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pirm įninkąs tyrinėjančios 
kad tas komisijos, vadovavo ka- 

man tinėjimams generolo 
Moseley’o.

KRISLAI
Jau 27-ni.
Dar Pasiųs.
Turim Daug Svečių.
Kodėl “Laisve” Stipri?
Duosnūs Draugai.

Rašo R. Mizara

Kuris skaitytojas skaitė 
vakar dienos “Laisvėje” d. 
Tamošiūno laišką iš Fran- 
cijos, tai žino, kad ten, kon
centracijos stovykloje, šian
dien lietuvių būrelis jau pa
didėjo trimis asmenimis. 

•Viso ten šiuo metu yra 27- 
ni lietuviai, gynėjai Ispani
jos demokratijos; — kovo
tojai.

Jų gyvenimas sunkus, bet 
draugai pilni vilties. Jie ži
no, kad turi draugų ir prie- 
telių.^ Jei Francijoj šian
dien būtų ne Daladieras, o1 
Liaudies Fronto vyriausy
bė, tai ir jų padėtis būtų ki
tokia.

. Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Ruoškimės prie va 
sarinių p a r e n g imu 
“Laisvės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

NUSKENDO NAUJUTĖLIS ANGLIJOS 
SUBMARINAS SU 79 JŪRININKAIS 
IR ŽINOVAIS-SPECIALISTAIS

Anglų Submarinas “Thetis” Nugrimzdo Pirmame Bandyme 
Pasinerti; Nužiūrima, Kad Tai Fašistų Šnipų Darbas
London, birž. 2. — Pas

kendo tik ką pastatytas An
glijos submarinas (narlai- 
vė) “Thetis” su 79 jūrinin
kais ir specialistais - žino
vais, Liberpoolio užlajoj. 
Nugrimzdo ant dugno pa
čiame pirmame mėginime 
nert po vandeniu.—Šiuos 
žodžius berašant, dar nėra 

: apčiuopta nė vieta, kur nu
skendo “Thetis,” 1,090 tonų 
submarinas.

Šiomis dienomis Lietuvių 
Komitetas Ispanijos Demo
kratijai Gelbėti vėl siunčia 
jiems dešimtinę. Tai gražus 
žygis. Bet tik tuo, aišku, 
klausimo neišrišime. Tie; 
kovotojai nori laisvės, nori į 
gyventi kaip žmonės; jie 
nori veikti, dirbti. ; ~

Kur jie, pagaliau, iš kon-' Anglų Darbo Partijos 
£',i' Dešinieji Atmetė Ben-
£ d™ f™"0 Pasiūlymą

Nepamirškime tų žmonių, 
kurie aukoja demokratijai 
viską, ką jie turi geriausio 
ir gražiausio!

Southport, Anglija.—An- 
I glų Darbo Partijos suvažia
vimas, vadovaujamas deši
niųjų socialistų, didele dau- 

turi 'guma balsų atmetė pasiūly- 
'Beveik kasim^ kad Darbo Partija su- 

dieną kas nors atvyksta į, darytų trumpam laikui vie-

Šiemet laisviečiai 
daug svečių. '____

Brooklyną ir, žinoma, ap
lanko, savo įstaigą — dien
raščio išleistuvę. Tų svečių 
bus dar daugiau per atei
nančius mėnesius, nes dau
gelis’žmonių atvažiuos Pa
saulio Parodą pamatyti.

Kai užeina draugas arba 
draugė pas mus, mes ban
dome parodyti visą mūsų 
įstaigą, parodyti, kaip pa
dirbamas dienraštis bei 
knygos.

Apžiūrėjęs “Laisvės” į- 
staigą, mašinas ir kitus da
lykus, ne vienas pasako:

—Koki puikūs įtaisymai, 
koki brangūs dalykai; nesi
tikėjau, kad “Laisvė” tokia 
bagota.

Mes jiems paaiškiname, 
jog “Laisvė” bagota todėl, 
kad (1) draugai, kurie dir
ba čia, pasišventusiai rūpi
nasi dienraščiu, patys dirb
dami už mažas, palyginti, 
algas, ir (2) “Laisvė” turi 
daugybe draugų ir priefe
bų, kurių centais tas viskas 
tapo įgyta.

ną frontą su komunistais ir 
liberalais.

Vieno fronto rėmėjai nu
rodė, jog be liberalų ir ko
munistu veikimo išvien dar- 
biečiai ateinančiuose rinki
muose negalės pravest tiek 
savo kandidatų į šalies sei
mą, kad sudaryt jame dau
gumą visų atstovų.

Dešinieji darbiečių vadai 
sakė: kad Anglijos valdžia 
nori padaryt karinę sąjun
gą su Sovietais, tatai nerei
škia, kad darbiečiai turėtų 
draugaut su Komunistų

Sulaikyta 906 Žydai Atplau
kę į Palestiną

(Keistas supuolimas. Vos 
tik nugrimzdus naujam 
Amerikos s u b m a rinui 
“Squalus,” paskendo ir An
glijos submarinas “Thetis.” 
Stiprėja nuožiūra, jog šni
pai didžiųjų fašistinių šalių 
pagadino vieną ir antrą 
submariną, ar tai dirbdami 
kaip mechanikai, bestatant 
tuos submarinus, ar tai pri- 
lįsdami prie jų kaipo “jū
rininkai.”

Sovietų Gyventojų Skai
čius per 13 Metų 
Smarkiai Pakilo

Maskva. — Šiemet pada
ryti visuotini Sovietijos 
gyventojų sąrašai rodo, jog 
šalis turi 170,467,186 gyven
tojus; tame skaičiuje 81,- 
664,981 yra vyriškos lyties 
ir 88,802,205 moteriškos. 
Tai 15 procentų ir 9 dešim
tadaliai daugiau gyventojų 
negu 1926 metaiš.

Šiemet Sovietų miestuose 
gyvena jau 32 procentai ir 
9 dešimtadaliai visų žmo
nių; o 1926 metais miestie
čių buvo dar tik 17 procen
tu ir 9 dešimtadaliai, v

Estija Kovosianti prieš Ne
prašytą Karinę Pagelbą

V. MOLOTOV

GENEROLAS MOSELEY PLANAVO ĮVEST NAZ1ŠKĄ D1KTA 
TORĄ AMERIKOJ; JIS REIKALAUJA DEPORTUOT 6 MI

LIŪNUS ATEIVIU IR ATIMT PILIETYBĘ IŠ ŽYDU
Amerikos Fašistai Darbuojasi, Kad Republik onai Laimėtų Prezidento Rinkimus 1940 m.; 

Tuomet, Sako, Jau Lengva Būtų Fašistam Jkūnyt Savo “Idėjas”

Daug svečių, atsilankiu
sių pas mus, paaukoja dien
raščiui dolerj-kita, kad jis 
būtų dar tvirtesnis, kad ne- 

. matytų juodos dienos.
Štai, va, šiomis dienomis 

Brooklyne besisvečiuoją 
montrealiečiai draugai Brin
kai paaukojo po $5 renka- 
majai raidžių mašinai išmo
kėti. Tai tik vienas Jš dau
gelio pavyzdys!

Argi turiht daug tokiu 
draugų, laisviečiai negali 
didžiuotis ir žiūrėti į ateitį 
optimistiškai?!

Jeruzalė. — Graikų gal
vijų laivas “Liesel” atgabe
no į Palestiną 906 žydus, 
neturinčius Anglijos leidi
mo įvažiuot į Palestiną. Jie 
yra pabėgėliai iš Vokietijos, 
Lenkijos ir Rumunijos.

Anglų vyriausybė juos 
sulaikė prieplaukoj Haifoj; i 
bet manoma, kad jie bus! 
įleisti į Palestiną; ale An
glija tokiu pat skaičium su
mažins įleidimą teisėtų žy
dų ateivių.

Nors Anglijos kariuome
nė ir policija budriai saugo
ja Palestinos pajūrius, vis 
tiek nemažai žydų nakti
mis slapta įplaukia į tą 
kraštą mažomis šmugelnin- 
kų valtelėmis.

London. — Estijos užsie
ninis. ministeris Kari Sel- 
ter neseniai pareiškė, jog, 
girdi, Estija ir kiti Pabalti- 
jos kraštai nepageidauja, 
kad bet kuri didelė valstybė 
“be mūsų pakvietimo” eitų 
ginti tuos kraštus. Pasak 
Estijos ministerio, tai Pa- 
baltijos kraštai tokią ne- 
prąšytą pagelbą laikytų už
puolimu ir “visomis jėgomis 
kovotų prieš ją.”

Lietuvos Valdžia Neno
rinti Siūlomos Apsau

gos nuo Hitlerio
Kaunas. — Lietuvos val

dovams nelabai patinka, 
kad Sovietų komisarų pir
mininkas, užsieninis minis
teris V. Molotovas pastatė 
Anglijai ir Francijai šito
kią sąlygą:

Jeigu Anglija ir Franci- 
ja nori, kad Sovietai darytų 
su jomis bendro apsigynimo 
sutartį, tai Anglija ir Fran
ci j a turi pasižadėt išvien su 
Sovietais gint (nuo nazių) 
ir yisas šalis Rytinėj Euro
poj, tame skaičiuje ' visus 
kraštus, kurie rubežiuojasi 
su Sovietų Sąjunga, be jo
kios išimties.

Šis Sovietų reikalavimas, 
aišku, apima ir Lietuvos 
gynimą.

Dauguma Lietuvos val
džios vadų nori, kad Lietu
va ir kiti Baltijos kraštai 
liktųsi “bepusiški”- neutra
lūs. Lietuvos valdovai pri
taria Anglijos pasiūlymui, 
kuris sako, jog Baltijos val
stybės tik tada gautų pa- 
gelbos (iš Anglijos, Franci- 
jos ir kartų iš Sovietų), 

I jeigu kiekviena Baltijos ša
lis atskirai prašytų pagel
bės.

Lietuvos valdovai biją, 
kad jeigu jie prisiimtų be
sąlyginę karišką pagelbą iš 
Anglijos - Franci jos ir So
vietų pusės, tai dėl to galė
tų supykt Vokietija ir Ita
lija; tada Hitleris ir Mus- 
solinis jau nelaikytų Lietu
vą ir kitas Pabalti jos šalis 
b e p u s i š kais - nėutraliais 
kraštais.

BEFLIRTUODAMAS ADVOKATAS NETYČIA ATIDAVĖ 
MERGINAI $26,500 LAIMĖJIMO TIKIETĄ

ORAS

Būsią lietaus.

London, birž. 2. — Gau
ta žinia, kad Hitleris “išva
lė” iš armijos ir oro laivy
no tarnybos penkis genero
lus ir 25 kitus, aukštus ka
rininkus, kaip negana išti
kimus naziams.

Vienne, Francija. — Vie
nas advokatas, besėdėda
mas kafeterijoj - gėrykloj, 
pamatė labai gražią mergi
ną besėdint prie kito stalo. 
Neiškentė, ir užsimanė su
sipažint su ja. Pasišaukė 
advokatas padavėją - “vei- 
terį,” išsitraukė iš kišeniaus 
popierėlę, paišeliu parašė 
kelis pasigrožėjimo žodžius, 
komplimentus ir įteikė pa
davėjui, o šis perdavė mer
ginai.

Mergina peržiūrėjo po
pierėlę ir linksmai pažvel
gė į advokatą, bet jinai ne
parodė noro susipažint su 
juo.

Ant rytojaus buvo per

radio paskelbti loterijos 
laimėjimai. Advokato nu
meris laimėjo 26 tūkstan
čius ir 500 dolerių. Advoka
tas ėmė jieškot to tikieto, 
ir tik dabar dasiprotėjo, 
kad jis tikietą atidavė gra
žuolei kafeterijoj, parašęs 
jai komplimentų ant antros 
tikieto pusės.

Advokatas tad susijieško
jo tą merginą ir prašė su
grąžint jam tikietą. Bet ji
nai tik piktai jam atšovė:

“Nejieškok priekabių. Ta
vo raštpalaikį aš tuoj aus 
sudraskiau ir numečiau. 
Be to, aš nieko bendra ne
noriu turėt su nepažįsta
mais, tokiais kaip tu.”

Washington. — Atsitar
navęs Amerikos generolas 
G. H. Moseley, kvočiamas 
k o n g r e s manų komisijos, 
smerkė Naujosios Dalybos 
valdžią ir tvirtino, būk joj 
š e i m i n inkaują “komunis
tai.” Jis pirmiau rašė atsi
tarnavusiam kapitonui J. E. 
C a m p b e 11 i ui, kad reikia 
smarkiai darbuotis, idant 
Naujoji Dalyba būtų su
mušta 1940 metų preziden
tiniuose rinkimuose, o tada, 
girdi, bus proga laimėt fa
šistų “idėjai” Amerikoje. 
Tokią viltį generolas Mose
ley išreiškė ir, dabar, atsa
kinėdamas į klausimus, ku
riuos jam statė nariai kon
gresinės komisijos.

Jis reikalavo šešis milio- 
nus nepiliečių ateivių suva
ryt į laivus ir deportuot iš 
Jungtinių Valstijų.

Baigdamas-savo raštišką 
pareiškimą komisijai, gen. 
Moseley suriko, kad iš visų 
žydų turi būt atimtos pilie
tinės teisės.

Kapitonas Campbell rašė 
generolui Moseley, jog Am
erikos fašistai “neturi elgtis 
kaip su žmonėmis” su leidė
jais ir redaktoriais žurnalų 
“New Masses” ir “Life.”
RENGĖSI ORGANIZUOT 
TERORISTUS VISOJ 
ŠALYJ

Generolas Moseley plana
vo su atsarginiais ir atsi
tarnavusiais karininkais vi
sur organizuot “teisių at
stovus” — vigilantes, kad, 
atėjus laikui, jie galėtų už
grobt elektros ir geso dir- 
byklas, gatvekarių linijas, 
vandens sistemas ir kitus 
svarbius punktus. Tie jų 
“teisių atstovai” iš pat pra
džios turėjo daužyt darbi
ninkų unijas ir streikus.

Gei\ Moseley gyrėsi, kad 
jis turi daug rėmėjų tarp 
farmerių.

Jis užgyrė kap. Camp- 
bellio sumanymą įvest Ame
rikoj karo teismus ir sakė, 
jog tokie teismai būtų “ge
resni negu žydiškieji teis
mai.”
GEN. MOSELEY REMIA 
HITLERĮ

Gen. Moseley prisipažino, 
jog Philadelphijoj šiemet 
kovo 28 d. jis savo kalboj 
rėmė Hitlerį ir reikalavo 
Vokietijai svetimų žemių; 
tvirtino, kad Hitleris “sėk
mingai išsprendęs žydų 
klausimą? ir kad “jausmai 
prieš žydus augą visoj šioj 
šalyj, nuo vieno vandenyno 
iki kito.”

Generolo Moseley’o fašis
tus piniginiai rėmė “baisiai 
turtinga” ponia W. K. Je- 
wettiene Californijoj. Ta

nušnekėjo, kad “žydai taip 
nunuodiję savo valgyklose 
daugelį patriotų.”

Šiam fašistui generolui 
karštai advokatavo repąbli- 
konai kongresmanai J. P. 
Thomas ir J. Thorkelson.

D e mokratas kongresma-

ponia turinti ir braižinius, 
parodančius, būk žydai 
“valdą” dabartinę Ameri
kos valdžią.
“Nuodų Baimės” Komedija

Gen. Moseley atsisakė 
gert vandenį gaunamą iš 
šaldytuvėlio krano kamba-'nas Healey, veikiantysis 
ryje kongresinės tyrinėjimo 
komisijos; sakė, 
vanduo arba stiklai galį būt 
jam “užnuodyti.” Generolas

Tikisi Išgelbėt Jūreivius 
iš Paskendusio An

glu Submarine
Birkenhead, Anglija, birž. 

2. — Per užpakalinę dalį 
n u s k e n d u s io submarino 
“Thetis” jau išgelbėta 4 iš 
79 jūrininkų ir specialistų, 
buvusių tame submarine. 
Užpakalinė jo dalis iškilus 
18 colių virš vandens, nors 
įįjiąaagalis nugrimzdęs 130 
pėdų iki jūros dugno.

Kuba Grąžina 917 At
plaukusių Žydų j 

Nazių Nagus
Havana, Cuba. — Vokie

tijos laivas “St. Louis” bu
vo atvežęs čia 917 žydų pa
bėgėlių iš Vokietijos; bet 
Kubos valdžia įsakė laivui 
su jais visais grįžt atgal.

Keli to laivo keleiviai mė
gino nusižudyt, sužinoję, 
kad jie nebus įleisti į Kubą.

Kubos valdžia svarsto,
Planuojama nupjaut sub- ’ gal i eikesią deportuot 

marino “udegą,” kad grei- atgal i Vokietiją ir tuos zy- 
čiau per ją išgelbėt visus ja- Į^us’ ^urie Jau pirmiau bu
me esamus žmones. Ateivių šmugelninkai ne

va žuvininkai naudojasi išE A. Z" OP A vnnnna! ncmuujaoi
V I IV ZX žydų, norinčių slapta įva-

-*■ Zj žinot į Jungtines Valstijas.
--------  Bet ar jie tuos žydus įga- 

Paryžius, birž. 2. — Pra- i bena į jungtines Valstijas, 
nešama, jog Francijos vai- tai visai kitas klausimas, 
džia įkalbinėja Anglijai pa
sirašyt su Sovietais tokią 
bendro apsigynimo sutartį, 
kaip kad reikalavo Sovieti
jos komisarų pirmininkas 
Molotovas savo kalboje.

Sumuštas Townsendo Senių 
Pensijų Planas Kongrese

London, birž. 2. — Sako
ma, kad pats Anglijos už
sieninis ministeris lordas 
Halifax rengiasi važiuot j 
Maskvą derėtis dėlei Angli- 
j o s - F r a ncijos tarpusavio 
apsigynimo sutarties su So
vietais.

žydai Užmušė 6 Arabus, o 
Arabai 4 Anglus ir 3 žydus

Jeruzalė, birž. 2. — Žydai 
pakasė bombą, kuri šešis 
arabus mirtinai sudraskė ir 
24-ris sužeidė. Arabai už
mušė keturis anglus ir tris 
žydus policininkus netoli 
Jaffos, Palestinoj.

Sušalo Vežikas “Aiskrymo”
Troke

Brooklyn, N. Y., birž. 2. 
—Netyčia užsisklendus du
rim “aiskrymo” šaldytuvo 
troke, per 10 valandų mir
tinai sušalo jo vežikas L. 
Bolter, 35 metų amžiaus, 
prie 7th Avė. ir 9th St.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų - 
rūmas 302 balsais prieš 97 
atmetė kongresmano Town
sendo įnešimą mokėt po 
$200 pensijos kas mėnesį ' 
visiems amerikiečiams, su
laukusiems 60 metų am
žiaus ar daugiau.

Už Townsendo sumany
mą balsavo ir 55 republiko- 
nai. Jie abelnai priešingi 
pensijoms bet kokios socia- 
lės apdraudos. Ale čia jie 
norėjo pasirodyt geresni už 
demokratus, ir tuomi pa- 
traukt daugiau balsuotojų 
į republikonų pusę būsi
muose rinkimuose.

DANŲ SEIMAS UŽGIRIA 
NEPUOLIMO SUTARTĮ

Cope nhagen, Danija. — 
Didele dauguma balsų, Da
nijos seimo atstovų rūmas 
užgvrė nekariavimo - ne
puolimo sutartį, padarytą, 
tarp Vokietijos ir Danijos 
valdžių.

Sutartis “pripažįsta” be- 
pusiškai Danijai teisę par- 
davinėt savo ūkio produk
tus karo metu ne tik Vokie
tijai, bet ir jos priešam.

lininiu iiiii—
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Galingas Balsas Už Taiką
Molotovo kalba, sakyta pereitą trečia

dienį aukščiausiojo Sovietų suvažiavimo 
posėdyj, yra istorines svarbos kalba. Tai 
galingas balsas už pasaulio taiką. Tai 
balsas, kurio visas pasaulis nekantriai 
laukė ir kuris nuvylė tuos žmones, ku
rie manė, būk Sovietų Sąjungą galima 
už nosies vadžioti.

Reakciniai Anglijos ir Francijos po
litikai, ilgai derėjęsi ir taręsi su Sovie
tų vyriausybės atstovais, pasiūlė jiems 
susitarimo projektą skylėtą ir dvipras
mišką. Jie tikrino, kad tasai projektas 
būsiąs Sovietų priimtas, kad jo užgėri
mas jau kaip ir padarytas. Bet Sovietų 
vyriausybė labai atsargi. Ji žino, kad 
Chamberlainai ir Daladieriai šiandien 
gerinasi prie Sovietų Sąjungos ne dėlto, 
kad jiems iš tikrųjų rūpėtų pasaulyj tai
ka palaikyti, bet todėl, kad masės žmo
nių juos verčia su Sovietais tartis.

Juk kiekvienam protaujančiam žmo
gui aišku, kad Anglijos susitarimas su 
Lenkija arba su Turkija neturi jokios 
reikšmės, jei už to susitarimo nugaros 
neatsistos Sovietai. Anglija negali ryš
kiai padėti nei Lenkijai nei Turkijai, jei 
Sovietai neduos pagalbos. Tad, ot, 
Chamberlainas ir sumanė panaudoti vi
sokius triksus, kad įtraukus į tąją su
tartį Sovietus, nepaisant kaip ten bus 
toliau.

Sovietų vyriausybė, sakė Molotovas, 
nesirašė ir nesi rašys po tokia sutartimi, 
kuri turi daug spragų, kur telpa daug 
abejojimų, kuri neturi aiškaus ir ryš
kaus turinio. Sovietai viską ima konkre- 

Sčiai. Kai Sovietų vyriausybė padeda po 
tarptautine sutartimi savo parašą, tai ji 
yra pasirįžusi tąją sutartį vykinti gyve- 
niman iki raidės. Štai kodėl Sovietų vy
riausybė reikalauja, kad kiekvienas žo
dis, kiekvienas sakinys, įrašytas sutar
ty būtų aiškus; kad pati sutartis suda
rytų gerą įrankį fašistiniam agresoriui 
suvaldyti.

Molotovas, todėl, pareiškė, kad Sovie
tai reikalauja:

1. Padaryt tikrą, tvirtą apsigynimo su
tartį tarp Francijos - Anglijos ir Sovie
tų, kad visos trys šalys tuojaus veiktų 
išvien, jeigu tik fašistiniai kraštai dary
tų užpuolimo žingsnius prieš bet kurią iš 
tų trijų šalių arba prieš bile valstybę, ku
rią šios trys šalys užtikrina.

!
2. Anglija ir Francija turi užtikrint 
Baltijos kraštus (Lietuvą, Latviją ir Es
tiją).
Abu reikalavimai labai’svarbūs ir turi 

didelės reikšmės. Jeigu Anglija su Fran
cija nepažada ginti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos, tai Hitleris jas bile kada gali 
pagrobti, nepaisant tų kraštų neutrališ- 
kos pozicijos. Pagrobęs juos, Hitleris, 
aišku, atsistos prie pat Sovietų Sąjun
gos sienos.

Sovietų vyriausybei šis klausimas, pa
galiau, yra principo klausimas. Jeigu ta
riamasi suvaldyti agresorių, tai reikia 
daryti viskas taip, kad agresorius būtų 
suvaldytas; reikia daryti viskas taip, kad 
agresorius negalėtų gauti nei colio sve
timos žemės, kad jis negalėtų užpulti 
nei vienos šalies, nepaisant, kaip ji yra 

Į maža !
Ką gi dabar pasakys Anglijos ponai? 

Spauda skelbia, kad Anglijoje darosi ne
paprastas judėjimas prieš Chamberlainą.
Anglijos žmonės jau senai reikalavo ir

tebereikalauja sudaryti stiprią anti-ag- 
resorišką sutartį su Sovietais. Tie žmo
nės šimtu nuošimčių sutiks su Molotovo 
kalbos turiniu, su Sovietų vyriausybės 
reikalavimais. Atrodo, kad jie vis labiau 
ir labiau bruzdės, reikalaudami Cham
berlainą iš vietos pasitraukti, jeiŲis ne
klauso jų reikalavimo.

Sovietų vyriausybė neuždaro durų to
limesniems* pasitarimams. Ji tik paskel
bė, kas būtinai reikalinga įdėti į sutartį.

Ši Sovietų premjero ir užsienio reika
lų komisaro Molotovo kalba, bendrai pa
ėmus, išaiškins pasauliui ne tik Sovietų 
pažiūrą į taikos išlaikymą, o ir tai, kaip 
taika turi būti išlaikyta, kaip demokra
tinių valstybių valdžios turi elgtis, kad 
agresorius suvaldyti, kad taiką išlaikyti.

Ir mūsų krašto žmonės džiaugiasi Mo-‘ 
lotovo kalba. Džiaugiasi ja ir Lietuvos 
žmonės, kadangi Sovietų vyriausybė dar 
kartą parodė, jog ji yra didelis priete- 
lius ir draugas mažųjų tautų, gynėja jų 
nepriklausomybės. Todėl kiekvieno taiką 
mylinčio asmens pareiga paremti šį So
vietų žygį.

Reikia To Vengti •
“Naujienos” mano, kad SLA turėtų 

patraukti “Vienybę” valdiškan teisman 
už tai, kam ji įtalpino kokius ten raštus, 
dėlei kurių dabar SLA turi nesmagumų 
su Pa. valstijos draudimo departmentu. 
Mes nesame “Vienybės” draugai, tačiau 

• manome, kad bylinėjimas valdiškuos tei
smuos neduotų Susivienijimui naudos. 
Priešingai, tas atneštų tik blėdies. Rei
kia atsiminti, kad SLA lėšų fondas ir 
taip jau tuščias. Pradėjus bylinėtis, pri
sieitų pinigai imti iš kitų fondų arba 
reikėtų apkrauti narius asesmentais. Va
dinasi, iš to bylinėjimosi nauda būtų tik 
advokatams.

Gailisi
“Vilnis” rašo:
Beveik visi čechoslovakai prieina ben

dros išvados, kad jie skaudžiai apsiriko 
pasiduodami naziam praeitą rugsėjo mė
nesį. Dabar jie tikri, kad būtų nuo nazių 
apsigynę, jeigu būtų stoję gintis. Tokią 
nuomonę pareiškia kiekvienas cechas, 
kuris įstengia iš čechoslovakijos užsie
nin pasprukti.

Nesenai į Paryžių atbėgęs buvusio Če
choslovakijos parlamento atstovas fran- 
cūzų ir kitų šalių korespondentų klausia
mas atsakė: “Mums reikėjo gintis nepai
sant Anglijos ir Francijos priešingumo. 
Dabar mes visi žinome, kad nedovanoti
nai suklydome nesigindami rugsėjo mė
nesį. O kas skaudžiausia, kad nesigynėm 
turėdami puikiausias progas gintis.”

Tos puikiosios progos buvo kelios. Pir
miausia, armija ir liaudis buvo pasiryžu- 
sioš kariaut. Antra, buvo užtikrinta So
vietų Sąjungos galinga pagelba ir trečia, 
Vokietijos silpnybė kariaut. Tas parla- 
mentaristas tikras, kad Vokietija būtų 
buvus sumušta ir be Anglijos ir Franci
jos pagelbos. Nazius sumušti būtų už
tekę Čechoslovakijos ir Sovietų Sąjun
gos jėgų. Bet jisai mano, prasidėjus ka
rui ir Anglija ir Francija būtų buvusios 
priverstos padėti cecham.

Taigi Čechoslovakijos nepriklausomy
bę išgelbėti buvo galima ir cechai turėjo 
visas tam galimybes. Bet neišgelbėjo ir 
tik todėl, kad negelbėjo.

Bet tai nereiškia, kad visi cechai ne
norėjo šalį gelbėti. Tas pats parlamenta- 
ristas pasako, kad liaudis ir armija ver
žėsi kovon. Tik ją sulaikė tuomet buvusi 
Benešo vyriausybė paklausius Chamber- 
laino ir Daladiero suktų patarimų. An
glijos ir Francijos vyriausybių spaudžia
ma iš vienos pusės, ir savo stambiosios 

‘ buržuazijos, visuomet tautos atžvilgiu iš- 
davingos, iš kitos, Benešo vyriausybė nu
silenkė nazių reikalavimam. Tuo metu 
gal Benešui atrodė pasidavimas nebū
siąs mirtinai pavojingu. Tačiau tokiu ji
sai buvo. Tas pats parlamentaristas sa
ko, “ne kovo mėnesio įvykiai čechoslo- 
vakiją pražudė, bet rugsėjo mėnesio.”

Rugsėjo mėnesio pasidavimas Čecho- 
slovakiją nuginklavo ir kovo mėnesį, 
kuomet naziai ėmė briautis, Čechoslova- 
kija gintis jau sunkiai galėjo.

BBXMKiCXMAT .-’"T*“— »

Rooseveltas “Įžeidė Galvijus”
Jungtinių Valstijų karo 

laivynui prireikė 48,000 sva
rų konservuotos jautienos 
mėsos. Valdžia kreipėsi tuo 
reikalu į savo šaly esančias 
mėsos kompanijas. Šios už
siprašė, kad Dėdė Samas 
mokėtų už svarą 16 centų. 
Dėdė Samas tuo pačiu rei
kalu kreipėsi į Argentinos 
mėsininkus. Pastarieji rei
kalavo už svarą 9 centus. 
Rooseveltas patvarkė, kad 
mėsa būtų perkama iš Ar
gentinos, nesėji veik per pus 
pigesnė, o antra, savo koky
be daug geresnė už vietinę. 
Mat, šios šalies mėsos kom- 
p a n i j o s g e resnės mėsos 
šmotus išleidžia paprastai 
vartonei, o prastesnius, kas 
palieka,—konservuoja.

Argentinoje mėsos suvar
tojimas daug mažesnis, ne
gu Dėdės Šamo žemėje, to
dėl ten daugiau patenka 
geros mėsos konservavimui.

Kaip matome, šiame da
lyke Dėdė Samas pasielgė 
gan patriotiškai: jis nupir
ko savo “boisams” geros 
mėsos ir už daug pigesnę 
kainą, kas sumažina šalies 
išlaidas.

Bet tokis Roosevelto bei 
jo administracijos nusitei
kimas labai nepatiko reak
ciniams k o n g r e smanams. 
Jie pradėjo kelti lermą 
prieš Rooseveltą, aiškinda
mi, kad užpirkimas mėsos 
iš Argentinos įžeidžiąs 
Jungtinių Valstijų... “bu
lius” ir “karves”! Esą, tuo- 
mi pažeminami šios šalies 
galvijai, o kredituojami Ar
gentinos raguočiai. Tas, 
anot jų, nepatriotiška...

Ne mūsų reikalas čionai 
aiškinti šios šalies galvijų 
“įsižeidimą,” kam. jiems ne
duodama pirmenybė patekt 
skerdyklom Jeigu mūsų ne
laimingi raguočiai ir su
prastų jų “užtarėjus” kon- 
gTesmanus, tai jie tą “una- 
rą” mielai atiduotų savo 
“tautiečiams” Argentinoje! 
Mums svarbu žinoti tikrie
ji tų reakcinių kongresma- 
nų tikslai.

Po priedanga neva už
uojautos gyvuliams, tie re
akcionieriai bando įsukti 
valdžiai brangiai apmoka
mą ir maž kam tikusį mais
tą, kuriuomi turėtų būt 
maitinami laivyno ir armi
jos vyrai. Tiems “patriotiš
kiems” kongresmanams vi
sai nesvarbu tų jaunų vyrų 
sveikata ir jų žmoniškas 
užlaikymas. Jų tikslas—gel-

bėti šios šalies mėsos trus- 
tui. Suprantama, jie tai da
ro ne už dyką... Kaip sa
koma, “už dyką arklys ark
lio nekaso...”

Į akis metasi dar. ir štai 
kas: Argentinos mėsinin
kai, kurių naminis marke- 
tas daug menkesnis, išgali 
duoti Jungt. Valstijų val
džiai geresnę mėsą ir veik 
per pus pigesne kaina, ne
gu “patriotiški” šios šalies 
mėsininkai. Tas rodo, kiek 
nežmoniški šios šalies mė
sos trustų apetitai plėši
mui; tas parodo, ko verti 
tie “mūsų” kongresmanai, 
kurie reiškia užuojautą šios 
šalies “galvijams”... /

Prez. Rooseveltas, past 
kalbėjime su spaudos atsto
vais aiškinosi, kad jis nei 
nemanęs įžeist šios šalies 
galvijų, ir kad jis tame da
lyke pakeis savo “dialekti
ką”; bet tas prezidento pa
siaiškinimas negalėjo pa
tenkinti įžeistų “bulių” ir 
“karvių” užtarėjus, ir jie 
kongresui padavė tuo rei
kalu savo bilius.

Kaip matote, juodųjų jė
gų Washingtone dar yra 

! daug.
P. Balsys.

Aukos Klaipėdos 
Pabėgėliams

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO AUKŲ PA

KVITAVIMAS No. 7

Aukos Klaipėdos Pabėgėliam
Nutley, N. J., lietuviai per 

Poną Paukštaitį $7.
Lowell, Mass., SLA 173-čia 

kuopa per L. Petkevičių $10.
Wikes-Barre, Pa., Progre

syvių Lietuvių Kliubas per 
Joną Andriušį $25.

Hartford, Conn., V. V. S. 
Skyrius per Antaną Mažotą 
$25.

Rochester, N. ¥., draugijos: 
D. L. K. Gedemino Draugi
ja $25, L. D. ir Politinis Kliu
bas $10, L. S. ir Dukterų 
Draugija $10; viso $45.

Wilkes-Barre, Pa., SLA 115 
kuopa $5.

J. Dvareckas iš Worcester, 
Mass., $4.

Apsigynimo Fondui
Hartford, Conn., V. V. S. 

Skyrius per Antaną Mažotą 
$25.

J. Dvareckas iš Worcester, 
Mass., vienam šautuvui pirk
ti $21.

Viso $167.00.
1939—V—-27 d.

Centre: padaužų sumuštas International Ladies 
Garment Workers unijos organizatorius Joe L. 
L. Walden. Jj sumušė Atlantos, Ga., fabrikantų 

pasamdyti padaužos, kai Waldenas ėjo 
pareigas pikietininko.

ŠYPSENOS
SENELIS ŽINO

Mano seneliui vakar su
kako devyniasdešimt metų. 
Aš jį pasveikinau:

—Seneli, devyniasdešimt 
metų — juk tai puikus am
žius. ..

Bet jis mane nutraukė:
—Kvailystė, x mano ma- 

žasai! Dvidešimt dvėji me
tai—tai tikrai puikus am
žius !

liau taria:
—Ar tu jau vis taip ir tu

ri vakarais laikraštį skai
tyti?

—Ne! — atsidusta Plium
pis.—Bet kai tu taip pat ne
nori, kad iš namų išeičiau, 
tai ir turiu skaityti.

Tas Gali Būti
Vienas žmogus naktį bel

džiasi į pamišėlių namus.
—Ko tamsta nori?—klau

sia mieguistas sargas.
—Aš noriu pas jus užeiti.
—Vidurnaktį? — šaukia 

' perpykęs sargas.—Ar tams
ta pamišai?

Nereikėtų, Jei...
Ponia Pliumpienė šliuri- 

nėja po kambarį. Ponas 
Pliumpis skaito įsikniau
bęs į laikraštį.

Ponia Pliumpienė paga

Nesusikalbėjo
—Daug moterų būtų ne

laimingų, jei aš vesčiau.
—Tai kiek tu jų nori 

vesti ?

Iškrikęs
Vienas užsimąstęs ponas, 

išeidamas iš savo vasarna
mio kiemo, susidūrė su 
karve. Ponas, sumišęs pa
kėlė skrybėlę ir tarė:

—Atleiskite, ponia!
Bet pastebėjęs savo apsi

rikimą, jis dar labiau sumi- 
’ šo. i

Kelio užuolankoj staiga 
jis susimušė jau tikrai su 
ponia. Įnirtęs, ji.s treptelė
jo koja ir suriko:

—Po velnių! Vėl ant šios 
i karvės užlipau!

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš atvažiavau į šią šalį 
per kvotą ir jau gausiu pir
mas popieras dėl pilietybės. 
Ar aš galėčiau parvažiuoti 
į Lietuvą ir vėl atgal su
grįžti į Ameriką be kliūčių,' 
kuomet taa^popieras aptu
rėsiu? O jeigu yra kliūtys, 
malonėkite pasakyti, ko
kios.

Iš kalbų dėkavoju. Mano

pavardės malonėkite nedė
ti. Jeigu už klausimo atsa
kymą reikia mokėti pini
gais, tai aš užmokėsiu.

B. S.*
Atsakymas

Į visus klausimus šiame 
skyriuje atsakome veltui. 
Todėl nesirūpinkite su už- 

I mokėjimu už atsakymą į 
jūsų klausimą.

Pirmosios popieros nepa-

Miestas Čungking liepsnose: padegtas J a p onijos imperialistų, kariaujančių
prieš 'Chini jos žmones.

daro ateivio piliečiu. Kiek 
mums žinoma, jos visai nie
ko nereiškia, ateiviui norint 
išvažiuoti užsienin ir su
grįžti atgal Amerikon.

Tačiau ir nepilietis atei
vis gali išvažiuoti užsienin 
ir vėl sugrįžti, tiktai reikia, 
prieš išvažiuosiant, gauti 
leidimą sugrįžimui į Ameri
ką. Be tokio specialaus lei
dimo sugrįžti jiebegalima. 
Todėl ir jūs, prieš išvažiuo
siant Lietuvon, būtinai išsi- 
storokite leidimą dėl sugrį
žimo.

Beje, būkite atsargus, 
idant išvažiavimas Lietu
von jums nepakenktų gauti 
antras pilietines popieras. 
Berods, įstatymas reikalau
ja, kad ateivis turi būti iš
buvęs šioje šalyje be jokios 
pertraukos tam tikrą metų 
skaičių, idant galėtų tapti 
Amerikos piliečiu
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Rusijos Rašytojo Gyvenimas Seniau ir Dabar
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1889 metu rudenį Maskvos laikraščiuos 
pasirodė šitokia kronikos žinutė: “Spaliu 
21 d. prie vieno Smolensko turgavietės na

mo, kur gyvena benamiai Maskvos valka
tos, atrastas kažkokio senuko lavonas. Pa-' 
sirodė, kad dviejose vietose senukui per
pjauta gerklė. Aplink lavoną telkšojo du 
dideli kraujo klanai ir čia pat buvo numes
tas peiliukas pieštukams drožti. Lavonas vil
kėjo vienais marškiniais. Apjieškojus kiše
nėse, rasta tik pasas, išduotas buvusiam mo
kytojui Mikalojui Vasiljevičui Uspenskiui.”

.ši kronikos žinutė praėj,o veik nepastebė
ta. O tasai “senukas“ buvo ne kas kitas, 
kaip žinomas tu laiku rašytojas Mikalojus 
Uspenskis.

Dvasiniai puolęs, nusigėręs, nuskarmalia- 
vęs klajojo rusu rašytojas iš nakvynės namų 
į smuklę, iŠ smuklės — į turgavietę. Jis ne
šiojosi su savimi krokodilo iškamšą, armoni
ką ir savo dukrelę Olę. Mergaitė šoko, tė
vas—rašytojas grojo armonika, o krokodi
las, kurį tampė už virvutės, rangėsi ir stryk- 
čiojo.

Ir štai, buvęs mokytojas, buvęs rašytojas, 
buvęs žmogus pirko turguje už grašius pei
liuką ir perpjovė sau gerklę. Be paso, jo 
kišeniuje rado aštuonias kapeikas—pasku
tinio honoraro likučius, surinktus Maskvos 
traktyriuose ir aikštėse.

Tačiau ar Uspenskis buvo pirmas taip 
tragiškai žuvęs rašytojas, užmirštas ir ap
leistas ?

Puškiną nužudė. Jis taip ir neįstengė iš
pirkti savo ploščiaus, kurį buvo užstatęs 
knygų pardavėjui Lisenkovui. Tą ploščių 
sugraužė žiurkės ir baigė naikinti kandys. 
Nužudė ir Lermontovą. Caras pridūrė: 
“šuniui—šuniška mirtis.“ Rylejevą pakorė. 
Bestuževą-Marlinskį pasiuntė po kalniečių 
kulkomis. Ševčenką ir Poležajevą atidavė į 
kareivius. Gogolis išėjo iš proto. Dosto
jevskis iš katorgos grįžo gavęs nuomarį. 
Gercenas blaškėsi iš šalies į šalį, amžinai 
netekęs tėvynės. Garšinas nušoko nuo Pe
terburgo laiptų. Glebas Uspenskis išėjo iš 
proto; uždarytas į “geltonąjį namą,’1 jis šau
kė: “žuvo talentas! Pražudė, papjovė ma
ne !” Tąjji sąrašą galima būtų tęst: jis iš
sitęsia beveik per visą šimtmetį.

...M. Gorkis tvirtovės rūsiuose, ištrėmi
me; Čechovas, toli nuo tėvynės, miršta 
džiova. L. Tolstojus, prakeiktas popų, už
kankintas slopios aplinkos, senatvėj bėga 
iš namų. Sunaikintas Nadsonas, ištremtas 
Korolenka. Kuo jie visi buvo Rusijai? 
Tokios profesijos, kaip “rašytojas,“ “liter
atas,“ visai nebuvo. M. Gorkis buvo N. 
Naugardo cecho darbininkas Aleksiejus 
Pieškovas, gyvenęs policijos priežiūroje. 
Antanas Čechovas—gydytojas. Levas Tols
tojus—grafas. Jie galėjo, jeigu tik jiems 
tai patiko, rašyti romanus, apysakas, nove
les. Valdžia žiūrėjo į šį jų užsiėmimą pro 
pirštus, tačiau pripažinti rašytojui profesi
ją—laikė nereikalingu daiktu.

Bet, pagaliau, kokia ten ir profesija, jei 
nemaitino, nedavė lėšų gyvenimui. Gyventi 
iš honoraro buvo neįmanoma.

Po revoliucijos šis reikalas visai pasikei
tė. Atsirado daugybė profesionalų rašyto
jų. Rašytojai dabar jau gauna ne tik au
torių teisėmis apibrėžtus honorarus, bet ga
li naudotis rašytojų sanatorijomis, savais po
ilsio namais, pasinaudoti kūrybinėmis ko- 
mandiriuotėmis, atostogomis. Jų knygų ti
ražai prašoko bet kokias prieškarinės kar
tos rašytojų svajones.

1936 metais už savo pjeses, rodomas ke
liasdešimtyje Sovietų teatrų, 14 dramatur
gų, kiekvienas atskirai, gavo daugiau negu 
po 10,000 rublių honoraro kas mėnuo; dau
giau negu 6,000 rublių kas mėnuo gavo 11 
dramaturgų ir scenaristų ; daugiau negu po 
1,000 rublių kas mėnuo—114 autorių; iki 
500 rublių kas mėnuo—4,000 autorių.

A. Tolstojaus romano “Petro I-jo“ at
spausdinta 1,500,000 egzempliorių. M. Šo- 
lochovo romanas “Pakeltieji Dirvonai“ su
silaukė 22-jų leidimų, bendru tiražu — 1,- 
536,000 egzempliorių. To paties autoriaus 
romano “Ramusis Donas“ atspausdinta 1,» 
580,000 egzempliorių. N. Pribojaus “Cusi- 
mos” tiražas—1,516,000 egz. Puškino raš- 

, tų nuo 1917 iki 1935 metų buvo atspaus
dinta 8,942,320 egz., o paskutiniais trejais 
metais Puškino vėl atspausdinta 20 milijonų 
egz. Ir vis dėlto Sovietuose knygų trūksta. 
Trūksta popierio.

Paskutiniame VKP suvažiavime nutarta 
popieriaus gamybą padidinti 156 procen
tais, palyginus ją su 1937 metų gamyba. 
Trečiojo penkmečio gale turi būti pagamin
ta 1,300,()()() tonų popieriaus. Prieškarinėj 
Rusijoj ir per penkiasdešimt metų nebuvo 
suvartota tiek popieriaus, kiek dabar su-, 
vartojama per trejetą-ketvertą metų.

Prieškarinis leidėjas Volfas apskaičiavo, 
kad anų metų Rusijoj popierio suvartojama: 
1.5 procento knygų ir laikraščių spausdini
mui, 60 procentų raštinių ir kanceliarijų 
reikalams, o likučiai — smulkiems piliečių 
reikalams.

Rašytojas A. Amfiteatrovas savo laiku 
ironiškai pareiškė: “Pas mus, ačiū Dievui, 
popierio daugiau išeina poniučių ‘papiljot- 
koms,’ negu literatūrai.“

Seni, užkietėję leidėjai: Volfai, Suvori- 
nai, Marksai susiriečia keturlinki išgirdę to
kias popieriaus gamybos cifras. Dostojevs
kis, ščedrinas, G. Uspenskis nepatikėtų gal, 
kad rašytojas gali gyventi iš savo literatū
rinio darbo.

Gogolis viename laiške skundėsi:
“Jei būčiau pasidaręs artistu—būčiau da

bar aprūpintas. Bet aš rašytojas—ir dėl to 
turiu dvėsti badu.“

Nekrasovas rašė:
“Rašytojo dalia—žinoma dalia: skurdus 

gyvenimas, nemalonus pravardžiavimas, 
mirtis vienatvėje, užmarštyje“...

Dostojevskis, galimas daiktas, parašė 
baisiausius ir teisingiausius žodžius apie 
menininko skurdą: “Tu dar niekam nerei
kalingas, niekas tavęs nenori žinoti nuo pat 
pasaulio pradžios. Bet palauk, kas bus, 
kai sužinos, kad tavyje slypi talentas! Pa
vydas, smulkios niekšybės, o labiausia kvai
lystė užguls tave baisiau, negu skurdas. . . 
tu pamatysi, kokie žmonės tave apipuls, kai 
tu nors iš dalies pasieksi savąjį tikslą. Jie 
su niekuo nesiskaitydami, su panieka^ ims 
žiūrėti į visa tai, ką tu įgijai sunkiu darbu, 
badavimais, nemigo naktimis. . . tu būsi 
vienas, o jų daug; jie tave užbadys sagu
tėmis.“

Saltykovas-ščedrinas pasisakė tiesiai, sta
čiai: “Galima padvėst iš bado, jeigu rašy
tojas bandytų gyventi iš literatūros dar
bo... “

Bet nepaisant visų šių klaikių sąlygų, pa
vydo, prievartos, idiotizmo atmosferos, Rusi
joj atsirado rašytojų. Iš gabios rusų tau
tos gelmių išplaukė galingi talentai—rašy
tojai, pasidarę pasaulinės literatūros klasi
kais,—ir kovojo, dirbo, nepaisydami kan
čių, bado, persekiojimų, pajuokos.

Dostojevskis gaudavo už spaudos lanką 
vienuolika rublių. Apysaką “Amžinasis Vy
ras“ iš trylikos spaudos lankų jis pardavė 
leidėjui už 150 rublių, išdavęs šitokį raštelį: 

“1871 metais, lapkričio 25 dieną parda-. 
viau Al. F. Bazunovui savo romaną ‘Amži
nasis Vyras’ su teise atspausdinti 2,000 egz. 
Bazunovo leidykloje “Šių laikų biblioteka,“ 
paimdamas iš jo (Bazunovo) septyniasde
šimt penkis rublius—pusę visos sumos,—da
bar, t. y.f lapkričio 25 dieną, o likusius 75 

Kapinės Vilnijoj. Jauna našlaitėle, tetulės globojama, rpkuoja savo vargelius 
ant motul ės. kapelio.

rub., pagal sutartį, gausiu 1871 metais lap
kričio 30 d. Feodoras Dostojevskis.’’

Glebas Uspenskis už visą apysakų rinkinį 
gavo dvidešimt penkis rublius, bet ir tai tik 
dalimis.

Tokiu būdu teko “dvėsti iš bado.“ Dau
geliui teko ieškoti kokio nors darbo. Gar
šinas gavo pardavėjo vietą, G. Uspenskis bu
vo korektoriumi, mokytoju ir raštvedžiu. 
Gončarovas—cenzoriumi. Dostojevskis skur
do visą gyvenimą ir 1864 metais, jau pa
garsėjęs, bėgo į Užsienį nuo kreditorių .

Vakarų Europoje jis pamatė tą patį, kaip 
ir namuose. Dar 1835 m. Balzakas rašė, 
kad jis “nebetiki nei į palankumą nei į 
niekšišką vagilių epochos dėmesį, kuri sten
giasi (Įsigyti knygą už grašius kur nors gat
vėj, nes ji tokiu būdu perka ugnį... juk 
mūsų epocha paskelbė karą poetams, atė
mę iš jų teisę naudotis pilietiniu kodeksu’’...

Prieš penkiasdešimt metų, tiesą sakant, 
pragyvenimas buvo žymiai pigesnis: jau
tienos svarą galėjai nusipirkti už 7 kapei
kas, o sočiai papusryčiaut restorane galėjai 
už trisdešimt kapeikų. Tačiau septynias ka
peikas kaštuojanti jautiena buvo “neįkan
dama” dargi pagarsėjusiam rašytojui. O 
kas mėnuo sumokami 9-10 rubliai už butą 
vertė nertis iš kailio net produktingiausius 
romanistus ir madniausius feljetonistus.

Bielinskis, pagal A. Panajevo liudijimus, 
“gyveno būdoje,“ o Dobroliubovas “bute, 
panašiame į rūsį.“

Apie Nekrasova Bielinskis pasakojo, kad 
jaunystėje jis “jautė skausmus viduriuose 
nuo dažno badavimo ir neturėjo duonos 
kąsnio nuraminti tiems skausmams.“

Nekrasovo laikais Peterburge buvo apie 
60-70 rašytojų. Tačiau darbo nebuvo: nie
kas. knygų neskaitė. Pradėję leisti klasikus, 
subankrutavo to laiko žymiausi leidėjai— 
Bazunovas ir Stellovskis, nors jie leido tais 
laikais visų įžymybių knygas. Stellovskis 
buvo pirmuoju Tolstojaus leidėju. Jis bu
vo prasigyvenęs iš gaidų spausdinimo, bet 
kai tik pradėjo spausdinti “Pilną rusų au
torių raštų rinkinį,“ tučtuojau ir susilik- 
vidavo.

L. Tolstojus 1870 metais sumanė išleist 
pilną savo raštų rinkinį—astuoniuose tomuo
se—ir nerado leidėjo.

Rašytojas N. Strachovas rūpinęsis Tolsto
jaus raštų spausdinimu, aplankęs visus Pe
terburgo leidėjus, rašė garsiajam rašytojui: 
“Nieko gero negaliu jums pranešti... Tur
genevas pats leidžia savo knygas ir paskum 
pardavinėja urmu už pusę kainos.“

L. Tolstojus pagaliau taip pat ėmėsi pats 
vienas leisti savo knygas. Tačiau knygas 
mažai kas pirko. Per trisdešimt metų Tols
tojaus raštų buvo parduota tik aštuonios- 
dešimt tūkstančių egzempliorių. Nors tais 
laikais jau ir šitoks skaičius buvo laiko
mas dideliu pasisekimu.

Stambiausias knygų leidėjas .Peterburge 
buvo Glazunovas. Bet jis pirkdavo tik mi
rusių rašytojų rankraščius. Jis visai atvi
rai kartą' L. Tolstojaus patikėtiniui štai ką 
pareiškė:

“Gyvenam Rusijoje... Pas mus literatū
rinė garbė ateina tik po grabdirbio. Aš 
palauksiu“. . .

Ir laukė. L. Tolstojaus jis nesulaukė, nes 
Tolstojus leidėją pergyveno visa keturias- 
dešimčia metų.

Rašytojas S. A. Vengerovas 1903 metais 
paruošė “lentelę,“ vaizduojančią tų laikų 
Rusijos rašytojų būklę. Išvados baisios!

Iš honoraro galėjo gyventi tik 20 nuošim
čių rašytojų, ir pusė jų gyveno pusbadžiu. 
Likusieji 80 nuošimčių badavo arba vertėsi 
kitokiais darbais. 40 nuošimčių rašytojų 
sirgo džiova ir mažakraujyste... 50 nuoš. 
gyveno nepakenčiamuose, higienos atžvilgiu, 
butuose, 7 nuoš. visai neturėjo prieglau
dos. . .

Taip gyveno prieškarinės Rusijos rašyto
jai, puoselėję grožį, tiesą ir skatinę savo 
tautą kovai u^ geresnę, teisingesnę žmoni
jos ateitį. Po revoliucijos rusų rašytojų bū
klė pasikeitė iš pagrindų. Apie tai gali pa
pasakoti aukščiau patiekti tiražų ir honora
rų skaičiai. E. Gard. (“L. ž.”)

Newark, N. J.

Walt Whitman
(1819—1892)

Šiemet, gegužės 31 d., suėjo 120 metų nuo 
gimimo kovojusio už žmonių laisvę ir demo
kratiją Amerikos didžio poeto WaR Whitman’o. 
Tos sukakties proga, Amerikos pažangioji vi
suomenė ir jos spauda reiškia savo pagarbą 
tam didžiam liaudies mylėtojui ir drąsiam ka
reiviui už žmonių liuosybę.

Walt Whitman gimė 1819 m., geg. 31 d., ne
turtingų tėvų šeimoje, gyvenusių Huntington, 
L. I.

1823 m. poeto Walt Whitmano tėvai, nega
lėdami išsiverst jų mažu ūkiu, persikėlė gy
vent Brooklynan, N. Y. čia jaunutis Walt ėjo 
pradžios mokyklą, o jo tėvas dirbo prie namų 
statymo užlaikymui savo šeimynos. Vasaromis 
tėvai nuleisdavo Walt’uką. tūlam laiku į Long 
Island pavasaroti, pasidžiaugti jo pirmesnės 
buveinės aplinkuma. Sakoma, jog jis labai 
mėgdavęs tuomet L. I. buvusias dykumas. Bet 
tai buvo ne ilgai...

Jaunutis Walt turėjo už save mažesnių bro
liukų ir sesučių, o tėvo uždarbis buvo nekokis. 
Todėl, sulaukęs 11 metų, jis jau turėjo eit už
darbiaut. Jis gavo užsiėmimą tūlo advokato 
raštinėje, vaikiško darbo atlikimui. Vaiko rim
tas užsilaikymas ir jo gyvumas advokatui pa
tiko ir jis jam davė skaityt Scott’o raštus. Sa
koma, Scott’ą jis labai pamėgęs.

Pirmuoju jo darbu4 prie spaudos buvo, kuo
met 1830 m. pastojo “Long Island Patriot” 
spaustuvėje už mokinį. Kaip jauniausias mo
kinys, suprantama, jis turėjo apšluot spaustu
vę, apvalyt mašinas ir t. p.

Tarp 1833-1841 m. jis protarpiais dirbo 
spaudos darbą, o protarpiais — mokytojavo 
kaimiškoj mokykloj. Tame pačiame protar
pyje (1838-9 m.), jis redagavo savo gimtiniam 
miestely (Huntington) * laikraštuką “Long Is
lande)’.“ Būdamas 20 metų jaunuoliu, jis galu
tinai nusprendė eiti prie savo pašaukimo: būti 
laikraštininku.

Kaip matome, Walt Whitman oficialio mok
slo gavo labai mažai, nes tam kliudė sunkios 
gyvenimo sąlygos, — neturtas. Mokslą ir žino
jimą jis sėmė iš klasiškų rašytojų raštų ir iš 
paties gyvenimo. Būdamas genijalaus proto 
žmogumi, Walt Whitman greitai išsivystė į 
stiprią intelektualę jėgą, kuri buvo pastebėta 
ne tik jo gimtoje šalyje, bet ir svetur.

Pačioje šalyje tuomet buvo politinių refor
mų laikotarpis. Walt Whitman, būdamas aš
traus proto ir jautrios sielos, suprantama, ne
galėjo būti nuošaliai tų kovų, kurios buvo ve
damos prieš veltėdžius, už laisvę ir žmoniš
kesnį gyvenimą. Jis kėlė savo galingą balsą.

Mano šauksmas y r’ šauksmu kovos!

Iš Sietyno Choro 25-to

Metinio Koncerto
Rūpestingai rengtas Siety

no koncertas jau įvyko gegu
žės 20 dieną. Vėl galiu sa
kyti, kad choro iškilmės pa
vyko pilniausiai, kaip iš mo
ralės, taip ir materialės pusių. 
Turėta iš meno atžvilgio pui
kiausias koncertas.

Šį kartą nepaprastai pui
kiai pasirodė Bangos Choras 
iš Elizabeth o, kuriam vado
vauja jaunuolė Klimaitė, o pi
anu lydėjo Aldona Žilinskaitė, 
Aido Choro jaunuolė mokyto
ja. Atrodo, kad bangiečiai 
specialiai rengėsi taip skam
biai palinksmint publiką mū-. 
sų iškilmėse. Specialis nuošir
dus ačiū bangiečiams!

Pats Sietynas sudainavo 4 
dainas. Tačiau neišėjo taip 
gerai, kaip kitados. Sakoma, 
techniškų kliūčių dėlei. Bet 
sceną užtat pataisė choro so
listės: Bičkauskienė ir Stel
mokų Onutė, taip jau malo
niai, skambiai sudainuodamos 
po keletą dainelių, kad tik 
klausykis ir gerėkis.

Labai gražiai sudainavo trio ' 
jaunuoliai B. Žukauskas, W. 
šimelevičia ir Al. Dobinis, 
kuriuos sumokino gerb. sie- 
tynietis šimelevičia.

Liaudies kova už savo teises, troškimas lai
svės, žmoniško gyvenimo, žinoma, baisiai ne
patiko parazitų luomui: laisvė vergams — 
turčiams baisus daiktas. Todėl poetas sako:

Laisve, būk tu kitiems baisi—
Man tokia tu neesi!

Tas didžio talento ir didžios širdies žmogus 
buvo artimu idėjiniu draugu taip pat didžio 
ir garbingo šios šalies vyro, Abraham Lin- 
coln’o. Kūomet juodųjų jėgų sufanatizuoto 
John Wilkes Booth’o pikta ranka šūviu atėmė 
gyvastį Abraham Lincoln’ui, tai Walt Whit
man, tarytum savo širdies krauju, parašė ge
dulu giesmę kritusio didvyrio garbei, užvą- 
dindamas “O Captain, My Captain!”

Walt Whitman mirė 1892 m., Camden, N. J.
P. Balsys.

O jau kvartetas iš parinkti- 
nių sietyniečių: Bičkauskie
nės, Stočkienės, šimelevičiaus 
ir Mikionio, vadovybėj moky
tojos šalinaitės, taip malo
niai skambanti jų balsai žavė- 
te žavėjo klausytojus, kurie 
norėjo dar ir dar daugiau jų 
klausytis.

■A i
Brolis ir sesutė šimelevičiai 

(jaunas žiedas) maloniai 
skambino piano duetą iš 
operos “11 TrovKtore.”

Užbaigė programą rusų, 
choras. Nors programa tęsėsi 
virš dviejų valandų, bet pu
blika vis dar šaukė ir šaukė 
rusus dainuot daugiau. Tai 
puikūs dainininkai tie rusai ir 
skambios jų dainų melodijos, 
žymėtina, kad visus chorus 
vadovauja čia gimusios jau
nuolės mergaitės, jaunos, bet 
gabios muzikės.

Viduj programos teko gir
dėti kelis pasveikinimo žo
džius nuo svečio, tik ką atvy
kusios iš Lietuvos, žurnalisto 
Jui)zo Jurginio.

Ctrbro 25-to metinio kon- . 
certo pirmininkas skaitė ke
lis pasveikinimus chorui. 
Draugas J. Stanelis iš Ba
yonne, N. J., 184 W. 54th 
St., tai vienas iš pirmųjų cho? 
ro tvėrėjų, negalėdamas kar
tu su choru dalyvauti, auko
jo $5.00. Kadangi jo žodžiai 
lahai reikšmingi, tai čia pri- 
dėsiu tūlus:

“Sveikinu jus, draugai, su 
25 metų sukaktuvėmis jūsų j 
gyvavimo! Daug gero ir sun
kaus darbo jūs nuveikėt ir dar 
daug lieka jo nuveikti. Aš 
trokštu ir linkiu jums ant 
toliaus kaišyti gėlėmis dyg
liuotą kelią, kuriuomi darbo 
klasė eina prie žmoniško gy
venimo.”

Jausmingi ir daug reiškianti 
žodžiai draugo Stanelio. Ne
tikėta pasveikinimo telegra
ma gauta tik atidarius vaka
rą nuo senos veikėjos iš 
Worcester, Mass., d. M. Su
kackienės, ir buvo skaitoma 
ant steičiaus. Taipgi chorą 
sveikino mūsų senas rėmėjas

(Tąsa ant 4-to pasl.)
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AUŠRA VAKARUOSE

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

ku-

Išvažiavimo

ZE' BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J

4

I

Philadelphia, Pa

(Tąsa bus)
PASAULINĘ PARODĄ

MENO SKYRIAUS DALIS REPUBLIC BAR & GRILL
I

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Fairview Restaurant & Bar
Yalilionis ir Marcinkevičius

Savininkai

K

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Fa. į New 
Yorką arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti. \

kur
pa- 

taip,

savaičių be-
piknikų, ku-

Brooklyne,

čiami visi draugai skaitlingai 
dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

Kp. Sekr. J. B.

Žodis į Vietinius ir Apielinkes 
Draugus Apskričių 

Pikniko Reikalu

Lankydamies j svečius 
is Fennsy Ivan Įjos j New 
Yorką arba iš New 
Yorko j Pennsylvaniją 

užeikite.

New York Apylinkė
23 d. liepos (July 23rd),

suruošti parengi- 
puikią operetę

Pušyne.” Turėjo 
koncertus ir ke
lt ur buvo pa d a-

Visoki gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Pakcturienė) Savininko 

Alex Krupavičius 
Manager

Maspeth, 
visai arti 

Pasaulinės Parodos.

gana pa- 
morališkai, 
Ir dar tu- 
choras su 
mokytojas

veltui, žino- 
rengėjai, tą viską supras- 

visur labai nuoširdžiai

Svarbūs Susirinkimai
ALDLD 10 k p. susirinkimas 

įvyks 5 d. birželio, 3 vai. va
kare, Liaudies name, 735 Fair
mount Ave., Phila., Pa. Kvie-

; ‘ T’ ifif
Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

V

Ketvirtas puslapis

e>

(Tąsa)

II
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□--------------
(VI—1—39)

------------ Valstiečio Sūnus -----------
(Bruožai iš Francijos Revoliucijos)

“Ginčytis su juo pavojinga ir todėl nu
sprendžiau tik vieną tvirtinti, kad aš ją 
dar nesuspėjau nieko išmokyti, kad ji 
pas mane pirmu kartu. Povaliai De Mus- 
so nusiramino ir mes ilgai kalbėjomės 
apie Janiną ir jos motiną, pastarąją kal
tinome už viską. Ant galo nuspren
džiau, kad senis jau visai save valdo, 
prisiekiau jam, kad jo krikšto duktė nie
kados daugiau neperžengs mano slenks
čio, nuėjau pas Janiną, neva, kad ji atei
tų ir suramintų savo krikšto tėvą, o tik
renybėj, kad perspėjus ją, apie tai, ką 
aš seniui įkalbėjau,—kad ji yra pirmu 
kartu pas mane. Aš atvedžiau Janiną, 
bet senis ir vėl pradėjo ant jos rėkti. Ji 
gi nusišypsojo ir keistai pasiteisino:

—Na ir kas gi čia blogo tame, kad aš 
būnu,ten, kur būna ir mano krikšto tė- 
vaši?

“Tas pareiškimas taip užgavo senį, 
kad jis pradėjo bjauriai keikti ją, jos 
motiną ir mane. Ant galo piktumas jį 
užvaldė ir jis pradėjo Janinai grūmoti 
lazda. Mergina- pabėgo į kitą kambarį. 
Jis pradėjo vytis šaukdamas, kad dau
giau nei Janina, nei jos motina negaus 
jokios paramos, kad jis neprileis jų prie 
savo namų slenksčio. Aš bandžiau per
kalbėti jį.

—Jeigu aš sužinosiu, tu prakeiktoji 
ragana,—pareiškė jis, atsisukęs į mane, 
—kad toji ištvirkėlė ateina pas tave, tai 
jus abidvi pasiųsiu į ligoninę!

“Tą pareiškęs senis išėjo. Madamaseil- 
lė Lanson, taip nusigando to įvykio, kad 
ji daugiau nedrįso pas mane ateiti. Vie
nok ji mane gerbė.”

Taip pasibaigė ponios Gourdon’ienės 
pasakojimas.

(3)
Jaunas jūreivis susidomėjo. Jis su

prato, kad tai buvo meiliškas žygis. Jis 
rytą išeidamas ant paveikslo užrašė: “Aš 
norėčiau susipažinti su piešėja!” Vaka
re jis surado prikabintą prie durų pa
veikslą jaunos merginos. Tiesa, be'artis
tiško skonio, bet vis vien iš jo buvo ga
lima pažinti Janiną, būsimą Du Barry. 
Jūreivis vėl užrašė: “Kada piešėja ateis 
baigti paveikslą?” Janina jam atsakė: 
“Sekmadienio rytą.”

Taip jie susipažino. Janina tankiai 
būdavo jūreivio kambaryj. Ji reikalavo 
iš jūreivio užlaikymo su ta sąlyga, kad 
kaip tik pasitaikys jai geresnė proga, 
tai persiskirs. Ji tiesiai jam pareiškė:

—Aš tikiu į savo grožybės žvaigždę.
Ir tiesa, ji greitai persiskyrė su jūrei

viu Duvaliu ir suėjo gyventi su barzda
skučiu Lame. Ji persikėlė gyventi pas 

-Lamę, pasisamdė keturis tarnus, gražiai 
puošėsi, lankėsi j balius", spektaklius, ku
rie baigdavosi pasivaikštinėjimais sode 
arba už miesto. Čia buvo išrasta naujas 
moterų plaukų sudabinimas, kuris vė
liau veik visą pasaulį sužinojo po vardu 
“La Du Barry” sutaisymas. Barzdasku
čio turto neilgam išteko. Jis nusiban- 
krūtino ir pabėgo į Angliją.

LAISVI

kas šiemet yra labai daug pa
gerintas, taip, kad automobi
liam, šokiam ir žaislam yra 
pakankamai vietos.

Vietiniai Draugai

Birželio 6 įvyksta LDS su
sirinkimas. .Birž. 20 d. įvyks 
ALDLD ‘susirinkimas, šiuose 
susirinkimuose abiejų kuopų 
draugai ir draugės būtinai da
lyvaukite, nes šis piknikas rei
kalauja daug spėkų. Reikės 
nemažai darbininkų, taipgi 
turėsime pasiskirstyt darbus ir 
išdirbti planus taip, kad nebū
tų jokių keblumų publikai su
sirinkus.

Į šiuos susirinkimus draugai 
sueikite anksti, kad galėtu
mas apdiskusuoti kaip 
riuos dalykus, ir kaip 
geriausia viską tvarkyt.
Laikas Jau Rengtis Prie Dien
raščio “Laisvės

---o— •
Liet. Kom. Frakcijos susi

rinkimas įvyks 4 d. birželio, 
3 vai. po pietų, ant Loman 
Hill, labai gražiam parkutyj, 
tarpe Spring Garden ir Gi
rard gatvių, prie pat Scuncall 
upės. Visi draugai ir pritarė
jai kviečiami dalyvauti, nes 
apart organizacijos reikalų, 
bus. labai svarbios diskusijos.

Kp. Org.

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

Brooklyn, N. Y.
2 d. liepos (July 2nd) įvyks 

dienraščio “Laisvės” piknikas. 
Jis bus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avenues, 
N. Y. Tas parkas 
prie

šeštadienis, Birželio 3, 1939

Dėl Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
4

Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

Siūtais ir Topcoatais
VISI naujų madų ......... VISI naujo drabužio

Tinkamų Mierų Dėl Visų

10.95
14.50Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai

Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 
t Williamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 metais
* * Išdirbėjai Geriausių Drabužių

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

* * *
Janina “nusigando” savo krikšto tėvo 

ir daugiau nėjo pas Gourdonienę. Bet 
ji susirasdavo sau* “meilužius” ir be 
Gourdonienės pagelbos.

Ketvirtame aukšte gyveno jaunas ir 
gražus jūreivis Duvalis. Janina matė jį 
kiekvieną dieną ir nusprendė užvaldyti 
jo širdį ir kišenių. Kad atkreipti į sa
ve atydą, ji pavartojo gudrų būdą: Ja
nina nupiešė jūreivio paveikslą, tiesa, 
pusėtinai be skonio, ir prikabino prie jo 
durų.

Janina persikėlė gyventi pas savo mo
tiną. Motina turėjo kiek įplaukų iš ap
tarnavimo ligonių. Bet svarbiausios jos 
įplaukos buvo Paryžiaus gatvėj. Duktė 
ir motina abi naktimis “žvejojo” Pary
žiaus gatvėse. Kartą jas areštavo slap
tas policininkas. Atsipirkti' pinigų nebu
vo., Janina bandė išlošti pagelba savo 
grožybės, žvaigždės, pradėjo meilintis 
prie policininko, bet tas buvo tokis šal
takraujis, kad nepaisė ir jas vedė į po
licijos stotį, čia atsirado katalikų ku
nigas, kuris jau pirmiau sekė motiną ir 
dukterį. Jis pareiškė:

—Tai mano giminaitės. Aš atsakau 
už jas. Jūs galite suprasti, kad mano, 
kunigo, stonas neleidžia pataikauti pro
stitucijai! — Tuo kartu šešis frankus 
įspaudė policininkui ir tas paliko jas 
laisvas. Tai buvo ne kas kitas, kaip bu
vęs franciškonas minykas Anž, Janinos 
tėvas.

Jau tik keletas 
liko iki “Laisvės” 
rie atsibus vienas 
kitas Maynard, Mass. Bet kaip
vietiniai, taip apylinkės kaip 
kurie draugai, matyt, mažai 
rūpinas apie tai. Tas, draugai, 
labai prastas apsireiškimas 
mūsų tarpe. Prasidedant šio 
mėnesio susirinkimam, turime 
pakelti šį klausimą būtinai.

Reikalas jau išrinkti komisi
jas organizuoti b.usus ir šiaip 
privatiškas mašinas kelionei ;į 
“Laisvės” išvažiavimus. Jeigu 
kaip kurie draugai nesigaili 
išmesti po keletą dolerių dėl 
privačių parių ir visokių su
kaktuvių, tai kur kas daugiau 
turėtų nesigailėti išleist koletą 
doleriu savo dienraščio nau- V
dai. “Laisvė” daug patarnąu- 1 
ja mums veltui. Todėl nepa- | didžiojo New Yorko apylinkės 
rnirškime, draugai, ir jos.

Menturis.

Boston Apylinkė
d. liepos (4th of July) 

dienraščio “Laisvės” naudai 
piknikas bus Mayntu’d, Mass. 
$200 skiriama dovanom prie 
įžangos bilieto. Pirma dovana 
$50. Bus šokiai, gros gera orr 
kęst ra.

pažangiųjų organizacijų aps- 
| kričiai rengia traukiniu eks- 
I kursiją į Nolan’s Point Park, 
N. J. Ta vieta yra prie Hopat
cong ežero. Traukinis eis iš 
Jersey City per Bayonne ir 
Elizabethport. Iš Newark, rei
kės atvažiuot į Elizabethport 
kitu traukiniu ir čia persimai
nyti ant ekskursijinio. Kelionė 
$1.00 |į abi pusi.

Atdara Iki 2-rai vai. ryto. įžanga veltui.—No Cover Charge.

s 
£ 
£ IGNAS SUTKUS

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST.

3
S 
J

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
d. Petras Kazakevičia su do
leriu ir reikšmingais žodžiais.

Širdingas ačiū publikai už 
atjautimą, taipgi chorams ir 
jų mokytojoms ir visiems pro
gramos pildytojams varde 25 
metų Sietyno darbuotės dai
lės srityje. Reporteris.

Hartford, Conn.
Iš Mūsų Kolonijos Menininkų 
Praėjusio Vajaus ir Žieminio 

Sezono Veiklos
, Žinoma, vajus turėjo būti 

kur kas geresnis, jeigu visi 
veiklesnieji nariai būtų supra
tę reikalingumą dirbti vajuje. 
Bet vis tiek, atiduodant kre
ditą mūsų jaunuoliams, jie 
prisikalbino prie choro ir sy
kiu prie orkestros apie 15 
naujų menininkų. Tačiau 
mūsiškis choras nustumtas net 
į septintą vietą laimėtojų. Tai 
iš neapsižiūrėjimo paties M. 
S. Centro.

Va tik viena pastabą. Juk 
buvo daug rašyta “Laisvėje,” j chorui
kad per hartfordiškių pasi
darbavimą, prigelbstint drau
gui V. Valaičiui, likosi su
tvertas Torrington, Conn., 
jaunuolių choras. Tas buvo 
sausio mėn. šių metų, ir ne 
Už ilgo prisirašė prie Meno 
Sąjungos. ‘ O vajus prasidė
jo gruodžio mėnesį, pereitų 
metų. Tai aš nesuprantu, iš 
kur gi atsirado negimusiam 
chore 19 senų narių ?

Nu, tegul tas pasilieka pa
moka dėl ateinančio vajaus.

Dabar aš pabrėžiu trumpoj 
sutraukoj mūsų menininkų ap
lama veikla, kas buvo nu- 
veikta praėjusios žiemos sezo
ne. Aš nerašysiu atskirai cho
ro ir orkestros darbų, kadan
gi kone viskas sykiu buvo 
veikiama ir tas pats mokyto
jas draugas Vincas Visockis 
jų programas prirengė.

I. Išpildė gražią programą 
—koncertą, kuris "buvo su
rengtas tarptautiniai paminė
jimui 21 metų nuo įsikūrimo 
Sovietų Sąjungos.

II. Torringtone turėjo suren
gę pavyzdingą koncertą, ku
riame net likos sutvertas Jau
nuolių choras.

III. Manchesteryj išpildė 
programą koncerto, kurį su
rengė antras skyrius Lietu
vos Sūnų ir Dukterų pašalpi- 
nės draugijos.

IV. New Britaine dalyvavo 
lietuvių radio stoties progra
moj, kurią veda ponas Rėkus.

V. Torringtone buvo antru 
sykiu pagelbėdami jaunučiui

i išpildyti koncertinę 
programą dėl sukėlimo finan
siškos pagelbos jo pasilaiky- 
mui.

VI. Ukrainiečių darbininkų 
organizacijų surengtame kon
certe taipgi nemažai atsižy
mėjo.

VII. Ir dalyvavo programoj 
vietinio Lietuvių Ukėsų Kliubo 
vakarienėj, kurios visas pel
nas buvo skiriamas dėl pa
statymo naujos svetainės.

Man pačiam teko dalyvauti 
visuose paminėtuose parengi-

i m u os e. Tai buvo 
sėkmingi, kaip 
taip ir finansiškai, 
riti priminti, kad 
orkestrą ir sykiu 
visur patarnavo 
m a
darni, 
menininkus priėmė ir vaišino. 
Menininkai neužmiršo ir dėl 
savo naudos 
mų. Sulošė 
—“Vestuvės 
didelius du 
lėtą šokių,
ryta sykiu apie $300.

' Tai taip mūsų menininkai 
besidarbuodami užbaigė žie
minį sezoną. Ir dar turiu pri
minti, kad tuo pačiu sykiu 
jie gerai prisirengė su nau
jomis dainomis ir muzika dėl 
vasarinių išvažiavimų.

New Haven, Conn

Kai Į) žinoma, apskričių 
naudai piknikas įvyksta birže
lio 25, Indian Grove, West 
Haven, Conn.

Kolonijų draugai, aplaikę 
garsinimus, nepadėkite 
nors visą pluoštą, bet 
skleiskite tarp lietuvių
kad kiekvienas jūsų kolonijos 
lietuvis žinotų apie šį pikni
ką. Kuopų draugai, stengki- 
tės, kad iš jūsų kolonijų pri
būtų kuo daugiausiai žmonių.

Taip dirbdami, draugai, ga
lėsime tikėtis gerų pasekmių.

Indian Grove lietuvių par-

Lietuvių Įstaiga prie 
Pasaulinių Fėrų AND

£ 
E

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

tm tni w tnt era tra trw tm tni tm tm tm tm mt ww tnt tra

Geri Steikai ir Kitpki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine budinko, 

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.
Telephone: Ilavemeyer 9-9115

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

t 
Savininkas

izika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC
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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, patarnavimas^ bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

FRANK DOMIKAITIS

417
RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Eur^piiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs,, 

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

Atdara Nuo Ankšti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas, 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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, šeštadienis, Birželio 3, 1939

Dr. A. L. Graičūnas, vete
ranas veikėjas, jau atidarė 
savo gražiai įrengtą ofisą 
naujoj vietoj—3312 So. Hal- 
sted St. Ofisas ant antru lu
ini. €

Daktaras pacientus priima 
nuo 8 iki 10 ryte ir nuo 6 
iki 9 vakare. N. D.

dėl žemės siūbavimo, bet dėl 
josios ašies pakrypimo, kuris, 
kiek tai vienų metų laikotar
pis leidžia įžiūrėt, savo pozi
cijos nepakeičia.”

Kurie ten aiškinamu dalyku 
domitės, malonėkite straips
nio antrą paragrafą perskai
tyt su čia pataisytu sakiniu.

S. V.

Baltimore, Md.
“Laisvės” naudai piknike, 

28 d. gegužės, kurį rengė Bal- 
timorės lietuvių organizacijos 
ir skyrė dovanas prie įžangos 
bilieto, tai jas laimėjo sekanti 
asmenys:

Pirmą dovaną $20, O Lau- 
kienė, 3729 Wilkins Avenue, 
Baltimore, Md. Serija 133, no. 
15.

Antrą dovaną $15, K. Ja- 
nuškevič, 8005 Eastwick Ave., 
Philadelphia, Pa. Serija 5, 
no. 5.

Trečią dovaną $10, Stela 
Paul, 1638 N. 4th,St„ Phila
delphia, Pa. Serija 4, no. 14.

Ketvirtą dovaną $5, Geo. J. 
Laber, 525 N. Decker Avė., 
Baltimore, Md. Serija 61, no. 
11.

Penktą dovaną $5, J. Mu- 
lenčius, 718 Coldwell St., 
Chester, Pa. Serija 268, no. 
8.

šeštą dovaną $5, W. Ka- 
mansky, 20 Porkin St., Balti
more, Md. Serija 202, no. 13.

Septintą dovaną $5, W. Liu- 
za, 209 Redwood St., Balti
more, Md. Serija 195, no. 5.

Aštuntą dovaną $2.50, Jo
sephine Mirgilino, 1121 Proc
tor St., Baltimore, Md. Seri
ja 190, no. 17.

Devintą dovaną $2.50, An
thony Gross, 112 S. Frede-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
RADIO

Ig. Kubiliūno Radio programa bus 
girdėta sekmadieni, birželio 4 d., iš 
stoties WMEX, 15Q0 kc. Pradžia 
10:45 ryto. Programoje dalyvauja 
Ona Baltrušiūtė, dainininkė, Al Ste
vens Orkestrą, Ignas Kubiliūnas, 

Į Elena Žukauskaitė ir Olga Šukiūtė. 
Prašome pasiklausyti.

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, birželio 6 d., 8 v. v. Visi 
nariai prašomi dalyvauti, nes turėsi
me daug reikalų apkalbėti kas lie
čia. spaudos pikniką. (128-130)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kuopa perkėlė savo susi

rinkimus iš pirmo sekmadienio kiek
vieno mėnesio (2:30 vai. po pietų) 
į pirmą trečiadienį kiekvieno mėne
sio, 7:30 v. v. Todėl sekantis susirin
kimas įvyks trečiadienį, birželio 7 
d., 7:30 v. v., 15-17 Ann St., Ilar- 
risone. Visi draugai kviečiami da
lyvauti, nes turime daug svarbių rei
kalų apkalbėti. — Sekr. K. K.

(128-130)

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia puikų pikni

ką, įvyks sekmadienį, birželio 4 d. 
pas Mačiutą, ant Green Rd. Pikni
kas bus įdomus su daug žaislų ir 
juokų visiems. Kviečiame visus daly
vauti. Įžanga 20c. Lyros Choras.

(128-129)

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

madienį birželio 4 ’d. Valinčiaus 
ūkėje, (pas Petraitį). Rusas išeis 11 
vai. ryto nuo kampo E. Market ir 
Sherman gatvių. Visi prašomi daly
vauti. — Rengėjai. (128-129)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, birželio 1 d., 
4634 Milnor St., pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai dalyvaukite su
sirinkime. P. Mickienė, Sekr.

(126-129)
rick St., Baltimore, Md. Se
rija 199, no. 20.

Dešimtą dovaną $2.50, 
George Bender, 712 Portland 
St., Baltimore, M d. Serija 
157, no. 10.

Vienuoliktą dovaną $2.50, 
Enoch White, 2257 Philip St., 
Philadelphia, Pa. Serija 30, 
no. 8.

Pikniko Komisija.

Labai Bloga Klaida
Vakarykščios laidos Įvairu

mų Puslapyj tilpusiam straips
ny.) Neryškus Aiškinimas “Že
mės Siūbavimo” įvyko labai 
bloga korektūros klaida — 
taisant išmesta reikalinga ei
lutė, be kurios sakinys išrodo 
pilnu, bet labai neteisingu.

Nuo viršaus antram para
grafe tarp penktos ir šeštos 
eilučių išmesta eilutė: “siūba
vimo, bet dėl josios ašies pa-”

Su šia eilute tas sakinys 
turėjo būt: “Bet sezonai, 
metlaikiai, įvyksta visai ne

. PLYMOUTH, PA.
LDS 60 kp? ir ALDLD 97 kp. ren

gia pikniką, sekmadienį, birželio 4

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.

Dr. Herman Mendlowitz ,
S3 Metai Praktikos j

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas K. 23rd Street

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. Jlūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

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

LAISVI

DR. MAXWELL MILLMAN

VARPO BX’PTUV®WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

237

T"

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Telefonas Foxcroft 9-6901

CHRONIŠKOS

GYDOMOS NAUDOKITĖS PROGA! TAI YRA RIBOTAM LAIKUI.

NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAMINACIJAI TUOJAUS.

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

West Haven Beers & Ales, Ine
AGENT FOR: 

Hcnsler 
R. & H. 
VVehle

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausiai sulyg vėliausios estetikos dekoruojame ma

liavom arba išpopieruojame kambarius.

Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

d., Wende’s Park, St. Mary’s Rd., 
Hanover Twp., Pa. Turėsime skanių 
užkandžių ir gėrimų. Taipgi bus ge
ra orkestrą šokiam. Vieta yra labai 
puiki, pirmiaus buvo žinoma kaip 
Lenavičiaus farma, randasi netoli 
St. Mary’s kapinių. Kviečiame visuo
menę dalyvauti. — Rengėjai.

(128-129)

Lietuvių: Kuro Kompanija 
{DEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

West Haven Beers & Ales, Inc
Garbingai pristato importuotus 
produktus pasauliniai garsius.

Beer 98 North 7th Street
A,cs Brooklyn, N. Y.Porter J ’

Telephone EV. 7-5471

LIGOS

(IŠTYRIMAS VELTUI)

DR. ZINS 
įsisteigęs per 25 Motus 

110 East 16th St., N. Y. 
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M. 
Sekmadienį 9 iki 3.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Centrai SkvSro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

MŪSŲ UŽEIGA 
Kai jūs atvyksit į New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Parodą, tai užeikit pas 

BAR, GRILL 
and 

RESTAURANT 
518 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Gaminam valgius ir turime 
Amerikos išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

LIETUVIU ATLETU
KLIUBAS I

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy A ve.
Brooklyn, N.Y.

Tel.
Ev. 4-8041

VALGIAI IR 
GĖRIMAI

KRAUJO, ODOS, IR NERVU LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MĖŠLAŽARNĖS NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LĖS LIGOS. Chroniškos ir stai
gios ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man iš
aiškinti jums jūsų ligą..

Kraujo ir šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI 
Ant Išmokėjimo, Jei Norima

Penktas puslapis

HABERBUSCH & SCHIELE’S
I ' ,

Sphinx! Stoutland Extra Ales
GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus. *

Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 uncijų bonkutėse

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS
Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

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

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

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

PAINTERS A CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbai 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO 
Keptu’ves

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, maliavpjimo ar popieravirno 

klauskite mūsų aprokavimo

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

Refrigerator Bargains
(Šaldytuvai Nužemintom kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (ice box), nepaisant 
kaip senas ar mažas jis būtų, kad ir užlanginė dėžė.

Visokių išdirbysčių šaldytuvai (refrigerators). Jūs 
galite nusipirkti didžiausį šaldytuvą už taip žemai 
kai $3.50 į menesį. Pamąstykite! Juk. tai pigiau, 
negu kad ice-box-sis kainuoja per menesį.

Panelė BIRUTĖ GAIŽAUSKAITĖ, kuri jums patarnaus, suteiks 
visas informacijas jūsų patogumui. Jei jūs gyvenate per toli, tai 
mūsų reprezentatorius atvažiuos pas jus su automobiliu ir atsiveš 

jus į 'mūsų showroom (parodos kambarį).

Tuojau šaukite EV. 7-6111
4-6562

CHARLES D’ORAZIO & SON
139 Meeker Ave. 664 Grand Street

Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

x . Vincas J. Daunora
APTIEKORIUą.

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

^229tBEOFjORCC^Ą*CEr

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 Cakty 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen* 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato, 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Tom Mooney Buvo Iškilmingai Sutiktas Stotyje;

Jo Prakalbos Bus Birželio 5-tą, Gardene
“Kunigišką Motiną”

Patraukė Teisman
KVIEČIAME!

sau ir savo šaliai.
Vakare bus trumpa progra

ma, užkandžių, gėrimų, tad 
kiekvienas galės su draugais 
pasivaišinti. Įžanga 25c. Vai
kams nemokama.

Komisija.
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LOGAN BAR and GRILL
VINCAS KARLONAS
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o

□

Mooney pribuvo
Grand Central 

čia buvo sutiktas 
tūkstančių švil

pio) ančių, šaukiančių 
verkiančiu

pažint 
nepažint, 

panašus į paveiks- 
matytą. Vos pašilo-

Birželio 1-mos popiečio 5-tą 
vai. Tom 
New York p 
stoti n ir 
apie 20-ties 
piančių,
ir iš džiaugsmo 
newyork iečių.

Netruko masėms 
Mooney, 
jis visai 
luose
džius vartuose, minios milži
niškos stoties asloje, laiptuo
se, balkonuose sujudo audiin- 
gon ovacijom Palipėjęs laip
tais ant balkono, Mooney at
sigrįžo ir pasveikino minią, 
paskui nuvestas laukiančion 
mašinon ir minios nulydėtas 
Lincoln viešbutin.

Viešbučio balkone jis ke
lioms minutėms pasirodė su 
keliais unijų valdais palydo
vais ir pasveikino iškeltais 
aukštyn jam įteiktais raudo
nų rožių bukietais ir dideliu 
gėlių raktu. Po to minia skirs
tėsi namo, o kiti dar vis rin
kosi, manydami po darbo su
spėsiu iškilmėsna.

Ne visi newyorkieciai džiau
gėsi Mooney pribuvimu. Kam 
nemiela darbininkai ir jų lai
mėjimai, tie baisiai pyko.

Netoli vieno puošnaus vieš
bučio pasigii’do baubimas. Iš 
tolo sunku buvo suprast, kame 
dalykas. Gatvės poroj vietų 
matėsi vandalų nazių svasti
komis išdegutuotų langų, vis
ko* buvo galima tikėtis. Pri
skubinu artyn. Apvalus, išpur
tęs, rodos oda truks, nupucuo- 
tas ponas, ant kurio keliolika 
dolerių savaitėj gaunąs darbi
ninkas gal ištisas valandas 
prakaitavo kol nugarą iškasė, 
šaukė ant maršuotojų, pra
vardžiuodamas “raud o n ų j ų 
gauja” ir nevartotinais epite
tais. “Nepavydėtinas paveiks
las!” juokavo praeidami mar
šu oto j ai.

Tikrenybėje gi tie “raudo
nieji” tai buvo majoro La- 
Guardijos iš Ah'1 of L, CIO, 
NepriguĮmingu Unijų ir Dar
bo Departmento viršininkų 
paskirtas komitetas ir jo su
mobilizuoti žmonės, kiek jų

Žinios apie Aido Chorą

Pereitą sekmadienį aidiečiai 
linksmai laiką praleido LMS 
3-čio Apskričio Dainų Dienoj, 
kuri puikiai pavyko visais at
žvilgiais. Aidiečiai savo gra
žiai skambančiomis daino
mis linksmino netik pikniko 
svečius, bet ir važiuojant bo
su daug svetimtaučių, važia
vusių gretimai buso, gėrėjosi 
skambiomis lietuviškomis dai
nomis.

aidiečiai vėl 
Neck, L. I. 
Pirmyn kon- 
Aidas pildys

Šį sekmadienį 
traukia į Great 
Ten įvyks Choro 
certas, kuriame 
dalį programos.

Per tūlą laiką buvę pasi
traukę iš choro dabar sugrįžo 
dainuot draugai Pranas Yakš- 
tys ir Anna Vaznytė. Tai 
puiku. Aidiečiai laukia, kad 
ir kiti draugai taip padarytų.

Aido Kordsn. G. K.

Radio Programa

šeštadienį, birželio 3 
5:30 popiet, J. Valaičio 
damoj radio programoj 
nuos Violetos Tamkiūtės 
damas Brooklyno lietuvių 
Operetės Choras.
. Valaičio programos būna 

s antradieniais, ketvirtadieniais 
Ir ' šeštadieniais iš stoties 
WCNW (1500 kcs.).

d., 
ve- 

dai- 
ve-

galima sumobilizuot viena 
diena. Komitetas susiformavo 
tik diena prieš Mooney atvy
kimą. ‘ i

Išgirskite Mooney
Mooney prakalbos įvyks šį 

pirmadienį, birž. 5, 7:30 vai.

Madison 
50th St. ir

Komitete, 8 
501, ir prie

Square Gardene, 
8th Avė., N. Y. 
83c, $1.10 ir $1.- 
gaunami Mooney 
E. 41st St., Room 
salės. R.

Mrs. J. Carbone, 1558 69th 
St., kunigavo savo įsteigtoj 
“stebuklingoj” bažnyčioj ir 
turėjo 200 parapijom]. Tarp 
kitų “stebuklų,” jinai sakius 
galinti pagelbėt meilės išsiil
gusioms pavieniams gaut pa
čią. Dabar tūlas Nicosia, bar- 
berys, apsiskundė teisme, kad 
kunige iš jo paėmė $557, bet 
negavo pačios neigi pinigų at
gal. “Stebukladarė” Carbonie- 
ne sulaikyta po $1,000 kauci
jos.

Mantonas j Metus Sutaupė Virš Milioną Doleriu; 
0 Jo Metine Alga Buvo Tik 12,500 Dolerių

Parodos Žinios

ir Smithas, 
simpatijomis 
John J. O’ 

veikla

laivu c

Couit
Man

is Lotsch

Alfred E. Smith buvo pir
muoju išmestojo teisėjo Man- 
tono liudininku dabar besitę
siančioje byloje, kurioje Man
tonas kaltinamas ėmime ky
šių. Smith sakė pažįstąs Man- 
toną per 30 metų. Jis esąs 

j puikios reputacijos žmogus.
Prokuroras Cahill, beje, 

priešinosi statyt Smithą liudyt 
apie Mantono pobūdji, kuomet 
“džiūrimanai” Mantono dar 
nematė. (Mat, jei turi pinigų 
ir advokatu — nėra reikalo 
pačiam teisme sėdėti ir ner
vus gadinti klausant kalbų, 
tad Mantonas ir nesirodo tei
sėjams.)

Smithą sekė John W. Da
vis, kuris, kaip 
žinomas savo 
Liberty Lygai;
Connor, kurio griežta 
prieš visus pažangius įstaty
mus pereituose kongreso rin
kimuose jam kainavo kongre
se vieta; R. Desvernine, Cru
cible Steel Co. prezidentas; 
kun. G. B. Ford, katalikų pa
tarėjas Columbia Universite
te; A. J. Talley, buvęs tei
sėjas, ir E. McCormick, 
operatorius.

D. E. Roberts, Circuit 
raštininkas, liudijo, kad 
tonas pasitraukęs
bylos. Ji buvo viena iš tų, ku
riose 
ėmęs kyšius.

Po visų tų buržuazijos pa
laimintųjų asmenų liūdymų 
apie Mantono “puikų pobūdį 
ir pasivedimą,” sekamą dieną, 
galop, parodyta teisme ir pa
ti bylos figūra — Mantonas. 
Jis pasodintas liudininko suo
le ir J. V. prokuroras Cahill 
jį kvotė.

Tuose kvotimuose, nors pro
kurorui klausimų sritis buvo 
rubežiuojama, vistik iškelta ir 
pats buvęs teisėjas Martin T. 
Manton pripažino, kad Į ma
žiau metus laiko jo finansai 
pągerėjo pusantro miliono do
lerių, nors teisėjo algos jis 
gaudavo tik $12,500 į metus.

Prokuroras Cahill iškėlė 
faktą, kad birželio mėnesį, 
1934 metų, Mantonas prisie
kė turįs $750,000 skolų, o ge
gužės mėnesį sekamų metų, 
jau sakėsi turįs $750,000 gry
no turto. .

Kvočiamas Manton užsigy
nė kyšininkystės ryšių su Wm. 
J. Fallon, kuris vadinama 
Mantono “tarbelninku.” Fal
lon yra prisipažinęs kaltu bu
vęs jieškotoju ir priėmėju ky
šių už prižadėjimą patenki
nančių nuosprendžių teisme. 
Manton sako, kad Fallon tik 
buvęs, skolintoju jo įvairioms į 
korporacijoms.

Manton prisipažino gavęs j 
pinigų iš Lotsch, bankieriaus, I 
bet sakė, kad tai buvus pasko- į 
la ir ji pilnai atmokėta. Gi i 
patsai Lotsch liudijo, kad jie 
davęs Mantonui $10,000 per
duot teisėjui Thomas kaipo 
atlyginimą už nuoisprendį 
pusėn.

Mantonas kaltinamas

JO

Atidaryme čechoslovakijos 
paviliono majoras LaGuardia 
pasakė:

“Kaipo majoras šeimininko 
miesto, turiu už privilegiją ir 
garbę atidaryt gyvą ir daug 
išreiškiančią parodą gyvos, 
viltingos ir drąsios liaudies.” 
Gi I)r. Benes, čechoslovakijos 
respublikos prezidentas, pa
reiškė, kad jų pavilionas at
stovauja “laisvą ir nepriklau
somą čechoslovakiją netoli
mos praeities ir laisvą ir ne
priklausomą Čechoslovakiją 
artimos ateities.” Jie įsitiki
nę, kad hitlerizmas turės

Nuogalių Karalienes 
Rinkimai

Parodos Cuban Village kon- 
cesijonieriai buvo paskelbę 
aktą, kuriuomi maždaug le
galiai galima būtų parodyti 
kuo daugiausiai apynuogių 
gražuolių — žadėjo rinkt 
“karalienę.” Būriai merginų 
pasipylė ant estrados. Pasisu
ko Queens policija ir keletą 
jų areštavo, sakydami, kad 
nuogumas nepadoru. Karalie
nė liko nerinkta.

Trečiadienį parodą atlankė 
116,832.

Išvyksta Lietuvon
šeštadienį, birželio 3 d., 12 

vai. per pietus, švedų laivu 
Kungsholm, į Lietuvą grįžta 
Lietuvos laikraštininkas Ka
zys Obolevičius, Amerikoj 
lankęsis per 7 mėnesius.

REKORDINIAI KARŠČIAI

Iki keiptos dienų atgal vis 
dar reikėjo vaikščiot su kai
liniais, bet už tai dabar oro 
komanda atsimoka šiluma. 
Gegužės 31-mą oficialiai re
kordai rodė 91 laipsnį, karš
čiausia gegužės 31-ma bėgiu 
43 
96

metų. Vietomis buvo iki 
laipsnių.

MIRE
Simon Koces, 55 m. amžiaus, 

mirė gegužės 31 d., namuose, 
47 Little St. Kūnas pašarvo
tas po virš minėtu antrašu. 
Laidos birželio 3 d., Šv. Jono 
kapinėse.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Gerai Patyrę Barberial

Visi Brooklyno lietuviai, 
suaugę ir jaunimas, vyrai ir 
moterys, esate kviečiami atsi
lankyt “Laisvės” salėn šio 
sekmadienio vakarą, birželio 
4-tą. čion įvyks smagus va
karas moterų įsteigtos anglų 
kalbos-rašybos ir pilietybės 
mokyklos studentėms-stud eli
tams pagerbti.

Dabar visame civilizuotame 
pasaulyje (apart valdomo fa
šistų ir reakcininkų valdžių) 
aukštai gerbiami siekiantieji 
apšvietos. Amerikos nauja- 
dalybinė valdžia irgi nori, 
kad liaudis būtų apšviesta ir 
pati savo šalies 
jisipilietintų. Dėlto 
pilečiams pagerbt 
nalę dieną įsteigė,
so jau aišku, kaip 
mums pagerbt savo studentus, 
tą būrį žmonių, kurie po sun
kaus dienos darbo vakarus 
praleidžia mokykloje, kad ap- 
sišviest ir būt naudingesniais

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grosernė ir Delicates

sen. Labai geras biznis, gyvuoja 10 
metų, didelis sandėlis. ’ Galima pada
ryti $300 j savaitę. Renda už krau
tuvę' sykiu su 5 kambariais $58.00 j 
mėnesį. Parsiduoda pigiai, už $1500. 
Viskas išmokėta. Kreipkitės: S. Ro
sen, 181 Plane St., Newark, 
Telephone Market 2-7974.

(128-130)

N. J.

irParsiduoda Gasoline stotis 
mas gražioj vietoj. Parduosiu 
bai prieinamą kainą, nes turiu tuoj i 
parduoti. Priežastį pardavimo suži
nosite ant vietos. Taigi, kas norėtų 
tokį pirkinį, atvažiuokite pasižiūrėti 
arba laiške klauskite daugiau infor
macijų. A. K. Kuchauskas, 866 High
land Ave., Waterbury, Conn.’ 

(128-133)
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Didelė ir gražiai įrengta svetainė baliams, 
vestuvėms ir įvairioms parems. Gera virtuvė, 
todėl ypač patogi salė vestuvėms ir parems.

Pakeliui per Maspethą važiuojant j 
PASAULINĘ PARODĄ

Dancing Wednesday, Friday and Saturday
Kariono įstaigos antrašas:

61-28 GRAND ST. MASPETH, N. Y.
LABAI PATOGUS PRIVAŽIAVIMAS Iš VISUR
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SKELBKITĖS “LAISVĖJE
Office Phone

EVergreen 8-1090
Inside Phone

EVergreen 4-6485

tvarkytoja, 
naujiems 

net nacio- 
Iš to vi- 

svarbu

Parsiduoda didelė ūkė, Princeton, 
N. J. Yra 45 akrų, labai gera žemė. 
Kaina stebėtinai prieinama. Ūkė ne
toli didelio kelio. Galima pasidaryt 
tinkamą gyvenimą. Priežastis parda
vimo—senatvė. Dėl daugiau infor
macijų, prašau kreiptis prie: J. Au
gulis, 29 Stagg St. Brooklyn, N. Y.

(126-131)

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

SUSIRINKIMAI
GREAT NECK, N. Y.

LDS 24 kuopos susirinkimas j vyks 
pirmadienį, birželio 5 d., Kasmočių 
Svetainėje, 91 Steamboat Rd., 7:30 
vai. vakaro. (Prašome narius laiku 
susirinkti, nesi po susirinkimo įvyks 
sveikatos paskaita. Taipgi kviečiame 
ir ne narius/dalyvauti išgirsti pas
kaitą. Beje, nariai, kurių duoklės ne
mokėtos, prašome užsimokėti.—Kom.

(129-130)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo senų pažįstami} Vi- 
santinos Timinskaitės ir Onos Sta- 
naitukės. Mes visos sykiu atvažia
vom iš Lietuvos. Prašau jų pačių 
atsišaukti arba kas žinote kur jos 
randasi pranešti man, būsiu labai 
iėkinga. Turiu svarbių reiklų su 
iom.
Wood

Liudvika Rinkevičiūtė, 1030 
Ave., Linden, N. J.

(129-131)

Aš, Ona (Šetaitis) Rimkiene, pa
jieškau brolio sūnų, Juozą Šetaitį, 
paeina iš Kalpokų kaimo. Tailpgi 
Kastancijos Krapavickienės iš Rekš- 
čių Mlaimo. Abu,..paeina iš Tauragės 
parapijos. Girdėjau, kad gyveno 

[Chicago apylinkėje. Malonėkite atsi
šaukti ąrba kas žinote apie juos, 
prašau pranešti, už ką būsiu dėkin
ga. Turiu svarbių reikalų. Ona Rom- 
kienė, 1064 Hancock St., Brooklyn, 
N. Y. (128-129)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai: $3.00, $3.50 ir $4.00 į savaitę. 
Galite šaukti telefonu: MAin 4-2632, 
arba kreipkitės pas C. Brown:

FURNISHED ROOMS
79-81 Henry St., Brooklyn, N. Y.

Pusė bloko nuo St. George Hotel.
(121-138)

Pasirandavoja 4 kambariai, ant 
antrų lubų. Renda $16.00. Telefonuo- 
kite Stagg 2-1234 arba kreipkitės po 
antrašu: 95-97 North 1st St., Broo
klyn, N, Y. (129-134)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Bales 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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

RHEA

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu graviu ir pavieniu.
Ii senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau
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.x Glenmore *-61*1

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

.. 168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717*
Tel. Triangle 5-3622

Puiki Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Gran St., Brooklyn

anager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Wne

lįitjuors

Gaminam valgius ir 
t u r iin e Amerikos 
išdirhiino ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir .gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S

FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubą

Kliube 8«u- 
;te t'UroS

’J. e tuvius
. deg‘lneS.’ 

valg»» «c’ 
rimų

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius
TELEFONAS

EVergreen 4-9672

■illllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIinillllllNIlIflIlIlIlIlIlIffl

g Namų Rakau d ų Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

(Kampas Roebling St.)

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

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui 

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui
"Special

miuLviat OVKUH4CO

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

A. WEITZNER
VERTEIVIS

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673




