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Rašo R. Mizara.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $6.00
Brooklyne $6.00

Metams

Ruoškime žiemi
nes pramogas “Lais
vės” paramai. Jos 
yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Nuvykus j kokį miestą, man 
labai rūpi susipažinti su mū
sų jaunimo progresu. Grįžęs 
iš Bostono ir apylinkės, parsi
vežiau gražių įspūdžių iš to, 
kaip ten jaunimas žygiuoja 
pirmyn.

štai keletas pavyzdžių iš 
Montellos :

Marijona Mil tiny tė yra 
Brocktono majoro privatinė 
sekretorė; be to, ji puikiai 
dainuoja ir gražiai lietuviškai 
kalba. Ji padainavo masiniam 
mitinge, suruoštam 22 metų 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakčiai pažymėti.

Jaunų Vyrų Chorą vado
vauja gabus jaunas vyras 
Adolfas Krušas.

Moterų Kliubo Apšvietos 
Grupę (dainininkės) vadovau
ja Ona Mineikiūtė.

Antanas Vasaris smarkiai 
veikia, traukdamas jaunimą į 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimą.
. O jaunas vyras Samsonas 
šiomis dienomis tapo išrinktas 
prezidentu Brotherhood of 
Shoe and Allied Craftsmen 
unijos. Tai pirmas istorijoj at
sitikimas, kad paminėtoj uni
joj išrenkamas lietuvis prezi
dentu.

Stoughtone mes taip jau tu
rime puikaus jaunimo — di
delė LDS jaunimo kuopa, ku
rioj gražiai veikia jaunas vy
ras Alfonsas Kvederas ir kiti. 
LDS nariai Radvilai — gabūs 
vyrai. Vienas baigė gydytojo 
mokslą, kitas — mokytojo. 
Levų dukrelė gražiai progre
suoja muzikos moksle.

O vaistininko Povilo Jatulio 
sūnus, Bernardas, kuris dabar 
lanko universitetą, pradėjo 
mūsų spaudai straipsnius ra
šyti. Andai jo straipsnis apie 
vitaminus tilpo angliškam ‘L.’ 
skyriuj. Be abejo, tai tik pra
džia.

Patsai vaistininkas Jatulis 
yra pasinėręs įvairiuos užsi
ėmimuos. Jis yra filatelistas, 
—turi surinkęs daug retų ir 
brangių krasaženklių. Pas jį 
yra m i 1 ž i n i škas knygynas, 
daug retų lietuviškų žurnalų. 
“Kultūros” žurnalą jis turi 
nuo 1-mojo jo numerio—gra
žiai apdarytas, tvarkoj užlai
komas.

So. Bostono jaunimo veikė
jai, Olga Šukiutė, Pranas Ol- 
sonas ir jaunasis Sabulis man 
sakė, kad nesenai jų kuopa 
buvo surengusi šokius, kurie 
davė įryno pelno virš šimtą 
dolerių!

Vadinasi, šie jauni žmonės 
nori papildyti savo kuopos iž
dą, kad galėtų prisiųsti gerą 
delegaciją į Penktąjį LDS Sei
mą, kuris įvyks rugpjūčio mė
nesio pabaigoj Brooklyne.

Apie jaunimą būtų galima 
prirašyti tiek ir tiek. Turime 
daug ir gabaus jaunimo visur. 
Deja, ne visur jis yra įtrauk
tas į veiklą, ne visur jis už
kinkytas visuomenės darbui 
dirbti.

Bostono ir apylinkės lietu
viai nepasitenkinę “Keleivio” 
politika.

Visa eilė žmonių, su kuriais 
teko kalbėtis, juokus daro iš 
Maikio organo ir jo manner- 
haiminės demokratijos.

Man vienas draugas pasa
kojo, kad Bagočius, kalbėda
mas Norwoode apie Suomijos- 
Sovietų konfliktą, prilygino 
Helsinkio valdžią prie mažos 
mergaitės su saldainiu ranko
je. Girdi, Sovietai negerai da
rą, kad norį tą saldainį iš 
“mažos rnergaitės”. atimti.

Palyginimas, aišku, nevy
kęs. Mannerheimo valdžią rei-
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Anglija Parodo, Kad 
Ji Gausiai Remia 
Helsinkio Suomiją
London. — Helsinkio 

Suomijos atstovas Anglijai, 
G. A. Gripenberg vėl atsi
šaukė į užsieninį Anglijos 
ministerį Halifaxa greičiau 
duot Suomijai karinės pa
galbos. Gripenberg prašė 
atsižvelgt į pavojų Manner
heimo linijai.

Ministeris Halifax, atsa
kydamas, pats parodė, kiek 
Anglija išsiuntė Suomijai 
karo pabūklų; būtent:

120 kovos orlaivių ir 24 
bombanešius;

150 didelių prieštankinių 
šautuvų su amunicija;

10,000 minų prieš • tan
kus;

50,000 rankinių granatų;
25 didžiąsias kanuoles;
100 k u 1 k a s v a i d žiu su 

amunicija;
24 priešorlaivines kanuo

les su amunicija;
30 lauko kanuolių;
4 tankus, šešių tonų kiek

vienas;
12 kanuolių šaudančių šo

viniais šešių colių storio, 
taipgi ir amunicijos;

10 trumpų kanuolių, šau
dančių tricoliniais šovi
niais, taip pat amunicijos;

Didelį daugį mažesnių 
ginklų ir amunicijos.

40 iki 50 Anglijos lėktu
vų jau veikią Suomijoj.

Anglija taipgi nusiuntė 
Helsinkio Suomijai daug 
medžiagų šėtrams, drabu
žių, telefonų prietaisų ir 
kitų karinių reikmenų.

CHINAI ATSIĖMĖ NAN- 
NINGĄ NUO JAPONŲ

Chungking, Chinija* — 
Chinų kariuomenė šturmu 
atėmė stambų Nanning 
miestą nuo japonų. Tuo bū
du chinai atgavo kelią, ku- 
riuom jie gali gaut karo 
reikmenų per francūzų val
domą Indo-Chiną.

Japonai pabėgo linkon 
Tsinchow ir Pancheng.

Chinai vidurinėje Chini- 
joje taip atakuoja japonus, 
kad pastarieji vos atsilaiko.

Šiaurinėje Kiangsi pro
vincijoje chinų partizanai 
išplėšė reles - bėgius iš ge
ležinkelio per pustrečios 
mylios. Tas geležinkelis bu
vo japonų užvaldytas.

Tarp japonų kareivių pa
skleisti lapeliai šaukią pa
likt Chiniją ramybėje .ir 
grįžt namo į Japoniją.

Naziy Submarinas Nuskandi
nęs 27,795 Tonus Laivų
Berlin. — Nazių koman

da praneša, kad iš tolimos 
kelionės sugrįžo' Vokietijos 
submarinas, kuris vienas 
nuskandinęs 27,795 tonus 
priešingų Vokietijai laivų.

kia lyginti ne prie mažos mer
gaitės, bet prie razbaininko, 
turinčio už save didesnį revol
verį, atsuktą' į savo kaimyną.

Švedija Praleis Svetimša
lius “Liuosnorius”

London. — Anglijos už
sieninis vice-ministeris R- 
A. Butler seime pareiškė, 
kad, jo supratimu, Švedija 
nepraleis tik reguliarę sve
timų šalių kariuomenę į 
Helsinkio Suomiją, bet pra
leis svetimšalius liuosno
rius, važiuojančius į Suomi
ją kariaut prieš Sovietus.

ANGLAI MATO SAU 
LAIMĖJIMĄ PER 
SOV. KAUKAZĄ

London. — Tūli Anglijos 
karo žinovai sako, kad 
lengviausias būdas sumušt 
Vokietiją tai būtų subom- 
barduot Sovietų žibalo šal
tinius Kaukaze. Nes tada 
Vokietija negautų pirkt ži
balo iš Sovietų, o daugiai 
žibalo būtinai reikalingi 
naujoviškam karui.

Žuvo dar Šeši Bepu- 
siški Laivai

/

London. — Pranešama, 
kad “nežinia kodėl” suspro
go ir nuskendo Holsthdijos 

1 žibalinis laivas “Den Ha
ag,” 8,971-no tono įtalpos, 
beplaukiant jam namo iš 
New Yorko. — Nors “Den 
Haag” oficialiai skaitėsi 
Holandijos laivu, bet aplin
kiniu būdu jis priklausė 
amerikinei Standard Oil 
kompanijai.

Mina nuskandino Holan
dijos laivuką “Petten,” 270 
tonų, Šiaurinėj Jūroj.

Nesakoma, dėl kokios 
priežasties nuskendo preki
nis Holandijos laivas “Ta
ra,” 4,760 tonų, ties Ispa
nija. Jis plaukė su kviečiais 
iš Pietų Amerikos.

Nugrimzdo N o r v e gijos 
laivas “Ala,” 933 tonų, ties 
Franci j a, užkliuvęs už griu
vėsių kito nuskandinto lai
vo.

Vokiečiu submarinas tor- 
pedavo ir sunaikino prekinį 
Norvegijos laivą “Steins- 
tad,” 2,476 tonų. Jų subma
rinas taipgi nuskandino 
Švedijos laivą “Sram.”

Dauguma jūreivių iš tų 
laivų išsigelbėjo, ir tik keli 
desėtkai žuvo.

GAISRAS ANGLIJOS 
DJDLAIVYJĘ

■'■■■■ ■ rl ■"%
London. — Nežinia dėl 

kokios priežasties kilo gais
ras naujame Anglijos kelei
viniame didlaivyje “Queen 
Elizabeth.” Apdegė laivo 
knygynas ir oro mašinerija.

Australija Žada Anglijai 
Daugius Lakūnų

Washington. — Austra
lijos atstovas Amerikai, Ri
chard Casey sako, kad Aus
tralija duos ^Anglijai 10 
tūkstančių karo lakūnų. 
Jiems lavint Australija įsi- 
gysianti ikis 2,500 orlaivių.

Sovietą Karo Laivy
no Manevrai Juodo

siose Mariose
Istanbul, Turkija, vas. 22. 

—Pranešama, jog Sovietų 
karo laivynas daro didelius 
manevrus Juodosiose Ma
riose, kurios prieina prie 
Turkijos.

Kitas pranešimas sako, j 
kad Sovietai trankia dau
giau Raudonosios Armijos į 
Kaukazą.
T a 1 k i n inkų Pasirengimai 

Užpult Sovietų Kaukazą
Anglija ir Franci j a su

telkė jau milioną kariuo
menės prieš Sovietų Kau
kazą. O Turkija Taipgi su
statė 300 tūkstančių savo 
kariuomenės palei sovieti
nio Kaukazo sieną.

Anglija ir Franci j a tei
gia, būk Sovietai ruošiąsi 
žygiuot prieš Irano-Persi- 
jos žibalo šaltinius.

Paskutinėmis dieno mis 
Anglija padarė prekybos 
sutartį su Iranu ir davė 
jam stambią paskolą. Angli
ja mobilizuoja ir Afganis
taną prieš Sovietus.

KAUNO LAIKRAŠTIS 
STEBISI SOVIETU 
ARMIJOS ŽYGIAIS

Kaunas. — čia leidžia
mas laikraštis vardu “Ab- 
endblatt” rašo, jog tie pa
tys Francijos ir Vokietijos 
inžinieriai pastatė Suomi
jos Mannerheimo tvirtovių 
liniją, kaip ir Francijos 
Maginot ir Vokietijos Sieg
fried tvirtovių linijas, ir 
Mannerheimo tvirtovės yra 
lygiai stiprios, kaip Magi
note ir Siegfriedo, bet So
vietų Raudonoji Armija 
pralaužė Suomijos Manner
heimo tvirtovių sieną, ne
žiūrint, kad Suomijoj siau
tė aršiausia, šalčiausia žie
bia per paskutinius šimtą 
metų, kaip sako tas laik
raštis.

“Abendblatt” rašo:
‘‘Sovietų ofensyva prieš 

Suomijos tvirtovių linijas 
yra pirmas toks žygis nau
joviškų karų istorijoj,... ir 
šiuom patyrimu, be abejo, 
plačiai; pdsinaudos kariau
tojai vakarų fronte” (fran- 
cūzai - anglai ir vokie
čiai).

Derybos dėl Platesnio An
glų Biznio su Norvegija
Oslo, Norvegija. — Čia 

Anglijos atstovai tebeveda 
derybas dėl naujos, plates
nės prekybos sutarties su 
Norvegija. Pranešama, kad 
derybos sėkmingai eina.

Norvekija buvo susigin
čijus su Anglija, kad anglų 
karo laivas užpuolė nekari
nį vokiečių laivą “Alt'mąr- 
ką” tarp Norvegijos kran 
tų. Bet dėl to įvykio nenu 
trūko biznio derybos.

Rockefeller Davė $100,000 
Helsinkio Suomijai

New York. — John D. 
Rockefeller Jr. paaukojo 
100 tūkstančių dolerių se
nai Suomijos valdžiai. Au
ka siunčiama per Herberto 
Hooverio komitetą.

Hooveris paskelbė, kad 
jo komitetas surinko iš 
amerikiečių jau du milionu 
dolerių Helsinkio Suomijai.

NORVEGAI PRARADO 
49 LAIVUS, 0 RO

LANDAI 18-KĄ
Oslo, Norvegija. — Nuo 

karo pradžios sunaikinti 
jau 49 Norvegijos daivai, 
viso 168,527 tonų įtalpos. 
Su jais žuvo 327 jūrininkai.

Londoh. — Laike šio Eu
ropos karo, žuvo 18 Holan
dijos prekinių laivų.

Didėja Nedarbas Angli
joj, Nežiūrint Karo

London. — Pereitą mė
nesį bedarbių skaičius An
glijoj pakilo 157,370, tai 
sausio mėnesį Anglija tu
rėjo 1,518,896 bedarbius. 
Valdžia sustabdė arba 
griežtai aprėžė naujų na
mų statybą, ir vien dėl to 
101,570 darbininkų neteko 
darbo.

Karo pramonė dirba die
ną ir naktį, užtat sustab
dyti arba susiaurinti įvai
rūs paprasti darbai; todėl 
ir auga bedarbių skaičius.

CIO GINA ATEIVIUS 
NUO DEPORTAVIMO

Washington. — CIO uni
jų centras išstojo prieš 
Dempsey’o ir kitus įneši
mus kongresui, kurie at
kreipti prieš ateivius.

Dempsey’o įnešimas rei
kalauja depdrtuot iš Ame
rikos Visus tokius ateivius 
nepiliečius, kurie tiki, kad 
reikėtų “padaryt bet kokią 
permainą Amerikos val
džioje.”

CIO centras per savo ad
vokatą Pressmaną pareiškė 
senatinei ateivybės komisi
jai, jog pagal Dempsey’o 
sumanymą, tai galėtų būt 
deportuotas iš Amerikos bi
le nepilietis ateivis, kuris 
tiki, kad Jungtinių Valsti
jų prezidentą turėtų rinkt 
patys piliečiai per tiesioginį 
balsavimą, o iki šiol prezi
dentą rinko tik vadinamoji 
rinkikų kolegija.

NAUJAS ŽEMĖS DREBĖ
JIMAS TURKIJOJ ’

Istanbul, Turkija. — že
mės drebėjimas sukrėtė 
Kayseri provinciją Turki
joj; sykiu išsiveržė ugnia- 
kalnis Excias kalnuose. Su
naikinta miesteliai Soysalli 
ir Siminogoutch. Žuvo bent 
40 žmonių; desėtkai gyven
tojų sužeista.

Suomiai Pasitraukė 5 
Mylias Atgal, kaip 
Sako Stockholm

Sovietai per 2 Dienas Užėmė 176 Helsinkio Suomių 
Fortus; Nušovė žemyn 16 Helsinkio Lėktuvų

Stockholm, Švedija, vas. 
22. — Pranešama, jog Hel
sinkio suomių kariuomenė 
pasitraukė 5 mylias atgal 
vidurinėje dalyje Manner
heimo tvirtovių linijos, pa
lei Taipale upę, ir Sovietų 
kariuomenė užėmė dar ke
lias salas Suomijos užlajoj 
į vakarus nuo Koivisto.

Helsinkio Suomiai Džiau
giasi žiemos Rūstybe

Helsinki, Suomija.— Suo
mių komandieriai sako, 
kad Sovietų armija įnirtu
siai šturmuoja Suomijos 
Mannerheimo tvirtovių li
niją srityje Taipale upės.

Helsinkio valdžia džiau
giasi, kad prasidėjo smar
kūs vasario šalčiai ir snie
gų audros. Žiema žiaures
nė negu bet kada per pas
kutinį šimtą metų. Senieji 
Suomijos valdovai teigia, 
kad žiemos rūstybė padė
sianti suomiam atsilaikyt 
prieš Sovietų, kariuomenę ir 
prieš raudonuosius lakū
nus.

Helsinkio valdžia pripa
žįsta, kad “likučiai” 18-tos 
Sovietų kareivių divizijos 
dar tebekovoja prieš suo
mius į šiaurių rytus nuo 
Ladogos ežero.

(Daugiau kaip pustrečios 
savaitės atgal, Suomijos 
komandieriai paskelbė, kad 
suomiai išžudę visą tą 
raudonarmiečių diviziją.)

Sovietų Pranešimas
Maskva. — Sovietų rau

donarmiečių komandieriai 
praneša:

Maskvos Spauda Sako: Po
piežius Telkia Imperialistus 

Karau prieš Sovietus

Maskva, vas. 22. — So
vietiniai laikraščiai teigia, 
kad popiežius Pijus XII 
stengiasi sumobilizuot Jun
gtines Valstijas, Angliją, 
Franciją, Belgiją ir Holan- 
diją karan prieš * Sovietų 
Sąjungą.

“Popiežius pildo valią 
Anglijos, Francijos ir Ame
rikos imperialistų,” sako 
Sovietų spauda:

“Nors Helsinkio Suomi
joj beveik visai nėra kata
likų, tačiau popiežius siun
čiąs aukas jai todėl, kad 
Suomijos baltagvardiečiai 
veikia kaip įrankis prieš 
Sovietų Sąjungą.”

Elkton, Md., vas. 22. — 
Per eksploziją valdžios pa
samdytame sprogimų fab
rike čia du darbininkai už
mušti ,ir apie 20 sužeista.

ORAS.— Būsią kiek snie
go.

“Soviet inė kariuomenė 
nuo vasario 19 iki 21 d. už
ėmė 176-is priešo (suomių) 
fortus, taip pat Koivisto 
tvirtovių sritį. Tarp užim
tų fortų yra 37 geležies ir 
cemento fortai. Sovietų lėk
tuvai veikė prieš Suomijos 
kariuomenę ir karo punk
tus, ir sunaikino šešioliką 
priešo orlaivių.”

Sovietai Pasirengę Atmušt 
Anglu Karo Laivus

London, vas. 22.— Neofi
cialiai pranešama (ir tą 
pranešimą praleido Angli
jos cenzūra), kad Anglijos 
karo laivai yra susitelkę 
netoli Petsamo, Šiaurinės 
Suomijos prieplaukos. Ši 
prieplauka užimta Sovietų 
kariuomenės.

Stockholm, Švedija, vas. 
22. — Gauta žinių, kad So
vietų karo laivynas yra pri
ruoštas atremt Anglijos 
karo laivus, kurie spiečiasi 
užpult Sovietus per Petsa- 
mo ir Murmanską.

11,000 Vengry “Liuosnoriy” 
Kariausią už Suomiją

Paryžius.—Per Francija 
išvyko tūkstantis vengrų 
liuosnorių į Suomiją ka
riaut prieš Sovietus. Dau
guma jų tarnavę Vengrijos 
armijoj. Jie sako, kad dar 
10 tūkstančių vengrų pasi
ruošę važiuot į talką Hel
sinkio Suomijai.
Švedija Reikalauja Atlygi

nimo iš Sovietų
Stockholm, Švedija, vas. 

22. — Švedų valdžia nėra 
tikra, ar Sovietų lėktuvai 
tyčia ar per klaidą bom
bardavę Švedijos miestelį 
Pajalą arti Suomijos rube- 
žiaus. Bet Švedija reikalau
ja atlyginimo už nuostolius.

Sovietai dar neatsakė į 
Švedijos protestą ir reika
lavimą.

(Spėjama, kad tas lėktu
vų žygis Pa jalo j galėjo būt 
pačių Helsinkio suomių ar 
anglų padaryta provokaci
ja.) ______

Rumunijos Žibalo Klau
simas Vokietijai

Bucharest, Rumunija. — 
Vieni pranešimai iš Čia sa
ko, kad Anglija ir Franci
ja privertė Rumuniją visai 
neparduot Vokietijai gazo
lino ir žibalo; bet pagal ki
tus pranešimus, taiRumu- 
nijos valdžia sutiko praleist 
Vokietijai tik tiek gazolino 
ir žibalo, kiek Vokietija 
.pirkdavo iš Rumunijos 
pirm dabartinio Europos 
karo.
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10 dėžių neaukota. Visi po 100, po 200 
dėžių.

“Gali Uruguajaus darbininkas aukoti 
200 dėžių?

“Taigi, ne liaudis,—stambieji turčiai 
juos siunčia.

“Liaudis protestuoja.”
Panašiai yra ir Jungtinėse Valstijose. 

Kas čia daugiausiai aukoja “Suomijos 
demokratijai”? Bankieriai, fabrikantai, 
turčiai,—tie patys žmonės, kurie visaip 
niekino ir šmeižė Ispanijos demokratiją, 
kai pastaroji vedė žūtbūtinę kovą su 
Franko, Mussolinio ir Hitlerio govėdo- 
mis.

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

Act of March 3, 1879.

CIO Laimėjimai Mėsos Pramonėj
“The CIO News” praneša, kad šiomis 

dienomis CIO Packinghouse Workers Or
ganizing Committee padarė sutartį su 
viena mėsos pramonės kompanija, bū
tent, su Armour and Co. Sutartis liečia 
apie 7,000 darbininkų, kurie gaus visą 
eilę lengvatų.

Paminėto komiteto pirmininkas Van 
A. Bittner pareiškė, kad ši sutartis yra 
tik pradžia didelio darbo. Visos jėgos 
bus įkinkytos, kad juo greičiau suorga
nizuoti visus mėsos pramonės darbinin
kus į vieną galingą uniją. Nėra abejo
nės, kad tas ir bus pasiekta.

Mėsos pramonėje dirba daug lietuvių 
darbininkų. Labai tad svarbu, kad jie 
visur darbuotųsi, traukdami darbinin- 

,kus į uniją.

Atstovo Žadeikio Kalba
Vasario 18 d. Čikagoje kalbėjo Lietu

vos atstovas Amerikai p. Povilas Ža- 
deikis. Kalbėdamas apie Sovietų-Lietu- 
vos bendrą apsigynimo sutartį, po Ža- 
deikis, be kitko, pasakė:

“Vilniaus grąžinimo ir savytarpinės 
pagalbos sutarties posmai surašyti vie
name dokumente, bet jie galėjo būti su
rašyti ir atskirai, nes kai savytarpinės 
pagalbos sutartis (mutual assistance 
pact) sudaryta 15 metų, tai Vilniaus 
grąžinimas neturi termino, reiškia grą
žintas amžinai. Sutarties posmas apie 
Vilniaus grąžinimą skamba šitaip:

“‘Lietuvos ir S. S. S. R. draugingu
mui sustiprinti Vilnius ir Vilniaus sritis 
Sovietų Sąjungos perduodami Lietuvos 
Respublikai įjungiant juos į Lietuvos 
valstybės teritorijos sudėtį ir nustatant 
sieną tarp Lietuvos ir S. S. S. R. pagal 
pridedamą žemėlapį’.

“Vilnius grąžintas draugingumui su
stiprinti. O Sovietų Sąjungos ■ draugin
gumas Lietuvai nenaujas; jis jau apie 
20 metų senumo; atmintina, kad Sovie
tų Sąjunga mūsų byloje dėl Vilniaus vi
sados moraliai paremdavo Lietuvą, o 
1926 metais buvo ir nepuolimo sutartį 
pasirašiusi. Iš tikro, Vilniaus grąžini
mas Lietuvai gali reikšti ženklą ilgos 
taikos ir ramybės netik Lietuvai, bet ir 
jos kaimynams — Latvijai ir Elstijai. 
To mes trokštame ir nėra pagrindo ma
nyti kitaip.”

Tai teisingai pasakyta. Tatai mes 
nuolat teigėme. Deja, tam tikra spauda, 
nuduodama labai patrijotingą, teberašo 
visokias pliovones, skelbdama, būk Ru
sija atidavė Lietuvai Vilnių, bet pasiė
mė pačią Lietuvą.

Palyginkite
Komercinė spauda daug rašo apie Glo

riją Vanderbilt, kuriai šiomis dienomis 
sukako 16-ka metų amžiaus. Dėl šitos 
mergšės kadaise buvo kilęs teismuose 

‘ skandalas, kai jos teta pasimojo atimti 
', ją iš motinos.

Šios mergšės šiuo tarpu laukia 4 mili- 
7 jonai dolerių. Kai tik'ji sulauks 21 me

tus amžiaus, tuojau tuosius. pinigus ir 
gaus.

Keturi milijonai dolerių! Tai didelė 
"'■'suma pinigų. Ir ją gaus mergšė, kuri 
" niekąd nedirbo ir nedirbs.

Tuo pačiu sykiu krašte yra apie 10 
milijonų bedarbių, neturinčių nei pinigų, 
nei duonos. Jie nori dirbti, kad galėtų 

,v pragyventi, bet negali gauti darbo. Dau- 
gelis tų milijonų bedarbių dukterų varg
sta, kitosk yra priverstos eiti parsiduoti, 

" ' patapti prostitutėmis, kad galėjus tė
vams padėti.

Kokia bloga ši sistema! Kokia ji ne
teisinga!

Mannerheimo Sėbrai Uruguajuj
Montevideo “Darbas” rašo:
“Praeitą šeštadienį baigėsi aukų kam- 

-- panija Suomijos baltagvardiečiams. Visi 
. fašistiniai šio krašto laikraščiai paskel- 

/. bė rezultatus: per savaitę laiko surink
ta 10,563 dėžės konservų po 340 gr. kiek- 
viena. Bendra vertė 2,112 pezų ir 70 et. 

’ Ant kiekvienos dėžės uždėtas užrašas: 
' “Uruguajaus liaudis herojiškai Suomi

jos kariuomenei”. Sukrauti laivan ir iš
siųsti. Viskas gerai.

“Bet Uruguajaus liaudis protestuoja 
"J* už šį užrašą, per “locką” prašydama jos 

• neįterpti į šį jai svetimą biznį.
“Kas buvo šios rinkliavos iniciatoriai? 

Aršiausi šio krašto fašistai, mirtini liau- 
” dies priešai. Kas tuos bifus suaukojo? 
.Kalba sąrašas. Paimkit, kad ir sausio 

~ 20 d. dienraštį “EI Diario”. Čia didelė
mis raidėmis surašyti tie “garbingi” au- 

' kotojai. Kas jie tokie? Nagi bankai, 
’ kompanijos, fabrikantai ir keletas dva- 
: rininkų. Nei vieno ten po mažiau kaip

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiamieji: Ar tiesa, 
kad Chicagon tėra vienas 
geležinkelio kelias, kuris 
eina per Pittsburghą? Taip 
prisimygęs tvirtina mano 
frentas. Aš gi Chicagoje 
niekados nebuvau, todėl ne
žinau. Skaitytojas.

Raudonosios Armijos Sukaktis
Penktadienį, vasario 23 d., sukanka 

lygiai 22 metai, kai buvo suorganizuota 
Raudonoji Armija. Apie tąją armiją 
šiandien, aišku, bus daug ir visokių nuo
monių: vieni ją giria, kiti—peikia; vie
ni myli, o kiti—neapkenčia. Tai priklau
so nuo to, kas kokiai klasei priklauso, 
kas jam rūpi.

O vis tik kiekvienas pripažins, kad 
Raudonoji Armija yra suvaidinusi žmo
nijos gyvenime didesnį vaidmenį, negu 
kokia kita armija. Ji apgynė Lapkričio 
Revoliuciją, kuriai kapus ruošė visas iš
naudotojų pasaulis. Ji didvyriškai gina 
Sovietų Sąjungos sienas; josios žygiai su 
japonais pereitais metais ir josios žy
giai Suomijoj, laužant Mannerheimo 
tvirtumas, parodo, kad toji armija yra 
verta darbo žmonių armijos vardo.

Niekas nežino, kur link pasaulis nu
kryps rytoj, kokią vagą jis pasirinks. 
Galimas daiktas, kad Raudonajai Armi
jai prisieis keliuose frontuose ant sykio 
kariauti; galimas daiktas, kad jai teks 
ginti bendrai su Lietuvos kariuomene ir 
Lietuvos rubežiai. Visko šiandien galima 
tikėtis.

Tuo būdu yra labai svarbu, kad Rau
donoji Armija, kaipo taikos armija, bū
tų stipri.

Atsakymas
Labai lengvai galėjote 

gauti atsakymą, telefonu 
pašaukdami ir pasiteirau
dami bet kokioj geležinke
lio stotyje. Iš New Yorko 
Chicagon galima važiuoti 
Pennsylvanijos geležinke
liu, kuris eina 'per Pitts
burghą, arba Grand Cent

ral geležinkeliu, kuris eina 
per Buffalo. Beveik tiek 
pat teima laiko ir tiek pat 
te kaštu o j a.

So. Boston, Mass.
Kubiliūno 'Radio Programa
Nedėlioj, vasario 25, 8:30 

ryto, iš stoties WCOP, 1120 k. 
Programą pildys Ignas Kubi
liūnas, Elena Žukauskaite ir 
Frank Petraitis Rhythm Kings 
Orkestrą.
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Naudingi ir Nenaudingi Įpročiai
Jaunuoliai visuomet pilni nutę. Ypač progresyviam žmo- 

energijos, kuri nesunaudota iš nėm, pas kuriuos įsigyveno

Biznieriai Remia Savo
Šalies Priešus

jų trykšta. Kas jaunuoliam tą 
perviršį energijas draudžia 
naudoti vienam ar kitam ge
ram darbui ar gražiam pasi
linksminimui, tas jaunuoliam 
eina ant nesveikatos ir drau
dėjam ant nenaudos.

Man te.ko kalbėtis su kele
tu jaunuolių, kurie išsireiškė 
taip. Sako, mes norėtume eiti 
tarp žmonių ir ką nors veikti 
draugijose arba prie chorų 
dainuoti, kaip ir kiti jaunuo
liai. Mum rodosi, jog tai. nau
dinga, gražu ir su visais bū
tų linksma praleisti porą va
landų. Bet bėda su mūsų tė
vais, kad jie to naudingumo 
nemato ir mums draudžia. Sa
ko, kol dar nepilnamečiai, tai 
ten ne jūsų darbas. Tėvai 
nori, kad mes visada būtume 
namie ir žaistume mažmožiais 
arba su jais kazyriuotume.

Čia reikia pasakyti, kad tie 
jaunuolių išsireiškimai labai 
gražūs ir jų norai geri. Jie 
daug plačiau mato už tėvus. 
Bet tėvų įprotis kazyriuoti ir 
jaunuolius pratinti prie kazy
riavimo—labai peiktinas. Pa
tiem tėvam ir jaunuoliam ka
zyriavimo yda labai nenaudin
ga. Tėvai to dažnai nemato, 
o jei ir pamato, tai pervelai.

žinoma, jaunuoliai tėvų 
klauso. Tėvai, matydami, kad 
jaunuoliai su jais kazyriuoja, 
labai džiaugiasi. Bet tėvai ne
mato to, kad jaunuoliai ne
nori tuščiais darbais užsiimti. 
Jie nori siekti ką nors nau
dingesnio. O jei jiem drau
džia-, tai1 jie nervuojasi ir vė
liau pradeda tėvų negerbti ir 
nebūna nors ir geriausiam tė
vų sumanymui bendradarbiais.

Jaunuolius nereikia pratin
ti prie nenaudingų įpročių, 
kaip prie kazyriavimo ir ki
tų. Prie naudingų darbų juos 
reikia pratinti. Tuomet jie 
tėvus gerbs ir tėvų geriem 
sumanymam bus bendradar
biais. Iš to tėvam, jaunuo
liam ir visai žmonijai bus 
nauda.

Šiuos išsireiškimus girdėjau 
nuo katalikiškos sriovės jau
nuolių. žemiau tenka pažy
mėti ir apie progresyviškos 
sriovės žmones.

Anksčiau progresyviai žmo
nės iš kazyriuotojų tiktai pa
sijuokdavo, o dabar kazyria
vimo įprotis pas nekuriuos ir 
progresyvius darbininkus įsi
gyveno. Dažnai matyti dar
bininkų judėjimo senus veikė
jus kazyriuojant stubose, sve
tainėse ir piknikuose. Kazy- 
riuotojai ne vienas pasako, 
kad kazyriuoti tai gražus 
įprotis liuoso laiko praleidi
mui. Bet jie taip manydami 
labai klysta. Todėl, kad dar
bininkam kapitalistinėj šalyj 
nuo darbo ir poilsio liuoso 
laiko mažai yra savo klasi
niam naudingam darbui, o ka- 
zyriavimo įprotis nenaudingai 
suėda ir paskutinę liuosą mi- 

Chinijos jūreiviai, plaukioją Yangtze upėj, plauna laivo denį.
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kazyriavimo įprotis, reikėtų 
gerai pamąstyti, kad jie pri
traukia prie kazyriuotojų sta
lo silpnesnius pažiopsot ir 
įpratina prie to vieno iš nenau- 
dingiausių užsiėmimų. Kiek 
tas kazyriavimo įprotis žalin
gas žmogaus sveikatai, tą ne 
vienas gydytojas įrodė, o kiek 
jis žalingas darbininkų judėji
mui, tai darbininkam patiem 
reikėtų pamatyti.

Man rodosi, kad be kitų 
naudingų užsiėmimų liuosoz 
laiko praleidimui namie, yra 
gražiausia ir naudingiausia 
skaityti geras knygas ar laik
raščius. Skaitymo įprotis yra 
vienas iš girtiniausių požy
mių. Darbininkas skaito, 
graibsto žinias, lavinasi, mo
kinasi. Iš to ne tik jam pa
čiam yra moksliška nauda’ bet 
ką jis skaitydamas išmoko, 
sužinojo, tą perduoda ir ki
tiem. Jei toks darbininkas 
ima dalyvumą' auginime dar
bininkų judėjimo ar darbi
ninkiškos spaudos vajuose, 
jam sekasi gauti naujų narių 
į organizacijas ir laikraščiam 
skaitytojų. Ypač kuomet vyks
ta vajus į LLD gavųnui naujų 
narių, draugam prisieina kal
binti tuos, kurie dar nepri
klauso, ir aiškinti, kad ši or
ganizacija išleidžia gerų 
moksliškų knygų ir žurnalą 
“Šviesą.” Ot kodėl mum dar
bininkam skaitymo įprotis la
bai naudingas. A. M. B.

Pastabos
Čia Amerikoj dabar se- 

nąjai Suomijos valdžiai yra 
tikra rugiapjūtė: jūs ponai 
duokite, o mes ponai su 
abiem rankom priimsime. 
Kodėl nekirpti, kol da avių 
ilgos vilnos?

Šiandie ponai baliavoja 
ir ant nieko neatboja. Taip 
buvo senojoj Rusijoj prie 
Mikes iki 1917 metų. Kada 
revoliucijos gaisras užsi
liepsnojo, visi kaip pelės, 
sulindo į uolas. Kas sakė, 
kad istorija nepasikartoja? 
Da ir šiandien yra tokių, 
kurie dramblio ašarom aša
roja už Mikes dūšią.

Senato Užsienio Santy
kių Komitetas sutiko pas
kirti viso 30 milijonų dole
rių seną jai Suomijos val
džiai. Reiškia, už tuos mili
jonus komitetas pasipirko 
Suomijos eglaitę dėl atei
nančių kalėdų.

Ar nebūtų geriau buvę 
už tuos pinigus nusipirkti 
gabalą ledo dėl ateinančios 
vasaros? Da daugiau kaip 
10 mėnesių iki kalėdų, o jau

(Truputis apie Principus)
Rašo J. Baltrušaitis

Biznieriai pardavinėja 
ginklus ir savo šaliai, ir sa
vo šalies priešams. Beprin- 
cipiai? Taip išrodo. Bet biz
nio. principas čia savo vie
toj.

Laikraštis, jeigu ima vie
no biznieriaus apskelbimus, 
neturi teisės atsisakyti im
ti kito biznieriaus apskel
bimo. Jeigu atsisakytų, tąi, 
sako, galėtų būt teismo nu
baustas. Nenorėdamas imti 
nepatinkamo b i z n i e r iaus 
skelbimo, laikraščio leidė
jas gali jam paduot kiek 
padidintą kainą, bet ne tie
siog atsisakyt: aš tavo 
skelbimo nenoriu!

Čia kalba eina apie regu- 
lerius, žinomus, legitima- 
tyvius biznius. Garsintojas 
gali ir privalo ftegarsinti 
abejotino, arba įtartino biz
nio.

Kilus karui, valdžia drau
džia savo biznieriams par
davinėti ginklus, arba ir ki
tus daiktus tos šalies prie
šui. Bet biznieriai to nepai
so, ir slaptai pardavinėja. 
Pradžioj šio šimtmečio An
glija turėjo karą su boerais 
(būrais) Afrikoj. Būrai bu
vo vadinami kaimiečiais, 
barbarais; bet jie ilgai atsi
laikė prieš civilizuotus an
glus;’ anglai ne sykį buvo 
supliekti. Praėjo, rodos, 
daukiau, kaip metai, ir iški
lo į aikštę tai, kad patys 
Anglijos amunicijų fabri
kantai pardavinėja būrams 
šautuvus, kanuoles, amuni
ciją. Didžiausias skandalas 
kilo parlamente, rodėsi, 
kad prie riaušių prieis.

Už dešimt metų pirm 
Amerikos revoliucijos (re
voliucinio karo) prieš An
glijos valdžią, buvo sukili
mas prieš karaliaus ka
riuomenę, kuri atėjo ginti 
savo šalies “piliečius” nuo 
prancūzų talkininkų — in
di jonų Pittsburgh© apygar
doje, bet leido biznieriams 
šmugeliuot ginklus ir par
davinėti tiems patiems in- 
dijonams. Ūkininkai sukilo, 
nuėjo j miškus ir užpuldi
nėjo savo karaliaus kariuo-

Senatas užsiorderiavo nu
triušusią eglaitę. Numato
mą, kad šios šalies piliečiai, 
seni ar jauni, matys ar ne, 
turės pasimokėti įžangą. 
Kai kurie tą mokestį vadi
na taksais.

Pacific.

Penktad.. Vasario 23, 1940

menę per dvejus-trejus me
tus. Tie įvykiai yra dabar 
rodomi judamuose paveiks
luose “The Allegheny Up
rising”.

Šiais laikais Amerika tik
tai prieš Ispanijos demo
kratiją buvo taip “neutra- 
lišką”, kad įstatė griežtą 
“embargo” ir, kaip sakoma,, 
drakoniškai tą įstatymą pil
dė. Pavyzdis: Kanada nusi
pirko iš Amerikos lėktuvų 
motorų. Savo dirbtuvėse < 
tuos , motorus įdėjo į lėktu
vus. Mūsų Roosevelto val
džia sužinojus, kad tuos 
lėktuvus siųs Ispanijos de
mokratijai — lojalistams, 
pakėlė piktą protestą prieš 
Kanados tokį pasielgimą.

Bet tuo tarpu Amerika 
pardavinėjo ir pardavinėja 
geležies “skrepus” ir kitus 
karui reikalingus daiktus 
Japonijai, kuri kariauja 
prieš Chiniją. Pereitais me
tais Amerika uždėjo “mo-„ 
ralį embargo” prieš Vokie
tiją, ant galo ir prieš So
vietų Sąjungą. Visada turi ’ 
simpatiją Chinijai, bet visa- . 
da siunčia Japonijai daik
tus, tinąkamus karui prieš 
chinus.

Čia išrodo, kad neišlaiko 
savo principų, nusistatymų. 
Bet gal biznio principai sa
vo vietoje...

Dabar Kongresas svars
to prezidento reikalavimą 
duoti pagalbą Suomijai 
prieš. Sovietų Sąjungą. Vie
ni kongresmanai sako, kad 
tuomi būtų sulaužytas Am
erikos neutralumas, Ameri
ka įsiveltų į karą. Kiti sa-.» 
ko taip, kaip valdžia: mes ♦ 
skolinome pinigų Chinijai, 
o tuomi nesulaužėme neut
ralumo. Bet jie čia nutyli 
priežastį: dėl ko nesulaužė 
neutralumo. Štai dėl ko: 
skolino Chinijai, bet tuo 
pačiu sykiu pardavinėjo 
medžiagas Japonijai. Abi 
kariaujančios šalys konten- 
tos; nė viena neprotestuoja 
prieš Amerikos vienpusiš
kumą, nes ji faktinai čionai 
nevienpusiauja. O link Suo
mijos aiškiai vienpusiškai 
elgiasi: skolino jai, žada 
da daugiau skolinti ir do
vanoti, o Sovietų Sąjungai 
žada nieko neparduoti dau
giau; griežtai prieš ją nu-4 
sistato. Neutrališkumas ant 
šuns uodegos!

šaipoko Zoologinės Mintys
Jūsų šaipokas, gerai pri

sižiūrėjęs gyvulių pasaulin, 
priėjo sekamų išvadų:

Nieko blogo, jeigu žmo- m 
gus mąsto apie asilą. Labai 
bloga, jeigu žmogus mąsto 
asiliškai.

Daug geriau turėti kiau
lė ant stalo, negu “kiaulė” 
užstalėje.

Meškos kailis gali bile 
vienam būti naudingu, bet’ 
meškiškas patarnavimas— 
niekam.

Y ra visokių-visokiausių4 
veislių šunų. Bet patys “su- * 
niškiausi”—tai dvikojai.

Prof, šaipokas.
/■ į 
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Melas Karo Laiku Kaip Žvėrynas Pasitinka Šalčius

skambinti varpais tada, kai 
miestas buvo paimtas.”

Anglų “Times” rašė:
“Pagal ‘Matin’ praneši

mą iš Koelno, belgų dvasi
ninkams, kurie, vokiečiams 
paėmus Antverpeną, atsisa
kė skambinti, buvo įsakyta 
apleisti savo vietas.”

Italų laikraštis “Cor. del
la Sera”, pasiremdamas 
“Times” pranešimu, rašė:

“Pagal anglų spaudos 
pranešimus, gautus iš Pa
ryžiaus ir Loelno nelaimin
gieji belgų dvasininkai, ku
rie atsisakė skambinti var
pais, vokiečiams paėmus 
Antverpeną, tai buvo vo
kiečiu karo teismo nubaus
ti katorga.”

“Matin” korespondentas 
jau sekamai perdirbo italų 
laikraščio pranešimą:

“Italų spauda, pagal pra
nešimus iš Londono, patvir
tina, kad barbarai, užėmė 
Antverpeną, žvėriškai elgė
si su nelaimingais belgų 
dvasininkais, kurie buvo 
atsisakę skambinti varpais 
ryšium su miesto paėmimu. 
Juos pririšo galvomis že
myn ir daužė į varpus, lyg 
metaliniais skambalais.”

Londono “Times” paskel
bė būk vokiečiai iš užmuš
tųjų karių lavonu gamina 
riebalus. Anglų propagan
dos ministerija pirmiausia 
paskelbė “žinią” Chinijos 
spaudoje, kad Vokietijoje 
esąs žmonių lavonų perdir
bimo fabrikas. Iš Chinijos 
ja paėmė Londonas, ir An
glijos valdžia kuo plačiau
siai paskleidė tą savo iš- 
mišią. Vienas medicinos 
mokslininkas tam reikalui 
paskyrė net specialį moksli
nį straipsnį. Chinų pasiun
tinys Londone pareiškė pro
testą prieš vokiečių žvėriš
kumą.

Ir ta neva žinia žaibo 
greitumu pasklido po visą 
Europą, Aziją ir Ameriką, 
i Anglų kapitonas Wilso- 
nas, tuo metu gyvenęs ne
toli Brusselio, Belgijoj, ga
vo trumpą telegramą iš 
Londono dienraščio “Daily 
Mail”:

“Reikia žinių apie vokie
čių žvėriškumus. Pinigų 
negailime.”

Wilsonas, kaip vėliau jis 
pats pasipasakojo, nuvyko į 
neseniai vokiečių apleistą 
miestelį Kordbek Lu, užėjo 
į karčiamą ir išgėręs kelis 
stiklus vyno, čia pat padir
bo istoriją apie “vaiką iš 
Kordbek Lu,” kurio tėvai, 
broliai ir seserys Vokiečių 
buvę išžudyti, o vaikui buvo 
nupjautos rankos.

“Žinia” apėjo visą* anglų 
spaudą. Wilsonas gavo apie 
5,000 bevaikių tėvų laiškų, 
kurie siūlėsi tą nelaimingą 
vaiką įsūnyti. Bet kadangi 
tokio vaiko tikrovėje visai 
nebuvo, tai Wilsonui sku
biai teko “vaiką iš Kordbek 
Lu” numarinti.

Kaip anglai > su .prancū
zais ir rusais, taip ii- vokie
čiai nuo pat praeito karo 
pradžios skelbė apie nepa
prastus savo laimėjimus ir 
priešo pralaimėjimus. Lai
mėjimai buvo dešimteriopai 
didinami, o pralaimėjimai 
nutylimi.

1914 m. visoje Anglijoje

Keletas metų atgal lor- j 
das Ponsonby, angių laik
raštininkas, išleido knygą' 
vardu “Melas Karo Laiku.” j 
Toje knygoje paduodami j 
faktai pilnai patvirtina, jog i 
“niekada taip daug neme-! 
luojama, kaip karo laiku ir 
po medžioklės.”—Šitaip sa
kydavo Bismarckas, pirm 
daugelio metų buvęs Vokie
tijos ministeris pirminin
kas.

Praeitam pasauliniame 
d<are Anglijos valdovai: 
Asquith, Ronar Law, Lloyd 
George ir kiti bažijosi, kad 
Anglija “nenori ir nesie
kia jokių svetimų žemių.” 

Bet po karo Anglija pa
siėmė milionus ketvirtainių 
myliu svetimų žemiu, buvu
sių Vokietijos ir Turkijos 
kolonijų.

Kai Anglija jsikišo j pra
eitą kara prieš Vokietiją, 
anglų valdžia iš pradžios 
skelbė, kad jinai kariaujan
ti todėl, kad Vokietija su
laužė Belgijos bepusišku- 
mą.

Anglų lordas Ponsonbv 
savo knygoje parodo raš
tais Francijos generolo 
Peršeno, kad pati Franci- 
ja ruošėsi “sulaužyti” Bel
gijos bepusiškumą. Dar 
daugiau. Belgijos užsieni
nės ministerijos dokumen
tai, paduodami toje knygo
je. įrodo, jog Francija, An
glija ir Belofiia jau seniai 
išvien rengėsi karui prieš 
Vokietija.

Talkininkai tada paskel
bė kaizerį Wilhelma II karo 
kaltininku ir Anglijos mi
nisteris pirmininkas Lloyd 
George 1918 metais prave
dė rinkimus šitokiu šūkiu: 
“Pakarsime kaizerį!”

Bet talkininkai nenorėjo 
kaizerį pakart. Tiesa, jie 
1920 m. sausio 16 d. pasiun
tė neva reikalavimą Holan- 
dijai išduot jiem kaizerį, 
nes kaizeris buvo pabėgęs į 
Holandija.

Holandijos valdžia atsi
sakė išduot kaizerį: Angli
ja ir Francija nutilo, ir 
daugiau jo nereikalavo.

Lordas Ponsonby prime
na, kad Anglija ir Franci
ja pasiuntė tą reikalavimą 
Holandijai tiktai dėl agita
cijos ir propagandos. Tik
rumoj Anglijos ir Franci
jos valdovai bijojo, kad Ho
landija nesutiktų išduot 
kaizerį; ir Anglijai irFran- 
cijai patiko Holandijos at
sisakymas, kaip nurodo lor
das Ponsonby.

Tačiau . melas ypatingai 
bujoja pranešimuose apie 
karo veiksmus ir žvėrišku
mus. Apie tai liudija iš
traukos iš 1914 metų laik
raščių.

1914 mt.. lapkričio m., kai 
Vokietija užėmė Antverpe
ną, vokiečiu “Koelnische 
Zeitung” rašė:

“Kai buvo sužinota apie 
Antverpeno paėmimą, baž
nyčios pradėjo skambinti 
varpais” (tai reiškia, Vo
kietijos bažnyčios).

Francūzų laikraščio “Ma
tin” bendradarbiai, per
skaitę šią žinutę, perrašė ją 
šitaip: / /

“Kaip praneša “Koeln. 
Zeitung,” , Antverpeno baž
nyčių dvasininkai pradėjo

“Izviestijos” įdomiai ap
rašo, kaip Maskvos žvėry
no (žvėrinčiaus) gyvento
jai elgiasi rudenį, artėjant 
žiemai:

Pirmoji pajuto rudens 
prisiartinimą tai beždžionė 
šimpanzė vardu “Peteris.” 
Artinantis šalčiams, sute
mus, “Peteris” pradėjo 
pragariškai kaukti. Jis lyg 
pasiutęs daužė kumštimis 
sieną, skiriančią vasaros 
bezdžionyną nuo žiemos 
bezdžionyno.

Šiuo metu beždžionės jau 
patalpintos į žiemos skyrių, 
kur temperatūra 20 laips
nių šilimos, pagal šimta- 
laipsnį gradusninką — Cen- 
tigradą. Kartkartėmis įžie
biama dirbtinė saulė, vadi
nama “solliuks,” ir “Pete
ris” su didžiausiu pasiten
kinimu šildosi, vartydama
sis nuo vieno šono ant kito, 
tartum vasarotojas pajū
ryj-

Oklahomos valstijoje yra 
vienos indėnų giminės re
zervacija, tai yra valdžios, 
paskirtas plotas indėnams. 
Ši, kaip ir kitos indėnų gi
minės, ilgai, atkakliai ir 
drąsiai kovojo su baltai
siais ateiviais. Primityviški 
gumbuota pentimi kirvukai 
žvitriai 'švaistėsi ore. Šios 
giminės sūnus ne vienam 
baltajam yra nulupęs odą 
nuo galvos.

Bet Amerikos girių ir ty
rų žmogus negalėjo atsis
pirti galinga jai civilizacijos 
bangai, kuri iš lėto ritosi į 
vakarus. Kaip kitų, taip ir 
šios giminės žmonės turėjo 
susitaikyti su likimu. Okla
homos indėnų vadas buvo 
priverstas pasirašyti taiką. 
Jis įpjovė savo dešinėsės 
rankos mažąjį pirštą ir ant 
patiesto popieriaus lakšto 
savo krauju pažymėjo tris 
kryželius.

Nuo šios nelaimingos tai
kos pasirašymo dienos taip 
pat prabėgo daug metų. 
Raudonasis žmogus, indė
nas, vėliau užsidaręs rezer
vacijoje, pradėjo skurdų ir 
gana liūdną gyvenimą.

Gal būt Oklahomos indė
nai ir būtų taip gyvenę, jei
gu ne kažinkokių tyrinėto
jų grunė, vieną gražią die
ną atsilankiusi jų rezerva
cijoje... Tyrinėtojai, net 
nieko nepranešę giminės 
vadui, pasistatė gegnes ir 
pradėjo gręžti žemę. Gręžė, 
kol iš žemės pradėjo trykš
ti keistas skystimas.

Tai būva 1912
Oklahomos indėnų rezerva- 
cijoie ra^ta eilė aliejaus 
šaltinių. Amerikos aliejaus 
eksploatavimo kompanijos, 
norėdamos tais šaltiniais 
naudotis, buvo priverstos 

metais.

buvo paskelbta žinia, \ jog 
Škotijon atvyko dideli ka
zokų daliniai anglams*pa
dėti. Buvo net tokių, kurie 
matę, kaip Škotijos stotyse 
kazokai reikalavę degtinės, 
o tikrumoj jokio kazoko 
koja nebuvo palietusi Ąn- 
gliios žemės.

Bet čia tik keletas pavyz
džių iš to karo melų enci
klopedijos. —L.

Neseniai buvo toks atsiti
kimas. Kai tarnautoja atėjo 
valyti patalpų, “Peteris” 
pagriebė iš jos skudurą, nu
gręžė vandenį pagal visas 
taisykles ir pats rūpestin
gai išvalė grindis. Tai at
likęs, “Peteris” nuvilko nuo 
tarnautojos darbinį švarką 
ir pats juom apsivilko.

Behemotą vardu “Anta
ną” paliko nakčiai, kaip ir 
paprastai, jo klėtkoje, pa
darytoje iš geležinkelio re
lių (bėgių). “Antanui” pa
sidarė šalta. Iš pradžios jis 
tik kilnojo čia vieną, čia ki
tą koją, o paskui, pasispy
ręs Savo penkių tonų svo
riu, išvertė klėtkos štangas 
ir puolė į baseino vandenį, 
kuris buvo gerokai šiltes
nis, negu oras.

Rugsėjo pabaigoje pradė
jo nerimt drambliai. Kai 
kurie jų ėmė maištauti. Šal
tėjantis rudens oras su
drumstė jų nuotaiką.

-Indėnų Vado Žentas
indėnams sumokėti milijo
nus dolerių...

Bet mūsų istorija tik da
bar prasideda.

Čikagoje gyvena Pilipai- 
čiai. Tai paprasti darbinin
kai ir taupūs žmonės. Pili- 
paičiai augino sūnų. Augi
no ir užaugino. Vienturtį. 
Gražų. Tėvai nieko nesigai
lėjo savo sūnui, kad tik jis 
būtų mokytas, žymus žmo
gus. Ir štai, kada jaunasis 
Pilipaitis buvo pasiekęs an
trąjį mokslo kursą Čikagos 
universitete, viename ame
rikoniškame vietos laikraš
tyje skaitome šitokią žinu
tę:

“Studentas vedė indėnų 
vado dukterį”.

Pasirodo, kad Oklahomos 
indėnų vado duktė mokėsi 
tame pačiame universitete, 
kur ir mūšų Pilipaitis. Čia 
kartą, beisbolo žaidimo me
tu, mėlynas jauno Pilipai- 
čio akis atkreipė elegantiš
ka juodais, kaip naktis, 
plaukais moteris. Ilgai ne
truko, kad geltonplaukis 
Nemuno šalies ainis susipa
žintų su Oklahomos dukra.

Du studentai susitarė.
Niekas nežino, kaip ilgai 

draugavo lietuvis su indė
ne, bet gana to, kad šian
dien Oklahomos indėnų va
do dukters vyras—lietuvis.

—Ir vis dėlto keisti tie 
indėnų papročiai — kartą 
pasakoja Pilipaitis. Mano 
sužadėtinė, gyvendama Či
kagoje, nieku nesiskyrė nuo 
kitų savo draugių. Ji, kaip 
ir kitos studentės, pudruo- 
davosi, dažydavosi. Ypač 
gražiai puošdavosi. Jos sko
nis būdavo nepaprastas. Ji 
mokėdavo išsirinkti gra
žiausias sukneles. Oklaho- 
moje, mano žmona pasikei
tė/ Ji mane .apgyvendino 
puikiuose tėvo rūmuose, su 
visais moderniškais įtaisy- 
jnais-patogumais, o pati 
nuėjo į šėtrą, kur gyvena 
visi kiti jos šeimas nariai. 
Tėvas, būdamas milionie- 
rius, pastato puikius rū
mus, bet pats į juos nė ko
jos nekelia. Dar trys duk
terys, du sūnūs, tėvai ir 
šuva—visi gyveną mplinėje 
šėtroje. Kadą alsavo žiųo-

Į žiemos skyrių perkelti 
ir tropikų, kraštų šalių, 
paukščiai.

•Pirmosios daugiau šili
mos pareikalavo papūgos 
iš kakadu ir Žako giminės, 
paskui Pietų Amerikos tu- 
kanai ir vadinami raudo
nieji “audėjai.”

Bet žvėryne yra ir tokių, 
kurie su didžiausiu džiaugs
mu sutiko pirmąsias šal
nas. Tai baltosios meškos 
ir Sibiro-Ussurijos tigrai. 
Nuo šaltėjančio oro šie žvė
rys nepaprastai pagyvėjo,, 
regimai palinksmėjo. Pasi
taisė ir jų apetitas — noras 
ėsti.

Artinantis žiemai, pui
kiai jaučiasi šiauriniai brie
džiai - elniai. Dabar kaip 
tiktai prasidėjo jų vestuvi
nės dienos, o sykiu ir peš
tynės. Dėl to kai kuriems 
teko apipjaustyt jų šako
tus ragus.

ną paklausiau, kodėl jūs 
nesikraustote į naują na
mą, tai ji man atsakė:

—Tuos rūmus mano tė
vas pastatė baltiesiems sve
čiams, kurie dažnai čia lan
kosi. Bet mes—girių, laukų 
ir tyrų vaikai. Didžiajai 
dvasiai būtų perankšta tuo
se rūmuose. Pirma reikia 
pastatyti namus širdyje... 
Ką reiškia rūmai prieš 
mudviejų meilę...

Šiandien Pilipaitis jau 
apsipratęs su naujomis Są
lygomis. Jis pamilo indė
nus, o indėnai—jį. Ir kada 
būna “Pow Wow” šventė, 
indėnų vado žentas, kaip ir 
visi kiti jo draugai, apsi
rengia margais drabužiais, 
o ant galvos užsideda ilgą, 
per nugarą nusidriekusį, 
arelių ir kitų margų paukš
čių plunksnų vainiką. Ša
lia jo—žmona, taip pat tau
tiškomis indėnų spalvomis 
pasipuošusi, taip pat graži, 
kaip ir prieš dvejus metus, 
būdama Čikagos universi
tete.

Tik pernai metais jauno
ji Oklahomos pora susilau
kė sūnaus. Motina norėjo 
šviesiaplaukio, į tėvą pana
šaus kūdikio. Bet, matyt, 
sūnus turės gražius kašto
no spalvos plaukus. Tik mė
lynos kūdikio akys sako, 
kad jo tėvas kilęs iš toli
mojo žiemių krašto, kur 
gyvena kita tauta, taip pat 
drąsiai kovojusi dėl savo 
žemės ir laisvės, taip pat 
nemažai nukentėjusi, gin
dama savo šventus ąžuoly
nus, savo upes, ežerus ir 
laukus. —“L. Ū.”

18-toji Sovietų Divizija
Senoji Suomijos valdžią 

sako, kad suomiai dabar 
mušą likučius sovietinės 
18-tos divizijos, į šiaurių 
rytus nuo Ladogos ežero.

(Helsinkio suomiai jau 
pustrečios savaitės atgal 
pranešė, kad jie visiškai iš- 
žudę tą diviziją.)

London. — Anglijos lai
vyno mįnisteris W. Chur
chill pakartojo, kad anglai 
sunaikina po du iki keturių 
Vokietijos submarinų per 
sąvaitę.

didžiulis 
pačiomis 
dujomis, 
Tos du- 

kuris nu

Nuodingos Dujos
mėtyti dujų ir dūmų bom
bas sykiu, tai priešų lėktu
vų vaikomi, jie niekuomet 
nepataikys numest abiejų 
rūšių bombas į tą pačią 
vietą.

Dujokaukių respiratoriai, 
“koštuvai,” nesulaiko tik 
lengvųjų dujų, tokių kaip 
anglies viendeginis “carbon 
monoxide”. Bet nei viena 
iš tokių lengvų dujų nėra la
bai nuodinga. O dabartiniai 
dujokaukių koštuvai-filtrai 
sulaiko visokias sunkiąsias 
dujas. Taigi, turint patik
rintą ir gerai pritaikytą 
dujokaukę, nieko daugiau 
nereikėtų bijoti, apart nu
degimų, nežiūrint, kokias 
dujas kas mestų.”

Ko reikia, tai penkių da-, * 
lykų:

1. Reikalingi prietaisai' 
apsaugot kūdikiams.— 
Francūzai jau išrado savo
tišką tam dujokaukę-maišą, 
kuris sujungtas su motinos 
dujokauke, iš kurios gauna 
kvėpavimui orą kūdikis, už
rištas tame maiše.

2. Reikia gyventojus pa
mokinti, kaip naudotis du
jokaukėmis.

3. Reikia priemonių iš
bandyt dujokaukes.

4. Dujokaukės turi būt 
pritaikytos, nes ne kiekvie
na dujokaukė tinka kiek
vienam žmogui.

5. Laiks nuo laiko reikia 
patikrinti dujokaukes, nes 
dujokaukė negali išsilaikyti 
tinkama per ilgus metus. -

Bet leiskime, kad dujo
kaukė ir slėptuvė-sklepas 
turi kai kurių trūkumų. Sa
kysime, slėptuvė sulaiko de
vynias dešimtąsias dalis 
dujų, o viena dešimtąją da
li įsileidžia vidun. Įsivaiz
duokime, kad dujokaukė 
apsaugo nuo 999 tūkstanti
nių dalių tu dujų, kurios 
įsiveržia į slėptuvę, bet nuo 
vienos tūkstantinės dalies 
neapsaugo. Tai žmogui 
slėptuvėj-skiepe, užsidėju
siam dujokaukę, jau nebus 
jokio rimto pavojaus.

Karo dujos yra tikrai pa
vojingos tik tada, kai jos 
paleidžiamos į neapsisau
gojusius žmones atvirose 
vietose.

Kanados-Anglijos karei
viai baisiai nukentėjo nuo 
vokiečių nuodingų dujų 
1915 m. pavasarį Franci j o j, 
O ethiopai nuo italų dujų 
1935 metais tik todėl, kad 
jie tada neturėjo apsaugos.

Nuo karo dujų yra dve
jopa apsauga; priešdujinės 
maskos, vadinamos dujo
kaukės ir rūsiai-sklepai.

Yra asmenų, kurie sklei
džia stebėtinas pasakas 
apie karines dujas. Sako, 
kad tonas dujų galįs išžu- 
dyt 100 tūkstančių žmonių.

“Tai būtų galimas daik
tas tik tokiame atsitikime, 
jei tie žmonės būtų susi- 
kimšę ankštoje vietoje ir be 
dujokaukių,” sako anglų 
mokslininkas J. B. Halda
ne: “Bet kiek žinau, tonas 
kulkų taip pat galėtų už
mušt šimtą tūkstančių 
žmonių, jeigu kiekvienas 
būtų peršaunamas per šir
dį. Ale gyvenime dalykai 
taip nesitaiko.

1928 metais gegužės 
mėnesį Hamburgo prie
plaukoj sprogo 
kubilas-tankas su 
nuodingiausiomis 
fosgeno dujomis, 
jos sudarė debesį,
slinko per Hamburgo prie
miesčius ir sužeidė kiek 
žmonių dar už šešių mylių 
nuo sprogimo vietos. Ta
čiau tik 10 žmonių buvo nu
nuodyta ir 300 paimta į li
goninę, nors niekas tų 
žmonių apie dujas neįspėjo, 
ir jie visi buvo be dujokau
kių.” •

Tai buvo debesinės, ki
taip vadinamos, nepasto
vios dujos. “Nemanau, kad 
tokios dujos būtų mėtomos 
į miestus,” sako mokslinin
kas Haldane, karo priemo
nių žinovas:

Greičiausiai, bus mėtoma 
‘garstyčių (muštardinės) 
dujos’ arba lewicitas; bet 
tai nėra dujos, o skysčiai, 
tik jų garai yra nuodingi, 
kada įkvėpuojami į plau
čius, ir šie garai taip pat 
žeidžia akis ir odą.

Dabartinės dujokaukės 
visiškai apsaugo plaučius ir 
akis. Odos gi nudegimai, 
nors labai skaudūs, bet dar 
nebuvo atsitikimo, kad dėl 
to žmogus būtų miręs.

1918 metais iš 43 apnuo
dytų garstyčinėrhis dujomis 
mirė vienas, nors visi jie 
buvo gavę šių dujų į plau
čius. Vienas gi iš to skai
čiaus išsirgo šešis mėne
sius.

Yra nuodingų dūmų, ku
rie verčia žmogų čiaudyti, 
ir jei daug tokių dūmų pa
leidžiama, jie gali prasi
veržti per paprastas dujo
kaukes. Jie vargiai užmuš 
žmogų, bet gali priversti
numest šalin kaukę. Vieni,'čiam sezonui, kada laivai 
tačiau, šie dūmai nebus pa-1 pradės ten reguliariai veik 
vojingi, jeigu su jais ne-J ti. 
bus paleista ir nuodingų 
dujų

Laukiamas Oro Svečias Le
dinio Vandenyno Pakraštyj

Šia savaite išskrido iš 
Maskvos didžiulis lėktuvas 
į ilgą 12,500 mylių kelionę. 
Šis lėktuvas su keturiais 
galingais inžinais keliaus 
tris mėnesius pačiais šiau
riniais Sovietų Rusijos ir 
Sibiro pakraščiais ir ap
lankys stotis, kaimus, mies
telius ir miestus toje srity
je ilgosios, giliosios žiemos. 
Jis taipgi apsistos įvairio
se Ledų Didjūrio salose.

Žmonėms ten jis neša 
septynis tūkstančius laiškų, 
daugį laikraščių, knygų, 
žurnalų, fonografo rekordų 
ir daiktų naudingų kasdie
niniam gyvenimui.

Kitas šio lėktuvo žygio 
tikslas tai padėt darbinin
kam tų šaltų Arktikos 
kraštų prisirengt ateinan-

ijų. Berlin. — Vokiečių val-
Bet techniškai yra labai I džia sustabdė naujų namų 

sunku pagamint sykiu su-i statymą apart tokių, kurie Tiinrrr o o rimu iv* 1 Xrungtas dujų ir dūmų bom-[būtinai re ikalingi kari 
bas; P.jei Jgktuy.ąį mėgins niams tikslaus ...
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Picture the game at the Alabama 
Institute for the Deaf and Blind. 
Bells worn by the players guide the 
play; a bell on the goal locates the 
basket.

GREATER PITTSBURGH COUN
CIL — More information of your 
activity should be known. There was 
no write-up or report on your last 
meeting.
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The next get-together will 
held on Feb. 25 at Peter’s house, 
811 W. Indiana Ave. Don’t forget 
to come. La Paloma.
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club to which youth can be-
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RED ARMY TAKES 
176 FORTS IN 
THREE DAYS

defensive fortifications 
last three days and shot 
16 enemy war planes, 
were 37 iron and steel

Lodestars Meet Third 
Defeat in Basketball

YOUTH CONGRESS MEMBERS AT CAPITAL

MOSCOW, Feb. 22. — The 
Red Army today reported that 
it took 176 Finnish White- 
Guard 
in the 
down 
There
artillery forts among the latest 
captured fortifications.

The total number of fortifications 
taken now numbers 651 for an opera
tion which has been on only ten 
days.

The Koivisto 
on Tuesday. It 
Finland shore 
Isthmus, which
Mannerheim Line. 

The offensive of 
began on Feb. 11 
dented in modern 
it represents the first
successful penetration of a modern 
fortified line built along the lines 
of the French Maginot and German 
Siegfried lines.

The Soviet air force Wednesday 
shot down a total of 47 planes in 
sky batles. A steady, relentless air 
attack has been turned against 
Finnish troops concentrations, while 
military targets such *as railways, 
munitions dumps and depots, have 
been raided by the Soviet force.

In and Around Pittsburgh
Claiming the greatest snowfall in 

twenty years (twenty inches) the 
city is conducting a “clear-the-snow” 
campaign through the usage of 
thirty eight men and eight trucks. 
According to reliable information, it 
will be cleared up by Easter Sun
day. Meanwhile, so what if the 
street cars don’t run and that boots 
are necessary even in the city. 
Think of all the money us taxpayers 
will save! .

“Pittsburgh Railways take pride 
in announcing that this city sur
passes all others in new trolleys, 
equipment and'service,” says a pos
ter ... Not from what I’ve seen and 
heard! Inciting to riot, would be an 
appropriate charge for that poster 
advertising.

She’s only a young lass, but with 
big ambitions. Right now she is 
playing three guys. For awhile it 
seemed like there was a possibility 
of copping at least one. Alas and 
alack however, they found someone 
else. She still thinks there is a 
chance and when the boys come 
around, smiles prettily and indulges 
in enticing talk and 
Seems like they never 
they’re

As I 
woman 
and chilly I lit a cigarette to relieve 
the tedious wait. Puffing away mer
rily, I would blow away the extend
ing ashes without removing the ci
garette from my mouth. The wind 
carried the ashes directly onto the 
book page the woman read. “Dam
mit,” says she, “can’t you see what 
you’re doing!” “Sorry,” said I as 
my eyes felt on the name of the 
book she read. It was entitled, 
“Make the Man Notice You.”

Recalling a discussion on human 
reactions, we recall an incident 
that took place previously. Seems 
like words to the effect of, “women 
are crazier than bedbugs” were ut
tered indiscreetly. The reaction of 
one female was silent, but deep 
purple marred her features. This 
same female, at the discussion on 
human reaction, asked for a con
crete example. Well there it is 
honeybunch! The name begins with

HARRISON, N. J. — The New
ark Lodestars met defeat in a bas
ketball game with the 
Sunday. The Capitols 
tune of 51 to 28.

Žukauskas was the 
for the LDS, with 10

The Capitols were the best team 
the Lodestars .have played this 
year. It was a fast pas'sing team 
and many times they worked the 
ball down under the basket for easy 
lay-up shots.

The game was the third defeat 
for the Lodestars.

Here is the line- 
LODESTARS 
Žukauskas 
Szablow 
Skeets 
Dobinis 
Makatenas 
Marson 
Pickar

—By SEE KAY—
The reason last Tuesday’s Youth 

Section did not come out was be
cause the editor, Walter Kubilius, 
took to bed with the grippe. By be
coming ill after his trip to the Na
tional Youth Congress in Washing
ton, he set aside a precedent. In the 
past two or three years he was 
elected delegate, but did not attend 
the Congress because he became ill 
two or three days before leaving 
for Washington.
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Gordetsky 
Lowenberg 
L. Finkel 
A. Finkel 
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All the honors for direction of 
“Lietuva” — to be presented this 
Sun. — will go to Amelia Yeskevich, 
who took pains to bring out 
proper moods from the actors, 
large map of Lithuania that 
will see on the stage was 
painted by Amelia. We hope 
will receive due credit 
efforts.

The shapely figure you 
swaying gracefully to the 
has strains of a wrltz will 
Finnell, playing the part of Jadvy
ga. She will be dancing for Jagiela, 
played by Nick Pakalniškis (the 
lucky stiff).

the 
The 
you 
also 
she 
her

The “Vilnis” will commemorate its 
20th anniversary with 
edition on April 12th. 
tion with this enlarged 
English Section will be 
16 pages — four times

Greater Pittsburgh Youth Council 
meets this Saturday, 8 p.m. at 1320 
Medley St., North Side Pittsburgh. 
Plus the business end of the getoge- 
ther a speaker from the Amateur 
Athletic Assn (AAU) and the show
ing of the LDS Olympiad films 
will take place. See you there!

As we happily passed our second 
“getting acquainted” party and a 
very informal meeting, we were 
convinced that we young members 

• are very serious and willing 
give 
make 
most 
swell 
long.

In 
minent questions were sports and 
dramatics. In order to participate 
in these fields, we need money. So 
a house party is being arranged. 
Felix Olekis graciously offered his 
home for this occasion. Jot down- 
the following information so 
won’t forget when and where 
party is to be held.
' Place—1433 Howell St.

Date—March 3. 
i Time—7:30 p. m.

- Jw r IRl

group of American Youth Congress delegates to tho 4-day Citizenship Institute In Washington pose before 
the Department of Labor building. The Congress represented about 6,000,000 American youth.

s. 
: roses 

checks, looking for John 
Peter R. Could it be that 
a snow facial?

Helen Ragnis’ stool sat down 
when she sat on it.

Helen Ramoška made such deli
cious colored cookies. Perhaps 
please a certain young swain? Detroit Youth Branch 

Ready for Big Doings

The rhythmic ticking 
minds me of the flight 
Morpheus is beginning 
enchantment over me. 
maging in my brain for more things 1 Lith organization is sure 
to say — and finding none — there 
is nothing more satisfying than the 
sight of a period at the end of a 
column. So I’ll have double satis
faction..

In 1934 thirty cigarettes to one 
cigar were smoked in the United 
States while twenty two years 
Her there was an average of 
cigar for every two cigarettes 
sumed.

Have Trouble With Your Sleep? 
Here Are Some Helpful Hints

| WILMERDINGERS — This new 
’ --------x.-— •- —? proving
to be the tops in the Pittsburgh 
area. With a dance already under 
their belts, they are planning a se
ries of membership parties—the 
first to be held Sat., March 9 at 
the Lithuanian Hall on State St. It 
will start at 9 p. m. Dancing, re
freshments, and “free peanuts” are 
on the bill. All clubs arc requested 
to lay away their cares and join 
the funfest.

The Easter Drawing to be held 
by this club is going completely 
over the top, with members clamor
ing for more tickets to sell. As to 
sports, they issue a challenge to the 
beLveDereS, EspLenDerS, Ambridge 
and Soho for a bowling match or a 
bowling jamboree.

Aside from all this, the Wilmer
dingers wish to aknowledge the 
good time they had at the beLve- 
DereS-EspLenDerS Valentine Party.

Hello, hello everybody. This is De
troit calling; Detroit LDS Youth 
Branch no. 21. We’re calling every
one to let them know that we’re 
gunnin’ for a big season with an 
ambitious set of new executives. 
This being leap year, the girls 
copped all the executive positions 
except the purse which was taken 
by the woman’s home companion, 
Tony Jackstys. The other executives 
were. Pres. Millie Janonis; Vice- 
Pres. — Alice Smigelskas; Sec’y — 
Bertha Geralt;. Financial Secretary 
—Lillian Gugas. The organizer 
turned out to be dead eye Al Ge
ralt, Sheriff of Bloody Gulch.

The most impressive event was 
the election of the all important 
committee, the program committee. 
Everyone was so enthusiastic that 
not a single person nominated, de
clined. Those filling this committee 
were Aldona Markūnas, Tessie and 
George Podolski, and Wally Gugas.

Frank Yoshonis, our patron saint 
and Dr. Palevich, the youth branch

The Lithuanians of Brooklyn are eagerly looking forward 
to this Sunday, when they will celebrate the 22nd anniversary 
of Lithuania’s independence at the Labor Lyceum, 949 Willough
by Ave.

This year’s celebration will be more enthusiastic than pre
vious ones because of the added significance of the return of Vil- 

T Elnius, the original capitol, by the So
viet Red Army. This city had been 
under Polish domination for the 
past 19 years.

Four organizations have grouped 
their talents together to arrange a 
program befitting the occasion.

The Liaudies Teatras is presenting 
the play “Lietuva,” by Walter Ku
bilius, which is going to be the main 
point on the evening’s program.

The play deals with the history 
of Lithuania and its most important 
events are arranged in chronological 
order. Aido Chorus and the Aidbal- 
siai will supply the singing required 
by the play. The Lith. String En
semble will also participate 
program.

Tickets for reserved seats 
cents and $1. Dancing will 
after the program, to which
are only 40 cents. Hall doors open 
at 3:30; the play will begin at 4:30.

booster, gave us many helpful sug
gestions and some interesting infor
mation. The information was as in
teresting to the membership as it is 
to every young person in Detroit 
that is looking for insurance at the 
lowest rates possible for the same į 

security afforded by bigger and 
more expensive firms. The member
ship drive is on and anyone coming 
to Porter Hall at 10 P. M. the first 
Friday of any month, will find Al 
Geralt all decked out in membership 
paraphernalia with blank 
and pen in back.

As soon as the program 
tee performs the autopsy 
LDS 
form 
keep 
mood
bridled for the LDS is coming. Hep, 
hep!

Scientists and doctors through 
the ages have asked the question, 
why must we sleep? And yet the 
full physiological workings of sleep 
remain a mystery to this day.

Most pepple know that it is a pe
riod of rest for both body and mind, 
when the will and consciousness are 
in more or less complete abeyance 
and bodily functions are partially 
suspended. We do not know, how
ever, the exact method 
delicate readjustments 
makes during sleep.

Most people get along
to nine hours of restful refreshing 
sleep at night. The ability to sleep 
well and plentifully is not a habit 
to be despised.

Sleep of good restful quality 
sufficient quantity is essential 
the proper building of bodies,
for the rest and repair of those 
parts which are taxed by daily 
work. If our bodies do not get their 
full sare of rest, they fall prey to 
disease and sickness. Proper sleep 
is a habit, just as proper eating. The 
use of drugs to induce sleep are de
finitely harmful.

Circulation Needed

out tissue in the body. The pre
sence of newly ingested food in the 
stomach during sleep, therefore, will 
lead to disturbance because it will 
require activity from the stomach 
which should be resting.

On the other hand other scientists 
declare ‘ that to eat before going to 
bed is not at all injurious and does 
not affect sleep adversely. They 
point out that both man and ani
mals are inclined to fall asleep after 
eating and that an empty somach is 
a poor inducement for sleep.

However, most doctors say that 
each person must decide for himself 
the question of eating before going 
to bed. Eating heavily before sleep 
is usually to be avoided, but a drink 
of warm milk or a small portion of 
some other easily digested food just 
before retiring will aid the sleeper.

MAN ABOUT TOWN—This wri
ter wishes to thank Joe Sacal for 
his last week’s spiel pertaining to 
that little town on the outskirts of 
Pittsburgh. Although the writing 
was expressive, the information gi
ven was not of first hand. Would be 
glad to help you if you Want the 
real details. (You should hdve gi
ven these details now.—Ed.)

SPORTS — It would be a good 
idea to run off a few sports events 
between the various clubs. Bowling, 
ping-pong, basketball, volley ball, 
etc. The Wilmerdingers are ready 
for matches. Who else?

Fortun- 
a tern- 
way to 
causes.

The. Belvedere-Esplender Valen
tine Banquet netted me a ten dol
lar fountain pen as a contribution of 
gratification on the part of Branch 
142 LDS.

Remarking on the affair itself it 
was unique in more ways than one. 
The mass singing of the total au
dience brought comments from ma
ny people, especially the oldsters. 
They thought it was the grandest 
thing yet.

Greetings from a number of youth 
personalities included Harry Kaptu- 
rauskas, of the 'Jaunieji Lietuviai 
Pittsburghe” radio program, Anna 
Evofga of the Ambridge LDS youth, 
Frank Zerk of Wilmerding, Sylves-

of sleep in 
they hadn’t

sleepers to

Often people experience difficulty 
in falling asleep, or in staying asleep 
after they have dozed off. 
ately in most cases this is 
porary condition, the best 
cure it is to look for the
Insomnia may be due to emotional 
tension brought on by over stre
nuous activity. Noise also’ causes 
troubled sleep and many people feel 
as tired after a night 
noisy quarters as if 
slept at all.

Doctors advise light
surround themselves with sound ab
sorbing articles such as rugs, bed
covers, curtains, so ąs to rrtuffle the 
disturbing noise. Another important 

(consideration in a sleeping room is 
ventilation. It is not necessary for 
a room to be cold since there is 
mope exygen in cold air than in 
warm air, but it is essential that 
there be some circulation in the 
bedrooms to n\ake the air some
what cooler than in the living room.

Finally, though by no means least 
in importance, is the matter of diet.

i thatter Chestnut of the North Side LDS, gonw physiologists maintain 
■Ja,7ies Lub°n ^e Esplenders during sleep the nourishment we 
followed by adult i——----
whom was, < 
Branch 142 President ___ ____
Sherin, LDS drive worker of branch I build new tissue and repair worn

uuu.l greetings of . . . .. . o . . .
Joseph Mažeikis! LDS ,ngcst in the form of £ood ls trans- 

and Alex formed into its final products that

n, c'

Step on It Louis—I’m late tor the director's meeting already.”
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(Continued from last Friday’s issue)
In 1385 Jagiello played his master | Vytautas, 

role as a traitor. Upon his marriage 
to the Polish Princess Jadviga he 
promised .to . unite 
Poland under one 
Lithuania was also 
to Catholicism and 
Poland and Lithuania were to be 
constantly strengthened'.

After several clever political ma
chinations Vytautas was able to re
concile himself with . Jagiello and 
get into the latter’s good graces. 
Vytautas and Jagiello began to rule 
side by side .as Jagiello concerned 
himself more with affairs in Po
land, leaving the goverriment of 
Lithuania and the east to Vytautas.

In an effort to maintain his pre
carious position Vytautas granted 
concessions to the Teutonic Knights 
and agreed to offer financial sup
port to Jagiello. Needing money to 
replenish the rapidly decreasing cof
fers and the ..poverty-stricken Lith
uanian population, Vytautas turned 
his eyes toward the east where the 
Tartars loomed both as a menace 
and as a

In 1399 
Vytautas 
near the 
with the 
apparently dwindling as a power— 
the Russians, Ruthenians and Uk
rainians realized that a Lith
uanian army was not invincible and 
the prestige of Lithuania fell drast
ically. In order to extricate himself 
from this position Vytautas entered 
into another treaty with cousin Ja- 

'giello and the Poles in 1401. Polish 
influence loomed more and more in 
Lithuanian policy.

Other armies were raised again 
and Vytautas continued his wars 
against the Russians and Tartars— 
this time successfully.

In the meantime the incredibly vi
cious tactics of the Teutonic 
Knights had horrified Christian 
Europe. Ostensibly in the name of 
religion, the cream of chivalry tor
tured and murdered the Lithua

nians by the thousands. In 1410 Vy
tautas succeeded in creating a po
pular front army to free Žemaitia 
from the intolerable rule of the 
Knights.

On July 15, 1410, one of the 
world’s decisive battles was fought 
at Tannenberg (Žalgiriu or Grun- 
valdas). Abou^ 300,000 men took 
part in that single battle and the 
power of the Knights was crushed 
once and for all.

Under the capable leadership of 
, a powerful army of 

Lithuanians, Ruthenians, Czechs, 
Poles and Tartars slaughtered 50,- 
000 of the enemy. Instead of using 
the captured as slaves, Vytautas 
ordered them released and sent back | 
to Europe as a testament to the 
strength and power of Lithuanian 
arms. The hereditary enemies of 
Lithuania were crushed, only to be 
remembered when German troops 
marched into Memel in 1939.

Three years later Vytautas ac
cepted Christianity and what the 
armies of Europe failed to do in 
three hundred years — he accom
plished in one generation. Lith
uania became a Catholic nation. In 
the same year Vytautas concluded 
another treaty with Poland, being? 
unable to destroy , the pernicious 
growing influence of Polish nobles 
in Lithuania. In 1429, hoping to 
resist Polish penetration by becom
ing King of Lithuania, Vytautas 
asked ^igismund, Emperor 
Holy Roman Erqpire for a 
.which the latter sent.

Money-
Numerated emerald 

small crisp oblong
Paper)
For aught is bought 

and zero’s ever
Naught
And eyes 

with tears 
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Fraught
For this 

haplęss stupid
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some paper and 
buy

Sighs
Ere

they
Die
—Donald Kirkpatrick

tautas fell ill and died on October 
27, 1430.

At this point it would be best to 
explain more lucidly why Lithuania, 
upon the death of Vytautas, played 
its last great role as an independent 

'nation. We have seen the type of 
leadership Lithuania grew powerful 
under. Avaricious, selfish, ambitions, 
most of the 
verned the 
cipal object 
own power 
yvith gold. With the possible excep
tion of Keistutis and Mindaugas, the 
foreign policy of every Lithuanian 
ruler has been placed 
concept.

Naturally no nation 
strong if its roots are 
uania’s roots were weak in that the 
welfare of the people was not the 
principal concern, of the rulers— 
their own aggrandizment was. Con
cessions were offered to foreign 
leaders. Privileges were given to 
Lithuanian nobles and a sharp class 
division 
leadership 
intrigued, 
using the 
Lithuanian 
game of power politics.

After the death of Vytautas in 
1430 civil war, factional disputes 
and political intrigue served to 
weaken the Lithuania national spirit. 
The Polish nobles made harsher and 
harsher demands upon Lithuania, 
constantly increasing their in
fluence by bribing and buying the 
Lithuanian aristocracy.

Because of the constant disputes 
and conflicts with the Poles, the 
Lithuanians were not able to de
fend their southern and eastern 
lands against the Russians and Tar
tars. Many of the dukes seceded and 
allied themselves to growing Mus
covy. In her wars with Russia for 
the return of her territory, Lith
uania received no help from Po
land. In fact, the latter seized the 
opportunities to extend her own in
fluence in Lithuania for the absorp
tion of the state into Poland.

In the 16th century Lithuania was 
well on the road to decay. The 
Lithuanian -nobility took little inte
rest in affairs of the state and their 
fortresses were rotting. Thus when 
the Crimeans and Muscovites at
tacked, Lithuanian land fell readily 
into their hands.

(To be continued in next issue)
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PRISIMINUS DZŪKIŠKAS VESTUVES
P. Baranauskas

tos

guli.
—O 

ganų ;

Rodos, kad dar tik vakar tos tipiškos 
Dzūkijos vestuvės įvyko, o jau pusmetis 
su baryšiais persirito nuo pereitos vasa
ros liepos mėnesio. Bet tų vestuvių vi
sas vaizdas iš galvos nebeišeina...

Tarytum matau ir girdžiu:
. Važiuojam vakare per Galintėnų so- 
džiavietę platum vieškeliu su draugu 
Zigmu dviračiais—tai kalnelis,, tai klo- 
nelė... Puikiai girdisi veseilininkai dai
nuojant; ratai dunda... skambalai 
skamba, o jau muzika, tai rodos, ją val
gyto valgytum... ji girdėt per kokius 
du kilometrus aplinkui,—ypatingai skar
daus būgno ir armonikos garsai toli 
toli... kažin kur už ežero, už girios, 
net Vabaliuose atsimuša... Patamsėj 
vis pavejam skubančius pėstininkus į ve
seilia,—pralenkiam, dar paskambinam, 
kiti išsigąsta...

Štai ir vestuvės: kiemas nedidelis; 
ūžėsis tam kiemelyj, tartum bičių avi- 
lyj... Pats įkarštis—tik parvažiavo iš 
šliūbo. Ten toliau, palei tvartus, ark
lius atkinkinėja, vežimus sutvarko; pa
broliai su kvietkais ant krūtinių, sku
ba į triobą—kai kurie truputį unaristi, 
gal būt tik todėl, kad pabroliai... Vai
kai laksto, stumdosi, vienas iš kito par- 
sigriovęs saldainius atima, kuriuos tik 
ką gavo iš veseilininkų. Iš triobos per 
langus veržiasi nelabai sutvarkyti mo
teriški dainęs garsai; kartais galėtum 
pamanyt, kad laukinių iš Afrikos žmo
nių grupelė dainuoja. • Kiemelyj maišosi 
vyrai, merginos, vaikai ir suaugę dzū
kai kavalieriai.

—Labas, amerikone!...—ir suspaudė 
kokis aukštas, tiesus vyriškis man de
šinę. ..

—Labas,—atsakau.
—Gal dviračius, ponas, čia kur paka- 

vosime,—pasisiūlino nepažįstamasis.
—Tai gal būt ir ne pro šalį...

» —Prašau čia minutėlę... aš pajieš- 
kosiu gaspadoriaus... paskiau gal svir
ne?...

gal bile kur pastumsime, ir tegul 

ne, ne, flonasW. Čia^yra chuli- 
jie tau jį iš rankų nujos...

Dviračius padedam svirne.
—Kodėl taip žiūri į mane?... Tur

būt nebeprisimeni manęs?—nepažįsta
masis paklausė.

—Beveik, neprisimenu.
—Oi, Dzievuliau!... nugi Sadauskas 

iš Makniūnų... Dar aš tau vis kecinu 
kada užpundzyc... Aš, matai, dar tau 
prasikaltęs... Gal atsimeni, kai prieš 
išvažiavimą į Ameriką jūs turėjot du 
kaštanavotus arklius, tai per Baltuško- 
nio veseilia aš tiems arkliams nuroviau 
uodegas... Ot turėjau tada brace pui
kių meškerių!... o tu ir nežinojai, kas 
tep padarė... Bet žinai, tada vaikai bu
vome. .. ar ne?

—Je, tai dabar prisimeniau tą visą 
istoriją, ir prisimenu apie tamstą.

—Gal mėginsim į vidų pažiūrėti?— 
draugas Zigmas pasiūlino.

Vargais negalais įsispraudėme į trio- 
belę. Viduj oras tvankus: tiek šilta, 
tiek valstybinės (degtinės) kvapas nosį 
riečia; dvi nedidukės kąrosininės lempu- 
kės kabo virš stalų, kur veseilininkai va
karieniauja. O jau tų dūmų, dūmų... 
Tiek prirūkyta, kad veseilininkai ir tie 
jaunieji—vos įžiūrima už keleto žings
nių. Moterys šalyj pečiuko sustoję trau
kia kaži kokią graudinančią dainą, bet 
vis nesutaria, tad vieną štropą išrėkę, 
pasiilsi, ir vėl ima iš naujo. O jaunoji, 
galva įrietus, neva verkšlena; jaunikis 
būk tai ją ramina; paglosto, tai velioną 
pataiso. O jau kiti seniai veseilininkai, 
ilgus ūsus apsišluostę, pasiims iš bliū- 
delio lašinių šmotą su pirštais, tada už
simauna ant šakučių (mat, jie žino, kad 
šakutės kaip nors naudojama valgant) 
ir kad kerta,—net ausys braška! Tai ne 
juokas; čia, matai, gauni nesverto py
rago, o dar ir šhapso ir lašinių! Ot, tai 
brace gyvenimas veseilijoj!...

—Ei, ei,... laikykite tą velnią!... 
Aaaa, kad su skradžiai žemy... Jš nagų 
kvaraba išlupo rieky pyrago ir va čia 
dzingo liciparas... Man rodos, ar cik ne 
Varakausko piemuo... Aš jam nedova
nosiu!...—senyva moterėlė rėkčiojo, 
nešdama sietą, pilną prikrautą naminio 
pyrago..-. .

—Gal eisim laukan, nes dar gali mus 
/ įtart, kad mes pavogėm tą riekę pyrago, 
> —pasiūlino draugas Zigmas.

Lauke ėjo visu smarkumu šokiai. Ve- 
seilei grojo “Bobos Orkestrą”—tai yra, 
garsiausia orkestrą ’ visoj apylinkėj, ir 
todėl ją vadina “Bobos Orkestrą,” kad 
smuiku groja vyras, armonika jo* mo
teris, ir būgną muša 13-kos metų duk
tė... Nieko sau kombinacija! šoko visi 
smarkiai; sukosi poros iš visos spėkos; 
kaži kas šokant dainavo pritaikintą dai
nuškėlę. O ten toliau kaž dėl ko kilo 
ermydelis,—susispietė į krūvą “bajavų” 
bernų, ir garsiai argumentavo:

—Duok ausin svolačiui!... Ką jis čia 
vienas apsiglėbęs laikys mergą... ne
duos bernas niekam nei pašokti!... Bū
ta šū... Čia mergos visų lygiai!...

—Na, tik tu pradėt!... Na!
—Duok!...
Draugas Zigmas ir pripuolė prie

grupės, ir prietamsėj kažin-ką rankomis 
mosuodamas įsikarščiavusiems kavalie
riams aiškino.

—Kad per biskį jau būtų susimušę,— 
sugrįžęs Zigmas pasakojo,—ir nei iš šio, 
nei iš to pradėjo... Led-ne-led aprami
nau... Šedziukas paprašė pas Gaidzį 
mergos pašokę, o tas atšovė: “Atsivesk 
savo!” ir iš to prasidėjo...

—Klausyk, ponas Petrai, gal eisim čia 
kur nuošalyj... aš turiu ve pusbonkį 
valstybinės kišeniuje—stuktelėjo man 
pašonėn Sadauskas.

—Labai ačiū, Sadauske; kad iš manęs 
labai prastas gėrikas, verčiau supažin
dink su Galintėnų panelėmis,—pastebė
jau.

Rodos Sadauskas tik to ir lauke. ‘Už 
minutės jau stovėjome būryje jaunų, 
starkių, galintėniškių merginų.

—Būkite pažįstami? Čia yra Valė L., 
čia Vladzia R., čia Jadzia B...—persta
tinėjo Sadauskas.—O gal mylėsi, Bara
nauske, pašokti?—mikliai sukinėdama
sis Sadauskas klausė.

—Palauk, palauk,—jį raminau,—dar 
yra laiko, duok apsipažint su visa ap
linkuma.

Kiemas duobėtas, nelygus; šokt nepa
togu. Dar polkos pusė bėdos, šiaip taip 
šokėjai šuokčioja, tartum po arimą, bet 
valcai—tai pakuta.

Pagaliaus, kaži kas atėjęs su viedru 
vandens pradėjo šokimo vietą laistyti.

Šokimo vietoje, atrodo, pirmiaus bu
vus žolė. užaugus, bet antrą vakarą be
šokant pasidarė duobės ir bešokant kil
davo dulkių debesys.

—O gal eitum, panele, kur pasi
vaikščioti?—pasiūliau savo partnerkai, 
pašokę porą kartų.

—Bet kad aš nepripratus naktį su vai
kinais vaikščioti, ale kaip su ameriko
nu, tai... , .

■ —Ar tamsta pažinojote mane anks
čiau?—paklausiau Valės vesdamasis.

—Taip, kaip tik parvažiavote, tai ant 
rytojaus jau mūs beveik visas kaimas 
žinojo, kad iš Veismūnų kokis ameriko
nas parvažiavo. O per “Devintinį” Ne
munaičiu, tai man jus parodė... jūs su 
broliu valiavote per miestą; tada mes 
ty sėdėjom pas Zeliką ant gonkelių.

Ėjome siauru keliuku iš veseilios kie
mo ežero link. Storos rugių varpos, ra
sos slegiamos, kabojo pasvirę ant kelio. 
Nuo rasos sudrėkintų rugių dvelkė ma
lonus kvapaą. Aukštai, padangėj, švietė 
didelis mėnulis, tartum milijonas žvakių. 
Virš ežero tūnojo debesys rūkų. Beeida
mi keliuku sutikome keletą porų, jau 
pareinančių nuo ežero. Bet štai, sutin
kame vieną senyvą žmogų, su lazda ran
koje, ir vis aplink kaži' ko dairosi eida
mas.

—Kažin, ko šis senis jieško?—paklau
siu savo partnerkos Valės.

—Ar nepastebėjote, ten palei kiemą, 
kaip buvo išvoliota rugių voliūgės; tai 
vakar per vakarones veseilininkai tep 
padarė. Tad šiandien, matai, gaspado- 
rius pats vaikšto su lazda, ir jeigu ras 
kur porą rugiuose voliojantis, tai sakė: 
“gy vų nepaleis!.. ”

Ėjome keliuku, paskiau pasukome-po 
dešinei per pievą taku. Žolė didele^ ta
kas siaurutis, o čia rasa... tartum, kad 
būtų tik po lietaus. Sušlapome, štai ir 
ežeras. Vakaras* tokis tykus; tik vesei
lios orkestrą ir veseilininkų rėkavimai 
tą ramumą sųdrumsčią. Ežero paviršius 
lygus, tartum kokia pūslė; padangėj vie
nas mėnulis, o į vandenį žiūrint matosi 
kitas... nei vilnių, nei vėjo, tik kada 
nę kada žuvis susipliauškina pakraštyj,

vanduo atsiduoda.žuvimis; o čia netoli, 
poežerėj, guli nukirsti iš vakaro dobi
lai... Toks gardus kvapas!...

—Gal ten Amerikoje nėra tokių gra
žių ežerų, ramių nakčių, ir gražių vaiz
dų, kaip šis?—klausinėjo Valė.

—.Yra... gal būt dar gražesnių, bet 
tik nuošaliau iš miestų.—Atsakinėjau.

—Tur būt, kada mūs veseilia šiandien 
į šliūbą važiavo, tai jūs čia nebuvote?— 
Valė klausė.

—Ne, nebuvau.
—Oi, oi, kiek mes turėjome gardaus 

juoko, kaip leidom jaunuosius į šliūbą...

Nugi, kad matytai, išleidžiant, tai jau
namartės tėvas išlydėjęs iš triobos jau
nuosius, tai laimino, laimino... žegnojo; 
kažin ką jis ten vis krapštėsi su druska, 
ir turėjo rankose plutukę duonos, pas
kiau, kad pradėjo arklius žegnoti... ka
žin kokią maldą ilgai kalbėjo; o duktė 
(jaunamartė), kad insigraudzino, kad 
ėmė verkc, kad kiek būtų apslobus... O 
paskiau prie jaunųjų arklių tėvas neda
vė zvano pririšt; o prie pajaunių arklių 
priraišiojo net po du zvanu...

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS
MŪSŲ NAUJIENOS

Kiek laiko atgal d. J. J. 
Bakšys susišaukęs “Laisvės” 
skaitytojus išdavė puikų ra
portą iš “Laisvės” metinio su
važiavimo. Susirinkimas buvo 
gražus ir visi dalyviai gražiai 
priėmė raportą, už gi r d am i
“Laisvėj” telpančius raštus, ir 
d. šMomsko' tą gražų ilgą 
straipsnį, kuris dar vis eina 
“Laisvėj.” Aš manau, kad bū
tų gražu, jei “Laisvė” tą il
gą d. šolomsko aprašymą 
leistų knygos formoj.

—o—
Dabar prašau visus mūsų 

darbininkiško judėjimo rėmė
jus ir prietelius įsitėmyti šią 
naujieną ir nepąmiršti: Kovo 
(March) mėnesio 15 ir 16, 
tai bus penktadienio ir šešta
dienio vakarais, įvyks baza- 
rap, kurį rengia Suv. Tarptau
tinės Organizacijos (United 
Organizations Bazaar). Įvyks 
lietuvių svetainėj, 29 Endicott 
St. Dabar yra platinami įžan
gos tikietai po 10 centų. Su 
šiais įžangos tikietais bus duo
dama 4 piniginės dovanos. 
Pirma dovana $10, antra $5, 
trečia $3, ketvirta $2. Todėl 
pasiūlytą tikietą nepatingėki
te nusipirkti.

šiame bazare bus ir lietu
vių šaunus stalas, šiam darbui 
rūpinties kapitonu yra išrink
tas Jonas Skliutas. O pagel- 
bininkai komisijoj yra J. Rau- 
lušaitis, J. J. Bakšys, P. Plokš
tis ir d. M. Sukackienė. Gal 
LLD moterų kuopa išrinko ir 
daugiau, . neteko sužinoti. 
Skliutas renka dėl lietuvių 
stalo dovanas. Dovanos bus 
priimamos daiktais, negendan
čiu maistu ir pinigais. Draugė 
O. Dvareckienė pirmutinė da
vė pinigais dovaną.

Mes tikimės, kad lietuviai 
už kitas tautas turės gražes
nį stalą, ir mūsų publika skait
lingai parems šį gražų darbą1.

25 d. vasario LLD 11 kuo
pos susirinkimas. Visi drau
gai būkit 11 vai. iš ryto, šis 
susirinkimas bus svarbus, su 
daug naujų klausimų, bus ir 
vajaus raportas per d. Jusiu.

Lawrence, Mass

Philadelphia, Pa.
Komunistai Ruošiasi

Philadelphijos komunistai, 
kaip pasirodo, jau pradeda 
ruoštis rinkimų kampanijai. 
Oficialiai kampanija bus ati
daryta su Partijos Valstijos 
Nominacijų Konvencija, kuri 
prasidės šį šeštadieni, vasario

24 d., su dideliu masiniu mi
tingu Musical Fund Hall, 810 
Locust St. Mitingas prasidės 
8 vai. vakare. šis mitingas 
bus atdaras visiems pašali
niams žmonėms ir visi yra 
kviečiami dalyvauti. Gi regu- • 
barės konvencijos sesijos 
įvyks sekmadienį, vasario 25 
dieną.

šeštadienio masiniam mi
tinge kalbės William Z. Fos
ter, Komunistų Partijos pirmi
ninkas, iš 
Cacchione 
valstijos 
Darcey.

Idant 
didatus
tymai reikalauja apie 1-1,000 
piliečių parašų. Bet komunis
tai yra pasirįžę surinkti- 30 
tūkstančių parašų, idant vai- t 

džia neturėtų jokio pasiteisi
nimo kandidatus nuimti nuo 
baloto. Rep.

New York o, Peter 
ir Pennsylvanijos 

sekretorius S a m

uždėti partijos kari
ant baloto, tai įsta-

IS-

' čia pas katalikus didelis ne
pasitenkinimas vadais ir ku
nigais. Jie sako, kad iš pavy
do bolševikams už sugrąžini
mą Vilniaus Lietuvai tie va
dai sako, būk Dievas Vilnių 
Lietuvai sugrąžinęs. Bet, gir
di, mes visi gerai žinome, kad 
tą padarė Stalinas.

—o—
Mūsų bankietas buvo labai 

įspūdingas. Nors pelno gal ir 
neliks, bet pasidiskusavome 
taip, kaip kas norėjome.

—o—
Vasario 18 dieną apvaikš

čiojome Lietuvos nepriklauso
mybę. Viskas išėjo labai 
gražiai ir jau nei vienas ne
krykštavo prieš Sovietus ' už 
Vilniaus atidavima Lietuvai.

—°—
Vasario 25 d., 2 vai. po 

pietų, bus Lietuvių Literatu-’ 
ros Draugijos 37 kuopos mi
tingas Lietuvių Kliubo svetai
nėj. O po mitingo bus disku
sijos pasauliniais įvykiais. 
Prašome visus lietuvius atsi
lankyti. Kad ir ne nariai, ga
lės dalyvauti.

—o—
Daugelis mūsų draugų ne

dalyvauja partijos mitinguose. 
Aš negaliu suprasti, kaip jie 
gali pasitenkinti tik paviršu
tinėmis žiniomis. Juk parti
joje diskusuojama ir planuo
jama labai svarbių dalykų.

Rep.

Šalčiai Kankina Paukščius
Ūkininkai pasakoja, esą iš 

po nakties randa kluonuose, 
daržinėse ir k. trobesiuose su
kalusių žvirblių. Be to, daug 
sušalusių paukščių randama 
laukuose.

I

1

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
Managed by

RHEA TEITELBAUM

| ■ Vapor Room, Turkish Room, Russian I I 
\ 1 Room, Large Swimming Pool, Fresh M 

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations. oflUZ

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

Sun. all day and night

Vienatinis Lietuviškas

KABARETAS
STANLEY MISUNAS’

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį i? šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai •
Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••t
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Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas
PAMATYKITE VEIKALĄ

LIETUVA
Trijų Veiksmų Veikalas iš 

Lietuvos Istorijos

Sekmadienį, 25 Vasario-February
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE • w,į“’’“H“YYAVENUE

Aido Choro Ensemblis, vadovaujamas B. Šalinaites

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

i

Vaidins Lietuvių Liaudies Teatras
Lošime bus 10 choro dainų, solo dainų ir 

kitos muzikos.
Dainų dalis pildys Aido Choras ir Aidbalsiai.I ..

Durys bus atdaros nuo 3:30 p. p.
Vaidinimas prasidės 4:30

šj Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimą ruošia šios org.:
LMS 3-CIAS APSKRITYS, LDS 8-CIAS APSKRITYS, 

ALDLD 2-RAS APSKRITYS -

Vakaras užsibaigs smagiais šokiais, prie Geo. Kazakevičiaus Orkestros
PELNAS VILNIAUS LIETUVIAMS

v

PRAKALBĄ PASAKYS D. M. ŠOLOMSKAS



B

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

Tel. EVergreen 7-8451

Penktad., Vasario 23, 1940

Detroito Žinios

Lowell, Mass
PRANEŠIMAI IS KITUR

taisyti.

taip 
k iek- 

lai ko- 
1035

Lee Ya-čing, chinietė orlaivininkė, nesenai atlėkusi iš 
Kansas valstijos į New Yorką. Jinai lekioja Amerikoj 
rinkdama aukas chiniečiams, karo nukentėjtisiems.

Kiek- 
disku- 
ir ga- 
žmo-

jau kiek ir pavėluota, 
noris pažymėti, kad 
Choras turėjo nusise-

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR SETS
STUDIO COUCHES— KITCHEN SETS

DINETTE SETS, MATRASAI IR SPRINGSAI

me tiktai vasario 21 dienos 
ryte. Vadinasi, per vėlai pa
rašėte. Tuo būdu korespon
dencija netilps.

Nors 
tačiau, 
Pirmyn 
kusį parengimą, kuris įvyko
27 d. sausio.'Tai buvo per
statymas “Pausaulis be Mote-' 
rų”, parašytas P. Bajoro. Su-^

įvyks pa- 
nepriklau- 
Rengia A- 

Kongreso 
Bus puiki

WILKES-BARRE, PA.
Sekmadienį, vasario 25 d., LLD 

12 Apskritys rengia labai svarbias 
paskaitas, sveikatos klausimu. Taipgi 
bus ir silkių vakariene. Į paskaitas 
įžangos nebus. Kviečiame lietuvius 
skaitlingai dalyvaut. Paskaitos pra
sidės 3 vai. po pietų, Kliubiečių Sv., 
325 E. Market St. (45-46)i

Mirė Antanas Savickas
Vasario 10 d. mirė Antanas 

Savickas, kurį laiką gyvenęs 
9191 Cardoni Avė., o vėles
niu laiku gyveno paskirai nuo 
savo šeimos 1035 Caniff Avė. 
Palaidotas vasario 14 d. Lai
dotuvėms patarnavo graborius 
D. B. Bražis.

Velionis buvo ilgą laiką gy
venęs Pittsburgh, Pa. Todėl 
jis ten prigulėjo prie savišal
pos kliubo, ir buvo narys De
troito Lietuvių Kliubo. Turė
jo pastovų darbą dirbtuvėj 
Murray Body Co. Todėl jo gy
venimo aplinkybės nevargino. 
Bet dėl jo netaikomo, nesu
gyveno su savo šeima ir mirė 
gyvendamas kaipo įnamis.

Laidotuvėmis rūpinosi jo 
žmona ir šeima. Karstas buvo 
papuoštas gyvų gėlių vaini
kais nuo D. L. Kliubo ir kitų. 
Paliko savo žmoną, du sūnus 
ir dvi dukreles. Visi jau augę 
ir baigę aukštus mokslus.

Visai Savickų šeimai išreiš
kiu gilią užuojautą nelinks
moj valandoj.

—o—
22 Metų Paminėjimas

Sekmadienį, vasario 25 d., 
Lietuvių Svetainėj 
minėjimas Lietuvos 
somybės 22 metų, 
merikos Lietuvių 
skyrius Detroite,
koncertinė programa, išpildys 
Chicagos dailės mylėtojai ir 
vietiniai dainininkai. Taipgi 
bus kalbėtojų, d. Andrulis iš 
Chicagos ir d. Janauskas iš 
Kanados. Yra pasižadėję vie
tiniai Dr. Jonikaitis ir kiti pa
žangūs profesionalai kalbėti. 
Po programos bus šokiai 
abejose svetainėse. įžanga tik 
25c iš anksto. Kurie dar ne
turite tikietų, tuojaus gauki
te pas rengėjus ir draugijų 
atstovus.

A. L. Kongreso vietinio sky
riaus susirinkimas įvyks vasa
rio 24 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Svetainėj, ’arft trečio 
aukšto.

i pos susirinkimai įvyks 
pat pirmą penktadienį 
vieno mėnesio, bet bus 
mi Latožo svetainėje,
Caniff Avė., nuo 8 vai. va
kare. Visi nariai, kurie dar 
nemokėję duoklių, malonėkite 
užsimokėti ir lankykite kuo
pos susirinkimus. Dabar eina 
vajus naujų narių gavimui, 
tad stengkimės gauti nors f>o 
vieną naują narį į ALDLD 
kuopą, kovo 1 d. susirinkime.

—0---
D. L. Kliubo Diskusijos

Kam laikas leidžia, yra la
bai pagirtinas dalykas daly
vauti diskusijose Detroito Lie
tuvių Kliube, 9236 Cardoni 
Avė. Įvyksta kas penktadie
nis, nuo 7 vai. vakare, 
vieną penktadienį būna 
suojama skirtinga tema 
na pamokinanti darbo
nėm. Todėl nepraleiskite 
penktadieniais dalyvaukite D. 
L. Kliubo diskusijose.

Alvinas.

Septintas puslapis

Buvo duota keletas klausi
mų, ant kurių kalbėtojas lo
giškai atsakinėjo. Reikia pa
sakyti, kad d. A. Bimba jau 
seniai buvo kalbėjęs pas mus, 
už tai tiek daug suėjo išgirsti 
jo kalbos.

lošė Operetės Choro artistų j 
grupė iš Brooklyn©. Lošimas 
išėjo labai gerai. Buvo daug 
jtiok’o iš tos komedijos. Už to
kį draugišką Operetės Choro 
p a s i t a r navimą P. Chorui, 
greatneckiečiąi nepamirš ir 
prie pirmos progos mes maty
simės ant jūsų parengimo.

Šiuom tarpu Pirmyn Choras 
neatlaidžiai ruošias prie per
statymo operetės “Nebaigta 
Kova.” F. Kl-ton.

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

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Mfne G aminam valgius ir 

turime Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.Hiquore

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Vasario Mėnesio Išpardavimas!
NUŽEMINAME KAINAS ANT 30 NUOŠIMČIŲ

—o—
Eastsidėj Z. Janausko 

Prakalbos 
šeštadienį, vasario

Rusų Svetainėj, 9219 
įvyks prakalbos d. Z. 
ko, “Liaudies Balso’’

24 d., 
Russell, 
Janaus- 
vedėjo,

iš Kanados. Dabartiniu laiku 
jis vyksta su prakalbomis po 
lietuvių kolonijas. Jis šiuo 
sykiu aplankys ir Detroito lie
tuvių koloniją. Janauskas yra 
žinomas, kaipo žymus kalbė
tojas ir veikėjas kanadiečių 
tarpe. Todėl Detroito ir IIam<- 
trameko lietuviai būkite Ja
nausko prakalbose. Prakalbas 
rengia ALDLD 188 kp.

—o—
Apie Dailės Chorą

Vasario 4 d. įvyko Dailės 
Choro b metų jubiliejinis pa
minėjimas. Parengimas buvo 
su programa ir balium. Gerai 
suvaidino dviveiksmę operetę 
“Adomas ir Jieva” ir puikiai 
išpildė koncertinę programą. 
Dainavo keletas pasižymėju
sių solistų ir duetų. Visi su-, 
dainavo gerai, Tik nežinia ko
dėl nedarė didelio įspūdžio. 
Duetai d. Grinienės ir šatu- 
laitienės, taipgi Valiuko, ir 
Kvederienės publikai gerai 
patiko. x

Dailės Choras šiuo laiku yra 
dideliu nuošimčiu skaitlinges- 
nis ir gana puikiai dainuoja, 
turi gražaus jaunimo. Mergi
nų ir vyrų grupės gerai pasi
žymėjo dainuodamos linksmas 
dainas. Tur būt geriausiai 
žmonėm tiko, tai vaikučių 
chorelis. Dainavo apie 20 jau
nučių vaikučių ir mergaičių, 
ir pagirtinai gražiai sudaina
vo.

Vaikučių grupėj randasi 
jaunas Kudirka, labai talen
tuotas muzikantas. Galima pa
sigėrėti jo gabumu.

Pirmas Bandymas Gerai 
Pavyko

Vasario 11 d. mūsų mieste 
atsibuvo devynių organizacijų 
Sąryšio bendras paminėjimas 
Lietuvos nepriklausomybės 22 
metų sukakties. Taipgi su 
tikslu, kad sukelti kiek aukų 
gelbėjimui Vilniaus krašto nu- 
biednintai žmonijai.

Turėta du kalbėtojai: 
Lietuvos konsulas adv. šalna 
iš Bostono ir 
Worcesterio. 
kalbėjo pagir 
vokatas šalna lietė grynai 
Lietuvos istorinius dalykus, 
primindamas, jog Sovietų Ru
sija buvo pirmutinė šalis pri
pažinime Lietuvos nepriklau
somybės ir Vilniaus Lietuvai, 
kaipo šalies sostinės. Pažymė-| 
jo, kad ir dabar ačiū geram 
draugiškumui ir gražiam susi
tarimui su Sovietų Rusija Vil
nius su plačia apielinke grįžo 
lietuviams.

Anglų kalboje paskaitė di
plomatinių reporterių pareiš
kimą, kur pasakyta, jog su
sitarimas šių dviejų šalių bu
vo lygiateisis ir draugiškas.

Drg. J. Skliutas kalbėjo 
truputį plačiau iš tarptautinio 
atžvilgio ir rišdamas Lietuvos 
praeitį su vėliausiais įvykiais I 
Europoje. Užgyrė Lietuvos 
diplomatinius 1 žygius, esą 
daug gudresni negu buvusios Į 
Lenkijos bajorų, kurie aklai 
pasidavė Anglijos imperialis
tų purviniems tikslams, ir to-' 
dėl šiandien Lenkija žlugus.1 
Gi todėl, kad Lietuva draugiš
kai susitarė su savo geriausiu 
kaimynu 
pasidavė 
šiandien 
Lietuvos 
sena sostine Vilnium.

Karštai paragino prakalbų 
klausytojus, kurių galėjo bū
ti apie 200, paaukoti, kiek 
kas išgali, gelbėjimui Vilni
jos krašto žmonių, kuriuos 
labai nubiednino beviešpatau- 
dami Lenkijos šlėktos, kurie 
bėgdami dar bjauriau apiplė- 

aukų

Ve, vienas užpakaly manęs 
sėdintis sumurmėjo: “Nejaugi 
naujų kalėjimų pristatymas ir 
jų perpildymas anti-fašisti- 
niais kaliniais Lietuvoj rokuo- 
jama kultūra?” Taipgi, tuoj 
po prakalbų suėjau pažįstamą 
žmogų, kuris neseniai buvęs 
Lietuvoje ir sugrįžęs, sako: 
Visai neteisybė. Tik naujas 
stubas, jeigu kas statosi, jau 
be dūmų. Bet kaimuose labai
mažai kas statosi naujų, nes' Atleisite, kad nepajėgiame iš- 
medis labai brangus — nepri
einamas. Tai senose dūminė
se bakūžėse, kaip ėdė dūmai 
akis, taip tebeėda. Sako, daug 
vietų atrodo dar prasčiau, 
gu palikome prie caro, 
žinodami Amerikon.

Bet gal Ramanauskas
rėjo mintyj miesto gyvenimą? 
Jis to nepasakė. Tikiu, kad 
miestuose, kad ir prie sun
kiausių apylinkybių, visgi tu
rėjo įvykti šiokių , - tokių

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendrovės

J. Skliutas iš
Abu kalbėtojai 

tinai gerai: Ad- 
Šalna lietė 
istorinius

Sovietų Sąjunga, ne- 
karų kūrėjapis, 

švenčiame 22 metų 
nepriklausomybę su

M. Tylūnui, So. Boston, 
Mass. — Gal perdaug skubiai 
rašėte paskutinę koresponden
ciją, jog jos visai negalime 
suprasti. Parašėte be jokių 
taisyklių, be jokių ženklų, vis
ką sudėjote į vieną daiktą. I

ne-
va-

tu-

Great Neck, N. Y.
16. d. vasario įvyko prakal

bos, paminėjimui Lietuvos Ne-

kultūrinių pasikeitimų bėgyje įKasnl0Čiu Svetainė. 
virs 4,1,1
gyvenimui verčiant, o 
ka Smetonos, 
riasi pirmyn.

Abelnai imant, šios bendros 
prakalbos pavyko labai pui-i 
kiai. Net ir tada, kuomet lie
tuviškas kunigas 
kas ne tik kad 
prie šio bendro 
dar tam pačiam 

j sušaukęs savo pasekėjus į po- 
i bažnytinę vietovę. Mūsų pra
kalbose, rodosi, daugiau aukų 

, surinkta, negu Strakausko 
prakalbose.

Vasario 17 d. įvyko dar 
viena organizacijų atstovų 
konferencija. Pasirodė, kad 
prakalbas rengiant pasidarė 
$11 išlaidų. Kad nesumažint 
suaukotos sumos, .čia vėl de
legatai sumetė išlaidų paden
gimui $7.

Reiškia, tam pačiam tiks
lui ir bendrų prakalbų rengi
mo sąskaiton surinkta $55.65. 

(šioj konferencijoj nusitarta 
rengti didelį bankietą antrą 
šeštadienį po Velykų, balan
džio 6 d, šį pavasarį. Tam pa
čiam tikslui: gelbėjimui vil
niečių .

20 metų. Bet ir tai 
ne 

progresas

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 25 d., 2 vai. po 
pietų. Kviečiame narius dalyvauti. 
Taipgi tie, kurie yra skolingi už 
1939 m., tai prašome užsimokėti. — 
Kom. (46-47)

BALTIMORE, MD.
Sekmadienį, vasario 25 d. įvyks

r i

priklausomybes 22 metų su-' prakalbos, Lietuvos Nepriklausomy- 
kakties. Prakalbas surengė bės Apvaikščiojimas. Kalbės J. Ga- 
bendras draugijų veikiantis'siūnas* “Tiesos redaktorius iš 
komitetas. To vakaro kalbėto
ju buvo A. Bimba. Išgirst pra- 

i kalbų žmonių suėjo pilna

tik 1
dė- * , • •

. dviejųspi-

F. Strakaus-
• ne prisidėjo 
darbo, bet 
laike turėjo

Drg. A. Bimba kalbėjo iš 
atvejų. Pirmiausiai 

kalbėjo apie Lietuvos Nepri
klausomybės svarbą, pabrėž
damas istorinius pergyventus 
įvykius ir tas kovas už Lietu
vos savistovumą, kaipo tautos. 
Taipgi apibudino ir dabartinę 
padėtį Lietuvos ir tą skurdą 
bei nelaisvę, ką liaudis kenčia 
nuo dabartinė 
jančios valdžios. Taipgi aiški
no apie Vilniaus atgavimą ir 
sutartį su Sovietų Sąjunga.

Pertraukoj Pirmyn Choras 
keturias liaudies 
Lietuvos himnu, 
paprašius aukų 

aukavo 
5 c.: O. Klim, Lips- 

Kutkienė, Karazienė,

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)

pro-fašistuo-

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

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 geri muzikantai. 
Kviečiame dalyvauti. — M. Stasicnė.

(44-46)sudainavo 
dainas, su 
Pirminiu kui 
dėl padengimo lėšų, 
šieji: po 25 
kienė, 
Šimokaitis, Kupčinskas, Urči- 
nas, Adomonis, Kasmauskas, 
Karoziejus, Moskūnas, 
kas, Kutkus, Puzara, 
Marcinkevičia aukavo 

Su smulkiais viso
Prakalbų komitetas 
aukavusiems taria 
ačiū.

Antru atveju d. A. Bimba 
kalbėjo apie dabartinę Euro
pos karų situaciją, ypač tarp 
Finliandijos ir Sovietų Sąjun
gos. Atžymėjo apie tuos me
lus ir šmeižtus .prieš Sovietų 
Sąjungą, kuriuos taip piktai 
platina visi buržuaziniai ir 
priešdarbinin kiški laikraščiai. 
A. Bimba pasakė ilgą ir nuo
saikią prakalbą, kuri visiems 
labai patiko.

CLEVELAND, OHIO
Koncertas, prakalbos ir šokiai. — 

Rengia Lietuvių Komunistų kuopa, 
sekmadieni, vasario 25 d., Lietuvių 
Svetainėje, 6835 Superior Ave. Pra
sidės 5:30 vai. po pietų. Bus turtin
gas programas. Kalbės žymus kal
bėtojas d. A. R. Onda, apie naujau-; 
sius Europos įvykius. Dainuos Lyroj 
Choras ir jo solistai. Dainuos žy-Virbic- „

Urbon •1 mūs dainininkai iš rytinių valstijų 
30c.

$7.29. bus gera muzika šokiams, 
visiems

širdingą

V. Valukas ir sūnūs. Eleanor Veri- 
kas solo. Ruth Šilinis tap dance, ir 

Todėl 
nuoširdžiai kviečiame visus atsilan- 

I kyti — pasigėrėti koncertu ir pa
klausyti gero kalbėtojo. — Komisi
ja. (44-46)(44-46)

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple, Cake, Apple Cakę, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame 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. Y.
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, vasario 25 d., 11 
ryto įvyks LLD 11 kp. susirinkimas 
Visi draugai būkit laiku, nes yr< 
daug svarbių naujų dalykų aptarti 
— J. M.

vai

Naudokitės Mūsų Patogiu

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

S

J. A. J., So. Barre, Mass.— 
Korespondencijoj sakote, kad 
darbininkų✓ balsavimai d e 1 
upijos įvyks vasario 21 dieną. 
Betgi korespondenciją gavo-

Lukas, Sckr. (45-47)
LOWELL, MASS.
Darb. Kliubas rengia va-

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

Apie ALDLD 188 Kp.
Eastsidės ALDLD 188 kp. 

savo susirinkime vasario mė
nesį nutarė mėnesinius susirin
kimus perkelti į artimesnę lie
tuvių apgyventą vietą. Todėl 
nuo dabar ALDLD 188 kuo-

šė kraštą. Pasekmėj, 
surinkta $48.65.

Prakalbom pirmininkavo V. 
Peslikas, pagelbininku buvo 
St. Kondrotas.

Programą • pildė Nashua 
lietuvių vyrų dainininkų gru
pė, vadovybėj J. Tamulionio 
iš Nashua, N. II. Dainavo ne
blogai. Ypač pora dainelių iš
ėjo itin gerai.

Prie pabaigos dar buvo pa
kviestas jaunuolis V. Rama
nauskas pakalbėti s ką nors. 
Kadangi nepersenai jis at
važiavęs iš Lietuvos, tai ir kal
bėjo Lietuvos klausime. Jis 
kalbėjo trumpai, pažymėda
mas, kad Lietuvos preziden
tas Smetona daug kultūrinio 
darbo įdėjęs Lietuvoje, bet 
nepasakė kokio. Minėjo, kad 
Lietuvoj visai panaikintos dū
minės bakūžės. Kultūra esan
ti pakilus visur, Bet. tuomį 
ne visus įtikino kalbėtojas.

—o—
Kas Dar Yra Svarbaus?
Lietuvių Darbininkų Kliu

bas savo svetainėj, 338 Cen
tral St., rengia gerą vakarie
nę šį šeštadienį, vasario 24 
dieną. Pradžia 7:30 vakare. 
Kviečiame gerbiamąją publi
ką atsilankyti ir mūsų /gerą 
darbą tinkamai paremti. ■

Ši vakarienė bus tinkamai 
parengta: turėsim skanaus 
valgio ir taip pat išsigėr'imo; 
bus pravesti svečių išsireiški
mai bėgamais klausimais. 
Kaip paprastai,-bus muzika, 
šokiai, dainos ir kitokį sma
gūs pamarginimai. Prašome!

J. M. Karsonas.

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

(45-46)

Didelis Išpardavimas 
Nupigintam Kainom

SIUTAI ir OVERKOTAI
I

NEW JERSEY LIETUVIŲ
RADIO PROGRAMA

Iš Stoties WHOM 1450 Klcs.
Kiekvieną sekmadienį 9-tą valandą iš ryto.
Visados būna graži dainei programa ir orkestrą, 

t
Girdima New Jersey, Pennsylvahijos valstijose ir plačiai Didžiojo 

, New Yorko apielinkeje.
Dėl pasiskelbimų prašome kreiptis į programos vedėją:

JUOZAS RATKUS
309 HARRISON AVE. HARRISON, N. J.

Išparduodami dabar už 
1/3—vieną trečdalį 

kainos.
10 Išmokėjimų Planu

. NARINS
670 Grand St., corner

Brooklyn, N. Y.

SONS '
Manhattan Avė.
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NevvYorko^zžafež^Zmitii
PAJIEŠKOJIMAI

JAU SKANDALIJA DĖL 
NOMINACIJŲ

Partijų nominacijos dar to
li, bet dėl jų Brooklyne jau 
kilo pusėtinas skandalas. Rin
kimų komisionierius Jacob A. 
Livingston, buvęs republikonų 
vadas Kings Apskrityje, atė
jo į Brooklyno Aukščiausį 
Teismą su skundu, kad keliuo
se lygiai Assemblio Distrik- 
tuose, kur tikimasi aštrių ko
vų nominacijų metu, prasidė- 
jitSios special ės registracijos.

Kaip žinia, kas metai prieš 
rinkimus būna balsuotojų re
gistracijos. Nesiregistravusieji 
negali balsuoti to rudens rin
kimuose, negali nei dalyvaut 
nominacijose kandidatų seka
miems rinkimams. Dar dau
giau, norinti turėt teisę nomi
nuot tos ar kitos partijos kan
didatus, privalo ir užsirašyt 
tos ar kitos partijos balsuoto
jais. Tas, žinoma, 
kad jie būtinai turi 
tik reiškia tai, kad 
Dėl kokių rimtų 
negalėjusiems
tam skirtu laiku, jie gali prieš 
nominacijas paduot tam skir
tą aplikaciją, pažymint prie
žastį, dėlko jie neužsiregistra
vo laiku, ir specialiai įsiregis
truoti.

nereiškia, 
nominuot, 
turi teisę, 
priežasčių

užsiregistruot

ypa- 
23-me 
demo- 
reika-

priduota
Jis ma- 

specialiai 
bal-

Livingston sako, kad 
tingai 6-me, 14-me ir 
Assemblio Distriktuose 
kratai masiniai pradėję
laut tų specialių registracijų ir 
kad pilnai legalė taisyklė iš
sivysianti į raketą, 
net 476 aplikacijos, 
nąs, kd kas nors
lanko nesiregistravusius 
suotojus ir ragina juos regis
truotis, kad laimėt vienai ar 
kitai grupei nominacijas.
’ Morris Marmorstein, prida
ręs aplikaciją įsiregistrudt, pa
reiškė, kad jis teismo keliu 
reikalaus teisės įsiregistruot 
sau ir “kitiems,” kurie dėl li
gos negalėję įsiregistruot.

Sumuštasis Prekejas 
Buvęs Apdraustas

Pereitą trečiadienį paaiškė
jo, kad Milton B. Logan, vie
nas iš Dailės Galerijos savi
ninkų, kuris buvb pavojirtgai 
primuštas pereitą pirmadienį, 
buvęs apdraustas ant $150,- 
000. Ant jo apdraudą turėjęs 
John- T. Geery, kuris po nuo- 
tikio su Loganu nusišovęs savo 
namuose.

Geery su Loganu buvo da
lininkais - savininkais Dailės 
Galerijos, New Yorke, kurios 
biznis pastaruoju laiku smu
ko žemyn. Jiedu seniau buvę 
dalininkais ir kituose bizniuo
se, ir buvę laikomi artimais 
draugais iki pereito pavasario, 
kuomet #jiedu abu buvo pa
traukti teisman kaltinant 
$65^000 suktybėse.

Logan dar vis randasi ligo
ninėj kritiškoj padėtyje, ta
čiau jis galįs kalbėti ir per 
savo advokatą Arthur J. W. 
Hilly pasakojęs, kad jis nu- 

• matęs pavojų savo gyvybei 
seniai ir vengęs įtartinų pade- 
4ių,

sė' *

Protestuoja prieš 
Airių Žudymą

Paminėkit Lietuvos Nepriklausomybę ir 
Pamatykit Naują Veikalą ‘Lietuva” 

Šį Sekmadienį, Labor Lyceum!
Didžiųjų darbininkiškų orga

nizacijų apskričių — Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, Lie
tuvių Literatūros Draugijos ir 
Lietuvių Meno Sąjungos / — 
bendrai rengiamas Lietuvos ne
priklausomybės sukakties mi
nėjimas įvyks jau šį sekmadie
nį, vasario 25-tą, didžiulėj La
bor Lyceum salėj, 949 
loughby Avė., Brooklyne. 
lietai $1, 75c ir 50c.

Durys atdaros nuo 3 :30, 
gramos pradžia 4:30. Po
gramos šokiai prie Geo. Kaza
kevičiaus orkestrus. Vien 
kiams įžanga 40c.

Visas pramogos 
riamas vilniečiams

Minėjime pirmu
perstatomas naujas 
veikalas “Lietuva,”

Wil-

pro- 
pro-

šo-

ski-pelnas
šelpti.
kartu

istorinis
parašytas

bus

jaunuolio Walterio Kubiliaus. 
Jo perstatyme dalyvauja ge
riausios Brooklyno lietuvių me
no spėkos — Liaudies Teatras, 
Aido Choras, Aidbalsiai ir Sty
gų Orkestrą. Tai bus suglausta 
įžvalga į Lietuvos istoriją, per
duota .gražiu vaidinimu, daino
mis ir muzika. Prie to, visiems 
svarbu paminėt Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį, tad jūsų 
atsilankymas yra keleriopai 
svarbu.
Trumpą prakalbą apie sukak

ties reikšmę ir mūsų uždavinius 
sąryšyje su Lietuva pasakys D. 
M. šolomskas.

Visi “Laisvės” skaitytojai ra
ginami dalyvauti patys ir pra
nešti kitiems apie šią svarbią, 
visiems geros valios liet^y^ams 
privalomą iškilmę.

MOTINA SU VAIKAIS 
ATVYKO SLAPUKE

nors 
ir vai? 
dienas 

kamba-

Pajieškau brolio Juozo Rinkevi
čiaus. Paeina iš Kauno rėdybos, Pa
nevėžio Apskričio, Pinavo valsčiaus, 
šeškų kaimo. Jis dabar gyvena Ame
rikoj. Prašau jo paties atsišaukti, 
arba kas apie jį žinote, malonėkite 
man pranešti. Būsiu dėkingas. — 
John Rinkevičius, 160 Moulson Si., 
Rochester, N. Y. s (46-51)

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prięlankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

Gerai Patyrę Barberiai

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. A. PETRIKĄ
■' (DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

<

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
• Tel. SOuth 8-1551

“Laisvės” Bazaro 
Žinios

ADP Progrešyviams 
Sekasi

Mrs. Margaret Madden Al
varez, 36 m., seniau gyvenus 
Philadelphijoj, atvyko slapu
ke iš Ispanijos su trimis vai
kučiais pasislėpus italų laive 
Vulcania. Kiti du jos vaikai 
ir vyras pasilikę 5“kur 
Ispanijoj.” Moteriškė 
kučiai per septynias 
miegoję trečios klasės 
rėlyje ant grindų.

Mrs. Alvarez už apsaugą . 
dėkojo blogam orui ir kitai 
keleivei Rosai Cienfuentes, 
kuri pati vykdama su dviem 
vaikais sutikus neišduot, va
žiuot sykiu su savo kambarė
lyje netikėtai rastais svėčiais. 
Blogas oras prisidėjęs. Ka
dangi daugelis sirgo, tad ne
buvę jokios nuožiūros, kad jie ■ 
neišėjo iš kambario. Jie visi 
pramitę tuomi, kiek vyriausia ' 
iš kambaryje buvusių penkių 
vaikų Maria, 6 metų, galėda
vo iššmugeliuoti iš valgyklos. ( 
Tik ta viena mergaitė išeida
vus iš kambario į valgyklą.

Kadangi Mrs. Alvarez 
Amerikos pilietė, tad jai 
ta

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

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.

Mokyklos Baigimo Specialai
Mokyklos baigimo žiedai 
Riestiniai laikrodėliai 
Rožančiai

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

nuo $1.50 augštyn

pasilikt Amerikoj.

yra 
leis-

Juozas čalkis iš Glen Cove, 
L, laimėjęs “Laisvės” baza- biečių

re rašomąją mašinėlę (type
writer), antradienį atvažiavo 
pasiimti laimikį ir aukojo 
“Laisvės” bazarui $2.

K. Aksomitauskas iš Hart
ford, Conn., šiomis 
svečiuojasi Brooklyne, 
lankęs “Laisvėj” aukojo $1.

Brooklyno pažangiųjų dar
kanti p ani ja atbudavot 

Amerikos Darbo Partiją gerai 
vyksta, kaip skelbiama iš Pro
gresyvių Komiteto raštinės, 
1425 Pitkin Ave.

Progresyvių Komiteto dar- j 
dienomis buotojai ir simpatikai jau su- 

, apsi- rinkę 10,000 parašų už pa-

Balandžio 6-tą Skelbia 
Taikos Diena

Al

žangiųjų sleitą. Parašų rinkė
jai sako, kad visur yra geras 
atsiliepimas. Nuėjus į namus 
darbininkai klausia, keno slei- 
tas. Jei progresyvių — su 
džiaugsmu rašosi. Darbo 
nes nenori reakcinės 
Rose klikos.

zmo-
Alex

Apšvietos Vakaras
Šį pirmadienį, vasario 26-tą, 

įvyks jau kelintas iš eilės L. 
K. 5-tos kuopos rengiamas ap
švietos vakaras. Bus trumpai 

■ išaiškinta vėliausi bėgamieji 
I įvykiai, o paskiau klausimai ir 
diskusijos. Visi kvečiami atsi
lankyt. Įžanga nemokama.

' Komisija.

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

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Visi Laikrodžiai Garantuoti

Maži Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

VERI-THIN

Ta- 
sa- 
bū- 
Al-

Lietaus ir sniego susilpninta 
siena prie 1670 Longfellow 
Ave., Bronx, užgriuvo 8 auto
mobilius.

SUSIRINKIMAI
MOTERIMS—BROOKLYN, N. Y.

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

(44-46)

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

Visi daimontai Melsvi- 
balti ir perfekto

Fontaninių plunksnų 
ir paišelių setai, 
žemos kainos ir 

garantuoti.

nuolaidą

New York Workers 
liance Pild. Taryba vienbal
siai užgyrė Nacįonalės Jūrei
vių Unijos paskelbimą balan
džio 6-tos taikos diena, 
ryba išleido atsišaukimą į 
vo narius, raginantį visais 
dis paremti-dalyvauti. 
liance Taryba sako ;

“Balandžio 6-ta yra sukak
tis Jungtinių Valstijų įstojimo 
į pereitą Pasaulinį Karą, ka
rą, kuris buvo sakoma esant 
karu išgelbėt demokratiją. 
Koktu prisimint, kad vieton 
to, žmonėms uždrausta demo
kratija labiau, negu buvo 
prieš karą. Mums buvo žadė
ta daugiau turto. Mes gavome 
neišbrendamą nedarbą ir 
skurdą. Milžiniški nuostoliai 
gyvybėmis ir sveikatą, jaunų 
žmonių, buvo manyta,, deda
ma užbaigt visus karus. Bet 
tie, kurie pasidarė pasakiškus 
pelnus iš pereito kaVo vėl di
riguoja užkulisiuose, kad į- 
traukt mus į šį karą. Tie patys 
melagingi propagandistiniai 
atsišaukimai skleidžiami. 
nuodyti žmones.”

Toliau Alliance sako: 
' “Paskolos duodamos
riaujančioms šalims, kuomet 
čionai bedarbiai badauja. Mil
žiniškos 
ginklams, kuomet daug nu-
kapojama paskyros pašalpos 
reikalams. Bedarbiai nori dar
bo, ne karo; duonos, ne karo

Daktaras “Nefiksinęs”
—Buvęs Suspenduotas

BROOKLYN, N. Y.
Perkeliamas buvusis skelbtas 

kriaučių bei pašalpinjų lietuvių vie
šas susirinkimas, kuris turėjo įvykti 
vasario 14 d., bet neįvyko dėl blogo 
oro. Jis įvyks vasario 29 d., ketvir
tadienį, 
Kliube, 
N. Y. 
įvyks.

Gerbiami 
ypatingai kriaučiai. Šis susirinkimas 
šaukiamas dėl įsteigimo lietuviško 
rūbų sandėlio (warehouse). Kiek-

Priminkite šį skelbimą ir gausite

ROBERT LIPTON
JEWELER , >

701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Aves.

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173

ap

ka

sumos išleidžiama

Alliance obalsiu balandžio 
6-tos demonstracijoms busiąs 
“Mes Norime Darbo, Ne Ka
ro.”

Druckmano Bylos Figūra ' 
Vėl TeismeKomunistų sekcija, veikiam 

ti pajūryje, šaukia masinį mi
tingą vasario 29-tos vakarą, 
Liaudies Mokykloj No. 11, W. 
21st St., N. Y. Randasi tarp 
8th ir 9th Avės., netoli dokų, 
tad tikisi sutraukt ir daug jū
rininkų. Mitingą šaukia pro- 
testuot prieš Chamberlaino ir 
Churchillo persekiojimą airių 
—pakorimą Peter Barnes ir 
James Richards. Kalbės pa
skubusi -amerikietė- airė komu- .
nistė Elizabeth Gurley Flynn. j kaucijos iki tolimesnio kvoti-

620 E. 
figūravęs 

vėl buvo 
skundu,

Jacob Silverman, 
22nd St., 1935 m. 
Druckmano byloj, 
pašauktas teisman
kad jis iš tūlo Petersono pa
ėmęs $850 prižadant jam nu- 
pirkt kailinius, bet per mėne
sį laiko nenupirkęs, fiei pinigų 
grąžinąs. Silverman sakęsis 
pinigus turįs ir juos grąžin
siąs. Sulaikytas po $1,000

mo

7.30 vai. vak., Liet. Piliečių 
280 
Lis,

Uriion Ave., Brooklyn, 
ar snigs, susirinkimas

sios apylinkės lietuviai,
Advokatas Charles A. 

Wolfe, kuris sakėsi atstovau
jąs dr. Herman E. Elster, liū-i vienam siuvėjui turėtų rūpėti atei- 

ties kavalkas duonos, ir rūpėti da- dijo teisme, jog dentistas di. bar Maloniai kviečiu visus daly- 
Abraham M. Ditchik, dabar vauti, senus, jaunus, vyrus ir mo- 
kaltinamas grąsinimais iš dak-1 toris. Atsilankę sužinosite priežastį, 
tarų rinkęs stambias sumas pi
nigų, buvęs pareikalavęs ir iš 
Elsterio $10,000 už “sufiksini- 
mą” bylos.

Ditchik sakęs turįs ryšius su 
aukštais valdininkais ir įvar
dinęs Sol Ullman, tuomet bu
vusį generalį prokurorą by
loms einančioms į Medikalę 
Tarybą, kaipo vieną iš asme
nų, turinčių gaut mokestį. Els- 
teriui buvę grasinta, kad jo 
bylos atidėjimo daugiau ne1- 
būsią, jei jis nesumokėsiąs. 
Jis atsisakęs mokėti ir ištiesų 
bylos atidėjimo nebebuvę, 
lapkritį/ 1937 metų, jam bu
vęs atimtas /leidimas prakti
kuoti. Dr. Elster turėjęs savo 
ofisą 505 West End Ave., N. 
Y., kada g^vęs nuo Ullmano 
pranešimą, jog prieš jį esąs 
paduotas skundas.

kodėl norima steigti. Įžanga veltui.
— Steigėjas Juozas Lugauskas.

(44-51)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris dirbti prie namų 

darbo ir prižiūrėti du vaikus: vieną 
3 metų ir antrą i % metų. Dėl dai
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

Daugiau Serga Plaučių , 
Uždegimais

Plaučių uždegimais pereitą 
savaitę susirgo 133 brooklyn- 
iečiai, 25-kiais daugiau, negu 
pirmesnę savaitę. Mirė nuo 
tos ligos 28. šešiolika susirgo 
influenza. Minėtos ligros prasi
deda panašiai 
“šalčiams,” tad 
misionierius Dr. 
spėja “pagavus 
rėti.

Daugėja susirgimai Skarla
tina ir tymais.

Nuo visokiu priežasčių per

paprastiems 
sveikatos ko- 
Rice vėl per
šalti” apsižį'p-

savaitę mirė 560. Gimė 674

NOTARY 
PUBLIC

ESTATE OF

BARRY P. SHALLINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS 
' Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves >

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai į 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499 -

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street '< / Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

landoj kreipkitės pas mus. Patari 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS - 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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SKELBKI’['ES “LAISVĖJE
IUI M M M M M MIW Wl Wi WI IUIRAWIRAM M RA RARA RARARARA

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

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

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

irti irti irti irti irti irti irti irti irti irti irti irti irti irti irti irti irti irti iai irti irti irti irti irti

Mateušas

Vietos 
tuotos

Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

ir impor- 
degtinčs ir 

geriausiųvyrai 
bravorų alus ii 
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 Sth STREET
Blokas nuo Hewes elcveiterlo stoties

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




