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Ir Jis Vargšas...
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Sveikatos Reikalai.
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savo žygiu klerikalai 
smūgį visiems lietui 
Apie tai sužinos visa 

jį

Net dvidešimt pažangių Į 
chorų buvo nusitarę dalyvauti I 
Lietuvių Dienos programoje. 
Tai keletas šimtų jaunimo. 
Bet Lietuvių Dienos Komiteto Į 
klerikalai pasakė: Jūsų mums į 
nereikia, pasikarkite! Į

Jaunimas labai pasipikti-/ 
nęs. Visi sutinka, kad jų pa
sipiktinimas rimtai pamatuo-ĮI 
tas.

Šituo 
uždavė 
viams.
Amerikos visuomenė, 
pamanys ?

Šis jų žygis pakenks ir Pa
saulinei Parodai. Klerikak 
sabotažuoja 1 
‘•■■J- —o ..

Labai “liūdna” žinia atėjo 
iš Londono. Pranešta, kad “di
dysis kunigaikštis“ Vladimi
ras užsivilko “overalls” ir nu
ėjo dirbti automobilių dirbtu
vėm O dar jaunas vyrukas, 
tik 22 metų.

Vargšas turi duoną užsidir- 
ti. Ar bėgai būti baisiau ir 
blogiau!

—0—0—
Bet Vladimiras nesisako 

pilvo verčiamas einąs dirbti. 
Jį nuvedus didelė idėja. Gir
di, ateis laikas, kai Sovietų 
Rusijos nebebus, tada ten rei
kės daugybės amatininkų ir 
technikų. Jis tam ir besiren
giąs.

Tai visgi gerai: Vietoje 
svajoti apie sostą, Vladimiras 
galvoja apie darbą.

Tik tas nemalonu, kad jau
nas Vladimiras pasens besap- 
nuodamas apie nuvertimą So
vietų, bet tos laimingos valan
dos nesulauks. Iki šiol Rusijos 
liaudis labai puikiai 
be jo, gražiai apsieis 
tyje.

—0—0—
New Yorke eina 

tarpe Mainierių Unijos atsto
vų ir minkštosios anglies savi
ninkų. Savininkai nori mai- 
nieriams algas 50 centų nu
kapoti, o unija reikalauja 50 
centų pakelti.

Savininkai bijo streiko. O 
jeigu jie laikysis ant savo, tai 
balandžio pradžioje streikas 
įvyks.

Bet dar gal bus susitaikyta. 
Mainieriai tvirtai organizuoti. 
Streikas būtų visuotinas, 
baimė gal privers anglies 
ralius rimtai pagalvoti.

—0—0—
Kaip sau norite, bet mūsų 

lietuvių gydytojų mokslas ir 
gabumai nėra reikiamai iš
naudojami. Daugelis jų no
rėtų pasirodyti plačioj visuo
menėj ir pamokinti savo vien
taučius, kaip apsaugoti savo 
sveikatą.

O sveikatos saugojimas ir 
taupymas mums labai reika
lingas. Einam senyn, vis daž
niau apspinta visokių 
dalių negalavimai.

i
Pasaulinę Para- 
o-o-

apsiėjo 
ir atei-

derybos

Ta 
ka-

kūno

labaiŠiame reikale galėtų 
plačiu ruožtu darbuotis Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo kuopos. Neužtenka, kad 
didmiesčio kuopa surengė per 
metus vieną paskaitą sveika
tos reikalais.

žiūrėkite, kaip žmonės myli 
dr. Kaškiaučių. Yra kolonijų, 
kurias jis aplanko po porą sy
kių į metus. Ir visuomet žmo-

* nių pilna. -
Bet yra ir kitų lietuvių gy

dytojų. Reikia ir juos pasi
kviesti talkon.

Paryžius, kov. 17.—Fran- 
cijos ministeris pirminin
kas Daladier reikalauja, 
kad seimas pripažintų jam 
diktatorišką galią; tai esą 
reik alinga “sustabdymui” 
nazių žygiavimo.

No. 65 Telefonas STagg 2-3878.

Ispaną Ex-Karalius “Dūšia ir 
Kūnu” su Franco

Roma. — Buvęs Ispanijos 
karalius Alfonsas ir jo sū
nus Juan, menamas “sosto 
įpėdinis,” pareiškė, kad jie
du pilniausiai užgiria gene
rolo Franco “valdžią” ir lai
ko save tik “dviem karei
viais” Ispanijos fašistų ar
mijos, — nors jiedu asme
niškai niekur nedrįso pasi
rodyt fronte kaip generolo 
Franco kareiviai.

KLAIPĖDOS NAUJO SEIME
LIO SUSIRINKIMAS

Klaipėda. — Pranešama, 
kad galutinai nustatyta, jog 
Klaipėdos seimelis susirinks 
kovo 25 d.

Brooklyn, N. Y., šeštadieni s, Kovo (March) 18, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3g. Metai XXIX, Dienraščio XXI
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Sovietinis Socializmas Tiesia Pamatus 
Komunizmui, Sako Kalinin; Sovietai Turi 
Naujoviškiausią Mašineriją Pasaulyje

Cechų neva “Savivaldy- • kų Partijos politikos

bė” Priklausys tik nuo 
Vokiečių Nazių

Praga, Č echoslovakija, 
kov. 17. — Hitleris prižadė
jo duot nazių užimtai Če- 
chijai-Bohemijai ir Moravi
jai “savivaldybę” su vieti
niu seimeliu, bet su ta są
lyga, kad Vokietijos valdžia 
bile kada gali atmest tari
mus Čechijos-Mora vijos sei
melio.

Č e c h o s 1 o vakijos buvęs 
prezidentas E. Hacha pasi
rašė, kad prisiima Vokietiją 
kaip Č e c h i j o s-Maravijos 
“globėją.”

(Maskva. — Sovietų Są
jungos spauda vadina pre
zidento Hachos ir premje
ro Berano buvusią Čecho
slovakijos valdžią išdavike 
savo šalies.)

Berlin, kov. 17. — Užgro
bę Čechoslovakiją, naziai 
laiko save valdovais 90 mi- 
lionų gyventojų, tame skai
čiuje ir 10 milionų slavų 
(cechų ir slovakų). Pasmar
kėjo hitlerinėje spaudoje 
šūkiai “traukt į rytus,” 
prieš Sovietų Ukrainą, ku
rią naziai vadina busimuo
ju aruodu “savo” duonos.

Hitleris iškilmingai per
važiavo per Moraviją, pro
vinciją buvusios Čechoslo
vakijos respublikos.

Slovakijos, neva “nepri
klausomos” respublikos, mi- 
nistėris pirmininkas Tiso, 
katalikų kunigas, prašė 
Hitlerio priimt Slovakiją, 
kaip nazių globojamą kraš
tą. Hitleris priėmė; bet visi 
Slovakijos valdžios patvar
kymai ar jos seimo tarimai 
priklausys nuo Vokietijos 
valdžios užgyrimo ar 
metimo.

ORAS
Giedra ir vešu.

at-

Maskva. — M. Kalininas, 
pirmininkas A u k š č i ausio 
Sovieto prezidiumo, sakė 
aštuonioliktam s u v a ž iavi- 
mui Visa-Sovietinės Komu
nistų Partijos, kad dabar 
reikia stiprint šią socialis
tinę valstybę ir taip pri- 
ruošt pagrindą pereit jai į 
komunistinę visuomenę. Jis 
priminė, kaip Bolševikų 
Partija, nuo pat savo įsi
kūrimo, lavino ir rengė dar
bininkų klasę užkariaut po
litinę galią šalyje ir sukurt 
darbininkišką valstybę.

“Ir istorija patvirtino tei
singumą Lenino ir Bolševi- 

i,” nu-
i rodė Kalininas. Jų vadovy
bėje įsteigta sovietinė val
stybė padarė milžiniškų lai
mėjimų, naudai darbo žmo
nių.

S o v i etinių laivastatyklų 
komisaras Tevosian pabrė
žė, kaip Sovietų Sąjunga 
dabar patenkina savo rei
kalus, kaip jinai medžiagi
niai nepriklausoma nuo už
sienių: Sovietų šalis dabar 
turi įvalias plieno, spyžiaus 
(čigūno) ir įvairių chemi
nių reikmenų, kad jų už
tektų net baisiam, ilgam ap
sigynimo karui. Sovietai tu
ri jau ir karo laivyną, ku
ris užima garbingą vietą 
tarp didžiųjų šalių laivynų, 
—atžymėjo Tevosian.

Sunkiosios Mašinų Staty
mo Pramonės komisaras, N. 
A. Bulganinas savo kalboj 
nurodė, jog 1938 metais So
vietų Valstybės Bankas-pa- 
skolino įvairioms pramo
nėms ir šiaip ekonominėms 
įstaigoms 89 bilionus ir 600 
milionų dolerių; tai 63 bilio- 
nais ir 200 milionų dolerių 
daugiau negu 1934 metais.

“Tegul kapitalistai paro
do bet kokį kitą pasaulyje 
banką, kuris turėtų tokius 
milžiniškus išteklius,” sakė 
drg. Bulganinas:/‘Tatai tė
ra galima tik mūsų šalyje, 
kur socialistinė santvarka 
sudaro šalies ekonominį 
pagrindą, kur socialistinė 
nuosavybė gamybos prie
monių daro jas visų žmonių 
nuosavybe.” Ir Sovietų fi
nansų sistema yra pati 
pastoviausia, pati sveikiau
sia piniginė sistema pasau
lyje, pridūrė Bulganinas.

Sovietų gamybos mašine
rija yra naujoviškiausia 
pasaulyje, pareiškė Bulga
nin:

“Dabar ne daugiau kaip 
vienas ketvirtadalis visų šarvuotų trokų išsivežė tą 
mašinų sovietiniuose fabri- auksą į Vokietiją.

kuose yra senesnes kaip 10 
metų. Amerikoj gi, pažan
giausioj kapitalistinėj šaly, 
60 procentų visos mašineri
jos yra įvesta daugiau kaip 
10 metų atgal.” z

Hitler Naudos Klaipėtli- 
ją Kaip Pagrindą Už

valdyti Lietuvai
, Kaunas. — Lietuvos gu
bernatorius Klaipėdos kraš
te šaukia susirinkt Klaipė- 
dijos seimelį kovo 25 d. Su
prantama, kad seimelio at
stovai, didžioj daugumoj 
naziai, suteiks pilną galią 
Neumannui, kaip jų “va
dui” prieš Lietuvą.—Vokie
tininkai naziai turi 25, vie
tas seimelyje, o lietuviai tik 
keturias.

Pasklido žinios, kad sei
melis reikalausiąs prijungt 
Klaipėdos kraštą Vokieti
jai.

Nepatvirtintu pranešimai 
iš Berlyno sako, jog Klai
pėdos naziai reikalauja' Vo
kietijos paramos jau “šian
dien”; bet Vokietijos vy
riausybė pareiškė atsto
vams užsienių laikraščių, 
kad “Vokietija nežada grei
tu laiku prijungt Klaipėdos 
kraštą Vokietijai.”

(Pagal kitas žinias, yra 
suprantama, jog Hitlerio 
valdžia sutiks kol kas dar 
palaikyt Klaipėdiją prie 
Lietuvos, ale štai kokiu tik
slu. Klaipėdos kraštas turė
siąs tarnaut voldemarinin- 
kam-lietuviškiem n a z i a m 
kaipo laukas veikt dėlei vi
sos Lietuvos pervedimo į 
Vokietijos “globą.”)

Naziai Atsteigia Kaizerio 
Paminklą Klaipėdoje

Klaipėda. — Lietuvos vy
riausybė buvo nugriovus 
paminklą kaizerio Wilhel- 
mo “didžiojo” Klaipėdoj. 
Bet naziai iš naujo pastatė 
jį kitoj vietoj ir ruošiasi jį 
iškilmingai atidengti.

HITLERININKAI IŠSI
VEŽĖ č E C HOSLOVAKI- 

JOS AUKSĄ
Praga, čechija, kov. 17.— 

Kuomet Anglijos ir Franci- 
jos valdovai svarstė sulai
kyt 81 milioną ir 500 tūks
tančių dolerių čechoslovaki- 
jos aukso “už skolas”, tai 
Vokietijos naziai šešiolika

'4'

M. I. KALININ 
Vyriausio Sovieto Prezidiumo 
Pirmininkas.

ANGLŲ PREKYBOS SUTAR
TIS SU NAZIAIS

London. — Atstovai An
glijos Pramonių Sąjungos 
ir Vokietijos Pramonių 
Grupės pasirašė sutartį, 
kad vieni “nevarysią ardan
čių biznio lenktynių prieš 
antrus” ir sieksią “tveria
mojo bendradarbiavimo” 
pasaulinėje prekyboje. Su
tartis kalba apie kainų nu
statymą ir “reikalą” dau
giau parduot Anglijos ir 
Vokietijos dirbinių užsie
niuose.

Birželio mėnesį įvyks 
Londone platesnė konferen
cija Anglijos ir Vokietijos 
pramonių atstovų tokiai 
sutarčiai išvystyt. Sutartį 
remia Vokietijos ir Angli
jos valdovai.

Gen. Miaja Pavarė Komunis
tus, Ispanijos Gynėjus

Valencia, Ispanija. — Ta
ryba generolo Miajos, pul
kininko Casado ir trockis- 
tų-buržujų, nuvertus res
publikos valdžią centralinė- 
je Ispanijoje, dabar pavarė 
visus komunistus, respubli
kos gynėjus, iš visų atsa- 
komingų vietų armijoj ir 
valdžioj.
Socialistai Spardo Negriną 
ir Vayo, Liaudies Gynėjus

Madrido Socialistų Parti
ja suspendavo buvusį res
publikos premjerą dr. J. 
Negriną ir užsieninį minis- 
terį Al. del Vayo; ši parti
ja pilnai pasidavė respubli
kos išdavikams, kurie vado
vybėje generolo Miajos ir 
pulkininko Casado prašosi 
kuo greičiausiai susitaikyt 
su generolu Franco (tai pa
siduot jam). (Todėl fašistai 
jų vis neatakuoja.)

Detroit, Mich. — Staiga 
mirė republikonas guberna
torius Fitzgerald, 
priešas darbo unijų.

Klaipėdos Hitleriniiiki) Vadas Grąsina
Daryt Greitus ir Griežtus Žingsnius;
Sako: “Už Mūsų Pečių Stovi Hitleris”

Klaipėda. — Plačiai pa-i “galės įvykt ginkluotas su- 
sklido girdai, kad Vokieti-1 sikirtimas tarp lietuvių ir 
ja greitu laiku “sugers” vokiečių” tame krašte, kaip 
Klaipėdos kraštą. I rašo N. Y. Times korespon-

Klaipėdijos gyventojai bi-1 (lentas.
jo, kad jau šį sekmadienį

Anglija ir Francija Re- 
■ė Naro Grobikus 

Čechoslovakijos

Lietuva atsiuntė daugiau 
savo kariuomenės į Klaipė
dą. “Vokietininkai” organi
zuoja ir ginkluoja “divizi-

Hitleriui užėmus Čecho- 
! Slovakiją, nudžiugę naziai 
; iškaišė visą Klaipėdą hitle
riškomis vėliavomis.

Klaipėdijos nazių vadas 
Neumann, arklių daktaras, 
slaptai susišaukė vokieti
ninkus atstovus naujai iš
rinkto Klaipėdos seimelio ir 
piktai smerkė Lietuvą. Ne- 
umannas sakė, kad Lietuva 
vis neišpildo klaipėdiškių 
reikalavimų. Lietuva, pa
sak Neumanno, “neduoda” 
vokietininkam jokių nuolai
dų, apart “teisės” vilkėt

Maskva.—Anglijos prem
jero Chamberlaino valdžia 
tik lošia, būk jinai neprita
rianti tam, kad Hitleris už
grobė Čechoslovakiją; todėl 
tik dėl svieto akių Anglijos 
valdovai atideda siuntimą 
savo prekybos delegatų į 
Berlyną, — rašo “Izviesti- 
ja,” Sovietų vyriausias or
ganas.

Tikrumoj Anglijos ir
Franci jos valdovai paten-i naziškas uniformas ir svei
kinti, kad naziai užvaldė 
Čechoslovakiją, kaipo papė
dę planuojamam karui 
prieš Sovietų Ukrainą, sa
ko “Izviestija.” Aišku, jog 
Anglija ir Francija taipgi 
aukoja “vokiškam užpuoli
kui ir kitas mažąsias šalis” 
(tarp jų ir Lietuvą).

Franci jos ir Anglijos val
dovai tuomi tikisi nukreipt 
nuo savęs pavojų Berlyno- 
Romos ašies, kuri siekia 
Francijos ir Anglijos kolo
nijų Afrikoj ir viešpatavi
mo Viduržemio Jūroj; bet 
Anglų ir Francūzų valdo
vai apsiriks: jų padarytos 
nuolaidos Hitleriui ir Mus- 
soliniui kris ant jų pačių 
galvos, kaip perspėja “Iz-

kintis žodžiais: “Tegyvuoja 
Hitleris!”

Neu mannas pareiškė na- 
ziam seimelio atstovam: 
“Dabartinis laikas reikalau
ja greitai daryt sprendi
mus, ir aš turiu teisę, kaip 
šių gyventojų atstovas, da
ryt tokius žingsnius, kokie 
man atrodo tinkami.”

Neumannas sakė, kad pa
čiu prijungimu Klaipėdos 
prie Lietuvos “buvus sulau
žyta teisė tautinio apsi
sprendimo” ir dabar Klai
pėdos kraštas “ekonominiai 
esąs tik krūva griovėsių. 
Tai mūsų (nazių) pareiga 
yra padaryt Čia gilias ir 
plačias permainas.”

(Neumannas sužiniai me
lavo, būk Lietuva “sunai
kinus” Klaipėdos ūkį.)

“Jokie bauginimai nesu
laikys mus nuo mūsų tiks
lo,” užreiškė Neumannas:

Vengry Seimas Išleido 
{statymą prieš Žydus

Budapest, Vengrija.—Ša- “Už mūsų pečių stovi vadas 
lies seimas 120 balsų prieš j Vokiečių Valstybės” (Hit- 
24 priėmė sumanymą, kuris! 
nusako, kad jokioje profe
sijoje ar biznyje negali būt 
daugiau kaip 6 procentai 
žydų, tai tik šeši iš kiekvie
no šimto biznierių ir pro
fesionalų.

Bet daugiau kaip šimtas 
seimo atstovų susilaikė nuo 
balsavimo; nepritarė to
kiam “įstatymui”, liet bijojo 
balsuot prieš jį.

Šis “įstatymas” daro tū
lų išimčių našlaičiams kri
tusių kare žydų, Olympia- 
dos sportų čampionam, tu
rintiem “žydų kraujo” krik
ščionim kunigam ir kai ku-

aršus riem “m a i š y t a k raujam” 
žmonėm.

Priėmė Bilių prieš 
“Raudonuosius”

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelio at
stovų rūmas taipgi priėmė 
McNaboe įnešimą, uždrau
džiantį komunistam ir šiaip 
“raudoniem” būt mokyto- 
tojais ar užimt bet kokias 
civiles-valdiškas vietas šioj 
valstijoj.

San Francisco, Calif. — 
New Yorko miesto majoras 
La Guardia savo kalboj ra
gino Ameriką kovot prieš 
nazių ir abelnai fašizmo 
pavojų.

SS
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Ne Taip
“Keleivy” skaitome:
“Pereitą subatą Maskvoje atsidarė 

18-tas Komunistų Internacionalo Kon
gresas, kuriam Stalinas pasakė labai 
įdomią įžanginę prakalbą....”

Tai, žinoma, ne tiesa. Stalinas sakė 
prakalbą ne Komunistų Internacionalo 
kongrese, o 18-tajam Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos kongrese. Komu
nistų Internacionalo kongresų iki šiol 
buvo iš viso tik septyni.

Ne tiesą “Keleivis” rašo ir ten, kur 
jis sako, “kad Sovietų Sąjunga gali su
sidėti su nazių Vokietija.” Ką reiškia 
“susidėti?” Nei Stalinas, nei kuris kitas 
Sovietų komunistas apie jokius “susidė
jimus” su nazių Vokietija niekad nekal
bėjo. Stalinas kalbėjo tik tai, kad Sovie
tų Sąjunga nori palaikyti taikius santi- 
kius su visom valstybėm, o ypačiai su 
kaimyninėmis valstybėmis.

Jau senai Sovietai siūlė Vokietijai, 
Lenkijai ir kitom valstybėm sudaryti 
tam tikrą “Rytų Sutartį,” kuria einant 
būtų palaikyta Rytų Europoje taika. 
Trokšdami palaikyti pasauly taiką, So
vietai niekad neatsisakė 'Su viena ar ki-

. . , * f

ta valstybe palaikyti gerus santikius tik 
dėlto, kad šian ar ten viešpatauja fa
šizmas. Vidujinė valstybės tvarka yra 
pačių tos valstybės žmonių reikalas; So
vietai niekad nesikėsino padiktuoti tam 
ar kitam kraštui, kokią tvarką jis turi 
įsisteigti.

kurie sudarė bendrą sąjungą su šiuo 
aršiausiu tautos išdaviku. Bet matyt, 
kad patys voldemarininkai puikiai žino, 
kokią neapykantą liaudis jaučia Volde
marui, todėl persikrikštijo į nacionalis
tus. Nacionalistas dar irgi neįrodo tau
tiškumo. Juk žinom, kad nacionalistas 
Franko parduoda Ispaniją Hitleriui ir 
Mussoliniui, tai ir lietuviškas nacionalis
tas Voldemaras tą patį daro su Lietuva.

“Nors reakciniai liaudininkai ir krikš
čionys mėgina įkalbėti Lietuvos liau
džiai, kad jie tėvynės meilės sumetimais 
dėjosi su voldemarininkais, kad jie nori 
jį panaudoti, kad atstatyti Lietuvoj de
mokratiją, nes “ne dėl to kentėjo dori 
lietuviai demokratai, kad dabartiniu 
metu jie išsižadėtų savo pažiūrų ir pa
sidarytų diktatūros šalininkais” (“Ben
dras Žygis”). Bet tikėti jais negalima. 
Pavarčius “Bendrą Žygį” tenka padaryti 
tik vieną išvadą: reakciniai liaudininkai 
ir krikščionys prie anų dorų lietuvių ne
priklauso, nes savo pažiūras pakeitė ir 
pasidarė voldemarininkiškos hitleriškos 
diktatūros šalininkais.”

Mes tiesiog negalime įsivaizduoti, kaip 
krikščionių-demokratų ir liaudininkų ly
deriai pradėjo sėbrautis sti tokiais ele
mentais, kaip voldemarininkai!

Yra Vilties
Amerikos Darbo Federacijos pild. ta

rybos nepaprastas suvažiavimas įvyks 
kovo 22 d. Washingtone. O kovo 24 d. 
tam pačiam mieste įvyks kita sesija CIO 
ir ADF komisijų vienybei svarstyti.

Taigi yra vilties, kad Amerikos dar
bininkų apvienijimas ne už kalnų.

Pažangūs Amerikos žmonės didžiau
siu susidomėjimu laukia darbininkų 
vienybės įvykdymo.

Dešinėj: Indijos šventasis, M. K. Gandhi, kuris ne
senai 5 dienas pasnykavo,, reikalaudamas daugiau 

demokratinių laisvių gyventojams.

Lietuvos Nepriklausomybė 
ir Vilniaus Išdavyste

MŪSŲ DIDYSIS DARBAS
m i savo dienraščio naudai

Jaunimo Laikraštis Apie 
Voldemarą

Lietuvoj išeinąs jaunimo laikraštis, 
“Darbininkų ir Valstiečių Jaunimas,” 
šitaip charakterizuoja Voldemarą ir jo 
šalininkus:

“Voldemaro diktatūros metai (1926- 
1929 m.) buvo žiauraus teroro metai. 
Savo viešpatavimo metu Voldemaras pa
skandino kraujuose Tauragės valstiečių 
sukilimą, jis sukišo šimtus darbininkų 
ir valstiečių į kalėjimus. Jis sunaikino 
visus demokratijos likučius. Susikivir
čijęs su Smetona dėl pirmaujančios vie
tos valdžioj, išmestas iš jos 1929 metais, 
Voldemaras organizavo 1934 metais re
akcinių karininkų saujelės sąmokslą. 
Voldemaras norėjo nuversti Smetoną 
tam, kad įvestų dar žiauresnę už Sme
tonos diktatūrą, kad užtraukti mums 
Hitlerio viešpatavimą. Sąmokslui nepa
sisekus, Voldemaras buvo ketinęs skris
ti į Berlyną, bet buvo suimtas ir patup
dytas į kalėjimą. Fašistų valdžios iš ka
lėjimo išleistas, jis tuoj nuvyko į Ber
lyną ir ten laukė Hitlerio naujų įsaky
mų. Nauji įsakymai netruko ateit ir Vol
demaras su savo sėbrais vėl išnėrė į Lie
tuvos gyvenimo paviršių, tik dabar jau 
kaip... demokratas, kaip tvirtina reak
ciniai liaudininkų ir krikščionių vadai,

Kam Tas Viskas?
“Tėvynės” redaktorius šitaip rašo:
“Yra visokių kelių, kurių žmonės ima

si socialistinei idėjai vykinti. Pavyzdžiui, 
yra Hitlerio ir Stalino kelias. Abudu va
dinasi ‘socialistais.’ Bet Pijus Grigaitis 
per Naujienas parodė, kad jis yra išmo
kęs toliaus matyti už Hitlerį ir Stali
na. ..” v

Pasakyta nei du nei vienas. Kl. Jur- 
gelioniui jau ir Hitleris “vykdo socialis
tinę idėją,” degindamas marksistines 
knygas ir žudydamas marksistus!

Norint pagirti P. Grigaitį, “Tėvynės” 
redaktorius galėjo pasirinkti kitokį paly
ginimą, jam tinkamesnį. Atsimenam, 
kaip jis kadaise uždėjo Grigaičiui ant 
galvos aureolę už tai, kad pastarasis pa
sakė SLA Pild. Tarybai, kad organiza
cijos pinigai nėra Pild. Tarybos narių 
asmeninis turtas, bet organizacijos (da
lykas toks gilus, kad reikėtų 10 metų 
amžiaus vaiko jį suprasti!).

Dabar brolis Jurgelionis išstojo su ki
tu palyginimu, labai naiviu.

Galima SLA nariai pajuokinti, bet tik 
jau ne tokiais juokais.

Šiuom momentu didelis 
darbas stovi prieš mus, tai 
dienraščio “Laisvės” Bend
rovės suvažiavimas ir ban- 
kietas. Tie du įvykiai daug 
reiškia mūsų dienraščiui 
moraliai ir materialiai.

Kaip pastebėjote iš pra
nešimų “L.” Administraci
jos ir L. K. S. Bend, prezi
dento A. Balčiūno, suva
žiavimas tapo perkeltas iš 
16-tos dienos balandžio į 
23-čią, nes sudegė ta svetai
nė, kuri buvo pasamdyta 
bankietui. O kitos salės ant 
16-tos d. balandžio negalė
jome gauti. Dabar bankie- 
tas bus 23 d. balandžio 
(April 23rd), Ideal Ball
room, 151 Knickerbocker 
Ave., k a m p a s Flushing 
Ave., Brooklyn- O suvažia
vimą laikysime Liet. Am. 
PiL Kliube, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Mūsų dienraščio finansi
nė padėtis nėra bloga, nes 
jo dalininkai-šėrininkai ir 
skaitytojai stipriai ir nuo-
širdžiai finansiniai remia
jį. Prenumeravimas dien
raščio, lankymas jo paren
gimų, aukojimas naujų ma
šinų įsigijimui yra patys
fundamentiniai akmenys 
ant kurių stipriai laikosi |Ros 
mūsų dienraštis. To mums j

parengimus ir rūpindamie
si, kad jie pavyktų. Supras
dami reikalą išmesti aukų 
dienraščio išlaikymui ir 
stengdamiesi platinti “Lai
svę” tą unarą išlaikysime. 
Dabar artinasi “L.” Ben
drovės dalininku suvažiavi
mas. Nepamirškime pasvei
kinti suvažiavimą ir kartu 
savo dienraštį, neskūpauki- 
me suvažiavimui dovanų 
pasiųsti kartu su sveikini
mais išlaikymui savo una
ro.

Artimesnė Didžiojo New 
Yorko apylinkė privalo sti
priai darbuotis platinimu 
bankieto bilietų. O visi šėri- 
ninkai ir iš tolimesnių ko
lonijų turi dalyvauti suva
žiavime, turite padėti iš
dirbti planus, kaip minėti 
savo dienraščio 20 metų ju
biliejų. P. Buknys.

Derybos dėl CIO Vieny
bės su D. Federacija 
Pasinaujins Kovo 24
New York. — Per trijų 

dienų derybas tarp Ameri-
Darbo Federacijos ir

CIO komisijų buvo apsvars
tyta vienos ir antros pusės 
planai dėlei apvienijimo tų 
dviejų milžiniškų unijinių 
organizacijų.

Dabar derybos pertrauk
tos iki kovo 24 d.; o tada 
jos pasinaujins Washingto
ne.

Tebėra daug nesusitari- 
mų ir ginčijamų punktų, 
ale vis dėlto padaryta pa
žangos linkui vienybės.

Japonai Bombomis Sunaikino 
Amerikonų Misiją

Shanghai. — Japonų la
kūnai antru kartu bombar
davo ir jau sunaikino ame
rikonų episkopalų bažnyčios 
misiją Ichange, prie Yang
tze upės. Ant misijos buvo 
iškelta didelės Jungtinių

pavydi mūsų politiniai 
priešai. Jiems bus dar dau
giau pavydo, kad mes susi
spausime pečiais ir savo pa-

Šaudo Masėmis
Iš Franci j os pranešama, kad tie Is

panijos respublikos gynėjai, kuriuos 
Franci jos valdžia išvarė atgal Ispanijon 
(dabar užvaldyton fašistų), buvo masi
niai sušaudyti. Tatai liudija žmonės, at
vykę iš Ispanijos į Franci ją.

Taigi pasirodo, kad Daladiero valdžia 
padeda žvėriškam gen. Frankui mėsinėti 
tuos žmones, kurie gynė pasaulio demo
kratiją.

O tie buvusieji Ispanijos respublikos 
kariai, kurie tebelaikomi koncentracijos 
stovyklose Francijoj, kenčia baisiausi 
skurdą.

Amerikos demokratija turėtų užpro
testuoti prieš tokius nežmoniškus Dala
diero valdžios žygius!

Valstijų vėliavos; tai tik 
lengviau buvo japonam į ją 
pataikyt.

Pirmą kartą japonų or
laiviai bombardavo tą mi
siją praeitą trečiadienį. 
Amerika dėlei to pasiuntė 
Japonijai protestą. Bet, ga
vę protestą, japonai užbai
gė naikint šią amerikiečių 
misiją.

Popiežius Laimina 
Lietuvius

Vatikanas, kovo 11 d. — 
Popiežius Pijus XII priėmė 
Lietuvos Užsienių Reikalų 
Ministerį Juozą Urbšį, Urb- 
šienę ir Lietuvos atstovą 
prie Vatikano, p. Graužinį. 
Popiežius palaimino Lie
tuvos vyriausybę ir visą 
lietuviu tauta, v v

rengimus padarysime dar 
sekmingesniais. Dabar ar
tinasi bankietaSj-. turime 
dirbti, kad jis pavyktų.

Mūsų liaudiškai darbi
ninkiškas dienraštis “Lais
vė” nuo fašistų skiriasi kai 
ugnis nuo vandens. Pas 
mus redaktorius ir spaus
tuvės darbininkas yra ly
gus. Nors algos nedidelės, 
bet kiek kuriam paskirta 
visiem yra laiku išmokėta.! 
Nes redaktoriaus ir spaus
tuvės darbininko yra lygus 
reikalas buto, maisto, dra
bužio ir kitų gyveninio rei
kmenų. Davimas vieniem 
mažiau privilegijų, o kitiem 
daugiau, kaip fašistai daro, 
yra neteisinga.

Aš manau, jog kiekvie
nas “Laisvės” Bendrovės 
dalininkas, kiekvienas rė
mėjas materialiai, kiekvie
nas bendradarbis ir veik vi
si iš daugelio tūkstančių 
dienraščio skaitytojų džiau
giasi šiom informacijom, 
kad taip sunkiais laikais 
mūsų dienraštis finansiniai 
suveda galą su galu. Tai 
unaras mums visiems ir to 
unaro laikykimės. Tą una- 
rą galime išlaikyti

Atvyko Generalinio Kon
sulato New Yorke Narys 

Stašinskas

New York, N. Y., kovo 15 
d. — Šiandien laivu “He de 
France” atvyko į Lietuvos 
generalinį konsulatą New 
Yorke paskirtas Vytautas 
Stašinskas su žmona. Iki 
šiol p. Stašinskas tarnavo 
Lietuvos pasiunti nybėje 
Bruselyje, Belgijoje.

Uždraust Girtam net Atsi
sėst prie Auto Vairo

Katalikų “Amerika” ra
šo:

“Pirmutinė valstybė, ku
ri Lietuvą pripažino, buvo 
Vokietija (kovo 23, 1918). 
Sovietija Lietuvą tepripa- 
žino liepos 12, 1920, po to, 
kai lietuvių narsioji kariuo
menė sumušė bolševikų įsi
veržusią armiją.”

Kokia gi tamsybė šitaip 
aiškinti istorinius dalykus! 
Ir fašistas Vyt. Sirvydas 
prie to deda savo buką pa
stabą:

“Reiškia, tik lupti gavusi, 
Sovietija Lietuvą pripaži
no.” Kad taip Sirvydas gau
tų nuo velnio lupti, tai jis 
pripažintų velniūkštį savo 
dėde ir su “Amerikos” re
daktorium susibroliautų.

Labai bloga, kad redak
toriai skleidžia melus.

Vokietija 1918 m. nepri
pažino Lietuvos nepriklau
somybės. Ji tada pripažino 
tik Lietuvos atsiskyrimą 
nuo Rusijos.

Kaizeriškoji Vokietija 
tuomet manė, kad ji pasau
linį karą išlaimės. Todėl ji 
noriai leido Lietuvos veikė
jams paskelbti vasario 16 
d., 1918 m., kad Lietuva jau 
nepriklausoma. Reiškia: ne
priklauso Rusijai. Vokiečių 
valdžia, kuri laikė okupavu
si Lietuvą, taip suprato tą 
“n e p r i klausomybę.” Taip 
suprato ją ir didelė didžiu
ma tų lietuvių, kurie po ta 
deklaracija pasirašė. Tuo 
pačiu sykiu, kaip paskelbė 
nepriklausomybę (nuo Ru
sijos) jie ryškino priklauso-' 
mybę prie Vokietijos. Ir 
taip liko nukaltas vienas iš- 
gamiškas sakinys:

“Nepriklausoma Lietuva 
amžinais ryšiais surišta su 
Vokietija.”

Šitas sakinys buvo viena
tiniu Lietuvos pat ri j otų 
obalsiu. Jie jį kartojo visur. 
Kaizerio valdžios leidžia
mas lietuviškas laikraštis 
“Dabartis” (1918 m.) pra
nešė, kad Antanas Smetona 
atvažiavęs į Berlyną lietu
viams sakęs prakalbą Ad- 
lono hotelyje ir skelbęs: 
“N e p r i k lausoma Lietuva 
amžinais ryšiais surišta su 
Vokietija!”

Tai šitokį sakinį Vokieti
ja tepripažino kovo 23 d., 
1918 m. Tame nebuvo jo
kios nepriklausomybės. Vo
kietija pripažino Lietuvą 
tiktai “amžinais ryšiais su
rištą su Vokietija.” Kuni
gai, klerikalai, tautininkai 
tada tik ir gavo Lietuvai 
“karalių” Urachą iš kaize
rio giminės. Taigi Lietuva 
būtų buvusi autonomine 
Vokietijos dalis, kaip dau
gelis kitų karalysčių, gerco- 
gysčių, didgercogysčių ir

tam panašiai, iš kurių susi
darė visa Vokietijos impe
rija. Tik Vokietijos karo 
pralaimėjimas leido augti 
Liet. nepriklausomybės idė
jai; bet ir tai da ne greit. 
Karas pasibaigė lapkr. 11 
d., 1918 m., o Lietuvos val
džia ir kariuomenė pradėjo 
organizuotis tik gruodžio 
23 d., taigi praėjus 42 die
nom. Bet ir tai da nesijau
tė, kad bus visai nepriklau
somą Lietuva, nes vokiečių 
valdžia ir kariuomenė tenai 
pasiliko. Bolševikų veikla 
ir vokiečių spartakų kilimas 
daug prisidėjo prie to, kad 
vokiečiai kraustėsi iš Lie
tuvos, kur jiems buvo lei
dusi net liepusi būti Tautų 
Sąjunga.

Sovietų Rusija tikrai pir
mutine pripažino Lietuvą 
nepriklausoma. Da pirm to, 
kai Kapsukas su kariuome
ne buvo atėjęs į Vilnių, tai 
norėjo padaryti nepriklau
somą tarybų Lietuvą. Tą 
faktą dabar patvirtina pati 
buržuazinė Lietuvos spau
da.

Kuomet Sovietų Rusija 
pripažino Lietuvą tikra val
stybe, tai dalį savo kariuo
menės dar laikė Lietuvoj, 
kad Lietuvos valdžia ir jos 
kariuomenė galėtų susi
tvarkyti, kad Lenkija jai 
n e p a d a r ytų “svinstvos.” 
Bolševikams rūpėjo, kad 
Lietuva nepatektų lenkams.

Pats “Amerikos” redak
torius Laučka anais metais 
prakalbą sakydamas Pitts- 
burghe pasakė, kad kaip tik 
bolševikų (rusų) karinome*’ 
nė apleido Vilnių, tai Želi
govskio kariuomenė užėmė 
tą amžiną mūsų sostinę. Ir 
ve, kokia buvo tarp lietu
vių velniava: girdi, rusams 
besitraukiant iš Vilniaus, 
lietuvių kariuomenė įėjo į 
tą miestą, bet mieste nepa
siliko, nes “turėjo vyti bol
ševikus”. Toli juos “nuvi-. 
jo,” o mieste mūs kariuo
menės nebuvo, tai Želigovs
kis jį užėmė be mūšio. Kai 
lietuviai, “nuviję” rusus, 
grįžo, tai francūzai juos 
pasitiko ir ėmė atkalbinėti, 
kad nekeltų muštynių, nes 
viskas būsią sutvarkyta tai
kos keliu. Lietuvių kariuo
menės vadai jų paklausė ir, 
ve, Vilnius ir šiandien len
kų imperialistų naguose. 
Taip kalbėjo Laučka. Bet 
jis nepasakė, kad didelė 
dalis lietuvių valdininkų ir 
karininkų buvo lenkų ber
nai! Del to jie išsiuntė ka
riuomenę iš miesto, neva 
bolševikus “vyti”. Tas viji
mas buvo visai nereikalin
gas, buvo tik kvailinimas 
lietuvių ir savo šalies išda
vystė ! J. Baltrušaitis.

Klausimai ir Atsakymai

ruošda-girti

Dover, Delaware. —Vals
tijos seimeliui įnešta baust 
tuos, kurie girti būdami at
sisėda prie vairuojamojo 
rato automobilyje, nekal
bant jau apie tuos, kurie 

vairuoja.

Atvykimas New Yorkan 
Velykų Dienoj 1907 m.

KLAUSIMAS: Suvirs 30 
metų atgal atvykau į Jungt. 
Valstijas. Tėvas pasakojo, 
kad sėdom ant laivo Liepojuj 
ir iš ten išvykome j Angliją. 
Pasiekę Angliją kelias valan
das gelžkeliu važiavome į ki
ta uosta, kur laukė milžiniš- 
kas laivas. Ant to laivo mes 
važiavome net 8 dienas vyk
dami į New Yorką. Tėvas aiš
kiai pamena, kad laivas pri
plaukė prie uosto grekų Vely

kų dienoje. Ar galime suras
ti, iš katro uosto Anglijoj iš
važiavome ir laivo vardą,? 
Metai buvo 1907.

ATSAKYMAS: Nuo tams
tos suteiktų informacijų ma
nome, kad tamsta išvykai iš 
Liverpool. Vien tik laivas 
“Umbria” atvyko i New Yor
ką gegužės 5 d., 1907 m., tai 
grekų velykų dieną. Kaip Jik 
to laivo perplaukimas ėmė 8 
dienas. Jeigu tėvo informa
cijos yra tikros, tai atvykai 
ant šito laivo.

F.L.I.S, A
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Ilgesys
Triukšmingasis miestas skendėjo

Vasario nakties gilumoj,
O širdį man baisiai skaudėjo, 

Jaučiau aš bedugnę sieloj.
It kūdikis verkti pradėjau.

Kodėl, nei pats nežinau.
Menu tik, aš mamą regėjau, 

Grubias jos rankas bučiavau.
Bet motinos veidas išnyko

Iš mano vaizduotės tyliai,
Ir skausmas man širdį apnyko,

Ir varstė, it rožių dygliai.
Štai blaivėsi sapnas skausmingas, 

Pravėriau akis tamsumoj.
“O, mama, kaip būčiau laimingas

Išvydęs tave tikrumoj.”
Ir kvapą sulaikęs klausiausi

Aš sopančio skundo sielos,
O ji man kuždėjo į ausį:

“Tave ji tik lanko sapnuos.”
Triukšmingasis miestas skendėjo

Vasario nakties gilumoj.
Man ašaros skruostais riedėjo,

Verkiau aš nykioj tylumoj.
Pranulis.

Vasaris 1938-1939.

Literatūros Naujienos
Dr. J. J. Kaškiaučius paruošė brošiūrą 

apie vėžio ligą. Išleis Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas. Brošiūra jau spaudoj. Išeis 
už keletos savaičių. Ji pavadinta: “Saugoki
tės Vėžio!”

Upton Sinclairio “Raistas,” kuris ėjo per 
“Laisvę”, baigtas spausdinti knygoje, kuri 
bus gatava už dienos-kitos.

Dr. A. Petriką ruošia rinkinį biografijų 
žymių Lietuvos žmonių — rašytojų ir visuo
menininkų. •

L. Pru&eika rašo brošiūrą apie Eugenijų 
V. Debsą; ji bus gatava vasarą.

Earl Browderio brošiūra, “Socialinis ir 
Visuomeninis Saugumas,” išversta lietuvių 
kalbon ir greitu laiku bus gatava. Leidžia 
“Vilnis”. Lietuvių kalbon vertė V. Andru
lis.

D. M. Šolomskas parašė vaizdą iš Didžio
sios Franci jos revoliucijos—“Aušra Vaka
ruose.”

Pr. Pakalniškis ruošia savo eilėfaščių lei
dinį

Mikas Rasoda (Mizara) pradėjo rašyti 
naują apysaką iš Amerikos lietuvių gyveni
mo.

Senas Vincas rašo naują apysaką.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas sekan

čiais metais minės dešimts meti) savo gy
vavimo sukaktį. Ta proga £ada išleisti gra
žų albumą.

Lietuvių Literatūros Draugijos Centro 
Komiteto paskirtoji komisija šių metų kny
gai parūpinti neužilgo paskelbs, kokią kny
gą šiemet išleis.

Lietuvių Meno Sąjunga nesenai išleido 
įdomų iš baudžiavos laikų scenos veikalą— 
“Baudžiavos Nuotakos.” Veikalas kai kur 
jau vaidinamas ir turįs pasisekimo.

Vilniuje Išleistos Lietu
viškos Knygos 1938

Pasak vieno Kauno laikraščio, lenkų žur
nalas "Nowa Ksiąžka” pažymi, kad 1938 
metais Vilniuje buvo išleisti sekami lietu
viški leidiniai:

V. Kadžiulio “žingsniai gyveniman”. Apy
saka iš vykstančių į Latviją sezoninių že
mės ūkio darbininkų gyvenimo. A. Miciūtės 
“žiburiai pelkėse” — eilėraščių rinkinys, 
J. Kėkšto-Adomavičiaus “Toks gyvenimas” 
—eilėraščiai. Alb. Žukausko “Laikai ir žmo
nės”—eilėraščiai ir “Pertraukti karoliai”— 
novelių riinkinys, R. Mickevičiaus “Dvide
šimts metų, 1918 ------ 1938 m.” — veikalas
Lietuvos nepriklausomybės 20 metų sukak
čiai paminėti, Dr. J. šlapelio “Lietuviškas 
lenkų kalbos žodynas”, J. Siniaus “Aidai į 
dangų.”—dainos mišriam chorui, B. Dobilė
lio “Mūsų elementorius,” K. Kurtučio “Dar
želis” — elementorius, “Skaitymų knyga,” 
“Sveikatingumas kaimo pirkioje,” “Naminių 
gyvulių gydymas,” “Mergaičių darbeliai,” 
St. čepulio “Sveikata”—higienos patarimai, 
“Kaip renkamos seniūnijų, valsčių ir apskri
čių tarybos” ir “ūkininkų kalendorius.”

Iš dešinės Į kairę: James Cagney, žymusis kino žvaigždė; jo sesuo, motina ir 
brolis. “Džimis” ruošiasi vaidinti W arnerių filmoje “Each Dawn I Die.”

Skaičiau-Mačiau
Mūsų Reikalai Massachusetts Valstijoj
Iš spaudos ir kitų šaltinių mes sužinome, 

jog Mass, valstijoj mūsų chorai ir kita meno 
veikla galėtų eiti geriau. Ko stokuoja mū
sų meno-kultūros. veiklai Mass, valstijoj ? 
Stoka organizatorių, veikėjų, mokytojų, inici
atyvos, veiklos, technikos.

Tai bendra bėda mūsų judėjime, ši bė
da ir jos priežastys yra žinomos ir daug 
kartų apkalbėtos. Tad, kas reikia daryti, 
kad pataisyti tą padėtį ? čia, mano many
mu, jau ne tik chorų klausimas, bet visų 
mūsų organizacijų. Susibūrę visos organi
zacijos turėtų įsteigti meno mokyklą. Išban
dymui tokia mokykla galima steigti bent 
trims mėnesiams laiko. Pinigų turėtų sukel
ti visos organizacijos. Tokioje mokykloje 
reikia lavinti chorvedžiai, režisieriai; litera
tūra, drama. Mokiniai reikia parinkti ge
riausi iš mūsų organizacijų.

Tada mes turėsime daugiau mokytojų, 
vadovų meno srityje. .Be pralavintų jėgų, 
be pastangų jas lavinti, mūsų judėjimas neis 
pirmyn.

“New Theatre News”—Priemonė 
Savitarpiniam Lavinimuisi

New Theatre League išleidžia įvairios me
džiagos teatro lavybai. Ypatingai ta medžia
ga mus domina, kad ji taikoma neprofesio
naliam teatrui—tokiam teatrui, kaip kad 
mes praktikuojame.

Sausio-vasario laida šio žurnaluko pa
švęsta lavybai. Chicagos, Philadelphijos te
atralių grupių veikėjai nurodo iš savo prak
tikos, kaip jie pradėjo lavintis ir vaidinti. 
Prie to, nurodoma, kaip lavintis ten, kur 
nėra profesionalių teatro mokytojų.

John Bonn, New Theatre School direkto
rius, duoda “autlainą,” kaip pradėti ir va
dovauti aktorių mokyklą. Mūsų menininkai 
turėtų naudotis tokia medžiaga savęs ir ki
tų pralavinimui.
“Baudžiavos Nuotakos” Chicago] Debiutavo

Čhicagoj vaidino Lietuvių Meno Sąjun
gos naujai išleistą veikalą, “Baudžiavos. 
Nuotakos.” šis veikalas yra vienas iš rim
tesnių veikalų, kuriuos Meno Sąjunga iš
leido.

Vaidinimas, veikalas, matomai, padarė 
gero įspūdžio. Tačiaus menininkams dau
giau rūpi, tai trūkumąi, kritika—iš jos mes 
mokinamės, gerinamės. Su kritika pasirodė 
iki šiol jau du draugai “Vilnyje.” Vienas 
iš jų, Draugas, nurodo, jog “merginos pasi
puošę pagal vėliausios mados” vaidino. 
“Plaukai choriečių išraityti moderniškiau
siai,” rašo. Draugas. Taip gi “kostiumai ne
buvo tinkami.”

Apie tragiškąją veikalo-dramos pabaigą, 
Draugas rašo:

“Gale paskutinio akto, kuomet Surinta 
nusinuodija, Vitas nušauna Urėdą ir tas gu
li ant grindų negyvas, pradeda sueiti cho
ras, Kastė turi dainuoti solo. Kad? gauti jai 
tinkamą poziciją stovėti, ji peržengia savo 
tėvo lavoną ir dainuoja, rodos čia nieko 
blogox nebuvo. Vietoj liūdesio, rodo džiaug
smo išraišką. Tą patį darė choras, linksmai 
dainavo. Tai taip užbaigta tragiškiausia tos 
gražios dramos scena.”

Antras kritikas, H. Varguolis, (taip pat 
“Vilnyje”) pastebi:

“Imantis veikalą vaidinti, būtinai reikia 
suprasti veikalo turinį, jo dvasią ir istorinį 
laiką, kurį tas veikalas atstovauja. Reikia 
sudaryti tipai, kad atitiktų tų laikų gyve-’ 
nimo sąlygų išlepintiem arba nukamuotiem 
žmonių tipam. Reikia parūpinti atitinkanti 
istoriniam laikui parėdai, įrankiai ir sutverti 
buvusi žmonių elgsena.”

Kitaip, tai vaidinimas “ne tik jokios in- 
telektualės naudos neduos, bet pažemins 
patį veikalą ir apšvieta mažiau besiintere
suojantį asmenį atgrasins nuo teatro ir nuo 
knygos.”

šią kritiką mes galime sveikinti. Ji reiš
kia ne tik kritiką, bet reikalavimą geres
nių, nedarkytų veikalų ir vaidinimų. Iš to 
išvada—daugiau domės dramai, vaidybai, 
daugiau lavinimosi teatro mene.

Lavinti vaidintojai, režisieriai veikalą pa
gerina. Veikalų ^taisymas, kaip ko pakeiti
mas, yra priimta. Bet pakeitimai ir gerini
mai reikia daryti taip, kad nesudarkytų 
veikalą.

Rašančiam šiuos žodžius veikalas “Bau
džiavos Nuotakos” yra žinomas, nes teko 
jį redaguoti, paruošti, taisyti išleidimui. 
Linksmos pabaigos, Kastės solo ir choro 
linksmos dainos, “Baudžiavos Nuotakose” 
nėra.

Ir, kaip matome, netikslus dainų taiky
mas, neatsižvelgiant į veikalo turinį, ypa
tingai pačiame veikalo klimakse,—gali vei
kalą tik sudarkyti, o ne pagerinti, ši kriti
ka parodo, kad chicagiečiai, šį kūrinį vaidin
dami, ne pagerino, bet dalinai sudarkė.

V. Bovinas.

Pagerbė Stanislavskį
Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatro vai- 

dylų grupė, vadovaujant artistui Jonui Va- 
lėnčiui, pereitą sekmadienį, kovo 12 d., Am. 
Piliečių Kliubo salėje, Brooklyne, kultūriš
kai pagerbė didį aktorių-režisierių Konstan
tiną S. Stanislavskį. x

Neilgoj, bet sklandžiai ir kondensuotai 
parašytoj paskaitoj, art. J. Valentis supa
žindino klausovus su K. Stanislavskio bio
grafija ir jo didžiais nuopelnais dramos me
ne. J. Valentis skaitė įspūdingai, drama
tiškai.

Pagerbimui Stanislavskio vardo, duota 
kultūriškas spektaklis iš scenų tokių klasi
kinių scenos veikalų, kaip A. Čechovo “Vyš
nių sodas,” H. Ibseno “Šmėklos,” I. Surgu- 
čevo “Rudens Smuikos’ ir L. Tolstojaus 
“Patamsio Galybė”. Su šiais veikalais K. 
Stanislavskis ir Maskvos Dailės Teatras pa
sauliniai pagarsėjo.

Iš “Vyšnių Sodas” duota 2-ro veiksmo 7-ji 
scena. Vaidino Aldona šertvietytė (Anės 
rolėje) ir Jonas Valentis (Pietė). Tai buvo 
dramatiškas vaizdas-dialogas, teikiąs gra
žaus efekto.

Iš “šmėklų” paimta 3-čio veiksmo 6-ji 
scena. Dalyvumą ėmė šie asmenys: M. 
Paukštienė buvo Alvingienės rolėje, Ade
lė Rainienė—tarnaitės, J. Valentis—Osval
do. Vaidinimas ėjo gan suderintai ir gra
žiai.

Iš “Rudens Smuikų” duotas 2-ras veiks
mas. Vaidino du asmenys: Varvarą vaidino 
Aldona šertvietytė, Baranauską (jos myli
mąjį)—Nikodemas Pakalniškis. “Rudens 
Smuikose” tie du mūsų jauni scenos mėgė
jai pilnai įrodė, jog jie gali įsijausti į labai

Iš Julmio Laiškų
Aną dieną atydžiai peržiūrėjau visus rastus, 

parašytus “Laisvei” Julmio, kuris žuvo Ispa
nijos respublikos gynėjų eilėse Aragono fron
te pradžioje 1938 metų. Julmis, kaip jau bu
vo rašyta, 1936 metais buvo gausus “Laisvės” 
bendradarbis Lietuvoj. Tačiau, dėl tūlų nesu
sipratimų, tarpe jo ir mūs ryšiai buvo nu
traukti ir visi jo raštai stovėjo redakcijos ar
chyve.

žemiau telpa tūli jo laiškai bei jų ištraukos, 
rašyti dr. Kaškiaučiui ir redakcijai. Iš karto į 
jis susirašinėjo su dr. Kaškiaučium, o paskui 
—tiesiai su redakcija.

Jis rašė daktarui:
22. XI. 35.

Brangus Drauge!
Siunčiu truputį rašinių. Būčiau gal ir 

anksčiau pasiuntęs, bet nebuvau vis atsiėmęs 
laiško iš pašto. Dėkoju, kad jūs įteikėt, kur 
reikia. Bendrai, norėčiau gauti platesnių in
formacijų, arba bent įdomesnių iškarpų iš 
jūsų laikraščių. Gi žinote, kad dirbti, reikia ir 
informuotis.

Beto, Jūs pasitarki! su kuo nors iš redakci
jos — gal Sutiktų “L-je” atkarpoje spausdinti 
(3-mis skiltimis) kokį nors romaną iš sovieti
nės literatūros. Baigus spausdinti atkarpoje 
laikraštyj, ir neišbarsčius šrifto, būtų galima 
labai pigiai atspausdint atskira knyga ir iš
leisti atskiru leidiniu. Jei sutiktų — jūs sku
biai parašykit man, nes aš pradedu ką nors 
versti iš rusų kalbos.

Be to, skubiai parašykit, ar esat gavę pra
eitais metais mano eskizą “Internacionalas 
Karcery”? Man labai svarbu.

Gaila, kad aplinkybės neleido pasimatyti sw 
kuo pasaulio liet, kongreso metu.

Greit ruošiu kitų vertingesnių dalykėlių 
(originalių) siuntinį.

Spaudžiu Jūsų brol. ranką!. . .

Prabėgomis
Kaip jau daugeliui yra žino

ma, LMS vajus prailgintas ligi 
gegužės 1 d., š. m. Iki to lai
ko, jeigu mūsų vienetai paro
dys energijos ir sumanumo, or
ganizacija gali paaugėti keliais 
šimtais naujų narių. Kol kas, 
darbas varomas gražiai. Jeigu 
ir toliaus jis bus varomas tuo 
pačiu tempu, tai galima tikėtis, 
su pirma diena gegužės turėsi
me nemažiau 500 naujų narių.

Bėda su daugeliu mūsų vaji- 
ninkų ir chorų valdybomis, .kad 
juose nėra reikalingo sistema- 
tingumo. Pavyzdžiui, kaikurio- 
se vietose gaunama nemažai 
naujų narių, bet apie tai nieko 
nepranešama centrui. — Lau
kiama, kol lokaliai darbas bus 
baigtas. Tai negerai. Vajaus ei
ga ir jo pasekmės privalo būt 
žinomos centro raštinei, kad ji 
galėtų spaudoje tinkamai atžy
mėti jr parodyti, kas, kur ir 
kaip veikiama.

Chorų valdybos arba vajui 
paskirtos komisijos bent sykį 
į mėnesį turėtų painformuoti 
centro raštinę, kiek gauta nau
jų narių—kiek vyrų, moterų, 
kiek čiagimių bei ateivių. O 
taip padaryti labai nesunku, 
tik reikia noro. Pranešimai gali 
būt angliški arba lietuviški.

Julmis tuomet vertė Erenburgo romaną 
“Antroji Diena.” Vertimą “Laisvės” redakcija 
turi. “Internacionalas Karcery” taipgi yra 
mūsų žinioj ir neužilgo mes jį žadame spaus
dinti “Laisvėje.”

Kitas Julmio laiškas:
14. II. 36.

Br. Dr.!
Knygos beliko tik 50 puslapių, per porą sa

vaičių baigsiu. Taigi, dar pora laiškų.
Baigdamas šią knygą siūlau redakcijai dar 

kelis vertimus iš rusų k. 1. Avdejenkos roma
ną (apie 250-300 pusi.) — “Aš myliu.” Ro
manas prasideda prieš 1905 m., baigiasi penk- 
metiniu planu. Vaizduoja darbininko-kalnaka- 
sio šeimos žuvimą. Tos kapitalizmo sugriautos 
ir nužudytos šeimos palikuonis pirmaisiais po
revoliuciniais metais nueina į padugnių pa
saulį — tampa vagis. Bet socialistinė benamių 
vaikų priežiūra jį išgelbsti, o socialistinė sta
tyba pakelia jį ligi doro socializmo statytojo. 
Fabula gana intriguojanti, gana daug nuoti- 
kių, taip kad gana patraukli.

2. Iljino “Didysis Konvejeris” — apima tą 
patį laiką, kaip ir “Antroji diena.” Bet liečia 
ne tiek statybos pradžią ir statytojo susikū
rimą, bet daugiau — jau išsirutuliojusio sta
tytojo kelią — nugalėti ir pasisavinti naująją 
techniką ir kultūrą, ši knyga jau yra išversta 
francūzų kalbon. Rusų žurnalai atsiliepia ga
na gerai (“Molodaja gvardija” ir kt.).

Jei ir nespausdinsite, bet keletą fragmentų, 
aš jums pasiųsiu — galėsite supažindinti skai
tytojus. Tik sunkumų bus knygą gauti.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

jautrių sielų pergyvenimus.
Iš “Patamsio galybės” duotas 1-mas veik

smas. Pats kūrinys “prozaikiškesnis”, negu 
“Rudens smuikos,” bet užtai jame labai 
daug personažų su labai skirtingais charak
teriais. šio veiksmo suvaidinimui ėmė daly
vumą 8 asmenys. Petrą, turtingą ūkininką, 
vaidino N. Pakalniškis; Anisijos, Petro žmo
nos,—Magdalena Paukštienė; Aniutkos, jų 
duktės,—Adelė Pakalniškienė; Akulinos— 
Aldona šertvietytė; Marinos, našlaitės mer
ginos,—A. Rainienė; Akimo, mažažemio 
ūkininko, — Juozas Kačergius; Matrenos— 
Domicėlė Veličkienė; Osvaldo, Akimų sū- 
naus-dykūnėlio,—Jonas Valentis.

Bendrai kalbant, šis “Patamsio galybės” 
veiksmas suvaidintas geriau, negu daugelis 
pirmiau čia vaidintų veikalų. Primetimų da
ryt neprisieina...

Atrodo, kad Brooklyno Liet. Liaudies Te
atro vaidylos, mokytojaujant Jonui Valen- 
čiui, daro gražų progresą vaidybos mene.

Mėgėjas.

Girdėjau, kad LMS centras 
turi jau paruošęs liaudies šo
kiams muzikos. Kol-kas dar pa
ruošta muzika tik lietuviškiems 
šokiams, bet greitoj ateityj bū
sią ir kitų tautų. LMS šokėjų 
grupės, kreipkitės į LMS CK 
sekretorę B. šalinaitę reikale 
minėtos šokių muzikos. Sekre
torės adresas: 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Chicagos LKM choras nese
nai suvaidino LMS išleistą 
(mimeografu spausdintą) 5 
veiksmų istorinį kūrinį “Bau
džiavos nuotakos.” Chicagos 
dienraštyje “Vilnyj” pora kri
tikų (H. Varguolis ir Drau
gas) davė neblogų pastabų vai
dintojams. Tai geras dalykas. 
Bet būtų dar geriau, jeigu vie
nas tų kritikų būtų parašęs kū
rinio ir vaidybos peržvalgą į 
“Literatūra ir Menas” skyrių, 
kuris tiems dalykams yra skir
tas. Grožinės literatūros, dai
nų, vaidybos ir p. d. peržval
gos turėtų tilpti “Lit. ir Me
nas” skyriuje. Tas skyrius yra 
LMS organu ir jame turėtų at- 
spindėt, kas, .kur ir kaip vei
kiama meno srityje.

“Vilnyj” d. H. Varguolis, 
kalbėdamas apie “Baudžiavos 
Nuotakas,” sako:

“Veikalas.., knygelėse dar 
nesąs atspausdintas, bet jau 
vaidinamas...”

Veikalas yra atspausdintas 
(mimeografu) ir išleistas kny
gelių formoje. Išleido Lietuvių 
Meno Sąjunga. Išleistuvės kny
gyne jų randasi pilna lentyna.

Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras gražiai pagerbė didį 
dramos artistą ir mokytoją 
Konstantiną S. Stanislavskį. 
Duota tinkama paskaita 
(skaitė artistas Jonas Va
lentis) apie jo gyvenimą 
ir darbus. Taipgi duota 
gražių scenų iš klasikinių vei
kalų, į kurių sumokinimą ir su- 
vaidinimą Stanislavskis įdėjo 
nemažai savo genialumo.

Tas gražus Liet. Liaudies Te
atro ir jo mokytojaus J. Valen- 
čio triūsas, brooklyniečių sutik
tas gana šiltai. Proncė.



Ketvirtas pualApia LAISVI šeštadienis, Kovo 18, 1939

Meno Skyriaus Dalis Pittsburgh, Pa.
(Tąsa nuo 3-člo pusi.)

3. Adoratskio “Dialektinis Materializmas” 
(apie 400 puslapių) — kartu populiarus ir 
kartu giliai mokslinis veikalas, kuris galėtų 
būti kasdieninės veiklos vadovėliu. Nepapras
tai lengvai prieinamas masėms savo puikia 
metodologija. Ypač ęvarbus vienas skyrius 
“klasių santykiai ir kova.” Sekančiame laiške 
jau norėjau išvertęs pasiųsti susipažinimui 
dalį to skyriaus, bet negavau .knygos. Gal vie
nintelį tos knygos egzempliorių Kaune turėjo 
vienas prietelis, bet šį rytą nuėjęs, jo nebera
dau — sako: išvežė...

Bet gal kaip nors gausiu.
Tiek šiuo tarpu teturiu konkrečių pasiūly

mų. Dar pajieškosiu, gal rasiu ką nors geres
nio versti. Taigi, jei jūs šiuo romano vertimu 
patenkinti ir jei pasitikite, kad aš parinksiu 
aktualę ir vertingą knygą — be šių pasiūly
tų — palikite man pačiam pasirinkti ką nors. 
Tik nežinau, ar išviso pageidaujate teoretinių 
knygų ir ar jos jums komerciškai apsimokė
tų?

Beletristiką būtų galima iliustruoti ir leisti 
grafikų padarytais viršeliais — čia yra ne
blogų menininkų-grafikų, rev. simpatikų. Bet 
bjaurus honoraro reikalas. Jie, mat, nenori 
dirbti kastuvu, taigi, grafiką laiko pagrindine 
profesija ir iš jos nori pragyventi. Kalbėjau 
su viena tokia “asmenybe” dėl “Antrosios die
nos” iliustravimo. Romanu, žinoma, žavisi, 
bet už viršelio ir šešių raižinių-iliustracijų 
padarymą nori 300-400 litų. Taigi, nusispjo
viau ir pasiunčiau po velnių.

Trečias laiškas, rašytas redakcijai:
5. IV. 36.

Brangus Drauge!
. Sugrįžęs radau jūsų net keturius laiškus— 
du redakcijos, ir du daktaro. Laiškai gauti 
tvarkoje ir be keblumų. Be to, iš pašto gautas 
ir trečias jūsų red. laiškas. Ateityj galite 
siuntinėti tais pačiais adresais. Teiravausi— 
ar gauta “L.” nurodytais adresais, bet atsa
kymo dar negavau ligšiol, taigi ir nežinau, 
ar pasiekia “L.” Lietuvą.

Siunčiu dalį šio str., jį buvau palikęs B. A., 
bet ji nesuspėjo viso pasiųsti — siunčiau aš 
pats. Šio straipsnio vieną dalį sudaro G. Gro- 
žvydo str. Jis jaunas vyras, gerokai dar “ža
lias”, bet literatūros darbą mėgsta, bando 
dirbti ir beletristikoj (jokiuose laikr. nedaly
vauja). Kalbinau dirbti jūsų laikraštyj—ne
atsisako, bet savaitę kitą užimtas—egzami
nams rengiasi. BaisMi būtų''gera, jtei jis imtų 
jums rašyti — turi išsirašęs visus žurnalus ir 
laikraščius, gerą informaciją ir pažintis, be 
to lėšų dirbti turi, apie jokius honorarus kal
bų nekiltų, ir galėtų atsidėti darbui. Man tik 
su juo santykius palaikyti labai keblu — gy
vena tokioj apielinkėj, kur darbiniu kostiumu 
pasirodęs tuoj sukelsi įtarimą. Gera būtų, kad 
jūs jam parašytumėt laišką redakcijos vardu, 
pranešdami, kad jo str. gąvote apie liet, pa
sauk kongresą ir kviečiate dirbti toliau. Toks 
laiškas į jį teigiamai paveiktų. Taipgi laikau, 
kad jūs tai būtinai turėtumėt padaryti. Laiš
ką siųskit kartu su man adresuotais.

Be to, jūsų laiške matosi, kad ne visai tei
singai supratote mane dėl “honorarų.” Mat 
klausimas labai paprastas — rašyt, reiškia 
turėt pragyvenimą. Taigi, kai aš neturiu dar
bo, turiu laiko — galiu rašyti, bet nėra iš ko 
gyventi. Taigi, tada ir rašiau, kad tik gavęs 
avansą galėčiau versti. Bet štai' dabar atėjo 
ankstybas pavasaris, sugrįžęs radau darbo— 
galiu vėl rašyti, ir apie “honorarus” nesirū
pinti. Jei jūs pasiųsite kada kiek pinigų — 
tai jie bus paversti vėl į straipsnius jūsų lai
kraščiams ir viskas, mat, užsidirbdamas kas
tuvu — aš galėčiau už “honorarą” tik laikraš
čių ir knygų įsigyti ir tęsti geriau rašymo 
darbą. Bet sakau — jei turėsit, siųskit, jei ne 
—nesirūpinkit; uždirbu ir pakanka. Tik laiko 
rašyti mažokai — dirbu 9 vai., viena vai. pie
tų — nueit pareit — 1 vai. — viso 11 valan
dų. įspėju, jei kada siųsite pinigų — 10% 
iŠ tos sumos atsiskaitykit ir pasiuskit atski
rai savais keliais Liet. Raud. Pagalbai, pažy
mėdami, kad čia iš “honoraro...”

Rašot, kad pastabos apie rašytojus per- 
Šiurkščios — apie tai kitą kartą parašysiu, 
nes šiandien labai skubu bėgti į paštą, mat, 
sekmadienį anksčiau uždaro.

Bet—be reikalo jūs savo laikrašty mane ti
tuluoja! “žymiuoju” — mat, tokie žodžiai tik 
kitus gali atstumti ii’ pavydą sukelti.

Taip pat paraginau šiomis dienomis rašinė
ti ir tuos žmones, kuriems delegatai pasaulio 
liet, kongresan išvažinėdami paliko adresus. 
Rengiu grupę literal, darbuotojų sudaryti, ta
da pabandytume pas jus suruošti literatūros 
vakarą. Vakarą būtų galima suruošti taip— 
mes atsiųstume kokie 3 ar 7 savo veikalėlių, 
o jūs parinktume! žmones juos perskaityti 
Amer. liet. darb. auditorijai. Vakaro pelną 
galėtumėt skirti kam norit, o veikalėlius atsi
spausdinti galėtumėm.

Baigęs siuntinėti šį str. — versiu toliau 
“Anglija ir Japonija,” tik parašykit, ar ta 
brošiūrėlė jums naudinga. Be to, ką manote 
apie Kozano Istoriją? Dalį aš jums jau seno
kai pasiunčiau.

Na, kur padėjot, “Internacionalas Karce
ry”? Ar visą gavot?

Tiek šiuo tarpu. Spaudžiu dešinę.
Mielas Prieteliau! Jau pasistenk kaip nors 

tuos mano rašinius išskaityti, nors ir neaiš
kiai rašau, mat, dabar ranka geriau valdo ka
stuvą, o ne plunksną. Rašau naktį, vakar apie 
antrą valandą berašydamas net užmigau. 
Taigi, ii’ straipsniai menkai apdirbti.

Na, tuo tarpu. Stenkitės atsakymus para
šyti tuč-tuojau.

Sveikinimų daktarui.
9. IV. 36.

Brangus R. M.!
Jau praeitą kartą rengiaus parašyti jums il

gesnį laišką, bet nesuspėjau, šiandien vėl tas 
pat: parėjau iš darbo ir štai nė nesiprausęs 
tebesėdžiu prie popierio, o jau 11-ta vai. Tai
gi, ilgesnį laišką parašysiu vėliau. Man Jūsų 
pavardė žinoma jau senai—iš “L.” ir “Pr.” 
Kartą “L.” buvau radęs ir jūsų privatų adre
są, bet siųsti nedrįsau. Ten pat radau dakta
ro.

Šios pastabos prieš “N.” ir “K.” gal ir bus 
peršiukščios, sušvelninkite išeidami iš savosios 
padėties. Be to, neužmirškit parašyti pakvieti
mo Grožvydui, ir būtų gerai to str. iškarpą 
gauti. Be to, jei “N.” ir “K.” parašytų “atsi
kirtimų” — atsiųskit iškarpas iš jų laikraš
čių, mes vėl pagaminsime str., jei jums nau
dinga.

Mums bendro fronto reikalu užsieniuose 
informacija sunkiai prieinama — dėl to ir 
pastabos išeina šiurkščios ir “netinkamoj dva
sioj parašytos.” Taigi, kiekvienu konkrečiu 
atveju nurodykite, kas netinkama. Be to, į 
šiurkštumą atsiliepia ir senosios tradicijos — 
atsiminkit, kaip pastabos skambėdavo keli me
tai anksčiau. Tas aižus tonas nėra išnykęs ne 
tik pas mane, bet ir visame judėjime. Bendrai 
Mums tenka daug ir daug mokytis iš francūzų 
tono, kurie iškėlė garsųjį obalsį: Neatstumki- 
me žmonių. Neduokime nė vieno žmogaus fa
šizmui, kuris būtų kilęs iš liaudies. Man teko 
skaityti (per kitą) franc, k. kelis žodžius apie 
nelemtąjį Dorio. Nuostabiai diplomatiškai 
kalba.

Tiek šiuo tarpu. Rašykit senais adresais. 
Gavau viską tvarkoj.
Br. R. M.!

Siunčiu jums vėl. Prastai parašyta, nes ra
šau naktimis —' na, gal suskaitysite. Jei ne
sutrukdys pasiutusios kratos — vėliau dau
giau parašysiu. Pasistengkit prisiųsti iškarpą 
— pastabų apie Liet, rašytojus.

Na, tuo tarpu. Pas mus kukuoja gegužės. 
Ypač anksti rytą...
28. IV. 36.
Gerb. R. M.:

Gavau Jūsų knygą. Mačiau ir laišką, Jūsų 
rašytą vienai redakcijai, žurnaluose radau re
cenzijų: vieną tokią iškarpą siunčiu. ,Be to, 
siunčiu savo recenziją apie jūsų knygą.

Kodėl taip senai jūsų laiškų nėra? Aš jau 
turiu duomenų, kad mūsų susirašinėjimas se
kamas ir... adresais siųsti laiškai bene bus 
įkliuvę. A 
1936. Kaunas 4. XI.

Iš Julmio laiškų vienas aišku: jis daug dir
bo, energingai dirbo ir norėjo dirbti; labai 
mėgo rašyti. Jei jis nebūtų paaukojęs savo gy
vybės ant demokratijos aukuro, jei nuožmi 
fašizmo kulipka jo nebūtų nukovusi, tai Jul
mio asmeny lietuvių literatūra būtų turėjusi 
didelį žmogų, stambią kūrybinę jėgą.

Deja, dabar tegalima sakyti tiktai “jei...”
M.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Pittsburghe labai siaučia 

influenza, gripas ir plaučių 
uždegimas, šiuo tarpu labai 
sunkiai serga 18 metų am
žiaus sūnus V. Slavicko, gero 
veikėjo mūsų tarpe.

Praeitą savaitę pasimirė 
Lietuvių ūkėsų Kliubo gas- 
padorius J. Burdulis, 40 metų 
amžiaus senumo. Priklausė 
prie SLA kuopos. Buvo prb- 
gresyvis lietuvis. Paliko nu
liūdime jauną moterį ir vai
kučius.

Taipgi mirė Jonas Lenčaus- 
kas, 20 metų amžiaus jau
nuolis, ir Jonas Bulevičius. 
Taigi, net vienos savaitės bė
gyje išmirė tiek lietuvių.

—o—
Praeitą antradienį buvo su

sirinkimas Lietuvių Dramatiš
kos Draugijos. Narių nedaug 
pribuvo. Vienas naujas įsi-1 
rašė. Nutarė surengti šokius 
velykų dieną su dovanomis. 
Kas pasirodys su gražiausiais 
margučiais, tas laimės dova
ną.

Pakeltas klausimas, kad at
šaukti tarimą, pirmiau pada
rytą neapmokėti kaštų M. Or- 
inaniūtei, kuriuos ji padarė 
surengdama aktoriams vaka
rėlį. Dauguma balsų nutarė 
neatšaukti.

—o—
Ketvirtadienį (kovo 9 d.) 

buvo laikytas Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 87 kuopos 
susirinkimas. Narių atsilan
kė mažai. Nepribuvo proto
kolų raštininkas. Nutarta 
užmokėti duokles į apskritį ir 
į Amerikos Lietuvių Kongre
są.

—o—
Kovo (numeris neįskaito

mas.—Red.) šaukiamas susi
rinkimas lietuvių komunistų 
frakcijos narių. Įvyks MD 
svetainėj, 142 Orr St. Susi
rinkimas įvyks tuojau po mo
terų susirinkimo. Visi nariai 
privalo dalyvauti.

D. P. Lekavičius.

sutinka su “Laisvės” pozicija, 
nes ji teisingai aprašo pasau
linius įvykius ir tikrai atsto
vauja darbininkų reikalus. 
Taipgi dar ir pelno liko apie 
$12.

—o—

Pusseserė Salo- 
dienraščio “Laisvės” 

Surengė keturių

Kovo 4 dieną buvo suloš
tas veikalas 
mėja” 
naudai,
miestų Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos. Aktoriai 
buvo iš South Bostono. Lo
šimas išėjo gerai. Tik gaila, 
kad nebuvo vieno aktoriaus ir 
todėl jo vietą turėjo užimti ki
ta moteris. Ateityje turėtų 
būti atsargesni. Jeigu akto
rius yra neužtikrintas, kad 
galės dalyvauti lošime, tai 
turėtų kitas paimti jo rolę iš 
anksto ir išmokti. . Nežiūrint 
šito nesusipratimo, vis tiek 
aktoriai savo, užduotis atliko 
gerai. Publika turėjo daug 
gardaus juoko.

Pasitaikė tą dieną gražus 
oras, tai ir publikos prisirin
ko pilna svetainė. Aš manau, 
kad liks keletas dolerių dėl 
“Laisvės.”

Tai reiškia, kad mūsų apy
linkės kolonijos išpildė 7-to 
apskričio tarimą. Kitos kolo
nijos turėtų atlikti savo par
eigas.

---- O-----

Vasario 22 d. buvo surengta 
draugei E. Berkmaniūtei “sur
prize pare.” Tai tai pačiai 
kovotojai, kuri 1928 metais 
buvo areštuota už jos vado
vavimą darbininkams, 
je” dalyvavo apie du 
žmonių. Ji pasakė 
prakalbą, visus
Publika ją sveikino 
plojimu kokias penkias 
tęs.

Draugė Berkman 
svečiavosi kokias porą 
čių.

“Parė- 
šimtai 
gražią 

pasveikino.
rankų 
minu-

čionai 
savai-

—o--
būčiau ir pamiršęs
Lawrence visuome- 
CIO prograriia per

Lawrence, Mass.

East St Louis, ID.
Dr. J. J. Vizgird Skaitys 

Prelekciją
Kovo 26 d., 2:30 vai. po 

pįetų, Bohemian svetainėj, po 
num. 11th St. ir Exchange 
Ave., daktaras Vizgird duos 
svarbią prclekciją apie svei
katą . Įžanga visiems veltui.

Dr. Vizgird, iš St. Louis, 
aiškins, kaip apsisaugoti nuo 
reumatizmo, apie širdies Ii

gas, apie plaučių uždegimus 
ir duos įvairius patarimus.

Todėl mes kviečiame visus 
lietuvius iš East St. Louis, iš 
St. Louis ir Collinsville atsi
lankyti. Tokia proga retai 
tepasitaiko.

Apie Politiką
Nutarta sušaukt visuotiną 

lietuvių susirinkimą dėl apkal
bėjimo, už kokius miesto kan
didatus piliečiams reikia bal
suoti. Laikas ir vieta susirin

kimui dar nepaskirta. Vėliaus 
bus pranešta.

Tilps ir daugiau užvilktų 
žinių iš Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 92 kuopos vei
kimo.

Suaugęs.

Bratislava, kov. 16.—Slo
vakijos ministeris pirminin
kas Tiso kreipėsi į Hitlerį, 
kaipo Slovakijos “patroną,” 
ir Hitleris prižadėjo nazių 
“globą” Slovakijai.

DARBININKŲ DIDELIS 
LAIMĖJIMAS

American Woolen kompa
nijos pasirašyta sutartis su 
CIO unija yra didelis darbi
ninkų laimėjimas, pasiektas 
be streiko ir be kraujo pra
liejimo. Kompanija pasidavė 
gražumu, nes pamatė, kad 
darbininkai stovi kaip mūras.

žinoma, buvo ir taip vadi
namų “stulpidžių,” kurie ken
kė unijai, bet jie nieko nepe
šė. Darbininkai surado bū
dus prašalinti tuos nenaudė
lius. Iš pradžios buvę atsi
radę vienas portugalas ir bel
gas. Kaip greitai išmėtėme iš 
unijos, taip greitai pasirodė 
policmanų drapanose. Tokių 
išdavikų yra daug. Atsiran
da ir lietuvių. Tūli du lietu
viai eina ir baugina kitus, kad 
nemokėtų duoklių į uniją, bet 
jie įtakos neturi, nes darbinin
kai gerai pažįsta tuos bosų 
pakalikus.

Taigi, darbininkai ir dar
bininkės, kurie dar nemokėjo
te unijos mokesčių, tai grei
čiau mokėkite, nes vėliau pa
laukus gali būti per vėlu. Ne 
tada bus laikas ateiti į uniją 
ir prašyti pagelbos, kai bo
sas išmes laukan. Atsiminki
te gerai, kad kurie nebūsite 
unijos nariais, tų unija nega
lės užstoti.

O_
Draugiška Vakarienė pavy

ko gerai. Mat, buvo sureng
ta Literatūros Draugijos kuo
pos ir “Laisvės” skaitytojų. 
Svečių atsilankė gerai ir visi 
buvo užganėdinti.

Pavalgius, buvo pakviesta 
visi iš eilės pasakyti savo 
nuomonę apie “Laisvę.” Iš 
visų minčių pasirodė, kad jie

Beje, 
pranešti 
nei, kad 
radio įvyksta sekmadieniais, 1
vai. po pietų. Programa esti 
iš stoties WLAW; Daug ką 
naujo išgirsite apie uniją. 
Aiškinama, kaip unija tvarko
si ir kodėl darbininkams rei
kalinga priklausyti.

—o—
Kur unijos nėra, ten dar

bininkų teisių visai nepaiso
ma. Ypatingai Arlington© 
darbininkai turėtumėte susi
organizuoti. Kai turėsite uni
ją, tai nereikės nešti bosams 
kiaušinius ir vištas, kaipo ky
šius. Laikas jums organi
zuotis. CIO organizatoriai 
lanko darbininkus jų stubose 
ir surašinėja į uniją. Todėl 
greičiau rašykitės.

L. K. Biuras.

Chust, Rusinija, * kov. 16. 
—Rusinai nukovė 100 įsi
brovusių vengrų.

Bayonne, N. J
PARE IR ŠOKIAI
Pagerbimui Drg. Čiurlio

už gerą prižiūrėjimą salės

Įvyks šeštadienį

Kovo 18 March
Pradžia 8-tą vali, Vakare 

LIBERTY HALL 
329 Broadway

Įžanga vyram $1.00; moterim 50c 
Už tą įžangą svečiai gaus ge

rų užkandžių ir alaus.

Šį pokilį, bei drg. čiurlio 
pagerbimui parę, rengia L.A. 
U. Kliubas. Rengėjai kviečia 
visus Bayonnės ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti šioje pa
rėję ir pagerbti draugą Čiur
lį, karpo gerą *salės gaspado-

O* R°X 352

25 METŲ GYVAVIMO ATŽYMEJIMO

VILIJOS CHORO
Rengia

MARGUMYNŲ VAKARI
Šeštadienį, Kovo 25 March 
PUIKI PROGRAMA IR ŠOKIAI 

grojant Merrymakers Orkestrai 
BUS VENTA SALĖJE

103 Green St. Waterbury, Conn.
Pradžia 7 vai. vakaro

ĮŽANGA 35 CENTAI TIK ŠOKIAMS 25c

Choriečiai kviečia visus dalyvauti šiame Choro Si
dabrinio Jubilėjaus minėjime. Savo atsilankymu parem- 
site chorą ir turėsite daug malonumo sau.

Dienraščio “Laisves”

BANKIETAS
Sekmadienį, 23 d. Balandžio

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 
Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

Dienraščio “Laisvės” dalininkų-šerininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Šokiams įžanga 40c. VADTIT €1 9C 
Vakarienei 85c. IkAKlU <pl.Zd

. Šauni Dailės Programa
Bus trumpa ir graži dailės programa, kurią paskelbsi
me vėliaus. Dabar jau laikas įsigyti bankieto bilietus. 
Juos galima gauti “Laisvės” raštinėje ir pas platintojus

EXTRA!

EXTRA

EXTRA! DYKAI

užsisakys

įdomių ir 
pasaulio

Nepraleisk tos didelės ir naudingos progos, 
nes tik per trumpą laiką. Deksnio Žinynas, 40 
puslapių knygelė dovanai, kuris 
Deksnio Galingą Mostį. 
DEKSNIO ŽINYNAS suteikia daug 
naudingų informacijų iš skirtingų
kraštų. Žinynas suteikia patarimus apie svei
katą vyrams, moterims ir vaikams. Deksnio 
Žinynas tarytum koks kalnas, ant kurio užsi
lipęs matysi daug įdomių vietų, jūrų, kalnų, 
ežerų, ir įdomias Afrikos upes, matysi links
minančius ir dejuojančius matysi didžiausius 
tunelius ir kitus pasaulio pabūklus; matysi 
sveikiausias vietas ir šalčiausius miestus pa
saulyje. Deksnio Žinyne rasi 10 moters reika

lavimų nuo vyro ir 10 reikalavimų nuo moters. Tie patarimai ir reikalavi
mai gali būt labai naudingi šeimyniškame gyvenime. Gal tamstai tie pata
rimai sutvarkys ir pagerins šeimynišką gyvenimą, gal atves ant tikro lai
mės kelio, kur rasis susipratimas, meilė ir linksmybė, tarp poros. Žinynas, 
gal būt, vertesnis ir už tūkstančius dolerių, gal jis tamstai pagelbės siekti 
laimės ir suteiks daug įdomių patarimų, kurių čia visų negalima išvardinti. 
Žinyne kiekvienas žodis turi didelę reikšmę, tik reikalinga atydžiai skaityt 
ir studijuoti. Pasiųsk Žinyną ir Deksnio Galingą Mostį į Lietuvą saviems, 
tai bus didelė dovana. Su kiekviena Deksnio Galinga Mosčia aplaikysi vie
ną Deksnio Žinynų dovanai. Nepraleisk progos, siųsk užsakymą tuojaus. 
MILIJONAI ŽMONIŲ KANKINASI REUMATIŠKUOSE SKAUSMUOSE 
Deksnio Galinga Mostis sudaryta iš daug skirtingų gamtos gamintų ele
mentų, iš užjūrio tolimų kraštų; girių, laukų ir kalnų, visokių šaknų, žolių, 
kvietkų. Išimtas aliejus ir sudaryta Galin
ga Deksnio Mostis, kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės spin
duliais sunaikina minėtus skaidė jimus: 
REUMATIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGA
ROS skaudėjimą; NUVARGIMĄ, NUTIR
PIMĄ RANKŲ, KOJŲ, DIEGLIUS (tik 
ne ronas). Aplaikom daug skirtingų laiš
kų iš skirtingų pasaulio kraštų, kurie dė- 
kavoja už Deksnio Galingą Mostį.
GARANTUOJAM: pasekmes ar pinigus 
gfąžinam. Tūkstančiams pagelbėjo, pagel
bės ir tamstai. Atsimink, kad sveikata, 
tai yra tik vienas ir brangiausias turtas 
pasaulyje. Kaina 75

PASARGA: Neklausyk nei jokių 
pasiūlymų, visada žiūrėk, kad bū
tų toks pat paveikslas ant dėžutės, 
parašyk savo vardą, pavardę^

ACHES

Vardas ir pavardė 
Gatvė ir numeris.. 
Miestas

MAIL 
YOUR 
ORDERS!

centai, $1.50 ir $8.00.
PINIGŲ nesiųsk, tik
pilną antrašą ir pažymėk, už kiek ir kiek Deksnio 
Galingos Mosties reikalauji, ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada at
neš Galingą

Deksnio
Deksnio
Deksnio

ir sykiu Deksnio žinynas Dovanai.

Mostį.
Galinga 
Galinga 
Galinga

Mostis
Mostis
Mostis

75 centai
..... $1.50
..... $8.00

......................................................................Valstija..............................

DEKEN’S OINTMENT COMPANY
Hartford, Cor
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NEWARK, N. J. Hillside, N. J.
Masinės Prakalbos

Kovo 3 d. įvyko LLD 5-tos 
kuopos prakalbos. Kalbėto
jai buvo L. Prūseika ir J. 
Bondžinskaitė, kuri ilgą laiką 
yra buvusi Sovietų Sąjungoje. 
Tai ji kalbėjo, kaip Sovietijo- 
je auklėjami ir lavinami kū
dikiai, kad užauginus gerus 
piliečius.

L. Prūseika pirmoje dalyje 
savo kalbos davė gražų ana- 
lyzą apie dabartinę civilizuo
to pasaulio situaciją.

Mussolinis Ethiopiją be- 
krikštydamas katalikiška iš
žudė tūkstančius žmonių, pa
vergė ekonominiai ir privertė 
vergauti Italijai. Hitleris, ne
pasilikdamas nuo Mussolinio, 
pasikėsino ant Austrijos, bet 
demokratinėm šalim sako, 
“jūs tylėkit, ba bus kraujo 
praliejimas.” Niekas nei žo
delį, išskiriant Sovietų Są
jungą, nesakė. Niekas nega
lėjo tikėt, kad taip lengvai 
galės šalį pavergti.

Po tam padiktuoja ir če- 
choslovakijai, kad ji atiduotų 
derlingiausią ir industrijiniai 
svarbiausią su 3 milionais vo
kiečių apgyventą plotą. Če- 
choslovakija buvo stipri šalis, 
Sovietai už ją smarkiai užsto
jo, ir jei Amerika, Anglija ir 
Francija griežtai būtų pasakę 
“šalin nuo čechoslovakijos,” 
tai Hitleris būtų aprimęs. Bet 
vietoje pastoti idijotui kelią, 
tai “Laisvės“ skaitytojai žino, 
ką tos šalys padarė. •

Ispanijos jaunutę liaudies 
valdžią krokodiliai užpuolę 
pasiryžo galutinai sunaikinti. 
Ten tikras karas. Kiek gi
nančių savo laisvę ir civilių 
žmonių išžudyta, kiek gra
žiausios konstrukcijos namų 
išgriauta, kiek išlieta kraujo 
ir ašarų motinų, matančių, 
kaip jų kūdikiai žūsta! Bet 
dvidešimto šimtmečio civili
zuotų demokratinių šalių val
donai tylėjo, o jie galėjo leng
vai sustabdyti žmogžudžius 
nuo tos kruvinos puotos.

Franko bepastodamas ke
lius gabenantiems liaudie- 
čiams pagelbą, nuskandino 
daug Anglijos laivų iki šiam 
laikui, bet Anglija tylėjo. Bet 
kad liaudiečių likimas pasi
darė abejotinas, Franko val
džia tapo pripažinta, liau- 
diečiai apkrikštyti komunis
tais; Dabar Anglijos valdonai 
rėkauja, “neduokim mūsų 
prekinių laivų skandint!“ Ka
da Mussolinio ir Hitlerio dar
bas bus baigtas, tai Anglija 
laivus neduos skandinti, o A- 
merika gal būt embargo nu
ims.

Dabar visi mato, kiek ne
va demokratinės šalys davė 
progos fašistam kruvino dar
bo atlikti.

Antroje dalyje savo kal
bos kalbėtojas papasakojo 
įspūdžius iš kelionės po vaka
rines valstijas.

Buvo renkamos aukos lė
šų padengimui ir Lietuvos 
politiniam kaliniam; surinkta 
$10. Aukotojų vardai: Po 
$1 aukojo J. Kaškiaučius ir 
J. Vasiliauskas; po 50c: J. 
Urbonas,. A. Trepkus, A. Ka
valiauskienė, L. Sabelka; po 
25c: J. Gasparaitis, K. Ma
jauskas, Andriejauskas, Kuš- 
lys, B. Bajoras, A. Teleiša, 
S. Daraska, F. Bėčis, M. 
Paukštaitienė, O. Dobinienė, 
H. Burkė, A. Jurevičia, J. 
Kurlinaitis, J. Kunickas, J. 
Žilinskas, V. Žilinskas, V. Ti- 
liūnas.

Labai ačiū visiems aukoto
jams ir atsiprašom, jei bus 
keno vardas praleistas ar ne- 
taip parašytas.

Visur Dalyvaująs.

Vieša Padėka
Aš, Ona Jankauskienė ir 

sūnus L. Dobinis, širdingai dė- 
kavojame draugams už atjau
timą mums mūsų nelaimėje, 
mirus mano draugui Jankaus
kui. Pirmiausia dėkavojame 
kalbėtojui draugui šolomskui 
už tą jo gražią prakalbą, par 
sakytą krematorijoje. Taipgi 
dėkavojame Komunistų Parti
jos organizatoriui.

Dabar dėkavojame grabne- 
šiam ir draugam už taip gau
sų gėlių suteikimą ir visai 
publikai, palydėjusrai į kapus. 
Širdingai ačiū visiems ir vi
soms.

Liekame nuliūdę,
Ona Jankauskienė ir

L. Dobinis.

NEW HAVEN, CONN.
Sekmadieni, 19 d. kovo, 6:30 v. 

v. Liet. Svet., 243 Front St., kalbės 
svečias iš Kanados, drg. Z. Janaus- 
kas, “Liaudies Balso” Administrato
rius. Kviečiame visus dalyvauti šio
se prakalbose. — Kom.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

31 d. kovo, 7:30 v. v. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Draugai ir 
draugės, būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime ir atsiveskite naujų na
rių.

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. rengia prakalbas ba

landžio 19 d. Kalbės Z. Janauskas, 
“Liaudies Balso” Administratorius 
iš Toronto, Kanados. Bus Liet. 
Taut. Parapijos Svet., 202 Parrish 
St., užpakalyj bažnyčios.

NEWARK, N. J.
Pasiranduoja gera vieta saliūnui 

arba kliubui, 126 Jackson St., New
ark, N. J. Yra baras ir kiti įtaisai. 
Taipgi yra keturi gyvenimo kamba
riai. Kreipkitės bile kada vakarais 
nuo 6 iki 8 vai. sekamu antrašu: 
M. Dobinis, 117 Magnolia St., New
ark, N. J. (62-67)

New Theatre League iš Philadelphi- 
jos. Kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti. — Kom. (63-65)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas įvyks 19 

d. kovo, sekmadienio vakarą, 7 vai. 
M. Norbuta, 210 Hazle St. Visi na
riai dalyvaukite, nes turėsime svar
bių pasitarimų draugijų ir organiza
cijų reikalais. Kurie dar nepasimo- 
kėję mokesčių už 1938 m., malonė
kite užsimokėti. Atsiveskite ir naujų 
narių. JVS, Kp. Sekr. (63-65)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, kovo 19 d., New Au

ditorium Svet., 713 Snyder Ave., 
įvyks Koncertas ir Vakarienė. Ren
gia LDS 5 kp. Bus puiki programa: 
Dainuos A. Mickūnaitė, philadel- 
phietė, L. Kavaliauskaitė, brookly- 
nietė ir vietiniai talentai. Kalbės 
Dr. Felix Sugent ir J. Siurba, LDS 
Contro Sekretorius. Koncertas pra
sidės 2 vai. p. p. Vakarienė 6 v. v. 
šokiai 7 v. v. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti, išgirsti puikaus 
koncerto ir skaniai pavalgyti. — 
Kom. (64-65)

Paryžius, kov. 16.—Fran
ci jos valdovai tik. stebisi, 
kad Hitleris taip greit už
grobė Čechoslovakiją, bet 
jie nieko nežada dėl to da- 

. ryt prieš nazius.

so” Administratorius. Jis kalbės, 
Waterbury, Conn. kovo 20, 774 
Bank St., vakare. Drg. Z. Janaus
kas, nors dar jaunas, bet nuoseklus 
kalbėtojas, geras veikėjas. Autorius 
LMS išleistos komedijos “Pusseserė 
Salomėja.” Visi kviečiami atsilan
kyti išklausyti prakalbos ir susipa
žinti su Kanados draugu. Prakalbas 
rengia LLD 28 kuopa. Įžanga ne
mokama. — J. Ž. (64-66)

Dr. Herman Mendlowitz 
33 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak. 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street
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VISIEMMŪSŲ RĖMĖJAM
Mes dabar esame prisirengę patarnauti jums naujais

Pavasariniais Drabužiais
Vyrams ir Jauniems Vyrams

PALTAI-TOPCOATS
Sekamų dirbinių: Camel’s Hair, Harris Tweeds, 

Herringbone, Covert Clothes ir Worsteds, 
visi naujausiose madose.

Vyram ir Jauniem Vyram Siutai
padaryti Double Breasted, 2 ar 3 guzikais Single Breasted,

Sportiško ar paprasto stiliaus, Tweeds, Worsteds ir Cheviots, 
pasiūti dėl jūs atydžlai prižiūrint.

Atlankykite mūsų krautuvę ir pasinaudokite puikiu mūsų atydumu 
ir pagarba jums, taipgi geriausia verte už savo pinigus.

yra
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Urmu Bėga Žydai iš Cecili
jos ir Slovakijos

Varšava, kov. 16. — žy
dai šimtais bėga iš nazių 
užimtos Čechijos ir iš Slo
vakijos. Daugis tų bėglių 
suspito į Lenkijos pasienį; 
bet Lenkija jų nepriima.

Budapest, Vengrija, kov. 
16. — Vengrų valdžia pa
reikalavo, kad Rusini jos 
(Ruthenijos) ministeris pir
mininkas kun. Aug. Volosin
tuoj pervestų visą Rusini- 
jos valdžią į rankas vengrų 
vyriau šio komandieriaus 
tame krašte. Volosinas iš
važiavo pasiderėt su Ven
grijos valdžia; bet vengrai 
nesustabdo karo veiksmų 
prieš Rusiniją.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
L464 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2214 Church Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ROBERT GOLDSTEIN & 
GERSHON GOLDSTEIN 

d-b-a Goldy Wine & Liquor Store
2214 Church Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7487 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 156 West End Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

HELEN RADIN 
d-b-a Manhattan Beach Rendezvous

156 West End Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7539 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 11 Snyder Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

DORIS B. COLLINS & 
ROSE BUONOCORE 
D-B-A Court Tavern

11 Snyder Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11429 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alkoholie Beverage Control Law at 
156 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL SCHWOCH
156 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11552 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alconolic Beverage Control Law at 
113 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WERNER MEYER
113 Prospect Place Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11406 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
544—86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL J. ROLUFS 
544—86th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11615 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
642 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALFRED JOHNSON 
642—92nd St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11685 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN MENDELSOHN & 
JACK MACHTINGER 

(King John Self Service Food Center)
1159 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3638 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3842 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN J. O’BARN 
(Traffic Inn Restaurant)

3842 Flatlands Ave, Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PRAŠOME JSITĖMYTI!

Visų organizacijų, kurių susirinki
mų paskelbimai žemiau paduoti, pra
šome nepamiršt pasveikint dienraš
čio “Laisvės” Bendrovės suvažiavi
mą, kuris įvyks 23 d. balandžio-Ap- 
ril.

WORCESTER, MASS.
ALK skyriaus susirinkimas įvyks 

kovo 21 d., 7:30 v. v., 29 Endicott 
St. Visi atstovai dalyvaukite.

(65-66)

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 kp. rengia vakarienę 

pas draugus J. Krutulius, 72 Nesbitt 
St. Įvyks sekmadienį, kovo 19 d. 
Tikietas tik 25c. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Atsilankykite, visi linksmai 
laiką praleisime. (64-65)

Estate of Slialin’s Funeral Home
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HARTFORD, CONN.
Trečiadienį, 22 d. kovo, 7 vai. vak. 

57 Park St., kalbės drg. Z. Janaus
kas, iš Kanados. Kviečia visus skait
lingai dalyvauti. 3-čio Apskr. Kuo
pos. (65-67)

CHESTER, PA.
Sekmadienį, kovo 19 d., 8 v. v. 

Liet. Kliubo Svet. įvyks prakalbos. 
Kalbės drg. Clarence Hathaway iš 
New Yorko, žymus Daily Worker 
Redaktorius. Bus ir veikalas “Wait
ing for Lefty,” kurį suvaidins Globe

BRIDGEPORT, CONN.
Sekmadienį, 19 d., 407 Lafayette 

St., 2 vai. po pietų kalbės svečias 
iš Kanados, Z. Janauskas, “Liaudies 
Balso” vedėjas ir veiklus narys lie
tuviškose organizacijose. Jis nuro
dys apie Kanados Lietuvių veikimą 
ir kitokius prietikius. Ateikite visi 
susipažinti su svečiu, kuris pirmą 
sykį lankose J. V. Įžangos nebus. 
Kviečia LLD Kom. (63-65)

WATERBURY, CONN.
Šiomis dienomis atvyko d. Z. Ja

nauskas iš Kanados, “Liaudies Bal-

NAUJOJE VIETOJE^

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų, itfūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

iMUmor vwrwa

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

—-------- A—--------
Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite sušipažinti.

426 South 5th Street

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užejimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 4-9508

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

Į
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. j

NEWARK, N. J. į
VALANDOS: 2—4 ir 6—S. J
Nėra valandų sekmadieniais. į

į

PIUS W. SHALINS
(Šalins kas) 

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
Kurie nenorite šermenis laikyt 

namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenines (koplyčias) pa
rūpiname Williamsburghe arba 
bile dalyje New Yorko ir Brook
lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi
mais šermenim ir laidotuvėm yra 
patenkinti visi, kurie tik davė 
mums progos patarnauti.

Tel. Virginia < 7-4499

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

-Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. ‘

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir Icrajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
612 Marion St„ kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6111

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

S
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HENRY NAR1NS SONS, Ine.
670 Grand St. Cor. Manhattan Ave.
Brooklyn, N. Y. Ėst. since 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

o
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Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

- Telefonas EVergroen 7-1661

VARPO KEPTUVĖ
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. y!

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

J >r *

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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainaa.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NpwWko^A^Zinios
Staiga Mirė Tarnautojas

Cacchione Perspėja Dėl 
Devaney Diliaus

Peter V. Cacchione, Kings 
County Komunistų Partijos se
kretorius ir buvęs komunistų 
kandidatas į tarybininkus, ra
gino brooklyniečius griežtai ko
vot prieš tą bilių.

Jis nurodo, jog bilius yra pa
vojingesnis tuo, kad jis taip 
parašytas, jog iš paviršiaus ne
atrodo tokiu žiauriu, kaip Mc- 
Naboe Bilius, bet slapta jame 
veriasi dar didesni pavojai. 
Tas bilius neva taikomas tik 
prieš komunistus, bet tikreny
bėje jis visiems progresyviams 
unijistams ir piliečiams atim
tų teises dalyvaut valdžioje, o 
toliau jis būt praplėstas prieš 
žydus, negrus, katalikus. Cac
chione nurodo, kad tai Hitlerio 
taktika.

AREŠTUOJA Iš KAIRĖS 
IR DEŠINĖS

Detektyvai pasisukino po 
Times Square sritį pereitą 
sekmadienį ir sugaudė būrį 
jaunų vyrų, manomų esant 
nužiūrimais valkatystėje. Tai 
būk daroma, kad apvalius 
miestą nuo vagišių, plaukian
čių miestan sąryšyje su būsi
mais pasauliniais fėrais. Esąs 
suimtas G. Franklin, žinomas 
kaipo Albany Kid, su krimi
naliu rekordu. Tačiaus, kaip 
patys detektyvai pripažįsta, 7 
iš 21 turėjo būti paleisti tuo
jau, o kiti, matomai, taip pat 
neturint kaltumo įrodymų, už
daryti dienai ir daugiau ka
lėjimam

Suėmimas pasitaikiusio vie
no kriminalisto negali patei
sinti įtarimu vaduojantis ma
sinio areštavimo žmonių, ne
sančių kriminalistais.

P.

Kaltina Pašovus 
Unijistą

Abe Reles, 33 m., gengsteris, 
ir trys jo sėbrai sulaikyti be 
kaucijos. Juos įtaria pašovus 
unijistą R. Vaccarino apie už 
valandos po jo nominavimo 
plaster i uoto jų unijos lokalo 
manadžieriu ir delegatu. Vac
carino pasveiksiąs.

Reles, kuris taipgi būk esąs 
lokalo nariu, turįs rekordą 36 
areštų ir 9 nuteisimų. Kitų su
laikytųjų panašūs rekordai.

Radio Programa
Šiandien, šeštadienį, 9 vai. 

ryto, visi prašomi pasiklau
syti juozapinės radio pro
gramos iš stoties WBNX, 
1350 kilocycles. Programai 
vadovauja Vincas Matusevi
čius. Rep.

Yankee Clipper, 42 tonų 
orlaivis, bandomame skraidy
me, su įvairiais viršininkais, 
perskrido tris kartus per Pa
saulinės Parodos sritį. Orlai
vis gali vežt 72 keleivius.

Suimtas tūlas Ch. Chatter
ton subvėse trukdęs merginas. 
Mieste siaučiąs koks niekšas. 
Dėlto Brooklyno Kolegijos 
viršininkai perspėjo merginas 
saugotis apleistų vietų.

■ii/ — —..... .

Taisydamas drabužiams 
džiauti virvę, W. Lers, Bron- 
xe, paslydo, nukrito 75 pėdas 
ir persiskėlė galvą. Nugaben
tas ligoninėn.

Sulaikyti trys jauni vyrukai 
kaltinami užpuolime alkoholi
nių gėrimų krautuvės, 1102 
Lafayette Ave. Juos suėmė 
kitoje, 592 Nostrand Avė., 
kur pastebėjęs užpuolimą 
praeivis pašaukė policiją.

Piliečių Kliubo Bazare
šeštadienio vakarą, kovo 

18-tą, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliube bazare bus gali
mybė smagiai pasižmonėti ir 
progų laimėti naudingų daik
tų.

Vakaro programoj bus pa
skubusieji duetistai Alekas 
Velička ir Petras Grabauskas. 
Kadangi Velička yra ir žy
mus Kliubo darbuotojas, tad 
reikia tikėtis, kad jie nepa- 
skūpės svečiams taip mėgia
mų dainelių.

Būrys vietos Juozų mano 
savo vardadieniui sutikt pasi
naudot svetinga bazaro aplin
kuma. Jie sako: “Kliubo sa
lėse vietos gana. Įžanga tik 
10 centų. Sueinam prie stalo 
—ir juozinės.”

Bazaras dar tęsis kovo 24, 
25 ir 26-tą. Bėgiu bazaro, ap
art kitų dalykų, bus išleista 
brangus Bulovą laikrodėlis ir 
Royal rašomoji mašinėlė.

B-as.

Ispanai Artistai Sako: 
“Peklon su Franco!

Vakaras Įvyks”
Medikališko Biuro ir šiau

rių Amerikos Komiteto ren
giamam vakarui artinantis, 
paskilbusieji ispanai artistai, 
kurie dalyvaus vakaro progra
moj, įspėta, kad jiems gręsia 
Franco kerštas. Jiems būsią 
uždrausta įkelt koją Ispani
jon ir visa jų nuosavybė Ispa
nijoj konfiskuojama.

Tokio grasinimo tūlas lai
kas atgal nusigando šokėja Ar- 
gentinita ir nebeišpildė savo 
pažado liaudiečių rėmėjams. 
Bet iš šį sekmadienį būsimo 
vakąro programoj dalyvausian
čių žymiausių ispanų artistų 
kai kas pasakė: “Pasakykit 
Francui eit į peklą. Perstaty
mas turi įvykt.” Kiti nutylėjo 
į grąsinimus, bet savo pareiga 
atliks rengiamame vakare. Dėl
to juo labiau reikėtų tą nepa
prastą spektaklį pamatyt. Gi jo 
visas pelnas eis Ispanijos pa
bėgėliams šelpti.

Dalyvauja pasauliniai žymios 
ispanų artistų spėkos, šokikai: 
Juan Martinez ir Antonita Ni
na ir Žabai, La Galleguia ir 
Yuguia Concheiro. Dainose: 
Consuela Moreno, Vincente 
Cordellat, Juanita Lopez. Taip
gi bus orkestros, chorai. Bilie
tai: $2.20, $1.65, $1.10 ir 55c. 
Iš anksto gaunami darb. kny
gynuose.

Koncertas įvyks šio sekma
dienio vakaro 8:15, kovo 19- 
tą Mecca Temple, 133 W. 
55th St., N. Y.

Viešbučiu Unija Tikisi 
Laimėt Pripažinimą

Viešbučių Amatų Taryba 
įrodė narinėmis knygutėmis, 
kad ji atstovauja didžiumą 
darbininkų Bryant ir Navarro 
viešbučiuose.

Darant unijai sutartį su Ho
tel Association, atstovaujančia 
visus viešbučių savininkus, 
nuo jos atskilo Hotel League 
Inc., vadovaujama per W. G. 
Merritt, prieš unijas nusista
čiusį advokatą, kad tuo būdu 
išvengt su unija kontrakto.

Taryba, atstovaujanti 6 AF 
of L unijas, kreipėsi į Vals- 
tijinę Darbo Santikių Tarybą 
ir tikisi, kad pripažins unijom 
teisę atstovaut tų dviejų vieš
bučių darbininkus.

Tarp Lietuvių
t

Tautininkų “Vienybė” įve
dė naują skaitliavimo būdą: 
kada kalba apie buvusius sa
vo parengimus — rokuojama 
nuo akies! Mat, kožnas da
lyvis turi po dvi.

Nuo danties rokuot, rodos, 
būtų dar praktiškiau! Princi
pas juk būtų tas pats, o ne
buvusieji parengime manytų, 
kad visi kiti Brooklyno lietu
viai ten buvo.

—0—0—
Pereitą trečiadienį, laivu 

He de France, iš Liet, pribuvo 
V. Stašinskas su žmona. Jie 
eis Liet, generalio konsulato 
atašės pareigas.

—0—0—
Nerasi sekmadienio, kad 

pažangieji Brooklyno meni
ninkai nevyktų kur nors apy
linkėse pildyt programas. Li
lija Kavaliauskaitė šį sekma
dienį vyksta dainuot Phila- 
delphijoj.

Beje, J. Siurba, LDS C. sek; 
retorius ten vyksta sakyti pra
kalbą.

—0—0------
Angelų Kar. parapijos cho

ras turės savo koncertą šį 
sekmadienį. Gavėnia dabar 
nebe ta, kaip seniau. Būdavo, 
vaikai prasižiojame dainuot ir 
išsigandus mama sušunka: 
“Vaikeliai, bijokit dievo gavė
nioj raliuoti Eidami velyki
nės nei išrišimo negausim.” 
Dabar katalikų jaunimas jau 
gali ir koncertuot. Laisvesni, 
malonesni gyvent laikai. O vis 
tai dėka, kad kas nors veikė 
prieš tamsą.

—0—0—
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo Mokykla gerai veikia. 
Net visai nemokėjusios nei 
vardo pasirašyti, dabar drą
siai ima parašyti bile keno 
vardą ir antrašą. Sako, ne- 
bemainytų save ant tos, ku
ria buvo prieš pradėsiant mo
kytis.

Mokyklon dar ir dabar ga
lima įstot. Mokinimas nieko 
nekainuoja. Pamokos būna 
pirmadieniais, trečiadieniais 
ir ketvirtadieniais, Eastern 
District High School, kamba
rys 109, Marcy Ave. ir Rod
ney St., Brooklyne.

šį sekmadienį bus pilna 
juozinių. “L.“ jau rašė, kad 
būrys Juozų šauniai baliavos 
Pil. Kliubo salėj ant Union 
Avė., kur, žinoma, galės pa
silinksminti ir visi Juozų geri 
draugai. Tačiau teko nugirsti, 
kad šios ne vienintelės—bū
siančios kelios kitos juozinės.

Ž. R.

KOMUNISTŲ KUOPOS 
MITINGAS-PASKAITA 
Kovo 20tos vakarą,, “L.” 

salėj, bus susirinkimas ir pa
skaita. Nariai ir ne nariai da
lyvaukite.

Valdyba.

Moterys Balsuotojos Prieš 
McNaboe Bilių

Newyorkiečių Moterų Bal
suotojų Lyga ragino valstijos 
įstatymdavystę atmest Mc
Naboe bilių, nes jis. grasina 
“Amerikos laisvės pamatams. 
Demokratija geriausia gali 
būti apsaugota protingais įsta
tymais, kurie laisvės, lygybės 
ir brolybės principus vykdo 
gyveniman gerovei visų mūsų 
žmonių,” sako balsuotojos.

Bilius reikalauja nedaleist 
civfiėn tarnybon žmonių, ku
rie stoja už “nuvertimą vald
žios.” Kaip žinia, Amerikoj 
buvo laikai ir dabar dar yra 
vietų, ir visur yra žmonių, 

t kurie skaitymą darbininkiško 
laikraščio, dalyvavimą pikie- 
te, streike ir bile protestą 
prieš išnaudojimą ir teisių 
varžymą skelbia esant prieš- 
įstatymišku ir priešvaldišku, 
tad didelė didžiuma demokra
tiniai nusiteikusių žmonių bū- 
tų išaiškinti stojančiais už 
“nuvertimą valdžios” ir neda- 
leisti civilėn tarnybon.

Ofisų Darbininkai už 
Unijų Vienybę

Ofisų Darbininkų ir Profe
sionalų Unijos delegatai, at
stovaują 16,000 asmenų septy
niuose New Yorko lokaluose, 
entuziastiškai priėmė rezoliuci
ją, reikalaujančią suvienyt AF 
of L ir CIO unijas, kad dau
giau neduot bosams kurstyt 
darbininkus vienus prieš kitus.

Joseph Tevlin, Kings County 
Teismo vyriausis pataisų sky
riaus vedėjas, sukniubo savo 
raštinėj Centraliam Teismų 
Bildinge ir ant' vietos mirė. Jis 
buvo 55 m.

James Collins, 50 m., 166 
Saratoga Ave., rastas nusižu
dęs gasu savo namų virtuvėj.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau darbininko dirbti ant 

ūkės. Turi mokėt kaip karves melžt. 
Reikalingas bus žiemą ir vasarą. 
Prašau rašyt. Joe Shabas, 3881 
Green Lake R., Walled Lake, Mich.

(65-67)

Žmonės, Geros Naujienos!
Tik ką atėjo vagonas naujų kortinų (langam pare- 

dalų) tinkamų virtuvėm, dinettes, living-room, bed-room 
ir porches,, naujausios mados išdirbimo kortinų srityje. 
Pirm užsisakant sau krėslam uždangalus—slip covers, 
užeikite pasitarti su mumis. Mes sutaupysime jums nuo 

10% iki 20% ant tų uždangalų; darbas garantuotas.

RAINE’S CURTAIN SHOPPE
709 Grand Street Brooklyn, N. Y. 

arti Graham Avenue Telefonas Ev. 7-8671

S. Davis, 40 m., 288 Hud
son Ave., pernai buvo apde
gus savo cigaretu padegtoj 
lovoj, bet iš to nepasimokino. 
Dabar rasta mirtinai sudegus 
nuo tos pat priežasties.

Specialis prokuroras Amen 
gavęs žinių, kad areštuotasis 
gengsteris Abe Reles turėjęs 
žymaus politikieriaus sekreto
riaus globą.

Iki pusiaunakčio pereitą 
trečiadienį įplaukų taksais 
Brooklyne sumokėta $7,901,- 
231.

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusi atrinkėja- 

mieruotoja dirbti prie “casings” 
(žarnų). Prašome kreiptis pirmadie
nio ryte, Newman Casing Co., 292 
Avenue B, (kampas 17th St.), New 
York City, N. Y. (65-66)

~ PA .HES KOI IMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės tarpe 25-40 m. am
žiaus. Turiu gerą darbą, užtikrinu 
gerą pragyvenimą. Apsiimu ir už
mokėti traukinio bilietą, jeigu gy
vena tolimoj valstijoj. Kuri nori tu
rėti rimtą, gerą gyvenimą prašau 
rašyti sekamu antrašu, prisiųsdama 
savo paveikslą. Elia Kaleka, 416 
Wyona St., Brooklyn, N. Y.

(61-66)

VELTUI
M e s 1 užkabiname 
jūsų k o r t i n u s ir 

ir kitus langų 
t parčdalus

VELTUI

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS
Atsineškite šį ku
poną Ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkai

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam»vj. 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Vincas Kriaučiūnas
Artinasi New Yorko Pasau

linė Paroda, daug svečių at
važiuos į New'!Yorką. Jie no
rės pasimatyt su Brooklyno 
lietuviais. Lietuviai biznieriai 
turi pasiskelbti “Laisvėje”, 
kad svečiai jus rastų, tai pa
daryti jums jaadės “Laisvės” 
agentas, V. Kriaučiūnas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

f||
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Manhattan Liquor Store |
264 Grand St. Brooklyn, N. Y. I

(Kampas Roebling St.) 
Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886 jjjjl

Tikrai žinokit, Kad Perkant Sau Vynus ir

Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] KrautuvėjManhattan Liquor Store |

S Didžiausia ir žemiausiom kainom H
krautuvė Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūšių Gėrimų

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone
EVergreen 4-6485

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, inc.
29-31 Morrell Street

RHEA

Vapor Room, 
Room, Large

/

Brooklyn, N. Y.

Open Day and Night

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh 

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

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

Sun. all day and night

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
•

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip
nauji. Pasiimam pataisymui ir pHstatome pataisytus. 
Senus setus apmainom ant naujų su mažais priedais.

Nepaprastas Pasiūlymas
ELGIN 75-ta SUKAKTIS

■ Pilna Kaina $24.75 DABAR

$19Z5Tik Apribotam 
Laikui

ROBERT LIPTON
J eweler—Laikrodžiai—Brangakmeniai

701 GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN
Įsteigta 1892. Tel. Stagg 2-2178

Mažas primokėjimas palaikys bile daiktą iki atsiimsite.
Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu:

206 WEST FRONT STREET




