus Lietuvos piliečiai; pa
galiau, aprūpinus darbu pi
liečius, bus imami ir karo 
atbėgėliai. Šiandieninėmis 
aplinkybėmis darbas yra 
kartu ir prievolė ir privile
gija. Darbai bus miškuose 
ir prie ^emės ūkio. Prievar
tos, kaip informuoja žie
mos pagalbos komitetas, 
nebus, tačiau tie darbinin
kai, kurie atsisakys nuo 
siūlomo jiems darbo, neteks 
teisės gauti pašalpą. Be to, 
ir į Estiją prašoma bent 
3,000 darbininkų iš Vil
niaus.

Dabar manoma, kad vy
rai- ir moterys, kurie išlai
ko šeimas, gaus darbus 
Vilniuje prie įvairių staty
bų. Tikimasi, kad apie 3,000 
karo atbėgėlių šį pavasarį 
grįš į Vokietijos užimtas 
buvusios Lenkijos sritis, t. 
y. į savo gimtines vietas. 
Dėka to fakto, truputį su
mažės Vilniaus bedarbių 
skaičius. '

Reikia žinoti, kad Vilniu
je dar daug yra tokių žmo
nių, kurie neturi teisės tap
ti Lietuvos piliečiais— tai 
yra įvairūs karo atbėgėliai 
ir tie asmenys, kuriuos 
bUv. Lenkijos vyriausybė iš 
kitų Lenkijos vietų siųsda
vo į įvairias valdiškas vie
tas Vilniuje ir Vilniaus 
kraštą. Kiek yra tokių 
žmonių — tikrai nežinoma. 
Tiksliau jų skaičiui nusta
tyti nuo balandžio m. 1 die
nos ligi gegužės m. 15 die
nos vedama jų registracija. 
Registraciją daro policijos 
pareigūnai policijos nuova
dose. • • •

Šiomis dienomis kalbėjau 
su AmeiTxos žydų labdaros 
“Joint” ^raugijų atstovu 
Lietuvoje 'amerikiečiu p. M. 
W. Beckelmanu, teirauda
masis apie jo darbą Lietu-

P-as Beckelmanas nuola
tos gyvena Kaune ir kas 
savaitė važinėja dienai-ant- 
rai į Vilnių, kur jo draugi
jų centro (Joint Distribu
tion Committee) yra valgy
dinami ir išlaikomi žydai 
karo atbėgėliai.

Dabar Vilniuje maitina
ma per 9,000 žydų atbėgėlių 
ir apie 2,600 įvairiuose Lie
tuvos miestuose ir mieste

liuose, t. y. viso apie 11,600 
žmonių. Kiekvienam žmo
gui išmaitinti Jointas turi 
išleisti Vilniuje 80 centų 
dienai, viso—9,280 litų per 
dieną, arba 278,400 litų per 
mėnesį. Čia, žinoma, nepris- 
kaitomas atbėgėlių apren
gimas, butai, medicinos pa
galba ir kt. Tiems daly
kams taip pat turi būti nu
matytos nemažos sumos.

Įdomus yra tas faktas: 
Vilniuje vieno pabėgėlio iš
laikymas kaštuoja 80 liet, 
centų dienai, o provincijos 
miesteliuose žymiai dau
giau, kartais net ir ligi 1 
lt. 50 et. Taip yra dėlto, 
kad Vilniuje maitinimas 
yra masinis — “Jointas” 
yra sudaręs sutartis su 
“Maistu”, “Pienocentru” ir 
“Lietūkiu”, iš kurių maisto 
produktus gauna urmo kai
nomis. Provincijoje tų leng
vatų nėra, todėl ir maisto 
produktų pristatymas iš 
centrų padidina išlaidas.

Žydų organizacijos jau 
dabar rūpinasi tuo, kas bus, 
kai ateis kita žiema. Dėl to 
jos jau ruošia žiemos ap
rangos atsargas. Nepaisant 
to, kad dabar atbėgėlių 
skaičius pradėjo mažėti, 
yra pavojus, kad, atėjus šil
tesniam orui, galės atsiras
ti ir naujų atbėgėlių iš kai
myninių valstybių. Nema
noma, kad šelpimo darbas 
galės būti netolimoje atei
tyje baigtas—jo dar pakaks 
ilgam laikui.

Kiek yra iš viso tų nelai
mingų karo atbėgėlių Lie
tuvoje — ir dabar dar ne
galima visai tikrai nusta
tyti. Pasiteiravus prie Vi
daus Reikalų Ministerijos 
įsteigtame atbėgėliams 
tvarkyti Komisariate, man 
buvo paaiškinta, kad apy
tikriai jų yra per 30,000, 
bet lig šiol dar registracija 
nėra galutinai baigta. Sure- 
gistravimui kliudo ir tai, 
kad įvairiose vietose yra 
pabėgėlių, kurie neįsiregis
travo ir dažnai keliasi iš 
vienos gyvenamosios vietos 
į kitą, iš vieno miesto į kitą.

Iš tų 30,000 atbėgėlių at
ėmus 11,600, kuriuos mai
tina ir išlaiko žydų “Joint” 
komitetas, pasilieka dar 
18,400 atbėgėlių lenkų ir 
lietuvių. Lenkus dalinai ap
rūpina Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius, ir šelpimo 
darbą Lietuvoje dirba Lie
tuvos Raudonasis Kryžius, 
kuris tam reikalui turi du 
savo įgaliotinius: vyriausią
jį įgaliotinį p. Stanciką 
Kaune, ir įgaliotinį p. Jur
kūną—Šeinių Vilniuje.

Lietuvių atbėgėlių reika
lais tenka rūpintis pačių 
lietuvių labdaros organiza
cijoms, o tų mūsų tautiečių 
atbėgėlių yra per 4,500. jų 
šelpimu, ypač šelpimu mok
slus einančio jaūnirtio rūpi
nasi, kaip jau esu pranešęs 
užsienių spaudai, Draugijos 
Vilniaus Kraštui Remti Vy
riausiasis Komitetas (su
trumpintai—V. K. R. Komi
tetas).

V. K. R. Komitetas, be to, 
rūpinasi ir šelpimu Vil
niaus krašto varguomenės, 
ne atbėgusios iš kitur. Vie
name paskutiniųjų V. K. R. 
Komiteto posėdžių buvo ap
tartas drabužių klausimas 
būsimai žiemai. Buvo pa
reikštas pageidavimas pra
šyti amerikiečius — lietu
vius padaryti vasaros me
tu rinkliavą šiltesnių dra
bužių vaikučiams ir siųsti 
juos taip, kad jie pasiektų

Lietuvą rudenį. Tai yra 
svarbu: iš anksto pasirū
pinus, pagalba bus suteik
ta tinkamu laiku, šią žie
mą būvo taip, kad 50 tonų 
Raudonojo Kryžiaus vardu 
siųstų šiltų drabužių iš An
glijos įšalo Švedijos pak
raščiuose ir jie gauti Lietu
voje tik pavasariui artė
jant.

Iš New York,o Lenkijos 
Žydų Federacija Amerikoje 
sausio m. 4 dieną išsiuntė 
apie 8,000 svarų drabužių 
Žydų Pabėgėlių Registra
cijos ir Išeivybės Komitetui 
(kuriam pirmininkauja p. 
Jonas Vileišis, o sekreto
riauja K. Vairas—Račkaus
kas), ir dar jų negauta ligi 
balandžio pradžios. Dėl to, 
turint galvoje karo meto 
sąlygas, žiemai skirtus da
lykus reikia siųsti būtinai 
iš anksto, nelaukiant, ligi 
prasidės šalčiai.

m K. V-as.
K. Vairas-Račkauskas, 
Pašto Dėžutė 375, Kaunas. 
1940.IV.5.

Lietuvos Žinios
Viltiiuš. — Vilniuje yra 17 

lentpjūvių, kuriose dirba apie 
450,500 darbininkų. Lentpjū
vės per metus apdirba iki 
160,000 kūb. metrų medžio. 
Yra faneros fabrikas, galįs 
pagaminti, dirbant jame 100 
darbininkų, iki 10,000 kūb. 
metrų faneros. Arti Vilniaus- 
B alto joj Vokioj, yra degtukų 
šiaudelių fabrikas, kuris savo 
darbo šiaudelius eksportuoda
vo į Franciją (Lenkijoj veikė 
švedų degtukų sindikatas). 
Dabar fabrikas nori ekspor
tuoti į Belgiją. Terpentino ir 
deguto gamybai Vilniaus sri
tyje yra 23 įmonės, kurios pa
gamina apie 40 tūkstančių ki
logramų terpentino ir 100,000 
kilogramų deguto per me
tus. Dar yra apie 12 vago
nų deguto atsargos. Deguto 
pareikalavimai labai dideli 
Vokietijoj, Olandijoj ir Dani
joj, tačiau transportas šiuo 
laiku sunkiai įmanomas. Vil
niaus srity j yra dar popieriaus 
fabrikai: Gregorave (prie 
Lentvario) K. Kureco, gami-

Vilniečiams Remti Komitetui 
3Q0 litų.

Teko patirti, kad vietiniai 
Vilniaus lietuviai. suorganiza
vo ir kitą importo ir ekspor
to bendrovę “Neris,” kUri pir
moje eilėje stengsis importuo
ti statybos medžiagą (cemen
tą) ir kt., taip pat eksportuos 
Vilniaus krašto gamybą.

Vilnius. — “Lietuvos žinių” 
atstovas Vilniuje V. Žilėnas 
skelbia, kad lenkų filmų ar
tistė Smosarska, kuri per Lie
tuvą išvyko į Ameriką ir ku
rios įžeidžią lietuvių tautą pa
sikalbėjimai pasirodė Ameri
kos spaudpje, atsiuntusi per 
vieną lenkų laikraštininką 
Vilniuje lietuvių spaudai laiš
ką, kuriame pareiškianti, kad 
tos žinios, kurias yra paskelbę 
tūli Amerikos laikraščiai, 
esančios iškraipytos, kad ji 
apie Lietuvą atsiliepusi ge
riausiu būdu, nes ji tikrai 
Lietuvoje radusi labai korek
tišką priėmimą ir tepatyrusi

PRAŠOM NESIVELINT!
I . ———- '
į Šiom dienom išsiuntinėjome atvirutes 
{ tiems dienraščio “Laisvės” skaitytojams, 
B __
į kurių prenumeratos jau išsibaigė. Prašome 

aplaikius atvirutę tuojau pasiųsti mokestį.
į “Laisvės” prenumerata yra $5.50 metams
j ir $3.00 pusei metų.

Į Plečiantis karui Europoje labai 
i brangsta visokios medžiagos naudojamos 
j prie spaustuvės. Tas labai apsunkina dien- 
! raštį materialiai. Todėl prašome nesivėluo- 
1 j ant užsimokėti prenumeratą ir užsimokėti 
! už visus metus.i I
j “LAISVES” ADMINISTRACIJA, j
l————————————,—,4.

KAIP ANGLAI IR PRAN
CŪZAI BUVO IŠLIPĘ 

NORVEGIJOJ?
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

md srity j. Ji, kaip ir Šve
dija, pusėtinai save nugin
klavo teikdama ginklus Fin- 
liandijos ponams. Kitas da
lykas, Norvegija dvasiniai 
buvo n e p a r e n g ta karui 
prieš Vokietiją. Nuolatiniai 
Anglijos įsiveržimai į jos 
vandenis, laužymas neut
raliteto, norvegus daugiau 
buvo nustatę prieš Angliją, 
negu Vokietiją. Ir todėl 
daug jų, net rašytojas 
Knut Hamsun priėmė vo
kiečių pasirodymą ne kai
po užpuolimą, bet, kaipo 
apsaugą nuo Anglijos inter
vencijos.

Tokios, tai svarbiausios 
priežąstys, dėl kurių Angli
ja ir Franci j a prakišo karą 
Norvegijoj ir gavo taip di
delį moralį smūgį.

Vai. Sūnus.

J Franc. Ministeriy Kabine
tą įtrauktas Fašistas

Paryžius. — Francijos 
ministeris pirmininkas Paul 
Reynaud įstatė į ministerių 
kabinetą Jeaną Ybarnege- 
ray, vice-prezidentą politi
nės fašistų organizacijos, 
kurios galva yra pulkinin
kas Fr. de la Rocque.

Minis teris pirmininkas 
Reynaud taipgi paskyrė mi- 
nisteriu Louisą Mariną, de
šiniųjų respublikiečių vadą. 
Jis sako, kad tuomi stiprina 
įvairių tautinių partijų vie
nybę sėkmingam karui 
prieš vokiečius.

Kas Bus su Ex-Kaizeriu, 
Gyvenančiu Holandijoj?
Berlin. — Buvęs Vokie- 

tijos kaizeris Wilhe’lmas 
yra apsigyvenęs Doorne, 
Holandijoj. Klausimas: kas 
jam atsitiks, kai vokiečiai 
užims Holandiją?

Vokiečių valdininkai sa
ko, gal ex-kaizeriui bus ne
smagu matyt, kaip dabar
tinė nazių arniija kur kas 
sėkmingiau žygiuoja, negu 
andai kaizerio vadovautą 
vokiečių armija prieš Bel
giją ir talkininkus^ Bet, 
pasak nazių, jis turėtų 
džiaugtis, matydamas vo
kiečių “pakilimą.”

Kas liečia patį ex-kaizerį, 
tai dabartiniai Vokietijos 
valdovai sako, kad jam ne
reikia niekei bijot iš ją pu
sės. Jie žada pagarbiai elg
tis su bdvusiu kaizeriu 
Wilhelmu.

nąs, 4,000 tonų popieriaus per 
metus; Naujojoj Vilnijoj, g\ 
minąs 3,500 tonų, ir Naujuo
se Verkuose, kuris nuo 1928 
metų neveikia. Petrašiūnuose 
prie Kauno popieriaus fabri
kas gamina apie 10,000 tonų 
per metus. Lietuva suvartoja 
apie 10,000 tonų popieriaus, o 
visi fabrikai gali pagaminti 
net 19,000 tonų, tad popie
riaus krizės Lietuvoje negalės 
būti. Dar Vilniaus srityje yra 
4 kartoho fabrikai, kurie per 
metus pagamina apie 10,000 
tonų kartono (Lietuvoje tesu- 
naudojama apie 2,000 tonų 
kartono per metus).

Vilnitis. — Patiriama, kad 
nuo ateinančių metų Nemenči
nėje bus įsteigta mokytojų se
minarija, kur yra tinkamos 
patalpos. Seminarija pradės 
veikti nuo ateinančių mokslo 
metų pradžios.

Gimnazijose, pradžios ir 
specialinėse mokyklose Vil
niuje yra paliktų nemaža mo
kytojų, kurie nemoka lietuvių 
kalbos. Tiems mokytojams 
duotas terminas lietuvių kal
bai išmokti iki liepos 1 d. Ta
da bus ekzaminai ir išlaikiu
sieji bus priimti ir ateinan
čiais metais mokytojauti, šiuo 
metu tie mokytojai gan stro
piai mokosi lietuvių kalbos.

Vilnius. — Vilniaus Sporto 
Apygarda pirmaisiais savo 
veiklos metais suorganizavo 
Vilniuje sportiškų įrankiui 
dirbtuvę. Tokios dirbtuvės iki 
šiol Vilnius ir visa Lietuva ne
turėjo. Ją suorganizavo nau
jai sudarytoji Vilniaus Sporto 
Apygardos vadovybė su jos 
pirmininku Pranu žiežmarų 
priešakyje. Dabar visos Lie
tuvos sportininkai ir sportinės 
organizacijos bus aprūpina
mos be tarpininkų geros ko
kybės sporto įrankiais. Dirb
tuvė pradžioje taisė slides ir 
darė naujas, vėliau remonta
vo Viltliaus prieplaukų baida
res ir valtis, artimiausiu laikū 
pradės statyti sklandytuvus ir 
vieną lėktuvą. Be to, dirbtu
vėse užsakytą nemaža baldų, 
kurie jose gaminami pagal 
būdingiausius Paryžiaus mo
delius. Dirbtuvėse dirba žy
mūs meistrai, su vedėju Niko
demu Garla.

tik gerą. Korespondentas gi 
jos mintis iškraipęs. Laiškas 
esąs autentiškas, jos pačios 
pasirašytas. Įdomu bus išgirs
ti, ar ji tuos iškraipymus bus 
atitaisiusi tuose Amerikos 
laikraščiuose, kurie jos pasi
kalbėjimą buvo įsidėję.

Vilnius., — Vilniaus miesto 
savivaldybė netrukus pradeda 
vesti miesto kanalizaciją ir 
tvarkyti gatves. Ligšiol mies
tas turėjo 104 kilometrus ka
nalų, kurių tinklą šiemet no-1 
rimą padidinti 8 kilometrais 
ir 470 metrais, o vandentiekį 
10 kilOtnetrų ir 300 'metrų, 
kurių ligšiol miestds tūrėjo 93 
klm. Prie tų darbų gaus dar
bo apie 8,000 darbininkų. Miš
kų darbininkai; miškams dėl 
atlydžio patvinus ir nebega
lint dirbti, perkeliami prie 
miesto darbų, tlž miško dar
bus jau išmokėta per 100,000 
litų.

Vilnius.,— čia įsisteigė ma
nufaktūros ir galan t e r i j o s 
reikmenų gamybos ir tais ga
miniais prekybos akc. b-vė 
“Vienybė,” kuri jau įsteigė 
Vilniuje, Bazilijonų g. 4 didelį, 
urmo sandėlį, kurio 9 kamba
rinėse sukrovė už ketvirtį mi
lijono prekių. Kol kas prekes 
bendrovė importuoja iš užsie
nio, d dalį perka Viėtds fabri
kuose. Karui pasibaigus b-Ve 
žada steigti savo gamybos 
įmorię, o tuo tarpu versis tik 
didrtienų prekybą, patarnau
dama Lietuvos prekybinin
kams apsirūpinti sunkiai gaū- 
nairiomis prekėmis, bendrovė 
atidarymo proga * paaukojo

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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 Sth STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

ŠTAI KAIP JOS TAUPOTE 
Ant Pavasariniu Drabužių

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

Iš sepų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliaVoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion Št., Brooklyn

Kamp. Broadway If Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių if pavienių 

stočių BMt Line
Tel.: Glenmore 5-6191

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

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas į 10 
savaitinių įmokčjimų.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai Vyrų Siutai
ir Paltai ir Paltai
S21.5O 824.50 .
Buvo $25.00 Buvo $30.00

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA 
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

Puikiausia bei’niiikui ar mergaitei dovana — tai naujas Remington Type- 
wfiteris. Attiiiūši ihokyklų baigimo sezonas — Graduations. Apdovanokite 

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėlė.

ŠTAI JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 3410)

Junior DeLuxe Portable

$49.50
Remington Model No. 1 DeLuxe $59.50

$67.50

Remington Model No. 5 DeLuxe

DeLuxe Noiseless PortableTuojau užsisakykite per “Laišvę,” 
nes “Laisve” savo skaitytojams 

duoda didelę ntiolaidą.

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informacijų, ,(. .mes prisiusime jums 
Cirkdliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST; BROOKLYN, N. Y.



Antradienis, Geg. 14, 1940

Bristol. Conn

K

Gegužės 2 d. mirė Marijo
na Sylvestravičienė, po tėvais 
Rapoliukė, Jono Sylvestravi- 
čiaus žmona, 215 Park St. 
Velionė mirė namuose savo 
sūnaus Jono Sylvestravičiaus, 
54 Kearny St., Pequabuck, 
Conn. Velionė paėjo iš Lietu
vos Baruskinių kaimo, Skaud
vilės parapijos, Tauragės ap
skrities. Atvyko į šią šalį 1913 
metais ir apsivedė su Jonu 
Sylvestravičium, susilaukė tri
jų vaikų — dviejų sūnų, Jono 
ir Viktoro, ir vienos dukters, 
bet duktė yra mirus. Velionė 
džiaugės su savo sūnais, o 
ypač su marčia, nes vyresny
sis sūnus vedęs su lietuvaite, 
Ona Mizariūte, Cezario ir Jie- 
vos Mizarų dukterim. Bet ne
ilgai galėjo ta laime džiaug
tis, nes užėjo sunki liga ir 7 
mėnesius turėjo išgulėt lovoje, 
3 mėnesius buvo apvartoma. 
Bet ttfrėdama gerą marčią, 
buvo labai dažiūrėta. Sylves- 
travičienei mirus, likosi ir pa
šarvota jųjų namuose.

Velionė gyva būdama su vi
sais gražiai sugyveno, tai jai 
mirus, daugelis atsilankė ant 
šermenų, buvo daugybė gelių 
nuo giminių ir draugų. Gulėjo 
mūsų Marijona gėlėse pačiam 
pavasario gražume. Kas atė
jo velionę aplankyti, kiekvie
nam 
dus. 
dint 
lyti,
di sykiu su mumis 
Sekmadienio rytą 
ant kapų, radau 
gražiau žydint. Velionė likos
palaidota šv. Juozapo kapuo
se šiame mieste. Paliko liū- 
dėsyj vyrą Joną, sūnų Joną, 
Marčią Oną ir sūnų Viktorą, 
Bristoly, ir keturis brolius ir 
tris seseris Lietuvoj.

Ilsėkis, drauge, .šios šalies 
žemelėj. Neims daug laiko, 
kaip ir mes ateisim pas jus. 
Velionei tariame amžiną atil
sį, o likusiai šeimai gilią už
uojautą, 
siems 
menų 
pus.

išriedėjo ašaros per vei- 
Gegužės 4, šeštadienį, ly- 
į kapus, ir lietui pradėjo 
rodosi, kad ir gamta liū- 

Marijonos. 
nuvažiavus 
gėles dar

viškas ir kitų tautų darbinin
kų įstaigas. Atsiminkim kas 
įvyko Vokietijoj, Italijoj ir 
Francijoj. Kaip tik išdraskė 
Komunistų Partiją, sudaužė 
unijas, uždarė kliubus, pašal- 
pines draugijas ir išdraskė 
kultūriškas organizacijas. O 
dabar gaudo ir kankina pa
vienius žmones.

Tai tokia yra istorija už 
ignoravimą Komunistų Parti
jos. Europoje taip pat darbi
ninkai padarė klaidą. Vieni 
ignoravo, kiti pyko, kad par
tija darė įžangas į parengi
mus ir prašė aukų; nėjo į 
mitingus, nėjo į demonstraci
jas, kuomet Partija juos kvie
tė prieš reakciją.

Kas atsitiko su tų šalių dar
bo žmonėmis po reakcijos ko
manda šiandien? žūsta šim
tais tūkstančių nekaltų žmo
nių karo lauke, koncentraci
jos stovyklose, nuo bado ir 
šalčio tūkstančiai miršta žmo
nių. Kalėjimuose kankinami 
geriausi darbininkų sūnus ir 
dukterys, sudaužytais kūnais, 
be sąmonės, dribso ant šlapių 
šaltų cemento grindų, už tai, 
kad jie šaukė ten darbininkus | 
į vienybę atmušti reakciją, 
atmušti fašizmą. Jeigu ten 
darbininkai būtų priėmę ko
munistų obalsį bendram fron
tui prieš fašizmą, prieš reakci
ją, vietoj karo, ten būtų bu- 
davojamas naujas laisvas gy
venimas.

Dabar padarykime palygi
nimą, kas yra brangesnis mum 
darbo žmonėm: ar 
vienybė bei maža 
rinimui savo vado 
Partijos, ar kaip
yra Europoje liejamas krau
jas ir ašaros? Kokia nauda 
bus likusiem šeimų nariam, 
kuomet jų mylimieji bus nu
žudyti kalėjimuose, arba su
grįš iš karo lauko sužaloti vi
sam amžiui ? Ar yra kur nors 
vertingesnio už vienybę prieš 
visas tas baisenybes • mums 
darbo žmonėms? Ne! Patai
syk i m klaidą ateityj. Lai gy
vuoja vienybė prieš reakciją. 
Už laisvę, už geresnį rytoju.

J. M. L.

ARTHUR OSMAN 
San Francisco wharehousiu 
darbininkų vadas (CIO) 
smerkia bosų pasimojimą 
sulaužyti organizuotų dar
bininkų uniją paminėtoj 

darbo šakoj.

Šioje apielinkėje dar vis ta 
pavojinga “spinal meningitis” 
liga laikosi. Vietos spaudoje 
vis pranešama naujų susirgi
mų. Nuo atsiradimo čia tos 
ligos, jau 
mirusių.

džųig žmonių yra

—o—
K. vietinis skyrius
silpnai laikosi, bet

r
Šeima dėkavoja vi- 

atsilankiusiems ant šer- 
ir palydėjUsiems į ka-

Šeimos Draugė,
Ona Marcinkevičienė.

Worcester, Mass

darbininkų 
auka stip- 
Komunistų 
kad dabar

Wilkes Barre, Pa.

nors labai 
vienok rengiasi surengt sma
gų piknikėlį, kuris įvyks bir
želio (June) 2 d., West Wy- 
ominge. Todėl visos kuopos, 
kurios dar esate prie šio ALK 
skyriaus, būtinai atlikite savo 
darbą-pareigas. Tik knygoje 
laikyt organizacijų vardus, 
kad priguli prie šio skyriaus, 
tai negana, čia reikia darbuo
tis kaip organizacijoms pri
guli, lankyt visus skyriaus su
sirinkimus, taipgi ir 
rengimus.

—o— 
apielinkėjŠioj 

smarkiai darbuojasi 
mi leidimus vedyboms, 
nuo gegužės 17-tos
jaunavedžiai turės atsinešt pa
liudijimus nuo gydytojų apie 
savo sveikatą.

Mūsų mieste Kirby’s parke 
buvo laikoma kiek paukščių, 
beždžionių, meškų, ožkų. Ož
kos laike . potvinio prigėrė, 
paukščius paleido, taipgi pa
leido ir meškas. Dabar tos 
meškos nuo pravažiuojančių 
pakelėmis maisto reikalauja. 
Meškos buvo nuveštos į Poco- 
no’s kalnus, šie gyvūnai gali 
kur padaryti didelį užpuoli
mą.

—o—
LLD 12-to Apskričio pikni

kas jau artinas, įvyks gegužės 
30-tą dieną. Bus naujoje vie
toje arti lietuvių laisvų kapi
nių, P. Demick’o ūkėje, 1183 
Shoemaker Ave., West Wyo
ming, Pa. Lietuviška visuome
nė kviečiama skaitlingai atsi
lankyti. Pradžia 12-tą vai. 
dieną. Aš Būsiu.

jojo pa-

1

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

sokių vynų ir 
gero alaus.

London, geg. 10. — An
glai sako, kad jų submari- 
nai nuskandino du trans
portinius vokiečių laivus 
Skagerrake.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
14 d., geg., 774 Bank St. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti šiame susi-

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

jaunimas 
išsiimda- 

n es 
dienos

Roma. — Popiežius išrei
škė užuojautą Belgijai, Ho- 
landijai ir Luksemburgui 
prieš Vokietiją.

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi

vienbal-

DR. J. J. KASKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7064

T-

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

ir nuo- 
Delega-

daug laiko ir

—o—
6 d. kalbėjo Wil-

Gegužės 5 d. jvyko tas gra
žusis teatras, kuris seniai jau 
buvo garsintas, “Baudžiavos 
Nuotakos.” Teatras nusisekė 
kuopuikiausiai. Visi aktoriai 
atliko savo užduotį taip, kad 
jau geriau nereikėjo. Už tai 
New Haveno draugams pri
klauso užtarnautas pagyrimas 
už tokį puikų išsilavinimą ir 
pašventimą 
energijos.

buvo prieš 25 metus. Architek
tūros bei inžinerijos žvilgsniu, 
toli pažengusi pirmyn.

—o—
Geg. 7 d. toje pat svetai

nėje įvyko LDS 74 kp. susi
rinkimas. šis susirinkimas bu
vo žymus, nes buvo balsavi
mai už LDS Centro Valdybą.

Taipgi buvo priimti 4 nauji 
nariai, kuriuos įrašė J. J. 
Mockaitis ir J. A. Pūdimas. 
Nauji nariai yra šie: F. Lu
bas ir M. Lubienė, M. Jociū- 
nienė ir F. Milžinas, jaunuo
lis.

Delegatai iš apskričio kon
ferencijos išdavė raportą. Ra
portas buvo gana žingeidus, 
nes jame matėsi, kad konfe
rencijoj daug svarbių proble
mų buvo rišta. Konferenci
jos delegatais buvo: A. Mu-

reikienė, O. Arisomenė ir
J. Mockaitis. M. Arison.

rinkime taipgi atsiveskite ir naujų 
narių įrašyti į kuopą. (113-114)

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS 
(Shallnskas) 

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
ulfnc

Uqnor£
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Gegužės 
liam |Z. Foster Conn, valstijos 
komunistų konvencijai, kuri 
atsibuvo Rakoczy Hali, prie 
Bostivick Avė., Bridgeporte. 
Foster, kaip žymus kalbėto
jas, palietė daug svarbių klau
simų, ypatingai karo klausi
mu kalbėtojas nurodė, dėl ko
kios priežasties Su v. Valst. 
gali įsivelti atvirai šin karan, 
kurios, be abejonės, ir dabar 
jau įsivėlusios tan pragaištin- 
gan sūkurin, tik ne atvirai.

Buvo ir daugiau gerų kal
bėtojų, kaip M. Russo, Vafsy 
ir kiti, kurių vardus nespėjau 
nugirsti.

Išneštos trys rezoliucijos: 
(1) Už negrų pilnas civiles 
laisves; (2) Už prašalinimą 
Dies Komiteto; (3) Už Suvie
nytų Valstijų nesikišimą į ka
rą. Visos rezoliucijos 
šiai priimtos.

Konvencijoj tvarka 
taika buvo puikiausia,
tų ir svečių pribuvo iš įvairių 
miestų ir miestelių Conn, vals
tijos, kurie perpildė svetainę, 
nes iš viso buvo virš 1,000 
ypatų. Tą gražią publiką 
protarpiais linksmino pagarsė
jęs dainininkas’savo galingu, 
žavėjančiu balsu, Tim Hali. 
Buvo prisiųsta daugybė svei
kinimų iš įvairių organizacijų 
bei sąryšių, žinoma, tie svei
kinimai nebuvo sausi. Girdėjo
si garsiai net po $100 čekiai. 
Taipgi girdėjosi nemaža svei
kinimų ir nuo profesijonališkų 
sąryšių, irgi su gausiomis au
komis.

Na, ir kas gi gali sakyti, 
kad komunistai neturi prita
rimo masėse?

—o—
Gegužės 6 d., 8 vai. vakare, 

atsibuvo brolių Motuzų pa
veikslai, irgi Lietuvių Svetai
nėje, prie Lafayette St. žiū
rovų prisirinko pilnutėlė sve
tainė. Mat, kiekvienam žin- 
geidu pamatyti savo senąją 
tėvynę, o jaunimui savo tėvų 
žemę Lietuvą. Ot, šie žingei
dūs dėsniai ir sutraukė skait
lingą publiką. v

Reikią pripažint, kad bro
lių Motuzų filmos puikiai ap
dirbtos, į kurias galima drą
siai žiūrėti, nes akių negadi
na ir labai aiškios.

Lietuva šiose filmose matėsi 
gana daug pakitėjusi, negu ji

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

t ,» a; v v ;

14
F'
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Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls,

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kalnas.

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

Bridgeport, Conn

GENERAL ELECTRICmetais.
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visiems prieinama.
turėtų ant greitųjų at- 
atydą lietuvių progre- 

organizacijos. žinoma,

TRADE IT IN FOR fl 

LIyJ EWEL 

Bulovą

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

NEPAPRASTA NUOLAIDA! 
Jūs dabar galite pirkti G-E 
Model LB6B 6.2 kub. pėdi, 
dydžio, 1940 model už

8119.50 
už seną Šaldytuvą, 
įmokėėtl perkant ir 
metai išmokėjimui.

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLI> WATCH

HHD

7WS7HE Buy/
r ;•

ROBERT 
LIPTON 

JEWELER 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe
Graham & Manhattan Avės; 

Tel. Stagg 2-2173 
Priminkite šį skelbimą Ir gausite nuolaidą

Iš Pirmos Gegužes
Minint Pirmąją Gegužės, 

penktadienio vakarą, tai yra, 
3 d. gegužės, mūsų progresy
viai turėjo šiemet kuoskaitlin- 
giausiai dalyvauti, ir savo 
draugus atsivesti. Bet rengė
jai labai nusivylė. Gana gra
žiai vakaras prirengtas ir visi 
žinojo, čia buvo rodoma kru- 
tami paveikslai iš Sovietų Są
jungos, “Senas ir naujas gy
venimas Maskvoj”, ir iš de
monstracijų Pirmosios Gegu
žės Maskvoj 1939
Įžanga buvo 25 centai. Ir bu
vo vienas iš geriausių kalbė
tojų, drg. Hood, iš Bostono.

Šis Pirmos Gegužės minėji
mas buvo surengtas per Ko
munistų Partijos skyrių Wor- 
cesteryj. Eidamas iš šio pa
rengimo, pats mačiau parei
nančius mūsų simpatikus iš 
teatrų ir kitokių pasilinksmi
nimo įstaigų. Kodėl neminėti 
visiems bendrai Pirmos Gegu
žės, darbininkų šventės? Tas 
tik kartą į metus įvyksta. O 
kur gi ta priežastis? Kur tie 
šūkiai už bolševikus?

Štai dabar pradeda paaiš
kėti zurzėjimas, kam buvo 
įžanga 25 centai. Prastai, ger
biamieji, kad jau iki to dasi- 
leista, jog dėl įžangos igno
ruota Kom. Partijos darbas. 
Ar jūs pagalvojate, kiek žalos 
padarėt sau, o ne partijai? 
Nepamirškim, kad reakcija 
puola Komunistų Partiją, puo
la unijas, puola “Daily Wor
kers”. Ir jeigu mes, darbinin
kai, norim atmušti reakcijos 
puolimą su Diesu priešakyj, 
mes turim visi dalyvauti de
monstracijose ir paremti par
tiją aukomis. O jeigu mes 
trauksimės atgal, reakcija, su
daužiusi unijas, puls ir lietu-

Visko Po Biskj js Mūsų Miesto 
šiomis dienomis čia susitvė

rė Taikos Lyga (Peace Lea
gue). Tai yra svarbi organi
zacija kovot prieš karo ren
gėjus. Čia gali prigulėti viso* 
kių įsitikinimų, tautų ir rasių 
žmonės. Įžanga į šią organi
zaciją 

Čia 
kreipt 
syvės
bus pasiekta ir katalikai žmo
nės, kviečiant ir juos prisidė
ti prie šio taip svarbaus dar
bo.

Labai daugelyj lietuvių šei
mynų yra gražaus suaugusio 
jaunimo, ir įsivėlus šiai šaliai 
į karą, mes žinom gerai, kur 
tas jaunimas atsidurtų. Tad 
kodėl nestot į šią organizaci
ją, ir kovot už taiką, pakol ne- 
pervėlu ?

Ši organizacija susirinki
mus laikys sykį į savaitę tre
čiadieniais, 252 East Market 
St., I WO svetainiukėj. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Kviečia
me lietuvius skaitlingai daly
vauti. Atsilankę pilnai susipa- 
žinsit su šios organizacijos 
darbo planais.

—o—
Šiomis dienomis čia baigėsi 

teismas dėl gavimo 
už 
trą 
ley 
ne, 
rių
buvo suimtas Honolulu mieste. 
Buvo nužiūrėtas kito karei
vio jiems ten bebūnant tar- 
nystoj. Luzerne apskritis buvo 
paskyręs dovanų $2,500 tam, 
kas nurodys tuos žmogžu
džius. Nors jau daug laiko 
prabėgo, kada jis buvo areš
tuotas, bet tuos pinigus net 
dvi ypatos savinasi, tai dabar 
teismas pripažino tūlam L. R. 
Stroup $3,201. Gavo su nuo
šimčiu.

ĮVAIRIOS NAUJIENOS
Gegužės 3 d. įvyko Lietuvių 

Literatūros Draugijos 63 kp. 
susirinkimas, kuriame buvo 
sutvarkyta įvykstančio teatro 
reikalai ir nemaža kitų daly
kų buvo plačiai apdiSkusuota. 
Be kitko, buvo paliesta labai 
opi problema, tai Lietuvos po
litiniai kaliniai. Ką privalo 
amerikiečiai daryti, kad gali
ma būtų palengvinti Lietuvos 
politiniam kaliniams? Nekuriu 
draugų buvo sumanymas, kad 
kreiptis į Sovietų Sąjungos at
stovybę su prašymu, ar nega
lėtų Sovietų vyriausybė kokiu 
nors būdu patarpininkauti.

reward” 
nurodymą, kas nušovė Pe- 
Sandargą arba Peter Ri- 
ir Alex Campbell Pittsto- 
1928 metais, laike mainie- 
streiko. Vienas iš šovėjų

Pine Crest Inn
Savininkas

JOSEPH VANAGAS
Puiki Vieta 

VAKACIJOM
Turistam kambariai-Cablns vienai 
nakčiai, savaitei ar ilgiau. Puikūs 
miškai, patogios vietos piknikam, iš
taisyta • ant lauko vietos virimam ir 

kepimam.
RESTAURACIJA
Sode, visokį gėrimai ir visokį 

valgiai.
ON ROUTE 209

Iš New Yorko važiuojant, 4 maitos 
pravažiavus Accord, N. Y., arba 14 
mailių šioj pusėj Kingston, N. Y. į

Didelė 8 ku. pčd. patal
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Pirkiny* 1

nuo $1.50 augštyn
■ Daimantai 

Melsvi-balti ir perfėkto

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

DIDŽIAUSIASK0K1 Jos ESATE r»ir»iPrNTXze l*IATE B DIMW r IKKIiN Y S 8 KUBEKŲ PĖDŲ

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

CHARLES D’ORAZIO & SON 
LICENSED DEALER OF 
REX COLE, INC.

664 Grand Street Brooklyn, N
. EVergreen 4-8784 ,
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Kazakevičiaus or-
Užkarinės Kalbos Parodoj Pasaulis Karo Liepsnoj

a

prieit

dar

MORTGIČIAI
L

praeitą
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Jie šių 
Pasau-

žygių bus 
ekskursija 
šeštadienį,

Italų laivas Rex išplaukė 
Italijon tik su 200 keleivių, 
iš tų 48 amerikonai.

In- 
nuo

Kalbės R. Mizara, S. Sasna, 
J. Ormanas. Jie savo kalbose 
aiškins:

.A

buvo vidutiniai.
keletą svečių iš

jį. diskredituoti, tačiau

Ar išvengs Amerika karo? 
Kodėl užsiliepsnojo karas Ho- 
landijoj ir Belgijoj ir kas už 
tai sako? Kodėl Anglija ir 
Francija pralaimėjo karą Nor
vegijoj? Kodėl Japonija ir 
Ameriką veržiasi į Rytų, 
diją? Ar galės nuošaliai 
karo išsilaikyti Sovietų 
junga ir Lietuva? Kas 
atsitikti Balkanuose? Ką A- 
merikos žmonės turi daryti, 
kad išvengus karo? Ir kitus 
labai svarbius dienos klausi
mus.

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

• Telefonas EVergreen 7-1661

BeSt&s puslapis

PRASIDĖJO AMALGAMEITŲ UNIJOS
JUBILeJINE konvencija

Gegužės 13-tą, 9:30 ryto, 
Madison Square Garden salėj, 
N. Y., prasidėjo Amalgamei- 
tų Unijos sidabrinio jubilie
jaus konvencija su masiniu 
mitingu, dalyvaujant žymiems 
svečiams kalbėtojams, unijos 
viršininkams, delegatams ir 
abelnai kriaučiams, kuriems iš 
anksto šapose buvo išdalinti 
konvencijos atidarymo bilie
tai.

Vakare suruošta delegatams 
sutikt bankietas St. George 
viešbutyj, Brooklyne.

Laike dviejų savaičių kon
vencijos kriaučiai delegatai 
girdės daug žymių kalbėtojų 
ir turės daug įvairių pramo
gų visiems bendrų, taipgi ir

Atidarymo Pasaulio Parodos 
dieną, gegužės 11-tą, parodą 
atlankė 166,820 publikos, suė
jusios pasilinksmint, pasilsėt ir 
kai ko naujo pamatyt, 
ėjo pažiūrėt “Ateities 
lio.”

Deja, pasitaikiusieji 
aršiau garsiakalbių, perduodan
čių oficiales atidarymo ceremo
nijose pasakytas. kalbas, pusėti
nai apsvilo ausis, nes tūlų di
džiūnų kalbos, jeigu nuo jų pri
klausytų ateitis, nesiūlė taikos 
ir gerovės “Ateities Pasauliui.”

Aukštas dvasiškis Fulton J. 
Shean pasigyrė pernai boikota
vęs parodą dėlto, kad ten buvo 
Sovietų Pavilionas. Majoras sa
vo kalboj surado biblijos iš
trauką pasmerkt vokiečius, bet 
tokios ištraukos nerado smerkt 
Anglijos imperialistams, kurie 
yra lygiais karo kaltininkais. 
Whalenas Sovietų taikos politi
ką lygino nazių imperializmo 
politikai, o Anglijos ir Franci- 
jos imperialistus jis tik išgyrė.

Majorui per dieną dalyvau
jant įvairiose ceremonijose, jo 
raštinėj svečius priiminėjo da
bartinis jo padėjėjas ponas Da
vid Rockefeller, paskilbusiojo 
milionieriaus anūkas. T-as.

(M
Pranešimas Visiems

•t-

ir

atskirų vietos lokalų surengtų. 
Vienu iš bendrųjų 
masinė kriaučių 
Pasaulio Parodon 
gegužės 18-tą,

John L. Lewis esąs pasiža
dėjęs kalbėti kriaučiams šį 
penktadienį.

Lietuvių 54-to Skyriaus 
džioji konvencinė iškilmė
koncertas — įvyks šį sekma
dienį, gegužės 19-tą, Klaš- 
čiaus Clinton Parke, Maspe- 
the.

Amalgameitų Unija šiais 
metais mini 25-tą sukaktį, 
savo eilėse turinti ketvirtada
lį miliono organizuotų darbi
ninkų. Kr.

įspūdingas Šalinaitės 
Mokinių Koncertas

šeštas metinis kompozitorės 
Bronės šalinaitės mokinių 
koncertas išėjo labai įspūdin
gai, kiekvienas programos 
punktas išpildyta vykusiai 
pradedant mažiukais, jaunu
čiais mokiniais, baigiant žy
miaisiais solistais ir grupėmis, 
kurie visi pasirodė su naujo
mis bei šiaip parinktinėmis 
dainomis.

Ramoškaitė, 
vakaro pro- 
Užbaigiant, 
keli bukie- 
gyvų gėlių, 

gavo

nas, o pastaruoju vieną čigo
nų- dainą. Pastarojoj Aidbal
siai buvo pasirėdę čigoniškais 
kostiumais ir jiems padėjo so
listė Biruta 
taipgi visa grupė 
gramos pildyto jų. 
šalinaitei įteikta 
tai, visas glėbys
Taipgi visi jaunuoliai 
gėlių laike išstojimų progra
moj.

Visiems dainininkams akom
panavo šalinaitė. Scenoj tvar
ką vedė J. Sukackas.

Abelnai vakaras davė gra
žaus dvasinio pasitenkinimo 
visiems atsilankiusiems i r 
naujos energijos jaunučiams 
menininkams, šio vakaro įspū
džiai jiems padės siektis to
liau meno aukštumų ir pri
mins ilgų praktikų valandose, 
kad jie laukiama ką nors nau
jo ir dar geresnio p aro d y si ant 
sekamais metais.

Po programos tęsėsi smagūs 
šokiai prie 
kestros.

Publikos 
Matėsi po
apylinkės miestų. Tolimiausia 
viešnia buvo M. K. Sukaskie- 
nė, šalinaitės (Sukaskienės) 
uošvė, iš Worcester, Mass., 
kuri specialiai atvyko pama
tyti šalinaitės ir jos mokinių 
atsiekimus mene. Rep.

Paskutinė Kelionė

LABAI PASEKMINGAS FREIHEITO 
JUBIEEJAUS MINĖJIMAS

Pereitą šeštadienį Madison 
Sq. Gardene įvyko milžiniškas 
mitingas-koncertas žydų dien
raščio “Freiheit” 18-kos metų 
sukaktuvėms paminėti. Dalyva
vo tarp 18-20 tūkstančių žmo
nių. Tai parodymas, kokią di
delę įtaką šis dienraštis turi žy
duose darbo žmonėse!

Koncertą pildė žydų Filar- 
moniškoji Choro Draugija, diri
guojama M. Helfmano, — labai 
gražiai pasirodė, efektyviai su
dainuodama eilę dairių; daina
vo žymi dainininkė, soprano, 
Viola Philo; smuik. Eudice 
Shapiro, šokikų grupė ir tt. Sa
kė kalbas: William Wiener, 
“Freiheito” vyriausis redakto
rius Paul Novick, Ben Gold,

Dora Rich ir USA Komunistų 
Partijos sekretorius Earl Brow
der. Pirmininkavo M. Stein
berg.

Rinkta aukų dienraščiui pa
laikyti.

Programa buvo graži, ūpas 
pakilęs.

Nors “Freiheito” priešai vi
saip šį dienraštį puola, bandy
dami
masės žmonių stovi su juo, .ka
dangi tai vienintelis žydų dien
raštis, kuris kovoja už taiką, už 
civilines laisves, už geresnį ir 
šviesesnį žmonių gyvenimą. R.

Antradienis, Geg. 14, 1940

Pradėjo Organizuotą 
Darbų Jieškojimą
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Naujai karo padėčiai aiškin
ti šį ketvirtadienį, gegužės 16, 
rengiamos prakalbos Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne. Pra
džia 7:30 vakaro. Įžanga ne
mokama.

Queens organizuotas jauni
mas pradėjo organizuotą dar
bo jieškojimo kampaniją per
eitą pirmadienį. Jieškojime 
dalyvauja Negrų Jaunimo Są
junga, Queens Jaunimo As- 
semblis (seimelis) ir daugis 
kitų jaunimo organizacijų 
kuopų bei kliubų.

Jaunuoliai susirenka Valsti- 
jiniame Samdymo Ofise, 29-28 
41st St., Long Island City ir 
iš ten grupėmis leidžiasi jieš- 
koti darbo po įvairias šapas 
ir įstaigas, o po medžioklės 
per dieną vakare susirenka ir 
pasidalina inform a c i j o m i s 
apie pasekmes.

Tokį darbo jieškojimą jau
nuoliai planuoja vesti ilgesnį 
laika ir sistemačiai, kad iš- 
studijuoti darbų padėtį savo 
apylinkėj ir suplanuot veiklą 
padėčiai gerinti.

Atsilankiusieji, su kuriais 
tik teko kalbėtis, reiškė didelį 
pasitenkinimą vakaro progra
ma. Joj dalyvavo veik išimti
nai buvusieji ir esamieji šali
naitės mokiniai, daugelis pir
mame jos mokinių koncerte 
prieš šešis metus matyti dar 
jaunučiais, pradiniais muzi
koj, o dabar jau aukštai pra
sisiekę, tūli iš jų chorvedžiai 
ar pianistai orkestrose, arba 
dainos bei muzikos solistai. 
Aidbalsiam dainuojant motinai 
skirtą dainą, žodžiai “gana 
pavargai, gana pailsai, kol 
mane užauginai,” rodėsi, tar
si pritaikyti pačiai šalinaitei, 
jinai — motina lietuvių meno 
srityje.

Programą pradėjo šaunusis 
Sietyno Choras iš Newarko, 
vadovaujamas šalinaitės, su 
kantata “I Hear America 
Singing, 
mano, 
gėrėjosi 
sunkios 
Chorui
Ramoškaitė, pianu lydėjo Al-

Anna

Komedija “Kontrolis” Brook
lyne du kartu vykusiai suvai
dinta su geromis pasekmėmis, 
ir sekantį nedėldienį bus 
paskutinis šio veikalo vaidi
nimas — Elizabethe. Bet 
elizabethiečiams Lietuvių 
Liaudies Teatro vaidylos
duos priedo — juokingą dia
logą — “Į AMERIKĄ.”

Elizabethe b u s suvaidinta 
šie du juokingi kūriniai—408 
Court Street, Darbininkų 
Kliube; pradedant 7-tą vai. 
vak. šį sekmadienį — 19 d. 
gegužės.

Tai bus Liet. L. T. vaidin
tojų paskutinė kelionė šį se
zoną. Teatrininkas.

Puiki Atletų Kliubo Vakarienė
Lietuvių Atletų (gimnasti

kos) Kliubas surengė gražią 
draugišką vakarienę
sekmadienį vakare. Publikos 
buvo tirštai pilna viršutinė 
svetainė ir žemutinė patalpa 
— jaunuolių ir pagyvenusių 
žmonių, lietuvių ir kitataučių.

Visi patenkinti valgiais, įsi
gėrimais ir šeimyniškai - drau
giška dvasia visame parengi
me. Rep.

Lietu viii Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR į^AUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokax^nus be jokio mokesčio.

Gerbiami lietuviai! Kalbė
tojai yra pasirengę išaiškinti 
taip svarbius pasaulinius įvy
kius. Kiekviena diena ir va
landa atneša vis naujų ir bai
sesnių sukrėtimų. Kas bus at
eityj, kur link žmonija ritasi?

Pasaulio įvykius visi aiški
na savaip.
gyvenimą ir 
tokiais, koki 
visi ir visos
Išgirskite tiesą!

Kviečia
Lietuviai Komunistai.

Norėčiau įvesdinti nuo $3,000 iki 
$7,000 pirmam morgečiui. Kurie pa
geidaujate, prašau kreiptis telefonu. 
Algonquin 4-7825. (112-114)

PARDAVIMAI
Mūsų kalbėtojai 
įvykius perstato 
jie yra. Ateikite 
j šias prakalbas.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Parduodame {vairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

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 į 
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)

Gerbiami Giminės ir Drau
gai! Ne vienas iš jūs klausė
te manęs, sakėte man, kad ne
randate velionės Rugienienės 
kapelio, kurį norite aplankyti.

Šiuomi aš, velionės Rugie
nienės vyras Rugienius, prane
šu visiems giminėms ir drau
gams, kad pastačiau ant kapo 
akmenėlį su užrašais.

Pasarga (kaip geriausia 
rasti): Alyvų kalnelio kapi
nių pirmi vartai važiuojant 
nuo Brooklyno, pačiame viršu- 
kalnyje, 1-mas kapas nuo ke
lio—-Plot No. 2. Rugienius.

“I
” žodžiai Walt Whit- 
muzika Gaul’o. Visi 
labai sėkmingu šios 

dainos išpildymu, 
padėjo solistė Biruta Žydų Jaunimo Konferencija

žydų Liaudies Komiteto 
Jaunimo Divizija šaukia žydų 
jaunimo konferenciją birželio 
23-čią, Manhattan Center, N. 
Y. šaukėjai numato reikalą 
ir galimybes Jaunimo Diviziją 
išauklėt į galingą jaunimo or
ganizaciją kovai prieš karą, 
už civiles teises, ir prieš anti
semitizmą, taipgi prieš diskri
minaciją biznio ir švietimo 
įstaigose.

Veikalas “Tobacco Road”, 
kuris vaidinama jau 7-ti me
tai, po numažinimo aukščiau
sios įžangos kainos nuo $1.65 
iki $1, vienu vakaru turėjęs 
$350 daugiau įplaukų.

MIRĖ

I

SKELBKITES "LAISVĖJE
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1925 Ocean 
(114-116)
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prie

daini- 
sulyg

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

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

51 
St., 

Kings

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

nAmų darbo, Idlbasal ir kepta paršiena; gaspadoriškai 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

• ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

Krautuvėj.’

Manhattan Liquor Store

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

o
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Ambrose Gudelevičius, 
m. amžiaus, 458 Atkins 
mirė gegužės 12 d . 
County ligoninėj. Laidos ge
gužės 15 d., Šv. Trejybės ka
pinėse.
/ Kūnas pašarvotas namie.

—o—
Peter Paul Suder, 32 metų 

amžiaus, 95 Henry St., N. Y., 
mirė (prigėrė) balandžio 8 d. 
Pirmadienį, geg. 13 d., kūnas 
išvežtas į Meyersdale, Pa., o 
14 d. geg. bus palaidotas St. 
Philip ir James kapinėse.

Laidotuvių pareigom rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Trys viduramžiai vyrai pra
šė teisėjo Folwell pasiųst juos 
kalfijhnan, kur jie galėtų iš
vengt girtavimo. Teisėjas pra- 
fiymą išpildė.

dona Žilinskaitė ir 
Daukantaitė.

Fo choro sekė atskiri 
ninkai ir piano solistai,
jų amžiaus ir prasilavinimo 
gerai parinktose ir prirengtose 
dainose bei muzikoj. Dainavo 
Nancy Kairytė. Pianu skambi
no William Skodis, Lilija Mil- 
čiūtė, Algirdas Bacevičius, 
Anna Daukantaitė, Joana Mi- 
sevičiūtė, Suzana Vaitelytė, 
Lilija Makutėnaitė, Viktorija 
Valukaitė. Milčiūtė ir Dau
kantaitė gana vykusiai išstojo 
ir kaipo jaunos solistės daini
ninkės, o mažytė Misevičiūtė 
ir kaipo šokėja. Piano duete 
pasirodė Jurgis Kazakevičius 
ir Juozas Sukaskas. Labai 
harmoningai sudainavo duetą 
Aldona Klimaitė ir Aldona 
Žilinskaitė. Aldona Klimaitė 
dainavo ir solo trejetą dainų, 
kurios nepaprastai gražiai iš
ėjo.

Biruta Ramoškaitė, žymioji 
solistė, kaip ir visada, 
laukė audringų ovacijų, 
gą publikos reikalavimą 
giau dainuot patenkino 
pridėdama vieną dainą 
pirmesnių trijų.

Programos pirmą ir antrą 
dalis baigė šalinaitės vado
vaujami Aidbalsiai, pirmame 
išstojime sudainuodami 5 dai-

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkės dirbti prie 

namų darbo ir prižiūrėti trijų me
tų amžiaus kūdikį. Prašome kreip
tis pas. J. E. Schoenfeld, 
Ave., Brooklyn, N. Y. 

. -----------
Reikalinga moterų 

dirbti prie suknelių —
kefs. Turi mokėti pasiųti visą sukne
lę. Dirbtuvė unijinė. Bet ir ne uni- 
jistės priimamos į darbą ir dirbda
mos gali įstoti į uniją. D. G. Sports 
Wear, 2941 Atlantic Ave., Brooklyn, 
N. Y. Ant viršutinių lubų.

(113-115)

Reikalinga darbininkės dirbti prie 
namų darbo ir prižiūrėti 3 m. am
žiaus kūdikio. Gaus ir kambarį. 
Šaukite: Navarre 8-0656.
(MTW) (113-115)

Reikalinga namų tarnaitės. Nerei
kės dirbti prie virtuvės, vien tik va
lymas kambarių. Gaus ir kambarį. 
Applikantė turi mokėti nors biskutį 
kalbėti amerikoniškai, būtų gerai', 
kad atsišauktų panelė ar moteris, 
kuri paeina iš Lietuvos nuo Biržų 
krašto. Prašome kreiptis: Dermack, 
385 Ė. 56th St., Brooklyn, N. Y. 
Dickens. 2-6965. (112-114)

J. GARŠVA
GraboHus-Undertaker

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

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

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

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

(Kampas Roebling St.)

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

"Special

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GORIMŲ
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