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Kovo 20 dieną iš Paryžiaus 
atėjo dvi svarbios žinios. Vie
na sako, kad ten Francijos 
jTjilitarinis tribunalas pradėjo 
teisti 44 komunistus, parla
mento atstovus. Jiems grūmo
ja katorga. Už tai, kad jie no
ri taikos, nori sulaikyti karą 
ir sutaupyti milionus francū- 
ziškų gyvybių.

Kita žinia sako, kad Fran
cijos Socialistų Partija sutiko 
įeiti naujon karinėn Valdžion 
su trimis atstovais. Socialistai 
už šio karo tęsimą ir plėtimą, 
už skerdimą nekaltų žmonių !

Ispanijos kovo- 
pas gen. Fran-

valdžia skaitosi

Kovo 20 diena New Yorke 
policija užpuolė ir brutališkai 
mušė saujelę žmonių, kurie 
prie Francijos konsulato pro
testavo prieš 
tojų trėmimą 
ko.

New Yorko
liberališka. Majoras LaGuar- 
dija nuduoda dideliu laisvės 
šalininku.

Karas susuko galvas to
kiems liberalams. Karo isteri
jos pagauti, pataikaudami 
Anglijai ir Francijai, mūsų li
beralai nūnai atlieka tikrai 
bestijiškus darbus.

Pijus Bukšnaitis “Vienybė
je” sako, kas čia tokio, kad 
jis ir jo kolegos susiriesdami 
melavo apie Sovietų Sąjungą 
laike karo su Suomija.

Jis dar bara mus, kam mes 
smerkiame melagius. Komu
nistai, girdi, mano, kad “Apie 
Sovietus blogai kalbėti 
tina.”

neleis

mano-
blogai

Tas tiesa, mes taip 
me. Mes manome, kad 
kalbėti neleistina nei apie So
vietų Sąjungą, nei apie LietuA 
vą, nei apie kurią kitą šalį, 
nei apie bet kokį žmogų.

Mes manome, kad apie ša
lis ir žmones reikia kalbėti tik 
teisingai. Teisingas kalbėji
mas negali būti blogas kalbė
jimas. Blogas kalbėjimas yra 
melu ir piktu pagrįstas.

kalinių darbi- 
sakome tiesai, 
tai tiesa, neį 
žinoma, mūsųį

Pavyzdžiui, kai mes sako
me, kad Lietuvoje yra penki 
šimtai politinių 
ninku, tai mes 
Visi žino, jog 
taip yra, nors,
tokia kalba nepatinka Bukš-1 
naičiui ir Smetonai.

Bet jeigu, daleiskime, mes 
sakytumėme, kad Lietuva yra 
išsigimėlių ir supuvėlių šalis, 
tai jau būtų melas, netiesa, iš-J 
misiąs—tai jau būtų blogas 
kalbėjimas apie Lietuvą. Taj 
būtų neleistinas kalbėjimas. 
Už tai mes taip nekalbame. 
Apie Lietuvą ir kitas šalis, 
mes kalbame tik teisingai. Į

Štai kame skirtumas.

Kovo 20 dieną iš Washing- 
tono praneša, kad Suomijos 
militarinis atašė ponas per 
Per Lilliacus pasakė: Suomija 
tebeperka ginklus Jungtinėse 
Valstijose.

Vadinasi, Helsinkio ponų 
valdžia tebesipučia, tebepro- 
vokuoja.

Ji pasirašė sutartį, kad ne
darys jokio suokalbio, jokios 
sutarties su kitomis valstybė
mis prieš Sovietus. Bet ant ry
tojaus ji jau kvietė Švediją ir 
Norvegiją tokią sutartį su ja 
padaryti.

Dabar ji vėl, pasak Lillia
cus, iš naujo perkasi Ameri
koj karo pabūklus—žinoma, 
prieš savo didįjį kaimyną.

Lai svietas žino, kas vėl ne
nurimsta savo kailyje ir kas 
laužo sutartį.

Longton, Anglija.—Spro
gimas Mossfield angliaka- 
sykloj užmušė 8 mainierius.

ORAS.—šį šeštadienį šal
ta.

R u o š k i me žiemi
nes pramogas “Lais
ves” paramai Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

LAISVĖS ANTRATdefona7: su?gME3878STREET Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Kovo (March) 23, 1940 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXX. Dienraščio XXII

Talkininkai Reika
lauja Naujų, Slaptų 

Lėktuvų iš USA
Washington. — Bendra 

Anglijos ir Francijos komi
sija, supirkinėjanti karo pa
būklus iš Amerikos, parei
kalavo dabar, kad Amerika 
pardavinėtų talkininkams 
naujausius karo lėktuvus 
su vėliausiais išradimais, 
kurie dar laikomi slaptybė
je. Jeigu Amerikos valdžia 
su tuom sutiktų, tai Angli
ja ir Francija pirktų 8 tūk
stančius lėktuvų iš šios ša-

Anglų-francūzų komisija 
sako, kad talkininkam nesą 
išrokavimo pirkti senesnės 
rūšies karinius lėktuvus iš 
Amerikos. Ta komisija pri- 
jmena, kad Vokietija didžiu 
'smarkumu budavojasi ne
paprastai greitus, galingus 
ir šarvuotus lėktuvus, ir 
talkininkai be naujausių 
amerikinių lėktuvų negalė
sią ore pasivyt Vokietijos.

Kai kurie Amerikos ar
mijos ir laivyno viršininkai 
išstoja prieš naujausių lėk
tuvų pardavinėjimą talki
ninkams. Prezidentas Roo
seveltas siūlo juos daugme- 
niškai pardavinėt talkinin
kam, pasilaikant Amerikai 
tik trejetą ketvertą slaptų 
pagerinimų. Bet Anglija ir 
Francija reikalauja ir šių 
pagerini mų perkamuose 
lėktuvuose.

Ateinančią Savaitę šį 
klausimą svarstys kongreso 
karinių reikalų komisija. Ji 
atsižvelgs ir į tai, jog orlai
vių fabrikai šioje šalyje tu
ri pirma pastatyt 4,000 lėk
tuvų Amerikos armijai ir 
laivynui.

Peranksti Pasigyrė, Kad 
Gimdysianti “Penkiukus”

Miami, Florida. — Antru 
kartu nutraukti X-spindu- 
liai Mrs. Emory Callaha- 
nienės vidurių įtikino gydy
tojus, kad jinai gimdys ne 
“penkiukus,” bet vieną kū
dikį.

Po pirmųjų X-spindulių 
paveikslų, vienas gydytojas 
padarė pastabą, kad Calla- 
hanienė gal susilauks dau
giau negu vieno kūdikio. -Ji
nai, klaidingai supratus gy
dytojo pastabą, pasigarsi
no, kad vienu pradėjimu at
vešianti penkis kūdikius, 
kaip rašo laikraštis “Miami 
Herald.” Šis laikraštis buvo 
apsiėmęs globot laukiamus 
“penkiukus” ir jų motiną.

Lėktuvu Gamyba Vokietijoj
Berlin. — 5,000 darbinin

kų dieną ir naktį stato Vo
kietijai naujoviškus karo 
lėktuvus Wiener Neustadt 
fabrike, buvusioj Austrijoj, 
nekalbant apie kitas vokie
čių lėktuvų dirbyklas. Lėk
tuvų gamyboj moterys dar
bininkės sudaro apie 35 
procentus visų darbininkų.

Primena Amerikos Bepusiš- 
kumą Ispanijos Kare

Washington. — Valdiška 
amunicijos komisija rapor
tavo, jog Sovietai, laike na
minio karo Ispanijoj, norė
jo pirkti iš Amerikos kari
nių lėktuvų; bet Amerikos 
vyriausybė nužiūrėjo, kad 
Sovietai tuos lėktuvus per
siųstų aplinkiniais keliais į 
Ispanijos Respubliką. Todėl 
Amerikos valdžia, pagal be- 
pusiškumo įstatymą, tada 
ir atsisakė parduot Sovie
tam lėktuvus.

USA Valdžia Subarė 
Savo Atstovą Ka
nadoj Cromwell i

Sovietai Nieko Daugiau Ne
reikalauja iš Suomijos

Vokiečiai Sunaikino 4 
Danų Laivus ir 

Vieną Anglų

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris C. Hull 
viešai sudraudė šios šalies 
atstovą Kanadai, Jamesą 
H. RL Cromwellį, kad šis be 
savo valdžios (leidimo dau
giau taip nekalbėtų, kaip jis 
praeitą antradienį kalbėjo 
To r on to j.

Toj kalboj Cromwell kur
stė Ameriką į karą išvien 
su talkininkais prieš Vokie
tiją ir apšaukė “siaurapro
čiais, savanaudžiais” tuos, 
kurie priešinasi Amerikos 
įtraukimui į karą.

Maskva. — Sovietų užsie
ninis komisariatas griežtai 
užginčijo pranešimus užsie
nių laikraščiuose, būk So
vietai savinąsi daugiau 
Suomijos žemių, negu buvo 
susitarta su Suomija pagal 
žemlapį, kuris buvo pri
jungtas prie sutarties. Už
sieninis komisariatas vadi
na tuos pranešimus “pikta
dariškais išmislais,” nes So
vietai nieko daugiau iš Suo
mijos nereikalauja.

Amerikonai Sako: Ang
lų Lėktuvai Mažai Pada

re Žalos Vokiečiams

Šiandien Demonstra 
ei jų Diena Panai 

kint Nedarbą
Kongresmanas Marcantonio Reikalauja 3 Bilionu Doi. WPA 

Darbam; Gubernatorius Užgiria Dieną Prieš Nedarbą
šiandien-New Yorke ir 

kituose miestuose įvairiose 
valstijose Amerikoj įvyksta 
darbininkų demonstracijos 
vardu “Panaikint Nedar
bą.” Demonstracijas šaukia 
Amerikos Darbininkų (be
darbių) Susivienijimas ir 
jas remia didelis skaičius 
darbo unijų ir kitų organi
zacijų.

WPA darbus, idant juose 
galėtų gaut užsiėmimo trys 
milionai bedarbių.

London. — Vienas vokie
čių lėktuvas pataikė dvi 
bombas į prekinį anglų lai
vą “Barnhill,” 5,439 tonų, 
beplaukiant jam Anglijos 
kanalu. Laivas buvo padeg
tas, bet anglai užgesinę gai
srą. Sužeista jo kapitonas 
ir daug jūreivių.

Sudegė anglų garlaivis 
“Albionic”, 2,468 tonų, pa
degtas vokiečių oro bomba.

Vokiečių submarinai ii* 
minos sunaikino keturis 
Danijos laivus: “Algier,” 
“Bothal,” “Minsk” ir “Vik
ing,” visa 6,145 tonų įtal
pos.

Anglų vyriausybė sako, 
kad vokiečių lėktuvai, bom
barduodami laivus arti Ško
tijos, apdaužė ir sužeidė 
tris Norvegijos prekinius 
laivus, vieną Švedijos ir 
vieną Anglijos, kuriuos ly
dėjo anglų šarvuotlaiviai. 
Bet Anglijos valdžia, tvirti
na, kad vokiečiai tuom oro 
žygiu nenuskandinę nei vie
no laivo Škotijos vandeny
se.

SOVIETUOSE RADO DI
DŽIULĮ DEIMANTĄ

Maskva. — Uralu kalnų 
srityje rado vieną iš di
džiausių pasaulyje deiman
tų. Sovietų mokslininkai ty
rinės tą sritį kaip deiman
tų “lauką.”

Kaunas. — Įvyko Rygo
je pasitarimas Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos minis- 
terių. Jie užgyrė ligšiolinę 
bepusiškunlo politiką šių 
trijų Baltijos plių.

Amerikos atstovas Kana
dai Cromwellis pirmiau yra 
sakęs, kad Jungtinių Vals
tijų konstitucija ir darbi
ninkų ‘Unijų pripažinimas 
tai esą tik “girnų akmenys 
mums ant kaklo.” Jis yra 
vedęs Doris Duke’aitę, kuri 
gavo 100 milionų dolerių 
palikimą. Daugelis Crom- 
wellio ir jo pačios darbinin
kų tabako laukuose tegau
na tik po 5 dolerius algos 
per savaitę.

Smarkiai Pakilo Ame
rikos Ginklą ir Amu

nicijos Biznis
Washington. — Užpernai 

Amerikos vyriausybė davė 
leidimus išvežt iš šios šalies 
ginklų, amunicijos ir abel- 
nai karo pabūklų į užsie
nius už $83,692,589, o per
nai jau už $204,555,780.

Pernai Franci j a užsisakė 
iš Amerikos lėktuvų ir kitų 
karo 
000, 
000.

Sylt Sala, Vokietija.— 
Amerikonai Associated 
Press korespondentai čia 
apžiūrinėjo vokiečių lėktu
vų stovyklas ir abelnai Sylt 
salą, kurią keli desėtkai 
Anglijos lėktuvų bombarda
vo per 7 valandas.

Amerikonai koresponden
tai atrado, jog anglų bom
bos pataikė tiktai į vieną 
tuščią ligoninę ir į vieną 
mažą namą, kur buvo sudė
ta taikikliai (cieliai) šaudy
mo pratimams., ftuo Anglų 
bombų išbyrėję tik kai ku
rie langai vokiečių lėktuvų 
pastogių. Bet nė viena bom
ba. nepataikė į pačią lėktu
vų patalpą; ir daugiau jo
kių nuostolių nepadarė vo
kiečiams.

(Anglų lakūnai sakė, būk 
jie sunaikinę dvi ar tris vo
kiečių lėktuvų patalpas ir 
sudeginę gazolino sandėlius 
Sylt saloje.)

Vokiečiai skelbia, kad jie 
nukirtę žemyn tris 
bombininkus.

Washington. — Kongres- 
manas V. Marcantonio įtei
kė sumanymą paskirt 3 bi- 
lionus dolerių pinigų iš ša
lies iždo per metus, kad pa
laikyt ir praplatint viešus

Washington.—New Yor- 
ko majoras La Guardia pa
sikalbėjime su prezidentu 
Rooseveltu sakė, kad atei
nantiems finansiniams me
tams turėtų būt paskirta 
bent $1,500,000,000 viešiems 
WPA darbams. Jis skai
čiuoja nemažiau kaip 9 mi
lionus bedarbių šiuo laiku 
Jungtinėse Valstijose.

reikmenų už $122,120,- 
o Anglija už $20,199,-

Dinamitu Nusižudė Bosas
Golden, Colorado. — Ge

orge W. Parfet, sekreto- 
rius-iždininkas didžiausios 
Amerikoj molio kasyklų 
kompanijos, pasilenkė ant 
dinamito dėžės ir padegė 
dinamitą. Sprogdamas, di
namitas mirtinai sužeidė 
Parfetą, kuris po trijų va
landų ir mirė.

ten 
glu

an-

_ Pasikorė Kunigas
Bedminster, N. J.—Gara

že pasikorė reformuotos 
bažnyčios klebonas Ch. N. 
Stevens, 60 metų amžiaus. 
Savo paliktame raštelyje jis 
sako, jog sąžinė vargino jį, 
kad jis apleisdavo savo 
reigas.

pa

ku-Washington. — Jau 
ris laikas prez. Rooseveltas 
serga slogomis, ir nedirba; 
bet dabar pradeda sveikti.

“RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ” RAŠO: GRIUVIMAS DALADIERO VALDŽIOS 
RODO ANGŲ JOS IR FRANCIJOS NEPASISEKIMUS

— Kad pakriko 
valdžia, kurios 
pirmininkas bu-

Maskva.
Francijos 
ministeris 
vo Daladier, tatai parodo, 
kaip francūzai nepasitenki
nę vedimu šio karo,—rašo 
“Raudonoji žvaigždė,” 
Raudonosios Armijos laik
raštis:

“Nepasitenkinimas apė
mė net atžagareiviškiausias 
francūzų buržuazijos parti
jas, ant kurių paramos Dfa- 
ladier ypač atsidėjo... Da
ladier valdžios kelias buvo 
tikrai gėdos kelias francū
zų tautai.”

Anglų-francūzų bloko ka-lnai susmuko šiaurinėje Eu
ras iki šiol buvo tik liūdnas ropoję, kai liovėse karo vei- 
nepasisekimas, kaip sako ksmai Suomijoj ir buvo pa
sako “Raudonoji žvaigž
dė:”

“Visus diplomatinius pa
sirengimus karui darė An
glijos konservatai (atžaga
reiviai) kaštais Francijos ir 
jos talkininkų.

“Nėra žinios, ką Francija 
laimės iš šio karo; nežino
ma, ar jinai bet ką laimės. 
Tačiau, ką, Francija prara
do, tai jau gana plačiai ži
noma.

“Anglijos-Francijos plar

daryta taikos sutartis tarp 
Sovietų Sąjungos ir Suomi
jos. Tatai dar labiau pa
aštrino vidujinę politinę pa
dėtį Franci jo j; paaštrino ir 
nesutikimus tarp įvairių 
buržuazijos grupių.

“Pasitraukimas Daladie- 
ro valdžios ir sudarymas 
naujo ministerių kabineto 
anaiptol nerodo, kad būtų 
pastovumas vidujinėje poli
tinėje Francijos būklėje ka
ro sąlygose.”

EXTRA!
Žuvo Andy Bombininkas

Amsterdam, Holandija, 
kovo 22.—Du vokiečių lėk
tuvai nušovė žemyn vieną 
anglų bombinį orlaivį, 
nukrito ant Holandijos 
mės. Žuvo abudu anglų 
kūnai.

Jis 
že- 
la-

Nuskandinti Dar 2 Danu Laivai

Akron, Ohio.—Miesto val
džia remia šio šeštadienio 
demonstracijas dėlei darbų 
bedarbiams.

Cheyenne, Wyoming. — 
Valstijos gubernatorius 
Nels Smith oficialiai pa
skelbė šį šeštadi’enį kaip 
dieną išstojimų su reikala
vimais “Panaikint Bedar
bę.”

Naujas Prancūzų Prem 
jeras Būsiąs Nege- 
resnis už Daladierą
Maskva. — Sovietų darbo 

unijų laikraštis “Trud” ne
tiki, kad naujasis Francijos 
ministerių kabinetas, vado
vaujamas Paulo Reynaudo, 
bus geresnis, negu senasis 
kabinetas, kurio galva buvo 
Daladier. Sykiu “Trud” pri
mena šitokius žygius buvu- 

' • T~X 1 1 • 1 1 V •

London, kovo 22.—Nus
kandinta dar du Danijos 
laivai, variusieji biznį su 
Anglija; tai “Christians- 
borg,” 1,929 tonų, ir “Char- 
kow,” 1,026 tonų. Jie žuvo 
arti Anglijos. Sakoma, kad 
vokiečių submarinai nus
kandino tuos laivus. ' sios Daladiero valdžios: •

~ v Jinai didino ir didino
Anglų Submannas raskandl- taksus; panaikino 40 valan- 

nęs Vokiečių Laivą dll darbo savaitę ir abelnai
visus naudingus žmonėms 
socialius įstatymus; atsisa- 

submarinas tyrinėt Cagoulardų fa- 
....... sistų sąmokslą; knusmo vi- 

kybos laiva “Heddern-' suotiną streiką 1939 m. ir 
heim”, 4,947 tonų, vokiška-jPe^ekiojo revoliucinius 
me gale Baltijos Jūros. darbininkus. -

_______  “Komsomolskaja Pravda, 
m • r .. n_______ j jaunųjų komunistų laikraš-Naujas Francuos Premjeras tis rašo> jog Daiadiero vai- 

Grūmoja Sovietams džia sukėlė plačių minių ne- 
--------  I apykantą prieš ją.

Paryžius, kovo 22.—Nau- “Daladier išdavė L—
jasis Francijos ministeris fronto idėją savo šalyje 
pirmininkas Paul Reynaud sako “Raudonoji 
užreiškė seime, kad vienin- dė”: “Jis atsisakė duot bet 
telis jo tikslas yra “nuka- kokią pagalbą Ispanijos Re- 
riaut” Vokietiją ir “sukriu-1 spublikai ir jis išdavė Če- 
šiht išdavikus.” įchoslovakiją ir Lenkiją, su

Jis vadino “išdavikais” ir kuriomis Francija turėjo 
Sovietus. politiniai - karines sąjun-

(Pora dienų pirmiau, An-įgas*
glijos karo ministeris Stan-' jAp0NŲ PASKIRTAS 
ley taipgi apšaukė Sovietui “VALDOVAS CHINIJAI” 
Sąjungą išdavike. ) , Tokio _ Japonija pasky.

„ , . ei i !pė Chinijos “valdovu” chi-Berlynas, kovo 19.-Sek-;ną Wang Ching.wei( nu0
1 J T • j del?* seniau veikiantį išvien su 

prekybos tarp Lietuvos ir j ija. j y
Vokietijos. Velykom daro-, ikina dvi buvusi^ aJt.
ma pertrauka. lskirag savo “chinų” valdy- 

Kaunas, kovo 19.-—Dambas Nankingo ir Peipingo 
nėra vokiečių gyventojų srityse ir sujungia į vieną 
kraustymo iš Lietuvos į Vo- “chinų valdžią” po Wango 
kietiją. komanda.

London, kovo 22.—Anglai 
sako, kad jų i.____
nuskandinęs vokiečių pre- j

liaudies 
i ” 

žvaigž-

L /
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Šiurpūs Balsai iš Lietuvos
Katorgos

Su šiuo “Laisvės” num. pradedame 
spausdinti nepaprastai įdomų ir svarbų 
raštą: “šiurpūs Balsai iš Lietuvos Ka
torgos.” Tai raštas pagamintas vieno žy
maus Lietuvos veikėjo, išsėdėjusio Lietu
vos kalėjimuose eilę metų.

Išėjęs iš kalėjimo, jis sėdosi ir parašė 
tą taip įdomų, šiurpais varstantį rašinį 
apie šimtų politinių anti-fašistų kalinių 
gyvenimą-Lietuvoj. Parašęs, jis surado 
priemonių mums jį pristatyti.

Raginame kiekvieną mūsų skaitytoją 
tąjį gražų rašinį perskaityti, susipažinti 
su Lietuvos liaudies reikalų gynėjų iš
gyvenimais katorgose ir veikti.

Negalime nuleisti rankų, negalime už
sičiaupti burnų, kol Lietuvoje bus kan
kinami politiniai kaliniai — geriausieji 
Lietuvos darbo žmonių draugai.

“Lietuvos Aidas" Apie Raudonąją 
Armiją

“Lietuvos Aidas” (vas. 23 d.), rašydamas 
įvedamajame apie Raudonosios Armijos 
22 metų sukaktį, sekamas mintis pabrė- 
zia: • h

“Naujosios sovietų kuriamos tautų 
bendruomenės vadas Leninas iš pat pir
mųjų dienų suprato, kad kiekvienam re
žimui, tvarkai, pastovumui, kūrybinio 
darbo sąlygų laidavimui be viso ko dar 
reikalinga militariškai organizuota jėga. 
Ši jėga ir buvo steigiamoji Raudonoji 
armija.

“Šiandien, kad ir nesenos istorijos per
spektyvoje, matyti, kad Raudonosios ar
mijos pergalė prieš vad. baltagvardie
čius 1918—1919—1920 metų Rusijos pi
lietiniame kare nereiškė vien tik naujo 
sęcialistinio režimo įkurdinimo tuose 
kraštuose. Ši pergalė daugiau ar mažiau 
tiesiogiai yra turėjusi pasekmių ir pla
tesnėje tarptautinėje plotmėje ar bent 
jos vienokiam, o ne kitokiam susitvar
kymui turėjusi įtakos.

“Netenka pamiršti, kad per visą 19-jį 
šimtmetį, kurio bėgyje visoje Europoje 
išsivystė naujos materialinės, socialinės 
ir dvasinės jėgos, turėjusios viso pasau
lio tautų gyvenimui radikalios įtakos ir 
pasekmių—per visą tą ilgą laikotarpį se
noji caristinė Rusija, šalia Austro-Ven
grijos, buvo ne be pagrindo laikoma ir 
vadinama “tautų kalėjimu”, kuriame iš 
visos Europos brutaliausiu būdu slegia
mos tautos kentė savo nepakenčiamą li
kimą. Ir jeigu pilietiniame kare būtų 
pasiekę pergalės anie baltagvardiečiai 
generolai ir admirolai, atviri senojo re
žimo ir galvojimo tęsėjai, didžiulis Rytų 
Europos plotas ir toliau neišvengiamai 
būtų turėjęs likti tuo pačiu tautų kalėji
mų, nes kaip žinoma, vynas nekeičia sko
nio net ir į naujus indus perpiltas.

“Raudonosios armijos pergale šią pa
dėtį iš pagrindų pakeitė. Naujai kuria
mos Sovietų Sąjungos vadas tautinį 
klausimą visai kitaip išsprendė tiek Są
jungą sudariusių, tiek nuo senosios Ru
sijos visai atsiskyrusių tautų atžvilgiu. 
Jei senoji Rusija slėgė jos valdžion pate
kusias svetimas tautas, tai naujoji Rusi
ja pripažino tautų laisvės principą ir tei-

kiekvienai savarankiškai apsispręsti 
dėl savo likimo, Ir Baltijos valstybės tuo 
Mdu gavo lengvesnes sąlygas nepriklau
somai kurtis, realizuoti savo teisėtą troš
kimą savarankiškai tvarkytis, kurį jos, 
kaip šiandien kiekvienas mato, yra pui
kiausiai pafėišihušios.”4’

“Tokia būtų tarptautiniu požiūriu 
Raudonosios armijos pergalės reikšmė 
pilietiniuose 1918—1920 m. karuose, ar
mijos, kurią vėliau Lenino kelio paveldė
tojas ir tęsėjas, dabartinis sovietų res
publikų tautų vadas Stalinas visuomet 
rūpestingai tobulino, kurią tolydžio or
ganizavo, mokė ir auklėjo ilgametis kra
što apsaugos komisaras maršalas Voro- 
šilovas su savo padėjėjais. Milijoninė 
Raudonoji armija šiandien priklauso neJ 
tik prie pačių gausingiausių kariuomenių 
pasaulyje, bet ji yra gerai organizuota, 
drausminga ir gausiai apginkluota. Tu
rėdama milžiniškus tiek žmonių, tiek 
ūkinio pobūdžio rezervus, Sov. Sąjunga 
gali visa tai suteikti savo armijai.”

Gerai, kad oficiozas tokį pareiškimą 
padaro. Ką dabar pasakys tie, kurie 
taip kvailai apie Raudonąją Armiją 
pliauškė? Ką pasakys tie, ką nesąmones 
bliuznijo, sakydami, būk raudonarmie
čiai šautuvus virvutėmis pasirišę vaikš
to, būk jie toki žiopli, kad net lietsargį 
pamatę išsigąsta.

Tie mulkiai, kurie tokias pasakas 
, skelbė, turėtų pasimokyti nors iš p. Sme

tonos organo!

“Kas Pirma Mirs?.. ”
Susiorganizavo “SLA Gerovės Gynė

jai”,—tai žmonės daugumoje tautininkų 
plauko, kurie agituoja už tautininkų są
rašą einamuose SLA rinkimuose.

Nesenai tieji “gerovės gynėjai” išlei
do lapelį, pavadintą: “Kas Pirma Mirs? 
Ar Susiv. Liet. Amerikoje ar Tamsta?” 
Lapeliai išsiuntinėti visiems SLA na
riams. ’ ► •

t

Kaip dabar SLA narys gali atsakyti į 
šį klausimą, “kas pirma mirs?” Mirtis 
yra tokis dalykas, kurio nereikia jieško- 
ti,—ji pati įsiveržia, jei ne per duris, tai 
per kaminą.

Aišku, organizacijos mirtis truputėlį 
yra kitokia. Jos nepapjauna toji mirtis, 
kurią tikybiniai žmonės vaizduojasi, kai
po vaikščiojančius žmogaus griaučius su 
dalgiu. Organizaciją, jei ji yra tokia ne
laiminga, kad josios priešakyj atsistoja 
nesąžiningi žmonės, paprastai papjauna 
patys jos vadai.

Amerikos lietuviai jau buvo liudinin
kais daugybės atsitikimų, kur “vadai” 
nu vadovavo organizacijas, jų iždus, nu- 
vadovavo daugybę bendrovių, sudorojo 
dideles pinigų sumas, sudėtas žmonių 
“prakilniems tikslams.”

Taip, tokių įvykių mes turime tiek ir 
tiek!

Gal dėlto andai “Tėvynės” redakto
rius išstatė visą eilę klausimų tiems 
žmonėms, kurie kandidatuoja į pild. ta
rybą. Tie klausimai tūliems esamosios 
pild. tarybos nariams buvo tiek kartūs, 
kad jie sukilo ir norėjo p. Jurgelionį pa
šalinti iš redaktoriaus vfetos. Kilo skan
dalas.

Taigi, bandant atsakyti į “SLA Gero
vės Gynėjų klausimą, “kas pirma mirs?”. 
,tenka pasakyti: Jei SLA bus keliami 
skandalai, eikvojami pinigai, švaistomas 
organizacijos turtas, tai jam bus ne ko
kia ateitis.

Mūsų nuomone, “SLA Gerovės Gynė
jai” labai gerai padarytų, kad jie ra
gintų savo pasekėjus balsuoti už sąži
ningus, ištikimus žmones į SLA pild. ta
rybą. O tokiais žmonėmis mes numa
tome sekančius:

Ant prezidento: J. Miliauskas,
Ant vice-prezidento: J. K. Mažiukna.
Ant sekretoriaus: K. Michelsotias.
Ant iždininko: J. žebrys.
Ant iždo globėjų: P. Dargis ir J, Ja

nuškevičius.
Ant daktaro-kvotėjo: Dr. A. L. Grai- 

čiūnas.
Šis sąrašas — mišrus. Tai žmonės ne 

vienos sriovės, ne vienodų politinių min
čių. Bet tai energingi žmonės ir jeigu 
jie sudarytų SLA. Pild. Tarybą, taį toji 
organizacija pradėtų naujai gyventi ir 
sveikiau gyventi.

Prasidėjus Karui Nuotai
kioj Dzūkijoj

Apie būsimą Europos ka
rą jau eilė metų, be palio
vos spauda rašė, o dar dau
giau, ne tik inteligentai- 
šviesuomenė,. bet ir prasto
ji liaudis kalbėjo, svarstė 
problemas, todėl, atrodė, 
kad jei vieną gražią dieną 
žodžiai taps’ faktais, žmo
nių, ypač kaimiečių, nesu
jaudins. >

Tiesa, panika nepastebi
ma, bet vis dėlto rugsėjo 
1-moji diena miestiečius ir 
kaimiečius, mažus, suaugu
sius ir senus, pastatė prieš 
klausimą “kas gi pagaliau 
bus?” Vyresnių iš atminčių 
neišblukę ’ Didžiojo karo 
pamokos paskatino kiek
vieną, net ir laisvą švilpimą 
pagalvot apie ateitį, tai ką 
kalbėti apie rūpestinguo
sius.

Prasidėjus karui, antrą
ją dieną, Dzūkijos širdyj 
Alytuje, nors buvo ne tur
gaus diena, privažiavo ūki
ninkų, kurie graibstė laik
raščius, kamantinėjo pažįs
tamus mieščionis karo 
klausimais, ir, pagaliau įsi
tikinę, kad karas tikrai 
yra ir dar mūsų pašonėje 
vyksta, ėmė graibstyti bū
tinus gyvybei palaikyti 
produktus: druską ir žiba
lą, ir per kelias dienas vi
sas atsargas ištuštino, o 
reikalaujančių skaičius di
dėjo.

Susitikęs maišą ir baką 
nešantį dzūką, baru, kad 
bereikalingai aušina galvą 
ir padus plėšia, kai jokio 
pavojaus mums nėra:

—Aha nėra vieros, galėc 
neatmeni anos vainos—pur
kščia nerimaudamas dzū
kas.—O aš net sucinis bu
vau nuo nesūdzyto valgio.
Tai cik paskui rodą pada- atūžė ant sanatorijos dzi- 
rėm—keli sodžiai nusiun-
tėm padvadą į Rygą ir par- kui ėmė sukti. Daktaras ir 
vežė kap liekarstvai juodos 
gyvulinės druskos, o del ga
zo galvos nesuku, cik kol 
kas neturiu pušelės paga
minęs, balanoms skaldyti, 
tai patamsy j pieckiojamės.
' Su ūkininkais tai ir visa 

beda, nes jie, kad. ir norė
tų ko nors ištaigingesnio 
dėl neatsigavusios nuo kri
zės kišenės, neįstengia, bet 
jau vadinamieji inteligen
tai 100% stengias apsidrau
sti nuo sapnuojamo var
go. Jiems druska, žibalas 
ne taip aktualu, kas kita 
cukrus, miltai, spiritas, ma
nufaktūra, laikrodžiai, ra
dio aparatai, dviračiai ir 
kitbki liuksusai, be kurių 
be jokio vargo galima gy
venti. Deja, pinigingesni ir 
ūkininkai, iš pančiakų iš
traukę pinigus, ir juokin
giems tikslams išleidžia. 
Vienoj radio - technikos 
krautuvėj mačiau senį su 
ilga sermėga, vyžais ir žie-

mine kepure už 500 litų 
perkantį radio aparatą. 
Matyt, bevalgydamas su lu
pinėm bulves, sutaupė, o 
dabar šmigšt išleido. Arba 
vėl pastebiu rinkoj apdul
kėjusį ant vežimo dzūką, 
kurio vežime pritvirtinta 
silkinė statinė. Klausiu, ką 
su ja mano daryti:

—O gi gazo pirkc, ba sa
ko ateina vaina. Nusipirkę 
reikia an viso čėso. Be jo 
dakarto per visą aną vainą.

Žinodamas, kad negaus 
nei svaro, tik pasijuokiau.

Įvedus žibalo pardavimo 
kontrolę, vis tik gyvento
jai bando laimė, atvykę 
lando po krautuves ir par- 
davinėjus kamantinėja.

—Susimildami, ponuliai, 
nors, lašelį, nors gurkšnelį, 
—maldauja moterėlė,—sū
nų į vaiską paėmė, žmogus 
serga, tai papoteriauti pa- 
tamsyj negalim.

—Nepoteriauk, kai su
tems su seniu glamonėkis ir 
bus linksma—juokauja par
davėjas.

Anot patarlės “ir šuo 
riamas pripranta”, tai 
sipranta ir gyventojai 
tais nedatekliais. Be
įsitikina, kad mūsų valsty
bė vis dėlto neutrali, todėl 
ir nesikarščiuoja, ir laisvai 
kuria įtikėtinas, bet neati
tinkamas tikrenybei legen
das apie karą, nors deja 
kaip pasienyj šis tas įvyks
ta.

Štai rugsėjo 15 d. rytą į 
mano butą Alytuje užsuka 
nuo Varėnos dzūkas, ir pa
klaustas, kas girdėti, ima 
pliekti:

—Užvakar Varėnos sana
torijoj o t buvo strioko.

Nustebęs klausiu, kas nu
tiko.

—Nugi apie vidudzienį

ka- 
ap- 
su 
to,

na lenkai, paišeliu užsira
šė ir nuvyko į areplaną, ku
rį buvo apspitę vaikai, ba 
jie mislino, kad tai Lietu
vos. Kai pravėrė duris, ma
tė pilna prikrautą bombų. 
Pakilęs, nudūzgė Valkinin
ko pusėn ir po keliolikos 
minučių klauso, kar tik 
“bum, bum”, bombarduoja. 
O vėliau matė gaisrus. Ant 
rytojaus sužinojom, kad su
bombarduoti Valkininkai ir 
trys kaimai, ir visi trys tie, 
kurie buvo nurodyti lenkų 
apgyventais.

Nori tikėk, netikėk, bet 
dzūkas papasakojo visai įti
kėtinai, kad rodos, ne tokio 
prasčiokėlio galva ir pra
simanyti gali.

Nuo Liškiavos ūkininkas 
pasakoja, kad jo sūnus per
ėjo lenkų sieną ir nuvyko 
į Marcinkonis pasižiūrėti. 
Marcinkonys bombarduoti. 
Traukiniai nuo Rytprūsių 
fronto be pertraukos vyko 
su sužeistais vilniečiais. 
Vienas sužeistas į petį mar- 
cinkonietis, lietuvis iššokęs 
iš traukinio, parbėgo į na
mus ir papasakojo, kad 
Kulmą, Brombergą ir ben
drai koridorių ginti pasta
tyti daugiausia lietuviai 
maišyti su gudais ir ukrai
niečiais, nes lietuviai ir uk
rainiečiai, tai drąsiausi ka
reiviai, bet užtai ir išklojo, 
tik iš Marcinkonių mieste
lio jau žuvo 6 lietuviai ir 
daug yra sužeistų.

Pripasakoję, kad 
mato skrendančius 
vius, gabenančius
lenkų kareivius, kurie mū
sų kariuomenę neleidžia, ir 
kitų įtikėtinų nuotikių.

Be to, kur . nepasisuksi, 
žmonės, jei kalba, tai vis 
apie karą. Karo vieni bijo, 
kiti net neboja. Kaip kieno 
interesai stovi. Turintieji 
skolų, painius dalių mokė j i-' 
mus ir nieko neturintieji, 
karo verpeto nepaiso, o ap
sirūpinę rytojum, valdinin
kai ir šiaip laisvų profesi
jų žmonės apie karą ir pa
galvoti nenori, bet žinoma, 
tokių yra maža.

Taigi pagal asmeninius 
apskaičiavimus atsiliepia 
apie karą, o taip pat ir da
ro išvadas, kas laimės karą. 
Daugumas mano, kad, kai 
keli Europos milžinai peša
si, , laimės penktasis, kuris 
tuo laiku nekišo negu į pra
sidėjusį karo gaisrą.

J. žibainis. 
Alytus, 1939. IX. 16. y 
Prie š i n a s i Sumanymui 
Skirt Lenkam $10,000,000 

Amerikos Pinigų
Washington. — Duota 

kongresui įnešimas paskirt 
10 milionų dolerių iš Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
fondo, kaip paramą nuken- 
tėjusiems nuo karo len
kams. Įnešimui priešinasi 
senatorius Pittman ir kai 
kurie kiti kongreso nariai. 
Sako, jeigu tiek pinigų 
skirt lenkam, tai kodėl ne 
chinam, ispanam ir suo
miam, taip pat nukentėju-

Pastabos

dažnai 
orlai- 
siena

dziulis areplanas ir aplin-

Vyrai, ar jūs patėmijote 
moteris nešiojant permato
mus lietsargius ir nuo lie
taus užvalkalus? Būtų įdo
mu žinoti, ką moterys apie 
tai mano. Aš manau, kad 
netolimoje ateityje susilau
ksime naują madą. Visą 
gražų kūno sudėjimą maty
sime vaikščiojant gatvėje, 
kaip ant paveikslo pieštą.

* * *
Californijos valstijos be

darbiai dabar gauna šalpą iš 
įstaigų sekančiai: pavieniai 
vyrai ir moterys $11.11 per 
mėnesį (pirmiau gavo 18.52 
dolerius); poros be vaikų 
$18.64 (pirmiau gavo 31.06 
dolerius); šeimos su ketu
riais vaikais $25.54 (pir
miau gavo $42.57); šeimos 
nuo 7 iki 9 vaikų gauna 
$58 (pirmiau gavo $84.68).

“Laisvė s” skaitytojus 
prašau pagalvoti apie virš 
paduotas skaitlines, ar ga
lima išauginti linksmą, tvir
tą gentkartę su tokia šalpa, 
kuri krūvoj kūno su dūšia 
nepalaiko, mirties šmėkla 
kasdiena žiūri į dantis?

* * « ,
Anglijos vidurinės klasės 

vertelgos buvo pasidėję 
apie vieną bilioną dolerių 
savo sutaupų pinigais ir bo- 
nais į Amerikos bankus. 
Anglija tokius užsienio įdė
lius suregistravo ir parei
kalavo, kad tie įdėliai būtų 
sugrąžinti į Anglijos ban
ką. Anglijai šis karas kai
nuoja po 30 milionų dolerių 
per dieną. Tad puola savo 
piliečius piratiškai apiplėš
ti.

ran-
nuo

ligoniai pamislino, kad 
skaito lenkų puse ir ren
gias bombarduoti. Tai dak
taras pagriebė vėliavą iš
bėgo ir davai 
suprastų, jog 
tuva.

Areplanas, 
matė ėmė leistis ir nutūpė 
miške ant tokios plikės. 
Žiūro, kad ateina, ateina 
trys vokiečiai, o ketvirtas 
kulkosvaidį užsitaisęs, pasi
liko budėti. Atėję paklausė, 
kuris bus daktaras, o suži
noję, vienas paprašė rodos, 
nes jam ant širdies bloga. 
Daktaras apžiūrėjo ir davė 
vaistų. Vokietis norėjo už
mokėti, bet daktaras neė
mė. O kol tą gydė, kiti išsi
traukę žemėlapį pas susis
pietusius ligonius klausinė
jo apie Valkininką ir aplin
kinius kaimus. Suminėję 
kaimus, klausia, kas gyve
na, lietuviai ar lenkai. Kur 
buvo pasakyta, kad gyve- šiem nuo karo?

mosuoti, 
čia dar

kad
Lie-

kaip tik pa-

Kubiečiai jaučiais apdirba laukus cukrinėms nendrėms auginti; vaizdas iš 
Mantazas provincijos, Kuboj.

laišką
Jis sako:

mus nieko

* *
Pasarga “Laisvės” šta

bui. Aš, kaipo “Laisvės” pa
triotas, ’-esu' labai susirūpi
nęs Pacifico pakraščiu, kaip 
tai, San Francisco ir Los 
Angeles. Pirmiau buvusios 
“Laisvės” tvirtovės veik vi
sos perėjo į “Vilnies” 
kas. Gaunu 
draugo Pūkio.
Drauge, pas
naujo nesigirdi. Jei kas 
naujo yra, tai parašau j 
“Vilnį”. Pas mus “Vilnį” 
daug daugiau skaito, negu 
kad “Laisvę,”

Aš manau, kad laisvie- 
čiam laikas yra pilnai pri
nokęs aplankyti Pacifico 
pakraštį. Bet jeigu jūs pa- 
sidavėte “Vilnies” štabui į 
nelaisvę, tai nėra ko man 
burną aušinti apie tokią 
svarbią misiją.* * *

Vasario 27 d. vėjai su lie
tum ateinantį j čia iš Alas- 
kos į 24 valandas paplukdė 
veik visą žieminę dalį Cali- 
fornijos. Tokio didelio pot- 
vinio čia nebuvo per 25 me
tus. Žemesnės vietos tapo 
paverstos į ežerus nuo 3 iki 
10 ketvirtainių mylių plo
čio. Visa kelių transporta- 
cija tapo visiškai suparaly
žiuota. Telefonu susinėsi
mai taipgi buvo pažeisti. 
Napos miestelis veik visas 
apsemtas, 150 familijų tu
rėjo palikti savo namus ir 
persikelti į aukštesnes vie
tas, kiek žalos šis potvinis 
padarė nežinia, bet spėja
ma, kad labai daug.* * *

Californijos valst. iždas 
nuo 1937 iki 39 m. turėjo 
didžiausias įplaukas savo 
istorijoj, $512,492,692. Reiš
kia, 20 milionų daugiau, ne
gu kada nors pirmiau. O iž
de pinigų nėra, taip, -kaip 
maiše be dugno. Visų poli
tikierių rankos ilgos, giliai 
pasiekia ir akys plačios, to
li mato.

Pacific,
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Pavyzdžiui, Chicaga, ku- 
lietuvių kolonija Ameri- 
gavo vos 8 naujus narius 
pelę!), kuomet nedidu- 
Rockfordas dasivarė iki

prasidės
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Sestaoieftis, Kovo 23, 1940

“Lietuvos žinios“ rašo:
Sovietų Sąjungoje priskaitoma apie 800 

dramos ir operos teatrų, 1,511 pastovių 
garsinių teatrų miestuose ir 1605—kaimuose.

Visi tie teatrai priklauso valstybei, bet 
dirba kaip savystovūs ūkio vienetai, operuo
dami skiriamomis valstybės lėšomis.

J šią turtingą, šakotą teatrų sistemą įeina 
galinga akademinių SSSR teatrų grupė— 
Didysis Valdinis -Teatras, Maskvos dailės 
teatras, Mažasis teatras ir kiti. Po šių eina 
stambiausi respublikų, sričių teatrai, naci
onaliniai, jaunų žiūrovų, lėlių teatrai ir tt. 
Periferijose dirba daugelis kilnojamųjų sov- 
chozų-kolchozų teatrų. Dar daugiau yra iš
siplėtęs kino teatrų tinklas.

Miestuose, be 1,511 pastovių kino teatrų, 
esama 8,091 kino ekranų klubuose ir kultū
ros rūmuose, 771 kilnojamųjų ir 1,151 ki
no ekranų mokslo įstaigose.

Kaimuose kino teatrų priskaitoma iki 
1,605, kino ekranų klubuose—3,371, kilno
jamųjų kino teatrų—4,215. Be šių visų 
garsinių kino teatrų Sovietų Sąjungoje dar 
ir šiandien tebedirba 8,099 negarsiniai ki
no teatrai.

Nepaisant šių teatrų įvairumo, visi jie turi 
vieną bendrą, pagrindinę kokybę: visi jie 
yra valstybės švietimo sistemos organai ir 
scenos meno priemonėmis jie turi propaguo
ti vedamąsias visuomenines ir valdžios idė
jas.

Savaime suprantama, kad SSSR teatrams 
ir kinoteatrams yra svetimas pasipelnymo 
tikslas.

SSSR teatrams dirbti ir gyvuoti pagrindą 
sudaro valdžios asignuojamos lėšos, bet 
svarbiausias tu teatru tikslas'—sukurti aukš
tos meniškos kokybės produkciją, auklėjan
čia žiūrovą morališkai ir estetiškai.

Aišku, kad toks uždavinys, apsprendžiąs 
teatrą ne kaip pramogos, bet kaip švietimo 
įstaigą, uždavinys mažiau ar daugiau pe
dagoginis, negali būti išspręstas paisant ap
simokėjimo principus. Teatrai gauna iš 
valstybės pagalbą, kaip dotaciją, numaty
tą plano tvarka ir skiriamą pagal atskirus 
biudžeto straipsnius.

Kiekvienas tokios sumos rublis turi tiks
lią paskirtį. Juo padengiamos ne einamo
sios eksploatacinio charakterio išlaidos, o 
tos išlaidos, kurtos turi ryšių vykdant tam 
tikrus organizacinius ir meniškai kūrybi
nius uždavinius.

Organizacijos srityje svarbiausiu tikslu 
laikoma — palengvinti teatrus lankyti pla
čiausioms gyventojų masėms, duoti teatrą 
toms tautoms, kurios iki revoliucijos jo ne
turėjo, nuolatos skatinti žiūrovus lankyti te
atrą. Todėl valstybė plačiausiai finansuoja 
naujų teatrų ir kino teatrų steigimą nacio
nalinėse respublikose ir jų ūgiui, meniškajai 
plėtrai skiria dotacijas.

Kaip plačiai įsišaknijo teatraliniai vaidy
binė kultūra Sovietų Sąjungos tautose, gali
ma spręsti iš tokių skaičių: iki Spalio revo
liucijos Armėnijoje, Turkmėnijoje, Tadži
kistane, Kirgizijoje ir kitose respublikose 
nacionalinių teatrų visai nebuvo, šiandien 
Armėnijoje—24 teatrai, Turkmėnijoje— 10, 
Tadžikistane —5, Kirgizijoje — 3, Gruzijoj 
buvo 3 teatrai, o šiandien—40.

Sukurti ir sėkmingai funkcionuoja teat
rai 46-mis Sovietų Sąjungos kalbomis; jų 
skaičiuje rasime teatrų buriatų, uigurų, oi- 
rotų, chakasų, laksų, kumyksų ir kitomis 
mažų tautų kalbomis. Bendras nacionalinių 
teatrų skaičius—335.

1940—1942 m. pradės dirbti 43 nauji te
atrai su 49,313 vietų. Ukrainoje atidaromi 3 
teatrai, Baltgudijoje—3, Azarbeidžane — 2, 
Uzbekistane — 2, Kazachstane—2 ir daug 
teatrų kitose Sąjungos respublikose. Taip 
pat bus atidaryta 6 naujos koncertų salės.

Per paskutiniuosius 2—3 metus atidaryta 
visa eilė pirmos rūšies kino teatrų nacionali
nėse respublikose ir kaimuose.

Bendra suma, išleista 1938 m. kinofikaci- 
jai Sovietų Sąjungoje siekia 127.2 milijonus 
rublių.

Nepaprastai didelis lankytojų skaičius— 
paprastas reiškinys SSSR teatruose. Tas 
skaičius siekia 90 nuoš. visuose dramos ir 
operos teatruose. Konkrečiai paaiškinant, 
1938 m. Sovietų Sąjungos teatruose apsilan
kė 76,000,000 žiūrovų.

Kino lankytojų skaičius paskutiniaisiais 
metais vis dar tebeauga. 1938 m. kino te
atruose apsilankė 900 milijonų žmonių, o 
193$k m.—1,200 milijonų. 1940 m. manoma 
aptarnauti 1,600 milijonų žiūrovų, 1941 m. 
—du milijardus, o 1942 m.—du milijardus 
ir 900 milijonų lankytojų.

10. Kiti nepasijudino. . .
Charakteringa, kad mažiukės kolonijos 

sumušė didžiules, 
ri yra didžiausia 
koje, laike vajaus 
(kalnas pagimdė 
kas jos kaimynas
15. Arba vėl: nykštukas Great Neck’as ga
vo 17 naujų narių, o daug didesnis Eliza
beth’as. . . zero.

Indijos tautiečių vadas, Jawaharlal Nehrti, sako kalbą indusams, reikalauda
mas Indijai nepriklausomybes; 300 milijonų indusų tautą slegia Anglijos sli

binas, kuris skelbia pasauliui, būk Anglija kariaujanti už demokratiją!

L. M. S. REIKALAIS
Pereito Suvažiavimo Mums 

Uždėtos Pareigos

Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimai yra 
aukščiausia jos (Sąjungos) organizacinė 
įstaiga. Suvažiavimuose mes darome per
žvalgas mūsų veikimo ir, jeigu matome pas 
mus ką taisytino—taisome, jeigu reikalinga 
kas pakeisti—keičiame. Suvažiavimai nu
tiesia veikimui planą ir įpareigoja visus vie
netus eiti jiems nužymėtas pareigas, ir lai
kytis nustatytų ribų.

Vykdymui suvažiavimo nutarimų gyveni- 
man ir viso LMS darbo gyvinimui ir cen
tralizavimui yra paskirtas (suvažiavimo) 
Centro Komitetas, kuris skaitosi aukščiausia 
organizacinė įstaiga tarp suvažiavimų.

Vėliausias Lietuvių Meno Sąjungos suva
žiavimas įvyko rugpjūčio 14-16 dd., 1938 
m., Pittsburgh’e, Pa. Tas suvažiavimas pri
ėmė sekamą mūsų organizacijai darbotvar- 
kį arba programą:

1. Sutvarkyti ir sūveiklinti Lietuvių Me
no Sąjungą organizaciniai.

2. Gauti daugiau naujų narių, paskelbiant 
tam lenktynes-vajų.

3. Organizuoti visose didesnėse mūsų ko
lonijose dramos grupes pastoviais pamatais.

4. Organizuoti šokėjų grupes prie mūsų

ribose esantieji stipresni 
mokyklėles priruošimui- 
chorvedžių, dramos gru- 
instruktoriu.

Taipgi pagei- 
būtų prisiųsti

Ypač gausiai lankomi sostinių teatrai. Bi
lietai į akademinius ir kitokius teatrus iš
parduodami dar gerokai prieš spektaklio 
dieną. Visiems didesniems, svarbesniems pa
statymams, kuriais rūpinasi vadovaujamieji 
teatrai, nuosavų ’ pajamų nepakanka. Nau
jiems pastatymams, naujiems meniškiems 
jieškojimams valstybė teikia atskiras sumas, 
specialiai numatytas biudžete.

Didžiajame Akademiniame teatre naujas • 
pastatymas apsieina maždaug 400—600 
tūkstančių rublių.

Reikšmingi ir šie skaičiai: 1938 m. visuo
se Sovietų Sąjungos teatruose įvykdyti 5497 
pastatymai, kuriems išleista 56,000,000 rub
lių. 1939 m. 6755 pastatymams išleista 68,- 
000,000 rublių.

Darant bendras išvadas, galima pasakyti, 
kad visoms teatralinio darbo pusėms, turin
čioms prasmės ir reikšmės bendrame vals
tybiniame maštabe, t. y. plečiant nacionali
nių teatrų tinklą, steigiant ir puoselėjant 
masinius kolchozų teatrus, stiprinant teat 
ro meno kolektyvus, visuomet valstybė atei
na į talką ir visomis savo pajėgomis bei iš
tekliais talkininkauja. Prie šios rūšies pa
galbos reikia priskirti ir dar vieną: nuola
tinis Sovietų Sąjungos vyriausybės rūpestis, 
kaip pakelti artistų materialinį gerbūvį.

Sumos, skiriamos artistų namų, sanatorijų 
ir poilsio namų statybai—labai didelės. Pav. 
Ukrainos artistų namų statybai skirta 3,- 
000,000 rublių, Azarbeidžano. artistų namų 
statybai—6,000,000 rublių, Gruzijos—3 mi
lijonai rublių. Uzbekistane filarmonijos sta
tybai asignuota 4 milijonai rublių, artistu 
gyvenamojo namo statybai—3 milijonai rub
lių, o teatro meno mokyklos statybai—1,- 
700,000 rublių. . ...

Komitetą, tas

chorų arba atskirai, jeigu kur randasi tam 
medžiagos.

5. Dėti pastangas, kad LMS apskričiai, 
arba tų apskričių 
vienetai, įsteigtų, 
auklėjimui naujų 
pių vedėjų, šokių

6. Suruošti maršrutą organizavimui nau
jų chorų, įtraukiant į tą darbą apskričius.

7. Išvystyti bendradarbiavimą bei ko-opę- 
ravimą su LDS Jaunuolių kuopomis bei jų 
grupėmis, kad sykiu, bendrai veikti meno 
plėtimo darbe.

8. Paskatinti mūsų vienetus ruošti litera
tūriškus bei kultūriškus vakarus, skaitant 
juose referatus ar prelekcijas ir duodant 
dailės programėles.

Dabar pažvelgsime, kiek iš tų suvažiavi
mo prisakymų “stojosi kūnu,” tai yra, kiek 
jų likosi įgyvendinta.

Organizacinis Susitvardymas
Organizaciniam susitvarkymui nevilkinant 

buvo išleista suvažiavimo priimta nauja 
LMS konstitucija-taisyklės lietuvių ir anglų 
kalbose. Ji buvo išsiuntinėta visiems mūsų 
vienetams. Tuom pačiu sykiu prašyta, kad 
vienetai išrinktų savo komitetus sulyg nau
jos konstitucijos nurodymo, 
dauta, kad valdybų adresai 
LMS Centro Sekretorei.

Taigi, kiek liečia Centro
berods atlikta neblogai, — suvažiavimo pri
sakymas išpildytas.

Tačiaus, kiek liečia vienetus (apskričių 
ir chorų valdybas), tai jie ne visi išpildė 
savo pareigas. Nors valdybų adresai ir vi
sų gauti, bet į laiškus ir klausimus ne visi 
atsiliepė. Pavyzdžiui, paimsiu pereitą vajų. 
Prašyta visų chorų, kad jų valdybos nevil
kinant praneštų Centrui savo narių skaičių 
su pradėjimu vajaus (gruodžio 15 d., 1938 
m.). Bet radosi tokių, kurie neatsakė, štai 
jų vardai: Bangos Choras, Elizabeth, N. J.; 
Dainos Choras, New Haven, Conn.; Liet, 
Kanklių Mišrus Choras, Chicago, I1L; Liau
dies Choras, Lawrence, Mass.; Lietuvių Dai
lės Choras, Grand Rapids, Mich.; Liet. Jau
nuolių Choras, 'Gary, Ind.; Liet. Laisvės Ra
telio Choras, Norwood, Mass.; Lyros Cho
ras, Philadelphia, Pa., ir Vilijos Choras, 
Waterbury, Coin. šie 9 chorai neatsakė 
taip menko klausimo.’ Kodėl? Aišku,—jų 
valdybos neveiklios, apsileidusios. 
kių apsileidėlių nukenčia chorai ir 
ganizacija.

Tokie reiškiniai turės kaip nors 
somi. . .

Tiek ir to. Vajus visgi davė šiek tiek pa
sekmių : chorai gavo 130 narių; į LMS įsi
rašė 23 pavieniai nariai ir įstojo 4 viene
tai. LMS šeima šiek tiek paaugėjo.

Dramos Grupių Organizavimas 
ir Jų Lavyha

Pastovių dramos grupių organizavimas 
bei jų auklėjimas pas mus tebestovi veik 
ant vietos. Pittsburgho suvažiavime Centro 
Sekretorė raportavo, kad Sąjungoje randasi 
tik 2 pastovios dramos grupės. Dabar to
kių grupių randasi penkios. Reiškia, tri
mis padaugėjo. Bet jų auklėjimasis, jų au
gimas f gylį, nežymus. Tiesa, Brooklyno Lie
tuvių Liaudies Teatras buvo pradėjęs prak
tiškus lavybos .žingsnius. Drg. Bovinui va
dovaujant, buvo pakviestos duoti lekcijas 
vaidyboje Aldona šertvietytė ir Amilija 
Jeskevičiūtė. Lekcijos buvo įdomios ir la
bai praktiškos, tik beda—labai mažai jas 
kas belankė. Kitur nei tokių lavybos ban
dymų nedaryta.

Mokyklėlių Palaikymas
IILme Apskrityje per tūlą laiką gyvavo 

mokyklėlė, kurioje apylinkės mūsų gabes
nieji dainininkai bei muzikantai buvo pa
ruošiami vadovavimui mūsų chorų. Tą mo
kyklėlę vadovavo-mokino d. Bronė šalinaitė. 
Lėšas padengdavo minėto apskričio iždas. 
Centras yra raginęs kitus apskričius pasekti 
III-jį Apskritį, bet nusiskundė dėl stokos 
finansų.

Kultūringų Vakarėlių Ruošimas
Mūsų chorai ir kitos grupės dažnai turi 

įvairius vakarėlius bei pramogas, bet pa
skaitų skaitymu nelabai įdomauja. Pav., 
Brooklyne buvo daromi bandymai ką nors 
skaityti-referuoti. Į tokius vakarus sue-idavo 
šiek tiek klausytojų, bet tai daugiausiai su- 
augesnieji. Jaunimas mažai tuomi domisi. 
Centras daug sykių yra davęs vienetams pa
siūlymų turėt paskaitas ir siūlė gatavai pa
ruoštas paskaitas, bet pasekmės buvo mažos.

Santi^iai su LDS Jaunuolių 
Kuopomis

Santikiai Lietuvių Meno Sąjungos su LDS 
Jaunuolių organizacija yra draugingi, pra
dedant nuo viršūnių iki apačios. Veikime 
ko-operuojama kiek galima. Bet, žinoma, 
aldiečiai daugiau linkę prie sporto, o są- 
jungiečiai—prie dailės. Bet daugelis jau
nuolių — vienos ir kitos organizacijos — 
mėgsta ir sportą, ir dailę. Manau, kad tai 
gražus reiškinys!

Tai tiek apie pereito mūsų suvažiavimo 
nutarimus ir apie bandymą juos įgyvendinti.

Pr. Balsys, LMS Pirm.

Numirė Žymi Moteris 
Rašytoja

Kovo mėn. 16 d., š. m., Švedijoj numirė 
žymi moteris rašytoja, Selma Lagerlof. Ji
nai turėjo 81 metus amžiaus. Buvo kruopšti, 
darbšti ir ypačiai Švedijoj—žinoma ir ger
biama poetė.

1909 metais Selma Lagerlof gavo Nobelio 
premiją už literatūrą. Tai buvo vienintelė 
moteris, gavusi tąją dovaną už pasižymėji
mus literatūrinėje kūryboje.

Dėl 
visa

būt

to-
or-

tai-

va-Antras suvažiavimo nutarimas—turėt 
jų naujų narių gavimui—taipgi jau išpildy
tas. Centras tam dėjo visas galimas pastan
gas: buvo išsiuntinėti VISIEMS vienetams 
laiškai-raginimai ir nurodymai. Nuolat buvo 
būbnyta spaudoj. Bet ir čia ne visi vienetai 
ėmėsi aktualaus darbo. Kaip girdėjote, 9 
chorai net atsakymo nedavė, kiek jie turi 
narių. Kiti prisiuntė narių skaičių su pra
džia vajaus, bet pačiame vajuje nieko ne
darė. Iš virš 30 chorų dalyvumą ėmė vos

....'..gC' '..,1 į.; -

Visi Connecticut valstijos 
LMS chorai energingai ruošia
si prie didelio metinio koncer 
to, kuris įvyks sekmadienį 
balandžio 14, 1940.

šių metų koncertas atsibus 
Hartforde, ir hartfordiečiai 
gražiai prisirengę priimti 
svečius iš artimų ir tolimų ko
lonijų. Koncertas įvyks vienoj 
iš didžiausių svetainių, Odd 
Fellows Hall, 420 Main Street, 
Hartforde. Svetainės durys
bus atdaros 1 :30 valandą po. 
pietų, o programa 
2:30 vai. po pietų.

Programą išpildys
chorai, dainuojant išvien ir 
vienetui. Dainuos žymūs solis
tai, bus visokių gražių pamar- 
ginimų, kaip duetų, instrumen
tų solo ir tt. New Havenas ža
da atsivesti vyrų oktetą. Tor- 
ringtonas, gavęs naują moky
toją, Bronę Rasimavičiūtę iš 
Waterburio, mokinasi naujų 
dainų ir mano gražiai pasiro
dyti. Waterburio Vilijos Cho
ras gal ir šį metą mano vaini
ką nusinešti su kokia nors 
ypatinga programa. O Hart
fordo laisviečiai sykiu su or
kestrą gali vieni publiką už- 
ganėdint.

Ir girdėt, kad komisija par
trauks garsią daininkę iš 
Massachusetts paįvairint pro
gramą.

Po koncerto bus šokiai. Irgi 
bus visokių gėrimų ir užkan
džių. Taigi, matyt, kad šį me
tą koncertas 
ir gražesnis, 
metuose.

Rengkimės 
automobilius,
gus. Nepraleiskime Connecti- . 
cut valstijos gražiausio ir di
džiausio koncerto.

LMS IV Apskr. Komitetas.

bus dar didesnis 
kaip praeituose’

visi į busus, į
Raginkime drau-

$

A l.

Paterson, N. J.
Susirgo Antanas Sadauni- 

kas. Jis gyvena po num. 218 
12th Avė. Yra gerai žinomas 
lietuvis biznierius. Vėliname 
greitai pasveikti.

—0—Buvo sunkiai susirgus Sofija 
Linkiūtė, bet pradeda po bis- 
kį sveikti.

1

Lenkai Rašytojai Balta
rusijoje ir Ukrainoje 
Lenkų rašytojų grupė išleido deklaraciją, 

kurioje sako, kad “tik SSSR santvarkai įsi
kūrus Vakarinėje Ukrainoje ir Vakarinėje 
Baltgudijoje rašytojų darbui susidarė tinka
mos sąlygos.” Rašytojai pasižada “visomis 
išgalėmis stiprinti SSSR valdžią ir laikytis 
komunistų partijos nustatytų gairių.”

Lvove organizuotas rašytojų kliubas. Be 
kitų jo nariais yra lenkų rašytojai Rudnic
kis, šenvaldas, Putramentas ir rašytoja Van
da Vasilevska.

Lenkų rašytojai organizavo “literatūrinę
(Tąsa ant4.pusi.)

-----O-----

Nusižudė Mrs. J. Rigger, 
bet priežastis saužudystės ne
žinoma. Ji turėjo Hardware 
štorą ant Lafayette St., palei 
Graham Ave. Kovo 15 dieną 
vyras sugrįžęs iš darbo 5 vai. 
vakare pastebėjo, kad lange 
parašyta nota “Store Closed 
Today.” Jis manė, kas čia ga
lėjo atsitikti, niekados to ne
būdavo. Duris atrakino ir rado 
Mrs. J. Rigger pasikorusią..^ 
Sakoma, kad ji turėjus kokią 
tai nepakenčiamą ligą.

J. Matačiūnas.
Nuo Redakcijos. Kas d«l 

unijos rinkimų, tai kiek mums 
žinoma, yra išstatyti net trys 
sleitai ir pažangieji darbinin
kai nei vieno jų neremia iltį, 
sai. Jie remia iš visų sleitų
pasirinkę tinkamiausius žmo- - 
nes. Todėl atleisite, kad jūsų 
siūlomo sleito negalime “Lais
vėj” skelbti ir už jį agituoti.

Pažangieji remia Šiuos uni- 
jistūs į atsakomingas dažų 
unijos vietas:

Ant prezidento: Anthon/ 
Ammirato.
. Ant biznio agento: J 
Falone.

Ant Executive Board: 
mo Landini, Joseph Maith 
Julian Meyers, Ralph Spin 
ir Armong Spada.
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AIDED 7-to Apskričio Kuopoms

Pradedame spausdinti Lietuvos politi
nių kalinių anti-fašistų gyvenimo vaizdus. 
Tai nėra koki įspūdžiai, rašyti iš šalies 
stebėtojo. Tai balsai tų, kurie ten sėdi, 
kurie ten kenčia dėl darbo žmonių reika
lų, dėl laisvės, dėl gražesnio gyvenimo vi
sai Lietuvos liaudžiai, žmogus, kuris 
šiuos įdomius išgyvenimus parašė, pats 
ilgai sėdėjo Lietuvos kalėjimuose; jis yra 
žymus literatas. Esame tikri, kad mūsų 
skaitytojams šis raštas labai patiks. Taip
gi esame tikri, kad jį skaitydami Ame
rikos lietuviai įgaus dar daugiau energi
jos ir pasirįžimo kovoti, kad politiniai ka
liniai Lietuvoje būtų amnestuoti, kad ten 
būtų grąžinama demokratinė santvarka.

—“Laisvės” Redakcija.

Bukim Pažįstami
Jūs imat į rankas mūsų reportažus, 

atskirus epizodus iš Lietuvos politinių 
kalinių gyvenimo. Bet tai, ką jūs skai
tysite, bus ne istorija, ne dienoraštis, ne 
apysakos ir ne novelės. Tai mūsų gyve
nimo nuotrupos, turėjusios laimės nors 
ir su dideliu vargu iš kalėjimo patekti 
laisvėn. Plačiai aprašyti visą politkali
nių gyvenimą, paremtą tiksliomis dato
mis ir net dokumentais, tuo tarpu yra 
labai sunku ir beveik neįmanoma. Ta
čiau visi čia paminėti vardai ir pavar
dės yra tikri, nepramanyti.

Žinoma, dėl daugelio priežasčių teko 
ne visą surinktą medžiagą skelbti, ne 
visus žmones ir įvykius minėti. Atvirai 
kalėjimo sienos galės prašnekti tik ta
da, kai ir mūsų gimtajam krašte kalė
jimai taps tamsios praeities liudininkai, 
kai vietoj dabartinės vergijos klestės 
laisvė ir vietoj melo—teisybė. O kad tas 
viskas greičiau įvyktų, šitų reportažų au
torių vardu nežinomasis politinis kalinys 
tiesia jums savo ranką.

Kaunas, 1938.
'• —o—

Kauno Persiunčiamoji
Sako, ant Dantės sukurto pragaro 

vartų buvę užrašyta: “Palikite viltį visi, 
kurie čia įeinate.” Ant šios kameros du- 

_ .rų, nors ji savo išvaizda ir kaip primin
tų Dantės kūrinį, jokio užrašo, net ka
meros numerio nėra. Tačiau daug kas 
čia įeidamas viltis palieka.

Vos įžengę kalėjimo vidun pro storas 
geležines duris mes leidomės laiptais že
myn į rūsį, kur buvo tamsu, drėgna ir 
pelėsiais dvokė. Kaž kur toli pačiam ko
ridoriaus gale žibėjo elektros lemputė 
vos-ne-vos apšviesdama rūsio sienas. 
Mūsų akys ilgai negalėjo atskirti sienų 
nuo durų įdubimuose krintančių šešėlių.

Ties elektros lempute mus sustabdė, 
išrikiavo paliai sieną į dvi eiles, liepė 
nusirengt ir išdėt aikštėn visus daiktus. 
Kalėjimuose nepaprastai mėgstama kra- 
tyt. Kelia iš vienos kameros į kitą—kra
to, veda pasivaikščiot, krato, grįžti iš 
teismo ar tardymo vėl krato. Tarsi sar
gas kratydamas nori tau įrodyt, jog jis 
su kaliniu turi teisę elgtis, kaip su daik- 

r® tu.
Šalia mūsų stovėjo už plėšikavimą nu

teistas kalvis. Jis dantyse turėjo susuk
tą, bet dar neuždegtą papirosą. Kada 
mus kratęs prižiūrėtojas priėjo prie kal
vio, apžiūrėjo ant žemės išdėliotus daik
tus, iškratė drabužius ir drožė plaštaka 
veidan išmesdamas iš dantų papirosą. 
Tai buvo perspėjimas, kad kalėjimo ko
ridoriuose rūkyti draudžiama.

Kai jis nešvariais batais mindė mūsų 
nesenai plautus skalbinius, ardė knygas 
kažko jieškodamas, mes tylėjom, nes ka
lėjime buvom jau nebenaujokai ir gerai 
žinojom, kad jis panašiu būdu, kaip tą 
kalvį galėtų įspėti, jog čia prieštarauti 
taip pat draudžiama. Greičiausia jis ty
čiom tai darė norėdamas parodyti, koks 
jis čia visagalis. Baigęs jis sukando dan
tis kad net žandikauliai’ atsikišo ir pa-

.. ■ -
 ■

—Žinokit kur ^sat.
Įėjus kameron į akis metasi sienos, 

langai, durys, narai—visa, kas tik joje 
yra. Pro du prie žemės prisiplojusiu, 
dvejomis grotomis išpintu langeliu kver- 
bėsi iš kiemo ūkanota šviesa ir dviem 
plemais krito ant medinių, išpuvusių 
grindų. Pro tuos aptemusius keistos for
mos langus buvo matyti tik pro šalį ei
nančių prižiūrėtojų batus arba kalinių 
medines klumpes. Jei norėtum pažinti 
žmogų, reiktų įlysti langan ir atmetus 
galvą aukštyn žiūrėti į viršų. —

Kameros lubos buvo įgaubtos ir tarsi 
nupjautomis piramidėmis iš centro rėmė
si į kertes. Tik pačiam centre, kur ka
bėjo elektros lemputė, negalima jų ran
ka pasiekti. Visur kitur net pasilenkt rei
kia, jei nenori su galva drėgno, piemuo- 
to tinko valyti. Paliai vieną kameros ga
lą iš storų lentų sukalti narai buvo ap
krauti kalinių daiktais. Jų vienas galas 
sviro žemyn. Tad jei norėtum atsigult 
pagalvio nereiktų, nes ir taip galva būtų 
aukščiau negu kojos.

Mes spietėmės prie sienos norėdami 
perskaityti ten pakabintas kalėjimo vi
daus tvarkos taisykles ir viršininko įsa
kymus. Bet dieną buvo per tamsu ir tik 
didžiąsias raides galima buvo įžiūrėti. 
Vakare, kai uždegė šviesą, mes iš tai
syklių sužinojom tą patį, ką ir iki šiol 
žinojom. Visuose kalėjimuose vienodos 
taisyklės; o antra vertus jų kaliniui ži
not it* nereikia, nes kiekvienas sargas ar 
valdininkas tas taisykles vis papildo, pa
tobulina ir tvarka kalėjimuose saugoma 
ne ant sienos su parašu kabančiomis tai
syklėmis, o tradicijomis. Štai ir šis prie 
persiunčiamosios durų stovįs sargas tu
ri savo taisykles ir savo tradicijas.

Jis atidaro duris ir visiems įsako išsi- 
rikiuot. Nerangiuosius jis paragina žo
džiais ir kai visi sustoja į eilę ir laukia, 
kas čia ateis arba ką pasakys, jis sude
da rankas už nugaros, barškina ilgai 
raktais ir žiūri rodydamas išspaustus 
veide žandikaulius. Kai kada jis suskai
to ar visi tebėra, kai kada paklausia ko 
nors pavardės, o dažniausiai nieko ne
pasakęs užtrenkia duris ir nužvangina 
raktais. Jam patinka kai kaliniai klauso.

Žmonės kaip kokioj geležinkelio sto
tyje nuolat keičiasi. Vienus sukaustytus 
išveža, kitus atveža, kai kuriuos veda į 
nuolatines vietas—tardomųjų arba nu
teistųjų kameras, o atsėdėjusius paras— 
paleidžia laisvėn. Persiunčiamoj niekas 
nenori būti, ją keikia visi. Iš čia nelei
džia nei pasivaikščiot, nei į išeinamąją, 
nakvot reikia ant plikų marų lentų, o 
jeigu ten jau stinga vietos, ant grindų. 
Praustis ir visus gamtos reikalus atlikti 
teko į kampe stovintį skardinį kibilį, už 
kurio verčiamos šiukšlės. Kad būtų pa
togiau, kad kibilio kraštai nepjautų taip 
aštriai šlaunų, mes skersai kibilį padė- 
davom šluotkotį ir ant jo sėsdavom iš ei
lės. Kai visi pabaigdavom, belsdavom į 
duris ir sargas leisdavo dviem išnešti 
pilną kibilį į išeinamą ir ten ištuštinti.

Pietų sriubą suvertė visiems į vieną 
čia nuo amžių stovintį priskretusį kibirą.

—Mes gi neturim nei bliūdų nei šaukš-

—Valgykit kaip nors, viską gausit tik 
patalpinti į kamerą, persiunčiamoj ne
duoda.

Kaliniai čiulpę sriubą pro kibiro kraš
tus, o likusius ant dugno tirščius graibė 
su rankomis. Juk niekam neatėjo į galvą 
einant į kalėjimą pasiimti iš anksto bliū- 
dą su šaukštu.

Kai mes politiniai rengėmės prie stalo 
valgyt su savim iš kito kalėjimo atsi
vežtą maistą, vienas kriminalinių iš pa
žiūros jau daug metų atkalėjęs mus 
perspėjo:

—Jūs geriau nevalgykit ant stalo, 
ant jo mirusius skrodžia. Valgykit 
riau ant narų.

(Bus daugiau)

nes
ge-

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3 pusi.) 

brigadų,” Jiuri važinės po Vakarinę Ukrai
ną ir Vakarinę Baltgudiją, rengs literatūros 
vakarus ir paskaitas.

“Brigadai” vadovauja rašytoja Vanda Va- 
silevska. Ji baigia romaną, kuriame vaiz
duojama komunistų veikla Lenkijos valsty
bėje. Romanas būdingai pavadintas “Trys 
prieš miestą”. Pasak Vasilevskos, ji seniai 
rašanti šitą romaną, bet Lenkijos valstybėje 
jo išleisti nebūtų leidusi cenzūra. Dabar ji 
galinti “parodyti darbo masėms, kaip ko
munistai bolševikai kovojo sų lenkų ponų 
valdžia.”

Vanda Vasilevska prisipažįsta, kad ji ne
buvusi pakankamai susipažinusi su Markso 
—Engelso—Lenino—Stalino mokslu, tačiau 
ji dabar atsidėjus studijuojanti “Trumpą ko
munistų bolševikų partijos istoriją” ir joje 
randanti-atsakymą į rūpimus klausimus.

Įvykusioj apskričių konfe
rencijoj 17 d. kovo dėl “Lais
vės” pikniko 4 d. liepos May- 
narde, nutarta, kad žėdna 
kuopa turi išrinkti ne mažiau 
5 darbininkų su kapitonu pry- 
šakyj.

Antras, draugai, labai sku
bus dalykas: K. P. didelės pra
kalbos kovo 31, 3 vai. po pie
tų, Bostono Arenoj, Bostone, 
kur telpa 12 tūkstančių žmo
nių. Įžanga 25c. Partija pra
šo, kad mes lietuviai duotu
me 1,000 žmonių, o kitus 11 
tūkstančių kitos tautos pripl- 
dys. Kalbės žymūs kalbėto
jai, jų tarpe ir Browderis. To
dėl aš varde ALDLD 7-to Ap
skričio prašau visų kuopų, 
kad pasistengtumėt pasiųsti 
po busą, pilną žmonių. O 
mūsų kuopos labai lengvai tą 
gali padaryti, jeigu tik pasi
stengsime. O pastangos, drau
gai, reikalingos. Aš pilnai pa
sitikiu, kad tą padarysite.

Trečias dalykas, tai mūsų 
vajus pasibaigs su pirma ge
gužės. Iki tam laikui nauji 
nariai priimami už $1 ir gau-

na visas knygas ir žurnalą, 
žiūrėkime, kad nei vienas do
ras lietuvis nebūtų paliktas. 
Turime kalbinti savo draugus, 
pažįstamus, o mes žėdnas vie
nas turime frentų. žiūrėkime, 
kad mūsų kuopos išaugtų dvi
gubai.

Balandžio ir gegužės mėne
siais L. Prūseika atvažiuos su 
maršrutu po Naująją Angliją, 
arba, geriau pasakius, atva
žiuoja į mūsų apskritį. Marš
rutas yra rengiamas abiejų 
apskričių sykip — Literatūros 
Draugijos 7-tas ir LDS apskri
tis. Todėl, draugai, kur yra 
abi kuopos, rengkite sykiu. O 
kur nėra abiejų, rengkite 
na.

Kalbėtojas, kaip matote, 
vienas iš geriausių,- arba,
riau sakant, tėvas šios Lite
ratūros Draugijos, 
matysite, kokios 
riems miestams
Rengkite prakalbas.

ALDLD 7 Apskr.
Organizatorius,

J. J. Bakšys.

palaikyme ir skleidime. Mūsų 
kuopa irgi visuomet paremia, 
kiek tik išgali, darbininkų 
klasės reikalus. Taigi, visi 
pasimatysim silkių vakarienėj 
kovo 30 dieną.

Wal. Brazauskas.

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

B

vie-

yra
ge-

“Laisvėj” 
dienos ku- 
paskirtos.
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Great Neck, N. Y. Hartford, Conn

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas
Wne Gaminam valgius b

£i quote;

turime Amerikoi 
įdirbimo Ir impor. 
tuotų degtinių, vi 

šokių vynų ir 
gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Gaukite Gerų Žolių
Čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, Jonin-žolių, 
Pupalaiškių, šaltpusnio, Debe
sėlio, šaruočio, Kadugio, Gry
buko, Parušančiaus, Gumba- 
žolių, Valerijono, Trukžolių, 
Golgono, Alierų, šaltmetių, 
Brolelių, Džiugelių.
Po 25c. už pakelį. Svaras 70c. 
Geros Trajankos 60c. pakelis.
Knygelė, kuri aprašo apie visokias 

žoles, 15 centų.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

“Laisvės” specialis kores
pondentas jau parašė apie 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo atsibuvusį bankietą. 
Tačiau dar norėtųsi kaip ką 
iš to taip gražiai pavykusio 
bankieto dėl pagerbimo adv. 
J. W. Andziulaičio atžymėti.

Iš tikrųjų svarbu, kad L. A. 
Pil. Kliubas šiuo bankietu pa
sirodė, kiek jis turi daug ne 
tik simpatikų, bet ir nuošir
džių rėmėjų. Tiek daug pu
blikos dalyvavo, ir iš dalyvių 
išsireikštų kalbų matėsi visų 
troškimas, kad padėti kliubui 
bujoti ir išaugti į galingą 
Great Necko lietuvių piliečių 
organizaciją. Tiesa, kad kliu
bas ir dabar jau yra nariais 
skaitlingas ir visuomeninėj 
dirvoj ima dalyvumą, gražiau
siai sugyvename. Kliubo di
džiausia užduotis, tai visokiais 
būdais pagelbėti visiem tapti 
Amerikos piliečiais,

Kovo 11 d. Laisvės Choro 
svetainėj Lietuvių Literatūros 
Draugijos 64 kuopa atlaikė 
susirinkimą. Narių dalyvavo 
nedaug, bet visi aktyviai rišo 
pakeltus klausimus.

Mūsų kuopa šiuo kartu na
riais stovi gerai, bet finansais 
—visai tuščiu iždu. Taigi, kad 
pakėlus biskį mūsų kuopos iž
dą, nutarta surengti kovo 30 
d. Laisvės Choro salėj drau
gišką vakarėlį. Bus silkių dėl 
užkandžių ir gera muzika dėl 
šokių. Hartfordiečiai turėtų 
gerai paremti šį parengimą, 
nes Literatūros Draugija yra 
labai svarbi organizacija dar
bininkų judėjime ir abelnai 
lietuvių kultūros ir apšvietos

prisidėjo su stambia suma. 
Taipgi jau ir nuo kitų gauta 
garsinimų į programą.

F. Kl-ton.
ir tt.

Savininkų 
susirinki- 

pirmas

—o---
Lietuvių Namų 

Sąjungos atsibuvo 
mas. Galima sakyti,
po oficialio susiorganizavimo. 
Iš to susirinkimo reikia pažy
mėti, kad ši organizacija turi 
veiklią valdybą, ypač jos pir
mininkas A. Vasiliauskas, 
jaunuolis, gerai darbuojasi, 
yra gabus vyrukas. Už tai 
pasirodo jau geros pasekmės 
kovoj prieš aukštas taksas. 
Padaryta keletas gerų tarimų. 
Prisirašė keli nauji nariai. 
Reiškia, ši draugija auga į to
kią galingą jėgą, kad Great 
Necko lietuviai, apie pusės 
miliono dolerių namų savinin
kai, galės bendrai pakelti bal
są prieš aukštas taksas.

—o—
Buvo spaudoj pranešta, kad 

Pirmyn Choras pastatys ope
retę “Nebaigta Kova” 21 d. 
balandžio. Tačiau pasirodžius, 
kad tą dieną dienraštis “Lais
vė” ruošia pavasarinį balių, 
Pirmyn Choras savo perstaty
mą nukėlė ant 28 d. balan
džio. Kadangi operetė “Ne
baigta Kova” nei Brooklyne, 
neigi apielinkėj nebuvo dar 
perstatyta iki šiol, tai Pirmyn 
Choras deda didžiausias pa
stangas tinkamai suvaidinti. 
Pasitikėdamas, kad suįdomins 
dailės mylėtojus ir iš apielin- 
kės kolonijų, kurie norės pa
matyti “Nebaigtą Kovą” ir at
silankys. *

Pirmyn Choras ruošia spaus
dintą programą. Biznieriai ir 
choro simpatikai prašomi duo
ti savo apgarsinimus bei kom
plimentus. Jau reikia žymėti, 
kad choras gauna draugišką 
paramą dėl programos. Pir
miausias tai gerai žinomas 
graborius R. Shąlins (šalins- 
.kas)., i š,. Woodhaven, N.. .Y.,

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

Shop, Sleeping Accc^iodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATFA PER WEEK

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

Sun. all day and night

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

z^/ZZJ^

Pirmu kartu savo gyvenime 
juos už žemiau kaip $29.50. 
liaus matrasų konstrukcija. . .

OPEN 
EVENINGS

Šhl matrasų V1'1 
visokio dydž.o, 
gausite sulig sa 

vO lovos.
Prašome 
pamatyt «>at«- 
sų ir kitų 

rakandų*
mes parduodame 

Naujoviškiausio sti- 
. , > . minkšti kaip pūki

niai, padaryti taip, kad nereikią guzikučių ir suteikia puikų miegojimui patogu
mą. Užvalkalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan
tuotos . . neblunka nė nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkimo. Ringiuotų sprendžinų 
vidujinės dalelės tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų matrasuose. . . apda
ryti is abiejų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iškimč’jnu. Taipgi atsižymi dvi
spalvių kraštų apvedimu. . . diržinės rankinos lengvam apvertimui ir sanitariniai 
oro ventiliatoriai.

GRAND CHAIR CORPORATION
Lietuviai Rakandų Išdirbėjai, Ant. Petraitis, Biznio Vedėjas.

409 ir 436 Grand St. Te|- Evergreen 7-8451 Brooklyn, N. Y*

M

Sekite Mūsų Specialus
Lietuvių namų rakandų krautuvė.



šeštadienis, Kovo 23, 1940 Penktas puslapis

Hartford, Conn.
Progresuoja vis kas kart 

pirmyn
Kovo 15 d. Liet. Ūkėsų Kliu- 

bas savo mėnesiniam susirin
kime atliko nemažai gerų 
darbų. Patėmyta iš ligonių 
lankytojų raportų, kad ran
dasi tokių ligonių, kurie ilgas 
laikas pasidavę po benefitu. 
Bet jie neatrodė paskutiniu 
laiku sergančiais. Dėl teisin
gesnio ištyrimo, vienbalsiai 
nutarė, patėmijus tokius ligo
nius, kad jie būtų siunčiami 
pas gydytoją išegzaminavi- 
mui.

Kliubas, kaipo didžiausias 
sąryšio daržo šėrininkas, in
struktavo savo atstovus, kad 
jie sąryšio susirinkime pakel
tų klausimą įsteigimo elektros 
šviesų apšvietimui laike .pik
nikų.

Nutarė dar ant metų prail
gint vajų gavime jaunuolių 
prie kliubo. Nuo 16 iki 25 me-: 
tų bus priimami be įstojimo. 
Šiame susirinkime prisirašė 5 
nauji nariai jaunuoliai.

Svetainės statymo fondan į- 
ėjo aiti $100 paskolų.

Svetainės statymo komisija 
raportavo, kad viskas eina pa
sekmingai prie pradėjimo sta
tyt.

Kliubo pirmininkas prie to 
pridūrė, kad praėjusis paren
gimas, prakalbos su koncerti
ne programa, 10 d. kovo, at
nešė didelius nuopelnus iš fi
nansiško ir morališko atžvil
gio. Jis užbaigdamas savo pa
reiškimą neužmiršo atiduoti 
kreditus stygiečiams ir kitiems 
programos dalyviams, taipgi 
prakalbininkams drg. šoloms- 
kui, advokatui Griffui ir B. 
Videikiui už jų visų pasiauka- 
vimą. Už tai jiems susirinki
mas padėkavojo entuziastišku 
rankų paplojimu.

žinoma, ne visi vienokiai į 
minimą parengimą atsinešė. 
Man teko nugirsti iš rengėjų, 
kad kunigas paėmęs net $15
už svetainę. Tai iš to galima 
suprasti, kad jo pasišventimas 
labai mažas.

Vienas iš Katalikų.

Worcester, Mass.

nigų yra.
Buvo raportai iš Politinio 

Sąryšio ir Vilniaus šelpimo. 
Raportai priimti kaip geri.

Kalvis.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6093 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1058 I'Jostrand Aye., Boroulfh of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HAROLD F. & WILFRED B. ATCHUE 
1058 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES 
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
r—■------------ ,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL5615 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Ęever- 
age Control Law at 2091 Nostrand Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOHN FOX
2091 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CW 7 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 386 Troutman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB, INC.
386 Troutman St. . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 424 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 318 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SALVATORE JORDANO 
Toronto Bar & Grill

318 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1969 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 241 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County of " Kings, to be con
sumed on the premises.

BERNARD TRACEY
241 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 412 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

EDWARD L. SCHARF 
Penny Bridge Tavern

412 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2012 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8822 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ERNST A. WOBBER
8822 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6770 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 444 Melrose St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
HENRY ZANETT1 & ETTORE WEGHER 
444 Melrose St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2070 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol La\v at 385 Arlington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises,

ROSA GRATZER
385 Arlington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6986 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1325 DeKalb Ave., and 1282 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ADOLF* SCHULTZ 
Auf Wiedersehn Tavern 

1325 DeKalb Ave.,
1282 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

i-NOTICE is hereby given that License No. 
’RL 2192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1192 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM H. WENDLAND
1192 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

Iš Piliečių Kliubo Susirinkimo
Susirinkimas įvyko 11 d. 

kovo, savame name, 12 Ver
non St. Kliubas daro pelno 
po tūkstantį dolerių suvirš į 
mėnesį. Tai gražus pelnas.

Kuomet kliubas statė namą, 
tai buvo užsitraukęs skolos 
35 tūkstančius dolerių, o da
bar tik liko 15 tūkstančių. 
Dar pora metų ir bus viskas 
apmokėta.

Kliubas yra pažangus, pri
klauso visokių pažiūrų žmo
nių ir niekas jų nevaržo.

Buvo išduoti raportai iš 
kliubų suvažiavimo. Pasirodė, 
kad mūsų kliubas dar nėra už
simokėjęs duoklių per pasta
ruosius 2 metus. Nutarta pa- 
simokėti. Paskui buvo praneš
ta, kad išrinko žmones, ku
rie tėmys visus bilius, kurie 
bus išleidžiami mūsų valstijoj 
ir jeigu kuris bilius bus prieš 
darbo žmones, kad kliubai 
protestuotų. Priklauso apie 
10 kliubų prie to kliubų su
sivienijimo. Bet dar yra keli 
kliubai, kurie nepriklauso. 
Tarimas yra padarytas, kad 
įtraukti visus Massachusetts 
kliubus į tą susivienijimą.

Praeitų metų piknikas davė 
kliubams nuostolių. Todėl šie
met bus sutvarkyta geriau.

Buvo laiškai nuo “Vienybės” 
ir “Laisvės”, kad prenumera
tos pasibaigė. Nutarta atnau
jinti. Tur būt visi lietuviški 
laikraščiai yra užprenumeruo
ti, kiek tik jų yra. Gali pa
sirinkti skaityti, kokį tik nori.

Buvo daug kalbama apie 
pataisymą kelio į vasarnamį. 
Išrinktas komitetas, kad rū
pintųsi tuo darbu.

Mano nuomonė, draugai, 
kad mes turime padidinti pa
šalpą ir pomirtinę. Mes labai 
mažai mokame nariams, suly
ginus su kitomis draugijomis. 
Pagalvokime; juk pas mus pl-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 270 Smith St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THOMAS G. DeCARLO
270 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 212 Berry St., 112 North 3rd 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTHONY SZYMASZEK 
212 Berry St.,
112 North 3 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1776 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 96 Berry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STEPHEN J. SALAYKA
96 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1892 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 261 Osborn St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SAMUEL CHELODNICK
261 Osborn St., Brooklyn, N. Y.

NOTJCE is hereby given that License No. 
RL 1828 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retai) under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1425 Rockaway P’kway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK DUMCHES
1425 Rockaway Parkway, Brooklyn- N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage • Con
trol Law at 125 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

IRENE CARLIN
125 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N°. 
RL 6063 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 484 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. ...... *

BRIDGET CAREY, Exec.
484 Bergen St., ’ Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2195 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail upder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 31 South 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sulted on the premises.

AUGUST GOODARD
31 South 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5643 has been issued to the undęrsjgned 
to sell beer, wine and liquor at retpij under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 125 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, Coupty of Kings, to be con
sumed on the premises.

REBECCA MARON
125 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1728 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor pt retail under 
Section 107 of the Alcpholic Beverage Con
trol Law at 98 Berry St., Borough of 
Brooklyn, County pf Kings, to be con
sumed on the premises.

STEPHEN LEWICKI
98 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2180 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 755-9 McDonald Ave., 101-108 
Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

RAYMOND SCHUBERT 
755-9 McDonald Ave., 
101-103 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

KOTICE is hereby given that License No.
L 1988 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic BevOrage Con
trol Law at 306 — 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES McBRIDE
396 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1644-50 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WILLIAM DITALIA 
Montgomery Royal Gardens

1644-50 f’iatoush Ave. , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1635 has been issued to the undersigned 
to seil beer, wine and liquor at. retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1700 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con- | 
Burned on the premises.

HARRY FINKELSTEIN 
Broadway Tavern

1700 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7002 New Utrecht Ave., * Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

VINCENT PELLEGRINO
7002 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2228 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 158 Saratoga Ave., borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARY YOUNG 
Martin Tavern

158 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6210 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 817 Onderdonk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

EM1L1E DANGMANN 
Old King .Cole

817 Onderdonk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1766 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1073 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DOUGLAS JAMES * 
Royal Bar & Grill

1073 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6773 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage' Con
trol Law at 41 Amboy St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WEINER’S RESTAURANT, Inc.
41 Amboy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor a f retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 119 Belmont Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ-
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1861 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 180 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
CARLO GANASSA & ANGELO RATTINI 

New Ridgewood Casino
180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8071 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 166-168 Avenue O, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CARMELLA STANZELLA 
L. & S. Bar & Grill

166-168 Avenue O, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2213 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1227 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL McHUGH
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No- 
RL 5502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 73 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County pf Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY TAUTKUS
73 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2106 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3(511 Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARIE BOWMAN 
Pat’s Bar & Grill

3011 Avenue N, Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1979 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wipe and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1506 Neck Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK SOLAN 
Ocean Tavern

1506 Neck Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wi^e and liquor at retail undtr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 213 Frank!jp St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STANLEY ZUK
213 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 12015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 221 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY SIEMS
221 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby give!) that License No. 
RL 1771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2572 Fulton St., 11-13 Alaba
ma Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES JACKMAN 
Trinity Tavern

2572 Fulton St., 
11-13 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 427 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1185 Dumont Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SALVATORE PAPA
1185 Dumont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 376 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 559 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on tho premises.

JOSEPH BONFIGLIO
559 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 325 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 615 Lorimer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo con
sumed off the premises

MICHAEL CAMUSO
615 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 399 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Leonard St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

TONY BALCAN
137 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6216 New Utrecht Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1341 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1518 Avenue M, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises

IRA H. MEYER
1518 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 886 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law al 264 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

SAM DINNERSTE1N
264 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12102 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail - under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at
1768 Nostrand Avenue, 
lyn, County of Kings, 
the premises.

PERSEPHONE
1768 Nostrand Ave.,

Borough of Brook- 
to be consumed off

KOUMIDES
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IS KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Sekmadieni, 24 d., kovo įvyksta 
reguliaris visuotinas mūsų organiza
cijų narių susirinkimas, 735 Fair
mount Ave., 2:30 vai. po pietų. At

siminkite, kad šiame susirinkime 
bus apkalbėta “Laisves” pikniko vei
kla: dovanų skyrimas ir kitkas. Mes 
šaukiame visą Phila. apylinkę susi
rinkti, Bus plačios diskusijos apie 
dabartinę pasaulinę padėtį. Pereitą 
susirinkimą labai skaitlingai prisirin
ko mūsų organizacijų narių, turėjo 
svarbų raportą ir diskusijas. — A. 
J. S. Veik. Kom. Sekr. (69-71)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, balandžio 21 d., Aido 

Choras rengia 25 m. sukaktuvių 
koncertą, Liet. Svet., 29 Endicott St. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Kviečiame 
visus dalyvauti šiame koncerte. — 
Komisija.

Tel. TRObridge 633f

Dr. John Rępshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvSro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, i krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

VARPO KEPTUVE’ 4

36-40 Stagg' St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

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

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

t
••-Jl

nuo $1.50 augštyn

Daimontai
Melsvi-balti

pertekto
ir

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži

;; ,'mm-THiN 
Aft WAY IW.Zjaj

$29.75

Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai. 
Žemos kainos Ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
J E W E L E R

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-217S

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6717 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 295 park Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumer! on the premises. 1

FRANK MACHER
295 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 704 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THE COVE RESTAURANT, Inc- 
704 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 338 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4811 Avenue N, Borough pf 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises, 

GEORGE APOSTAL 
AP Bar & Grill

4811 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Ricense No. 
RW 438 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wino at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 386 Metropolitan Ave., Borough 
of Brooklyn, County / of Kings, to be con
sumed on the premises.

GIACOMA FERRARA
886 Hetroixdltan Ave., Brooklyn, N. Y.

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika 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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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

s

3

NOTARY
PUBLIC

t
>

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.



Bestas puslapis *

Policija Vėl Žiauriai 
Puolė Pikietininkus

Apie 100 žmonių, kurie pri
taria Ispanijos liaudžiai, bu
vo susirinkę prie Francijos 
konsulato, Rockefeller Plaza 
ir 5th Avė., ir pikietavo tarpe 
47th ir 51st St., reikalaudami, 
kad Francija po prięvarta ne
varytu 100,000 Ispanijos liau
diečių atgal pas generolą 
Franco, kur daugelį laukia 
mirtis. \ Ant pikietininku žiau
riai užpuolė per 500 policijos, 
kuri pradėjo mušti, spardyti, 
raita joti ir areštuoti pikieti
ninkus. Mat, Amerikos kapi
talistai remia kiekvieną An
glijos ir Francijos imperialis
tų žingsnį, tat neleidžia ir šios 
šalies piliečiams pikietuoti 
Francijos konsulatą. Daug pi
kietininku buvo sumušta, 13 
iš jų areštuota. Tai jau ke
lintas iš eilės policijos užpuo
limas ant pikieto prie Franci
jos konsulato.

Ispanijos Liaudiečių Reikalu Konferencija
Komitetas Pagelbai Ispani

jos Liaudiečių, kurie yra Fran
cijos koncentracijos logeriuo- 
se, šaukia konferenciją. Ji 
įvyks sekmadienį, balandžio 
14 dieną, 1 vai. po pietų, Ca
pitol Viešbutyj, 51st St. ir 8th 
Avenue.

Abrahomo Lincolno Batali
ono draugai atsišaukia į visas 
masines organizacijas ir pa
vienius žmones, kad pagelbė
tų Ispanijos kovotojams. Tar-

Tas Juos Neišgelbės
Knygų išleistuvė Hiwell 

Soskin & Co. išleido popo M. 
R. Wernerio parašytą knygą 
“Stalin’s Kampf.” Tai savo 
rūšies pamėgdžiojimas ir dar 
vienas įrodymas, kaip kapita
listinis pasaulis smunka, kaip 
jo rašytojai tarnauja pinigų 
maišui.

Stalinas nėra tokios knygos 
parašęs. Hitleris parašė kny
gą vardu “Mein Kampf” — 
“Mano Kova,” tai dabar po
nas M. R. Werner surinko da
lį Stalino raštų, iškraipė, sa
vaip juos aiškina. Gal leidėjai 
turi tikslo pardavinėdami tą 
knygą pasidaryti pelno, bet 
vyriausias ju tikslas, tai aiš
kinti, kad Stalino mokinimas 
klaidingas. Jau net knygos 
garsinime jie sako, kad Stali
nas 1929 m. numatė Ameri
koj revoliucinį krizį, o girdi, 
jo “nėra.” Kapitalistams nė
ra, bet darbo liaudis puikiai 
žino, kad nuo 1929 m. vieš
patauja baisus ekonominis 
krizis, o jis kartu ir revoliu- 
cionizuoja mases.

Subatoj Mokyklėle Neįvyks
Šiandien, subatoj, Ateities 

žiedo Mokyklėlė neįvyks: tas 
daroma sulyg pačių mokinių 
pageidavimo — jie nori būti 
liuosi bent Velykų subatoj. 
Kitomis subatomis vėl bus 
mokyklėlė tęsiama, kaip ir 
pirmiau.

Mokyklėles Vedėjas,

Cleveland Palace
Jonas Jurevičius atidarė Bar 
& Grill Biznį East New Yorke 
Jau gavo pilnus laisnius par
davinėti degtinę, alų, vyną ir 
visokius kitus gėrimus. Kvie
čia savo pažįstamus ir drau
gus užeiti pamatyti nauią vie
tą ir nori įsigyti platesnės pa
žinties su eastnewyorkiečiais. 
Čią yra rekreacijos įruošimai: 
Bowling Alley ir kt. žaislai.

prie Fulton Street
234 Cleveland Street 

prie Fulton St. 
East New York

Tel. Applegate 7-9718

Šiandien Bedarbių Demonstracija
Workers Alliance, bedarbių 

organizacija, paskelbė, kad 
šeštadienį, kovo 23 dieną, 11 
valandą prieš pietus, turės 
masines demonstracijas prie 
City Hall, New Yorke. Be
darbiai reikalaus, kad būtų 
suteikta jiems darbas, pašal
pa ir drabužiai.

Bedarbių organizacija pra-

Tapo Amerikos Piliečiais
Pereitą ketvirtadienį tapo 

Amerikos piliečiais apie 339 
asmenys; priesaiką davė įsto
jimui į Amerikos pilietybę tei
sėjas Bruzze. Su virš minėtu 
būriu gavo Amerikos pilietybę 
ir brooklyniškis Jonas Lazaus
kas, kuris daugeliui žinomas 
kaipo dalyvaujantis vaidini
muose, Stygų Orkestro j ir ki
tose progresyviškose organi
zacijose. Reporteris.

pe kitų belaisvių Francijoj 
dar yra 23 lietuviai, kurie su
varyti į koncentracijos loge- 
rius, neturi tinkamo maisto, 
drabužių ir už ką grįžti į Lie
tuvą. Lietuvių Komitetas ra
gina organizacijas ir atskirus 
žmones pagelbėti tiems kovo
tojams. Aukas galima siųsti 
Lietuvių Komitetui, čekius iš
rašant Helen Kaunas, o siųsti 
Anna Waznis, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

Gauta Užkvietimai Suvaidini 
Komediją “Kontrolį”

Po suvaidinimo Brooklyn© 
Lietuvių Liaudies Teatro kė
liems vaidyloms komedijos 
“Kontrolis,” sakoma, gauta 
keletas užk-vietimų į kitus 
miestus. Tačiaus, kaip pasi
rodo, viena komedija yra 
trumpoka. Todėl, teko suži
noti, kad tie patys vaidintojai 
susimokino prie komedijos tin
kamą dialogą.

Informacijų Biuras.

Biznis, Tai Biznis
New Yorke liepos 4 dieną, 

ir kaip kuriomis kitomis šven
tėmis, tikrai nesmagu, nes vi
sur pyška, trata, pliupsi tie 
sprogimai (fireworks). Ne 
vien jau žmonių nervus 
griauna, bet ir sužeidžia, o 
kaip kas ir mirtį gauna.

Tokis paprotys yra prastas 
ir jį išgyvendinti kitaip nega
lima, kaip tik uždrausti par
davinėti tuos sproginius. New 
York o valstijos senate ponas 
Warner buvo įnešęs bilių, kad 
būtų sulaikyta “fireworks” 
pardavinėjims. Bet bilius at
mestas 25 balsais prieš 14 
balsų. Mat, iš “fireworks” 
daromas geras biznis, tai nors 
ir nereikalingas ir žalingas ta- 
voras, bet vis vien bus parda
vinėjamas.

Paskyrė $425,000 Parodai
Jungtinių Valstijų valdžia 

paskyrė $425,000 užlaikymui 
federalio paviliono Pasaulinėj 
Parodoj šiemet. Pereitais me
tais išbudavojimas, įrengimas 
ir užlaikymas valdžiai atsiėjo 
$3,000,000.

Icelandija Dalyvaus Parodoj
Icelandija, Danijos koloni

ja, pasirašė kontraktą, kad ji 
ir šiemet dalyvaus New Yorko 
Pasaulinėj Parodoj. Jos pavi- 
lionas mažas, mažai ir reikš
mės turi. Icelandijos vedėjai 
didžiuojasi, kad jų šalyj jau 
per 1,010 metų (gyvuoja par
lamentarinė tvarka.

neša, kad ji kelis kartus lai
kė konferenciją su pašalpos 
teikimo viršininkais ir ' WPA 
viršininkais, bet negalėjo su
sitarti, tat yra. priversta šauk
ti visų bedarbių ir bedarbiams 
pritariančių žmonių demons
traciją. Kviečia ir lietuvius 
dalyvauti.

Žydai Pirks Laivą
Amerikos žydai, šalininkai 

žydų valstybės Palestinoj, 
plačiai pradėjo kalbėti, kad 
jie pirks Amerikoj laivą, ku
ris gabens žydus iš Amerikos 
ir kitų šalių į Palestiną, šis 
komitetas nusistatęs vešti ten 
žydus, nors Anglijos valdžia 
ir priėmė žydams nemalonius 
įstatymus.

Unijos Laikė Konferencijas
Sekmadienį dvi didelės uni

jos laikė konferencijas — ra
kandų darbininkų unija, turin
ti 10,000 narių, ir avalinės 
darbininkų unija, turinti 12,- 
000 narių. Rakandinių kon
ferencijoj dalyvavo 238 dele
gatai; avalinių—apie 500 de
legatų. Abiejų unijų, konfe
rencijose kalbėjo pažangusis 
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio, kuris smerkė reakciją ir 
pono J. Edgar Hooverio vei
klą, kuris persekioja pažan
gius žmones, jų tarpe ir kovo
tojus už Ispanijos liaudies rei
kalus.

Užf iindys Vištą Velykom
Pas teisėją Pinto atsistojo 

vištų pardavėjas L. Brodsky 
ir ponia Leipsonienė. Teisėjas 
atsidūrė keblioj padėtyj, viš
tų pardavėjas aiškino, kad 
Leipsonienė atsinešė pas jį 
pirktą vištą ir ja drožė jam 
į veidą:

—Tu pardavei man ligotą 
vištą! Atiduok pinigus!

Moteris gi sako, kad ne ji 
višta kirto biznierių, bet kada 
ji atnešė vištą, kuri, jos nuo
mone, pirm mirties buvo ligo
ta, tai vištų biznierius nutvė
rė ją ir trenkė Leipsonienei į 
veidą. Na, paprastas skanda
lėlis, kurių tiek daug rinkoj. 
Bet teisėjas dėjo pastangas 
sutaikyt. Biznierius nusileido, 
o moteris spyrėsi, kad jos tu
ri būt viršus. Tada teisėjas 
Pinto pareiškė :

—Lai būna’ zgada, eikite 
namo ir būkite linksmi, o aš 
poniai Leipsonienei Velykoms 
atsiųsiu didelę, sveikutėlę viš
tą. Prova baigėsi.

Patinka Laisvietes -Moterys
—Kažin kas aną sykį para

šė “Laisvėj” apie mūsų plau
kų raitymui salionėlį, — Al
dona Vasiliauskaitė aiškina 
korespondentui, — ir kad ma
tytum, po to į mūsų salionėlį 
atėjo daugelis laisviečių mo
terų . . . žinai, kad tos laisvie- 
tės moterys ir merginos tokios 
rimtos, mandagios ir draugiš
kos. Su tokiomis pasikalbėjus, 
tai nesinori nei pinigų imti. . .

Tas salionėlis Aldonos Va
siliauskaitės randasi po num. 
333 Hooper St., Brooklyne.

Reporteris.

3,000 Žmonų Dirba Dabini- 
me Pasaulinės Parodos
Gegužės 11 dieną ruošiasi 

atidaryti Pasaulinę Parodą, 
tai jau dabar per 3,000 dar
bininkų — dažytojų — dirba, 
kad padabinus parodos pa
status. Gėles pradės sodinti 
balandžio 15 dieną. Jau da
bar ten dirba apie 500 auto
mobilinių sunkvežimių.

Iš Moterą Apšvietos 
Kliubo Parengimo

Kovo 17 dieną įvyko paren
gimas paminėjimui ' Moterų 
Tarptautinės Dienos, kurį su
rengė Moterų Apšvietos Kliu- 
bas. Jis atsibuvo Lietuviu 
Piliečių Kliubo svetainėj, 280 
Union Avė. Buvo rodoma ge
ri judžįai “Karo Pabėgėliai 
Prieglaudoj” ir “Motina.” Ju- 
džiai įdomūs ir publikai pati
ko. Kalbėjo Margaret Kava
liauskaitė, kuri energingai 
veikia tarptautinėj dirvoj. Ji 
savo kalba labai suįdomino 
publiką. Publika ramiai ir 
atydžiai klausėsit.

Publikos buvo apie pusan
tro šimto. Komisija iš pra
džios nerimavo, nes judžių ro
dytojai kiek pavėlavo. Mote
rys prie šio parengimo ener
gingai rengėsi pardavinėda 
mos iš kalno bilietus. Prie du
rų bilietus paradavinėjo Au- 
gutienė, atimdinėjo Vižlans- 
kienė, pirmininkavo Depsienė.

Margaret Kavaliauskaitė 
paprašė publikos paaukauti 
Ispanijos pabėgėlių pagelbai 
ir dėl Lietuvos politinių kali
nių bei jų šeimų. Aukas rin
ko Bovinienė, žurauskaitė, 
Lazauskienė ir Stankaitienė, 
Stankaitienė išpardavė nema
žai ir literatūros. Aukų su
rinkta $14.47.

Stambesnes aukas davė: po 
$1—P. Bunkus ir Mickūnas; 
po 50c—Dzevečka ir Kuodis; 
po 25c—Andruškevičienė, M. 
Katcinkevičius, Mičiulienė, 
Navalinskienė, Moskevičienė, 
V. Bovinas, J. Juška, Rasevi- 
čienė, J. Augutis, J. Stankai
tis, J. Pajaujis, Mikulėnas, 
Masilienė, Gužas, Kulokienė, 
Balčiūnas, Gilmanas, Kazake
vičius, Jablonskienė, P. Arvai- 
nė, Kalvaitis, A. Švėgžda, 
Dainius ir M. Bovinienė. Vi
siems aukavusiems tariame 
ačiū! J. Stankaitienė.

Iš “Varpo” Duonos 
Keptuvės

Pirmiau Varpo keptuvė tu
rėjo taip vadinamų duonos 
agentų,'kurie pirkdavo duoną 
iš kepyklos pigesne kaina ir 
parduodavo kostumeriam, už
sidirbdami algą. Dabar Varpo 
keptuvė tokių agentų neturi; 
duoną išvežioja keptuvės drai- 
veriai, kurie dirba už savai' 
tinę algą, negaudami “komi- 
šino.”

Vietoj pirmiau buvusio duo
nos pardavėjo, dabar išvežio
ja senas brooklyniškis Pr. 
Bukšnys. Jis pristato duoną į 
visas Brooklyno apielinkes: 
Woodhaven, East New York, 
Richmond Hill, Jamaica, 
Great Neck ir kt.

Kurie dar nevalgot Varpo 
keptuvės duonos, reikalaukit 
pristatyt jums, telefonuodami 
Stagg 2-5938, arba rašykit: 
Varpas Bakely, 36 Stagg St., 
Brooklyn, N. Y.

Klausykit Varpo radio pro
gramų sekmadieniais 9 :30 ry
te, WHOM, 1450 kilocycles, 
subatomis 4:30, Valaičių ra
dio programose. . A. M. B.

Gesinant gaisrą 9 W. 14th 
St., net 16 gaisragesių pri- 
troško.

BROOKLYN, N. Y.
Sveikatos Kultūros Draugija ren

gia svarbias prakalbas, antradienį, 
kovo 26 d., Metodistų Bažnyčios sa
lėje, 411 So. 3rd St. Pradžia 8 v. v. 
Kalbėtojai. Dr. Charles Labanas, 
sveikatos mokytojas P. Baltrėnas ir 
kiti. Atsilankiusieji gaus veltui Ve
lykinių margučių. Kviečiame daly
vauti. Beje, Sveikatos Kultūros 
Draugijos nepaprasta vakarienė 
įvyks sekmadienį, balandžio 7 d., 
Susivienijimo Svet., 195 Grand St. 
Prašome nepamiršti dienos. — Kom.

(71-73)__________ ,

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

ūkėje, darbas apie namus. Dėl dau
giau informacijų kreipkitės laišku. 
F. Bakaitis, RR 2, Collinsville, Ill.

(70-73)

Šeštadienis, Kovo 23, 1940

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill (aludė) 

už $2,000. Randa $47 j mėnesį, yra 
keturių metų leastas. Vieta garu šil
doma, randasi geroj apylinkėj. Par
davimo priežastis *— mirtis šeimy
noj. Savininkų galima matyt nuo 4 
v. po pietų iki vėlumos. Autumn 
Cafe, 324 Lincoln Avenue, kampas 
Allantic Ave. Brooklyn, N. Y.

(70-72)

ŠTAI KAIP JOS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužiu

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberini

FOTOGRAFAS
Traukiu papeiksiąs familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

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

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai 
$24.50' 
Buvo $30.00

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

JONAS STOKES 
'512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line 
Tel.: Glenmore 5-6191

3 
3

ESTATEOF

BARRY P. SHALINS
š (Siialinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr. 

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

: WOODHAVEN, N. Y. 
> • 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
> Koplyčias suteikiam nemokamai : 

visose dalyse miesto i
Į Tel. Virginia 7-4499
I I t

B B
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

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas j 10 
savaitinių (mokėjimų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

5' M

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ
; (Steam Boiler)
; Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą •
; “burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą.
: Maloniai suteikiame aproka\,mus be jokio mokesčio.

LJ vuvuvuvuvu vuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvu vuvuvuvuvu

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

Telefonas EVergreen 7-1661

ta

MANHATTAN LIQUOR STORE
Tai yra vieta iš kur jūs privalote

PIRKTI LIKERIUS VELYKOM
0

Didžiausia \ • 
Žemiausiom

Kainom.

Didžiausias 
Pasirinkimas 

Visokiu Rūšių 
Gėrimų

Pasitikimiausia 
Likeriui Krautuve 
W illiamsbur ghe

Tel. Evergreen 7-1645

License No. L-886
I

&

264 GRAND STREET
Kampas Roebling St. < Brooklyn, N. Y.

' . . ■ ( • , ■ • ■ • • ■ - ■ - • - I.




