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Duoną Turės Užsidirbti. 
Liežuvis be Kaulo.
Gaila, bet kas Kaltas? 
Kanadiečių Atstovas. 
S. Sasna.

Rašo A. B.

Vatikano bosams 
nepatinka, kad Sovietų Są-'
jungos iš lenkų atimtoje 
Vakarinės Ukrainos ir Va
karinės Baltarusijos terito
rijoje nebeglosto kunigų. O 
jų ten būta gyvos galybės 
—viso labo dešimt tūkstan
čių ir penki šimtai!

Tai tik katalikų kunigų. 
O kur kitų tikėjimų? Jie 
dabar turės palaipsniai iš-i 
mokt naudingą darbą irj 
duona sau užsidirbti.

Ar tai jiems neskaudu ir 
nepikta? Ar tai gali patikti 
Vatikanui?

laba

Tam pačiam pranešime/ 
tilpusiam “New York Ti-j 
mes”, kovo 17 d 
skundžiamasi dėl to, kad 
tuose išvaduotuose kraš
tuose Sovietai valdžia pries 
bažnyčią ir kunigus nevar
toja jokio teroro. Mučel- 
ninkais, girdi, labai sunku 
tapti.

Sovietų valdžia šiaip gra
žiai žmones mokina, kaip 
gyventi ir kaip tvarkytis. Q 
kai jie pramoksta gyveni/ 
mą pažinti, tai, žinoma, nej- 
bepripažįsta nei kunigų, nei 
davatkų. . \f

York 
žinių 

kad

Kovo 17 d. “New 
Timese” savaitinėje 
sutraukoje sakoma, 
Sovietų Sąjunga neteko 75 
tūkstančių karių kare su 
Suomija. Bet tam pačiam 
“Timese” kiek toliau tūlas 
Edwin L. James tvirtina, 
kad Sovietai prakišę 200 
tūkstančių karių.

Du melagiai nesusikalbė
jo kaip meluoti.

Chicagos menševikų ga- 
zieta gailiai apverkia Suo
mijos 460,000 žmonių liki
mą. Jie esą likę benamiais.

Tiesa, labai gaila žmo
nių. Bet kas už tai kaltas? 
Grigaitis, žinoma, nė žode
lio nesako prieš Manner- 
heimą, Kailio ir Tanner, 
kurie parsidavė Anglijai ir 
įtraukė kraštą į karą.

Jie yra vieninteliais kal
tininkais už virš minėti 
žmonių nelaimes. Sovietai 
norėjo taikiu būdu klausi
mą išrišti, bet Mannerhei- 
mai, Tanneriai ir Kalbos 
nesutiko.

Kai prasidėjo karas, tai 
šitie kriminalistai prievar
ta žmones grūdo iš jų na
mų ir visur, kur tik buvo 
priversti trauktis, viską pa
leido į pelenus.

t

Neužilgo į rytus pribus 
Kanados “Liaudies Balso” 
atstovas drg. Janauskas. 
Apie Chicagą ir Detroitą 
jam gerai pasisekė gauti 
gražios “Liaudies Balsui” 
paramos. Rytiečiai irgi tu
rės jį gražiai pasitikti.

Taip pat šiomis dienomis 
su prakalbomis Chicagos 
apylinkėje maršrūtavo drg. 
S. Sasna, mūsų nuoširdi, 
gabi veikėja, “Laisvės” re
dakcijos štabo narė.

Beje, girdėtis, kad balan
džio mėnesį į rytus atva
žiuos drg. L. Pruseika pa- 
maršrutuoti. Jis apsuks 
Bostono apylinkę ir, žino
ma, neaplenks Brooklyno. 
Lauksime.

Šį penktadienį Brookly- 
no Piliečių Kliubo svetai-
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SOVIETAI PRIES ŠVEDIJOS-NORVEGI- 
JOS ■ SUOMIJOS KARINĘ SUTARTĮ

Sako, Jog Ta Šverfu-Norvegy-SuomiŲ Neva Apsigynimo 
Sutartis Būtu Stačiai Atkreipta Prieš Sovietų Sąjungą

I

Maskva, kovo 20.—Val
diška Sovietų žinių agen
tūra Tass praneša, kad So
vietai žiūrės į vadinamą, 
bendro apsigynimo sutartį 
tarp Švedijos, Norvegijos ir 
Suomijos kaip į sutartį “at
kreiptą prieš Sovietų Są
jungą.” Tokį pranešimą 
Tass padarė su Sovietų vy
riausybės užgynimu. Tass 
sako:

“Užsienių spauda pasako
ja, kad Suomija, Švedija ir 
Norvegija veda derybas pa
daryt vadinamą ‘apsigyųi- 
mo sąjungą’, idant kariškai 
apsaugot Suomijos rube- 
žius.

“Taipgi pasakojama, kad 
Sovietai nesipriešina tokiai 
‘apsigynimo sąjungai’ tarp 
Suomijos, Švedijos ir Nor
vegijos.

“Tass yra įgalintas pa
reikšti, jog tie pranešimai 
apie Sovietų Sąjungos nusi
statymą nesutinka su tik
renybe ...

“Iš prieš-sovietinės kal
bos, kurią pasakė C. J. 
Kambro, Norvegijos seimo 
pirmininkas, kovo 14 d. yra

Berlynas Atmeta Gandus 
Apie Sąjungą su SSRS

Berlin. — Vokiečiai at
meta Paryžiaus ir Londono 
paskleistus girdus, būk So
vietai eisią į sąjungą su 
Vokietija ir Italija. Bet sa
ko, jeigu Anglija ir Fran
ci ja grūmos karu Sovietam 
iš Artimųjų Rytų pusės,'tai 
gal Sovietai rodys daugiau 
palankumo Vokietijai ir 
Italijai, bet Sovietai neda
rys jokios bendro veikįmo 
sutarties su vokiečiais ir 
italais, kaip rašo vokiečių 
spauda.

Plaukia Namo Roosevelto 
Taikos Atstovas Welles

Genoa, Italija, kovo 20.— 
Įsėdo į laivą plaukt atgal į 
Jungtines Valstijas Sumner 
Welles, prez. Roosevelto 
taikos pasiuntinys. Rbose- 
veltas buvo pasiuntęs jį į 
Italiją, Vokietiją, Franci ją 
ir Angliją sužinot, kokių 
yra galimybių taikyt Vo
kietiją su talkininkais.

Paryžius, kovo 
Francūzai sakosi 
smarkias vokiečių 
atakas.

atjmušę 
žyalgų

nėję ant Union Avenue 
įvyks svarbus lietuvių į susi
rinkimas. Kalbės drąugai 
Mizara ir šolomskas. Miza- 
ra buvo Washingtone; atei
vių gynimo konferencijoj ir 
duos svarbų pranešimą. 
Šolomskas kalbės apiė So- 
vietų-Suomijos užsibaigusio 
karo rezultatus ir kitais 
svarbiais svieto reikalais.
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matoma, jog tokia sutartis 
būtų atkreipta prieš Sovie
tų Sąjungų, ir jinai būtų 
stačiai priešinga taikos su
tarčiai, kuri padaryta tarp 
Sovietų Sąjungos ir Suomi
jos kovo 12 d.”

Skyrius III Sovietų su
tarties su Suomiją nusako, 
kad Sovietai nedarys jokios 
karinės sąjungos su kitais 
kraštais prieš Suomiją ir 
nedalyvaus jokioj sąjungoj, 
atkreipto j prieš ją, o Suo
mija neis į jokią sąjungą su 
kitomis šalimis prieš Sovie
tus ir nedalyvaus jokioj 
panašioj sąjungoj prieš 
juos.

VOKIEČIAI NESIŪLĄ TAL
KININKAM TAIKOS

Berlin. — Paskutinis tai
kos pasiūlymas Anglijai ir 
Franci jai buvo tas, kurį 
Hitleris davė pernai spalių 
6 d., sako valdiška Vokieti
jos spauda. Oficialiai vo
kiečių laikraščiai rašo, kad 
Anglija ir Franci j a tik “žu- 
likiškai išmislijo,” būk Vo
kietija per popiežių pasku
tinėmis dienomis padarė 
naujus pasiūlymus taikai.

Angly Lėk tu vai Bom
bardavo Vokiečių 
Lėktuvų Stovyklą
London, kovo 20.—Angli

jos lėktuvai per kelias va
landas vakar bombardavo 
vokiečių vanden - lėktuvų 
stovyklą prie Sylt salos ir 
“žiauriai sužalojo” tą sto
vyklą, kaip praneša anglų 
oro laivyno ministerija.

Spėjama, kad, galbūt, an
glų bombos sunaikino vo
kiečių amunicijos sandėlį 
Sylt saloje, nes vieną kar
tą ten pakilo milžiniškas 
ugnies stulpas.

VOKIEČIAI SAKO: ANG
LŲ BOMBOS MAŽAI PA

DARĖ ŽALOS
Berlin.—Vokiečiai prieš- 

orlaivinėmis kanuolėmis nu
šovė žemyn vieną anglų 
lėktuvą iš tų, kurie trimis 
atvejais bombardavo Vo
kietijos orlaivių stovyklą 
Sylt saloje, kaip praneša 
vokiečių komanda: Nei vie
na anglų bomba nepataikė 
į jokį karinį punktą, ir viso 
labo padegė tik vieną pa
prastą namą.

TURKIJA VISAIS GA
RAIS GINKLUOJASI

London. — Iš Turkijos 
pranešama, jog ten pailgin
ta darbo diena iki 12 va
landų ir net moterys ir vai
kai įkinkomi į ginklų ir 
amunicijos darbus nakti
mis.

Sprogimas Užmušė 
71-ną Mainierį

Bellaire, Ohio.—Po eks- vę užgriūti mainieriai. 
plozijos Willow Grove ang- Sprogimas įvyko praeitą
iiakasykloje, išimta 15 žu
vusių mainierių lavonų. 
Kasykloje, apie 2,000 pėdų 
gilumoje, dar tebėra 56 žu-

Nuskandinta 4-ri Laivai: 
Francijos, Italijos, An
glijos ir Jugoslavijos
London. — Vokiečių mi

nos nuskandino Francijos 
laivą “Capt. Augustin,” 3,- 
137 tonų; Italijos anglinį 
garlaivį “Tina Primo”, 4,- 
853 tonų, ir nazių submari- 
nai bei minos sunaikino An
glijos laivą “Abbotsford,” 
1,585 tonų, ir Jugoslavijos 
laivą “Slava,” 4,512 tonų.

Anglai praneša, kad jie 
dar rudenį suėmė vokiečių 
laivą “Uhenfels”, 7,063 to
nu, ties vakarine Afrika.

Rooseveltas Liepia Par- 
davinet Naujus Lėk
tuvus Talkininkam

' Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pajuokė tuos, 
kurie priešinasi pardavinė
jimui naujų karinių Ame
rikos lėktuvų. Jis sakė: šios 
šalies valdžia pasilaiko tik 
tris keturis naujausių lėk
tuvų sekretus, o pačius lėk
tuvus gali parduoti visiems, 
kas tik juos perka.

New Yorko Times dejuo
ja, kad iki šiol buvo sulai
komi naujieji Amerikos 
lėktuvai nuo talkininkų, ir 
primena, kad vokiečiai dau
giau pasistato naujų karo 
lėktuvų, negu Anglija ir 
Franci ja.. ■

EXTRA!
Sugriuvo Francijos Minis- 

teriy Kabinetas

Paryžius, kovo 20.—Atsi
statydino Francijos minis- 
terių kabinetas, kurio pir
mininkas < buvo i Daladier. 
Tai todėl, kad 311 seimo at
stovų susilaikė nuo balsavi
mo, <kada buvo duotas sei
mui klausimas: ar atstovai 
pasitiki Daladiero valdžia 
kaip karo vedėja, ar ne? 
Tiktai, 239 atstovai prieš 1 
balsavo, pasitikėt. Reiškia, 
Daladier prarado seimo 
daugumos pasitikėjimą.

Anglija įžiūri, Kad S. Welles 
Pritars Talkininkam

London. — Anglijos val
džia tikisi, jog jinai taip 
paveikė prez. Roosevelto 
taikos atstovą S. Wellesą, 
kad jis perstatys Roosevel- 
tui dalykus, pritardamas 
Anglijai ir Franci j ai kare 
prieš Vokietiją.

Roma. — Diplomatai spė
ja, kad Italija įdarys pre
kybos sutartį su Sovietais. 

šeštadienį 8 vai. ryto. Kurie 
mainieriai nebuvo tuoj už
mušti pačiu sprogimu, tie 
žuvo nuo nuodingų dujų.

Po Sutarties, Pasitrauk
siąs Suomijos Minis- 

terių Kabinetas
Maskva, kovo 20.—Atlė

kę Suomijos įgaliotiniai J. 
Paasikivi ir V. Voionmaa 
apsikeitė taikos sutarties 
patvirtinimais su Sovietais. 
Sovietų vyriausybė gražiai 
pasitiko Suomijos atstovus.

Helsinki, Suomija. — Iš 
čia pranešama Amerikos 
laikraščiams, kad pasi
trauks Suomijos ministerių 
kabinetas, kurio pirminin
kas buvo Risto Ryti.

Francijos Seimas Nela
bai Pasitiki Savo Val

džia Karo Vedime
Paryžius, kovo 20.—Bal

suojant klausimą, ar Fran
cijos seimas pasitiki dabar
tine Daladiero valdžia kaip 
karo vedėja, 300 seimo at
stovų susilaikė nuo balsa
vimo, o 239 balsavusieji 
prieš vieną išreiškė pasiti
kėjimą. Penktadalis senato
rių taipgi susilaikė nuo bal
savimo šiuom klausimu, 
nors dauguma jų pareiškė 
pasitikėjimą valdžiai.

Daugelis francūzų nepa
tenkinti, kad karas prieš 
Vokietiją taip neveikliai ve
damas. Dėl to numatoma 
permaina Francijos vald
žioj.

Italija Pageidauja So
vietinio Žibalo

Berlin. — Talkininkai da
ro karinius prisirengimus 
prieš Sovietų Kaukazą ir jo 
žibalo šaltinius. Italija nori 
Sovietų žibalo, bet iki šiol 
bijojo, kad jeigu Anglija, 
Francija ir Turkija pradės 
karą prieš Sovietus, tai So
vietų žibalas negalės per 
Juodąsias Marias ir Darda- 
nellų siaurumą praplaukt į 
Italiją.

Vokiečių vyriausybė, ta
čiau, pranešė Italijai, kad 
jau galima traukiniais per- 
vežt gana daug sovietinio 
žibalo į Vokietiją, o iš Vo
kietijos į Italiją.

Anglai Vėl Bombardavo Na- 
ziy Lėktuvą Stovyklą

London, kovo 20.—Angli
jos lėktuvai antru kartu 
bombardavo Vokietijos 
vanden - lėktuvų stovyklą 
prie Sylt salos; nesako, ko
kias pasekmes turėjo.

ANGLIJA GRŪMOJA BEPUSIŠKOM ŠA
LIM, JEIGU JOS NEREMS TALKININKŲ
Angly Ministeris Pirmininkas Kaltina Švediją, Norvegiją, 

Vokietiją ir Pačius Suomius už Suomijos Sumušimą

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas N. 
Chamberlain vėl sakė bepu- 
siškoms šalims, kad jos 
turi eit karan išvien su An
glija ir Francija, o jei ne, 
tai pragaištis ištiksianti be- 
pusiškas šalis. Kalbėdamas 
seime, kovo 19 d., Chamber- 
lainas užreiškė:

“Niekas neišgelbės ir ne
gali išgelbėti bepusiškas ša
lis, kaip tik jų pasiryžimas 
gintis ir dėtis su tais, ku
rie pasiruošę padėt joms 
apsiginti” (tai yra, su An
glija ir Francija).

Premjeras Chamberlainas 
sakė, kad Anglija atmes vi-

APIE KA HITLERIS TARĖ
SI SU MUSSOLINIU?

Berlin. — Vokiečių spau-l 
da neskelbia, apie ką iš tik
ro Hitleris tarėsi paskuti-1 
niame pasimatyme su Mus- 
soliniu. Bet nazių cenzūra 
praleido laikraščių praneši
mus, kad jiedu nusprendė 
“sukriušint” Angliją ir 
Franci ją ir visiškai iššluot 
politinę Anglijos , įtaką iš 
Europos sausžemio. Abudu 
nusprendę šiuo tarpu at
mest kalbas apie taiką.

Anglijos Policija Nu
šovė 23 Indus iš 
Ėjusių Parade

Lahore, Indija. — Anglų 
policija užpuolė ir šaudė 
tris šimtus Indijos maho
metonų, kai jie paraduoda
mi maršavo gatve.

Kelis kartus šaudami, po
licininkai nušovė 23 mar- 
šuotojus ir sužeidė per 30. 
Žmonės gindamiesi užmušė 
du anglų policininkus ir 
sužeidė tris valdininkus.

Anglai praneša, kad mar- 
šuotojai buvo apsiginklavę 
kardais, durklais ir kastu
vais. O čia, Punjabo pro
vincijoj, uždrausta susi
rinkt daugiau kaip penkiem 
žmonėm.

Parado dalyviai buvo na
riai kovingos religiniai-tau- 
tinės organizacijos vadina
mos “chaksarais.”

ANGLŲ ŠARVUOČIAI 
GANA APSAUGOJA 

PREKINIUS LAIVUS
London. — Anglijos val

džia sako, jog nuo karo 
pradžios anglų šarvuotlai
viai lydėjo 12,816 prekinių- 
keleivinių laivų, priklau
sančių Anglijai, Francijai 
ir bepusiškiems kraštams, 
ir jog vokiečių submarinai 
sunaikino tik 28-nis iš visų 
tų lydėtų laivų.

ORAS. — Šį ketvirtadie
nį nešalta; biskį apsiniau
kę.

Ruoš k i me žiemi
nes pramogas “Lais
ves” paramai. Jos 
yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

sus taikos pasiūlymus, ko
kius tik vokiečiai duotų. 
Prisimindamas Hitlerio su
sitikimą su Mussoliniu, 
Chamberlainas jau vadino 
ir Mussolinį diktatorium, 
lygiai kaip Hitlerį; ir pa
reiškė: “Mes vis tiek nenu
krypsime nuo tikslo, ku- 
riuom pradėjome šį karą.”

Chamberlainas teigė, kad 
Anglija kariauja už visai 
tokią taiką, kokią prezid. 
Rooseveltas išdėstė paskuti
nėje savo kalboje.

Teisinasi ir Kaltina
Chamberlainas pripažino, 

kad Sovietai, nugalėdami 
Suomiją, tuomi rimtai pa
kenkė ir talkininkam. Už 
t^i jis kaltino Vokietiją, 
Švediją ir Norvegiją. Jis 
tvirtino, kad vokiečiai pir
ma nugąsdinę Norvegiją ir 
Švediją; kad jie grūmoję 
karu Švedijai ir Norvegijai, 
jeigu jos praleis anglų ir 
francūzų armiją į Suomiją; 
o paskui vokiečiai būk nu
gąsdinę Suomiją ir taip pri
vertę ją pasiduoti.

Chamberlainas sakė, kad 
buvo priruošta 10.0 dūkstan
čių anglų ir francūzų ka
riuomenės plaukt į Suomiją 
karui prieš Sovietus, ir pa
gal Tautų Lygos taisykles, 
tai Anglija ir Francija, gir
di, turėjo teisę siųst savo 
armiją per Norvegiją ir 
Švediją. Bet norvegų ir šve
dų valdžios vis tiek bijojo 
duot praleidimą.

Čia premjeras Chamber
lainas pasakojo, kad pati 
Suomijos valdžia paskutinė
mis karo dienomis nedrįso 
prašyti talkininkų armijos, 
nes. girdi, Suomija bijojo, 
kad vokiečiai dėl to neuž
pultu Suomija “iš užpaka
lio.”

“Mes pranešėme suo
miams apie tuos mūsų pla- 
nūs,” sakė Chamberlainas, 
“antroje pusėje vasario ir 
patarėme, kad suomiai vie
šai atsišauktų mūsų pagal
bos ne vėliau kaip kovo 5 
d. Ta diena praėjo... ir 
sekančią diena mes išgirdo
me, kad suomiai jau priėmė 
taikos sąlygas.” .
Kiek Anglija Nusiuntė Suo

mijai Pagalbos ir Kiek 
žadėjo

Nusiuntė, Žadėjo
Lėktuvų .......... ....... 101 152
Kanuolių ........ ....... 214 323 '
Kan. šovinių.... .185,000 297,000
Jūrinių Minų ......... 400 500
Rank. Granatų .50,000 50,000
Oro Bombų .... ...20,500 15,700 ‘

Chamberlainas taipgi pri-
minė, jog Anglija pristatė 
Suomijai 200 šautuvų prieš 
tankus; 10,000 prieŠtanki- 
nių minų; 800 signalinių 
prietaisų; 60,000 dujokau- 
kių; 100 kareiviškų over- 
koutų; 100,000 kitų karinių 
drabužių ; 48 ligonvežimius; « 
daugį plieninių kepurių; La- 
bai daug šautuvų ir kulka- 
svaidžių, karinių šėtrų ir 
taip toliau.
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Kai mažuma prakišo balsavime, tuo
met susidarė klika, kuri nutarė eiti į 
teismą, kad jis įsikištų į reikalą ir pa
tenkintų reakcininkų užgaidas. Kaip tei
smas išspręs, liekasi palaukti ir pama
tyti.

Įdomu tai, kad skundėjai savo prašy
me teismui motyvus pasiėmė tokius, ku
rie yra labai juokingi ir paiki. Ir jie 
skelbia, būk prof. Russell neturįs užten
kamai kvalifikacijų profesoriauti!

Iš tikrųjų dalykas yra tokis, kad prof. 
Russell, kaip matematikas ir logikas, yra 
pirmas Amerikoje. Jis yra profesoriavęs 
Harvardo universitete, paskui Kalifor
nijoj. Visur studentai jį labai įvertino 
ir mylėjo. Tik reakcininkams, siaurakak
čiams, kurie kišasi ne į savo biznį, prof. 
Russellis nepatinka.

Būtų gerai, kad teismas skundėjų pra
šymą atmestų ir kad New Yorko Kole
gija susilauktų profesorium tokio žmo
gaus, kaip prof. Russell!

Svetimtaučiai ir 1940 Metų 
Cenzas — Gyventojų 

Surašinėjimas
(Prisiųsta) sarabia, Canton, Croatia, ir

Ketvirtadienis, Kovo *21,' 1940

Svetimtaučiai, g y v enan- 
tieji Jung. Valstijose, bus 
užklausti tik vieną klausi
mą, kuris nebus užklaustas

tt., arba miestą—kaip Pra
gue, Lvov, Danzig, Vienna, 
Hong-Kong, Tientsin, Bra- 
tislawa, ir pan.

Elizabeth G. Flynn ir Civilinių 
Laisvių Sąjunga

Amerikoje yra narsi ir uoli kovotoja,— 
Elizabeth Gurley Flynn. Garsi kalbėto
ja, puiki rašytoja, sugabi organizatorė. 
Visą savo gyvenimą ji paaukojo darbi
ninkų judėjimui. Kur tik buvo streikas, 
kur tik įvyko darbininkų kova, ten mes 
matėme šią narsią moteriškę, stovinčią 
pačiame tų kovų priešakyje.

Kadaise E. G. Flynn buvo IWW narė, 
kai toji organizacija buvo kovinga. Pas
kui ji buvo nare Amerikos Socialistų 
Partijos, o šiuo metu yra nare USA Ko
munistų Partijos ir įeina į josios Nacio- 
nalį Komitetą.

Per 20 metų E. G. Flynn buvo nare 
Amerikos Civilinių Laisvių Sąjungos ir 
įėjo į tos organizacijos veik, komitetą. 
Reikia pasakyti, kad paminėtoji Sąjun
ga kadaise atliko daug naudingų darbų. 
Ji gynė civilines laisves visų Amerikos 
žmonių,—daugiausiai, žinoma, pažangių
jų darbininkų, kuriuos valdančioji klasė 
visur bandė ir bando persekioti. Kai ka
daise buvo aršūs puolimai ant IWW, tai 
ši Sąjunga stojo persekiojamiems tal
kon.

Bet pastaruoju laiku dauguma Sąjun
gos vadų,—daugiausiai liberalai, advoka
tai, kunigai ir kt.—užsikrėtė karine iste
rija ir persigėrė anti-komunistiniu rau
gu. Dabar, mat, madoj yra būti anti- 
kojnunistu. Prieita prie to, kad daugu
ma Sąjungos narių priėmė rezoliuciją, 
kurioj sakoma, kad komunistas negali 
būti Sąjungos veik, komitete. Dėl tokio 
sureakcionėjusių ponų pasisakymo, kilo 
skandalas. Pažangesni nariai apleido 
Sąjungą. Ilgametis prezidentas, Dr, Įįar- 
ry F. Ward, išleido viešą pareiškimą, 
smerkiantį tą reakcinę Sąjungos vadų 
politiką. Be to, jis pasitraukė iš Sąjun
gos narių tarpo.

Bet Elizabeth Gurley Flynn viešai 
(žiūr. “New Masses” už kovo mėn. 19 
d.) pareiškė, kad ji iš Sąjungos nesi
trauksianti. Tegu mane jie meta, pareiš
kė ši narsi moteris.

Šiuos žodžius rašant, New Yorke 
įvyksta Flynn teismas; ją teis tie patys 
reakcininkai, nusistatę prieš komunistus. 
Ar jie turės pilietinės drąsos šią kovo
toją pašalinti iš Sąjungos, greit sužino
sime.

Vienas tenka pasakyti: šitokia savo 
elgsena Civilinių Laisvių Sąjunga pasi
liks tik tuščias vardas. Naudos iš jos 
niekam nebus. Reakcininkai, kurie pade
da raganų gaudytojams pulti komunis
tus, niekad pažangiajam žmonių judėji
mui gero nepadarė ir nepadarys.

Su Chamberlainu!
Pranešimai skelbia, kad Ispanijos so

cialistų (dešiniųjų) lyderis, Indalecio 
Prieto, eina išvien su Chamberlainu ir 
Daladieru—tais vyrais, kurie padėjo 
Frankui užnerti virvę ant Ispanijos res
publikos kaklo.

Sakoma, jis taikstosi ir prie gen. 
Franko ir manąs, kad šiuo metu Ispani
joje tik monarchija galinti pasekmingai 
valdyti!

Mūs tokios žinios nestebina: socialistai 
lyderiai gali atlikti bjauriausių žygių, jei 
tik jais gali padėti išgelbėti kapitalizmą.

Montevideo Lietuviai Džiaugiasi
Uruguajaus lietuvių darbo žmonių lai

kraštis “Darbas” rašo:
“Vasario 11 d. kine Selecto, Cerroje, 

atsibuvo 22-jų metų Lietuvių respublikos 
Nepriklausomybės paminėjimas.

“Kiekvienais metais ruošiami paminė
jimai, bet šiais metais skyrėsi nuo anų. 
Viena, kad publikos nebūdavo tiek, kiek 
šiais metais ir antra, nebūdavo tokie gy
vi dalyviai, kaip kad dabar buvo: pilni 
entuziazmo ir vilties, nes jau senai lauk-** 
ti troškimai didžiumos mūsų kolonijos 
progresyvių žmonių jau išsipildė—Lietu
vos nepriklausomybė užtikrinta. Nebe- 
gręsia joks pavojus iš išorinių priešų. 
Vilnius ir jo sritis grąžinta antru syk ir 
ant visados. Dabar belieka tik pakeisti 
senąją uzurpatorių vidujinę tvarką ir 
Lietuvos liaudis atsikvėps laisviau.

“Podraug, ir mums išeiviams yra vil
ties kada nors sugrįžti į senąją tėvynę ir 
nebereikės bijoti žvalgybos, kuri ne vie
ną grįžusį mūs tautietį iš Amerikos pa
sodino belangėn vien tik už tai, kad bū
nant užsienyj parašė savo kaimynui laiš
ką, primindami apie Lietuvoje vyraujan
čią prastą tvarką, ar pan.

“Todėl, žiūrint iš visko, šių metų pa
minėjimas Nepriklausomybės itin buvo 
iškilmingesnis kaip visi kiti. Programa 
buvo labai įvairi.”

------------------------------------ .

čia gimusių amerikiečių 
gyventojų cenze balandžio 
mėnesį. Tai apie pilietystę. 
Svetimtautis bus užklaus
tas, ar jis naturalizuotas 
Amęrikos pilietis, ar turi 
pirmas popieras, ar ateivis. 
Amerikiečiai, gimę sveti
mose žemėse, irgi turės at
sakyti tą klausimą. Kiek
vienas cenzas nuo 1890 m. 
klausia to.

Cenzo Biuras nesiintere- 
suoja į asmenis kaipo asme
nis. Jis renka ir suskaito 
faktus apie milijonus žmo
nių ir tuos faktus atspaus
dina tabeline forma, kaip 
statistines informacijas. Po 
įstatymu, kuris įsako imti 
cenzą kas dešimts metų, 
žmonės privalo atsakyti j 
cenzo darbininko klausimus 
teisingai. Bet, jeigu tas 
cenzo rinkėjas, ar kiti as
mens, dirbantieji prie Cen
zo Biuro, išduotų konfi- 
denciališkus faktus apie su
skaitytą asmenį, juos bus 
galima suareštuoti ir paso
dinti kalėjimai!, ar ant jų 
uždėti bausmę. Tik prisieg- 
dinti Cenzo darbininkai ga
li matyt Cenzo raportą. 
Valdžios Biurai negali var
toti Cenzo raportus takšno
ti, tyrinėti ar tvarkyti žmo
nes.

Cenzo B i u rui nerūpi, 
kaip imigrantas įvažiavo į 
šią šalį. , Tai ne jo dalykas. 
Jis vientik suskaito, kiek 
yra svetimtaučių Amerikos 
piliečių, kiek žmonių turi 
pirmas popieras, ir kiek yra 
ateivių. 1930 m. Cenzas pa
rodo, kad tada buvo 7,919,- 
536 svetimtaučiai Amerikos 
piliečiai, 1,266,419 svetim
taučių su pirmomis popie- 
romis ir 4,518,341 ateivis 
nepilietis.

Klausimas, kuris dauge
liui žmonių gal būti neaiš
kus yra tas, kuris prašo gi
mimo vietos. Palengvinti 
tiems žmonėms, Biuras nu
statė dieną, sausio 1 d., 
1937 m., kurioje dienoje ru- 
bežiai nebuvo taip išardyti. 
Bet jeigu žmogus negali 
pasakyti, kokioje šalyje jis 
gimė, jis gal paduoti valsti
ją, apielinkę, ar apskritį, 
pavyzdžiui: Bohemia, Po- 
morze, Tyrol, Alsace, Bes-

Apart gimimo vietos ir 
pilietystės, klausimai apima 
metus, lytį, spalvą, ženybos 
stovį, darbo rūšį, ir kokia
me biznyje žmogus dirba. 
Kiti klausimai rinks faktus 
apie algas ir uždirbtus pi
nigus, bedarbę, kiek mokyk
los klasių žmonės užbaigę, 
ir kur žmonės gyveno pen
ki metai atgal.

Vienas asmuo, . iš kiek
vienų dvidešimts, turės at
sakyti į surašą iš 16 Prie- 
dinių Klausimų. Šios gru
pės klausimai prašo gimi
mo vietą tėvo ir motinos. 
Atsakydamas šiuos 2 klau
simus, asmuo daro, kaip da
rė su padavimu jo gimimo 
vietos. Paduok gimimo šalį, 
kaip ji stovėjo sausio 1 d., 
1937 m., ir jeigu tai per- 
sunku, tai valstiją, apielin
kę, apskritį ar didelį mies
tą, kur tėvas ir motina gi
mė.

Kitas priedinis klausi
mas, kuris gal būt neaiš
kus, yra tas, kuris užklau
sia, kokia “kalba buvo var
tojama namuose tavo jau
nystėje”. Jeigu dvi ar dau- 
giaus kalbų buvo vartoja
ma, reik raportuoti tą kal
bą, kuri tankiausia buvo 
vartojama.

Šis yra šešioliktas De- 
šimtmetinis Cenzas. Pir
mas Cenzas imtas 1790 m. 
Apart - gyventojų suskaity- 
mo, kuris suskaitys apie 
132 milijonu žmonių, Na
mų Cenzas rinks informa
cijas apie 32 milijonu namų, 
Biznio Cenzas apdengs tris 
milijonus biznių ir biznelių, 
Išdirbysčių Cenzas suskai
tys apie 200,000 fabrikų, 
Agrikultūros Cenzas 7,000,- 
000 ūkių ir 400,000 aliejaus 
šaltinių, Kasyklų ir Akme- 
nyčių Cenzas 14,000 anglies 
ir metalų kasyklų ir ak
mens sakldinyčių.

Surinkimui šitų informa
cijų Cenzo Biuras samdys 
120,000 suskaitytojų.

Ką Kalba Raudonarmie
čiai Lietuvoje

Kaune visokios fašistinės 
kūmutės kepa visokius gan
dus ir prasimanymus apie 
Lietuvoje esančius raudon
armiečius. Girdi, jie šioki, 
jie toki, jie apatinių marš
kinių, laikrodėlių neturį, jų 
zupė esanti su aliejumi ir 
taip toliau. O vienas “spe
cialus” korespondentas iš 
“Vienybės” parašė, esą vie
no raudonarmiečių kari
ninko žmona į lietuvišką 
balių atėjusi su naktiniais 
m a r š k i nidis, manydama, 
jog tai balinė suknia, ji 
tuos marškinius Vilniuje 
lange pamačiusi ir nusipir
kusi. Vienu žodžiu, visokį 
tuščiagalviai renka visokius 
anekdotus, norėdami juos 
raudonarmiečiams suversti, 
nors raudonarmiečių kari
ninkai su savim žmonų 
Lietuvoje visai neturi ir į 
lietuviškų poniučių balius 
nevaikšto. Bet kas čia kam 
galvoje. Prasimanyti reikia 
ką nors, užtat ir prasima
no. Bet ką raudonarmie
čiai pasakoja, yra ne pra
simanymas.

Alytuje, kur stovi raudo
noji kariuomenė, yra įreng
ta , kareivių skalbiniams 
skalbykla. . Ten skalbiami 
tik raudonarmiečių drabu
žiai, skalbykloje dirba 60 
moterų, pasamdytų iš Aly
taus miesto ir apylinkės.

Už darbą joms atlygina ru
sai. Ir pirmą mėnesį, kai 
reikėjo išmokėti algas, rau
donarmiečiai išgirdo žinią, 
kokios jie nesitikėjo.

I šešiasdešimts moterų- 
skalbėjų tik dvi gaudamos 
algą mokėjo savo pavardę 
pasirašyti. Visos kitos buvo 
beraštės. Tad raudonarmie
čiai ir sako: “Eikite jūs 
skersai ir išilgai visą SSRS 
ii* jūs iš 60 moterų nerasite 
nė dviejų beraščių, o pas 
jus 58-nios nemoka savo 
pavardės pasirašyti. Toks 
yra skirtumas tarp jūsų ir 
tarp mūsų nepriklausomy
bės.”

O kad tai yra tiesa, 
kiekvienas lengvai gali pa
tikrinti. Raudonarmiečių 
nusistebėjimas tikrai visų 
lietuvių dėmesio vertas.

E. R.

Numatoma Permainos Anglų 
ir Prancūzų Valdžiose

Paryžius, kov. 19.—Fran
ci jos seimo atstovų rūmas 
nutarė slaptai svarstyt ka
ro vedimo klausimus. Yra 
nepasitenkinimo, kad val
džia beveik nieku nepasiro
do kare prieš Vokietiją. 
Gal būsią pakeisti kai ku
rie ministerial.

Paryžius. — Franci jo j ir 
Anglijoj auga bruzdėjimas 
prieš dabartines valdžias, 
kad jos iš tikrųjų neveda 
karo prieš vokiečius.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Draugai Laisviečiai:
Kovo 21 diena yra skaitoma 

pradžia pavasario. Ar tai 
reiškia’ kad nuo tos dienos 
visur prasideda pavasaris, ar 
tik kaikuriose vietose ? P. K.

ATSAKYMAS

o kai saulė kerta ekvatorių 
slinkdama nuo mūs į pietus, 
tai nuo tada pas mus praside
da ruduo — naktys darosi vis 
ilgesnės už dienas. Anoj pu
sėj ekvatoriaus būna kaip tik 
atbulai.

Bet čia tenka pastebėt, kad 
tas saulės slankiojimas n u o

Kova Dėl Profesoriaus Russellio
New Yorko miesto kolegija (City 

College) nusitarė pasamdyti profesorių 
ir rašyto j ą-filozofą Bertrand Russell eiti 
profesoriaus pareigas. Russell—paskil- 
bsę visam ypač angliškai kalbančiam 
pasaulyj kaipo filozofas ir kaipo pa
žangus žmogus.

Kai tik reakcininkai sužinojo šį New 
Yorko Aukštesnėsės Apšvietos Tarybos 
nutarimą, tuojau pradėjo kelti skanda
lą, reikalaudami, kad padarytasis nuta
rimas būtų atkeistas ir prof. Russelliui 
vieta atsakyta. Girdi, jis netinkąs profe
soriauti, jis tokis ir kitokis.

Pereitą pirmadienį paminėtoji apšvie
tos taryba dalyką perbalsavo ir 11 balsų 
prieš 7 nutarė prof. Russellį imti profe- 
fcriaūti. " -.w- sw5....

Nenori Palikti Ramybėj
Kapitalistinis pasaulis labai bijo, kad 

Sovietų Sąjunga nepasiliktų nuošaliai 
nuo karo. Buržuazijos politikai numa
to, kad anksčiau ar vėliau pasibaigs dar-, 
bo ,žmonių kantrybė ir jie išstos prieš 
Imperialistinio Karo kaltininkus. Ir jei
gu per visą karą Sovietai bus nuošaliai, 
budavos fabrikus, dirbtuves, gerins žmo
nių gyvenimą, tai aišku, kad kapitalisti
nių šalių darbo žmonės dar greičiau pa
matys skirtumą tarpe išnaudojimo kaip- 
talistinės tvarkos ir Sovietų tvarkos.

Ir štąi, vos liovėsi kanuoles baubę 
Finliandijos fronte, kaip Amerikos spau
da pradėjo skelbti apie susikirtimus tar
pe Sovietų pasienio sargų ir japonų, tai 
Mongolijos pasienyj, tai Sachaline. Kovo 
18 dieną patys japonai iš Tokio užgin
čijo, kad jokių susikirtimų nebuvo. Tas 
dar kartą parodo, kad kapitalistinis pa
saulis norėtų, idant Sovietai būtų kare. 
Baigėsi karas Suomijoj, tai toji spauda 
jau rašo apie naujus susikirtimus kitame 
fronte ir vėl pranašauja naują karą.

Mums atrodo, kad Japonijos karinin
kai jau gavo du kartus karčių pamokų / 
nuo Raudonosios Armijos, būtent, 1938 
metais prie Zaoziornaja kalno ir 1939 
metais Mongolijoj, tai gal būti jie kokį 

"ramūs.

London. — Daugelis an
glų murma, kad Anglijos 
valdžia “nieko neveikia” 
prieš Vokietiją. Neoficia
liai pranešama, jog gal pri
sieis daryt permainas mi- 
nisteriu kabinete.

Su kovo 21-ma diena pa
vasaris prasideda tik ant šiau
rinio žemės puskamuolio. 
Ant pietinio puskamuolio su 
kovo 21-ma prasideda ruduo.

Veikiausiai jau žinote, kad 
su kovo 21-ma sulygsta diena 
su naktimi. Sulygimas įvyks
ta du sykiu per metus: turi
me pavasarinį sulygimą die
nos su naktimi ir rudeninį— 
kovo 21 ir rugsėjo 22. Suly
gimas dienos su naktimi įvyks
ta tada, kai saulė kerta že
mės ekvatorių—juosmenį, patį 
vidurį, tai yra, tą įsivajzduo- 
jamą liniją, kuri stovi lygiam 
atstume nuo abiejų polių (aši
galių). Kai saulė kerta že
mės ekvatorių kildama į šiau
rę aukštyn, tai ant šiaurinio 
puskamuolio prasideda pava
saris — dienos pradeda dary
tis vis ilgesnėmis už naktis;

•___________

pietų į šiaurę ir nuo šiau
rės į pietus yra tik taip 
mums atrodantis. Tikrenybėj 
saulė taip neslankioja. Tai 
kuo gi išaiškinama tas, kad 
vasarą saulė vidurdienį būna 
veik virš mūsų galvų, o žiemą 
—daug žemiau, toliau į pie
tus ? Ve kuo:

Žemė nesilaiko savo ekva
torium tiesiai link saulės. Ji 
yra 23^2 ° pakrypusi. Todėl 
jai skrendant aplink saulę ji 
laipsniškai viena puse vis dau
giau atsisuka link saulės, o ki
ta puse vis daugiau nusisuka 
nuo jos. Kai žemė stovi šiau
riniu polium link saulės, tada 
pas mus būna vasara ir ant 
paties šiaurinio poliaus bū
na pusmečio ilgio diena; o 
kai žemė nuskrenda į kitą pu
sę saulės, tai pietinis polius 
būna atkreiptas link saulės ir 
tada ant pietinio puskamuolio 
būna vasara ir ant pietinio po-

t

t

Vaikuęiaj, kurių tėvai gyveną iš pašalpų, pasirašo po peticijomis prie miesto 
rotuses New Yorke prašant papiginti pieną ir padidinti jų tėveliams pašalpas.

liaus būna pusmečio ilgio die
na (tuo pačiu laiku ant šiau
rinio poliaus būna pusmečio 
naktis).

žiemos ir vasaros saulę ga
lima palygint su ryto ir vaka
ro saule. Mums atrodo, kad 
saulė užteka ir nusileidžia/ 
bet tikrenybėj žemė link sau
lės atsisuka ir nuo jos nusisu
ka.

Dėl žemės aplink saulę skri
dimo ir dėl jos 23^° pakry-) 
pimo du sykiu per metus su
lygsta diena su naktimi. Ir 
tas sulygimas tuo pačiu sy
kiu įvyksta ant viso žemės ka
muolio—nuo vieno poliaus iki 
kito. Tik saulė ne visur būna 
tame pačiame aukštyj; kai 
ant ekvatoriaus ji būna tie
siai virš galvos, tai nuo abiejų 
polių ji matosi taip žemai, 
kad rodosi, jog ji žeme ritasi.

šiemet saulė kirto žemės 
ekvatorių vakar (trečiadienį), 
1:24 vai. po pietų. Tai yra, tuo 
laiku žemė skrido tą savo or- 

' bitos punktą, kur ji būna link 
, saulės tiesiai ekvatorium.
i Kį—-d—s.



ketvirtadienis, Kovo 21, 1940

Londono (Anglijoj) teisėjas Hargreaves klausinėja sąžiningųjų karo priešinin
kų, iš principo atsisakančiu eiti kariauti. Tokių Anglijoj pasireiškė nemažai.

Pasivažinėjimas Po
Saulėtą Floridą per 

tuos

Ilgai svajojau nors kartą 
nuvažiuot į tą garsiąją saulės 
gausiai apdovanotą Floridą, 
kur daugybė auga arenčių,'le
mon ii, koknatų ir kitokių 
fruktų, nes ir žmonės man sa
kė, kad ten pagyvenus nors 
mėnesį, galima sveikatą patai
syt. O ir pragyvent esą labai 
pigu, būtent, galima gaut pil
nus pietus,
kalakutienos (full course tur
key dinner) už 35 centus. O 
jau kaip arenčius ir grape
fruit, tai pusdykiai parsiduo
da. Na, sakau, atėjo ir mano 
kaleina nusikratyt įkirėjusią 
slogą, kuri kankino nuo pat 
rudenio.

susidedančius iš

venamieji namukai pasirodė 
paprasti, jūrų pakraštis šva
rus, bet niekas nesimaudė. 
Kas man įdomu buvo, tai kad 
išsukus nuo vieškelio, galima 
buvo važiuot per smiltis pagal 
patį jūrų vandenį. Taip va
žiavom per smiltis per 15 my
lių. Nieko kito nematėm, kaip 
tiktai kelius trokus, kurie ėmė 
tas smiltis. Prisižvalgius į abi 
puses, įsisukome 
einantį 
miesto.

į vieškelį, 
linkui Saint Augustine

dar vis buvo šaltokas, 
švietė maloniai, kaip

Trejas pSslapll 
_____ — m- ' 'iv........ - 1--...... runnt - •—•—■——— 
vienas nuo kito tolokai gyve
na. Apart to, susiradus , po 
trumpo pasikalbėjimo nieko 
nelieka daryt, turi atsisvei
kinti.

Pasisvečiavus dar dieną Mi
ami mieste, pasileidom va
žiuot į patį Floridos galą, 
Key West, 170 mylių nuo Mi- 
amos. Kelionė buvo tikrai 
įdomi, diena saulėta ir oras 
šiltas, visur žaliavo taip, kaip 
nortuose liepos mėnesį. O jau 
ilgumas ir gražumas išvedžio
tų tiltų per jūros sąsmaugasl' 
Vienas iš tokių tiltų yra 8 my-1 
lių ilgio. Kur nėra tiltų, ten

dėl tokio pasiutusiai šalto oro, 
bet šiaip pasisukinėt po visus 
Floridos užkampius ir pama
tyt, kas man atrodys įdomiau
sia.

Dabar, sakau, tegul bus pro
ga pasimatyt su Miamos lietu
viais. Pirmiausiai šaunu pas 
Mrs. Finenco, kuri yra vedusi 
su rusų tautos žmogumi ir 
skaito “Laisvę.” Namą suran
du, bet negrė tarnaitė paaiš
kino, kad Mrs. 
namie. Tai aš 
draugą Urbelį, 
vės” skaitytoją.
namie. Urbelis pasirodė labai 
draugiškas ir malonus vyras, 
iš Naujosios Anglijos, Connec
ticut valstijos, kuris šeimyną 
palikęs namie čia vekeišiniau- 
ja per visą žiemą. Atsisveiki
nęs draugą Urbelį, važiuoju 
pas John Bubnį. Bet ant nelai
mės ir jo nerandu namie. Tuo
kart nusitariau daugiau lietu
vių nebejieškot, todėl, kad jie

Finenco nėra 
važiuoju pas 
antra “Lais- 
Urbelį randu

sužėlęs krūmokšlių tankumy
nas, bet paukščių labai mažai 
matėme, žvėrelių visai nema
tėm. Už tiltų pervažiavimą 
reikėjo užsimokėt $2.50 į abi 
puses, bet ir verta buvo.

Key West miestukas nedi
delis, namukai maži, bet ma- . 
tėme daug kariškų laivų, sub- 
marinų ir galingus fortus su 
atkištomis kanuolėmis linkui 
jūros. Visur buvo matyt pil
na kareivių ir karininkų, šiaip 
nieko įdomaus, apart žuvų na
mo su įžanga 15c.

Ant rytojaus leidomės atgal.
(Tąsa ant 4 pusi.)

r.*1

Cleveland, Ohio

Lithuanian-English
Self-Instructor
PARAŠO I)R. J. J. KAftKIATJČIUS

Rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi naudotinas lietuviškai kalbantiems 

mokytis angliškai.

256 PUSLAPIŲ. KAINA $1.50
Prakalbos ir Balius

Kovo 24 d. įvyksta prakal
bos Lietuvių Svetainėj, 6835 
Superior Ave., 4:30 vai. po 
pietų. Kalbėtoja bus S. 
na, “Laisvės” redaktorė, 
kalbų tema bus: “Moterų 
blemos 1940.”

Drg. S. Sasna yra gera
bėtoja, o ir pati prakalbų 
tema yra labai svarbi dabarti- 
niuoju laiku. Todėl kaip mo
terys, taip ir vyrai atsilanky
kite kuoskaitlingiausiai į pra
kalbas.

LEIDŽIA DIENRAŠTIS “LAISVĖ”
427 LORIMER STREET BROOKLYN, N.

Bet 
apsižiūrėt, nes kar- 
kebinas būna labai 
Bet jų yra užtekti- 
galima susirast šva-

visokios rūšies krokodylių. 
Kada jau žmonių daug prisi
rinko ir stebėjosi į krokody
lius, tai tūlas negras, to par- 

iko darbininkas, peršoko 
I tvorą ii- gabiai spardė
krokodylius ir nuo saulės vijo 
į vandenį. Kaikurie iš jų la
bai šnypštė. Neužtenka to, 
pasigavęs vieną milžiną kro
kodylių, keliais užlipo ant jo 
kupros ir pradėjo jodinėt. 
Krokodylius ropoja ir šnypš
čia pykdamas ant savo negro 
boso. Tuo pačiu laiku aš pa- 
mislinau, kokius pavojingus 
darbus negrai turi išpildyt, 
kad užganėdint baltąją bur
žuaziją.

Po visų demonstracijų, pa
traukėme tiesiu keliu linkui 
garsiojo miesto Miami. Va
žiuojant, šalikėliais matome 
milžiniškus orendžių sodus.

Orendžiai didžiumoj gulėjo 
ant žemės, kiti dar kabojo ant 
medžių. Kada paklausiau vie
ną floridiškį pilietį, kodėl jie 
nesurenka orendžių nuo že
mės, kur net žemė buvo pa
geltus, atsakymas buvo liūd
nas: Tie orendžiai šalčio pa
kąsti, sugedę. Taip jie ant že
mės ir turės supūt. Orendžių 
augintojai turėjo milionus do
lerių nuostolių, žinoma, ne per 
visą Floridą šaltis palietė 
orendžius. Kitose valstijos vie
tose orendžių derlius buvo ge
ras, nes visur kur jų galima 
buvo nusipirkt už 10c tuzi
ną. Bet jeigu nepaklausi, kiek 
kaštuoja tuzinas, tai padavęs 
dolerį grąžos gausi tiktai 70c. 
Pardavėjas aiškinasi, kad vis
kas sušalo, už tai dabar oren
džiai toki brangūs; Bet nor- 
tiečiai yra kytrūs žmonės, su
pranta tokią pardavėjo rake- 
tierišką biznį.

Pravažiuojant nemažą mies
tą Daytona Beach, pastebėjau 
ant valgyklos lango užrašą 
“Full Turkey Dinner 29c.” 
Ot, sakau, tai žmonės neme
lavo. Užeiname į vidų, val
gykla tikrai švari, stalai bal
tomis staltiesėmis užtiesti, pa
tarnautojos panelės jaunos ir 
gražios, kaip lelijos. Iš kostu-
merių, kiek jų ten valgė, ne- linkę, nusitariau

Sas-
Pra- 
pro-

Všis rankvedis bus gatavas pradžioje liepos mėnesio 
šių metų. Kas užsisakys iš anksto ir kartu su užsa
kymu prisius mokestį gaus už $1.25.
Kadangi tokio rankvedžio išleidimas daug kainuoja, 
tai daug jo nespausdinsime. Darysime arti tiek, kiek 
gausime iš anksto užsakymų. Tad savęs užtikrini
mui užsisakykite iš anksto—dabar—tuojau.

buvo panašūs į buržujus, maž 
daug atrodė toki pat, kaip bi
le švarūs darbininkai, kaip ir 
aš. Na, ir gauname tuos ka
lakutienos mėsos pietus už 
29c. Viskas buvo išpildyta 
pagal surašą: davė sriubos, 
mėsos, daržovių, bulvių, duo
nos, kavos ir šmotą pajaus. 
Bet, taip sakant, jų buvo nu- 
cirkliavota taip, kad ir šuva 
būtų sotus ir kalakutas čie- 
las. Man, kaipo sėdinčiam prie 
vairavimo rato, tai ir užteko, 
bet darbininkui nuo pikio ir 
špato reikalinga būtų suvąl- 
gyt dvi arba tris tokias kala
kutienos porcijas.

Dabar kas link nakvynių. 
Kožną naktį prisieidavo nak
vot naujoj vietoj. Kaip darbi
ninkui, viešbučiai per bran
gūs. Antras dalykas, tai tar
pe ponų nepataikysi kaip rei
kia apseit ir šnekėt, būsi per 
dantis pertrauktas ir pajuok
tas. Darbininkam keliaunin
kam yra pristatyta šalikėliais 
mažyčiukių grįčiukių, su vie
nu kambariu, praustuvu ir 
maudyne — “cabins.” Apart 
to, šalia tokio kebino gali ir 
savo mašiną pasistatyti. Kai
nos tokių kebinų nuo $2 iki 
$4 per naktį dėl poros, 
reikia ir 
tais .toks 
nešvarus, 
nai visur,
rių ir gražių.

Pasiekus MiamiI priemiestį 
gasolino stotyje nuprausėme 
Plymouthui purviną snukį, o 
priedui mandagus negras dar 
ir pašmeravo. Po to leidomės 
gilyn į miestą. Pasiekus cen
trą, mašinų užsigrūdimas bu
vo toks, kaip New Yorke apie 
Canal Streetą. Tai pasisuko
me per tiltą į salą Miami 
Beach, kur išvydome žemišką 
rojų, tiktai ne darbininkų kla
sei, bet buržuazijai ir milijo
nieriam, kurie gyvena įvai
riausiuose viešbučiuose. Pal
mos ir gėlės visur žaliavo ir 
žydėjo. Darbininkas tarpe tų 
gėlynų nei nosies negali įkišt, 
jis tiktai gali juos pasodint, 
apžiūrėt ii- palaistyt, o su 
nakvyne—jam vieta parūpin
ta prie pat dumpų ir aštriai 
smirdančių pelkių.* Man už
kalbinus, tokią istoriją papa
sakojo vienas florid iškis ne
gras.

Privažiuoju prie jūros, kur 
žmonės maudosi, nes turėjau 
už tikslą ir aš pats pasimau
dyt. Išlipu iš mašinos, labai 
šalta, apsivelka žiemišku 
ploščium, ir tai buvo kaip sy
kis gerai, šalia maudynių 
“boardwalko” nėra, ir jokių 
biznierių su “hot dogs,” kaip 
Coney Islande, nesimatyt. Buvo 
dvylikta valanda dienos, bet 
dar niekas nesimaudo. Man 
bežiopsant, ateina viena pus
amžė moteriškė ir 
maudytis. Aš klausiu, 
vanduo?” Ji sako:
tik visa bėda, kad oras šal
tas.” Vanduo Floridoj šiltas 
nuo šiltos jūros 
Gulf Stream, kuri 
Floridos valstiją.

Pasižvalgius po

kal-

Po Prakalbų Balius ir Šokiai

Prakalboms užsibaigus, pra
sidės balius ir šokiai toj pa
čioj svetainėj, šokius rengia 
jaunuolių LDS dvi kuopos ir 
Lyros Choras. Pelnas bus ski
riamas dėl jaunuolių sporto, 
kurie rengiasi važiuoti į Broo
klyn, N. Y., ateinančią vasa
rą.

Atėję į prakalbas užsimo
kėsite tik 25c, su tuo pačiu 
bilietu galėsite dalyvauti ir 
baliuje.

Kovo 24-tą Velykos! Vely
kų dieną gerai patarškinę 
margučiais, popietį išnaudoki
te apšvietos ir kultūros reika
lams. Todėl visos ir visi da
lyvaukite prakalbose ir ba-

Dienraščio “Laisvės” Pavasarinis

BALIUS
Intertype (raidėms rinkti) mašinos išmokėjimui rei
kia stambios paramos. Tam reikalui rengiame balių.

*

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 21 April

Oras 
j saulutė
kad pas mus nortuose pava- 

jsarį. Medžiai, palmos ir pie- 
Į vos vietomis žaliavo, bet kaip

Plymouth) kur matėsi daug augmenų šal- 
pageltonavusių. 

savo moteraitę ir vasa-j O jau vėjas tai taip pūtė be 
kad ro-

jog ir mašiną nupūs nuo 
kelio. St. Augustine miestas 
gražus, mašinom ne taip jau 
labai užsigrūdęs, ir tuoj - me-

ir tesi į akis, kaip negrai pasi- 
Pietus 1 kinkę arklius į poniškas ka- 

I rietas, ant galvų užsimovę 
I šilkinius cilinderius, kaip koki 
! prezidentai, siūlijasi visiem 
nortiečiam pavežiot ir apro- 
dyt miestą. Kadangi kaina 
pasirodė per brangi, gal tik
tai buržuazijai prieinama, tai 
mes ir patys apvažinėjome ir 
pamatėme daug gražių palo- 
cių ir žydinčių gėlių. Už mies
to matėme ir darbininkų kvar
talus, kurie tą viską pabuda- 
vojo, ištaisė, išdabino. Bet 
jų kvartaluose nematėme žy
dinčių gėlių, didelių paimu, 
vien tik sukrypusios lūšnos ir 
kur-ne-kur gamtos nuskriaus
tą vieną kitą palmukę. Aš 
nenorėčiau tikėt, kad tie ci- 
linderiuoti negrai vežtų bur
žuaziją parodyt tuos darbi
ninkų kvartalus, kuriuose ir 
jie patys gyvena, nes vieną 
tokį mačiau pėsčią einantį, 
matyt, ant pietų. Ten pat 
mieste apsilankėme į Fort 
Marion. Tai ispanų pabuda- 
votas fortas 16-me šimtmety
je, kuris dabar Jungt. Vals
tijų globoi. Įžanga 10c. Paly
dovai vedžioja žmones grupė
mis ir aiškina tos tvirtovės is
toriją, 
mūrai, 
čiomis, 
nų per
milžiniškos aprūdijusios 
nuolės. Vidury! už mūrų di
delis piečius, kuriame galėjo 
turėt keli tūkstančiai kareivių 
pratimus. Aplink visokeriopos 
svetainės, kaip tai, teismabu- 
tis, bažnyčia, kareivinės ir ka
lėjimo butas, aklinai užmūry
tas. Buvo labai įdomu pama
tyt tokią senovės baidyklę.

Kiek už miesto pavažiavus, 
pamatėm skelbimą: “ūkė, ku
rioj talpinasi ir auginami kro- 
kodyliai,
(strausai) ir 
Įžanga 25c.” 
žmogus neisi 

Įžengus į
gerokas parkutis, su daugybe.

Visa didžiojo New Yorko apylinkė turi prisidėt prie 
išmokėjimo Intertype mašinos, skaitlingai privalo 

dalyvauti šiame baliuje.

iZ. Janausko

17 d. LLD 15-tas Ap- 
surengė prakalbas. 

“Liaudies Balso” ad- 
!Z. Janauskas. 

plačiai
nebuvo vie- 
pasiparkint 
prisėjo va- 
antrą pusę,

Kadangi mašina 
dar visai nauja, tai “susiagita-> čio paliestų, 
vau 
rio 18 dieną užsidėjau ant ta-1 jokio pasigailėjimo,
jerų lenciūgus-retežius ir lei-| dės, 
dausi per sniegus fki Baltimo- 
rės. Vietom net iki stebulės į- 
klimpdami, lyg k a d kokios 
nelaimės jieškodami, na, 
pasiekėm Baltimorę.
pavalgę pradėjom kelionę lin
kui Washington, D. C. čia 
sniego jau nebuvo, bet užtai 
lietus pylė, kaip iš kibiro, per 
visą popietį ir naktį. Ply- 
mouthas riedėjo kaip sviestu 
pateptas po 55 mailes į valan
dą, ir stebėtis reikėjo, kad to
kiame lietuje visai neslidinė- 
ja. Pakelėse porą nakčių per
nakvojus, trečią dieną ryte 
jau mes buvome Jacksonville. 
Floridoj. Miestas taip užsigrū
dęs mašinom, kad 
tos kur apsistot 
savo mašiną. Tai 
žiuot už miesto į
kame ir apsistojome prie vie
nos valgyklos pasivalgyt pus
ryčius.

Valgykla atrodė aristokra
tiškai, bet, matyt, neturi šildo
mųjų įtaisų, todėl buvo šalta 
kaip ledaunė. Prieina patar
nautoja, švederiu apsivilkus, 
su paraudusia nosia. Vieną 
kartą nusičiaudėjo, mandagiai 
atsiprašė, ir paklausė, ko mes 
norėtume. Vieton atsakymo, 
aš jai pastebėjau, kad*ji ser
ga sloga, kaip kad mes vadi
name, šalčiu. Ak, čionai, aš 
sakau, jau Florida, turėtų būt 
taip kaip pas mus nortuose 
vasarą, šilta ir sveika. Mote
riškė ar panelė mandagiai pa
aiškina, kad iš nortų pas juos 
į sautus atsikraustė ant vaka- 
cijų žiema-šaltis, tai, ot, da
bar jis mus ir pagauna už no
sių, ir daug žzmonių serga šal
čių.

Ot, tai tau ir devyntinės, 
nuo vilko bėgau, ant meškos 
užbėgau. Kaip dėl pradžios, į- 
spūdis prastas. Suvalgius po 
pofrą kiaušinių, kavos ir duo
nos, užsimokėjome $1.30 per 
abudu, čia ir vėl dinktelėja į 
galvą, o įaip jau bus galima 
gauti tuos kalakutinius pietus 
(turkey dinner) už 35 centus? 

Važiuojame į Jacksonville 
Beach. Maudynės už 18 my
lių. Privažiavus miestuką, gy-

Akmeniniai milžiniški 
su toli iškištomis ker- 
a*nt plačiu viršaus sie- 
skyles iškištos senovės 

ka-

gyvatės, ostričiai 
kitoki paukščiai.

Na, ir kur tu
pamatyt.
vidurį, pasirodė

pradeda 
“o kaip 
“šiltas,

Kovo 
skritys * 
Kalbėjo 
ministratorius 
Kalbėtojas plačiai aiškino 
apie Kanados Lietuvių gyve
nimą ir kokią svarbią rolę lo
šia dabar “Liaudies Balsas” 
Kanadoj gyvenantiems lietu
viams.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Nuo pirmos iki penktai valandai po pietų bus vaikų 
balius. Įžanga veltui. Nuo penktos vai. vakare prasi

dės suaugusiem balius. Įžanga 35c.

BUS CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avenue Brooklyn, N. Y.
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sriovės — 
šildo visą

visą apie- 
nesimaudyt

Antroj dalyje prakalbos 
kalbėtojas aiškino apie dabar
tinį karą Europoj ir USSR 
taiką su Finliandija. Abelnai 
prakalbos pavyko gerai.

COUNT U5 OUT/

PLAIN TALK ABOUT THE WAR 
PROM AN ENGLISHMAN by 

DOUGLAS GREENWOOD

A HOLLYWOOD PEACE FORUM PUBLICATION A HOLLYWlJuD PEACE FORUM PUBLICATION 

----------------------------------------

Šitokį paveikslą nupiešė Mikas Quin, Kalifornijoj, kuris parašė garsią dainą 
“Jankės Nevyks Į Karą.” Paveiksle matome, be kitko, “Čamberlainai, nemanyk 
kad mes eisim kariauti” arba: “Chamberlain, — Count Us Out.”

Oras jau bus gražus, tai lauksime svečių iš kitų 
miestų. Nėra priežasties kodėl negali atvažiuoti phi- 
ladelphiečiai ir iš Conn, valstijos miestų “Laisvės” 

p atrijo tai.

PIRKDAMI LIETUVIŠKAME MONOPOLYJE

DEGTINĘ arba VYNĄ
Sutaupysit Pinigų ir Gausit Pirmos Rūšies Gėrimus

Galionas saldaus vyno $1.25 H 
Ruginės degtinės butelis „ IK 

2| metų tplub ■■
Ruginė 4 m., 90 proof on 

kvorta
Nesendinta degtinė, 

80 proof, kvorta 
Ivaldi, koniakas, 20 

senumo

. $1.31

$2.99

Taipgi šimtai kitokių degtinių, vynų, koniakų ir saldžių
jų gėrimų su nupigintomis kainomis Velykų šventėms

Republic Liquor Store
415-17 Keap St. arti Grand St.
TELEPHONE EV. 7-2089

Brooklyn©
LIC. L72
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Ketvirtadienis, Kovo 21, 1940

Pasivažinėjimas Po Saulėtą 
Floridą

(Tąsa nuo 3 pusi.)
O nuo South Miamos važia
vome skersai Floridą linkui 
Tampos, vieškeliu Route 94, 
sale kurio plaukė siauras, bet 
gilus kanalas, panašus į upe
lį, pilnas įvairiausių žuvų ir 
tūkstančiai visokių majednų 
paukščių, šiaip nematėme jo
kios dirbamos žemės, tiktai 
pelkės ir miškai, daugiausia 
pušynai. Kas įdomu buvo ma
tyt, tai barzdoti medžiai—ot, 
kabo nuo šakų ilgos barzdos, 
net ir medžių lapų per tas 
barzdas nematyt. Aš pasitei
ravau pas vieną Floridos pi
lietį, ką tos medžių barzdos 
reiškia. Jis man paaiškino, 
kad tai yra “Spanish moss,” 
nes yra išsiplatinusi pasaka, 
būk ispanai atvežė ir užkrėtė 
Floridos miškus tomis barzdo
mis. Mat, ir Ispanijoj me
džiai turi panašias barzdas. 
Kiti vadina tas barzdas “ai r 
moss.” Kaip ten nebūtų, tos 
medžių barzdos yra medžių 
liga, nes jos ištraukia-iščiul- 
pia visą medžio gyvybę ir sul
tis. Po to medis palieka minkš
tas, kaip supuvęs. Aišku, ir 
jau nebegyvas. Kad apsaugo
jus medį nuo tos ligos, tai 
barzdas reikia nuravėt kuo

“buvus Romoj ir popiežiaus 
nemačius” būtų prastas ge- 
šeftas. Susėdom į gražiai iš
puoštą laivuką, su 12 ar dau
giau vietų, per vidurį laivuko 
įtaisytas denyje ilgas, kokių 
20 pėdų, stiklas, per kurį 
aiškiai matyt šaltinių dugnas, 
nuo 20 iki 80 pėdų gilumo. 
Taip mus vežiojo ir sukinosi 
per kelias mylias po įvairias 
vietas. Ant dugno aiškiai ma
tėsi mažiausi daikteliai ir 
tūkstančiai visokių žuvų ir če- 
rapokų, bet daugiausiai tai 
buvo “cat-fish”. Vietomis žu
vys susigrupavusios į eiles, o 
pati didžiausioji žuvis prieky
je vizgina uodega. Laivelio 
kapitonas paaiškino, kad šios 
žuvys gyvena būriais. To
liau plaukiant, vietos gelmė
se atrodė kaip žuvų viešbu
čiai. Kitur augmenys, pana
šūs į kalėdų eglaites. Visas 
šaltinio dugnas žaliuoja viso
kiausiomis žolėmis, trumpos, 
kaip aksomas, ir ilgos, kaip 
viksvos. T Ūlos baltai žy
di, kaip koki gėlynai. Vanduo 
iš požeminių sriovių šauna į 
viršų, taip ir matyt sidabri
niai sriovių koralai. Tie šal
tiniai sudaro nemažą upelį 
vandens, kuriuo plaukioja ne

maži motoriniai laivukai.
žodžiu sakant, mes pama

tėme tuos gamtos stebūklus, 
kurių nebuvome matę per vi
są savo amžių. Laivelio kapi
tonas aiškino, kad didžiausi 
ir gražiausi pasaulyj šios rū
šies šaltiniai yra šie Silver 
Springs.

Po to dar apsilankėm bež
džionių darže — Monkey 
Jungle.

■ Floridos keliai geri ir ne
klaidingi. Gasolino stočių pa
tarnautojai beveik visi negrai 
ir labai vergiškai mandagūs. 
Kaip paklausi ko nors, tai jis 
su malonia šypsena atsako: 
“Sir, ask my boss.” Ir tuoj čia 
pat prisistato baltasis bosas su 
atsakymais.

Po poros savaičių važinėji
mo, savo Plymouthą pasukau 
į namus. Važiuojant per Geor
gia, S. Carolina, N. Gardiną, 
šalikelių matėme tūkstančius 
stubų-laužynų, lentomis užkal
tais langais. Aš maniau, kad 
tos sukrypusios “šantės” yra 
tuščios, bet vėliau paaiškėjo, 
kad jos visos pilnai apgyven
tos negrais darbininkais. Toki 
sukliurę trobesiai, ir dar šalia 
garsiojo vieškelio US 1, Ame
rikai daro didžiausią gėdą.

Už dienos antros mes jau ir 
vėl namie, Eastone. Suvažinė- 
jome 3,302 mylias be jokių 
nelaimių. Kelione buvom pa
tenkinti šimtu nuošimčių.

V. J. Stankus.

tankiausiai. Taip jie padaro 
tiem medžiam, kuriuos turi 
pasisodinę apie namus dėl pa
gražinimo. Dar vienas aiškino, 
kad negrai miškuose rauna tas Į 
barzdas ir vežimais parduoda ■ 
fabrikam, kur iš jų darą au
tomobiliam sėdynes.

Pravažiavus didmiestį Tam
pą, nematėm jokių įdomybių. 
Pasisukome į Tarpon Springs, 
spončių (sponge) industriją. 
Miestukas vienais grekais ap
gyventas, kurie turi nuosavą 
laivyną, su kuriuo pavažiavę 
kiek toliau į jūras leidžia na
rus į dugną, kurie ten prisi
rauna maišus spončių. Mat, 
ir spončiai auga ant jūros 
dugno, kaip ir medis ant že
mės. Vėliau tuos spončius ap
valo savo dirbtuvėse, padaro 
tinkamus pardavinėjimui. Už
simokėjome po 50c ir mus su 
kitais laiveliu pavėžėję kiek 
nuo krašto toliau nuleido na
rą ant dugno 20 pėdų gylio, 
kuris po kelių minučių iškilo 
su keliais spončiais į viršų. 
Nusipirkome keletą suvenirų 
ir leidomės važiuot linkui 
Ocala, pamatyt taip plačiai iš
garsintą Silver Springs.

Pernakvojus pakelyje nak
tį, mes jau ir Silver Springs’e. 
Teiraujamės, kaip čionai pa
mačius kuodaugiausiai įdomy
bių. Perkamės tikietus į botą, 
už dvi galvas $4. Nors per 
brangu, bet ką tu žmogus pa
darysi. Kaip ta patarlė sako:

Į SKAITYTOJŲ BALSAI
“Keleiviui” Pastaba

“Keleivis” bažijasi, kad W. I 
G. Laskio žodis - pareiškimas, I

'kuris tilpo “Laisvėj” — kodėl 
Laskis atsisako skaityti “Ke
leivį”—girdi, mums nieko ne- 

j reiškia.
Na, bracia, jeigu Laskio žo

dis bereikšmis, tai kokiais 
sumetimais “Keleivio” burdin- 
gierius Ch. Pušynas (Jonas 
Buivydas), lyg nusamdytas, 
pro verksmus parašė ilgiausį 
graudžių verksmų smūtką, 
prašydamas Laskį neimti “di- 
vorso” su “Keleiviu,” o “susi- 
vinčiavoti” taip, kaip Ch. Pu
šynas, ir “išnaikint” iš šios 

1 ašarų pakalnės visus bolševi
kus?.' O kitam “K.” nume- 
ryj jau net trys smūtkai tel
pa ir visuose tiešijasi, kad 
Laskio persiskyrimas su “Ke
leiviu” Michelsoną nesuįdomi
no, kad “K.” rašęs ir rašąs 
“šventą teisybę,” niekad “ne
meluoja,” neperdeda, ir tt. 
Girdi, “K.” visuomet paduoda 
“teisingas” žinias, “tikras 
skaitlines,” kiek suomiai rusų 
užmuša, kiek iš jų ginklų ati
ma . . .

štai jums nors vienas iš dau
gelio “faktų”! Nesenai p. Mi- 
chelsonas suskaitė ir “K.” pa
talpino, kad finai viena die

Panelė Nina Moore, iš Harrisburg, Pa., parodo 
naujos rūšies nuo gazų apsisaugoti maską arba 
kaukę. Tai vis išradimas, saugojąs nuo karo pavo

jaus, kuris, tūlų amerikiečių manymu, gali 
pasiekti ir Ameriką._______ ... ..

na užmušė 40,222 raudon
armiečių, nes vienas dar bu
vęs pusgyvis, todėl ir pusę. 
O drg. Laski ir daugybė kitų 
“ncvierninkų” netiki ir gana 
“K.” rokundai! O kiek suo
mių žuvo, tai jau ne “Kelei
vio” biznis surokuoti!

Kaip jūs sau norite, bet aš, 
kaip ir daugelis kitų, netikiu, 
kad “Keleivis” be jokio jam 
“zaploto” už darbą negalėjo 
ir negalės iki vienam “užmuš
tus” raudorlarmiečius ir jų 
ginklus suskaityti, kaip kad 
jis paduoda “teisingas” ži
nias. . .

Gana daug buvo rašoma, 
ypatingai “Keleivyje,” apie 
Suomijos žmonių didelį kultū
ringumą, civilizaciją, tarpsa- 
vinį mandagumą, ramumą, 
vienas kito neužgauliojimą, 
sąžiningumą, žodžiu sakant, 
pastaruoju gi laiku Finliandi- 
ja buvo piešiama “rojum”, o 
finai—angelais!

Bet kodėl gi tie “angelai”- 
suomiai — nepaisant kur gy
vena, miškuose ar moderniš
kame miesto palociuje — nuo 
pat jaunystės visuomet kiek
vienas vyriškis nešiojasi prie 
diržo durklą, kinžalą?!

Mes, amerikiečiai ir kiti, 
irgi civilizuoti, tačiaus štiko 
prie diržo nesinešiojam. So
vietų Sąjunga—jos liaudis — 
piešiama barbarais, tačiaus 
durklų prie diržų nesinešio
ja! Senas Pijus.

“Laisvės” Red. Pastaba. — 
Yra suomių ir suomių, kaip 
yra lietuvių ir lietuvių, ir t. p. 
Suomių, kaipo tautos, mes 
niekad nežeminome ir nega
lime žeminti. Tiek Amerikoje, 
tiek Kanadoje, tiek pačioje 
Suomijoje yra suomių, labai 
kultūringų, apsišvietusių, pui
kių kovotojų už darbo žmonių 
reikalus. Iš' kitos pusės, yra 
suomių, sufašistėjusių, tamsių, 
atsilikusių, ■ tikinčių Manner- 
heimams ir jiems panašiems. 
“Keleiviui” ir visai komerci
nei spaudai, aišku, patinka ir 
patiko tie suomiai, kurie rėmė 
Helsinkio valdžios pražūtingą 
politiką. O kurie prieš Hel
sinkio valdžią kovojo, tie 
tiems laikraščiams buvo ir yra 
“bolševikai,” “nemokyti” ir 
kitokį.. Mes gi, žinoma, įver
tiname suomių tautą kaip tik 
priešingai: kurie kovoja prieš 
darbo žmonių reikalus, ,už 
Mannerheimą, už Helsinkio 
valdžios karo politiką, mes 
juos smerkėme, o kurie kovo
jo ir kovoja už taiką, už dar
bo žmonių reikalus, tokius 
mes didžiai gerbiame. ---

Hartford, Conn.
Biskis Žinučių iš Mūsų 

Kolonijos
Kovo 10 d. Lietuvių ūkėsų 

Kliubas turėjo surengęs pra
kalbas su koncertine progra
ma, dėl didesnio supažindini
mo vietinių ir apielinkės lie
tuvių su kliubo statymu sve
tainės ir visais kitais jo rei
kalais.

Publikos dalyvavo apie 200. 
žinoma, turėjo būti kur kas 
daugiau, kadangi pats kliubas 
turi narių 350. Tas parodo, 
kad daugelis kliubiečių neda
lyvavo. Tiems, kurie nesirūpi
na savo darbais, didelis pa
peikimas.

Kliubo pirmininkas J. A. 
Pilkauskas, atidarydamas pro
gramą, pareiškė tikslą paren
gimo ir perstatė Laisvės Sty
gų Orkestrą, vadovaujamą V. 
Visockio. Orkestrą sugrojo 
keletą kavalkų, kurie klausy
tojams labai patiko. Iš tikrųjų 
stygiečiai savo progresu gana 
sparčiai žengia pirmyn.

S. Griškiūtė, kaip visuomet, 
taip ir šį sykį pilnai patenki
no klausytojus, ką liudijo iš
šaukimas antru sykiu dainuo
ti. Taipgi sudainavo gražiai 
dabartinė choro mokytoja B. 
Ramanauskaitė. Jai pianu 
akompanavo Aldona Pilkaus- 
kaitė. Dar klausytojai pagei
davo daugiau dainuot, bet ji 
nebuvo daugiau prisirengus.

Pirmutinis kalbėjo anglų 
kalboj advokatas J. Griffin. 
Jis daugiausiai ragino lietu
vius neatsilikti nuo kitų tautų. 
Svetainės pastatymas atnešiąs 
didelę naudą praplėtimui lie
tuvių vardo tarp kitataučių. 
Baigdamas savo kalbą ragino 
klausytojus duoti paskolas į 
svetainės statymo fondą, kur 
nesą jokio pavojaus, kadangi 
kliubas turi nemažą “security” 
ir valdyba su komisija dir
ba valig valstybinių tiesų. Jo 
kalbą publika palydėjo griaus
mingais aplodismentais.

Antras kalbėjo kliubietis B. i 
Videikis. Jo kalba buvo trum
pa, bet reikšminga. Užbaigęs 
kalbėt paskolino $100. Už tai 
jį publika apdovanojo griaus
mingais aplodismentais.

Paskiaus kalbėjo draugas 
D. M. šolomskas, “Laisvės” 
redakcinio štabo narys. Jis 
remdamasis faktais prirodinė
jo, kad kuriose kolonijose lie
tuviai turi pasistatę svetaines, 
kuriomis naudojasi be skirtu
mo pažvalgų, ten kur kas pa- 
sekmingesnis tarpe lietuvių 
veikimas auklėjime narių kul
tūriniuose darbuose ir visam 
lietuvių darbininkų judėjime. 
Tas svetaines daugiausiai pa
laiko toki pat kliubai, kaip 
ir šis, apie kurį šiandien kal
bame. Už tai kalbėtojai ir 
ragino visus, draugijas ir pa
vienius, dėtis su paskolomis, 
kad kliubas pradėtą savo dar
bą greičiau atsiektų.

Prie pabaigos kalbėtojas at
sišaukė į klausytojus pasko
lų. Per trumpą laiką suplau
kė paskolų $1,000, ir dar su
rinko aukų dėl padengimo lė
šų $24.50.

Ir dar turiu pridurti, kad 
drg. šolomskas kreditavo 
Hartfordo lietuvius už turėji
mą gražių menininkų grupių, 
kurios dirba k u 11 ū r i niame 
darbe dėl kėlimo tautos ir ap
lamai viso judėjimo. Taipgi 
sakė, kad ir visos kitos orga
nizacijos neblogai sugyvena. 
Draugo šolomsko kalbą paly- 

Gaukite Gėry Žolių
Čiobralių, šalavijų, Liep-žie- 

džių, Ramunių, Jonin-žolių, 
Pupalaiškių, šaltpusnio, Debe
sėlio, šaruočio, Kadugio, Gry
buko, Parušančiaus, Gumba- 
žolių, Valerijono, Trukžolių, 
Golgono, Alierų, šaltmetių, 
Brolelių, Džiugelių.
Po 25c. už pakelį. Svaras 70c. 
Geros Trajankos 60c. pakelis.
Knygelė, kuri aprašo apie visokias 

žoles, 15 centų.

M. ŽUKAITĖS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

dėjo su didžiausiu entuziaz-

Kliubo valdybos narys kal
bėtoją pavaišino pietais ir va
kariene. Taipgi likosi nuveštas 
ir į stotį.

Irgi turiu priminti, kad ren
gėjai mėnesiniam susirinkime 
raportavo, kad drg. šolomskas 
taipgi prisidėjo prie svetainės 
statymo, kadangi už darbą ir 
kelionę paėmė tik $2.50.

Mat, progresyviški kalbėto
jai daug kuo skiriasi nuo ki
tų sriovių kalbėtojų.

Tai ot mano įspūdžiai iš 
kliubo parengimo.

urn imii
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Pavyzdingas Susirinkimas

Kovo 14 d. Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinė Draugija 
turėjo mėnesinį susirinkimą, 
kuriame narių dalyvavo ne
mažai. Iš valdybos raportų 
pasirodė, kad draugija dar
buojasi gerai. Pelno nuo pa
rengimo kazyrių lošimo, kuris 
atsibuvo Laisvės Choro svetai
nėje, likę suvirs $20. Taipgi 
pranešė, kad trūksta konsti
tucijos. Nutarė vienbalsiai 
atspausdinti ir kad būtų abie
jose kalbose — lietuvių ir an
glų. Taipgi bus padaryta at* 
skiros knygutės dėl užrašyme

duoklių. Visas darbas kai
nuos apie $150, kurį atliks 
“Laisvė.” Tai gražus pavyz- 
dis ir kitoms draugijoms rėmi
mo darbininkiškos spaustuvės.

Nutarė bendrai su antru 
skyrium Manchesterio sureng
ti pikniką Wapping, Conn. 
Nutarė turėti vajų: per ap
skritus metus bus priimami 
jaunuoliai nuo 16 iki 25 metų 
be jokio įstojimo. Tai jaunuo
liams gera proga pasinaudoti.

Ir taip susirinkimas užsibai
gė su gražia nuotaika^

Nemunas.MANHATTAN LIQUOR STORE
Tai yra vieta iš kur jūs privalote 

PIRKTI LIKERIUS VELYKOM
□

Didžiausia 
Žemiausiom 

Kainom.

Pasitikimiausia
Likeriu Krautuvė 
W illiamsburghe

Didžiausias 
Pasirinkimas 

Visokių Rūšių 
Gėrimų

Tel. Evergreen 7-1645 

License No. L-886

264 GRAND STREET *
Kampas Roebling St. Brooklyn, N. Y.

^yzz-^

OPEN 
EVENINGS

Pirmu kartu savo gyvenime 
juos už žemiau kaip $29.50. 
liaus matrasų konstrukcija...

mes parduodame 
Naujoviškiausio sti- 
minkšti kaip pūki- 

nereikia guzikučių ir suteikia puikų miegojimui patogu- 
. mirga ryškiom spalvom, kurios garan-

niai, padaryti taip, kad
ą. zvaikalas išmargintas kai braižiniais, mirga ryškiom spalvom, kurios garan

to 08. . . neblunka nė nuo saulės šviesos nė nuo sudrėkimo. Ringiuotų sprendžinų 
vi ujines dalelės tokios, kokios randama tik aukštesnių kainų matrasuose. . . apda- 
ry i is abiejų pusių su storu susiuvinėtu vailokiniu iškinkau. Taipgi atsižymi dvi- 
spavių kraštų apvedimu... diržinės rankinos lengvam apvertimui ir sanitariniai 
oro ventiliatoriai.

SU

elate Mūsų Specialus
Lietuvių namų rakandų krautuvė.

ąhi inatrasų 
visokio dydžio, 
gausite sulig sa 

vo lovos.
prašome 
pamatyt »»»••

ir Wtų
rakandų.

GRAND CHAIR CORPORATION '
Lietuviai Rakandų Išdirbėjai, Ant. Petraitis, Biznio Vedėjas.

409 ir 436 Grand St. Tei. Evergreen 7-8451 Brooklyn, N. Y.

' ; I
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Philadelphia, Pa.
Svarbus Susirinkimas dėl 
“Laisvės” Pikniko 
Philadelphijos Apielinkėj

Ateinantį sekmadienį, kovo 
24 d., 735 Fairmount Ave., 
Philadelphijoj, įvyks visuoti
nas organizacijų su apielinke 
susirinkimas. Pradžia 2:30 
vai. po pietų. Kviečiame drau
ges ir draugus ir iš toliau at
vykti, nes bus aptarta dova
nos, kurias “Laisvė” turėdama 
laiko laipsniškai prirengs. Bus 
plačios diskusijos, kaip viską 
geriau prirengt ir kaip išvengt 
klaidų-trūkumų.

Prie to, bus plačios disku
sijos ir bėgamais pasaulio rei
kalais.

Bandykim padaryt susirin
kimą skaitlingu.

Veik. Komiteto Sekr.
A. J. Smitas.

mą unijos veikloje ir tt. Nu
rodė visus unijos laimėjimus ir 
jos augimą. Labai apgailesta
vo, kad viešpatauja peštynės 
tarpe CIO ir AF of L ir džiau
gėsi, kad jo unijoj nėra peš
tynių ir viskas auga, kaip ant 
mielių. Tarp kitko pabrėžė 
arba pasigyrė, kad jų unija 
pasiuntė net $250,006 para
mai Finijos.

Norėjau statyti klausimą, 
kaip galima suderinti tokią 
auką iš darbininkų unijos su 
p.» Rockefeller’io ($100,000) 
auka tam pačiam tikslui, arba 
ką bendro gali darbininkų or
ganizacija turėti su p. Iloove- 
rio komitetu? Juk Hooveris, 
didžiausis reakcionierius, ne- 
apkentėjas unijų ir organizuo
tų darbininkų. Nebūnant, ta
čiau, unijiste, o antra, klausi
mai iš publikos nebuvo prii
mami, tad ir tiedu negavo at
sakymo.

Lawrence susitveręs Lietu
vos Nepriklausomybės Gelbėji
mo Fondas ir geraį veikia. Pri
klauso visi kliubai, visos pašaipū
nės draugijos ir politinės kuo
pos. Susirinkimai laikomi antrą 
subatą mėnesio. Taigi, delegatai 
įsitėmykite ir lankykite Fondo 
susirinkimus.

rinkti. Bus plačios diskusijos apie 
dabartinę pasaulinę padėtį. Pereitą 
susirinkimą labai skaitlingai prisirin
ko mūsų organizacijų narių, turėjo 
svarbų raportą ir diskusijas. — A. 
J. S. Veik. Kom. Sekr. (69-71)

karą, nes kapitalistai to labai trokš-'f 
ta. Pasibaigus programai tuoj bus ir 
vakarienė. Bilietas 35c. — Kom.

(68-69)

Easton, Pa
Mūsų Kampelio Žinutės

Jau ilgokas laikas prabėgo, 
kaip teko matyti korespon
dencijų iš Eastono. Atrodo, 
tarytum čia viskas ramu, nie
ko naujo, nieko nėra veikia
ma, ot, taip sau apsnūdęs 
kampelis ir gana. Tačiau taip 
nėra. Eastonas nėra išimtis, 
čia būna įvairių įvykių, kurie 
užinteresuotų mūsų skaityto
jus, tik visa bėda, kad šiuo 
tarpu tarpe mūsų korespon
dentų susidarė tendencija ty
lėti, nežinau kodėl.

Vienam žmogui sunku ir 
neparanku aprašyti viską. 
Kartais pasitaiko nesveikauti 
ar taip kas negeistino atsitin
ka, dienos slenka ir svarbi ži
nutė lieka nepranešta. Vėliau 
jau perdaug pasenus, kad būt 
tinkama spaudai.

Todėl dar kartą raginu vi
sus draugus (ir drauges), val
dančius plunksną, rimtai pa
mąstyti ir imtis už darbo. Pri
žadu ir pati rašinėti tankiau. 
Ar draugai V. J. Stankus (jis 
labai sugabiai parašydavo), 
žibutė, Darbintas ir kiti ateis 
talkon? Lauksime.

Apsivedė
Kovo 9 d. apsivedė panelė 

j Freda Pinker, duktė senų eas- 
toniečių Pinkevičių su Juozu 
S. Stankum, iš Paterson, N. J., 
seniau gyvenusiu Eastone. 
Šliubą ėmė Šv. Jono Liuteronų 
bažnyčioj.

Linkėtina laimingo šeimy
niško gyvenimo jaunave
džiams !

Serga “Laisvės” Skaitytojai 
ir Kiti

Vis tebeserga d. P. Jonikas. 
Jam buvo perlaužtas kojos 
kaulas jau apie porą mėnesių 
atgal, kada papuolė po maši
na. šiaip, rodos, būtų žmogus 
sveikas, tik paeiti negali.

Gana sunkiai serga
Lukauskas, 
skaitytojas.

Šiomis
Petronėlė
nė), LDS 51 kuopos narė. Vi
siems 
greito 
mo.

d. P.
senas “Laisvės”

dienomis apsirgo
Ūselis (Papievie-

ligoniams linkiame 
ir sėkmingo pasveiki-

Eugenija.

Lawrence, Mass

* * *
biznieriai skaito “Luis
tuos lietuviai, prisiėjus 
turėtų kreiptis. Jais

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. rengia Ve

lykų margučių balių, bus duodamos 
ir dovanos už dailiausiai numargin
tus ir drūčiausius margučius. Įvyks 
sekmadienį, 24 d. kovo, 6 v. v. Liet. 
Svet., 29 Endicott St. Kviečiame 
skaitlingai dalyvauti. —A. W.

(69-70)

PHILADELPHIA, PA.
Birutės Kliubo susirinkimas įvyks 

21 d. kovo, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Kartu bus ir moterų choro pa
mokos pabaigus susirinkimą. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti, atsives
kite ii’ naujų narių į kliubą ir daini
ninkių į chorą. — J. Smith.

(68-69)

SPECIALIAI PAVASARIUI
Mokyklos baigimo žiedai
Riestiniai laikrodėliai
Rožančiai

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

0- 0

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 24 d. kovo, 11 v. ryto, 
29 Endicott St. Visi nariai dalyvau
kite skaitlingai. — J. M. Lukas, 
Sekr. (69-70)

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

nuo $1.50 augštyn

Daimontai 
Melsvi-balti 

perfekto
ir
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530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Visi Laikrodžiai Garantuoti
Maži

k ' V ‘S

$29.75 1

Kurie 
vę”, pas 
reikalui, 
yra šie:

B. čiulada, 164 Park St.
W. Tamulevičius, 288 Park 

Street.
D. Kirmel, 99 Park St.
J.Palcauskas, 58 Park St.
B. Čiurlionis (graborius), 

Park St.
Jonas Urbonas, 103 Union St.
P. Aleksonis, 142 Andover St.
J. Milvidas, 353 Hampshire 

St.
A. Sužiedėlis ir Branka, 37 

Short St.
Tai gražus būrelis. Katrie lie

tuviai biznieriai dar neskaito 
dienraščio “Laisvės,” turėtų už
siprenumeruoti. žmonės pama
tę jūsų vardus laikraštyje, pro
gai pasitaikius, pas jus atsilan
kys.

CLEVELAND, OHIO
Bendras moterų pasitarimas įvyks 

su drg. Sasnauskiene, kovo 22 d., 
penktadienį, 7 -v. v. pas dd. Romon- 
dus, 562 E. 117th St. Komitetas 
kviečia Liet. Moterų Kliubo nares, 
Literatūros nares ir LDS nares į šį 
bendrą moterų pasitarimo susirinki
mą. Visos dalyvaukite skaitlingai, 
nes drg. S. Sasna ką tokio svarbaus 
mums patars kaip bendrai geriau 
veikti. — Kom. (68-69)

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

Ė

L. K. Biuras.

pra- 
Sas- 
25c.

PRANEŠIMAI B KITUR
CLEVELAND, O.

Sekmadienį, kovo 24 4d., bus 
kalbos ir šokiai. Kalbės drg. S. 
na, iš Brooklyn, N. Y. Įžanga
Už tą pačią įžangą bus galima da
lyvauti ir šokiuose. Šokius rengia 
dvi jaunuolių LDS kuopos ir Lyros 
Choras. Kviečiame visus 
išgirsite daug ką naujo, 
vių Svet., 6835 Superior 
kalbų pradžia 4:30 p. p.,
v. v. Gros Swing Kings orkestrą. 
Į prakalbas kviečia ALDLD 15-tas 
Apskr. Moterų Kom. ir Am. Liet. 
Moterų Kliubas. • (69-70)

dalyvauti, 
Bus Lietu- 
Ave. Pra- 
o,šokiai 8

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 24 d., kovo įvyksta 

reguliaris visuotinas mūsų organiza
cijų narių susirinkimas, 735 Fair
mount Ave., 2:30 vai. po pietų. At
siminkite, kad šiame susirinkime 
bus apkalbėta “Laisvės” pikniko vei
kla: dovanų skyrimas ir kitkas. Mes 
šaukiame visą Phila. apylinkę susi-

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

MIDDLEFIELD, OHIO
Šeštadienį, kovo 23 d., įvyks pra

kalbos pas dd. Rubus. Visi lietuviai 
farmeriai, 
teikitės 
drg. S. 
pasakys 
Kom.

BAR ir GRILL
Lietuviu Restaurantas
Mfne

WIRI-THIN

Rankpinigiai palaikys 
jums bile daiktą.

Fontanlnių plunksnų 
ir paišelių setai. 
Žemos kainos Ir 

garantuoti.

vieitniai ir iš apylinkės 
skaitlingai dalyvauti šiose 
Sasnos prakalbose. Ji jums 
daug interesingų dalykų.—

(68-70)

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

įvyks ketvirtadienį, 21 d. kovo, 7:30 
v. v. Liet. Am. Piliečių Kliubo Sve
tainėj, 376 Broadway. Draugės, visos 
dalyvaukime, nes utrime daug svar
bių reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų narių. — H. T (68-69)

PA.
paskaitą ir

Gaminam valgius b 
turime Ameriko* 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.liquor#

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ROBERT LIPTON
JEWELER

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

Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178

PITTSBURGH
LDS 160 kp. rengia 

diskusijas, 14 d. balandžio, sekma
dienį, 2-rą vai. po pietų. Gerbiamie
ji, lankydami tokius parengimus, 
mes daug pasimokiname ir daug tei
sybės išgirstame. Kadangi Imperia
listai imasi už gerklių dėl pcrsidali- 
nimo pasaulio, nepalieka ir. Sovietų 
Sąjungą ramybėje. Taigi, šitoks kri
tiškas momentas mums yra labai in
teresingas ir diskusuoti ir nuspręsti, 
kad šita šalis neįsiveltų į Europos

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Mateusas Simanavičius
Gražiai įrengta Susiejimams Įstaiga

Moterų Dienos Paminėjimas
šį paminėjimą pirmu kartu 

surengė Kailiasiuvių Unijos 
Moterų Skyrius, įvyko 12 d. 
kovo. Buvo gabus kalbėtojas, 
Martel, unijos lavinimosi di
rektorius. Jis plačiai palietė 
ekonominę moteries būklę 
prie kapitalizmo, ragindamas 
organizuotis į unijas, į mote
rų organizacijas ir kovoti už 
geresnį rytojų, o ypatingai 
prieš karą. Trumpai kalbėjo 
Esther Woodrow iš Jaunuolių 
Kongreso ir Grace Sardegna, 
organizatorė garmentiečių uni
jos. Nors nedidelis būrelis mo
terų, merginų susirinko, bet 
mitingas buvo draugiškas 
jaukus. Manoma, kad trumpoj 
ateityje išsivystys platus ir ga'- 
na stiprus moterų judėjimas 
tarpe unijisčių.

Ladies’ Garment Workers Uni
ja Turėjo Iškilmę

Vasario 29 d. čia buvo lai
komas didelis garmentiečių 
“rally” milžiniškoj Moose 
Svetainėje, kur dalyvavo apie 
1,500 siuvyklų darbininkų ir 
darbininkių. Teko ir man da
lyvauti ir pirmu kartu išgirsti 
unijos prezidento Dubinskio 
kalbą. Kalbėjo karštai ir, ži
noma, ragino darbininkus būti 
ištikimais unijai, imti dalyvu-

judis, 
rolę

Naujienos
Goes to Wash- 
kuriame vado- 
vaidina James

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberiai

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

stočių BMT Line
Tol.: Glenmore 5-6191

ESTATE OF

BARRY P. SHALLINS
(Slialinskas)

FUNERAL HOME

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

Vietos 
tuotos 
vyrai,
bravoru alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
diena iki vėlai.A-

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Howes eleveiterio stoties

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

“Mr. Smith 
ington” 
vau j amą
Stewart, parodo, kaip raketie- 
riai ir gengsteriai darbuojasi, 
kad nedaleist gerus žmones iš
rinkti į senatą ar į kongresą. 
Kiekvienas pilietis turėtų šį ju- 
dį pąmatyti. Už kelių savaičių 
bus rodomas Strand teatre, 

s-: >>: £
Trys jaunuoliai suareštuoti 

ir kaltinami priėmime vogtų ci- 
garetų. Padėti po $200 kaucijos 
kiekvienas. Jaunuoliai sakosi, 
kad jie paėmė 15 “cartons” nuo 
nepažįstamo žmogaus. Kaip ten 
tikrumoje yra, tai tik jie vieni 
težino.

Kaltinami yra šie: Raymond 
Silve, 26 metų.

Anthony Sontas, 21 metų.
Peter Soccarecceo, 37 metų.

* * *

Daug darbininkų tarp savęs 
diskusuoja kas link Social Se
curity gavimo už 1937 metus. 
Vieni sako, kad išmoka, o kiti 
—kad neišmoka. Tikrumoje gi, 
kartie nebuvo išsiėmę už 1937 
metus, tai tiems neišmoka da
bar.. Moka tiktai už 1938-1939 
metus.

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

EF 0
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del 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
B ■B

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

* * #
pradėjo dirbti Ląw- 

priima 180 darbininkų.
WPA 

rence ir 
Bet ką gi reiškia dėl tokios be
darbės? Kaip ir niekę. Bedarbių 
yra keli tūkstančiai.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Under taker 

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

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN, N. Y.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju.

Šiomis dienomis išsiuntinėjome prašymus atsinau
jinti dienraščio “Laisvės” prenumeratas, kuriems jau 
yra pasibaigusios. Aplaikiusiųjy paraginimus prašo
me tuojaus atsinaujinti, nes žiemos sezonu turime daug 
išlaidy, todėl norime greit gauti mokestis už prenume
ratas. /»

Visos medžiagos, naudojamos prie spaustuvės, la
bai brangsta. Vargiai galėsime ant ilgiau verstis su 
prenumeratos kaina $5.50 metams. Veikiausiai rei
kės pakelti kainą. Tačiau, kurie dabar užsimokės už 
visus metus $5.50, tai kainuos pakėlimas juos nepalies. 
Tad, savo labui, užsimokėkite prenumeratą greit ir 
visiems metams.

Gavę paraginimus atsinaujint prenumeratą, jei 
per savaitę laiko nieko nepraneš “Laisvės” Adminis
tracijai, būsime priversti prenumeratą sulaikyti.

Prašome tuojaus prisiysti savo mokestį už prenu
meratą šiuomi antrašu:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

Liet. Generalinio Kon
sulato New Yorke Aukų 

Pakvitavimas Nr. 28
Vilniaus reikalams.
A.L.T. Sandaros 15 kuopos, Bridgeport, Conn, 

vasario 16 minėjime surinkta, prisiuntė A.
A. Sapiega .................................. ’........................ $13.00

A. L. Piliečių Kliubo, Akron, Ohio, vasario 16 
minėjimo pelnas ir svečių aukos, sumoje 
$28.05, prisiuntė B. Versackas ....................  42.00

Toronto Liet. Kom. Demokr. Atst., per J. Ylą 
prisiųsta $10.00, persiunčiant iš Kanados 
bankas diskontavo $1.40, liko .....................

Philadelphia, Pa., vasario. 16 minėjime Liet. 
Muzikai. Svetainėje surinkta, prisiuntė J.
Ivanauskas ............................................................

8.60

64.00

uio m

Kąnados Liet. Sąjung., Montreal, vasario 16 
minėjime surinkta, prisiuntė A. Sakalas..... 20.00

Pittsburgh, Pa., vasario 16 d. minėjimo Liet.
Mokslo D-jos svetainėje surinkta, prisiuntė
P. L. Pivaronas ..............................................105.92

Lietuvių Pašalp. D-ja, McKees Rocks, Pa., iš 
iždo — $44.30; vilniečiams šelpti vakar, pel
nas $55.70, pris. F. Įmbras ..............................100.00

Utica, N. Y., Specialus Komit. Vilniui Remti, 
per kun. B. Liubauską ..................................155.00

Viso $508.52
Anksčiau skelbta $9,011.58

Viso Vilniaus reikalams $9,520.10

Generalinis Konsulatas visiems aukotojams, rinkė
jams bei šiaip pasidarbavusiems nuoširdžiai dėkoja. 
1940. m. 6 
Nęw Yorkąs.

5
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i

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” 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.

nW
»k^ir S

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

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksimo informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

U
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NUTEISĖ ALKANĄ JAUNUOLĮ KALĖTI

Bedarbis, benamis, alkanas 
jaunuolis Ferdinand Vernet, 
20 metų amžiaus, būdamas al
kanas pavogė sanvičių, o pas
kui nuėjo ir pasidavė polici
jai prisipažindamas.

Pas teisėją Frank Gioglio 
jį pristatė ir teisė:

—Kur tu eisi, jeigu aš ta
ve paleisiu?—klausė teisėjas.

Jaunuolis pakraipė galvą ir 
savo:

—Nežinau!
—Ar turi draugų, kurie tau 

pagelbėtų ?
—Taip, turėjau merginą

Hanną Coop... Bet ji manęs 
išsižadėjo, nes aš neturiu dar- 

' bo.
—“Well,”—tarė teisėjas,— 

tokiame atsitikime aš tau duo
siu 60 dienų kalėjimo, tuo 
laiku pasibaigs šaltas oras, 
bus pavasaris.

Jaunuolis pavogė tik vieną 
kumpio sanvičių, pats pasida
vė, o vogė, kad buvo alka
nas. Tokioj padėtyj tūkstan
čiai jaunuolių. Vargas ir skur
das priverčia juos užsiimti 
tuo, ko jie niekados nedary
tų gyvendami kitokiose sąly
gose. Sovietų Sąjungoj tokis 
jaunuolis būtų aprūpintas 
mokslu, darbu, pastoge ir kit
kuo ir jam nereikėtų sanvi
čių vogti, o paskui eiti į ka
lėjimą.

Turi $5,000 ir Ubagauja
Louise Nelson, 74 metų se

nė, gyvenanti 4506 Fifth Ave., 
atsisakė mokėti pabaudos $2 
ir geriau pasirinko parą kalė
jime atsėdėti. Bet teisėjas pa
leido tik po dviejų valandų 
išsėdėjimo. Moteris sakė, kad 
ji turi banko per $5,000, bet 
$2 nemokės pabaudos už ubar 
gavimą.

“ANIUOLAI” MOKA PIKIETUOTI
Muile Pristatė “BlackjackĮ”

Nuteistas už vagystę Anto
ni Wajtman, 22 metų, kuriam 
teisėjas davė nuo 25 iki 30 
metų Sing Sing kalėjimo, dar 
gavo pridėti 10 metų priedo. 
Kalėjimo sargai surado pas jį 
didelį kavalką muilo. Kada 

buvo perpjautas, tai 
rasta didelė mušimo 
(blackjack).

muilas 
jame 
buožė

Rytoj Labai Svarbios Prakalbos
22 d., 

Lietuvių
Kliubo 

Ave. ir

Penktadienį, kovo 
7:30 vai. vakare, 
Amerikos Piliečiu 
Svetainėj, 280 Union
kampas Stagg St., įvyks labai 
svarbios prakalbos.

D. M. Šolomskas kalbės 
apie tai, ar baigsis šis karas, 
ar jis eis toliau? Kodėl An
glija ir Franci.)a nori tęsti 
karą? Kodėl Finliandijos val
donai ivėlė savo šalį karan su 
Sovietais ir vėliau susitaikė? 
Ką reiškia visos tos pasakos 

Kokis 
Ir

apie “finų pergales”?
likimas laukia Lietuvą? 
daugeliu kitų klausimų.

Rokas Mizara kalbės apie

Šokius Negalima Sulai
kyt Šv.Patricko Dienoj

Salvatore Addonisio, 409 
Lafayette Ave., Brooklyne, 
užeigos užlaikytojas, buvo su
areštuotas ir pristatytas prieš 

. teisėją Gasperio Liota. Daly
kas tame, kad jo užeigoj veik 
visą naktį šoko, dainavo, ūžė 
ir darė nerimą. Kada užei
gos užlaikytojas išklausė ap
kaltinimą, tai jis pastatė teisė
jui klausimą:

—Ar tu žinai, kad vakar 
buvo švento Patricko, airių 
diena ?

—žinoma,—atsakė teisėjas.
—Tai ar tu nežinai, kad 

jeigu airiai švento Patricko 
dienoj nusisprendžia šokti 
kad ir visą naktį, tai prieš 
tai nieko negalima daryti?

—“Well,”—išstūmė teisėjas, 
ir užeigos savininką paleido 
be bausmės.

Skandalas dėl Bombos
šeštadienį, New Y o r k o 

Grand Central didžiulėj trau
kinių stotyj, dėžių skyriuj, už
sidegė viena dėžė. Pasirodė, 
kad toj dėžėj buvo palikta 
padegiamoji bomba. Kol kas 
dėžės savininkas nežinomas.

Bombų specialistas Edward 
Kelley sako, kad prie bombos 
buvo prijungtas ir laikrodis, 
bet aparatas nesujungtas. 
Kelley sako, jeigu būtų apa
ratas sujungtas, tai bomba 
galėjo padaryti didelį sprogi
mą. Dėžė buvo palikta tarpe 
1,200 kitų keliauninkų dėžių 
(baksų). Kelley mano, kad 
gal buvo tikslu pasiųsti ją j 
Naujosios Anglijos orlaivių ir 
kitus ginklų fabrikus.

James Pike, policijos virši
ninkas bombų tyrimo reika

lais, jau ištardė šešis stotiessą su bomba

Ateivių Gynimo
Washingtone, 

delegatu, 
aiškins tuos 
kongrese ir

Jis 
hi- 
se- 
Jis

atsibuvusią 
Konferenciją 
kur jis buvo 
smulkmeniškai 
liūs, kurie yra
nate Įnešti prieš ateivius, 
išaiškins tą, ką reikštų atei
viams, o ypatingai mums, lie
tuviams, jeigu tie biliai būtų 
priimti. Jis pasakys, ką apie 
tuos bilius sako tūli senatoriai, 
kongresui anai, profesoriai ir 
valdžios žmonės.

Šiais ir kitais dienos svar
biais klausimais bus prakal
bos. Visi ir visos ateikite 
masiniai. Įžanga veltui!

Žingeidautojas.

Iki šiol tik darbininkai ko
vodami už geresnį gyvenimą 
buvo priversti streikuoti, pi
kietuoti ir kautis. Bet laikai 
mainosi, tai viskas moderni
zuojąs i. New Yorko laikraš
čiai ne vien daug rašo, bet 
net paveikslus sudėjo, kaip 
apie 1,000 “Dievo” Divine 
“angelų” pikietavo teismo bu
tą.
-Dalykas tame, kiek laiko at

gal susipyko “Dievas” Divine 
su vienu savo moterišku “an
gelu” Verinda Brown. Tas 
“angelas” apskundė “Dievą” 
teismui, kad ji ateidama į Di
vine “karalystę” atsinešė apie 
$4,000 pinigais ir nemažai at
vežė rakandų, o kadangi jai 
daugiau “karalystė” nepatin
ka, tai -ji nori išsikraustyti ir 
atsiimti nors ir rūdijantį tūr
io !T

tuotas. Kaltė yra ne jo, bet 
Amerikos valdžios, kuri neda
ro reikalingo spaudimo prieš 
Angliją ir neapsaugoja Ame
rikos pašto nuo anglų revizi
jos. Bet New Yorko prieplau
kos viršininkai prie laivo pri
taikė tarptautinius įstatymus, 
kurie draudžia laivui atsisa
kyti vežti paštą, ir laivą 
laikė nuo išplaukimo. Ant 
vo yra 286 keliauninkai, 
liau laivą leido išplaukti 
su diplomatiniu paštu,
imant siuntinių į Vokietiją ir 
kitas šiaurių šalis.

su-
lai-

tik
ne-

Albertas 
profesoriaus 
peikia tuos, 
fesoriu.

Einstein palaiko 
Russell io pusę ir 
kurie puola pro-

“Tik Dievas Žino”

SIUSKITE Į LIETUVĄ
Pasaulines Parodos ir New Yorko Miesto

PAVEIKSLŲ ALBUMĄ
•

Kurie siuntė tą Albumą į Lietuvą, gauna širdingų 
padėkų už taip gražią dovaną.

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

Spalvuotos Spaudos Viršeliais
KAINA .80 CENTŲ

•
LAISVĖS ADMINISTRACIJA

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

Jis Nieko Nepasimokino
Iš Finliandijos grįžo ame

rikietis John F. Hasey, gyven
tojas Bridgeport, Mass., kuris 
ten padėjo kariauti prieš So
vietus. Hasey parvažiavo de
šinę ranką pasirišęs. Tuojau 
jį apspito kapitalistinės spau
dos korespondentai. Iš jo at
sakymų matyti, kad jis nie
ko nepasimokino. Kalba, kaip 
kalbėjo kapitalistinė spauda. 
Jis net pasakoja, kad Ameri
kos žmonės turėtų važiuoti į 
Franciją kariauti prieš Vokie
tiją. Tai, žinoma, mintis la
bai siaura ir neatatinkama 
Amerikos liaudies troškimui. 
Amerikos liaudis nori taikos, 
o ne karo.

žinoma, teisėjas išklausęs 
abi puses, patikrinęs doku
mentus, padarė sprendimą, 
kad “Dievas” Divine turi at
mokėti “angelui” Brown jos 
turtą, tai yra viso $5,949. Bet 
tas, matyti, nepatiko “Die
vui,” tai jis ir įsakė savo “an
gelams” teismabutį pikietuoti. 
Pikietas buvo rūstus. “Ange
lai” teisėją žodžiu ir plaka
tuose apšaukė “judošium.”

Amerikos Paštas ir Lai
vai Bepusišky Šaliy

Viešbutyj .Ambassador buvo 
surengta pietūs neva lenkų 
pagelbai. Ten buvo visokių 
ponų ir ponių. Lenkijos atsto
vas kunigaikštis Potocki kal
bėdamas tarpe kitko sakė: 
“Tik vienas Dievas žino, kaip 
gyvena tie, kurie laikinai pa
siliko po Sovietais!”

Tuščia kalba pono. Visi, kas 
tik nėra ignorantas, kas nori 
žinoti, tai žino, kad Vakari
nės Ukrainos ir Baltarusijos 
liaudis įsteigė savo darbinin
kišką tvarką, išnaikino ant vi
sados ponų ir kapitalistų vieš
patavimą ir amžinais ryšiais 
susijungė su Sovietų Sąjunga. 
Tuščios zaunos, kad tik “lai
kinai.” Nei ponas Potocki, nei 
jo pasekėjai niekados nesu
lauks, kad Lenkija būtų at- 
budavota senose savo ribose ir 
vėl smaugtų* ukrainiečių, bal
tarusių, lietuvių, vokiečių 
kitų tautų mažumas.

ŠTAI KAIP JOS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužio
Vyrų Siutai 

ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$21.50
Buvo $25.00

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai
ir Paltai
$24.50
Buvo $30.00

ir

VAIKŲ SIŪTAI — Mes turime puikų pasirinkimą Šio 
sezono vėliausių madų vaikų siūtų nuo $6.95 ir augštyn. 
Mūsų patogus 10 mokėjimų planas laukia jum patarnaut.

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas j 10 
savaitinių įmokėjimų.

HENRY NARINS SONS '
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

darbininkus, bet nei vienas iš 
jų neatsimena, kaip atrodė 
tas žmogus, kuris paliko bak-

New Yorko prieplaukoj bu
vo sulaikytas nuo išplaukimo 
Norvegijos - Amerikos Linijos 
garlaivis “Bergensfjord.” Da
lykas tarne, kad laivo kapito
nas Math j as And j on atsisakė 
imti ir vežti Amerikos paštą 
i Europą. Kapitonas sakė, 
kad jeigu jis veš Amerikos 
paštą, tai jis turės būtinai 
plaukti į Kirlqvall ar kokią 
kitą Anglijos' prieplauką, kad 
ten anglai padarytų paštui 
reviziją, tuo tarpu Vokietijos 
orlaiviai gali bombarduoti an
glų prieplauką ir laivą nu
skandinti. Atrodo, kad kapi
tono pasiteisinimas yra pama-

GRIAUS “CADILLAC”
HOTELĮ

Pranešta, kad griaus “Cad
illac” viešbutį, kuris yra 12 
aukštų, ant Broadway, 43rd 
St. Savo laiku tai buvo 
iš didžiųjų viešbučių 
Yorke, bet dabar yra 
didesnių.

antras 
New 
daug

Karas Pakelė Pelnus

T
>■

Lietuviu 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 aproka\ .mus be jokio mokesčio.

‘ Džiuginantis 
Susitikimas

Lakūnas Harold Dahl kovė
si Ispanijos liaudiečių pusėj. 
1937 metais jo lėktuvas buvo 
nušautas ir jis pateko į gene
rolo Franco budelių rankas. 
Fašistai apkaltino lakūną 
Dahl, kad būk jis bombarda
vęs Franco valdomus miestus 
tikslu išžudyti civilius, ir nu
teisė jį sušaudyt.

Lakūnui į pagalbą atėjo jo 
žmona, artistė Edith. Ji gene
rolui Franco rašė laiškus, pra
šė susimylėjimo. Tarptautinė

* padėtis, bijojimas perdaug 
užrūstinti Jungtines Valstijas 
ir Edith’os laiškai paveikė ant 
Franco ir jis laikinai sušaudy
mą sulaikė, ir kada karas bai
gėsi, tai dabar Dahl’ą paleido.

Po trijų metų atsiskyrimo 
ir vėl lakūnas ir jo žmona su
sitiko New Yorke ir apsistojo 
Moritz viešbutyj. Lakūnas

• kariavo liaudiečių pusėj ne 
tiek dėl įstikinimų, kiek kad 
pasidaryti pinigų. Kaip jis sa
ko: Mexicos Mieste pasirašė 
su liaudiečių konsulu, kontrak
tą, kad Ispanijos liaudies val
džia jam mokės kas mėnesis 
po $1,500 algos ir po $1,000 
už kiekvieną fašistų nušautą 
lėktuvą.

Naujas “ZIP-TOP” Pakelis 
Saugoja Aukščiausią šviežumą

Naujas imperialistinis karas 
pakėlė turčių pelnus. Ameri
can Smelting & Refining Co. 
1939 m. pasidarė $13,057,- 
145 pelno, ši kompanija pa
gamino 2,377,114 uncijų auk
so, 153,593,120 uncijų sida
bro, 454,425 tonus švino, 402,- 
030 tonų vario ir 70,692 to
nus cinko.

United Air Transport Lini
ja padarė $322,121 pelno. 
Pullrpan, Ine., 1939 metais 
pelnė $4,009,475. arba jos Še
rai paaugo ant $1.03, o 1938 
m. buvo paaugę tik 59c kiek
vienas. Abelnai, iš karo prie
žasties kompanijų pelnai pra
dėjo kilti.

LaGuardia ir Lewis Sutiko
unijų pirmininkas John 
kiti Transporto Darbi- 
Unijos vadai ir New 

miesto majoras La-

Tik patraukite raudonąją 
kaspinėlį pakelio viršuj ...

Kaspinėlis čirkštelės aplink 
viršų — kiaurai perplaus 

dvi Cellophane eiles ...

Viršus nusiims, šviežus!... Da
bar Amerikos šviežiausi ciga- 
retai ir lengviausi atidaryti.

CIO 
Lewis, 
ninku 
York o
Guardia susitaikė, kad unijos 
klausimas bus taikos keliu iš
spręstas tarpe New Yorko 
miesto tarybos ir Transporto 
Darbininkų Unijos viršininkų.

Rudolph Manasek, 29 metų, 
sulaikytas ir kaltinamas va- 
tystSj.

OLD GOLD’S Dvigubas Cellophane Alsi
daro Į žibterejimą

PA.HEŠKOJIMAI
Pajieškau doros tinkamos pusam

žes moteries dėl draugiškumo. Esu 
draugiška, tinkama moteris. Mylė
čiau susirasti draugę dėl išėjimų. 
Meldžiu atsišaukti, rašvkite S. V., 
P. O. Box 68, Station W.. Brooklyn, 
N. Y. (68-70).

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Vienatinis Lietuviškas J

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ilr šeštadienį

Degtinės, Konjakai, Vynai •
Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro •

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT

DABAR yra lengviau ir greičiau atidaryti 
OLD GOLD’S apviniojimo dvi eiles, negu 

paprasto vieną. Old Gold duoda jums geriausį 
tabaką kokį tik pinigai gali nupirkti, pačioj 
šviežumo, švelnumo aukštumoj, pakelis dvigubai 
apsaugotas nuo “sugedimo,” kuris atsidaro į žib- 
terėjimą! Padvigubinkite savo rūkymo smagu
mus tikrai šviežiais cigaretais — tikrai pato
giuose pakeliuose. Pabandykite “Zip-Top” labiau 
sušvelnintu O. G’s pakelį šiandien.

DABAR!
Į^gubas Cellophane

Atsidaro

2 Eilės — Perplauna 
Vienu Ypu!

Copyright, 1939, hy Lorillard Co.

PARDAVIMAI
Parsiduoda aludė (Grill), atdara 

kiekvieną dieną ir orkestrą groja 5 
vakarus į savaitę. Kiekvieną sekma
dienį, 2:30 vai. po pietų, iš šios vie
tos leidžiama muzikališka progra
ma oro bangomis per stotį WBRY, 
Waterbury. Turime leidimą pardavi
nėti įvairius gėrimus. Vieta pilnai iš
taisyta, galima priimti apie 250 žmo
nių. Pardavimo kaina prieinama. Sa
vininkas parduoda todėl, kad svei
kata bloga. Prašome rašyti: Stanley 
Tiknis (Stanley’s Grill), 501 North 
Main St., Waterbury, Conn. Arba 
galite telefonuoti: Waterbury 3-9794,

(68-70)

• RHEA
Managed by d

TEITELBAUM

| I Vapor Room,
11 Room, Large

yL Artesian .Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accc^nodations.

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

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

—--------------------- - -------i—--------
LADIES* DAYS

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

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

Sun.'all day and night

thjfc* « fiįįfr




