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Prašome visų “Lai-, 
s vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

I .     . ■ ■ I ■■

Profesoriaus Vytauto Bace
vičiaus koncertas Carnegie 
Hall pavyko. Ir žodis “pavy
ko” reikia suprasti pilniausiai 
taip, kaip jis pasakytas.

žmonių buvo apie 1,000. 
Lietuviai sudarė didžiulę jų 
dalį. Buvo daug lietuvių jauni
mo. Dalyvavo daug svetimtau
čių, muzikos kritikų, meninin
kų, visuomenininkų.

TIKRAI ŽUVĘ DAUGIAU 
KAIP 30 MAINIERIŲ

Cadiz, Ohio. — Jungtinės 
Mainierių Unijos pirminin-

I koncertą buvo atėjęs So-1 kas Ohio valstijoj, John 
vietų Sąjungos generalinis Owens pareiškė: “Nėra abe- 
konsulas Fediušinas su žmona jonės, kad ŽUVO visi UŽgriŪ- 
ir vice-konsulas Klarinas su 
žmona. Podraug su visa publi
ka, šie aukšti svečiai rodė di
delio susidomėjimo lietuvių 
virtuozu ir reiškė jam karšto 
entuziazmo.

Carnegie Hall buvo nepilna, 
—ji buvo mažiau negu pusiau 
pilna. To buvo tikėtasi. Ste- 
būklų šiandien niekur nėra. 
Prof. Bacevičius Amerikoje 
naujas, iki šiol mažai girdėtas.

Jei šis koncertas būtų įvy
kęs ne ketvirtadienio vakarą, 
o, sakysime, penktadienio, 
šeštadienio arba sekmadienį— 
lietuvių būtų buvę du syk tiek 
ir kitataučių būtų buvę dau
giau. Atsiminkim, kad mūsų 
žmonės daugiausiai darbinin
kai. įžangos aukštumas taipgi 
daugeliui neleido ateiti į kon
certą.

Kurie norėjo suprasti, ką 
tai reiškia pijaninis menas, 
šiame koncerte galėjo supras
ti. Pijanistas-kompozitorius 
Bacevičius parodė tą, ką gali 
parodyti aukštos pijaninio me
no 1 avy bos artistas.

Jo komandoje pijanas ir 
džiaugėsi, ir verkė, ir kėlė au
dras, ir nepaprastai tyliai per
davė klausovams viską tą, ką 
pasaulio kompozitorlai-genijai, 
kurdami savo kūrinius, ku
riuos Bacevičius skambino, no
rėjo perduoti.

O publika, giliai susikaupu
si, tylutėliai pijanistą sekė, 
kol jis skambindavo, o kai 
pabaigdavo — kildavo audrin
gi ir ilgi aplodismentai, plau
kią iš visų — tiek jaunų, tiek 
senų.

—Mane stebina jūsų publi
ka, — sakė šių žodžių rašy
tojui prieš porą metų iš Lietu
vos atvykusi artistė-dainininkė 
Jonė Žukauskaitė, kuri daly
vavo koncerte. —Stebėjau ją. 
Neabejoju, kad daugumoje ją 
sudarė darbininkai, bet koki 
jie kultūriški, kaip mokėjo

Niūjorkiškė komercinė spau
da pagyroms labai šykšti. Ne
senai atvykusiam iš kitur ne
turtingam, mažai žinomam | 
menininkui Niujorke nėra 
lengva susilaukti iš jos kriti
kų palankaus žodžio. O visgi 
toji spauda, beveik išimtinai, 
pripažino, kad prof. Bacevi
čius yra puikus pijanistas, 
puikus kompozitorius!

Štai dienraščio “PM” kriti
ko žodžiai:

“Jo paties (Bacevičiaus) 
sonata ir trumpos originalinės 
kompozicijos parodė jo aiškų, 
stiprų ir agresyvingą talentą 
tiek kompozicijoj, tiek skam
binime. Panašiai jis išpildė ir 
kitų kompozitorių darbus. Jis 
turi techniką, kuri, rodos, 
niekad nepraleis gaidos ir to
no, lengvai pripildžiusio di
džiulę svetainę. . .”

Tai vienas iš typiškų kriti
kų išsireiškimų. Svarbesnes iš
traukas iš kitų laikraščių mes 
paduosime mūsų skaitytojams 
greitoje ateityje.

Daugiausiai darbo šiam 
koncertui suruošti įdėjo lais- 
viečiai. “Laisvė” buvo vienin- 
tėlis laikraštis, kuris diena iš 
dienos per tūlą laiką apie šį 
koncertą ir jo pildytoją rašė. 
Kiti lietuviški laikraščiai 
Brooklyne prof. Bacevičių nie-
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ti mainieriai” Neims kasyk
loje, priklausančioje Ohio- 
Pennsylvanijos anglies kom
panijai.

Kompanijos viršininkai 
sako, kad užgriūta 32 iki 
36 mainierių.

Prezid. Rooseveltas 
Tvirtina Genis San

timus su Meksika
Mexico City.—Prezidento 

Roosevelto pasiuntinys Hen
ry A. Wallace įteikė širdin
gai skambantį Roosevelto 
laišką Meksikos prezidentui 
Cardenas’ui, kurio vieton 
sekmadienį įvesdintas nau
jas Meksikos prezidentas 
gen. Avilla Camacho. Savo 
laiške prez. Rooseveltas va
dina Cardenasą “didžiu ir 
geru mano draugu” ir 
“brangina nuoširdžius san- 
tikius esančius tarp Jungti
nių Valstijų ir Meksikos.” 
Rooseveltas taip pat išreiš
kia šiltus linkėjimus nauja
jam Meksikos prezidentui 
generolui Aviliai Camacho.

Cardenas, atsakydamas į 
prezidento Roosevelto laiš
ką, pabrėžė reikalą “palai
kyti draugiškus santikius 
tarp įvairių kraštų Ameri
kos žemyne, idant bendro
mis jėgomis atremt pavo
jų iš svetur, kuris gręstų 
bent vienai amerikinei ša
liai.”

VOKIEČIAI NAIKINO LON
DONĄ MANCHESTER!

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Būriai vokiečių 

orlaivių bombardavo South- 
amptoną, didžią anglų karo 
laivų stovyklą, ir padarė 
aštuonis milžiniškus gaisras 
mieste.

300 Vokietijos orlaivių 
numetė 800 tūkstančių sva
rų sprogdinančių bombų ir 
60 tūkstančių svarų pade
gančių bombų į Londoną.

Vokiečių orlaiviai ardė ir 
degino Manchester}, didį 
anglų pramonės miestą, pa
našiai, kaip jie pirmiau ple
škino Coventry, Birrning- 
hamą, Liverpool} ir Bristolį.

Vichy, Francija.—Fran
cūzų valdovas maršalas Pe
tain per radio atsišaukė pa
galbos s e p t y niasdešimčiai 
tūkstančių francūzų, ku
riuos vokiečiai ištrėmė iš 
Lorraine į nepriklausomąją 
Francijos dalį.

kino ir prašė žmones neiti jo 
koncertam

Nesigailime tatai padarę. 
Atlikome didelį kultūrinį pa- 
sitarnavimą lietuvių visuome
nei.

O tie, kurie kišo kuolus į šio 
didelio koncerto ruošimo dar
bų, pasirodė, kad jiems lietu
vių kultūra nerūpi, kad jiems 
lietuviškasis menas nerūpi. 
Jiems rūpi tik vienas dalykas: 
kas nepritaria jiems politi
niai, tą reikia spjaudyti, nie
kinti, skųsti ir plūsti!

Mainieriai25-27
Gyvi Palaidoti 
Ohio Kasykloj

spro-Cadiz, Ohio.—Dujų 
girnas kasykloje Ohio-Penn
sylvania Anglies kompani
jos užgriovė 25 iki 27 mai
nierių gilumoje 466-šių pė
dų, už dviejų mylių nuo iš
eities skylės. Sprogimas įvy
ko šeštadienį ir (šiuos žo
džius berašant) dar negir
dėt jokio garso nuo už
griautų angliakasių. Darbi
ninkam gelbėtojam lieka 
dar pusantro tūkstančio po

DARBO FEDERACIJA REIKALAUS 
SUTRUMPINI DARBO SAVAITE, 

BET TIKTAI PO KARO
New Orleans, La.—Ame

rikos Darbo Federacijos su
važiavimas, pirm užsidary
damas, lapkr. 29 priėmė re
zoliuciją—palaikyti 40 va
landų darbo savaitę pramo
nėse svarbiose šalies gyni
mui, bet reikalauti, kad po 
Europos karo būtų įvesta 
30 valandų darbo savaitę.

Federacijos su Važiavimas 
atmetė siūlymus Alfredo P. 
Sloan’o, General Motors au
tomobilių korporacijos pir
mininko, kuris reikalavo I 
daugiau kaip 40 valandų 
darbo savaitės. Suvažiavimo 
rezoliucija sako, jog ilgiau 
dirbdami žmonės pavargtų 
ir mažiau karo reikmenų 
pagamintų.

Federacijos suvažiavimo 
priimtas pildančiosios tary
bos raportas teigia, kad 
daug maž 2 milionai vyrų ir 
moterų ‘ sugrįžo į darbus 
nuo šių metų gegužės mė
nesio,, kai prasidėjo platesni

Amerika Perleidžia Ka
nadai Orlaivius, Kurie 
Buvo Užsakyti Švedijai

Washington. Amerikos 
vyriausybė davė leidimą 
Vultee orlaivių korporaci
jai pervest Kanadai 144 ka
rinius lėktuvus, kurie pasta
tyti bei statomi Švedijai.

Švedijos atstovybė dėl to 
sako, jog Vultee korporaci
ja laužo sutartį padarytą su 
švedų valdžia.

Amerikos vyriausybė at
šaukė pirmesnį leidimą pra
leist tuos orlaivius Švedijai, 
nes, girdi, Švedija gal per
vestų juos Vokietijai.

Prijungta Vokietijai Pran
cūzu Provincija Lorraine
Berlin. — Buvusią Fran

cijos provinciją Lorraine 
vokiečiai įjungė į Vokietiją. 
Lorraine su Saar sryčia da
bar sudaro naują vakarinę 
Vokietijos provinciją West- 
marką. 7

ORAS. — šį’ pinųadienį 
šalčiau, dalinai apsiniaukę. 

T

t

dų prasikast iki nelaimės 
vietos.

Kompanijos viršininkai 
sako, nežinia, ar galima bus 
išgelbėt tuos f mainierius. 
Angliakasiai jaučia, kad, 
turbūt, žuvę tie jų draugai 
darbininkai.

Tai jau antra nelaimė 
Ohio angliakasyklose per 9 
mėnesius šiemet. Kovo 16 
d. per eksploziją artimoj 
Willow Grove kasykloj žuvo 
72 mainieriai.

kariniai šalies gynimo dar
bai. Bet raportas numato, 
jog kada pasibaigs Europos 
karas, tai Jungtinėse Valsti
jose užstos didžiausias ne
darbas visoj šios šalies isto
rijoj; tai tada, girdi, turė
tų būt sutrumpintas darbo 
laikas iki 30 valandų per 
savaitę. . .

Darbo Federacijos tary
bos raportas vėl pakartojo 
pasiryžimą visais galimais 

i būdais padėt Anglijai nuka- 
riaut Vokietiją ir Italiją.

Federacijos suvažiavimas 
užgyrė prezidento Roose- 
velto pastangas palaikyt ar
timus “gero kaimyno” ry
šius su Centralinės ir Pie
tinės Amerikos respubliko
mis ir nutarė sušaukt visų 
amerikinių kraštų darbo 
unijų konferenciją 1942 me
tais sukaktyje 450 metų nuo 
to laiko, kai Kolumbas atra
do Amerikos žemyną.

CIO ir Darbo Federa
cijos Unijos Smerkia 

Dilių prieš Streikus
Darbo Fe-New York.

deracijos Elektrininkų Uni
ja, CIO Telegrafistų Unija, 
Jungtinės Audėjų Unijos 
pirmininkas Emile Rieve, 
Jungtinės Automobilių Dar
bo Unijos lokalo vadovybė 
ir įvairios kitos unijinės or
ganizacijos aštriai pasmer
kė kongresmano Smitho 
įnęštą sumanymą, kuris rei
kalauja uždraust streikus 
fabrikuose, dirbančiuose ko
kius karo pabūklus ar kari
nes medžiagas.

Tos unijos ir jų vadai pa
reiškia, jog toks įstatymas 
tai būtų dar negirdėtas pa
sinio j imas pavergt Ameri
kos darbininkus ir sunai
kint unijinį judėjimą.

Kongrčsmano Smitho įne
šimas reikalauja, kad gin
čai tarp darbininkų ir fabri
kantų karinėje pramonėje 
būtų verstinai taikomi per 
valdžios atstovus, o jeigu, 
nežiūrint to, streikas būtų

ITALAI PASTATĖ NAUJĄ 
ARMIJA PRIEŠ GRAIKUS

Italų Pranešimas:
Roma. — Italų vyriausy

bė sako, kad jie apsidirbs su 
Graikija be vokiečių talkos.

Italai persiuntė naują 
smarkią savo armiją,į Alba
niją prieš graikus. Ši armi
ja jau atmušė graikų daro
mas atakas ir kai kur pra
dėjo savo kontr-atakas 
prieš graikus.

7,500 Aliumino Darbi
ninkų po Savaitės 
Streiko, Sugrįžo Dirbt
New Kensington, Pa.—Po 

vienos savaitės streiko, su
grįžo dirbti 7,500 Aliumino 
kompanijos darbininkų. 
Streikuodami jie reikalavo 
tik vieno dalyko, kad fab
rikantai išmestų vieną CIO 
unijai priešingą darbininką. 
Jis nemokėjo unijinių duok
lių, o kai darbininkų atsto
vas pareikalavo jas sumo
kė t, tai anas pagrumo j o j am 
peiliu.

Dabar kompanija priža
dėjo perkelti tą unijos prie
šininką į atskirą darbą, kad 
jis nesimaišytų su pykstan
čiais ant jo unijistais. Šalies 
gynimo komisionierius Sid
ney Hillmanas, Apialgamei- 
tų Siuvėjų Unijos pirminin
kas, atsiuntė savo ątstovą 
Leoną Krzyckį. Šis i?' per
kalbėjo darbininkus priimt 
kompanijos pasiūlymą. Taip 
jie ir užbaigė streiką.

Čionaitinis Aliumino kom
panijos fabrikas paskutiniu 
laiku dirbo po 24 valandas 
paroje, atlikdamas užsaky
mus kariniams orlaiviams ir 
armijos virtuvėms.

Auga Laisvųjų Frencūzu Ka
ro Jėgos, Sako de Gaulle
London. — Prancūzų ge

nerolas Charles de Gaulle, 
vadas Laisvųjų Francūzų, 
pareiškė per radio, kad jis 
turi jau 35 tūkstančius la
vintos kariuomenės, 20 ka
rinių laivų, tūkstantį lakū
nų ir 60 prekinių laivų.

DeGaulle, remiamas An
glijos, vadovauja tiem fran- 
cūzam, kurie tęsia karą iš
vien su anglais prieš vo
kiečius. Paskutinėje savo 
kalboje jis sakė, kad Lais
vieji Prancūzai paėmę viršų 
įvairiose Francijos koloni
jose Afrikoj ir Indo-Chinoj. 
Generolas de Gaulle vadina 
šalies išdavikais tuos Fran
cijos valdovus, kurie 
taikė su Hitleriu.

susi-

Anglai Praneša:
London.—Anglų orlaiviai 

penktadienio naktį smar
kiai bombardavo Bremeną, 
Hamburgą, Cologne ir įvai
rias vokiečių prieplaukas 
palei jūros siaurumą, Anglų 
Kanalą. Nieko nesako, ar 
anglų orlaiviai darė kokius 
žygius šeštadienį prieš vo
kiečius.

.......i...........

paskelbtas, tai baust strei- 
kieriųs kalėjimu net iki gy
vos galvos.

Rumuniški Naziai 
Išskerdę Per 
2,000 Žmonių

Fašistai GeležingvardieČiai 
Kertasi su Armija

Budapest; Vengrija.—Čia 
gauti iš Rumunijos praneši
mai sako, jog keliuose mies
tuose kertasi Rumunijos 
armija su rumuniškais na- 
ziais, vadinamais geležin- 
gvardiečiais. Mūšiai siaučia 
Brasowe, K raj o vo j, Turnu - 
Severine ir Ploesti srityje. 
Ginkluoti geležingvardiečiai 
užėmė valdiškus rūmus kai 
kuriuose miestuose.

Geležiniai gvardiečiai da
ro žmogžudiškus pogromus, 
ir skaičiuojama, kad vien 
tik Ploesti ir apygardoj jie 
išskerdė du tūkstančius žy
dų ir kairiųjų žmonių.

Ministeris pirmininkas ge
nerolas Antonescu pasiun
tęs vice-ministerį pirminin
ką Horią Simą, geležin
gvardiečių galvą, į Ploesti 
stabdyti skerdynes.

žlunganti Antonescu 
Valdžia

Vokiečių pranešimai skel
bia, kad vyriausybė premje
ro Antonescu jau beveik 
žlugus.

Kai geležingvardiečiai žan
darai sušaudė Jihlavos kalė
jime 64 .buvusius rėmėjus 
ex-karaliaus Karolio, tai 
Antonescu valdžia žadėjo 
juos nubaust. Bet jie dar 
neliečiami ir valdžia leido 
jiems dalyvauti mišiose, ku
rios buvo laikomos prie Co- 
dreanu kapo. Codreanu, ve
lionis geležingvardiečių va
das, buvo nužudytas dveji 
metai atgal.

Gal Įsikiš Hitleris
Hitleris pasiuntė savo at

stovus į iškilmingą minėji
mą dvimetinės sukakties 
nuo Codreano nužudymo.

GRAIKAI UŽĖMĖ SVARBŲ 
POGRADEC MIESTELI

Graikai Praneša:
Athenai. —. Graikai,

srityj

po 
žiaurios kovos durtuvais, 
atėmė iš italų Pogradec 
miestelį, svarbų vieškelių 
centrą, -šiaur-rytiniame Al
banijos fronte.

Argyrokastrono 
graikai užėmė dvi naujas 
pozicijas. Pietiniame fronte 
graikai pažengė pirmyn į 
pietus nuo Edda prieplau
kos, atmušdami italų dary
tas kontr-atakas.

Anglų ir graikų orlaiviai 
bombardavo Durazzo ir Va- 
lonos prieplaukas, per ku
rias italai stengiasi iškelt 
daugiau savo kariuomenės į 
Albaniją. Jie taipgi atakavo 
italų armijos sutelkimus El- 
basane, Valonoj ir kitur.

Graikų karinis laivas nai
kintuvas “Aenos” nuskandi
no vieną italų submariną.

Bangkok, Siam.—Siamie- 
čiai užkariavo kelis pasieni- 
nius apskričius francūzų deda su Vokietija ir Itali- 
kolonijos Indo-Chinos.

Nužiūrima, kad Hitlerio 
armija pradės daryt savo 
tvarką Rumunijoj, jeigu ten 
nesiliautų kruvinos riaušės. 
Nes tos riaušės trukdo Vo
kietijai reikmenų gavimą iš 
Rumunijos.

Ministeris pirmininkas 
Antonescu siūlo įstatyt ar
mijos generolus ir pulkinin
kus į atsakingas valdžios 
vietas. Bet tam priešinasi 
Simą, geležingvardiečių va
das ir vice-ministeris pirmi
ninkas.

MEKSIKOS FAŠISTU PRO
VOKACIJOS PRIEŠ KO

MUNISTUS IR AMERIKA
Mexico City. — Šalinin- 

ninkai fašisto generolo Al- 
mazano čia lapkr. 29 d. ėmė 
šaudyt iš savo pravažiuo
jančių automobilių ir nuo 
artimų namų stogų į komu
nistų centrą. Tuo tarpu Val
stybės Tarnautojų Sąjunga 
laikė susirinkimą komunis
tų centre. Paskui atėjo poli
cija į komunistų patalpą ir 
rado ant laiptų nušautą vy
resnįjį karininką Garcią 
Gallegos.

Kai kas sako, kad buvę 
liepta armijos oficieriams ir 
policijai padaryt kratą ko
munistų patalpoj ir į juos , 
buvę pradėta šaudyt iš vi
daus. Bęt armijos komanda 
pareiškė per laikraščius, 
kad ji nedavė įsakymo krėst 
komunistų centrą, o jei ku
rie oficieriai dalyvavo kra
toj, tai jie darė tik pagal sa
vo nuožiūrą.

Apart nušauto karininko, 
aštuoni asmenys liko sužei
sti. Areštuota 56 komnistai.

“Daily Workerio” repor
teris iš Mexico City rašo: 
Visas šis įvykis tai provoka
cija, kurią padarė rėmėjai 
generolo Almazano, pralai
mėjusio rinkimus į Meksi
kos prezidentus.

12 valandų pirm to alma- 
zanistai šturmavo Jungtinių 
Valstijų atstovybės rūmą ir 
sužeidė du karinius jos na- . > 
rius. Šias riaušes jie šukele T 
todėl, kad prezidentas Roo- • 
seveltas atsiuntė savo atsto- , 
vą, naujai išrinktą Jungti
nių Valstijų vice-prezidentą 
Henry Wallace’ą dalyvaut 
įkurtuvėse naujo Meksikos 
prezidento Manuelio Avilos 
Camacho.

Camacho įkurtuvių cere
monijos įvyko sekmadienį. 
Tuo laiku sostinėje Mexico 
City buvo pristatyta kariuo
menės prieš Almazano šali
ninkus, šaukiančius: “Mirtis 
Camacho’ui!” “šalin Jung
tines Valstijas!”

London. — Tuzinas švie
žių kiaušinių Čia kaštuoja 
jau 85 centus.

“RaudonojiMaskva.
žvaigždė” atžymi, jog Bul
garija ir Jugoslavija nesi- 

ja, o bepusiškai laikosi.
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Komitetas, Kurio Užnugary] 
Stovi Jadvyga

Aną dieną mes rašėme, kad Amerikos 
lietuviai fašistai nori pasigrobti tąsias 
aukas, kurios buvo rinktos vilniečiams, 
bet kurių smetonininkas Jonas Budrys 
(buvęs konsulas) Lietuvon nepasiuntė. 
Tokių aukų, sakoma, yra virš 10 tūks
tančių dol. Direktyvas tam darbui su
teikia ponia Jadvyga (Tūbelienė), kuri 
nesenai atvyko čionai iš hitlerinės Vo
kietijos.

Kaip žinia, tąsias aukas sudėjo Ame
rikos lietuviai. Jie sudėjo jas Vilniaus 
biednuomenei šelpti. Jie siuntė jas per 
Joną Budrį, tais laikais ėjusį Lietuvos 
konsulo pareigas. Bet Jonas Budrys visų 
aukų Lietuvon, pasirodė, nepersiuntė. 
Na, ir dabar fašistai pasirįžo tuosius pi
nigus pervesti buvusiems smetoniškiems 
žvalgybininkams, kurie pabėgo iš Lietu
vos pas Hitlerį tuomet, kai smetoniška
sis režimas Lietuvoje buvo nuverstas.

Bet kaip tuos pinigus gauti? Reikė
jo turėti, kokia nors;„pretenzija, kokis 
nors išsisukimas. Reikėjo kaip nors su
rasti tam tikra maska, kuria galėtų už
sidengti nuo visuomenės, aukojusios vil
niečiams pinigus, keršto.

Ir tą viską jie surado. Fašistai įsteigė 
“Lietuvių šelpimo * Komitetą” (tai jau 
turbūt bus penktas eilinis Amerikoje). 
Šį komitetą sudaro išimtinai fašistai, o 
prie jų prisiplakė ir Kl. Jurgelionis! Ko- 
mitetan įeina buvęs konsulas J. Budrys, 
buvęs konsulo “atašė” A. Simutis (da
bar p. Budrys farmeriauja, o “atašė” be
darbių eilėn atsidūrė), J. Tysliava, ir kiti. 
Šis komitetas ir atsišaukimą jau išleido, 
prašantį aukų ir aukų. Be to, kaip jau 
mes nurodėme, jis šitaip sako: “Komite
tas mano, kad dar nepasiųstos vilnie
čiams aukos turėtų būti tuojau paskirtos 
nukentėjusiems nuo tiranijos (pabėgu
siems pas Hitlerį smetonininkams.—“L.” 
Red.) šelpti ir gelbėti juos nuo pražū
ties.” •

Taigi jau daugiau negu aišku, kad virš 
10 tūkstančių dolerių, suaukoti vilnie- 

:čiams, dabar bus pervesti šitam “komi
tetui,” kuris juos perduos Jadvygai arba 
persiųs Vokietijon smetonininkams.

Jau net ir kunigų leidžiamas laikraštis 
“Amerika” dėl tokio fašistų žygio reiškia 
nepasitenkinimo.

“Amerika” mano, kad tai Smetonos 
švagerkos Jadvygos (Tubelienės) “infor
macijomis paskatinti, kai kurie veikėjai, 

, kaip ‘Tėvynės* redaktorius, pasimojo su
daryti grynai tautininkiškų veikėjų ko
mitetą ir reikalauti iš ‘gen. konsulato’ 
tų tariamų neišsiųstų aukų...” Toliau 

: kunigų leidžiamas laikraštis rašo, kad
“Aukas į konsulatą siuntė ne vien tauti- 
ninkai. Aukotojų didelę dalį sudaro ka- 

: talikai...”
Jeigu taip, tai katalikai neprivalo ty- 

* lėti. Jie privalo griežtai protestuoti prieš 
' tuos samozvancus fašistus, kurie dabar, 

sudarę savo komitetą, nori vilniečių au
kas sumaumoti arba sušerti jomis buvu
sius žvalgybininkus.

»
Mes puikiai žinome, kad šis komitetas, 

kaip ir kiti tos rūšies “šelpimo” komi-

•tetai, aukų iš visuomenės negaus. Bet jis 
gali pasigrobti tas aukas, kurioj jąų. y ra 
surinktos. Jis gali jas pasigrobti, jei vi
suomenė nestovės savo reikalų sargybo

je. ■
Prieš tūlą laiką “Vienybėje” tilpo atsi

šaukimas, prašąs aukų Smetonai į Ame
riką partraukti. Niekas nei vieno cento 
tam tikslui neprisiuntė, neaukojo. Fašis
tų balsas, vadinasi, nebuvo išklausytas 
ir jis nebus išklausytas. /

Kadaise Jurgelionis prašė SLA kuopas 
aukoti pinigus ir siųsti jas pabėgusiems 
pas Hitlerį smetonininkams. Nei viena, 
tačiau, SLA kuopa to prašymo neišklau
sė. Išmintingas, protaująs SLA narys 
pasakė Jurgelioniui: “Jei tau žvalgybi
ninkų gaila, tai tu pats aukok ir juos 
šelpk.”

Kadangi jiems tas viskas nepavyko, 
tai dabar šitie ponai fašistai sumanė 
įkurti “šelpimo” komitetą ir per jį vil
niečiams sudėtas aukas pasigrobti.

Tai yra šlykštus darbas ir jo Ameri
kos lietuvių visuomenė neturi toleruoti.

Laiškai iš Laisvos Lietuvos
Pirmadienis, Gruodžio 2, 1940

Londono žmones valo griuvėsius, paliktus vokie
čių bombų; ten kadaise stovėjo dideli pastatai.

“Gediminiečiai,” Jus Šaukia 
Į Muzėjų

Buvusi Lietuvos atstovybė Washing
tone išleido “labai svarbų” atsišaukimą. 
Ji prašo visus, kurie yra gavę po sme
toniškąjį medalį, atsišaukti ir susirašyti. 
Buvęs Lietuvos atstovas Amerikoje vadi
na visus smetoniškus kavalierius “gedi- 
miniečiais.”

Kam tie “gediminiečiai” šiandien rei
kia organizuoti, mums sunku atspėti. 
Gal buvusioji atstovybė surado^ gerą sen- 
štorį (pawn shop), kuris apsiėmė visus 
tuos medalius supirkti? O gal kokiais ki
tais sumetimais?

Mūsų patarimas “gediminiečiams”: 
Nejuokinkite pasaulio, nesiregistruokite 
ir meskite į šiukšlyną tuos smetoniškus 
medalius, kurie yra niekas daugiau, kaip 
brudas, kaip gėdos ir pažeminimo ženk
las.

Lietuva nusikratė gėdos—Smetonos, 
jūs, nusikratykite tų beverčių žibučių.

vyko stagnacija, vjsame kame, 
nes aukšti pareigūnai pasida
rė iš tinginių mokslo suole ir 
gyvenime, o kūrybingos jėgos 
negalėjo pasireikšti.

Sako, kad pas jus į Ameri
ką pribėgo daug smetonininkų 
ir jie jums ten akis dumia, 
kad dabar čia Lietuvoje jau 
pabaiga svieto. Netikėkit! 
Kaip dabar pas mus yra, tegul 
būna iki smert, nesimainytum 
nei su anglu, francūzu ar kt. 
kapitalistinės valst. piliečiu.

Tai tiek iš politikos.
Jūsų laišką gavom tik tą, 

kuris buvo siųstas oro paštu. 
Kitų negavom. Taigi jei dabar 
siųsit laišką, tai nepagailėkit 
sumokėti brangiau kelis cen
tus, tai vėl gausim. Aš su savo 
moteriške gyvenam pas ma
mą, Juozas gyvena pas savo 
moteriškės tėvus. Tėvas dabar 
būna pas mus, buvo pas tetą, 
jam koja skauda, tai dabar 
gyvena, iki koja užgis, pas 
mus, t.y. mamą. Tuom kart 
visi sveiki visoj giminėj. Su
die, teta, neužmirškit parašyti.

Kalvarija, 1940 m. spalių 
mėn. 3 d.

Jūs sūnus,
Vytautas.

Mano adresas:
Vytautas Navickas-Naujelis
S. Kalvarija 
Laukog. Nr. 8 
Lietuvos T.S. Respublika 
(SSSR)

darbininkams pakeltas atlygi
nimas ant 120 litų pinigais, 
bet ne tik pinigais, bet ir ja
vais ir kitais pridėčkais ant 
20 nuošimčių. Katrie dirba 
prie valdiškų darbų, tiems ir 
yra pakeltas atlyginimas, 
kiek, tai tikrai nežinau, bet 
yra šimtais pakeltas.

žmogaus pragyvenimas ga
liu pasakyti, kad mažai pa
brango, javai ir bulvės nieko 
nepabrango, tik mėsa ir svies
tas pabrango, kad ir ūkininkai 
moka už tai aukštesnes kai
nas. Už bekoną moka 35 litus. 
Karvės taip pat pabrango. 
Apie gyvulių gavimą nieko ne
galiu pasakyti, mes nieko ne
gavome, tik- pavaišviškiai ga-

vo po valdišką pievą, rudenį 
pranešta, kad galima mažaže
miams ir bežiamiams ganyti 
valdiškuose miškuose.

Laikraščio “Laisvės” gavo
me dar tik du numerius, dau
giau dar negauname. Gavome 
rugpjūčio pradžioj.

Pas mus jau yra sovietinė 
metrikacija. Pirma turi metri
kus sudaryti valsčiuje ir tada 
jeigu nori, tai gali eiti pas ku
nigą. Bažnyčios ir kunigai te
begyvuoja, kaip ir pirmiau. 
Drabužiai tai labai pabrango, 
du-tris kartus. Baigiame rašy
ti, esame sveiki ir pakol kas 
patenkinti šia valdžia. Siun
čiame geriausius linkėjimus.

Antanas Domeika.

Smeton minkai Trokšta Karo 
Prieš Lietuvą

“Keleivyj”,' “Vienybėj” ir

Badas Italijoj

Jungt. Valstijų agrikultūros depart- 
mentas gavo žinių iš Italijos, kad tam 
kraštui šią žiemą grūmos badas, jei ka
ras pasitęs. Italija šiandien yra užbloka- 
duota. Anglija neprileidžia tam kraštui 
nieko. 80 nuoš. Italijos importuojamų 
daiktų tapo nukirsta po to, kai Italija 
įstojo į karą. Viskas Italijoje labai pa
brango; daug būtinai reikalingų dalykų 
stokuoja, o kiti neįperkami. -

Labai galimas daiktas, kad mūsų kraš
to žemdirbystės departmentas skelbia 
tiesą. Galimas daiktas, kad ten badas 
bus—terios milijonus Italijos darbo žmo
nių.

Bet ar tik vienai Italijai tas grūmoja? 
Ne! Pažiūrėkim į Franciją, Vokietiją, 
Holandiją, Belgiją, Lenkiją—ten tas 
pats. Viskas brangsta, visko stokuoja. ' 
Ten žiema atneš milijonams darbo žmo
nių tą patį baisų likimą.

O .kaipgi bus su pačia Anglija? Ar 
ten jau viskas gerai? Ne! Anglijos žmo
nių laukia tas pats badas—imperialisti
nio karo išdavas. Vokiečių orlaiviai naiki
na Anglijos miestus, naikina fabrikus, 
maisto sandėlius, skandina laivus, gabe
nančius maistą iš užsienio; verčia į griu
vėsių krūvas darbininkų pašiuręs. Angli
joj taipjau grūmoja badas.

Badas grūmoja visiems kraštams, ku
riuos apėmė karo liepsna. Tai visai natū
ralus dalykas. Tai lauktas dalykas. Tai 
pasekmė kapitalistinės civilizacijos, kuri 
atgyveno savo dienas ir šiandien ji nie
ko geresnio žmonijai negali duoti, kaip 
tik karą ir badą.

Laimingos tos šalys, kurios nekariau
ja. Laiminga Lietuva, laiminga visa So
vietų Sąjunga, kad ji stovi nuošaliai to 
plėšikiško karo. Laiminga ir mūsų šalis, 
kuri dar nėra kare. Darykime viską,- kad 
ji tame kare dalyvumo neimtum kad Ame
rikos milijonams darbo žmonių netektų 
gyventi tuo gyvenimu, kokiu sudieu gy
vena milijonai jų brolių Europbje. ??

1

Tess Ballon, Woodhavene, 
gavo sekančio turinio laišką, 
nuo savo giminaičio iš Kalva
rijos. 
Teta!

Ęlausiate Teta, kaip mes 
dabar gyvenam Lietuvoje. Ge
rai. Mūsų Antanas išdūmė pri
sikrovęs pilnus čemodanus, 
bet mes to nesigailim, bi tik 
išvažiavo.. Nors aš ir buvau 
jaunalietuvis, bet man nepati
ko jo ir jo sėbrų pernelyg 
prikimšti pilvai ir kišenės, kai 
tuo tarpu tūkstančiai žmonių 
badaudami turėjo jų kišenes 
ir pilvus prikimšti. Reikėjo bū
ti aklam, jei to nebūtum pa
stebėjęs. Bet ką gali padaryti 
eilinis pilietis? Pavyzdžiui, 
mūsų viengungis notaras už
dirbdavo po 3-4 tūkstančius li
tų mėnesiui ir nežinodavo kur 
pinigų dėti, girtuokliavo, kor
tavo ir pan., o tokių f rūktų 
buvo Lietuvoje tūkstančiai, o 
neturingų vaikai eidavo mo
kyklon apiplyšę ir nedavalgę. 
Pats savo akim mačiau ir au
sim girdėjau, kai kartą vai
kas motiną vijosi ir šaukė 
“Mama, tu išeini į darbą, o 
man nepalikai nieko valgyti.’* 
O motina tik sudavė vaikui 
per kuprą ir nuvijo namo. Jos 
veido išraiškos neaprašys 
nieks.

Nemylėjo buv. Antano nie
kas. Ir man, jį pirmą) kartą 
pamačius, paliko prastas įspū
dis. Prabilo jis į mus iš bal
kono suglebusiu balsu, o jo 
burna tarp barzdos ir ilsų bu
vo panaši į vištos . . .

Susidarė įspūdis, kad matau 
sukvailėjusį senį, marionetę, 
kurį kaip IZosė už šniūrelio 
traukė, taip jis šoko. Po kal
bos, anot mūsų vieno laikraš
čio, Saladžiaus ir Grebliūno 
suvesti avinai šaukė valio, gi 
aš stovėjau tarp jų ir galvo
jau, kas gi juose galėjo kokį 
nors entuziazmą sukelti. O gal 
aplinkui mane buvo toki pat 
marionetės, kaip ir jų ‘‘va
das.”

žinoma, kol kas dabar pas 
mus didelio pagerėjimo nėra, 
bet per 3 mėnesius nieko daug 
negalima ir padaryti. Viena 
aišku, kad valstybė nusavino 
visas stambias pramones ir 
prekybos įįnones, ir ši pramo
nė ir prekyba, užuot nešus 
pelną, kitų prakaitu, keliems 
lėbautojams, neš tikras paja
mas, be kitų išnaudojimo, val
stybei, o ši, turėdama daugiau 
pajamų, galės geriau aprūpim 
ti savo piliečius materialiai, 
pakeldama jiems uždarbį, kas 
jau ir dabar padaryta, o taip 
pat galės geriau ir daugiau 
lėšų skirti švietimui,.o tuo pa
čiu pakelt piliečių moralinį ly
gį. švietimo srityje jau per šį 
trumpą laiką daug padaryta: 
įsteigta daug mokyklų ir vid. 
mokyklų suaugusiems. Kaip 
girdėti, dar bus plečiamas mo
kyklų tinkląs vaikams ir suau
gusiems. Gabieji, nors ir netu-
rėdami lėšų, galės mokslą iš
eiti. Gi anksčiau, turtingieji, 
kad ir po 2 ar 3 metus vienoj 
klasėj sėdėdami, baigdavo 
mokyklas ir užimdavo vietas, 
o tuo tarpu neturtingas nieko
negalėjo pasiekti. Užtai ir į- pjūčio 1 dienos žemės ūkio

v Ona Domeikaitė, So. Bos
ton gyventoja, gavo laišką 
nuo savo brolio Antano Do
meikos, iš Svedrių kaimo, 
Raudėnų pašto, Šiaulių apskri
čio, kurį prašo mus įtalpinti. 
Laiškas yra sekamo turinio:

Rugsėjo 21, 1940 
Miela Sesute Ona!

Atsiprašome mes visi, kad 
ilgai jums laišką neparašėme. 
Lietuvoj įvyko daug visokių 
perversmo dalykų. Dėl laiškų 
rašymo nežinau ar leidžia ar 
neleidžia. . . Pas mus žemes 
tai jau parceliudja. Visiems 
stambiems žemių savininkams 
dabar tepalieka tik po 30 hek
tarų. Katras turėjo 33 hekta
rus, pavyzdžiui, kaip mūsų 
Kinčius, jam tuos 3 hektarus 
paima prie parceliojamos že
mės, kad jam nebūtų daugiau, 
kaip 30 hektarų. Mūsų Juo
zui yra skirta 6 hektarai že
mės iš Kairio Vlado, tik dar 
neatmatuota. Man taip pat 
buvo skirta 6 hektarai, bet 
kaip man pačiam dalyvavu
siam žemės paskirstyme tai 
nebuvo gražu imti, kadangi 
žemės yra mažai, negali aprū
pinti mažažemių, randaunin- 
kų ir pusininkų.

Kur yra pavyzdingi dvarai, 
kaip Steponiškių, Dursenų, 
Triškių ir kitų, viso yra tokių 
virš 1,000 dvarų, tai tie lieka 
valdiškais ūkiais. Ten dirbs 
tie patys darbininkai — ku
mečiai, kuriems daugiau mo
kės. Tai tiek apie žemę.

Dėl darbininkų uždarbių, 
tai yra pakelta atlyginimai, 
tik nevienodai, pas ūkininkus, 
kurie tarnauja,' tiems yra pa
kelta 20 nuošimčių. Nuo rug-

kituose smetonistų laikraš
čiuose patilpo straipsnis: 
“Rusai Lietuvoje galvatrūk
čiais ruošiasi karui.” Straip
snis be parašo. Aišku, kad 
iš vieno načių-fašistų lietu
vių biuro išėjęs. Tai nauja 
agentūra, panaši, kaip bu
vusi Elta, tik josios propa
ganda bjauresnė, nes viskas 
teigiama Lietuvos nelaimei.

Iki pusei to straipsnio tie 
propagandistai rašo taip, kad, 
rodos, jiems karas negeisti
nas, kad tik rusai ruošiasi 
prie karo, prieš savo “drau
gus” nacius; rodos, siūlyte 
siūlo tokią išvadą, kad jeigu 
Lietuva dar tebebūtų sme- 
tonizmo-kapitalizmo saujo
je, tai jokio karo pavojaus 
nebūtų. Rašoma taip:

“Remontuoja Kauno tvir
tovę, kasa apkasus, tiesia

rie pasauliniam kare nuken
tėjo, dabar bijo, kad vėl 
“pirmoje eilėje nukentėtų.” 

>f čia jau pabaigia posmavę, 
kad rusai ruošiasi kariauti ' 
“prieš” nacius. Jau nesle
pia tų smetonistų spaudos 
biuras savo tikslo, savo no
ro. Jie no r, kad naciai pultų 
Tarybų Sąjungą. (Jie visa
da to norėjo, taip, kaip Ang
lija su Chamberlainu, su Mu- 
ssoliniu ir popiežium), čio
nai, antroj pusėj to straips
nio jau pradeda aiškinti, 
kad naciai sudaro pavojų 
“okupantams”; šie turi “ne
žmonišką baimę prieš vo
kiečius,” “bijosi vokiečių”; 
girdi, Sovietų Sąjunga per
eitą žiemą “pralaimėjo prieš 
suomius” (!?), “tai kas bū- 1
tų, jeigu tektų susidurti su 
vokiečiais?”

Pabaigoj to gyvatinio 
straipsnio jau ir žmonės ne- 

spėlioja, tenka panikos, nebijo karo,

spygliuotas tvoras. Tarp gy
ventojų panika.”

“Gyventojai...
prieš ką visa tai gali būti bet—“nemažiau laukia karo 
nukreipta.” Kas antras, tre- įvykių” (reiškia, jau ir tau- 
čias sakinys, vis kartojama, ragiečiai nebijo, nori, kad 
kad tarp žmonių karo pa
nika. Ypač taufagiečiai, ku-

Tauragė vėl būtų išgriau

Kas žinote apie tų rašti
ninkų biurą, praneškite per 
laikraščius: ar tai rašinėja 
J. Budrio “Lietuvos Gene
ralinis Konsulatas”, ar Ža- 
deikio “Lietuvos Pasiunti- > 
nybė” (kurią Vincas Jan- ' 
kauskas su “Vienybe” norė
jo parduoti ir pinigus pasi
dalinti už Lietuvos bonus), 
ar kita kokia “inteligentų” 
įstaiga. Žmonėms reikia tai 
žinoti,—žinoti, kam jie pini
gus aukauja į tris fondus: 
kunigų, socialistų ir tauti
ninkų. Ar šiaip, ar taip, tos 
aukos remia tuos ponus, o 
jie už tai veda nazišką pro
pagandą, neva tikėdami, s 
kad Hitleris jų paklausys ir 
užpuls daužyti Tarybų Lie
tuvą ir visą Tarybų Sąjun
gą ‘ \

J. Baltrušaitis. * j
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Galulaukėje stovi valstietis. 
Jis tik ką išvarė paskutinę va
gą ir, šluostydamasis kaktą, 
žiūri į arimą. Arklio išvagoti 
guli platūs pilkos žemės dirvo

nai. Valstietis pasilenkia ir at
verčia pilkos velėnos gabalą. 
Ir po ja pilka.

Jonavos valsčiuje žemė blo
ga. Kaip beplušo čia Valstie
tis, bet iš jos geresnio derliaus 
ištraukti taip ir nepasisekė. 
Kitoje upės pusėje gaudavo 
po 25-28 centnerius, o šitoje, 
jei jau būdavo 15 centnerių, 
tai sakydavo, kad derlius—ge
ras. O nuo daugelio ha tega
vo po 5—6 centnerius. Be to, 
ir centneriai čia ne toki, kaip 
TSRS: ne 100, bet tik 50 kilo
gramų. Apie tai, kad centne
ris—ne viena dvidešimtoji, bet 
viena dešimtoji tonos, Lietu
vos valstiečiai tik dabar suži
nojo. “Tarybų centnerio” tik
rasis svoris buvo slepiamas, 
nes tuo būdu buvo lengviau 
meluoti, kad Tarybų kolcho
zuose derlius menkas.

Tačiau ir ši pilka nederlin
ga žemelė nepriklausė Lietu
vos artojui. Apie Lietuvos val
stietį galima pasakyti, kad jis 
gyveno ne ant žemės, bet ša
lia žemės. Anksčiau, tiesa, ir 
jis turėjo tos pilkos žemės 
gabalą, bet už skolas ji jau 
seniai parduota iš varžytynių, 
ir valstietis šalia jos pasiliko 
skolininku ir vergu.

Marvelėje
Kunevičius. Jis 
na, ar jo šeima 
turėjusi žemės, 
jau niekuomet
Tačiau dvarininkė Zinevičienė 
Kaziui darbo visuomet suras
davo. Jis ardavo, sėdavo, akė- 
davo, pjaudavo, žiemą vežio
davo ir kirsdavo malkas. Taip 
jis dirbdavo nuo aušros ligi 
vėlybos nakties. Ir per visus 
metus jis niekuomet neuždirb
davo daugiau kaip šimtą litų, 
šimtą litų per metus! Ir jokios 
vilties ateičiai, jokios prošvais
tės.

Taip gyveno Kazys Kunevi
čius su žmona ir šešiais vai
kais. Be šviesos, be duonos, be 
žemės.

šalia kurios gyveno ir 
Lietuvos valstietis.

skurdo

Užusa- 
p arti ją

gyvena Kazys 
net neatsime- 
kada nors yra 
Pats jos tai 
nėra turėjęs.

Marija Skromova iš 
lių kaimo į komunistų 
įsirašydino 1931 metais. Tre
jus metus Jonavos valsčiuje ji 
dirbo. Nors policija ją nuolat 
sekė, bet protinga moteris vei
kė taip atsargiai, kad jos nie
kaip negalėdavo nutverti. Ir 
tik 1934 m. ją pačiupo. Tai 
buvo gruodžio 7 d. • Gavusi 
mieste literatūros, Skromova 
ją susirišo į ryšulėlį ir ėjo na
mo, į kaimą. Pakeliui ją kaž
kas pasivijo. Taip .pat pasiro
dė kažkoki žmonės ir iš šono. 
Skromova buvo išduota.

Ją tardė žaliame namelyje, 
kur gyveno vietinės žvalgybos 
viršininkas. Apeliaciniai rū
mai ją pasmerkė kalėti pus
penktų metų. Tą laiką ji at- 
kalėjo.

Pasitaikė- proga su Marija 
Skromova susitikti kaip tik ta
me pačiame žaliajame name
lyje 1940 m. rugsėjo mėnesį. 
Prie durų vėjas blaškė baltą 
popierio lapiūkštį, kuriame 
buvo parašyta — “žemės Ko
misija.”, Paskutinės rudens gė
lės šildėsi sustingusioje saulės 
šviesoje. O šito jaukaus, taip 
nieku nepanašaus į policijos 
prietaringą landynę, namelio 
kambariuose komisija dalino 
valstiečiams žemę. Prie stalo 
sėdėjo komisijos pirmininkė 
Skromova ir keturi Jonavos 
komunistai — bernai ir maža
žemiai valstiečiai — komisi
jos nariai. Gretimame kamba
ryje buvo agronomai ir mati
ninkai. Ant stalo gulėjo pla
nai ir bylos su dokumentais.

Tą dieną komisija baigė pa
skirstymo darbus žemės, pa
verstos valstybiniu žemės fon
du. šitame kambaryje buvo 
peržiūrėta pusantro tūkstančio 
prašymų, 
ryto ligi 
per parą 
prašymų.
žiūrėjimas. Argi negalima ap
sirikti, dirbant tokį didelį ir 
naują, visiškai naują darbą!

Vis dėlto šešis šimtus prašy
mų komisija atmetė, nes juos 
buvo padavę žmonės, kuriems 
žemė visiškai nereikalinga, 
viengungiai, kuriems daug ne
reikia, arba net ir tikriausi 
sukčiai, štai, pvz., Osipas Ane- 
semenko, kulokas, samdė ber
nus, turi dešimt ha geros že
mės ir dar jos prašė. Jam ne
davė. Arba štai popas Semio- 
novas, buvęs baltagvardietis 
karininkas ir paskui pasidaręs 
popu. Apie tokį ir kalbėti ne
tenka. • ’

kino su savo buvusiu “butu, 
kurį jam 'Zinėvičienė vis dėlto 
buvo davusi. Kazys pasižiūrė
jo į žaizdrą, kuriame jis tega
lėdavo išsivirti bulvių, į sukly
pusias skylėtas grindis, .gurio
mis bėgiojo jo vaikučiai, į su
puvusius grįtelės sienojus, 
kiauras sienas, sulūžusius 
lūs. Viskas čia bloga, tik 
geras: juk tiek skylių, 
plyšių !. . . .

Zinevičienei iš visų jos 
ro trobesių paliko vieną namą, 
ir ji taip pat persikrausto. O 
jos buvusiajame bute apsigy
veno Kunevičius ir bernas 
Dranseika.

Laiškas iš Kubos

KienoKas gi valdė žemę? 
rankose ji buvo?

Šimtai kraugerių — 
ninku, bajorų, spekuliantų, 
aferistų žemę atėmė iš tikrojo 
jos šeimininko, Lietuvos vals- 
tįečio. Ir šitai jie atliko be 
ypatingo vargo. Pats svarbiau
sias — Smetona dvarus gauda
vo tiesiog “dovanų.” Ir šitoms 
“dovanoms” pinigai būdavo 
renkami priverstinai pagal są
rašus.

Smetonos žmonos sesuo pir
ko dvarą, bet iš žemės banko 
gavo paskolą “be grąžinimo.” 
Ministeriui pirmininkui Mer
kiui ligi “normos” trūko 75 
ha, ir juos premjerui mielai 
dovanojo vyriausybė.

Stambų ūkį pirko ir preky
bos departmento direktorius 
Norkaitis. Pinigus tam reika
lui jis surinko kyšiais. Už 100,- 
000 litų jis perspėjo pirklį 
Kamberį, kad bus pakeltos cu
kraus kainos. 200,000 litų jis 
gavo iš prancūzų tabako fir
mos, kuriai jis pažadėjo mono
polį. Apie šiuos ir daugelį ki
tų kyšių gerai buvo žinoma 
smetoniškajai p r o k u ratūrai, 
bet ji bylą numarino, “nes trū
ko nusikalstamumo įrodymų ir 
nebuvo nusikalstamojo darbo 
sudėties.”

Kitas sukčius — Martynas 
Yčas ir jo kolegų — apgavikų 
kompanija, būdami Prekybos 
ir Pramonės Banko valdybos 
nariais, savo žmonų vardu ati
dengė kreditus ir pavogė 
000 litų, fiktyviu vieno 
ko pirkimu jie valstybės 
dar nuskriaudė pusantro 
jono litų sumai. Dalykas
lo aikštėn, ir 1938 m. buvo 
pradėtas tardymas. Tačiau 

‘ byla buvo sprendžiama tiktai 
1939 m. ir “dėl įsisenėjimo” 
Yčas nuo bausmės buvo atleis-

dvari-

suo-
oras 
tiek

dva-

Kaziui davė du kambarius. 
Puikūs, šviesūs kambariai su 
dideliais langais, paliai ku
riuos 'auga laukinės vynuogės, 
su darželiu, kur be jokio pa
vojaus gali linksmai žaisti jo 
jauniausioji dukrelė.

•Kazys pasidėjo ant žemės 
savo ryšulėlį su daiktais ir dai
rosi. Vaikai išnešė popierių 
nuoplėšas, nušlavė grindis, nu
valė dulkes. Kazys atsistojo 
prie lango ir įsmeigė žvilgsnį 
į vidudienio saulės nužertus 
laukus, šiandien ji šviečia 
kažkaip ypatingai šviesiai, šil
do kažkaip ypatingai šiltai. . .

Albinas Survila visus ; tris
dešimt metų gyveno svetimoje 
žemėje. Dabar dešimt tos že
mės hektarų perėjo į jo ran
kas. Rytą iš Jonavos atvažiavo 
žemės komisijos pasiųsta bri
gada, kuri atsivežė teodolitą. 
planus ir kitus matavimo įran
kius.

Albinas pasiėmė kirvį, kas
tuvą ir išėjo su brigada. Jis 
nuėjo ligi kryžkelės ir sustojo, 
čia?

Komisija dirbo nuo 
ryto, apsvarstydama 
po 100 ir daugiau 
Po to prasidėjo per-

Matininkas Soročkinas pat
virtinančiai linktelėjo galva. 
Jis išvyniojo planą, ir popie- 
ris sušiureno vėjo vėduoja
mas. Į planą sužiuro brigados 
nariai, agronomas ir vietinis 
girininkas. Ir Albinas prisiar
tino prie plano. Įdomu juk 
pamatyti, kaip plane atrodo jo 
žemė!

Už tai Anatolija Laurinavi
čienė, anksčiau turėjusi du ha, 
gavo dar 8.2 ha. Bernas Jo
nas Ganickas, kuris visiškai 
neturėjo žemės, dabar gavo 
10 ha. Buvo atsižvelgiama į 
kiekvieno prašytojo šeimos 
reikalus. Komisija stengėsi 
prašytojams duoti žemę ar
čiau namų ir viename sklype.

Viskas jau paruošta žemės 
dalinimui. Sudaryta sklypų 
planai, prie kurių pridėti ko
misijos nutarimai. Pirmoji bri
gada išvyksta dalinti žemės.

Kazys Kunevičius atsisvei-

600,- 
ban- 
iždą 
mili- 
iški-

Štai, kam priklausė žemė,

Matininkas brigadai parodė 
plane sklypo ribas. Jonavos 
komjaunuoliai, atvykę į talką, 
ėmėsi matuoklės. Albinas at
siklaupė ir pradėjo kasti kap
elų. Tai buvo pirmas jo dar
bas jam duodamoje žemėje.

Ant trikojo pasidėjęs planą, 
matininkas įsmigo į' teodolitą. 
Albinas pagarbiai pasitraukė į 
šalį. Komjaunuoliai
matuoklę. Jie atmatavo 
metrų, paskui dar 20 ir 
20.

Survila ėjo greta jų ir
bėjo, kaip guviai dirba tie jau
nuoliai, kaip tiksliai jie atma
tuoja žemę, kurios jis taip 
troško, kuri jam tokia 
ma....

Karšta džiaugsmo 
dabar užliejo Lietuvos
čių širdis ir jose gimdo naujus 
nuostabius jausmus ir mintis.- 
Mintis apie ateitį, kuri jau 
šiandien prasidėjo.

E. Vilenskis.
“I z vi esti jos”

Havana 
Drauge D. M. Šolomskai!

Pirmiausiai pareiškiu Hava
noj, Kuboj, gyvenančių lietu
vių džiaugsmą, kad mūsų tė.- 
vynė Lietuva sulaukė laimin
gos išeities, kad jau Lietuvoj 
darbininkus niekas daugiau 
neskriaus, kad jie nekęs jokių 
paniekinimų, kaip būdavo prie 
Smetonos režimo.

• Labai širdingai ačiū tamstai 
už tokias brangias dovahas, 
kurias mes nuo tamstų gavo
me. Du kartus gavome knygų 
siuntinius ir tamstų laiškutį. 
Labai malonu, kad mus nepa
mirštate. Su mielu noru skai
tome mes tas knygas. Visi da- 
linamies, vieni perskaito, ima 
skaityti kiti. Taipgi mums la
bai patiko dienraštis “Laisvė.” 
Gaila, kad negalime prenume
ruoti, mūsų gyvenimas labai 
apgailėtinas.

Mažai lietuvių čia randasi 
ir tie po visą Kubą išblaškyti, 
štai siųsiu į Matnahza tamstų 
knygučių, nes ten gyvena pen
ki lietuviai. Jiems tamstų 
knygos patiks. Pasiųsiu ir į 
mainas, nes ten irgi yra keli 
lietuviai. Kaip tik sulauksiu 
nuo tamstų knygų, tai ir pa
siųsiu. Aš taip pat noriu, kad 
mūsų lietuviai susipažintų, kas 
yra darbininkiška spauda ir 
kas yra darbininkų prispau
dėjai.

Kūbon lietuviai pradėjo va
žiuoti 1923 metais. Tuomet 
buvo daugiau lietuvių, nepri- 
skaitant Lietuvos žydų, jie tu
ri savo atskirą susivienijimą, 
taigi lietuviai važiavo iki 1927 
metų. Tais laikais dar buvo 
lengviau įvažiuoti. Tada Ku
boj lietuvių siekė apie 300. 
Vėliau tapo suvaržyta emi
gracija. Sustojo lietuviai atva
žiuoti, pirmiau atvažiavę pra
dėjo retėti. Kas galėjo, tai 
grįžo į Lietuvą, dažnai su gi
minių pagelba iš Jungtinių 
Valstijų, kiti surado būdus 
persikraustyti gyventi į Jungt. 
Valstijas.

Tais laikais dar Kuboj maž- 
nėjo geriau pragyventi, neda
rė skirtumo ar tu ateivis, ar

■■■■■r—-r!!.--.' ... J ' !

Įima pristatyti haiijtis liudinin
kus.

Ypatingai reikalingas pa
tvarkymas liečia kvotimą, ku
rį prašytojai turi išlaikyti. 
Dabar Komisijonierius Immi
gration and Naturalization tu
ri teisę nustatyti, kiek ir ką 
aplikantai turi žinoti. Kvoti
mai visur bus vienodi, klausi
mai lies gyvenimo vietą, gerą 
moralinį stovį, Jung. Valstijų 
Konstituciją ir pan. dalykus.

Permainos įstatyme, kurios 
liečia mažamečius, yra svar
bios. Viename atsitikime, Am
erikos pilietis gali iš tėvynės 
prasišalinti sulaukęs 18 m. 
amžiaus. Pirmiaus nebuvo ga
lima to daryti pakol pilietis 
nesulaukė 21 m.

ištiesė
20 

dar

ste-

arti-

banga 
valtie-

London, lapkričio 28. — 
Vokiečių oro bombos pade
gė vieną didelį sandėlį Lon
done ir apardė vieną ligoni
nę.

gfįžta gyvėhti iimgt. Valsti
jose afba vienoj jos Valdomų 
vietų prieš jo 16 metų girhta* , 
dienį, arba jeigu jis sugrįžta 
pervėlai prisilaikyti prie pen
kių metų reikalavimo prieš su
laukiant 21 m., 
pilietybę.

Šitas neliečia 
čio tėvo, kuris 
Valstijų 
koniškoj 
firmoj.

Kitaip 
čiais, kurie tarnauja armijose, 
svetimų valdžių. Jie praras 
pilietybę, jeigu jie taps pilie
čiais kitos šalies, būdami tos 
šalies armijoj. Jegu tampa pi
liečiais svetimos šalies, bet no
ri atgauti amerikonišką pilie
tybę, jie gali sugrįžti atgal į 
Jungt. Valstijas’ kaipo nekvo- 
tiniai imigrantai, išpildydami 
imigracijos įstatymus iš 1917 
m. ir 1924 m.

Sulig nesenai pravesto Atei
vių Registravimo Įstatymo, visi 
naujai atvykę imigrantai turės 
paduot pirštų - įspaudas dėl 
įdentifikavimo ir rekordams.

Tik viena permaina padary
ta naturalizavimo kainose. Re
gistravimo certifikatas Kaš
tuos $18 vieton .$10 su sausio 
12 d., 1941 m. z

FLIS Common Council.

jis prabas jo

elgiamasi su pilie-

Amerikos

Kaina 75c Kvorta

SELF-INSTRUCTOR
Parašė Dr. J. J. Kaš^iaučius

Jung. 
amėri- 
biznio

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

TeL Evergreen 8-7179

žiemos laiku 
kai jau sulau- 
tai galima sa- 
darbo nėra, 
malonūs lietu-

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

TeL Triangle 5-3622

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. KaSklau&os

NELAUKITE 
kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da 

bar, kad negauti slogų.

vaikus pilie- 
dirba 

valdžiai arba 
įstaigoj ar

vietinis, turėjo teisę dirbti. 
Bet nuo 1933 metų įvedė pro
centą ir visai ateiviams atėmė 
teises, kas dirbo, tai buvo pa- 
liuosuoti. Palikome visai be 
jokių teisių. Mūsų gyvenimas 
pasidarė labai sunkus ir nesi
mato išeities, ką mes sulauksi
me. Liko keli lietuviai visai 
be darbo ir be lėšų, nebeturė
jo ką už butą mokėti. Privers
ti buvome ant laukų gyventi. 
Mažas mūsų skaičius, kurie 
per didelį storojimasį dar tu
rėjome susikrovę kelis centus, 
dar kaip nors sudūreme galą 
su galu. Dar 
šiaip taip, bet 
k i am e vasaros, 
kyti, kad visai

Tai matote,
viai, mes jieškojome laimės, 
bet laimės jieškodami surado- 
me! skurdą ir vargą; tai tokis 
mūsų čia gyvenimas.

Malonus drauge, aš čia 
tamstai nonų parašyti kas dėl 
organizacijos. Taip, pas mus 
yra vieni labai palinkę susi
dėti su ukrainais-baltrusiais, 
nes jie turi kliubą. Narys turi 
įnešti vieną dolerį įstojimo, 
pirmą mėnesį, o vėliau moka 
po pusę dolerio į mėnesį. . . 
Pas mus yra labai trokštančių 
būti nariais to kliubo... Tas 
gerai. . . Ukrainai labai džiau
giasi, kad jų tėvynė taippat 
pasiliuosavo iš po lenkų šlėktų 
jungo. Bet yra ir keblumo pri
gulėti, ypatingai kai netenki 
darbo. Kiti mes norime prigu
lėti prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos, kuri siunčia mums 
knygas, žurnalą, kad jums už 
tai užmokėti, nes ir jums vel
tui neatseina taip geros kny
gos ir žurnalas. . . Mes nori
me būti tamstų Draugijos na
riais, kiek galėsime, tiek atsi
lyginsime. Kaip tik gausime 
nuo tamstų knygas, tai pra
nešime nariams, kad atsiimtų. 
Gal būt geriau bus ir grįžti 
Lietuvon, kada būsime organi
zacijos nariais.

Tai tiek apie lietuvių gyve
nimą Kuboj. Likite sveiki ir 
prašome vėl mus neužmiršti.

Jonas.

Kita permaina liečia pilie
tybę mažamečių, kurių, tėvai 
tampa piliečiais kitų šalių. Pa
rūpina, jog nors tėvai prisie
kia ištikimumą kitai šaliai, 
mažametis vaikas, gyvenantis 
užsienyje su tokiais tėvais, lai
ko savo amerikonišką piliety
bę, nepaisant, ar įgyta natura- 
lizavimu ar gimimu; bet jis 
turi sugrįžti į Jung. Valstijas 
pastoviam apsigyvenimui prieš 
jo 23 metų gimtadienio. Jeigu 
jis taip nedaro,, bus manyta, 
jog jis nenori laikyti ameriko
nišką pilietybę ir jis ant visa
dos negalės jos reikalauti.

Pametimas pilietybės ilgu 
apsigyvenimu užsienyje aiš
kiau išdėstytas. Dabar laiko
ma, jog natūralizacija praras
ta po 2 metų nepertraukiamos 
rezidencijos toje svetimoje ša
lyje, iš kur Amerikos pilietis 
paėjo, jeigu, sulig tos šalies 
įstatymų, jis vėl paėmė tos ša
lies tautybę. Jeigu jo gimtinė 
šalis neturi etokių įstatymų, 
tai jis nepraranda
pilietystės per tris metus. Po 
5 metų nepertraukiamos rezi
dencijos bet kurioje šalyje, jo 
amerikoniška tautybė auto
matiškai baigiasi. Yra neku- 
rie išėmimai — atstovai ame
rikoniškų tikėjimiškų, moksliš
kų, apšvietos ir labdaringų 
įstaigų ir Amerikos biznio fir
mų.

Vaikas, gimęs užsienyje po 
gegužės 24 d., 1934 m., tė
vams, vienas iš kurių yra Am
erikos pilietis, tampa pilie
čiu gimimu, jeigu jis prisilai
ko prie nekuriu parūpinimų. 
Pirma, pilietis tpvas prieš vai
ko gimimą, turėjo gyventi de
šimts metų Jungt. Valstijose 
ar vienoje jos valdomų vietų, 
ir per penkis metus iš tų de
šimts metų^ po jo šešioliktų 
metų. Antra, vaikas pasilaiko 
jo stovį, kaipo pilietis, tik jei
gu jis gyvena Jungt. Valsti
jose ar vienoj jos valdomų 
vietų, per iš viso penkis me
tus tarpe 13 ir 21 metų am
žiaus. Trečia, jeigu jis nesu

Naujas Tautybės Įstatymas Eina Galėn 
Sausio 12 d., 1941 m.

Valgykite 
MEDU

seni įstatymai pertaisyti, bet 
viskas aiškiau išdėstyta ir nėr 
jokio atkartojimo.

Naturalizavimo p rd vilegija 
pateikta kitoms rasėms, netik 
baltom ir juodom. Indijonai, 
eskimosai ir “aleutians”, gimę 
už Jung. Valstijų ribų, dabar 
gali tapti Amerikos piliečiais, 
jeigu sutinka su kitais reika
lingais parūpinimais.

Svarbi permaina liečia ap
sigyvenimo reikalavimą dėl 
natūralizacijos prašytojų. Įsta
tymas pavėlina ateivį, kuris iš
gyveno šešis mėnesius valsti
joj, vieton apskričio, kaip se- 
niaus buvo reikalaujama, pa
duoti prašymą. Ir pirmu kartu 
paaiškina, jog aplikantas ne-, 
gali apleisti Jung. Valstijas 

to pasirašymu spalio 14 d., jis j per daugiau šešis mėnesius 
tarpe išpildymo aplikacijos 
dienos iki tapimo piliečiu. Jei
gu aplikantas išbus užsienyje 
ilgiau šešis mėnesius, bet ma
žiau vieno meto laiką, bus ma
nyta, jog rezidencija per
traukta; jeigu išbūna virš me
tą laiko, tai jis aiškiai per
traukė rezidenciją.

Naujas įstatymas dabar pa
vėlina prašytojui jieškoti pi
lietybės popierų arčiausiame 
natūralizacijos teisme, ir ne 
apskrityje kur jis gyvena. Ir 
prašytojui nereik laukti 90 
dienų tarpe padavimo jo pra
šymo ir jo galutino išklausy
mo, kaip pirmiau buvo. Dabar 
reikės laukti tik 30 dienų.

Kitas pageidaujamas pakei
timas liečia liudininkus. Natū
ralizacijos prašytojo piliety
bės prašymas neatmestas, jei
gu jo liūdininkai neteisingai 
prisiekia, jeigu aplikantas jais 
pilnai pasitikėjęs. Vieton ne
tinkamų liūdininkų, dabar ga-

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga* 

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

m.

Per septynis metus eks- 
, pertai dirbo ant Tautybės

Kodekso, kuris pradės 
veikti sausio 12 d., 1941 
m. Kodeksas turi daug 
pakeitimų kaslink įgijimo 
ir praradimo pilietybės.
Tautybės Kodeksas iš 1940 
panaikina visą pirmiau eg

zistuojančią federalę legisla- 
ciją apie pilietybę, naturali- 
zavimą ir prasišalinimą iš tė
vynės. Jis pradeda veikti sau
sio 12. d., 1941 m. Sunkus 
darbas, pritaikinimo visos tau
tybės legislacijos į vieną, pil
ną sistematišką įstatymą, tęsė
si per septynis metus po Vals
tybės Sekretoriaus, Generali
nio Prokuroro ir Darbo Sekre
toriaus priežiūra. Su preziden-

tapo įstatymu.
. Daug patvarkymų apie tau
tybę ir pilietybę palikti ir pri
dėti prie naujo įstatymo; keli

Rankvedys angliškai kalbantiems mo
kytis lietuviškai, užvardytas SELF
INSTRUCTOR bus gatavas prieš ka 
ledas.

Dalie Jungt. Valstijų karių, nuskirtų siuntimui į Honolulu, Hawaii, eina į laivų 
kelionei.
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Tai puiki kalėdų dovana Amerikoje gi
musioms lietuviams, norintiems mokytis 
lietuviškai. Storoka knyga, stipriais apda
rais, telpanti j kišenių, patogi nešiotis. 
Kaina $1.50.

Kurie turite surinkę užsakymų, prašo
me tuojau prisiųsti. Kaip tik knyga bus 
gatava, mes tuojau norime ją išsiųsti užsi
sakiusiems.

Reikale užsisakymo knygos prašome 
kreiptis šiuom adresu:

“Laisves” Administracija
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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Minersville, Pa
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Paterson, N. J

150

Nashua, N. H

Lillian
Charley 

lapkr.
visą eilę 

(mainie- 
atsiskyru-

3U- 
ant

L.M.S. leidiniai atžymėti žvaig
ždute (*).

Tai 
istorinis dokumen- 
čia lietuvių gyve- 
čia nuveikė ir tt. 

mūs ateities istori-

Jusaitis, Juozas Bart-
Andrius Varnagiris 

gimęs), Juozas Šnieč- 
Vincas Matusevičius.

darbininkų 
nebuvo akiplėšos.

J. Ramanauskas.

apie jų

MEILES RYKŠTE. Eilės ir juo
kai. Tragi-komedija trijų aktų 
formoje. Parašė Hokus Pokus. 
Suvaidinimui reikia 6 asmenų: 4 
v., 2 m. Kaina 15c.

FARMAZONAI. Trijų aktų ko
medija. Vertė Juozas Kačergis. 
Suvaidinimui reikia 15 asmenų: 
7 v., 8 m. Kaina 35c.

*VIS PAMOKYTI. Dviejų veik
smų komedija. Parašė Ernest C. 
Duben. Vaidylų 10: 5 v., 5 m.

Kaina 35c.
KONTROLIS. Vienaveiksmė 

komedija. Iš A. Rudenchovo su
lietuvino J. Z. Vaidylų — du vy
rai ir dvi moterys. Kaina 25c.

AŠ NUMIRIAU. Vieno veiksmo 
juokai. Parašė J. Mesnickis. Juo
kų iki sočiai. Suvaidinimui rei
kalingi 5 vaidylos: 4 v., 1 m.

Kaina 25c.
BAUDŽIAVOS NUOTAKOS.

Penkių veiksmų drama iš bau
džiavos laikų Lietuvoj, su daino
mis ir šokiais. Parašė VI. Golu- 
bokas, vertė Pr. Kvederas ir Al. 
Marma. Suvaidinimui reikia 19 
asmenų, choro.

Atskiros kopijos kaina 35c.

Parašė Senas Vincas

Viešnia Nuo Marso
(Tąsa)

Jos buvo įsitikinusios, kad kaip tik 
vyrai paims vadovystę į .savo rankas, 
tuoj pradės kariauti ir jų 20 metų kūry
ba vėl bus sugriauta, sudeginta, sunai
kinta ir viskas paversta į griuvėsius. Jos 
pasiryžo augštai iškėlusios savo idealo 
vėliavą apnešti aplink visą žemės ka
muolį ir sukurti naują pasaulį ant tvir
tai išmūryto—dorovės, lygybes, brolybės 
ir visos žmonijos meilės pastato.

“Ir štai, po dviejų šimtų metų, po ne- 
atvangios pokarinės kūrybos, jau buvo 
atsteigta viskas tas, kas buvo ir prieš 
karą. Dundėjo traukiniai, plaukiojo lai
vai, lakstė orlaiviai, bėgiojo automobi
liai, veikė telegrafai, telefonai ir radijai. 
Veikė fabrikai, kasyklos, aliejaus pum- 
pos ir visas judėjimas buvo sudedamas 
ne ant pelno ištroškusio aukso dievaičio 
stalo, bet ant visos žmonijos gerovės au
kuro.
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“Vienok, atsteigus visą prieškarinę 
kultūrą, techniką, civilizaciją, apšvietą 
ir net pralenkus tai, pasijusta neišven
giama pinigo tarpininkystė, o su ja ir 
senoji pelno sistema ir neišvengiamas ki
tas karas!

“Juk viena tauta turi vienas gyveni
mo reikmenis, antra—kitas. Mainant
daiktą ant daikto, prekę ant prekės, aug-
menį ant augmens—neišsilygina sąskai
tos ir viena tauta lieka nuskriausta. Rei
kėjo jieškoti išeities, kad pinigas, su
grįžęs vėl ant rinkos, nepaverstų į griu
vėsius naujai išbūdavote didžiojo idealo 
pamatus. Kad tie didingi ir gražūs idea
lai nebūtų pažeisti, reikėjo rasti išeitis. 
O ta išeitis radosi tiktai vieno, visų 
tautų seimo atstovų rankose.

“Ir tikslas buvo atsiektas. Į seimą 
važiavo 150 moterų! Moteris, kuri
savo pečių išnešė didžiulę karo naštą, 
kuri viską atsteigė ir išbudavojo... Kuri 
išsigelbėjo save ir išgelbėjo visos žmoni
jos gyvybę nuo žvėrių ir bado... Mote
ris, kuri pasiryžus išbudavoti .visai nau
ją pasaulį... Kuri pasišventus sukurti 
viso pasaulio tautose vieną, visos žmo
nijos meilės židinį—atvažiavus į seimą, 
buvo pasiaukojus savo galvą padėti, ne
gu savo idealo išsižadėti!

“Seimas tęsėsi du metus iki tapo atras- 
•ta kelias į naują gyvenimą, į geresnę at
eitį, ir "parašyta naujos tvarkos konsti
tucija, kurios pamatiniai punktai skai
tosi sekamai: -

1) Visos ant mūsų žemės esančios tau
tos, kaipo savistovės, pasinaikina ir tik, 
kaipo atskiros valstijos, susijungia į vie
ną šeimyną, į vieną valdymosi formą ir 
po viena vėliava.

2) Tautos arba valstijos nepraranda 
savo autonomijos, turi teisę savo tau
tos reikalais rūpintis, savo tautos kalba 
kalbėtis. Bet tautos autonomijos valdy
mosi forma, prie jokių aplinkybių, ne
gali nutolti nuo centralinės valdymosi 
formos ir jos vidujiniai reikalai negali 
išeiti iš centralinės vyriausybės ribų, ku
ri rūpinasi visos žmonijos reikalais ly
giai ir bešališkai.

3) Kiekviena tauta turi teisę kalbėti 
savo tėvų kalba, leisti laikraščius bei 
knygas; turėti savo meną, tradicijas, 
gerbti savo tėvų papročius; turėti rank- 
vedžius ir mokinti savo vaikus prigim
ta kalba mokyklose. Bet šalę savo kal
bos, yra būtinas reikalas, kad mokiniai 
būtų mokinami netik kalbėti, bet* skai
tyti ir rašyti centraline kalba, kurią pa
tys žmonės išsirinks iš 150 tautų vieną, 
populiariškiausią ir plačiausiai išsiplati
nusią kalbą. Ta kalba bus rašoma visi 
įstatymai, patvarkymai, kalbama visuo
tinuose seimuose ir visos žemės parla
mento rūmuose.

t
I

II

Iš Ko Susideda Centraline Vyriausybė?
1) Kiekvienos tautos piliečiai, išrinkę 

iš savo tarpo vieną pilietį, pasiunčia į vi
sos žemes sostinę, kaipo savo tautos at
stovą ir parlamento narį, kurio pareiga 
yra rūpintis ir savo tautos ir visos žmo
nijos reikalais—tarnauti visai žmonijai

2) Tie visi 150 tautų atstovai, suvažia
vę į centralinę sostinę, sudaro centralinę 
vyriausybę. Jų pareiga yra: atstovauti 
savo tautą, rūpintis visos žmonijos ge
rove ir bešališkai spręsti visos žmonijos 
reikalus. Jie leidžia įstatymus, daro įne
šimus, riša klausimus ir rūpinasi valsti-

u.d-u (Apysakaitė)
jų, o kartu ir visų žmonių reikalais. Bet 
jų išleistas įstatymas, patvarkymas ar 
išrištas koks painus, svarbus klausimas, 
neįeina į galią, kol jo neužtvirtina visos 
žemės piliečiai, visuotinu balsavimu.

3) Tautos renkasi savo reikalams vesti 
i prezidentus, apskričių atstovus ir siunčia 

į savo tautos sostines, kad jie tvarkytų 
tautos reikalus, tarnautų visos žmonijos 
gerovei ir nenutoltų nuo centralinės vy
riausybės tvarkymosi formos. Tačiaus 
prie jokių aplinkybių negali atsirasti tau
tos vyriausybėj toks žmogus, kuris už
simanytų tapti visos tautos vadu, kara
lium ar kitokiu valdonu. O jeigu ir visa 
tauta palinktų įsigyti tautos vadą ir vi
są galią pasimotų pavesti į vieno.žmo
gaus rankas, kas reikštų nesiskaitymą 
su centraline valdymosi forma—visa tau
ta tampa suspenduota ir patraukta atsa
komybėn už betvarkės kėlimą.”

Tai atpasakojus, marsietė kiek atsi
kvėpė, patogiau atsisėdo ir, tarsi, jaus
damos! vaikinui dar esanti skolinga, tęsė 
savo pasakojimą:

“Tai ve, vaikine, kas privertė mūsų 
pokarinę kartą, teisingiau pasakius—mo
teris, jieškoti išeities, kad įstatytį pa
saulį visai į naujas tvarkymosi vėžes? 
Tai tik buvo parodyta ta linkmė, kuria 
jaunoji karta eidama galėjo žygiuoti prie 
to didžiojo idealo—visos žmonijos mei
lės!

“Ir tik po tūkstančio metų, einant kar
tai iš kartos, nepametant to idealo link 
vedančio kompaso, nepaleidžiant iš ran
kų išdidžiai plevėsuojančios vėliavos— 
pilnus idealas tapo atsiektas.

“Dabar pas mus nėra pei dejonių, nei 
ašarų, nei pono, nei vergo; nei išnaudo
tojo, nei išnaudojamo. Mes gyvename di
džiuliame grožės darže. Išnyko karai, 
žudynės, skriaudos, o jų vietoj pražydo 
pilname savo gražume dorovė, brolybė, 
lygybė, laisvė ir visos žmonijos meilė 
mūsų širdyse.”

“Tas labai gražiai skamba. Bet kaip 
tas moterų seimas išrišo pinigo klausi
mą?” pasiteiravo vaikinas.

“Kada tapo palaidota privatiška nuo
savybė, tai ir pinigas, atgulė į tą patį ka
pą. Žemė priklauso visai žmonijai, o 
žmonija—žemei. Niekas pas mus nedir
bama, neauginama dėl pelno, o tik dėl 
visos žmonijos gerovės ir tik tiek, kad 
nieko niekam netrūktų, kad visu kuom t 
kiekvienas žmogus būtų .aprūpintas. Vie
nas žmogus dirba visos žmonijos gero
vei, o visa žmonija vieno žmogaus gero
vei.

• “Nėra pinigo—nėra nei pelno, o kuo
met nėra pelno—nėra už ką ir kariauti. 
Kariškas ginklas, kareivio mundiera, ka
riški kryžiai nuo generolų bei admirolų 
krūtinių atgulė į vieną kapą su priva
tiška nuosavybe ir pinigu.”

Tokiais tai žodžiais marsietė užbaigė 
savo pasakojimą, pašlijo prie vaikino, o 
vaikinas prie jos. Pušys niūniavo savo 
paslaptingą dainelę... Saulutė, eidama 
gult, išleido savo auksines kasas, o pilki 
debesėliai kloja jai patalą.

VI.
Ir taip, viešniai nuo Marso besisve

čiuojant ant mūsų žemės kamuolio ir 
beromansuojant su mūs žemės vaikinu, 
meilės bučkio taurė iki dugno tapo iš
gerta. Ji, tarsi atbudus iš saldaus miego, 
atsiminė, kad jau laikas grįžti pas sa
viškius ir išduoti raportas, kas dedasi 
ant šios planetos, kokie čia žmonės, kaip 
augštai pakilę kultūroj, ir civilizacijoj?

Atsiminė, kad jos tėvynė randasi už 
milijonų mylių, už plačiausios šalčio jū
ros, po kurią plaukioja ugniniai kamuo
liai, erdvių piratai-meteorai ir bile vietoj 
gali pastoti jai kelią ir atimti jos bran
giausią turtą—gyvybę.

Tenka skristi namon, o čia palikti my
limą vaikiną, kuriam ji atidavė savo sie
lą, širdį, jausmus ir tą viską, kas jos 
buvo aukščiausia kaina įkainuota... Jai 
tenka grįžti be sielos, be širdies ir be 
to visko, ką jinai šios žemės vaikinui ati
davė savo laisva valia...

“Ir kodėl aš neapsisvarsčiau, nepasi
klausiau savo proto pirma, negu jausmai 
užkariavo protą?” Suvaitojb/ ji, kaip 
siaubo nusiaubta. v

(Bus daugiau)

Mūsų spaudoj dąug kartų 
i buvo priminta kas dėl rinki

mo medžiagos apie lietuvių 
išeiviją į šią šalį. Prašyta, kad 
korespondentai praneštų dien
raščiams “Laisvei” ar “Vil
niai” apie atsiskyrusius iš mūs 
tarpo žmones, nežiūrint, ko
kių jie būtų pažvalgų. 
būtų kaip 
tas,—kiek 
no, ką jie 
Iš to viso, 
kai galėtų padaryti pilną išva
dą apie savo tautos pragyven
tą skurdą, jos gabumus ir tt.

Korespondentams rinkinėti 
medžiaga nėra lengvas daly
kas. Yra kelios kliūtys.

1) Korespondentai, negali 
atlikti visus darbus; 2) Patys 
darbininkai nevisi priklauso 
prie pažangesniųjų organiza
cijų, neskaito savo klasės 
spaudos, tad apie jų paėjimą 
iš Lietuvos, ką jie veikė šioj 
šalyj, kuom užsiėmė, — sun
ku ir sužinoti. Ypatingai apie 
tokius, kurie depresijos laiku 
ant tiek suskurdo, kad nežinia 
nė kur jis gyveno, nė kada at
siskyrė iš gyvųjų tarpo.

Apie šios rūšies mūsų tautie
čių gyvenimą bei išnykimą la
bai miglotos žinios.

Dabar kas link religinių lie
tuvių.

Apie šitą dalį darbininkų 
sunkiausia ką nors sužinoti, t. 
y., apie jų istorinę praeitį, ir 
patį paėjimą iš Lietuvos. Net 
ir nuėjus į mirusiojo namus 
sunku ką nors teisingo išgau
ti iš jo ar jos artimųjų apie 
mirusiojo praeitį, jo gyvenimą 
ir istorinius skurdo ar laimės 
nuotikius, ir paėjimą. — Jei
gu žino, kad tu nepriklausai 
prie bažnyčios, tai su tavim 
nenori nė kalbėti, nė pasiguos
ti apie savo gyvenimo esan
čias ar ateinančias juodas die
nas likus be duonpelnio! Jie 
lyg bijo, kad nepaskelbtum 
darbininkų spaudoj 
vargus...

Turiu po ranka 
lietuvių darbininkų 
rių) šiuos metuos 
šių iš mūs tarpo. Bet tai ne
pilna skaitlinė, nes daugelį 
jų visai nesužinai, kurie mirš
ta biednųjų prieglaudoj ir ki
tose vietose. Tačiaus tas paro
do, kad tokis skaitlingumas 
mirčių mūs ateiviją greitai 
naikina. . .

Štai surašąs, kurių laidoji
mu buvo kam rūpintis:

Vincas Sabaliauskas, 51 m.;
Petras 
nykas,

kus ir
Visi tai angliakasiai, visi dar 
metais ne per seni, da galėjo 
gyventi, bet visų sveikatą su
ardė anglies kasyklų dujos ir 
gasai. Šie visi palaidoti su re 
ligonėmis apeigomis. Jų laido
jimu rūpinosi jų moterys, iš
skyrus Vincą Matusevičių, ku
rio apdraudą, kaip viengun
gio, tai palaikė kokia svetima 
moteris. Juos laidojo p. V. Tu
rinas, kuris savo profesijoj 
yra labai kompetentiškas.

čia noriu paminėti šių as
menybių svarbą tarpe darbi
ninkų.

A. Varnagiris ir jo žmona, 
Marė Leskevičiūtė po tėvais, 
abu čiagimiai. Jiedu išaugino 
gražią šeimą — sūrių ir tris 
dukteris, ir visus išleido aukš
tesnį mokslą. Velionis buvo re
liginis žmogus, bet buvo su
kalbamas.

Jusaitis jaunystėj buvo pro- 
gresyvis, būdamas Scotlande 
prisidėjo prie “Rankpelnio” 
išleidimo.

J. Bartnikas buvo pritarian
tis progresyviams.

Likusieji jokiu progresyviu 
veikimu neatsižymėjo. B. ir 
J. Jurčdukoniai, Liudvikas 
Rimkevičius —■ laisvais palai
doti ; praeityj truputį remdavo 
darbininkišką spaudą.

Spalio 31 'd. mirė Adomas 
Parnąuskas, apie 70 metų am
žiaus. Paėjo iš Vilniaus rėdy- 
bos iš Lietuvos, Užuguosčio
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parapijos, kaimo Butkiškių. 
Amerikoje išgyveno 38 metus. 
Palaidotas laisvai. Laidotuvė
mis rūpinosi Juozas Gudeliau- 
skas ir jo moteris.

Prinokę prie atsiskyrimo 
buvo ir jau išsiskyrė iš gyvųjų 
dar ir šie: Napalionas Matu
lionis, A. Dereškevičius, J. 
Bružas ir Elzbieta šaparnienė. 
Visi artinos prie 7-to kryželio, 
o Bružas jau siekėsi net į aš
tuntą. Stovėjo jie nuo progre
syvių darbininkų nuošaliai, 
bet

likosi patenkinti, žymėtina, 
kad prakalbose matėsi ir tokių 
mūsų miesto gyventojų, kurių 
seniau nesimatydavo. Visi ra
miai užsilaikė, nebuvo per
traukinėjimų, kaip kartais 
praeityje pasitaikindavo.

Daugiau tokių prakalbų ir 
tokio gražaus užsilaikymo!

Laike prakalbų gautas vie
nas naujas narys į Lit. D-jos 
B— ..... ■. ~

42 kp.; rinkta prenumerata*# 
dienraščiui “Laisvei”; platinta 
literatūra. Mačiau J. Egeris 
smarkiai darbavosi literatūros 
platinime. Užsirašyta 8 egz. 
knygutės apie Lietuvą.

Draugas šolomskas už pra
kalbą nieko neėmė; jam buvo 
primokėta tik, uįt kelionę. 
Ačiū jam!

Lietuvių Meno Sąjungoj
Gaunami Šie Veikalai;

Mirimai
Pasimirė Sophie Link-Lin- 

kiūtė, Konstantas Spranaitis ir 
p. Varaškiavičienė. Trumpu 
laiku netekome trijų lietuvių.

Surengtas bankietas (Ka
da?— ‘L.’ Red.) dėl draugės 
J. Strumilienės, jos gimtadie
nio proga. Draugai Strumilai 
yra progresyvūs žmonės ir se
ni “Laisvės” skaitytojai ir dar
bininkų reikalų rėmėjai, tad 
jie ir turi daugelį draugų; tad 
ir pagerbimui draugės Strumi
lienės susirinko gražus būre
lis draugų ir giminių. Buvo ir 
svečių: Radziavičiai iš Wash
ington, N. J., Mr. ir Mrs. Vi
nickai iš Brooklyn, N. Y., Mrs. 
O. Pūtis su dukrele iš Newark, 
N. J., ir Mr.-Mrs. Galeckai iš 
Spring Valley, N. Y.

Daugiausia prisidėjo prie 
surengimo šio bankieto, tai 
duktė, Anna Strumiliūtė, ir 
Veronika Sadaunikienė.

Buvo įvairių valgių priga
minta. Svečiai visi linksminosi, 
dainavo ir šoko, vėlindami 
draugei Strumilienei linksmo ir 
gražaus gyvenimo. Daug gra
žių dovanų gavo. Užtai drau
gė Strumilienė ačiuoja visiems 
už dovanas ir visiems atsilan
kiusiems. Taipgi gaspadinėms 
ir prie stalų patarnautojoms 
širdingai išreiškia ačiū!

Apsivedė panele
Petrauskiūtė su
Maas. Vestuvės įvyko
30 d., Navickienės svetainėj.

Vėlinu jaunuoliams ilgo ir 
linksmo gyvenimo!

J. Matačiūnas.

Puikiai Nusisekė Prakalbos
Lapkričio 24 d. Liet. Lite

ratūros 42-ji ir 128 kuop. su
rengė prakalbas. Kalbėtojun*! 
buvo d. D. M. šolomskas iš 
Brooklyno, Lit. Draugijos C. 
Sekretorius.

Jis kalbėjo dvejais atve
jais: pirmuoju atveju apie 
bendrąją pasaulinę padėtį, o 
antruoju — apie Lietuvos da
bartinę santvarką ir besiku
riantį tenais naują gyvenimą 
be išnaudojimo žmogaus žmo
gumi.

Pirmoje dalyje savo kalbos 
draugas šolomskas plačiai 
dėstė brolžudingąjį karą Eu
ropoje, kieno naudai jis (ka
ras) vedamas ir kas dėl to 
daugiausiai turi nukentėti. Jis 
dalykus dėstė labai supranta
mai, aiškiai, vietomis klauso- 
vus sugraudindamas, o vieto
mis ir prajuokindamas sąmo
ningo juoko įterpimu.

Pertraukojexbuvo renkamos 
aukos lėšų padengimui. Su
rinkta $7.

žmonių pasiklausyti prakal
bų susirinko nemažai. Būtų su
sirinkę dar daugiau, jeigu 
oras būtų buvęs palankesnis— 
lijo.

Antroje dalyje savo kalbos 
d-, šolomskas kalbėjo apie mū
sų senosios tėvynės Lietuvos 
perversmą, jos dabartinės san
tvarkos formą, jos valdžios 
jau pravestas ir vedamas re
formas ir kaip dabar ten mū
sų broliai ir seserys kuria 
naują gyvenimą. Kalbėjo įdo
miai, pasiremdamas faktais, 
įtikinančiai.

Susirinkusieji d. šolęmsko 
prakalbos atydžlai klausėsi ir

♦PARTIZANAI. Vienaveiksmė 
drama iš Ęusijos partizanų kovų 
su baltagvardiečiais. Parašė Jak 
Apuškin. Vertė Palanta. Suvaidi
nimui reikia 6 asmenų: 5 vyrų ir
1 moters. Kaina 20c.

♦PAVASARIO KOVA. Trijų 
paveikslų dramatinis etiudas, vai
zduojantis Sovietų Sąjungos že
mės ūkio kolektyvizacijos pirmuo
sius metus. Scenerijos paprastos. 
Suvaidinimui reikia 12 asmenų: 
10 vyrų ir 2 moterų. Kaina 15c.

♦KARO AUKOS. Keturių vei
ksmų drama iš Lietuvos darbi
ninkų gyvenimo laike Didžiojo 
Karo. Parašė Sodalius. Suvaidini
mui reikia 12 asmenų: 7 vyrų ir
5 moterų. Kaina 25c.

♦FABRIKANTAS IR DARBI
NINKAS. Trijų veiksmų drama. 
Parašė V. Kniazevas; vertė L-tė. 
Reikalauja 23 asmenų suvaidini
mui. Kaina 25c.

♦NELAUKTAS SVEČIAS. 
Vienveiksmis dramatinis vaizdelis' 
iš revoliucijos laikų. Parašė M. 
Irčan. Suvaidinimui reikia 5 as
menų: 3 v., 2 m. Kaina 20c.

♦UŽ DIEVa IR TĖVYNĖ. Trijų 
veiksmų, dviejų paveikslų drama. 
Parašė Senas Vincas. Reikia 20 
vaidynų: 17 v., 3 m. Kaina 20c.

MES IR JIE. Liaudies drama 
dviejuose veiksmuose. Parašė V. 
Karpinskij. Vaidylų reikia 14: 
10 v., 2 m. Būna ir minia. K. 20c. 
' *BEDARBIAI. Dviejų veiksmų 
drama. Paraše Jonyla. Vaidylų 
reikia 16: 13 v., 3 m. Kaina 25c.

♦PRADŽIA. Keturių veiksmų 
drama, parašė Jurata Juraitė. 
Vaidylų 17. U v., 6 m. Kaina 25c.

♦PRIEŠAI. Melodrama keturių 
veiksmų ir 5-ių atidengimų. Pa
rašė M. Volochov. Vaidylų 12. 25c.

♦ŠALIN RANKOS. Vieno veik
smo vaizdelis. Parašė J. Shapiro. 
Vaidylų 9. Kaina 20c.

♦MOTERIS GATVĖJE. Trijų 
atidengimų dramatiškas vaizdelis. 
Vaidylų 11. Taipgi dalyvauja mi
nios. Kaina 25c.

JĖZUITO SĄŽINE. Penkių ak
tų tragedija. Parašė ir išleido A. 
žagaras. Vaidylų 19: 14 v., 5 m.

Kaina 25c.
Į RYTŲ ŠALĮ. Dramatinis vieno 
veiksmo vaizdelis. Parašė P. G. 
Vaidylų 7; 5 v., 2 m. Kaina 15c.

TROKŠTU MIRTIES. T r i j ų 
veiksmų drama. Parašė E. S. Ka
talikė. Vaidylų 17. Kaina 15c.

MARATAS. Vienveiksmė dra
ma. Parašė A. Amnuelis. Vaidylų 
5. Kaina 10c.

KUNIGAS MACOCHAS. 4 ak
tų, 6 atidengimų tragedija. Para
šė Kalnų Duktė. Vaidylų 17:

Kaina 15c.
NEPASIEKTAS TIKSLAS. Ke

turių aktų, septynių atidengimų 
tragedija. Parašė B. Skurdžius. 
Vaidylų 31: 28 v., 3 m. Kaina 25c.

PRAEITIES ŠEŠĖLIS. Keturių 
veiksmų drama. Vertimas iš ru
siško. Vaidylų 9: 6 v., 3 m. 25c.

PENKTAS PRISAKYMAS. 
Vienveiksmė drama. Parašė Br. 
Vargšas. Vaidylų 7. Kaina 10c.

MOTINOS ŠIRDIS. Keturių 
veiksmų drama. Parašė Kalnų 
Duktė. Vaidylų 9: 5 v., 4 m. 25c.

KOMEDIJA—VODEVILIS— 
FARSAS

♦PUSSESERE SALOMĖJA. 
Trijų veiksmų komedija. Parašė 
Z. J. Suvaidinimui reikia 6 asme
nų: 4 v., 2 m. Kaina 50c.

♦KOMETOS LAUKIMAS. Far- 
sas-vodevilis viename veiksme. 
Parašė A. N. Andrejev. Vertė 
Pranas Balsys. Suvaidinimui rei
kia 6 asm.: 4 v., 2 m. Kaina 85c.

♦GYVIEJI NABAŠNINKAI. 3- 
jų veiksmų juokai. Suvaidinimui 
reikia 6 asm.: 4 v., 2 m. K. 50c

♦KAUNO PONAI. Vienveiksmis 
vaidinimas. Parašė Rl. Svyrūnėlis. 
Suvaidinimui reikia 4 asmenų: 2 
v., 2 m. Kaina 15c.

♦DRAMBLYS. Dviejų Mfiksmų 
komedija. Parašė J. Skribliukas. 
Suvaidinimui reikia 11 asmenų:
6 vyrų, 5 mot. Kaina 20c.

♦GAILA OSŲ. Vieno veiksmo 
komedija. Parašė L. A. Dmuševs- 
skis. Vertė A. Vėgėlė. Suvaidini
mui reikia 5 asmenų: 3 v., 2 m.

Kaina 40c.
♦NEPAVYKUSI ' KOMEDIJA. 

Vieno veiksmo juokai. Sulietuvino 
E. Rucevičienė. Suvaidinimui rei
kia 5 asm- 4 v., 1 m. Kaina 25c.

VIENAS IŠ MŪSŲ TURI AP
SIVESTI. Vieno veiksmo komedi
ja. Suvaidinimui reikia 4 asmenų:
2 v., 2 m. Kaina 10c.

BOSIENE. Dviejų veiksmų ko
medija. Parašė Dilginis. Išleido 
W. Strygas. Suvaidinimui reikia
7 asmenų: 4 v., 3 m. Kaina 25c.

KNYPKIS. Vieno veiksmo ko
medija. Parašė M. Gawalewicz. 
Sulietuvino St. Gr-nė. Suvaidini
mui reikia 3 asmenų: 2 v., 1 m.

Kaina 10c.
VARGŠAS TADAS. Dviejų ak

tų škicas. Vertė Trys. Suvaidini
mui reikia 4 asmenų: 2 v., 2 m.

OPERETfiS
♦KOVA UŽ IDĖJAS. Keturių 

aktų operetė. Parašė I. Togoboč- 
nyj. Iš ukrainų kalbos vertė P. 
Bukšnaitis. Vaidylų 12: 9 v., 3 m. 
ir choras. Viskas įvyksta kaime, 
kur valsčiaus raštinė. I ir II ak
tas — kaimiečio grįčioje; III ak
tas — valsčiaus raštinėje; IV ak
tas — mažažemio bakūžėje.

Kaina 35c. Balso ir piano parti
tūros kaina $15.

♦NEBAIGTA KOVA. Trijų vei
ksmų melodrama. Suataisė Senas 
Vincas. Vaidylų 13: 10 v., 3 m. 
Kaina 25c. Balso ir piano parti
tūra $10.

♦ALKIS. Trijų aktų alegoriška 
operetė. Parąšė S. Zavis. Muzika 
bendrai rašė B. Šalinaitė ir Lahn 
Adohmyan. Vaidylų 28: 24 v., 4 
m. Kaina 30c. Baiso ir piano par
titūra $10.

♦INKVIZICIJA. Keturių aktų 
drama su dainomis. Galima vai
dint ir be dainų. Parašė Palanta. 
Vaidylų 25: 22 v., 3 m. Veikalas 
vaizduoja kas dėjosi Krikščionių 
Demokratų valdomoje Lietuvoje. 
Muzika B. Šalinaitės ir Lahn 
Adohmyan. Kaina 25c. Balso ir 
piano partitūra $10.

♦SPARTAKAS. Keturių veiks
mų istorinis braižinys su dainomis. 
Parašė Mikas Rasoda. Suvaidini
mui reikalinga 16 asmenų: 13 v.,
3 m. ir choras. Kaina 25c.

Orkestracijos, balso ir piano 
muzika $10.

♦MEILES NUSKRIAUSTA. 
Vienaveiksmė operetė. Sulietuvi
no B. Šalinaitė ir A. Jeskevičiūtė. 
Labai graži partitūra. Vaidylų 15 
ir choras. Scena — teismo rūmai. 
Daug gražaus jumoro. Orkestra- 
ciją perkant, $12; nuomuojant — 
$5. Libretas eina kartu.

♦KAVOS KANTATA. Vienavei
ksmė operetė. Parašyta garsaus 
komp. J. S. Bach’o. Vaidylų rei
kia 4: 3 v., 1 m. ir choro. Įdeko- 
ravimas paprastas, pasiturinčio 
miesto gyventojaus svečių kamba
rys. Orkestracija su balso ir pia
no partitūra $15; nuomuojant $5.

♦TAMYLA. Penkių veiksmų 
melodrama, sutaisyta pagal F. 
Diušino romaną, iš ukrainų kal
bos vertė M. Norvaiša. Dainas 
(išskiriant vieną) parašė J. N. 
Muziką paruošė komp. B. Šalinai
tė. Suvaidinimui reikalinga 18 as
menų. Reikalingas choras, kuris 
sudaro publiką. Kaina (be muzi
kos) 30c. Balso ir piano partitūra 
$10.

VELNIAS STATINĖJE. Viena
veiksmė komedija-operetė. Iš uk
rainų kalbos vertė Pranas Balsys. 
Yra 8 dainos. Suvaidinimui reikia
4 .asmenų: vienos moters ir trijų 
vyrų. Vienos kopijos kaina 50c.

VEIKALAI TINKAMI VAI
DINTI VAIKAMS

GEROJI ONELE. Dviejų veik
smų vaizdelis. Parašė A. Bara
nauskas. Suvaidinimui reikia 13 
asmenų: 8 v., 5 m. Kaina 10c.

NEŽUDYK. Vienaveiksmis dra
mos vaizdelis. Parašė V. Putvins
kis. Suvaidinimui reikia 8 asme
nų. ' Kaina 10c.

♦DARBAS LAIMĖJO. Dviveik
smis žaismių veikalėlis. Parašė 
Whitehead. Suvaidinimui reikia 
14 asmenų: 10 v., 4 m. Kaina 25c.

♦MES ALKANI. Vieno veiksmo 
vaizdelis. Suvaidinimui reikią 10 
asmenų. 5 b., 5 m. Kaina 15c.

♦MUSMIRES. Dviejų veiksmų 
operetinis vaizdelis vaikams. Pa
rašė A. D. Muzika A. Pociaus. 
Vadovaujančias roleš turi 10 as
menų — mergaitės ir berniukai. 
Taipgi 
choras. Knygučių reikalinga ne
mažiau kaip 10 (žodžių susimoki- 
ijmui) 
(dainų
bendrai už viską $5. Be muzikos, 
vienos kopijos kaina 20c.

Su užsakymais ir gitais reika lais kreipkitės sekamu adresu:

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGA
46 TEN EYCK ST. BROOKLYN, N. Y

'..rl/.

ir 6 muzikos sąsiuvinių 
susimokinimui). Kaina

būtinai reikalingas vaikų
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Philadelphia, Pa.

J. Steponavičius, 
Groceries Association, 
yra Antanas Dzikas, 
Jurgio parapijos 
kas 
tos 
pei
sus

naudojasi baž- 
įstaigos, kaip 
organizacijos, 

naudotis pažan-

»

garsintis per 
stotį.
patyriau. Du 
rengėme
Susivienijimo

Lie-

nes 
tai

pir-

Sauvaliauja Radio Valdytojai
Reikia tarti lietuvių radio 

reikalais, kuris palaikomas per 
WTEH stotį. Ją užlaiko ponas

Richmond 
vedėj u 
švento

vargoninin- 
ir klebonas Zemblys, minė- 
parapijos cenzorius, kuris 
savo koštuvą perleidžia vi- 
garsinimus.

Radio stotimi 
nytinės ir žydų 
kurios tikinčių 
bet neleidžia 
giems kliubams, kaip tai: tau
tiškas arba republikoniškas 
kliubas, jiems draudžiama, kaip 
ir kitoms draugijoms. Atsisa
ko garsinti prakalbas, jeigu 
yra pažangus kalbėtojas. Ponas 
J. Steponavičius myli progre
syvius biznierius, kada jie iš jo 
Association perka kas savaitė 
groserį. Jis sutiktų tau par
duoti, kad ir už tūkstantį dole
rių, bet neleidžia 
jo vedamą radio

Aš tą patsai 
metai atgal mes 
tuvių Darbininkų 
5 kuopos bankietą. Buvo už
kviesta dainuoti Emilija Mic- 
kūnas, operos dainininkė, kata
likė, ir mes norėjom pagarsin
ti per minėtą stotį tą bankietą 
ir dainininkę. Bet klebonas 
Zemblys neleido garsinti, nes 
pašalpos draugijos varde *yra 
žodis “Darbininkų”. Jis kaip 
pamatė tą žodį, tai ir neleido. 
Laukiu garsinimo, žiūriu, kad 
ant irytojaus pas mane atvažia
vo vargonininkas ir sako:

—Labai apgailestauju, ponas 
Rainy, kad tamstos susaidės 
negaliu per radio garsinti, 
vardas yra “Darbininkų”, 
neleidžia man garsinti.

Biskį apsibarėme. Kitą 
madienį ateina Richmond Gro
ceries Assoc, pardavėjas, sūnus 
p. J. Steponavičio. Aš jam 
pradėjau išmetinėti, kad mes 
priklausome prie minėtos Asso
ciation ir iš jos pferkame viską, 
bet jie mūsų pašalpos draugijos 
nepriima garsinimą ant radio.

Jis susimaišė, paraudo ir pra
šo parodyti kokių dokumentų 
apie LDS. Aš jam padaviau 
konstituciją, anglų kalboj ir 
narių įstojimo aplikacijų blan
kas lietuvių kalboj. Jis peržiū
rėjo tuos dokumentus ir sako:

—Čia yra inšiurinas ir pašal
pą moka, tai gera draugystė. 
Kodėl jie jos negarsina, tai aš 
turėsiu pasiteirauti. Ir kitą 
pirmadienį, kaip atvažiuosiu, 
tai duosiu jums atsakymą.

Kitą pirmadienį salesmanas 
atvažiavo ir sako: Pone, Rainy, 
būk tokis geras, huvažiuok pas 
kleboną Zemblį, paaiškink jam 
apie tą draugystę ir viskas bus 
gerai.

Aš pasiėmiau dar iš draugys
tės dvi moteris ir nuvažiavo
me pas kleboną Zemblį, persta- 
tėme draugystės reikalus ir 
klausiame, kodėl klebonas ne
leidžia per radio LDS garsini
mus? Klebonas sako, kad ra
dio priklauso ponui Steponavi
čiui, tai jo reikalas ką garsin
ti, ką ne. Mes sakome, kad po
nas Steponavičius pavėlina, jis 
mus prisiuntė pas kleboną gauti 
pavelinimą. Tada kunigas susi
metė ir sako, kad garsinimai, 
tai yra vargonininko biznis, ką 
jis nori, tai ir garsina. Mes 
vėl sakome, kad vargonininkas 
mielu noru garsintų, jeigu tik 
kunigas jam pavėlintų. Tada 
kunigas vėl sako:

—Aš gerai žinau, kad šita 
draugystė yra gera ir gerai 
tvarkosi, bet, žiūrėkite, joje 
randasi keli blogi žmonės, tai 
jie ir užtraukia ant visos drau
gystės koronę.

Taip ir buvo užbaigtas•tas 
reikalas. LDS ir dabar negali 
per tą radio stotį garsintis, ly
giai, kaip ir kiti pažangesni 
lietuvių kliubai. Kada kunigas 
Zemblys buvo kamendorium, 
tai buvo sukalbamas, bet kada 
patapo šv. Jurgio 
klebonu, tai, matote, 
josi “darbininko” 
darbininkai palaiko 
karčiamas,

c

Mote
tu re j o 

savo

kitas kalbėtojų 
kad dabar, kai 
valdo Lietuvą,”

parapijos 
iš tolo bi- 
vardo. O 
bažnyčias,

bučernes ir drau-

Penktas puslapis

SKELBKITES “LAISVĖJE

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

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

Chicago, III

salėj,

Seattle, Wash
OPEN DAY and NIGHT

G.

Pittsburgh, Pa.

Pasimirė

5 If

darbininkų, 
jie parems 
darbininkų

Office Phone 
EVergreen 4-6971

dis- 
išsi- 
jau-

Illinojaus valstijos jauni vyrai, pašaukti j kariuomenę, žygiuoja j Fort Sheri
dan stovyklą.

būtinai 
Teks 

sekamiems metams

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

darbininkai 
perei-

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

Sun. all day and night

NOTICE is hereby given that license No. 
RL 14206 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 168 Fulton St., & 87 Cranberry 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

EDWARD JOSEPH LUNA
168 Fulton St., 
87 Cranberry St., Brooklyn, N. Y.

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

juos išrinkom — lauk- 
jūs gero dėl darbinin-

S.

gystes. Kada darbininkai ne
dirba, tai tada visi rėkia gvol- 
tu.

Ir ką mes biznieriai darysim, 
jeigu taip ir toliau elgsis ra
dio valdytojai? Ar stovėsime 
rankas sudėję? Ar žiūrėsime į 
tą klebono Zemblio sauvaliavi
mą? Aš manau, kad mes turi
me taip daryti, kaip toj evan
gelijoj sako: “Klabenti duris, 
pakol atidarys!” Manau, kad 
mes kelsime protestus prieš 
pono Steponavičiaus tokią tvar
ką radio klausime, o jis tegul 
kalbasi su klebonu Zembliu. 
Bet mes turime gauti vietą ant 
radio stoties, vietą garsinti sa
vo biznį ir mūsų organizacijų 
parengimus.

J. S. Rainys.

Rinkimams Praėjus
Prezidentu pasiliko tas pats 

ponas Rooseveltas. Dauguma 
demokratų tapo išrinkti į Se
natą ir į kongresmanus. Iš 
Washington© valstijos senato
rium tapo išrinktas demo
kratas ir dauguma į kongresą, 
išrinkti demokratai. Bet su 
gubernatoriumi, tai dar ne 
dabar nėra žinoma, katras pa
siliks: republikonas ar^ demo
kratas.

Seattlės miesto majoru iš
rinktas A. B. Langlie, republi
konas. Prieš jį kandidatavo 
C. C. Dili, buvęs senatorius-de- 
mokratas.

C. C. Dili per kelias dienas 
turėjo kokius kelis šimtus dau
giau už Langlie. Bet, kaip su
skaitė visus balsus, kurie buvo 
prisiųsti per laiškus arba, kaip 
jie vadina, absent votes, tai 
pasirodė, kad republikonas 
turi apie 6 tūkstančius balsų 
daugiau už demokratą.

Dabar demokratas sako, 
kad balsavimas buvo neteisin
gas. Demokratai sako, kad, 
kurie balsavo už visą tikietą 
ant demokratų partijos, o ant 
gubernatoriaus balsavo už re- 
publikonų partijos kandidatą 
balsavo 2 kartu — vieną kar
tą už visą tikietą, o ant gu
bernatoriaus ant kito tikieto. 
Bet išrodo, kad Seatties majo
ru bus Arthur B. Langlie, o 
Washington© valstijos guber
natorium — republikonas.

žmonės nubalsavo įnešimą, 
kad Washington valstijoj būt 
mokama seniem žmonėm pen
sija $40 į mėnesį, kuriem su
eis 65 metai amžiaus. Tas 
reiškia, kad valstija mokės 20 

#do|erių ir federalė valdžia pri
dės $20. Tokiu būdu, pasida
rys $40 į mėnesį.

Dabar jau kalbama, kaip 
tuos pinigus gaut iš žmonių. 
Turės uždėt didesnius taksus. 
Dabar jau mūs valstijoj mo
kama 2 nuos. taksų už kožną 
daiktą, kurį žmogus perka 
(sale tax), o kalbama uždėt 
daugiau.

s žinoma, dirbanti žmonės 
mažai tą pajaus, bet seneliai 
ir senelės, sulaukę 65 metų, 
turės šiokią tokią pagalbą.

Iki šiol mūsų valstijoj senu
kams buvo duodama $30 į mė
nesį; buvo tokių, kurie gauda
vo tik po 18 į mėnesį. Jeigu 
žmogus turėjo savo namukų, 
tai jis negalėjo gaut jokios 
pensijos, pakol nepravalgė tą 

namuką. Arba, kurių vaikai 
dirbo,, tai senukai ir gi nega
lėjo gaut jokios pašalpos -pen
sijos.

Bet dabar tas bus panaikin
ta, žmogus gales turėt savo 
namuką ir galės gaut senatvės 
pensiją. Bet, jeigu kuris turės 
2 stubas, vienoje pats gyvens, 
o iš kitos gaus randą,—tai to
kis negalės gauti jokios pen
sijos.

Taipgi į valstijos seimelį ta
po išrinkta daug progresistų 
atstovų. 6 atstovai išrinkti iš 
Wash ington Commonwealth 
Federacijos. Tai yra darbštūs 
darbuotojai dėl 
Mes tikimės, kad 
daug įnešimų už 
reikalus.

Reiškia, kad
daug pažengė pirmyn 
tuose rinkimuose.

Mes 
si m iš 
ku I v

įvairios Žinios
Lapkričio 21 turėta Lit. 

Draugijos 87 kp. susirinkimas. 
Jis buvo neskaitlingas. Kodėl 
gi nortsaidiečiai taip apsilei
dę, kad negali sykį į mėnesį 
pašvęsti vieną vakarą apkal
bėjimui šios taip brangios ap- 
švietos organizacijos reikalų ? 
Ypač šiame momente, kai ei
na vajus už gavimą naujų na
rių.

Nors ir neskaitlingas buvo 
susirinkimas nariais, bet visgi 
buvo paliesti svarbūs mūsų or
ganizacijos bėgamieji reikalai, 
būtent: Lit. Draugijos C. Se
kretoriaus d. šolomsko prakal
bų maršruto reikalas; “Lais
vės” ir “Vilnies” vajus; atrė
mimas kitų sriovių skleidžia
mų melų, ir platinimas bro
šiūrėlių, tuo reikalu išleistų.

Lapkričio 17 d. Liet, 
rų Katalikių Kliubas 
bankietą paminėjimui 
penktametinės sukakties. Įvy
ko Lietuvių Svetainėj. Apart 
valgių (vištienos), buvo kalbų 
ir dailės programa — kvarte
tai, duetai, solo dainos.

Pirmininkaujant kun. J. Mi- 
siui, kalbas sakė kunigai Vaiš
nora, Kripka ir Kazėnas. Iš 
svietiškių kalbėjo J. Mažiuk- 
na, P. Dargis. Visi jie gyrė 
moterų katalikių veiklą už įsi
gijimą mpkslainės bei svetai
nės. Vienas 
“bėdavojo,” 
“bolševikai
esą, parengimų negalima būt 
turėti.

Lapkričio 24 d., Liet. Sūnų 
Svetairfėje, įvyko katalikų 
prakalbos. Kalbėjo tūlas Ga- 
valauckas, kuris, pasak to va
karo pirmininko (kun. Mi- 
siaus), baigęs Lietuvoje uni
versitetą, esąs advokatas, tu
rėjo užėmęs “svarbias” vietas 
draugijoje, ir t.t. Pakliuvęs ji
sai Amerikon dėka savo žmo
nos, kuri yra Amerikoje gimu
si lietuvaitė. Apart visokių 
“kvalifikacijų,” iGavalauckas 
buvęs savininku drapanų krau
tuvės, kurią paliko perversmui 
užėjus.

Tas “svečias” iš Lietuvos, 
kaip kalbėtojas, visai nekoks. 
Daugiausiai pasakojo tai, ką 
jam kiti pasakojo. Ir tai daž
nai suklupdamas žodžiuose, 
nervingai sukaliodamas tuš
čią stiklinę ant stalo, kas liū- 
lijo, kad jo sąžinė trukdė jam 
meluoti. Neigė jisai įvykusį 
Lietuvoje perversmą ir visą 
tai, kas Lietuvoje dabar yra. 
Pasigyrė buvęs social-demo- 
kratu, priešinęsis Smetonos 
režimui. Niekino Sov. Sąjun
gą, raudonarmiečius ir komi
sarus, kurie “viską diktavo,” 
neleidę kitoms partijoms sta
tyti savo kandidatų į Seimą; 
Kaune laike rinkimų buvę 
apie šimtas lietuvių, o du šim
tai “žydukų komunistų.” Ne
patinka jam, kam Lietuvoje 
dvarai nusavinami, žeme da
linama bežemiams; kam dar
bo paskuba įvedama, ir 1.1., ir

Išrokavęs visas Tarybų Lie
tuvoje esamas “baisenybes,” 
kvietė klausovus užsidėti $1 
mokesčių į kokį ten fondą 
“Lietuvai nepriklausomybę at
gauti.”

žmonių buvo apie pora šim
tų ; daugumoje seniai, kurie 
nieko neskaito, neseka gyveni
mo.

Prieš kiek laiko čionai pa
simirė Barbora Garizienė, 58 
metų. Velionė čionai gyveno 
ilgą laiką, išauklėjo šeimą, 
turėjo savo namuką.

Palaidota su katalikiškomis 
apeigomis, katalikų kapinėse.

šermenų ir laidojimo parei
gas ėjo laidotuvių dir. Marčiu- 
laitis.

Staiga pasimirė Juozas Ka- 
zikauskas iš Carnegie, Pa., G0 
metų amžiaus. Mirė jis daly
vaudamas susirinkime, sėdė
damas prie stalo. Pašauktas 
ten pat gydytojas pripažino jį 
mirusiu.

Velionį 
per daugelį 
mane dirbo

Velionis paėjo 
šakių apylinkės, 
angliakasyklose. 
išaugino 2 sūnų; turėjo nuosa
vą namelį. Priklausė prie SLA, 
LDS ir šv. Antano Dr-tės. Bu
vo jų valdybos nariu.

D. P. Lekavičius.

Juozą pažinojau 
metų, nes jis pas 
už vežėją.

iš Lietuvos, 
Yra dirbęs 

Buvo vedęs,

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

IS LDS 53 KP. VEIKIMO
Metinis Susirinkimas 

Gruodžio 4 d.
LDS 53 kuopa šiuo laiku 

konsoliduoja jėgas didesniam 
darbui. Mes pereitam susirin
kime išklausėm rimtai LDS 
2-tro Apskričio konferencijos 
raportą, kur pasižadama dirb
ti iki 6 seimo dėl gavimo nau
jų narių. Apskritys kviečia 
kuopas pradėti naujų narių 
kontestą nuo naujų metų.

Tuo reikalu buvo biskį 
kusijų. Nariai prielankiai 
reiškė apie palaikymą 
nuolio organizatoriaus Chica
go j ir plačioj apylinkėj. Tam 
reikalui kuopa paaukavo $10. 
Reikalui esant ir daugiau 
duos.

Pereitam vajuj kuopa dirbo 
vidutiniai, bet ne tiek, kiek 
Centras numatė. Mes tegavom 
tik 42 naujus narius, o reikėjo 
gauti 72.

Kalbant apie naujus narius 
reikia žymėti, kad ir dabar po 
biskį gauname naujų narių. 
Drg. Deikienė pereitame susi
rinkime pridavė vieno naujo 
nario blanką.
Sekamas Kuopos Susirinkimas

Ateinantis kuopos susirinki
mas bus priešmetinis. Jis įvyks 
gruodžio 4 d. Mildos 
3142 So. Halsted st.

Visi kuopos nariai 
atvykite į susirinkimą, 
išrinkti 
valdybą ir pasvarstyti tolesnį 
kuopos darbą, apie darbą nau
jų narių konteste.

Kuopos Korespondentas. I

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
• (BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

Inside 1‘hone 
EVergreen 4-6485

PRANEŠIMAI B KH UK
HAVERHILL, MASS.

LDS 136 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadieni, 2 d. gruodžio, LPG 
Kliubo Svet., 324 River St., 7:30 v. 
v.’ Nariai kviečiami dalyvauti susi
rinkime, nes jau 15 mėnesių kaip 
kudpa turėjo susirinkimą. Šiame su
sirinkime rinksime valdybą 1941 m. 
Todėl nepamirškite dalyvauti. — A. 
Dambrauskas, Sckr. (281-288)

LMS 2-ro APSKRIČIO 
CHORAMS

Gerbiami Dainininkai! Sekmadienį, 
gruodžio 8, įvyks 2-ro Apskr. metinė 
konferencija. Būtinai pasistengkite, 
draugai-gės, prisiųsti atstovus su ra
portais jūsų veiklos, ir su gerais su
manymais ateičiai. Konferencija pra
sidės 11 vai. ryto, 376 Broadway, 
So. Bostone. Būkite skaitlingai ir 
laiku. — Sekretorė. .. (282-283)

ALDLD Ž7o APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

LLD 2-ro Apskr. metine konferen
cija įvyks sekmadienį, 12 d. sausio, 
Svetainėje, 62 Lafayette St., Pater
son, N. J. Pradžia 10 vai. ryto. De
legatai renkami sekamai: Vienas 
nuo 10 narių ir vienas nuo kuopos. 
Prašome pribūti laiku., — A. Lidei- 
kienė, sekr. (282-283)

BALTIMORE? MD.
Vietinis Lyros . Choras šaukia ex

tra susirinkimą 3d. gruodžio, 7:30 
vai. vak., Liet. Svet., 851 Holins St. 
Nariai ir pritarėjai yra kviečiami 
dalyvauti ir teikti savo žodį šiame 
reikale. Išgirskite daug naujo susi
rinkime. — J. Deltuva, org.

(282-283)

VABPO KBPTDV8

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50 kp. ruošia prakalbas, 

pirmadienį 2 d. gruodžio, 8 v. v., 
Gedemino Svetainėje, 575 Joseph 
Ave. Kalbės A. Bimba, iš Brooklyn, 
N. Y. Kviečiame vietinuis ir iš apy
linkės dalyvauti. — Kom. (281-283)

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 ML Vernon Street

36-40 Stagg St Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senu
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausia: 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 Roll*.

Siunčiame duonų per pafttą J kitus miestu*, specialiai greitai pristato. 
Ant jfisų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir v*to—

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Rekrūtai Sugrįžta, bet 
Jų Darbai Nevisada
Pirmųjų draftuotų priėmimo 

dienomis, praeinant centrales 
drafto tarybos egzaminus, dau
gelis naujokų buvo grąžinta dėl 
jvAirių sveikatos trūkumų.

Veikiausia dar visi prisime
name, kaip prieš pravedant 
drafto įstatymą, kad nuraminti 
prieš jį protestus, buvo skelbia
ma ir kartojama, kad visi už 
metų sugrįžę iš armijos gausią 
atgal savo darbus. Darbininkų 
spauda, ypatingai Daily Wor
ker”, pamenu, tankiai perspėda
vo, kad tai tik pažadai, kad už 
darbus reikia ir reiks kovot.

Nereikėjo laukti nei metų, 
kad pamatyti, kaip atgavimo 
darbų pažadai veiks praktikoj. 
Užteko kelių dienų. Kaip sugrį
žo ką tik atsisveikinti nepriim
tieji, su atgavimu jiems darbų 
jau pasidarė painiavos. Kad 
taip yra, patvirtina Associated 
Press paduota žinia iš Albany 
pereito penktadienio spaudoj, 
kur sakoma: 

“Brig, generolas Ames T. 
Brown, Parenkamosios Tary
bos direktorius,—ragino dėt vi
sas pastangas palengvint sun
kumus ir kęsmus tūlies nuken- 
tėjusiems.”

Pranešime toliau sakoma, 
kad ‘visos esamosios agentūros 
privalo būti panaudotos atsteigt 
darbus ir reikalavo lokalinių ta
rybų pranešti valstijinei rašti
nei apie kiekvieną atmestą vy
rą, kuris negavo savo ar kito 
darbo.” (Mano pabraukta—T.) 
Reiškia, jau iš anksto daleidžia- 
ma, kad bus negavusių atgal sa
vo darbo, ir kad gali būti ir to
kių, kurie apleidę darbus dėl 
ėjimo kariuomenėn gali negau
ti jokio darbo.

Gerai, kad kalbama apie pa
galbą. Bet užtikrinimą, ką^ 
kalbos nesiliks kalbomis, kad 
sugrįžusieji dabar ar už metų 
gaus atgal savo darbus, gali 
duoti tik aktingos darbo unijos. 
Daugelis unijų tą permatė ir 
dėlto tą problemą jau svarstė 
ir nutarė, kad grįžusieji ne 
“gal”, bet tikrai turės būti pri
imti į savo senus darbus. O kur 
nesvarstyta, laikas nariams bū
tų paraginti viršininkus leisti 
tą apsvarstyti ir prižiūrėti, kad 
tarimai būtų vykdomi. T-as.

Gaisragesius Nenori 
Išleist Armijon

Gaisragesybos komisionierius 
McElligott įteikęs skundą draf
to apeliacinei tarybai, kad jinai 
patvarkytų neišvešti iš miesto 
draftuotų gaisragesių, bet pa
liktų juos mieste. Jis aiškina, 
kad išvežimas patyrusių gaisra
gesių gręsia dideliu pavojumi 
miestui ištikus gaisrams ir ypa
tingai “tokiuose nepaprastuose 
atsitikimuose, kaip orlaivių ata
kos ant miesto.”

Policijos komisionierius irgi 
iriČija, kad policistai turėtų 
U palikti namie.

Nedateklius Veda j Blogą

Nubaudė Advokatą
h4 *

36

ne- 
sa-

Olive St., Nauga- 
(282-284)

jis 
bu

bu vo : Kama- 
Vyšniauskienė. 

širdingą ačiū už

Gaisragesiai mokinami pir
mosios pagalbos dąrbus atlikti. 
Visi gaisragesiai turėsią su tuo 
susipažinti.

TRU-ĖMBER FUEL CO., INC.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Rakandų Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis.
Bedroom and Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 

Sets, Dinette Sets, M atrašai ir Springsai

Grand Chair Corporation
Lietuviai Rakandų Išdirbėjai 

PETRAITIENfi IR SŪNAI 
409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y

MMRMHNlflgwiSwUX’iW

John M. Vodinelick, 29 m., 
Astoria, dirbęs banke kasinin
ku, nuteistas metus ir dieną ka
lėti už nedateklius sąskaitose. 

•Jis priimdinėdavo ir išmokėda
vo per savaitę desėtkus tūks
tančių dolerių, bet pats per sa
vaitę gaudavo $20.

Teisme, jam prisipažinus, 
kad jis $2,500 banko iždo išeik
vojęs tikėdamasis išlošti “dai- 
so” lošį ir taip atsiteisti pama
žu, po kelis dolerius, kasai pra
siskolintus $50, teisėjas Inch

“Man atrodo, kad samdyto
jai, kurie po taip mažai moka 
dideles sumas pinigų per ran
kas leidžiantiems darbininkams 
stačiai atidaro duris į šią padė
tį... ” Tačiau pažymėjęs, kad 
“Šimtai tokių išsilaiko teisin
gais,“ jį nuteisė kalėti.

>> mum.

Šį Vakarą Prelekcijos ir Diskusijos
Pirmadienį, gruodžio (De

cember) 2 dieną, 7:30 vai. va
kare, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St., atsibus labai svar
bi prelekcija. D. M. šolomskas 
aiškins naujos Lietuvos Kons
tituciją, būtent: kokias teises 
turi Lietuvos piliečiai, kaip 
tvarko fabrikus, kaip yra mo
kyklų, medicinos klausimais, ar 
gali kas cenzūruoti Lietuvos pi
liečio laiškus ir kada?

Bus cituojami Konstitucijos 
skyriai. Bus aiškinama, kaip 
pervesta Lietuvoj bežemiams ir 
mažažemiams žemė. Ir daug ki
tų dalykų. Bus išaiškinta, ko
dėl naujosios Lietuvos priešai 
taip dūksta prieš naują Lietu-

Skelbs Streiką
Tūkstantis darbininkų, Elek- 

tristų Lokalo 3-čio narių, dir
bančių “supply divizijoj”, gruo
džio 2-ros rytą iššaukiami strei
kai!, jeigu paskutinę minutą ne
bus susitaikyta su darbdaviais.

Streikas skelbti nutarta na
rių masiniame sutrinkime, įvy
kusiame pereito ketvirtadienio 
vakarą, Webster Hall, N. Y., 
po išklausymo raporto, kad 
Eastern Electrical Wholesalers 
Ass’n atsisako atnaujinti su 
unija sutartį.

Darbininkai reikalauja pakė
limo algų ir trumpesnių darbo 
valandų.

Mūsų Vieša Padėka
šeštadienio vakare, lapkričio 

16-tą, Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliube, 280 Union Avė., įvy
ko Juozui ir Onai Zakaraus
kams 25-kių metų vedybinio gy
venimo jubilėjinis pokilis. Gi
mimų, svečių - draugų atsilan
kė apie porą šimtų, kurie vai
šinosi skaniais valgiais ir gėri
mais iki ankstyvo ryto.

Pagerbti mūsų jubilėjinę 
sueigą atvažiavo žmonių iš 
Bostono, Huntingtono ir iš ki
tur. Didumoje publika buvo 
vietinė.

Tą šaunųjį pokilį surengė 
Brazaičiai ir Daugirdai. Už jų
jų pastangas ir įdėtą darbą ta
riam jiems viešą ir širdingą pa
dėką !

Programos vedėjas buvo Juo
zas Draugelis. Gi linkėjimų 
kalbas sakė: bostonietis Juozas 
Mauručaitis; vietiniai: Jurgis 
Karpus, Alekas Velička, Pet
ras Grabauskas, Juozas Kairys, 
Mrs. Skuodis, Vladas Yankevi- 
čia, J. Yankauskas ir kiti.

Dabar širdingai dėkojam vi
siems už atsilankymą ir įteiktas 
dovanas ir tiems, kurie patar
navo prie stalų.

Prie stalų patarnavo: Juo
zas Daugirda, Vincas Brazaitis 
ir Edvardas Zakarauskas. Iš 
merginų bei moterų: Daugirdie
nė, Mrs. Marge Chester, Miss 
Bindokas, Miss Zizas ir Yasku- 
nas prie, dalaus.

, Gaspadinės 
rauškienė ir 
Tariame jums 
pagamintus skanius valgius!

Pasiliekam pilnai patenkinti 
ir turėdami jūs visus mūsų at
mintyje.

Juozas ir Ona Zakarauskai.
I

^Morris H. Hofstadter, advo
katas, teisėjo Brennan nubaus
tas užsimokėti $100 už “neger
bimą teismo”. O tas “negerbi
mas” susidėjo iš to, kad jis 
statė daug klausimų.

Hofstadter atstovavo teisme 
Mrs. Idą Melnick, 457 Powell 
St., kuri yra patraukus teisman 
Brooklyn and Queens Transit 
iCo., kad iš jos gaut $50,000 ci
vilinio j ieškinio už mirtį savo, 
vyro, kuris, buvo užmuštas gat- 
vekario ant Myrtle Ave., 1938 
m. .

voj santvarką, kodėl jie skelbia 
prasimanymus, kad būk Lietu
vos daugiau nėra? Bus išaiškin
ta, kokia nauda Lietuvai susi
jungus su Sovietų Sąjunga, ir 
kiti reikalai.

Taip pat kalbėtojas žadėjo 
paaiškinti ir apie Graikijos ir 
Italijos karą, kokis likimas lau
kia Graikiją ir kodėl Graikija 
atsidūrė karo liepsnoj, kas už 
tai atsako.

Po prelekcijos bus klausimai 
ir kas norės, tai galės išreikšti 
savo mintį. Prašome atsiminti, 
kad ši prelekcija atsibus pane- 
dėlį, gruodžio 2 dieną, vakare. 
Įžanga visiems veltui.
Kviečiu, ALDLD Apš. Komisija^

Gruodžio 8-ta

pirma proga plačiai 
su Lietuvos muzikos 
jos kompozitoriais,

Šiuomi norime visiems pri
mint, jog tą dieną bus brook-1 
lyniečiams 
susipažint 
kūryba ir
kadangi tuo klausimu prof. Vy
tautas Bacevičius yra paruošęs 
paskaitą.

Paskaita bus įdomi, nes prof. 
V. Bacevičius gvildendamas 
Liet, kompozitorių kūrybą, taip
gi iliustruos (skambins) jų 
kūrinius.

Liet. Menos Sąjungos apšvie- 
tos komisija prašo visus pasi
laikyt gruodžio 8-tos popietį 
liuosu šioms paskaitoms ir pa
sinaudoti šia nepaprasta proga. 
Bus 3 vai. po pietų, 419 Lori
mer St., Brooklyne.

Komisija.

Elektristai Pasirašė 2 
Svarbias Sutartis

Pereitą penktadienį Elektris- 
tų, Radio ir Machine Darb. 
Unijos Lokalas 475, CIO, pa
sirašė sutartį su Int. Projector 
Corp., Gold St., N. Y., sam
dančia 350 darbininkų, ir su 
Mergenthaler Linotype Corp., 
Ryerson «St., Brooklyne, su 
1,450 darbininkų. Abi .turi val
džios kontraktus.

Unijos biznio vedėjai Alber
tas Stankus ir William Mitchell 
pažymi, kad bėgiu dviejų savai
čių atsiekta 3 dideli laimėjimai 
be streiko. Prieš porą savaičių 
pasirašė Bliss iCo., kurioj dirba 
1,000 darbininkų.

Nukentėjo nuo Pečiaus 
Eksplozijos

Ruošiant pusryčius, eksplo- 
davo aliejinis pečius McDaid’s 
namuose, 257 7th Avė., ir pa
degė apartmentą. Dūmais buvo 
pridusinti trys šeimos nariai. 
Juos išgelbėjo pribuvę policis- 
tai, kurių vienas apdegė, o kiti 
du irgi buvo apsvaigę nuo dū
mų. Gaisrą užgesino vėliau pri
buvę gaisragesiai.

Pikietavo Transportacijos 
Tarybą

Apie 70 pikietų, Transpor
tininkų Unijos narių, pikieta
vo Transportacijos Tarybos 
raštinę pereitą ketvirtadienį 
protestui prieš nelygybę algo
se.

Unijos atstovas sakė, kad 
esą vieniems rodoma specia
laus, palankumo, kuomet kiti 
tų pačių darbų ir specialybių 
darbininkai išskiriami ir ma
žiau apmokami. Esą IRT sis
temoj apie 150 darbininkų te
gauna tik po 48 centus per 
valandą darbuose, už kuriuos 
Independent ir BMT sistemose 
mokama po 65.2 per valandą. 
Gi tūli kiti ir toj pačioj IRT 
sistemoj gauną f 5 aukštesnes 
mokestis už anuos.

CIO Taryba Pasmerkė 
Draudimą Streiko

Didžiojo New Yorko Indust
rinių Unijų Tarybos posėdyje 
pereitą ketvirtadienį vienbal
siai priimta rezoliucija, kurioj 
protestuojama prieš pasiūlymus 
įstatymais uždrausti teisę strei
kuoti ir organizuotis industrijo
se, turinčiose valdžios kontrak
tus. - .

Rezoliucija priimta po rapor
to per Marce] Scherer, Archi
tektų, Inžinierių, Chemistų ir 
Technikų unijos nacionalį orga
nizatorių, kuris ką tik sugrįžo 
iš Downey, Cal., ir raportavo, 
kaip Vultee darbininkai laimė
jo streiką nežiūrint ' streiklau- 
žystės, kokia buvo prieš dar
bininkus vedama vardan šalies 
‘'gynimo.”

“Fronto” Vadas Liudijo apie 
Ryšius su Armija

Pereitą ketvirtadienį kariš
ko teismo sesijoj John F. Cas
sidy, pripažintas krikščionių 
frontininkų vadas, atėjęs liudyt 
kapitono John T. Prout Jr. by
loje, aiškiai parodė frontininkų 
ryšius su armija.

Prout yra kaltinamas davęs 
Krikščionių Fronto teroristui 
William Gerald Bishop 1,800 
‘roundų” amunicijos. Gi Cassi
dy liudijo, jog Bishop sakęs 
jam, kad jis “dirbąs per armi
ją, organizuojąs civilius kovoti 
prieš komunizmą.”

Cassidy, iškalbus asmuo, ži
nomas antisemito kunigo Cou- 
ghlino pasekėjas, patsai buvo 
toje byloje pereito birželio mė
nesį, bet buvo išteisintas nuo 
kaltinimo suokalbiavus nuverst 
valdžią ir vogus valdžios amu
niciją. Gi Prout’ui grąso nau
jas federalis teismas dėl prisi
pažinimo Bishopui davus amu
nicijos.

Pašauktas liudyti Cassidy pa
sisakė esąs viršininku Brookly
no fašistų organizacijos, ir “da
bartiniu laiku be darbo laukiant 
leidimo praktikuot advokatū
ra.”

Kvočiamas teisme kaltintojų 
advokato leitenanto Mungo liu
dininkas pareiškė, kad pereitų 
metų spalių mėnesį jis su Bi- 
shop’u ėjo 165-to pulko armo- 
rėn, kur, Bishopas jam sakęs, 
jis persistatysiąs agentu tūlam 
“p u 1 k i n i nkui Andersonui”. 
Jiems ten • nuvykus, sakė Cas
sidy, “pulk. Andersono” ten ne
buvę. Ar su juo kada nors vė
liau jis buvo suvestas, Cassidy 
nebuvo klaustas laike jo liūdy- 
mo.

Iššauktas patsai kaltinamasis 
kapitonas Prout skaitė teismui 
neprisiektą liūdymą, kuriuomi 
jis atšaukia savo pirmesnį po 
priesaika padarytą prisipažini
mą, padarytą laike arešto per- 

(eitą pavasarį. Jis sako, kad pri
sipažinimas iš jo buvęs išgau
tas federalių agentų spaudimu. 
Esą, laike arešto jis buvęs per
sidirbęs, pavargęs ir dėlto 
atsakomingas už tai, ką jis 
kė. . .

Prout’ui išaiškinta, kad 
gali vartot vieną iš trijų 
dų: padaryt prisiektą pareiš
kimą, kuriuo einant jis būtų 
iššauktas liudyt, arba jis gali 

^padaryt neprisiektą pareiškimą, 
pagal kurį jis nebus šaukiamas 
liudyt ir' kuris neturės tiek 
reikšmės, kiek prisiektas pa
reiškimas, ar gali “tylėti.” By
la tęsiasi.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grosernė su vigais {tai

symais. Labai tirštai apgyventa vie
ta, nėra kitų krautuvių, miestas tur
tingas gyventojais, nes "slack” nie
kad čionais nėra. Yrą Centras Rub
ber Co. Parsiduoda ' nepaprastai pi
giai, Pardavimo priežastį sužinosite 
ant vietos. Naudokitės nepaprasta' 
proga, atsilankykite arba rašykite. 
Taipgi parsiduoda 5 kambarių na
mas ir krautuvė, apačioj prie krau
tuvės, yra kuknė, 4 karų garažius, 
viskas tvarkoj.

S. Urbėlis 
tuck, Conn.

N. Yol’ko ir Richmond 
lietuviai unaravūs. JeiguHill

jie ką rengia, tai, kartais, net 
^spaudoj negarsina. Bet šį sy
kį visgi savo “ožį” sulaužė— 
nutarė į savo bankietą pakviesti 
ir williamsburgiečius. Todėl ir 
jūs, williamsburgieciai, nepasi- 
šiauškite, kaip ežiai, bet atsi
lankykite į svečius, o mes tin
kamai pavaišinsime. Vakarienė 
įvyks 7 d. gruodžio, 7 vai. va
kare. B u želi o patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė. 
O kad mūsų vakarienės būna 
skanios, tai gali patvirtinti jū
sų žinomas Susiedas Mureika, 
kuris kas metai atsilanko ir vi
suomet pasitenkina.

Pavakarieniavę, kad skilvys 
geriau virškintų, galėsite ir pa
trepsėti.

Taigi, kviečiame ir laukiame 
atsilankant.

V. Paukšty s.

Carlos Ferreiro, 26 m., nu
teistas metus kalėti 15-kos me
tų merginos kaltinimu, kad jis 
ją sekiojęs nepadoriu tikslu. 
Jis sakėsi nekaltas, ją sekęs 
dėlto, kad jinai su juo flirta
vus.

Visokių Žolių 
Sandelis

Ramunių, Liepos žiedų, Čio
brelių, šalavijų, šaltmėčių, 
Gumbažolių, Puplaiškių, Truk- 
žolių, Debesylo, Devinmečių, Se- 
nesų ir daugybės kitokių žolių.

25c Pakelis arba 6 už $1.00
Trajankos 60c—3 pakeliai $1.50
žolių knygelė, aprašo apie 

300 visokių žolių ir šaknų, nuo 
ko jos yra reikalingos, 25c.

M. ŽUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.
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(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

THiPRESIOfNT
■■■■

MATEUŠAS SIMON AVICIUS• v ' •• . *1 

Gražiai Įrengta' Susiėjimams Įstaiga
M

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2178

=-±
Pirmadienis, Gruodžio Ž, 1940

Naujoviški Vagonai
T

Terminai atvežta 
aluminiai vagonai, 
paleisti BMT lini-

J Bush 
5-ki nauji 
kurie būsią 
jomis išbandymui. Vagonai iš 
viršaus maliavoti mėlynai ir 
baltai, su raudonais pagražini
mais. O viduje įtaisyta žaliu 
pliušu dengtos sėdynės, priean
gyje veidrodžiai. Vagonų ratai 
“apauti” 
sumažint 
mą.

guminiais batais, kad 
girgždėjimą ir krėti-

Islando lentinį taką-• Coney 
boardwalk ketina pratiest iki 
Manhattan Beach. Tam ir ki
tiems pagerinimams sutikta 
duot $160,000.

Sąmatų Taryba sutiko panai
kint dalį nukapotų paskyrų 
Brooklyno Knygyno reikalams.
9

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA .

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiai? 
{taisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842
©.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Iš senų padarau1 
n a u jus paveiks- ( 
lūs z ir krajavus ] 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio ■ 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- J 
pogi atmaliavoju 
j vairiom.spalvom !

JONAS STOKES
' v >

512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ąve. !

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St.' 
Tel.: Glenmore 5-6191 1

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

nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba- ’ 
rys, užėjimui su
moterims. Nedė-

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

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 ąrba karšto vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokat jnus be jokio mokesčio.

UP-TO-DATE

BARBER SHOE
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

Tarp Ten Eyck ir Maujer St*.
Brooklyn, N. Y. 

gLrai PATYRĘ BARBERIaI

J. GARŠVA
G raborius-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

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai IpuoAta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ?xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimai visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 Ir 6-8 
Nėra valandą sekmadieniais

F. W. SHALINS

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvės

$150
. ĮCoplyčias suteikiam nemoka- 

: mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

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




