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Hacha ir Smetona. 
Nereikėjo Duoti. 
Naujas Pavergimas. 
Jau Atsiliepia. 
Visur Intriguoja.
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Žmonių nerinktas Čecho- 
s 1 o v a k i jos “prezidentas” 
Hacha pasirašė atidavimą 
visos šalies Hitleriui. Tuo- 
mi jis prisikalė save prie 
krašto pardavikų stulpo.♦ * *

Šiomis dienomis istorija 
vėl pasikartojo. Taip pat 
žmonių nerinktas Lietuvos 
“prezidentas” Antanas 
Smetona pasirašė atidavi
mą Hitleriui Klaipėdos, ir 
dar pavedė Lietuvos tarp
tautinę politiką Vokietijai.

Smetona pasimokino nuo 
Hacha. Bet cechai nepamirš 
Hachą. Nepamirš lietuviai 
ir Smetonos.

Cechų sunki kova prieš 
svetimus pavergėjus jau 
prasidėjo. Turi tuojau pra
sidėti ir Lietuvos žmonių 
kova prieš vokišką fašisti
nį bestiją.* * Jjs

Niekas neabejoja, kad 
Hitleris reikalavo Klaipė
dos ir grūmojo Lietuvai. 
Ginimojimu jis ir atėmė 
Klaipėdą.

Aišku, kad jis nepasiten
kins tuom, ką gavo. Tas pa
baisa plačiai prasižiojęs 
praryti ir visą Lietuvą ir 
dar daugybę silpnų ir mažų 
tautų. ♦ * *

Bet ar reikėjo atiduoti 
Klaipėdą Hitleriui geruo
ju? Ar reikėjo vardan Lie
tuvos pasirašyti po atidavi
mo dokumentu? Ar kada 
nors lietuvių tauta užmirš 
tuos, kurie tą bjaurų doku
mentą pasirašė?

Nepamirš. Atiduoti be 
kovos Klaipėdą nereikėjo.

Kai spėka priešas atima 
tautos dalį, arba net pačią 
tautos nepriklausomybę už
gniaužia, tai vienas daly
kas. O kai geruoju neprie
teliui atiduodamas tautos 
kūno kavalkas arba visa 
tauta pavedama jo vergijai, 
tai visai kitas dalykas.* * *

Ar tik už tai lietuviai ko
vojo ir kraują liejo už savo 
tautos nepriklausomybę be
veik aštuonis šimtus metų, 
idant 1939 metais Smetona 
geruoju vokiškam banditui 
ją atiduotų! Lai apie tai 
pagalvoja kiekvienas lietu
vis.

Pastebėjau, kad kolonijų 
draugai jau svarsto “Lais
vės” suvažiavimo reikalus. 
Wilkes-Barre Lite ratūros 
Draugijos kuopa ir Detroi
to Draugijų Sąryšis jau nu
tarė suvažiavimą pasveikin
ti su auka.

Mes tik galime pasveikin
ti tuos draugus, kurie taip 
nuoširdžiai pradėjo iš anks
to rūpintis dienraščio suva
žiavimu. Juos paseks kitų 
kolonijų laisviečiai.

♦ ♦ *

Visi pasmerkėme tauti- 
• ninkus, kai jie apskundė 

S. L. A. Pild. Tarybą val
džiai, nors gi visai demo
kratiškai narių dauguma 
nutarė Centrą kelti Pitts- 
burghan. Pasmerkė juos už 
tai ir socialistai.

Bet dabar “Naujienose” 
(kovo 22 d.) skaitau apie 
draugų socialistų panašias 

^’negražias intrigas Roselan-
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Tai Anglija ir Fran 
cija Tikrumoj Atida 
ve Naziam Klaipėdą

Maskva. — .
Francija iš anksto puikiai 
žinojo, kaip naziai ruošėsi 
užgrobt Klaipėdą, — rašo 
Sovietų Komunistų Partijos 
vyriausias laikraštis “Prav
da”. Bet “Anglija ir Fran
cija nepadarė nė vieno 
žingsnio pastot kelią Vo
kietijai užgrobt Klaipėdą,” 
nors Anglija ir Francija sy
kiu su Italija ir Japonija 
andai “užtikrino” Klaipė
dos kraštą Lietuvai.

Todėl tikrumoje reikia 
laikyt Angliją ir Franciją 
nazių pagelbininkėmis tame 
žygyje prieš Klaipėdą. Tai 
naujas pavyzdys “demokra
tinės” Anglijos ir Francijos 
“nesikišimo” politikos, kaip 
sako “Pravda.”

Dalykai eina taip, kad

Svarbus Pranešimas
Amerikos Lietuvių Kongre
so New Jersey Valstijos 

Apskričio Komiteto 
Nariams

Klaipėdos jau nebėra. Vi
sai Lietuvos nepriklauso
mybei didžiausias pavojus.

Mes turime rengti masi
nius susirinkimus po visas 
kolonijas, bendrai visos sro
vės, kad išaiškinus liaudžiai 
kas atsitiko su Klaipėda ir 
kas gali atsitikti su visa 
Lietuva. Tylėjimu praleisti 
tokį svarbų įvykį mes ne
galime, nes tylėjimas reikš
tų sutikimą su grobikais.

Mes turime kelti balsą, 
protestuoti prieš tuos gro
bikus.

Veikime greitai, planin
gai šiais taip svarbiais rei
kalais.

ALK N. J. Apskr. sekr.
G. A. Jamison, 

Livingston, N. J.

PRANEŠĖ AMERIKAI, 
JOG KLAIPĖDA 

ATIDUOTA

Washington. — Lietuvos 
atstovas Povilas žadeikis 
pranešė Jungtinių Valstijų 
vyriausybei, kad “Lietuva” 
perleido Klaipėdą Vokieti
jai. Todėl Amerikos valdžia 
pripažino tatai kaip įvyku
sį faktą.

do “Vytautinėje” pašalpi- 
nėje draugijoje.

Narių dauguma demo
kratiškai nubalsavo draugi
ją prijungt prie Keistučio 
kliubo. Bet saujelė naujie- 
niečių, matyt, pakėlė vainą, 
netiesotai susišaukė kaiku- 
rių draugijos narių mitin
gą ir pradėjo savo intrigas.

Tai negražu, tai tikrai 
peiktina. Tokias metodas 
reikia mesti gurban ir ant 
visados pamiršti.

Anglija imsidurs su stačiu klausimu: • a • '
“Taip ar ne?” Juk Italija 
vėl pasmarkina savo reika
lavimus atiduot jai Džibu
tį, Tunisiją ir kitas dabar 
valdomas Francijos žemes, 
—kaip kad primena “Prav
da.”

ANGLIJOS IR FRANCIJOS VALDOVAI TIK DUMIA SVIETUI AKIS, BŪK 
JIE NORI BENDRO VEIKSMO PRIEŠ UŽPUOLIKĄ HITLERĮ;

JIE STENGIASI TIK ĮVELTI KARAN SOVIETUS
Sovietai Sutiktu Padaryt Bendrą Pareiškimą su Anglija ir Francija prieš Užpuolikus Tik 

Tada, Jeigu Tos Šalys Darytu Tai, Ką Jos Pareiškia
Maskva. — Anglijos ir 

Francijos valdovai tiktai 
plepa, būk jie “keičią savo 
užsieninę politiką,” būk An
glija ir Francija “nori” su- 
organizuot valstybių bloką 
prieš fašistus užpuolikus — 
Hitlerį ir Mussolinį. Taip 
Sovietų Komunistų Partijos 
organas “Pravda” nušvie
čia Anglijos ir Francijos 
politikierius:

“Londone ir Paryžiuj pa
skutinėmis dienomis sklei
džiami girdai apie permai
ną jų užsieninėje politikoje

Respublikos Išdavikai 
Perveda Gen. Frankui 

Centralinę Ispaniją
Burgos, Ispanija, kovo 24. 

—Atlėkė iš Madrido įgalio
tiniai generolo Miajos ir 
pulkininko Casado 
a

neva 
apsigynimo” tarybos de

rėtis apie pervedimą ge
nerolui Franco’ui visos cen- 
tralinės Ispanijos.

Ta respublikos išdavikų 
taryba jau besąlyginiai ati
duoda Franco’ui Madridą, 
Valenciją ir visą centralinę 
Ispaniją su 8 milionais žmo
nių ir puse miliono armijos. 
Išdavikiškos tarybos valdi
ninkai ir karininkai atskri
do sykiu su dviem generolo 
Franco šnipais kaip sargais 
tiesiog iš Madrido.
Vienus Komunistus Sušau

dė, Kitus Atiduoda Gen.
Franco’ui

Paryžius. — Ispanijos re
spublikos išdavikų valdyba 
centralinėje Ispanijoje su
šaudė dešimt iš tų komu
nistų, kurie veikė sukilime 
prieš išdavikus.

Šimtus kitų komunistų iš
davikai, nuvertusieji res
publikos valdžia, subruko į 
kalėjimus; ir tuos kovoto
jus jie atiduos generolui 
Franco’ui sykiu su Madri
du, Valencija ir visa cent- 
raline Ispanija, kaip rodo 
pranešimas New Yorko 
Times’ui.

Francijos Valdžia Uždraus 
Spaudai Rašyt prieš 
Hitlerį ir Mussolini

Paryžius. — Premjero 
Daladiero valdžia rengiasi 
išleist įsakymą, kuris už
draus laikraščiams “užsi- 
puldinėt Hitlerį, Mussolinį 
ar bet kurios kitos valdžios 
galvą.”

Francijos valdovai taipgi 
reikalaus, kad laikraščiai 
viešai skelbtų, kiek gauna 
pinigų iš užsieninių šalti
nių.

iki šiol liekasi tiktai šnekos, 
ir daugiau nieko.

“Ažuot daryt kokius tik
rus, daiktiškus žingsnius 
stabdyt tolesnius žygius 
fašistinių užpuolikų, tai 
Londono ir Paryžiaus ple- 
periai tiktai spėlioja, į kat
rą pusę užpuolikas šoks se
kančiu savo šuoliu — ar į 
Rytus ar į Vakarus.”

(Kapitalistiniai Amerikos 
laikraščiai per paskutines 
porą dienų skelbė, kad So
vietų Sąjunga “jau sutikus 
veikt išvien” su Anglija ir 
Francija prieš Hitlerį, jeigu 
jis toliau kariškai briausis 
į Rytus. Bet pasirodo, kad 
Anglijos ir Francijos valdo
vai iki šiol visai nesisiūlė 
“išvien” su Sovietais prie
šintis Hitleriui. Jie manev
ruoja tiktai, kad viena So
vietų Sąjunga sulaikytų 
Hitlerį.)

ANGLIJA, FRANCIJA 
PERŠA TIK SOVIETAM 

STABDYT NAZIUS

London.— Anglų ir Fran- i „ .
M 1 "IV* •1 *1 1 • — • ("i I OUVlCLLlo.cuzų valdžios įkalbinėja So-1 

vietams padaryt bendrą pa
reiškimą, persergėjant Hit
lerį, kad jis daugiau neban
dytų užpuldinėt svetimų 
kraštų.

“Kiek suprantama, tai 
‘rusai’ priėmė šį Anglijos 
planą, bet jie priėmė jį tik
tai su tokia sąlyga: Angli
ja, Francija ir Lenkija turi 
ne vien pasirašyt po pareiš
kimu (prieš Hitlerio užpuo
limo žygius); tos trys šalys 
turi ir vykdyt tai, kas bus 
pasakyta tame pareiški
me)”. Tik tada Sovietų Są
junga prisidėtų prie tokios 
sutarties prieš nazius.

Lenkija taip bijo Hitle
rio, kad jinai visai neatsako 
į pakvietimą prisidėt prie 
pareiškimo prieš Hitlerį.

Anglijos ir Francijos val
dovai iš tikro teigia, kad 
tiktai pati Sovietų Sąjunga 
turėtų ginti nuo nazių “ge
ografiniai artimas” Sovie
tam s i 1 p n e s n iąsias šalis 
(kaip kad Lenkiją, Rumu
niją ir Pabaltijo kraštus), koje.

Naziai Savo Prekybos - Pramonės 
Sutarčia su Rumunija Pavergia 

Tą Kraštą Taipgi Politiniai
Bucharest, Rumunija. — 

Nė jokia nepriklausoma ša
lis naujoviškoj istorijoj dar 
taip nepasivergė svetimam 
kraštui, kaip dabar Rumu
nijos karaliaus Karolio val
džia pavergė savo šalį Vo-

“Anglija ir Francija net 
dar nenusitarė, nuo kurios 
linijos Rytinėje Europoj 
turėtų būt pradėta stabdyt 
Hitleris,” rašo londoniškis 
korespondentas'New Yorko 
Times:

“Anglijai ir Francijai 
yra visai nemalonus daly
kas daryt tokią (kol kas 
tik) pareiškimo ‘sutartį’ 
(prieš nazius užpuolikus). 
Ir gali dar praeit savaitės 
ir mėnesiai laiko pirma, ne
gu bus išdirbti kokie bendri 
planai dėlei to.”

Sutartis prieš Komin- 
terną Virsta Karo Blo
ku prieš Demokratijas

Berlin. — Nazių spauda 
rašo, kad Vokietija, Italija 
ir Japonija veda derybas 
pakeist ligšiolinę jų sutartį 
prieš “Komunistų Interna
cionalą” tiesiog į karišką 
sutartį prieš visas demo
kratines šalis, sykiu ir prieš

Vengrai Įsibriove j Slovakiją
Bratislava, Slovakija. — 

Vengrijos kariuomenė dvy
liką mylių įsiveržė į Slova
kiją, dalį buvusios Čecho- 
slovakų respublikos, dabar 
neva “nepriklausomą” kra
štą. Atsakydami į nazių pa
stabas, Vengrijos valdovai 
šneka, kad “nebuvus tikrai 
nustatyta” siena tarp Ven
grijos ir Slovakijos.

Vokietija padarė for malę 
sutartį su Slovakija. Pagal 
šią sutartį naziai ima savo 
“globon” slovakų kraštą. 
Sutartis leidžia Vokietijai 
laikyt ir savo armiją Slova
kijoj.

Berlin.— Vokietija griež
tu reikalavimu-ultimatumu 
privertė Rumuniją pasira
šyt plačiausią “prekybos” 
sutartį, pagal kurią Rumu
nų kraštas iš esmės lieka 
pavergtas Vokietijai politi-

Rumunijos valdžia pada
rė sekančią pramonės-pre- 
kybos sutarti su Vokietija:

Rumunija leidžia Vokie
tijai išvystyt Rumunijoj 
gamybą pašarų, aliejų, sėk
lų, linų, kanapių ir sukurt 
žemdirbystės pramonę;

Vokietijos naziai plėtos 
Rumunijos miško ir. medžių 
pramonę;

Vokietija tieks Rumu
nijai kasyklų mašineriją;

Naziai sudarys “bendras 
su rumunais” kompanijas 
kasimui ir apdirbinėjimui 
pyratų, mangano, bauksito, 
alumino ir kitų metalų;

Išvien su vokiečiais bus 
organizuojamos kompanijos 
atidarymui naujų žibalo- 
aliejaus kasyklų 4r steigi
mui fabrikų tam aliejui ap- 
dirbinėti;

Rumunijos piliečiai abel- 
nai bendradarbiaus su Vo
kietija pramonėje:

Vokietijos piliečiams bus 
užleista tam tikri ruožai ir 
plotai, kur naziai statys sa
vo sandėlius ir prieplaukas 
(Juodojoj Jūroj ir Duno
jaus upėj);

Vokietija teiks ginklus ir 
amunicija. Rumunijos armi
jai, karo laivynui ir oro 
laivynui;

Vokietija plėtos Rumuni
jos geležinkelius ir vandens 
kelius;

Vokietija atidarys eilę 
tik vokiečiam naziam pri
klausančių fabrikų Rumu
nijoj ;

Rumunijos bankai turės 
veikt išvien su Vokietijos 
bankais finansavimui 
vystymui viršminėtų 
monių;

Vokietija pristatys 
tuos ginklus ir amunicija, 
kuriuos Rumunija buvo už
sisakius Čechoslovakijoj.

Rumunijos leidimas na
ziam statytis prieplaukas 
Juodojoj J ū r oj reiškia 
steigt karo laivyno stovyk
las prieš Sovietų Ukrainą.

Faktinai visas Rumunijos 
žibalas-aliejus ir dauguma 
jos kviečių yra skiriama 
Vokietijai.

O Hitlerio valdžia kiau
šis tuos reikmenis į sandė
lius kaip medžiagas ir mai
stą būsimam savo karui, 
pirmoj vietoj prieš Sovietų 
Ukrainą.

Anglija dar ketina siusti 
savo pr'ekvbos misiją į Ru
muniją dėlei bizniškos su
tarties; bet tikrumoj, po 
nazių sutarties su Rumuni
jos valdžia, beveik nieko 
daugiau Rumunijoj nelieka 
kitiem kraštams.

ši nazių sutartis, tikru
moj pavergianti Rumuniją

• • vir is-
pra-

visus

šeštadienį apsiniaukę ir 
vėsiau.
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Ruoškimės “Laisvės” 
Bendrovės (Dalinin
kų) Suvažiavimui, 
balandžio 23, Brook
lyne, kaipo dienraš
čio 20 m. sukakties.

ir politiniai, tapo užkarta 
jai dideliu spaudimu iš Hit
lerio pusės. Rumunijos val
džia, darydama tą sutartį, 
tikėjosi, kad “gal” Hitleris 
apsaugos jos čielybę nuo 
karinių grūmojimų iš Ven
grijos pusės.

NAZIAI DRAUGIŠKAI* 
VAIŠINA KAUNO 

POLITIKIERIUS
Berlin.— Hitlerio valdžia 

suruošė šaunų pokilį J. 
Urbšiui, užsieniniam Lietu
vos ministerial; Lietuvos 
atstovui pulkininkui Škir
pai ir kitiem Smetonos pa- 
siuntiniam, kurie taip 
“draugiškai” perleido Vo
kietijai Klaipėdos kraštą.

Žinios iš Lietuvos
Kaip Smetonos Valdžia 

Formuluoja Sutartį Dėlei 
Klaipėdos Atidavimo

Kaunas, kov. 23.— Lietu
vos valdžia oficialiai paduo
da, jog sekamomis sąlygo
mis buvo pervestas Vokie
tijai Klaipėdos kraštas:

“Šiąnakt Lietuvos delega
tai pasirašė Berlyne sutar
tį pagal kurią:

“1. Klaipėdos kraštas pri
jungiamas prie Vokietijos;

“2. Ginkluotos pajėgos 
tuoj apleidžia Klaipėdos 
kraštą:

“3. Dėl išplaukiančių iš 
atskyrimo ūkiškų, finansi
nių ir pilietybės klausimų 
bus susitarta vėliau;

“4. Lietuvai bus įtaisyta 
uoste laisva zona (ruožas);

“5. Lietuva ir Vokietija 
pasižada nevartoti jėgos 
viena prieš kitą.

“P r i e d e 1 y j nustatytos 
bendros linijos dėl laisvos 
uosto zonos įtaisymo, /bū
tent: Vokiečių uosto valdy
ba išnuomos (parsamdys) 
99 metams uosto bendrovei 
reikalingus žemės ir van
dens plotus, gi uosto ben
drovė bus sudaryta Lietu
vos-V okietij os susi tarimu 
su dominuojančiu Lietuvos 
kapitalu; nuoma bus laiko
ma apmokėta Lietuvos pa
darytomis i n v e s tacijomis 
(kapitalo indėliais); Lietu
vos susisiekime su laisva 
zona leidžiamas laisvas nuo 
muito pervežimas prekių.”

NAZIU SPAUDA “TAISO” 
HITLERIO KALBĄ 

KLAIPĖDOJ
Berlin. — Iškilmingai 

įžengęs j Klaipėdą, Hitleris 
sakė, kad atsigriebusi Vo
kietija “atkeršys kankinu
siam ją pasauliui.” Bet na- 
zių spauda praleido šituos 
žodžius.
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Brooklyno ir New Yorko Lietuviai 
Demonstruokit Šiandien!

Šiandien, šeštadienį, kovo 25 d., New 
Yorko žmonės, nusistatę prieš agreso- 
rišką fašizmą, šaukia milžinišką masi
nę demonstraciją.

Šitoj didžiulėj, milžiniškoj demonstra
cijoj, bus pareikšta visam pasauliui, kad 
New Yorko žmonės, kad Amerikos žmo
nės nepritaria Vokietijos grobikų politi
kai, nepritaria sunaikinimui Čechoslova- 
kijos ir užgrobimui Klaipėdos.

Į šią didžiulę demonstraciją kviečiami 
visi New Yorko ir Brooklyno ir apielin- 
kės lietuviai, kuriems rūpi Klaipėda, ku
riems rūpi Lietuvos nepriklausomybė, 
kuriems rūpi suvaldymas didžiausio Eu
ropos taikos neprieteliaus ir silpnųjų 
tautų engėjo!

Broliai ir sesės! Būkit visi! Būkit lai
ku! Pareiškit savo kolektyvį balsą prieš 
neprietelių Hitlerį ir prieš visus agreso
rius !

Vieta: Madison Square, 23rd St. ir 4th 
Avenue, New Yorke.* * #

P. S. Sekantį pirmadienį, kovo 27 d., 
didžiojoj Grand Paradise svetainėje 
(kampas Grand ir Havemeyer Street's) 
Brooklyn, Amerikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno skyrius ruošia savo masinį 
mitingą tuo pačiu reikalu. Jin taipgi pri
valo rinktis kiekvienas, kuriam rūpi Lie
tuvos nepriklausomybė.

Brolis Privirė Košės ir Paliko 
Broliams Išvalgyti

Jau prieš tūlą laiką New Yorko mies
to atsakingi žmonės reikalavo, kad SLA 
kuoveikiausiai taisytų savo namą, ku
riame yra jo raštinė ir “Tėvynės” re
dakcija ir kuris vos išsilaiko. Pereitais 
metais Pild. Taryba įpareigojo p. A. S. 
Trečioką, finansų komisijos narį, namą 
taisyti. Bet dabar paskaitykit “Tėvynė
je”, ką rašo brolis Jurgelionis apie brolį 
Trečioką:

“New Yorko miestas jau metai atgal 
pareikalavo, kad SLA namas adresu 307 
W. 30th St., būtų pataisytas sulyg ugnies 
apsaugos ir sanitarių reikalavimų, o jei 
ne, tai kad būtų apleistas ir uždarytas. 
Pildomoji Taryba pereitų metų suvažia
vime nutarė namą pataisyti sulyg mies
to reikalavimų ir darbą atlikti pavedė 
A.\ $. Trečiokui, finansų komisijos na
riui. Brolis Trečiokas delsė ir "pereitam 
Pildomosios Tarybos suvažiavimui kovo 
pradžioj raportavo, kad jis jos tarimo 
neišpildė, nors nebuvo aišku kodėl. Ne
gavęs papeikimo, jis pasiūlė namo taisy
mą atidėti dar dviem mėnesiam, nes, 
sako, tuomet gal jau į Pittsburghą gali
ma bus kraustytis. Be to brolis Trečio
kas užtikrino Pildomąja! Tarybai, kad 
New Yorko miestas tylėsiąs ir kad nie

Sovietų Sąjunga Sutiko
Pagaliau, kaip sako pranešimai, So

vietų Sąjunga sutiko su Anglijos ir 
Franci jos pasiūlymu sudaryti šiokį-tokį 
ryšį užkirtimui kelio Hitleriui veržtis į 
kitas šalis.

Tas ryšis, tačiau, labai silpnas, neaiš
kus ir dėlto Sovietai nenorėjo duoti sa
vo sutikimo. Sovietų vyriausybė, mat, 
nori, kad kuoveikiausiai būtų sušaukta 
visų suinteresuotų tuo reikalu valstybių 
atstovų konferencija, kurioj būtų ’ aiš
kiai viskas aptarta ir nustatyti konkre
tūs keliai ateičiai.

Kadangi Anglija sutiko tatai vykinti 
gyveniman ateityj, tai Sovietų Sąjunga 
priėmė- Londono-Paryžiaus tuoj autinį 
siūlymą.

Šitiek galima pasakyti: viskas dau
giausiai priklauso nuo Londono ir Pa
ryžiaus. Jei tų kraštų valdžios norės iš 
tikrųjų pažaboti Hitlerį, tai Sovietai vi
suomet pilniausiai sutiks. Apie tai nega
li būti jokio abejojimo. Bet jei Chamber- 
lainai ir Daladieriai tiktai manevruos, 
žodžiais kalbėdami vienaip, o darydami 
visai kitaip, tai Sovietų Sąjunga niekad 
nesutiks prie tokios apgavystės prisidėk 
ti.

Vokiečiai Užima Klaipėdą

Kaunas, kovo 21. — Grį
žęs į Kauną užsienių reika
lų ministeris Urbšys prane
šė, kad Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris von Rib- 
bentropas vyriausybės var
du pareikalavo atiduoti 
Klaipėdos kraštą Vokieti
jai. Grąžinus jį geruoju, 
Vokietija plačiai atsižvelg

sianti į Lietuvos ūkinius 
interesus Klaipėdoj uoste. 
Tas patarnautų būsimiems 
abiejų kraštų santykiams. 
Be to, pabrėžta, kad susi
dūrimams išvengti klausi
mą reikia spręsti labai sku
biai.

Vyriausybė penkias va
landas svarstė susidariusią 
padėtį, kurią ministeris 
Urbšys išdėstė ir uždarame

kas iš SLA viršininkų nebūsiąs atsako- 
mingas, jeigu kas bloga atsitiktų. Kai- 
kurie Pildomosios Tarybos nariai paabe
jojo, bet niekas nepasiklausė brolio Tre
čioko, kaip jis padarys, kad miestas ty
lėtų. Didžiuma narių priėmė brolio Tre
čioko pasiūlymą atidėti namo taisymą 
bent dviem mėnesiam.”

Na, ir kas gi atsitiko? Ogi, “vos spėjo 
Pild. Tarybos nariai parvažiuoti namo, 
New Yorke dalykai dėl namo taisymo 
atsistojo viršum kojom. Miestas pasirįžo 
imti SLA viršininkus ‘už pakarpos’... 
Kovo 17 d. A. S. Trečiokas išsiuntinėjo 
Pildomosios Tarybos nariams telegra
mas, kuriose sakė, kad jeigu namo tai
symo darbas nebus pradėtas rytoj, tai 
miestas trauks mus atsakomybėn.”

Dabar įspėkit, ką tokiu atveju padarė 
brolis Trečiokas? Nagi štai ką:

“Bet brolis Trečiokas greit nusiplovė 
rankas nuo to viso biznio ir kovo 21 d. 
sėdęs į laivą išplaukė į Europą.”

Can you beat it!
Brolis Trečiokas privirė košės, bet ji 

buvo neskani ir jis nenorėjo jos valgyti, 
tad brolis Trečiokas paliko tą košę iš- 
valgyt broliams Bagočiui, Jurgelioniui ir 
kitiems. |

Argi ne tikrai broliškai pasielgta?!

Kas Jam Tikės!
Tarptautinis Europos banditas (Hit

leris) vakar kalbėjo Klaipėdoj. Be kitko 
jis pareiškė, jog dabar, girdi, naziai pa
sigrobė paskutinį dalyką, kurį norėję 
pasigrobti ir daugiau teritorijų neimsią, 
mažesniųjų tautų nenaikinsią.

Jei tai būtų pirma tokia Hitlerio kal
ba, tai galimas daiktas, kad atsirastų 
žmonių, kurie jai ir patikėtų. Deja, šis 
tonas, šie žodžiai jau ne pirmi. Jis pana
šiai kalbėjo, kai užgrobė Austriją, jis 
panašiai kalbėjo, kai užgrobė Sudetų že
mę. Tuomet jis sakė, kad neturįs jokių 
norų ir planų imti ' daugiau teritorijų 
Europoje.

Bet praėjo keletas mėnesių ir Hitleris 
sunaikino Čechoslovakiją. Praėjo po to 
trumputis laikas ir Hitleris pasigrobė 
Klaipėdą.

Taigi Hitlerio žodžiams niekas negali 
tikėti, kaip niekas negali tikėti jo pasi
rašytiem dokumentam.

‘Hitleris bus sukalbamas, daugiau 
kraštų negrobs, jei pasaulio demokrati
niai kraštai sudarys stiprią sąjungą ir 
pasakys: “Gana, tu tarptautini bandite, 
naikinti ir vergti mažas tautas!”'

“seimo” posėdyje kovo 21 
dieną.

Kovo 22 dien. trečią va
landą ryto (New Yorko lai
ku) ties Klaipėda pasirodė 
vokiečių lėktuvai, o penktą 
valandą turėjo įžengti Vo
kietijos kariuomenė ir Hit
leris.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

ARIZONOS METEORO KRATERIS
Ką Jis Parodo Ryšyj su Krateriais ant Mėnulio?

(Pabaiga)

Barringerio spėjimą pa
tvirtina ir geofiziniai--elek-
triniai ir magnetiniai — 
tyrimai. Paskutiniai gręži
mai į vakarus nuo viršuj 
minėtos skylės rėme taipgi 
užtiko daug meteoritų.

Dabar jau visi mokslinin
kai — geologai, fizikai ir 
astronomai — sutinka, kad 
šis krateris yra meteoro 
krateriu.
Meteoritas Pavirtęs Gazais

Buvęs Chicagos Univer
siteto astronomijos profeso
rius Moultonas padarė šią 
išvadą:

Čion nukritusio meteorų 
spiečiaus branduolys galėjo 
būt apie 2,000 pėdų diame
tro, o jo masė—nuo 100,000 
iki 500,000 tonų, šitokios 
meteorinės masės kritimą 
žemės atmosfera mažai te- 
prilaiko. Krintant apie 20 
kilometrų per sekundą grei
čiu, šitokis meteoras neša
si su savim masę labai su
spausto oro, kuris meteorui 
skrodžiant žemės plutą dar 
labiau sutirštėja, o meteo
ras ir su juo susidūrusi že
mės medžiaga gali sutirpt į 
gazus ir sykiu viskas gali 
pagimdyt neapsakomai di
delę eksplozija, nuo kurios 
krateris gali pasidaryt ap
valiu, net jei meteoras kris
tų gulsčiai.

Kraterio Amžius
Ant kraterio sienos au

ganti cedrai savo liemenų 
sluoksniais parodo, kad šis 
krateris turi mažiausiai 700 
metų. Bet Stanfordo UnL 
versite to geologijos profe
sorius Blackwelder-remian- 
tis kadaise krateryj buvu
sio ežero nuosėdomis, gyvių 
kevaleliais ir tais vulkani
niais pelenais — jo amžių 
sprendžia esant tarp 40 ir 
50 tūkstančių metų.
Kiti Meteoriniai Krateriai

Arizonos Meteoro Krate
rį ištyrus, mokslininkai 
pertyrinėjo daugybę kitų 
kraterių ir visą eilę jų pri
pažino esant taipgi mete- 
oriniais krateriais. Jais 
yra: Odessos krateris, ne
toli Odessa, Texas valsti
joj; grupė South Carolina 
valstijoj; trylika netoli 
Henbury, Australijoj; vie
nas Estonijai priklausančio j 
B a 11 i k o saloj Saaremaa; 
Wabar krateris, Arabijoj; 
vienas Persiškam Baluchis- 
tane, ir Campo del Cielo 
krateriai, Argentinoj.

KRATERIAI ANT 
JHĖNULIO

Išaiškinimas Arizonos 
Meteoro Kraterio sutvėrė 
naują teoriją apie kraterius 
ant mėnulio.

Kadangi mėnulis aplink 
savo ašį apsisuka sykį į 28 
dienas ir kelias valandas ir 
į tiek pat laiko apskrenda 
aplink žemę, tai jis link že
mės visada laikosi tuo pa
čiu šonu. Kaip ir žemė, jis 
savo “ašim” yra pakrypęs 
į savo orbitos taką, todėl 
vienu laikotarpiu mum ten
ka matyt nedidelę sritį jo 
kitos pusės per vieną polių, 
o kitu laikotarpiu — tokią 
pat sritį per kitą polių. Tab- 
gi iš viso mums galima ma
tyt tik keturis septintda- 
lius mėnulio paviršiaus, o 
apie tris - septintdalius jo 
veido nieko nežinoma, Ir 

ant to keturių septintdalių 
mėnulio paviršiaus ploto 
astronomai yra nufotogra
favę ir suskaitę net 30,000 
kraterių!

Seniau buvo manyta, kad 
visi mėnulio krateriai yra 
buvusių vulkanų gerklės. 
Bet po išaiškinimo Arizo
nos Meteoro Kraterio ant 
žeųiės kitaip pradėta 
žiūrėt ir į mėnulio kra
terius: ar tik nebus didžiu
ma jų meteorinės rūšies? 
Savo išžiūra jie pilnai pa
našūs į Arizonos Meteoro 
Kraterį: jų rėmai aukščiau 
išorinės srities, bet dugnai 
žemiau. Kažkurių didžiųjų 
įpėnulio kraterių dugnuose 
matosi mažesnių kraterių; 
matosi jų net ir ant didžių
jų kraterių rėmų.

Viena mėnulio sritis — 
pietinė dalis paskutinės 
“čverties”—visa krateriuo- 
ta: krateris prie kraterio, 
krateris krateryj, krateris 
per kraterio rėmą, — kaip 
šūviais ištaškyta.

Ir dabar jau didžiuma 
mėnulio kraterių skaitoma 
meteorinės rūšies krate
riais.
Kodėl ant Mėnulio Kraterių 
Daugiau negu ant žemės?

Ant mėnulio paviršiaus 
nėra nei vandenynų, nei at
mosferos, ką turi žemė. O 
vandenys ir atmosfera yra 
galingos jėgos kraterių 
“užgydyme.” Kas yra kiek 
susipažinęs su geologija, tai 
žino šį-tą apie žemės pavir
šiaus nuolatinį — nors ir 
labai lėtą— raukšlė j imąsi: 
sausžęmių paskendimą po- 
vandenin, jų iškilimą virš 
vandens ir antraip. Saus- 
žemiui paskendus, visi bu
vusieji jo nelygumai — ir 
krateriai ir upių grioviai— 
tampa pripildyti nuosėdo
mis, ant viršaus sueiliuojama 
nauji sluoksniai. Ir kai to
kia sritis vėl iškyla, tai jos 
išvaizda būna jau visai ki
tokia, ant jos buvusios žaiz
dos jau užgydytos.

Sausžemio šiurkštumus 
lygina ir atmosfera: vėjai, 
lietūs. Per milionus metų 
ir kiečiausi akmenys tampa 
s u d i 1 i n t i ; ir didžiausios 
duobės tampa smėliu, dul
kėmis ir augmenimis pripil
dytos, su paviršium suly
gintos.

Mėnulis gi tų veiksnių ne
turi; jis yra sausas ir nuo
gas. Kitaip, per atmosferą, 
mes nei tų jojo kraterių ne
galėtumėm matyt, kaip ne
matoma per tirštą atmos
ferą Venuso paviršiaus. Sy
kį mėnuliui meteoras smo
gė, žaizdą padarė, tai ji ir 
pasilieka amžina. Tai taip 
per milionus metų tie mete
oriniai bombardavimai ir 
sudarkė, surauplėjo jo vei
dą...

O kai ant mėnulio nėra 
atmosferos, tai ir daugiau 
meteorų pasiekia jo pavir
šių, ir jie daug smarkiau 
jam smogia negu žemei. 
Mes ant žemės veik kas 
nakt galime matyt po vie
ną ar kelis meteorus kaip 
krintančias žvaigždes. Jie 
švysteria ir akimirksnyj 
dingsta atmosferoj — nuo 
didelio trynimosi pavirsta į 
gazus toli žemės nepasiekę; 
tik labai retas iki žemės da- 
sigauna. Gi mėnulio niekas 
nuo jų neapsaugoja: jis tu- 
,ri kantriai priimt kiekvieną

smūgį...
Dar viena skirtingą nuo 

žemės mėnulio sąlyga me
teoram: jo gravitacija yra 
tik vienas šeštdalis žemės 
gravitacijos. Tai dėl to 
meteoritai ir didesnes žaiz
das jam gali padaryt savo 
eksplozijomis jo kūnan 
įstrigę. Jei meteorito eks
plozija iš žemės gali išmest 
medžiagą į šalis per vieną 
mylią, tai tokia pat eksplo
zija į mėnulio kūną įstrigu
sio meteorito gali išmest 
medžiagą į šalis per 6 my
lias.

Spėjama, kad ir tie spin
dintieji į visas puses nuo 
didžiųjų kraterių—Coperni
cus, Tycho ir kitų — nusi
driekusieji ilgi bruožai gal 
yra milžiniškų meteorinių 
eksplozijų išdavai — kolum- 
nos į miltus paverstų ir iš 
vidaus išmestų medžiagų.

Galima tikėtis, kad da
bar baigiamas 200 colių 
Mt. Palomar Observatori
jos naujas teleskopas pa
gelbės tatai išaiškint.

S. Večkys.
P. S. Medžiaga imta iš Fisher’io 

“Meteor Crater of Arizona” ir Ba- 
ker’io “Astronomy.” S. V.

Meksika Duos Prieglaudą 
Ispanijos Intelektualam

Mexico City. — Meksikos 
prezidentas Cardenas krei
pėsi į Franci jos atstovą 
Meksikoj, per jį reikalauda
mas, kad Francijos valdžia 
paleistų iš koncentracijos 
stovyklų keturis garsius Is
panijos mokslininkus, Pro
fesorius L. P. y Garcia, A. 
Madinaveytią, A. Oriolą ir 
A. Triasą. Meksikos valdžia 
kviečia juos į savo šalį ir 
žada jiem visas galimybes 
darbuotis jų mokslo šakose 
Meksikoj.

Bet Francijos valdžia iki 
šiol dar nedavė net atsaky
mo, kokiose koncentracijos 
stovyklose laiko tuos moks
lo vyrus, pabėgusius nuo 
generolo Franco.

Meksikos vy riausybė 
taipgi žada priimt apsigy
venimui daugelį kitų ispa
nų intelektualų, kurie pabė
go nuo fašistų į Franci ją. 
Spėjama, kad ta proga pa
sinaudos ir Ispanijos res
publikos buvęs premjeras 
Negrinas.

Jiem jau parūpinta graži 
ir erdvi įstaiga Meksikoj, 
vadinama “Ispanijos Na
mas.”

Klausimai ir Atsakymai
kių gimsta daugiau. Jis sa
ko, kad proporcija esanti to
kia: 106 berniukų prieš 100 
mergaičių. Jis taipgi tvirti
na, kad apsiveisimų vyriškos 
lyties esą daugiau, būtent, 
1,042 esti vyriški, o tik 1,000 
moteriškų.

Tačiau su tuomi vyriškos ly-

KLAUSIMAS
Ąr tiesa, kad daugiau 

gimsta vyriškos lyties kūdi
kių, negu moteriškos? Man 
tas neaišku. Jei taip būtų, 
tai vyrų būtų daug daugiau, 
negu moterų. Tuogi tarpu vi
si sako, kad moterų esą daug 
daugiau, negu vyrų. J.

ATSAKYMAS
Būtų labai gerai, kad mūsų 

geri prieteliai vengtų ' statyti 
tokius tvirtus mokslinius klau- 
gimus, nes nelengva jiems at
sakymą surasti. Mes gi netu
rime laiko j ieškoti po knygas 
ir pačius sunkiausius moksli
nius klausimus atsakinėti.

Bet šiam klausimui atsaky
mą gavoąie. Bent taip teigia 
Dr. Henrich Rosenhaupt, tai 
yra, kad vyriškos lyties kūdi-

Bemąklinėjant anųdzien 
Dzūkeliui po Grand Strycį, 
net plaukai ant galvos pradė
jo šaušėtis! Visi angelcki po- 
pierai dzidelėm litarom rašo: 
“Memelis paimtas!” “Hitleris 
Lipa ant Klaipėdos!” ir tt.

Dėl viroznesnių informacijų 
užeina Dzūkelis “Vienybės” 
palociun. Sakau, gal tie ponai 
išvirožis, kaip tenai dalykai 
atsistojo.

žiūriu, tarp grotelių stovi 
pulkas visokio saizo ponų— 
jaunesnių ir jau žymiai sudri
busių... Vienas ponas sako:

—Einam geriau j skiepą, 
nes čia per langą gali kas pa
matyti, kad “vienybiečiai” 
mitinguoja... juoksis., juk 
tai mums, ponams, mitinguo
ti tokiu momentu nepridera...

Suėjom visi sklepan. Susto
jom prie seno Lynotipo; o vie
nas jaunas ponaitis tik šmakšt, 
ir ištraukė mažiuką kubiliuką 
alaus iš šėpukės. Pradėjome 
sau gurkšnoti...

Štai, vienas dar jaunas po
naitis, truputį pasiraivęs, pa
reiškė :

—Na, velnias žino, ką čia 
šiandien reikia rašyti apie tą 
Klaipėdos Hitleriui atidavi
mą ?! Aš net pefeitą naktį 
truputį miego nutraukiau be
mąstydamas. . .

Atsistoja nuo mažiuko suo
lelio kitas ponas, apsivilkęs su 
taksyda, o pro vieną prabrū- 
žytą kelinę žyburiuoja šlau
nis. žiūrint iš galvos, atrodo, 
kad plaukai lyg šalnos pakas

yti, pradeda žilti. Jis truputį 
įkišęs už kalnieriaus ranką 
pasikasė, ir tingiu, apyploniu 
balsu pareiškė, adresuodamas 
pirmajam:

—Man pono išsireiškimas, 
tai tikrai kvepia komunizmu... 
Nu, kam čia mumi turi apeiti 
Klaipėdos reikalai. Lietuvą 
valdo mokslo vyrai ir jie žino, 
ką daro. Na, kad jie afieravos 
ir visą Lietuvą, tai ne mūsų 
biznis! Mes turime rūpintis, 
kad mūsų Brooklyne “Geleži
nis Vilkas” nepakratytų ko
jų, kad “Ginklų Fondas” ge- 

jrai bujotų ir kiti reikalai.
Atsistoja kitas ponas ir pri

tardamas antrajam pareiškia:
—Taigi, taigi, nu kam čia 

mumi rūpintis apie svetimus 
reikalus! Ve, mumi turi būt 
svarbu, kad Lituanicos skvere 
LaGuardija net šešis alksnius 
jau žemėn įkišo; taipgi turime 
rūpintis, kad “Vienybės” ze- 
ceriai neišbėgiotų ir kiti rei
kalai mums turi apeiti. . .

—Biesas žino, kaip keistai 
l (Tąsa nuo 2-ro pusi.)

ties vyravimas ir baigiasi. Jis 
nurodo, kad daug greičiau' 
moteris persileidžia, jeigu ji
nai savo ysčiuje nešiojasi 
“berniuką.” Taip pat gimę 
berniukai greičiau miršta, ne
gu mergaitės — taip greičiau, 
jog už metų laiko to paties 
amžiaus mergaičių jau esti 
išlikę daugiau, negu berniu
kų.

Kiek šitie Dr. Rosenhaupt 
daviniai yra teisingi, mes pa
tikrinti negalime. , >
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LIITIAIllA MIKĖNASJ ' '
J. Karčius

Motinai
—Sūnau, kur tu? Negrįžti, dobilėli...

Senose akyse nedžiūstanti rasa.
Praplaukė metų daug, it Nemuno klajūnai 

sieliai,—
Parymo sena motina vienplaukė, basa.
Išsivedė jį jauną ginkluoti palydovai, 
Nutrūko žingsniai jų bežvaigždėj naktyj. 
Tylėjo motina, žilų plaukų nerovė,— 
Bet vieniša jos buitis karti, lig šiol karti. . .
tiražus pavasaris gėlėmis, bičių spiečiais
Ir užsimąsčiusiais gandrais, kurie po balas 

braido.
Bet liūdna ant širdies, kai laukuosna 

valstiečio
Atklysta kalinio retežių aidas. . .
Ateis, praeis dar ne viena žiema. . .
O tu būk tvirta, moč, ir neprarask vilčių.
Prašvis pavasarių pavasaris, sūnus sugrįš 

į tavo kiemą,
lt jauną nuotaką parneš jis—laisvę ant 

pečių.

Aleksandras Nevskis Amerikoj
šiomis dienomis Cameo teatre, New Yorke, 

pradėta rodyti filmą ‘‘Alexander Nevsky.” Tai 
Sovietų gaminta filmą ir jau tik tas pasaky
mas suteikia veikalui didelio svorio.

Veikalas vaizduoja 13-to šimtmečio (1242) 
laikus, kai Aleksandras Nevskis ant ežero su
mušė kryžiuočius, užpuolusius Rusiją (pana
šiai, kaip Žalgirio mūšyj lietuviai-lenkai su
mušė juos).

“Aleksandras Nevskis” labai sezoninis daly
kas, kadangi šiuo metu naujieji vokiečių kry
žiuočiai ruošiasi pulti Sovietų Sąjungą — tą 
šalį, kur jie buvo be mielaširdystės supliekti 
tryliktam amžiuj. 

¥
Veikale lošia toki žymūs Sovietų artistai, 

kaip čerkasovas. Jis lošia Nevskio rolėj. Re
žisuoja Sergiejus Eisensteinas, vienas žymiau
sių Sovietų žemės tos rūšies žmonių.

Filmą labai įdomi ir patartina kiekvienam 
ją pamatyti.

Mokytojų Knygynas 
Kaune

Lietuvoje gyvuoja Mokytojų Profesinė 
Draugija, kuri, be kitko, leidžia ir knygas. 
Vienas tos draugijos darbuotojas šiomis die
nomis rašo dr. A. Petrikai:

“šia proga noriu tarti Tamstai keletą žo
džių apie mūsų knygyną. Jo šeimininkai yra 
Lietuvos Mokytojų Profesinė Draugija 
(anksčiau buvo Sąjunga). Tai ta pati mo
kytojų organizacija, kuri įsteigė ir išaugi
no didžiausią Lietuvos mastu įmonę ir kny
gų leidyklą — Spaudos Fondą. Bet lai
kams pasikeitus, Fondas liko beveik su
valstybintas, o jo tikrieji šeimininkai iš Fon
do išstumti. Taigi teko darbo imtis vėl iš 
naujo ir su nedideliais ištekliais kurti nau
ją knygyną. Jisai jau egzistuoja antrus 
metus, ir pamažu plečiasi, šiandien tai yra 
vienintelis Lietuvoj knygynas, esantis pa
žangių žmonių rankose. Jau iš pat pra
džios, kad pateisintų savo egzistavimą, jisai 
užsimojo ir plačių kultūrinių uždavinių. 
Taip, pav., jis leidžia pigią (10-12 litų) 
Rinktinių Raštų jseriją kasmet po 10 kny
gų. Tamsta, be abejo, apie tai esi infor
muotas iš spaudos, todėl aš plačiau nė ne
kalbėsiu. Galėčiau tik pasiūlyti Rinktinius 
Raštus užsisakyti ir pareklamuoti juos Ame
rikos lietuvių spaudoje (Tamstai, kaip 
spaudos žmogui, tikiuosi, tat prieinama). 
Metinė Rinktinių Raštų (10 knygų) prenu
merata su persiuntimu Amerikoje atsieitų 
maždaug 3 doleriai. Ligi šičl amerikiečių 
prenumeratorių mes beveik neturime, o ma
nome, kad jų galėtų susidaryti būrelis. 
Drauge tas būtų parama ir leidėjams. Bū
tų gerai, kad prenumeratai priimti sutiktų 
patarpininkauti kas nors (laikraštis, orga
nizacija ar žinomas asmuo) vietoje, nes in
dividualiai kiekvienam susirašinėti ir pini
gus siuntinėti į Lietuvą — per daug “klapa- 
to.” Įdomu, ar Tamstai priimtinas šis pa
siūlymas, ir ką Tamsta apskritai dėl jo pa
sakytum.”

Mums rodosi, Amerikos lietuviai, geros 
literatūros mėgėjai, turėtų nevilkinant užsi
sakyti paminėtų Mokytojų Profesinės Drau- 

; gijos knygų.

Katalikų Žurnalas Apie 
“Ūkanas”

Lietuvoj išeina rimtas katalikų (pasauliškių) 
žurnalas “židinys.” Netikėtai pateko j mūsų ran
kas to žurnalo num. 11-tas (1938 m.), kur telpa 
recenzija Miko Rasodos apysakos “Ūkanos.” Ka
dangi apie tą knygą tilpo visokių nuomonių mūsų 
dienraštyj, pareikštų skaitytojų, tai, manome, įdo
mu bus susipažinti' su tuo, ką katalikų mėnraščio 
recenzentai mano apie “Ūkanas.”—“L.” Red.

Mikas Rasoda yra plačiai žinomas Jungti
nių Amerikos Valstybių lietuvių tarpe rašyto
jas, išleidęs keliolika įvairaus tūrinio knygų, 
iš kurių apie “Povilą Jurką” ir “Mortos Vil
kienės Divorsą” prieš kelerius metus palan
kiai atsiliepė net Lietuvos spauda. “Ūkanose” 
vaizduojamas Amerikos lietuvių gyvenimas. 
Neatskleidžiamas čia jis visoje pilnumoje, ta
čiau ir paliestieji klausimai yra įdomūs. Lie
tuvis darbininkas, geraširdis Lietuvos laukų 
bernelis, Amerikoje savo vargu ir paprastos 
darbininkės dzūkės sutaupytais centais ir pra
kaitu pasiekia mokslo, tampa medicinos dak
taru. Kol jam buvo reikalinga žmonos pa
galba, jis jautėsi prie jos prisirišęs, bet ta
pęs mokytu, daktaru ir pirmą kartą viešai 
pasirodęs Ričvilės lietuvių tarpe, jis pajunta, 
kad jo buvusi šelpėja ir maitintoja yra jam 
per prasta. Jį pradeda vilioti kitos moterys, 
ir jis ima apgaudinėti savo Onutę. Ji laukia, 
kada galės lengviau atsidusti, kada pasibaigs 
jos vargai, bet dabar pamatė, kad, pasibaigus 
fiziniams vargams, prasidėjo dar sunkesni — 
tai sielos kančia, nes ji tuojau suprato, kad 
jos šeiminė laimė sugriauta, sudužo visos jos 
skaisčiosios viltys. Daktaras, komunistų pa
saulėžiūros žmogus, susidraugauja su turtingo 
pirklio Sunduko kurtizaniško gyvenimo dukra 
ir klauso jos direktyvų labiau, negu savo pro
to. Pradžioje daktarui Rudžiui nevyksta, pa
cientų maža, išlaidų daug. Jis bedieviams skai
to paskaitas, pykstasi su kunigu ir palaiko 
slaptus santykius su Sundukaite. Kad patai
sytų savo finansinę padėtį, jis ima daryti ne
legalius abortus ir patenka į teisingumo ran
kas. Ona, nepakeldama viso gyvenimo naš
tos, nusinuodija. Jau anksčiau atvirtęs į ka
talikus, dr. Rudis gailisi Onos ir apsigyvena 
kitame mieste, kad galėtų iš naujo pradėti gy
venimą ir atitaisyti visas buvusias klaidas.

Onos asmenyje randame idealų lietuvės 
darbininkės tipą. Rudis — silpnavalis ir trum
paregis vyras, kurį kiekvienas vėjas blaško. 
Yra ir daugiau ryškesnių lietuvių amerikie
čių tipų: bedievių vadas čiaplikas, Sundukai 
ir graboriai. Kai kurių (Onos, Vandos, Ru
džio) veikėjų bruožuose yra gražiai išlaikytas 
ir psichologinis pagrindas. Autorius visai vy
kusiai moka vartoti dialogą, o kai kurios vie
tos, kaip Onos laidotuvės, tikrai sudomina 
skaitytoją. Knyga duoda daug medžiagos lie
tuvių amerikiečių gyvenimui pažinti. Jei šita 
apysaka būtų parašyta literatūrine lietuvių 
kalba, išvengta nereikalingų svetimybių ir ne
sklandumų, tai ji susilauktų ir Lietuvoje ne
mažo pasisekimo. Bet ir šita forma mums ji 
yra jau džiuginantis dalykas, nes ir ten už 
marių yra gyva kūrybinė lietuvio dvasia.

J. Povilonis.

Mirė Garsi Kauno Šokėja, 
Olga Malejinaite

Vasario mėn. 27 d., Kaune mirė Valstybės 
operos pirmoji balerina, Olga Malejinaite. 
Apie ją Kauno spauda suteikia šitokių žinių:

Olga Malejinaite gimė 1907 m. sausio 7 d., 
Kaune. Iš pat jaunystės ji pamėgo baletą ir 
toje srityje pradėjo dirbti. Baleto mokytis 
pradėjo gyvendama Petrapilyje.

1922 m., kai buvo ką tik įsteigtas mūsų ba
letas, ji buvo į jį priimta. Nuo 1929 m. O. Ma
lejinaite pripažinta pirmaeile baleto artiste, o 
1939 m. — iš tarnybos atleista, kaip nustojusi 
100% darbingumo, šiomis dienomis jai turė
jo būti paskirta pensija.

Olga Malejinaite jau anksčiau sirguliavo, 
tačiau, nežiūrėdama savo sveikatos, dirbo sa
vo pamėgtąjį darbą. 1936 m. “Raimondos” 
baleto repeticijoj ji buvo nusilaužusi ranką. 
Ilgą laiką gydėsi užsienyje. Po ilgos ligos tiek 
nusilpo, kad didesnį darbą balete negalėjo dir
bti, šokti. Nuo to laiko jos organizmas vis sil
pnėjo ir rezultate—mirtis.

Olga Malejinaite mūsų balete buvo žinoma, 
kaip grynai klasikinė šokėja. Balete ji turėjo 
didelius sugebėjimus. Jai beveik visuose baleto 
pastatymuose buvo pavedamos pirmosios par
tijos. Tačiau, matyt, likimo nebuvo“ lemta šia 
didžia meno pajėga mūsų balete didžiuotis. 

Negailestingoji mirtis Olgą Malejinaitę, su-

Nelsonas Eddy ir Virdžinija Bruce pirmu kartu yra 
partneriais žymioj filmoj, “Let Freedom Ring” (Te
gyvuoja Laisve). Ši M-G-M filmą atvaizduoja pio
nierių laikus vakarinėse Amerikos valstijose. Su 
šiais dviem kino žvaigždėm dalyvauja Lijonelas 
Barrymore,. Edv. Arnoldas ir Viktoras McLaglen.

Lietuvių ir Žydų Rašy
tojų Balsas

Šiandien, kai padūkęs fašizmas naikina tau
tas, puola ypačiai vieną tautą—žydus,—tai 
mums labai smagu išgirsti žmonių balsus, 
skelbiančius visų tautų, visų rasių lygybės ir 
gražaus sugyvenimo ©balsius.

Tokis bendras balsas prieš tūlą laiką buvo 
pareikštas Kaune eilės lietuvių ir žydų rašy
tojų suruoštam mitinge, žydai ir lietuviai ra
šytojai ten sakė kalbas, skaitė savo kūrinius, 
reiškė vilties, kad tarp lietuvių ir žydų rasiz
mo dalykas (išgiavotas Vokietijos bestiji^kų 
nazių) neprigys. Gražiai pasakė vyriausias 
vakaro kalbėtojas, poetas Liudas Gira. Jis 
pareiškė:

“Mes tikime didžiuoju žmoniškumu, visų 
tautų taikingu gražiu sugyvenimu. Tikime ir 
žinome, kad to žmoniškumo visumą, visų tau
tų broliškąją lygybę tegalės įgyvendinti tik 
toji didžioji galia, kuriai priklauso ateitis, 
kuriai vardas—milijonai, milijonai tų žmonių, 
kurių visa būtybė gyvena tuo vienu ryžtingu 
nusistatymu iškovoti sau ir visai-žmonijai di- 
džiąją teisybę—laisvę.”

“Mūsų Jaunimas (vasario 1 d.) šitaip 
aprašo tą pavyzdingą vakaro eigą:

Sausio 29 d. įvyko bendras lietuvių—žydų 
jaunųjų rašytojų literatūrinis vakaras, kurio 
tikslas — pabrėžti jaunosios kartos tautinę 
toleranciją—yra labai kilnus.

Papročių ir kalbos skirtingumas yra tam 
tikras atitolinimo veiksnys. Kita kalba, kiti 
papročiai lieka svetimi jau vien dėl to, kad jie 
nesuprantami. Yra tokių veikėjų, kurie neieš
ko to, kas žmonėse bendra, nežiūri, kas dviejo
se, ilgą istorinį laiką kartu išgyvenusiose tau
tose, yra artima, bet kelia skirtumus 'ir aštri
na juos iki neapykantos kitai tautai, kitai 
rasei.

Rasizmas yra mūsų dienų rykštė.
Jaunoji Lietuvos rašytojų karta—lietuviai 

ir žydai—parodė, kad rasinės neapykantos 
nuodai nepalietė jų širdies, neaptemdė jų 
proto.

—Pasaulinėje literatūroje neprigijo ir neiš
liko ilgam tautinės ir rasinės neapykantos 
skleidimas. Literatūroje nuolat gyva tik viena 
neapykanta—neapykanta prieš skriaudėjus,— 
pasakė savo kalboje kritikas Korsakas:

—Buvo istorijoje tamsių laikotarpių, bet 
neišnyksta net ir didžiausioj tamsoj humaniš
kumo gynėjai. Rablė šypsosi mums iš vidur
amžių patamsių, iš inkvizicijos ir geto steigi
mo laikų . . .

Korsakas teisingai pabrėžė, kad lietuvių li
teratūroje nėra buvę niekados rasistinės dva
sios. Klasikų raštuose užtinkame žydų tipus 
pas Vaižgantą “Priegiedruliuose” lietuviškus 
lauksią tik 32 m. amžiaus, ištraukė iš gyvųjų 
tarpo. \

O. Malejinaitė buvo grakšti, elegantiška, 
švelni šokėja, turėjusi balerinai tinkamą iš
orę, kas labai derinosi su jos meniškais gabu
mais.

Iš LM S Raštinės i
LMS II-s Apskritys (Mass, 

valst.) jau pradeda stoti ant 
kojų. Jo ribose mūsų darbuo
tojai, bendrame apskričių ko
mitetų posėdyje, laikytam So. 
Bostone, iškėlė ir LMS apskri
čio s u d r ū t i n i m o klausimą. 
Draugė Sukackienė praneša, 
jog tuo reikalu nutarta šaukti 
praplėstą Mass, valstijos įvai
rių organizacijų (įimant ir 
LMS chorus) konferenciją, ku
rioje bus sutvarkyti LMS aps
kričio reikalai ir perorganizuo
tas komitetas. Tokia konferen
cija nutarta šaukti ant 23 d. 
balandžio, š. m., So. Bostone, 
Mass, šaukimas tokios konfe
rencijos paliktas d. P. Jasikė- 
nui, kuris yra LMS 2-ro aps
kričio pirmininku.

Tai gražus ir konstruktyvis 
Mass, valstijos mūsų veikėjų 
nutarimas! LMS centras jau 
yra paskyręs į tą konferenciją 
savo atstovu centro narį Pra
ną Pakalniškį. Lauksime kon
ferencijos.

Vienas dalykas man neaišku: 
Kas darosi su LMS 2-ro Aps
kričio komitetu ir jo valdyba?

- raštus skleisti padendantį pirklį—kontraban
dininką ir jie nupiešti jaukiomis, šviesiomis 
spalvomis . . .

Užsidarymas, nepažinimas sudaro dirvą vi
sokioms klaidingoms pažiūroms. Rašytojai tai 
greičiausiai pajuto ir patys padarė žingsnį į 
suartėjimą. Šį vakarą paruošė žydų jaunimo 
laikraštis “štralen” kartu su “Mūsų Jauni
mu”. Dalyvavo rašytojai: Šimkus, Lacmanas, 
Cvirka, Umru, Gotlibas, Jakūbėnas, Heima- 
nas, M. Jelinas, Baltušis, Ch. Jelinas, Rūkas, 
Josadė, Mejerovičius, Montvila, Krūminis ir 
Rudnickaitė.

Gražias kalbas pasakė Lietuvos rašytojų 
draugijos pirmininkas L. Gira, kritikas Kor- 
sakas-Radžvilas, dr. Veržbavičius ir Vilniaus 
žydų Pen-kliubo *) narys rašytojas Reizinas.

Šimkus skaitė novelę “Mes iš Šventosios”— 
apie žvejus, kurie okupantų persekiojimų ne- 
pakęsdami, išvežė, maišan įkišę, žandarą jūron 
ir jį nuskandino; švedai, pas kuriuos teko 
bėgti žvejams iš Šventosios, ištiesė jiems bro
liškos pagalbos ranką.

Lacmanas, po to, paskaitė poemą apie Že
maitiją. šioje poemoje raudame tą pačią 
ramiosios Žemaitijos lyriką, snaudžiančių gi
rių nuotaiką, tuos pačius peizažus, savo kraštą 
mylinčio žmogaus jausmus, tiek ne lietuvio, 
o žydo žodžiais pasakytų.

“Ich chob dich lib, main štile haimland, 
Lite!”—(Aš myliu tave, Lietuva, ramioji ma
no tėvyne)—sako kitas, poetas Gotlibas savo 
eilėraštyje. Taip, jis myli Lietuvą, nuoširdu
mas trykšta iš jo žodžių.

Rašytojas Reizinas savo kalboje pabrėžė, 
kad lietuvių tauta pasižymi savo tolerantin- 
gumu. Jau iš seno Lietuvos žydai i nekliudomi 
galėjo čia susidaryti savo tautinės kultūros 
židinį. Lietuvos žydai išeiviai davė daug gar
sių, pasaulinių vardų literatūrai. Patys lietu
viai išlaikė savo tautiškumą • savo rašytojų, 
savo liaudies dėka. Rašytojai prikėlė Lietuvą. 
Pats tokio vakaro surengimo faktas rodo, 
kad jaunoji rašytojų karta neišsižada savo 
rašytojų klasikų tradicijų, tai—laidas, kad 
Lietuvos literatūra klestės . . .

Salė pilnutėlė. Klausytojai labai jautrūs ir 
labai dėkingi: kiekvienas šiltesnis žodis su
tinkamas sutartinu plojimu. Daug plojama 
karštai ir turiningai Liūdo Giros kalbai. Daug 
plojama Cvirkai. Jis skaito novelę “Sieną”. 
Tema aktuali ir skaudi—žydų persekiojimas 
Vokietijoje, begaliniai mėtymai per sienas. 
Tragiškas neturinčio tėvynės žmogaus galas. 
Jakūbėnas skaito vertimą Heines “Vokietijai”. 
Rūkas—skaito kelis eilėraščius iš savo rin
kinio ir meta klausimą, jaunimui, kuris nenori 
vergaut: •

“O kas už laisvą žmogų, 
iš mūs numirt išdrįs?”

Rudnickaitė užbaigia vakarą savo dviejais 
eilėraščiais, kurių vienas—“Laiškas motinai”. 
Tai atsakymas į motinos laišką, kurs “kaip 
baltos aguonos lapelis” primena daržą, sodelį, 
miesčiuko užovėjos tylumą ir ramumą . . .

♦) zPen-Kliubas yra poetų, esejistų—(apybraižinin- 
kų) ir novelistų sąjunga, sutrumpinai, P. E. N.

Tūlas laikas atgal Brooklyne 
lankėsi d. Antanas Vasaris iš 
Montello; jis pranešė LMS cen
trui, kad apskričio valdyba lai
kiusi savo posėdį organizaci
niais reikalais. Bet apie tą jų 
posėdį nė vienas valdybos na
rys centrui nė žodelio nepara
šė. Kodėl ?

Dabar vėl sužinojome, kad 
mūsų broliškų organizacijų vei
kėjai, suvažiavę So. Bostone, 
nutarė LMS apskričio reikalais 
šaukti praplėstą konferenciją 
bal. 23 d., kurioje bus ir cen
tro atstovybė. Bet nė žodelio 
apie tai negirdime nuo LMS 2- 
tro apskričio valdybos. Sakoma, 
kad sušaukimo darbas įsakyta 
atlikt LMS apskr. pirmininkui 
Petrui Jesikėnui ir, matomai, 
jis apsiėmė. Bet . . . Tyla! 
Centras nežino nei su kuom rei
kia turėt kontaktas. Jeigu d. 
Jesikėnas to darbo varyt ne
nori, tai jis neprivalėjo apgau
dinėt jį įgaliavusių žmonių— 
nereikėjo apsiimt. Taip, kaip 
dabar Jesikėnas elgiasi, gali 
daryt tik didelis apsileidėlis, ar
ba sužinus sabotažuotojas. Ki
taip sunku jį įsivaizduoti . . . 
Jeigu P. Jesikėnas nenori ar 
negali tame dalyke ką nors ge
ro daryti, tai bent tegul ne
trukdo kitiems dirbti.

Šiomis dienomis įstojo į LMS 
ir užsimokėjo metinę duoklę 
($5) Laisvės Stygų Orkestrą, 
iš Hartford, Conn.

Conn, menininkai veikia la
bai pavyzdingai.

Brooklyne irgi organizuojasi 
stygų orkestrą. LMS 3-čio Aps
kričio pirmininkas Geo. Klimas 
tikrina, kad Brooklyne tokiai 
orkestrai esanti gera dirva.

LMS muzikos šokių komisija 
jau yra sutaisiusi nurodymus, 
kaip reikia naudoti-mokintis 
šiuos lietuviškus šokius: a) 
“Suktinis”, b) “Sukčius” ir c) 
“Noriu miego”.

Greitoj ateityj centras pri- 
ruoš ir išleis tam tikslui visą 
sąsiuvinį su įvairių liaudies šo
kių muzika.

“Suktinis”, “Sukčius” ir “No
riu miego” jau dabar turėtų 
būti užsisakyta šokių mėgėjų 
bei grupių.

Sekančioj šio skyriaus laidoj 
paskelbsime visų mūsų chorų ir 
kitų vienetų vardus ir rezulta
tus, kiek-kurie yra gavę naujų 
narių laike vajaus, žiūrėkite, 
kad būtumėte ant “žemlapio” 
bent su vienu kitu nauju nariu!

P. Balsys,
LMS Pirm.

Hartford, Conn.
LMS Vajaus Reikalais

Pamačiau “Laisvėj” Meno 
Sąjungos Skyriuje centro pa
stabą chorų raštininkams už 
nepranešimą vajaus stovio. 
Tai ištikrųjų rimta pastaba. 
Tas nerangumas ir padarė ne 
kokį įspūdį vajuje, kas ir pri
vertė centrą vajų pailginti. 
Bet jeigu tie mūsų raštininkai 
taip -elgsis ir ant toliaus, tai 
tas pats bus ir su pailginimu.

Aš sakyčiau, kad mūsų raš
tininkai nelaukdami nieko tu
rėtų priimti tą * teisingą pa
stabą ir griebtis tuojaus už 
darbo, pranešant tikrą vajaus 
stovį, o centras tą sulaukęs 
praneš per “Laisvę” ir “Vil
nį,” kurie vajininkai stovi 
priekyje, žinoma, tą patėmi- 
ję, kurie gi nenorės stoti į 
darbą lenktyniavime? O tas

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Parašė JULMIS BAILYS: (NOVELĖ)
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Laiškas Kovotojo

(Tąsa)
—Nuneškit į kokią trobą ir palikit...
Mūsų būry bebuvo devyniolika vyrų 

ir trys su Petru. Krovėm pamiškėj ak
menis, velėnas, rąstus. Ginklų neturė
jom — ginsimės bent akmenimis. Per 
medžius pamatėm raitelius — jie lėkė į 
Petrą. Staiga sutratėjo Petro šūvis, vie
nas arklys pasistiepė ir dribo, du pasi
baidę nulėkė atgal. Mes nebe jautėm kū
no — tik akis.

Už pusvalandžio atbėgo alsuodami 
trys vyrai. Juos nesutiko nei valio, nei 
plojimai. Petrui į rankas įbruko kaž kas 
duonos ir lašinių. Mes ilsėjomės.

—Beliko dvidešimt septyni... — tarė 
kramtydamas lašinius Petras.

—Kas dvidešimt septyni?
—Patronai.
—Aš turiu trisdešimt, ne — trisde

šimt penkius! — atsakė kitas. Visi kiti 
teturėjo vėzdus, kirvius ir geležines laz
das.

Laukėm, ilsėjomės ir tylėjom. Tik 
miškas kaž ką tauzijo, bet į miško plepa
lus niekas nekreipė dėmesio. Visų akys 
kaž ko j ieškojo laukuose. Jieškojo ir 
rado.

—Va! — tarė Petras. Akys skaitė 
žmones: laukais artinosi penkiolika. Jie 
apžiūrėjo kupstus, kur gulėjo Petras su 
draugais ir tekini leidosi į mišką.

Pamiškėj prasidėjo grumtynės.
Septynius kartus juos atmušėm. Sep

tyni us kartus jie apšaudė mišką. Sep
tynius kartus, kai penkiolika prisiartin
davo per kelis žingsnius prie medžių—iš 
už pušių iššokdavo Petras: didelis, sudri
bęs, virš galvos iškėlęs kirvį. Pasipilda- 
vom iš už medžių visi. Puolikai nebespė- 
davo iššauti — išsigandę kirvio — leis
davosi atgal. Kur Petras sučiupo kirvį 
—jis, turbūt, nė pats nežino. Puolikai iš 
laukų vėl apšaudydavo mišką, apsiraišio
davo žaizdas, gautas nuo akmenų ir mū
sų lazdų — ir puldavo iš naujo. Vėl

švaistydavosi kirviu Petras, klykdavo, 
bėgiodavo nuo sparno ligi sparno, vie
nam atėmė tuščią šautuvą ir čia pat jį 
sukapojo.

Atmušus septintą puolimą, pradėjo 
temti.

Nuo to laiko, kai apleidome plentą — 
Petras tapo mūsų vadu, nors jo niekas 
neskyrė ir nerinko. Tiesa, ir mes patys 
niekeno nebuvom rinkti ar skirti. Puolė
jai buvo samdyti.

Plente suūžė keli sunkvežimiai. Grio
viuose išvydome naujus puolėjus.

—Na, dabar, vyručiai, laikas...
Petro žodžius suprato visi. Nedidelė 

saujelė žmonių leidomės į mišką gilyn. 
Už miško tyvuliavo ežeras, už ežero pel
kės ir vėl miškas. Ėjom per lieknus, 
klampojom purvu. Užpakaly sutratėda
vo šūviai. Klysdami šunkelėse ir vilkta- 
kiuose, vyrai pradėdavo ginčytis ir bar
tis. Bet Petras parodydavo egles: “Argi 
nematot — į pietus šakos didės ir jų 
daug. Mes visai gerai einame!” Miške 
buvo tamsu, nors vasaros naktimis ilgai 
nesutemsta ir greitai prašvinta.

Priėjom Vidgirių aikštę. Grigas paro
dė Petrui rankon: “Petreli, tau pirštas 
nudrėkstas.”

—Niekus tauški. Pats su kirviu nusi- 
mušiau.

Mes visi žinom, kad ne pats, bet jis 
nenori pripažinti puolikams ir tokio lai
mėjimo. Grigas man šnibžda: “Ar atsi
meni, koks jis bailys būdavo?... Nebe 
tas žmogus!”

Aš, žinoma, atsimenu. Einam gilyn j 
tankmes. )

—Kuriuo taku Stankų su vyrais į 
Normančius nusiuntėt?

(Bus daugiau)

NUMIRĖ POETAS MILAŠIUS
Kovo' 2 d. Paryžiuje mirė Oskaras V. Mila

šius, poetas, buvęs pirmas Lietuvos atstovas 
Paryžiuje. Jis gimė 1877 metais Čerėjos dva
re, Mogilevo gubernijoj. Rašė daugiausia 
francūziškai.

Gerbiami Draugai:
Kreipiuosi prie jūsų, su 

šiuo laišku, sužinojęs jūsų 
adresą. Mes esame keli lietu
viai suėję iš Ispanijos kovos 
ir dabar raudamės uždaryti 
Francijoje koncentracijos lio- 
geryje, aptverti vielomis.

Noriu paprašyti draugų ma
žos pagelbos. Kadangi esa
me prie pat jūros ir prie kal
nų Pirenėjos, tai pusėtinai 
šalta ir yra skurdas su dra
bužiais. Jeigu galėtumėte, 
draugai, kaip nors mus su
šelpti su drabužiais, atsiun- 
čiant nors mažą pundelį, tai 
būtumėme labai dėkingi.

Miegame smėlio urvuose ir 
būdelėse, padarytose iš nen
drių.

Kaip ilgai būsime uždary
ti, nežinau. Pasirodo, kad 
prisieis pabūti keletą mėne
sių, kol kur nors išstumdys. 
Su maistu irgi labai skurdu. 
Kai kokią dieną gauname tris 
šimtus gramų duonos, o kitą 
4 ir 5 šimtus gramų. Ir dar 
kokios sriubos. Taip ir pra
leidžiame dienas skaitydami.

Taigi, gerbiamieji draugai, 
kreipiamės prie jūsų, prašy
dami keleto centų, kad galė
tumėme dasipirkti ką nors.

Mūsų adresas yra toks:
Franci j a
Kampo Argeles Kostracijon
Grupo Baltike.

Vladimir Kavalioff.

tautybės ir yra vargonininkas 
lenkų geležinės bažnyčios.

Todėl vietiniai draugai nu
tarė vėl organizuoti chorą, 
nes visi žinom, kaip svarbu 
yra turėti chorą kiekvienoj 
lietuvių kolonijoj, o ypač 
mainų apylinkėj, kur lietuviš
ko jaunimo labai daug yra ir 
yra galimybių suorganizuoti 
didelį darbininkišką chorą.

Tuo reikalu 20 dieną kovo 
buvo sušauktas choro mitin
gas, visi senieji ir daug nau
jų narių atsilankė. Pasiro
do, kad jaunimas čia nori 
choro, nes jie supranta jo 
svarbą darbininkiškame judė
jime. Nutarta choro “prak- 
tes” laikyti pirmadieniais, 7 
vai. vakaro.

Nutarta surengti kokį balių 
del sukėlimo pinigų choro pa
laikymui. Tam reikalui iš
rinkta komisija iš šių draugų:
J. Urekas, J. Stagniūnas, V. 
Makarčikas ir A. Kuzmickas. 
Dienos gavimas paliktas ko- mas. 
misijai.

rių gavimą, kad iki gegužės 1 
dienos gauti 10 ir išpirkti So
vietų Sąjungos Komunistų Par
tijos istorijos 20 kopijų. Keturi 
draugai užsimokėjo už knygą 
tą patį vakarą.

Nutarta surengti paskaitas, 
prakalbas ir diskusijas 30 die
ną kovo mėnesio 8 vai. vakare 
po num. 1320 Middle St., L.D. 
S. name. Kalbėtojas bus jaunas 
veikėjas iš distrikto drg. Pra
nas Cook. Jis yra Amerikoje 
gimęs lietuvis.

* * *
Sekmadienį, kovo 19 d. buvo 

moterų susirinkimas po vado
vyste E. Sliekienės. Susirinki
me dalyvavo labai mažai mote
rų, tik apie 12. Nežinau, ką jos 
ten nutarė, nes susirinkimai! 
vyrų neįsileido.

* * *
Kovo 19 d. vakare buvo su

šauktas Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos susirinki- 

Bet nepribuvo trys Biuro
nariai. Raštininkui palikta su
šaukti kitą susirinkimą balan
džio mėnesį. Vis tiek buvo pra
leista pora valandų žingei
džioms diskusijoms apie tai, 
kas yra pas mus lietuvius ir ką' 
mes turime daryti toliau. Daug 
draugų dalyvavo diskusijose.

Diskusijos buvo svarbios to
dėl, kad mes patys save kriti
kavome ir mokinomės, ką ant 
toliau veikti geriau. Perbėgo
me ir dabartinį savo veikimą.

Kovo 26 d. yra šaukiamas 
Komunistų Partijos miesto ir 
distrikto narių didelis susirin
kimas. Bus diskusuojama svar
būs klausimai, kame yra prie
žastis, kad nariai nesilanko į 
susirinkimus ir neilgai laikosi 
partijoje. Susirinkimas prasi
dės 10 vai. ryte ir tęsis iki po 
pietų. 

* * *
Kovo 26 d. vakare yra ren

giama “card party” L.D.S. ir 
L.L.D. kuopų. Įvyks LDS name 
po num. 1320 Middle St. Kvie
čiame visus lietuvius dalyvauti.

I). P. Lekavičius.

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisves” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių j anglų.

HARTFORD, CONN.

Shenandoah, Pa.
Iš Lyros Choro Veikimo
Jau bus kokie du metai, 

kaip Shenandorio Lyros Cho
ras negyvuoja iš priežasties 
neturėjimo mokytojo.

Dabar pasitaikė geras mo
kytojas, kuris sutinka moky
ti chorą, nors jis yra lenkų

Nutarta, kad choro mitin
gai būtų laikomi antrą antra
dienį kiekvieno mėnesio.

Choro valdyba pasiliko ta 
pati, tai yra: organizatorius 
K. Naravas, iždininkas S. 
Kuzmickas, surašų raštinin
kė M. Motuzienė.

Gaidų komisija: N. Rama- 
noski ir S. Kuzmickas.

Choro korespondentai: an
gliškam skyriui N. Ramanos- 
ki, lietuviškam — A. Kuzmic
kas.

Pirmutinė choro “praktė” 
įvyks pirmadienį, 27 dieną ko
vo, 7 vai. vakare, kampas 
Chestnut ir Lloyd St.

Draugai choristai, kurie ne- 
.buvot mitinge, nepamirškit 
ateiti ir naujų narių atsives
kit.

Choro Korespondentas.

Dr. Herman Mendlowitz 
S3 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto 

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

Pittsburgh, Pa.

Operetė 'Vestuvės Pušyne'
RENGIA LAISVĖS CHORAS

Įvyks Sekmadienį, 26 d. Kovo-March, 1939
KEVIN BARRY SVETAINĖJE, 227 LAWRENCE STREET

Laisvės Choras, kuris vaidins operetę “Vestuvės Pušyne”

Gerbiamieji Hartfordo ir apylinkes lietuviai! “VESTUVĖS PUŠYNE” 3-jų aktų operete yra 
viena iš puikiausių, nes yra daug dainų kaip tai: solų, duetų, kvartetų, sekstetų ir visam chorui. 
•Veikalas pusėtinai ilgas, todėl visi kviečiami ateiti į laiką, lošimas prasidės laiku.

širdingai kviečiame visus dalyvauti. Bus sidabrine kolekta. Pradžia 6-tą valandą vakaro.

Northsaidės {vairios Žinios
Kovo 14 d. pasimirė senelė 

Katkienė, motina Onos Valkau
skienės, saliūno savininko Pra
no Valkausko žmonos. Jos sū
nus Jonas ir vyras Katkai pa
simirė pernai. Buvo progresy
viai, tikinti žmonės ir “Lais
vės” skaitytojai. Paėjo iš Lie
tuvos, Kuršėnų miestelio. Buvo 
apie 75 metų senumo. Buvo pa
laidota šv. Kazimiero kapuose.* * *

Kovo 15 dieną pasimirė Val
terio Slavicko sūnus, 19 metų 
jaunuolis. V. Slavickas yra mū
sų judėjimo veiklus draugas. 
Sūnus buvo baigęs aukštą mo
kyklą. Buvo gabus moksle ir 
galvojo ko nors toliau siekti. 
Palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis katalikų kapinėse. Pa
maldos atliktos lietuvių bažny
čioj. 

* * *
Kovo 17 d. pasimirė labai 

žymus žmogus italų tautybės. 
Tai buvo mano kaimynas ir gy
veno antroj pusėje gatvės. Tu
rėjo real estate biznį per ilgus 
metus. Ir mes lietuviai turėjo
me su juomi daug biznio, pir
kdami LDS 160 kuopai namu
ką. Buvo nesenas dar žmogus 
ir gerai prasisiekęs. Laidotuvė
se dalyvavo labai daug žmonių, 
italų. Palaidotas su bažnytinė
mis ceremonijomis.* ❖ *

Kovo 17 d. plėšikai užgulė 
mūsų kaimyno senštorį ir rei
kalavo pinigus atiduoti. Bet ka
dangi moteriškė neturėjo pini
gų, tai plėšikai parmušė ją ant 
žemės ir pabėgo. Vyras parėjęs 
namo rado savo žmoną pusgyvę 
ir tuojau išvežė į ligoninę. 

1 * * *
Kovo 16 d. buvo laikytas Ko

munistų Partijos lietuvių pa
prastas susirinkimas. Tai buvo 
gana skaitlingas susirinkimas, 
nes dalyvavo apie 13 draugų. 
Prisirašė vienas naujas narys.

Iš raportų pasirodė, kad 
Northsaidės kuopa turi už 
šiuos metus užsiregistravusių 
19 narių, užsimokėjusių iki ko
vo 12 d. Kalbėta apie nauju na

BAN KIETAS

DIDELĖ IR PATOGI BANKIETAM SVETAINĖ

Dienraščio “Laisvės”

Sekmadienį, 23 d. Balandžio
Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto 

Bankietas prasidės 7 vai. vakaro

Dienraščio “Laisvės” dalininkų-šėrininkų 
Suvažiavimas ir bankietas įvyks

Bus Ideal Ballroom
Knickerbocker ir Flushing Avės., Brooklyne

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

Šokiams Įžanga 40c. VADTIl €1 
Vakarienei 85c. RAKI U

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 pataisyiųui ir pristatome pataisytus.
Senus setus apmainom ant naujų su mažais priedais.



7

i
šeštadienis, Kovo 25, 1939 LAISVE Penktai pOBlapifl

ŠYPSENOS
(Tąsa ant 5-to pusi.) 

vakar su manim įvyko—pasi
kėlęs dar vienas ponas pareiš
kė.—Nagi vakar parėjau tru
putį perdaug už lūpos užpy
lęs, na, ir atsiguliau ant lovos; 
ot, va, taip su taksyda, su 
nektaiza, su purvabridžiais, ir 
truputį pagulėjęs, susirūpinau, 
ar aš tik nepalikau elektros 
šviesos degant savo miegrū- 
myj; užsibriežiau degtuką ir 
pažiūrėjau, kad elektros švie
sos nėra.

Kai kurie ponai nusišypso
jo. . .

—Atsistoja dar vienas jau
nas ponaitis ir pareiškia:

—Atsakykit man, gerbiami 
ponai, į šį klausimą.: kada pa
lydi į namus savo mylimą Bro- 
niutę ar Mariutę, ir jeigu esi 
su automobilium, tai ar ge
riau duoti paskutinis bučkis— 
automobilyje ar insivedus “lo- 
bėje”?. . .

—O, čia tai tikrai svarbi 
problema, kuri paliečia mūsų 
amžių ir mūsų jausmus, ir su 
kuria prisieina kiekvienam su
sidurti! Man rodos, kad jeigu 
Broniutės motina nelaukia su 
kokiu geležgaliu lobėj, arba 
“dženitorius” nestovi už durų 
su kokia štanga, tai insivedus 
į “lobę” pasibučiuoti yra daug 
parankiau ir sveikiau, negu 
automobilyje tampytis!—Pa
reiškė vienas iš jaunesnių po
naitis, kuriam irgi jau pro 
vieną kelinių klešnę žiburiavo 
gryna šlaunis.

Dar keletą svarbių proble
mą išrišę, skirstėmės kas sau...

Dzūkelis.

Hartford, Conn.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

lenktyniavimas, žinoma, nepa
siliks be pasekmių. Viena, 
kurie stovės pirmosiose vieto
se, gaus skiriamas dovanas; 
o antra, sudėjus visų vajinin- 
kų darbus į vieną vietą, bus 
atliktas neapsakomai svarbus 
darbas ne vien tik kultūri
niam fronte, bet ir visam dar
bininkiškam judėjime.

Man teko nugirsti mūsų 
choro susirinkime kai kurių 
narių išsireiškimus, būk tik 
tiems chorams reikią daugiau 
atkreipti atydos į vajų, kurie 
stovi silpnai nariais. Tai iš- 
tikrųjų keisti tokie išsireiški
mai, o labiausia organizuotų 
narių. Juk organizatyvis dar
bas, nežiūrint, kokius skyrius 
organizuoji, rišasi su darbi
ninkišku judėjimu. Todėl ne
reikia imti paliaubas.

Visi prie darbo! Turime 
dar suvirs menesį laiko būti 
vajuje. Sutartinai dirbant, 
dar galime padvigubinti Me
no Sąjungą nariais.

J. A. P.

Scranton, Pa.
Ateinančioj nedėlioj, kovo 

26 d., atsibus prakalbos Ca
sino Hall, kur garsus kalbė
tojas John L. Spivak duos ra
portą, kaip Japonijos, Itali
joj ir Vokietijos šnipai veda 
fašistinę propagandą Suvieny
tose Valstijose. Spivak yra 
parašęs knygą “Secret Ar
mies,” kuri išsiuntinėta vi
siems kongresmanams- ir se
natoriams, su pastaba, kad 
kiekvienas perskaitytų ir ne
miegotų . . .

Kovo 31 d. gerai visiems 
žinomas kovotojas už darbi
ninkų reikalus, taip pat kar
tu kovotojas už pasaulio de
mokratiją Ispanijoj, drg. Joe 
Dougher, išduos raportą iš Is
panijos kovų. Joe Dougher 
buvo leitenantu Lincolno Bri
gadoj ir tapo pažeistas. Apart 
jo, kalbės ir majoras Milton 
Wolff, taip pat dalyvavęs Is
panijos kovose prieš fašistus. 
Tas viskas atsibus penktadie- 
nyj, kovo 31 d., Casino Hali, 
333 Adams Avė. Pradžia 7 :- 
45 vakare. Įžanga 25c.

• B. Š.

Scranton, Pa.
Kaip Ištiesų Yra Lietuvoje
Nežinau nei kaip čia maž- 

nėtų išsireikšti apie tuos po
nus ir poniutes, kurie turi iš
tekliaus. Nuvažiavę Lietuvoj 
praleidžia smagų laiką su vi
sokiais frakuotais ponais ir 
poniutėmis po geriausius Lie
tuvos viešbučius, kurortus, 
maudynes ir atvažiavę įsijuo- 
sę vieni kitus giria ir per 
laikraščius nori visam pasau
liui įkalbėti, kaip ten Lietu
voj žmonės bagotai ir per
teklingai gyvena. Bet tie po
nai ir ponios nei viena akia 
nepažiūri į kaimo gyvenimą, 
kas kaime dedasi.

Štai Kauno apskrityj, Rum
šiškių valsčiuj, gyveno ūkinin
kas, turėjo 3 hektarus žemės 
ir 5 vaikelius ir laukėsi šeš
to. Kadangi biednai gyveno, 
bet ir paprastai kaime gydy- ■ 
tojo jie nepažįsta, tad bobu
tės jų buvo daktarai. Taip 
ir kankino motiną, paki ji liko 
be žado. Tada visi išsigandę 
įvertė ją vežiman ir vienu ar
kliu vežė į Kauną 25 kilome
trus. Ten paguldė į ligoninę, 
bet buvo pavėluota. Nauja
gimis mirė ir motina labai nu
silpo.

Pagulėjus 2 mėnesiu ligo
ninėj, kur jai da reikėjo pa
būti, bet dėl sumažinimo kaš
tų, tapo parvežta namo ir po 
3 mėnesių kankinimosi pasi
mirė, palikdama 5 našlaičius 
ir vyrą.

Ligoninė padarė sąskaitą 
750 litų ir dabar žmogelis 
laukia varžytinių, liks be prie
glaudos. Ir tokių yra Lietu
voj šimtai. Tai apie juos nie
kas neparašo ir jų nemato.

Man bebūnant Lietuvoj 
1928 metais Rumšiškių valse, 
buvo vėlyva vasara, rugiai da 
nepribrendo, o duonos jau ne
buvo apielinkėj. Tėvas mano 
turėjo važiuoti 2Q kilometrų 
parsivežti puskartę. Kaip aš 
daviau pinigų, tąi sakė, “lai
mė, kad parvažiavai, o šiaip 
prisieitų badauti.“

Išėjęs gale lauko pamačiau 
kokį tai žmogelį pievą šie
naujant. Priėjau prie jo. Jis 
mane pažino, nes girdėjo, kad 
esu parvažiavęs iš Amerikos. 
Ir mes abu pradėjom kalbėti 
apie Lietuvą, žmogelis sako: 
“Laimingi, katrie užsienyje. 
O mes čia badaujame ir aš 
pats jau 4 savaitės be duo
nos, gyvenu tik ant žirnių mil
tų.“ Ir su ašaromis pradėjo 
keikti Lietuvos poniją ir val
džia. c

Mat, Lietuvos žmonės ame
rikiečiams atviri.

Gal ir nėra kitur Lietuvoj 
tokio biedno kampelio, kaip 
apie Rumšiškius. Stambiausias 
ūkininkas teturi 10 hektarų 
žemės, vieną arklį, vieną lan
ką, nes čia arkliai įkinkyti su 
lankais. Ir kožnas ūkininkas 
turi savo “malūną,” kurį pats 
suka, vadinamą girnomis. Tai 
jų visas turtas.

Kaip aš susitikau tuos savo 
pažįstamus, su kuriais moki
nausi ir ganiau, tai net nu
stebau. Nes jie da jauni žmo
nės, bet gyvaplaukiais apžė
lę, pageltę, veidai jau gerokai 
raukšlėti. Vaikštinėja su bal
tom, tik apatinėm kelnėm, 
basi. Net aš jiem pastebė
jau, kad Amerikoj tik sportai 
ir šventom dienom baltas ke
lines dėvi. Jie sako, kad jie 
ir tik tas vienas teturi.

Dėl basumo, tai Lietuvoj gal 
ir mada basiems ar apiba- 
siems vaikštinėti, štai. ką aš 
mačiau Kaune. Stoviu aš ant 
garsios Laisvės Alejos ir dai
raus į praeivius, žiūriu, at
einą 8 vyrai sermėgom apsi
vilkę, pančiais susijuosę, irgi 
bąsi, ant lenčiukių šniūrais 
per tarpupirščius prisirišę. Tai 
man prisiminė nakjbiganiai, 
nes ir man mažam teko arklį 
joti ant nakties ganyti su to
kia pat sermėga ir tą pat lie
pos mėnesį. Bet tie vyrai 
suaugę, o tos kojos jų stroš- 
nos: tarpupirščiai dulkėti,

LIETUVOS ŽINIOS
Už “Juodą-Raudoną” Treji 

Metai Kalėjimo
Praėjusį pavasarį Šėtoje, 

rinkoje, Mykolas ir Vaclovas 
Morkūnai dėstė kortas, kvies
dami žmones lošt “Juodą-rau- 
ną”. Morkūnai nesutikę lošt 
po mažiau, kaip 5 litai.

Pil. J. Šidlauskis nutarė 
laimę išmėginti ir prie jų loš
ti. Jis priėjo prie kortų dės
tytojų, išsiėmė 50 litų bank
notą ir rengėsi lošti, bet tuo 
metu kortų dėstytojas Myko
las Morkūnas, nelaukdamas, 
kol Šidlauskas praloš, griebė 
50 litų iš Šidlausko rankų ir 
leidosi bėgti. Morkūnas bė- 
go, o Šidlauskas šaukdamas 
vijosi.

Policija išaiškino, kas pini
gus pagrobė, ir abu Morkūnus 
patraukė tieson. Juodu abu 
jau kelisyk bausti už vagys
tes.

Apygardos teismas Mykolą 
nubaudė, trejais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo, o Vac
lovą išteisino. Mykolas apy
gardos teismo sprendimą ap
skundė Rūmams, bet Rūmai 
jo skundą ametė.

10 Metų Tęsusis Byla 
Pasibaigė

Prieš 10 metų Panevėžio m. 
savivaldybė nutarė nusavinti 
iš Ramygalos gatvės gyvento
jo Simano Grigulevičiaus že
mės sklypą Sodų gatvės pra
platinimui. Pradžioj savival
dybė užsigeidė žemę nusavin
ti neatsilyginamai, bet p. Gri- 
gulevičius, įstatymais pasirem-

damas, taipgi nutarė žemės 
be atlyginimo neduoti. Byla 
tęsėsi iki šiam laikui įvairiose 
administracijos instancijose, 
net iš Kauno buvo atvažiavę 
aukšti pareigūnai reikalą vie
toj ištirti. Rezultate p. Gri- 
gulevičius bylą laimėjo, nes 
savivaldybė buvo priversta už 
nusavintą žemę atsilyginti.

Dabai’ savivaldybė nutarė 
nugriauti to paties Grigulevi- 
čiaus senyvą sandėlį. Reikia 
manyti, kad ir toji byla galės 
ilgai tęstis.

Generolas Franco Nesitaiko, 
Siekia Pilnos Pergalės
Burgos, Ispanija. — Ge

nerolas Franco atmetė pra
šymą Ispanijos respublikos 
išdavikų iš Madrido daryt 
su jais “garbingą taiką.” 
Fašistai pareiškė, kad jie 
kitokios taikos nepripažįs
ta, kaip tik su “pilnu lai
mėjimu” generolo Franco.

Valencija, Ispanija. — 
Ministeri.s naujos neva 
“valdžios” cen tralinėj e Is
panijoje, ponas Julian Bes- 
teiro maldauja, kad genero
las Franco “duotų mums 
nors pusę progos” susitai
kyt su fašistais.

tral Avė. Susirinkimas yra svarbus 
tuom, kad viršminėtas kuopas ma
noma suvienyti su Gibbstowno kuo
pomis. J susirinkimą yra kviečiami 
netik viršmineti kuopų nariai, bet ir 
buvę tų kuopų nariai, “Laisvės” 
skaitytojai ir pašaliniai lietuviai, 
kaip suaugę, taip ir jaunuoliai. Iki 
pasimatymo, draugai. — Senas Vin
cas. (70-71)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks 26 d. kovo, 3 vai. po pietų. 
Tuo pačiu sykiu bus svarbios disku
sijos pasauliniais klausimais. Atsi-| 
lankykite skaitlingai ir laiku. Vieta 
735 Fairmount Ave. — H. Merkienė, 
Sekr. (69-71)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 107 kp. ruošia paskaitas ko

vo 26 d., pas drg. Pietą, 7928 Har
ley Ave., 3-čią vai. po pietų. Pas
kaita bus sveikatos klausime. (Pre
legentas? — Adm.). Kam tik rūpi 
sveikata, tai kviečiame dalyvauti. 
Apart paskaitos bus ir užkandžių, 
kuriuos draugai suneš. — A. Skali- 
sienė, koresp. (69-71)

WATERBURY, CONN.
Paminėjimui savo 25 m. gyvavimo 

Vilijos Choras rengia Margumynų 
Vakarą ii’ Šokius. Įvyks šeštadienį, 
25 d. kovo, Venta Hali, 103 Green 
St. Grieš Merrymakers Orkestrą šo
kiams. Pradžia 7 v. v. Įžanga 35c. 
Vien tik šokiams 25c. Choras kvie
čia visus dalyvauti, nes bus tikras 
lietuviškas liaudies vakaras.

(69-71)

K i e k v i e nas miestas **’ 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

plačios, tikrai dzūkiškos. Nes 
mus taip mažus gązdindavo 
dzūkiškomis kojomis.

That’s all! P. V.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PRAŠOME {SITEMYTI!

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

CAMDEN, N. J.
Visi ALDLD taip ir LDS nariai 

yra kviečiami j labai svarbų susirin
kimą, kuris įvyks sekmadienį, 2 vai. 
p. p., pas drg. Lastauską, 686 Cen-

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skrčro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 

2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

Daimantiniai žiedai nuo
Rankiniai Laikrodėliai nuo
Medalionėliai ir Lenciūgėliai nuo $2.00

Jūs 
departments Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne.

Kryželiai ir Lenciūgėliai nuo..
Stebukliniai Medaliai nuo..........

ARCADIA . . . New style Gkuen of pleasing simplicity 
in design. Yellow gold filled, 15 jewels............$27.50

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių daiktų

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET
EKSPERTAI TAISYME. TEL.:

BROOKLYN
STAGG 2-2173

C

B

B

N. J., po antrašu:
206 WEST FRONT STREET

Kita Krautuvė Randasi Plainfield,

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

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. Jlūsų duoną valygyda^ 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, j krautuves 

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

417
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” 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.
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/Estate of Shalin’s Funeral Home';

PIUS W.SHALINS
i; (Šulinskas) ;
]į Unlicensed Undertaker !;

Vestie E. Davis, Mgr. ;
Puikiai įruošta Lietuvių ';

i; LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
:■ 84-02 Jamaica Ave. j:

Woodhaven, L. L, N. Y. ;!
;• Kurie nenorite šermenis laikyt? 
> namuose, laikykite šioje šermeni-? 
?nėj. Šermenines (koplyčias) pa- ; 
!; rūpiname Williamsburghe arba' 
i; bile dalyje New Yorko ir Brook-! 
;; lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi-; 
;!mais šermenim ir laidotuvėm yra; 
;! patenkinti visi, kurie tik davė; 
; mums progos patarnauti. J

Tel. Virginia 7-4499 J

Telephone: E Vergreen 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.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu grupiu ir pavieniu.

Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., 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 Barberlal 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y. x

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Lietuvių Kuro Kompanija
/DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
I JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ

(Steam Boiler)
• • •

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

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

Telefonas EVergraen 7-1661

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm jr Parėm Yra Skaniausi

' L

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 svorj ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.



šeštas puslapiu LAISVE
*

šeštadienis, Kovo 25, 1939

ŠIANDIEN-ANTI-HITLERINE
DEMONSTRACIJA

♦ ———————————

Lietuviai Maršuos po Amerikos Lietuvių Kongreso Iškaba. Nedirbantieji 
Prašomi Susirinkt prie Piliečių Kliubo, 12 Vai., Tai Vyksime Visi Sykiu

Pribuvo į Jungt. Valst 
Erich Remarque

Kurie Šiandien Dirbate, Tai iš Darbo Važiuokite Tiesiai i Madison Square, New Yorke, 
Lietuvių Stotis Bus ant 24th St, ir 4th Av. Paradas Eis į Columbus Circle, 59th ir 8th. 
Pradžia Ne Vėliau 1-mos Vai. Pridėkim Savo Balsą prie Galingo Tarptautinio Protesto!

Laivu S. S. Queen Mary, 
pereitą ketvergą pribuvo 
New Yorkan išguitas nazių 
Vokietijos rašytojas Erich 
Maria Remarque. Jis yra au
toriumi pasauliniai pagarsėju
sio veikalo “All Quiet on the 
Western Front.” Daugelis 
esame matę Amerikoj judžius 
tuo pačiu vardu, padarytus 
sulyg tos knygos turinio. Kny
ga yra išleista ir lietuvių kal
boje, po vardu — “Vakarų 
Fronte Nieko' Naujo.”

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora lietuvių ar lenkų 

prižiūrėt žydiško Synagogo. Lengvas 
darbas, vyras galėtų turėt kitą dar
bą, o moteris galėtų prižiūrėt Sy- 
nagogą. Prašomo kreiptis sekmadie
nį ir pirmadienį bile laiku. 274 So. 
3rd St., Brooklyn, N. Y. (71-72)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai. Žiemą ir vasarą šiltas vanduo. 
Išrandavojam pavieniams arba ve
dusiom porom. Kreipkitės: 118 
Reid Ave., Brooklyn, N. Y. (69-71)

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6488

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y,

Stokime Darban!
Draugijų Sąryšio Veikla
Pereito ketverge vakare, 

kovo 23 d., “Laisvės” svetai
nėj įvyko Draugijų Sąryšio 
susirinkimas. Draugijų atsto
vai kad ir ne visi susirinko, 
bet pats susirinkimas buvo 
gyvas ir konstruktyvis.

Draugijų atstovai vienbal
siai visi pasisakė už rėmimą 
visais būdais demonstracijos 
“Sustabdyt Hitlerį,” kuri 
įvyksta šeštadienį, kovo 25 
(šiandien), New Yorke. De
monstraciją rengia bendromis 
jėgomis įvairios darbo unijos 
ir įvairių tautų organizacijos. 
Todėl ir šis lietuvių organiza
cijų sąryšis mato reikalingu 
raginti visus lietuvius ir jų 
organizacijas visais galimais 
būdais imti dalyvumą. Sąry
šis kviečia visus lietuvius su
sirinkti ties Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubu, 280 Uni
on Avė., lygiai 12 vai. dieną, 
o iš ten sykiu visi patrauksi
me į Madison Square, kur 
prasidės demonstracija.

Šis Draugijų Sąryšio susirin
kimas taipgi karštai ragina vi
sas lietuvių organizacijas ir 
pavienius lietuvius dalyvauti 
bendroj lietuvių protesto de
monstracijoj — masiniam mi
tinge, kuris įvyks kovo 27 d., 
didžiulėj Grand Paradise sa
lėj, kampas Grand ir Have- 
meyer Sts., Brooklyne. Kal
bėtojai bus nuo lietuvių, len
kų ir vokiečių. Pradžia 7 :30 
vakare. Įžanga veltui.

Šis Draugijų Sąryšio susi
rinkimas plačiai kalbėjo apie 
tinkamą prisirengimą prie 
Pirmos Gegužės apvaikščioji- 
mo. Susirinkime paaiškėjo, 
kaip Didžiojo New Yorko or
ganizacijų sudarytas komite
tas smarkiai ir planingai dar
buojasi prisirengimui prie ap- 
vaikščiojimo darbininkų šven
tės — Pirmos Gegužės. Į 
tąjį komitetą nuo savęs Sąry
šis paskyrė savo 4 atstovus— 
O. Vazniūtę, M. Barkų, G. 
Kuraitį ir A. Mureiką.

Sąryšis nutarė, kad šiemet 
lietuviai Pirmos Gegužės ap- 
vaikščiojime turėtų savo be- 
ną ir kitus reikalingus daly
kus. Visa tai priruoš ir pa
rūpins komisija.

Sekantis Sąryšio susirinki
mas įvyks balandžio 20 d., 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėj. Visi draugijų atsto
vai privalo dalyvauti, nes bus 
komisijos raportai iš veikimo, 
o taipgi ir daugiau reikalų 
reikės apsvarstyti. Todėl vi
sos organizacijos savo mitin
guose žiūrėkite ar jūsų atsto
vai yra pilnai išrinkti ir ar jie 
veiklūs. Taipgi turime rū-

Nekeitė Pavardės— 
Neteko Darbo

Robert Whelan, kuris dirba 
Pasaulinės Parodos spaudos 
departmente, gavo įsakymą 
pakeist savo pavardę, nes jo 
nešiojama pavardė labai su
puola su pavarde Grover A. 
Whalen’o, parodos direkto
riaus. šaukiant telefonu Whe- 
laną arba direktorių Whale- 
ną, dažnai būdavo nesusipra
timų.

Robert Whelan atsisakė pa
keisti savo pavardę, tai Gro
ver Whalen jį pavarė iš dar
bo.

Kuriasi Lietuvių Stygų 
Orkestrą

Kovo 23 “L.” patalpoj įvy
ko pirmas susirinkimas stygi- 
ninkų. Dalyvavo gražus bū
relis jaunų stygų muzikos mė
gėjų. šiame susirinkime, kai
po pirmame, suprantama, 
daug kas nepadaryta. Bet jau 
yra graži pradžia. Dalyva
vo kartu ir mokytojas (kita
tautis), kuris yra specialistas 
styginių orkestrų mokinime. 
Kadangi mėgėjai - studentai 
ne visi vienodo išsilavinimo, 
tai mokytojas patvarkė, kad į 
sekantį susirinkimą sueitų vi
si, kur bus daromas reikalin
gas išbandymas.

Apie sekančio susirinkimo 
laiką ir vietą bus pranešta 
“Laisvėje” vėliau.

Stygų orkestros organizavi
mu laikinai rūpinasi LMS 3- 
čio Apskričio valdybos nariai 
—Geo. Klimas ir N. Pakalniš
kis. Stygutė.

Iš Saulėtos Floridos
Iš Miami, Floridos, gavo

me sekamą laiškutį nuo Vy
tauto Zablacko:

“Vakacijos ištikrųjų sma
gios! Čia daug kuo galima 
pasidžiaugti; ypač gamtos 
gražumais. Nesinori net grįž
ti prie darbo. . . Bet ką gi 
darysi: žmogus gyveni ant že
mės, ne rojuje.

“Gerų dienų visiems.
“Vytautas ir Kaunukė.”

pintis, kad sukėlus kiek fi
nansų, nes imant beną ir da
rant iškabas, suprantama, pa-, 
sidarys ir išlaidų. Daugelis— 
ypač moterys — maršuos tau
tiniuose kostiumuose, prieša
kyje grojant lietuvių benui.

Padarykime mūsų šventę 
pasekminga 1

A Mureika,
Susirinkimo Pirm.

Du Gražūs Judžiai .Suareštuoti 3 Detektyvai

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui drauges, 

merginos arba našlės be vaikų, nuo 
45 iki 60 metų amžiaus, kuri myli 
meilų, gražų, draugišką ir romantiš
ką gyvenimą. Pageidaujama, kad 
būtų blaivų ir laisvų minčių ir kuri 
supranta klasių kovą. Su pirmu laiš
ku prisiųskite ir savo paveikslą, ku- 

Irį ant pareikalavimo sugrąžinsiu.

RHEA

Open Day and Night
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Roosevelto Teatre, Houston 

St. ir 2nd Ave. kampas, 
New Yorke, dabar rodomi du 
gražūs judžiai — “The willl 
of a people” ir “The new 
Gulliver” (Sovietų judis).

Abu šie judžiai susilaukė 
labai gražios ir prielankios 
kritikos Amerikos spaudoje.

“The will of a people” 
(Liaudies Valia) vaizduoja 
herojiškas Ispanijos liaudies 
kovas prieš ašį Romos-Berly- 
no-Franco. Judis daro daug 
įspūdžio.

Labai įdomus ir “The new 
Gulliver.” Daug gražios fan
tazijos. P.

Raketierius “Jimmy” 
Uines Įkalintas

Po ilgo teismo ir visokių 
juridinių ceremonijų, paga
lios, James Hines, Tammany 
Hali satrapas ir visokių vi
sokiausių suktybių meisteris, 
priteistas eiti nuo 4 iki 8-nių 
metų į kalėjimą.

Hines yra nuteistas už ėmi
mą kyšių ir gelbėjimą taip 
vadinamam “banditų kara
liui” Dutch Schultz’ui jo lo
terijų aferose.

Tas buvęs Tammany Hall 
lyderis ir raketierius “apsi
gyvens” Sing Sing patalpoje, 
po numeriu 213.

Viešnios iš Massachusetts
Draugės Karolina Barčienė 

iš So. Bostono, ir Yvonne 
Niaura iš Dedham, kurios at
vyko New Yorkan dalyvauti 
International Beauty Shops 
konvencijoj, pereitą trečia
dienį apsilankė ir “Laisvėje.” 
Apžiūrėjusios “Laisvės” pa
talpą ir pasimačiusios-pasikal- 
bėjusios su senais pažįstamais, 
viešnios dienraščio palaikymui 
paaukojo ir pinigų. Draugė 
Niaura aukojo $3, o d. Bar
čienė—$2.

Šios mūsų geros draugės 
pilnos gražaus ūpo ir entu
ziazmo.

Draugė K. Barčienė užlai
ko moterų grožio aptarnavi
mui įstaigą (beauty shop) So. 
Bostone, o d. Y. Niaura — 
Dedham’e.

Gimimai
Pereitą savaitę gimimų bu

vę 805, tai yra 35 daugiau, 
negu užpereitą savaitę. 1938 
m. toje pačioje savaitėje gi
mimų buvę 744. P.

Kas Bus Šį Šeštadienio Vakarą "Laisvės” Svetainėje?
Pasiklausius pro duris, gir

dėjosi gražiai lietuviškai 
skambantis jaunos mergaitės 
balsas. . . už keletos minučių 
jauno berniuko... Prasidaręs 
duris pamačiau didėlį būrį 
mergaičių ir berniukų. Tai 
buvo “Ateities žiedo” Vaikų 
Mokyklėlės pamokos. . .

P. Baranauskas, kaipo mo
kyklėlės vedėjas, iššaukia mo
kinį vardu, pastato ant scenos 
ir mokinys sako gražiai lie
tuviškai eiles.

Tai bus džiuginantis, įdo
mus parengimas, kokio brook- 
lyniečiai lietuviai nėra matę ir 
girdėję. , Tiesa, mes girdime 
chorus, suaugusius dainuojant 
ir deklamuojant, bet mum? 
netenka girdėti vaikučių pil
dant programą. . .

Taigi šį subatvakarį me? 
girdėsime eiles ir dainas iš 
mūsų ateities “žiedų”; , jie 
linksmins mus ir stebins savo 
gabumais; taipgi smagu bus 
girdėti jaunas to vakaro pir

mininkas Albertas Navikas, 
kuris drąsiai, gražiai tvarkys 
vakaro programą.

Todėl, gerbiamieji lietuviai, 
brooklyniečiai ir apylinkės, 
kuomet jūs atsilankysit šian
dien, 25 kovo į “Laisvės” sve
tainę, 419 Lorimer St., 7-tą 
vai. vakare, jus nustebins ta 
jaunoji gentkartė, sakydami 
eiles, dainuodami ir skambin
dami. Dainoms ir pianu skam
binti gabiai sumokino jaunuo
lė M. Ramoškaitė. G. K.

Trys Brooklyn© detekty- j Rašykite: Chas. Strauss, P. O. Box
vai, kurie buvo žinomi “kaip 
pavyzdingi,” likosi areštuoti 
ir kaltinami išlupime $100 iš 
krautuvininko Louis Rothen
berg. Detektyvai padėjo Ro- 
thenbergui išsisukti iš tūlo 
“nesmagumo” prieš įstaty
mus, bet už tai jie iš jo prie
varta išreikalavo $100. Tais 
detektyvais yra William Reil
ly, J. O’Hara ir Gustave 
Hubner.
ti

O’Hara
Iki teismo jie padė- 

po $2,500 kaucijos.

Dalyvaukite Teatralio
Veikalo Skaityme

Sekmadienio ryte, 10:30 
vai., “Laisvės” įstaigoje, įvyks 
labai svarbus meniškas susi
rinkimas. Gerai žinomas d. J. 
Juška parašė naują veikalą. 
Veikalas su dainomis, kaipo 
operetė. Šis veikalas bus vie
šai skaitomas šį sekmadienį, 
minėtu laiku.

Visi, įdomaujanti mūsų vei
kalais ir visu judėjimu,
kviečiami dalyvauti šiame su
ėjime, išklausyti veikalą 
duoti savo nuomonę,, kritiką 

Teatro Komisija.

yra

ir

Vienu Veikėju Daugiau
Brooklyne (Williamsburge) 

apsigyveno d. Ig. Urbonas, se
nas veikėjas darbininkų judė
jime. Manome, kad jis ateis 
į talką vietos veikimui. Drg. 
Urbonas 
plunksną,
“Laisvė” gali 
Ypač vietinių 
ja galėtų nuo 
ką.”

Drg. Ig. 
K. Degutį 
ant Union

vartoja, 
tai

neblogai 
ir dienraštis 

tikėtis talkos, 
žinių redakci- 
jo gauti “ran-

Urbonas dirba pas 
(b arzdasku tykioj), 
Avė. š—kas.

414, Thomas, W. Va (70-75)

Pajieškau Magdalenos šulinskai- 
tės ir Vinco Kazakevičiaus. Abu pa
eina nuo Nendrinių Kaimo, Pilviš
kių parap., Suvalkų rėdybos. Jie pa
tys arba žinanti apie juos malonėkit1 
man pranešt, nes turiu svarbų rei
kalą. Atsišaukite šiuo antrašu: Ma
rijona Liaudanskienč (Karpavičiū
te), 24 Patman St., Hartford, Conn.

(69-74)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842 .....

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle K-362X

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL

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., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2^4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

Žmones, Geros Naujienos!
Tik ką atėjo vagonas naujų kortinų (langam parė- 

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

VELTUI
Mes užkabiname 
jūsų k o r t i n u s 

ir kitus langų 
parėdalus 
VELTUI

ir

Saugokite savo 
rakandus.

Puikius slip cov
ers darome ant 

užsakymo.

KUPONAS

Atsineškite šj ku
poną ir jūs gausite 
10% nuolaidos ant 

visko, ką jūs 
pirksite.

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 STREfeT 
BROOKLYN, N. Y.

VISIEM MŪSŲ RĖMĖJAM

yra
Perkant Sau Vynus ir
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HENRY NARINS SONS, Ine.
670 Grand St. Cor. Manhattan Ave.
Brooklyn, N. Y. Ėst. since 1889

MANUFACTURERS OF FINE CLOTHES

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 8 guzikais Single Breasted,

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

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

Amkino Turi Garbės Suteikt Pirmą Rodymą Amerikoje

SERGEI EISENSTEIN’O
VYRIAUSIA FILMOS TRIUMFĄ

“Alexander Nevsky
Su Originališku Symphonijos Lydėjimu

SERGIEJAUS PROKOFIEV

epoka iš 13-to šimtmečio Rusijos Istoriškos kovos ant 
kada veržėsi gaujos Vokiečių vadovaujamų Kryžiokų 

Vyčių, kurios buvo išvytos iš Rusijos žemės.
Dalyvauja tūkstantinės minios, vadovaujant Nikolai Cherkassov

Galinga 
ledynų,
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NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

f A M F O 42nd street VJ TV iv JI IL East of Broadway

25c. IKI 2 VAL. PO PIET ŠIOKIOM DIENOJ

Manhattan Liquor Store
264 Grand St.

(Kampas
Tel. EVergreen 7-1645

Brooklyn, N. Y
Roebling St.) 

License No. L. 886

Tikrai žinokit, Kad
Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

Didžiausias Pasirinkimas Visokių Rūsių Gėrimų




