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Pašto SiuntiniusLiaudiniu

Vėl prisieina Amerikos
Paskutinė-

kariai, sumobilizuofi ir paruošti kautis, jei vokiečiai bandytų žygiuoti per

niams.
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atsteigimą d e m o k r a t ijosjj kaip įspėjo Amerikos vals- 
Lietuvoje ir už amnestija tybės ministeris Cordell 
Lietuvos politiniams kali- Hull. »

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

pų nekalba apie paleidimą Afirtliin V1C frniTH 
iš kalėjimu politiniu kalinių. VullZ-ifl

ruoš ir Grobs USA
V 1

Stockholm. — Vokiečių 
submarinas sunaikino pre
kinį Švedijos laivą “Paja- 
lą,” 6,865 tonų.

Italijos ir Ispanijos val
dovai taipgi persiuntė dau
gius tankų, kanuolių ir kitų 
ginklų ir amunicijos per 
Franciją į Helsinkio Suomi-

kariniai žinovai 
kad reikią duot 
Suomijos valdžiai

Corunna, Ispanija. — Na- 
zių submarinas nuskandino 
Danijos prekinį laivą “Ca
nadian Reefer.”

Kauno laikraščiai ateina 
iškandžioti. Daugiausia cen
zūruojamos žinios iš Vil-\ 
niaus. i

Kauno valdžia nė puse lū-;
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London. — Nazių mina 
nuskandino prekinį anglų 

(laivą “Garcią,” kelyje į Li- 
I verpoolį. Dėl to buvo laiki-

KRISLAI 
Sarmata Lietuvai. J , 
Tegul Kaunas Girdi. 1 
Sunku Visiems Įtikti. 
Thomas ir Dies.

Rašo A. B.

Viskas tebeina po 
vei. j 
sausa ir žiauri tautininkų 
partijos ranka, 
kai ir krikščionys demokra
tai tik ant burdo pas tauti
ninkus valdžioje.

lietuviams prabilti. Tegulu Washington. — Jeigu an- 
vėl Kauno ponai išgirsta! 
amerikiečių balsą.

Neužilgo bus ruošiami 
Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimo mitingai, šie
met, kaip atrodo, tų mitin
gų bus labai daug.

Lai nepraeis nei vienas 
mitingas nepakėlęs balso už

L i t e r a t ūros Draugijos 
Los Angeles kuopos drau
gai siūlo išversti ir šiemet 
išleisti Steinbacko apysaką 
“Grapes of Wrath” (“Kerš
to Vynuogės”). Jie, .matyt, 
mėgsta geras apysakas.

Betgi jų kaimynai iš Ta
coma, Wash., kaip tik prie
šingai nusiteikę. Jų kuopa 
nutarus griežtai reikalauti 
nu6 Centro daugiau su apy
sakomis nebepasirodyti. Jie 
reikalauja “moksliškų” kny-

Boston, Mass. — Siuvėjas 
Jacob Freedman, žydų tau
tos, kreipėsi į Amerikos 
valdžią ir į Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių, prašyda
mas sužinot apie savo se
serį Hanną Frydmanienę su 
dviem jos vaikais Lenkijoj. 
Bet jis vis negavo pagei
daujamos žinios.

Pag a l iaus, Freedmanas 
parašė laišką popiežiui, pra
šydamas pasiteiraut apie 
tuos savo gimines; ir dabar 
Freedmanas gavo nuo po
piežiaus sekretoriaus kardi
nolo L. Maglione’s adresą 
savo sesers, gyvenančios 
Varšavoj. Matyt, popiežius 
įsakė lenkų kunigams per 
bažnyčias pasiteiraut, kas 
žino, kur gyvena Hanna 

O ZZ nesudkCų vP'U | Frydmanienė. ,

Tai kaip dabar visiems 
draugams įtikti? Neįmano
ma.

Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas, mano su
pratimu, laikosi geros lyg
svaros. Jis stengiasi pa
dengti visas sritis: meną, 
istoriją ir mokslą.

Beje, apysaka “Grapes of 
Wrath” mums šiuo tarpu 
visai ’ neprieinama. Neturi
me tiek ištekliaus. Žinote, 
kad ji lietuvių kalboje bū
tų tokio pat dydžio, kaip 
Sinclairio “Aliejus.”

Turėtumėme “Šviesą” su
laikyti, jeigu dabartinio 

. krizio metu norėtumėme 
Steinbacko apysaką išleisti

vyni dešimtadaliai draugi
jos narių.

Tūlas laikas atgal ir Nor
man Thomas piestu stodavo 
prieę Dies’o Komitetą. Bet 
kas kita dabar. Dabar Nor
man Thomas v išeina už to 
reakcinio >’'komiteto darbo 
tęsimą. Tiktai; girdi, Dies’o 
Komitetas'iiturėtų būt tin
kamai apribotas ir 
mai vedamas.

tinka-

nebūtų

Stockholm.—švedų spau-

su
3

ORAS. — Vis šalta.

žada sudėt antrą milioną 
dolerių Helsinkio Suomijai 
paremti,

po Amerikos
sekretoriui, va

žiuot savo vardu per Euro-

Helsinki, Suomija. — 
Siaučia, žiaurios kautynės

Socialistų vadai 
socialistų vadai, jeigu jie 
nesėstų į reakcijos vežimą 
-didžiųjų krizių metu. O mes 
šiuo tarpu gyvename didelį 
karinio krizio periodą.

Juk/ir mūsiškiai Grigai
čiai ir Michelsonai sušilę į 
reakcinę dūdą pučia vy
riausia tais pačiais sumeti
mais. Bijo biznio netekti. 
Saugiausia prie reakcijos 
sienos prisišliejus kartrr su 
litais šiaudadūšiais liežuvį 
rodyti revoliuciniam judėji
mui. Ten ir saugu ir šilta.

Amerikos Oro Paštas Gal 
Mėgins Išvengt Cenzūros

glų vyriausybė Bermudoj ir 
toliau stabdys Jungtinių 
Valstijų lėktuvus Clippe- 
rius, idant percenzūruot tų 
(lėktuvų paštinius siuntinius, 
tai gal ateityje Amerikos 
(Orlaiviai neapsistos Bermu
doj, ir stačiai lėks į Azorų 

'salas, o iš ten į Europą,—

Pranešama, jog Ameri
kos valdžia jau tylės dėl to, 
kad Anglija cenzūruoja ir 
grobia laiškus ir kitus pašto 
siuntinius, gabenamus ame
rikiniais ir bepusiškų kraš
tų laivais į Europos neutra- 
les šalis.

Amerikos vyriausybė dėl 
to sykį užprotestavo Angli
jai, o Anglijos valdžia at
metė protestą.

Kaip Kartais Žmonės Suran
dami Karo Sąlygose

maskviškis

Sovietai Turi Daug Gėry 
“Ski” Čiužinčtojy

Maskva. — Didelis skai
čius jaunuolių Sovietuose 
“labai gerai čiužinėja” ilgo
mis čiužėmis, kurios vadi
namos “ski,” kaip rašo New 
Yorko Times 
korespondentas. Jis matė 
daugelį tokių čiužinėtojų, 
ir sako, jog pats karo ko
misaras Kl. / Vorošilovas 
yra puikus čiužinėto j as ant 
ski.

Jaunųjų Komunistų laik
raštis “Komsomolsk aja 
Pravda” dabar šaukia suor- 
ganizuot dar “desėtkus tūk
stančių ski čiužinėtojų cen
trų,” kur išsilavintų milio- 
nai naujų čiužinėtojų.

Stockholm, Švediją. 
Žuvo trys švedai lakūnai 
savo orlaiviais per susikir
timus su Sovietų jėgomis 
Suomijoje. Jau daugelis 
švedų lakūnų dalyvauja oro 
kovose prieš Sovietus.
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Belgijos
Belgiją ant Francijos.

Angly Laikraštininkai 
Smerkia Karo Cenzūra

London. — Anglijos Laik
raščių Rašytojų Sąjungos 
pirmininkas J. W. T. Ley 
smerkia Chamberlaino val
džią, kad jinai “perdaug 
slopina žinias, svarbias vi
sos šalies žmonėms.” Kal
bėdamas metiniame laikraš
tininkų Sąjungos susirinki
me, Ley pareiškė, jog An
glijos vąldžia tik, akis mui
lina piliečiams, būk anglų 
spauda esanti “laisva.”

ANGLŲ LAIVYNO MINISTE
RIS ŠAUKIASI BEPUSIŠKAS 

ŠALIS I KARA
London. — Anglijos karo 

laivyno ministeris Winston 
Churchill per radio atsišau
kė i visas bepusiškas šalis 
greitai stot karan išvien su 
Anglija ir Francija prieš 
Vokietiją, na, ir veikt prieš- 
Sovietus per Suomiją.

W. Churchill gąsdino ma
žesnius bepusiškus kraštus, 
kad jeigu Sovietai laimės 
karą Suomijoj, tai, girdi, 
“tamsybės amžiai sugrįšią 
ir sunaikinsią 2,000 metų ci
vilizaciją.”

Churchill kalba buvo iš
versta į tuziną kitų kalbų ir 
paskleista jomis per radio.

Per Šalčius Žuvo virš 100 
Žmoniy Amerikoj

New York.—Pagal spau
dos žinias, paskutinėmis 
dienomis per šalčius Jung
tinėse Valstijose žuvo 112 
žmonių.

šeštadienį ir sekmadienį 
šaltis naktį New Yorke tar
pais buvo 9-12 laipsnių 
aukščiau zero, o priemies
čiuose kai kur iki 3-4 laips
nių.

Šalčiai padarė* daug žalos 
daržams šiaurinėje dalyje 
Floridos valstijos. Jie skau
džiai ’palietė ir Louisianą, 
Alabamą ir kitas pietines 
valstijas. ' /

Vidurvakarinėse valstijo
se siautė sniegų audros tarp 
šalčių, kurie vietomis siekė 
kelis iki keliolikos laipsnių kų ir kitų stambių biznierių 
žemiau zero.

MIRĖ GARSUS SENA
TORIUS BORAH

Washington. — Numirė 
Jungtinių Valstijų senato
rius William E'. Borah, iš 
Idaho valstijos. Jis buvo 74 
metų amžiaus.

Sen. Borah buvo žinomas 
kaip “progresyvis” republi- 
konas. Jis neatlaidžiai kovo
jo prieš Amerikos kišimąsi 
į europinius karus ir buvo 
priešingas Amerikos pinigų 
skolinimui senajai Suomijos 
valdžiai. Jis sakė, kad to
kiomis paskolomis Amerika 
stumiama linkui karo.

Senatorius Borah karčiai 
protestavo, kad Anglija 
grobia amerikinius laiškus 
ir kitus pašto siuntinius, 
vežamus Amerikos ir bepu
siškų kraštų laivais į Euro
pos neutrales šalis.

| Jis smarkiai išstojo prieš 
tokį Amerikos bepusiškumo 
įstatymą kaip dabartinis. 
Senatorius Borah nurodinė
jo, jog šis įstatymas, pra
leisdamas iš Amerikos gink
lus ir amuniciją kariaujan
čioms Europos šalims, tik
rumoj tarnauja tik Angli
jai ir Franci j ai kariaut 
prieš Vokietiją, nes užblo- 
kaduotai Vokietijai nepri
einami tie amerikiniai karo 
pabūklai.

Senatorius Borah vadova
vo kovai prieš Amerikos 
įtraukimą į Tautų Lygos 
narius.

Senate jis ištarnavo 33 
metus.

kurie priešinsis Vokietijos prieplauka.* 
daromiem “pertvarkymam” 

priešingas Amerikos pinigų ūkio-ekonomijos srityje.

Traukinio-Buso Susidūrime 
Užmušta 12 Vokiečiu

Zittau, Vokietija. — Grei
tasis traukinys trenkė į au- 
to.-busą, kuris sniego au
droj važiavo skersai gele
žinkelio. Buše užmušta 12 
asmenų.

ANTRAS HOOVERIO MI
LIŪNAI HELSINKIUI 
New York. H. Hooverio 

komitetas jau surinko mi
lioną dolerių senajai Suomi- 
josFinliandijos valdžiai. D a-, 
bar Hooveris sako, kad tu
zinai fabrikantų, bankinin-

Naziai Užgrobia Visą 
Lenky Valstybės Turtą

Berlin.— Pagal nazių val
džios patvarkymą, visas 
turtas buvusios Lenkų vals
tybės yra perimamas į Vo
kietijos rankas.

Naziai skiria kalėjimą ir 
mirties bausmę tiem buvu- 
sios Lenkijos _ gyventojam? nai' uždaryta Liverpoolio

SUTARTIS TARP ANGLIES 24,000 tonų laivų priklau-
IŠVEŽIOTOJŲ IR KOMPANI

JŲ NEW YORKE

New York. — Atstovai A. 
Darbo Federacijos Vežikų 
Unijos ir anglies pristaty
mo kompanijų šeštadienį 
vakare padarė lygtiną su
tartį baigt streiką-lokautą 
anglies išvežiotojų, kuris 
prasidėjo praeitą trečiadie
nį. Sutartis buvo perduota 
tvirtint unijai ir kompani
joms ant rytojaus, sekma
dienį. Ir sakoma, jog šį pir
madienį jau vėl prasidėsiąs 
normalis anglies pristaty
mas.

Sutartis padaryta, tarpi
ninkaujant miesto majorui 
La Guardi j ai ir buvusiam 
Amerikos darbo ministeri
jos nariui E. F. McGra- 
dy’ui. Nustatyta, jog kom
panijos vidutiniai pridės po 
75 centus algos išvežiotojui I 
per dieną, arba $4.50 per 
savaitę.

Helsinkio Suomijos Skelbi
mai apie Karą

tarp Helsinkio suomių ir i Partijos 
Sovietų kariuomenės vidu-Įži 
riniai-šiauriniame Suomijos pą. 
fronte, ties Majaerkaejaer- — 
vi. Suomių komandieriai p “ •
praneša, kad raudonarmie- ūa gavo žinių, kad auga 
čiai ten kai kur strategiškai (bruzdėjimas Helsinkio Šuo-

mįjos armijoj prieš Man
nerheim ą ir kitus balta- 
gvardiškus komandierius.

pasitraukę kiek atgal, bet 
patys suomiai sako, jog tas 
pasitraukimas nereiškia, 
kad raudonarmiečiai su
mušti. Šalčiai ten 60 laips
nių žemiau zero. *

Pasak suomių komandos, 
tai jie atmušę raudonarmie
čių atakas Karelijos fronte.

Sovietų lakūnai bombar
davo kariškai svarbius pun-

Švedijos Lakūnai 
Kariauja Suomijoj 

Prieš Sovietus
Anglijos Karininkai Ragina Pasiųst Helsinkio Suomijai 

30,000 Talkininky Armijos ir 200 Karo Lėktuvų
Paryžius.

mis dienomis didelis skai
čius Italijos kareivių perva
žiavo per Franciją, keliau
dami į Suomiją kariaut 
prieš Sovietus.

Naziai Nuskandino Kelis 
Angly ir Kilu Laivus.

t

Berlin. — Naziai sako, 
kad jie per dieną sunaikinę

sančių Anglijai ir bepusis- 
kom šalim, vedančiom biznį 
su Anglija.

Šį Pirmadienį Prasideda 
Browderio Gynimas

New York. — Fe de rali s 
teismas.jau užbaigė kaltini
mus prieš Earlą Browderį, 
generalį sekretorių Ameri
kos Komunistų Partijos; ir 
Browderio advokatai šį pir
madienį pradės jo apgyni
mą.

Pamatinis kaltinimas 
prieš Browderį yra štai 
koks. Kada jis 1934 metais 
ėmėsi užsieninį pasportą, 
tai jis, girdi, prisiekęs, kad 
niekada pirmiaus neišgavęs 
pasporto keliaut Į užsienį, 
nors, kaip tvirtina prokuro- 
ras-kaltintojas, tai Browde- 
ris buvęs išsiėmęs užsieni
nius pasportus svetimais 
vardais 1921, 1927 ir 1931 
metais.

Vyriausias Browderio ad
vokatas G. G. Battle pra
džioje teismo nurodė, jog, . . 
minimais metais būtų buvę n.^ Helsinkio suomių ka- 
pavojinga Browderiui, kai- riuomenės šiaurinėje pa-

Komunistų krantėje Ladogos ežero, ir

ktus Abo ir kituose Suomi
jos Įmestuose.

Helsinkio suomiai pasa
koja, būk jie nukirtę žemyn 
septynetą sovietinių lakūnų 
ir suėmę du tankus.

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

Helsinki, Suomija. — Oro 
kovose prieš Sovietus Salios 
fronte veikia kariniai Šve
dijos lakūnai, vairuodami 
angliškus ir amerikoniškus 
orlaivius.

Talkininką Karo “Stebulė” 
Prieš Sovietus

London. — Anglų valdi
ninkai vadina Suomiją “ste
bule” Anglijos ir Franci
jos grumtynių prieš Sovie
tus.

Anglų 
skelbia, 
senajai
30,000 gerai išlavintos (tai-' 
kininkų) kariuomenės, 200 
naujoviškų karo lėktuvų ir 
apsčiai ginklų ir amunici
jos. Tuomet, pasak jų, tai 
Helsinkio suomiai “galėtų” 
atsilaikyt iki gegužės mė
nesio.

Kai kurie Anglijos kari
niai “žinovai” spėja, kad su 
užtenkama talkininkų pa
galba tai Helsinkio Suomija 
(būk) galėtų net “sumušt 
rusus.”

(Jau pirmiau pranešta iš ' 
Romos, jog per Franciją ir 
iš jos išvyko 100,000 “liuos- 
norių” į Suomijos karo 
frontą prieš Sovietų Sąjun-

Montreal, Canada. — Se- 
nosios suomių valdžios 
agentai čia taipgi supirki
nėja tūlus karo reikmenis; 
užmoka pinigais, gautais 
paskolon iš Jungtinių Vals
tijų.

Raudonarmiečiai Sunaikino 
Helsinkio Batalioną

Maskva. — Sovietinė ko
manda pranešė praeitą šeš
tadienį, kad raudonarmie
čiai sunaikino visą, batalio-

daug priešų nukovė ir su
žeidė Karelijos tarp vande
nyje. Nuo sunaikinto-ištaš- 
kyto suomių bataliono rau
donarmiečiai pagrobė 26 
kulkasvaidžius, daugelį šau
tuvų ir kitų karo pabūklų.

Švedy Premjeras Žada Pla
čią Paramą Helsinkiui

Stockholm, Švedija.—Šve
dų ministeris pirmininkas 
Albin Hansson pabrėžė, kad 
jo šalis “išvien su kitais 
šiauriniais kraštais” padės 
Helsinkio Suomijai kariaut 
prieš Sovietus.
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riai pereitais metais panaikino federali- 
nius WPA teatrų projektus, sakydami, 
būk šalis nubiednėjusi, neturinti pinigų, 
o dabar,—Helsinkio valdžiai finansuoti, 
—jie pinigų turi ir dar daugiau prašd-iš 
tų aktorių, kuriems pereitais metais už
davė dičįelį medžiaginį ir moralinį smū
gį. Tūli aktoriai sako ir tai, kad p. Hoo- 
veris, kuris tiek daug rūpinasi Helsinkio 
valdžios ginklavimu, kuris tam prašo ak
torių pagalbos, pereitais metaįs nei žo
delio nepratarė už aktorių interesus.

Šitie aktoriuose pasireiškimai aiškiai 
įrodo, kad karo ruošėjams ir Helsinkio 
vyriausybės šalininkams Amerikoje ne
vyksta mulkinti žmones.

Protaują mūsų krašto žmonės nori tai
kos; jie nenori kištis į europinį karą; 
jie nori pirmiausiai aprūpinti milijonus 
Amerikos bedarbių ir vargdienių, gyve
nančių baisiam skurde.

Paskola Suomijai
Karas Amerikai

Šešiolika Metą Be Lenino
Prieš šešioliką metų (sausio 21 d., 

1924) mirė Leninas. Tai žmogus, kuris 
visą'savo gyvenimą buvo paaukojęs dar
bininkų klasės išlaisvinimui. Tai vyras, 
kuris atgaivino marksizmą, pritaikyda
mas jį šių dienų gadynei. Tai vadas, ku
ris išvedė šeštosios pasaulio dalies gy
ventojus į naują epochą, naują, socialis
tinę, gadynę.

“Leninas mirė, bet leninizmas gyvuo
ja!” buvo iškelti šūkiai prieš šešioliką 
metų, tuojau kai jis mirė. Šiandien apie 
tai galima pasakyti dar garsiau, nes 
16-kos metų prityrimai be Lenino tą 
puikiai įrodė. Lenino mokslas vis pla
čiau ir plačiau apima pasaulio darbo 
žmones ir jie organizuojasi ir tebekovo
ja už naują gadynę, už šviesų rytojų.

Tiesa, šiandien pasaulyj ir vėl užsikū
rė imperialistinis karas, prieš kurį Le
ninas mokino darbo žmones kovoti. Jei
gu per pereitą pasaulinį karą didžiau
siais to karo ramsčiais buvo social-demo- 
kratijos lyderiai, tai ši&idien apie juos 
galima pasakyti kaip tik tą patį. Leni
nas tuomet mokino, kad darbininkai pa
sekmingai negalės kovoti už taiką, jei jie 
nekovos prieš social-demokratijos lyde
rius, kurie, mulkindami ‘ darbo žmonių 
mases, naudoja jas imperialistinio karo 
pašaru. Šiandien yra kaip tik tas pats. 
Stalinas, žymiausis šių dienų leninistas, 
mokina darbininkus daryti kaip tik tą

Mums, lietuviams, minint šias 16-kines 
nuo Lenino mirties sukaktuves, svarbu 
prisiminti ir tai, kad mūsų Lietuva yra 

* padariusi bendrą apsigynimo sutartį su 
Lenino žeme, su Lenino įkurta galinga 
ir garbinga Sovietų Sąjunga; kad Lie
tuva įstojo į taikos orbitą.

Aktoriai Protestuoja
Įdomus reiškinys pasirodė New Yorko 

aktoriuose ir veikalų manadžeriuose, ku
rie finansuoja perstatymus. Daugelis jų 
sukilo prieš taip vadinamą “suomiam pa
galbos davimą.”

Kaip žinia, ponui Hooveriui pavyko 
įtraukti į savo “Komitetą Suomiams 
Šelpti” tūlus žymius aktorius. Dabar jis 
bando juos panaudoti savo politikos rė
mimui—ginkluoti Helsinkio vyriausybę, 
įtraukusią į karą Suomijos žmones.
į Jis prašo, kad aktoriai loštų tuose vai
dinimuose, kurių visas pelnas eitų “Suo
mijai šelpti.” Tūli aktoriai su, tuo suti
kę ir-jau buvo manyta, kad jiems pavyks 
įtraukri;Hooverio bučiun visus kitus ak- 
toriiiš. Set tai buvo didelis apsirikimas. 
Visa eįlė aktorių griežtai pareiškė, kad 
jie tqlquQse lošimuose, kurių pelhas 
eis “Komitetui Suomiams Šelpti,” neda
lyvaus ir savo pinigų nei cento neaukuos. 
Panašiai padarė ir tūli veikalų manadže- 
riai, pareikšdami, kad jie neduos savo 
veikalų vaidinti ten, kur pelnas eis “suo
miams.”

Kilo didelis skandalas, ši mintis prasi
plėtė per visą platųjį teatro pasaulį New 
Yorke. Aktoriai reikalauja šaukti savo 
unijos—Equity—narių susirinkimą tiems 
klausimams diskusuoti.

Daugelis teatro darbuotojų, net labai 
žymių aktorių, tiesiog sako, kad Ameri
ka neturi kištis į europinius reikalus, ne
turi ginkluoti vienos šalies prieš kitą. 
Jie eina dar toliau: Amerikos bedar
biams pinigai reikalingi labiau negu ki
tiems kraštams. Jie primena ir tą faktą, 
kuris labai kartus “Suomijos drau
gams”: Amerikos kongresas ir politikie-

&
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“Rusai Nepataiko” į.

Kapitalistinės spaudos reporteriai 
Suomijoj po kiekvieno Sovietų lakūnų 
bombardavimo sako, kad “nuostolių ne
padarė,” “rusai iš oro nepataiko.”

Bet įdomu, ką reiškia toki jų plačių 
išsišokimai: Sausio 17 d., United Press 
žinių agentūra sako: “Finų tvirtuma 
Hangoje veik visiškai išnaikinta,—tai 
pasekmė rusų bombardavimų.”

Ta pati žinių agentūra už sausio 12 
d. sakė: “Finų prieplauka Abo daugiau, 
kaip penkiais šeštadaliais sudeginta.” Ir 
toliau: “Lahti mieste finų radijo stotis 
sunaikinta... Tarp Helsinkiu ir kitų 
miestų numušta telegramų susisieki
mas... Riihimaki, gelžkelių centras, la
bai sugriautas.”

Reiškia, “rusai nepataiko.”
O suomių kapitalistų ir dvarponių ar

mijos vadas generolas Mannerheim pasi
kalbėjime su Francijos “Paris-Soir” lai
kraščio atstovų pareiškė: “Jeigu Anglija 
ir JTancija nori gelbėti Suomiją, tai tu
ri greitai tą padaryti, nes gali būti per- 
vėlu.”

Helsinkio valdžios prezidentas Kyosti 
Kailio prašo per Amerikos laikraščius, 
kad Amerikos miestai pasiimtų globoti 
Suomijos miestus ir greitai prisiųstų bent 
300 mūšio orlaivių prieš rusų orlaivius. 
Jis sakė ponui Harold Denny:. “Mes turi
me juos gauti greit.”

.Taigi: pataiko rusų orlaiviai ar nepa
taiko?

Nominacijos į SLA •
“Tėvynė” praneša, kad nominacijose į 

SLA Pild. Tarybą buvo paduota dau
giausiai balsų už sekamus kandidatus:

Į prezidento vietą
F. J. BAGOČIUS, senasis. So. Boston
W. LAUKAITIS, iš Baltimore, Md.
J. MILIAUSKAS, iš McKees Rocks, Pa. 427

1784

J vice-prezidento vietą
J. K. Mažukna, senasis, iš Pittsburgh
V. A. KERŠEVIČIUS, iš Scranton, Pa. 1407
Z. ŠALNIENĖ, iš Boston, Mass.............. 304

3412

J sekretoriaus vietą
M. J. VIN1KAS, senasis, iš New Yorko
D. PILKA, iš Boston, Mass..................
V. ZABLACKAS, iš Brooklyn, N. Y.

į iždininko vietą
K. P. GUGIS, senasis, iš Chicago, 111.
J. BACHUNAS, iš Sodus, Mich.........
J. ŽEBRYS, iš Cleveland, Ohio ....

. J daktąrp-kyotėjo vietą
J. S. STANISLOVAITIS, senasis, iš 

Waterbur^, Conn..............
S. BIEžlS, iš Chicago, Ill..................
A. L. GRAIČUNAS, iš Chicago, Ill.

3506
1310
207

3025

305

2754
1662

646

J dvi iždo globėją vietas
S. MOCKUS, senasis, iš Boston, Mass.
E. MIKUŽIUTĖ, senoji, iš Chicago, Ill. 2821
P. DARGIS, iš Pittsburgh, Pa.......... .. 1938
J. BRAZAUSKAS, iš Cleveland, Ohio 1644 
V. ŠMULKŠTYS, iš Minersville, Pa. 312
K. MICHELSONAS, iš Brooklyn, N. Y. 219

2987

Dėl SLA centro kėlimo ‘į Pittsburghą 
(čia balšavo tik Pennsylvanįjoj esančios 
SLA kuopos) balsuotą sekamai!

Už kėlimą į Pittsburghą balsavo 57 kuopos 
Prieš kėlimą į Pittsburghą balsavo 41 kuopa

Skaitant nariais visų balsavusių narių 
bąlsąi pasidalino sekamai:

Už kėlimą paduota.......... .  1,063 balsai
Prieš kėlimą paduota ............ 1,036 balsai*

Washingtone, kongresui, 
yra įnešta keli pasiūlymai 
Finliandijos klausimu. Se
natoriaus Brown įnešta, 
kad duoti Finliandijai dar 
$60,000,000 paskolos. Jau 
pirma jai davė $10,000,000 
iš Export-Import Banko, 
kuris yra valstybės bankas. 
Keli kiti pasiūlymai yra 
parduot karui ginklų. Vie
nas iš jų siūlo parduoti tik 
po $1, tai yra, veltui duoti 
60,000 automatiškų šautuvų.

Ponas prezidentas Roose
veltas pasiūlė, kad patsai 
kongresas apsvarstytų, ko
kią suteikti pagalbą Fin
liandijai. Sako, kad jis bf- 
jojo siūlyti, nes numato, 
kad “paskolos” Finliandijos 
kapitalistų ir dvarponių 
valdžiai nebus . galimos at
gauti. Bet kongrese kilo 
daug protestų ir reikalavi
mų, kad Rooseveltas ir jo 
administracija duotų įneši
mą, ką jis nori teikti Fin
liandijai. Tada Rooseveltas 
pradėjo manevruoti.

Pirmiausia jis paskelbė, 
kad Finliandija ir Sovietai 
nėra kare, ir todėl, pagal jo 
aiškinimą, suteikimas Fin
liandijai paskolų nelaužo 
Jungtinių Valstijų neutra
liteto. Antra, 
kad būtų suteikta Finlian
dijai paskola iš Export-Im
port Banko, ant “nekarinių 
dalykų,” ir kad už tą pas
kolą pirktų^ reikmenis čia 
pat Amerikoj.

Finliandijos 
Washingtone 
patiko. Finai 
bent $75,QQQ,OOQ paskolos ir 
kad jie' tuos pinigus galėtų 
naudoti taip, kaip jiems pa
tinka, tai yra, pirkti ka- 
nuoles, orlaivius, kitus karo 
pabūklus ir amuniciją čia 
Amerikoj, ar kur jie kitur 
sumanys.

Finus tuoj aus pasiskubi
no tūli kongresmanai paten
kinti pasiūlydami, kad Fin
liandija gali už tą paskolą 
Amerikoj pirkti žemės ūkio 
mašinas, medvilnę ir tą iš
mainyti Franci jo j ir Angli
joj ant karo orlaivių, tankų, 
kanuolių, kulkasvaidžių ir 
amunicijos.

Tai manevras. Mat, 
Jungtinės Valstijos skaity
sis “neutrališkos,”- nesikiša 
karan, parduoda tik “neka
rinius” dalykus ir Finlian- 

"dija gaus tą, ko ji nori. Bet 
kam tas manevras tiems 
ponams? Juk jau pirma su-

jis pasiutę,

karo misijai 
tas nelabai 
nori gauti

teikė Finliandijai $10,000,- 
000 neva “žemės mašinas” 
pirkti, o tuoj aus po to Ka
ro Laivynas perdavė Fin
liandijai 44 savo naujutėlius 
karo orlaivius.

x Diskusijos
Tuoj aus kongrese, senate 

ir įvairiose komisijose pra
sidėjo diskusijos. Pasirodė, 
kad atsargesni kongresma
nai ir senatoriai permato, 
jog teikimas tokių paskolų 
Finliandijai neišvengiamai 
velka Jungtines Valstijas į 
karą. Senatoriai John A. 
Danaher, republikonas ir 
Guy M. Gillette, demokra
tas, pasiūlė, kad pripažinti 
Finliandiją ir Sovietų Są
jungą esančias kare ir jokių 
paskolų nei vienai, nei kitai 
pusei neduoti. Bet preziden
tas Rooseveltas, turėdamas 
galią tame klausime, pas
kelbė, kad “jos nėra kare.”

Senatorius Walter F. Ge
orge smarkiai pasipriešino 
paskoloms, pavadindamas, 
kad dabar davimas Finlian
dijai paskolų, tai vis tiek 
pat, kaip Jungt. Valsti
jos skolintų jai karo laivą, 
kad tokia politika yra pavo
jinga ir laužanti neutrali
tetą.

Tūli Roosevelto šalininkai

banko vedėjas ponas Jesse 
Jones imtų atsakomybę ant 
savęs ir suteiktų paskolą. 
Jones atsisakė. Jis sakė, 
kad jau $10,000,000 pasko
lino, kol nebuvo kongreso 
posėdžių, bet dabar tai 
kongreso dalykas skolinti 
ar ne. Senatorius McNary 
tvirtai jį parėmė, kad da
bar ne Jones reikalas sko
linti kitoms šalims pinigus, 
kada kongresas posėdžiau
ja.

Reakcininkas Hamilton 
Fish, republikonas iš New 
Yorko valstijos, kuris prieš 
visus pažangesnius Roose
velto sumanymus kovojo, 
dabar pasisakė, kad jis pil
nai remia Rooseveltą, kad 
skolinti Finliandijai pinigų. 
Kongresmanas Frank E. 
Hook reikalauja, kad kuo 
greičiau duoti Finliandijai

ir $60,000,000 ir tegul ji per- 
' kasi kanuoles, . orlaivius, 
kulkasvaidžius, amuniciją ir 
ką tik nori. Sako, kad tūli 
demokratai iki to dasikalbė- 
jo, kad reikalauja pilnūi 
remti ne tik Finliandiją, 
bet Angliją ir Francija, nes
—.....................— ■ ------------------ --------------------------------- —

jos kariauja prieš komuniz
mą ir nazizmą ir todėl, 
Amerikos pareiga joms pa
dėti.

Buvęs prezidentas ponas 
Hooveris viename, pasikal
bėjime pasakė, kad jis stoją 
už tai, kad Finliandijai duo
ti $60,000,000 paskolos ir ją 
užmiršti. 'Jis sako, kad leisti 
Finliandijai pirkt karo reik
menis, nes maisto, drabu
žių ir kitko ji turi užtekti
nai. Tą pat sako ir senato
rius Robert A. Taft, kad 
Finliandijai nereikia dėl 
maisto, drabužių ir kitų ci
vilio gyvenimo reikmenų pi
nigų, kad jai reikia ginklų.

Senatorius William E. 
Borah, republikonas iš Ida
ho, kuris yra įtakingas, pa
reiškė, kad negalima Fin
liandijai skolinti pinigų, kol 
kongresas nežino daugiau 
faktų apie ją.

Sako, kad ir vice-prezi- 
dentas John Garner kietai 
parėmė Sam Rayburną iš 
Texaso, kad Finliandijai 
negalima skolinti.

Suiro Planai
Tokiu būdu planas tų, ku

rie manė greitai kongrese 
paveikti ir gauti Finliandi
jai didelę paskolą, nepavy
ko. Dabar tas klausimas ke
lioms dienoms atidėtas. Bet 
spaudoj ir grupėse jis pla
čiai svarstomas.

Galingoji Nacionalė Fab
rikantų Asociacija per sa
vo direktorius, pareiškė, 
kad ji priešinga Jungtinių 
Valstijų valdžios paskoloms 
Finliandijai, nes tas šią ša
lį vilktų į karą.

Korespondentas Ludwell 
Denny rašo iš Washingtono, 
kad jeigu bus Finliandijai 
suteikta paskola, tai tas 
reikš, kad (1) Jungtinės 
Valstijos padarė dar vieną 
žingsnį arčiau į karą; (2) 
pastatė Jungtines Valstijas 
Anglijos ir Franci jos pu
sėn, kurios visais garais re
mia Finliandiją ir (3) bus 
išsiųsta pinigai ų kitą šalį, 
kurie Jungtinėse Valstijose 
yra labai reikalingi bedar
bių pašalpai ir viešiems dar
bams.

New Yorko “Daily News” 
laikraštis savo 
sausio 18 dieną, 
“Kongresas pirm
liandijai paskolą, tai turi 
gerai pagalvoti... Jungti
nių Valstijų paskolinimas, 
tai yra, davimas pinigų ki
tai valstybei vesti karą 
prieš kitą valstybę su ku
ria, kol kas, mes esame tai
koj, tai yra daug didesnis 
dalykas, kaip paskolinimas 
iš* privatinių bankų. Jeigu

mes skolinsime Finliandijai, 
karui prieš Rusiją, tai grei
tai turėsime skolinti Angli
jai ir Francijai karui prieš

i

edito riale, 
rašo, kad 
duos Fin-

Transpprto Ddrbįninkų Unija (CIO) užlaiko savo sveikatos spęcialistus-gydyto- 
jus, kurie gelbsti unijistams nerppkaniąi; viršuj parodoma, kaip vienas upijistąs 
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siją.

Ir ‘laikraštis sako, kad 
jeigu yra didelė simpatija 
Finliandijai (suprask, tarpe 
kapitalistų), tai yra taip 
pat didelė simpatija Angli
jai ir Francijai jų kare 
prieš Vokietiją. Ir jeigu jau 
gelbėti Finliandiją, tai rei
kės gelbėti Angliją ir Fran
ci ją, kada jas pradės mušti 
Vokietija. Kada Anglija ir 
Franci j a pamatys, kad joms 
blogai, tai jos taip pat, kaip 
Finliandija, prašys ne vien 
piniginės pagalbos, bet karo 
technikos—orlaivių, o pas
kui ir lakūnų, tai yra ame
rikiečių.

“Daily News” mano, kad 
Jungtinės Valstijos jau ir 
taip padarė nemažai žings
nių į karą. Kada Roosevel- 
tas pasiūlė Finliandijos pas
kolų klausimą apsvarstyti 
kongresui, tai jis atidavė 
tą klausimą, ten kur jis pri
klauso. “Daily News” sako, 
kad kongresmanai pirma, 
negu darys žingsnį, turi ge
rai pagalvoti ir prideda:

“Jeigu mes padarysime 
žingsnį pirmyn, kur siūlo 
prezidentas, taj neišvengia
mai bus žingsnis į karą...” 
Ir baigia: “Mes jau užtek
tinai padarėme žingsnių, 
skelbiančių karą.

Kaip, žinome, Rooseveltas 
atidarydamas kongresą pa
siūlė armijos ir karo laivy
no lėšas padidinti ant $574,- 
000,000; priešdarbininkiškai 
veiklai pridėti prie dabarti
nių išlaidų dar $244,000; 
bankų reikalams pridėti 
$100,000,000; bet už tat 
WPA fondus sumažinti ant 
$477,000,000; viešus darbus 
prie kelių sumažinti ant 
$300,000,000; jaunuolių rei
kalams išlaidas sumažinti 
ant $15,000,000; CCC kem
pių išlaidas nukirsti ant 
$60,000,000 ir farmerių rei
kalų pagalbos fondą suma
žinti ant $400,000,000.

Kaip matome, tai visiems 
v i s u o m e nes naudingiems 
darbams Rooseveltas siūlo 
sumažinti išlaidas, bet karo 
reikalams jas didinti ir tuo 
pat kartu ateina į kongresą 
ir siūlo skolinti Finliandijos 
kapitalistų ir dvarponių 
valdžiai. “Skolinti,” kaip 
“Daily News” sako — duo
ti, atlikti žingsnį, kuris 
stumtų mūsų šalį į karą.

Kaip matome, dabartiniai 
Roosevelto pasiūlymai yra 
priešingi tiems pasiūly
mams, kokius jis darė du ir 
net metai atgal. Tada jam 
daugiau rūpėję Amerikos 
bedarbiai,
dabar daugiau rūpi 
Europos kariaujančios

vieši darbai, o 
tūlos 

ša-

vėlRyga. Latvių spauda 
pradėjo rašyti' apie • Suvalkų 
.krašto grąžinimą Lietuvai. 
“Briva Žeme”- 230 nr. prane
ša, jog reikią manyti, kad Vo
kietijos ir Lietuvos vyriausy
bės Suvalkų krašto klausimą 
sutvarkysiančios tiesioginėmis 
derybomis’ir Suvalkų kraštas 
greitu laiku galėsiąs grįžti 
prie Lietuvos.

Kaunas. Vienas vilnietis pa
rdavė prašymą Finansų minis
terijai leisti jam įsteigti Vil
niuje dviračių fabrikų, kitas 
vilnietis prašo leisti steigti el
ektros lempučių fabriką. Taip 
pat daromi žygiai įsteigti akc. 
bendrovę radio priimtuvams 
gaminti. Kadangi leidimus no
ri gauti keli asmenys ir ke
lios firmos, tai norima, kad 
jie visi susiburtų į vieną ben
drovę.
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Karo Šnipai Arba Špionažas
Kiniečiai prieš 2400 m. ra

šė: “Jeigu jūs pažįstate priešą 
ir save, tai galite nebijoti karo 
pabaigos ir laimės. Jei žinote 
save, bet nežinote priešo, tai 
po kiekvieno laimėjimo gali 
sekti pralaimėjimas. Jei nežino
te nei savęs nei priešo, tai jūsų 
pralaimėjimas tikras.“ Makia- 
velis XVI amž. rašė: “Geriau
sias kovos būdas su priešu, tai 
mokėt nuslėpti savo planus.“ 
Fridrichas Vilhelmas kalbėjo: 
“Žinant laiku priešo planus, vi
sada galima suduoti priešui le
miamą smūgį, nors turint ir sil
pnesnę kariuomenę.“ Napoleo
nas sakė: “Karo mokslo menas 
yra tame, kad visada reikia ži
noti, kas dedasi už gretimų kal
vų.“ Anglas tvirtina: “Reikia 
remtis dvejopa taktika: mokėti 
suduoti smūgius ir pačiam jų 
išvengti.“ Todėl nuo seniausių 
laikų visi stengiasi sužinoti 
priešo paslaptys ir saugoti sa
vo. 1

galima greičiau, 
prancūzų abi ar- 
maišo, bet tarp 
“plyšys,“ į kurį

ksti rytą įsakė lakūnams būti
nai išaiškinti vokiečių pozicijas 
ir sustabdė savo kariuomenės 
žygiavimą pirmyn. Lakūnai pa
matė šaudančią vokiečių artile
riją ten, kur jos neturėtų būti. 
Prancūzų kariuomenė pakriku* 
si. 10 vai. 10 minučių Kastelno 
įsako kariuomenei visu frontu 
trauktis kaip 
Per dvi dienas 
m i jos išėjo iš 
jų atsirado
įlindo neatsargūs vokiečiai ir 
juos Kastelno sutrynė.

Taip pat vokiečių žvalgyba 
nieko nesusekė apie naują są
jungininkų ginklą—tankus ir 
jie 1916 metų rugsėjo 16 d. ties 
Some 32 tankais pralaužė vo
kiečių frontą, o 1917 m. lapkri
čio 20 d. ties Kambre 480 tankų 
paėmė nelaisvėn 16,000 vokie
čių, užmušė 27,000, pralaužė 30 
km. frontą.

1Anglų, prancūzų, rusų ir vo
kiečių karo špionažas braunasi

neutraliame krašte nusimovė i 
kelnes ir atsisakė • eiti. Vesti 
Lindbergą be .kelnių per miestą 
anglai nedrįso, nes tuo apjuo
kintų visą baltąją rasę, bet an
glų karininkas pagrasino 
bergui, kad jį be kelnių 
pro jo meilužės namus, 
grasinimas paveikė ir 
bergas kelnes užsimovė.

Dabar tame kampe vėl ver
da gyvenimas. Viso pasaulio ar
cheologai, lingvistai, istorikai, 
geologai, .kalnų sportininkai, 
magai, geografai, elgetos ir tt. 
landžioja po Azijos širdį ir 
stengiasi surasti raktą į Britų 
Indiją arba į Rusijos jautrias 
sritis — Kaspijos naftą.

Reporteriavimas—Litera
tūra, Sako Akademija

Lind-
varys

Tas
Lind-

Paryžius. — Prancūzų 
Akademija priėmė į savo 
narius laikraščių reporterį- 
korespondentą Jerome Tha- 
raudą. Sykiu Akademija pa
reiškė, jog geras reporte
riavimas tai irgi meniška 
literatūra.

Toronto, Canada. — Nu
teistas dviem metam kalet 
vedėjas “Clarion’o,” komu
nistų laikraščio, kad šis 
laikraštis smerkė imperia
listų karą.

Eltos Žinios iš Lietuvos

1805 m. Nž.poleonas ties Ul-Ar Azijos širdin. Dar Povilas I 
mu pasinaudodamas gabaus ka-' 
rinio šnipo, kuris vienas atsto
jo visą armiją, pranešimu, pri
vertė austrus kautis visai prie
šingose sąlygose, kaip jie to ti
kėjosi. šulmeisterio dėka jisai 
žinojo kiekvieno austrų pulko 
stovėjimo vietą, o pats pasirū
pino, kad apie jo kariuomenę 
austrai nieko nesužinotų. Prie
šui suklaidinti Napoleonas ty
čiomis baliavojd Paryžiuje. Šul- 
meisteris ‘pąpirko austrų šni
pus Vandtą ir Rulskį, kad juo
du teiktų austrų feldmaršalui 
Makui klaidingų informacijų. 
Tomis informacijomis Prancū
zijai gręsė pilietinis karas. Ma- 
kas išdrįso persekioti “atsitrau
kiančią“ maršalo Nėjo kariuo
menę ir pateko į spąstus.

Didžiajame kare Moltke no
rėjo Napoleono manevrą prie 
Ulmo pakartot prancūzams, ka
da šnipai jam pranešė, jog vo
kiečiams įsiveržus į Belgiją, 
prancūzai mano pulti tarp Meco 
ir Vogėzų. Kairysis vokiečių 
sparnas buvo sudarytas iš 6 ir 
7 armijos, kuriai vadovavo 
kronprincas Ruprechtas bava- 
rietis. Moltkė jam davė sekantį 
uždavinį: “Priešas ruošiasi pul
ti mūsų kairįjį sparną, tarp 
Meco ir Vogėzų. šiame jų puo
lime nėra jokio pavojaus ir net 
tai duoda galimybės suduoti 
priešui rimtą smūgį. Tuo tiks
lu 6 armija turi pamažu atsi
traukti ligi Saaro ir jeigu prie
šas ją persekios, tai bus gali
ma jj apsupti iš dviejų pusių, 
būtent iš Vogėzų' 7 armijos ir 
iš šiaurės 5 armijos.“ 1914 m. 
rugpjūčio 15 d. 6 vokiečių ar
mija pradėjo trauktis ligi ‘Sa
aro upės, tarp Saarbriukeno ir 
Saarburgo, bet taip, kad mo
mentaliai galėtų pulti ir žy
giuoti pirmyn. Prancūzų žval
gyba apie tai sužinojo ir kari
nė vadovybė sumanė persekioti 
savo 1 ir 2 armija vokiečių 6 
armiją, kad tuo būdu sudarytų 
pavojų vokiečių- kariuomenei, 
einančiai per Belgiją. Tuo lai
ku rusai puolė Rytprūsius. Rug
pjūčio 19 d., 19 vai. 30 min. bu
vo 7 vokiečių armijai duotas 
įsakymas pradėti supti prapcįj-1 
žus.

Prancūzų gen 
da įsakymą kariuomenei žy
giuot pirmyn, priešui į nasrus, 
“veržtis į atsiradusį plyšį tarp 
6 ir 7-tos vokiečių armijos,“ 
nors jokio plyšio nebuvo. Vo
kiečiai slėpėsi miškuose ir ste
bėjo prancūzų kareivius. Dėl 
lietaus ir rūkų prancūzų lėktu
vai negalėjo žvalgyti, o šnipai, 
belaisviai ir gyventojai prane
šinėjo priešingas žinias. Kasr 
telno norėjo pavyti vokie
čius ir 
pirmyn 
pasiekę 
skubiai 
abi prancūzų armijos žus vokie
čių 
čio 1 
liau 
mija 
nių apie Vokiečius nėra. Kastel

 

no nervuoj^i. Tokia neaiški pa

 

dėtis baisi. Iš 18 į 19 d. naktį 
Kastelno galvoje kilo įtarimas. 
Tą naktį jisai nemiegojo ir an-

I ir Napoleonas tarėsi drauge žy
giuoti Indijon, prieš Anglus. 
Prancūzai turėjo leistis Duno
jumi, plaukti Juodąja ir Azovo 
jūra, iš Taganrogo žygiuoti As- 
trachanėn ir drauge su rusais 
per Kaspijos jūrą, Persiją bei 
Afganistaną eit Indijon. 1801 
m. kovo 11 d. Povilas I buvo 
nužudytas ir tas planas sugriu
vo.

Vilnius. Apie būsimą že
mės reformą Vilniaus krašte 
patiriama, kad ji bus vykdo
ma jau ateinantį pavakarį ir, 
remiantis seniau įgytais pa
tyrimais, naujakurių įkurdini
mas bus vykdomas planingiau 
ir tiksliau, taip kad nauja- 
kuris nebus paliktas savo liki
mui, o bus jam padedama 
greičiau įsigyti padargus ir 
pasistatyti trobesius, žemės 
galės gauti tik kilusieji iš Vil
niaus srities ir bus daroma 
atranka, kad žemės gavusie
ji būtų pavyzdingais naujaku
riais ir sąmoningais valstybės 
piliečiais.

paramą stipendijų ar kitokiu 
pavidalu. Apie universiteto 
inventorių ir turtą ligšiolinė 
administracija „paaiškino ir 
pati tiksliai nežinanti, koks 
jis buvo, šiomis dienomis bu
vo pagauti trys universiteto 
asistentai bevagia universiteto
bibliotekos knygas. Naujasis 
rektorius prof. Ignas Končius 
įsakė visiems un-to skyrių ve
dėjams gruodžio 18 d. 
rinkti universiteto turtui 
duoti naujai, paskirtiems 
dytojams, pabrėždamas, 
neatvykusieji bus 
už trūkstamą turtą.

susin 
per- 
val- 
kad

atsakingi GAUKITE DOVANAI SETĄ ROGERS SILVERWARE

uo

įsakė pagreitinti pulti 
kavalerijai. Vokiečiai, 
numatytas pozicijas, 

apsikasė. Atrodė, kad

ležinėse replėse. Rugpjū- 
d. prancūzų 1 armija to- 
giavo Saarburgo, o 2 ar- 
ięzo kryptimi. Tikslių ži-

1870 m. Bucharoje rusai įs
teigė slaptą šnipų tinklą, kas 
labai sujaudino anglus. Anglai 
į Chivą ir Bucharą pasiuntė sa
vo karininkų, < 
veiklai . paskyrė 
Bernsą. Bet jiems ne kaip sekė
si ir rusų prekės keliavo Indi
jon. Rusai 1824 m. Afganistane 
sukėlė sukilimą prieš anglus.

Anglai buvo išvaryti. Rusų 
agentai triumfavo. Bucharos 
emiras atvirai tada perėjo ru
sų pusėn. Bet anglai nesnaudė. 
Jie užverbavo savo tarnybon ži
nomą vengrų tiurkologą, Veng
rijos Akademijos koresponden
tą, Vamberį, kuris’ tada keliavo 
po Vidurinę Aziją. Jisai keliavo 
persirengęs devišu, garbino An
gliją h- kurstė tauteles prieš ru
sus. Tuo laiku rusų generolas 
Komarovas užėmė Turkestane 
Kuškino perėjimą į Persiją. Ki
lo aštrus diplomatiniu karas 
tarp Anglijos ir Rusijos, bet 
caras Aleksandras III nenusi
leido, o tą punktą vėliau sujun
gė geležinkelio šaka su Merv 
sritimi. Tuo būdu ten sueina 
dvi geležinkelio šakos: nuo Kas
pijos jūros — Krasnovodsk— 
Aschabad •— Mero ir nuo Aralo 
jūros — Kazalinsk — Taškent 
—Samarkand—Merv. Ten susi
kerta ir karavanų kelias, kuris 
eina į Kandagarą, o iš ten gele
žinkelis ligi Indo upės. Iš Kuš- 
kinsko į Kandagarą oro keliu 
yra 500 km., o iš ten geležinke
liu ligi Indijos sienos 125 km. 
Rusija pasinaudojo savo žinių 
rinkimui kitu garsiu mokslinin
ku, žinomu Vidurinės Azijos ty
rinėtoju, švedų mokslininku 
Sven Hedinu. 1830 m. Sven Me
dinas keliavo per Pamirą, Ti
betą, Vakarų Turkestaną. Rusų 
šnipų karalius Petrovskis už
verbavo Sven Mediną rusų tar
nybai. Be to, Sven Medinas 
naudojosi ir vokiečių parama 
per baroną Richthofeną. Kny
gą “Azijos širdyje“ jisai dedi
kavo NikąlojUi II. Sven Medi
nas kariavo su anglų įtaka, su 
Petrovskio priešu pulk. Meker- 
tnejum. Nuodai, nuodingos gy
vatės, durklas ir tt. buvo- nau
dojami toje slaptoje kovoje. 
Sven Hedino knyga “Azijos šir
dyje“ papunkčiui atsako į visus 
70 klausimų, kuriuos Petrovs
kis pavesdavo studijuoti savo 
šnipams Azijoje.

Vokiečių šnipijonaž.ui Azijos 
viduryje prieš didįjį karą va
dovavo vokiečių konsulas Buši- 
re (Persijoje) Vasmusas, vė
liau, didesnis centras buvo Kai
re. Vasmusas per karą sukėlė 
kalnų tauteles prieš anglus ir 
sutraukė naftos gabenimą. Vie
ną Vasmuso agentą švedą Lind- 
bergą 191.5 m. Bušire anglai 
areštavo, * Lindbergas protes
tuodamas už neleistiną areštą

0 diplomatinei’ 
j judrų škotą

Vilnius. — Atsteigtasis nuo 
gruodžio 15 d. Vilniaus uni
versitetas, kurs iki šiol veikė 
kaip lenkų Stepono Batoro 
universitetas, gavo tokį pavel
dėjimą: universitetas turi 13 
namų miesto centre (7 iš jų 
yra nuosavi, kiti priklauso 
valstybei, tik universitetas jais 
naudojasi), turi miesto jam 
pavestą Zakreto pušyną, kurs 
vadinamas Botanikos parku, 
už to pušyno turi nuosavą ūkį, 
kur bandoma įvairūs sėjomai
nos pagerinimai, 3 bendrabu
čius, viso apie 120 atskirų įs
taigų. Personalo prie lenkų 
buvo 720 žmonių, kurių ab
soliutinė dauguma ne to kraš
to kilimo; studentų 1937-1938 
m. buvo registruota 3,110, ku
rių taip pat žymiausioji dau
guma ne vietiniai; būtent iš 
Vilniaus vaivadijos buvo 1620 
studentų, bet kadangi mums 
tos vaivadijos atiteko 
nas trečdalis, tai ir 
tų du trečdaliai yra 
Vilniaus srities. Kiti 
tai buvo: 364 iš 
(Bialostoko) vaivadijos, 332 
iš Naugardo, 156 iš Pinsko ir 
Brastos vaivadijų. Stepono 
Batoro universiteto misija bu
vo’ grynai politinė: “kresus“ 
sulenkinti, tad ir universite
tas buvo paverstas tikra len
kybės tvirtove, čia buvo siun
čiami rinktiniai lenkai, jiems 
duodamos stambios subsidijos 
ir stipendijos. Pereitais me
tais universiteto sąmata buvo 
4,417,660 zlotų, iš tos sumos 
apie 3 milionus zlotų pridė
davo lenkų valdžia. 65 nuoš. 
studentų gaudavo kokią nors

tik vie- 
studen- 
nebe iš 
studen-

Balstogės

' Alytus. Dzūkų kraštas jau 
gali pasigirti savo atkaklaus 
darbo vaisiais.. Dzūkų progre
sas ypač pastebimas žemės 
ūkyje, kurs kaskart labiau to
bulinamas. Dzūko ūkininko 
darbštumas nugalėjo ir smil
tynus, kurio nedėkingi plotai 
užpiliami juodžemiu, durpė
mis ir kt. ir po poros metų 
juose auga puikūs javai, 
šiandien retą ūkį berasi, kur 
nebūtų po kelis bičių avilius 
ir vešliai beaugąs sodas. Bet 
labiausia dzūkai | susidomėjo 
pieno ūkiu ir gyvulių veislės 
gerinimu. Vienas dzūkų kili
mo amerikietis Radziukynas 
savo gimtajam Kurnėnų kai
mui pastatė ir padovanojo di
delę ir gražią pradžios mo
kyklą, kuri aukotojui daug 
kaštavo, bet 'yra I moderniš
kiausia mokykla visame Dzū
kų krašte. Dzūkijos centre 
Alytuje yra amatų mokykla, 
žemės ūkio mokykla ir kt., 
kuriose mokosi savistovaus 
verslo daug dzūkų jaunimo. 
Be to Alytuje yra gimnazija 
su 800 su viršum1? mokiniais. 
—Pasikeitė kaimų ir miestelių 
vaizdas. Vis daugiau kaimuo
se matyti skardinių ir raudo
nai dažytų gontipių stogų, 
miesteliuose sudėti šalygat- 
viai, namai nudažyti, prieš 
namus įrengti gėlių darželiai. 
Ligi šiol Dzūkijoj! daugumoj 
krautuves laikydavo tik kita
taučiai, dabar nemaža ir dzū
kų su pasisekimu bando laimę 
versle. Dzūkai mielai dedasi 
į kooperaciją ir didesniuose 
miesteliuose turi savo koope
ratyvus.

Nauji Japonijos valdovai: Admirolas Mitsumasą Yo- 
nai (kairėje), kuris šiomis dienomis patapo Japoni- 
nijos premjeru, ir Hačiro Arita, užsienio reikalų mi- 

—- nisteris.

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. y

Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuves tokios rūšies sidabrų, 
jai kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsakiusi daugelį tų setų ir todėl 
ji gavo specialiai didelę nuolaidą kainoje 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- 

, šia 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, “Laisve” tuo jaus pasiųs jums vieną setą.

i

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

• MOTINA, parašė Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinėje 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 VILKIENES DIVORSAS, parašė
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių 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 50c.

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

• DINGUS ROŽYTE, parašė 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 ^ie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

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

i

• KRIKŠČIONYBE IR KĄ JI DAVE DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Metelionis, puslapių 
48, kaina 5c.
• PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIME- 
JE, parašė Dr! J. J. KaŠkiaučius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• alkoiioliniAi ir spiritiniai gėri
mai, parašė Dr. J. J. KaŠkiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• .TOLI MĖSŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyt* • 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 ii 
$1.15 pinigais, gaus šį setą. Arba kas par
duos $2.50 knygų ir gaus' 1 setą šių daiktų 
kaipo dovaną, x sekančius setus galės nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas •............. ......

Antrašas

“Laisve,” 427 Lorim er St., Brooklyn, N. Y
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Ketvirtas puslapis

Ant vietos bus gaminami įvairūs valgiai, virti ir kepti, 
karšti, kai tik nuo ugnies. Taipgi bus patarnaujama 

visokiais gėrimais.

BUS PUIKIŲ MAISTO PRODUKTŲ IŠ LIETUVOS
Daugybė gražių rankdarbių, siuvinių, mezginių ir įvairių 

išdirbinių, kurie bus parduodami žemom kainom.

D. M. šolojnskas

ALDLD 7-to Apskričio Reikalai

Dainuos Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės ir 
A. Velička su P. Grabausku duos gražių duetų.

Hearsto bendradarois: John Wlutney, kitaįp John Leo 
Waser, nesenai išleistas iš Elmira, N. Y., kalėjimo “pa
sitaisymui“, gavo darbą Hearsto “Herald-Americane“ 
(Čikagoj), kur spaudos darbininkai streikuoja daugiau 
kaip 13 mėnesių! Jis kalėjime sėdėjo už vagystę.

JOHN MIKALAUSKO ORKESTRĄ 
ĮŽANGA 10 CENTŲ

Visiems atsilankiusiems bus duodami gražūs 
1940 m. kalendoriai.

Pirmadienis, Sausio 23, 1940

Baltasis Aras Svetimais Sparnais r ■ I F.XLCUTIVB . DEPi 
DI VISION. 0FPAR01B Uh T)

(Tąsa)
Pas Vilniaus komandantą vis rinkosi 

ir rinkosi žmones su įvairiais reikalais. 
Buvo atėję net bankieriai klausti, kas 
jiems daryti. Jo raštinė virto į centrą.

—Išrinkite fabriko komitetą ir leiskite 
fabriką darban,—patarė jis fabriko dar
bininkams.

Vilnius Raudonosios Armijos rankose, 
bet Vilniuje dar daug slapstos ginkluotų 
lenkų oficierių ir fašistų, kurie nakties 
laiku priemiesčiuose ir tamsiose gatvėse 
daro užpuolimus,—sakė A. Poliakov.— 
Vilniaus komandaritas paskyrė kapitoną 
Tapuriją vadovauti kovai su tomis gau
jomis. ; ^|r

Kapitonas Tapurija ir jo skyrius jau 
sučiupo kelis lenkų šnipų lizdus, bet vis 
galvinių nesuranda. Vilniaus priemiesty j 
surado net išmūrytus urvus, kur buvo 
paslėpta daug amunicijos ir kulkasvai- 
džių, bet suėmė tik eilinius, o vadai' pa
spruko. ,

Kapitono žmonės pranešė, kad į vięną 
palocių, kuris paverstas į ligoninę daug 
renkasi lenkų sužeistų. Ateinanti bailiai 

. dairosi. Vieta nužiūrėta.
—Tankams ir kareiviams apsupti nak

tį tą ligoninę,—davė jis įsakymą.
Apsupo iš visų pusių. Tankai stovi gat

vėse pasiruošę, raudonarmiečiai apstojo 
langus. Kapitonas pastuksėjo.

—Čionai ligoninė. Ligoniai miega. Nė
ra kas čia veikti raudonarmiečiams,— 
priešinosi kokis tai elementas prie durų.

Raudonarmietis užėmė jam burną, su
rišo,'o kapitonas su kitais kariais įėjo į 
pirmą kambarį. Ten juos sutiko dvi len
kų slaugės ir vėl:

—Negalima!... Negalima, ponuliai! 
Nakties laikas, ligoniai miega. Ryt atei
kite.. .

Bet jų kalba nutrūko, pro langą įlipo 
raudonarmietis ir duris atidarė. Kaip tik 
kapitonas su kovotojais įėjo į ligoninę, 
ten tuojaus visi pradėjo ne dejuoti, bet 
tiesiai bliauti. Nemalonus “choras.”

Kapitonas ir daktarą^, priėjo prie la
biausiai šaukiančio. Daktaras maloniai 
paprašė parodyti žaizdas. “Ligonis” tik 
šaukia ir šaukia. Daktaras paklausė pul
so, širdies ir sako:

—Sveikas, kaip ridikas!
Pažiūrėjo antro. Ir tas sveikas.
—Visi iš lovų!—davė komandą kapi

tonas Tapurija.
“Ligoniai” dar garsiau pradėjo šaukti. 

Vienas iš jų pašoko iš lovos ir puolė 
prie lango ištrūkti, bet vos neatsimušė 

' į raudonarmiečio šautuvo vamzdį. Atšo
ko. Visi suprato, kad apsupti ir išsigel
bėjimo nėra. Pradėjo lįsti iš lovų, kelti 
rankas ir šaukti:

—Pasiduodame!... Pasiduodame! Ne
šaudykite !

—Taip ir reikia,—tarė kapitonas.—Už
sieny] buržujų spauda apšauks mus bar
barais, kad “ligoniams” nakties laiku ne
duodame ramybės, bet ta spauda nieko 
nesakys prieš fašistus,*kurie ligoninę pa
vertė į kontr-revoliucijos centrą.

—Taip, tokia jau ten “civilizacija,”— 
sutiko daktaras.

Pasidavė 60 lenkų, daugiausiai pulki
ninkų, oficierių ir dvarponių. Jų tarpe 
nei vieno nebuvo sužeisto. Taip jie buvo 
užmaskavę kontr-revoliucijos centrą. 
Pagrindyj surasta daug amunicijos, šau
tuvų ir kulkasvaidžių. ,

Kada paaiškėjo, kad Lietuvos valdžia 
nesirengia imti Vilnių, tai iš visų pusių 
pasukti linkui jo Raudonosios Armijos 
skyriai. Vieni maršavo iš šiaurų, kiti iš 
rytų, treti iš pietų, o kiti jau atsisuko iš 
piet-vakarių. Kiekvienas skyrius turėjo 
savo kelionę, savo istoriją, todėl kiek
vieno ir žygius skyrium aprašo ir juos 
čia talpiname. .

Vieni skyriai pasiekė Vilnių greičiau,- 
su mažesniąis susikirtimais ant kelio, ki
ti su didesniais. Komisaro Bogomolovo 
skyrių sulaikė galinga lenkų jėga pusiau- 
kelyj nuo Vilniaus. Prasidėjo mūšis. Len
kai buvo sutrėkšti. Vieni leidosi bėgti, 
kiti pasidavė. Kova baigėsi.

—IŠ šio susikirtimo su lenkais mūsų 
batalionas išėjo garbingai!—sako komi
saras Bogomolov. Draugiškais pasikalbė
jimais su kariais, tankiečiais, šarvuotų 
automobilių kovotojais jis įrodinėja, kad 
reikia veikti drąsiai, apgąlvotai, kad 
priešą įveikus su mažai kraujo. •

Batalionas jau buvo pasirengęs pasil
sėtų bet nepavyko. Naujas įsakymas:

—Paimti Vilnių!
Vilnius už 150 kilometrų. Bet su pa

keltu ūpu raudonarmiečiai vyksta pir
myn. Tankai, š a r v u oti automobiliai, 
sunkvežimiai nugali griovius, kanalus, 

. balas. Pirmyn!
Paskirtu laiku batalionas jau prie Vil

niaus vartų. Komisaro Bogomolovo ži
nioj keturi šarvuoti automobiliai, kurie 
turi užimti Žaliąjį Tiltą. Lenkai nuspren
dė tą tiltą sunaikinti. Iš priešingos pu
sės jie sunkvežimyj vežė bačkas su ben
zinu. Reikėjo išgelbėti tiltą. Pagal komi
saro • signalą šarvuočiai prisiartino prie 
jo ir atidarė į lenkus kulkasvaidžių ugnį.

Kitoj vietoj lenkų kulkasvaidžiai labai 
priešinasi. Bogomolov ir ten. Jis koman
duoja vieną patranką.

—Bum!... Bum... Bum!—muša ji ir 
naikiųa lenkų kulkasvaidžių lizdus. Ka
riai mušasi drąsiai, ypatingai atsižymė
jo vyresnysis leitenantas Kačinskis ir 
leitenantas Samovolkin, tankų mechani
kai—Slipčenko ir Salnikov; tankų ka- 
nuolininkai—Ivaščenko, Govtvinica, Kur
batov ir kiti, bet labiausiai politinis ko
misaras Bogomolov.

Lenkų pasipriešinimas sulaužytas. Bet 
liepsnos liežuviai ant Žaliojo Tilto kas 
kart didėja. Kas daryti? Bogomolov įsa
ko leitenantui Diakčekui užvažiuoti su 
tanku ant tilto ir nustumti degantį 
sunkvežimį. Tankas visa sparta užvažia
vo ant tilto. Drožė į sunkvežimį, bačkos 
išsirito. Milžiniškas stulpas ugnies ir 
liepsnos liežuviai iškilo į dangų. Liepsna 
apėmė tanką. Atrodė, kad viskas baigta 
—tankas ir jo įgula žus. Bet bolševikai 
taip lengvai nepasiduoda. Jo motoras su
ūžė, tankas atgalias išlindo iš liepsnos. 
Tiltas išgelbėtas. Už kelių minučių per 
Žaliąjį Tiltą tankai ir šarvuočiai jau va
žiavo į Vilnių, kuris buvo/dar kartą ir 
paskutinį išgelbėtas iš lenkų nagų.

Po komunistų susirinkimo kovotojai 
triusėsi aplinkui tankus, šarvuočius ir 
sunkvežimius.

—Viskas turi būti tvarkoj. — Sakė 
Govtvinica. — Su mūsų komisaru nebai
sus jokis mūšis. Nesuspėsime mes nuro
dyti priešo ugnies punktą, kaip jis patsai 
pasiunčia ten kanu&ės šūvį, ir iš priešo 
nelieka nei šlapia.

—Perskaityk apie'' mūsų komisarą,— 
kitas sakė, paduodamas “KoVos Lapelį” 
—fronto laikraštuką.

—Mušim visus darbo žmonių priešus, 
nesigailėdami savo gyvasties,—sakė Kur
batovas.

“Įžengiant į Vilnių, lenkų ponai pasto
jo Raudonajai Armijai kelią ant tilto,— 
skaitė vienas karys laikraštyj,—bet už
teko 20 minučių, kad į dulkes paversti 
visus lenkų kulkasvaidžius. Tuo * kartu 
buvęs tanke komisaras Bogomolov, pat
sai iš kanuolės naikino lenkų kulkasvai
džius, kad jie tik ratais vertėsi į viršų.”

Vasario-Feb. 9-10-11-12, 1940
CENTRAL PALACE HALL

16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y./
Vienas blokas nuo Broadway

Penktadienį, Vasario 9 Feb
Pradžia 6 vai. vakaro

Remington Remette Typewriteris, $29.75
Bus išleistas penktadienio vakare. Gaukite jį.

Penktadienio vakare, Feb. 9th, didžiausias išpar
davimas valgio produktų visai žemomis kainomis.

Šeštadienis, Vasario 10 Feb
Bazaras prasidės 12 vai. dieną. šokiai 6 vai vakare.

Dainuos Bangos Choras, vad. A. Klimaitės, iš Eliza
beth, N. J. Gražių solų duos A Višniauskas iš Bayonnės

John Mikalausko Orkestrą. Įžanga 20c

ŠTAI DAIKTAS, KURIS INTERESUOJA KIEKVIENĄ

Kiekvienam reikalingas ir kiekvienam brangus.

G & E Radio Phonograph Comb. $59.50
Puikus radio grojantis rekordais. Juomi galima prisitai
kyti tokią muziką, kokios tik pageidaujate. Tai orkestrą 

ir žinių šaltinis jūsų namuose.
klaidas labai lengvai galime 
^pataisyti, tik reikia noro. Juk 
mes kada nors mirsime, tai 
kodėl nemirti gražiai, kad lis 
kusieji draugai mus už tai pa
gerbtų ?

Visą gyvenimą dirbame. 
Turime parkų, svetainių, pa
šelpimų draugijų, taipgi mū
sų dienraščius ir mūsų apsvie- 
tos organizaciją, kuri išleido 
tiek daug naudingų knygų. 
Juk vis mes, draugai, dirbame 
tuos visus darbus. Tai kodėl 
mes ir ant toliau negalėtume 
tą darbą tęsti? Juk mes da
bar nieko naujo nebudavoja- 
me, bet tik turime palaikyti 
tą, ką mes turime. Aš pilnai 
pasitikiu jumis, draugai, kad" 
mes 1940 metais dirbsime 
daug geriau, kaip kad 1939 
metais dirbome.

ALDLD 7-to Apsk. Org.
J. J. Bakšys.

Sekmadienį, Vasario II Feb
Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J., vad. B. 
šalinaitės. Solistė: Birūta Ramoškaite iš Hartford ir 

LDS Jaunimo Kvartetas iš Shenandoah, Penn.

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ 
ĮŽANGA 20 CENTŲ

Šokiai prasidės 6-tą valandą vakare ir tęsis iki 
vidurnakčio, nes ant rytojaus švente.

Sekmadienį, Feb. llth, nuo 1 iki 5 vai. po piety

z • VIII.
Vilnius ir jo apylinkė buvo sujudus. 

Raudonoji Armija jau trečiu kartu iš 
Vilniaus išmeta lenkų ponų valdžią. Pir
mose jo palių ošavimo valandose štai koki 
paveikslai: y

Išilgai gatvę eina trys politiniai kali
niai, jie nešasi po pundelį—tai knygos. 
Iš Šonų žingsniuoja du vyrai civiliai ap
sirengę. Gal tai jų giminės, gal partiji- 
niai draugai. Kaliniai gatvėj maršuoja 
kalinių rūbuose.

O štai čionai prie namo ginkluojasi 
Darbininkų Gvardija. Visi jos nariai per. 
kairę ranką persirišę kaspiną su užrašu: 
“Milicija.” Jie gauna šautuvus su durtu
vais. Tai daugiausiai lenkų palikti šautu
vai Ginklų ir amunicijos daug. O štai 
ten išilgai gatvę maršuoja virš trysdė- 
šimts ginkluotų vyrų. Tai milicijos na
riai. Miliciją sudaro nuo 17 iki 50 metų 
vyrai.

Ten ant kampo raudonarmietis pakėlęs 
ant rankų mažytę mergaitę. Jis glaudžia 
ją, kaip savo sesutę. Mergaitė nepažįsta 
dėdės, už kurio pečių ilgas šautuvas su 
blizgančiu durtuvu, bet ji glaudžiasi prie 
jo, jaučia, kad jis geras,—blogo nieko 
nepadarys. Mergaitės nuplyšę drabužiai. 
Tąs parodo, kad varguolių dukra. O gre
ta ir jos motina, sudžiūvus, suvargus, 
prastai apsirengus.

(Bus daugiau)

Aš mėginsiu atsišaukti prie 
visų “Laisvės” skaitytojų, kad 
suremtumėm savo pačius dėl 
mūsų Literatūros Draugijos, 
vienatinės apšvietos organiza
cijos. Praeitoj konferencijoj 
pasirodė labai nemalonių da1- 
lykwr Apskrityj priklauso 20 
kuopų, o tik 9 kuopos daly
vavo .suvažiavime. Net j tokia 
Lawrence’o kuopa nedąlyva- 
vo.'

Kodėl taip, draugai? Juk 
jeigu nei viena kuopa nepa
siųstų savo atstovų, tai sa
vaime nebūtų nei jokios kon
ferencijos. Aš manau, kad ant 
toliau tas neturėtų pasikarto
ti.

Aš žinau, draugai, kad 
mes jau to negalėsime i pada
ryti, ką galėjome 20 metų at
gal. Bet visgi dar mes galime 
dalyvauti konferencijose, ap- 

, kalbėti savo apšvietos darbą. 
Daugiau minčių, daugiau gy
vumo, daugiau naudos, visam 
darbininkų judėjimui.

Konferencija nutarė turėti 
vajų per 2 mėnesiu—sausį ir 
vasarį. Aš ir sekretorė Lukie- 
nč manom, kad reikėtų pri
dėti dar trečią mėnesį, kovą, 
ir tame paskutiniame mėnesyj 
turėti maršrutą. Nė tik kad 
ten rengti, kur kuopos yra, 
bet kad visur rengti, kur tik 
gyvena lietuvių, ir mėginti su
tverti naujas kuopas. Čia rei
kia talkos.

Mūsų “Laisvės“ skaitytojai 
galrmums tame darbe padėti. 
Aš žinau, kad ir pas mus 
Worcesteryj “Laisvės“ skaity
tojų yra tris sykius daugiau, 
kaip Literatūros narių^ Map 
regis, kad jie galėtų visi tap
ti ' Literatūros nariais. Taip 
turbūt yra ir kitose lietuviško
se kolonijose, o ypač kur kuę- 
pų nėra, o “Laisves“ skaityto
jų yra. Taigi, aš kviečiu jus, 
draugai “Laisvės” skaitytojai, 
pasistengti suorganizuotu nau
jas kuopas, kur iki šiolei ne
buvo, sutvirtinti tas (kuopas, 
katros jau pradėjo po biskį 
tinginiauti.

Reikia tik nesisarmatinti 
prisipažinti atvirai, kad mes 
pradedame riepaisyti draugi
jinių reikalų.. Juk /mes tas

Kaunas. *— Gauta žinių, 
kad lietuvių kolonijoje Toli
muosiuose Rytuose, C^iarbine, 
yra nemažas skaičius norin
čių gerai išmokti lietuvių kal
bos. Šiuo laiku Chąrbine vei
kia net ketveri lietuvių kalbos 
kursai: silpnai mokantiems ir 
visai nemokantiems. Charbine 
yra Lietuvos Piliečių Draugi
ja, turinti nemažą skaičių na
rių. Čia yra Lietuvos konsula
tas. Konsulo Jatulio rūpesčiu 
bus išleistas specialus “Toli
mųjų Rytų lietuvių almana
chas.“

Vilnius. čia veikė 14 
privatinių gimnazijų, kurių 7 
buvo lenkų, 6 žydų ir 1 rusų. 
Vjsos jos turės persitvarkyti 
pagal Lietuvoje veikiančius 
nuostatus. Ateityje privatines 
gimnazijas galės laikyti tik 
organizacijos,' kurios bus le
galizuotos įstatymais. Gimna
zijų direktoriais bus fik Lie
tuvos piliečiai, moką raštu ir 
godžiu lietuvių kalbą ir turį 
visas mokytojo kvalifikacijas. 
Panaikinus karinio parengimo 
ir apie Lenkiją mokymą, gim
nazijose įvedama lietuvių kal
ba, Lietuvos istorija, Lietuvos 
geografija ir visuomenės 
mokslas?.

BUS VAIKŲ DIENA
Įžanga veltui kaip vaikams, taip ir suaugusiems iki 5-tai 

vai. vakaro. Vaikai galės pirkti daiktus nuo 1c ir aukštyn.

TAIPGI BUS VAIKŲ PROGRAMA

Bazaras prasidės 1 vai. po piety. Šokiai prasidės 5 v. vak.

Setas iš 5-kių dovanų, kuris skiriamas kitiem mies
tam bus išleistas pirmadienio vakare, vasario 12-tą.

PASKUTINE BAZARO DIENA
Visuotinas ir galutinas išpardavimas visų daiktų, 

kurie yra sudovanoti ir supirkti bazarui.

BULOVĄ WRIST WATCH $37.50 
♦

17 akmenų viduriai, brangus paaukšuotas viršelis. Bus 
išleistas sekmadienio vakare.

Pirmadienį, Vasario 12 Feb
Abraham Lincoln gimimo dienos švente.

Pirmyn Choras iš Great Neck, vad. G. Kazakevičiaus
GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ. ĮŽANGA 10c

REMINGTON PREMIER $54.50
Pirmadienio vakare bus išleista ši puiki rašomoji masinė

je. Ji yra visai nauja ir'su lietuviškais akcentais.
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jaunuolius imti pavyzdį 
didžių darbo žmonijos 
kurie pašventė ne dole- 
dieną, ar metus tai ko-

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

580 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

nes 
kito baliaus greit neturė- 
Todėl neprąleiskite pro-

Brooklyn, N. Y<
Tek Evergreen 4-9508

ir atsi- 
jaunuo-

melas. Sako, 
paisytų, kur 
Suomija būtų 
riauta.

abejonės, pir- 
sūnai 

bjauriam 
traiškys 
kapita-

nepa- 
susi- 

šiame 
(16-18)

visokius šiušius.
J. Kudarauskas, J. Davi-

gavo po vieną skaity- 
M. Mitkienė, T. Stoč- 
ir K. Yuodeškicnė; iš 
G. Jamison, V. Žilinskas,

yra geras floras 
Taipgi turėsim gerus 
kantus, žodžiu sakant, 
būsite patenkinŲ.
kviečiam visus atsilankyt ir 
linksmai laiką praleist, 
jau 
sim. 
gos.

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. • 

Tel. Triangle 5-8622

nesenai 
ir buvo 
F., bet 

mintį, 
nusivylė

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

-----------
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CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patryę Barberial
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taip mažą šalį? Ats.: 
šalis, tačiau milžiniškos 

kitų šalių suburtos, 
geografinis stovis toje 

ypač žiemos metu, toks 
kariavi-

visa tai mačiau savo akimis,' 
nes aš ten buvau ir iš ten esu 
atvykęs. Ir kad Suomijos liau
dis yra šimtu nuošimčiu su 
Sovietų Sąjunga, tai yra fak
tas neužginčijamas.

Klausimas kitas: kodėl taip 
lėtai Sovietų armija žygiuoja 
prieš 
Maža 
jėgos 
taipgi 
šalyj,
nesvietiškai sunkus 
mui. Tad ką dabar Sovietai 
pažengė pirmyn, tai labai ge
rai, nes nė jokia šalis nei 
tiek neįstengtų pasirodyt. O 
kaslink bombardavimo neka
riškų vietų iš Sovietų pusės, 
kalbėtojas sako, tai tikras 

jeigu rusai ne
ką bombarduot, 
senai jau užka-

=^==
Penktas puslapiu

p

San Francisco, Calif
_________ _____; •• — • ______C __

Iš Masinio Jaunuomenės 
Mitingo

Sausio 11 d. įvyko susirin
kimas Jaunų Kom. Lygos; su
sirinkimas atsibuvo Husų Sve
tainėje, 706 llallet St. Susi
rinko gražus būrys jaunuo
menės, Kurie svarstė bei rišo 
svarbias šių dienų problemas.

Be kitko, jaunuoliai turėjo 
pasikvietę ir gana gabų kai-, 
bėtoją, kurio vardas yra Carl 
Boss. Tai jaunas, gražios iš
vaizdos, skandinaviško tipo 
vyras. Jo kalba daugiausiai 
buvo nukreipta: kokias pro
blemas 1040 metais jaunieji 
komunistai sutiks, ir kaip jas 
reikės rišti. Kalbėtojas užvis- 
daugiausia agitavo prieš im
perialistinį karą, į kurį taip 
guodžiai šios šalies kapitalis
tai žiūrėdami laižosi, kad tik 
kokiu norint būdu mūsų šalis 
įsiveltų į šią kruviną skerdy- 
nę. Tada, be
miausia bėdnuomenės 
bus aukojami tam 
Molochui, kuris juos 
ir kurių kraujas virs 
listams auksu.

Kalbėtojas ragino 
šaukė į abelnai visus
liūs be skirtumo jų luomo, su
vienyti savo jėgas su Jaunųjų 
Kom. Lygos jėgomis.

Kalbėtojas darė palygini
mus, prie kokių aplinkumų 
komunistai gali kovoti šian
dieną ir prie kokių aplinky
bių turėjo kovoti Leninas Ru
sijoj ir Liebknechtas Vokieti
joje anais laikais. Tad ragino 
visus 
iš tų 
vadų, 
rį, ne
vai, bet visą savo gyvenimą, 
pagaliau ir numirė už žmoni
jos liuosybę, tai yra, darbi
ninkų liuosybę.

Taigi, kalbėtojas, tais mi
nėtais palyginimais vaduoda
masis, ragino nelaikyt nulei
dus rankų, bet pakol prieina
mos aplinkybės, kovot prieš 
imperialistinį karą, daryt ma
sinius protestus, kad ši šalis 
neįsiveltų į tą pragarišką sū
kurį.

Vėliau buvo duota kalbėto
jui keletas paklausimų, tarp 
kurių buvo šie '< Kodėl dabar 
kariaujama tarp Sovietų Są
jungos ir Suomijos? Kalbė
tojas nurodė, kad tarp tų 
dviejų šalių karas nėra išpro
vokuotas pačios Suomijos bei 
So v. Sąjungos, tai karas, apie 
kurį galvas suko didieji im
perialistai viso pasaulio: kaip 
užpult tą taip galingą milžiną 
ir nugalabint jį, tai Sovietų 
Sąjungą.

Carl Ross pridūrė, gal sa
kysit, kad aš nežinau, ką aš 
kalbu? Aš, sako, turiu drąsos 
sakyti, kad aš tą padėtį ži
nau geriau, kaip nei vienas 
iš jūsų šioje svetainėje. Kal
bėtojas pareiškė, aš žinau to
dėl, kad aš esu finas, ir kas 
ten buvo ruošiama Finlandi- 
joje per svetimus imperialis- 

. tus prieš Sovietų Sąjungą, aš

Aš buvau prižadėjęs neku- 
riems biznieriams, kad jų var
dus pagarsinsiu “Laisvėj,” 
kaipo “Laisvės” skaitytojų. 
Aš manau, kad reikia prižadą 
išpildyti, o “Laisvė”, aš ma
nau, suteiks vietos. Aš bandy
siu trumpoj formoj pažymėti 
tik tuos biznierius, kurie “Lai
svę” skaito. Ir ar prašyčiau, 
kad mes tubs biznierius ir 
bandytumėm paremti, reikalui 
prisėjus. Taip, kaip patarlė 
sako: “Savi pas savuosius.” 
Taigi, ir įsitėmykite: štai jie:

A. J. Katkauskienė, 374 
Millbury St., užlaiko drabu
žių ir šiušių storą.

’K. Dirvialis, 94 Ward St., 
taiso

N.
donis ir S. Bakanauskas, turi 
gražią mėsos krautuvę.

M. Mačionis ir T. Krapas, 
užlaiko gražias barzdasku- 
tyklas ir plaukų kirpimo vic<«,., 
tas ant Millbury St.

J. Špakauskas, turi 
mėsos krautuve.

Krukonis ir Kiela, 
aliejų ir anglis.

J. N. Balčiūnas, užlaiko 
gražią mėsos krautuvę.

J. Jodis, užlaiko bolėms 
grajyti vietą.

A. Kalakauskas, yra geras 
pentorius.

J. Raulušaitis, užlaiko pui
kią valgyklą.

J. M. Petkūnas, turi auto
mobilių taisymo vietą, taipgi 
ir. naujus parduoda.

Todėl dar sykį aš visų mū
sų “Laisvės” skaitytojų pra
šau įsitėmyti tuos biznierius ir 
reikiant ką nors pirkti, eiki
te pas juos.

Aš turiu pasižymėjęs net 
40 pavardžių, katrų nesuspė
jau pakalbinti Šiame vajuje, 
kad jie užsirašytų “Laisvę.” 
Tai yra. nuoširdūs, geri žmo
nės, katrie visuomet matosi 
mūsų parengimuose. Kitame 
vajuje jie šiur užsirašys “Lai
svę.”

Vajininkas J. J. Bakšys.

Pasekmingas balius užbaigi
mui senu metų

, Balių surengė San Francis
co ir Uaklando ALDLD kuo
pos 30 dreną gruodžio, žmo
nių susirinko gražus būrelis, 
visi linksminosi iki 3-čios vai. 
ryto. Pagaliau gražioj nuotai
koj skirstėsi, linkėdami vieni 
kitiems laimingų Naujų Metų. 
Balius davė gražaus pelno, 
būtent, $44.55. Padalinus 
abiem kuopom išeina po $22 
su centais.

Kurie darbavosi baliaus su
rengimui ir to vakaro darbi
ninkams, taip pat ir skaitlin
gai atsilankiusiems, varde 
kuopos tariam širdingą ačiū.

Turėjom ir svečių iš kitur: 
Draugai Pūkiai iš Los Ange
les, Calif., taipgi ir A. Šatas iš 
Seattle, Wash. Draugai Pū
kiai pasisvečiavę kelias dienas 
išvyko į namus, tik jau ne 
vieni, išsivežė ir draugę Bal- 
tuloniutę, kuri buvo 
atvykus iš New Yorko 
manius apsigyvent S. 
vėliau atmainė savo 
Turbūt atvažiavus 
kuom nors ir nusprendė va
žiuot į L. A. Gaila, kad drau
gė neapsigyveno čionais, ,nes 
čia taip reikalinga daugiau 
lietuvių. Taipgi ir A. Šatas iš
važiavo į L. A.

Sausio 5 dieną ALDLD 153 
kp. laikė njėnesinį susirinki
mą. Naujai perrinkta valdy
ba užėmė savo vietas. Šių me
tų valdyba susideda veik vien 
tik iš moterų, išskiriant vieną 
vyrą, štai šių metų valdyba: 
Organizatorė M. Paukštienė, 
protokolų raštininkė B. Zalo- 
giutė, finansų raštininkė V. 
Sutkienė, iždininkas A. Mu- 
genis, knygė pasiliko ta pati 
V. Sutkienė, korespondentė A. 
Bernotienė. Linkėtina naujai 
valdybai geriausio pasiseki
mo.

Perleista sekanti tarimai: 
Paaukauti $5 dėl CIO radio 
vai. Mat, čia penkis vakarus 
į savaitę po penkiolika minu
čių CIO duoda raportą. Mes 
gi lietuviai, matydami reikalą 
palaikyt radio valandą, prisi- 
dėjom su minėta auka. Taip 
pat paaukavom Lietuvos poli
tiniam kaliniams $3 ir “Lais
vės” bazarui nupirkom dova
nų už $3 ir pasimokėjom į 
TDA duokles $3.25. Tai reiš
kia, kad praeitą susirinkimą 
išaukavom $14.25.

Taipgi buvo pakeltas klau
simas, kokiu būdu paskleisi 
knygučių “The Yanks Are 
Not Coming.” Prieita prie iš
vados, kad kiek galint pasiųst 
antrašų tam komitetui, kad 
jis brošiūra išsiuntinėtų, ir 
kiek bus išlaidų, tai mūsų 
kuopa padengs-. Kadangi ka
ras pradeda pilnai išsivystyti į 
pasaulinį karą, tai ir S. F. lie
tuviai tuomi susidomėjo ir 
stengsimės prisidėt, kiek galė
dami, prie pastangų palaikyt 
J. V. nuo įsivėlimo į Europinį 
karą. Tas pat komitetas išlei
do tam tikras blankas rinkt 
parašus ir pasiųst prezidentui

I Rooseveltui, kaipo protestą 
' prieš bandymą įvelt J. V. į 
karą.

Nutarta surengi balių trum
poj ateityj bendrai su Oak- 
lando kuopa. Balius atsibus 
3 dieną vasario. Šį sykį balius 
atsibus naujoj vietoj, tai yra, 
225 Valencia St., kampas 
Clinton Park. Įėjimas iš šono 
Clinton, nes apatinė svetainė. 
Labai paranku visiem nuva
žiuot. 9-tas karas nuveža iki 
vietai. Nepamirškite, kad tai 
bus vienas iš linksmiausių ba
lių, nes naujoj svetainėj, kur 

dėl šokių, 
muzi- 

visi
Širdingai

NEWARK, N. J. .
Įspūdžiai iš “Laisvės” Vajaus

Jau trys metai,f kaip dirbu 
“Laisvės” vajuje gavime nau
jų skaitytojų ir senus atnau- 
jint ir kas metai LLD 5 kp. 
išrenka po kelioliką pagelbi- 
ninkų, bet kaip reikia dirbti, 
tai nėra kam ir lieka visas 
darbas ant vienos ypatos. O 
vienai tai perdaug, negali vi
sur apeit. Nebūtų da tiek bė
dos, jeigu visi užsimokėtų, 
kaip nuvažiuoji. Bet reikia 
važinėt po daug kartų ir ant 
galo pasako, kad neatsinau
jins daugiau. Tai toki žmonės 
atima visą energiją.

žinoma, 
Yra gerų 
moka be 
Kiti net 
atvažiuot 
užsimokėt už

Šiais metais draugės mote
rys man daug pagelbėjo. Tai 
labai pagirtina, kad mūsų 
draugės moterys susiinteresa- 
vo savo spauda ir aš manau, 
kad ateityj da daugiau pasi
darbuos, nes jos turi daug 
draugių ir draugų, kuriem ga
lės užrašyt “Laisvę.”

Aš čia paduosiu vardus tų, 
kurios 
toją: 
kienė 
vyrų:
W. Skestaitis ir M. Dobinis. 
J. M. Stanelis iš Bayonnės 
davė naują skaitytoją ir ke
letą atnaujino. B. Kalvaitis, 
senas Newarko biznierius, da
vė du nauju skaitytoju. LLD 
136 kuopos, Harrisone, drau
gės F. Šimkienė, A. Jesman- 
tienė, B. Kušliehė ir Laba- 
šauskienė davė naujų ir senus 
pagelbėjo atnaujint.

Draugai A. Matulis ir J. B. 
Paserpskis iš Jersey City davė

, ne visi toki yra. 
žmonių, kurie užsi- 
jokių atidėliojimų, 
prašo pamatę, kad 
pas juos, jie nori 

Laisvę.”

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11779 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Bevėrage 'Control Law at 
268 Brooklyn, Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off ' the 
premises.

LOUIS & IRVING GROSS 
D-B-A Gross Brothers

268 Brooklyn Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7984! has been issued to the undersigned 
to sell Deer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Tompkins Ave._, Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

RUTH KRULIK
Bar

52 Tompkins Ave.,

Kings, to' be consumed

DAVID HELLER 
Grill .

Brooklyn, N. Y

&
&
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tąte Coupty & Municipal Workęrs (CIO) unijas konferencijos kalbėtojai: kon 
erekcija įvyko šiomis dienomis New Yorke.

naujų skaitytojų ir senų at 
naujino ir priskaitė man 
“pointus.” Tas man labai pa
gelbėjo laimėt antrą dovaną. 
Draugas Paukštaitis, newar- 
kietis, irgi pagelbėjo, kiek iš
galėjo.

Taigi, visiems širdingai ačiū 
už tokią gražią pagelbą ir už 
įvertinimą tokio prakilnaus 
darbo, kuris šiame momente 
labai reikalingas. Nes tik 
“Laisvė” paduoda teisingas ži
nias apie Lietuvą ir apie euro
pinį karą be jokių iškraipymų, 
kaip ^kad kiti lietuviški laik
raščiai daro. Dėl to kožnas 
lietuvis, mylintis apšvietą ir 
norėdamas gaut teisingas ži
nias apie pasaulio įvykius, pri
valo skaityt “Laisvę.”

K. Žukauskienė.

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJĄ

417 Lorimer St Brooklyn “Laisvės” N ari) e
1

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BALTIMORE, MD.

LLD 25 kp. susirinkimas įvyks 
antradienį, 23 d. sausio, 8 v. v. Lie
tuvių Svetainėje, 853 Hollins St. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti šia
me susirinkime. Susirinkimo laikas 
buvo perkeltas, kaip visiems yra ži
noma, dėl priežasties rengiamos 
operetės “Nebaigta Kova.’’

Todėl, draugės ir draugai, 
mirškite aukščiau suminėtos 
rinkimo dienos. Dalyvaukite 
susirinkime visi. — A. V.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numini 
sius ant visokių kapinių; paršam' 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

BROOKLYN

LABOR LYCEUM.
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Bales dėl BMių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Avę.

Tel.: STagg 2-8842

SIŲSKITE I-LIETUVĄ
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMĄ
Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 

padėkų už taip gražią dovaną.

KNYGA Iš 56 PUSLAPIŲ 
Dydžio 9 colių pločio, 12 c. ilgio 

Spalvuotos Spaudos Viršeliais 
KAINA 80 CENTŲ

7

Siųskite tuojau,- tai bu§ jūsų giminėm Kalėdų dovana 
Pasiuntimas tos knygos į Lietuvą kainuoja 9 centai

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y,

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Didelis Išpardavimas 
Nupigintom Kainom

Išparęluodąmi dabar už 
—vieną trečdalį 

originališkos kainos.

IS[ARUNS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Vietoa ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada busi
te Brookįyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karsta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliąi 
Rožančiai

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

0
nuo $1.50

Visi Laikrodžiai Garantuoti

$

lliw®s

į Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir pertekto

Fontaninlų plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

Priminkite šj skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT EIPTON
JEW

701 GRAND STREET
Bet. Graliam &

Įsteigta 1892

E L E R
BROOKLYN, N. Y

Manhattan Avės.
Tel. Stagg 2-2178
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Balčiūnas Serga
A. Balčiūnas, Varpo Keptu

vės savininkas, pereitą savaitę 
susirgo sunkiu šalčiu-gripu, 
kuris jį paguldė lovon. Sun
kus šaltis, sako Balčiūnas, 
guldo jį kas žiemą keliais 
etaraisiais metais, ko prieš 
sižeidimą auto nelaimėj 
nepergyvendavo.

Linkime greitai pasveikti.

Šį Vakarą Didysis Leninui Minėt 
Mitingas Madison Sq. Gardene

Bus Didelė Konvencija

pa- 
pa- 
su- 
jis

pradėjo 
pasimo- 

Manner- 
šmeęuo-

Didysis Lenino mirties su
kakties minėjimo masinis mi
tingas New Yorke įvyks šį va
karą, pirmadienį, milžiniškoj 
Madison Sq. Garden salėj. Mi
nėjimą rengia viso didžiojo 
New Yorko komunistai. Kvie
čia visus dalyvauti. Įžanga 
40c, 55c, 83c ir $1.10.

Bilietai parduodami darbi
ninkų knygynuose iš anksto ir 
mitingo vakarą, 
parduos prie 
Gardeno, 50th

sausio 22-rą, 
Madison Square 
St. ir 8th Ave.,

Aktoriai Atsisako Lošti 
Mannerheimo Naudai
Broadway aktoriai, aktorės 

ir teatrų statytojai 
garsų protestą prieš 
jimą juos paversti 
heimo karo mašinos
tojais. Jie atsisakė lošt tam 
tikslui. Vieton to, siūlo at- 
steigt Federalį Teatro projek
tą, kur bedarbiai aktoriai tu
rėtų darbus.

Visuose žydresniuose teat
ruose New Yorke tarp aktorių 
eina peticijos, kurias pasira
šantieji aktoriai reikalauja 
Actors Equity Sąjungos sku
biai sušaukt mitingą apdisku- 
suot visą dalyką. Peticijoj sa
koma, kad 
turi būti 
mitinguose, 
mitinguose,

• prieš juos gali nustatyti žmo
gaus balsą.” ;

Tuo pat sykiu Teatro Meno 
Komitetas (TAC) atstovaująs 
2,500 profesionalų programų 
pildytojų industrijoj išleido 
pareiškimą, kuriame perspė-’ 
ja, kad Hooverio “dabartinė 
veikla sąryšyje su Suomijos 
šelpimu yra taikoma pravest 
kelią mums įeit į Antrą Pa
saulinį Karą.”

įvairios nuomonės 
“išreikštos unijos 

ne kompanijos 
kur baimė akcijos

Bendras Namų Savininkų 
Susirinkimas

Namų savininkų įvairių or
ganizacijų bendras susirinka
mas įvyks antradienį, sausio 
23 d., 8 vai. vakare, Girls 
High School Auditoriume, 
Nostrand Avenue ir Halsey 
St., Brooklyne.

Šiame susirinkime ^eri kal
bėtojai aiškins valstijos pa
didintą biudžetą, kuris bus į- 
neštas legislatūron sausio 22 
d., pavojus didesnių mokesčių 
ir išdėstys namų savininkų ak
cijos planus. Pageidaujama, 
kad minėtam susirinkime da
lyvautų kuodaugiausia namų 
savininkų.

J. P. Maęiulis.

sąraše randasi; Kalbėtojų
Earl Browder, W. Z. Foster, 
Israel Amter, Elizabeth Gur
ley Flynn, Henry Winston.

Masinis choras — Amerikos 
Liaudies Choras — dainuos

specialiai mitingui priruoštą 
daina ‘Balada Amerikonams.’ 
Dalyvauja Jane Dudley ir So
phie Maslow šokių grupės.

Nors1 mitinge bus abel- 
nai įdomi-graži programa, ta- 
čiaus minios labiausia susido
mėjusios išgirst ’ Browderį. 
Browderis bus vyriausiu kalbė
toju. Ypatingai dabar einantis 
teismas sudomino ne tik jo 
draugus, bet ir šiaip sau žmo
nes. Norėjusieji įeit teismo rū- 
man pasakoja, kad dar prieš 8 
vai. ryto ilgiausios eilės laukia 
progos pasiekt teismo salę, kas, 
žinoma, pavyksta tik kelioliktai 
ar keliasdešimtai daliai. Jie vi
si, be abejo, turi daugiau vil
ties pamatyt Browderį Madison 
Sq. Gardene, kur telpa virš 20 
tūkstančių publikos. L.K.N.

Tarp. Darb. Ordinas (IWO), 
pašalpinė darbininkų organiza
cija (kaip mūs LDS), laikys 
savo 5-tą nacionalę konvenciją 
New Yorke nuo gegužės 31-mos 
lig birželio 8-tos. Tikisi masi
nės konvencijos, kadangi turi 
tūkstančius kuopų su 160,000 
narių po visą šalį.

Prašo Aplankyti “Medicina Patiems”
E. Kasmočienė dar vis ser

ga. Randasi Morrisania Hos
pital, Bronxe. Lankymo va
landos pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 7 lig 8 vaka
ro, trečiadieniais ir sekmadie
niais nuo 2 lig 4 po pietų. Li
goninė privažiuojama IRT 
Jerome Ave. linija. Išlipt 
167th St. stotyje ir eit po de
šinei.

Ligonėj po operacijos jau
čiasi biskutį geriau, bet jai 
nusibosta vienai, todėl norėtų, 
kad kuodaugiausia aplankytu. 
Šių žodžių rašytojas aplankė 
pereitą penktadienį. Kam lai
kas pavėlina ir aplinkybės 
leidžia,, pageidaujama aplan
kyti, draugei netaip bus nu<> 
bodu ir suraminimas daug 
reikalingas.

pristatymo 
darbininkų 
pasitarimui 
šiaip sau

Miesto salėj einant majoro 
sušauktų .anglies 
kompanijų ir jų 
unijos atstovų 
kažkas tiksliai ar
uždarė tam kambariui šilumą. 
Kada šiltai, patogiai pripratę 
būt ponai pradėjo skųstis dėl 
šalčio, majoras atrėžęs: “Pa
ragaukite savo medicinos.”

Ten,' žinoma, buvo ir tie, 
kuriem ta medicina nepriklau
so, tai darbininkų atstovai. 
Darbininki, karštyje ir šalty-

Komunistų Prakalbos 
Buvo Geros

) Penktadienį Brooklyno ko
munistai rengė prakalbas. 
Svieto prisirinko pilna Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
Svetainė, kad< matėsi net sta
čių. Pirmininkavo D. M. šo- 
lomskas. Kalbėjo “Laisvės” 
redaktoriai Antanas Bimba ir 
Rokas Mizara.

Bimba plačiai nušvietė Ame
rikos padėtį, kaip imperialis
tiniai elementai stengiasi į- 
traukti ir šią šalį į karą, kaip 
jiems priešinasi darbininkai, 
pažangūs senatoriai, kongres- 
manai, rašytojai ir artistai. 
Jis kalbėjo apie reakcinius 
Dies Komiteto žygius, teroris
tus Coughlino pasekėjus, ku
rie planavo išžudyti komunis
tus, pažangius kongresmanus, 
senatorius ir nuversti esamą 
valdžią, paskelbti fašistų dik
tatūrą. Bimba nurodė, kad re
akcijos puolimas ant komu
nistų, areštai partijos vadų, 
tai yra pradžia puolimo ant 
abelno darbo žmonių judėji
mo.

Mae Murray, ankstybųjų ju- 
džių žvaigždė, atėjus pas sa* 
vo advokatą Catoggio, N. Y., 
išsiaiškint su juo ir reporte
riams apie bylą dėl globos sa
vo sūnaus, įtikinėjo, kad sū
naus auklėjimo teisė priklauso 
jai. Bet kada advokatas, skai
tydamas teismo nuosprendį, 
priėjo prie to punkto, kad 
sūnaus auklėjimas pavestas 
kitiems, aktorė sukėlė audrą, 
kad jis netinkamai perstatęs 
faktus, žodis po žodžio priė
jo prie to, kad paties advoka
to didelė rašalinė iš aktorės 
rankos prazvembė pro advo
kato ausį ir išskridus kiaurai 
stiklines duris atsidūrė kitame 
kambaryje, o advokatas ak
torę išstūmė pro duris

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone
Evergreen 4-6488

J. Dulke.

Transportacijos Taryba pra
darė iš tarnybos Ind. subvės 
sistemoj Harry Zaret, 360 Jer
sey Ave., kaltinamą iš kito tar
nautojo iš anksto gavus klausi
mus egzaminams, kuriuos jis 
turėjo pereit prašant paaukšti
nimo.

Eastern Air Lines iš New
ark o persikels į LaGuardia 
Orportą, šią savaitę pasirašy
sianti 10 metų sutartį.

lauk.

šmotas žemės prie 
Bennett Orporto tikrai 
pervestas J. V. Laivynui.

Floyd 
būsiąs

Neseniai paskelbtas netin
kamu gyvent ir apleistas 
apartmentas, 262 Stanton St., 
N. Y., pats savaime įgriuvo ir 
kaimynus išgązdino. Išbudę iš 
miego, jie palaikė žemės dre
bėjimu, kol apsižiūrėjo. Nie
kas nenukentėjo.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, visokių 

tautų apgyventoje vietoje. Pilni gė
rimų laisniai. Biznio darome nuo 
$300.00 iki $350.00 j savaitę. Par
duodame už $2300.00. Prašome tuo
jau kreiptis šiuo antrašu: 699 Gates 
Ave., Brooklyn, N. Y. (16-18)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai vyram, garu apšildomi ir visi 
kiti parankumai. Ona Stanaitienė, 
105 Reid Avė., Brooklyne. Geras pri
važiavimas iš visur. Aplinkui geros 
restauracijos. (16-18)

je, murzini pila j trokus ir iš-*®* Antras kalbėjo R.
vežę supilsto į skiepus anglį. 
Bosai nori, kad darbininkai 
anglies dulkes kvėpuotų ir 
šaltų po 48 valandas per sa
vaitę. Darbininkai sutinka 
dirbt po 40 vai. ir reikalauja 
pakelt algas 20 nuošimčių.

Derybos pradėta penktadie
nį ir tęsėsi šeštadienį. Majoras 
sakė, kad padaryta progreso.

Išnešė Ponios Žibučius

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

Managed by 

EA TEITELBAUM

Open Day and Night

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

Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

.... T. Iliiftrfr " ~—
........... .. —........ .

GENTS* DAYS
Wed., Thors., Fri., Sat and 

Sun. all day and night

(J- VIENATINIS LIETUVIŠKAS
'iri

Mizara. 
nuo Pir- 
iki da-

KABARETAS
I

I

>

I

-MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

■■ LA1SNIUOTAS 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 prieinamų kainų.

STANLEY MISUNAS 
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį 
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

,PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y. 

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043BAR ir GRILL

Lietuvių Restaurantas
Jis nuosekliai, išdėstė 
mo Pasaulinio Karo 
bartinės padėties, kokius suo
kalbius darė Anglijos ir Fran- 
cijos imperialistai, kaip jie 
organizavo ir, kurstė užpuoli
mus ant Soyietų Sąjungos, 
kaip jiems tas nepavyko. Jis 
išdėstė, kodėl tie imperialis
tai išdavė Klaipėdą, Austriją, 
Ethiopiją, Albaniją, čechoslo- 
vakiją ir ant galo paaukavo 
karo • dievaičiui Lenkiją ir 
Suomiją. ( .

Mizara smulkmeniškai iš
dėstė Suomijos (Finlandijos) 
istoriją ir kaičią už dabartinį 
konfliktą. Keliais tinkamais I 
pavyzdžiais t pajuokė “finų 
pergales,” kuriom netiki ir 
patys kapitalistiniai redakto
riai, kaip kad “New York 
Posto” redaktorius ponas 
Paul A .Tierney, tos pat die
nos laidoj nustebo iš finų pa
sigyrimu Salia fronte, įvardi
nančių tas pat vietas, iš kurių 
jie gyrėsi jau kelios savaitės 
atgal buvo “išmušę rusus.” 
Jis nurodė, kad kanitalistinės, 
o kartu ir socialistinės spau
dos melu kampanija yra jiems 
reikalinga organizavimui di
delio karo prieš Sovietus.

Publika atvdžiai klausėsi 
abiejų kalbėtoju, nes jie kal
bėjo pasiremiant faktais. Au
ka surinkta $28.34. Aukotoju 
vardai tilps vėliau, ačiū iiems.

Rep.

(Liquors

Gaminam valgius Ir 
t u r im e Amerikos 
lAdlrbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
liokių vynų Ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Pas turtingą ponią Hubbel, 
381 Park Ave., apie 11 v. die
ną, pasibeldęs nepažįstamas 
vyras ir tarnaitei pravėrus du
ris pasisakęs esąs atsiųstas 
namo pataisoms, norįs matyt 
ponią. Tarnaitė įleido. Kartą 
atsidūręs viduj, jis parodęs 
revolverį, paliepęs nuvest į 
ponios miegkambarį ir parei
kalavęs atiduot brangumynus. 
Ponia paliepus tarnaitei pa
duot krepšelį, kuriame buvę 
mažiausia $20,000 vertės per
liniai karieliai ir kiti brangu1- 
mynai. Plėšikas pravėpsojęs 
dar $25,000 vertės deimantų 
ir kitokių akmenų, (čia dar 
ne visas jos turtas, ponia ki
tus gražumynus laikanti ban
ke.)

Ponią ir tarnaitę plėšikas 
užrakinęs drabužių šėpoj, iš 
kurios jos išsilaužusios tik už 
valandos, kada plėšikas galė
jo būti už desėtkų mylių.

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

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
naujus paveiks- 
sudarau su ame- 
irikoniškais. Rei- 
įkalui esant ir 
'padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marlon St., kamp. Broadway 
Ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way Ir Chauncey stočių BMTL1H& 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

VARPO KEPTUVt
36-42 Stagg St TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

mi-

BANKIETAS IR ŠOKIAI

šį vakarą didysis leninui 
nėt mitingas madison skv. 
gardene

337 UNION AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

Yra parandavotos dvi didelės svetainės. Vienoje bus 
duodama vakarienė, o antroje bus šokiai, 

griežiant gerai orkestrai.

Šiemet dienraščio “Laisvės** suvažiavimas, 
bankietas ir šokiai bus

Prašome iš anksto įsigyti bilietus
ĮŽANGA $1.26 ASMENIUI

Penktadienio vakara iškilę 
cąisrai 19 ir 21 E. J24th St.. 
N. Y., išvijo virš 20 asmenų iš 
namų arti zero šaltyje.

‘Gaukite ‘Laisvėn Naujų 
• Skaitvtotu

“Laisvės ’ Dalininkų Suvažiavimas

BUS CENTRAL PALACE SALESE
16-18 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas Ir sūnus Levandauskai) 

UNDERTAKER
Laikymas suvažiavimo į pavasarį—pasirodė nepraktišku. 
Todėl šiemet suvažiavimas bus laikomas pradžioje metų.

ŠyjlJi&ilnas prasidės 10 vai. ryto ir tęsis iki 5 vai.
,vakarę., Po suvažiavimo vakare bus

BANKIETAS IR ŠOKIAI

Sausio 28 d. Jan. 28tli

Taipgi bus ir graži koncertine programa, kurią duos 
žymūs lietuvių talentai: Biruta Ramoškaitė, iš Hartford, 

Conn.; Antanas Višniauskas iš Bayonne, N. J. ir 
“Ansamble”-Aidbalsiai, iš Brooklyno'

Prašo Suburt Jėgas 
Baigti Kvotas

Komunistu Partijai ir spau
dai būdavot fondo vajus nusi
tęsė lig šiolei, kadangi dauge
lis kūopu ir sekcijų dar ne
baigė savo kvotos. Dėlto, ne
žiūrint, kad tūlos seniai per
pildė savo dalį, bendra suma 
vis nesukelta.

Fondo vedėjai prašo visus 
talkon užbaigt šį vajų su Le
nino minėjimu, sausio 22-rą. 
Prašo renkančius aukas pasi
darbuoti. ir visus rėmėjus dar 
kartą paaukoti daugiausia, 
kiek gali.

Lietuviai, kurie dar galėtų 
paremti, prašomi tai padaryti 
per lietuvių kuopą, kuriai irgi 
nepavyko pilnai baigt kvotą 
anksčiau.

Lietuvių Kuro Kompanija 
(DEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
( JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai iSmieruos jūsų namus ir jdčs tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšt j vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street * Brooklyn, N. Y 

Telefoną* EVergreen 7-1661

Rūgšti ruginč, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke 
pama roliai ir bandukčs. Puikiausias pasirinkimas skaniausio 
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 duoną per paštų J kitus miestus, speclulial greitai pristato 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svori Ir kainas

VARPAS BAKERY 36-42 Stagv Street Brooklyn. N V

SKELBK1TES “LAISVĖJE




