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Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremi. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

—> THE LITHUANIAN DAILY
Akiregyj tų tamsių ir šiur

pių apie karą straipsnių ir ži
nių, kurios stelbia mūsų dien
raščio puslapius, labai smagu 
parašyti šią žinią:

Šiomis dienomis Čikagos 
lietuviu liaudies dienraštis 
“Vilnis” švenčia savo 20 metų 
gyvavimo sukaktį.

Kaip malonu kalbėti apie 
ką nors gražaus, kūrybiško! 
Jei pasaulyje būtų kitokia vi
suomeninė sistema, tai karai 
būtų pamiršti, jų niekas ne
paisytų, jų niekas nežinotų. 
Visa darbo žmonija tik ir kal
bėtų apie laimėjimus kūrybi
niame fronte.

Deja!. . .

Vilniečiai rytoj minės savo 
dienraščio reikšmingą jubilėjų 
didžiojoj Ashland Auditorijoj 
Čikagoj. Mes, kurie negalėsi
me ten dalyvauti, visvien 
džiaugsimės vilniečių džiaugs
mu ir linkėsime jiems ir jų 
dienraščiui ilgiausiai gyvuoti, 
šviesti, organizuoti ir rodyti 
darbo žmonėms kelią j laimin
gesnį gyvenimą, kuriame ne
bus karų, nebus skurdo, ne
bus priespaudos.

Plačiau apie “Vilnį” skai
tykite šios dienos “Laisvėje” 
telpantį editorialą.

Brooklyne yra net keletas 
žmonių, kurie ilgiau ar trum
piau yra dirbę “Vilnyje”. Tai 
Jonas Gasiūnas, Jonas Siurba, 
Antanas Bimba ir šių žodžių 
rašytojas. Mes visi esame dir
bę “Vilnies” redakcijoje. O 
iš technikų spaustuvininkų 
“Vilnyje” ilgai dirbo Vincas 
Rudaitis ir kiek trumpiau— 
J. Kuodis (Večkys). šiuo.me
tu ten dirba ilgus metus bu
vęs laisvietis, o dabar vilnie
tis, Juozas Valatka. Pr. Buk- 
nys taipgi yra savu laiku daug 
dirbęs “Vilniai”.

Elta praneša iš Lietuvos te
legrama: Lietuva dabar turi 
užtenkamai žibalo ir kerosino.

Tai smagi žinia. Ji parodo, 
kad, pagaliau, Lietuvos žmo
nės gauna užtenkamai vieno 
labiausiai jiems reikalingo da
lyko—kerosino.

Aišku, tų ir kitų daiktų ji 
gauna iš Sovietų Sąjungos, su 
kuria palaiko artimus ir la
bai draugiškus politinius ir 
ekonominius ryšius.

Rytoj Elizabethe (N. J.), 
įvyks svarbi pramoga, kurią 
ruošia Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo ir Lietuvių Me
no Sąjungos apskričiai. Būki
me ten!

♦

David Kirkwood, Anglijos 
darbietis parlamento narys, 
aną dieną klausė savo vald
žios :

—Argi jau ne laikas pra
dėti tartis dėl taikos?

Apie taiką kalbėti, dėl ka
ro užbaigimo tartis* niekad 
nėra pervėlu. Bet kariaujan
čiųjų kraštų viešpačiai to ne
daro ir nadarys, kol pražudys 
milijonus žmonių ir sunaikins 
už šimtus bilijonų dolerių 
turto.

Tiesa, jie greičiau pradėtų 
dėl taikos tartis, jei kariau
jančių šalių darbo žmonės im
tų plačiau bruzdėti ir griež
čiau reikalauti taikos.

*

Kongresmanas Marcantonio 
pasiūlė Dieso komitetui gerą 
darbą.

—Jeigu jūs norite jieškoti 
anti-ame'rikinės veiklos, tai 
pradėkite tyrinėti Ku Klux 
Klaną.

Tai sveikas pasiūlymas. Bet 
vargiai Diesas jį priims. Ku 
Klux Klanas, mat. yra įsteig
tas kovai su žydais, katali
kais ir tais žmonėmis, kurię 
kovoja prieš reakciją. Dieso 
komitetui rūpi laužymas Tei-
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100.000 VOKIEČIO KARIU NORVEGIJOJ
Angly Ministeris Skelbia, kad Jie Daug IŠ NOR VE(> I J( )S KARI)

Laimėję prieš Vokiečių Karo Laivus
Žada Nuskandini Visus Vo

kiečių Laivus Skagerrake
London. — Winstonas 

Churchill, Anglijos laivyno 
ministeris, pasakojo seimui 
apie anglų laimėjimus mū
šiuose prieš vokiečių laivy
ną ir žadėjo “nuskandint 
visus vokiečių laivus Ska
gerrake ir Kattegate”, jū
rų siaurumose tarp pieti
nės Norvegijos - Švedijos 
ir Danijos.

Jis teigė, kad nuskandin
ta vokiečių šarvuotlaiviai 
“Bluecher” ir “Karlsruhe,” 
o du lengvi jų šarvuotlai
viai sužeisti anglų oro bom
bomis ir, turbūt, nuskan
dinti.

(“Bluecherį” ir “Karlsru
he” nuskandino norvegų 
kanuolės, kuomet vokiečių 
laivynas šturmavo Oslo, 
Norvegijos sostinę.)

Anot Churchillio, anglai 
torpeda nuskandinę vieną 
vokiečių laivą - naikintuvą 
ir kelis submarinus; sužei- 
dę jų karo laivą “Scharn- 
horst,” 26,000 tonų, kuris 
paskui pabėgęs, ir sunaiki
nę bei suėmę apie tuziną 
vokiečių laivų, kurie gabe
no kareivius bei reikmenis 
į Norvegiją per Skagerra-

Anglų Nuostoliai
Anglų laivyno ministeris 

sakė, kad Anglijos laivyno 
nuostoliai per kelių dienų 
kovą buvę tik štai kokie:

Vokiečių kariniai laivai 
nuskandino anglų laivą- 
naikintuvą “Glowworm” ir 
vokiečių lėktuvai bombomis 
nugramzdino kitą anglų 
naikintuvą “Gurkha” ties 
Narviku, Norvegijoj. O vo
kiečiai ten praradę bent 
vieną, “gal keturis” naikin
tuvus, kaip tvirtino Chur
chill. Prie Narviko anglai 
sunaikinę ir vieną vokiečių 
amunicijos laivą.

Jis nesakė, kad 
trečiadienį ties 
nuskandino anglų 
vus “Hunter” ir “Hardy” ir 
tris ginkluotus prekinius 
laivus. Anglų valdžia pir-

vokiečiai 
Narviku 

naikintu-

šių Diliaus ir paneigimas Am
erikos žmonių civilinių laisvių 
ir teisių. Kaip tik to paties 
siekiasi ir klaniečiai.

Jau du Amerikos teisėjai 
skaudžiai uždavė per nosį 
Dieso komitetui dėl jo akiplė
šiškų žygių. Pasmerkė jį ir 
visa eilė pažangiųjų Ameri
kos žmonių.-

Už savaitės laiko Brookly
ne įvyks didelis mūsų dienraš
čiui paremti balius ir šokiai. 
Pelnas, likęs nuo baliaus, bus 
sunaudotas intertypui išmo
kėti.

Tikimės ten visi susieiti ir 
pasimatyti.

to-

miau buvo pripažinus, kad 
“Hunter” ir “Hardy” žuvo.

Ministeris Churchill, 
liau, skelbė, kas seka:

Didelė vokiečių oro bom
ba pataikė į anglų karo 
laivą “Rodney,” 33,900 to
nų, bet mažai žalos jam pa
darė ir sužeidė bei užmušė 
tik septynis jūreivius.

V o k i e č ių šarvuotlaivis 
“Scharnhorst” šoviniu vie
nuolikos colių storio kiau
rai skersai peršovė anglų 
karo laivą “Renown,” kad 
šovinys išlėkė per antrą 
laivo šoną, virš vandens li
nijos, bet nesprogo. “Re
nown” yra 32,000 tonų, gin
kluotas kanuolėmis, šaudan
čiomis 15-kos colių storio 
šoviniais. Kitas “Scharn- 
horsto” šovinys nukirto 
“Renowno” stiebą ir suar
dė viršinius radio įrengi
mus. “Scharnhorst” taipgi 
buvo sužeistas, ir pabėgo. 
Jiedu šaudėsi per 10 mylių 
vienas nuo kito.

Anglų laivyno ministeris 
Churchill atsisakė seime 
paskelbt, kokie jūrų kovos 
vaisiai Norvegijos vandeny
se buvo iki šiol iš viso, nes, 
girdi, kova dar tebesiaučia.

Spėja, kad Nuskendę 
5,000, o gal 25,000 
Vokiečių Kareivių

London. — Anglai skai
čiuoja, kad su vokiečių lai
vais, kuriuos jie nuskandinę 
Skagerrake, žuvę apie 5,000 
vokiečių kareivių.

Stockholm, Švedija. — Iš 
čia pranešama, kad anglų 
karo laivynas nuskandinęs 
bei išvaikęs 10 ar 11 Vokie
tijos laivų, bevežant jiem 
kariuomenę į Norvegiją. 
Pasak šio < pranešimo, tai 
gal žuvę iki 25 tūkstančių 
vokiečių Skagerrako van
denyse.

London, bal. 12. — Anglų 
oro ministerija sako, kad jų 
lėktuvai bombomis susprog
dinę vieną vokiečių amuni
cijos laivą, 8,000 tonų, Kat- 
tegato siaurumoj.

Jei Andai Skraidys per 
Daniją, Vokiečiai Bombar

duos Anglijos Miestus
Berlin, bal. 12. — Vokie

čiai atmušė anglų lėktuvus, 
mėginusius skrist per Da
niją. Vokiečiai grūmoja 
bombarduot iŠ oro Anglijos 
miestus, jeigu anglų lėktu
vai vėl bandys skrist per 
Daniją.

Vokiečiai Daugiau Laimėję 
Norvegijoje

Berlin, bal. 12. — Vokie
čių komanda praneša, kad 
jie atmušę anglų lėktuvus, 
m ė g i n ų s i us bombarduot 
Trondheimą, Norvegijoj.

Vokiečiai sako, kad jie 
užėmę Elvenes ir platesnę 
sritį Narviko apygardoj, 
Norvegijoj.

Vokiečiai sutvarkę pajū
rio kanuoles Trondheime ir 
dabar galėsią jomis veikti 
prieš anglus.

Jie sako, kad vokiečių 
lėktuvo bomba uždegė dide
lį karinį Anglijos laivą 
lėktuvų išvežiotoją, ir tas 
laivas labai pasviręs į vieną 
šoną ir, turbūt, žūstąs.

Vatikanas. — Anglijos ir 
Francijos kardinolai prašė 
popiežių pasmerkt vokie
čius už įsiveržima į Daniją 
ir Norvegiją. Popiežius at
metė kardinolų prašymą.

Nepasitvirtina Anglų Išli
pimas į Norvegiją

Stockholįn, Švedija, bal. 
12. — Iš pradžios buvo pa
skelbta, kad anglų kariuo
menė išlipus ant Norvegijos 
kranto už 10 mylių nuo 
Narviko.

Paskui anglai pranešė, 
jog ši žinia nepatvirtinta.

ANGLAI GAL IŠSODINĘ SAVO KAREIVIUS 
Į NORVEGIJA, BET TAI NEPATVIRTINTA

Stockholm, Švedija, bal. 
12. — Pranešama be patvir
tinimo, kad Anglijos karo 
laivai iškelią savo karei
vius į Norvegiją Oslofjor- 
de, į pietus nuo Oslo, Nor
vegijos sostinės.

Vokiečių laivai perkėlė 
dar bent 10 tūkstančių savo 
kariuomenės į Norvegiją, 
tai būtų jau 100 tūkstančių 
jų ten iš viso. '

Sakomą, kad siaučia įnir
tusi kova, tarp Anglijos ir

Skagerrak Esąs Užblo 
kuolas Talkininką Mi
nomis prieš Vokiečius

Stockholm, Švedija, . bal. 
12. — New Yorko Times 
korespondentas čia girdėjo, 
jog talkininkai prisodinę 
tiek minų Skagerrake, kad 
faktinai perkirtę vokiečių 
laivam plaukiojimą tarp 
Danijos ir Norvegijos. Tai 
todėl dabar vokiečiai orlai
viais skubotai gabeną ka
reivius ir reikmenis jiem iš 
Danijos į. Norvegiją.

Anglai Užėmė Danų Salas; 
Gal Užims Greenlandiją

London, bal. 12. — Anglų 
karo_ laivynas užėmė Dani
jos Faroe salas, tarp Islan
dijos ir Škotijos, ir vartos 
šias salas kaip karo stovyk-

Islandijos seimas paskel
bė, kad Islandija jau nepri
klausoma nuo Danijos ka
raliaus po to, kai vokiečiai 
užėmė Daniją be pasiprieši
nimo iš jos pusės.

London.—Gal Anglija už
ims ir Greenlandiją, Dani
jos koloniją į šiaurių rytus 
nuo Kanados.

Washington. — Nežinia,; 
kaip Amerika atsilieptų į 
tai, jeigu Anglija mėgintų 
užimt Greenlandiją, kuri 
iki šiol buvo Danijos kolo
nija, bet geografiniai pri
klausė prie Amerikos že
myno. Toks Greenlandijos 
užėmimas būtų laužymas 
Jungtinių Valstijų Monroe 
teorijos.

Berlin, bal. 12. — Vokie
čiai sako, kad Anglija, už
imdama Danijos Faroe sa
las, vėl laužo pati savo 
principus, skelbiančius kitų 
kraštų laisvę ir nepriklau
somybę.

Vokietijos karo laivų ties 
Norvegijos prieplauka 
Trondheimu.

Pranešama, kad šėlstą 
žiaurūs mūšiai tarp vokie
čių ir norvegų Eidsvolde, 
arti Švedijos rubežiaus.

Nėra patvirtinta žinia, 
kad norvegai atkariavę 
Bergeną, prieplaukos mies
tą, nuo vokiečių.

Vokiečių lėktuvai bombo
mis šturmavo norvegų mie
stus ir miestelius palei’ 
Švedijos sieną.

Talkininką Agentas Nu
žudė Du Vokiečią 
Šnipus Rumunijoje

Bucharest, Rumunija. — 
“Svetimos (talkininkų) ša
lies agentas” nužudė vieną 
vokietę ir vieną vokietį Bu
charest T r i u m fališkuose 
Vartuose. Vokietys buvo ži
novas ginklų ir amunicijos. 
Rumunų policija mano, kad 
abudu buvo kariniai Vokie
tijos šnipai.

ORAS, — šeštadienį šal
tą, apsiniaukę.

Vokiečiai Sako, kad Jie Kirtę Didelius 
Smūgius Anglijos Karo Laivynui

Vokiečių Laivai Perkėlę dar 
20,000 Karių j Norvegiją
Berlin. — Vokiečiai skel

bia, kad jie nuskandinę dar 
du anglų karinius laivus 
naikintuvus ties Narviku; 
tai viso būtų jau šeši ten 
vokiečių nuskandinti an
gliški naikintuvai.

Vienas vokiečių lėktuvas 
keliomis bombomis sužeidęs 
didelį karinį anglų laivą, 
lėktuvų išvežioto ją Šiauri
nėje Jūroje. Dvi vokiečių 
lėktuvo bombos taipgi tie
siai pataikiusios j anglų 
šarvuotlaivį, stovėjusį arti 
lėktuvų išvežiotojo.

Be to, vokiečių lėktuvai 
bombomis sunaikinę anglų 
priešorlaivinių kanuolių ba- 
tareją ir karinį švyturį 
Scapa Flow, Anglijos karo 
laivų stovykloj.

Vokiečiu spauda paskel
bė pranešimus iš Švedijos, 
kad jie paskandinę francū- 
zų karinį laivą “Foch,” 10,- 
000 tonų, ir pavojingai su- 
žeidę Franci jos karo laivą 
“Dunkerque”, 25,000 tonų, 
ties Skagerraku.

(Paryžius. — Franci jos

Vokiečiu Persergėjimas 
Nugąsdino Rumunijos 
Ir Turkijos Valdžias

Ru- 
Ju- 
šios 
m a-

Bucharest, Rumunija. — 
Talkininkai • daro didelį 
spaudimą Rumunijai, Bul
garijai ir Jugoslavijai, kad 
jos mažintų ar visai per
trauktų prekybą su Vokie
tija, o prekiautų su Angli
ja ir Franci j a.

Vokietija persergėjo 
muniją, Bulgariją ir 
goslaviją, kad jeigu 
Balkanų šalys pradės 
žint prekybą su vokiečiais, 
o didint ją su Anglija ir 
Franci ja, tuomet vokiečiai 
jau nelaikys tas Balkanų 
šalis bepusiškomis.

Šis Vokietijos persergėji
mas įbaugino ypač Rumu
niją, kuri buvo daugiau lin
kus į talkininkų pusę.

Pranešama, kad vokiečiai 
turi sutelkę 300,000 armi
jos arti Vengrijos ir Kra- 
kove, Lenkijoj. Ta armija 
galėtų būt ūmai pavartota 
prieš Rumuniją ir kitus 
Balkanų kraštus, jeigu jie 
parodytų nusistatymą prieš

Turkija irgi Bijo
Istanbul, Turkija. — Tur

kų valdžia jau uždraudė 
laikraščiams rašyt prieš na- 
zius. Bijo, kad vokiečiai ne
darytų tokio žygio prieš 
Turkiją, kaip kad jie pada
rė Danijoj ir Norvegijoj.

valdžia nuginčija vokiečių 
pranešimą apie “Focho” pa
skandinimą ir apie “Dun- •' 
kerque’o” sužeidimą, Nor
vegijos vandenyse.)

Vokiečiai praneša, kad 
jie ties Bergenu suėmė 
penkis Anglijos laivus, pri
krautus kanuolių, kulkas- 
vaidžių 'ir kitų ginklų ir 
amunicijos. Sako, šie anglų 
laivai buvo nuo seniau at
siųsti, nes pati Anglija 
ruošėsi įsiveržt į Norvegi
ją. Tada tie anglų amuni
cijos laivai nudavė, būk jie 
gabeną tik pagalbą Suomi
jai.

Užginčija Skagerrako 
Mūšius

Vokiečiai užginčijo anglų 
pranešimus apie “baisias” 
laivynų kovas Skagerrake 
ir pajuokė anglų tvirtini
mus, kad talkininkų karo 
laivai ten užkirtę kelią vo
kiečių laivams gabent ka
riuomenę, ginklus ir kitus 
reikmenis į Norvegiją. Nes 
ta dieną įvykę tiktai du su
sikirtimai tarp Anglijos 
karo laivų ir Vokietijos lėk
tuvų ties Skagerraku; ir 
vokiečiai savo laivais per 
Skagerraką perkėlę dar 20 
tūkstančių kariuomenės į 
Norvegiją.

Berlin, bal. 12. — Vokie
čiai sako, kad visi Anglijos 
pasigyrimai anie laimėji
mus prieš vokiečių karo lai
vus tai esą tik “grynas me
las.”

Norvegu Valdžia Pabėgo į 
Naują Vietą

Norvegijos karalius Ha
akon. jo sosto įpėdinis Olaf 
ir Norvegijos ministerial 
spėjo pabėgt iš Nybergsun- 
do, kada daugiai vokiečių 
lėktuvų ėmė jį bombarduot. 
Nežinia, kur dabar Norve
gijos valdžia persikėlė, jau 
į ketvirtą “laikinąją sosti
nę” po to, kai ji ištrūko 
nuo vokiečių iš tikrosios 

•sostinės Oslo.
Maskva. — Sovietu vy

riausybės organas “Izvies- 
ti.ja” nurodo, kad Anglija, 
pirma laužydama Norvegi
jos bepusiškumą. tuom iš
provokavo vokiečių įsibrio- 
vimą į Norvegiją.

Jau 90 Tūkstančių Vokie
tijos Kareivių Yra Per

gelta j Norvegiją

M

• į-

Berlin, bal. 12. —- Vokie
tija perkėlė jau 90 tūkstan
čių savo kareivių į Norve
giją, daugiausia laivais, o 
tūla dali lėktuvais.tūla dalį lėktuvais.

(Radio skelbia, kad Nor
vegijos miesto Narviko ma
joras pats pervedė jį vokie
čiam.)
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Nevedę Vyrai Negali Legali
zuoti Buvimą Išvykstant j 

Kanadą

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

Act of March 3, 1879.

Klausimas

Girdėjau, kad jūreivis, ku
ris atvyko nelegaliai į šitą ša
lį po 1924 m., dabar gali le
galizuoti' savo buvimą, užmo
kėdamas taksus prie Kanados 
rubežiaus. Ar tai teisybė?

Atsakymas

Ne. Jeigu išvažiuotum į 
Kanadą ir iš ten bandytum į- 
važiuoti j Jung. Valstijas, 
tamstą sulaikytų prie rube
žiaus. Legalizavimo būdas, 
kurį tamsta mini, liečia tik 
žmonas, vyrus, tėvus ir nepil
namečius vaikus Amerikos pi
liečių, kurie gali reikalauti 
nekvotinio ar pirmenybės sto
vio kvotoje.

Ateiviai, nelegaliai čia, jei
gu nori legalizuoti savo buvi
mą, gali tai daryti tik išva
žiuojant iš Jungt. Valstijų ir 
prašant reguliariškos imigra
cijos vizos nuo Amerikos kon
sulo užsienyje. Dabar labai 
sunku gauti tokias vizas.
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“Vilniai” 20 Metą
Šiuos žodžius rašant, visi dienraščio 

“Vilnies” patrijotai—draugai ir priete- 
liai Čikagoje—ruošiasi dideliam žygiui. 
Rytoj, balandžio 14-tą dieną, vienoj di
džiausių Čikagos salių (Ashland Audito- 
rijume) įvyks milžiniškas vilniečių kon
certas 20 metų “Vilnies” sukakčiai mi
nėti.

20 metų—neilgas tai, palyginti, laikas. 
Tie iš mūsų, kurie gyvenome ir dirbo
me prieš 20 metų, nei nepajutome, kaip 
tas laikotarpis prašvilpė. Bet lietuvių 
darbo žmonių dienraščiui tai yra reikš
mingas dalykas.

Tarytum vakar mes vartėme nedidu
ką laikraštuką, tik- keturių puslapių, iš
einantį kartą per savaitę. To laikraštu
ko priešai džiaugėsi ir juokėsi, kad lie
tuviai darbininkai Čikagoje tik taip te
galį pasirodyti. “Vilnies” draugai, iš ki
tos pusės, didžiavosi, kad jie bent jau 
tiek galį; kad, turint pradžią, bus galima 
pasekmingiau žygiuoti pirmyn,—laik
raštį stiprinti, didinti ir visą lietuvių 
darbo žmonių judėjimą plėsti.

Neėmė daug laiko. Tuojaus “Vilnis” 
buvo padaryta du kart savaitine. Pa
didinta. Pagaliau ji patapo dienraščiu. 
Ir šiandien “Vilnis” yra vienas geriau
sių lietuvių dienraščių. “Vilnis” užkaria
vo Čikagoj ir plačiojoj Amerikoj mases 
draugų ir prietelių. “Vilnis” patapo ne
pavaduojamu vidurvakarinėse valstijose 
lietuvių liaudies dienraščiu.

Pąimkim tik vieną iš vėliausių įvykių 
pavyzdį. Štai iškyla tarpe Suomijos ir 
Sovietų Sąjungos konfliktas, — karas. 
Kunigų “Draugas” ir menševikų “Nau
jienos” teikia apie karą “žinių”. Tos “ži
nios” nieku nesiskiria: Helsinkio suomiai 
žudo raudonarmiečius šimtais tūkstan
čių. Jie laimi ir laimi ir laimi!... Tai 
buvo melai ir sąmoningi melai, sklei
džiami tikslu mulkinti Ainerikos lietu
vius. Ir tai būtų jiems pavykę, jei ten 
pat nebūtų buvę “Vilnies”, kuri spaus
dino žinias, kiek tik galėdama objekty- 
viškesnes, kuri aiškino dienos įvykius 
taip, kaip jie tuomet buvo, o ne taip, 
kaip troško kunigai ir menševikai, kad 
būtų. Po trijų mėnesių, kai karas Suo
mijoj pasibaigė, kiekvienas, kuris tik 
troško, matė, jog teisybė buvo “Vilnies” 
(aišku, ir “Laisvės”) pusėje.

Tai tik nedidelis pavyzdys. Jų yra ei
bes. Kiekvienu svarbesniu klausimu 
“Vilnies” pozicija skyrėsi nuo menševi
kų ir kunigų dienraščių pozicijos; kiek
vienu svarbesniu klausimu “Vilnis” aiš
kino dalykų eigą teisingai, o aniedu jo
sios oponentai suklupo.

Būtų neįmanoma trumpam straipsnyj 
išaiškinti nuopelnus laikraščio, išgyvavu
sio 20 metų. Užtenka priminti tiek, kad 
“Vilnis” kaipo dienraštis yra ne tik veid
rodis, rodąs paveikslą to, kas kasdien 
pasaulyj įvyksta, bet jis yra ir kelio ro
dytojas linkui naujo geresnio ir gražes
nio gyvenimo visiems dirbantiesiems. 
Vienval jis kovoja, už žmonių būvio geri
nimą Amerikoj, už organizavimą neorga
nizuotų darbininkų, už visuomeninį sau
gumą, už bedarbių reikalus, už demokra
tiją ir laisvę visiems piliečiams, už tai
ką. Šiandien ypačiai, kai Amerikoj veikia 
tam tikros jėgos, trokštančios pakartoti 
tą baisią 1917 metų klaidą ir įtraukti 
mūsų kraštą į Eūropos imperialistinį ka
rą, toki taikos čampionai, kaip “Vilnis” 

4r “Laisvė”, yra nepavaduojami.
Bet kelias, kuriuo “Vilnis” žygiavo 

per tuos 20 metų, nebuvo ir nėra rožė
mis klotas. Tai buvo sunkus kelias, pil
nas skerspainių ir kliūčių. Tik nepapras
tas tūkstančių vilniečių budėjimas, tik

gausus jų duosnumas, tik nuolatinis 
veiklumas, tik didelis troškimas ir plie
ninis pasirįžimas išlaikyti “Vilnį” dien
raščiu ir jį vis gerinti padarė “Vilnį” to
kia, kokia ji yra šiandien. Už tai garbė, 
aišku, priklauso visiems tiems tūkstan
čiams žmonių, “Vilnį” skaitančių, jai 
aukojančių, josios bendrovės šėrininkais 
esančių ir, svarbiausia,—tiems vilnie
čiams, kurie sudaro bendrovės direkto
rių tarybą, kurie dirba “Vilnyj”—redak
cijoj, administracijoj, ir techniškajam 
personalui.

Kelias į ateitį atrodo pažangiajai 
spaudai nebus nei kiek lengvesnis. Kau
piasi reakcijos jėgos, mūsų krašto pa
dangė niaukiasi karo isterijos debesimis. 
Kaip “Vilnies”, taip ir “Laisvės“, taip 
ir visos pažangiosios spaudos, kuri yra 
priešinga imperialistiniam karui, laukia 
nepaprastai dideli uždaviniai. Tie patys 
uždaviniai stovi prieš kiekvieną protau
jantį darbo žmogų.

Iš čia ir išplaukia reikalas remti “Vil
nį”, remti “Laisvę”, remti visą spaudą, 
kuri tuosius juodus debesius sklaido ir 
viską daro, kad padangė nublaivėtų, kad 
mūsų kraštas pasiliktų taikoj, kad mū
sų krašto žmonėms gyvenimas būtų 
šviesesnis ir laimingesnis.

Kalbant apie 20-metines “Vilnies” gy
vavimo sukaktuves, ką gi geresnio ir 
gražesnio Čikagos lietuvių liaudies dien
raščiui mes galime palinkėti, jei ne tai: 
Tegyvuoja ir tebujoja “Vilnis” ir vilnie
čiai ilgiausius metus!

Islandija ir Grinlandija
Danija buvo maža, bet ji valdė dvi di

deles salas tarpe Atlanto ir Šiaurinio 
vandenynų—Islandiją ir Grinlandiją.

Islandija užima 39,709 ketvirtainiškas 
amerikoniškas mylias ir turi 120,000 gy
ventojų. Didžiausias miestas Reykjavik. 
Islandija yra tarpe Grinlandijos, Angli
jos ir Norvegijos. Į piet-ryčius nuo jos 
yra Faroe salelių grupė, kurios taip pat 
priklausė Danijai, bet kurias anglai, sa
koma, jau imą.

Nuo Kanados iki Islandijos, jūromis, 
yra 2,100 mylių, iki Faroe—2,400 my
lių. Nuo Anglijos Shetland salų, karo 
laivyno bazių, tik 200 mylių iki Faroe

Grinlandija yra tarpe Islandijos ir Ka
nados. Tai labai didelė sala, kuri užima 
net 736,500 ketvirtainiškų amerikoniškų 
mylių plotą. Bet ji turi tik apie 30,000 
gyventojų, pietų pakraščiais, nes Grin
landija veik išimtinai visa padengta le
du. Vietomis ledas turi po kelis šimtus 
pėdų storio. Spėjama, kad po ledais yra 
gamtinių turtų, bet kol kas dar neiš
tirta. Seniau į Grinlandiją buvo ne
kreipta atyda, bet dabar yra kitaip.

Ir ve, kada Daniją Vokietija okupavo, 
tai Islandijos, Grinlandijos ir Faroe salų 
likimu susirūpino Anglija ir Jungtinės 
Valstijos. Anglija, kad neužpykdžius 
Jungtines Valstijas, tai per savo koloni
ją—Kanadą—paskelbė, kad ima tas salas 
“globoti.”

Islandija neva turėjo savo valdžią, ku
ri karalium laikė Danijos karalių; da
bar ji pasiskubino pasiskelbti “nepri
klausoma” valstybe. Kanados valdžia 
paskelbė, kad jos karo laivynas ir or- 
laivynas ima savo “globon” tas salas, 
kad jas nepaimtų Vokietija.

Salomis labai domisi ir Jungtinės 
Valstijos. Sakoma, Washingtone kalba
ma, kad ne vien Grinlandiją, bet ir Is
landiją norima paskelbti “Amerikos dali
mis.”

Atrodo, kad Anglija, per Kanadą pa
darys Islandiją ir Faroe salas savo karo 
laivyno ir orlaivyno bazėmis kovai prieš 
Vokietiją, jeigu pastaroji įsidrūtins Nor
vegijoj. Ypatingai Faroe salos Anglijai 
gali pasitarnauti submarinų bazėmis.

Pardavikai Norvegijos Armijoj
United Press žinių agentūra prane

ša, kad svarbųjį Norvegijos uostą, Nar
vik, vokiečiams pardavė Norvegijos ka
riuomenės pulkininkas Sundlo. Jis buvo 
komandieriumi, saugotojų paminėtojo 
uosto. Sundlo buvo nazių geriausis 
draugas ir tą puikiai visi žinojo.

Pasirodo, kad pulk. Sundlo informavo 
vokiečius apie visą padėtį uoste. Kai vo
kiečių laivai atplaukė į uostą, jis įsakė 
norvegų ginkluotom jėgom nieko vokie
čiams nedaryti, bet pasiduoti.

Atsimenam, kai Sovietų Sąjunga ap
valė savo Raudonąją Armiją nuo šnipų 
ir parsidavėlių, tuomet Norvegijos socia
listai ir visa buržuazija iš to šaipėsi. Na, 
o patys savo kariuomenėj laikė šnipus 
ir parsidavėlius. Dabar štai kas išėjo!

Gražu Mūšy Lietuvoj
LAIŠKAS Iš VILNIAUS

Tokiu pavadinimu rodo
mi pas mus Lietuvoje kino 
vaizdai iš vidaus gyvenimo 
kaip pavyzdžiui. Ponas 
Smetona eina medžioti 
su aukšta ponia arba 
kaip koks* tautininkų šulas 
prakalbą kur nors pasako, 
bet aš jums, tolimoj Ame
rikoj, noriu kitą “muvį” 
parodyti, kaip ištikrųjų 
“gražu” yra mūsų tėvynėje 
ir kaip kenčia mūsų bro
liai po “bendro darbo” vy
riausybės batu.

Visų pirma norėčiau šia
me savo laiške parašyti po
rą naujienų iš sostinės Vil
niaus. Kaip žinoma, į Vil
nių persikėle iš Kauno V. 
D. Universiteto pora sky
rių, kaip humanitarinių ir 
teisių mokslų fakultetai. 
Teko rinkti naują rektorių 
ir dekanus. Į rektorius ta
po išrinktas prof. Biržiška 
ir humanitarinių mokslų 
fakulteto dekanu tapo iš
rinktas žymiausias Lietu
vos rašytojas, neseniai ga
vęs literatūros premiją 
prof. Krėvė - Mickevičius. 
Tačiau šį išrinkimą nepa
tvirtino “opozicijos”i atsto
vas, švietimo ministeris Jo
kantas.

Šis faktas sukėlė visuo
menėj didelį skandalą. Val
džia stengėsi šitą dalyką 
nuslėpti ir net cenzūrai bu
vo sakyta šitą žinią nepra
leisti. Tačiau nėra to daly
ko Lietuvoj, kurį galima bū
tų nuslėpti, ypatingai jei 
reikalas liečia tokį mylimą 
ir gerbiamą žmogų, kaip 
prof. Krėvė - Mickevičius. 
Kilo bruzdėjimas tarp ra
šytojų, tarp profesorių, stu
dentijoj ir plačioj visuome
nėj.

Prasidėjo protestai. Ta
čiau ponas Jokantas, “pa-j Ankstybiniai pranešimai 
klusnus pono tarnas,” vis- ’’
tiek išrinktą dekaną nepa
tvirtino. Po poros savaičių 
jisai patvirtino dekanu sa
vo sėbrą ex kunigą Putiną 
Mykolaitį.

Platesnioji visuomenė ir 
pažangioji inteligentija nu
tarė pademonstruoti viešai 
savo jausmus prieš fašistiš
kus valdovus ir jų pakali
kus ir tinkamai pagerbti 
Lietuvos Rašytojų Draugi
jos pirmininką, kuris kar
tu yra ir Sovietų Sąjungos 
draugas bei S. S. S. R. Tau
tų Kultūrai Pažinti Drau
gijos pirmininkas. Kovo 2 
d. Vilniuj įvyko didelė lite
ratūros šventė — iškilmin
gas vakaras, per kurį įtei
kė premijas apdovanotiems 
rašytojams—Krėvei, Braz
džioniui, Venclovai ir k.

Per tą vakarą, kuris pa
sižymėjo savo iškilmingu
mu ir turiningumu, kai ku
rie rašytojai, kaip Boruta

(Nuo Mūsų Specialaus Korespondento)
ir Venclova, turėjo ypatin
go pasisekimo. Jie skaitė ei
lėraščius, nukreiptus prieš 
karą ir prieš liaudies en
gėjus ir ragino kovot už 
laisvesnį rytojų ir už dur
tuvų nukreipimą prieš ka
pitalistus ir karo kurstyto
jus.

Po literatūros vakaro 
buv; L. R. D. pirmininkas, 
dabartinis vice-pirmininkas 
Liudas Gira, perskaitė ad
resą, kuris buvo pasirašytas 
visų žymių artistų,—prade
dant Kipru Petrausku,— 
dailininkų, rašytojų ir tt. 
Pats Krėvė sirgo ir nega
lėjo dalyvauti iškilmėse, ta
čiau ta demonstracija pui
kiai pavyko ir aiškiai pa
rodė “valdovams”, kurioj 
pusėj mūsų didieji žmonės 
yra.

Tačiau viskas gerai, kas 
gerai pasibaigia. Šis kultū
ros įvykis turėjo gan chu
liganišką epilogą. Į Vil
niaus radiofoną įžygiavo, 
po literatūros vakaro, sau
jelė karininkų ir, barškin
dami kardais, gan nachališ- 
ka forma protestavo prieš 
tokių vakarų transliavimą 
per radiją, vietoj to, reika
lavo rašytojus “kramolnin- 
kus” pasodinti koncentraci
jos stovykloj (kažin kokioj, 
be jau bagoti esame, turi
me jų jau 3)—taigi pasi
kartojo vaizdelis, kuris 
Vilniuj buvo įprastas iš 
lenkų šlėktiškų oficierių. 
Ir dar vienas drįso savo

nešvankiu balsu sudrumsti 
ramybę, tai literatūros bei 
gyvenimo klaunas Pulgis 
Andriusevičius, kuris dabar 
“Pažangos” b-vės pasamdy
tas dirba “Lietuvos Aido” 
cirke po slapyvarde “Homo 
Simplex”. Jis ir išdrįso 
kritikuoti literatūros vaka
rą už kairumą. Patsai tas 
fašistų tarnas, arba kaip 
jis mėgsta pajuokauti “His 
master’s voice,” pora metų 
atgal paišydavo Lenino pa
veikslus ir “Stedros” stu
dentų D-jos subūrimuose 
per I Gegužės šventę pra
kalbas droždavo, o dabar 
jisai gali visiems tarnauti, 
kas tik moka. Tas džentel
menas moka populiarę 
nelę “Viskas pastatyta 
litų pamatų...”

Vilniaus padangėje
dar ir tokios naujienos. Su- 
lyg Vilniaus apskrities vir
šininko ir tautininkų šulo 
pulkininko Šlepečio nutari
mu, iš Vilniaus tapo išsiųs
ta eilė pažangesnių lietuvių, 
kurie persikėlė ten gyventi 
ir! kas svarbiausia, tai kad 
ištrėmė į tėviškes daugelį 
lietuvių studentų,
persikėlė iš Kauno į Vil
niaus Universitetą, tuo tar
pu lenkų agitatoriai, ende- 
kų vadai bei naujos “peo- 
vekiados” o r g a n i zatoriai 
laisvai sau vaikštinėja po 
Vilnių ir konspiruoja viso- 
kiąs pragaištingas provo
kacijas, gauna pašalpas iš 
užsienio ir net turi Vilniaus 
lietuviškų įstaigų 
bas...

Kaip gražu mūsų 
voj—dar parašysiu 
laiške.

kurie

tarny-

Lietu- 
kitam

Antakalnis.

Kaip Eina SLA Balsavimai?
SLA Narių Komiteto Ski
tas Sudaro Aiškų Balansą 
—Veikiausiai tas Balansas 

Atspindės ir Seime

parodo, kad menševikai su 
tautininkais turės smar
kias lenktynes, ir vargiai 
savo pozicijas išlaikys da
bartiniuose rinkimuose dė
lei SLA, Pildomosios Tary
bos. Abiejų kandidatai gau
na po beveik lygų skaičių 
balsų, kaip parodo 27 kuo
pų prisiųsti rinkimų rezul
tatai. Kas liečia kuopas, tai 
keliose svarbiose “socialis
tų” tvirtovėse, tautininkai 
gavo daug balsų, net virši
jo menševikų kandidatų 
balsus. Tas reiškia, kad to
ji bjauri cenzūra, kurią Ba- 
gočius su Grigaičių įvedė 
SLA organe, daug jiems 
pakenkę. Taip pat paveikė 
ir nekvietimas Miliausko, 
SLA Narių Kandidato į 
Prezidentus, į Pildomosios 
Tarybos posėdį, kada kiti 
du Apšvietos Komisijos na
riai net iš Chicagos buvo 
kviesti. Gi Miliauskas gy
vena ant pusės kelio arčiau I

prie Centro. Jei čia buvo pi
nigų taupymo klausimas, 
tai nariai mano, kad reikė
jo arba Grigaičio arba Vai- 
dylos nekviesti, nes jiems 
kelionė yra daug branges
nė.

SLA Narių Komitetas 
turi surinkęs rezultatus iš 
27 kuopų. Tai yra sekamos 
kuopos: 30, 35, 36, 38, 42, 
63, 70, 104, 109, 129, 134, 
139, 176, 218, 225, 226, 238, 
242, 258, 263, 265, 273, 289, 
315, 348, 350 ir 353.

Rezultatai yra sekami:
Ant Prezidento:

F. J. Bagočius
Laukaitis
Miliauskas

Ant Vice-Prezidento:
Mažukna
Keresevičius

Ant Sekretoriaus:
Vinikas
Pilka
Michelsonas

Ant Iždininko:
Gugis
Bachunas 
žebrys

365
361

87

411
399

356
113

358
345
110

i
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m

Klausimai ir 
Atsakymai

PRIMENA RUMUNIJAI 
LAIKYTIS SUTARČIŲ

Bucharest.— Neoficialiai 
pranešama, ^ad Sovietai ir 
Vokietija atsiuntė primini
mus Rumunijai, jog jinai 
turi įrodyt, kad vykdo savo 
sutartis su Sovietų Sąjun
ga ir vokiečiais, šiame tarp
tautiniame krizyje.

UŽMUŠĖ N. J. SENATO
RIAUS SEKRETORIŲ 
Philadelphia, Pa. — Tei

siamas Robertas Hatry pri
sipažino, kad jis naujų me
tų išvakarėje užmušė New 
Jersey’s senatoriaus L G.
Scotto sekretorių, parsive
dęs jį namo pas save. Kaip 
tai atsitiko, jis negalįs ge
rai atsimint, nes abudu 
buvę girti. 

. t

Ant Iždo Globėjų:
Mockus 411
Mikužiutė 360
Dargis 333
Brazauskas 312
Januškevičius 97
Urbonas 49
Ant Daktaro Kvotėjo.:
Staneslow 299
Biežis 366
Graičiūnas 133
Šie balsavimai aiškiai 

parodo, jog SLA Narių Ko
miteto kandidatai, nors 
gauna mažesnį skaičių bal
sų, negu menševikų bei tau
tininkų kandidatai — vie
nok sudaro balansą, kas 
veikiausiai pasirodys ir sei- 1 • *
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SLA Narių Komitetas vi
sada stovėjo ir dabar stovi 
už visų grupių susitarimą 
ir bendrą veikimą, kad ne
būtų bereikalingo triukšmo 
ir purvų drabstymo laike 
rinkimų. Bet dalykai daėjo 
iki to laipsnio, kad net tie, 
kurie vadinasi save geres
niais demokratais už tauti
ninkus, įvedė aršiausią 
diktatūrą ir cenzūrą SLA 
organe ir SLA veikime, kad 
nei tais laikais, kai Gegu
žis, tautininkas, buvo pre
zidentu, tokių dalykų nebu
vo. Aišku tad, kad kas lie
čia demokratiją, spaudos 
laisvę ir laisvę išreikšti 
mintis per savo organizaci
jos organą, tai menševikai 
pasirodo nepažengę pirmyn 
nė žingsnio už tautininkus. 
Kai kuriuose atsitikimuose 
jie pasirodė dar aršesni de
mokratijos priešai.

Amerikos Laikraštininkų Gildijos atstovai pasirašo kontraktą su United Press ži
nių agentūros viršininkais; šis kontraktas pripažįsta uniją darbininkams, dirban
tiems United Press įstaigoje.



Juozas Tallat-Kelpša *)

IŠ LIETUVIU MUZIKALINIO GYVENIMO 
VILNIUJE 1905-1920 M.

šio šimtmečio pradžioje lietuvių muzikali- 
niai pasireiškimai Vilniuje, kai)) ir visoje 
Lietuvoje, ėmė plėtotis dviem kryptimis. Pir
miausia btfvo vartojama svetima muzika su 
lietuvišku, paprastai verstiniu, tekstu. 1904- 
05 metų sezone buvo inscenizuotas tos rūšies 
veikalas Miko Petrausko “Adomas ir Ieva“. 
Lietuviškos šv. Mikalojaus bažnyčios var
gonininkas, regis, Nacevičius, mokydavo 
chorą nelietuviškų dainų su išverstu į lietu
vių kalbą tekstu, šitas menas vis dėlto lie
tuvių negalėjo visai patenkinti; jie jautė, 
kad čia lietuviškai dvasiai dar kažko trūk
sta. Tai jausdamas, ir M. Petrauskas minė
toje pjesėje, “Adomas ir Ieva“, įdėjo jau 
ir savo dainų. Ėmė reikštis kita kryptis. Su
sirinkdami, žmonės dainavo lietuviškas liau
dies dainas. Kunigas Ambraziejus kūrė liau
dinio pobūdžio dainas ir liaudies dainas har
monizavo ir pats mokė jas dainuoti. Lietu
viškųjų dainų buvo mokomasi su dideliu en
tuziazmu, ir jas dainavo ne vienas su 
džiaugsmo ašaromis. J lietuviškąją liaudinę 
kryptį pasuko ir mūsų muzikai.

Šito persilaužimo metu aš atvykau į Vil
nių. Tai buvo 1905 metų rugpjūčio pabai-
♦) Žymus Lietuvos muzikas-kompozitorius.

Miko Petrausko Kūrinių 
Leidinys Jau Duo

damas Spaudon
Komitetas, nugalėjęs visus sunkumus sąry

šyje su išleidimu Mjko Petrausko kūrinių, pir
majam sąsiuviniui dainas jau atidavė spaus
dinti. Sąsiuvinyje tilps velionies trumpa bio
grafija ir 22 daįnos.

Komitetas stengiasi pirmajam sąsiuviniui 
parinkti gan įvairų dainų sąstatą: jame bus 
dvi dainos vyrų chorams; septynios mišriems 
chorams, tarpe kurių rasis “Neverkit pas 
kapą“ ir “Gegužinė“—pavasario daina, kuri 
niekur nėra atspausdinta; devynios dainos so
listams, tarpe kurių rasis “Kalvis“ ir “Jau
nosios Arija” iš op. “Vestuvės.“ Taip pat bus 
dainų ir duetams. Kai kurios dainos, pavyz
džiui, “Suktinis,” galima panaudoti ir pianui. 
Sąsiuvinyš bus 72 puslapių didumo, ant gra
žios popieros atspausdintas. Bus gatavas apie 
vidurį gegužės mėnesio. Kaina $1.00.

Mikas Petrauskas

Komitetas savo užduotį stengiasi atlikti gan 
rūpestingai, bet tenka dar kartą kreiptis į 

* Miko Petrausko kūrinių išleidimui simpatikus 
ir dainų mėgėjus, idant jūs pagelbėtumėt ko
mitetui nugalėti paskutinį skerspainį, tai bū
tent: kada sąsiuvinys bus užbaigtas spausdin
ti, reikės sumokėti paskutines sąskaitas už jo 
atspausdinimą. Trūksta da poros šimtų dole
rių. Komitetas kreipiasi į velionies darbų 
vertintojus ir dainų mylėtojus, idant pasi- 
stengtumėt iš anksto užsisakyti tąjį leidinį, 
kartu prisiunČiant ir mokestį už jį, nes ki
taip negalėsim nuskirtu laiku paimti iš spaus
tuvės. Atsižvelgiant į chorų ir dainininkų 
skaitlių, rodosi, pora šimtų dolerių neturėtų 

• būt per sunku sukelti. Tad pasistengkim 
kiekvienas pridėti dalį savo triūso, ir sunku
mus nugalėsime.

Užsakymus su pinigais siųskite sekretorės, 
B. šaJinaitės antrašu, 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y. Money orderį bei čekį išra
šykite iždininko, Dr. J. J. KaskūiuHaus var- 

' du. K.M.P.K.L. Valdyba.

goję. Mikas Petrauskas tada repetavo ope
retę “Kaminkrėtis ir malūnininkas.“ šita 
operetė jau buvo lietuvių Petrapilyj insce
nizuota, pačiam M. Petrauskui vadovaujant, 
tik tada ji ėjo su Kaminskio (lenko) muzi
ka, o dabar ji buvo rengiama su Miko Pet
rausko komponuota muzika. Ilgoje uver
tiūroje pavartoja lietuvių liaudies muzikos 
motyvų, o pabaigoje—“Lietuva tėvynė mū
sų.“ Spektaklis, rengiamas Savitarpinės Pa
šai pos Draugijos, įvyko rugsėjo mėnesį mie
sto salėje (prie Aušros vartų). Tai buvo at
liekamas pirmas veikalas su lietuviška mu
zika. Po operetės dainavo dar M. Petraus
ko vedamas choras (kuriame ir aš dainavau 
bosu). Dainuota buvo Kur bėga Šešupė, Eina 
garsas nuo rubežiaus, Saulelė raudona, No
riu miego, Oi, motule ma ir Lietuva, tėvyne 
mūsų (tada vadinama tautine giesme, nes 
himnu vadinti buvo draudžiama).

Tais laikas Vilniuje buvo du simfoniniai 
orkestrai, kurių šeimininkai buvo Dimitri- 
jus Stupelis ir Michelsonas. Orkestrantai— 
daugiausia buvę Vilniaus muzikos mokyklos 
auklėtiniai, neblogi muzikantai, šiaip gro
davę restoranuose ir kavinėse.

Aš nuo 1905 metų vargonininkavau šv. 
Mikalojaus bažnyčioje, mokydamasis kartu 
muzikos mokykloje. Mano pareiga buvo ir 
vesti chorą. Jį mokydavau ir lietuviškų dai
nų, bet neturėdavome progų pasirodyti ir 
dirbdavome lyg ir neaiškiu tikslu. Mano 
uždavinys, kaip atrodo, bus buvęs laikyti 
branduolį chorui, kurį sudarydavo atvažia
vęs kartkartėmis Mikas Petrauskas.

Tas pats mano vedamas bažnytinis cho
ras buvo ir branduolys “Vilniaus Kanklių“ 
choro. 1906 metų rudenį daugumas vaidin
tojų nuo tos draugijos atskilo ir ėmė vėl 
dirbti prie Savitarpinės Pašalpos Draugijos. 
Atskilusiųjų užsidegimas darbui buvo labai, 
didelis. Jie suorganizavo didelį. chorą, iki 
70 žmonių, ir rengė vakarus su vaidinimais 
ir koncertine dalim. Nuo to laiko chorui di
riguodavau aš. Į choro repertuarą šalia ank-t' 
sčiau dainuotų Miko Petrausko dainų paė-‘ 
miau ir savo harmonizuotų liaudies dainų.

Tada chorai būdavo labai rūpestingai pa-! 
rengiami. Kiekvienas choristas savo parti
ją mokėjo puikiausiai, žodžius visi tarė aiš
kiai, kvėpavimas buvo sutvarkytas, ir cho
ras gerai skambėjo tiek piano, tiek ir for
te. Todėl, nors dainos buvo nesunkios, pa
rengimui reikdavo daug laiko. *

1906 metų pabaigoje atvyko iš Petrapi
lio M. Petrauskas ruošti savo “Birutės“. Tai 
buvo pirmas veikalas, kurio ir tekstas ir 
muzika buvo originalūs, lietuviški. Jis buvo 
ruošiamas scenai prie “Vilniaus Kanklių“ 
draugijos. Chorą surinko iš lenkų, vaidinto
jai mažesnėms rolėms taip pat buvo lenkai. 
Spektaklyje dėl lenkų nemokėjimo lietuvių 
kalbos buvo ir linksmų epizodų. Pavyzdžiui, 
kai vokiečių 'riteris Zundšteinas liepia savo 
tarnams pažiūrėti, kas yra Birutės namuose, 
tarnai sugrįžę pranešė, kad viduriai tušti. 
—Spektaklis, kuris įvyko miesto teatre, bu
vo labai iškilmingas. Tai buvo 1906 metų 
pabaigoje, šiame spektaklyje turėjo ir pra
džią savo artistinės karjeros Kipras Pet
rauskas. Jis dainavo Birutės brolio partiją, 
o taip pat savo aukštu balsu dainavo chore 
antrąjį altą. Po šio spektaklio Kipras Pet
rauskas išvažiavo studijuoti į Petrapilio kon
servatoriją.

1907 m. kovo 4 d. buvo inscenizuota 
Fromo Gužučio drama “Eglė žalčių kara
lienė“ su mano muzika chorui ir orkestrui. 
Veikalas turėjo didelį pasisekimą. Jis buvo 
pakartotas per Velykas.

1907 metų pavasarį susijungė Savitarpi
nės Pašalpos Draugijos choras su “Vilniaus 
Kanklių“ choru. “Vilniaus Kanklių“ draugi
jos chore esant beveik vieniems lenkams ir 
lenkiškai kalbantiems lietuviams, jie parei
kalavo, kad būtų ir lenkiškai dainuojama. 
Vilniaus Kanklių draugijos pirmininkas 
Liandsbėrgis-žemkalnis tą reikalavimą dip
lomatiškai atmetė. Choro delegatams jis pa
sakė, neatsakydamas tiesiai į klausimą, kad 
praneštų tiems, kurie, juos išrinko ir čia at
siuntė, kad jie siųstų pas Vilniaus Kanklių 
pirmininką mandagesnius ir geriau išauklė
tus žmones. Po to Žemkalnis kreipėsi į Sa
vitarpinės Pašalpos D-jos chorą, kad jis 
prisijungtų ir laisvai dirbtų prie “Vilniaus 
Kanklių“. Tada ir susijungė tie chprai.

Sujungtąjį chorą aš .ėmiau ruošti koncer
tui, kuris turėjo įvykti lietuvių dailės paro-

Žyrnusis Amerikos orkestrų vadas Leopoldas Stokovskis ruošia jaunuolius mu
zikus gastrolėms Lotynų Amerikos respublikose. Jis organizuoja 109 jaunuo
lių orkestrą ir ją uoliai lavina. Šį sumanymą finansuoja Amerikos Jaunimo 
Administracija. Dėl to, kad Stokovskis taip rūpestingai darbuojasi jaunime, 

tūli reakcininkai USA kongrese apšaukė jį komunistu!...

“PABĖGĖLIAI”
“Pabėgėliai“ — Johannes Linnankoski, 

suomių rašytojo, romanas; išvertė K. Kor
sakas, išleido Spaudos Fondas (Kaunas, 
Vytauto pr. 23), 1935 metais, pusi. 183, 
kaina 2 lt.

Rašytojas Linnankoski, gyvenęs 1869 — 
1911, dar ir šiandien mėgiamai skaitomas. 
Jo romanas “Pabėgėliai,” Suomijos kritikų 
nuomone, yra geriausias ir žavingiausias 
suomių literatūros kūrinys, vaizduojąs vals
tiečių gyvenimą.

Šio romano herojus Uutela, senyvas žmo
gus, apie septyniasdešimts metų, likęs naš
liu, nusprendžia vesti jauną žmoną, kuriai 
“iki dvidešimts penkių metų trūksta ištisų 
dviejų metų.“ Į sesers pastabą : “Ar ji ne per 
daug jauna?“ Uutela pareiškia:

—Aš vesiu tik ją ir jokios kitos, kuri bū
tų bent metais už ją senesnė, o vėliau—kas 
bus, tas bus.

Jaunos mergaitės tėvams, Keskitalo, rei
kėjo kapstytis iš skolų, o Uutela turėjo pi
nigėlių. Užtat jis ir buvo “tinkamas“ gau
ti jaunos Mandos ranką. Tuo būdu Keski
talo ūkis buvo išvaduotas iš skolų, nuslin
ko ta sunkioji našta, kuri slėgė jį nuo pat 
jaunystės. Džiūgauja uošvis gavęs seną žen
tą, kuriam nedaug laiko belikę gyventi. Be 
to, žentas “jau tokio senumo, kad nebega
lės turėti vaikų,“ reiškia, visas bendras tur
tas liks Keskitalo šeimai.

Uutela, žvelgdamas bažnyčioje Juozapo 
ir Marijos paveikslus, lygino save ir Man- 
dą. Juk ir Juozapas turėjo gal tarpe šešias
dešimt ar septyniasdešimt metų ir, be to, 
jis buvo visiškai nuplikęs, o Uutelai dar vi
si plaukai tebebuvo ant galvos ir, apskritai, 
jis atrodė daug jaunesnis už Juozapą. Ma
rija gi buvo graži, tik ką pražydusi pana. 
Uutelai atrodė, kad ji panaši į Mandą.

Viskas gerai. Uutela puikus darbinin
kas, sumanus, pajėgus, tik... Mandos as
menyje nelauktas reiškinys pasirodė: ji bus 
motina, šį reiškinį, žinoma, pastebėjo ne 
Uutela, bet Mandos tėvas su motina. Susi
rūpino jiedu. Kaip gi?—duktė prasirado.

Tai negirdėtas Keskitalo nei jo žmonos šei
mynoje dalykas.

—Bet gal būt...gal būt, vaikas—Uute- 
los?. . .—paabejojo motina. Tačiau kvočiant 
dukterį, ji prisipažino, kad Uutela neturi 
čia nieko bendro.

Šitoks dukters prasiradimas rokuotas di
džiausia gėda prieš visos apylinkės gyvento
jus. ir sumanyta, kad negalima čia bepa- 
silikti dėl tokios gėdos. Kol dar plačiau 
niekas nežino — reikia kraustytis kitur, eiti 
šalin nuo pažįstamų žmonių.

Išvažiuoja tėvas su žentu, toli, ir nuperka 
dvarą. Kraustosi naujom vieton visa šei
ma, genasi galvijus, vežasi katiną Mikko, 
bestebint] “platų pasaulį.“ Uutelai “svar
bioji“ kraustymosi priežastis nė nežinoma. 
Jis tik žino, kad šeimoje yra užtenkamai jė
gų kabintis į didesnį ūkį, na, ir nusipirko 
didesnį, tik per toli.

Naujoj vietoj begyvenant, jo žmonos pra
siradimas ir jam paaiškėja. Ir “kai jis ne
tyčia žvilgterėjo į jos išpampusį pilvą, jį 
staiga apėmė baisus noras (nusmaugti šią 
nedorą moteriškę. Arba bent visiems ma
tant spjauti jai veidan ir šaukti visam pa
sauliui, kaip nedorai jis yra apgautas.“

Bet “gyvenimas ir laikas gydo žaizdas.“ 
Platūs apgalvojimas savo elgesio ir kitų, 
padaro geras išvadas. Jam pasirodė aišku, 
kad jų santykius nebuvo galima laikyti ve
dusių žmonių santykiais. Suprato jis tai ir 
anksčiau, tik nenorėjo to prisipažinti. Da- 
bas Uutela suprato net tai, kad pririšdamas 
prie savęs jauną mergaitę ir nebodamas jos 
vilčių bei reikalavimų, jis nusikalto pačiai 
prigimčiai. Jis visą laiką tegalvojo tik apie 
save. Tokiu būdu—kaltas yra ir jis!

Worcester, Mass.
Lietuviškas Spektaklis

Balandžio 7 d. LDS 57 kuo
pos rūpesniu atsibuvo lietuviš- j 
kas spektaklis Lietuvių Svetai
nėje po 7 vai. vakare. Buvo 
sulošta trijų aktų komediju- 
kė “Vyrų Vergija” ir jaunuo
lės mergaitės davė koncertinės 
programos dalį. Komedijos j 
vaidylomis buvo: J. J. Bakšys, 
J. Lukas, P. Bacevičius, L Lo- 
zoraučius, D. Lukienė, PoČe- 
siutė ir U. Gurskienė. Pasta
raisiais keliais metais liko tik- j 
ra retenybė pas mus sulošti 
teatrą, o prieš 1930 m. buvo 
gausenybė. Net dideli veika- | 
lai būdavo perstatomi. Kad ir 
šį sykį paminėti vaidylos visi 
senoji karta, apart Počesiutės. į 
Lošė vidutiniai, nors rolių ne
mokėjimas buvo galimas pa
stebėti. Pati komedija yra tuš- ’ j 
čia, vien tik ilgos kalbos, juo
ko nėra, nes be jokios pras
mės, taip kaip tas Amos and 
Andy ant radio. Publikos bu
vo prisirinkę vidutiniai, gal 
apie pora šimtų.

Bakšiutė, Kriukoniutė, dar 
jaunos jaunuolės, padainavo 
solo keletą dainelių ir duetą. 
Gražūs jų balsai ir pusėtinai 
gerai dainuoja. Tik daugiau 
drąsos ir normalumo ant es- » 
trados joms reikalinga. Staliu- 
lioniutė, jau žinoma kaipo ga
bi pianistė, paskambino porą 
kavalkų piano.

Rengėjams reikalinga dar 
pastebėti, kad dainininkes rei
kėjo nesumaišyti į aktų tar
pus. Galėjo būti iš pradžios 
ar po sulošimo veikalo kon- J- 
certinė dalis programos, nes 
scenerijos kaip ir nebuvo mai
nomos, reiškia, užtrukimui lai
ko nereikėjo.

Cleveland. Ohio
Kas Tie “Varpai“?

Tai “Varpai,“ apie kuriuos 
Clevelando žmonės kalba. Ne 
tie varpai, kurie skamba, tai 
yra vardas operetės, kurią 
stato Lyros Choras. Jau senai 
Clevelando lietuviai nori pa
matyti ką nors gražaus, fcokį 
nors įdomesnį veikalą, ku-- 
riuom galėtų pasidžiaugti ir 
papasakoti savo draugams, 
štai kai sykis Lyros Choras 
išpildys jūsų pageidavimus. 
Prašom nepamiršti dienos, bū
tent, balandžio 21 dieną. Bus 
perstatyta operetė “Varpai.“

dos metu, čia susitikau su M. K. Čiurlioniu. 
Kartą vakare prieš choro repeticiją, “Vil
niaus Kanklių“ ir “Rūtos“ kliubo raštinėje 
pamačiau vidutinio ūgio, plataus, stambaus 
sudėjimo, bet išblyškusio, išdžiūvusio veido 
vyrą. Akys buvo įdubusios ir keistai bliz
gėjo. Tos akys kaip tik ir privertė mane 
spėti, kad šjs žmogus ar tik nebus M. K. 
Čiurlionis. Pasirodo, neapsirikau. Raštinė
je daugiau nieko nebuvo, ir Čiurlionis, kreip
damasis į mane žodžiu “kolega“, pats pri
sistatė. Man buvo labai malonu susipažinti 
su juo, baigusiu Varšuvos konservatoriją, 
kai aš tuo tarpu buvau tik 18 metų, Vil
niaus muzikos mokyklos mokinys. Čiurlionis 
atėjo ir į repeticiją ir pertraukos metu kal
bėdamasis su manim pasisiūlė padirbėti su 
choru. Aš mielai sutikau, ir Čiurlionis pra-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Jei galima ką kaltinti, tai kaltinti Keski
talo, nes juk tai jis papiršo Uutelai savo 
Mandą, juk tai jam reikėjo turtingo žento, 
kuris galėtų apmokėti skolas senoje vietoje, 
o dabar—naujoje, kad jo vaikai galėtų pa
veldėti svetimą dvarą. Pyktelėjęs Uutela 
ant Keskitalo, po daugelio širdies sąjūdžių 
ir net blogų pasikėsinimų, nusprendė pa
ruošti testamentą, kuriame būtų pasakyta, 
jog “dvaras Hovi po mano mirties pagal 
įstatymą atitenka lygiomis dalimis mano 
žmonai Mandai, Gustavo dukteriai, ir mano 
vieninteliam sūnui Gustavui, Juchos sūnui . .. 
Kad dvaras po mano mirties būtų nevilki
nant parduotas ir mano sūnui priklausanti 
pinigų dalis būtų įdėta bankan, o nuošim
čiai“ to įdėto kapitalo kad būtų išmokami jo 
užlaikymui.“

—Kestikalui atrodys labai kietaširdiška, 
— galvojo Uutela,—tačiau taip turi būti. 
Jis turi visiems laikams atsisakyti to, ką 
neteisingu būdu įsigijo. Jis turi pamatyti, 
kokia žiauri yra gyvenimo mokykla.

Būdamas ligonio patale, Uutela vėl nau
jai permąsto dalykus ir testamentą suplėšo, 
o kito paruošt nebeįstengia, bet baigia gy
venimo valandas gražioje nuotaikoje, jaus
damas, kad “rugiai augs ir banguos ir be 
manęs.“ s

Romanas skaitosi lengvai, dvelkia giliu 
žmoniškumo jausmu. St. Jasilionis.

ši operetė yra daug skirtin
gesnė už visus veikalus, kurie 
buvo lošti per praeitus kele
rius metus. Man yra malonu 
pranešti, kad ne tik Lyros 
Choro artistai ir solistai išpil
dys savo roles gerai, bet ir 
pats Choras pasirodys su dai
nomis gerai.

Operetė yra pilna gražių 
dainų, taip pat juokinga ir 
nenuobodi.

Po operetės tęsis šokiai prie 
geros 6 kavalkų orkestros.

Dar primenu, kad nepa
mirškit papasakoti savo drau
gams apie šį parengimą ir pir
kit tikietus iš anksto, tai su
taupysit dešimtuką. Prie durų 
įžanga bus 60c, šokiams 25c. 
Tikietus galite gauti pas cho
ro narius. Parengimas atsibus 
nedėlioj, balandžio 21, Lietu
vių Svetainėj, 6835 Superior 
Ave. Pradžia 5 v.v. Durys at
daros nuo 4 v. p.p. Visus kvie
čia Lyros Choras.

Casper.

Gaukite “Laisvei” liauju 
skaitytojų.
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Kai Kam Patriotizmas 
Apsimoka

“Tėvynės“ num. 14-tam, 
balandžio 5-tos, ’40, randame 
protokole Pildomos 
suvažiavimo tarimą 
“Parduot namą ant
Zarby Ave., Edwardsville, 
Pa. (Slocum St), už 5,000 do
lerių.“ Tas namas dėl SLA 
kainavo $10,723.74, gavo par
duodant $5,000. Taigi, SLA 
ant to namo prakišo netoli 
$6,000.

Reikia atmint, jog tas na
mas priklausė seniau buvu
siam SLA vice-pirmininkui V. 
Kamarauskui, kuris, būdamas 
šios organizacijos viršininku, 
išgavo ant $5,000 vertės namo 
$10,000 paskolą. Vėliau Vik
toras nuvažiavo į Kauną pa
geri; alučio, štai jo laiškas iš 
Kauno į Ameriką: “Oras gra
žus, tai ir alutis gardus, tai 
ir viso labo, jūsų Viktoras 
Kamarauskas.“

Kaip matote, šios rūšies 
“patriotizmas“ kaip kam ge
rai apsimoka.

Dabar Viktoras gavęs nuo 
republikonų politikierių šiokį 
tokį darbelį Wilkes-Barre, Lu
zerne County Teisme, zulina- 
si per dienas.

A. Grybkalnis.

Baudžia Daugiau Francijcs 
Komunistų už Taikos Veiklą

Lyons, Francija. — Ka
rinis teismas šičia nuteisė 
13 komunistų kalėjiman po 
du mėnesiu iki astuonių 
metų už tai, kad jie sklei
dė lapelius, reikalaujan
čius baigt karą ir susitai
kyt.

Dešimčiai nuteistų 
penduota bausmė.

sus-

Montello, Mass
Įvairios žinios iš Lietuviais 

Apgyventos Kolonijos
Kovo 29, 1940, Liuosybės 

Dailės Ratelis statė scenoj 
veikalą “Medicinos Daktaras,“ 
Lietuvių Tautiško Namo apa
tinėj svetainėj. Aktoriai savo 
roles atliko pagirtinai, nema
žai buvo ir publikos. Parengi
mas gerai nusisekė.

Kovo 31, 2 valandą po pie
tų, naujagadyniečiai "surengė 
prakalbas dėl “Keleivio“ re
daktoriaus Michelsono Liet. 
Taujb. Name. Publikos buvo 35 
žmonės. Aukų surinko $3 su 
centais. Matomai, melagysčių 
niekas nenori klausytis.

Ežerskienė, senyvo 
palaidota religiniai

Kupka, apie 60 m

Pabaigoj kovo mėnesio mi
rė 4 lietuviai. Leonas Bajorū
nas, 68 m., palaidotas religi
niai kovo 30 d. Paliko nuliūdi
me sūnų ir kitas gimines.

Ona 
amžiaus, 
kovo 29.

Pranas 
paliko moterį ir dukterį ir ki
tas gimines. Palaidotas laisvai 
miesto kapuose kovo 30.

B. Kavalčius, apie 50 metų, 
palaidotas laisvai kovo 30. Į 
kapus palydėjo daug automo
bilių. Ant jo karsto buvo su
dėta daug gėlių. Paliko nuliū
dime savo moterį, 2 dukteris, 
žentą ir daugiau giminių.

Serganti “Laisvės“ skaityto
jai : K. Laima jau kelinta sa
vaitė guli lovoj. Netikėtai nu
krito tropais, sunkiai susižei
dė.

Galvos skaudėjimu sunkiai 
susirgo A. Gevanauskas, išvež
tas į Bostono ligoninę. Sūnus 
serga džiovininkų ligoninėj. Li
goniam ir moteriai tikra bėda. Draugas; po 50c, V. Grigienė,

J. Kavolis jaučias prastai, Ch. Urbonas, Yokšienė, Pered- 
negali dirbti, atrodo nugeltęs. 
Pereitą žiemą vasario mėnesį 
sniego šturme buvo užpustytas 
su automobilium prie Blue 
Hill, grįžtant iš darbo. Niekur 
negavęs pagelbos, nakčia apie 
16 mylių per pusnynus ėjo 
namo. Buvo visas šlapias, per
šalo, pavargo. Iš to ir susirgo.

Linkėtina visiems laimingai 
išgyti.

Žolynas.

So. Boston, Mass.
Kovo 31 d. Bostono Arenoj 
į Komunistų Prakalbas Suėjo 

10,200 Publikos
Masės darbininkų parodė 

Komunistų Partijai didelio ir 
entuziastiško pritarimo. Kal
bėjo : Hood, Mass. Komunistų 
Partijos kandidatas ant gu
bernatoriaus; O’Dea, Jaunųjų 
Komunistų Lygos organizato
rius; Phil Frankfeld, kandi
datas į U. S. {Senatorius; H. 
Winston, Močiutė Bloor, ir 
vyriausiu kalbėtojum buvo 
Earl Browder, Komunistų Par
tijos general is sekretorius. 
Dainavo Laury Donkins, artis- 
tė-dainininkė, iš New Yorko.

Publika kėlė didžiausias 
ovacijas visiems kalbėtojams, 
bet Močiutei Bloor ir Browde- 
riui visa publika sustojus kėlė 
širdingas ovacijas.

Phil Frankfeld atsišaukė j 
publiką Komunistų Partijai 
finansinės paramos, dėl leidi
mo literatūros, dėl kalbėjimo 
per radio ir tt. Masės žmonių 
parodė didelio prijautimo. 
Aukomis sudėjo $2,952.

Lietuvių dalyvavo šimtai ir 
bendra auka nuo lietuvių buvo 
priduota $70: Iš kalno suauka- 
vo iš šių kolonijų: Hudson, 
Mass. Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas $10; ALDLD 103 kp. Mo
terų Grupė $5. Po $1, Jaske- 
vičius, Bukatik, Rimkus, Šid
lauskas, A 1 e ksandravičius, 

nis, Brokley, Kaulakis, M. Ba
ron, F. Grybas, Sikorskis, P< 
Baron, M. Kazlauskas; po 25c 
Jankauskas, Morkūnas, Vaite
kūnas, Sauliukas, Vindziulis.

Norwood, Mass.: Po $1, J. 
Krasauskas, J. Grybas, L. Tra
kimavičius, P. Sarapiene, J. 
Dundulis, Jr., Samovar Cafe; 
po 50c, S. Tamošiūnas, O. Va
siliauskiene, M. J. Dovidoniai; 
M. Grigunienė 40c, N. Gry
biene, 30c; po 25c, J. Budre- 
vičius, M. Uždavinis, A. Braz
džiūnas ir Draugas $1.55.

Athol, Mass.: J. Daubaras 
aukavo .$2.

Nashua, N. II.: ALDLD 42 
kp. aukavo $5; po $1, J. Ege- 
ris, J. Virbickas, S. Rodzičiuy, 
Bastavičius ir V. Vitkauskas.

“Laisvės“ pikniko konferen
cijos dalyviai sudėjo $8.50 ir 
lietuvių komunistų pirmo dis- 
trikto komitetas aukavo $10. 
Taigi, per Lietuvių Biurą pri
duota $70. So. Boston lietuviai 
pridavė $15. Taipgi šimtai lie
tuvių aukavo ant vietos.

Komunistų Partiją širdingai 
ačiuoja lietuviams už gausią 
paramą.

L. K. Pirmo Distrikto Sek.
J. Grybas.

Nauji Lietuvos Pašto 
ženklai

New York.—“New York 
Times” bal. 7 d. patalpino 4 
naujas Lietuvos pašto mar
kutes: Laisve Varpas (Li
berty Bell), Gediminas Vil
niaus Įkūrėjas (Founder 
of Vilnius), Trakai—Vy
tauto Tėviškė (Vytautas 
Birthplace) ir Vilnius — 
Lietuvos Sostinė (Lithu
ania’s Capital), — plačiai 
paaiškindamas jų reikšmę.

(Pranešimai gauti per 
Lietuvos Gen. Konsulatą 
New Yorke.)

‘Tik Dabar Prasidėjo Karas,’ 
Kaip Sako Italai

Roma. —1 Oficialis Romos 
radio pareiškė: “Karas 
tarp Vokietijos ir Angli
jos-Franci jos prasidėjo ba
landžio 9 d. iš ryto. Pirmą 
mūšį laimėjo vokiečiai, ku
rie užbėgo talkininkam už 
akių ir užėmė Daniją.”

“II Giornale d’Italia”, ku
ris paprastai išreiškia Mus- 
solinio mintį, dabar rašo, 
jog Vokietija šiuom žygiu 
užtikrino sau reikmenų ga
vimą iš Skandinavijos šalių 
ir “sulaužė karinę ir ūkiš-

Tel. TRObridge «33t

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Centrai SkvJrO, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais i 
10-12 ryte

Gaukite Gėry Žoliy
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, Džingelių.
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.

ką blokadą, kuri yra taip 
mylima Anglijos.”

Italų karininkai įsitikinę, 
kad vokiečiai laimėjo dide
lę taktikos pergalę, užimda
mi Daniją ir įsiverždami į 
Norvegiją.

S 
s FRANK DOMIKAITIS

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

namų darbo, kil basai 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.

to toto to toto to to to to to to toto to to to to to to to to to ?

ŠTAI KAIP JŪS TAUPOTE 
Ant Velykinių Drabužių

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

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas į 10 
savaitinių {mokėjimų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Kas liečia pačią Italiją, 
tai, girdi, vis dar nesą jai 
tuojautinio pavojaus- įsi- 
velt į karą.

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje”.

Iš Lietuvių Muzikalinio 
Gyvenimo Vilniuje

I 1905-1920 m.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

dėjo darbuotis su choru. Bet mano pasiū
lymo diriguoti chorui koncerte Čiurlionis ne
priėmė, matyt, atsižvelgdamas, kad chorą 
buvau aš išauginęs ir su juo visą vargą iš
vargęs.

1907 metais išvykau į Petrapilį, į konser
vatoriją, ir šv. Mikalojaus bažnyčioje pali
kau savo vietoje Pijų Adomavičių. 1908 me
tais Kalėdomis atvažiavau į Vilnių ir ruo
šiau chorą lietuviškam vakarui. M. Petraus
ko jau nebebuvo Lietuvoje. Buvau ir dar 
kelis kartus atvykęs į Vilnių, čia buvo at
liktas ir veikalas “Pabaigtuvės“ su mano 
muzika. Po vaidinimų, kaip visada, daina
vo choras, mano vedamas.

Nuo 1908 metų Vilniuje turėjo mišrių bal- 
ir vyrų chorą M. K. Čiurlionis. Be to, jis 

koncertuodavo kaip pianistas.
1909 metais buvo jubiliejinis spektaklis. 

Buvo suvaidinta “Amerika pirtyj“ ir M. 
Petrausko “Birutė“. Prie dviejų aktų “Bi
rutės“ buvo prikomponuotas mano trečias 
aktas baletas—“Kęstučio vestuvės“ (Kęstu
tį sveikina įvairių Lietuvos kraštų atstovai ir 
dainuoja žemaičiai, dzūkai, baltgudžiai; 
Iiasi vei- 

>uvo dar
Progra- 
užtruko 
uvo dar
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mi kon-
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ras Vac- 
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į darbų 
ranizuota 
dežinskio 
ctoriaus), 
?s. Pagal

tą planą buvo sukontraktuotas simfoninis 
orkestras ir suprojektuoti vasariniai simfo
niniai koncertai. Kai įvyko pirmasai to laiko 
simfoninis koncertas, diriguojant K. Gal- 
kauskui, aš išvykau komandiruotas į Mask
vą, susipažinti su muzikos mokslo sutvarky
mu Rusijoje, nes buvo sumanyta organizuo
ti Lietuvoje muzikos instruktorių kursus. 
Maskvoje būdamas sužinojau, kad Vilniuje 
neramu. Grįžau iš Maskvos pas savo šei
myną į Vilnių. Simfoninis orkestras dar 
veikė; koncertuose dirigavo Vyležinskis. 
[Ėmėme tartis dėl organizavimo operos. Did
žiausia kliūtis buvo nedidelė—trūko choro. 
Bet greit paaiškėjo, kad dėl naujų aplinky
bių (buvo laukiama ateinant lenkų, reikalin
giausių prekių kainos nuolat kilo) Vilniuje 
produktyviai dirbti nebegalima. Tada išė
jau pėsčias į kaimus Vilniaus ir Kauno gu
bernijose užrašinėti liaudies dainų. Velykų 
antrą ar trečią dieną sužinojau, kad Vilnių 
užėmė lenkai.

(Iš “M. B.“)

Nauji Leidiniai
“Lituanikos Didvyriai: Darius ir Girėnas“. 

Eiles parašė R. M. Židžiūnas, muziką J. Ži
levičius,, L. M. Išleido The Standard Calen
dar Company, 332 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. Kaina 75c.

Tai mišriam chorui (keturiems balsams) 
daina, išleista Dariui ir Girėnui pagerbti. 
Muzika užima du dideliu puslapiu, o ket
virtajam puslapyj telpa visi žodžiai—net 
septyni posmai,—kurių čia du paduodame:

Per Ątlantiką banguotą,
Per audringą erdvių plotą, 
Per mirties pavojaus sienas 
Skrido Darius ir Girėnas.
Mylių tūkstančius nulėkę, 
Kraštą Baltijos pasiekę, 
Veik išvydę jau Lietuvą, 
Soldino miške jie žuvo.

Dėlei savo harmonijos komp. J. Žilevičius 
atskiram lakštelyje prideda sekamą:

“Meliodijoje įdėjau siūbavimus lig tai 
vaizduotų Atlantiko bangų siūbavimą. Įdė
jau harmonijoje skaudžių disonansų šalę 
lyriškų akordų išreiškimui dviejų dalykų: 
lyriškumas reikštų lig džiaugsmą, kad jie 
lėkė, o disonansai-begalinį skausmą ir liū
desį iš priežasties žuvimo. Piano akompa- 
niamentas kairėje rankoje atvaizduoja nuo
latinį propelerio urzgimą. Geras pianistas 
galės gerai atvaizduoti. Ant to urzgimo nuo
lat besitęsiančio skamba choras ir labai įs
pūdingai atrodo.“

Metinis Koncertas-Balius
RENGIA CONNECTICUT L. M. S. APSKRITYS

Sekmadienį, Balandžio 14' April
Odd Fellows Hall 420 Main Street Hartford, Conn

Vilijos Choras, iš Waterbury, Conn., vadovaujamas K. Strižausko.

^30
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Programa išpildys Choras Daina, iš New Haven, Conn., po vadovyste Kunčaitės; Vilijos Choras, iš 
Waterbury, Conn., po vadovyste K. Strižausko; Aido Choras, iš Torrington, Conn., po vadovyste B. 
Rasimavičiutės; Laisves Choras, iš Hartford, Conn., po vadovyste B. Ramanauskaitės ir Laisvės Sty
gų Orkestrą, iš Hartfordo, po vadovyste V. Visockio. Taipgi bus ir solistų.

Todėl Brangūs Broliai ir Sesutės, vietiniai ir iš apylinkes, būkite mūsų metiniame koncerte, o 
mes jus pilnai patenkinsime. Jūsų atsilankymas priduos daugiau energijos dirbti dėl pakėlimo lietuvių 
tautos kultūriniame darbe.

PO KONCERTO BUS VALGIŲ IR GĖRIMŲ
Durys bus atdaros 2 vai. po pietų. Pradžia 2:30wal. po pietų.

Įžanga iš anksto 45c. Prie durų 50c. Kviečia Komisija.
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HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. rengia , svarbias pra

kalbas, sekmadienį, balandžio 14 d., 
L. P. Kliubo Svet., 134 Schuyler

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, bal. 12 d. Liet. Svet., 

29 Endicott St. Lietu Kompart. kuo
pa rengia kortų vakarą. Kviečiame 
draugus dalyvauti, linksmai laiką 
praleisti. — Pradžia 8 v. v. (88-89)

Pereitą savaitę apsivedė LDS 
160 kp. vice-pirmininkas su 
Izabele Lekavičiūte.

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas 

sekmadienį, bal. 14 d., 2:30 vai. po 
pietų, 62 Lafayette St. Prašome na
rių pribūti laiku ir atsivesti ir nau
jų narių. •—J. Bimba, sekr.

(88-89)

Avė. Kalbės LDS Centro Sekretorius’ 
J. Siurba iš Brooklyn© ir delegatė 
F. Šimkiene, kuri nesenai sugrįžo iš 
Washington©. Bus ir kitokių pamar- 
ginimų. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Įžanga veltui. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės skaitlingai dalyvauti.

(88-89)

PRANEŠIMAI K KITUR
CLEVELAND, OHIO

LDS 44 kp. rengia linksmas va
karuškas, į kurias kviečiame visus 
narius ir pašalinius dalyvauti ir link
smai laiką praleisti. Įvyks šeš
tadienį, balandžio 13 d., Liet. Darb. 
Svet., 920 E. 79th St. Šokiai prasi
dės 8 v. v. Įžanga 20c. — Rengėjai.

(88-89)

LICENSES 
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL

BALTIMORE, MD.
LDS rengia koncertą ir šokius, 

kartu su Rusų ir Ukrainų IWO kuo
pom. Įvyks sekmadienį, balandžio 14 
d., Liet. Svet., Hollins ir Parkins St. 
Užprašome Baltimores lietuvius da- 
lyvauti. —Kom. (88-89)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kp. susirinkimas 

bal. 14 d., pas M. Norbutą, 
Hazle Št. Pradžia 10 vai. 
Kviečiame narius skaitlingai
vauti. Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių. —Valdyba. (88-89)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, 13 d. balandžio, 

v., 735 Fairmount Ave., įvyks 
svarbus susirinkimas lietuvių, 
ir ukrainų. S. Darcy duos labai
bų raportą. Lietuviai skaitlingai da
lyvaukite. — A. J. S. (88-89)

Balandžio 7 d. buvo K. P. 
distrikto surengtos ant 
jų prakalbos Carnegie 
svetainėje ant Federal 
Principalis kalbėtojas
Phil Frankfeld. žmonių susirin
ko ne per daugiausia. Mat, 
kalbos nebuvo išgarsintos, 
žai kas apie jas žinojo.

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, balandžio 14 d., YMIIA 
Svetainėje, kampas Ferry ir Wal
nut Sts. 12:30 vai. po pietų. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti, nes ran
dasi daug svarbių reikalų aptari
mui. Prašome nesivėlinti. — Sekre
torius.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. parengimas įvyks 

sekmadienį, bal. 14 d., 7 vai. vak. 
Liet. Am. Piliečių Kl. Svet.,
Broadway. Bus skanių ■ valgių ir gė
rimų. Galėsite laimėti gražių daly
kėlių tik už vieną centą. Kviečia
mo visus dalyvauti ir linksmai pra
leisti vakarą. (88-89)

ROCHESTER, N. Y.
DLK Gedemino Draugija rengia į 

padėkavonės balių, sekmadienį, bal. 
14 d. Kviečiame Gedemino Draugijos \ 
narius ir nares dalyvauti šiame pa
rengime. Taipgi kviečiame LDP 
Kliuba, L. S. ir Dukterų Drg. ir 
Darb. Susivienijimo 11 kp. narius 
dalyvauti. — M. Švedienė. (88-89)

Wi MMiMl

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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šeštadienis, Balandžio 13t 19*40

Visokios Žinios
Balandžio 7 dieną pasimirė 

senas Pittsburgho Soho dalies 
gyventojas Jonas Ambrozai- 
tis, Mokslo Draugystės tvėrė
jas ir ilgus metus buvęs direk
torium. Taipgi buvo Aukščiau
sios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje narys. Mirė sulau
kęs apie 70 metų amžiaus. 
Pittsburgho buvo išgyvenęs apie 
45 metus.

Laidotuvės įvyko balandžio 
9 dieną šv. Kazimiero kapinė
se su bažnytinėmis apeigomis.

Ne per seniai, vasario 
sį pasimirė Ambrozaičio 
na.

Velionis paliko sūnų 
’» kuris dirba pas vyskupą 

burghe už sekretorių,
paliko dukterį Izabelę, kuri dir
ba už viršininkę Bell Telephone 
kompanijoje.

Velionį Joną pažinau nuo 
jaunų dienų, nes mes abu augo
me viename kaime ir sykiu 
lankėme mokyklą. Paėjo iš Ro- 
tulių kaimo, Skirsnemunių pa
rapijos. Raseinių apskričio. Bu
vo tikintis žmogus, bet nesikiš
davo į jokią politiką.

įvyko 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 160 kuopos susirinkimas 
savam name, 1320 Medley 
Susirinkime dalyvavo 
narių. Jaunuoliai laikė 
sirinkimą atskirai.

Pirmininkas atidarė
kimą su prakalba, perbėgdamas 
visus mūsų bėgančius reikalus 
ir paliečiančius mūsų draugijos 
ateitį ir gerovę. Ragino daugiau 
veikti kuopoje ir pritraukti prie 
LDS kitus savo šeimynų narius, 
dar nepriklausančius. Ragino 
prirengti įnešimų ateinančiam 
seimui.

Balsavimai į Pild. Tarybą 
paliko gegužės mėnesio susirin
kimui. Susirinkimas apdiskusa- 
vo parengimą, kuris įvyks ba
landžio 14 dieną. Tai bus pas
kaita, diskusijos it* vakarienė.

Prašome kuoskaitlingiausiai 
susirinkti. Paskaitą parašė Dr. 
Kaškiaučius, o parengime pa
skaitys D. P. Lekavičius. Pas
kaita kalba apie piktąsias li
gas.

Padavė aplikacijas trys jau
ni vyrukai į mūsų kuopą, tai 
du broliai Kirstukai ir J. Vil- 
kauskas.

Pereitą savaitę miesto 
tektyvai užpuolė ant didelio 
gemblerių lizdo, kurie užsiimdi- 
nėjo arklių lenktynėmis ir ki
tomis meklerystėmis. Krata bu
vo padaryta ant Nite Owls 
Club. Išdaužė geležines duris. 
Surado keletą gembleriškų ma
šinų. Suareštavo keletą “big 
shots,” Ed. W. Schindler, čyfą, 
ir daugelį kitų, kurie užsiimdi- 
nėjo gemblerystėmis per ilgą 
laiką.

North Sidėje darbai pradė
jo šlubuoti. Kai .kurie geležies 
ir plieno fabrikai sumažino 
darbus. Dirba tik po kelias die
nas į savaitę. O kai kurie de
partmental visai sustojo dirbę. 
Kiti tik pusę laiko tedirba. Be
darbių randasi daug.

Pittsburgho rytmetinis laik
raštis “Post Gazette” yra pilnas 
šmeižtų apie Komunistų Parti
ją. Jos vadus ir rašytoją J. Spi
vak visokiais išmislais apme
luoja. Kožną dieną jų paveiks
lų įdeda ir visaip išbjaurioja.

D. P. Lekavičius.

Eltos Žinios iš 
Lietuvos

Kaunas. — Prieš Velykas, 
Didž. Ketvirtadienio vakare 
Vievio geležinkelio stotyje į- 
vyko didelė traukinių' nelai
mė. Greitasis traukinys, va
žiuodamas nesustodamas iš 
Vilniaus į Kauną, įvažiavo į 
stotyje manevruojantį darbinį 
traukinį. Susidūrime vienas 
keleivis buvo užmuštas, 32 
sunkiau ar lengviau sužeisti, 
du vagonai sutriuškinti ir abu
du. lokomotyvai aplaužyti. Ne-

laimės ištiktieji skubios pagal- NOTICE i3 hereby given that License No. 

bos traukiniais buvo nugaben
ti į Vilniaus ligonines ir čia 
apie pusė, perrišus ir suteikus 
pirmąją pagalbą, iš ligoninės 
išėjo, o iš likusiųjų 17 sužeis
tųjų du yra sunkiai sužeisti, 
o visi k^ti gerai jaučiasi ir ti
kima, kad greit pagis. Smar
kiai nukentėjo vienas garvežio 
kūrikas ir vienas mašinistas 
gavo aštrų nervų sukrėtimą. 
Nelaimės priežastis kilusi dėl 
sugedusio semaforo. Tą dieną 
buvusi lijundra visas vielas 
buvo aptraukusi ledu, tad 
visi kiti signalai neveikę.

Vilnius. Vilniui neturint 
vo pieninės, didesnę pieno 
lį toko gabenti iš Kauno ir 
kitų Lietuvos dalių. Tiems 
sunkumams pašalinti “Pieno
centras” ryžosi įrengti Vilniu
je pieninę, iš kurios miestas 
bus aprūpintas pieno produk
tais. Įvairios pienui perdirbti 
mašinos sumobilizuojamos iš 
kitų Lietuvos pieninių, nes 
gauti užsieniuose šiuo metu 
yra labai sunku.

Vilnius. Muzikai artimuose 
sluoksniuose patiriama, kad 
nuo ateinančio rudens valsty
binė muzikos konservatorija iš 
Kauno bus perkelta į Vilnių, 
kur ji įsikurs dabartiniuose 
Vytauto D. gimnazijos rūmuo
se, turinčiuose tinkamą kon
certams salę. Kaune bus į- 
steigta vidurinė muzikos mo
kykla.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7181 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 52 Meserole St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
TWENTIETH CENTURY TAVERN. INC. 
52 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2085 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 765 Washington Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEOlRGE RANDALL 
Museum Bar & Restaurant

765 Washington Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12020 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at. 
1201 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK ALTSHULER
1201 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE iš hereby given that License No. 
RL 6182 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 3138 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NORWOOD PALACE REST. INC. 
3138 Fulton St., ' Brooklyn, N.

Kuprotas Oželis
JUOKINGA OPERETĖ, PARAŠYTA S. ČIURLIONIENĖS

SCENOJE STATO SIETYNO CHORAS
VAIDYLOM VADOVAUJA JONAS VALENTIS MUZIKAI KOMPOZITORft BRONft ŠALINAITfi

Sekmadienį

Balandžio
21

O. STELMOKAITfi, Onytė
Močiute, širdele, nepyk ant ma
nęs, meldžiamoji. Už to senio eiti 

nenoriu už jokius turtus.

įžanga 75c ir 50c
T. STONKIENĖ, Motina

Tokį kraitį sukroviau... dabar 
turi būti galas... Ar už Jono ar 
už našlio, bet turi eit ir gana.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
ISO NEW YORK AVENUE - NEWARK. N. J.

Sales durys bus atdaros 6 v. v. Vaidinimas prasidės 7 v. v.

Šokiams Gros A. Gorskio Orkestrą
“Kuprotas Oželis” vaizduoja mūs senoje tėvynėje jaunos lietuvaitės pa

žeistą širdį, verčiamos tekėti už senio našlio. Bet tikra meilė laimi kovą ir 
mūsų juokdariui Jonui tenka Onytė.
Veikiantieji asmenys: Onyte—O. Stelmokaite; Jonelis—R. Žukauskas; Mo
tina—T. Stočkiene; Piršlys—T. Kaškiaučius, Našlys—J. Sukackas.

Kviečia SIETYNO CHORAS.

RL 1871 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 2837—39 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
MIEL RODDEN & CHARLES FRATELLO 
2837—39 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5661 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 917 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

1’AUL KATZ
917 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1609 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 426 Prospect Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS M. DEVANEY
426 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12239 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control at 192A 
Norman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN KRISTOF
192A Norman Ave., Brooklyn, Nt Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7297 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 193 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

THOMAS MAGDA
193 Meserole Ave. Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Literatūros Draugijos 13 
kp. susirinkimas įvyks sekmadienį, 
14 d. balandžio, 2:30 vai. po pietų, 
Y. M. H. A. Svetainėje. Būtinai visi 
nariai dalyvaukite, nes labai svar
bu. Taipogi atsiveskite ir naujų na
rių, dabar vajaus laikas ir nauji na
riai priimami be įstojimo ir tik su 
81.00 metinės mokesties. Po susirin
kimui bus svarbios diskusijos 
mų klausimu. Kviečiami ir ne 
dalyvauti. — V. J. S. Sekr.

(88-89)

LEWUVI^I
GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
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 apielinkčs, i krautuves 

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

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

Vietos 
tuotos 
vyrai,
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už- / 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

M M M M RMMWIWIMIVĮIVĮIMIIVI^

LietuviŲ Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

J 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 aprokavmus be jokio mokesčio.

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

__ Telefonas EVergreen 7-1661
rwwwwinnooAiwwiAiWiftiini t^iiniioiifwwwiAiiniywwMWWiAi

Penktas puslapis

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

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

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

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N.

I SPECIALIAI PAVASARIUI
$3.00 ir aukštyn
$2.00 ir aukštyn
$1.00 ir aukštyn

Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

nuo $1.50

Daimontai 
Melsvi-balti 

perfekto

augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži Rankpinigiai palaikys 

jums bile daiktą.

Fontaninlų plunksnų 
ir paišelių setai. 
Žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER 

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Bot. Graham & Manhattan Aves.

§ Įsteigta 1892 TeL Stagg 2-2178



Sestas puslapis

Jaunas Barzdaskutis
DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

Telefonas: Humboldt 2-7064

O

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Lietuvos. Pirmiau
Patersone. Reiškia,

CHARLES’
UP-TO-DATE 

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

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

Gerai Patyrę Barberlal

Lietuvių Komunistų 
Prakalbos Pavyko

buvo trysrtWal- 
‘Laisvės’ jaunuo- 
vedėjas, D. M.

K. Yotauta, A. Velička, O. 
Čepulienė, J. Gužas, Skirman
tas, V. Vildžius, G. Litvinskas, 
Sasna, A. Bimba, Verkutienė, 
Milerukas, Dainienė, A. Mise
vičius, A. žurauskaitė, W. ši- 
beika, V. šibeikienė, P. Lilei
kis, Maželis, A. Gustaitis, Be
pirštis, K. Rušinskienė.

Rengėjai dėkingi virš mi
nėtiems ir visiems aukoju
siems. Taipgi prašo atleist, jei 
kurių stambesnės aukos bus li
kusios nepaminėtomis. Ne vi
sus rinkėjai gali arti prieiti, 
o iš tolo sunku pamatyti, kiek 
kuris aukojo, dėlto ir įvyksta 
praleidimų.

Sunkiai Serga Drg, 
M. Mikalauskienė

Macy’s Firma Pelnius 
Arti 4 Milionus

Rep.

Nuo pereito sekmadienio iš 
lovos nesikelia d. Marė Mika
lauskienė, kuri nuo seniai 
kaip daugiau-mažiau sirginė- 
jo. Dabar jos sveikata žymiai 
pablogėjusi ir ji stropioj dak
taro priežiūroje. Kadangi ši 
draugė jau seniai negaliuoja, 
tai daugelis jos draugių bei 
draugų ją jau lyg ir primir
šo... Palankykite, draugai ir 
draugės, nelaimės valandoje. 
Ji serga savo namuose, 
Scholes St., Brooklyno.

Proncė

36

R. II. Macy & Co. depart- 
mentinės krautuvės uždarbiai 
siekė $3,906,639 bėgiu 53-jų 
savaičių,. pasibaigusių su va
sario 3-čia. Prieš metus bėgiu 
52 savaičių pelnyta $2,350,- 
226. Tais metais gauta po 
$1.42 per šėrą, o pereitais 
jau po $2.36 per šėrą. čion 
priskaitoma ir uždarbiai New- 
arke, Toledo ir Atlantoj turi
mų krautuvių.

WPA šiemet vėl turės savo 
pavilijoną Pas. Parodoj, tame 
pačiame bildinge.

Kazimiero Degučio skutyk- 
loj, “Charles Up-To-Date,” 
kuri randasi 306 Union Ave., 
netoli Ten Eyck St., dabar 
dirba jaunas, gabus barzda- 
skutis Antanas Leimanas. Lei- 
manas yra mandagus, kuris 
tik apie metai laiko, kaip at
vykęs iš 
gyveno
kada du barzdaskučiai dirba, 
tai ne vien gerai darbą, bet ir 
greitai atlieka.

S.
Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Gb H

Šeštadienis, Balandžio 13, 1940

Ispanijos Pabėgėliams 
Gelbėt Skubi Veikla

MIRĖ KRAUTUVĖJ

perė
ki tų 
sakė
ruo- veteranų ir pa-

balandžio 13-tą, 
viešbutyje Capi-

302 
mo
li ž-

Kontraktorių Bankietas 
Vilniečiams Šelpti

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. V. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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. 4

0-

Sovietų Sąjungos, 
išprovokuoti Sovie-

Sovietai, nurodė 
nenori karo; jie 

kuo draugiš-

paties 
susikirtimo 

priežastis 
gerų 
pra- 

leng- 
kitą

Didžiajame New Yorke šio
mis dienomis įvyksta eilė svar
bių darbų, surištų su gelbėji
mu Ispanijos 
bėgėlių.

šeštadienį, 
1 vai. dieną,
tol, 51st St. ir 8th Avė., N. Y., 
įvyks konferencija už išlaisvi
nimą ir rėmimą Tarptautinės 
Brigados liuosnorių, kurie te
belaikomi Franco ir Francijos 
koncentracijose.

Sekmadienį, bal. 14-tą, nuo 
10 vai. ryto iki 5 v. po pietų, 
Murray Hill Hotel, 40th St. ir 
Park Ave., N. Y., įvyksta Ne
paprasta Nacionalė Konferen
cija, šaukiama išdirbt planus 
gelbėt visus lojalistų Ispanijos 
veteranus, pabėgėlius, ir įka
lintus Franco kalėjimuose ir 
koncentracijose. Jos šaukėjų 
priešakyje veikia Dr. Barsky, 
medikališkos pagelbos steigė
jas ir vedėjas Ispanijoj, taipgi 
eilė kitų žymių asmenų.

Balandžio 14-tos 
Royal Windsor, 66th 
Columbus Ave., bus 
mitingas užbaigai
Sukakties Savaitės. Rytoj, ba
landžio 14-tą, sueis 9 metai 
nuo Ispanijos respublikos įsi- 
steigimo. Tos sukakties proga 
visi demokratijos mylėtojai į- 
temptai darbavosi pagelbėti 
veteranams ir kitiems daug 
nukentėjusiems demokratiškos 
respublikos gynime.

vakarą, 
St. ir 

masinis 
Ispanijos

Blanche Jonaitis, 35 m., 
Warner St., rasta mirus 
terims pasilsio kambaryje 
pakalyje R. & R. Jewelry Co.
raštinės, 302 Livingston St. Su 
ja buvęs išsigert firmos narys, 
Leonard Riche, 42 Bond St., 
sakęs, kad jinai nusiskundus 
svaiguliu ir nuėjus numigti 
ten esančioj lovoj, įtaisytoj 
darbininkų pasiliui skubos se
zonais.

Lietuvių Kriaučių Kontrak
torių Sąjungos bankietas, ku
ris rengiamas tikslu paremt 
nuo karo nukentėjusius vil
niečius, įvyks šį vakarą, bal. 
13-tą, Half Moon viešbutyje, 
Boardwalk ir 29th St., Coney 
Islande. Pradžia 8 vai. vaka
ro. Įžanga $2.50 asmeniui.

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

So. Brooklyn Kur Būsite?

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Balandžio 11-tos vakara, 
Pil. Kliubo salėj, įvyko lietu
vių komunistų suruoštos pra
kalbos aiškinti vėliausiai karo 
padėčiai Europoje. Nors pra
kalbos rengtos tik 2 dieno
mis, tačiau publikos prisirinko 
pilna salė, atydžiai išklausė 
kalbėtojų visapusiško aiškini
mo, ir gražiai parėmė komu
nistų prieškarinį darbą auko
mis. Prakalbos visapusiškai 
pavyko.

Kalbėtojų 
ter Kubilius, 
lių skyriaus
Šolomskas ir A. Bimba.

Walteris aiškino, kokios 
spėkos ir kokiais būdais ban
do įtraukti Ameriką į karą. 
Varžymas civilių laisvių, 
sekiojimas komunistų ir 
už prieškarinę veiklą, 
Walteris, rodo Amerikos
šimąsi karui. Walteris jaunas 
amžiumi, bet kalba gabiai ir 
aiškiai, kaip senas politikie
rius. Turėtume jį tankiau gir
dėti.

D. M. šolomskas atsinešė 
Sovietų Sąjungos žemlapį ir 
supažindino publiką su visais 
aplink Sovietų Sąjungą esan
čiais dideliais ir mažais kai
mynais; išaiškino, kokias su
tartis su jais turi; kurie kai
mynai yra taikūs, draugiški, 
taipgi, kurie nedraugiški, iš 
kurių Anglija ir Franci ja sie
kia pasidaryti sau įrankius už
pulti ant 
kaip nors 
tus karan. 
kalbėtojas,
stengiasi būti 
kiausi su visais kaimynais.

A. Bimba aiškino 
dabartinio naujo 
skandinavų šalyse
ir galimybes, pateikė 
perspėjimų, iš kurių jo 
kalbą gird ėjusieji galės 
viau suprasti vieną ar
karo kryptį. Jis pabriežtinai 
pareiškė, kad šis karas lietu
viams, kaipo darbo žmonėms, 
ir kaipo tautai nėra remtinas; 
kad tai yra susirėmimas tarp 
dviejų plėšikų ir kad dėlto 
mūsų svarbiausia pareiga yra 
šiandien remti judėjimus, ku
rie ištiesų darbuojasi išlaikyti 
Ameriką nuo karo. Jis nušvie
tė kaimynų iš “Vienybės” ir 
“N. Gadynės” naivias “filoso
fijas” karo ir Vilniaus klausi
mais.

Vakaro vedėjui J. Gasiunui 
paprašius aukų lėšoms pa
dengti, surinkta $19.85. Stam
besnėmis sumomis aukojo se
kami :

Po $1: M. Simonavičius ir 
A. Petraitis. Po 50c: D. M. 
Šolomskas, K. Degutis, J. Dai
nius, Šidlauskaitė. A. Balčiū
nas 30c.

Po 25c: A. Briedis, Drau
gas, M. Maželienė, J. Laimi
kis, J. Chelus, Mrs. Chelus,

WPA KONCERTAI
Sekmadienio popietį, Brook- 

lyno Muziejuje, Sculpture 
Court, bus du nemokami kon
certai : 1:30 po piet grieš 
New Yorko Civic- Orkestrą, o 
4 v. po piet — NYC Symfo- 
niškas Benas.

New Yorke, 2:30 po piet, 
bus dviejose vietose: Manhat
tan Choras dainuos Seaman’s 
Church Institute, 25 South 
St., o Negro Melody Singers— 
Nat. Istorijos Muziejuje, 77th 
St. ir Central Park. Vakare, 
Camegie Hali, grieš Symfoni- 
jos Orkestrą. Pastarajame bus 
nedidelė įžanga, visi kiti ne
mokamai.

Šį Sekmadienį “Kontrolis” ir 
“Į Ameriką” So. Brooklyne

Šį sekmadienį, balandžio 
(April) 14 d., So. Brooklyno 
LDS 50 k p. turės savo metinį 
parengimą. Bus perstatyta dvi 
juokingos komedijos “Kontro
lis” ir “Į Ameriką.” Vaidinto
jais bus L.L. Teatro artistai- 
mėgėjai. Apie^šiuos vaidinto
jus nereikalinga daug aiškinti, 
jie Brooklyno ir apylinkės lie
tuviam yra gana gerai žino
mi, daug . įvairių veikalų su
vaidinę ir visuomet su gerais 
pasisekimais.

Po vaidinimui bus ir šokiai 
prie geros Kazakevičiaus or- 
kestros. Taigi, vakaras bus į- 
vairus ir atsilankiusieji turės 
progos smagiai laiką praleisti.

Įvyks sekmadienį, balandžio 
14 d., 
Center, 
kampas 
lyn, N.
dės 4 va), po pietų, šokiai — 
7 vai.

Kelrodis: Važiuojant Cul
ver Line (iškeltu traukiniu) iš
lipkite ant 20-tos gatvės sto
ties. Važiuojant 4th Avė. 
subway, paimkite local trau
kinį ir išlipkite ant Prospect 
Ave. stoties; išlipę eikite vie
ną bloką aukštyn iki 5th 
Avė. ir 5th Avė. iki 19th St.

Visus nuoširdžiai užkyiečia
Rengėjai.

Suteikiam garbingas laidotuves ?

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai į 

visose dalyse miesto j
Tel. Virginia 7-4499

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.

' i

'I

Atlantic
New

Pradžia

Kur būsite šeštadienio va
kare? Neužmirškite, kad šį 
vakarą, 13 d. balandžio, įvyk
sta Kaimynų Balius Logan Inn 
svetainėj, kampas
Avė. ir Logan St., E.
Yorke. Rengia LDS 13 ir AL- 
DLD 185 .kuopos.
7:30 vai. vakare. Bus užkan
džių, alaus ir šokt galėsite, 
kiek jūsų sveikata tesės. Už tą 
viską užsimokėsite tik 75 cen
tus. Nepraleiskite progos, nes 
paskutinis šio sezono parengi
mas.

Narys.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

DIDŽIAUSIAS™1 JŪS ESATE
™ MATE e DIDŽIŲJŲ 

PIRKINYS 8 KUBIŠKŲ PĖDŲ

Italian Educational 
657 — 5th Ave. ir 
19th St., So. Brook- 
Y. Vaidinimas prasi-

LDS VEIKĖJŲ ATYDAI
Antradienį, balandžio 16 d., įvyks 

LDS Penkto Seimo Priruošimui ir 
Priėmimui Komiteto posėdis, 7:30 v. 
vakaro, 419 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y.

Kuopų atstovai būtinai dalyvauki
te, nes turėsime daug ko pasitarti 
prieš šeiminiais reikalais ir išklau
syti veikiančių komisijų raportų. 
Kviečiame ir tas kuopas, kurių at
stovai dar nedalyvavo. — J. E. Gu
žas, sekr. (89-91)

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininkas dirbti ukč- 

je pfie smulkių darbų, nors būtų ir 
nedirbęs ant ūkės, bile tik sveikas ir 
nesenesnis 50 m. amžiaus. Prašome 
atsišaukti sekamu antrašu. — Jos 
Dasinevich, Hubbardsville, N. Y.

(87-89)

grupių ir pavienių.
Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- GENERAL

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

1

Didelė 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma

tykite G-E. Tai Pirkinys!

ELECTRIC

■I 
is

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

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

1

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

Jūs dabar galite pirkti G-E 
Model LB6B 6.2 ku. pėd. dy
džio, 1940 mode) už

$114.75

664 Grand Street Brooklyn, N. Y
EVergreen 4-8784

7WTS THE BU/'

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.PRAMOGOS

SO. BROOKLYN, N. Y.
Sekmadienį, balandžio 14 d. įvyks 

metinis balius. Italian Educational 
Center, 657 —5th Ave.J kampas
19th St. Liaudies Teatro nariai su
vaidins dvi komedijas. “Kontrolis” ir 
“Į Ameriką.” šokiams gros G. Ka
zakevičiaus orkestrą. Duetą dainuos 
P. Grabauskas ir A. Velička. Vaidi
nimas prasidės 4-tą vai. Šokiai 7 vai. 
vak. Įžanga 50c. Kviečiame visuo
menę dalyvauti. — LDS 50 kp.

(88-89)

BAR ir GRILL
Lietuvių RestaurantasJau Parduoda Bilietus

/

Pasaulio Parodos kombina
ciniai bilietai jau parduodama 
po $2.50. Knygelėj yra 5 ge- 
neralės įžangos ir 5 koncesijų 
bilietai. Jų bendra vertė, jei 
perkant po vieną, esanti 
$4.05. Jie gaunami bankuose 
ir daugelyje kitų įstaigų.

Gamlnam valgius b 
turime Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.Žodis iš Chicagos

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

Vanduo Padaugėjęs

D.

Pataisa
vaka-

•cgyj?.

Jbūgęs Karo — Nusižudė

Janausko išleistuvių 
re aukojusių sąraše praleista 
nepaminėta K. Rušinskienė, 
aukojusi 50c, <

Liet. Ąrn. Piliečių Piknikas bus 
liepos (July) 27-tą, Klaščiaus Clin
ton Parke, Maspeth. Tikimės, kad 
kitos organizacijos tą dieną nieko 
nerengs ir dalyvaus Kliubo piknike, 
tad dėkuojame iš anksto. — J. Ai
manas. (88-89)

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] 2 

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSLkS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GORIMU

nu ūmai c*

............. —

Draugė Elena Jeskevičiūtė, 
šią savaitę išvykus su reika
lais, ir paviešėti, Chicagoj, 
taipgi ten dalyvauti Vilnies 
20 metu sukakties iškilmėse, 
tarp kitko rašo:

“Praeitą sekmadieni mačiau 
kankliečius statant “Valkatų 
Karalių.” Publikos pilnutėlė 
svetainė. Visur stovinčių eilės. 
Gražų įspūdį darė tokia publi
ka ir choro lošimas.”

Lengva įmatyt, kokį šaunų 
pažmonį jie ten turės rytoj, 
minint dienraščio “Vilnies” 
20-ją sukaktį.

Miestas Turės Išmokėt 
Nuostolius

Uiquor#
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Nukentėjus tūloms nuosa
vybėms dėl miestavų -vandens 
suvadų trūkimo, 1938 m., 
prie Ashland ir Hanson PI., 
dabar teisėjas F. G. Hooley 
priteisė iš miesto išmokėt Wil
liamsburg Savings Bankui $5.* 
882, ir F. Crampton įstaigai 
$9,475.

Lindsay Crocker, 23 m., 445 
W. 21st St., parėjęs iš darbo 
antradienį savo motinai sa
kęs: “Atrodo, kad J. V. įsi- 
vels karan. Aš nekenčiu karo 
ir nenorėčiau jin eiti.” Vakare 
jo motina, sugrįžus iš viešna
gės, rado sūnų uždususį gasu.

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

(Kampas Roebling St.)

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

Balandžio 8-tos lietus gerokai 
pakėlęs miesto vandens sandėli. 
Jei sekamomis 30-mis dienų dar 
iškristų normalus tam sezonui 
kiekis lietus, vandens būtų pa
kankamai.

Nuo pradėjimo taupint van
denį, miestas sutaupinąs iki 75,- 
000,000 galionų per dieną.

Pavykę Susiūt Širdį
Mrs. E. Edralin, 19 m., 3115 

Broadway, N. Y., išlikus gyva 
dėka tam, kad daktarui Wil
liam A. Fraser pavyko sku
biai prapjaut krūtinę ir sur 
siūt peršautą širdį. Jon buvęs 
įdėjęs 3 diksnius. Ji netyčia 
persišovus valant kambarį už
tiktu kambario rendauninko 
revolveriu.

“Special

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

GRAND CHAIR CORPORATION 
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. TeL ev. 7-8451 • Brooklyn, N. Y




