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KRISLAI
Ar Tai Gražu?
Paminklai Tik Dygsta. . .
Jei Kas Nori Kariauti. 
Melagystės.

Rašo R. Mizara

“Draugo” redaktorius rašo 
apieApavojų Amerikos jauni
mui ^tvirkti. Girdi, jaunimą 
tvirkiną “nekrikščionys ir ne- 
katalikai žmonės.” Na, o ko
munistai “jiems padeda, nes 
žino, jei puls doroje jaunimas, 
bus lengva jis pastūmėti į su
mišius, į revoliuciją prieš val
džią, prieš tikėjimą.”

Būtų buvę gerai, jei “D.” 
redaktorius, užuot liejęs tuš
čius žodžius, būtų padavęs 
bent vieną faktą. Bet jis to 
nepadarė. Nepadarė, kadangi 
faktų jis neturi. O šmeižti ko
munistus jis taip nori! Bet 
šmeižti žmones yra ne tik ne
gražu. Tai nėra krikščioniška, 
nėra ir katalikiška!

Rytoj, sekmadienį, 
Lietuvių Laisvose 
bus atidengtas 
kun. X. Mockui paminklas,
pastatytas laisvamanių auko
mis.

Nepaisant tūlų netikslumų, 
kurias velionis skelbdamas sa
vo pažiūras padarė, Mockus 
daug laisvamanybei dirbo. To
dėl gerai laisvamaniai padarė 
pastatydami jam paminklą.

Beje, tose pačiose kapinėse 
tapo pastatyti paminklai ir 
nesenai minusiems Adomėliui 
ir Dauderienei. Taigi pamink
lai Čikagos lietuvių kapinėse 
smarkiai dygsta. Liūdna... 
Ar nebūtų geriau, jei tie, ku
riems statomi paminklai, būtų 
mūsų tarpe, jei jie gyven
tų?!. . .

žmonėms, kurie sukaitę dar
buojasi, kad Ameriką į karą 
įvėlus, galime pasakyti: Jei
gu jūs norite kariauti, tai va
žiuokit Europon ir kariaukite. 
Daugumas Amerikos žmonių 
kare dalyvauti nenori, nes jie 
užtenkamai pasimokino iš 
1917-1918 karo.

Prieš kelias dienas dienraš
tis New York “Post” paskel
bė, kad Amerikoje veikia 
daug Anglijos “artistų,” “žur
nalistų” ir kitokių “žymių as
menybių.” Bet jie nesą nei ar
tistai, nei rašytojai. Jie tar
nauja Anglijos žvalgyboje 
(British Intelligence Depart
ment) ir čia darbuojasi 
jos viešpačių naudai.

Angli-

Angli- 
tapusi

Radio skelbia, būk 
jos Komunistų Partija 
uždaryta. Tatai padaryta ei
nant tuo įstatymu, kuriuo par
lamentas suteikė Churchillui 
diktatorišką galią.

Uždarymas Komunistų Par
tijos Anglijai nepadės. Juk 
anglai komunistai veiks slap
ta, panašiai kaip veikia Fran
cijos komunistai.

Anglijos komunistai juk ne
turėjo jokių slaptu dalykų. 
Ką jie turėjo, skelbė viešai, 
kadartgi jų nusistatymas An
glijos žmonių interesams gero 
darė, o ne blogo.

Jeigu p. Churchillo vyriau
sybė, pavarydama komunistus 
palėpin, mano tuomi juos iš
naikinsianti, tai ji klysta. Virš 
20 metu komunistinio judėji
mo istorija parodė, kad to pa
daryti 
riausia

negali net pati žiau- 
diktatūra.

žmonių, kurie nesigė-Yra
dina primesti komunistams to. 
būk jie stoją su Hitleriu prieš 
talkininkus, šiame pasakyme 
yra tiek tiesos, kiek jos buvo 
per pereitą karą, kuomet karo 
ruošėjai vadino kairiuosius so
cialistus “kaizerio agentais.”

Komunistai i Hitleri žiūri 
tain lygiai, kaip ir i Mussoli- 
nj. kaip ir j Chamberlaina. Jei 
ne Chamberlainas, nebūtu 
ve nei tokio Hitlerio, kokį 
saulis šiandien turi.

bu-
pa-

ne-Beie, yra žmonių, kurie 
sigėdina sakyti, būk “Laisvė” 
remianti vokiečius. Tai kita

Darbo žmonių 
. Dienraštis
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Suimti Anglijos 
Fašistų Vaciai

London, geg. 24. — Va
kar Anglijos valdžia suėmė 
anglų fašistų vadą Sir Os- 
walda Mosley ir seimo ats
tovą A. H. M. Ramsay, an
glų kapitoną praeitame pa
sauliniame kare; taipgi 
areštavo buvusį Anglijos 
seimo narį Johną Beckettą, 
kaipo Hitlerio padėjėjus,
“penktosios kolumnos” vei- “penktosios kolumnos” pa- 
kėjus. i vojus ir Airijoj prieš Angli-

Be to, anglų vyriausybė ją.

ragina

Ex-Ministeris Ragina 
Ameriką Duot Talki

ninkam Paskolą
Toronto, Canada. — Bu

vęs Jungtinių Valstijų pre
kybos ministeris D. C. Ro
per, kalbėdamas Torontoj, 
reikalavo, kad Amerika pa
naikintų tokius įstatymus, 
kurie uždraudžia paskolas 
Anglijai ir Francijai.

Roper, buvęs prez. Roose- 
velto ministeris,
Jungtines Valstijas skolint 
talkininkam pinigus ir bar- 
gan pardavinėt jiem viską, 
ko tik jiem reikia karui 
prieš Vokietiją.

New ‘York. — Pulkinin
kas Henry Breckinridge, 
buvęs antrininkas karo mi
nisteris prezidento Wilsono 
valdžioj, dabar šaukė Ame
riką tuojaus traukt karan 
prieš Vokietiją, kurią jis 
vadino “mirtinu žmonijos 
priešu ir pavojum Ameri
kai.”

Nušovė Draugą Kaip 
‘Tenktakolumnietį”

Sparta, Michigan. — Vie
nas geležies liejyklos darbi
ninkas įsivaizdavo, kad jo 
senas draugas, kitas darbi
ninkas, priklausąs prie 
“penktosios kolumnos,” ir 
todėl nušovė jį.

Šovikas teisinasi šitaip. 
Sako: Jis man davė gert, 
ir “gėrimas turėjo keistą 
skonį.” Aš pradėjau manyt, 
kad jis veikia kaip slaptas 
Amerikos priešas ir gadin
tojas bei ardytojas, “penk
tas kolumnistas.”

London. — Pagal anglų 
valdžios įsakymą, darbinin
kai visuose ginklų ir amu
nicijos fabrikuose turi 
dirbt jau visas septynias 
dienas per savaitę.

melagystė.
Nuo pat karo pradžios mes 

lygiai traktavome tiek Hitle
rį, tiek Chamberlainą, tiek 
Daladierą. Visi jie buvo vie
nokią plunksnų paukščiai.

Tuojau, kada buvo padary
ta Municho išdavystė, 'mūsų 
dienraštis rašė, kad ji bus at
sukta prieš pačią Angliją ir 
Franciją, kurios pardavė Če
koslovakiją.

Ar taip nėra?! Ar dėl to 
mes kalti?

suėmė dar trejetą desėtkų 
fašistinių anglų, kaip nazių 
pritarėjų. O tokių buvę ir 
valdžios k o n t r o liuojamoj 
radio kompanijoj.

Be patvirtinimo pranešta, 
kad areštuotas ir komunis
tas anglų seimo atstovas 
William Gallacher.

Sakoma, kad susidaręs

Skystos Ugnies Tankais 
Vokiečiai Degina Tal

kininkų Kariuomenę
Paryžius. — Vokiečiai 

pradėjo varto t naują baisų 
pabūklą prieš francūzus; 
tas pabūklas tai lengvi, 
greiti tankai su “skystos” 
ugnies šmirkštynėmis. Šie 
deginantieji vokiečių tankai 
yra taip baisūs, kaip smar
kieji Vokietijos bombiniai 
orlaiviai smigikai, * sako 
francūzų komanda.

Pribėgę arčiau priešų, 
vokiški tankai su “skysta” 
ugnim stačiai degina talki
ninkų kariuomenę ir jos 
pozicijas. Iš šių tankų vo
kiečiai leidžia ugnį pro bile 
skylę į francūzų fortą ir su
naikina jame esančius ka
reivius.

(Pagal pirmesnius prane
šimus, tai skystos vokiečių 
liepsnos esančios ^,000 laip
snių karščio ir sutirpdan- 
čios kanuolių gerkles priešų 
fortuose.)

Vokiečiai, veiki autieji 
ugniniais tankais, yra apsi
vilkę asbesto drabužiais, 
kad patys neužsidegtų.

Kiek francūzai patyrė, 
tai vokiečiai vartoją gazoli
ną tokiai skystai ugniai 
švirkšti.

Pasak 
vokiečių 
pristigęs 
ninkai prieštankinėmis ka
nuolėmis sušaudę daugelį 
tokių tankų.

’ Liepsniniai vokiečių tan
kai ginkluoti kanuoliukė- 
mis, šaudančiomis apie 
dviejų colių storio šoviniais.

/Anot francūzų, tai per 
paskutines dešimt dienų 
talkininkai sunaikinę 1,400 
vokiečių tankų.

francūzų, 
liepsninių

gazolino, ir talki-

būrys 
tanku

Vokiečiai Nuskandinę 6
Angly Transportus ■

Berlin, geg. 24. — Vokie
čių komanda skelbia, kad 
jų orlaiviai per naktį nus
kandinę šešis anglų karei
vinius laivus - transportus 
Angliškame Kanale, jūros 
siaurumoje tarp šiaurinės 
Francijos ir Anglijos.

ORAS. — Būsią lietaus.

$1,474,000,000 AMERI
KOS KARO LAIVYNUI

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas nutarė $1,- 
474,000,000 karo laivynui 
per metus: statymui naujų 
karinių laivų, didinimui 
oro laivyno, dauginimui jū
reivių nuo dabartinių 145,- 
000 iki 170,000 ir karinių 
marininkų nuo 25,000 iki 
34,000 ir abelniem reikalam 
Amerikos karo laivyno.

Šis tarimas sako, kad 
Amerikos oro laivynas turi 
'įsigyt iki 2,970 lėktuvų iš 
viso.

RENGIASI SUREGISTRUOT 
3,500,000 ATEIVIŲ 

NEPILIEČIŲ
Washington. — Jungtinių 

Valstijų generalis prokuro
ras R. Jackson planuoja su- 
registruot pusketvirto ini- 
liono nepiliečių ateivių. Dar 
nenusprendęs, ar bus ima
mi jų pirštų nuospaudai 
(finger prints).

Jackson sako, kad sure- 
gistravimas tų ateivių rei
kalingas, idant apsaugot 
šią šalį nuo “;
lumnos” žmonių, kad jie ne
galėtų veikt kaip Amerikos 
priešai iš vidaus.

Senatorius R. Reynolds 
ir kongresmanas Joe Star
nes įnešė kongresui suma
nymus suvaržyt nužiūri
mus prieš-amerikinius atei
vius.

penktosios ko- Anglijos uosto.; Doverio.

Karinė Anglijos Dikta- 
tūra—Smūgis Unijoms, 
Sako Darbininką Vadai

London. — Anglų minis- 
terio pirmininko W. Chur- 
chillio pervarytas įstaty
mas, duodantis jam dikta
torišką galią ant darbinin
kų, yra smūgis tiesiog at
kreiptas prieš darbo unijas, 
kaip pareiškė William 
Pearson, vadas Škotijos 
Mainierių Unijos. ;

Komunistas Anglijos sei
mo atstovas William Galla
cher geg. 23 d. pačiame sei
me sakė, jog valdančioji 
anglų klasė įtraukė žmones 
į baisią karo nelaimę, bet, 
girdi, Komunistų Partija 
“telks minias žmonių iš
traukt šalį iš tokios padė
ties.” !

Darbiečių Partijos vadas, 
“socialistas” Cl. R. Attlee, 
seimo narys, pasidarbavo 
įvest suvaržymus prieš dar
bininkų unijas. Jis išsisuki
nėjo nuo atsakymų į klau
simą: Ar valdžia taip “draf- 
tuos” ponų turtus, kaip ji
nai draftuoja darbininkus į 
verstinus darbus, kad jie 
ten dirbtų tiek valandų per 
dieną ir už tiek algos, kiek 
valdžia nustato?

Mexico City, geg. 24. — 
Skelbiama, kad kelios de
šimtys vyrų apšaudę buvei
nę Leono Trockio ir būk 
norėję jį pagrobti.

Francūzai Tikisi Per 
kirst Nazių Liniją

Berlin, geg. 24.—Vokie
čių komanda sako, kad jie 
užėmė strateginį Belgijos 
miestą Ghent ir užkariavo 
šiaurinės Francijos prie
plaukos miestą Boulogne. 
O nuo šio miesto tėra 30 
mylių per jūros rankovę iš 
Francijos į Angliją. Pasak 
vokiečių, jie šiandien taipgi 
užėmė tvirtovišką Franci
jos miestą Maubeuge.

Berlin, geg. 24. — Nuo 
Boulognes, francūzų šiauri
nio pajūrio miesto, vokie
čiai maršuoja Į Calais, 
svarbiau šią prieplaukos 
miestą šiaurinėje Francijo- 
je. Calais tik už 18 mylių 
į šiaurių rytus nuo vokie
čių užimto Boulogne mies
to. O nuo Calais per jūros 
siaurumą, Angliškąjį Kana
lą, tėra tik 22 mylios iki

Vokiečiai Belgijoj taipgi 
užėmė Tournai miestą į pie
tų vakarus nuo Antwerpo. 
Vokiečių komanda teigia, 
kad jie kiečiau suspaudę 
“reples” ant francūzų-bel- 
gų-anglų armijos, kurią vo
kiečiai apsupo vakarinėje 
Belgijoje ir šiaurrytinėje 
Francijoje, Flandrijoje, čia 
jie apgulė bent 23 divizijas 
talkininkų kariuomenės, ir 
neleisią šiai kariuomenei 
pasprukti.

Anot vokiečių, tai jie su
mušė talkininkų bandymus 
prakirst spragą per vokie
čių linijas srityje Arras- 
Cambrai ir Valenciennes- 
Douai. Talkininkų kariuo
menė desperatiškai stengėsi 
pralaužt tokią spragą, kad 
per ją galėtų pasprukt apie 
1,000,000 anglų - belgų-fran- 
cūzų kariuomenės iš vokie
čių apsupos ir prisijungt 
prie didžiosios talkininkų 
armijos Francijoj.

Vokiečiai siekia sukapot 
apsuptas talkininkų jėgas 
arba suvaryt jas Į vis siau
resnį kampą ir paimt į ne
laisvę ar sunaikint. Kai 
vokiečiai užimsią visas šiau
rinės Francijos prieplau
kas, tai, girdi, jiem būsią 
lengva tatai padaryt.

Vokiečių orlaiviai bom
bardavo Francijos tvirtovę- 
miestą Metzą į pietų rytus 
nuo Verduno.

Berlin, geg. 24. — Talki
ninkai vis dar bando prasi
muši per vokiečių linijas 
ties Cambrai. Eina audrin
gi mūšiai kanuolėmis, orlai
viais ir tankais; bet vokie
čiai, girdi, neleidžią pa
žengi talkininkam pirmyn.

Vokiečių orlaiviai sužei
dė keturis karinius Angli
jos laivus Angliškame Ka
nale, kaip praneša vokiečių 
komanda.

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

“RAUDONIEJI” IR NAZIAI 
NEGAUSIA WPA DARBŲ
Washington. — Jungti

nių Valstijų kongreso at
stovų rūmas 354 balsais 
prieš 21 skyrė $1,111,754,- 
916 pašalpiniams WPA dar- 
boms per metus. Nutarė, 
kad valdžia gali iš tos šu
nį o s išleist $975,650,000

London, geg. 24.-^-Vokie- 
čiai užėmė Boulogne miestą 
su prieplauka šiaurinėje 
Francijoje, kaip pripažįsta WPA darbam per 8 mene- 
anglų komanda, bet “beveik sius. Tai apie 1,950,000 be- 
visa anglų kariuomenė pa
bėgo iš ten,” sunaikindama 
viską, kuom vokiečiai galė
tų pasinaudot.

Anglija, turbūt, jau ne
galės vartot savo didžios 
prieplaukos Doveryje, kuris 
yra tik už 30 mylių nuo 
Boulognes. Nes vokiečiai iš 
ten galėtų kanuolėmis ir 
orlaiviais lengvai bombar- 
duot anglų laivus Doveryje, 
kaip sako anglai.

Anglų valdininkai bijo, 
kad vokiečiai dabar briau- 
sis j pačią Angliją. Vokie
čiai turi greitų karinių lai- 
vukų, kurie plaukia po 50 
iki 60 mylių per valandą. 
Kiekvienas jų yra ginkluo
tas dviem torpedom, prieš- 
orlaivine kanuole, kulka^- 
vaidžiais ir mažesnėmis ka
nuolėmis. šie laivukai turi 
apie 93 pėdas ilgio.

Jeigu vokiečiai dar su- 
drūtins savo pozicijas šiau
riniame Francijos pajūryje, 
tai apsupta talkininkų ka
riuomenė tame kampe atsi
durs desperatiškoj padėtyj.

Anglai per dieną nukirto 
žemyn daugiau kaip 20 vo
kiečių lėktuvų ir sužeidė 25 
jų lėktuvus. Anglai prara
dę tik 8 savo lėktuvus.

Anglijos orlaiviai bom
bardavo vokiečių trauki
nius, geležinkelių stotis, 
amunicijos sandėlius ir or
laivių stovyklas net taip to
li nuo vakarų fronto kaip 
Leipcigas. Tuo būdu anglai 
sunaikinę bent kelis kari
nius vokiečių traukinius ir 
abelnai padarę priešam di- kad Ispanija atgriebs Gib- 
delių nuostolių. raltarą nuo Anglijos. Bijo,

-------- kad Sovietai atsiimsiu Bes-
Paryžius, geg. 24.—Fran- sarabiją iš Rumunijos. Bul- 

cūzų komanda teigia, kadi gari ja, per karo krizį, gal 
jie tiek pasivarė pirmyn taipgi atgriebsianti bulga- 
prieš vokiečius Cambrai sri-1 riškas žemes nuo Rumuni- 
tyje, jog telieka tiktai 10 
mylių ruožas prakirst spra
gą per vokiečių linijas ir 
praleist per tokią spragą 
apie milioną talkininkų ka
riuomenės iš šiaurrytinės 
Francijos ir vakarinės Bel
gijos į pačią Franciją. Jei
gu tas pavyks, tai ši milio- 
ųinė talkininkų armija ga
lės susijungt su didžiąja 
Francijos armija naujiem 
mūšiam prieš vokiečius.

Francūzai įnirtusiai ata
kavo vokiečius tarp Amiens 
ir Bananine. Nežiūrint to, 
vokiečiai pasiuntė daugiau 
savo kariuomenės tarp tų 
dviejų miestų į šiauriniai- 
rytinį Francijos pajūrį.

London. — Sustreikavo 4 
tūkstančiai angliakasių tri
jose kasyklose Mancheste- 
rio srityj. Reikalauja pri
dėt uždarbio. . .

darbių galėtų gaut WPA 
darbo kas mėnesį.

Sykiu kongresmanai nu
tarė nepriimt į WPA dar
bus jokio komunisto nei 
Amerikos Vokiečių Bundo 
(nazių sąryšio) nario. Pa
gal šį tarimą, kiekvienas 
norintis gaut WPA darbą 
turėtų prisiekt, kad jis nė
ra nei komunistas nei nazis.

WASH1NGTONAS NUSIGAN 
DĘS, KAD TALKININKAI 

PRALAIMĖSIĄ KARA
Washington, geg. 24.— 

Čionaitiniai valdininkai ir 
politikai su dideliu persi- 
gandimu seka vokiečių lai
mėjimus prieš talkininkus. 
Bijo, kad ir Italija galės 
greit. išstot karan prieš 
Franciją ir Angliją.

Daugelis W a s h i n gtono 
politikų spėja, kad ligšioli
nė Anglijos pusiau-kolonija 
Australija gal liks nepri
klausoma. Jie išreiškia bai
mę, kad Indija 
į Sovietų įtaką. 

t

Washingtone 
kad Vokietija 
užimtąsias šalis 
tūlas anglų - francūzų ko
lonijas Afrikoje. Nužiūri- t 
ma, kad Italija atims iš, 
Francijos salą Korsiką, 
taip pat Savoy, Nice, Jibuti 
iš Francijos ir Sudaną ir 
Egiptą iš Anglijos. • •

Minimi politikai spėja, 

gali patekt

numatoma, 
pasilaikys 
ir užims

h uJ
o

■ ■
i

I 
1

■s®

dėlių nuostolių. I
A!

jos. >■
Girdint apie talkininkų 

prakišimus, vėl smarkiai 
nupuolė šėrai Anglijos, 
Francijos ir Amerikos.

. -H

Amerika Pristatė Ang 
lijai ir Francijai Jau 
. 2,300 Lėktuvų

New York. — Anglų- 
francūzų valdiška komisija 
čia paskelbė, jog talkininkai 
gavo jau 2,300 karinių lėk
tuvų iš Jungtinių Valstijų.

Amerikos orlaivių fabri
kai skubiai stato Anglijai 
ir Francijai dar 3,800 karo 
orlaivių pagal pirmesnius 
užsakymus. Talkininkai yra 
davę ir naujų užsakymų 
būdavot Amerikoje jiem 
lėktuvus.
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čiai galį užpulti ir pačią Angliją. Prisi
mena ir parašiutistai.

Korespondentas Wallace Carroll stato 
klausimą: “Kas bus, jeigu vokiečiai tą 
taktiką pavartos prieš Angliją?”

Šis, kaip ir kiekvienas imperialistinis 
karas, yra baisi žmonijai nelaimė. Ypa
tingai labai nukentės tos šalys,' per ku
rias plaukia liepsna.

Amerikos žmonės turėtų daryti viską, 
kad neįsivelti į jį. Amerikos liaudžiaį jis 
yra svetimas. Reikia kelti protestą prieš 
tuos, kurie vienokiais ar kitokiais sume
timais nori mūsų šalį įtraukti karan.

10,000 Gyventojų Miestas Naujoji Vilnia 
Ką Jūs Apie Jį Esate Girdėję?!

Apie Vilnių mūsų skai
tytojai yra girdėję tiek ir

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

Act of March 3, 1879.

Amerikai Reikės 150,000 Lakūną
Prez. Roose veltas reikalauja 50,000 

karo orlaivių. Lėktuvų būdavo j imo kom
panijos žada tiek pastatyti per metus. 
Kapitonas E. V. Rickenbacker, kuris at
sižymėjo pirmame pasauliniame kare, o 
dabar yra prezidentu Rytinės Oro Lini
jos, sako, kad sėkmingam aptarnavimui 
50,000 karo lėktuvų, bus reikalinga 150,- 
000 lakūnų.

Dabartiniu laiku jis sako, kad Jungt. 
Valstijos turi tik 8,000 lakūnų, tinkamų 
militarinei tarnybai. Bet vien lakūnų ne
užtenka. Kad orlaiviai galėtų veikti, tai 
reikalingi dar navigatoriai, mechanikai, 
bombininkai ir kitokį specialistai. Kapi
tonas E. V. Rickenbacker sako, kad sėk
mingam aptarnavimui 50,000 karo lėk
tuvų reikia 750,000 visokių specialistų. ' 
Jeigu jis neperdeda, tai aišku, kad 
Jungt. Valstijos turės kelis metus pra
leisti, pirmiau, negu pasieks ta skaičių 
lėktuvų ir jiems reikalingų žmonių, o 
tas guls ant liaudies, kaip baisiausia 
našta, nes bus išeikvota bilionai dolerių.

Nori Parduoti Amerikos Karo
Orlaivius

Anglija ir Francija skundžiasi, kad 
Amerikoj neužtektinai greitai joms sta
to karo orlaivius. Vokietija ima ore vir-^ 
šų. Anglijos ir Franci jos valdonai prašo, 
kad Jungt. Valstijų valdžia tuojau per
leistų savo armijos ir laivyno karo or
laivius, kurie yra gatavi. Amerika turi 
karinių orlaivių apie 6,000.

Senatorius Pepper įnešė rezoliuciją, 
siūlančią, kad suteikti prezidentui galią, 
kad jis, pagal savo nuožiūrą galėtų par
duoti armijos ir laivyno lėktuvus Angli
jai, Frakcijai, Lenkijai, Holandijai, Bel
gijai, Norvegijai, Čechoslovakijai arba 

* kitai kokiai valstybei. Kaip matome, jis 
siūlo parduoti ir toms valstybėms, kurios 
neegzistuoja.

Senatorius Danaher tam griežtai prie
šinasi. Jis sako, kad pati Amerika turi 
pirmiau pasibudavoti 50,000 karo lėktu
vų, o jau tik tada kitais rūpintis. Kiti 
stato klausimą: “Kas bus, kai mes par
duosime Anglijai ir Franci jai lėktuvus, 
o mus užklups Japonija?”

Nepasigailės Žmonių
Iš Paryžiaus praneša, kad Hitleris ne

paisysiąs, net jeigu ir 7,000,000 savo 
žmonių išterios, bet bandys laimėti ka
rą. Mes manome, kad nei viena, nei kita 
kariaujanti pusė nepasigailės žmonių. 
Abi pusės dės visas pastangas laimėti. 
Tam tikslui panaudos visus ginklus.

Richard D. McMillan rašo, kad Arras 
miestas, šiaurinėj Francijoj, kuris turi 
daug gelžkelių, likosi paverstas į pelenų 
ir anglies krūvą! Anglijos armijos ko- 
mandierius Viscount Gort ten buvo įsi
steigęs savo centrą. Vokiečiai tai suži
noję ir jų orlaiviai taip užpuolė, kad ne
liko nei svarbesnių namų, nei gelžkelių, 
nei tiltų, nei kelių.

Kitas korespondentas William H. 
Stoneman, kuris trokšta, kad Ameriką 
įtraukus Anglijos ir Francijos pusėj ka
ran, is Londono rašo, kad talkininkų 
reikalai eina prastai, kad iš jų pusės 
karo “paveikslas juodas,” negalima kaž
kiek vilčių dėti ant jų orlaivių veiklos. 
Vokiečiai imą viršų.

Sako, kad Anglijoj didelis nusimini
mas ir laukia' kad begyj 10 dienų vokie

Kas Laukia Maginot Liniją?
Francijos Maginot Linija labai pagar

sėjo, kaipo neįveikiama. Bet Francijos 
nelaimė, kad ji silpną turėjo liniją ties 
Belgija ir iš tos pusės Vokietija siekia 
apeiti Maginot Liniją, užeiti jai iš už
nugario.

Iš Paryžiaus geg. 9 d. pranešė, kad 
nuo karo pradžios Francijos armija dar 
pastatė 1,200 naujų plieno-cemento for
tifikacijų, sunaudojo 900,000 tonų me
džiagų, prakasė 1,200 mylių apkasų, 172,- 
224,000 ketvirtainiškas pėdas užpildė 
spyglių tvoromis, minomis ir kitokiomis 
kliūtimis. Armija ten įdėjo 218,000,000 
darbo valandų. Ir tai tik padrūtinimai 
tikrajai Maginoto Linijai. Bet jeigu ją 
vokiečiai apeis, tai kas bus tada?

Davė Ginklus Suomijai, o Dabar 
Pačioms Jų Reikia

Reikia priminti mūsų skaitytojams tą 
neseną praeitį, kaip Anglija ir Francija 
mandravojo laike Suomijos-Sovietų ka
ro. Jos tada rėmė finų baltuosius gink
lais ir amunicija.

Buvęs Anglijos, ministeris pirminin
kas, Chamberlain, kovo 19 d. parlamen
te sakė, kad Anglija davė Finliandijai: 
101 karo orlaivį, 114 kanuolių, 185,000 
kanuolių svaidinių; 100 didelių Vickers 
kanuolių; 15,700 orlaivių bombų ir 10,000 
prieštankinių minų.

Francijos ministeris sakė, kad ji pil
niausiai aprūpino Finliandiją mažesne 
amunicija ir tarpe kitko davė dar seka
mą skaičių ginklų: 179 karo orlaivius; 
472 kanuoles; 795,000 kanuolių šovinių; 
5,100 kulkasvaidžių; 200,000 rankinių 
granatų ir daug kitokių ginklų.

Mes manome, kad dabar labai būtų 
vietoj Franci j ai ir Anglijai visi tie gin
klai gintis nuo Vokietijos. Tik pamąsty
kite, Vokietijos tankai ritasi nesulaiko
mai, o Anglija Finliandijai atidavė 10,-. 
000 prieštankinių minų!

Vokiečių orlaiviai daužo anglų ir fran- 
cūzų armiją, o jos šimtais orlaivius siun
tė Finliandijai karui prieš Sovietus! Ge
ra Anglijai ir Francijai pamoka!

Pamaldos už Karą Pasaulio
Parodoj

Ir Pasaulinė Paroda ne liuosa nuo ka
ro isterijos. Anglijos aukštoji kunigija 
nustatė 26 d. gegužės melstis pono Die
vo, kad jis kokią noglą smertį užleistų 
ant Vokietijos armijos, kad jis paimtų 
^avo globon Anglijos, Francijos ir jų tal
kininkų karo laivus, armijas, bombas, vi
sus žudymo įrankius. Nesimeldžia už 
taiką, kuri nuolatos buvo minima pote
riuose ir religijos giesmėse, bet už tal
kininkų ‘“pergalę.”

Ta isterija persikėlė ir į New Yorko 
Pasaulinę Parodą. Paskelbta, kad sek
madienį, gegužės 26 dieną, Anglijos, 
Francijos, Naujos Zelandijos, Australi
jos, Norvegijos, Lenkijos, Čechoslovaki- 
jos ir Luksemburgo pavilionai bus pa
versti į maldvietes už pergalę ant vo
kiečių.

Mes suprantame, kad tos maldos nie
ko nepagelbės karo lauke. Bet jos turės 
gelbėti vilkįį 'mūsų šalį į karo katastro
fą.

Demonstruoja už Taiką
Gegužės 21 dieną,. New Yorko pačia

me centre, ant Broadway ir Times 
Square, virš 5,000 jaunų žmonių, stichi- 
jiniai, be jokio organizavimo surengė de
monstracijas prieš karą. Jie šaukė: “Te
gul Dievas Gelbėja Anglijos Karalių, 
o Mes Jo Gelbėti Neisimi!”, “Amerika 
Neturi Dalyvauti Kare!”, ir tam pana
šius obalsius. Demonstracija tęsėsi apie 
valandą laiko.

Taigi Amerikos žmonės prieš karą 
veikia.

tiek, bet kiek iš jų yra 
girdėję apiė 10,000 gy
ventojų Naująją Vilnią 
(koks netobulai skambąs 
vardas!)? Žemiau paduo
dame apie tąjį Lietuvos 
miestą pluokštelį žinių, 
kurias p. V. Civ. patiekė 
“L. Žiniose”.—“L.” Red.
Judrių geležinkelių Vil

nius—Šumskas ir Vilnius— 
Turmantas s u s i k i r t ime, 
prie plento iš Vilniaus į La
voriškes tik už 8 km. į ry
tus nuo Vilniaus, srauni 
Vilnele padalo į dvi dalis 
gražų, bet apleistą Naujo
sios Vilnios miestą. Geležin
keliu kas antra valanda at
eina iš Vilniaus ir kas an
tra valanda išeina į Vilnių 
keleiviniai traukiniai, o pa
vasarį, vasarą ir rudenį 
tarp Vilniaus ir N. Vilnios 
nepaprastai gyvas susisie
kimas autobusais, todėl ga
lima tvirtinti, kad nėra Lie
tuvoj antro tokio susisieki
mo patogumo atžvilgiu 
miesto, kaip N. Vilnia. Tai 
ir yra pati svarbiausioji 
priežastis, kodėl taip greit 
mažai žinomas pavilnės 
bažnytkaimis pavirto pra
moningu miestu.

N. Vilnia didumo atžvil
giu yra antras miestas at
gautoj Vilnijoj. Ji nutįsus 
net 6 km. pagal geležinkelį, 
tačiau per ją skersai tėra 
tik 200-1000 m. Šiuo metu 
N. Vilnioj gyvena bemaž 
10,000 žmonių, kurių tarpe 
daug lenkų, gudų, bet maža 
lietuvių ir žydų. Dar nese
niai buvo manoma, kad N. 
Vilnia yra labiausiai sulen
kintas miestas Rytų Lietu
voj, tačiau dabar nuo šitos 
nuomonės reikia atsisakyti. 
Pasirodo, kad daugelis se- 
nesniojo ir vidutinio am
žiaus lenkų ir gudų tvirti
na esą “tuteišai” ir dar ne
visai pamiršę tėvų kalbą. f

Taip pat senesnės kartos 
žmonių tarpe atsiranda as
menų, kurie visai gražiai 
kalba lietuviškai. Gyvento
jų pavardės taip pat kalba 
apie jų lietuvišką kilmę. 
Lenkiškai ir gudiškai kal
bančių “tuteišų” tarpe atsi
randa žmonių, kurie pri
mygtinai reikalauja užrašy
ti juos lietuviais visokių re
gistracijų sąrašuose.

Šitas miestas yra labai

gražioje vietoje. Vilnelė 
kerta jį pusiau, o geležin
kelis atida liną fabrikų 
kvartalą nuo tirščiau apgy
ventų kvartalų. Laukai di
desnėmis ir mažesnėmis 
kalvomis atbanguoja nuo 
Vilniaus, ir miestui nelikę 
nieko kita,, kaip išsistatyti 
kalvose. N. Vilnion užkly
dau šaltą ir saulėtą dieną, 
kai snieguoti namų stogai 
ir apsnigti dar neapstatyti 
namais kalnai blizgėjo aš
triom kibirkštim, o miestas, 
žiūrint nuo vieno kalno, at
rodė lyg pabiręs didelėje 
baltoje drobėje. Čia gamta 
nepaprastai graži, tačiau 
didelis, kiekviename žings
nyj ryškus skurdas įneša 
disharmoniją šitan gamtos 
grožin, savotiškomis varso
mis ir savotiškomis nuotai
komis nuspalvina miesto 
veidą. Net stilingą gotiko 
bažnyčią, kuri nuo aukšto 
kalno išdidžiai bando stieb
tis į dangų, mediniai susuo- 
dę ir persenę namai tary
tum spaudžia prie žemės.

Miestas labai ilgas, siau
ras ir neplaningai išsista
tęs. Mūrinių, pastatų čia 
maža, o mediniai pastatai 
net svarbiausiose gatvėse 
dažnai primena laužuę, ku
riuos saugumo sumetimais 
reikia nugriauti. Mieste yra 
net 42.6 km. gatvių, kurių 
tiktai apie 16 km. grįstos, o 
kitos dar nesutvarkytos ir 
neišgrįstos. Kai kurios gat
vės tokios siauros ir taip 
stačiai kopia iš kalno į kal
ną, kad jose labai sunku ap
sisukti su mažučiu vienark
liu vežimu. Dažniausia to
kių gatvių gyventojai tur
gavietėj pirktas malkas iš
krauna iš vežimo pakalnė
je, o į kalną jau susineša 
jas glėbiais ar ant pečių.

N. Vilnia Rytų Lietuvoje 
svarbi, kaip augantis pra
monės centras. Kitapus ge
ležinkelio yra net keli dide
li fabrikai, kuriuose jau 
prieš karą dirbo per 2600 
darbininkų. Didžiausi buvo 
Mozerio fabrikai, kur buvo 
katilų liejyklos, mielių ga
mykla, drabužių siuvyklos 
ir kt. Mozerio fabrikuose 
dirbo per 1200 darbininkų. 
Linų pramonę čia atstova
vo didžiulis linų apdirbimo 
fabrikas, kuriame papras
tai dirbdavo 400-450 darbi
ninkų. Miesto s-bės mėsos

Atspėkit, ką jiedu kalba? Kairėj, Anglijos amba
sadorius Amerikai tariasi su didžiausiu Amerikos 
kapitalistu, J. P. Morganu. Ar tik jie.du ne apie 
Amerikos žmonių siuntimą Europos karan tesikal
ba? Veikiausiai. Jiedu susitiko viename pokily j 
New Yorke. Mforganas labai trokšta Ameriką j karą 

įvelti, nes jis tuomet da'r bagotesnis pataptų.

produktų gamyklose darbo 
gaudavo per 150 darbinin
kų, o popierio fabrikas dar
bu aprūpindavo apie 300 
žmonių. Nemaža žmonių 
dirbdavo lentpjūvėse ir ma
lūnuose. Taip pat daug dar
bininkų gyveno N. Vilnioj, 
kur pragyvenimo minimu
mas prieš karą buvo žemas, 
o darban važinėdavo į Vil
nių.

Karas mažai palietė N.‘ 
Vilnią. Dar aiškiau: tas ka
ras, kurį matė čia žmonės, 
visai nebuvo panašus į ka
rą, o priminė didelius ma
nevrus, kadangi visą laiką 
geležinkelio stotyj buvo ne
paprastai gyvas karinių 
traukinių judėjimas. Vis 
tik karo padariniai šitam 
miestui buvo nemalonūs. 
Lenkija, atrodo, ruošėsi ka
ran, tarytum paprastam 
žaidimui. N. Vilnioj fabri
kai sustojo ne todėl, kad 
būtų buvę sumobilizuoti vi
si darbininkai ir ne dėl to, 
kad būtų subombarduotos 
ar išvežtos mašinos, bet 
todėl, kad čia nebuvo jokių 
žaliavų atsargų. Iki šiol N. 
Vilnios fabrikų dar nepajė
giam aprūpinti žaliavom. 
Tik vienas mėsos produktų 
fabrikas, kurį iš miesto sa
vivaldybės i š s i n u o m a vo 
“Maistas”, dirba pilnu tem
pu su 170 darbininkų, o kiti 
fabrikai tik juda: Mozerio 
fabrikuos dabar yra tik 
apie 60 darbininkų, popierio 
fabrikas Kučkuriškėse ir li
nų apdirbimo įmonė prie 
geležinkelio stoties taip pat 
tik bando judintis. N. Vil
nioj dabar yra apie 1300 be
darbių, kurių apie 900 vy
rai ir apie 400 moters. Be
darbių skaičius mažta labai 
nežymiai. Bedarbiais rūpi
nasi miesto s-bė, kuri kiek
vienam bedarbiui suranda 
per mėnesį vieną savaitę 
darbo prie miesto tvarky
mo ir kt. darbų. Tačiau su
prantama, kad šita m. s-bės 
parama tiktai sumažina di
delį skurdą bedarbių lūšno
se. Vis tik būdinga pabrėž
ti, kad daugumas senesnės 
kartos bedarbių dažna pro
ga pažymi, kad šitas skur
das dar ne pats didžiausias, 
kurį išgyveno N. Vilnios 
darbininkija. Taip pat be
darbiai pabrėžia, kad prieš 
karą fabrikuose buvo dar
bininkams mokami tokie 
atlyginimai, kad dabar dar
bininkas prie viešųjų dar
bų uždirba per savaitę tiek, 
kiek prieš karą fabrike už
dirbdavo per dvi savaites. 
Darbininkams d a u giausiai 
rūpesčių kelia pragyvenimo 
minimumo p a b r a n girnas. 
Darbininkai laukia pavasa- 

(rio, kai atsiras daugiau 
darbų plentuose, keliuose ir 
gal fabrikuose.

Kai iš arčiau pažvelgi čia 
į darbininkijos gyvenimą, 
atrodo, kad darbininkai nei 
kiek neperdeda, kalbėdami 
apie skurdų prieškarinį gy
venimą. Dauguma darbi
ninkų gyvena tuose pat bu
tuose ir naudojasi tais pa
čiais baldais, kaip ir prieš 
karą. Bet tie butai ne visur 
atrodo panašūs į butus, o 
baldai— į baldus. Prieška
rinėje Lenkijoje drabužiai 
buvo labai pigūs, tačiau, ne
žiūrint to, darbininkai rė
dosi labai prastai ir labai 
prastus turi apavus. Retas 
darbininkas turi šventadie
nišką rūbą. Kadangi mies
te darbininkija sudaro la
bai žymią visų gyventojų 
daugumą, todėl ir gatvėse

sutikti žmonės savo drabu
žiais labai mažai skiriasi 
nuo vieni kitų.

Miesto neturtingumas ir 
aptingę fabrikai ryškų ats
pindį randa m. savivaldybės 
darbuose. N. Vilnia — di
dokas miestas ir pramonin
gas miestas, tačiau jos 1940 
m.- sąmata vistiek nėra di
desnė, kaip 160,000 Lt. Di
džiausios išlaidų sumos nu
matytos socialiniams reika
lams 28,000 Lt., miesto tvar
kymo reikalams 29,000 Lt., 
pr. m-klų išlaikymui 14,000 
Lt. ir kt., tuo tarpu mies
tas rastas tokiame stovyje, 
kad visų sąmatos 160,000 
Lt. neužtektų tiktai būti- 
niausiems miesto tvarkymo 
reikalams.

Taip pat prasta ir su pra
džios mokyklom, kadangi 
mieste yra tiktai vieni geri 
8 kompl., pr. mokyklos rū
mai, kuriuose dabar telpa 
net 15 komplektų. Kiti pra
džios mokyklos komplektai 
telpa prastuose nuomoja
muose namuose. N. Vilnioj 
yra nuolatinės pašalpos rei
kalingų net apie 2000 ne
darbingų žmonių. Į šitą 
skaičių neįeina apie 20 mie
sto s-bės prieglaudoje išlai
komų senelių.

N. Vilnioj miesto savival
dybei priklauso ne tik mė
sos produktų fabrikas, bet 
nemaža namų, daug sklypų. 
Visas m. savivaldybės tur
tas vertinamas net 1,200,- 
000 Lt. Kai bus išgyventi 
nūdieniniai sunkumai, m. 
savivaldybė bus pakanka
mai pajėgi pakeisti miesto 
veidą, o dabar tenka rūpin
tis tik pačiais būtiniausiais 
miesto reikalais, bedarbiais 
ir miesto atlietuvinimu. 
Miesto burmistru paskirtas 
iš šitų apylinkių kilęs P. 
Stakauskas, jo padėjėju — 
Mackevičius. Miesto s-bės 
įstaigose dirba 11 tarnauto
jų, kurių 4—vietiniai.

N. Vilnioj yra valstybi
nė lenkų dėstomąja kalba 
progimnazija, kuri tuo ski
riasi nuo Vilniaus gimnazi
jų, kad čia mokslas eina 
normaliai nuo pat mokslo 
metų pradžios.

Vokiečių Lėktuvai vėi 
Skrido per Švediją

Stockholm, Švedija.—Šve
dų valdžia užprotestavo 
Vokietijai, kad vokiečių 
karinis orlaivis ne tik skri
do per Švediją, bet kulkas- 
vaidžiais apšau'dė švedų ge
ležinkelio stotį ir užmušė 
vieną nekariškį žmogų.

Vokiečių spauda rašo, 
kad Vokietijos valdžia iš
tirs ir nubaus šio žygio kal
tininkus.

Tuo pačiu laiku dar du 
Vokietijos lėktuvai skrido 
per Švedijos žemę. Juos ap
šaudė švedų bepusiškumo 
sargai.

Didžiuliai Vokiečių Orlai
viai Varomi Pigiu Žibalu
S t o c k h olm, Švedija. — 

Bombarduot talkini nkus 
Narvike, Šiaurinėje Norve
gijoje, vokiečiai pradėjo 
vartot didžiulius orlaivius 
Doriiier rūšies. Šie orlaiviai 
turi po keturis Dieselio mo
torus ir vartoja visai pigų 
žibalą vietoj gazolino.

Jeigu tie orlaiviai pasi
rodys gerai veikią šiauri
nėje Norvegijoje prieš tal
kininkus, tai paskui jie bū
sią vartojami bombarduot 
Angliją.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”. y
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lteHtcH ir l.tpršTg
Kapso Sūnus

Iš Tolimos Šalies
Tenai, kur svyra beržų šakos, 
siūbuoja aukštos, lieknos pušys 
po plačiu klevu, prie tako 
dūsauja senas tėtušis. »

Pakėlęs sunkią žilą galvą, 
pilkas akis j tolį metė; 
dar kartą sunkiai atsiduso 
ir šiurpuliai kūną nukratę.

Augino jis tris tvirtus sūnus, 
tikėjosi jis jų paguodos, 
Bet štai, audra išblaškė viltį 
ir vėl tos pačios dienos juodos.

Vienas žuvo žiaurioje kovoje, 
priešus gindamas iš tėvynės; 
kitą savieji rūsin uždarė, 
kam jis praščiokų teises gynė.

Trečias laimės suvyliotas, 
norėdamas uždirbti skatiką, 
žadėdamas tėvui padėti, 
į svetimą kraštą išvyko.

Bet ten taip pat vietoj laimės, 
terado jis vargą sunkų, juodą, 
rašydamas tėvui laišką, 
štai kokias žinias paduoda:

—Tėtuši mano, sengalvėli, 
laimės aš nesuradau,
nors ir perbėgau miestus, kaimus; 
žemę kasiau, upes išbridau.

—Tiesa, yra gražių dalykų : 
marmuro rūmų, deimantų . . .
bet darbo žmogus toks pat plikas, 
net ir burnoje nėra dantų.

—šampane maudosi didikas, 
aplink jį lankstosi tarnai;
duonos neturi darbininkas, 
kiauri seno švarko skvernai.

—Darbo žmogui tik tiek teliko— 
varge gimti ir varge augti, 
o likusiąją amžiaus dalį, 
tik dirbti ponui, dirbti.

Sao Paulo, 30-12-39.
(Iš “Darbo”)

Kaip Reorganizuotos 
Lvovo Aukštosios

Mokyklos
Prie SSSR švietimo komisarijato esąs auk

štųjų mokyklų komitetas šiuo laiku užsiė
męs perorganizuoti aukštąsias Lvovo mo
kyklas.

Egzistavęs Lvovo universitetas, politech
nikumas, veterinarijos akademija ir kitos 
aukštosios mokyklos turėjo vieną bendrą 
tikslą — sulenkinti ukrainiečiu tauta. Visu 
tų aukštųjų mokyklų vadovybėje, iki atei
nant raudonajai armijai, stovėjo dvarinin
kas, o jo padėjėju buvo kunigas.

Darbininkai ir valstiečiai, tame skaičiuje 
ir lenkai, neturėjo galimybės mokytis. Stu
dentai ne tiktai negaudavo jokių stipendijų, 
bet iš jų buvo reikalaujama dar mokėti ga- 

' na dideles sumas už mokslą. Kiekvienas įsto
jęs į politechnikumą turėjo mokėti daktarui 
už apžiūrėjimą 4 zlotus, už įstojamuosius 
egzaminus — 20 zlotų, už egzaminų blan
ką—10 zlotų ir už mokslą metams 230 zlo
tų.

Visa tai dabar SSSR valdžia panaikino, 
šiuo metu Lvovo aukštosios mokyklos įsi
jungia į 700 Sovietų Sąjungos aukštųjų mo
kyklų šeimą. Aukštųjų mokyklų komitetas 
iš pagrindų reorganizavo Lvovo aukštąsias 
mokyklas. Lvovo universitete bus šie fakul
tetai: istorijos, filologijos, teisių ir fizikos- 
matematikos. Į visus šiuos fakultetus bus 
priimta 1320 studentų.

Lvovo universiteto medicinos fakultetas 
nutarta perorganizuoti į savarankų Medici
nos Institutą. Lvovo politechnikumas pavers
tas Politechnikos institutu.

Be jaut esančių aukštųjų mokyklų, nutar
ta atidaryti atskirus žemės ūkio ir veterina
rijos institutus, be to, SSSR prekybos, moky
tojų ir pedagogų institutą.

Kokia didelė ukrainiečių trauka į mokslą, 
parodo ir tas faktas, kad į Lvovo politech
nikumą, kur esama tik 700 laisvų vietų, pa
duota jau 2,500 prašymų.

Aukštosioms Lvovo mokykloms reorgani
zuoti dirba atvykusi iš Maskvos ir Kijevo 
speciali profesorių ir įvairių mokslo sričių 
specialistų komisija.

GENIJUS MUZIKAS PAGANINIS
Rašo St. Jasilionis.

I.
Gegužės 27 dieną sukanka 100 metų nuo 

mirties muzikos genijaus Nicolo Paganini. 
Tąja proga verta apie Paganinį šį tą pasa
kyti.

Kai mums kas nors ima pasakoti apie vie
ną ar kitą genijų, mes stebėdamiesi linguo
jame galvas ir manome, jog žmogus iškilęs 
į genijų, be abejonės, buvo laimės prieglob
styje gimęs; jog jis savo visus gabumus atsi
nešė ateidamas į šį pasaulį. Mes būtume 
linkę manyti, jog taip vadinama lemtis jau 
iš anksto buvo nusakiusi Paganiniu! jo ke
lionės tolį ir jo iškilimo poaukštį.

Tačiau žvelgdami Paganinio gyvenimą, 
mes prieisime išvadų, kad žmogui tapti ge
nijum, neužtenka turėti prigimtą talentą, o 
reikia ir asmens virtos valios ir pasiryžimo 
ir pastangų. Neužtenka nė motinos išsapna- 
vimo, kad jos sūnus bus genijus.

Nikolo Paganini tėvas buvo muzikantas ir 
net jautėsi muzikos žinovų. Tačiau šeimos 
gyvenimą jis pelnėsi ne muzika, o prekyba. 
Mažąjį Nikolo jis mokė groti smuiku. Daž
nai prievarta užrakindavo vaiką kambaryje 
ir tas turėdavo ten daryti pratimus. Nikolo 
grodavo dažnai net po 14 valandų į dieną. 
Sakytum, tėvas verste privertė sūnų tapti 
genijum. Ir tai dar neužteko tėvo prievartos, 
reikėjo siektis pačiam, reikėjo geresnių mo
kytojų, negu kad buvo tėvas.

—Atsimink, Nikolo, kad muzika — tai 
tavo busimoji profesija. Prekybininku, kaip 
tavo tėvas, tu negalėsi būti, šitam tau trūk
sta proto, tad būki padorus muzikantas. Ki
taip tau teks elgetauti ir valkiotis po kiemus 
su savo smuiku!

Tėvo žodžių apkurtintas, vaikas nusigan
dęs stovėjo viduryje kambario ir, rodėsi, 
štai ims ir pabirs ašaros iš jo akių. Ir neži
nia kuo visa tatai būtų pasibaigę, jei tą pa
čią minutę į kambarį nebūtų įėjusi Nikolo 
motina — liesa, išblyškusi moteris, tokio 
pat ryškaus, išvargusio veido ir degančių 
juodų akių, kaip ir jos sūnus.

—Antonijau, gana kankinti kūdikį! Tu 
pažiūrėk į jį, dėl nuolatinių pratimų ir dėl 
tavo grasinimų jis pasidarė lyg šešėlis. O 
juk jam dar tik vienuolika metų. Eikš, Ni
kolo, ir nesielvartauk. Tavo tėvas tau gero 
nori. . .

—Mama, bet juk aš ir taip visą laiką 
groju smuiku. Aš jį myliu ir niekuomet su 
juo nesiskirsiu. . . O tėtis nori. . .

—žinau, žinau, mano mielas Nikolo. Tu 
būsi didelis muzikas... Antonijau, klausyk, 
aš šiąnakt sapnavau. . .

—Vėl tu su savo kvailais sapnais... Tik 
suki vaikui galvą ir kiši jam visokius nebū
tus daiktus. . .

— Ne, ne, Antonijau... Aš aiškiai girdė
jau sapnuodama balsą, kuris man pasakė, 
kad Nikolo bus genialus muzikas.

—Mama, o kas tau tatai pasakė? Ir kaip 
galima girdėti? Juk tu miegojai?

—Ne, Nikolo. . . aš tiesiog apie tave nuo
latos galvoju ir, matyti, nenustoju nė naktį 

Hayden’o Planetarijumas New Yorke, kuriame rodoma visas erdves judėjimas. (Paveikslas paimtas 
iŠ “New Yoirko Pasaulio .Paroda” albumo. Gaunam as ‘‘Laisvėje.” Kaina 25c.)

galvoti. Ir man atrodo, kad šias mintis man 
kalba kažkas kitas.

II.
Nikolo ne tik jau gerai grojo, bet ir mu* 

ziką pradėjo rašyti, kad ir pats būdamas 
dar visai jaunametis. Sykį tėvas pastebėjo 
vaikiška ranka surašytus gaidų ženklus. Jis 
piktai užklausė Nikolo:

—Koks čia tepliojimas?
—Tai. . . aš parašiau sonatą, — tyliai pa

sakė Nikolo.
—Sonatą? Pamanykit, koks kūrėjas! Di

dieji smuikininkai savo kūrinius rašė tik 
tuomet, kai pražilo besimokydami muziko#, 
o tu . . . tu—šunyti, ir. . .sonatas rašai. . .

Senis iš pykčio negalėjo daugiau kalbėti. 
Jis stvėrė sūnų už rankos ir, kreipdamasis į 
žmoną, pasakė:

—Užrakink jį į kamarą! Tegul sėdi ten 
ligi vakaro ir daro pratimus. . . Duok jam 
stiklą pieno ir duonos, jei jis norės valgyti. 
Taip aš įsakau...

Laikui bėgūnt, Nikolo pradėjo groti sve
čiams. Jis apsitaisęs juodu aksominiu kos
tiumu, su smuiku rankoje, liesutis ir išblyš
kęs, dar labiau nukamuoto ir išvargusio vei
do, žemai, kaip mokė tėvas, nusilenkė sve
čiams. Salė nutilo. . .

Tėvas nepastebimai linktelėjo galva ii* 
Nikolo rėžė smičiumi per stygas. Dabar jam 
nieko nebebuvo : nei puošnios salės, nei tur
tingųjų svečių ir net gi griežtojo tėvo su jo 
nuolatiniais grasinimais ir barniais. Smuikas 
vaiko rankose skambėjo ii- dainavo, lyg iš
tisas orkestras. Iškilmingai ir lengvai sklido 
žemi garsai, kupini ilgesio ir sielvarto, ir 
klausytojams rodėsi, jog tai groja Genujos 
bažnyčios vargonai — geriausi visos Italijos 
vargonai. Daugumos svečių rankose pasiro
dė net skarelės, bet nespėjo jie paliesti jo
mis akių, kaip jų veiduose ėmė žaisti ne
laukta šypsena.

Smuikininkas staiga pakeitė ritmą, ir ta 
pati melodija suskambėjo vestuvių, ^šokio 
linksmumu, naiviu liaudies šokių grožiu.

Kiekviename smičiaus smūgyje buvo gir
dėti šėlstančios lėbautojų minios trypimas, 
gramozdiškas išgėrusio bernioko tūpčiojimas 
ir kaimo gražuolių spiegimas.

—Bravo, bravisimo! Bet juk tai — mažas 
virtuozas!—iš visų pusių sklido šauksmai, 
ir svečiai susispietė aplink estradą, kurioje 
stovėjo išblyškęs ir pavargęs vaikas.

Pasidžiaugė svečiai mažojo Nikolo pasiro
dymu. Vienas turtingųjų Genujos pirklių, 
de-Negri, imdamas Antonijui už rankos, ta
rė :

—Jūs, žinoma, geras muzikantas, bet jūsų 
sūnui laikas turėti kitą mokytoją. Aš nedaug 
nusimanau apie muziką, bet manau, kad ir 
jūs geriau nusimanote apie prekybą, negu 
apie smuiko meną. Jūsų vaikiokui reikia la
biau prityrusio mokytojo, negu jūs... Ne
sirūpinkite, aš jums padėsiu jį surasti.

Ir padėjo jam surasti/mokytoją Kostą. 
Bet Nikolo jau ir tąjį, galima sakyt, buvo 
pralenkęs, nes jis, anot mokytojo skundimo
si tėvui, nepripažįsta tų grojimo taisyklių, 

“kurių mes mokėmės visi, geriausieji smui
kininkai ir kurių nuo amžių laikėsi net to
kie genijai, kaip Tartini, Punjani — Italijos 
smuiko grojimo mokyklos kūrėjai. . . Jis no
ri savotiškai groti ir neklauso mano nurody
mu.”

III.
Groja Nikolo Genujos operos teatre. į te

atrą visos vietos iš anksto buvo išpirktos. 
Publika tvinte tvino į plačiai atidarytas te
atro duris, šį kartą publika buvo ne visai 
paprasta. Kai į apatines ir viršutines ložes 
dar tik rinkosi puošniai apsitaisiusi, brange
nybėmis ir auksu žėrinti Genujos diduome
nė ir iškilmingai sėdosi į savo vietas, parte
ris, paprastai tuščias, jau seniai prieš spek
taklio pradžią buvo prisigrūdęs margos, 
Įdegančios Genujos amatininkų, uosto dar
bininkų ir smulkių krautuvininkų minios. 
Norėdami būtinai įsigyti bilietą į teatrą, jie 
daugel dienų sau ir savo šeimoms nepirko 
pačių būtiniausių dalykų ir dabar džiaug
smingi ir susijaudinę, su žmonomis ir vai
kais, sėdėjo savo vietose ir nekantriai lau
kė, kada scenoje pasirodys mažasis Nikolo.

Pažįstami džiugiai šūkavo vienas kitą, ne
pažįstami čia pat susipažino ir visi vaišino 
kitas kitą pigiais itališkais saldumynais, ku
riuos genujiečiai labai mėgo. Sveikinimai, 
aštrūs žodeliai, trukšmingi šūkavimai sklido 
iš vieno teatro galo į kitą ir, pasiekę tylią
sias ložes, pasipūtusių ir išdidžių ponų vei
duose kėlė nepasitenkinimo grimasas ir ne
apykantą tiems, kurie sėdėjo viršuje.

Scenoje pasirodė mažasis smuikininkas. 
Apsitaisęs tuo pačiu aksominiu kostiumu, at
rodė dar mažesnis ir liesesnis, negu namie, 
svečių kambaryje. Aštrus, įdubusiais skruos
tais veidelis žiūrovams atrodė kažkokia bal
ta kaukė, ir ne vienos motinos širdį suspau
dė skausmas dėl vaiko, kuris šioje didelėje 

j teatro salėjęs atrodė tokis vienišas.

Tūkstančiai akių įsisiurbė į figūrėlę, sto- 
1 vėjusią viduryje didžiulės scenos, ir visiems 
atrodė tiesiog nyku ir neįmanoma, kad šis 
liesutis ir liguistas vaikas galėtų ką nors 
-sugroti.

Dabar tylos minutė, ir Nikolo sviedė savo 
smičių į stygas. Kaip tai atsitiko, niekas iš 
tūkstantinės minios nebūtų galėjęs pasakyti, 
bet visi staiga pamiršo, kad sėdi Genujos 
teatro salėje. Jie išvydo save didžiulėje pie
voje šalia ošiančios lyg smaragdas žolės, o 
viršum jų, aukštai ore, padangių triliais skli
do nepaprastų paukščių chorai, ir visiems 
nesulaikomai norėjosi paimti vienas kitą už 
rankų ir linksmintis ir šokti be galo.

Bet staiga girgždąs rėžiantis garsas, o ga
li būti net pokštelėjimas, ir štai jau aplin
kui — ne žalia pieva ir ne paukščių čiulbė
jimas, o niūrūs šalti karstainės skliautai, 
kažkieno maldaująs balsas siunčia gyveni
mui savo paskutinį atsisveikinimo šūkį. Bet 
tai — tik vienai akimirkai. Laimė ir džiū
gavimas nugali ir liejasi paskutiniai iškil
mingi garsai.

Klausytojai sėdėjo lyg užburti. Nei vieno 
šauksmo, nei vieno plojimo — o mažasis 
artistas toliau grojo vis naujas ir naujas me
lodijas, tarsi grojimu jis kalbėjosi su klau
sytojais. Ir jie suprato jį, visiems norėjosi 
apkabinti ir paglamonėti šį nuostabųjį vaiką.

(Tąsa ant 4 pusi.)

LIETUVOS ŽINIOS

Žymusis Amerikos žurnalistas, 
George Seldes, pažangus ra
šytojas, kuris pradėjo išleisdi- 
nėti kartą per dvi savaites sa
vo rūšies laikraštuką “In 
Fact.” Šis laikraštukas paduos 
žinias, kurias komercinė spau
da nuo savo skaitytojų slepia.

Edmonton, Alberta, 
Canada

Mūsų lietuvių kolonija ne
gausi ir beveik visi, išskyrus 
3 šeimas, susideda iš po di
džiojo karo imigrantų. Turime 
farmerių (14 šeimų), 2 biz
nierius, gi kiti dirba kasyklo
se, skerdyklose ir krautuvėse. 
Anksčiau, be J. A. V. lietuvių 
spaudos, ateidavo dar ir “Pa
saulio Lietuvis” ir “Karys”, 
kurių dabar nebegauname. 
Šio mėn. 12 d. buvo iškilmin
gai atidaryta lietuvių mokyk
la. Po Kanados ir Lietuvos 
himnų buvo anglų ir lietuvių 
kalba deklamacijos, prakal
bos, sveikinimai, tarp jų ir 
Lietuvos gen. konsulo iš New 
Yorko, vėliau tautiški šokiai ir 
užkandžiai. Tai retas pokylis 
mūsų kolonijoje.

J. Klajūnas.

Hudson, Mass.

Kaunas. — Nuo š.m. pra
džios iki balandžio 1 d. tau
pytojų skaičius Lietuvos Tau
pomose Valstybinėse Kasose 
padidėjo 1,500, pasiekdamas 
35,000 žmonių. Pirmoj vietoj 
eina valst. ir privačių įstaigų 
tarnautojai (8,916 asmenys), 
po jų eina ūkininkai —5,786, 
toliau vaikai — 4,718, darbi
ninkai — 4,010, pirkliai, pra
monininkai, amatininkai — 2,- 
995, laisvų profesijų asmenys 
—2,323 ir tt. Didėjant indė
lininkų skaičiui, didėja ir jų 
sudedamų indėlių suma. Tik 
per vasario ir kovo mėnesius 
indėlininkų sutaupos Kasose 
pašoko 2 milįonais litų ir pa
siekė 55 milionų litų.

Vilnius. — Birželio mėn. 
pabaigoje Vilniuje rengiama 
visuotinė dainų šventė, kuria 
jau dabar susidomėjimas Vil
niuje ir visoje Lietuvoje labai 
didelis, šventėje ruošiasi da
lyvauti labai daug chorų iš vi
so krašto% ,,

Per pasidarbavimą Lietuvių 
Piliečių Kliubo tepo surengta 
gegužės 19 Dr. Pilkai iš Bos
tono paskaita apie sveikatą. 
Jo tema buvo, “Kaip žmogaus 
širdis veikia visam žmogaus 
organizme.!’ Daktaras sakė: 
Šiandie daug yra žmonių, ku
riems yra išimta vienoki ar ki
tokį žmogaus kūno organų da
lykėliai, bet žmogaus širdies 
jokiu būdu negalima išpjaut 
mažos ar didelės dalelės, nes 
nėra kito tokio žmogaus kūne 
organo, kad širdį pavaduotų.

Daktaras buvo atsivežęs ir 
tam tikrą nupieštą žmogaus 
organizmo piešinį. Tas visiems 
buvo labai žingeidu matyt.

Publikos buvo neperdau- 
giausia. Priežastis tame, kad 
buvo labai graži diena, tad 
daugumas iš po ilgo ir šalto 
pavasario džiaugės praleist 
laiką tyrame ore. Bet kurie 
atsilankė, daug ko naujo ir 
pamokinančio išgirdo. Dr. * 
Pilka yra gana nuoseklus ir 
populiariškas kalbėtojas ir 
dėstytojas apie sveikatą.

Tuom pačiu laiku buvo at
važiavę ir ponai Minkai, ra
dio garsintojai, su savo reika
lais. Pranešė, kad jų metinis 
piknikas įvyks rugpjūčio 18, 
Vauses Parke, Maynarde. 
Prašė hudsoniečių nieko ne- 
rengt tą dieną.

Hudponietis.

Kiekvienas apšvietę bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves-
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Eltos Žinios iš Lietuvos

broliui

uždar- 
drauge

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Kaunas. — Kauno versli
ninkų skyrius bal. 18 d. buvo 
surengęs viešas diskusijas Lie
tuvos pramonės klausimais, į 
kurias susirinko per 100 žy
mesniųjų Kauno pramoninin
kų ir prekybininkų. Paskaito
se ir diskusijose konstatuota, 
kad nors Lietuva paveldėjo 
labai menką pramonę, tačiau 
šioje srityje matoma didelė 
augimo tendencija. Lietuvos 
pramonėje, 22 bendrovėse yra 
dar 75 milionai litų svetimo 
kapitalo, kurio vien tik elek
tros pramonėje yra 20 mil. lt. 
Būtinai reikalinga dar labiau 
organizuoti vietinę pramonę, 
kuri apdirbtų krašto žaliavą 
ir būtų įrikiuota į kitas Lietu
vos ūkio šakas.

(Tąsa nuo 3 pusi.)
Bet štai nuo scenos sklinda kažkas nauja 

ir drauge taip pažįstama. Kiekvienas klau
sančiųjų, tai žino, bet niekas nesupranta, 
kas tai būtų. Visų veidai įtempti, tarsi jie 
stengiasi prisiminti. Ten parteryje, klausyto
jai jaudinasi, rodos, jų širdys šoks prie 
sklindančių garsų, o ložėse nepatenkintai 
raukosi antakiai, lūpos viepiasi paniekos 
šypsniu. &

O muzikantas vis groja ir groja pažįsta
mą gaidą, įkvėptai keisdamas ir derindamas 
ją savo variacijomis — dėl to tokia artima 
ir suprantama muzika staiga darėsi nepa
žįstama, — kad sekančią akimirką vėl su
žibėtų savo artimu žavumu. Ir staiga, tarsi 
didžiulis palengvėjimo atodūsis išsiveržė, 
pagaliau, iš tūkstančio krūtinių, ir suvokusi 
dainą parterio publika vieningai, visiškai 
sutardama su artisto smuiku uždainavo:

Pašoksim Karmanjolą,
Mūsų patrankoms gaudžiant!
Taip, tai buvo Paryžiaus Karmanjola, 

prancūzų revoliucinė daina su šokiais, ge- 
niališkai atlikta mažojo muzikanto, sukė
lusi paprastų parterio žmonių susižavėjimą 
ir nepasitenkinimą turtingųjų ložų.

Nikolo tėvas ir nustebo ir įniršo. Jis jau
tė, kad jo sūnus užgavo diduomenės jaus
mus. Jis negalėjo kęsti tokios gėdos ir degė 
tik vienu noru: į skeveldras sudaužyti pra
keiktą smuiką ir apkulti vaiką. Jis pasileido 
į sceną, o de-Negri stvėrė jį už rankos prie

• pat kulisų. '
—Kur jūs, senjore Paganini? Kas jums?
Iš pykčio Antonijus sunkiai valdėsi. Trok

štančiu iš susijaudinimo balsu jis vos ištarė:
—Tai—gėda! Mano sūnus groja šią gat

vės valkatų dainą. Aš neleisiu. . .
—Liaukitės, senjore Paganini! Juk svar

bu ne ką jis groja, o kaip groja.
Po to, de-Negri, įsitikinęs Nikolo gabu

mais, nusiuntė jį pas vieną žymiausių Itali
jos kompozitorių, Rola, nors Nikolo tėvas 
ir sunkiai davėsi perkalbamas leisti sūnų.

IV.
Kai Nikolo nuvyko pas Rolą, naujas mo

kytojas sirgo. Ant klavesino (senoviško for
tepiano) buvo padėtas jo kompozicijos kū
rinys. Nikolo pastebėjęs tai, paėmė smui
ką ir pradėjo groti. Tyri krištoliniai sun
kiausio koncerto garsai užliejo visą kamba
rį, o grojimo pagautas vaikas nepastebėjo, 
kaip kambario, kuriame gulėjo ligonis, du
rys atsivėrė ir ten pasirodė nustebęs kompo
zitoriaus žmonos veidas. Sužavėta vaiko 
grojimo, ir tyliai priėjo prie vyro 
tyliai jam tarė:

—Tai groja iš Genujos vaikas.
—Negali būti! Tai neįmanoma! 

tikro meisterio grojimas! Iš kur 
koncertą ?

—Jis jį groja iš popieriaus. . .
Ligotas kompozitorius negali išbūti lovo

je. Nuo ligos ir susijaudinimo drebančiomis 
rankomis jis užsimetė chalatą ir, žmonos 
prilaikomas, vos beatsilaikydamas ant kojų, 
priėjo prie durų. Muzika nutilo, koncertas 
buvo baigtas. Rola priėjo prie Nikolo, švel
niai pabučiavo jį į kaktą ir, kreipdamasis į 
Antonijų, tyliai tarė:

—Tai jūsų sūnus? Jis—didelis muzikas, 
jis—genijus! Ko jūs atvykote į Parmą?

—Pas jus mokytis muzikos, senjore Rola.
—Jūsų sūnaus aš nieko daugiau negalė

siu išmokyti,—susijaudinęs tarė kompozito
rius.—Važiuokite pas Paerą ir su juo pa
kalbėkite. Su manim jūsų sūnus tik laiką 
veltui leis.

Klausė Antonijus ir savo ausimis netikė
jo. Kaip? Jo sūnus, Nikolo, penkiolikos me
tų vaikiokas, jau taip groja smuiku, jog net 
ir pats Rola prisipažįsta esąs bejėgis ką 
pors pridėti prie jo meno! Reiškia, de-Negri 
buvo, ištikrųjų, teisingas, kai sakė, kad Ni
kolo menas tai—kapitalas ir kad Kosta blo
gai valdė šį kapitalą.

—žiūrėsime, ką mums pasakysy Paeras, 
—tarė Antonijus, su sūnumi išeidamas į gat
vę,—gali būti, ir jis pasakys, kad jam su 
tavim nėra ko veikti?.

—O, ne, tėve! Aš dar daug ko turiu mo
kytis. Aš tai žinau. Ir aš labai stropiai mo
kysiuos! . . .

Paeras pripažino Nikolo esant labai ta
lentingu.

» —Jaunam smuikininkui reikia rimtai mo
kytis muzikos teorijos... Juk jis, tikriau
siai, jau pats kuria. .. ir, gali būti, net so
natas ir koncertus,—kalbėjo Paeras.

Nikolo prisiminė, kaip jo sukurtą sonatą 
tėvas nesenai pavadino tepliojimu, o tėvas, 
prisiminęs tatai,

—O, žinoma, 
sonatas.

tindamas ir įrodydamas pramanytą reikalą 
vykti Lukon, o prie savęs vežtis ir Nikolo. 
Prekybos reikale, kur siekiama tikro 
bio, tėvas leidžia vyresnį sūnų ir 
vyksta Nikolo. x

Jaunas smuikininkas užtikrina
Karlinę:

—Pirmasis Italijos smuiko meisteris bū
siu aš—Nikolo Paganinis... Bet į Genują 
aš daugiau negrįšiu. .. Atvirai tave perspė
ju.

Nikolo pasitikėjimas savim buvo reikš
mingas, šventės herojus buvo jis, šešiolikos 
metų berniukas. Jo smuikas su klausytojais 
darė viską, ko norėjo mažasis burtininkas: 
tai džiaugsmo, tai liūdesio ašaros rodėsi vei
duose klausytojų, sužavėtų saldžios garsų 
srovės, sklindančios iš scenos. Ne tik kad 
pirma dovana jam atiteko, bet jis gavo iš 
eilės miestų pasiūlymus vykti koncertuot, 
žadant jam daug pinigų. ,

VI.
savo gyvenime susitiko nema- 
ir trukdymų, bet vis išėjo per-

Sykį buvo taip, kad ruošiantis

lovos ir

Juk tai 
jis žino

Paganinis 
ža keblumų 
galėtoji!, 
žymiam koncertui, salėje turėjo dalyvauti 
ir orkestras. Bet orkestro nariai iškirto pok
štą. Jie nepasirodė. Sužinojęs, kad orkestro 
nėra, Paganinis pareiškė : *

—Na, ką gi! Teks pakeist programą— 
štai ir viskas. Aš grosiu vienas. . .

Ir taip visą vakarą Paganinis koncertavo 
vienas, grodamas savo smuiku, lyg ištisas or
kestras. Jis pats akompanavo savo melodi
joms, tuo pačiu laiku skleisdamas arfos ir 
smuiko, anglų ragelių, fleitos ir obojaus gar
sus, keldamas savo klausytojų nusistebėjimą 
ir susižavėjimą.

—Reikalai eina ne blogai,—juokdamasis 
tarė direktoriui Paganinis, grįždamas iš sce
nos,—dabar aš galiu groti ir be orkestro.

Šio grojimo efektas buvo toks didelis, jog 
publika ištikrųjų manė, kad akompanuoja 
ištisas orkestras, paslėptas kažkur už sce
nos. Kai klausytojai įsitikino, kad visas or
kestras—tai tik vienas Paganini smuikas, 
salėje įvyko kažkas nepaprasto, žmonės šo
ko iš savo vietų, išvertė pertvarą, skiriančią 
sceną nuo salės, ir, ankštai apsupo muziką, 
vertė jį groti ligi nuvargimo.

O kai kitą vakarą kupinoje salėje turėjo 
įvykti antras Paganinio koncertas, tai estra
doje jau buvo susėdęs visas orkestras, kurio 
atstovai dar dienos metu buvo atvykę 
Paganinį prašyti atleidimo.

—Mes manėme, kad 
jaunas atlikti šią rimtą 
gramą.

Tai, kas paprastiems
nenugalimas sunkumas, Paganiniu! buvo tik 
techniškas juokas. Jis visur keldavo klau
sytojų susižavėjimą. Jis podraug vertino ir 
savo smuiką, nes, anot jo, be to smuiko, 
kuriuo groja Paganinis, Paganinio nėra.

Sykį jam neturint smuiko su savim, jis 
buvo pakviestas groti ir pasiūlytas jam 
Gvarneri darbo smuikas. Nustebo Pagani
nis.

—Kaip, jūs turite Gvarneri smuiką? Bet 
juk tai stebuklas. Atneškite man jį, atneš
kite greičiau! Aš grosiu... Tik, atsargiau!

Kai Paganinis baigė groti, smuiko savinin
kas įvertinęs patį smuikininką pareiškė:

—Po jūsų aš negaliu savo grojimu bjau
roti tas stygas, kurias lietė jūsų pirštai. Ma
no smuikas priklauso jums. . .

Su šiuo smuiku Paganinis jau per visą 
savo gyvenimą nepersiskyrė, nors be to, tu
rėjo jis Stradivarijaus ir Amati puikius 
smuikus. Tik vieną kartą jam teko pakeisti 
Gvarneri smuiką kitu. Tai buvo Lukoje per 
vieną šventę, kai Paganinis grojo bažnyčio
je, ir vietiniai muzikai nutarė 
nuoti ir sužinoti, ar jis laikosi 
grojimo taisyklių ir dėsnių.

Tatai Paganinį prajuokino ir
nutarė pasijuokti iš muzikų. Jis atėjo su 
smuiku, kuriame vietoj paprastų stygų buvo 
ištemptos storos violončelės stygos, o smi
čius buvo toks ilgas, kad labiau buvo pana
šus į rementą.

Muzikų tarpe pasigirdo ironiškas juokas. 
Nieko nežiūrėdamas, Paganinis ėmė ♦ groti 
jo mėginimui skirtus dalykus. Palengva juo
kas tilo, bažnyčios salėje užviešpatavo tyla, 
kurią trukdė tik iš gatvės garsai. Bet, ma
tyt, net šie garsai trukdė grožėtis grojimo 
nuostabumu. Keletas muzikų išėjo į gatvę 
ir pareikalavo, kad minia visai nutiltų. ■

(Pabaiga pirmadienio laidoj)

Vilnius. —- Lenkų okupaci
jos metu Vilniaus miesto savi
valdybė turėjo 47 pradžios 
mokyklas, kurių 45 buvo len
kiškos, viena rusiška ir viena 
lietuviška, žydiškų mokyklų 
savivaldybė visai neturėjo. 
Dabar žydiškų mokyklų yra 
18. Tuomet mokyklose mokė
si tik apie 20,000 vaikų. Ta
čiau ir tokiam mokinių skai
čiui mokyklų buvo per maža 
ir jos buvo perpildytos. Rusiš
koji ir ypač lietuviškoji pra
džios mokyklos turėjo visiškai 
netinkamas mokslo darbui pa
talpas. Šios dvi mokyklos bu
vo menkiausiai aprūpinamos 
visame Vilniuje. Pradėjus Vil
niaus miesto reikalus tvarkyti 
lietuviams, pradžios mokyklų 
skaičius pradėjo didėti, šiuo 
metu Vilniaus miesto savival
dybė jau turi net 65 pradžios 
mokyklas, kuriose jau mokosi 
20,741 vaikas.

pas

jūs dar esate 
jūsų pažadėtą

per 
pro-

muzikams atrodė

Kaunas. — Galingosios ra
dio stoties statyba ties Babtais 
jau iš žymiosios dalies baigia
ma. Tai bus 120 kw. galingu
mo stotis. Dalis užsieniuose 
užsakytų mašinų jau gauta, 
kitos dalies — iš Prancūzijos 
ir Anglijos cįar laukiama. Vil
niaus radio stotis jau sustip
rinta iki 25 kw. galingumo. 
Iki rudens manoma galingu
mą sustiprinti dar iki 50 kw. 
Glaudesniam ryšiui su lietuvių 
išeivija Amerikoje ir kitur nu
matoma pastatyti specialią 
apie 50 kw. galingumo radio 
stotį, kuri taip pat tarnaus te
legrafo ryšiams palaikyti. 
Siųstuvo reikalas užsienio 
kraštams apie Lietuvą infor
muoti seniai buvo jaučiamas.

jį išegzami- 
visų smuiko

jis taip pat

nei manyta.
Prelegentas savo paskaitoje 

iškėlė daug įdomių seniausios 
lietuviškosios knygos Vilniuje 
leidimo aplinkybių ir sąlygų. 
Beveik iki pat spaudos už
draudimo Vilnius buvo lietu
viškosios knygos leidimo svar
biausias centras.

Vilnius. — Pasų išdavimo 
darbas Vilniaus krašte spar
čiai varomas. Pastebėtina, kad 
žymioji gyventojų dalis ne tik 
prašo pasuose juos užrašyti 
lietuviais, bet ir savo sulenkin
tas pavardes išsitaiso. Pav. 
Turgelių valsčiuje išduota 
1,140 pasų, iš kurių 1,005 lie
tuviams, 112 lenkams, 12 gu
dams ir 11 žydams. Jašiūnų 
valse, išduoti 1,288 pasai, iš 
jų 905 lietuviams, 284 len
kams, 38 žydams, 38 rusams 
ir 6 gudams. Vien Jašiūnų Vai
čiuje pataisė savo pavardes 
765 lietuviai.

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

Lithuanian-English
Self-Instructor
PARAŠO DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50

H

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street 

Arti Central Skvero
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObridge 6330
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedčlioinis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

427

Šis 
šių

S
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Sales 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 2-3842
0

J. GARŠVA
Grabo'rius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ”
LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio 
metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa

kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime- iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto^dabar—tuojau.

Pasauline Paroda 
Jūsų Namuose

New Yorko Pasaulines Parodos ir New Yorko miesto 
Paveikslų Albumas. Didelio formato knyga, 9X12, iš 
56 puslapių, spalvuotos spaudos viršeliais, blizgančiai 
baltos ir aukštos rūšies popieros. Įsigiję šį albumą 

turėsite Pasaulinę Parodą savo namuose.

ALBUMO KAINA 25c KNYGA

Turiningas svarbiais paveikslais iš New Yorko mies
to ir iš Pasaulinės Parodos. Gausus šaltinis įvairių in
formacijų, svarbus kūrinys turėti, savo namų knygy
ne kiekvienam lietuviškai kalbančiam žmogui.

Norėdami įsigyti tik po vieną egzempliorių mokes
tį galite prisiųsti pašto ženkleliais (USA) postai 
stamps. Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsaky
mais.

■h

Vilnius. — Dar šiemet Lie
tuvos sostinė Vilnius įsigys tie
sioginį susisiekimą su savo pa
jūriu. Darbėnų-šventosios ge
ležinkelis bus baigtas statyti 
ir pirmieji traukiniai pradės 
eiti š. m. liepos mėnesį. Tuo 
pačiu laiku bus sutvarkytas 
geležinkelis tarp Kaišiadorių 
ir Gaižūnų, kuriuo traukiniai 
iš Vilniaus galės važiuoti ne
besiekiant Kauno ruožu: Vil
nius - Kaišiadorys - Jonava - 
Šiauliai - Telšiai - Kretinga - 
Šventoji.

Vilnius. — Vilniaus Uni
versitete prof. V. Biržiška 

. skaitė įdomią paskaitą apie 
senąją lietuvių knygą Vilniu
je. Iki šiol seniausia lietuviš
ka knyga Vilniuje buvo laiko
mas M. Daukšos verstas Le- 
dezmos katekizmas, išspaus
dintas 1595 m. jėzuitų spaus
tuvėje. 1595 to paties M. 
Daukšos buvo išleistas Wuje- 
ko Postilės ir 1600 m. Rejo 
Postilės vertimas.

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

GERA NUOLAIDA KAINOJE PLATINTOJAMS
Platintojams, kurie ims nuo 10 iki 24 egzempliorių, 

kaina po 2oc už egzemplioiių, nto 
po 15c už kopiją.

Prašome tuojaus siųsti užsakymus

25 ir daugiau—

šiuom antrašu:

Brooklyn, N. Y.427 Lorimer St

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

dar labiau. Jis jau jautėsi

Sovietų Sąjungos knygų rūmų duomeni
mis, nuo 1917 ligi 1937 m. buvo išleista 19 
milijonų Puškino raštų egzempliorių. 1937 
m.—7,5 milijono. Viso nuo 1917 ligi 1940 
m. išleista 28 milijonai 530 tūkstančių Puš-

irgi dadėjo:
mano sūnus pats kuria. . .

Nikolo pakilo
artistas Paganini, jis veržte veržėsi iš Genu
jos į platesnį pasaulį. Jis jau nebe tas, kurį 
tėvas turėtų rakinti kamaroje... Jis trokš
ta dalyvauti muzikos šventėje Lukoje, kur 
žymiausiems talentams yra skiriami prizai. 
O tėvas neleidžia jo.

Ateina Nikolo brolis gelbėti šiame rei
kale. Jis s.u&ąlvoja prekybinį triuką, *tyir- kino knygų.

Puškino Raštu Tiražas 
Sovietui Sąjungoje

Prof. V. Biržiška savo pa
skaitoje iškėlė duomenų, kad 
seniausia lietuviška knyga Vil
niuje yra buvusi Canzijaus 
katekizmo vertimas. Nors apie 
tą seniausiąją lietuvių knygą 
aiškių duomenų nėra išlikę, 
tačiau apie jos buvimą galima 
spręsti iš sinodo susirašinėji
mų, kuriuose dvasininkai yra 
raginami skelbti tikybos mok
slą gimtąja kalba iš minėto 
vertimo. Tuo būdu nuo šiol 
pirmosios lietuviškos knygos 
pasirodymas Vilniuje nusike
lia dar į ankstybesnius laikus,
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Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Kambario Reikalai— 

16-tas Sąrašas Aukavusiųjų 
Lietuvių Kambario Fondan
Clevelando lietuviai, per
P. J. žiūrį $70.00

Mrs. M. Smailis, išvažiavi
mo pelnas, Hamtramck, 
Michigan 106.00

J. Petraitis, Carrick, Pa. 1.00 
Dr. P. J. Yakmouh, So.

Boston, Mass. 5.00
J. F. Baltramaitis, Broo

klyn, N. Y. 10.00
SLA 169 k p. ir LDS 147

kp., Ambridge, Pa. .30.00 
J. M. Tumavičiene, Jamai

ca Plains, Mass. 3.00 
J. Saulis, Pittsburgh, Pa. 2.00 
Liet. Neprigulmingas Lite

ratūros Pašeipinis Kliu- 
bas, Duquesne, Pa. 46.22 

Liet. Neprigulmingas Lite
ratūros Pašelpinis Kliu- 
bas, Duquesne, Pa. 1.00

SLA, per ižd. K. Gugį,
Chicago, Ill. 225.00

Joseph Shaul, Studa, Pa.,
per “Vienybę” 1.00

SLA 157 kp., Youngstown,
Ohio 5.00

Liet. Pašelpine Dr-ja Ame- 
rik., McKees Rocks, Pa. 10.83
J. J. Raymond, Thompson,

Conn. 1.00
Ruth Crawford Mitchell,

Cathedral of Learning, 
Pittsburgh 10.00

A. S. Marčulaitis, Pitts
burgh, Pa. 10.00

B. Rupšlaukis, Pitts., Pa. 1.00 
Fl. Rodgers, Pitts., Pa. 1.00 
Basil Onyshkow, Pitts. 10.00 
P. Pivaronas, Pitts. 10.00 
S. Simanavičius, Pitts. 10.00
K. Šinkūnas, Pitts. 5.00 
Ed. Schultz, Pitts. 10.00 
Liet. Pil. Dr-jos Moterų

Auxilliary, Pitts. 55.28 
A. Katilius, Homestead,

Pennsylvania . 10.00
J. Naujokas, Homestead,

Pennsylvania 2.00
K. J. Čepulis, Clairton,

Pennsylvania 1.00
Kambario įrengimo darbas 

jau pradėtas, šią vasarą įvyks 
atidarymas, dedikacija. Bet 
mes, Amerikos lietuviai, turi
me da sudėti 1,700 dolerių. 
Jei sudėsim mažiau, tai įren
gimas bus ne toks gražus, 
kaip numatyta, kaip rodo pie
šiniai : kai kuriuos pagražini
mus teks apleisti. Jau ir taip 
šį-tą apleidom, kas buvo gali
ma, nesumažinant bendro 
“effect’o.” Dabar ižde yra 
$5,731. Atsiųskite, lietuviai ir 
lietuvaitės, savo aukas dabar! 
Pittsburgho lietuviai, ypač 
Draugijų Komisija, energin
gai darbuojasi. Kad kitos ko
lonijos pasidarbuos, tai Lietu
vių Paminklas bus tikrai gra
žus.

Aukas siųskite adresu: V. 
Zamblauskas, 31 Minooka St., 
Pittsburgh (10) Pa. čekius 
rašykite: Lithuanian Memo
rial Room Fund.

Liet. Kambario Fondo Kom.,
J. Baltrušaitis, Sekr.

jį užsisakyt. Aną dieną suma
niau su pikietininkais pasikal
bėt. Įstojau į jų eiles ir pradė
jome maršavimą aplink “Ex- 
presą.” Klausiu, kaip ilgai 
streikuojate? Atsako, ketu
riolika mėnesių, sir. Atsipra
šau, sakau, aš darbininkas 
barzdaskutys. Vėl klausiu, ar 
jumis kas samdo, kad jūs čia 
pikietuotumėt ? Ne, mus nie
kas nesamdo, mes patys strei- 
kuojam ir patys pikietuojam. 
Aš sakau, 14 mėnesių strei
kuojate, o juk reikia gyvent? 
Atsakymą gaunu, kad Typo
graphical Unija jiem moka 
pusę algos, kiek jie pirmiaus 
uždirbdavo. Klausiu, ar daug 
čia jūsų darbininkų streikuo
ja? Atsakymas buvo, kad 30 
spaustuvninkų technikų strei
kuoja.

Toliau malonios išvaizdos 
pikįetininkas streikierys man 
aiškino, kad šitas streikas uni
jai jau kaštavo dvidešimt pen
kis tūkstančius dolerių, ir kad 
Typografų Unija niekuomet 
nepasiduos pralaimėjimui, bet 
streikuos iki pilnam laimėji
mui. Ir dar daug mažmožių 
jis man papasakojo. Ant galo 
atsisveikinome. Aš palinkėjau 
daug energijos jų kovoj už 
pripažinimą unijos .

Susižeidė prie Darbo
Pereitą šeštadienį Stasys 

Kulaitis, laikinas darbininkas 
B. Lūšio krautuvėj, pjaustė 
dešrą su elektros- pjautuvu.- 
Kada liko trumpas dešros ga
las, smarkiau pastūmėjo, kar
tu su dviem savo pirštais po 
elektros varomu peiliu. Tai 
nuo dviejų pirštų nupjovė mė
sas iki kaului. Miesto ligoni
nėj daktaras sudėjo stičius. 
Už mėnesio ir vėl galės stot 
prie darbo.

Kulaitis ir jo bosas Lūšis 
abudu yra “Laisvės” skaityto
jai.

V. J. Stankus.

Minersville, Pa.
Gegužės 19 d. įvyko nelai

mingas nuotikis J. Taraškevi
čiaus šeimoj. Jų sūnus Juozas, 
14 metų amžiaus, žaidė bole 
su jaunuoliais, ir kaip tai bėg
damas, per neatsargumą, ko
jai kur užkliuvus, taip smar
kiai puolė, kad galvą persi- 
skėlė pavojingai. Nuvežtas į 
ligoninę mirė gegužės 23 die
ną, palikdamas tėvelius di
džiausiam liūdėsyj. Laidotu
vės įvyko šeštadienį, 25 d. ry
te. Reiškiame ko giliausią 
simpatiją nuliūdusiems tėve
liams.

Taraškevičiai simpatiški 
žmonės, sutinka su pažangiai
siais darbininkais, dalyvauja 
parengimuose.

J. Ramanauskas.

Easton, Pa.
Ilgas Streikas Dienraščio 

“Express”
Pernai porą sykių buvo pa

rašyta “Laisvėj” apie streiką 
buržuazinio laikraščio “Ex
press” darbininkų. Neapsirik
siu pasakęs, kad laikraščio lei
dėjai ne tiktai buržujai, bet 
ir milionieriai, nes po jų įtek
me, o gal ir kontrole, yra Eas- 
tono bankai, judžių teatrai, 
ir didžiosios krautuvės, nes 
skebiško “Easton Express” 
špaltos užpildytos jų brangiai 
apmokamais skelbimais, žiū
rint iš šalies, streikas pasidarė 
neįdomus, ir be energijos. Pu
blika, kuri vaikšto didžiąja 
gatve, už kerčios aiškiai ant 
Ketvirtos gatvės mato nuola
tos būrį pikietninkų su ’ iška
bom ant nugarų ir krūtinės, 
su obalsiais, kad čia yra strei
kas. Niekas jiem nepasako 
nei blogą, nei gerą žodį. Ot, 
pikietuojate sau, tai ir pikie- 
tuokite, kas kam galvoj.

žalinga streikieriam ir tas, 
kad kurie metė skaityt laik
raštį, dabar išnaujo pradeda

Vilnius. — Vilniaus Sporto 
Apygardos Keliavimo Namuo
se iš anksto užsakyta per 20,- 
000 vietų moksleiviams eks
kursantams apsistoti. Pirmoji 
moksleivių ekskursija į Vilnių 
jau atvyko balandžio 22 d., 
paskutinioji atvyks liepos 7 d.

Great Neck, N. Y.
Drg. L. Prūseika kalbės an

tradienį, gegužės 28 d. Pra
džia 7 :30 vai. vakare. Susirin
kimas bus Kasmočių svetainėj, 
91 Steamboat Rd. Malonėkit 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai, 
daug naujo išgirsite. Tai bus 
paskutinės drg. L. Prūseikos 
prakalbos New Yorko apielin- 
kėj.

Rengia LDS 24 Kp.

WORCESTER, MASS.
Iš Lietuvių Piliečių Kliubo 

Susirinkimo
Susirinkimas įvyko gegužės 

13 dieną. Naujų narių prira
šymas kaip ir apsistojęs. Mat, 
praeitą pavasarį buvo vajus 
su numažintu įstojimu, tai tuo
met prisirašė apie 150 jau
nuolių. Finansinė atskaita nuo 
praeito mėnesio parodė, kad 
liko pelno apie $1,300. Tai 
graži suma pinigų tik nuo vie
no mėnesio. Morgičiaus atmo
kėta $5,000. Tai dabar namo 
skolos pasiliko tiktai $10,000. 
Dar porą metų ir namas bus 
visai išmokėtas.

Buvo raportas, kad kelias į 
vasarnamį kainuoš apie 7 šim
tus dolerių.' Padarytas tari
mas, kad kelias turi būt pa
taisytas. Buvo pakviestas iš 
vietinio skyriaus atstovas, kad 
paaiškintų, ką reiškia Old Age 
Pension (Senatvės Pensija). 
Tas atstovas atsinešė ir tam 
tikras kortas, kurias rodė ir 
aiškino, pareikšdamas, kad 
šią pensiją gauna kiekvienas 
žmogus, kuris uždirba $50 lai
ke trijų mėnesių. Nedaro skir
tumo, ar būsi pilietis, ar ne. 
Tai taip, kaip tikra apdrau- 
da; jeigu moki, tai ir turi gau
ti atgal. Paskui da pareiškė, 
kad jeigu, vyras sulaukė 65 
metų amžiaus ir moteris taip 
pat, tai jo moteris gauna pu
sę tiek, kiek vyras gauna. Ir 
jeigu vaikas yra mažiaus 16 
metų amžiaus, tai ir vaikas 
gauna pusę tiek, kiek tėvas. 
Bet jeigu būtų daugiau vaikų, 
tai kiti nieko negauna —gau
na tik vienas vaikas, žinoma, 
priklauso, kiek tėvas uždirba. 
Toks paaiškinimas žmonėms 
labai patiko.

Buvo kunigų pakvietimas, 
kad Kliubas prisidėtų prie 
“Tag Day” dėl Vilniaus nu
kentėjusių. Kadangi Politiškas 
Sąryšis su Vilniaus Gelbėjimo 
Draugija buvo pirmiau nuėjęs 
ir prašė, kad kunigai su para- 
pijonais prisidėtų prie to pa
ties darbo, bet kunigai nesuti
ko prisidėti, tai ir Kliubas at
metu kunigų pakvietimą.

Kalvis.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 7381 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 247 DeKalb AVe., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

S. & G. RESTAURANT & BAR INC. 
247 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7460 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 752 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBE BAR & GRILL, INC.
752 Flushing Ave., Brooklyn,. N. Y.

LSWUVm

532 Grand Street, Brooklyn

.H ■d.:..SI I iUO'l l
^SCHOLES BAKING

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, nereikė^ išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, i krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. E V ergreen 4-8802. __ - Sav^V. LUKOŠEVIČIUS

Penkto pusUpIf13 X 1

Vilnius. — Atatinkami or
ganai, kurie rūpinasi Vilniaus 
miesto ir jo gražinimo reika
lais, išaiškino, kad daugumas 
to miesto namų yra reikalingi 
kapitalinio 
savivaldybė 
nusistačiusi 
ros aikštę,

bus svarbių reikalų. Visi žinokite, 
kad dėlei vasaros sezono, susirinki
mus pakeitėm iš sekmadienio į 4-tą 
pirmadienį kas mėnuo. — Veikiančia 
Komit. Sekr. A. J. S.

(123-125)
remonto. Miesto 
pirmon eilėn yra 
sutvarkyti Kated- 
kuri bus išgrįsta

spalvuotomis akmens skaldos 
.cementinėm plytelėmis. Atei
tyje toje aikštėje bus pasta
tytas paminklas. Toliau yra 
nusistatyta akmens plytelė
mis išgrįsti Basanavičiaus 
Pylimo gatves. Darbai 
netrukus pradėti,
miesto savivaldybė yra 
susi projektą miesto 
praplėsti, prijungiant 
r i as artimesnes vietas.

NEW JERSEY APYLINKĖJ
Am. Liet. Kongresas, New Jersey 

Apskritys, ruošia pikniką 26 d. geg. 
SiaurusaiŠįo Sodne, High Mountain 
Rd., Haledon, N. J. Pradžia 12 vai. 
dieną. Įžanga 25c. Orkestrą bus iš 
šešių muzikantų. Turėsime užkan
džių ir gėrimų ant vietos. Įvairios 
dainos, žaislų, laimėjimai ir prakal
bos. — Kom. (122-124)

ir 
bus 

Taip pat 
paruo- 
riboms 
kaiku-

BALTIMORE, MD.
ALDLD. 25 kp. ruošia pikniką (su 

dainomis) geg. 26 d., M. Kuchins 
Ukes Beer Garden, Hammond Fer
ry Rd., arti ratapsco Tilto. Pradžia 
1 vai. po pietų. Turėsime gerus mu
zikantus, Lyros Choras dainuos nau
jas dainas. Įžanga veltui. Kviečiame 
visuomenę dalyvauti ir linksmai lai
ką praleisti. — Kom.’ (122-124)

a

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

426 SOUTH Bth STREET
Blokas nuo Ilewes eleveiterlo stoties

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną subatą 
ka’rsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

PRANEŠIMAI iŠ KITUR

HUDSON, MASS.
Aido Choro 25 m. Jubiliejinis Kon

certas įvyks geg. 26 d., 4-tą vai. po 
pietų, 17 School St. Bus graži, įvairi 
programa. Kviečiame publiką daly
vauti.

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

HARTFORD, CONN. 
Firmas Išvažiavimas.

Gegužės 26 d. Lietuvių Ūkesų 
Kliubas rengia Metinį Pikniką Liet. 
Sąryšio Darže,ą E. Hartford, 24 Sta
tion, Glastonbury Rd. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Grieš F. Pikeno orkestrą— 
geriausia visoje apielinkčje. Taipgi 
bus skanių užkandžių ir įvairių gėri
mų. Todėl brangūs lietuviai ir lietu
vaites, kaip vietiniai, taip ir iš visos 
apielinkes esate kviečiami dalyvauti. 
-—Kviečia Kliubo Valdyba.

(123-124)

PHILADELPHIA, PA.
Visų mūsų Darbininkiškų organi

zacijų, “Laisvės” skaitytojų ir sim
patijų įvyks svarbus ir platus susi
rinkimas dėlei “Laisvės” pikniko 
Philadelphijos apielinkčje ateinantį 
pirmadienį, 27 d. gegužės, 735 Fair
mount Ave., 8 vai. vak. Tik ką pri
siuntė “Laisves” pikniko įžangos lai
mėjimo tikietukus, kuriuos turėsime 
paskleisti dėlei platinimo. Apart to, j

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 Barberial

Sveikata Ligoniams
Knygute aprašo visokias vaistiškas 

žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ii’ kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartines naujos europines kares 
spalvuotą žcmlapį, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 35c., arba 3 
setai už $1.

Taipgi pas mane galite gauti viso
kių žolių ir šaknų už pigesnę — 
wholesale —kainą, negu kitur, per
kant svarais.

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y

(122-124)Kom.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

ESTATE OF

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
Tel. Virginia 7-4499

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

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskasj

FUNERAL HOME

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

S

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 kitu* iresnis, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime Informacijas apie svorį ir kainas.

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

DIDŽIAUSIAS M| JDS ESATE niriIZI.,,,p MATE lš PIRKINYS 8 KUBISKŲ PĖDU

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

7H4TS TH7 Buy/. $5
$5

6

Daugybe kitų daiktų ir 
daiktelių sau reikalin
gų rasite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

VISOS DĖŽUTĖS PLIENINES. 
NERCDEJANČIO PLIENO stip
rus Šaldytuvas. Šaltumo rodyklė. 
Viduje Šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

Visokiausių Rūšių 
ŽIEDAI

TRADE IT IN FOR A 1

į|7JEWELj
|Bu lova

ROBERT 
LIPTON 

JEWELER 
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET • 
BROOKLYN. N. Y. * 

Tarpe •
Graham & Manhattan Avės. • 

• Tel. Stagg 2-2173 e
Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą •

NEPAPRASTA NUOLAIDA!
Jūs dabar galite pirkti G-E 
Model LB6B «.2 kub. pėdų 
dydžio, 1940 mode! už

8119.50
už seną šaldytuvą, 
įmokėėti perkant ir 
metai išmokėjimui.

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandelio 

šios rūšies daiktų.
YOUR OLD WATCH

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

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 
didelį 8! Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.”

O
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Didelė 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Pirkinys!

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

664 Grand Street Brooklyn, N. Y,
EVergreen 4-8734

SKELBK1TES “LAISVĖJE’
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STagg 2-5043

Aukos Dariaus-Girėno 
Paminklui

Fondo iždininkas p. J. Spur
ga prisiuntė septintą paskel
bimą gautų aukų iki gegužės 
14 d., 1940 m.

Nuo Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 200 
kuopos, surinkta per Joną Yo- 
kim, $5, blankos No. 149, pri
siuntė J. Gasparaitis, 385 Har
vard Avenue, Hillside, N. J., 
ir sako: “Prisiunčiame aukų 
dėl Dariaus-Girėno paminklo 
pastatymo.”

Nuo Lietuvių Draugijų Są
ryšio iš Scranton, Pa., per pir
mininką Petrą Pėstiniką, $5, 
ir rašo: “Susirinkimas pasky
rė auką Dariaus-Girėno pa
minklo pastatymui. Nors daug 
priklauso narių prie šio sąry
šio, bet pinigų mažai turi iž
de.”

Nuo Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 134 kuopos per K. 
Katkevičienę, 2138 W. Coul
ter St., Chicago, Ill., $5, blan
kos No. 405.

Nuo Lietuvių Radijo Drau
gijos vedėjo p. Juozo Gin- 
kaus, 495 Grand Street, Broo
klyn, New York, per p. Ričar
dą Kurdinaitį, programos di
rektorių, gautas sekamas laiš
kas : 
m asai 
kad kviekvieną garsinimą bei 
pranešimą link Dariaus-Girė
no paminklui statyti iki 1940 
m., gegužės 1 d., teikiame ne
mokamai ir užmokestį auko
jame tam tikslui.
“P. Juozas Ginkus, kaipo bu

vęs rytų dalies Dariaus-Girėno 
komiteto pirmininkas, nuošir
džiai giria ir remia jūsų pa
vyzdingą darbą ir linki, kad 
jūsų pasidarbavimas būtų la
bai sėkmingas.”

Nuo Lietuvių 
Vedėjo p. Jono 
Driggs Avenue,
Y., įteiktas sekamas laiškas 
Fondo Komitetui: 
“Gerb. Pirmininke:—

Pasiremdamas asmeniška 
sutartim jūsų kilniam visuo
meniniam darbui — statyti 
Brooklyne Dariui-Girėnui pa
minklą, savo parama pažadė
jęs, stengiuosi pildyti pagal iš
galę. Prašau ir ateity tikėtis 
mano paramos.

“Kiek liečia radiio skelbi
mus. dirbdamas radiio stoty ir 
vesdamas lietuviu radijo pro
gramai kaip visuomeninin
kams ir visuomenės tikslams 
skelbimus galėjau sumažinti 
iki minimumo: po $2 kartui. 
Kadanvi skelbiau 6 kartus, iš
eitu $12. Savo uždarbio atsisa
kau ir nrašau skirti paminklo 
fondui $6. Kitus $6 tik stoties 
laikui apmokėti, galite įteikti 
man arba pasiųsti WHOM 
stoties vardu.”

Tai, labai nuoširdžiai ačiuo- 
jame už aukas visiems: drau
gijoms. aukotojams ir rinkė
jams. iūsų geri norai pastatys 
paminklą žuvusioms 
giams Dariui ir Girėnui 
klyne. Tai n "i jaučiame 
pareigą padėkoti radiio 
jams. n. Juozui Ginkui. 
Jonui Valaičiui, už 
malonia parama, kuri įverti
nama keleriopai, kaipo auka 
ir or^anizatyvis darbas.

Toliau, prašome draugijų ir 
jn komitetu, kurie yra gavę 
Fondo blankas su pažvmėtu 
laiku iki birželio 1 d., š. m., 
parinkti aukų ir grąžinti išra
šant čeki ar Money Orderį 
vardu: “Darius-Girėnas Mo
nument Fund” ir siuskite ko
miteto iždininkui. Mr. John 
Spurga, Port Jefferson Sta
tion, Long Island, New York, 
Už pasiustas aukas iždininkas 
suteiks kvitą, bus paskelbta

Gerbiamieji ir gerbia-
— Norime pranešti,

Radijo Balso 
Valaičio, 676 
Brooklyn, N.

karžy- 
Broo- 
gilia 

vedė* 
ir p.

teikiama

Lenkų Pašalpai Fondo vir
šininkai paskelbė, kad kiek- 

gimtadienio sveikini- 
kainuos 
fondan.

vienas 
mas Paderewskiui 
$80, kuri suma eis 
Paderewskiui sueis 80 metų.

laikraščiuose ir, pagal išgalę, 
per radijo. Gauti pinigai de- 
darni bankan iždininko, kuris 
yra po užstatu, ir dviejų iždo 
globėjų vardu.

Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo Komitetas:
Adv. Steponas Briedis, 

fin. sekretorius,
Jonas šaltis, pirm., 
Walter Shabunas, 

vice-pirmininkas,
Antanas Gudonis, sekr., 
Jonas Spurga, iždininkas, 
Jurgis Karpus ir Juozas 
Kairys, iždo globėjai.

Su Paviloniene

jiems 
nuola- 
Lietu-

L

per Vo-

Pirmiau buvo $25.00. Dabar $13-50

SKELBKITES "LAISVĖJE
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pilnai 
neteko

Ateikite dabar ir 
sauSUSIRINKIMAI

LDS SEIMO KOMISIJAI
LDS Seimui Prisiruošt oKmisijos 

labai svarbus susirinkimas įvyks 
gegužės 28-tą, 8 v. vak., 419 Lori
mer St., Brooklyne. Visos LDS kuo
pos prašomos atsiust atstovus. — 
J. E. Gužas. (124-126)

150 North
Bedford Ave..

(124-129)

VISI KITI DRABUŽIAI DABAR NUPIGINTI SEKAMAI: 

Vaikam siūteliai dabar parduodami po $5.95 
Kelnes taip pigios, kaip......................... $1.95

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill su pilnais 

laisniais, galima daryti gražus pra
gyvenimas. Kreiokites: 
4th St., arba 240 
Brooklyn, N.- Y.

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

namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadorlškai 
' nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

HENRY
670 Grand Street

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Sto-e

pasirinkite iš mūsų pilno sandėlio 
patinkamų drabužių.

NARINS SONS
kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisves” Name

Specialis Išpardavimas 
Vyry ir Jaunų Vyry Drabužių 
Iš priežasties vėlybo pavasario, mes dabar išdedame 
pavasarinius ir vasarinius drabužius pardavimui už 

stebėtinai žemas kainas,—greitam išpardavimui.

SIUTAI ir PALTAI
Pirmiau buvo $20.00. Dabar $14.50

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GORIMŲ

HMM

Kelios dienos atgal sugrįžo iš 
Lietuvos jauni žmonės—Pavilo- 
niai, brooklyniečiai.

Apie Pavilonius galima pasa
kyti tiek: Kaziunė Paviloniene 
kada buvo panele, nuvyko į Lie
tuvą svečiuotis; ten sutiko pa
togų, simpatišką jaunikaitį. 
Apsivedė. . . Grįžta Kaziunė į 
Am. ir pasiima savo sužieduo
tinį—Pavilonį. Tačiaus 
čia nepatinka. ^Važiuoja 
tiniam apsigyvenimui į 
vą...

Bet štai kyla karas; gyveni
mo aplinkybės žymiai pablogėja 
ir Lietuvoj. Skuba mūsų jauna
vedžiai ištrūkti iš poetiškos tė
vynės Lietuvos.

Susitikus Reporteriui artimai 
pažįstamą Pavilonienę ir už
klausus, kaip sekės parvykti, 
Paviloniene tuojau su džiaugs
mu pareiškia, jog jaučiasi lai
minga, kad sugrįžo.

—Kaip kelionė buvo?—pa
klausiu.

—Pavargome; ypatingai per 
Vokietija... Įsivaizdink, dvi 
dienas važiavome traukiniais 
per Vokietiją iki Italijos. O kad 
matytum, koks susigrūdimas 
tuose traukiniuose. . . ir dau
giausiai kareiviai. Nors jie, tie
sa, užleidžia keleiviams sėdynes, 
bet kad negavome progos tinka
mai primigti, tad nuo sėdėjimo 
net kojos sutino.
—Na, ar davė jum, Kaziunė, 

valgyt važiuojant per Vokieti- 
j ą ?—pastebėj au.

—Nedavė,—atsakė. — Turė
jome pirktis savo pinigais. Ir 
dargi gana brangus maistas 
Vokietijoje. Kareiviams, tai 
kaži kokios norsės paduoda per 
traukinio langą kavos, kada 
traukinys sustoja, ir 
valgant tų kareivių 
matyti.

—Ar ilgai važiavote 
kietiją?

—Dvi dienas. Važiavome 
ir per Berlyną taipgi. Visur 
jaučiamas toks nepaprastas są
jūdis.—Kaziunė tęsia.—Nakti
mis važiuojant traukiniu už
traukiama ant langų užuolaidos, 
šviesos viduj mažytės. Visur ne
paprastas skubėjimas... ir vi
sur tik kareiviai ir kareiviai...

O iš Lietuvos išvažiuojant ne
buvo kokių sukliuvimų ?—pa
klausiau.

—Kur tau?!—atkirto Kaziu
nė.—Tik vienos tranzitinės per 
Vokietiją pervažiuot vizos turė
jom išlaukt apie 8-nias savaites. 
O kiek turėjome Kaune po lietu
viškas įstaigas vaikščiot nuo 
“Ainošiaus prie Kaipošiaus!”.. 
Tai tos valiutų komisijos, tai 
tie visokie paliudijimai, tai pa
velijimai ...

—O kiek jums kainavo dabar 
kelionė ?—paklausiau.

—Mums dviems kainavo viso 
apie 4 tūkstančiai litų!... Na, 
o už dolerį Valstybės bankuose 
Lietuvoje moka 6 litus. Tiesa, 
žydai moka daugiau, kaip kur 
net 15 litų ir dar daugiau.

—Ar lietuvių daugiau neva
žiavo su jumis ant šio Italijos 
laivo “Rex”?

—Ne. Tik viena iš Kauno žy
dė važiavo kartu.

—O kaip Italijoj atrodė?
—Italijoj jaučiama kiek ma

žesnis sąjūdis, kaip Vokietijoj. 
Bet maistą traukiniu važiuojant 
ir per Italiją turėjome pirktis 

savo. O maistas gana brangus. 
Litų ir kitokių pinigų Italijoj 
neima; tik dolerius. Už dolerį 
duoda 20 lyrų, bet mažai ką už 
tą lyrą gauni. Už nakvynę rei
kėjo mokėti 20 lyrų. Už paval
gymą reikia mokėti keli lyrai, 
arba net desėtkas.—Aiškino Ka
ži u nė.

—Ar 
baimes

—Ne.

laivu' plaukiant jokios 
neturėjot ?—paklausiau. 
Įsėdome į laivą Genova 

mieste Italijoje; dieną paplau
kus, sustojome dar Naples mie
ste. Ir tada plaukėme apie dvi 
paras iki Gibraltaro sąsiaurio. 
Ten anglai darė kratą. Bet jo
kių sukliuvimų didelių nedarė. 
Plaukiant jūromis .kelionė buvo 
gana puiki. Laivas didelis; veik 
visiškai nesupo. Ir laive jau da
vė maisto beveik .pakankamai ir 
neblogo.—Aiškino Kaziunė.

Reporteris.

Lietuvių Radio Draugijos 
Vietines Radio Žinios

Pereitų šeštadienį Katherine 
Jankus, gyvenanti 154 So. 3rd 
St., minėjo savo gimtadienį.

Tą pačią dieną Mr. & Mrs. 
Boris dukrelė Anyta šventė 
savo gimtadienį.

Mr. & Mrs. Petrauskai, nuo 
126 Ainslie St., šventė savo 
pirmų metų vedybinio gyve
nimo sukaktuves.

Mr. & Mrs. Barauskai, gyv. 
125 South 1 St., minėjo savo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Svočia buvo Mrs. Ma
tilda Ryo.

Edvardas ir Alena Ambro- 
zevičiai, gyvenantieji 883 Hart 
St., šventė savo penkerių me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tuves. Piršlys buvo J. Men- 
deris, o svočia Mrs. Banku- 
vienė.

šį šeštadienį, gegužės 25 d., 
Sally Griebas, gyv. 1701 Stan
hope St., susituoks su Antanu 
Zubka, gyv. 176 Taylor St.

Iš Amalgameitų Unijos 
Konvencijos

Gegužės 23-čią tęsiama pri- 
iminėjimas įvairių rezoliucijų, 
taipgi kalbos ir sveikinimai. 
Popietinėj sesijoj vėl pasireiš
kė daugiau gyvumo. Pasigirdo 
'tarškučių ir benas. Kas čia 
bus?

Vyriausiais kalbėtojais bu
vo Elinore Herrick, apylinkės 
Darbo Santykių Tarybos di
rektorė, ir teisėjas Panken. 
Direktorė atžymėjo kolektyvių 
derybų reikalą ir naudą. Ji 
sakė, kad tarybai teko išrišti 
25,000 atskirų nesusipratimų.

Teisėjo Panken kalba vy
riausia taikyta paruošt dele
gatus rezoliucijai už karą. Iš 
pradžių priminė tūlus bruožus 
iš Amalgameitų istorijos, ku
riuose buvo galima atžymėt 
tūli viršininkai, menami bū
siant išstatytais iš naujo išrin
kimui į Generalę Pild. Tary
bą.

Apraudojęs kara tokiomis 
raudomis, kurios tarsi pirštu 
rodo į brolį darbininką, kad 
tik jo ten kare betrūksta, tei
sėjas Panken sušuko: “Aš ne
žinau, a’r mes galėsime išsilai
kyt nuo karo. Aš nežinau, ar 
mes turime laikytis nuo to 
karo. Mes neturime laukt, kol 
jie ateis prie mūs krantų” 
(Keli suplojo į jo isterišką šū
kaliojimą).

Teisėjui Panken agitaciją 
už karą įvyniojus i demokra
tijos šydrą, pasisekė atsiekt 
savo, žmonės demokratiją my
li. o jis šaukė, kad demokra
tiją galima gelbėt tik duodant 
visokeriopą pagelbą karui. 
Riksmu “už demokratiją” bai
gus kalbą, benui griežiant, de
legacijų kapitonams mojant, 
sukelta pusėtina ovaęija, gru
pelės delegatų šian ten atsi
stojo. New Yorko delegacija, 
kuri geriausia pažįsta Panker

šeštadienis, Geg. 25, 1940

Paskutinis Pakvietimas į Lietuvių 
Liaudies Teatro Vakara

vakarą, gegužės 25 d., 6 
vakare, “Laisvės” svetai-

Šį 
vai. 
nėję, 419. Lorimer St., įvyksta 
tas gražus vakaras, ruošiamas 
Lietuvių Liaudies Teatro bai
gimui šio sezono.

Dainų programoje dalyvau
ja Aldona Klimaitė ir Lilija 
Kavaliauskaitė. Dramatišką 
dialogą suvaidins J. Lazaus
kas ir P. Baranauskas.

Taip pat bus šokiai prie ge
ros muzikos. Gerų užkandžių 
ir gėrimų užteks visiems. Mū
sų gaspadinės A. Buknienė, A. 
Visockienė, M. Bovinienė, 
Augutienė ir gaspadorius 
Stakovas pasirengę vaišinti 
sus, kurie norės užkąsti ir 
si gerti. «

Lietuvių Liaudies Teatras

M. 
vi- 
iš-

Šį sekmadienį, gegužės 26 
d., susituoks Ona Gavidaitė, 
gyv. 222 Linden St., su Kle
mensu Burkevičiu, gyv. 88 
Weldon St.

ŠĮ sekmadienį, gegužės 26 
d., susituoks Alena Bagdonai
te, gyv. 428 New Jersey Ave., 
su Juozu Kaziu, gyv. 
mont Avė.

Šį šeštadienį, 5:30 
pietų, per vedamą
Radio D-jos radio programą 
iš WCNW (1500) muzikalę 
programos dalį išpildys 
samblis Aidbalsiai, vad.
B. šalinaitės.

Ateinantį pirmadienį, 
žės 27 d., per vakarinę 
jos programą, 7:00 vai. vak., 
Dr. E. W. Žukauskas duos pa
skaitą apie škarlatiną.

Vyt. Ubarevičius.

Metropolitan Operai palai
kyt sukelta $1,0,00,000 aukų. 
Operos patalpose pradės re
montą.

670 Bei-

vaL po 
Lietuvių

en- 
p-lės

gegu-
LRD-

ną, veik visa pasiliko kedėse.
Klausant Pankeno, nuspren

džiau, kad šiandien bus priim
ta užkarinė rezoliucija. Ir ne
apsirikau. Priimta rezoliucija, 
kuria pareiškiama, kad “ši 
šalis negali nepaisyt, kuo 
baigsis šis karas” ir kad dėl
to “mes užginame visokerio
pą paramą talkininkams.”

šią ir tūlas kitas rezoliuci
jas plačiau panagrinėsime 
ateityje. Daug rezoliucijų li
kosi Gen. Tarybai apsvarsyti 
ir ant jų veikti.

“Laisvės” Rep. 

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

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 880

"Special

ruošia šį vakarą baigimui se
zono, kad prieš vasaros karš
čius suėjus į svetainę, išklau
sius geros programos, pasi
linksminus, pasikalbėjus apie 
sekamo sezono naujus vaidini
mus. Tad visos ir visi, jauni ir 
augusieji, kviečiami kuo skait
lingiausia dalyvauti šiame va
karėlyje. Įžanga 35c. Pradžia 
6 vai. vak., programa 8:30 v.

Komitetas.

RANDAVOJIMAI

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.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Pasirandavoja kambariai (po pen
kis) ant ketvirtų lubų. Šviesūs, su 
visais įtaisymais. Yra ir šaldytuvas, 
(Refrigerator). Renda prieinama. 
Dėl daugiau informacijų, prašome 
kreiptis prie: Joseph Pearson, 228 S. 
1st Street, Brooklyn, N. Y. (Apt. 9).

(124-126)

Pasirandavoja keturi dideli kam
bariai, garu šildomi. Yra ir karštas 
vanduo. Randasi gražioj vietoj, puse 
bloko nuo 111-tos stoties, Jamaica 
Linijos. Matyt galima’dienom ir va
karais. Marma, 86-38 — 11th St., 
Richmond Hill, N. Y. (124-125)

Parduodame Įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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.

1
Dabar galima pasirandavot “Club 

880“ bankietams, vestuvėms ir kito
kiems pokiliams. Vieta graži, yra už
tenkamai vietos krėslams ir yra gra
ži svetainė šokiams. Draugiška at
mosfera. Galima užsiregistruoti bile 
kada. Antrašas: Club 880: 880 Ja
maica Ave. 
ca, N. Y.

(Cypress Hills), Jamai- 
(122-124)

PAJIEŠKOJIMAI
10
62

Pajieškau Joseph White, apie 
metų atgal jis gyveno Brooklyne, 
Clymer St. Turiu svarbų reikalą. 
Prašau greit atsišaukti. •— V. Za
rin, Marlboro; N. J. (124-126)
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Pajicškau Juozapo ir Jono Rakaus
kų. Prieš 20 metų atgal jie gyveno 
Philadelphijoj, dabar girdėjau, kad 
gyvena Frankford, UI. Noriu girdėti 
nuo jų, arba matyt juos, nors prieš 
pabaigą mano ligos. Balandžio 3 d., 
nupiovė man kairę koją, o geg. 18 d. 
dešinę, tas įvyko Pennsylvanijos li
goninėj, gal neteksiu ir rankų. To
dėl, kas žinote apie mano brolius 
prašau pranešti man, arba tegul pa
tys atsišaukia: Ona Rakauskaitė, 
8020 Suffolk Ave., Philadelphia, Pa.

(122-124)

5 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\jnus be jokio mokesčio.

3

3

Nominacijos Komu
nistų Partijos Kandi
datų į Jungtinių Val
stybių Prezidentą ir 

Vice-Prezidentą 
Nominacijos bus viešoje, masinėje 

sesijoje sekmadienį 

BIRŽELIO 2 JUNE 
ll-tą Valandą Ryto 

Madison Sq. Garden 
Tai bus Komunistų Partijos 

Nacionalė Nominacijų Sesija.

WM. Z. FOSTER
Pirmininkas

KALBĖTOJAI:
EARL BROWDER

ir
JAMES W. FORD

Visos sėdynės rezervuotos
Įžanga 40c., 55c., 83c. ir $1.00. Ti- 

kietai gaunami Workers Book Store, 
50 E. 13th St., New York, Bronx 
Cooperative Houses Renting Office, 
2800 Bronx Park East ir State Of
fice of Party, 35 E. 12th St., New 
York City.
Sulaikykime Ameriką nuo Imperia
listinio Karo!




