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KRISLAI
Pasakė viską.
Niekas jų nesiklaus.
Ir socialistų balsas.
Grigaitis ir Dies. 
Studentai ir karas.

Rašo A. B.

Anglijos ambasadorius 
Lordas Lothian turi gauti 
medalį už atvirumą. Visi ki
ti talkininkų propagandis
tai sako, kad Anglija ir 
Francija kariaujančios už 
viso svieto laisvę ir demo
kratiją, Lordas Lothian gi 
sako:

“Mes kariaujame ne už 
Čechus, ne už lenkus, ne už 
abisinus, arba už ką nors 
kitą, bet tik už save.”

Amerikos žmonės irgi sa
ko: Mums irgi rūpi savo’ 
reikalai, todėl mes į Euro
pos imperialistinį karą nei
sime. K

Sausio 5 d. “New York 
Timese” tilpo labai įdomi 
korespondencija iš Londo
no apie Skandinavijos šalis. 
Joje sakoma: Kai ateis lai
kas, tai Anglija ir Francija 
nesi klaus Švedijos, Norve
gijos ir Denmarko sutiki
mo: jos pavers tas šalis ka
ro lauku!

Socialistų Partijos orga
no “Socialist Call” pro-kari- 

• nė pozicija ne visiems socia
listams patinka. Kai kurie 
jų jau muša trivogą ir 
“Call” griežtai smerkia. 
Girdi, “Call” redaktorių su
sibičiuliavimas su Manner- 
heimu, Hooveriu, Chamber- 
lainu ir kitais tos rūšies 
čampionais jiems gėdą da
ro.

y Štai pora pavyzdžių. Loš 
Angeles jaunieji socialistai 
rašo;

“Mes ne tik esame nuste
binti, bet mes užginčijame 
‘Call’ redaktoriui teisę ra
šyti tokį straipsnį, kuriame 
Socialistų Partija raginama 
parūpinti finams ginklų ir 
amunicijos. Mums atrodo, 
kad šitokia idėja yra prie
šinga socialistų pozicijai ka
ro klausimu.”

Kitas socialistas, 
Paul Jones, griežtai 
lauja “Call” sustoti 
vus už karą.
“Susimildami, uždekit stab
džius pirma, negu 
žiuosite toliau.”

vardu 
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Jis šaukia:

beva-

Nors Dies’o komitetas nu
veikęs didelius ir gražius 
darbus, “Bet”, girdi, “dar 
ne viskas išvilkta aikštėn.” 
Vadinasi, Dies’o Komitetas 
turėtų ir toliau darbuotis ir 
“viską išvilkti aikštėn.” Tai 
Grigaičio bučkis Diesui.

I

Amerikos studentai ne- 
dvejotinai nusiteikę prieš 
karą. Taip pareiškė ir Am
erikos Studentų Unija ir 
Ariierikos Studentų Federa
cija

Nuo Amerikos studentų 
neatsilieka ir Anglijos stu
dentai. Taip vadinama 
Universitetų Darbo Federa
cija, atstovaujanti visų uni
versitetų organizuotus stu
dentus, 46 balsais prieš 5 
užgyrė Sovietų Sąjungos 
politiką ir pasmerkė Angli
jos vedamą karą.

Nepamirškit 28 d. sausio. 
Tai bus Laisvės” Bendrovės 
šėrininkų suvažiavimas. Po 
suvažiavimo įvyks metinis 
bankietas. Įžanga tiktai

Bendroves šerininkai ruo-

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00

Metams

CIO Marininku Va
das Bridges Ne
bus Deportuotas

Liudininkai prieš Bridges 
Patys Sau Prieštaravo, Sa

ko Ministerė Perkins
Washington. — Jungtinių 

Valstijų darbo ministerė 
Frances Perkins panaikino 
warranta, kuris buvo andai 
išduotas deportuot Harry 
Bridgesą, CIO marininku 
unijų vadą vakariniame 
Amerikos pakraštyje. Mi
nisterė Perkins sako, jog 
tardyme prieš Bridgesą ne
buvo įrodyta, kad jis yra 
Komunistų Partijos narys 
arba susirišęs su komunis
tais. O byla deportuot Brid
gesą iš Amerikos į Austra
liją buvo užvesta pagal kal
tinimą, kad jis esąs komu
nistas. Priešunijinės laivų 
kompanijos reikalavo išbug- 
dyt Bridgesą iš Amerikos 
kaip komunistą, kuris nėra 
šios šalies pilietis.

Darbo ministerė Frances 
Perkins paskyrė, kaip spe
ciali Bridges tardytoją, 
Jamesą M. Landisą, vyriau
sią profesorių Harvardo 
Universiteto, teisių sky
riaus. Užsibaigus tardy
mams, prof. Landis išdavė 
nuodugnų raportą, kur pa
rodė, jog pastatyti prieš 
Bridgesą liudininkai patys 
sau prieštaravo, melavo net 

i “iki pamišimo,” o kai kurie 
tų liudininkų buvo žulikai. 
Tarp liudininkų buvo ir po
licijos ir kompanijų šnipų.

Ministerė Fr. Perkins 
pripažino, jog keli svarbiau
si liudininkai patys sau 
prieštaravo, ir jie neįrodė, 
kad Bridges bptų Komunis
tų Partijos narys ar jos są
jungininkas.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Taft siūlo 
taupyt šalies iždą tuom, 
kad neduot miestam pinigų 
pašalpiniams darbams.

Sušalo 63 Žmonės
New York. — Per šalčius 

iki sausio 8 d. Jungtinėse 
Valstijose sušalo 63 žmonės. 
Palygint šiltos pietinės ir 
vakarinės valstijos taip pat 
apklotos sniegu 6 iki 20 co
lių. O Kanadoj šaltis kai 

že-
lių. O Kapadoj šaltis 
kur siekė 34 laipsnius 
miau 0.

Maskva. — Suėjo Sovie
tų ir Japonijos komisionie- 
riai svarstyt nustatymą sie
nos tarp Išlaukinės Mongo
lijos ir Japonų valdomo 
Manchukuo.

' I 
škitės suvažiavime dalyvau
ti.

Be to, pažangiosios orga
nizacijos ir • pavieniai geri 
“Laisvės” prieteliai turėtų 
suvažiavimui atsiųsti pa
sveikinimų. Seniau ateidavo 
daug kolektyvių pasveikini
mų. Šiemet irgi reikia tikė
tis.

Vokietija Nepraleidžia Karo 
Reikmenų j Suomiją

Berlin. — Vokiečių vald
žia pakartojo, kad jinai ne
praleido karinių lėktuvų, 
kuriuos Italija siuntė sena
jai Suomijos valdžiai per 
Vokietiją. Vokiečių valdžia 
užginčija Franci jos paska
las, būk naziai pasiuntę sa
vo aukštus oficierius peror
ganizuoti Sovietų Raudoną
ją Armiją.

Bernadotte 
andai siūlėsi būt karalium 
“Sovienytos Baltijos Kraš
tų Karalijos,” reiškia, Lie
tuvos, Latvijos ir Estoni- 
jos. Jis norėjo padaryt tuos 
kraštus karo stovykla* prieš 
Sovietus. Dabar tas grafas, 
artimas Švedų karaliaus gi
minaitis, darbuojasi Ame
rikoj, telkdamas karišką 
pagalbą senajai Suomijos 
valdžiai ■■ prieš Sovietus. Jis 
veikia su žinia ir pritari
mu savo dėdės, Švedijos ka
raliaus Gustavo.

Grafas Bernadotte pirma
dienį‘laikraštyje N. Y. Dai
ly News prisipažino, kad jis 
“duoda patarimus” ameri
konams lakūnams, “norin
tiems” važiuot į Suomiją 
kariaut prieš Sovietus. Bet

Berlin. — Nazių valdžia iš tikro tai jis čia rekru- 
Lenkijoj atima visus radio tuoja lakūnus į Helsinkio 
priimtuvus iš lenkų.

Keli Nauji Sovietų Geležin
keliai j Finlandiją

Maskva. — Finliandijos 
baltagvardiečiai skelbia pa
sauliui, būk jie kai kur su
ardę sovietinį Leningrado- 
Murmansko geležinkelį; jie 
taipgi/pasakoja, kad tas ge
ležinkelis ir sveikas būda
mas negalėtų pristatyt įva- 
lias reikmenų Raudonajai 
Armijai Suomijoj.

Bet Sovietai sparčiai pra
veda dar kelis geležinkelius 
aprūpint savo raudonarmiev 
čiams Suomijoj—Finliandi- 
joj-

Suomijos oro laivyną.

AMERIKOS LAIVYNAS 
“PERSILPNAS,” SA

KO ADMIROLAS
Washington. — Admiro

las Harold R. Stark, vy
riausias oficierius Ameri
kos karo laivyno, ragina 
kongresą paskirt 1 bilioną 
ir 300 milionų dolerių didi
nimui šios šalies karo lai
vyno. Jis sako, kad jeigu 
laivynai kokių dviejų did
žiųjų šalių užpultų Ameri
kos karo laivyną, tai dabar
tinis Amerikos laivynas ne
galėtų atsilaikyti.

Dabar įneštas kongresui 
sumanymas reikalauja das- 
tatyt Amerikai iki 77 šar
vuotlaivių, naikintuvų ir ki
tų karinių laivų ir 30 pa
galbinių laivų.

Šiuo laiku yra statomi du 
karo didlaiviai po 45,000 to
nų vienas ir kitas.

Admirolas Stark išstojo 
prieš sumanymus, kurie siū
lo Amerikai budavotis karo 
laivus iki 80,000 torių. Jis 
sako, tokie dideli karo lai
vai negalėtų įplaukti į jokią 
dabartinę Amerikos priep
lauką.

Cbinai Išmušė Japonus iš 
Hong Kong Pasienių

Hong Kong. — Chinų ka
riuomenė išvijo japonus iš 
pasienių Hong Kongo, An
glijos kolonijos, per 50 my
lių, atimdami iš japonų daugį 
miestų ir miestelių. Tai ja
ponai negalės sustabdyt chi- 
nam karo reikmenis, įplau
kiančius per Hong Kongą.

Roma. — Įvedama mais
to kortelės “svarbiem” val
giam Italijoj,

Kandidatas į Lietu
vos Karalius Renka 
Suomijai Lakūnus

švedų Karaliaus Artimas 
Giminė Amerikoj Darbuo

jasi prieš SSRS
New York. — Švedijos 

grafas Folkd

Kongresmanai Nutarė 
Svarstyt Sumanymą 
Prieš Lynčiavimus

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 225 balsais prieš 144 
nutarė svarstyt Gavagano 
įnešimą, kuris reikalauja 
baustinai uždraust lynčia
vimus. O paprastai baltųjų 
gaujos, ypač pietinėse vals
tijose, žudo-lynčiuoja neg
rus.—Pernai metais buvo 
nulynčiupta “tik” penki 
negrai.

Pietinių Valstijų kongres
manai ir senatoriai buriasi 
sumušt arba “palaidot” Šį 
sumanymą prieš negrų lyn- 
čiavimą. Jie pasiryžę tiip 
ilgai kelt lermą kongrese 
prieš tą įnešimą, kad jo rė
mėjams nusibostų ir kad 
todėl jie vėl atidėtų neribo
tam laikui svarstymą šio 
sumanymo.

Suomijos Karo Frontas
Maskva, saus. 9.—Sovie

tų raudonarmiečiai sumušė 
ir nuvijo atgal Suomijos se
nosios valdžios kareivius 
Ladogos ežero fronte, kaip 
praneša Raudonosios Armi
jos komanda. Jinai sako, 
jog šiuo tarpu nebuvo jo
kių žymesnių karo veiksmų, 
apart žvalgų susikirtimų. 
Dėl blogų oro sąlygų, lėktu
vai neveikė.

SENOSIOS SUOMIŲ VAL
DŽIOS SKELBIMAI

Helsinki, saus. 9.—Senieji 
Suomijos valdininkai skel
bia štai kokius žygius prieš 
Sovietus: būk prikrantinės 
jų kanuolės nuskandino ar
pavojingai sužeidė vieną so- Sovietų žemėj.

Amerika Parduoda Laivus 
Kanadai ir Holandijai

Washington. — Valdiška 
Marininkystės Komisija lei
do dviem amerikinėm laivų 
kompanijom parduot Kana
dai prekinį laivą “San Lu
cas”, 6,517 tonų, ir Holan
dijai—“Canadian,” 5,820 to
nų. šie laivai uždarbiaus, 
gabendami Anglijai kari
nius reikmenis iš Jungtinių 
Valstijų.

Senoji Suomijos Valdžia 
Šaukiasi Paskolų

Helsinki, Suomija. — Se
nosios Finliandijos-Suomi- 
jos ministeris pirmininkas 
Risto Ryti atsišaukė į sve
timas šalis duot jai pasko
lų, kad ši Suomijos valdžia 
galėtų daugmeniškai pirkti 
ginklus ir amuniciją prieš 
Sovietus. Atsišaukime jis 
sako, kad Helsinkio Suomi
jos finansai jau baigia iš
džiūti.

London. — Nustatyta, kad 
joks Anglijos pilietis negali 
gaut pirkt daugiau kaip po 
4 uncijas sviesto, lašinių ir 
cukraus per savaitę.

ANGLIJA NEPALEI
DŽIA ŠEŠIŲ AME

RIKOS LAIVU
Washington. — Amerikos 

valstybės ministerija pa
skelbė, jog nuo gruodžio 14 
d. iki šiol kariniai Anglijos 
ir Franci jos laivai sulaikė 
tryliką prekinių-keleivinių 
Amerikos laivų. Anglai ir 
francūzai, iškrėtę septynis 
Amerikos laivus, paleido 
juos. Bet Anglija dar tebe
laiko savo prieplaukose ki
tus šešis prekinius Ameri
kos laivus.

Amerikos vyriausybė pro
testavo, kad Anglija sulai
ko Amerikos laivus su paš
to siuntiniais ir nekariniais 
kroviniais, plaukiančius į 
bepusiškus kraštus; protes
tavo, kad Anglija užgrobia 
amerikiečių pašto siunti
nius iš Amerikos laivų. Bet 
protestai buvo švelnūs, ir 
Anglijos valdžia dar nieko 
neatsakė į tuos Amerikos 
protestus.

vietinį karo laivą; būk suo
miai sudeginę sovietinius 
karo sandėlius Jordonfosse, 
Petsamo fronte, šiaurėje, ir 
būk Suomijos baltagvardie
čiai “sunaikinę” 44-tą Rau
donosios Armijos diviziją, 
turėjusią 15 iki 18 tūkstan
čių kareivių.

Senosios suomių valdžios 
komandieriai praneša, kad 
jie šturmuoja Salia miestą 
Suomijoj.—Bet tie koman- 
dieriai jau praeitą savaitę 
paskelbė, būk jie atėmę tą 
miestą iš Sovietų kariuome
nės.

Visi mūšiai eina vis tik 
pačioj Suomijoj ir niekur

Anglijos Generolai
Reikalauja Užpulti

Sovietų Sąjungų
Jie Išėdė Ministeri Belishą, kad Jis Nenorėjo Kariaut 

prieš Sovietus; Gen. Gough Ragina Pasiųst Anglų 
Karo Laivus prieš Sovietus

London. — Anglijos ge
nerolas Sir Hubert Gough 
per spaudą pareiškė:

“Aš esu tikras, kad anks
čiau ar. vėliau mes (Angli
ja) turėsime eit į karą prieš 
Rusiją. Mes turėtume pa- 
siųti būrį savo karo laivų į 
Petsamo, sunaikinti Rusijos 
laivyną Ledinėje Jūroje, ap
saugot kairįjį Suomijos- 
Finliandijos sparną ir už- 
blokaduot Murmanską” (So
vietų prieplauką).

Taip rašė tas anglų genero
las pirmadienį šią savaitę 
laikraštyje “Birmingham 
Evening Despatch.”

Generolas H. Gough yra 
senas artimas draugas ge
nerolo Sir Edmundo Iron- 
side’o, o šis yra galva vy
riausio Anglijos karo štabo.

Generolas Ironside buvo 
komandierius talkininkų ar
mijų, kurios 1918 ir 1919 
metais užpuolė Sovietų 
Sąjungą iš Murmansko 
ir Archangelsko šono. Tuo 
laiku generolas H. Gough 
buvo komandierius talki
ninkių karo prieš Sovietus iš 
Baltijos Jūros pusės.

Anglų laikraščiai pripa
žįsta, jog buvęs Anglijos 
karo ministeris L. Hore-Be
lisha tapp išstumtas praeitą 
šeštadienį iš valdžios todėl, 
kad generolas Ironside 
smarkiai susikirto su minis- 

i 

teriu Hore-Belisha. O jiedu 
susikirto štai kodėl:

Generolai Ironside, H. 
Gough ir kiti reikalavo 
siųst anglų karo jėgas per 
Norvegiją ir Švediją, ir iš 
ten per Suomiją užpult So
vietų Sąjungą. Jie taipgi 
reikalavo atakuot Vokieti
ją per Daniją ir Švediją.

Roosevelto Kalba
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas “nepartiji- 
niai” kalbėjo metiniuose 
pietuose, kurie buvo suruoš
ti atminčiai seniaus buvu
sio demokrato prezidento 
Jacksono.—Įžanga į pietus 
buvo $100. \

Rooseveltas sakė, kad 
amerikiečiai pritaria page
rinimams, kuriuos įvedė 
Naujoji .Dalyba. Nors pa
kviesti republikonų politi
kai nedalyvavo tame ban- 
kiete, bet prez. Rooseveltas 
gyrė Alexandra Hamiltoną 
republikonų didvyrį. Hamil
tonas gi andai siūlė įvesi 
Amerikoje karaliaus vald 
žią. ’

Iš antros pusės, Roosevel
tas kalbėjo, kad didis ame
rikinis demokratas Thomas 
Jefferson, vienas iš Ameri
kos respublikos tėvų, “Per< 
daug ir nepraktiškai prita
ręs Francūzų Revoliucijai.”

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

(Nes tie generolai nesitiki 
pralaužt vokiečių tvirtovių 
liniją vakariniame fronte.)

Buvęs karo ministeris 
Hore-Belisha išstojo prieš 
tuos planus, siūlančius per 
Norvegiją, Švediją ir Dani
ją užpult Sovietus ir Vokie
tiją. Tai svarbiausiai dėl to 
Hore-Belisha ir tapo išspir
tas iš karo ministerijos.

Kita priežastis H. Beli- 
shos išvijimo iš valdžios, tai 
kad jis buvo žydų kilmės.

Dėl H. Belishos išėdimo 
iš karo ministerijos kilo la
bai didelis pasipiktinimas 
tarp plačios anglų visuome? 
nes.

Londonderry, Šiaur. Ai
rija.—A iriai respublikiečiai 
išsprogdino bombą angliš
kos policijos stotyj, bet 
bomba nepalietė jokio poli
cininko.

Reikalauja 60 Milionų 
Amerikos Paskolos 

Helsinkio Suomiam
Washington. — Demo

kratas senatorius Pr. M. 
Brown įteikė sumanymą, 
kad Jungtinės Valstijos pa
skolintų 60 milionų dolerių 
senajai Suomijos-Finliandi- 
jos valdžiai. Įtakingas de
mokratas senatorius Carter 
Glass karštai parėmė šį su
manymą ir užreiškė, kad 
Amerika turėtų duot tokią 
paskolą Helsinkio Suomijai, 
“net jeigu mes patys turė
tume iš kitų skolintis: mes 
nesame bepusiški” šiame 
kare tarp Suomijos ir So
vietų, pabrėžė senatorius 
Glass.

Senatorius Al. Wiley nu
rodė, kad jeigu Amerika 
skolins Helsinkio Suomijai 
pinigus, tuomi jinai laužys 
Jungtinių Valstijų konstitu
ciją ir tarptautines taisyk
les.

Jungtinės Valstijos jau 
davė 10 milionų dolerių pa- 
skolos-kredito senajai Suo
mijos valdžiai. Amerikos 
vyriausybė pranešė Tautų 
Lygai, kad Amerika teiks 
visokios “nekarinės” para
mos Helsinkio Suomijai.

Bet Amerikos vyriausybe 
jau perleido 44 naujausius 
savo karinius lėktuvus se
najai Suomijos valdžiai.
KODĖL IŠSPYRĖ ANGLŲ 

KARO MINISTERI?
London, saus. 9.—Angli

jos ministeris pirmininkas 
Chamberlain neva “viešoj” 
kalboj nepasakė, kodėl iš
spirtas karo ministeris Ho
re-Belisha. Jis tik susiries
damas kartojo, kad Ang
lija kariaus, kol “sukriu- 
šins nazius.”
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šešis metus mačiau tą būdamas Rusi
joj... Jų armija yra labiausiai mecha
nizuota, kaip bent kokia pasaulyje.”

Tokios tai pasakos apie finų “perga
les”, toki tai nusigandusių kapitalistinių 
rašytojų balsai. Tegul jie šumina, šau
kia. Darbo žmonės turi būti ramūs. Per
galė bus ne kapitalizmo, bet naujo pa
saulio.
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Brooklyn, N. Y., per year —......— $6.00
Foreign countries, per year ----- $6.50
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Su Melais Toli Nevažiuosi
Kapitalistinė spauda griebiasi visokių 

melų Finliandijos-S. Sąjungos karo klau
simu. Veik ištisą savaitę šumino, kad 
būk raudonarmiečiai sukylą prieš ko- 
mandierius. Rašė, kad Sovietų orlaiviai 
būk šaudo į savuosius sukilusius karei
vius, kad slaptoji policija tik su kulkas- 
vaidžiais priverčia juos eiti į mūšį ir tt. 
Maskvoj pareiškė, kad neverta į tai nei 
atsakyti.

Dabar Suomija pati “aiškina” ir tą 
melą nori “pataisyti” kitu melu. Sudarė 
naujas versijas. Būk pamatas toms su
kilimų pasakoms buvo tas, kad suomiai 
girdėjo keliose vietose Raudonosios Ar
mijos užnugaryje didelį šaudymą. Dabar 
suomiai apklausinėje vieną raudonar
mietį belaisvį ir tas jiems neva pasakojo, 
kad Raudonoji' Armija taip įbaugyta 
suomių čiūžininkų, kad kaip tik išgirsta 
kokį paukščio sušlamėjimą, sniego nuo 
medžio nukritimą, tai mano, kad jau 
suomiai ant čiūžių ir tuoj aus visi rau
donarmiečiai pradeda šaudyti. Žinoma, 
kad čia tokis pat išmislas, kaip ir buvo 

. išmislai apie sukilimus.
Ir kūdikis supras, kad jeigu būtų buvę 

Raudonosios Armijos užnugaryj prasi
skverbusių suomių ant čiūžių, tai suo
miai išgirdę šaudymą būtų nesudarę pa
sakas apie “sukilimą”, bet supratę, kad 
eina mūšis tarpe raudonarmiečių ir ten 
prasiskverbusių suomių. Tai būtų logiš
ka. Bet, matote, jei sudarė pasakas apie 
sukilimus, per savaitę jas kartoja, o da
bar, matydami, kaip toli nusimelavo, tai 
kitais melais nori išsiteisinti.

Sausio 5 dieną kapitalistinė spauda 
garsiai šaukė, kad suomiai atsiėmė Salia 
miestelį nuo rusų, kuris yra £0 mylių 
nuo Sovietų sienos Suomijoj, šeštadienį 
jie vėl sakė, kad dar tik eina prie Salia 
ir yra 12 mylių į vakarus nuo jo, arba 
32 mylios nuo Sovietų Sąjungos sienos. 
Tokia jų “teisybė”.

Sausio 6 iš Helsinkiu Associated Press 
praneša, kad Sovietai užėmę 5,000 ket- 
virtainiškų mylių Finliandijos, kas būk 
sudarą 48-tą dalį Suomijos, nes jie sako 
“Suomija užima 240,000 ketvirtainiškų 
mylių.” Pertoli nusimelavo, nes Suomija 
užima ne 240,000, bet tik 134,557 mylių 
plotą. Kas sakinys, tai melas, tai netiesa.

Ten pat sako, kad Raudonoji Armija 
jau buvo pasiekus Kemijaervį, arba įė
jusi net 100 mylių į Suomiją. United 
Press tame pat “New York Times” nu- 
meryj vėl sako: “Gruodžio 18 Raudonoji 
Armija buvo 50 mylių į vakarus nuo 
Salia, pasiekus Kemijaervį.” Dabar pa
tys tą pripažįsta, ką Raudonosios Armi
jos komanda pirmiau sakė. Tada Suomi
jos valdžia kaip tik tvirtino, kad gruo
džio 19 dieną ji ne vien “atmušė rusus, 
bet net 20,000 raudonarmięčių apsupo.” 
Dabar »ąti pripažįsta, kad kaip tik tuo 
laiku suomiams buvo labai striukai.

“New York Times” korespondentas 
ponas Harold Denny iš sausio 6 d. pri
pasakoja visokių pagyrų suomiams, kad 
“vienas suomis gali nuveikti 10 rusų,” 
o paskui štai kaip dejuoja:

“Centralinėj Suomijoj Raudonoji Ar
mija tik laikinai sulaikyta... Finai yra 
pavargę, jie reikalauja, kad kas juos pa
keistų fronte. Jau visas mėnesis jie 
fronte... Pavargo... Kas juos pakeis?... 
Liuosnorių pribūva iš Švedijos, bet ne- 
užtektinai... Finams reikalinga daugiau 
visokios rūšies amunicijos, o ypatingai 
orlaivių, lavintų lakūnų ir kanuolių. Mė
nesį laiko jie atsilaikė, o dabar reikalin
ga didelė pagalba, pirma negu jie bus 
sukriušinti... Sovietai turi daug jėgų, 
turi milžinų tankų ir orlaivių... Aš per

Imperialistų Tikslai Aiškūs
Anglijos, Francijos ir A Amerikos im

perialistai siekia atsukti visą kapitalisti
nį pasaulį prieš Sovietų Sąjungą. Kalbos, 
kad susitaikinti su Vokietija ir bendrai 
visiems kryžiaus karu pulti, kol kas ne
davė pasekmių. Tada tam tikslui “pa
aukota” Finliandija, kad prisidengus 
“jos mažumu”, “nekaltumu” visiems or
ganizuotis. Tam ir dvokiantis lavonas 
Tautų Lygos atgaivintas.

Amerikos imperialistai prašė ir grū
mojo Japonijai, kad ji nešvelnintų savo 
santikius su Sovietais. Apsiriko! Japoni
ja užklimpus Chinijoj, ji jau gavo nuo 
Raudonosios Armijos pamokas 1938 ir 
1939 metais ir pasirašė su Sovietais sie
nų perženklinimo sutartį, kol kas švel
nina santikius.

Bulgarija taip pat pagerino santikius 
su Sovietais. Vokietija veda karą ir ne
sirengia leisti Anglijai, Franci j ai ir ki
tiems imperialistams pasidaryti karo 
baze Švediją, Daniją ir Norvegiją.

Dabar Anglijos, Francijos ir kiti im
perialistai daro viską, kad įtraukus į ka
rą tas valstybes, kurios iki šiol buvo ne- 
utrališkos. Jie karan stumia prieš So
vietus Švediją, Daniją ir Norvegiją. Jie 
mano iš ten užpulti ir Vokietiją. Jie or
ganizuoja Balkanuose Rumunijos, Ser
bijos, Turkijos ir Graikijos frontą prieš 
Sovietus. Jie kursto Azijoj prieš Sovie
tus Persiją, Afganistaną ir Turkiją. Jie 
deda pastangas, kad savo pusėn gavus 
Italijos fašistus. Zuja atstovai, atstatomi 
ministerial, daromi suokalbiai. Tokia da
bar pasaulinė padėtis.

Aky vaizdo j e šių įvykių aišku, kad ka
ras Finliandijoj nėra vienatinis reikalas, 
kas liečia Sovietų Sąjungą. Ji turi būti 
prisirengus ir ten, iš kur gali būti Už
pulta.

Vėliausiais pranešimais, į Finliandija 
pribuvo naujos partijos Anglijos, Franci
jos ir kitų imperialistų ginklų, amunici
jos ir “liuosnorių”. Kuba taip pat siun
čia ginklų. Australija sukėlė apie $50,000 
aukų. Danijos lakūnų vis daugiau “liuo- 
sa” valia vyksta į Suomiją. Uruguay 
siunčia finams 3,500 tonų ryžių, daug 
drabužių, apsiavų ir kitų produktų.

Ir kas dabar gali sakyti, kad Suomi
joj prieš Sovietų Sąjungą kariauna tik 
ta “maža”, taiką mylinti” Suomijos bur
žuazija? Jos užnugaryj stovėjo viso pa
saulio reakcija ir įstūmė ją karan. Jos 
užnugaryj ir dabar stovi tikri karo kal
tininkai.

Drauges ir Draugai!
Šiemet Literatūros Draugija mini 25-ių 

metų gyvavimo sukaktį. Tai mūsų si
dabrinis j ubilėjus. Centro Komitetas ne
mato reikalo išdėstinėti tą, kiek gražių, 
prakilnių, kultūriškų ir naudingų dar
bų Literatūros Draugija atliko. Kasmet 
mes turim virš tūkstančio įvairiausių pa
rengimų. Juos rengia apie 200 kuopų ir 
15 apskričių. Mes susirišę su lietuviais, 
kur tik jie gyvena. Vien tas faktas, kad 
mes išleidome jau 44-rias knygas politi
niais, ekonominiais, sveikatos, bendro 
mokslo, religijos, dailios literatūros ir ki
tais klausimais; vien tas faktas, kad mes 
jau septinti metai leidžiame žurnalą 
“Šviesą”; vien ta tiesa, kad į Literatū
ros Draugiją yra susispietę tarpe 6,000 ir 
7,000 vyrų, moterų ir jaunuolių,—jau pa
sako, kaip galinga, stipri ir lietuviams 
naudinga yra Literatūros Draugija.

Nėra nei vieno svarbesnio įvykio 
Amerikoj, Lietuvoj ar ąbelname pasau
lyj, kad Literatūros Draugija nesusiin- 
teresuotų. Mūsų kuopos ir apskričiai 
rengia prakalbas, pre lėkei jas, paskaitas, 
vaidina teatrus, surengia koncertus ir 
kitokius apšvietos ir pasilinksminimo va
karus. Mes renkame aukas streikuojan
tiems darbininkams, remiame kiekvieną 
kultūros ir pažangos žingsnį. Mūs cent
ras dar tada buvo susirišęs su Vilniaus 
lietuviais, teikė jiems finansinės para
mos, kada ten viešpatavo Lenkijos po
nai, mes teikiame literatūros lietuviams, 
gyvenantiems Francijoj, Pietų Amerikoj 
ir kitur. Ir mes galime pasidžiaugti, pa
sigėrėti nuveiktais darbais ir drąsiai nu
tiesti kultūros ir apšvietos darbams atei
čiai planą.

Šiemet, kada Literatūros Draugija mi
ni 25-kis metus savo gyvavimo, Centro 
Komitetas pasitiki, kad mūsų kuopos ir 
apskričiai per visus metus turės atatin
kamų parengimų, kad tą atžymėjus.

Šiemet mes norime, kad ir vajus mūsų 
būtų kiek skirtingesnis nuo pirmesnių 
vajų. Nors laikas sunkus, nors daug mū
sų narių nedirba, negali pilnai sumokėti 
duokles dėl pablogėjusių ekonominių są
lygų ir,dėl tos priežasties centrui taipgi 
yra sunkiau verstis finansiniai, o reikia 
atminti, kad viešpataujant karui pasau
lyj popiera ir kiti dalykai daug pabran
go, bet Centro Komitetas nutarė, kad

plačiau duris atidaryti lietuviams į mūsų 
organizaciją.

Literatūros Draugijos vajus už naujus 
narius prasideda su vasario 1 diena ir 
baigiasi su gegužės pirma diena.

Vajaus laike visi nauji nariai bus pri
imami be jokio įstojimo mokesčio.

Vajaus laike nario metinė duoklė bus 
tik $1 (vienas doleris) vietoj $1.50 ir na
rys už tą duoklę gaus šių metų visus 
“Šviesos” numerius ir knygą.

Kuris iš naujų narių norės gauti per
eitų metų mūsų knygą; “Lietuvių Tauti
nio Atbudimo Pionieriai”, tai ją galės 
gauti tik už 50 centų, kaipo naujas na
rys.

šis nupiginimas yra tik šiemet ir tik 
laike šio vajaus. Ta proga turi pasinau
doti lietuviai ir lietuvės, nepaisant jų 
politinių ir religinių įsitikinimų. Litera
tūros Draugija yra plati lietuvių masinė 
organizacija, kuri į asmens politinius ir 
religinius reikalus nesikiša.

Literatūros Draugijos Centro Komite
tas kreipiasi į visus apskričių komitetus, 
kad jie pagelbėtų silpnoms kuopoms su
tvirtėti, taipgi į sipresnes kuopas, kad 
jos padėtų silpnesnėms. Centro Komite
tas kviečia, kad kuopos ir apskričiai va
jaus laiku rengtų prakalbas, prelekcijas, 
paskaitas, susirinkimus ir kt. vakarus ir 
aiškintų Literatūros Draugijos svarbą ir 
rolę. Centro Komitetas patsai padės, 
kiek bus galima. Mes pasitikime, kad 
mūsų dienraščių “Laisvės” ir “Vilnies” 
redakcijos nuoširdžiai prisidės prie pra- 
vedimo sėkmingo vajaus.

Todėl, visi draugai ir draugės, stoki
me į vajaus darbą! Gaukime kuo dau
giausiai naujų narių! Aplankykime mūsų 
pažįstamus lietuvius ir jiems perstaty- 
kime Literatūros Draugijos svarbą! Pla
tinkime mūsų knygas ir žurnalą! Kvies- 
kime ir jaunuolius į organizacijos eiles, 
kurie gauna anglų kalboje knygas.

Su vasario 1 diena vajus prasideda! 
Visi ir visos į darbą!

Budavokime Literatūros Draugiją, lie
tuvių kultūros ir apšvietos masių orga
nizaciją!

Ir tu broli ir sesute, lietuvi, priimk 
nuoširdžiai mūsų pakvietimą! Įstok į Li
teratūros Draugiją, tą galingą ir skait
lingą kultūros ir apšvietos skleidėją!

* ALDLD Centro Komitetas.

O, Kad Staliumi Aš Būčiau!
O, kad staliumi aš būčiau, 
Kiek uždirbčiau pinigų!
Kiek gi džiaugsmo aš turėčiau, 
Kaip gyvent būtų smagu!
Vien tik parketą jdeti
Kiek kainuoja pinigų!
O gi čia tai dar ne visa,— t 
Juk visokių reik baldų!
Reik’ spintų, kėdžių ir lovų; 
Reik’ mažyčių net stalelių; 
Reik’ stalų taip pat visokių 
Ir visai menkų daiktelių!
Tik pas Dormaną sėdėčiau 
Ir alutį mielą gerčiau
Ir: “valio nauja gadynė!”— 
Karts nuo karto tik ištarčiau.

A. V. Tiesa.
Vilnius, 1934, 14 d.

(Kuntaplis)

D. Federacija prieš Abipuses 
Prekybos Sutartis

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos valdyba 
atsiuntė laiškus kiekvienam 
senat. ii: kongresmanui, ra
gindama, kad jie panaikin
tų visas abipusiškas preky
bos sutartis, kurias prezi
dento Roosevelto valdžia 
padarė su kitomis šalimis. 
Federacijos vadai mano, 
kad tokios sutartys leidžia 
svetimiems kraštams pri- 
gabent savo “pigių” dirbi
nių į Jungtines Valstijas ir 
tuomi “naikina” darbus ir 
muša žemyn algas Ameri
kos darbininkams.

Federacijos valdyba rei
kalauja ap kraut aukštais 
muitais ir taksais svetimus 
dirbinius, įvežamus į Jung
tines Valstijas.

TAUTŲ SĄJUNGA

Kur Link Tas Veda?
Šešis Jungtinių Valstijų laivus, būtent: 

“Delawareon”, “Louisianan”, “Tenness
ean” ir “Indianan”, kiekvienas po 5,500 
tonų; “Oakwood” ir “Waban” po 6,100 
tonų, pardavę Anglijai. Jau net tūli kon-- 
gresmanai sako, kad karo metu toki žy
giai veda šią šalį į karą. Anglija ka
riauna su Vokietija. Bent kokis pardavi
nėjimas Anglijai dabar laivų yra aiški 
jai pagalba kare. Jungtinės Valstijos 
“neutrališkos”, bet jos paverstos į Ang
lijos ir Francijos, karo orlaivių, ginklų 
ir amunicijos gaminimo fabriką. Dabar 

‘ ne vien tatai gamina, bet ir laivus par
duoda, kad tais laivais gabentų tuos gin
klus ir orlaivius. Gražus “neutralitetas!”

‘'Geras Kaimynas99
Jungtinių Valstijų imperialistai, nau

dodamiesi Antru Pasauliniu Karu, nori 
įsigalėti Centralinėj ir Pietinėj Ameri
koj. Tą daro po gražiais obalsiais: “ap
saugos” tų kraštų, “vienybės Amerikos 
respublikų.” Bet daroma kietai, kad vi
sur viešpatautų Wall * Stryto kapitalis
tai.

Bet ne visur tas sekasi. Prekybos, de
rybos su Argentina pairo, nes Argenti
na savo užnugaryj turi Anglijos ir 
Francijos imperialistus. Argentiną neno- 
ri būti Wall Stryto globoj.

i • i

Jonas Kruze rašo:
“Tautų Sąjunga ‘buvo’ 

tarptautinė įstaiga, kuri tu
rėjo atlikti labai svarbias 
pareigas tarptautiniame gy
venime, bet ji jų nesugebėjo 
atlikti. Kai tarnautojas ne
sugeba atlikti savo pareigų 
tinkamai, jis pašalinamas iš 
tarnybos. To likimo susilau
kia ir Tautų Sąjunga.” 
(“Vien.” 14 XII.)

Čia daug neaiškumo yra, 
net klaidų.

1. Svarbios pareigos iš
syk buvo: laikyti pažemin
tą Vokietiją, Austriją, Bul
gariją, Turkiją. To neatliko.

2. Užtikrinti Anglijos ir 
Francijos nuosavybei nau
jas kolonijas, atplėštas nuo 
Vokietijos. Tą iki šiol atli
ko.

3. Vokietijai, kad jąJ nuo 
kolonijų nuraminus, sušer
ta Austrija, Čekoslovakija. 
Klaipėda. Čia tai ne visai 
gerai pavyko, nes Vokietija 
nenurimo. Anglija-Francija 
dabar turi kariauti: užtik
rinti sau tąsias kolonijas ir 
pasaulio ' garbę. Tautų Są
junga tam pritarė. Tai jos 
pareiga.

4. Klaida. T. S.—ne tar
nas. Tai ponas. Poną paša
linti gali, bet ne iš tarny
bos. Revoliucija gali jį pa
šalinti nuo sosto.

5. Kita klaida. Sako: 
“buvo” tarptautinė įstaiga. 
Žodis “buvo” (kabutėse) 
reiškia: netikrai, menamai 
buvo. O ji tikrai buvo tarp-
tautine įstaiga ir dabar yra.
Tik mes, mažųjų tautų žmo-provincijoj.

nės norėtume, kad ji dau
giau ką gero mums atliktų, 
bent mūsų valstybių “nepri- 
k 1 a u s o m y b ę” nestatytų 
prieš vėją.

6. Peikiant Tautų Sąjun
gą, nepadoru užmiršti, kad 
ji įsteigė kelias naujas vals
tybes, tarp tų ir, Lietuvą. 
Nors jos nebuvo ir negali 
būt tikrai nepriklausomos, 
bet visgi tas jos (T. S.) 
darbas yra geras: geresnis 
už bloguosius.

Dabar, Lietuva, Latvija ir 
Estija gali link jos atsineš
ti, kaip ta patarlė sako: “nė 
dėkui, nė išgrauš,” kuomet 
tos šalelės turi padariusios 
apsigynimo sutartį su So
vietų Sąjunga. Spėju, kad p. 
Kruze ne dėl to išdrįso taip 
žemai pažeminti Tautų Są
jungą, nerasdamas nė vieno 
jos gero darbo. Būkime tei
singi link istorijos.

J. Baltrušaitis.

Kariaujančių Šalių Lėktu
vai Skraido per “Bepusiš- 
kas” Belgiją ir Holandiją
Haga. — “Kažin kokie 

svetimi lėktuvai” labai auk
štai skrido per Holandiją, 
bet pabėgo, kai Holandų 
lėktuvai pakilo prieš juos. 
Vienas Holandijos lėktuvas 
susidūrė su kitu saviškiu 
lėktuvu, nukrito ir sudegė.

Japonai praeitą savaitę 
prisipažino, kad jie apleido 
kelias pozicijas Kw^ntungo

Chinijos gen. Čiang-kai-šekas, kaip jis atvyKo į 
Kuominlango kongresą, kuriame jis buvo pa
skelbtas prezidentu.
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Klausimai ir Atsakymai
Pei’siskyrusios Moters 

Pilietystė
Klausimas: Atvykau į 

Jungt. Valst. 1928 m. ir iš
tekėjau už. Amerikos pilie
čio sekančiais metais. Keti
nu nuo jo atsiskirti. Po 
persiskyrimo ar galėsiu 
gauti pilietystę be pirmų 
popierų?

Atsakymas: Amerikos pi
liečio žmona turi teisę pra
šyti antrų popierų be pirmų 
popierų. Ji turi tą teisę ir

po persiskyrimo. Bet ar 
persiskyrusios moterys gali 
įgyti Amerikos pilietystę, 
priguli nuo persiskyrimo 
priežasčių. Jeigu jos vyras 
nuo jos gauna persiskyrimą 
priežastimi jos neprisilai- 
kymo prie ženybinių prisie- 
gų, paprastai natūralizaci
jos teismai Jungt. Valstijo
se atsako pilietystę ant pen
kių metų po persiskyrimo, 
ar po papildymo prasižen
gimo.

FLIS.
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Trečias pnslapia

Lietuvių Literatūros Draugijos vajus 
prasidės vasario 1-mą, naujus narius ga
lėsime įrašyt su $1 mokesties už visus 
šiuos, metus. Gera proga gaut moterų na
rių ir sutveri moterų kuopas bei kliubus.

Moterų darbai kas metai puošdavo 
“Laisvės” bazarus ir suteikdavo dienraš
čiui daug paramos. Draugės prašomos ir 
šiemet pasidarbuoti—paaukaut pačios ir 
parinkt aukų. Bus vasario 9 iki 12-tos.

Tš LLD Centro Moterų 
Komiteto Raštines

Sausio 7-tos popieti Lietu
vių Literatūros Draugijos Cen
tro Moterų. Komitetas svarstė 
savo organizacijos ir abelno 
moterų judėjimo reikalus.

Komitetas pasisakė, kad se
kamais keliais mėnesiais mū
sų didžiausiu darbu moteryse 
turėtų būti steigimas ir stipri
nimas LLD Moterų kuopų ar 
kliubų bei grupių, kadangi 
tam pagelbės LLD Centro pa
tvarkymas įrašyt naujus na
rius tik su $1 mokesties už vi
sus šiuos metus.

Draugės aldietės taipgi pri
valo nepamiršti ir abelno mo
terų organizavimo, reikia im
tis iniciatyvos ir bendradar
biauti tvėrime ir stiprinime 
šiaip kliubų, ratelių ar kito
kių moterims ir visuomenei 
naudingų organizacijų.

Moterų Pramogos

Kiekviena kolonija per šį 
sezoną privalo surengti 
nors vieną masinį mitingą ar 
pramogą su moterimis kalbė
tojomis, agitatorėmis. Reikia 
į tuos mitingus įvesti nors 
kiek gyvumo, naujovės, turėti 
dainų, muzikos ar šiaip kokių 
pamarginimų. Dabar veik 
kiekvienoj kolonijoj randasi 
jaunų lietuvių profesionalų, 
kodėlgi jos ar jie nepaprašy
ti nors su trumpa prelekcija 
ar kalba?- Tai būtų naudinga 
rengėjams, atsilankiusiai pub
likai ir pačiai profesionalei. 
Margi mitingai įdomesni.

Komitetas bandė sudaryt 
bent porą platesnių maršrutų 
su moterimis kalbėtojomis, bet 
susidėjus sąlygoms palikta pa
čioms apylinkėms rūpintis.

Kas Jau Daroma?

Turimomis žiniomis, Naujo
sios Anglijos kolonijos ren
giasi atskiriems mitingams su 
K. Petrikiene ir M. K. Sukac
kiene. New Jersey bei rytinės 
Pennsylvanijos kolonijas gal 
padengs J. Bondžinskaitė ir 
E. Vilkaitė (E. V. gali nu
vykt tik popiečiais, o J. B. 
tik vakarais) ir kitos centra- 
linės draugės, taipgi manoma, 
gal pavyks iškviest eastonietę 
Senkevičienę. Chicaga su apy
linkėmis gerai aprūpinama 
pačių chicagiečių ir tūlam lai
kui kviečiama viena centrali- 
nių draugių.

Kol kas dar nežinome, kas 
daroma vidurinėj ir vakarinėj 
Pennsylvanijoj, taipgi Ohio 
(apart Clevelando) ir Mich
igan (apart Detroito). Ten 
reikėtų iššaukt moterų mobili
zacijos reikalams Sliekienę, 
Belunienę, Količienę ir kitas. 
Reikėtų aplankyt kiekvieną 
koloniją, nes ten moterų judė
jimas mažiau išjudintas, negu 
kitur. Kur padėtis labai rei
kalinga veiklos, o nėra išgalės, 
moterų komitetai privalo rei
kalaut pagelbos iš savo aps
kričių arba ir iš centro.; Dar
bas neturi būt sulaikytas dėl 
stokos ištekliaus.

Rengiamės Brošiūrai

Nusitarta rengtis leist bro
šiūrą, kuri turėtų būt paruoš
ta sekamą rudenį, platinimui 
per žiemos sezoną. Brošiūrai 
parinkti ir surast jos paruo- 
šėjus paskirtos J. Bondžins
kaitė, K. Petrikiene ir E. Vil
kaitė. Darbuotojos kolonijose 
prašomos pagalvoti, padisku- 
suoti, kokia brošiūra moterims 
būtų labiausia pageidaujama 
ir savo sugestijas siųst bile ku
riai iš minėtų draugių arba 
tiesiog LLD Mot. Komitetui.

Kadangi brošiūros rūšis bei 
dydis dar nenustatyta, tad ir 
jos finansai nenuspręsta. Ta
čiau numatoma, kad jei mūs 

iždas bus mažas, priseis ją 
leist prenumeratos keliu, kaip 
leidome “Virėją.”

Mūsų iždas šiuo tarpu susi
deda vien tik iš “Virėjos” par
davimu gaunamų įplaukų. 
Mes prašpme drauges ir drau
gus visose kolonijose dar pa
dirbėti “Virėjos” platinime. 
Tuomi padėsite išleist mote
rims brošiūrą ir sykiu uždirb
site dolerį kitą savo organi
zacijai, nes platintojams, už
sisakantiems ne mažiau 5 
knygų, duodama po 60c kny
ga. Jos parduodamos po $1. 
Jokia kita įstaiga neduoda 
tokio didelio nuošimčio platina 
tojams.

K. Petrikiene pranešė, kad 
Moterų Taryba ruošiasi leist 
gražų buletiną ir prašė jam 
talkos. LLD Centro Moterų 
Komitetas pasižadėjo koope
ruoti jo paruošime ir platini
me, nes tai bus visų moterų 
naudai. Draugės aldietės kolo
nijose prašomos pasidarbuoti, 
kad neliktų nei vienos draugi
jos be buletino. Taipgi reikėtų 
pagelbėti įrašyti draugijas 
Moterų Tarybom

Mes tikimės, kad draugės 
supras svarbą, mūs darbų ir 
reikalą didelio darbingumo ir 
pasišventimo šiuo audringu 
laikotarpiu ir praves tuos 
darbus, kaip visuomet, greitai 
ir pavyzdingai.

LLD C. Mot. Kom. Valei.: 
O. Depsienė, 
S. Sasna,
F. Kazakevičienė.

Šeimininkėms
VIŠTIENOS KROKETAI SU 

RIEŠUTAIS
Užpilk vištieną vandeniu tik 

tiek, kad apsemtų. Beverdant 
dadėk lapelį, keletą pipirų, 
kelias šakeles petruškų, salie
rų ir kitokių daržovių. Išvi
rus, smulkiai sukapok arba su
malk porą puodukų vištienos, 
ir padaryk sekamai sosą: 3 
šaukštus sviesto arba vištos 
riebalų, pusę puoduko miltų, 
po ketvirtadalį šaukštelio 
druskos ir paprikos, pusę puo
duko perkoštos vištienos sriu
bos.

Pavirink atsargiai maišyda
ma sosą; kad neprisviltų ir 
baigiant virti įdėk išplaktą 
kiaušinį, vėl užvirink, sudėk 
kapotą vištieną, šaukštą ka
potų petrųškų lapų ir pusę 
puodelio kapotų riešutų. Vis
ką sumaišius, leisk atšalti. 
Padaryk pailgus-apvalius kro
ketus, pavilgyk į išplaktą 
kiaušinį, paskui į duonos tru
pinius ir kepk karštuos tau
kuose arba aliejuje, kol gerai 
aprus.

* Sfc *
BULIJONAS ARBA SRIUBA

(Dėl 4 asmenų)
Paimk gerą kaulą su kiek 

mėsos, užpilk 3 kvortas van
dens, įdėk 1 svogūną, 2 čielas 
morkas, 1 pastarnoką, 3 šake
les salierų su lapais, 1 didelį 
džiovintą baravyką, arba 2 
mažus. Virink, kol mėsa liks 
minkšta. Prieš baigsiant virti, 
įdėk 2 nuskustas bulves ir 
kuomet bulvės bus išvirusios, 
išimk bulvės ir morkas, sudė
jus į kitą puodą sutrink, už
pilk per sietelį iškoštą sriubą, 
dadėk druskos sulig skonio ir 
sriuba bus gatava.

O. Stankienė, 
i Worcester, Mass.

* * *
Virš paduoti receptai imti iš 

knygos “Virėja”, kurioj ran
dasi šimtai kitų receptų. Su
taisė K. Petrikiene, išleido 
LLD Moterų Komitetas. Užsa
kymus adresuoti. “Virėja,” 46 
Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.

New Yorko miesto tarnautojai, organizuoti i State, 
County & Municipal Workers uniją (CIO) įteikė šį 
pareiškimą miesto majorui La Guardijai, protestuoda
mi prieš tąjį sumanymą, kuris reikalauja numažinti

tarnautojams algas.

Amerikos Lietuvių Moterų Tarybos 
Sekretorės Pranešimas

Knygelė, kurią išleido Ame
rikos Lietuvių Moterų Tary
ba — “Moterų Seimo Dar
bai” jau visa išplatinta. Tenka 
apgailėti, kad tik vieną tūk
stantį kopijų jos atspausdino
me. Jeigu kuriose kolonijose 
platintojos da turit kiek nepar
duotų ir nesitikit savoje kolo
nijoje jas parduoti, tai grą
žinkit atgal į Centrą, nes yra 
pareikalavimų.

Tarybos Komitetas dabar 
ruošia išleisti buletiną laikraš
čio (tabloido) formato, nema
žiau astuonių puslapių didu
mo. Tai bus atžymėjimui mo
terų Tarptautinės ir Motinų 
Dienos. Visas buletinas bus 
paskirtas moterų reikalus gvil- 
denantiem klausimams. Kaina 
buletino bus dešimtis centų. 
Yra prašoma visų A. L. Mo
terų Tarybos skyrių ir visų 
nuoširdžių moterų judėjimo 
rėmėjų, iš anksto užsisakyti 
to buletino platinimui, žinant, 
kiek kurioje kolonijoje bus ti
kimasi jo išplatinti, žinosim, 
kiek atspausdinti, kad vėliaus 
nepritrūktame. Taipgi, kurių 
ižde randasi pinigų, nepasi- 
šykštėkit dolerį kitą išanksto 
pasiųst į Centrą su užsakymu, 
nes pinigų pas mus mažai, o 
darbą nesinori apleisti.

Kol kas mes atydžios kam
panijos už didesnio skait- 
liaus draugijų įstojimą į Mo
terų Tarybą nevedėme; tam 
buvo lyginai kelios priežastys, 
bet sugryžusios iš Seimo atsto
vės ir pačios, niekeno neragi
namos, ėmėsi darbo. Clevelan- 
de suorganizuotas stiprus Ta
rybos skyrius ir jo atstove pa
skirta draugė M. Valentą. Po 
Seimui susiorganizavo Birutės 
Kliubas Philadelphijoje ir tuo- 
jaus įstojo į Tarybą. Kenosha, 
Wis., kur seniau mes mažai 
girdėjome apie moterų veiklą, 
dabar ten darbas vedamas la
bai sėkmingai. Susidarė stip
rus judėjimas Binghamtone, 
Waterburyje, jau neskaitant 
didžiųjų kolonijų Bostono ir 
Chicagos apielinkėse, kur mo
terų veikimas gana stiprus. 
Clevelando Moterų Kliubas 
jau pasiekė šimto narių skait
linę, tai yra labai didelis fak
torius lietuvių moterų judėji
me. Tiesa, Chicago j,e yra mo
terų organizacijų su keliais 
šimtais narių. Brooklynietės, 
matydamos kitų kolonijų veik

lą, savo Apšvietos Kliubą taip- 
pat nusprendė dapildyti iki 
šimto narių, žingsniai daromi 
suorganizuoti moterų draugiją 
Hartford, Conn., ir keliose ki
tose tos valstijos kolonijose. 
Dabar, kada turime lyg ir ko
kį Centrą, A. L. Moterų Tary
bą, darbas kiek daugiau pra
deda centralizuotis ir juo jis 
daugiau padidės, mes 
me pasirūpinti daugiau 
ratūros moterų įvairiais klau
simais, surasti daugiau moterų 
kalbėtojų ir pačios toliaus pa
sistumti į visuomeninį gyveni
mą.

Padidėjus moterų darbui, 
po biskį ir aukų gauname. Li
teratūros Draugijos Brooklyno 
Apskritys, per O. Depsienę, 
pridavė $5. Per klaidą nepa
žymėta su prisiųstom aukom 
Seimo reikalams iš Scranton, 
Pa., nuo LD 39 kp. moterų 
sk. $2. Nuo Bangos Choro, iš 
Elizabeth, N. J., praleista vie
na blanka su aukom Seimo 
reikalams, sumoje $5.15.

Gaila, kad paskutines dvi 
aukas dėlei neapsižiūrėjimo 
neteko įtraukti į abelną au
kotojų sąrašą, už ką" malonės 
mums gerbiami rėmėjai atleis
ti. >

Į Amerikos Lietuvių Mote
rų Tarybą jau yra įstojusios 
netol trisdešimtis moterų or
ganizacijų. Galėtų būt daug 
daugiau. Mūs nuoširdžios vei
kėjos turėtų pasidarbuoti, kad 
kožnoje kolonijoje įtraukti vi
sas moterų draugijas į Tary
bos eiles. Seime buvo keliamas 
klausimas išleidimo moterims 
laikraščio. Tarybai teks imtis 
ir to ir kitų panašių darbų, 
todėl svarbu yra sustiprinti ir 
kiek galint daugiau praplėsti 
mūs darbuotės ribas.

K. Petrikiene.
221 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

Lapkrity] Nupuolė Bedarbių 
Samdymas į Darbus

Washington. — Lapkričio 
mėnesį pernai buvo pasam
dyta 19 procentų mažiau 
bedarbių į darbus, negu 
spalių mėnesį. Bet vis tiek 
per nyk ščiame lapkrityje 
daugiau žmonių gavo dar
bus, negu 1938 m. lapkrity
je, kaip rodo valdiškieji 
darbų biurai.

Teisėjui Nepatinka 
Moterys Rūkores

New Yorko teisėjui Burke 
moterys rūkorės atrodo negra
žiau už vyrus. Nuteisęs 8 vy
rus už rūkymą subvėj užsimo- 
kėt po $1 baudos, teisėjas ne
iškentė neprisiminęs moterų, 
nors jų tuo tarpu ir nebuvo 
tarpe nuteistų, sakydamas: 
“Tie blogi papročiai dar la
biau sekami moterų. Jos tri
nasi į jus, kartais numeta pe
lenus ant jūs, ar sudegina jūs 
drabužius. Mes jieškome pas 
moteris tiek daug švelnumo, 
bet jis skubiai nyksta.”

KŪDIKIŲ MUŠEIKOS

Kaip keista, kad vijimasis 
dolerio tankiai pastato vaikų 
auklėtojais ir globotojais to
kius asmenis, kuriems nei asi
lo globojimą negalima būtų 
pavesti dėl jų nenaturališkai 
didelio žiaurumo.

Šiomis dienomis įvykusiame 
teisme, Elizabeth, N. J., Nel
son Anderson, 51 m., dalinin
kas vaikučiams globot-mokint 
užlaikomos privatiškos moky
klos, prisipažino mušęs 5 me
tų berniuką John L. Skinner, 
Jr. Gal būtų ir gynęsis, bet 
paveikslas su įstrižais mėly
nais ruožais ant vaiko nugaru- 
kės būtų neleidęs išsimeluot. 
Jis taip pat kaltinamas laikę
sis prie 7 metų mergaitės. Jo 
žmona irgi įkaitinta žiaurume 
vaikams, patalpintiems jų au
klėtu vė j—mokykloj.

Mrs. Alice Quinney—Rug
by, Anglijos, gyventoja — ne
seniai šventė savotišką sukak
tį, kuriai, sakoma, nebuvę ki
tos lygios. Ji esanti pirmoji 

galėsi-į moteris kaminkretis pasauly- 
lite-.je. Sukaktis buvus atžymėt 

išvalymą tūkstančio kaminų.

Neseniai pasibaigusioje nar
kotikų karaliaus Louis (Lep
kes) Buchalterio byloje buvo 
iškelta, kad gražios, jaunos 
moterys būdavo samdomos 
parvežt iš Europos skrynias 
narkotikų. Jos turėdavo kaip 
nors išsimeluot ir pravežt 
kontrabandą.

Cukrinių nendrių moliasas 
turįs “vitamino B complex,” 
kuris apsaugojus plaukus nu 
žilimo, kaip paskelbė grupė 
Kalifornijos daktarų-tyrinėto
jų.

Helsinkio Suomių Oro Lai
vynas—iš Kur Jis?

Pirm karo su Sovietais, 
Suomija turėjo tik visai 
menkutį oro laivyną, rašo 
New York Times savo edi- 
toriale pirmadienį. Suomi
jos lėktuvai tada tiko tik
tai apžvalginėjimui, o ne 
mūšiams. Dabar gi, pasak 
Times, jie jau leidžiasi į 
oro kautynes su Sovietų or
laiviais.

Iš kur Helsinkio Suomija 
gavo šių naujoviškų karo 
lėktuvų?—Ogi iš Anglijos, 
Italijos, Franci jos ir Švedi
jos.

“Turbūt, vis nauji lėktu
vų būriai pasiekia Suomiją 
iš užsienių,” rašo N. Y. Ti
mes, ir pageidauja, kad se
noji Suomijos valdžia gautų 
jų kuo daugiausiai.

London, saus. 8.—Anglų 
karo laivai buvo Gibraltare 
sustabdę kaleivinį Ameri
kos laivą “Manhattan,” bet 
paskui leido jam plaukt į 
Italiją.

Lietuvių Motery Naujosios 
Anglijos Sąryšio Žinios

Keletas savaičių atgal šia-: 
me skyriuje buvo platokai ra
šyta apie Sąryšio besiartinantį 
metinį suvažiavimą ir koncer
tą. Bet pastarom savaitėm, 
vietoj pilnai pranešus apie ' 
koncertą ir suvažiavimą, kaip 
buvo žadėta, tai visiškai nie
ko nesigirdėjo. Sąryšio komi
tetas atsiprašo, ir kartu pra
neša visuomenei, kad tai ne
buvo jo kaltė. Gaisrui sunai
kinus So. Bostono lietuvių sa
lę, visas mūsų prisirengimas 
buvo išmestas iš normalės ei
gos ir ilgoką laiką dalykai 
taip pynėsi, kad nebuvo gali
ma nieko galutino sakyti iki 
viskas susitvarkė.

Dabar

Pranešam plačiai visuome
nei, kad koncertas ir suvažia
vimas įvyks kaip anksčiau bu
vo pranešta, sausio 21-mą, 
1940 m.

Sąryšio pirmas koncertas 
paliko gražų įspūdį. -Rengėjos 
dėjo pastangas, kad antras 
koncertas nei kiek nebūtų 
prastesnis, bet dar geresnis, ir 
mes užtikrinam iškalno, kad 
duotas pažadas bus šimtu nuo
šimčių išpildytas, nes pavyko 
gauti graži salė, ir graži gru
pė artisčių ^artistų, kurie ims 
dalyvumą programoj.

Pereito koncerto žvaigžde 
buvo J. Latviūtė, kuri pirmu 
sykiu pasirodė Bostono publi
kai ir paliko gražią atmintį. 
Ateinančiame, 21-mos sausio 
koncerte, mes turėsime progą 
išgirsti pirmą sykį dainuojant 
Mass, valstijoj jau gana toli 
pažengusią dainoj, jauną ir 
jau gerai žinomą kitataučių 
tarpe dainininkę Birutą Ra
moškaitę iš New Yorko. Ne
sigailėjo rengėjos pastangų 
nei lėšų, kad gauti šią daug 
žadančią jauną lietuvaitę į 
mūsų koncerto artistų sąrašą. 
Ir Bostono ir apylinkės dailės 
mylėtojai nepraleiskit progos 
ją išgirsti.

Birutai Ramoškaitei pagel- 
binės spėkos, irgi stambiausios 
Naujojoj Anglijoj, bus šiame 
koncerte: Viktorija Mickevi
čiūtė, smuikininkė; Ona Mi- 
neikiūtė, Jonas Sabaliauskas, 
Jonas Paura dainininkai so
listai; Harmonijos Grupė iš 
Bostono; Kultūros Kliubo Mo
terų Grupė iš Montello, aidie- 
čių grupė iš Worcesterio.

Laukiama atsakymo nuo 
jaunuolių grupės ir šešių Bi
ručių iš Bostono.

SUVAŽIAVIMO REIKALU

Lietuvių Moterų Naujos An
glijos Sąryšio metinė konfe
rencija įvyks 21 sausio. Prasi
dės 10 vai. ryto, 376 Broad
way, So. Bostone.

Brooklyno moterys, Workers Alliance narės, pilele., 
tuoja pašalpos biurą, reikalaudamos vaikams 
drabužių. ,

Kadangi, kaip virš minė
jom, sudegimas lietuvių salės 
sutrukdė pradėtą darbą, dėl
to nebuvo išsiųsti laiškai orga
nizacijom, kliubam su prašy
mais prisiųsti atstoves į konfe
renciją. Atstovės į konferenci
jas - suvažiavimus visuomet 
renkasi visuotinuose susirinki
muose. Gi Sąryšio Komitetas 
permato, kad tokiu trumpu 
laiku nebus galima nei maža 
dalis organizacijų pasiekti 
laiškais. Todėl mes nuoširdžiai 
prašom moterų kliubų, savy- 
šalpos draugijų bei bendrų or
ganizacijų — LLD, LDS, SLA 
kuopų — ir meno grupių val
dybų pasitarti, surasti būdus 
prisiuntimui atstovių j mūsų 
suvažiavimą. Mes pasitikim, 
kad labui abelno mūsų visuo
meninio kultūrinio darbo drau
gai ir draugės teigiamai atsi
lieps į mūsų prašymą.

L.M.N.A.S. Komitetas.

Cukrus Valgyje
Cukrus, kaip nurodo New 

Yorko Miesto Sveikatos De
partment gydytojai, kada 
vartojamas po mažai, yra nau
dingas maistas. Jis yra ga
mintojas energijos, taipgi pa
gelbsti suvirškint riebalus. 
Krakmolai taipgi priklauso 
saldumynų grupės maistui, 
kadangi jie mūsų kūne atlieka 
cukrui panašią veikmę.

Cukraus gauname nemažai 
vaisiuose, tad kartais ir visai 
burnon neėmę išdirbto cu
kraus jo gauname pakanka
mai kitame maiste. Toks na- 
turalis cukrus yra kur kas ge
riau už išdirbtą, kadangi sy
kiu gauname ir vertingų mine
ralų bei vitaminų, ko nebėra 
išdirbtame cukruje.

Ypač nuolatos sėdintiems 
patariama neperdėt saldumo 
savo valgyje, kadangi nesu
naudotas cukrus susikrauna 
kūne ir jau pasidaro sunkeny
be, daugelis jo pavirsta riebu
mu, kuris nelengva nusikratyt 
ir sunku, nenaudinga nešioti. 
Geriau pridabot valgį, negu 
nutukus visai pasnikaut.

Sunkiau dirbantiem bei 
daug vaikščiojantiem žmo
nėms mažiau pavojaus nutuk
ti.

N. D.

Iš Kalifornijos pranešama, 
jog aktorei Lupę Velez čigo
nė pasiūlius melstis prie pini
gų, kad “užkalbėt priešus,” o 
pati su tais apipoteriaujamais 
$2,500 dingus.

Atrodo netikėtina, kad ak
toriuose būtų tokių lengvati
kių, o betgi jų randasi.
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais
D. M.

WilkesBarre, Pa.
Wilkes-Barre ir Apylinkes

šolomskas

Ketvirta* pulapb

(Tąsa)
Greitai pirmosios dalys pasiekė mieste

lį Podvoločiską. Gelžkelio stotyj užsiba
rikadavo lenkų žandarų ir oficierių gru
pė su kulkasvaidžiais. Jie atidengė aršia 
ugnį. Negalima pirmyn eiti.

Kapitonas Miklei pažiūrėjo per žiū
ronus. Jis pastebėjo lenkų kulkasvai- 
džius. •

—Tuojaus parodysime poniškiems kir
minams mūsų artilerijos spėką. Batarėja 
turi atidengti ugni į gelžkelio stoties 
namą.

—Bum!... Bum!... Bum!—muša ka
nuolės.

Matosi, kaip svaidiniai sprogsta tie
siai ant namo. Pralaužė sieną, sprogsta 
viduje. Daugiau lenkų kulkasvaidžiai ne
šaudo. Gelžkelio stotis paimta. Stotyj 
aštuoni lenkų ofičieriai užmušti ir vie
nas kareivis sužeistas.

Rytas. Vienas iš lenkų pasienio punk
tų, kuris naktį tylėjo, dabar atgijo ir 
šaudo iš kulkasvaidžių. Nauja kliūtis. 
Kulkasvaidžiai ir šautuvai negali jį su
naikinti. Kita lenkų žandarų grupė su
lindo į gelžkelio būdelę ir atsišaudė.

—Pasiduokite!—reikalauja vienas rau
donarmietis, arti prišliaužęs. Lenkai dar 
tankiau šaudo.

—Drauge kapitone, — kreipėsi į ka
pitoną leitenantas Golovkovskis,—pavė
linkite iš kanuolių pavaišinti.

—Linkiu pasisekimo.
—Bum!... Bum!... Bum!
Lenkų pasipriešinimas sulaužytas.

—Uuu-uu!—Aukštai ūžė karo lėktu
vai. Aikštai, aukštai skrido mūšio lėktu
vai, tartum koki maži vėversėliai. Kiek 
žemiau didele sparta, tartum medžių ša
kas lenkdami, nuskrido į Vakarų Ukrai
ną žvalginiai lėktuvai. ,

—Uuuu-uuu!—storai ūžė dideli, milži
niški dumotoririiai ir keturmoto viniai 
bombanešiai. Tai Raudonosios Armijos 
akys, tai jos oro jėga.

—Vu-vu-vu!—ūžesį sudarė dideli ir 
maži tankai. Jų valdytojai dar atsidarę 
langelius, nes priešo nesimato. Kanuolės 
jau paruoštos, kiekvieną momentą gata
vos atidengti mirtiną ugnį.

—Ta-tak!—Ta-ta-tak!—greitai prava
žiavo kanuolių batareja po batarejos, ve
žamos arkliais... O štai ten ūžia galingi 
traktoriai, dar galingesnes veža kanuo- 
les.

—Du-du-du!... Du-du-du! — dundė
dama pralėkė raitarija, aukštai iškėlus 
raudonas vėliavas. O štai garsiai šniokš
dami važiuoja automobiliniai sunkveži
miai, jie pilni pėstininkų. Kovotojai po 
aštuonioliką sėdi vežimuose, šautuvai 
greta jų, durtuvai žiba prieš saulės spin
dulius. Raudonoji Armija taip įžengė į 
Vakarų Ukrainą. Tas patsai buvo ant 
kelių, vedančių nuo Kamenec-Podolski 
linkui Kolomejos; nuo Šepetovkos linkui 
Rovno; nuo Olevsko linkui Kovei, nuo 
Gomelio linkui Brest-Litovsko; nuo 
Minsko linkui Baranovičių, Baltstogės, 
Vilniaus; nuo Plocko linkui Švenčionių, 
Vilniaus ir taip išilgai visą Baltarusijos 
ir Ukrainos frontą. Raudonoji Armija iš
tiesė brolišką ranką pagalbos savo tau
tiečiams ir lietuviams.

III. .
Būrelis Raudonosios Armijos raitelių 

žvalgaudamas artinosi prie sodžiaus.
—Trak!—Tak!—sutratėjo šūviai. Tai 

arjergardas pasitraukusios lenkų divizi
jos apšaudė kovotojus. Raiteliai žaįbo 
greitumu apsupo sodžių. Prie vieno na
mo skubino mesti savo daiktus į auto
mobilių keturi lenkų ofičieriai.

• —Pasiduokite!—buvo jiems komanda.
—Trak!—šovė vienas iš brauningo.
—Zik!—sušvitravo raitelio rankoj 

kardas ir oficierius nusitvėręs rankomis 
už galvos parvirto. Kiti trys pasidavė. 
Raudonasis raitelis Viničenko sužeistas 
oficieriaus paleistos kulkos į vidurius. 
Jam susidarė pavojus. Bet štai vienas iš 
kaimiečių sako:

—Aš galiu suteikti jam savo kraujo, 
kad gyvastį išgelbėjus.

—Kas, tamsta, esi?
—Valstietis. Aš turėjau tik į hektaro 

žemės. Keturi žmones mano šeimoj. 
Mums visada stokavo duonos. Aš sėjau 
rugius, sodinau bulves, bet niekados ne
buvo užtektinai maisto. Ten mane 
skriaudė, koliaįo, mušė, niekino, kaipo 

Į*—A-

ukrainietį. Karo pradžioj vėl buvau šau
kiamas į armiją, bet vieton klausyti jų 
įsakymo buvau pasislėpęs. Dabar galiu 
pasirodyti viešai, nes jus, brangūs drau
gai, sulaukėme!

Valstiečio pasiūlymas priimtas. Jo 
kraujas atatiko Vinicenkos kraujo rū
šiai ir gyvastį išgelbėjo. šį įdo-

Ties miesteliu Stupki lenkas dvarponis 
paslėpė penkis oficierius. Bet ta sužino
jo valstietis. Jis pareikalavo, kad lenkas 
išduotų raudonarmiečiams oficierius. Po
nas atsisakė. Valstietis sumušė dvarponį 
ir apie tai pranešė raiteliui Šenkuriukui.

—Kur yra lenkai ofičieriai?
—Šiene, giliai sulindę.
—Lyskite laukan!
Kada lenkai ofičieriai buvo suimti, tai 

Šenkuriukas klausė:
—Kas tamsta esi?
—Valstietis, Triganek, turiu 46 metus 

amžiaus. Per 32 metus mane išnaudojo 
ir spaudė ponai. Mano šeima turi pen
kis narius. Savo žemės turėjau tik maža 
sklypelį. Duonos stokavo. Senai laukėme 
Raudonosios Armijos, ji mus paliuosuoja 
iš ponų nelaisvės.

1—Štai drauge lapelis. Perskaityk jį ir 
kitiems pasakyk apie tai,—tarė raudon
armietis įteikdamas jam nedidelį lapelį.

pagar- 
kvarte- 

kurie

Garsusis veikalas “Išdykusi 
Pati” jau čia, įvyks sausio 14- 
tą dieną. Taigi ir šis prane
šimas lietuviu visuomenei, ku- 
ri visada, lanko lietuviškus 
veikalus, bus jau paskutinis. 
Todėl sausio 14 d. suėję su 
savo draugais bei draugėmis, 
traukite visi pamatyt 
mu veikalą.

čia turėsime ir ta 
sėjusį LDS jaunuolių
tą iš Shenandoah, tPa., 
mus linksmins savo skambio
mis dainelėmis. Taipgi bus ir 
muzika šokiams ir kitokių pa
sismaginimų. čiąi sueisit su 
daugeliu savo draugių ir drau
gų, kurių jau seniai esat ne
matę. Todėl dabar pasinau- 
dokit šia proga.

Veikalas' bus" perstatytas 
Lietuvių Progresyvių Kliubo 
svetainėj, 325 East Markpt 
St., Wilkes-Barre. Prasidės 
nei kiek ne vėliau, kaip 6 :- 
30 vai. vakare. Todėl norinti 
veikalą pilnai pamatyti, būti
nai laiku pribūkit.

Kviečiame visas ir visus.
Rengėjai.

Cleveland, Ohio
Būrelis raudonų raitelių prisiartino 

prie namo krašte sodžiaus. Ant namo iš
kelta raudonos spalvos vėliava su užra
šu:

TrečMTems, Sausio TO, T94U

GAUKITE DOVANAI SETĄ ROGERS SILVERWARE

“Tegul Gyvuoja Brangioji, 
Neįveikiama Raudonoji Armija!”

Langas pradarytas. Pro langą žiūri, 
šypsosi, graži jauna mergina.

—Sveikutė, — tarė raitelis.—Ar tams
telė galėtai suteikti stiklą vandens.

—Su mielu noru, — atsakė mergina. 
Dingo kambaryj ir greitai vėl buvo prie 
lango su stiklu vandens.—Gal tamstos 
norite valgyti?. Neturime kaž ką, bet pa
sidalinsime !—tarė maloniu balsu, nume- 
tuš gražiausi žvilgsnį.

—Labai ačiū! Jojame toliau. Ar senai 
buvo lenkų armijos dalys?

-L-Vakar pabėgo. Pirmieji išsinešdino 
komandieriai ir ofičieriai, o paskui iš
traukė ir jų pėstininkų būrys.

—Štai pluoštelis lapelių,—tarė raitelis, 
įteikdamas juos merginai.—Paskleiskite! 
Ačiū už draugiškumą!

Raudoni raiteliai nujojo. Mergina pra
siskleidė jai įteiktus lapelius. Jai metėsi 
jų antraštė:

“Į Darbininkus ir Valstiečius 
Vakarinės Ukrainos

“Brangūs Broliai ir Seses!
“Europos lauke iškilo Lenkijos-Vokie

ti jos karas. Prabėgo tik kelios dienos, 
kaip Lenkija buvo sumušta. Jos frontas 
suiręs. Lenkijos generolai, kurie ne kar
tą didžiuodamiesi mosavo kardu, pasi
rodė netikusiais, bukais ir bailiais. Griū
va, kaip popierinis namas, Lenkijos vals
tybė,. kuri laikėsi pagalba priespaudos, 
apgavimo ir tautinio pavergimo 11,000,- 
000 ukrainiečių ir baltarusių.

(‘Dabar išmušė valanda, kada pati 
liaudis turi rūpintis savo likimu. Užten
ka kentėti badas, vargas, tautinis paver
gimas ir beteisė. Užtenka kentėti muši
mus ir nagaikų smūgius! Užtenka nešio
ti ant savo pečių lenkų ponus! Ištiesk 
savo galingąją nugarą, iškelk savo stip
rią nuo darbo pūslėtą ranką, Vakarinės 
Ukrainos liaudie!

“Ginklais, dalgėmis, šakėmis ir kir
viais mušk amžinuosius tavo priešus— 
lenkiškus ponus, kurie pavertė tavo šalį 
į beteisę koloniją, kurie tave išnaudojo, į 
purvus mindžiojo tavo kultūrą, pavertė 
tave ir tavo vaikus į darbo gyvulius ir 
vergus!

“Neturi būti vietos Vakarinėj Ukrai
noj ponams ir poneliams, dvarponiams 
ir kapitalistams. Imkite į savo rankas 
dvarų žemes, ganiavas, pievas, miškus. 
Verskite dvarponių valdžią, imkite į sa
vo rankas galią, tvarkykite patys savo 
reikalus.

“Brangūs broliai ukrainiečiai, aš, ko- 
maiidierius Ukrainos Fronte, varde vi

lios Sovietų Ukrainos lįaudies, užtikrinu 
jus, kad mes nebūsime kurti-ir akli lin
kui jūsų' likimo. Mes pilnu balsu užreiš- 
kiame, kad negalime toliau žiūrėti į jū
sų kančias ir vargus.

(Bus daugiau)

Juokų Balius
Draugai ir draugės cleve- 

lancliečiai, yra malonu praneš
ti, kad ir vėl Lyros Choras 
rengia balių ir stato scenoj la
bai juokingą komediją “Gy
vieji Nabašninkai.” Komedija 
ištiesti yra labai juokinga. Pri
minsiu tik tiek, kad ne tik 
prisijuoksite iki soties, bet ir 
pamatysit kaip senas žmogus 
pavirsta į kūdikį. Gal tas ir 
nėra galimas daiktas padary
ti, paversti seną į jauną, bet 
Lyros Choro baliuje pamaty
site, kaip tas yra padaroma. 
Be to, užgirsit ir chorą dai
nuojant. šokiam grieš šešių 
kavalku orkestrą lietuviškus ir 
angliškus šokius. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Prašom atei
ti laiku ir praleisti sekmadie
nio vakarą linksmai ir juo-

Tas viskas įvyks šį sekma
dienį, sausio 14 dieną, 5 :30 v. 
p.p. Įžanga 35c, vien šokiams 
25c. .

Casper.
P. S. Pas Cleveland© žmo

nes yra mada, jeigu parengi
mas skelbiamas 5:30 v. p.p., 
tai pradeda eiti tik 6:15 v.v. 
Bet šiuo sykiu neapsigaukit, 
nes komedija yra 3 aktų ir 
choras dainuos, o šokiai pra
sidės lygiai 8 v.v. Tai prašom 
nevėluoti, o pavėlavusiems 
nesigailėti.

Casper.

Holandija Pristatys Sovie
tam Pabudavotą Laivą

Amsterdam, Holandija.— 
Sovietai sutiko, kad Holan
dija pristatytų į sovietinę 
prieplauką keleivinį laivą 
“Josef Stalin,” kuris buvo 
pastatytas Holandijoj. So
vietai jau apmokėjo $2,393,- 
000 už šį 8,950 tonų laivą. 
Jis pabudavotas taip, kad 
galėtų plaukioti Lediniame 
Vandenyne.

Holandijoj baigiamas sta
tyt Sovietam ir kitas tos 
rūšies laivas vardu “Molo
tov.”

Paryžius, saus. 8.—Nebu
vo jokių svarbių karo veik- 
mų vakariniame fronte.

Pilniausiai garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras.
Jie yra perkami iš garsiosios stalui sidabradaikčių gaminimo firmos — 

Rogers Silverware.
Kas gaus dienraščiui “Laisvei” naują skaitytoją metams ir prisius $5.50, 

duosime dovaną stalui sidabrinių dalykų setą — Rogers Silverware, vertės 
$2.67. Taipgi, kas gaus “Laisvei” du naujus skaitytojus pusei metų, po $3.00 
ir prisius $6.00, irgi gaus tą gražią dovaną.

Arba kas parduos $2.50 vertės knygų, iš žemiau paduoto surašo—taipgi 
gaus dovanai tą gražų setą. Gaukite “Laisvei” naujų skaitytojų ir gaukite 
sau šią gražią dovaną.

Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, 
jai kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsakiusi daugelį tų setų ir todėl 
ji gavo specialiai didelę nuolaidą kai noje ir gali jais apdovanoti “Laisvės” 
platintojus.

Gal sunku ir tikėt, kad tokie staliniai sidabradaikčiai už tokią pigią kai
ną... bet tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru— 
užtikrinti visam amžiui. Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lie
tas, bet jis du kartu nulietas grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiau
sia dėvisi... Kiekvienas daiktas yra dailaus pavidalo ir gražiai padarytas. 
Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaikčių rinkinys yra puikus ant sta
lo padėti... o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiekviena šeimininkė.

Gausite keturius naujus skaitytojus “Laisvei”, sau turėsite šešių kavalkų 
setą keturiem žmonėm. Gausite šešius naujus skaitytojus “Laisvei”—gausi
te šešius setus—turėsite šešiems žmonėms.

Kaip tik prisiusite už 1-ną naują metinę “L.” prenumeratą $5.50, arba už 
parduotas knygas $2.50, “Laisvė” tuo jaus pasiųs jums vieną setą.

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

• MOTINA, paraše Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinčjc Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00.

• RAISTAS, parašė Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.

• MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuviu gy
venimo ir kovų už geresnį būvį, puslapių 314, 
kaina $1.00.

• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama' baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina . 50e.

• BEŠVINTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.

• DINGUS ROŽYTE, paraše Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.

• LIETUVOS DRAUGAI IR PRIEŠAI, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisvę po caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

• KO NORI KUN. COUGI1LINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori kad įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.

• KRIKŠČIONYBĖ IR KĄ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Mctclionis, puslapių 
48, kaina 5c.

• PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Knyga su- 
daugcliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TOLI MŪSŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyti: 122 puslapių; kaina 
50 centų.

• SAUGOKITĖS VĖŽIO, parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.

Kas iškirpęs prisius 3 šiuos kuponus ir 
$1.15 pinigais, gaus šį setą. Arba kas par
duos $2.50 knygų ir gaus' 1 setą šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančius setus galės nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas ........... _..............................................

Antrašas ..........................................................

• l'r- ‘•L/'h’l ‘ 1

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

“Laisve,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
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Protestuoja prieš Užpuolimus
“Laisvės” skaitytojams vei

kiausia bus įdomu žinoti, kaip 
Chicagos ir visos apylinkės 
komunistai orientuojasi į tuos 
reakcinius žygius, kurie pasta
raisiais laikais yra daromi 
prieš juos. Tuo reikalu Ko
munistų Partijos lllmojaus 
valstijos komitetas išleido pa
reiškimą, kuriame, tarp kitko, 
skaitome:

•Tanai jungtinių -Valstijų 
-leisingtimo vepanmeiito iu- 
suukcijas, unieagos policijos mus neginčijamus taktus: 
uepailmemv iie^ai'Mingas įveu 
bųuau

Įvykiai
Hobokeno prieplaukoj, 

kraunant laivą, ištiko nelaimė. 
Nutiestas prietaisas įėjimui į 
laivą, einant keletui darbinin
kų, sulūžo. Visi sukrito į van
denį. Nors šaltis, tačiau ki
tiem dirbusiem numetus vir
ves, išgelbėti visi. Nuvežus į 

kiekvienaskai vienybe paiar ligonbutį, atšilus,
nuėjo namo.

/vpsvietos 
lUoi? metais 

valstijoj iuoikSio

iš-

darnas
rww jersey
reikalam is-

tam
kilo
toms Uu ‘
gavo jv0
laiK-1

Kad atviras kursty- į

ir

yra
per

jektyvės pasėkos,—jeigu jau 
ne slaptas siekimas — yra su
naikinti civiles laisves, tai už- 
simerkimas nuo šių laktų yra 
pavojingas, tai liberalizmo 
švelnučiai protestai tampa pa
sityčiojimu, tai nepakėlimas 
drąsaus balso prieš pasidaro 
kriminalyste. Dar daugiau, 
objektyve tos veiklos* paseka 
yra sutverti karo isteriją ir 
sukurstyti raganų gauciymą 
tuo lamu,
kymtu taiKOS, akivaizdoje 
tarptautinių įvykių, pasidaro 
sąlyga tolimesniam laisvų 
žmonių tautos progresui.

“ Tvies pripažįstame seka- 
1.

ivad Dies o Jtvomitetas atvirai 
iieiegaii&Kui ir laužant kaloa apie nuslopinimą 

jungtinių vardiju ivonstitucį- . tikrų grupių, kurios turi 
ją ir teisių Jbuių įsiver- i kį nusistatymą, ir kad 
ze į Amerikos piliečių Cm- i pastangoms 
cagoju namus ir nare Kratas, 
neva jivsnoaamas Komunistų 
racijos vadų. Jam gi pa
dėjo reuerauai agentai. Tai 
primena luiy metų pokarines 
isterijos laikus ir visų pa
smerktus Ualmeno užpuoli
mus. Taipgi jau trinus atve
jais buvo pauaryta uzpuou- 
mai ant rastines Komunistų 
rartijos, iegansKos amerikines 
partijos, ne užpuolimai pa
daryta visai nesiskaitant su 
jokiais įstatymais.

“Aiideivitai, Kuriuos paruoš 
mūsų advokatai, sudarys pa
matą plačiai kampanijai uz 
apgynimą Teisių Diliaus, ši
tuose aiideivituose nurodo
ma, kad nelegalus įsiveržimai 
padaryta į privatinius namus 
ir oiisus su tiksiu išgąsdinti 
ramius piliečius, moteris 
vaikus.

'’Šitie Chicagos įvykiai 
dalis Vedamos kampanijos
visą Kraštą, idant sunaikinus 
Žmonių demokratines teises. 
Jie yra dalimi galingiausių 
reakcinių speKų Kampanijom 
įtraukti šią sau į europinį Ka
rą. Šitiems žygiams pritaria 
ir nacionaie administracija.

“Valdžios pastangos nuslo
pinti Komunistų rartiją su
jaudino liberališkai ir progre- 
syviškai nusiteikusius ameri- 
konus iš visų gyvenimo sričių. 
Tai parodo tas pareiškimas, 
kurį neseniai pasirašė ir iš
leido 63 žymus veikėjai ir vi- 
sumenininkai.

“Šitie tikrieji Amerikos 

 

žmonių atstovai savo pareiški
me sako :

“ ‘Mes, žemiau 
ji, tikime, jog 
yra būdingas * Amerikos de
mokratijos požymis. Mes, to
liau, tikime, kad Teisių Bilius 
(Bill of Rights) turi apimti 
teises visų amerikiečių, arba, 
priešingai, jis pasirodys ap
gavyste visiems. Mes neprii
mame tos pavojingos propozi
cijos, kuri plačiai skleidžiama 
tūlų ratelių, jog glima civiles 
teises atimti vienai ar kitai 
žmonių mažumai, kuri turi 
skirtingą nuo didžiumos nusi
statymą, panorėjus tiems, 
rie turi galią savo rankose 
teises atimti.

“ ‘Todėl mes jaučiamės 
priversti šiuo momentu kalbė
ti aštriai ir drąsiai. Kai ran
dasi tokios spėkos, o mes ti
kime, kad tokios spėkos da
bar randasi, kurių veiklos ob-

asirašiusie- 
vilės laisvės

LčU», .pu, Du V,UOV. V IbO JUOU 
mviaio XYevv jersey valsujoj 
IHUnBlU IVUvUliUH Včllolijcl Itoiei- 

ivionuuų uu-
inuKylojų zy,oi>o 

visą 
D r.

j ir Z,ioo inOKyKios per 
valstijų. Kaperių .patvinę 
^narles ii. imlioti.

Komitetas 
paramą įtakingų šalies 
rušcių 
nias prie vigiianciSKOs vctkios
pries darbininkus, prieš mažu- i 
nni radiKanškas grupes, prieš 
tautines ir religines grupes,! 
auga šioje šalyje; 3. Kad Al-, 
stovų nitas perleido, ir dau
gelyje valstijų jie tapo įsta
tymu, įvairius bilius, atkreip
tus prieš ateivius.

“ ‘Mes ypatingai matome 
dedamas pastangas nutildyti 
ir nuslopinti Komunistų Par-

Geros įplaukos
Uz svaiginančiu^ gėrimus 

IPou metalo vaisuja surinko 
taisomi* — čiau
piau «pooy,ova, nvgu lydo įlie
tais. ueriausis menesis įplau
komis buvo rugpjūtis, Kada 
valstija taksomis gavo $2,žui,- 
byj. Keiskia, valstija tokią 
stambią sumą pinigų surinko. 
iac reikia nepamiršti, kiek 
dirbtuvių savininkam liko pel
no ir kieK darbnnnk. praleido 
gerdami ir jeigu viską sudėjus 
i krūvą ir paskelbus visuome
nei, tai būtų milžiniška suma.

Republikonai
Valstijos seimelį šiais me

tais kontroliuos republikonai. 
Hudson County valdo per eilę 

bet seime- i ■ lio negali paimti savo kontro- 
; lėlį, 

mūsų I 
§ Ha-1 

ir komu-

“ ‘Mes storai pabrėžiame, 
kad šita sutartina kampanija 
padėti pamatą visiškam Ko
munistų Partijos uzslopinimui 
primena pokarinę isteriją, ku
ri baigėsi dabar jau visuoti
nai pasmerktomis Palmerio 
ablavomis. Mes nesame ko
munistai ir mums neapeina 
šiuo momentu komunistų skel- 1 metų demokratai, 
biamos doktrinos tinkamumas , 
ar netinkamumas. Mums rū 
pi tiktai neginčijamas i mūsų I * *
amerikinės žodžio laisveš tia-1 Jau ilgus laikas, kaip eina 
dicijos vertingumas ir komu- kova organizacijų su bu§ų 
nistinės mažumos nuslopinimo j kompanija, kad įtaisius prie- 

nekomunistinci dau- glaudą nuo šalčio ir Jietaus 
gumai. Mes prieš save turime Journal Square.
pavyzdį daugelio europinių 1 yra svarbus centras. Bušai at
šalių, kur nuslopinimas Ko
munistų Partijos buvo tiktai 
pradžia, paskui sekė kampa
nija prieš darbo unijas, prieš 
kultūrines grupes, prieš žy- 
d u s, katalikus ir ma- ’ 
sonus, ir baigėsi viso kios 
laisvės sunaikinimu. Todėl 
gerovei savo pačių ir vardan 
tų teisių, už kurias Amerika 
kovojo per tą daugelį metų, 
mes pakeliame balsą, rimtai 
persergėdami prieš pastangas 
atimti komunistams, arba bet 
kuriai kitai mažumos grupei, 
pilną laisvę, kurią Teisių Bi
lius (Bill of Rights) visiems 
garantuoja.’

“Komunistų Partija atsišau
kia į darbininkus, į profesio
nalus ir visus Teisių Biliaus 
mylėtojus ateiti mums talkon 
kovai prieš reakciją. Tai ga
lima padaryti paremiant Ko
munistų Partijos apsigynimo 
fondą. Mes raginame parti
jos narius tuojau sumokėti 
partijos apgynimo asesmen- 
tus, kuriuos Nacionalis Komi
tetas ant narių uždėjo. Mes 
taipgi prašome mūsų priete- 
lius ir simpatizatorius paau
koti apsigynimo tikslams. Mes 
šaukiame darbo unijas ir ki- į 
tas Amerikos žmonių organi- laisvėms.

pasėkos ir Jietaus
Journal Sų.

eina ir išeina į visas dalis mie
sto ir apylinkes. Tačiau jokios 
prieglaudos, ištikus šalčiam ar 
lietui, nėra ir reikalui priėjus, 
laukiant buso, turi stovėti po 
atviru dangum. Kuomi ši kova 
baigsis ateitis parodys.

Susirinkimas
sausio, antrą valandą
Ukrainų svetainėj, į-

14 d. 
dieną, 
vyks Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 133 kuopos susi
rinkimas. Šiame susirinkime 
dalyvaus vienas jaunuolis iš 
Jaunuolių Tarybos. Bus kalba
ma ir dedami pamatai suorga
nizuoti Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Jaunuolių kuo
pą. Jaunuolių yra daugiau tu
zino kuopoje ir yra geras pa- Į 
matas naujai jaunuolių kuo
pai.

Užpuolimai
Šalčiam užėjus, įvyksta dau

gelis apiplėšimų. Apiplėšimai 
daromi vakarą ir dieną, ir vi
siškai arti policijos stočių. Ta-

&

S'

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

** J l°or Sh°w kiekvieną
politika

K. Biuras.

PARAMOUNT CABARET

(7-9)

jvyks

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
visi 
ku-

būtų
ar

pavienių 
padarau 

krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

V. K. Sheralis, Seki'.
(6-8)

penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadieni, sausio 10 d., 8 v.v., LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugės ir 
draugai būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes bus daug svarbių 
dalykų dėl apkalbėjimo. Taipgi at
siveskite ir naujų narių įrašyti į 
kuopą.

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenrnore 5-6191

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

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

kad (del tų draugų, kurie nebuvo' 
i tame bankiete.

Buvo visiem svarbu išgirsti 
draugo Černiausko kalbą 
jis yra gerai

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas

anie 20 metu. 
'—kaip tik ir
I kalbėtas prieš
; E. J. darbininku.

kuris ilgas laikas ' T Zeboris.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

Iš senų 
lūs i r 
n a u jus 
sudarau
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

BAZARAS

NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
Boiler)

CENTRAL PALACE SALEJE
18 MANHATTAN AVĖ. ARTI BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y.

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
‘burner” arba visą garo arba karšt > vandenio sistemą 
vTfllnniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

Penktadienį, Šeštadienį, Sekmadienį 
ir Pirmadienį

Vasario 9, 10, 11 ir 12 Feb

čiau, kad užpuolikus pavyktų 
sugauti, tai būna retenybė.

* * *
Miesto administracija lai

mėjo teismą su Central Rail
road geležinkelio kompanija. 
Geležinkelio kompanija buvo 
atsisakius mokėti miestui tak
sus už nuosavybę, žemesniuo
se teismuose miestas pralaimė
davo, bet aukštesnis valstijos 
teismas įsakė ne tik Jersey Ci
ty miestui, kuriam tenka virš 
700,000 dolerių, bet ir kitiem 
miestam, per kuriuos eina bė
giai, sumokėti taksus.

Kompanija teisinasi, 1 
valstijai duoda gerą uždarbį 
dirbtuvėmis, tokiu būdu turi 
būt paliuosuojama nuo taksų. 
Tačiau nepasisekė.

Gerai
“Laisves” skaitytojai 

atsinaujino laikraštį, pas 
riuos teko būti. Neatsinaujino 
tik vienas, 
yra bedarbis ir kitas, kuris 
gyvena pas kitą, kur abu vie
ną “Laisvę” skaito. Gauti du 
nauji skaitytojai ir tokiu būdu 
išeita lygiomis. Nusiskundimų 
jokių neteko girdėti, kad ne
patiktų laikraštis, kad 
nepasitenkinę 
straipsniais.

Japonę Derybos su Amerika 
Dėl Prekybos

Tokio, saus. 8.—Japonų 
užsieninis ministeris admi
rolas K. Nomura ir toliau 
derasi su Jungtinių Valsti
jų ambasadorium, kad pa- 
naujint prekybos sutartį 
tarp šių dviejų šalių. Senoji 
prekybinė Amerikos sutar
tis su Japonija užsibaigia šį 
mėnesį.

Penkto pūflJaplt

Binffh'imfAn N V deleSata.i nurod5, jog karo 
;i» a® laiku taip pabrango gyvcm-

_____  mo reikmenys, kad jie ne-
Sausio-6 dieną įvyko lietu-gali pragyvent iš savo men- 

vių bendrovės bankietas. Pu- kų algų, 
blikos atsilankė pusėtinas! 
skaičius. Ir visi gerai pasilink
smino. Taipgi buvo svečių iš; 
Rochester, N. Y., tai yra,! 
draugas Černiauskas, kuris 
paaiškino dalykus unijos rei-! 
kalais, kokia nauda iš unijos' 
yra ir kaip reikia ją užlaiky
ti, kad jinai tarnautų darbi-! 
ninku reikalam. Taipgi kai-, 
bėjo ant radio 7 dieną sausio'

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

nes 
patyręs unijos, 

joje priklauso 
šitas klausimas; 
buvo laiku ap- 
pat balsavimus

Atmestas Anglijos Valdi 
n inkelių Reikalavimas Pri 

dėt Algos
London. — Anglijos val

džia atmetė mažųjų valdi
ninkėlių reikalavimą pridėt 
jiem algos. Valdininkėlių

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 11 d. sausio, Laisvės 
Choro Svct., 155 Hungerford St. , 
Pradžia 7:30 v. v. Yra svarbių daly
kų aptarti. Visi nariai dalyvaukite. • 
— J. Kazlauskas, rast.

473 Grand St. Brooklyn, N. Y, 
Prie R. K. O. Republic Teatro

VARPO KEPTUVE

Mūsų dienraščio bazaras jau artinasi. Reikia 
dovanų. Visokie rankų darbai, įvairūs nauji daik
tai ir valgių produktai yra labai pageidaujami 
bazarui.

Farmeriai gali irgi prisidėti prie savo dienraš
čio bazaro. Džovinti sūriai ir rūkyti lašiniai yra 
geros dovanos ir lengvai išleidžiamos. Marina- 
voti grybai irgi labai patraukia gaspadinių akį.

esą

ku
tas

zacijas pareikšti Washingtono 
valdžiai, kad tos pastangos 
atimti komunistams civiles 
laisves yra grūmojimas visos 
darbininkų klases civilėms 

Reporteris.

Lietuviu Kiiro Kompamp 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
į JŪS V SENĄ AR 

(Steam

TRU-EMBER FUEL CO.. INC
♦85 Grand Street Brooklyn. N Y

Telefoną* EVergraen 7-1661

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Volai Vakaro

Kas gi čia do vaizdas? Tai Anglijai ir Francijai pagaminti karo sunkvežimiai 
■—laukia Staten Islande (Nevz Yorke) būti išgabentais į “aną pusę balos.”

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

ttugšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čjarn duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke» 
oama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
<ėksų-pyragų, Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 

offee Cake, Butter Cake Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Ooughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori ir kaina*.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

t-
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Susirinkime Aiškins 
Vėliausius įvykius

LLD 1 -mos kuopos susirin
kimas įvyks šį ketvirtadienį, 
sausio 11-tą, 7:30 va], vaka
ro, “Laisvės” svetainėj, Brook- 
lyne.

Susirinkimas bus labai svar
bus, delegatai, sugrįžę iš ap
skričio konferencijos, išduos 
raportus apie padarytus tari
mus ir planus ateities veiki
mui. Todėl nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti susirin
kime, taipgi, kurie dar nepa- 
simokėję, pasimokėti senas 
uesilikusias duokles. Atsi
veskite ir naujų narių įrašyti 
į tą garbingą organizaciją. 
Bus valdybos rinkimas, tad 
jūsų yra pareiga išsirinkti 
naują ir tinkamą valdybą

940 m.
\Po susirinkimo bus aiškina- 

svarbiausi bėganti dienos 
x&usimai.

1 Kp. Organizatorius.
— o—

Tarptautinio Darbi n i n k ų 
Apsigynimo 17-tos kuopos na
riai malonėkite LLD 1 k p. su
sirinkime ateiti pas TDA 17 
kp. finansų sekretorių K. Le- 
vaną užsimokėti duokles.

A. Mureika, Sekr.

LLD Antrojo Apskričio Konferencija 
Atliko Daug Darby

Aido Choras Kviečia
Šį sekmadienį, sausio 14-tą, 

įvyks Aido Choro koncertas 
su taip turtinga, pačių buvu
sių ir esamų aidiečių pildoma 
programa, kad kiekvienas at
silankęs ilgai minės, o jei 
kam neteks girdėt-matyt, bus 
daug nustojęs.

Programoj bus solistų, gru
pių ir pats choras, taipgi sty
gų orkestrą.

Aidiečiai per visus metus 
pasišventusiai kas savaitę 
lanko pamokas, kad mokėtų 
gana dainų ir galėtų patar
naut visoms organizacijoms, 
kurios juos pkviečia. Jie ti
kisi, kad Brooklyno lietuvių 
visuomenė įvertins jų darbus 
skaitlingu atsilankymu į jų 
koncertą, kur gražiai ir sma
giai galės praleist popietį ir 
vakarą.

Koncerto pradžia 4 vai. po 
pietų (durys atdaros anks
čiau), po koncerto šokiai. Bus 
Labor Lyceum salėj, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne. 
Bilietai 50c, 75c; vien šokiam 
40c. A. D.

Lietuviu Literatūros Drau- c
gijos 2-ro Apskričio konferen
cija, įvykusi sausio 7-tą, Ba
yonne, N. J., buvo gyva, 
draugiška ii- nuodarbi. Kad 
ilgas bėgamų paties apskričio 
reikalu ir visuomenės darbu 4 *
dienotvarkis neužsitęsė iki iš
nakčių, kredito priklauso ne 
tik delegatų geram susiklau
symui, bet ir konferencijos 
pirmininkės J ievos Tarnu ly- 
niūtės (Bimbienės) gabiam 
pirmininkavimui.

Buvo raportai iš ekskursi
jos spaudos naudai, apskričio 
pikniko ir valdybos veikimo, 
taipgi apskričio finansinio 
stovio. Kuopų raportuose gir
dėjosi labai džiuginančių dar
bų nudirbta, buvo ir silpnes
nių vietų, kurių draugams 

Į prisieis dėt daugiau pastangų 
atsistot ant tvirtesnių kojų 
organizaciniai ir veikimo.

Labai gaspadoriškai, suma
niai darbavęsi patys bayon- 
niečiai. Jie gražiai sugyvena 
su kitų srioviy žmonėmis ir 
yra nudirbę bendrų darbų. 
Jie ir supažindinime lietuvių 
visuomenės su LLD išleistomis 
knygomis gerų žygių padarę. 
Pažymėtinai gražiai pasidar
bavę ir harrisoniečiai, taipgi 
tūlos kitos N. J. kolonijos. Iš 
brooklyniečių, didžiausį dar
bingumo rekordą parodė mo
terų kuopos raportas, gavęs 
konferencijoj entuziastišką 
priėmimą. Maspetho kuopa 
gerai stovinti nariais atsižvel
giant į tenykštes veikimo są
lygas. Ir kiekviena dalyva
vusių kuopų šį tą turėjo atli- 
kusios organizacijos ar abel- 
nai visuomenės gerovei.

Nutarta vėl rengti ekskur
siją spaudos naudai, taipgi 
apskričio pikniką, kurių dal
bų pravedimas palikta komite
tui. Nutarta, kad bėgiu va
jaus, ypatingai moterų agita
cijos mėnesiu Patersone, Ba- 
yonnėj, Elizabethe ir Newar- 
ke būtų surengta moterų mi
tingai ar pramogos, taipgi ra-
ginta ir kitur pasidarbuot toje

srityje. Palikta valdybai ga
lutinai apsvarstyt ir, jei gali
ma, pasiųst atstovybę . nacio- 
nalėn Ateivių Gynimo konfe- 
rencijon kovo men., Washing
tone. Taipgi raginta Brook
lyno kuopos dalyvaut Visiems 
Teisių Gynimo konferencijoj, 
įvyksiančioj’ vasario 12-tą, 
New Yorke.

Gerai pasidarbavęs ir su
kėlęs pinigų pereitais metais, 
apskritys konferencijoj nuta
rė pasidalinti turtu su kito
mis paramos reikalingomis 
įstaigomis.' Paaukota dienraš
čiui “Laisvei” $25; LLD Cen
trui, dienraščiui “Vilniai,” 
Apšvietus Fondui, Lietuvos 
politiniams kaliniams, Vil
niaus nukentėjusioms, “Liau
dies Balsui,” ir civilėms tei
sėms gint Amerikoj po $1(1 
Viso išaukota $95.

Konferencijoj entuziastiškai 
sutikta ir plačiai apdiskusuo- 
ta Centro sekretoriaus D. M. 
šolomsko perstatytas Centro 
knygų leidimo planas, taipgi 
laike jubiliejinio vajaus nu- 
piginimas mokesties draugijon 
iki $1 už visus metus. O kad 
Centro iždas perdaug nenu
kentėtų, numatoma, kad dau
gelis kuopų ką nors surengs 
ar iš iždo paskirs dolerį kitą 
Centro naudai.

Rezoliucijų komisija: D. M. 
Šolomskas, K. Rušinskienė, J. 
Bimba pagamino 3 rezoliuci
jas: vajaus reikale, spaudos 
rėmimo ir Lietuvos politiniam 
kaliniam laisvės reikalavimo 
klausimais. Jos tilps spaudoj.

Komitetai! išrinkti: Janiū
nas, Depsienė, Lideikienė, 
Maziliauskas, Skiparis, Gil
man, Kasparas; pavaduotojais 
W a r r e s o n, S t a s i u k a i t i s.

Konferencijoj’ buvo prisi
minta, kad bėgiu pereitų metų 
netekome, mirtis išplėšė iš 
mūsų eilių draugus Janušką, 
Gabalį, Kardoką ir kai ku
riuos kitus. Pirmininkei pa
kvietus, • delegatai atsistojimu 
pagerbė išsiskyrusius draugus.

“L.” Rep.

Vladas Kučinskas
Atleistas iš Darbo

Ilgokai dirbęs švedų-Ame- 
rikos Linijoj ir daugeliui lie
tuvių, keliaujančių į Lietuvą, 
patarnavęs, taipgi ekskursi
joms vadovavęs Vladas Mu- 
činskas dabar atleistas iš 
d arbo.

Sakoma, bendrai sumažin
tas švedų-Amerikos Linijos 
kontorų darbininkų skaičius, 
kai keliauninkų skaičius iš 
abiejų pusių sumažėjo, ir kol 
kas tik vienas keleivinis lai- 
v as to b e p 1 a u k i os i ąs.

Rep.

Iš East New Yorko ir 
Richmond Hill

Sausio 4 d. LOS 13 kp. tu- 
rėjo savo metinį susirinkimą. 
Kaip ir į kiekvieną susirin
kimą, taip ir į šį narių atsi
lankė nedaug, bet dalykų ta
po aptarta gana svarbių. No
minuota viršininkai į LDS 
Pild. Tarybą.

Skaitytas laiškas reikale 
ALK Brooklyno Skyriaus lik
vidavimo ar dar palaikymo 
ant toliaus. Vienbalsiai suti
ko, kad Kongresas neturi bū
ti sugriautas, bot turi gyvuo
ti ir ateityje.

“Laisvės” šėrininkų suvažia
vimui išrinkta atstovauti šią 
kuopą drg. S. Brusokas, ir pa
sveikint suvažiavimą su $5.

“Laisvės” bazarui paaukau
ta $2. Keletas draugų pasi
ėmė blankas parinkti aukų 
“L.” bazarui, o drg. Butkaus- 
kas ir Noris pasiėmė po kny
gutę bazaro, tikietų laimėjimui 
pardavinėti.

Išrinkta nauja valdyba: 
pirmininku S. Brusokas, fin. 
sekretorium M. Klimas, prot. 
sekretore A. Bieliauskienė, iž
dininku A. Butkauskas, orga
nizatorių P. Bieliauskas.

Rep.

Namų Savininkų Susirin
kimas ir Veikla

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organiza
cijos metinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, sausio 12 
d., 7:30 vai. vakare, grabo
riaus Shalins-šalinsko įstaigoj, 
8402 Jamaica Ave., Woodha
ven, N. Y.

šiame susirinkime bus per
renkama valdyba ir direkto
riai. Nariai yra kviečiami at
vykti punktualiai, nes posė
dis bus pradėtas lygiai virš 
pažymėtu laiku, kadangi tuoj 
po dienotvarkės darbų bus 
šeimyniškų vaišių programė- 
lis, kurio dalyviams įžanga— 
narystės knygelė.

šia proga noriu pažymėti, 
kad pereitais metais organiza
cijos labui ir visų namų sa
vininkų naudai energingai 
darbavosi direktoriato parei
gose: grab. Pijus Šulinskas, 
adv. Cl. Voketaitis, J. Do
brow, J. J. Sherry, P. Mačys, 
J. šabūnienė, A. Belskiehė, A. 
Verkutis, M. Peikus, M. Kir
velis, A. Briedis, A. Bieliaus
kas, Kavaliūnas, Maželis, Pū
kas ir kiti įvairių komisijų na
riai. Malonu ir vadovybėje 
dirbti, kai valdybos ir narių 
tarpe yra vieningas pasirįži- 
mas siekti užsibrėžtų tikslų: 
valdžioje reikalingos ekono
mijos, mažesnių taksų ir vi
sos eilės kitų namų savinin
kų teisėtų reikalavimų.

J. P. Mačiulis, Pirm.

Vincas Retikevičius 
Sunkiai Serga

New Yorko Workers Alliance 
išleido lapelį, kuriame smerkia 
šalies prezidento siūlymą nu- 
kapot paskyras WPA darbams 
ir pašalpai.

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Avė., tarpe 12 ir 18 Sts.

Valandos: 11-1; 5-8; Nedalioj: 11-1 
New York'City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimą 
Tel. Algonquin 4-8294

New Yorko Strand teatre 
trečia savaitė rodoma judis 
“Keturios žmonos.”

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABOR1US
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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j Mokyklos Baigimo Specialai

I
 Mokyklos baigimo žiedai $3.00 ir aukštyn

Riestiniai laikrodėliai $2.00 ir aukštyn 
j Rožančiai $1.00 ir aukštyn

nuo $1.50 augštyn

Visi Laikrodžiai Garantuoti
$29.75

Atvyko Ispanijos Pabėgėliai
Sausio 8, laivu DeGrasse, 

New Yorkan pribuvo 206 Is
panijos pabėgėliai, vykstanti 
iš Francijos koncentracijos 
kempių į Meksiką, kur sutik
ta juos įsileisti, apgyvendinti. 
Ši yra pirma didelė grupė va
žiuojanti pro New Yorką. Iki 
šiol jie būdavo siunčiami* tie
siai.

Didžiuma pribuvėlių yra 
vaikai, moterys ir senesni vy
rai, vykstanti pas gimines 
Meksikon. Juos pasitiko Is
panijos Pabėgėliams Gelbėt 
Kampanijos vedėjų atstovas 
John Sherman, kuris sutvar
kė jų nuvežimą iš laivo į spe
ciali Baltimore Ohio traukinį. 
Jie pasieksią Meksiką šį penk
tadienį.

Apie jų pribuvimą niekur 
neskelbta, laivas atplaukė 
kartu su prekiniais laivais, ly
dimas kariškų naikintojų.

Pabėgėliai pasakojo apie 
esantį ir vis .didėjantį begali
nį skurdą kempėse. Jauni 
vyrai esą raginami stoti į 
Francijos Svetimšalių Legijo- 
ną.

Apskričiai Prašo 
Daugiau Pinigų

Kings, Bronx, New York ir 
Richmond apskričiai pareika
lavo pakelt budžetus tų ap
skričių raštinėms. New Yorko 
apskritys reikalauja $348,634, 
kas reikštų pakėlimą $31,323. 
Kings apskr.—$259,618 arba 
$60,000 daugiau. Bronx — 
$185,221, Richmond — $106,- 
701, po virš 19 ir 17 tūkstan
čių daugiau negu pernai.

Penktadienį skaudžiai su
sirgo muzikantas Vincas Re
tikevičius. Kiek teko patirti, 
tai Dr. Žukauskas pasiuntė jį 
į ligoninę. Retikevičius yra 
plačiai žinomas, kaipo muzi
kantas ir daugelio lietuvių or
ganizacijų yra nariu. Linkime 
greitai pasveikti.

“L.” Rep.

Harlemo komunistai veda 
kampaniją surinkt 50,000 para
šų' po prašymu ten steigt gyve
namų namų projektą.

SUSIRINKIMAI
MASPETII, N. Y.

Liet. Lit. Draug. 138-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks šį ket
virtadienį,11 d. sausio, 1940 m. Za- 
bielskio svetainėje, Maspethe, 8-tą 
valandą vakare. Būtinai dalyvaukite, 
nes bus skaitoma svarbi paskaita 
apie sveikatą. — Sekr. (8-9)

^\\\\ Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Į : į VERI-THIN 
į AIRWAY $29.75 ...

Visi daimontai Melsvi- 
balti’ ir pertekto

v

ir

701

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos 

garantuoti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
J E W E I. E R 

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

Tel. Stagg 2-2173
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MIRĖ

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas 

miftlCXK Gaminam valgius ir 
r.jĮ Aj t u r im e Amerikos 
mULdįV (įdirbimo ir impor- itCx/ll tuotų degtinių, vl- 

■ ■y šokių vynų ir gero
Liquors alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat

Mateušas Simonavičius
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

Del Drg. Kazlausko Dovanos 
“Laisvės” Bazarui

Vakarykščiam pranešime 
apie drg, V. Kazlausko do
vaną — laikrodį -— “Laisvės” 
bazarui nepažymėta vertė. 
Ji yra virš $13. K.

Nana Gollner ir Anton Dolin, vadovaujantieji šokėjai 
“Gulbių Ežero” šokyje, kuris bus vienu iš 19-kos nu
merių, perstatysimų Baleto Teatro savo sezono atidary
me Center Teatre, Radio City, sausio 11-tą. .

Baleto Teatre dabar veikia 82 šokėjai-šokėjos. Juose 
turima ispanų šokėjų grupė iš 12 ir negrų grupė iš 14 
šokėjų. Taipgi turi su savimi eilę žymių scenos ir kos
tiumų parų ošėjų ir konduktorių. Programoms naudo
jasi žymiųjų kompozitorių kūriniais.

Mary Adams, 60 m. amž., 
261 Devoe St., mirė sausio 5 
d. Kūnas buvo pašarvotas na
mie. Palaidota sausio 9 d., 
Cypress Hills Memorial Ab
bey. 

—o—
Albert Schwarsin, 23 m. 

amž., 141 Maujer St., mirė 
sausio 6 d., St. Catherine li
goninėj. Kūnas buvo pašar
votas graboriaus Bieliausko 
koplyčioj. Palaidotas sausio 9 
d., Alyvų kalnelio kapinėse.

—o—
Salvestras Schiano, 55 m. 

amž., 18 Harrison Ave., mirė 
sausio 6 d., Columbus ligoni
nėj. Pašarvotas buvo grabo
riaus Bieliausko koplyčioj. 
Palaidotas sausio 9 d., šv. Jo
no kapinėse.

—o—
Josephine Oleski, po tėvais 

Sarapiniūtė, 20 m. am., gyve
no 44 William St., Yonkers, 
mirė sausio 8 d., Bonnie Burn 
Sanitarium, Scotch Plains, N. 
J. Kūnas pašarvotas grabo
riaus Bieliausko koplyčioj. 
Bus palaidota sausio 11 d., 
šv. Juozapo kapinėse, Yon
kers, N. Y.

Laidotuvių apeigas prižiū
rėjo grab orius Matthew P. 
Ballas.

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

GeraFPatryę Bar beria!

*

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4490

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

426 South 5th Street

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. N ede
momis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Evergreen 4-9508Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei Jūs esate patiklus dėl madų ir dėl kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti į mūsų krautuvę, 
ir pritaikymu modelių.

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių 
Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 

drabuži dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertes $22.50 už $16.50
Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
drabužiai yra puikiausios rūšies. 1




