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Bet tuo pačiu laivu Euro
pon išplaukė ir kitas Roose- 
velto pasiuntinis, būtent, po
nas Sumner Welles. Jis aplan
kysiąs Berlyną, Londoną, Ro
mą ir Paryžių “taikos” rei
kalais.

Šituos du pasiuntiniu su di
dele pašaipa pasitiko Italijos 
dienraštis “Popolo di Roma.” 
Tai esą tokie diplomatai, ku
rie apie diplomatiją nieko ne
nusimaną. Jie virtę diploma
tais tik todėl, kad esą Roose- 
velto asmeniški draugai. Kai 
republikonai atsisės Baltajam 
Name, Amerika atstovaus vėl 
paskirti kiti “netašyti biznie
riai.”

Jau veik pusė metų suėjo; 
kai vokiečiai tupi savo tvirto-' 
vėse, o francūzai savo. Nei 
vieni neišdrįsta iš jų išeiti ir 
pradėti atakas. Bijo.

Panašias moderniškas tvir
toves turėjo ir Suomijos bur
žuazija, pavadinus jas “Man
nerheimo linija.”

Ar bolševikai drįs jas pul-, 
ti ? Ar Raudonoji Armija ga
lės jas įkąsti?

Tai buvo klausimai, kurie 
stovėjo ant visų lūpų. Buržua
zinė spauda juokėsi iš Raudo
nosios Armijos.

Bet, štai, per apie dvi ofen-j 
šyvo savaites šita “Manner-! 
heim linija’ 
Dabar ir ta 
burnas.

Raudonoji 
stebuklus.

Leninas kadaise pasakė: 
“Nėra tokių tvirtovių, kurių 
bolševikai negalėtų paimti.”

šita ivianner- 
jau sudaužyta.) 

spauda i______užsidarė'

Armija parodė

Aną vakarą radio komenta
torius Arthur Hale kalbėjo 
apie Amerikos komunistus. 
Sakė jis, kad visi tikėjosi ko
munistų eilių pakrikimo, Ko
munistų Partijos suskilimo Į 
kavalkus.

Ir, ve, girdi, mes padarėme 
specialį tyrinėjimą—iš vidaus 
ir iš lauko. Deja, nesuradome 
nei to pakrikimo, nei to suski
limo. Komunistų Partija tebe
santi čiela ir dar daugiau ap- 
vienyta, negu seniau.

Prieš partiją išėję tiktai ke
li inteligentai, “pakeleiviai.” 
Partijos vadovybės nei eilinių 
narių jokios' audros’ nepajudi
nusios.

Nepamirškite šio sekmadie
nio, vasario 25 dienos ir La
bor Lyceum svetainės. Ten į- 
vyks didelis ir gražus Lietu
vos nepriklausomybės 22 me
tų sukakties paminėjimas.

Ir ta proga bus suloštas vi
sai naujas veikalas “Lietuva.” 
Tai istorinis veikalas, kuris 
trumpoje ir gražioje formoje 
perstato visus lietuvių tautos 
istorinius žygius.

Veikalui diriguoja mokyto
ja Amelia Jeskevičiutė, o ak
toriai iš Lietuvių Liaudies Te
atro. Tarpe jų, Kęstučio ir 
Muravjovo rolėse, matysime 
seniai . scenoje pasižymėjusi 
veteraną aktorių Kačergių.

Apie Lietuvos sukaktį kal
bės D. M. šolomskas.

Norvegijos Darbininkai ir 
Valstiečiai Prieš Karą

Oslo, Norvegija.—Darbi
ninkai ir valstiečiai Norve
gijoj surengė daug masinių 
susirinkimų ir priėmė re
zoliucijas, reikalą udami, 
kad Norvegija nesikištų į 
europinį ir Suomijos karus.

ORAS.—šalčiau, dalinai 
apsiniaukę.

Turkija Derina 
Savo Armiją su 

Talkininkais
Anglą Oficieriai-Inžinieriai Padeda Turkijai Stiprini Tvir

toves; Turkai Mobilizuojami Prieš SSSR ir Vokietiją
Roma. — Italu laikraštis 

“Giornale d’Italia” gavo ži
nių, kad Anglija atsiuntė 
50 savo oficierių į Turki
ją padėt turkam sustiprint 
Adrianopolio ir Kirkilisse 
tvirtoves. Kitas būrys An

glijos karininkų-inžinierių 
vpadeda turkam gerint tvir
toves palei Dardanellų sąs- 

,mangą, kuri jungia Ege- 
jaus Jūrą su Juodosiomis 
mariomis.

Ankara, Turkija.—Asso
ciated Press praneša, kad 
dabartiniame susirinkime 
vyriausios turkų karo ta
rybos dalyvausią ir Angli
jos ir Franci jos aukšti ka
rininkai. Taryba svarsto, 
kaip kariškai suderint Tur
kijos armiją su Anglijos ir 
Franci jos armijomis, kurios 
sutrauktos Palestinoj, Eg
ipte, Syrijoj ir kitose vie
tose Artimuose Rytuose,

Anglija ir Francija 
Grasina Karo Žygiais 
Norvegijos Vandenyse

London. — Anglų minis- 
teris pirmininkas Chamber- 
lain seime vadino “puikiu 
žygiu” tą Anglijos šarvuot
laivio veiksmą, kur jis už
puolė nekarinį vokiečių lai
vą “Altmarką” pačios Nor
vegijos vandenyse, nušovė 
septynis Vokiečių jūrinin
kus ir atsiėmė 299 Angli
jos jūreivius ir oficierius, 
kurie buvo laikomi kaip be
laisviai tame Vokietijos lai
ve.

Chamberlain sakė, kad 
Norvegija w leidus vokiečių 
laivui “Altmark” plaukt jos 
pakraščiais ir tuomi lau
žius “tarptautinį bepusiš- 
kumo įstatymą.”,

Chamberlain grūmojo, 
jog Anglija “galės daryt 
dar toliau siekiančius žy
gius,” kad priverst Norve
giją vykdyt bepusiškumą 
savo vandenyse, kaip An
glija supranta bepusišku- 
ma. c

Paryžius.—Fra nei jos už
sieninė ministerija pareiš
kė, kad “Francijos ir An
glijos karo laivynai darys 
visus reikalingus žygius, 
idant įvykdyt bepusiškumą 
pakraštiniuose Norvegijos 
vandenyse.” 1

Anglija ir Francija pla
nuoja karo veiksmus ir Le
diniame Vandenyne (prieš 
Sovietus).

Los Angeles, Calif.—-Mrs. 
Betty Hardaker nužudė sa
vo 5 metų dukterį todėl, 
kad jinai buvus “pergera 
gyventi.”

prieš Sovietus ir Vokietiją.
Turkija yra sutelkus 300 

tūkstančiu savo kariuome
nės palei Sovietų Kaukazo 
sieną. Sakoma, kad Turki
ja galėtų sumobilizuoti mi- 
liono vyrų armiją.

Turkų valdžia statys ka
ro laivyno prieplauką Ere- 
gli, prie Juodųjų Marių, už 
15 milionų dolerių paskolas, 
gautas iš Anglijos ir Fran
cijos.

Valdžios kontroliuojami, 
Turkijos laikraščiai šaukia 
gelbėt Suomiją nuo Sovie
tų, kuriuos jie vadina “rau
donaisiais barbarais.”

Ankara, Turkiją.—Angli
ja ir Francija ketina at
siust dar šimtus tūkstančių 
savo kariuomenės į Arti
mus Rytus; būsiąs atsiųs
tas ir čecho-Slovąkų Legio
nas.

Vokiečiai Nuskandinę 2 
Karinius Anglijos 
Laivus ir 4 Kitus

Berlin. — Vokiečių lėk
tuvai bombomis nuskandi
no du karinius Anglijos lai-, 
vukus, minų dėliotojus, ir 
vieną prekinį anglų laivą; 
visi vokiečių lėktuvai svei
ki sugrįžo, kaip sako riazių 
komanda.

London. — Vokiečių sub- 
marinai bei minos per die
ną sunaikino tris Norvegi
jos laivus: “Sangstad,” 4,- 
297 tonų įtalpos; “Teįneš”, 
1,694 tonų, ir “Hop,” 1,365 
tonų.

London — Praeitą savai
tę vokiečiai sunaikino pen
kis Anglijos laivus, 39,276 
tonų įtalpos, ir' penkiolika 
bepusiškų • šalių, laivų, 46,- 
800 tonų. ■

Anglą Karo Laivai Grąsina 
Norvegijai ir Sovietam

Bergen, Norvegija, vas. 
21.—Anglijos karo laivai 
plaukioja ties šiaurine Nor
vegija, arti Suomijos pa
kraščio, kuris užimtas So
vietų kariuomenės. Ten esa
ma ir Vokietijos laivų, kaip 
praneša United Press, am
erikoniškų žinių agentūra.

London, vas. 21.—Angli
jos valdžia praneša, kad jos 
lėktuvai sėkmingai apžval
ginėj o vokiečių Helgolando 
salos tvirtovę.

Washington. — Įvairūs 
demokratų vadai pyksta, 
kad Rooseveltas vis nesako, 
ar jis kandidatuos į prezi
dentus trečiai tarnybai.

ANGLĮ! KARO LAIVAI 
TYKO UŽPULT SO
VIETUS K ŠIAURĖS
London. — Italijos laik

raščiai gavo pranešimus iš 
Londono, kad Anglija yra 
pasiuntus tūlą skaičių šar
vuotlaivių ties Kirkenes. O 
Kirkenes yra šiaurinės 
Norvegijos prieplauka, apie 
50 mylių nuo Petsamo prie
plaukos, šiaurinėj Suomi-1 
joj. Petsamo yra užimtas 
Sovietų kariuomenės.

Už 120 mylių į rytus nuo 
Petsamo randasi Sovietų 
miestas Murmanskas su 
prieplauka, o >arti jo dar 
sovietinis Aleksandrovsko 
uostas.

Pranešimai iš Londono ir 
Romos šneka, kad Anglija 
pasiuntė savo karo laivus 
arti šiaurinės Norvegijos, 
girdi, šitokiais sumetimais: 
užkirsti kelią Vokietijos 
laivams ir submarinams į 
Murmanską bei atgal pa
kraštiniais Norvegijos van
denimis; sustabdyti (būk 
tai) karo reikmenų gabeni
mą tuom keliu iš Vokietijos 
į Sovietų Sąjungą; o gal ir 
užklupt vokiečių laivus, 
radusius prieglaudą Mur
mansko prieplaukoje.

SUNKUS BŪTŲ ANGLAM 
ŽYGIS PRIEŠ SOVIETUS

New York. — Karinis 
New York Times rašytojas 
Hanson W. Baldwin nužiū
ri, jog Anglijos karo laivai 
pasiųsti arti šiaurinės Nor
vegijos todėl, kad Anklija 
planuoja užpult ir užimt 
Petsamo ir sovietinius prie
plaukų miestus Murmanską 
ir Aleksandrovską, ir per 
juos gabent anglų armiją 
ir karo reikmenis Helsin
kio Suomijai prieš Sovie
tus.

Bet karinis N. Y. Times 
žinovas Baldwin įspėja, kad 
Anglijai būtų labai sunkus 
darbas užimt tuos Sovietų 
miestus. Jis primena, kaip 
1918-19 metais susmuko 
Anglijos ir Francijos dary
tas iš šiaurės užpuolimas 
ant Sovietų Sąjungos. Vy7 
riausias to užpuolimo ko- 
mandierius buvo anglų ge
nerolas Edmond Ironside, 
dabartinis galva generalio 
Anglijos karo štabo.

Vokiečiai Priešingi Siunti 
mui Švedą ir Norvegą 

Armiją į Suomiją
Copenhagen, Danija. — 

Žymiausi laikraščiai Dani
jos, Švedijos ir Norvegijos 
rašo, kad Vokietija grūmo
jus karu Švedijai ir Norve
gijai, jeigu jos siųstų savo 
armijas į Helsinkio Suomi
ją. Nes švedų ir norvegų 
armijų siuntimas į Suomi
ją atidarytų kelią ir talki
ninkų kariuomenei per Šve
diją ir Norvegiją į Suomi
ją. O po priedanga pagal
bos Suomijai talkininkai su
telktų sąvo kariuomenę į 
Švediją ir Norvegiją karui 
prieš Vokietiją.

Sovietai Užėmė
Koivisto Tvirto

vę Suomi j o
Raudonarmiečiai Užkariavo Visą Koivisto Pusiausalį; 
Sovietu Lakūnai Nušovė Žemyn 47 Suomijos Lėktuvus

Maskva. — Raudonosios 
Armijos komanda praneša, 
kad “Sovietinė kariuomenė 
toliau veda ofensyvą Kare
lijos tarpvandenyj (Suomi
joj), ir užėmė Koivisto 
(Bjorke) miestą ir tvirto
vę, išvalė priešus iš Koivis
to pusiausalio ir pagrobė 
didelius daugius karo reik
menų.

“Kitose fronto dalyse 
nieko svarbaus nebuvo.

“Sovietų lėktuvai sėk
mingai atakavo priešo ka
riuomenę ir karinius punk
tus. Oro kautynėse nukirs
ta žemyn 47 priešo lėktu
vai.”

Koivisto buvo svarbiau
sia Helsinkio Suomijos

Teisiami Kailiasiuvių 
Vadai Pagal Įstatymą 

Prieš Tnistus
(

New York. — Federalis 
teismas pradėjo tardyt Ben 
Goldą, pirmininką CIO 
Tarptautinės Kailiasiuvių 
Unijos, ir 25 kitus jos va
dus. Jie kaltinami, kad su
laužę šalies įstatymą prieš 
trustus.

Jau pussep tintų metų, 
kaip Kailiasiuvių Unijos 
vadai buvo dėl to įkaitinti, 
bet tik dabar jie patraukti 
teisman.

Kailiasiuvių Unijos vadai 
sako, jog šie žmonės teisia
mi todėl, kad jie vertė sam
dytojus vykdyt sutartis su 
šia unija.

Dabar teisiamieji unijos 
veikėjai yra daugiausia 
pasidarbavę išvyt iš jos ra- 
ketierius-gengsterius; ir tai 
pagal jų parodymus buvo 
paskutiniu laiku nuteisti 
gengsteriai L. Lepke-Bu- 
chalter ir Jacob Gurrah 
Shapiro, žymiausi raketie- 
riai kailiasiuvystės pramo
nėje.

Pranešama, Kad Rumunija 
Nepraleis Naziam Žibalo

Bucharest, Rumunija, 
vas. 21.—Kelios savaitės at
gal Rumunija padarė su
tartį su naziais pristatyt 
jiem daugiau gazolino ir ži
balo.

Dabar, kaip praneša As
sociated Press, talkininkai 
taip įbaugino Rumuniją, 
kad privertė ją visai su
stabdyt žibalo ir gazolino 
pardavinėjimą Vokietijai.

Anglų Lėktuvai Bombar
davę , Helgolandą

Berlin, vas. 21.—Keli An
glijos lėktuvai perskrido 
per Holandiją bombarduot 
vokiečių karo laivų ir van- 
den-lėktuvų stovyklą Hel- 
golande.

tvirtovė vakariniame gale 
Mannerheimo linijos.

Raudonarmiečiai jau sek
madienį perkirto pajūrinį 
Suomijos geležkelį, einantį 
vakariniu Karelijos pakra
ščiu į Viborgą. Jis perkirs
tas Johannes ir dviejose ki
tose vietose.

Šiuos žodžius berašant, 
tik keturios mylios telieka 
Sovietų kariuomenei pa
siekt Viborgą, antrą did
žiausią Suomijos miestą, 
palei tą geležinkelį.

Raudonarmiečiai yra už
ėmę kelias salas Suomijos 
užlajoj į pietus nuo Vibor- 
go ir galėsią, ledu žygiuo
dami, užpult tą miestą iš 
pietų pusės.

'Anglą Valdžia Atsisako 
Parodyt Seimui, Kiek

Lėšuoja Karas
London. — Anglijos sei

mo vadai užklausė, kiek jai 
lėšuoja šis karas. Anglų vy
riausybė atsisakė parodyt 
karo lėšas, kol karas bus 
užbaigtas. Valdžia sako: 
“Dabartiniu laiku tai būtų 
nepraktiška parodyt išlai
das armijos, laivyno ir oro 
laivyno, kadangi tos išlai
dos neišvengiamai skiria
si nuo laimėjimo žygių šia
me kare.”

Sovietų Oro Mūšis su Priešą 
Lėktuvais iš Švedijos

Stockholm, Švedija, vas. 
21. — Amerikonų laikraš
čių korespondentai iš čia 
praneša,, kad “septyni So
vietų lėktuvai numetę 20 
padegančių bombų į Švedi
jos miestelį Pajalą, turintį 
2,000 gyventojų, bet nei 
vienas žmogus neužmuštas 
ir nesužeistas. Pajala stovi 
už 5 mylių nuo Švedijos ru- 
bežiaus su Suomija.

Spėjama, kad per Švedi
ją skrido kokie tai svetimi 
karo lėktuvai prieš Sovie
tus, ir sovietiniai lakūnai 
juos pasitiko.

Pranešama, kad greitu 
laiku skris ar jau išskrido 
“liuosnoriai” Švedijos lakū
nai su “savais” karo orlai
viais į Suomiją kariaut 
prieš Sovietus.

Oro Kautynės ant Norvegijos 
ir Suomijos Rubežiaus

Kirkenes, Norvegija, va
sario 21.—Įvyko žiaurus 
oro mūšis tarp, girdi, “ne
žinomų šalių lėktuvų,” virš 
Norvegijos rubežiaus su 
Suomija. Kokių tai šalių 
lėktuvai susikirtę ir Virš 
Petsamo srities Suomijoj.— 
Ta sritis užimta Sovietų ka-| 
riuomenės.

ŠVEDAI SVEIKINA 
KARALIAUS GUSTA- 
FO NUSISTATYMĄ
Stockholm, Švedija.—Šve

dų karalius Gustaf gavo 
šimtus telegramų, kuriomis 
Švedijos žmonės sveikina jį 
už tai, kad karalius pareiš
kė, jog Švedija negali duot 
atviros karo paramos sena
jai Suomijos valdžiai. Ta
me pareiškime jis sakė, kad 
atvirai kariškai remt Hel
sinkio Suomiją tai įveltų 
Švediją į karą ne tik su So
vietais, bet ir su kitomis 
valstybėmis.

Stockholmo koresponden
tas pranešė Norvegijos lai
kraščiui “Tidens Tegn,” 
kad Švedijos “aktivistai” 
karininkai gali nuverst ka
ralių Gustafą todėl, kad jis 
išstojo prieš tiesioginę ka
rišką paramą Helsinkio 
Suomijai. Aktivistai reika
lauja veikliai, atvirai remt 
Helsinkio valdžios karą 
prieš Sovietų Sąjungą: Jei
gu jie priverstų pasitraukti 
karalių Gustafą, tai sako
ma, pasodintų ant sosto vy
riausią jo sūnų.

DAR 5,000 ŠVEDIJOS 
“LIUOSNORIŲ” SUOMIJAI

l __________

Stockholm.—Švedijos mi- 
nisteris pirmininkas P. A. 
Hansson ir užsieninis minis- 
teris Guenther pareiškė 
septyniem šimtam atsilan
kiusių žymių švedų, kad 
Švedija visais būdais rems 
Helsinkio Suomiją, kiek 
tiktai galima ją remti, ne
peržengiant Švedijos bepu- 
siškumo ribų.

Švedijos valdžia leido su
prast, kad tuojau bus pa
siųsta dar 5 tūkstančiai 
ginkluotų “liuosnorių” į 
Suomija. 8 tūkstančiai tokių 
švedų “liuosnorių” jau ka
riauja ten prieš Sovietus.

■MvmMrMMMMI

SOCIALDEMOKRATAI KUR
STO NORVEGIJA I KARA
Oslo, Norvegija. — So

či a 1 d e mokratų laikraščio 
(“Arbeiderbladet” redakto- 
, rius M. Tranmael, dr. Sahr* 
fenberg ir kiti socialdemo
kratų veikėjai važinėja su 
prakalbomis, kurstydami 
Norvegiją siųst savo armi- 
ią talkon Helsinkio Suomi
jai. Tą patį daro buvęs 
Norvegijos ambasadorius 
Londonui, Foghtas, pulki
ninkas Bratt ir kiti. Sykiu 
jie stengiasi įtraukt Norve
gija karan išvien su Angli
ja ir Franci ja prieš Vokie
tiją. Jie išleido ir knvgutę, 
kur įrodinėja, kodėl Norve
gija ir Švedija turėtų siųst 
savo armijas į Suomiją 
prieš Sovietų Sąjungą.

Paryžius.—Francūzų ka
rininkai giria gautus iš 
Amerikos Curtiss lėktuvus, 
kaip 17 kartų geresnius už 
nazių karinius orlaivius.

Washington.—Jau beveik 
visai sustabdytas Amerikos 
lėktuvų ir jų dalių pardavi
nėjimas Sovietam , ir Japo
nijai.
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the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Karo Ruošėjai Švedijoj
Mes jau ne kartą nurodėme, kad dalis 

Švedijos social-demokratijos karštai sto
ja už tai, kad tą kraštą įtraukti į katą 
prieš Sovietus. Tasai bruzdėjimas juo 
ryškiau pasireiškė dabar, kai Švedijos 
valdžia ir karalius Gustavas pareiškė, 
jog Švedija oficialiai neisianti pagalbon 
Helsinkio valdžiai Suomijoj. Neoficia
liai, aišku, toji valdžia gelbėjo ir gelbsti 
kariauti prieš Sovietus.

Taigi dabar social-demokratai, vado
vaujami Sandlerio, eina išvien su reak
cininkais ir daro didelį į valdžią spaudi
mą, kad ji kaip nors greičiau duotų dau
giau militarinės pagalbos Helsinkio val
džios šalininkams. Be to, reikalauja, kad 
valdžia perleistų kitų kraštų kariuome
nę, siunčiamą Suomijon.

Nereikia nei aiškinti, kad tie karo 
kurstytojai veikia su Anglijos imperia
listų žinia. Anglijai rūpi karą praplės
ti, įtraukiant jin Skandinaviją ir Bal
kanų kraštus. Anglijai ypačiai svarbu 
Švediją įtraukti į karą, kad tuo būdu 
Vokietija negautų iš ten geležies. Na, ir 
socialdemokratai, kaipo geri Anglijos 
imperialistų gizeliai, sukaitę padeda 
Londono viešpačiams. i

Tie žmonės puikiai'Žino?'kad, įtrau
kus Skandinaviją į-karą, Švedija nuken
tėtų labiausia. Vokietija juk netylėtų, 
matydama Anglijos karius Švedijoj, iš 
kurios anglai lengvai galėtų atakuoti 
Vokietiją. Bet social-demokratams karo 
kurstytojams tas nesvarbu. Jiems nerū
pi žmonių likimas.

Įtraukimas Švedijos į karą su Sovie
tais Helsinkio vyriausybės visvien neiš
gelbėtų. Tas tegalėtų patį karą tik pa
ilginti ir labiau nualinti Suomiją.

Koki sugedę tie social-demokratų ly
deriai !

Komunistai Ruošiasi
“Daily Worker” praneša, kad Jungti

nių Valstijų Komunistų Partija ruošiasi 
būsimiems prezidentiniams rinkimams. 
Šiomis dienomis partijos Nacionalis Ko
mitetas turėjo susirinkimą New Yorke, 
kur ir nutarė visais būdais ruoštis rin
kimams.

Partijos suvažiavimas įvyks gegužės 
mėnesio 30 d. Ten bus nominuoti kandi
datai į prezidento ir vice-prezidento vie
tas.

Be to Nacionalis Komitetas išrinko 25 
asmenų komitetą, kuris rūpinsis rinki
miniu vajumi.

Taigi USA Komunistų Partija bus be
ne pirmoji Amerikoje partija, taip anks
ti pradėjusi rūpintis rinkimais.

Per Nosį “Karo Ekspertui”
“Vilnis” rašo:
“St. Michelsonas, kuris leidžia ir re

daguoja Maikio tėvo gazietą Bostone, 
neva pasiremdamas žinių agentijos pra
nešimu, rašo, būk suomiai baltagvardie
čiai iš Raudonosios Armijos atėmę tiek 
ir tokių karinių pabūklų:

546 tankus.
orlaivių.
artilerijos pabūklų.
kulkosvaidžių.
trokų ir automobilių.

Remtinas Bilius
Kalifornijos kongresmanas Lee Guyer 

įnešė USA kongresan bilių, reikalaujan
tį panaikinti t. v. poli taksus. Tie taksai 
yra imami astuoniose pietinėse valstijo
se. Poli taksai reiškia, kad pilietis, ne
užsimokėjęs tam tikros pinigų sumos, 
negali balsuoti. Tuo būdu milijonai 
biednų žmonių tose valstijose niekad 
balsuoti ir negali, nes jie neturi pinigų 
“poli” taksams pasimokėti.

Jei tas bilius praeitų, jei, “poli” (bal
savimo) taksai būtų panaikinti, tai pie
tinių valstijų politikieriams ’ pasidarytų 
gan riestai: jie negalėtų taip lengvu Su

u

308 
203 
203 
552 
1,560 arklių.

traktorių.
automatiškų šautuvų, 
lauko virtuves.
stebėjimo balionų.

135 automatišku revolveriu.” v £
“Tokią virtinę grobio surašęs Michel- 

sonas nepaprastai džiaugiasi, kad suo
miai baltagvardiečiai ‘daug laimėję’ ir 
suprantama, ‘rusus gerai aptnušę?

“Bet Michelsonas čia vieną dalyką 
pražiopso, būtent, kaip suomiai balta
gvardiečiai galėjo tiek karinio grobio iš 
rusų paimti, kuomet ne rusai, o suo
miai baltagvardiečiai visą laiką traukė
si. Juk iš tiesų, ir vaikui aišku, kad tik 
bėganti kareiviai meta ginklus, idant 
palengvint bėgimą, o todėl pamesti gin
klai atsiduria toj pusėj, kuri bėgančius 
vejasi.

“Jeigu raudonarmiečiai visą laiką ėjo 
pirmyn, tai aišku, kad Michelsono sura
šytas karinis grobis ne suomiam balta
gvardiečiam pateko, bet Sovietų Sąjun
gos pergalingai Raudonajai Armijai. 
Bet Michelsonas nebūtų baltagvardiečių 
sėbras, jeigu jisai teisybę parašytų.”

Šitaip “Vilnis” uždavė per nosį So. 
Bostono “karo ekspertui.”

Reikia priminti, kad kiek tiek protau
jąs žmogus, skaitydamas Helsinkio, “ži
nias,” negali atsistebėti jų žioplumu. Per 
pastarąsias porą savaičių suomiai Man- 
nerheimo srityj buvo pliekiami visu 
smarkumu. Jie bėgo ir tebebėga. Na, ir 
bėgdami, jie ne tik paima Sovietų tan
kų, bet net suskaito kiek žuvo raudon
armiečių! Tokioms “žinioms” tik “Ke
leivis” su “Naujienomis” ir tegali tikėti.

20
50
63
12

Mūsų Amerikoniški Vaikai
Ar pameni, kada pirmą sy

kį regėjai Laisves Stovy! ą ar 
Amerikos krantą? Galvą su
ko viskas, ką palikome sena
me krašte — draugai, giminės 
ir praeitis — ir svajonės apie 
tai, kas naujame krašte lau
kia. Čia mes tikėjome sulauk
ti naujo gyvenimo. Ypatingai 
norėjome kuo geriausio mūsų 
vaikams ir da rnegimusiems.

Šiandien mes atsimename, 
su maišytais jausmais, tuos 
troškimus. Gyvenimas Ame
rikoj pavirto visai kitokiu, 
negu tikėjome rasti. Nekurie 
daiktai buvo geri, kiti ne toki 
geri. Mūsų vaikai ypatingai 
suko mums galvas, žiūrėdami 
į mūsų vaikus ir mergaites 
mes pamename, kokiais mes 
patys buvome sulaukę jų me
tų, ką mes darydavome sena
me krašte . Gal jaučiame, kad 
mes geriau supratome mūsų 
tėvus, negu šitie vaikai mus 
supranta, kad mes arčiau prie 
tėvų gyvename. Sename na
me, užsienyje, šeimos iš vien 
viską pratę daryti, drūčiau 
laikėsi, čia mūsų vaikai sau 
vieni eina į mokyklas, lanko 
kračius, dirba, bovinasi ir 
linksminasi. Ne sykį jie mums 
aštrų žodį užkerta. Nepaiso 
tėvų. Mes nepažįstame jų 
draugų, atsimindami, kad mū
sų tėvai pažino visus mūsų 
draugus, ir net tų draugų vi
sas gimines. Gal mes jaučia
me, kad mūsų vaikai neprisi
deda pilnai prie šeimyninio 
gyvenimo. Jūos interesuoja 
beisbole, futbole, ir kiti loši
mai, kurių visai nebuvo mūsų 
jaunose dienose.

Bet tie vaikai mūsų kraujas 
ir kūnas, ^es juos mylime, 
nors ir kartais jaučiame, kad 
tarpe jų ir mūs stovi aukšta 
siena. Mes tik pageidaujame 
jiems gerovės ir linksmo gy-

venimo, bet jie su mūsų nuo
monėmis nesutinka.

Kaip galime prašalinti tą 
sieną? Kaip galime pasiekti 
geresnį supratimą su jais, kad 
išvien galėtume veikti ir pro
tauti?

Nelengvas daiktas. Turime 
juos suprasti tėviškai ir žmo
niškai. Tai svarbu! Trokšta
me būti gerais tėvais. Pagei
daujame sv*eikų, linksmų ir 
pasekmingų vaikų. Norime, 
kad jie mus suprastų ir go
dotų. Tad darbuokimės dėl 
to.

Šie straipsniai “Mes ir Mū
sų Vaikai” diskusuos tuos da
lykus, kurie veda prie nesusi
pratimų tarpe vaikų ir tėvų. 
Gal ir tuos, kurie tamstai rū
pi ? Ar teisybė ar ne, para
šykite mums kelis žodžius per 
savo laikraštį. Ar straipsnis 
sukelia kokį klausimą? Nori
me žinoti apie tai. Gal ga
lėsime pagelbėti? Gal tuos da
lykus, kurie tavo atsitikimą 
liečia, visai apleidome? Jeigu 
yra svarbūs, malonėkite mums 
apie tai parašyti. Atsakymą 
duosime šiame laikraštyje ar 
laiške.

Pažvelgdami į tai, ką mes 
žinome ar darome, randame, 
kad daug apie tai išsimokino
me jaunais būdami. Tas pats 
su mūsų vaikais, bet atsimin
kime, kad jie pramoksta kraš
te, kar viskas skiriasi nuo mū
sų seno krašto. Tai naturališ- 
kas dalykas, kad jų nuomonės 
yra skirtingos nuo mūsų. Daug 
tėvų žino, kaip apsidirbti su 
šita problema. Kiti tėvai, nu
liūdę, leidžia vaikams daryti, 
ką tik jie nori. Tas bloga. 
Kiti tėvai prievarta bando 
versti vaikus prie jų nuomo
nių. Tas ant gero neišeina.

Ką galime daryti? Virš vis
ko, supraskime savo vaikus. Ir 
toki a m supratimui šitie 
straipsniai bus pavesti. Nori
me, kad apie tai tėvai pamąs
tytų ir mums praneštų. Gal 
ir būtų no pro šalį užklausti 
pačių vaikų, ką jie apie šitą 
dalyką mano ?

Ketvirtad., Vasario 22, 1940

Chinijos verpėjos ir audėjos gamina Chinijos kariams 
drabužius, kad karius aprengti, idant jie su priešais 

(japonais) galėtų lengviau kovoti.

pagal finų karo štabą. Tą'Anglijos ir Franci jos auk- 
pripažįsta visi.

Tą pripažįsta ir “Prat” 
iš “Post” ir Walter Kerr, 
“New York Herald Tribu
ne” korespondentas iš Hel
sinkio, kuris sako, kad fi
nai neleidžia Amerikos ko
respondentų į frontą, kad 
korespondentai tą rašo, ką 
jiems pasako finų oficie- 
riai.

pa- 
ir 

500,000,000

Airijos Kovos
Anglija, kuri visame 

šaulyje turi kolonijų 
smaugia apie 
kitų tautų žmonių, garsiai
šaukia, kad būk ji gina fi
nų tautinę laisvę. Kad tai 
veidmainystė, tai tą patvir
tina ir kovos Airijoj. Ir da
bar airiai veda kovą prieš 
anglų barbarizmą, viešpa
tavimą ir kišimąsi į airių 
tautinius reikalus. Jeigu 
Anglijos imperialistams ap
eitų tautų laisvė, tai jie 
tuojau turėtų atsisakyti 
nuo Airijos, Indijos, Afri
kos kolonijų, Kanados ir 
kitų pavergtų tautų ir tau
telių.

I). š

Pastabos Auksas Amerikoj

Toliau ponas E. L. James’ Yorko “Times”, kuris šiuo 
skundžiasi, kad būk Sovie- “
tai neduoda jiems žinių, 
kad Sovietų labai trumpi 
pranešimai. Dar trumpesni 
Franci jos ir Anglijos pra
nešimai iš jų karo fronto, 
bet vienok prieš Franciją 
ir Anglija “Timeso” kores
pondentai neišgalvoja viso
kias istorijas.

klausimu labai “atsižymė
jo,” redakciniame straips
nyje dar kartą džiaugiasi 
“finų stebuklais,” bet pa
baigoj straipsnio jau ver
kia, kad finai pavargo.

iš

sas. Jis čia bus sunaudotas 
apmokėjimui už ginklus ir 
amuniciją.

Štai kodėl Amerikoj atsi
rado ir tokios didelės “sim
patijos” Anglijos ir Fran- 
cijos “demokratijai.” Lehb
ras rašo, kad Anglija jau 
veik visą auksą suvežė į 
Ameriką, kiek turėjo rezer
ve. Bet ji į metus pasiga
mina $800,000,000 aukso, 
tat ir tas gabenamas. į Am
eriką. Francija kiek ma
žiau pasigamina, bet ji tu
rėjo daugiau aukso rezer
ve.

Amerikos kapitalistai at
mena tą, kad Anglija ir 
Francija jiems dar nuo per
eito karo skolingos yra 
$11,800,000,000, tai daugiau 
kreditan nenori orlaivius ir 
kitką duoti, o reikalauja 
auksu arba vertingais tavo- 
rais užmokėti.

Amerikos kapitalistai ap
svaigo aukso liga. Sausio 1 
dieną visam pasaulyj buvo 
$28,500,000,000 vertės auk

is©. Iš tos sumos Jungtinės 
Valstijos jau turėjo $17,- 
700,000,000. Dabartinio ka
ro laiku Amerikos kapita
listai tikisi sugriebti viso 
pasaulio auksą.

Demokratiriės Finliandijos 
Pinigai

Iš Švedijos praneša, kad 
Centra line j Finliandijoj, 
Salia f rontd, g y v e n t o j ai 
jau naudoja naujus popie
rinius pinigus, kuriuos iš
leido Finliandijos Demo
kratinės Respublikos vald
žia priešakyj su Otto Kuu
sinen. !

is Chinijos žmonių kovjy—priel-Japonijos įsiveržėlius.

Turkija ir Švedija
Franci ja ir Anglija Tur

kijos pašonėj sutraukė 400,- 
000 armiją: vadovystėj ge
nerolo Wey£ando ir kursto 
Turkiją karan prieš Sovie-

Jau Kraustosi į Švediją
Iš Stockholmo, Švedijos, 

praneša, kad finų kapita
listų ir dvarponių armijoj 
pasireiškė didelė suirutė, 
kad kareiviai šimtais bėga 
iš fronto, kad komanda 
yra priversta griebtis ašt
rių priemonių, kad sulai
kius dezertyrus.

Tuo pat kartu iš Švedijos 
praneša, kad vis daugiau kęsį Lietuvą arba Sovietų 
finų kapitalistų ir dvarpo-1 Sąjungą, arba kad ir čia su 
nių persikrausto su šeimo- moterimi negyvena, motė
mis ir turtais į Švediją. Jie ris eina jieškoti pašalpos 
žino, kad jų viešpatavimo 
dienos suskaitytos.

Lloyd Lehbras rašo 
Washington©, kad Jungti
nėse Valstijose Franci j a ir 
Anglija turi atvožusios iki 
$10,000,000,000 (dešimts bi- 
lionų dolerių) vertės aukso. 
Jis sako, kad iš Franci jos, 
Anglijos, Kanados, Pietų 
Amerikos, Afrikos ir kitur 
į Jungtines Valstijas lai- žiuoti per Vokietiją duoda ir 
vais ir traukiniais plaukia žydų tautybės piliečiams.

I). M. š.

Vokiečiai Duoda Vizas ir 
Žydams

Keli paskutinių dienų atsi
tikimai parodė, kad vokiečiai, 
nepaisydami s&vo priešžydiš- 
ko nusistatymo ir karo apy- 
stovų tranzitines vizas perva-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš norėčiau paklausti, 
kas reikia daryti, kuomet, 
pavyzdžiui, vyras yra išvy-

Patys Save Nuplaka
“New York Times” skun

džiasi, kad gauna daug lai
škų, kuriais skaitytojai iš-

(relief), bet jai jos neduo
da, o siunčia į New Yorką 
į “Unsettlement Relief Of
fice”?

Antras klausimas: Kame 
dalykas, kad pirm davimo 
“relief” daro tokius klausi-tų Sąjungą! Jos mano per reiškia nepasitenkinimą, ™!lel K“

Turkiją išprovokuoti prieš kam tiek daug melų spaus-ehr varduYir 
Sovietus karan Rumuniją,'dina iš Finliandijos. Ponas nlm0>. et . tevT Vtį du® 
Graikiją ir' Jugoslaviją- E. L. James bando teisintis, genimo vietas.paima?
tai pietų frontas.

Šiaurėje Anglijai ir Fran
ci j ai aklai tarnauja Švedi
ja ir per ją vedamas karas 
prieš Sovietus.

“Stebūklas”, Kurio Nebuvo 
Ir Nėra

’• Atrodo, kad kapitalistinė 
spauda jau “pailso” skelb
dama “finų pergales”, ku-

---- 4„rių—.nebuvo ir- nėra,- New

sako, kad Finliandijoj Am
erikos reporterius visur lei
džia, tat jie ir daug rašo.

Tai dar vienas melas. Vi
sas svietas žino, kad Fin
liandijos ponai įvedė griež
tą cenzūrą, kad jokios ži
nios, kuri tik ponų ir ka
pitalistų nenaudai eitų, ne
išleidžia, kad visos žinios iš 
Helsinkio yra griežtai cen
zūruotos, s u f a b r i kuotos,

Trečias klausimas: Ar 
gali moterį deportuoti ten, 

į iš kur ji yra atvažiavus ir 
kur jos vyras dabar gyve
na, jeigu ji yra Amerikos 
pilietė ir šion šalin atvyku
si 25 metai tam atgal?

Atsakykite per “Laisvę”. 
Iš anksto tariu ačiū.

M.
. Atsakymas

Kas liečia pirmą ir ant-

rą klausimus, tai jau tokia 
sistema su ta bedarbių pa
šalpa. Dažnai žmogų siun
tinėja, taip sakant, nuo Ai- 
nošiaus pas Kaipošių, idant 
kaip nors nutrinti pašalpos 
nedavus. Prieš tokią siste
mą kovoja Workers Al
liance — bedarbių organi
zacija. Prie jos turėtų pri
klausyti kiekvienas bedar
bis be jokios išimties. Jūs 
irgi turėtumėte priklausy- 
tizir ten tokius klausimus 
pakelti ir su kitais bedar
biais apdiskusuoti. Kitokio 
būdo prašalinimui to blogo 
iš pašalpos sistemos mes 
nežinome.

Dabar dėl to deportavi
mo. Mums atrodo, kad nie
kas negali niekur išdepor- 
tuoti jokio Amerikos pilie
čio arba pilietės. Vyras ga
li gyventi Lietuvoje, ar kur 
kitur, bet jeigu jo moteris 
yra šios šalies pilietė, tai ji 
gali čia sau ramiai gyven
ti, nebijodama jokio depor
tavimo arba grūmojimo de
portavimu.

V' >
irį'r.
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Nusiskundžia Skaityklom ir 
Bibliotekom

Paskutiniu laiku vis dau
giau girdima nusiskundimu bi
bliotekomis ir skaityklomis. 
Pirmiausia, jose nevienodomis 
sąlygomis duodamos skaityti 
knygos. Todėl vienoj biblio
tekoj susirenka labai daug 
abonentu, o kitoj—visai ma
žai. Daugiausia nusiskundžia
ma provincijoje. Pav. Taura
gės skaityklose sunkiai gauna
mi laikraščiai. Ant stalu jų 
niekuomet nėra — reikia eiti 
pas vedėją prašyti. Kas va
karą prisirenka daug vaiku, 
kurie patys neskaito, trukdo 
kitiems ir plėšo laikraščius. 
Bibliotekų vedėjai geresne 
tvarka turėtų susirūpinti.

Iškrausto Lenkų 
Internuotuosius

Internuotieji lenkai iš Pa
langos kurorto jau baigiami 
kraustyti. Internuotųjų sto
vykla Palangoj buvo didžiau
sia visoj Lietuvoj.

Iškrausčius internuotuosius, 
tuoj prasidės vasarinių re
montas. Lenkai vasarines ir 
jų įrengimus gerokai apgadi
no.

Pranešė, Kad Lietuvai 
Nereiks Dalyvauti

Lietuva savo laiku buvo 
kviesta dalyvauti tarptauti
niame pieno ūkio kongrese 
Vienoje.

Dabar atitinkamos mūsų 
įstaigos gavo pranešimus, kad 
kongresas neįvyks ir Lietuvos 
dalyvavimas tokiu būdu at
puola.

Negyvas Kūdikis Rūsyj
Jono Kundroto, gyv. Sur

viliškio v., Kalnaberžės k. rū
syj atrastas vyriškos lyties 
kūdikio lavonas. Išaiškinta, 
kad Kundroto tarnaitė Elena 
Župsnytė slapta pagimdė ir 
kūdikį norėjo rūsyj nuslėpti, 
tačiau reikalas iškilo aikštėn.

Mūsų Kraštas Motorizacijos 
Atžvilgiu

Apskaičiuojama, kad Lietu
voje vienam autovežimiui ten
ka 953 gyventojai. Tokiu bū
du mūsų kraštas motorizacijos 
atžvilgiu yra atsilikęs net ir 
už mažesnius kaimynui—Lat
viją ir Estiją, tačiau šioje 
srityje žymiai pralenkęs buv. 
Lenkijos, Bulgarijos ir k. vals
tybes, kur vienam autoveži
miui tenka net virš 1,000 gy
ventojų.

Vargas su Automobilių 
Dalimis

Automobilių savininkai da
bar labai nusiskundžia, kad 
negali gauti Lietuvoj atsargi
nių dalių ypač tuo atveju, jei 
automobilis yra retesnės mar
kės. Iš užsienių ęnažai ką be
galina, o vietoje dalių atsar
gos išsibaigusios. Prieš kurį 
laiką buvo propaguota iš pa
grindų reformuoti visą auto
mobilių rinką Lietuvoj ir leisti 
įgabenti tik aprėžtą skaičių 
automobilių markių, kad len
gviau būtų su atsarginėmis 
dalimis. Reforma nebuvo spė
ta pravesti, o dabar, karui ei
nant, vaizdžiai pasirodė, kiek 
naudinga būtų buvusi ta re
forma.

Dedamos pastangos, kad 
mūsų šaltkalviai daugiau susi
domėtų atsarginių dalių ga
myba.

KAUNAS
Degė Dažų Fabrikas

Pradžioj sausio mėn. gais
rininkai buvo iššaukti gesinti 
užsidegusio dažų ir lako fa
briko “Koch,” Kėdainių g. 30 
nr. Gaisras buvo greit užge
sintas su nežymiais nuosto
liais. Gaisras prasidėjo nuo 
perdegusio katilo dugno, iš 
kurio lakas išsiliejo ant grin
dų ir pradėjo degti.

Lietuvių Persekiotojas Pasi
dirbo Netikrus Dokumentus
Buv. lenkų žandaras, pagar

sėjęs Vilniaus krašto lietuvių 
persekiojimu, Vrubel, buvo 
pabėgęs iš internuotųjų sto
vyklos ir pasidirbęs dokumen
tus Kibico vardu, mėgino gy
venti, kaip niekur nieko, ta
čiau jis buvo sulaikytas ir pa
dėtas į. kalėjimą. Jam kelia
ma byla už dokumentų padir
bimą ir pabėgimą.

Kuriais Atvejais Netikę Ūki
ninkai Bus Nušalinami?

Numatoma įvesti tokią tvar
ką, kad netinkamai savo ūkį 
vedą asmens būtų patarti ir 
įspėti pasitaisyti, o jei tai ne
gelbės, tai nušalinti nuo že
mės valdymo.

Būsią imama galvon išorinės 
ir vidujinės netikusio žemės 
valdymo priežastys. Prie išo
rinių priežasčių priskiriama 
tokie atsitikimai: 1) sunki 
šeimos narių liga, 2) šeimos 
narių darbininkų mirtis, 3) 
gaisrai, ledų kruša ir audros, 
4) gyvulių kritimas, 5) plė
šikų užpuolimai ir eilė kitų 
priežasčių. Eilė šių priežasčių 
jau dabar stengiamasi pada- 

i ryti nepavojingom, nes Įveda
mi draudimai nuo nelaimių, 
nuo ugnies, nuo audrų ir tt.

Prie vidujinių priežasčių 
priskaitoma šeimos galvos 
girtavimas, šeimos narių išsi
gimimas ir nesugebėjimas 
ūkininkauti, šeimos išlaidu
mas, nesuderintas su ūkio pa
jamomis, nesantaika šeimoje, 
nenormalūs šeimos narių po
linkiai, kaip štai mušeikavi- 
mas, tinginiavimas, bylinėji
masis ir tt.

Įstatymas tvarkyti apleistus 
ūkius jau seniai ruošiamas ir 
būsiąs išleistas dar iki vasa
ros ar rudens.

Sudegė Dirbtuvė su Mašinomis 
ir Motocikliu

Dėl neaiškios priežasties 
šiomis dienomis Tauragėje, 
Rinkevičiaus šaltkalv. dirbtu
vėje, kilo gaisras. Gaisras 
sunaikino visą trobesį su įran
kiais, mašinomis, dviračiais ir 
motociklu. Nuostolių padary
ta apie 6-7,000 litų. Nuo šio 
gaisro buvo pavojus greti
miems trobesiams sudegti, ta
čiau gaisrininkams pavyko 
ugnį sulaikyti .

Pavojingi Lenkų Kunigai
Tarp įvairių lenkų išsišokė

lių žymią vietą užima ir len
kų kunigai. Jie, sakydami 
pamokslus, nukrypsta nuo 
Dievo žodžių, ir, pasakodami 
nesąmones, kiršina gyvento
jus. Keli tokie kunigai laiko
mi priežiūroje.

Ir Malkomis Sukčiauti 
Pradėjo

Kadangi Kaunas vis dar, te
begyvena malkų krizę — par
davėjai pradėjo užsiimti suk
čiavimais. Nusiskundžiama, 
kad kai kuriuose malkų san
dėliuose (privačiuose) neduo
dami pilni kiekiai. Panašiai 
elgiasi kaimiečiai, atvežantie- 
ji į Kauną malkas, kurios bū
na skaldytos. Už skaldytas 
malkas iš anksto paimama 
aukšta kaina, o nuvežus į vie
tą pasirodo, kad vežimo dug
ne pridėta daug šiaudų ir 
įvairaus pašaro. Vienas toks 
Kauno apylinkės pardavėjas 
buvo skundžiamas policijai.

—Vilniuje ir Vilniaus srityj 
šiuo metu yra nepaprastai 
daug pasiutusių šunų. Šiais 
metais užregistruota net 54 
pasiutusių šunų atsitikimai. 
Viename Oškiniškių kaime 
per paskutinę savaitą buvo 
konstatuota 5 pasiutę šunes. 
Tuo tarpu aprietųjų gydymas 
yra sunkioje padėtyje. Visame 
Vilniuje yra tik vienas gydy
tojas, kuris turi reikalingą se
rumą, bet ir tą jis gamina pri
mityviu būdu. Atrodo, būtina, 
kad Pasteurio institutas nors 
savo skyrių Vilniuje įsteigtų.

—Vilniaus srityje yra dide
lis pirčių trūkumas. Yra pasi

ryžimas tą trūkumą pašalinti. 
Tam reikalui žemės ūkio Rū
mai numato ūkininkams išda
linti daug pašalpų pirtims sta
tyti.

Lietuvos Priglausta Lenkė Iš
niekino Lietuvą

Lenkė artistė Smosarska, 
kuri, bėgdama iš irstančios 
Lenkijos, kurį laiką buvo pri
siglaudusi Lietuvoj ir čia bu
vo kai kieno net “šiltai” pri
imta, neseniai, nuvykusi į 
šiaurės Ameriką, vienam te
nykščiam lenkų laikrašty iš
niekino Lietuvą ir lietuvius iš
vadino durniais, dargi tokiu 
tonu, lyg ji būtų ne filmų ar
tistė, bet kokia nors nusigėru
si gatvės mergina. Tai, beje, 
ne pirmas atsitikimas, kad 
lenkai šitaip atsilygina už lie
tuvių vaišingumą.

Po šito dar labiau galima 
pareikšti: Geda tam Lietuvos 
kino teatrui, kuris dar ir da
bar drįsta rodyti tuščiavidu- 
rias lenkiškos gamybos filmas.

180,000 Lt. už Juodsidabrinių 
Lapių Kailius

šiuo metu mūsų krašte yra 
jau 18 juodsidabrinių lapių- 
ūkių, kuriuose auginama per 
800 lapių, 10 audinių augin
tojų, kurie turi per 400 žvė
relių ir 20 nutrijų augintojų, 
kurie laiko apie 300 žvėrelių. 
Praėjusiais metais buvo už
mušta 700 juodsidabrinių la
pių, už kurių kailius gauta 
apie 180,000 lt. Įvairūs kaili
niai žvėrys mūsų krašte pra
dėti auginti prieš keletą metų.

Nobelio Premijų Komitetas
Nagrinės ir Lietuviškus 

Veikalus
Nobelio literatūros premijų 

komitetas šiais metais susipa- 
žinsiąs ir su kai kuriais lietu
viškų rašytojų veikalais.

Lietuvišku kandidatu į No
belio premiją dar iš seniau 
yra buvęs žinomas rašytojas 
Vyd ūnas-Storastas.

Bus Steigiamas Jūrų Teismas
Lietuva iki šiol buvo viena 

tų retųjų pajūrinių valstybių, 
kurios neturi savo specialių 
jūros teismų laivų avarijoms 
aiškinti. Klausimas pas mus 
buvo keliamais jau visą eilę 
metų, bet iki šiol dar neįvyk
dytas. Kol dar nebuvo atskir
ta Klaipėda, ir mūsų laivams 
tekdavo pasinaudoti vietiniu 
jūrų teismu. Dabar visiškai nė
ra specialios instancijos tiems 
atsitikimams, dėl to numato-' 
ma tokį teismą kiek galint 
greičiau įsteigti. Reikalingų 
tokiam specialiam teismui jū
rų teisės žinovų yra.

Motina Kūdikį Paliko
, Ant Kelio

Onči M-tė, gyv. Garliavos 
vai., tarnavo pas vieną Pane
munės gyventoją. Tačiau įvy
ko “nelaimė” : tarnaitė pagim
dė kūdikį. Jis buvo pakrikšty
tas, tačiau po kurio laiko kaž
kur dingo. Ona M. sakėsi, 
kad kūdikį nunešė į ligoninę 
ir ten jį paliko. ' Bet aiškinant 
įvyki paaiškėjo, kad tarnaitė 
kūdikį ne į ligoninę nunešė, o 
nunešusi i laukus ant kelio 
padėjo. Pravažiuojantieji gy
ventojai kūdikį rado ir jis liko 
gyvas.

Tardoma tarnaitė verkė ir 
aiškinosi, kad sunkus gyveni
mas taip vertė daryti. Esą, 
su kūdikiu visiškai negalėjo 
pajėgti užsidirbti duonos.

Dėl šio įvykio tarnaitei Onai 
M. iškelta baudžiama byla.

Štai, Kokie pas Mus 
Pasilinksminimai

Mūsų gyvenime į šokių va
karėlių nuotykius įprasta žiū
rėti, kaip į kasdieninius reiš
kinius. Kur organizacija — 
ten šokiai, kur šokiai — ten' 
įvairūs nesusipratimai ir net 
susižalojimai, štai vieno “ne
kalto vakarėlio” vaizdelis. 
Prie Zapyškiu vienas jauna
lietuvių skyrius surehgė vaka

Mario Menocal (centre), buvęs Kubos prezidentas, sėdi sušauktajam Kubos sei
me, kur yra svarstoma nauja to krašto konstitucija.

rėlį su atitinkama programa. 
Tačiau nespėjo pasibaigti pro
grama ir nei iš šio, nei iš to 
salėj kilo didžiausia panika: 
“mušasi, pjausto žmones” — 
kažkas suriko. Ir tikrai: tuo
jau ore pradėjo skraidyti suo
lai ir įvairūs įrankiai. Susirin
kusi publika galvotrūkčiais 
išdardėjo pro išdaužytus lan
gus, nes duiys buvo užstotos.

šis faktas paimtas iš vienos 
bylelės. O tokių bylelių m-ūsų 
teismuose pasitaiko nemaža.

Sušalusios Stirnos 
Kelionė i Kauną

Paskutinieji stiprūs šalčiai 
kartais iškrečia nuostabių ir 
piktų šposų. Štai sykį Kau
ne, Maž. Darbininkų gatvėj, 
gyventojai žiūri į gatve einan
tį gražų žvėrelį ir savo aki
mis netiki: “žygiuoja” stirna! 
Eina stirna Kaune nesijaudin
dama, nesikarščiuodama, su
šalusi, visa drebėdama . . . 
Stirna juokino, o kartu ir jau
dino kauniečius, kad šaltis 
priverčia žvėrelius atsisakyti 

Lietuvos Nepriklausomybes Minėjimas
PAMATYKITE VEIKALĄ

■■LIETUVA"
Sekmadieni, 25 Vasario-February

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE 949 w,į“k\™SYYAVENUE

Trijų Veiksnių Veikalas iš 
Lietuvos Istorijos
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Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės

Šį Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimą, ruošia šios org.:

LMS 8-ČIAS APSKRITYS, LDS 3-ČIAS APSKRITYS, 
ALDLD 2-RAS APSKRITYS

•
Durys bus atdaros nuo 3:30 p. p.

Vaidinimas prasidės 4:30

Vaidins Lietuvių Liaudies Teatras
Lošime bus 10 choro dainų,, solo dainų ir kitos muzikos.
Dainų dalis pildys Aido Choras ir Ensamblis Aidbalsiai.

Rezervuotų sėdynių bilietai: $1.00 ir 75c; nerezervuoti—50c
ŠOKIAMS—40 CENTŲ.

Vakaras užsibaigs smagiais šokiais, prie Geo. Kazakevičiaus Orkestros.
PELNAS VILNIAUS LIETUVIAMS —PRAKALBĄ PASAKYS D. M. ŠOLOMSKAS ‘.-'wi
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nuo savo “miškų tradicijų” ir 
beviltiškai eiti pas priešus — 
žmones.

Sušalusi stirna buvo pagau
ta ir atiduota Veterinarijos 
Institutui. Ji atėjo Į Kauną 
iš Jonavos pusės.

Lietuva ir Toliau Turi 
Žiūrėti į Jūrą

Susirūpinę Lietuvos jūrine 
ateitim, propaguoja įsteigt 
plačią visuomeninę organiza
ciją “Jūros mylėtojų sąjun
gą,” kuri turėtų išsišakoti po 
visa Lietuva. *- »• *

Lietuvos jūrinio sąjūdžio 
pirmieji tikslai būtų tokie: 1) 
Šventosios žiotyse steigti dide
lį modernų lietuvišką uosta
miestį, 2) pagreitinti moder
naus žvejų uosto statybą, 3) 
sukurti prekybos laivyną bent 
60,000 tonų, 4) įsteigti jūri
ninkystės mokyklą, 5) moto
rizuoti žvejybą, 6) steigti na
vigacijos institutą, 7) kas me
tai ruošti jūros mėnesius, 8) 
vasarotojus kreipti į pajūrį, 
9) propaguoti vandens sportą.

Dar Viena Rabinų Mokykla 
Lietuvoj

Netrukus Lietuvoj, būtent, 
Raseiniuose, bus įsteigta nau
ja rabinų mokykla, kurioje 
bus išmokslinami rabinai ne 
tik Lietuvai, bet ir užsieniui.

Mūsų atitinkamos įstaigos 
tai mokyklai steigti leidimą 
jau davė.

Trečias puslapis

Kai Suėjo Plunksnų Plėšyti...
Aukštadvario vai. ūkininkas 

J. Jaruševičius sukvietė talką 
plunksnoms plėšyti. Po sėk
mingo darbo užbaigimo suma
nyta pašokti. Apie 1 vai. nak
tį J. Stasiūnas ir J. Račkaus
kas dėl šokių susiginčijo ir jau 
buvo netoli muštynių, šeimi
ninkas Jaruševičius, nenorė
damas, kad talka baigtųsi 
muštynėmis, susipykusius mė
gino perskirti, tačiau įpykęs 
Stasiūnas perdūrė krūtinę, pa
darydamas sunkų kūno suža
lojimą.

Renkamos Žinios apie 
Kražių Skerdynes

1943 metais sukaks 50 me
tų nuo Kražių skerdynių. 
Šioms sukaktuvėms paminėti 
manoma išleisti atskirą leidi
nį, kuriame bus surašyti senų 
žmonių atsiminimai ir k. Tam 
tikslui dabar jau pradėta 
rinkti medžiaga.

Nežinomo Vyriškio Lavonas
Ant vieškelio Kryžkalnis- 

Kaltinėnai rastas nežinomos 
asmenybės vyriškos lyties la
vonas, apie 30 m. amžiaus. 
Jis rastas Skaudvilės v. ribo
se ir dabar asmenybė ir mir
ties priežastys aiškinama.
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Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ilr šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro •
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Baltasis Aras Svetimais Sparnais
(Pabaiga)

—Išsipildo mano pageidavimas! Aš 
jau Maskvoj! Maskvoj, į kurią su vilti
mi žiūri viso pasaulio darbo liaudis, — 
sako Vakarinės Ukrainos delegatas N. 
G. Zilnikas.—Pirmiausiai visų delegatų 
vardu noriu ištarti karštą ir nuoširdų 
ačiū maskviečiam už taip brolišką pri
ėmimą. Jūs, mus sutinkate, kaip tikrus 
brolius. Šioji laimė priverčia užmiršti 
mūsų 20 metų nelaimę. Mes žinome, kad 
mūsų likimu rūpinasi draugai Stalinas, 
Molotovas, Vorošilovas, Kalininas ir, ki
ti. Mes, atvykę pas jus, jaučiamės, kaip 
savo namuose. Pagaliau po 20 metų tam
sos, vargo ir skurdo, ačiū jums, drau
gai, didžiosios Sovietų Sąjungos vadams, 
Komunistų Partijos ir Sovietų valdžios 
vadams, mes jau laisvi! Jūs mums pa
dėjote iškovoti naują gyvenimą, laimin
gą, malonų, ir iškovoti ant visados!

Tegul gyvuoja Sovietų Sąjunga!
' į Tegul gyvuoja tautų vienybė!

—Ura!—sveikina maskviečiai delega- 
■fl tus. * * *

(Kremlius. Milžiniška svetainė pilna 
delegatų. Galerijos pilnos svečių. Tai 

Penktas Posėdis Sovietų Tarybos. Va
karinės Ukrainos delegatams pasirod
žius, orkestrą griežia “Internacionalą”.

| į visi sustoję dainuoja:
“Pirmyn vergai nužemintieji, 
Išalkusi minia, pirmyn!
Sukilkim žmonės pavergtieji, 
Kovon visi išvien smarkyn!” 

Tarptautinio darbo žmonių himno ai
dai pasibaigė. Prasidėjo sveikinimai: 

—Sveiki, draugai!
—Tegul gyvuoja Stalinas!
—Tegul gyvuoja Raudonoji Armija! 
—Tegul gyvuoja Molotovas!
—Tegul gyvuoja maršalas Vorošilovas! 
—Tegul gyvuoja apvienytos tautos 

Sovietų Sąjungoj!
—Ura... Rrra!—ritasi balsai.
Ovacijos pasibaigė. Vakarinės Ukrai

nos delegatai užima garbės vietą. Džiau
gsmas. Sveikinimai. Kalba vienas po 
kitam. Kalba, kaip jie kentėjo per dvi
dešimts metų. S. O. Pritickis ilgoje kal
boje išdėsto vargingą Vakarinės Ukrai
nos istoriją ir savo kalbą baigia pareiš
kimu:

“Mes išbudavosime naujus fabrikus ir 
dirbtuves, sutversime socialistinės kul
tūros priemones, padarysime viską, kad 
būti vertais nariais Sovietų Sąjungos 
garbingos broliškos socialistinės šeimy
nos.

“Mes budavosime išvien su jumis ran
ka rankon laimingą ir smagų gyvenimą. 
Mes apšviesime elektros šviesa dar tam
sius mūsų sodžius, išarsime buvusius 

♦ I dvarponių laukus dėl naujų, nematytų 
derlių. Mes atiduosime savo sūnus į 
Raudonąją Armiją, kad jie ginklu ran
kose gintų mūsų didelę laisvę ir teises, 
kad jie gintų mūsų socialistinės tėvynės 

I *1 sienas. Ir jeigu socializmo priešai su
manys pasikėsinti ant mūsų teritorijų, 
ant mūsų laisvės, mes visi, kaip vienas

nuo mažo iki seno stosime ginti mūsų 
brangią tėvynę, o jeigu reiks, tai ir gy
vastį už ja atiduosime!”

—Ura!
—Tegul gyvuoja didžioji tautų vieny

bė !
—Tegul gyvuoja Vakarinė Baltarusija 

ir Ukraina!
—Tegul gyvuoja Sovietų Sąjunga!
—Tegul gyvuoja pasaulinis darbo 

žmonių vadas Stalinas!
Visi atsistoja. Atvyko Vakarinės Bal

tarusijos delegatai. Vėl ovacijos. Vėl 
prakalbos. Vėl sveikinimai. Džiaugsmas. 
Bučiuojasi, tartum tikri broliai.

Vakarinės Baltarusijos delegatai sako 
kalbas, pasakoja 20 metų liūdną savo 
praeities gyvenimą. Ir štai poetas, 
garsus dainius F. S. Pestrakas, kuris 
vienuolika ir pusę metų išsikankino des
potiškos Lenkijos kalėjimuose už revo
liucinį veikimą. Jis sako:

—Mūsų Vakarinės Baltarusijos kraš
tas derlingas, bet kartu žmonės badavo. 
Badavo todėl, kad ponai perdaug turė
jo ir duona kiaules šėrė... Baltarusija 
buvo kolonija Lenkijos ponų. Mes buvo
me ir socialiai ir tautiniai pavergti. Pa
vyzdžius baisaus pavergimo galima gal 
būtų surasti kur nors Indijoj ar Chi- 
nijoj.... Visą tą baisų išnaudojimą slė
pė lenkai socialistai iš PPS. Jie sakyda
vo, kad tokio dalyko, kaip Vakarinė Bal
tarusija nėra, “yra tik rytų kresai”... 
Pas mus gyventojai ant 80% valstiečiai. 
Juos žemelė traukė, bet jie jos neturėjo, 
kaip našlaitis motulės!... Vargom... 
Skurdom... Kentėjom ir kovojom...

“Ir jūs, brangūs draugai, suprasite, 
kokis džiaugsmas buvo valstiečių, kada 
rugsėjo 17 dieną, jie sužinojo, kad So
vietų Sąjunga, kaip tik pavojingiausioj 
valandoj, ištiesė brolišką pagelbos ran
ką, kad ateina nenugalimoji Raudonoji 
Armija. Džiaugėsi valstiečiai, nėra ką 
kalbėti apie mus, kurie buvome uždaryti 
už storų Bastilijos mūro sienų!

“Mūsų istorija, tai istorija 20 metų 
sunkaus gyvenimo, 20 metų sunkių ko
vų istorija, už žmogaus teises, už lais-1 
vę. Į kalėjimus ir ant kartuvių siuntė 
geriausius liaudies sūnus ir dukras....

“Ir pavėlinkite man, varde Vakarinės 
Baltarusijos liaudies, varde mūsų dele
gacijos, perduoti neįveikiamai Raudona
jai Armijai, maršalui Vorošilovui, So
vietų valdžiai, draugui Molotovui ir 
brangiam draugui Stalinui, kuris tėviš
kai rūpinasi darbo žmonių reikalais, 
širdingiausį ir nuoširdžiausį ačiū, už iš
laisvinimą mūs iš po Lenkijos ponų ir 
kapitalistų pavergimo!

—Ura! •
—Tegul gyvuoja Sovietų Baltarusija!
—Tegul gyvuoja galinga apvienyta 

Sovietų Sąjunga!
Ovacijos. Orkestras griežia. Delegatai 

dainuoja:
“Pabudo, sukilo valia darbininkų, 
Komunos troškimai kovon mus surinko, 
Ir šaukia atkeršyt buržujams už tuos, 
Kas guli jau žuvę kapuose šaltuos.”

mi

Jauna chinietė mergaitė,, dirbanti viename iš mažų ko
operatyvų, įsteigtų gilumoj Chinijos, atrinkinėja gerus 
šerius daryt dantų šepetėliams, kurie bus vežami į J.V.A.

Kaip matome, Amerikos jau- rodė jokio įvertinimo tavo 
nimas nepasiduoda politikierių darbo, neparodė užuojautos, 

kai tu buvai suklupęs po sun
kia gyvenimo našta, kai tu bu
vai ligoje. Kaip sugrįžęs gali 
jaustis dėl to? Ar pagalvoja 
apie tai tie, kurie turėtų pa
galvoti? O gal jie tik tada 
supras negerai darę, kaip pa
tys papuls nelemton padėtim..

So. Bostone aš dalyvavau 
sykiu su kitais darbininkų ju
dėjime. Ne tik veikiau sulyg 
savo išgalės, bet ir gelbėjau 
savo draugams, esantiems 

O kur da
bar randasi tie mano draugai, 
kuriems aš pirmiaus gelbėjau? 
Atsuko nugarą man. Neminė
siu čionai jų pavardžių, bet jų 
buvo ir tokių, kurie, jeigu ne 
mano finansinė parama, tai 
gal būtų buvę jau po velėna. 
Bet ar jie parodys žmonišku
mą man, kuomet aš esu kri
tiškoj padėtyj ?

Tai tiek, ką turėjau pasa-

pagundoms. Jie blaivėja, jie ži
no, kam karas reikalingas, ke
lio naudai jis ruošiamas. Ame
rikos jaunimas mums 
sakyte sako:

“Karas dideliems 
jams — biznis, pelnas, 
darbininkai; bankieriams — 
pinigai, nuošimčiai . (ir nauji 
darbininkai).

“Darbininkų namams — iš
tuštėjimas, darbininkų mote
rims bei motinoms — širdies 
sopėjimas, darbininkų ' kūdi-'savo draugams, 
kiams — našlystė, darbininkų sunkiose sąlygose, 
numylėtosioms — merdėjimas, 
gražiausiems ir sveikiausiems 
tautos darbininkams vyrams— 
sunaikinimas sveikatos arba 
mirtis, visuomenei — sugyvulė- 
jimas, kirmėlėms — puota, ka
pinėms — laimėjimas, niek
šams — bankietas, tautai — 
skolos, teisybei — niekas...”

Amerikos Jaunimo Kongreso 
drąsus ir griežtas pasisakymas 
prieš imperialistų užmačias, yra 
labai didelės svarbos dalyku 
visai Amerikos darbininkų kla
sei. P. Balsys.

tarytum

išdirbė- 
ir nauji

So. Boston, Mass

"No, Major!”
Nusivylė karo kurikai-džin- 

goigtai, piktai suriaumojo 
jiems tarnaujanti geltonoji 
spauda. Juodoji reakcija nema
nė, prezidentas Rooseveltas su 
ponia Rooseveltiene nesitikėjo, 
kad Amerikos jaunimas savo 
kongrese, Washingtone, taip 

’ griežtai, nesvyruojančiai pasi
sakys prieš šios šalies įvėlimą 
į karą, pasisakys už taiką, už 
civilines teises, už žmonišką gy
venimą.

ši Amerikos jaunimo ryški 
protesto manifestacija, lyg 
koks tyras vėjas, pūstelėjo į 
karo isterijos užterštąjį orą, 
sugadintą didžiųjų pelnagrobių- 
kapitalistų agentijų: spaudos, 
rądijo ir prasidavėlių politikie
rių. Kai viliugingi politikie- 
iriai, spauda ir radijo saldliežu- 
viški komentatoriai, riebiai ap
mokami kapitalistų, jaunimui 
nori apsvaiginti protą visokiais 

| pažadais, čiulbėjimais apie de
mokratiją ir neva civilizacijos 
gynimą; kai šios šalies valsty
bės vyrai — kongresmanai, mi-_ _

nisteriai ir kiti “vadovaujan
tieji piliečiai” — vis garsiau 
kalba apie gelbėjimą Finlandi- 
jos baltagvardiečių ir užsimer
kia prieš vis didėjantį šios ša
lies žmonių vargą-skurdą, — 
tai Amerikos jaunimas jiems 
pareiškia:

—Ponai, prašome išklausyti 
mus! Mes ir mūsų tėvai reika
lingi daugiau pagelbos, negu 
Tanner-Mannerheimo valdžia 
Finlandijoj!

i “Bet... bet,” mikčioja vals
tybės vyrai, nekarūnuotų kara- 
lių-kapitalistų interesų ginėjai. 
— “Demokratijos, pasaulio ci
vilizacijos išlaikymas verčia 
mus skirti iš šalies iždyno mil
žiniškas sumas pinigų... Rei
kia didesnio karinio apsigink
lavimo, geresnio prisirengimo 
karui,” — saldliežuvauja gu
druoliai, norėdami apjakinti 
jaunimą. Jie manė, kad Ame
rikos jaunimas, nelyginant su
klaidintos peteliškės, puls prie 
liepsnos. Jie apsiriko. Jaunimas 
jiems atkarta:

— Jūs ciniškai apgavote mū
šy, tėvus, bet mus — neapgau
site!

-Amerikos jaunimas savo kon
greso demonstracijoj - parodoj 
net dainos formoj tiems po
nams pareiškė:

“In the last, war To end 
them all’

The Major Gen’rals sent out 
the call,

Men gave their lives, way 
across the sea,

But the thing that they made
Safe WAS NOT DEMO

CRACY!”
—Jūs nesuprantate... Pali

kite dalykus mums išspręsti. 
Už kelių mėnesių jūs patys ki
taip manysite, — aiškina-įspė- 
ja jaunuolius valstybės galvos. 
—Jeigu reikės, tai ir eisite...

Jaunimas nedvejojančiai at
kerta :

“No, Major! No, Major! We 
will not go!

We’ll wager. We’ll wager.
This ain’t our show.
Remember, that we’re not

so green
As the boys in seventeen!
(We mean it!)”

ir ne
bot ji 
jeigu

IR MANO ŽODIS
Noriu tarti draugams žodį 

už apsileidimą ir neįvertinimą 
draugų, kurie liekasi paliesti 
nelaimių arba ligų ir privers
ti pasitraukti iš veikimo, pri
versti gulėti ar sėdėti namie. 
Noriu plačiau apibudinti tą 
mūsų apsileidimą bei nerū
pestingumą susisiekti su ne
laimės paliestais, aplankyti 
juos sunkiose gyvenimo valan
dose. Nehianau, kad į tai ga
lima žiūrėti per pirštus. . .

Gal būt kaikuriems 
patiks mano pastaba, 
jiems bus labai aiški,
kada nors jie patys atsidurs 
į tokią padėtį. Atsimins ma
no žodį...

Kalbu čionai ne tam, kad 
pats save pagarsinti. Aš no
riu, kad iš tos pastabos būtų 
nauda progresyviam judėji
mui, kad mes būtume pavyz
džiu draugiškumo bei žmoniš
kumo. Kalbu dar ir todėl, kad 
mūsuose visgi yra tokių, ku
rie, jeigu ji ar jis suserga, 
tai nepaiso, pasako, “te sau ži
nosi,” nors pagelbos reikalas 
būtų ir labai didelis nelaimės 
slegiamam ar slegiamai. Ne- 
pamąsto tokie šaltakraujai, 
kaip jaustųsi jie patys, jei 
taptų nelaimės ištiktais, o nie
kas nei žodeliu, nei šiokia to
kia pagelba juos nepaguostų.

Kol esi sveikas, veiki orga
nizacijose — turi draugų, bet 
kaip tik tapai nelaimių par
blokštas, priverstas skirtis su 
veikimu, — netenki draugų, 
esi užmirštas! Skaudu..:

Pasveikęs, tu vėl grįžti 'vei- 
kiman, imi dalyvumą su tais 
pačiais žmonėmis, kurie nepa-
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kyti tų adresų, kurie to verti. 
Pats gi, prisipažįstu, gavau 
lekciją, kaip pažinti ir atskir- 

draugus nuo ne draugų.
A. Dambrauskas.
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Biskutis iš Prof. Dr. K.
• Pakšto Prakalbų

Vasario 17 buvo surengtos 
nekuriu katalikiškų draugijų 
prakalbos paminėjimui 2 2 
metų nuo atgavimo Lietuvos 
nepriklausomybės.

Susirinkimą atidarė parapi
jos chorelis su Lietuvos ir 
Amerikos himnais. Chorelis 
mažiukas, bet susideda iš gra
žių merginų ir vaikinų; dai
nuoja silpnokai, bet galės iš
mokt ir geriau.

Iš kalbėtojų, pirmiausia kal
bėjo vietinis kunigas S. Sto
nis, išreikšdamas džiaugsmą, 
kad Lietuva šiemet apvaikš- 
čioja 22 metu savo nepriklau
somybės, turėdama sostinę 
Vilnių. Bet vengė pasakyt, 
kad Vilnių Sovietų Sąjungos 
Raudonoji Armija atėmė iš 
Lenkijos ponų ir grąžino Lie
tuvai. .Abelnai, kun. Stonio 
prakalba buvo trumpa ir šva
ri, tai yra, be užgauliojimo.

Antras kalbėjo prof. Dr. K. 
Pakštas, jeigu jį galima taip 
pavadinti. Jis kalbėjo ilgai ir 
neapsakomai nuobodžiai. Aš 
pirmą sykį girdėjau jį kal
bant, ir stebėjausi, kaip jis iš
drįsta nešiot daktaro ir pro
fesoriaus titulą. Sakėsi moki
nąs Lietuvoj jaunuolius, žin- 
geidu būtų matyti, kokie tie 
jo studentai. Visa jo prakal
ba buvo tikras mišinys ir sa
vęs pasigyrimas. Beje, dėjo 
dideles pastangas pašmeižt 
Sovietų Sąjungą, bet ir tas ne
vyko, nes perdaug žioplai me
lavo.

Pabaigus jam tą mali-malie- 
nę, iš publikos buvo duota ke
li lengvučiai klausimėliai, bet 
nei į vieną nepajėgė atsakyt. 
Tai toks iš jo profesorius.

Prakalbų rengėjus irgi rei
kalinga pabart. Juk jūs žino
te, kad L. A. Ūkėsų Kliubas 
kvietė visas Bayonnės lietuviš
kas draugystes bendrai ap- 
vaikščiot Lietuvos 22 metų 
nepriklausomybę, bet jūs at- 
metėt 3 dideles draugystes, 
kaip tai, L. A. Ū. Kliubą, LDS 
26 kuopą ir LLD 212 kuopą. 
O savo plakatuose kalbate vi
sų lietuvių draugijų vardu. 
Tai labai nelogiška taip da
ryti ' Prakalbose Buvęs.

Office Phone _ Inside Phone
EVergreen 8-1090 EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY AND NIGHT

RHEA

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

i ■ Vapor Room, 
. 11 Room, Large

yL 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. in. to 
11 p. in. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Tliurs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night



LIETUVIŠKAM MONOPOLYJ

ant

Są-

Paterson, N. J
J

s

kuo- 
“Vis 
roles 
pats

aptart.
(43-45)

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

Gaminam valgius ir 
turime Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

DARBO NEPARTINĖS 
. LYGOS VEIKLA

kalbos
6 mė-

mūsų žmo- 
kur turėjo 
šis paren- 
taip, kaip

atei- 
di- 

plie-

Lukas, Sckr.
LOWELL, MASS.
Darb. Kliubas rengia va-

24 d. vasario, ,7:30 v. V.

ADF VADŲ TRIKSAI 
NEIŠDEGĖ

susirinkime pasiimti. — V.
(43-45)

kurį būtų atimta vals- 
pašalpa streikuojan- 

darbininkams. Taipgi 
raportuota iš minimos

Kalbės Wm. Fosteris 
šio miesto darbininkai 

šiaip pažangūs žmonės

N. S. PITTSBURGH, PA.
Ketvirtadieni, vasario 22 d., yra 

šaukiamas nepaprastas partijiečių 
susirinkimas, 7 v. v., 1320 Medley 
St. Turime svarbių dalykų išrišti ir 
naujų patvarkymų, todėl yra kiek
vieno nario pareiga dalyvauti. — 
Fin. Sckr. (43-45)

CAMBRIDGE, MASS.
A. L. M. Kliubas rengia “šiurum- 

burium” su užkandžiais ir gėrimais. 
Įvyks vasario 24 d., 7:30 v. v., 40 
Prospect St. Bus gori muzikantai. 
Kviečiame dalyvauti. — M. Stasienė. 

(44-46)

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levundauskai

UNDERTAKERS

se-
ge-
su

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona.' Taipgi ke-

rengia
Lietuvos Ne-

vis tiek negali 
naudotis 
savo or- 
diskredi- 
komitetą

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Politinio 

ryšio susirinkimas įvyks vasario 23 
d., penktadienio vakare, 7:30 vai. 
Piliečių Kliubo Svet., 12 Vernon St. 
Visi atstovai dalyvaukite, nuo tų 
draugijų, kurios priklauso prie Sąry
šio. Turime svarbių reikalų 
— J. J. Žalimas. Rašt.
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GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Lowell 
karionę, 
Kliubo Svet., 338 Central St. Ši va-, 
karionė bus nepaprastai gera, nes; 
ruošia kliubietės. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės svečius dalyvau-J 
ti, linksmai laiką praleisti.

(45-46)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., moterų skyriaus, 

rankdarbių vakaras įvyks vasario 23 
d., 7:30 v. v., Liet. Svet., 29 Endi
cott St. Kviečiame svečius dalyvauti, 
pasižiūrėti gražių rankdarbių. — A. 
W. (43-45)

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks- 

23 d. vasario, 7:30 v. v., Jurginėj 
Svet., 180 New York Avė. Draugai, 
būtinai dalyvaukite šiame susirinki
me ir atsiveskite naujų narių. — 
Sckr. 1 * s (43-45)

Ketvirta#. Vasario 22, 1940’

Clevelando Kronika
ir 
su 

džiaugsmu kalba apie būsian
čias d. Wm. Fosterio prakal
bas, kurios įvyks kovo 10 d., 
2-rą valandą po pietų, Public 
Auditorium patalpoje, 
siems yra žinoma, kad 
viai darbininkai sudarė 
džiumą dirbančios jėgos
no industrijoj prieš pereitąjį 
Pasaulinį Karą. Anais laikais 
plieno industrijos darbininkai 
kovojo prieš savo išnaudoto
jus. Tai jų didžiai kovai-strei- 
kui vadovavo jų ištikimas 
draugas ir vadas, d. William 
Foster. Darbininkai gerai at
simena jį ir gerbia.

W. Fosteris kalbės pas mus 
apie imperialistinį karą ir dar
bininkų kovas prieš kapitalis
tus; taipgi apie Wall Streeto 
ir Roosevelto administracijos 
pasimojimus prieš šios šalies 
darbininkų klasę.

Mord. Bauman, garsus dai
nininkas, dainuos įvairių tau
tų liaudies dainas. Jis čionai 
pasirodys pirmu sykiu. Nepra
leiskite progos jį neišgirdę.

Bus ir daugiau įvairumų bei 
kalbų.

Visi darbininkai turėtų su
eiti į šį svarbų mitingą-prakal- 
bas, kad pareikšti savo balsą 
už taika, už civiles teises ir 
darbus. Reporteris.

Koncertas ir Masinis Mitingas
Nedėlioj, vasario 25 d., į- 

vyksta didelis koncertas Lie
tuvių Svetainėje, 6835 Supe
rior Ave. Prasidės lygiai 5:30 
vai. vakare. Koncertą rengia 
vietinė lietuvių komunistų 
kuopa.

Programa bus įvairi ir ge
ra. Kalbės lietuviams gerai 
žinomas draugas A. R. Onda. 
Jo prakalba bus apie dabar 
einantį Europoj karą. Dainuos 
Lyros Choras. Tarpais bus 
kvartetai ir solistai. V. Valu
kas ir sūnūs dainuos pirmą 
sykį Clevelande. Solo dainuos 
Anna Kozak, šokikė Ruth ši
linis, šoks “tap dance.”

Joe Palton ir Jeanette 
Johnson vadovaus Lyros Cho
rą ir visas dainininkų grupes. 
Orkestrą grieš šokiams po va
dovybe Joe Naverskio.

Taigi šio koncerto progra
ma bus gera ir naudinga vi
siems. Todėl prašome visus 
atsilankyti.

Masinis Mitingas

Kovo 10 d. b%us masinis mi
tingas Public Auditorium Mu
sic Hali, žymiausiu kalbėto
jam bus Wm. Z. Foster. Pro
gramoj bus žymus daininin
kas tenoras Mordecai Bau
man. Jis dainuos keturiose 
kalbose. Prakalbos yra ren
giamos prieš karą. Todėl yra 
svarbu visiem dalyvauti šiame 
mitinge.
LDS Kliubo Atidarymo Balius 

šeštadienio vakare, vasario 
24 d., bus šaunus balius LDS 
Kliubo atidarymui. Visi kliu
bo nariai atsilankykite į šį ba
lių, atsiveskite ir savo pažįs
tamus. Kliubas naudos Liet. 
Darbininkų Svetainę, 920 E. 
79th St., tap pat ir savo kam
barius šiame baliuje. Kliubo 
kambariai yra po numeriu 
930 E. 79th St. Prašome visų 
atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti su pažįstamais.
Iš Atsibuvusio LDS ‘Valentine’ 

Paręngimo
• t

Vasario 17 d. Clevelando ir 
Collinwood LDS kuopos turė
jo parengimą, kuris gerai pa
vyko. Balių surengė jaunuo
liai, todėl visa publika buvo 
jaunimo, suaugusių žmonių ne 
daugiausia buvo. Abelnai pu
blikos buvo pilna svetainė ir 
visi, kaip jaunieji, taip ir 
nieji linksminos prie gana 
ros orkestros,' kuri griežė 
mažom pertraukom.

Vienas labai svarbus trūku
mas, tai kad tokiame smagia
me parengime neduodama nei 
trumpiausios programos nė jo-

kiu klausimu. Jaunuoliai, turė
dami gerų spėkų, galėtų duo
ti programą LDS reikalais ar 
bent kokiu kitu reikalu. O tai 
būtų naujas ir didelis dalykas 
kaip jauniems, taip ir senie
siems. Be abejonės, laikui bė
gant, bus bandoma ir progra
mą duoti panašiuose parengi
muose.
Iš Atsibuvusio LLD Parengimo

Vasario 4 d. LLD trys 
pos perstatė komediją 
Pamokyti.” Artistai savo 
labai gerai išpildė, nors
veikaliukas ne taip labai žin
geidus. Artistai lošime daly
vavo sekami: B. Galinauskai- 
tė, O. Gendrėnienė, O. Stri- 
peikiutė, C. Gendrėnas, J. Va
siliauskas, B. Naunchikiutė, 
V. Zamliauskas, A. Linsevi- 
čius, P. Lew-is ir Izabela Le
wis.

Pertraukoj buvo pakviestas 
kalbėti drg. Jagminas. Buvo 
mintis, kad d. Jagminas kal
bės tiktai laikraščio “Vilnies” 
jubiliejaus reikalais, bet kal
bėtojas savo prakalbą didžiu
moj pašventė prieš karą. Pra
kalba buvo labai interesinga 
klausytojams.

Buvo renkamos aukos dėl 
laikraščio “Vilnies”. Surinkta 
9 dol. Publikos nedaug buvo. 
Turbūt todėl, kad 
nes iš vakaro kai 
parengimus. Todėl 
girnas nenusisekė 
turėjo nusisekti.

CIO Unijos Disciplina ir Narių 
Demokratinės Teisės dėl Lais
vės Žodžio už Unijos Ribų.— 
Prez. Rooseveltas. ir CIO Lo- 
kalo 75 Narių Nusistatymas 
dėl Jo Vedamos Politikos Ka

ro Klausimu ir 1940 m.
Budžeto Skyrimo 

Vasario 17 d. įvyko UTW 
Text. CIO Local 75 narių su
sirinkimas.

Perskaičius praeito narių 
susirinkimo ir trijų mėnesių 
lokalo veikiančio komiteto 
protokolus, taipgi išklausius 
organizatorių raportus, eita 
prie jų diskusijų (^varstymo) 
ir jų priėmimo. Ir štai kas 
pasirodė: Vienoje dirbtuvėje 
Amerikos Darbo Federacijos 
prisiųsti organizatoriai, kad 
sukelt suirutę tarpe CIO Lo
kalo 75 narių, .susirado sau 
keletą pasekėjų ir su bosu 
pasirašė neva sutartį, kad jo 
darbininkai ves visus reikalus 
per ADF. Bet CIO tam pa
sipriešino. Reikalas atsidūrė 
pas bepartyvį čermaną. Pasta
rasis išsprendė, kad šios dirb
tuvės reikalai turi būt veda
mi per CIO, o ADF kontrak
tas turi būt panaikintas. Dėl. 
to, žinoma, ADF geruoju iš 
dirbtuvės nesitraukė. Tuomet 
CIO pasiuntė savo darbininkus 
į dirbtuvę ir prašalino ADF 
pasekėjus iš darbo.

Ir dėl šio įvykio kilo visokių 
nuomonių. Vieni užgyrė CIO 
žygį, o kiti pasmerkė. Tūli 
nuėjo tiek toli, kad būdami 
Lokalo 75 nariais pradėjo lo
kalo pildantįjį komitetą ir net 
visą CIO uniją vadinti skebų 
organizacija ir streiklauže, 
nelaukdami lokalo susirinki
mo.

Lokalo Taryba pareikalavo, 
kad tie nariai sustotų šmeižę 
uniją ir užsidarytų burnas. 
Kiti sustojo, bet vienas dar 
aršiau pradėjo pult uniją. 
Tai tuomet lokalo taryba šį 
narį nubaudė $25 ir suspen
davo ant 6 mėnesių. Bet ir 
tuomet tas narys (M. L.) ne
pripažino lokalo tarybos au
toriteto. Pasiliko sau “teisę” 
atakuot lokalo tarybą ir ape
liuot į narių susirinkimą, kad

jį neteisingai lokalo taryba 
baudžia, tai esąs “pasikėsini
mas and demokratinių teisių 
ir užgniaužimas laisvės žo
džio.”

Bet lokalo narių susirinki
mas, išklausęs savo tarybos 
nuosprendį, jį ųžgyrė ir pali
ko minimą narį po bauda, 
neleisdami jam apeliuot narių 
susirinkimui dėl tos priežas
ties, kad tas narys nesiskaitė 
su lokalo tarybos nuospren
džiu.

Susirinkimas pasisakė, kad 
nubaustasis M. L., nesiskaity
damas su lokalo tarybos nuo
sprendžiu, laužo CIO konsti
tuciją ir tokiu savo žygiu 
griauna pačią uniją.

Jei M. L. būtų priėmęs lo
kalo. tarybos nuosprendį, kad 
ir su protestu, reikalaudamas, 
kad jam būūtų palikta teisė 
apeliuot į narių susirinkimą, 
tai tuomet narių susirinkimas 
būtų leidęs jam apeliuot ir 
būtų svarstę šią pabaudą. 
Bet M. L. to nepadarius, jis 
susirinkimui apeliacijos teisės 
nustojo.

Ar šis lokalo narių nuo
sprendis yra laisvės . žodžio 
atėmimas ?

Atsakymas, ne.
Nežiūrint, kiek unija ar bile 

organizacija yra demokratiš
ka ir kiek nariai turėtų teisę 
žodžio laisvės, 
leisti savo nariam 
tiek laisvės už bile 
ganizacijos ribų, kas 
tuotų jos veikiantįjį
ir griautų pačią organizaciją 
iš lauko pusės.

Jeigu bile narys mato ar 
mano, kad organizacijos vado
vybės žygiai, jo supratimu, 
netinkami, tai jis turi ateiti ar 
tai į vadovybės ar tai į narių 
susirinkimą ir tenai pakelti 
tuos klausimus dėl išrišimo vi
sų, jo supratimu, esamų ne
tikslumų. Narys gi, davatkiš
kai bambėdamas už organi
zacijos ribų prieš organizaci
ją, ne tik kad nepasitarnauja 
savo organizacijai, bet tiesio
giniai ar netiesioginiai kelia 
visuomenės sentimentą prieš 
organizaciją ir su tuom tik 
pasitarnauja savo klasiniams 
priešams. Todėl ne tik uni
jos, bet ir bile organizacijos 
sųdraudimas savo narių nuo 
prieš organizaciją bumbėjimo 
už organizacijos ribų, o jei 
sudraudimo neklauso, tai ir 
pabaudos uždėjimas, nėra už
draudimas laisvės žodžio, bet 
pasitarnavimas organizacijai 
ir pačiam bumbėtojui. Juk 
organizuoti žmonės turi iš
mokti rišti organizacijose ne
tikslumus kultūrišku būdu or
ganizacijų susirinkimuose, o 
ne diskredituodami organiza
ciją kur nors užkampiuose.

Lokalo organizatoriai rapor
tavo, kad audimo darbas ant 
“rayonų” kai kuriose šapose 
net ant trijų pakaitų eina, 
bet ant šilko tai labai slob- 
nai dirba, todėl bedarbių skai
čius neina mažyn.

Buvo pakeltas Klausimas, 
kad priimti rezoliuciją už 
Roosevelto kandidatūrą ant 
prezidento trečiam terminui. 
Prieš tokios rezoliucijos priė
mimą balsavo trys ketvirtada
liai narių. Vadinas, Roosevelto 
budžeto nukapojimas Ameri
kos didžiumos liaudies gyve
nimo lygmalos bei gerbūvio 
pakėlimui, o didinimas kari
nių išlaidų ir teikimas senai 
finų valdžiai paskolos, prieg 
tam, ir neišėjimas prieš sky
rimą pinigų Dies’o raganų 
gaudymo komitetui, muša po
no Roosevelto autoritetą or
ganizuotų darbininkų akyse ir 
pastato jį vienon eilėn su vi
sais reakcionieriais, nežiūrint, 
kad Rooseveltas per savo 
Naująją Dalybą suteikė dar
bininkam ir apčiuopiamų len
gvatų.

Tad Roosevelto išrinkimas 
ant prezidento trečiam termi
nui labai abejotinas.

Toliaus buvo raportuota iš 
Darbo Nepartinės Lygos įvy
kusios konferencijos Trenton, 
N. J., kad Lyga užprotestavo 
N. J. valstijos gubernatoriui ir 
jo administratoriui ir kad bu

vo panaikintas bilius, kuris 
buvo įneštas valstijos seimeliu, 
pagal 
tijinė 
tiems 
buvo 
konferencijos apie DNL veda
mas kovas už darbo liaudies 
reikalus abelnai ir sveturgi- 
mių teisių gynimą Amerikoje.

Raportas su užgyrimu pri
imtas, ir raginta unijistai sto
ti į DNL dėl atmušimo reak
cionierių pasikėsinimo 
darbo liaudies reikalų.

šį rašinį sužiniai išplėšiau, 
kad nors paviršutiniai suteikus 
žinių organizuotiem darbinin
kam, o ypatingai patersonie- 
čiam, kur ir kada rišti orga
nizacijos reikalus, kad nepa- 
pultumėte į. bereikalingus iš
sišokimus. J. Bimba.

Vilnius. — Lietuvai atite
kusiame Vilniaus krašte ser
gantiems džiova ir kitomis 
plaučių 1 ig o m i s sanatorijų 
nėra, nors tinkamų vietų to
kioms sanatorijoms yra labai 
daug. Kadangi Varėnos sana
torijoje vietų nėra, tad numa
tyta Vilniaus krašte įrengti 
dar vieną sanatoriją.

Vilnius. —Vilniuje paskelb
tas įsakymas, kad knygynų ir 
viešųjų skaityklų vedėjai gali 
būti tik Lietuvos piliečiai, žo
džiu ir raštu moką lietuvių 
kalbą. Dabar dauguma knygy
nų vedėjų valstybės 
nemoka. Jiems duotas
nėšių terminas kalbai išmok
ti. Po to laiko jie turės ekza- 
menais įrodyti, kad lietuvių 
kalba moka ir žodžiu ir raštu.v

Vokiečiai Grąžina Vilniečius
Vokiečių įstaigos jau grąži

na arba sutinka grąžinti visus 
tuos bu v. Lenkijos karius, ku
rie yra kilę iš Vilniaus srities. 
Kai kurie Vilniaus srities kili
mo lenkų belaisviai, nesulauk
dami to grąžinimo, ne kartą 
yra mėginę iš Vokietijos nele
galiai pabėgti į Lietuvą, kad 
nereiktų toliau belaisviu likti. 
Dažniausiai tokie belaisviai 
sugaunami dar nepasiekus 
Lietuvos sienos ir dar bau
džiami.

PRANEŠIMAI E KITUR
BALTIMORE, MD.

Sekmadienį, vasario 25 d. įvyks 
prakalbos, Lietuvos Nepriklausomy
bes Apvaikščiojimas. Kalbės J. Ga- 
siūnas, “Tiesos” redaktorius iš 
Brooklyn, N. Y., Lietuvių Svet., 851 
Hollins Street, pradžia 7:30 v. v. 
Kviečiame lietuvius dalyvauti, šia
me susirinkime minėsime Lietuvos 
Nepriklausomybės 22 m. sukaktį.— 
Rengėjai. (44-46)

PHILADELPHIA, PA.'
Visuotinas Organizacijų susirinki

mas įvyks sekmadienį, 25 d. vasario, 
2:30 vai. po pietų. 735 Fairmount 
Avė. Susirinkime aptarsime svar
bius reikalus. Po susirinkimo bus 
diskusijos, temą patys pasirinksime. 
Albertas Merkis išduos raportą iš 
Washingtono Jaunuolių Kongreso. 
Todėl kviečiame visus dalyvauti. 
(44-46)

CLEVELAND, OHIO
Koncertas, prakalbos ir šokiai. — 

Rengia Lietuvių Komunistų kuopa, 
sekmadienį, vasario 25 d., Lietuvių 
Svetainėje, 6835 Superior Ave. Pra
sidės 5:30 vai. po pietų. Bus turtin
gas programas. Kalbės žymuš kal
bėtojas d. A. R. Onda, apie naujau
sius Europos įvykius. Dainuos Lyros 
Choras ir jo solistai. Dainuos žy
mūs dainininkai iš rytinių valstijų, 
V. Valukas ir sūnūs. Eleanor Veri- 

*kas solo. Ruth Šilinis tap dance, ir

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

ketvirtadienį, vasario 22 d., 8 v. v., 
Kliubo Svet., 376 W. Broadway. 
Katrie dar nepasimokėjote už 1939 
m. duokles, malonėkite užsimokėti, 
taipgi ir už 1940 m. duokles. Ka
trie dar knygų negavote, galėsite 
šiame 
Sekr.

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Moterų Pažan
gos Kliubo susirinkimas įvyks va
sario 22 d., Draugijų Svet., 4097 
Porter St. Po. susirinkimo turėsime, 
užkandžių ir arbatos, taipgi bus ir 
Banko, skirsime dovanas laimėto
joms. Bus jau du metai kaip kliu
bas gyvuoja, todėl kviečiame nares 
ir pašalines dalyvauti kliubo gimta-. 
dienio pramogoj. Pradžia 7:30 v. v.
— K. Lakomaski, Sekr. (43-45)

T

Penkias puslapis

bus gera muzika šokiams. Todėl 
nuoširdžiai • kviečiame visus atsilan
kyti — pasigėrėti koncertu ir pa
klausyti gero kalbėtojo. — Komisi
ja. (44-46)

SPECIAL!
REPUBLIC Maryland valstijos, grynų rugių 

degtine, 3 metų senumo
90 proof. Kvorta $2-09

Pint $J.O7
Imant 12 kvortų, 10% nuolaidos

Republic Liquor Store
415—17 Keap St. arti Grand St. Brooklyne
Tel. EV. 7-2089 Lie. L-72

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

BAYONNE, N. J.
Liet. Am. Ūkėsų Kliubas 

prakalbas, paminėti 
prigulmybės 22 m. sukaktį. Liberty [ 
Hali, 329 Broadway. Trečiadienį, 21Į 
d. vasario, 7 v. v. Išgirsite svarbius 
dalykus apie Lietuvą ir kitus įvy
kius. Kalbės A. Bimba, iš BrooklynoJ 
Dainuos Elizabetho Bangos Choras, 
vad. Klimaitės ir A. Višniauskas. 
Įžanga veltui. — Kviečiame daly
vauti. — Kom. (43-45)

ELIZABETH, N. J.
Kadangi LDS 23 kp. susirinkimas' 

praeitą trečiadienį, vasario 14 d., j 
neįvyko iš priežasties labai blogo 
oro, tai dabar įvyks ketvirtadienį, , 
vasario 22 d., 8 v. v. LDP Kliubo,1 
408 Court St. Draugai, būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes. 
bus nominuojami kandidatai į Cen
tro Valdybą. — V. K. Sheralis, | 
Sekr. (43-45)

WORCESTER, MASS. Uld.nl ciuoiid, tiuoiia, v^aiuii n idiom uuuiid. A __
Sekmadienį, vasario 25 d., 11 vai. Įpama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 

ryto įvyks LLD 11 kp.. susirinkimas, ikėksu-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
daug svarbių naujų dalykų aptarti, j Coffee Cake, Buttei Cake, Bunke^ u Spice Cake, Stollen 
— J. M.

cipta! LI. I -- ---------->

(45-47) |Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.
Siunčiamo duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N.

BAR ir GRILL 
Lietuvių Restaurantas 
Wne

ILCquor#
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Under taker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

337 UNIQN AVĘNUE 
BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

I IAI VM W Irti VW W VW WW W tfM W WIAI IAI IAi KM W W VU IAi

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

Darbininkų Mokyklos 
Prelekcijų Pakaitos

Wienerj Nuteisė Du 
Metus Kalėti

Viena Pagimdžius— 
Rasta Pusgyvė

Albanėj senatas 
Nunan Bilių, kuriuo 
miesto Transportacijos 
bos samdiniams leis 
dienų per metus išlikti
bo laiko ligos be atrok avimo 
algos.

užgyrė 
einant 
Tary- 
12-k ą 

iš dar-

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

manoma, 
iš žymiau-

Pereito antradienio vakarą, 
kurion tik salėn nepasisuksi, 
visur susiduri su menininkais, 
veikalo “Lietuva” vaidylomis, 
dainininkais, šokikais, muzi
kantais, kostiumų ir scenos 
rengėjais. Tai ne pirmas toks 
vakaras. Veikalui ruošiamasi 
jau nuo seniai ir 
kad tai bus vienas
šių meno kūrinių šį sezoną.

“Lietuva” bus
Lietuvos nepriklaus o m y b ė s 
sukakties minėjime šį sekma
dienį, vasario 25-tą, 4:30 po 
pietų, Labor Lyceum salėj, 
949 Willoughby Ave. Vaidini
me dalyvaus Aido Choras ir 
Aidbalsiai, taipgi grieš Stygų 
Orkestrą.

Rengkitės visi ten dalyvaut, 
pakvieskite savo draugus ir 
pažįstamus, kad ir jie pasi
grožėtų gražia programa, pa
minėtų lietuviams svarbią su
kaktį ir paremtų brolius vil
niečius. Rengia bendrai di
džiosios darbininkiškos orga
nizacijos.

suvaidinta

Darb. Mokykla skelbia, kad 
vasario 24-tos popiečiui skir
toji Jerome’s prelekcija apie 
“Intelektualus, Karą ir Komu
nizmą” nukeliama į kovo 23- 
čią, o vasario 24-tą, 2:45 
po pietų, Harry Martel duos 
prelekcija apie “Darbą ir Ka
rą.” Martel yra kailiasiuvių 
unijos žymus darbuotojas ir 
unijizmo reikalais patarėjas- 
lektorius Darb. Mokykloj.

Prelekcija bus. Irving Pla
za, Irving Pl. ir 15th Street,

Misteriška Saužudyste 
ir Mušeikystė

primuštas.
priežastys dar ne- 
tačiaus spėjama, 
turėti ką bendro

Aido Choro Nariams
Vasario 22-ros vakarą, ly

giai 7 vai., Labor Lyceum, 
įvyks generalės repeticijos su 
veikalo “Lietuva” vaidylomis. 
Visi dalyvaukite.

Mary Brown, Pirm.

MIRĖ
Franciškus Lapnickas, 67 m. 

amžiaus, 31 Boerum St., mi
re vasario 18 d. Kūnas pa
šarvotas Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand Street. Palaido
tas vasario 21 d., Šv. Kryžiaus 
kapinėse.

—o—
Henry Roth, 55 m. amž., 

648 Grand St., mirė vasario 
19 d., Midwood ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas graboriaus

John T. Geery, buvęs bran
gių dailės kūrinių prekyvie
tės finansų sekretorius, perei
tą pirmadienį nusižudęs, o bu
vęs jo firmos dalininkas ir 
prezidentas, Milton B. Logan, 
pavojingai

Nuotikio 
išaiškintos, 
kad galėjo
su firmos byla. Logan ir Gee
ry prieš pustrečių metų ben
drai nusipirko bloko ilgio dai
lės ' galeriją prie Madison 
Ave. ir 57th St., N. Y. Per
eitą pavasarį jie tapo pa
traukti teisman kaltinant $65,- 
000 suktybėj. Kadangi Geery 
palikta nota sako, jog jis “gy
venęs pragare nuo pereito ge
gužės mėn. dėl keno nors pri- 
gavystės,” tad ir menama, 
kad visa misterija surišta su 
bizniu ir byla.

Primuštasis Logan, sakoma, 
pripažinęs tūlą John (Red) 
Poggi 
Poggio 
skįlbęs 
laikais.
su Geery buvęs susiėjęs biz
nio reikalais pasitarti ir išėjus i 
iš restaurano jie sutikę Poggį, 
kurį Geery perstatęs savo 
draugu. Poggi pasisiūlęs pa-

kaipo jo primušėją. 
brolis Louis buvęs pa- 
mušeika prohibicijos 

Logan sakęs, kad jisai

Bieliausko koplyčioj. Bus Pa-jVežėti, bet bijąs vairuoti per
laidotas vasario 22 d., Ever
green kapinėse.

—o—
Fred Holash, 50 m. amž., 

38 Johnson Avė., mirė vasario 
19 d. Kūnas pašarvotas gra
boriaus Bieliausko koplyčioj. 
Bus palaidotas vasario 22 d., 
Alyvų kalnelio kapinėse.

Laidotuvių apeigas prižiū
ri graborius Matthew P. Bal
las (Bieliauskas).

. Pridėta $1,620,000 
Orporto Reikalams

Majoro LaGuardijos specia
liai sušauktam Miesto Tarybos 
posėdyj pereitą antradienį iš 
naujo atidarytas miesto bu- 
džetas ir jin dadėta majoro 
reikalaujamos paskyros mies
to orporto reikalams. Iš mi
nėtos sumos $1,350,000 eisią 
statybai orlaiviams pastolių, o 
kiti—statyt orlaivių mechani
kams mokyklos bildingą.

Miegas Ne Griekas
“Miegas nėra prasikaltimu, 

jeigu pasitaiko užmigt ir sub- 
vėj,” pareiškė teisėjas Morris 
Rothenberg atvedus teisman 
aktorių Harold Leonard, ku
ris buvo areštuotas radus mie
gant IRT subvės paskutinėj 
stotyj, White Plains. Jis ak
toriui patarė sakytis nekaltu 
ir bylą išmetė, taipgi įsakė su
naikinti jo pirštų nuotraukas.

lietų. Geery paėmęs vairuoti, 
O Poggiui liepęs sėsti su Lo- 
ganu. Pavažiavus, Poggi su 
buože smogęs jam galvon. 
Jiedviem besivaržant už buo
žę durys atsidariusios ir jis 
iškritęs lauk, o Geery su Pog4- 
gi nuvažiavę sykiu.

Geery, kaip liudijo jo žmo
na, sugrįžęs viešbutin krau
juotas ir sakęs, kad jiedu abu 
su Loganu mašinoj buvę ūmai 
sumušti. Kada šeimyna ir 
draugai patarė raportuot po
licijai, jis tą padaręs, bet pas
kui, sugrįžęs namo, nusišo
vęs. t

Policija mano, kad Logan 
galėjęs būt tiksliai išstumtas 
iš mašinos, manant, kad jį už
važiuos kita mašina ir atro
dys, kaip auto nelaimė.

Logan sakęs, kad jis jau 
prieš keliąs savaites nužiūrė
jęs esąs pavojuj. Kartą Gee
ry jį pasišaukęs į savo ofisą 
vakariniam pasitarimui. . Ei
nant subvėn, Geery atsiminęs 
palikęs laikrodėlį. Gi jam nu
ėjus laikrodėlio, tūlas nepažįs
tamas vyras Loganą nustū
męs ’laiptais. Logan manąs, 
kad tai buvęs tas pats, kuris 
jį dabar sumušė.

Logan ir Geery prieš pra
dėjimą šio bendro biznio buvę 
geri draugai.

Apie $1,000 nikeliais ir de
šimtukais išsikraustę iš sau
giosios šėpos šv. Franciškaus 
bažnyčios klebonijoj, 6th Avė. 
ir President St.

Jungtinių Valstijų Distrik-* 
teisėjas John C. Knox mu

dviem 
kaltinant

to 
teisė William Wiener 
metam kalėjimo,- 
pasporto tech n iš kūmuose,
taipgi rekomendavo deporta
ciją.

Prieš mėnesį laiko Earl 
Browder, Am. Kom. Partijos 
generalis sekretorius, buvo nu
teistas keturiem metam kalėji
mo, kaltinant dviem punktais 
panašių kaltinimų. Wieneriui, 
Kom. Partijos finansų sekre
toriui, kaltintam 1 punktu, 
skirta du metai. Wienerj nu
teisė taip vadinama “blue rib
bon džiūrė,” sudaryta iš fi- 
nansierių ir industrialistų, ku
riems šioj karo isterikos ga
dynėj labai pravartu pastumt 
iš kelio komunistus.

Kuomet Wienerio advokatai 
Fowler ir Aronow prašė tei
sėjo atsižvelgt į Wienerio ge
rą reputaciją susiedijoj, taipgi 
į faktą, kad pasportų tech
niškumai nebūdavo aštriai 
baudžiami praeityje, teisėjas 
advokatams pasakė:

“Laikais, kaip šie, esant ka
rui pasaulyje, mes turim pa
laikyt Amerikos pasportą

Wienerio gynėjai skelbia 
apeliuosią. O komunistų tei
sėms gint komitetas iš naujo 
pakartojo reikalą skubiai su
kelt fondą kaucijoms ir toli
mesniam bylų vedimui, 
gint Amerikos gynėjus 
karo.

k a d 
u on

Nerado Bomby
Cunard White Star linijos 

garlaiviui Britannic pribuvus 
portan kažkas telefonavo po
licijai, kad laivas būsiąs iš
sprogdintas bombomis. Bent 
20 detektyvų nusiskubino ant 
laivo, bet bombų nei bombi- 
ninkų nerado. Pastatyta sar
gyba.

Sniego ir ledų pasekmėj 
mieste sužeista-susižeidė 295 
asmenys. Tai tiek raportuota, 
o kur mėlynės tų, kurie apie 
jas niekam neraportavo.

Mrs. Alice Barrett, 46 m., 
iškrito ar iššoko iš apartmen
to šeštam aukšte prie 1571 
Undercliff Ave., Bronx. Užsi
mušė. Ji buvus neseniai sugrį
žus iš sanatorijos.

Taksėse radio Broadway 
Prekėjų Sąjungos pavadintas 
triukšmadariu ir pareikalauta 
taksikams uždraust vartot ra
dio.

Teisėjas Irving Ben Cooper 
pasisakė arštriai bausiąs gem- 
blerius ir kelis jau nubaudęs 
iki $500 piniginės ir 90 dienų 
kalėjimo -baudos.

Fannie Schiffman, 53 me
tų, tapo užmušta, ir jos drau
gė S. Maenam, 27 m., sunkiai 
sužeista užgavus gatvekariui 

prie 
Ave-

einant skersai gatvę 
Rockaway Parkway ir 
nue N.

Paslydusiai mašinai atsimu
šus į taksę prie , Manhattan 
tilto sužeista du asmenys. 
Taksės vairuotojas išliko svei
kas.

Frank Blazek, W P A dar
bininkas, nuteistas m i r t i n 
už pasmaugimą - papjovimą 
Virginijos Bender, 18 metų, 
sužinojus ją ištekant už kito.

Dr. Harry G. Lytton, Jack- 
son Heights, nuteistas kalėti 
60 dienų už nelegaliai išdavi
mą receptų pirktis narkotikų.

Liaudies Mokykloj 161, 
Springfield, Queens, pereitą 
antradienį kilęs gaisras dik- 
čiai apgadino bildingą, kuris 
jau ir taip buvo laikomas 
gaisro sląstais. Trys šimtai 
tenykščių mokinių turės būti 
perkelti į kitas mokyklas.

Du jauni plėšikai atėmė iš 
II. C. Bohack krautuvių ko
lektoriaus $3,000 krautuvėj 
prie 1415 Neek Road.

Vagišiai pro apartmento 
langus, 395 Ocean Ave., iš
nešę Ednos Quigg $500 vertės 
kailiniua.

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

Mrs. Elizabeth Peters 
jus aplankyt savo seserį 
Hughes, 128 — 8th Avė., N. 
Y., rado ją be sąmonės su 
pusgyviu naujagimiu kūdikiu 
prie jos. Nusigandus, ji pa
šaukė policiją. Policistai prie 
kūdikio darbavosi per porą 
valandų, kol atgaivino, o mo
tina nugabenta šv. Vincento 
ligoninėn. Manoma pasveik
si an t.

Siunčia Vaikus į 
Valley Forge

nuė-
Mrs.

Or-Tarptautinis Darbininkų 
dinas New Yorke, panaši mūs 
Liet. Darb. Susivienijimui or
ganizacija, W a s h i n g*t ono 
gimtadienio proga siunčia 30 
v a i k ų ekskursiją į Valley 
Forge, į garsią istorinę Ame
rikos kovų už laisvę vietovę. 
Delegacijon parinkta visokių 
tautu ir rasiu atstovai. Būriai 
jaunučių delegatų prisidės 
Philadelphijoj. Ekskursijai va
dovauja assemblymanas Boc- 
cia.

Demokratas Lynch Laimėjo 
Specialius Rinkimus

Pereitą antradienį įvyku
siuose specialiuose kongres- 
mano rinkimuose 22-me kon
gresiniame d įstrik te laimėjo 
Walter A. Lynch, Demokratų 
Partijos žmogus, prieš Ar
thur D. Fisher, republikoną. 
Rinkta vieton neseniai miru
sio Edwardo C. Curley.

Lynch gavęs 8,246 balsus, 
Fisher—1,010.

Dvidešimtas dištriktas susi
deda iš dalies Manhattan iri 
dalies Bronx.

J. F. De Wald, brokeris, 
277 West End Ave., N. Y., 
rastas užsidusinęs carbon1 
monoxide dujomis savo maši-1 
no j. Jis buvęs pakviestas
prokuroro raštinėn pasiaiškint 
dėl tūlų biznio nereguliarišku- 
mu. c

Majoras paskyrė Knygyno 
Tarybon Paul Win d eis ir Ja
cob C. Klinck penkių metų 
terminams ir Joseph D. Allen 
nebaigtam pustrečių metų 
terminui.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris dirbti prie namų 

darbo ir prižiūrėti du vaikus: vieną 
3 metų ir antrą H/2 metų. Dėl dau
giau informacijų, kreipkitės po an
trašu :

WM. NORRIS,
1626 E. 37th St., Brooklyn, N. Y.

(45-47)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

SUSIRINKIMAI
MOTERIMS—BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Moterų Apšvietus Kliu- 
bo susirinkimas įvyks fi| ketvirtadie
nį, vasario 22-rų, lygiai 8 v. vak., 
419 Lorimer St. Narės ir ne narės 
kviečiamos atsilankyti.—Valdyba.

(44-46)

įvyks vasario 29 d., ketvir- 
7.30 vai. vak., Liet. Piliečių 
280 
Lis,

Union Ave., Brooklyn, 
ar snigs, susirinkimas

šios apylinkes lietuviai,

BROOKLYN, N. Y.
Perkeliamas buvusis skelbtas 

kriaučių bei pašalpinių lietuvių vie
šas susirinkimas, - kuris turėjo įvykti 
vasario 14 d., bet neįvyko dėl blogo 
oro. Jis 
tądien}, 
Kliube, 
N. Y. 
įvyks.

Gerbiami
ypatingai kriaučiai. Šis susirinkimas 
šaukiamas dėl įsteigimo lietuviško 
rūbų sandėlio (warehouse). Kiek
vienam siuvėjui turėtų rūpėti atei
ties kavalkas duonos, ir rūpėti da
bar. Maloniai kviečiu visus daly
vauti, senus, jaunus, vyrus ir mo
teris. Atsilankę sužinosite priežastį, 
kodėl norima steigti. Įžanga veltui. 
— Steigėjas Juozas Lugauskas.

(44-51)

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

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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

padarau 
pavciks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

Iš senų 
n a u 
lūs 
sudarau

U|S|gfp>>Kį r i k o n i š k a i s.
kalui e s a n t ir 

KUwMHD p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

ESTATE OF

BARRY P. SHALLINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

I
 Suteikiam garbingas laidotuves f*

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai | 

visose dalyse miesto
3 £
į Tel. Virginia 7-4499 k

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

(Kampas Roebling St.)

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

Titrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynu 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėj. j
Manhattan Liquor Store f

I Li

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

ų mtss y
Calvert's

"Special”

TM <Av(M Cft

didžiausias pasirinkimas visokių rusių gėrimų

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas lr už prieinamų kainų.

Vasąrio Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS
STUDIO COUCHES—KITCHEN SETS

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

LietiiviŲL Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

Mūsą inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokat .mus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom 

SIUTAI ir OVERKOTAI
Išparduodami dabar už 

1/3—vieną trečdalį 
originališkos kainos.

Naudokitės Mūsą Patogiu 10 Išmokėjimą Planu

c 
NARINS SONS

670 Grand St., corner Manhattan Ave.
Brooklyn, N. Y.

VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW

Mateušas Simanavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveitcrio stoties

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




