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Jam reikia aukų, pasių- i

Kodėl nepakankamai 
plėšė ?

Rašo A. Bimba

KRISLAI
Sei, broliai, ir jam duokite 

aukų!
O kaip su sveikata?
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Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

Prašome visų “Lai 
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

M

Noriu atkreipti mūsų sme- 
tonininkų dėmesį dar į vieną 
jų didvyrį, pabėgusį iš Lietu
vos.
skite tuojau.

Po pavardė yra R. Polovin
skas. Jo j ieško Lietuvos liau
dies teisinas už suktybes ir 
vagystes.

Apie šį didvyrį “Tarybų 
Lietuva” (Nr. 65) suteikia se
kamų davinių:

“R. Polovinskas 1922 me
tais grįžo iš Rusijos visai be
turtis. Mėgino gauti tarnybą 
Karo butų skyriuje, bet nega
vo, nes nemokėjo lietuvių kal
bos.”

Pagaliau Polovinskas su tū
lu Matulevičium įsteigė “Mū
ro” bendrovę, čia jis savo 
partnerį Matulevičių pradėjo 
apvaginėti. Bendrovė tapo 
likviduota. Tada Polovinskas 
vienas sutvėrė bendrovę tuo 
pačiu vardu “Mūras” ir pra
dėjo lupti kailį lietuviams 
darbininkams.

“Polovinsko turtai kilo kaip 
ant mielių”, sako “Tarybų 
Lietuva”.
pilni bankai, įsigijo sklypą ir 
namus, akcijų, žemės.

“Tardymo metu Polovinskas 
turėjo Kaune, Vydūno ai. ke
lerius namus (kur buvo Itali
jos atstovybė). Duonelaičio ir 
Gedimino gatvių kampe ke
turių aukštų namus, Gedimino

Teisių Profesorius 
Sako, Bilius 1776 
Gręsia Fašizmu

PASAMDĖ LAIVĄ GABENT ISPANIJOS 
PABĖGĖLIUS RESPUBL1KIEČIUS 

IŠ FRANCUOS J MEKSIKA

CIO Pirmininkas 
Smerkia Karinį 

Bilių 1776
su-Washington. — Tarptau- šios šalies valdžia jau 

tinių teisių profesorius Her- lauže bepusiškumą (neutra- 
bert Wright iš Amerikos lumą) šiais atvejais: 
Kataliku Universiteto nuro
dinėjo senatorių komisijai 
užsieniniais reikalais, kad

Laivas ketina išplaukt 
apie vasario 26 ar 27 d. iš 
New Yorko į Casablancą, 
Francu z iškąją Morokko, 
kur yra 8,000 ispanų pabė
gėlių. Pirmu žygiu ten bus 
parinkta 300 iki 400 ispanų 
respublikiečių vežt į Meksi
ką. Laivas paskui gabens ir 
daugiau tokių pabėgėlių į 
Meksiką, kiek Gelbėjimo 
Laivo Misija gaus, lėšų tam 
reikalui.

Washington. — CIO uni
jų centro pirmininkas Phi
lip Murray įteikė pareiški
mą senatorių komisijai už
sieniniais reikalais. Pareiš
kime jis kritikuoja bilių 
1776 dėlei visuotinos pagal
bos Anglijai. Šis bilius, rei- 
kalaująntis prezidentui 
Rooseveltui d i k t a toriškos 
galios, gręsia karu, o “Am
erika nori taikos,” kaip sa
ko Ph. Murray. Jis priešin
gas ypač tam posmui suma
nymo 1776, kur sakoma, 
kad prezidentas gali elgtis 
pagal savo nuožiūrą, “ne
paisant jokių kitų įstaty
mų.” CIO galva Murray su
pranta, jog prezidentas ga
lėtų suspenduot visus dar
bininkam naudingus įstaty
mus, jeigu kongresas pri
imtų bilių 1776.

Iš antros pusės, CIO pir
mininkas Murray stojo “už

ne pagal prezidento Roose- 
velto sumanymą, nes šis 
sumanymas gręsia karo pa
vojum ir galėtų “panaikint 
demokratinį mūsų gyveni
mą.” c

New York. — Amerikinė 
Gelbėjimo Laivo Misija pa
samdė laivą “Lovcen,” 3,- 
500 tonų, gabent į Meksiką 
Ispanijos respublikiečius-lo-

Jinai pervedė Anglijai 50 jalistus pabėgėlius, kurie 
savo karinių laivų naikiu-., laikomi koncentracijos sto
timi; panaikino ginklų em-, vykiose Francijoj ir jos ko- 
bargo per 60 dienų po to, lonijose. Laivo savininkams 

įmokėjo 25 tūkstančius do
lerių, bet dar reikės apie 90 
tūkstančių dolerių, idant 
padengt pirmąją šių laivo 
kelione, u

Andll Orlaiviai 24 Va- kai AnSHja paskelbė karą nnglŲ vlIdlVJdl £.4 V d Vokietijai; o dabar stengia-
landas Bombardavo 

Vokiečiu Prieplaukas
Anglai Praneša:

London. — Būriai Angli
jos orlaivių dieną ir naktį 
be atlaidos sėkmingai, bom-

sako
Jo vekselių buvo j 

bardavo vokiečių prieplau
kas šiaurinėje Francijoje ir 
Belgijoje, taipgi atakavo 
karines pramones, geležin
kelius, orlaivių stovyklas ir 
kitus karui svarbius punk
tus šiaurvakarinėje

si pervaryt sumanymą 1776, 
pagal kurį prezidentas galė
tų perleidinėt Anglijai ka
rinius Amerikos laivus ir 
visus kitus pabūklus.

Profesorius Wright pa
reiškė, jog jis nori, kad 
Anglija laimėtų karą, bet 
jis išstojo prieš tokią pa
galbą Anglijai, kuri, pagal 
prezidento sumanymą, galė
tų įvelt Ameriką į karą, nu- 
silpnintų demokratines 
įstaigas ir vestų šią šalį į

Graikija Atmetė Ame
rikos Šildytus Orlai-
• vius: Jie Nusenę

Naziai Baisiai Niekina 
Italus; Tankiai Mu

šas su Jais

Bombomis Sužeistas 
Angly Didlaivis At-

Karinis

Fran-|nazizmą bei fašizmą.
gat. sklypą ir dvejus namus, cijoje ir vakarinėje Vokie- 
šančiuose, Kranto ai. 2340 tijoje, 
ketv. metrų sklypą su mūri
niais trobesiais, Kalautuvos 
kurorte dvi vilas, Šiauliuose 
4562 ket. metrų sklypą, Lie
tuvos Komercijos banke 200,- 
000 litų indėlis, Kooperacijos 
banke 200,000 litų indėlis, 
Deutsche banke Karaliaučiu
je 80,000 litų indėlis ir tt.”

ypač Duesseldorfo 
srityje.

Tuose žygiuose anglai 
prarado 9 savo orlaivius.

Italai Sumišime Bėgą 
Atgal Libijoje

Anglų Pranešimas:
Cairo, Egiptas. — Italai 

Libijoj galvatrūkčiais bėga 
nuo anglų atgal linkui Ben-

Kažin kodėl šiemet tiek ma
žai girdisi apie paskaitas svei
katos reikalais? Niekas nesi
rūpina. O tai juk turėtų būti gazi, savo prieplaukos ir
svarbiausia pareiga Lietuvių ! tvirtumos 
Darbininkų Susivienijimo kuo-! 
pų.

žinau, Susivienijimo cent
ras turi paruošęs paskaitų apie 
sveikatą. Bet man atrodo, kad 
tokia sistema sunkiai prigyja.

Daug sėkmingiau pakviesti 
gydytoją su paskaita. O to
kių nuoširdžių pažangių gy
dytojų mes turime apsčiai. Jie 
sutiktų organizacijoms patar
nauti.

Neapleiskime sveikatos rei
kalų. Mokinkimės patys 
mokinkime kitus, kaip 
sveikais, 
saugojimo daug geriau, 
visas tonas gydymosi!”

miesto. Anglai 
i per dieną nusiveja juos po 
20 iki 30 mylių. Mechani
zuoti anglų žvalgai jau pa
siekia Bengazi apylinkę.

Anglį orlaiviai bombar
davo Bengazi ir italų lėk
tuvų stovyklas Berka ir Be
niną ties Bengazi. Per die
ną anglai nušovė žemyn 10 
iki 20 italų orlaivių įvai
riuose Afrikos frontuose.

i Anglai užėmė jau penkta-ir
. būti!dalį Eritrėjos, italų koloni- 

. “Viena uncija apsi-|jos Rytinėje Afrikoje. An- 
- ne"u glų kariuomene veržiasi vis 

j giliau į vakarinę ir pietinę 
Ethiopiją ir į Itališką So- 
maliją.“Naujienų” korespondentas 

išplūsta tris pittsburgiečius, 
kurie kalbėjo prieš boikoto 
rezoliuciją smetonininkų kon
ferencijoje. O tais vyrais pa
sirodė Kastantas Šinkūnas, J. 
K. Mažiukna ir adv. F. A. 
Schultzas. Jie pasakė, kad 
tas smetonininkų boikotas 
prieš pažangiuosius yra kvai
las dalykas.

Pittsburghe atsiras ir dau
giau protingų žmonių net tar
pe tų, kurie nesutinka su ta
rybine santvarka Lietuvoje, 
kurie smetoniniams varijo- 
tams atsuks nugarą.

Italai Praneša:
Roma. — Italai' atmušė 

graikų atakas Albanijoj, 
paėmė graikų į nelaisvę ir 
pagrobė ginklų. Rytinėj 
Afrikoj mūšyj ties Stefa- 
nie ežeru italai padarė dik- 
čiai nuostolių anglams. Eri
trėjoj italai nušovė du an
glų orlaivius.

Washington. — Pulkinin-

Grigaitis pyksta ant Smeto
nos ne todėl, kad jis Lietuvą 
valdydamas žmonėms pasku
tinį kailį nuo kupros lupo. O, 
ne I

Smetona daugiausia nusidė
jo Grigaičiui, kad jis 
kankamai” Lietuvą 
Grigaitis šaukia: 
vos Banko aukso 
buvo išgabenta 
(“N.”, vas. 3d.).

nepa- 
hpiplėšė.

“Net Lietu- 
atsarga ne- 

į užsienį!” 
Už tai Sme

tona bus amžinai prakeiktas!

Grigaitis atsiverčia prie

Washington.
anglų didlaivis “Illustrious 
lėktuvų išvežioto jas, smar
kiai sužeistas vokiečių oro 
bombomis, vis tiek savo jė
gomis nuplaukė iš Maltos į 
Alexandrijos uostą, Egipte, 
kaip pranešė Frank Knox, 
Amerikos laivyno ministe-

Laivas Excalibur. — šiuo 
laivu plaukiantieji iš Fran- 
cijos amerikonai pasakoja 
apie tankias muštynes tarp 

vokiečių 
kareivių esančių pa jūriniuo
se miestuose šiaurinėje 
Francijoje. Tie italų jūrei
viai priklauso keliolikai Ita
lijos submarinų, kurie ne
drįsta išplaukt jūron ir už- 
puldinėt anglų laivus. Nes 
angtai yra prisodinę jūrinių 
minų apie prieplaukas, kur 
stovi tie italų submarinai.

Vokiečių kariai ten vie
šai, nachališkai niekina ita-

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė pasiūlė 
dovanai duot Graikijai 30 
karinių orlaivių Grummans x 
rūšies. Graikija atmetė pa-'italų jūreivių ir 
siūlymą; sako, šie orlaiviai 
perseni, netinka šiandie
niam karui.

Tie orlaiviai tupi ant ka
rinio Amerikos laivo 
“Wasp”, lėktuvų išvežioto
jo. Tokie 'orlaiviai laikomi 
pirmąja Amerikos apsigyni
mo linija.

“Lekiantieji Grabai”
Senatorius Burton K.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Prekybos Rūmo 
pirmininkas James S. Kem
per, atėjęs į senatorių ko
misiją užsieniniais reikalais, 
kalbėjo prieš prezidento i 
Roosevelto reikalavimą1 
duot jam neribotą galią 
remt Angliją. Sakė, jog 
Prekybos Rūmas pritaria 
Anglijos rėmimui, bet tik
tai su Jungtinių Valstijų 
kongreso žinia ir užgyrimu. 
Prekybos Rūmo pirminin
kas išreiškė baimę, kad jei
gu kongresas priimtų prezi
dento sumanymą 1776, tai 
prezidentas pats vienas ga 
lėtų į vilkt Ameriką į karą.

P-s Kemper, netiki, kad'mija “dabar neturi nei vie- 
Anglijos rėmimas tarnautų'no orlaivio-tinkamo naujo- 
Amerikos apsigynimui. Jis viskam karui.”

Wheeler kaltino prez. Roo-.į^ jūreivius; pamatę italą, 
seveltą, kad jis “apnuogina” Jįe bjauriai rėkia ir bliauja. 
Jungtinių Valstijų gynimą, 
o ginkluoja Angliją. Senato
rius vadino dabartinius Am-

Jerikos armijos orlaivius
.“lekiančiais grabais.” Jis
Tvirtino, jog šios šalies ar-

vardu Prekybos Rūmo siūle 
uždraust siųst Amerikos 
laivus ar armiją j karo sritį.

KARINĖJE DIRBTUVĖJE 
SUDEGĖ 10 DARBININKŲ
New Haven. Conn.—Taip 

smarkiai užsidegė medvilnė- 
bovelna dirbtuvėje Quilt 
and Pad kompanijos, jog 
per pusvalandį sudegė 8 
darbininkai ir dvi darbinin
kės. Sename dirbtuvės pas
tate nebuvo reikiamų prie
taisų išsigelbėt nuo gaisro.

ši kompanija gamina 
Amerikos armijai blanketus 
už du milionus dolerių.

Trys darbininkai, bešok
dami per langą nuo trečio 
aukšto, skaudžiai susižeidė.

“Neturim Naujų Orlaivių”
Graikija prašė iš Ameri

kos 30 naujoviškų orlaivių. 
Amerikos karo laivyno mi- 
nisteris Knox paaiškino 
Graikijai, kad “mes neturi
me 30 naujų karinių orlai
vių, kad galėtume juos grai
kams duoti.”

NEUŽTEKS TIK 1 METUS 
KAREIVIAUTI

Boston, Mass.— Kongres- 
manas Walsh sakė, nors 
jauni vyrai dabar imami 
kariuomenėn tik vieniem 
metam, “bet daugelis jų tu
rės ilgiau kareiviaut negu 
mes tikimės.”

Vokiečių orlaiviai sausio
10 d., užklupę tą anglų lai-

pilną pagalbą Anglijai,” tik Viduržemio Jūroje, pa-

Maisto Plėšikai Plačiai 
Siaučia Anglijoj*

Washington. — Pulkinin- ATSTEIGTOS KONSTITU- 
kas McCormick, laikraščių CINĖS TEISĖS KŪBOJE 
leidėjas, pareiškė, • jog tai 
tuščia pasaka, būk vokiečiai dentas Fuig. Batista, 
ar japonai galėtų kariškai 
įsiveržt į Ameriką.

Klingos “mokslo”, šis varijo- 
tas neseniai pasakė: Reikėjo 
visą turtą iš Lietuvos išgaben
ti. O kurio nebuvo galima 
suspėti išgabenti, reikėjo pa
versti į pelenus. Reikėjo Lie
tuvos armiją perkelti Vokie
tijon. Reikėjo Lietuvą palik
ti tuščią ir pliką!

Havana, Cuba. — Prezi- 
nus- 

lopinęs atgaleiviškų kari
ninkų sąmokslą, sugrąžino 
Kubai konstitucines teises, 
kurias buvo suspendavęs 
pirmadienį.

Roma. — Anglai jau tik 
35 mylios nuo Asmaros, 
Eritrėjos sostinės.

ORAS. — Bus sniego 
lietaus.
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Dar 5 Amerikiniai Laivai 
Gabens Anglam Amuniciją

Valdiška

Kai italai sveikina vokie
čius, mussoliniškai pakelda
mi ištiestą ranką, vokiečiai 
nepriima sveikinimo ir ne
grąžina italam karinės pa
garbos. Kada italai siūlo vo
kiečiam cigaretų, vokiečiai 
su panieka atstumia cigare- 
tus.

Nazįų kariai piktai pa
juokia italus kaipo “bailius, 
blogiausius kariautojus.”

New York.
Amerikos Marinin kystės 
Komisija pardavė penkis 
prekinius laivus United Sta
tes Laivų Linijai. Ši gi lini
ja pervedė tuos laivus po 
Panamos vėliava ir gabens 
jais karinius lėktuvus ir- 
amuniciją Anglijai. Laivai 
pirkti už $1,328,384 iš viso. 
Kiekvienas yra po apie 
6,000 tonų įtalpos.

KUBOS KOMUNISTAI RE
MIA PREZ. BATISTĄ

Havana, Cuba. — Kubos 
Komunistų Partija ir Dar
bo Federacija, ’ taipgi kitos 
demokratinės ir liaudiškos 
organizacijos a s i ž a d ėjo 
remt Kubos prezidentą Ful
gencio Batistą, kuris nuslo
pino atžagareiviškų kari
ninkų sąmokslą.

Jungtinė Revoliucinė-Ko- 
munistų Partija pasižada 
bendradarbiaut su Batista 
kaipo Respublikos Prezi
dentu, idant išlaikyt kons
titucijos pagrindus, žmonių 
teises ir šio krašto čielybę.”

London. — Organizuoti 
būriai vyrų užpuldinėja ir 
grobia trokus vežančius val
gio dalykus, tabaką ir papi
rosus. Kartais persirengę 
neva kaip milicininkai, jie 
išlaužia garažų ir sandėlių 
duris, išplėšia maisto pro
duktus ir išvežioja krautu- 
v i n i n k a m s, parduodami 
jiem valgius pusiau pigesne 
kaina.

Šiomis dienomis, pavyz
džiui, jie išplėšė $1,400 ver
tės kiaušinių iš vieno auto, 
sunkvežimio; pasigrobė iš 
garažo $720 vertės įvairių 
valgio dalykų; išplėšė 1,400 
svarų daržovių iš vieno sto
vinčio troko. O per kelis pa
skutinius mėnesius išplėšė 
200 tūkstančių dolerių ver
tės cigaretų.

Vien tik Liverpoolyje 
areštuota keli šimtai asme
nų kaipo maisto plėšikų.

taikė į jį viena pusės tono 
bomba ir daugeliu mažes
nių bombų; užmušė 80 to 
laivo jūreivių ir sunaikino 
20 ant jo buvusių bombinhj 
orlaivių. Paskui vokiečių 
orlaiviai dar kelis kartus 
bombardavo šį anglų lėk- 
tuvlaivį “Illustrious” prie
plaukoje salos Maltos; bet 
nepajėgė jį sunaikint ar 
mirtinai sužeist.

Italą Laivai Jau Negali 
Naudotis Valona

Athenai. — Graikų paim
ti į nelaisvę italai sako, jog 
anglų ir graikų orlaiviai 
taip subombardavo Valoną, 
italų prieplauką Albanijoj, 
kad Italijos laivai jau nieko 
negabena į tą prieplauką. 
Jie dabar iškrauna reikme
nis mažesnėje prieplaukoje 
Krionero, pustrečios mylios 
į pietus nuo Valonos.

NAZIAI ŽADA ŠIEMET 
SUNAIKINT ANGLIJA

Berlin.— Nazių juodosios 
gvard. laikraštis “Schwar- 
tze Korps” tvirtina, kad bė
gyje 11 mėnesių vokiečių 
armija įsiverš į Angliją ir 
sunaikins ją, nepaisant, 
kaip Jungtinės Valstijos 
remtų anglus savo orlai
viais ir kitais karo pabūk
lais, nepaisant net, kad 
Amerika siųstų savo armi
ją talkon Anglijai. Sako, 
Amerikos įsikišimas nebent 
tik pailgintų karą, bet neiš
gelbėtų Anglijos, kuri “jau 
dabar randasi ant pragaiš
ties kranto.” Vokiečiai turį 
prieš Angliją “ne tik būrius 
submarinų ir bombinių or
laivių, bet ir dar blogesnius 
anglam dalykus,” rašo tas 
nazių organas: “Šie metai 
Anglijai bus metai bado, 
mirties, apgrobimo.”

Vokiečiai Nukirtę 17 
Anglijos Orlaivių 

Vokiečių Pranešimas:.
Berlin. — Vokiečių lakū

nai ir priešorlaivinės ka- 
nuolės nušovė į jūrą 17 An
glijos orlaivių iš tų, kurie 
skrido bombarduot vokie
čius Francijoj, Belgijoj ir 
Vokietijoj.

Vokiečiu orlaiviai bombo
mis nuskandino tris preki
nius Anglijos laivus, kurių 
vienas buvo 3,000 tonų, ki
tas 6,000 tonų, trečias 8,000 
tonų.

Vokiečių lakūnai sudegi
no kiekį anglų orlaivių tu
pėjusių stovykloj arti Lon
dono. Nežiūrint blogo oro, 
jie sėkmingai bombardavo 
Anglijos fabrikus, geležin
kelius ir kitus kariniai 
svarbius punktus.

Viduržemio Jūros srity
je, vokiečių lakūnai bombo
mis padegė dvi anglų orlai
vių stovyklas Maltos saloje 
ir susprogdino ten amunici
jos sandėlį.

Nedidelis skaičius anglų 
orlaivių naktį mėtė bombas 
vakarinėj Vokietijoj. Mažai 
nuostolių tepadarė, į jokį 
karui svarbų punktą nepa
taikė, tik padegė kelis ap- 
artmentinius namus Dues- 
seldorfe, užmušė 5 nekariš- 
kius žmones ir sužeidė 24.

Vokiečiai prarado tris sa
vo orlaivius.

4

Per dieną
Anglai Praneša: 

London.
naktį anglai nukirto žemyr 
4, gal net 7 vokiečių or 
vius.
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syti jau yra vykdoma gyveniman ir vyk
doma labai sparčiai.

Žinoma, kun. Prunskis, siūlydamas to
kią “programą,”—veidmainiauja. Nei jis, 
nei kiti jo profesijos žmonės tokios pro
gramos niekad nepriėmė ir nepriims. 
Mes tatai puikiai žinome iš patyrimų ne 
tik Lietuvoje, bet ir Meksikoje ir Ispa
nijoje!

Tegu kun. Prunskis nemano, kad Ame
rikos lietuviai yra koki mulkiai ir pati
kės jo demagogijai!

Ar Pasikartos Chinijoj
1927 Metai?

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......................... $5.50
United States, six months ___________ $3.00
Brooklyn, N. Y., per year ______ ,___  $6.00
Brooklyn, N Y., six months ------------ $3.25
Foreign countries, per year  ........... $8.00
Foreign countries, six months  ..........  $4.00
Canada and Brazil, per year _________$5.50
Canada and Brazil, six months---------- $3.00

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

Act of March 3, 1879.

Kunigo Prunskio Deklamacija
Pabėgęs iš Kauno į Berlyną, o paskui 

iš ten hitlerišku orlaiviu pasileidęs link 
vakarų ir atvykęs Amerikon, kun. Juo
zas Prunskis pradėjo dirbti Čikagos ku
nigų dienraščio “Draugo” redakcijoj. 
Dar Berlyne būdamas, kun. Prunskis jau 
rašinėjo “Draugui”, girdamas nazizmą 
Vokietijoj ir, aišku, piršdamas jį Ameri
kos lietuviams.

Šiuo metu “Drauge” jis rašinėja 
šmeižtus prieš Tarybų Lietuvą. Pliekia 
Prunskis tikrai kunigiškai. Girdi, “... 
skelbkime evangeliją naujosios Lietuvos, 
kurią mes atkursime, kurioj bus visiems 
lietuviams šilta ir sotu,—laisvos Lietu
vos, kurioje bus laisvas lietuvis.”

Kada kun. Prunskis kalba apie “laisvą 
Lietuvą,” tai jis turi mintyj tokią, ku
rioje viešpatautų kunigas, — gal Krupa
vičius, gal ir vėl kun. Mironas, o gal jis 
pats, kun. Prunskis. Bet juk tokią “lais
vą” Lietuvą Lietuvos žmonės jau yra tu
rėję. Ji buvo laisva,—bet tik kunigams, 
kapitalistams ir dvarponiams, o ne Lie
tuvos liaudžiai. Joje buvo sotūs, bet ne 
liaudis, o tik kunigai, kapitalistai, fašis
tiniai valdytojai ir dvarponiai.

Ten pat kun. Prunskis šitaipį drožia:
“Mes kovojame už pagrindinę,* bet tei

singą pasaulio reorganizaciją, kad nebū
tų išalkusių bedarbių, nebūtų išblyškusių 
priemiesčio vaikų, kad nebūtų pietų ne
gaunančio studento, kad mergaitei dėl 
duonos kąsnio nereikėtų savęs pardavi
nėti, kai tuotarpu tūkstančiai žmonių 
slaugomi gydyklose ir sanitorijose vien 
dėl to, kad jų gyvenimas buvo perdaug 
sotus.

“Nevalia ant taukuotų rankų žibėti 
brilijantams, jei yra žmonių per kurių 
suvytusius veidus ritasi vargo ir bado iš
spaustos ašaros.”—(“Draugas”, vas. 4 d., 
1941.)

Galima sutikti su šiais kun. Prunskio 
“teziais.” Bet ką gi jie pasako? Jie bū
tent pasako, kad viskas, ką čia kunigas 
Prunskis suminėjo, šiuo metu Lietuvoje 
yra vykdoma gyveniman.

Kaip?
Pažiūrėkim.
Lietuvoje panaikintas nedarbas—kiek

vienas darbininkas dirba ir jam duoda
mas geras atlyginimas.

Pietų negaunančio studento nėra—Lie
tuvoje šiuo metu mokslas yra nemoka
mas, nemokamas ne tik pradžios ir vidu
rinėse mokyklose, bet ir aukštosiose mo
kyklose. Tai pirmą kartą tokis įvykis 
Lietuvos istorijoj!

Prostitucija, kuri viešpataujant Lietu
voje kunigams ir fašistams žydėte-žydė- 
jo, nūnai išnaikinta, o jei dar nėra visiš
kai išnaikinta, tai neužilgo bus. Skurdo 
ir vargo (prie fašizmo) įvarytos į pros
tituciją merginos bus gydomos ir joms 
bus suteikiamas pastovus darbas.

Tūkstančiai persiėdusių ir persigėru
sių ponų ir ponių, kaip rašo kun. Pruns
kis, kurie prie kunigų ir fašistų viešpa
tavimo Lietuvoje buvo “slaugomi ir gy
dyklose ir sanitorijose vien dėl to, kad 
jų gyvenimas buvo perdaug sotus,” da
bar turės eiti naudingą darbą dirbti ir 
dirbdami išgys.

Nežibės Lietuvoje ir “ant taukuotų 
rankų” brilijantai, kadangi iš fabrikantų 
yra atimti fabrikai, iš bankininkų—ban
kai, iš dvarponių—dvarai, iš kunigų—al
gos ir žemės. Visi šitie elementai dabar 
turės duoną iš savo “kaktos prakaito” 
valgyti, ir todėl taukuotosios rankos pa
taps žmoniškomis.

Taigi kun. Prunskio siūloma “progra- 
nfa” Lietuvos'vidujiniam gyvenimui tai-

3,000,000 ant Pačiužių
Associated Press žinių agentūra 

nešė iš Maskvos vasario 2 d., kad šiauri
nėj dalyj Sovietų Sąjungos trys milionai 
Jaunųjų Komunistų Sąjungos narių iš
vyko ilgai kelionei ant pačiužių. Sako, 
kad žmonijos istorijoj niekados viemf 
kartu nebuvo tokis žmonių skaičius ant 
pačiužių (skis). Ir ta didelė kelionė bus 
atlikta paminėjimo maršalo K. E. Voro- 
šilovo 60-ties metų sukakties proga.

Kad Sovietų Sąjungoj jau nuo senai 
išsiplatinęs naudojimas pačiužių, tą mes 
senai žinome. Vasario 9 dieną bus Rau
donosios Armijos dalių žygis ant pačiu
žių, kaip sako tas patsai pranešimas. 
Mums įdomu atžymėti tik tas, kad laike 
karo su Suomija, turčių spauda garsino 
suomius, kad jie moką ant pačiužių ke
liauti. Bet toji spauda slėpė tą faktą, 
kad tas pats yra ir Sovietų šalyje. Dabar 
išvykimas vienu kartu tokio jaunuolių 
skaičiaus ant pačiužių daugelį nustebi
no, nes tai yra veik tiek žmonių, kiek 
Suomija turi iš viso gyventojų!

pra-

Reikalauja Liaudiečių Lėktuvų
Meksikoj pasiliko Ispanijos liaudiečių 

nupirktų 21 “Bellanca” bombanešių. Jie 
ten buvo nuvežti iš Jungtinių Valstijų 
pergabenimui į Ispaniją liaudiečiams. 
Bet kai fašistai nugalėjo liaudiečius, tai 
ir karo lėktuvai pasiliko Meksikoj.

Liaudiečių vadovaujami žmonės atvy
kę į Meksiką reikalavo, kad jiems leistų 
parduoti tuos lėktuvus ir už gautus pi
nigus pargabenti iš Franci jos liaudie
čius kovotojus. Bet Meksikos valdžia ne
leido jiems to padaryti.

Dabar gi dedamos pastangos, kad tuos 
lėktuvus perimti iš Meksikos valdžios ir 
pasiųsti Anglijai. Tai būtų padaryta dar 
viena Ispanijos liaudiečiams skriauda iš 
Anglijos pusės, kuri laike karo palaikė 
Italijos ir Vokietijos fašistus, dabarti
nius savo priešus.

“Duonos ... Pieno ... Taikos!”
Pirmasis Pasaulinis imperialistų ka

ras, 1914-1918 metais baigėsi žmonių su
kilimu. Nusirito nuo sostų ne vien keli 
karaliai, bet kai kurių ir galvos.

Dabartinis antrasis imperialistų karas 
yra dar sunkesnis, dar baisesnis žmo
nėms, nes orlaiviai daug daugiau užmu
ša civilių žmonių, degina miestus, griau
na užfrontę, nuo ko kenčia paprasti 
žmonės.

Aišku, karo vargas, kančios, nelaimės 
atves žmones prie to, kad jie ims už 
sprando karo kaltininkus. Tas yra neiš
vengiama. Tą jaučia ii patys imperialis
tai. Bet jie nori revoliucijos savo priešo 
liogeryj, manydami, kad tas jiems padės 
karą laimėti ir ant nugalėtos šalies liau
dies sprando užsisėsti.

Anglijos valdonai skelbia apie sukili
mus Italijoj ir Vokietijoj. Hitleris vėliau
sioj savo kalboj sakė, kad lai Anglija ap
sižvalgo, nes pas ją pirma bus sukilimai.

Karo eisenoj, kada ir viena ir kita 
pusė skelbia melus, slepia faktus, tai 
sunku patirti tikrą dalykų stovį. Bet, kad 
žmonės nenori imperialistams 
vergauti, tai yra faktas.

Vasario 2 d. Associated Press 
iš Johannesburg, Pietų Afrikos,
ėjo susirėmimas tarpe žmonių ir Angli
jos kareivių per kelias dienas. Sako, kad 
vien sužeistų yra per 150.

Sausio 29 dieną United Press žinių 
agentūra perdavė iš Londono pranešimą, 
kad ties Savoy viešbučiu demontravo an
glų moterys su obalsiais: “Daugiau Mais
to Darbininkams!”, “Kodėl Biedni Turi 
Badauti, kada Turčiai Turi ko Tik Jie 
Nori!” Tai buvo demonstracija prieš 
viešbutį, į kurį atvažiavo Roosevelto pa
siuntinys ponas Willkie. Turčių spauda 
meta bėdą už demonstraciją ant Angli
jos komunistų.

Mums atrodo, kad tai dar tik pradžia 
liaudies išstojimo, kad vėliau seks galingi 
žaibai; jų jėga ir trenks perkūnija į tur
čių pasaulį.

amžinai

pranesa 
kad ten

Su pagalba Chinijos .ko
munistų 1927 metais gene
rolas Chiang Kai-shek nu
galėjo imperialistinius ge
nerolus ir atsistojo prie ga
lios. Ir tuo pat kartu jis, 
kaipo galva Chinijos bur
žuazijos, užpuolė komunis
tus ir darbininkus ir tūks
tančiais jiems pradėjo ka
poti galvas. Prasidėjo ilgų 
metų karas tarpe generolo 
Chiang Kai-sheko ir Chini
jos Sovietų.

Tik Japonijos imperialistų 
puolimo išvakarėse, Chinijos 
Sovietam ir Komunistų Par
tijai siūlant, gene rolas 
Chiang Kai-shek sustojo, ve
dęs karą prieš savo šalies 
darbo žmones ir susitaikęs 
iš vien pradėjo kariauti 
prieš Japonijos įsiveržimą.

Virš trys metai eina Ja
ponijos užpuolimas ant Chi
nijos. Japonijos imperialis
tai manė Chiniją pavergti į 
kelias savaites, arba ilgiau
siai į du mėnesius laiko. Jię 
apsiriko. Ir jeigu ant toliau 
Chinijoj bus išlaikyta vie
ningas liaudies frontas, tai 
aišku, kad galų gale Japoni - 
ja pralaimės, karą.

Bet ve naujas Chinijai 
pavojus. Vėl generolas 
Chiang Kai-shek 
puolimą prieš L.

p radėjo

te prieš komunistus. Jie tą 
sąlygą statė ir taikos punk
tu. Ar gi mes turime pradė
ti prieš-komunistinę veiklą 
ir dirbti Japonijos naudai?”

Bet ar generolas Chiang 
Kai-shekas susilaikys nuo 

tai

galų gale labai bus nusivy-1ponija nori, kad Jūs veiktu- 
lęs.” Tai yra viešas prisipa
žinimas, kad Amerikos tik
slai yra kiti, ne kaip Sovie
tų Sąjungos.

Ar išeis ant gero jeigu 
Chinijoj prasidės vėl nami
nis karas? Mes manome,
kad ne, kad tai bus Chinijos to pragaištingo žygio, 
liaudies nelaimė, kad tai klausimas. Ar jis supras, 
bus pagalba Japonijos im- kad tai būtų galas jo vieš- 
perialistams ir smūgis Ame-patavimui ir nelaimė Chi- 
rikos politikai Tolimuose'nijos liaudžiai. Taipgi, 
Rytuose.

Visi žino su kokia energi
ja Chinijos komunistai kau
nasi prieš Japonijos impe
rialistus. Jie ne vien fron
tą laiko ant ilgos linijos, 
kur yra jų Ketvirto, šešto, 
Aštunto ir Devinto .kelio ar
mijos, bet jie išvystė galin
gą partizanų judėjimą japo
nų armijos užnugary j. Tą 
pripažįsta net Chinijos ko
munistų priešai.

Ir kas atsitiks jeigu Chi
nijoj vėl kils naminis ka
ras? Tai bus tas, ko Japo
nija senai nori. Našlė Sun 
Yat-sen parašė ilgą laišką 
generolui Chiang Kai-she- 
kui reikalaujant jo sulaikyt 
jo pragaištingus žygius ir 
ten rašo:

“Ką gi reikštų. dabar jū
sų prieškomunistinė veik-

puolimą prieš komunistus. !&?••• Tai reikštų tą, koJa- 
Visi pranešimai aiškiai sa- ponija nori, kad jus dary- 
ko, kad jis bijo komunistų tu te, tai reikštų tą, ką mes 
įtakos. Ir ne vien generolas 
Chiang Kai-shek, bet Chini
jos dvarponiai ir kapitalis
tai bijo komunistų įtakos. 
To bijo ir Amerikoj tūli po
litikai ir Wall Stryto ban- 
kieriai.

Visame' Chinijos apsigy
nimo kare prieš Japoniją 
ją rėmė ir remia Sovietų 
Sąjunga. Tą daug kartų pri
pažino ir generolas Chiang 5 2 , .. . . T .
Kai-shekas. Paskutiniu lai- aukotli dalklA . Laiv<1 Pa'

ar 
susipras ir tie bankininkai, 
kurie jį kursto išstoti prieš 
komunistus?
. Mums gi atrodo, kad jei
gu generolas Chiang Kai- 
shekas pasirinks tą pragaiš
tingą ir niekšišką kelią, ku
rį jis buvo pasirinkęš 1927 
metais, tai jis vis vien ne-l 
laimės. Chinijos liaudis, ku
ri jau dideliuose plotuose 
turi tarybinę santvarką, ją 
neužleis nei jam, nei Japo
nijos imperialistams. Ji, pa
laikoma Sovietų Sąjungos, 
galės apsiginti, bet genero
lo Chiang Kai-sheko valdo
mi plotai, tai tikrai tada pa
tektų Japonijos imperialistų 
nelaisvėn. Ir tas būtų ne 
vien tų Chinijos plotų ne
laimė, bet didelis pavojus ir 
Jungt. Valstijų politikai To
limuose Rytuose, nes ten 
įsigalėjus Japonija galėtų 
užpulti Amerikos kolonijas 
Philippinų salose.

neturim daryti. Dabar Ja-' V. S.

Pastabos
Sausio 21 d. iš New Yorko 

išplaukė (Graikijos... laivas 
“Kassandra Louldudis.” Jis 
veža 17,500,000 svarų Rau
donojo Kryžiaus reikmenų 
ir 40,000 svarų įvairių su-

Kongresmanas Vinson įnešė 
biliu, reikalaujantį panaikinti 
unijines sąlygas, dirbtuvėse, 
kurios dirba apsigynimo reik

menis; jis stoja už verstiną

tis, bet šimtai tūkstančių. 
Ir Anglijos “Nojus” net tar
pe jų nesuranda nei tūks
tantį tokių, kurie Kristų 
pažintų.

Blogai, kuomet jie nepa
žįsta tą, kurio atstovais 
skelbiasi...

ku kiek Chinijai pagalbos 
duoda ir Amerika, nors tuo 
pat kartu ji pardavinėja Ja
ponijai plieną, žibalą, gink
lus ir amuniciją karui prieš 
Chiniją. Net Wall Stryto 
spauda rašo, kad Japonijos 
75 nuoš. ginklų kovoj prieš 
Chiniją sudaro iš Amerikos 
gauti ginklai ir amunicija.

Amerikos imperialistai 
bijos, kad Japonija užka
riaudama Chiniją perdaug 
įsigalės ir bus pavojinga 
Wall Strytui. Jie negaili 
Chinijos, bet bijo Japonijos 
įsigalėjimo. Sovietų Sąjun
ga remia kiekvienos šalies 
apsigynimo karą ir todėl 
remia ir Chinijos. Ir Susi
darė padėtis, kad gerovei iv 
vienos ir kitos šalies Chini
ją remia jos kovoj ir Jung

šventino ir palaimino grai
kų vyskupas Athenagoras, 
kad jis laimingai Graikiją 
pasiektų.

O veikiausiai Italijos ar
kivyskupas pašventino ir 
palaimino submariną, kad 
su dievo pagalba laimingai 
Graikijos vyskupo palaimin
tą laivą jūrų dugnan pa
siųstų.

Abudu tikisi, kad dievas 
pagelbės...

Amerikos Raudonasis 
Kryžius Philadelphijoj užsi
brėžė gauti keistų aukų-- 
50,000 puskvorčių žmonių 
kraujo. Turi atsirasti 50.- 
000 geradarių, kurių kiek
vienas aukotų puskvortę sa
vo kraujo laivyno naudai.

Gal kas ir turi atliekamo

Prezidento Roosevelto sū
nus įstodamas armijon, ap
sivilko pulkininko uniforma 
ir pasiliko pulkininku.

Tūlas jaunuolis, ištarna
vęs šešis mėnesius kariuo
menėje ir važiuodamas pas 
tėvus į Pittsburghą pasisve
čiuoti, kur tai gavo pulki
ninko uniformą ir apsirėdė.

Kleofas Jurgelionis pra
keikė Amerikos senuosius 
revoliucionierius, kovoju
sius už laisvę.

Bet pirmiausiai jis turė
jo pats save prakeikti ir tik 
tuomet griebtis kitų. Juk 
buvo laikai, kuomet ir jis 
skaitėsi revoliucionierium. 
Juk ir jis tupėjo už grotų. 
Juk dėl jo išlaisvinimo bū
relis draugų, nepaisydami 
savo gyvybės, užpuolė ant 
kalėjimo, nuginklavo sargy
bą ir jį išlaisvino. Juk jam 
drg. V. Kapsukas parašė 
liūdymą, kaipo revoliucio
nieriui.

Tai kada jo protelis buvo 
apsivertęs viršun kojomis— 
tuęmet, <ar dabar?

V. Paukštys.

SMOGI PO SMŪGIO ANG
LAI KERTA ITALAMS 
ERITRĖJOJ, ETHIOPI JO J

Anglai Praneša :
_____ London. — Anglų kariuo- 

Bet Pittsburghe, išlipant iš menė atėmė iš italų Bia- 
traukinio, tapo sulaikytas cundi miestelį Eritrėjoj, 
ir atiduotas karo teismui. |prie rubežiaus su Ethiopiją.

Mat, jis,
pulkininko uniformą,
miršo, kad ne prezidento 
sūnus.

apsmilkdamas Abelnai anglai yra jau pu- 
už-|siau persigrumę skersai 

Eritrėjos, italų kolonijos 
Rytinėje Afrikoje.

Veikdami iš Sudano, an-
Šventraštyje pasakyta, giaį vejasi italus Metemma-

kuomet dievas skandino vi
są pasaulį, tai Nojui liepė 
pasibudavoti arką, kad išsi
gelbėjus nuo “patašo.”

Bet Anglijos?, Alfred No
yes elgiasi kitaip. Kuomet 
Anglija skęsta sprogdinę- 
jančiose, bombose, jis atvy
ko Amerikon ir dejuoja, 
kad pasaulis neturi nei 1,- 
000 tikrų krikščionių, kurie 

į, todėl esątines Valstijos ir Sovietų1, Y; . , 4 *Saiunp-a Bot aišku kad krauJ0> bet tlk ne darbimn- Kristų pažintųSąjunga. Bet aišku, kad k L j R • prakaitu blogai ir Anglijai
Wall Stryto bankieriai, bi- 
jodami Japonijos įsigalėji
mo tuo pat kartu bijo, kad 
Chiniją nevirstų Sovietine. 
Jie teikdami gen. Chiang 
Kai-shekui pagalbos tuo pat 
kartu reikalauja' nuo jo, 
kad jis kovotų prieš Chini
jos darbininkų įtaką. Ir ka
da gen. Chiang Kai-shekas 
užpuolė komunistinę Ket
virto Kelio Armiją, išžudė 
per 4,000 jos kovotojų, su
ėmė apie 2,000 nelaisvėn ir 
jos vadą, tai Wall Stryto 
bankierių spauda rašė, 
“Gen. Chiang fcai-shek tą 
padarė pasidrąsinęs, kad jį 
Amerika remia.” Vasario 1 
d. iš Washingtono rašo 
“New York Journale” po
nas Paul Mallom: “Kol kas 
Sovietų Sąjunga ir Jungt. 
Valstijos abi remia Chiniją. 
Vienas ar kitas iš rėmėjų

darbdaviai iščiulpia

Gondar vieškeliu Ethiopijoj, 
į šiaurius nuo Tana ežero. 
Iš kitos savo kolonijos, Ke- 
nyos anglai’ vis giliau įsi
veržia į pietinę Ethiopiją.

E t h i o p ai, vadovaujami 
buvusio savo karaliaus Hai
le Selassie, daug padeda 
anglams prieš italus. Jie ap
ginkluoti anglų ginklais.

Šiauriniame Libijos fron
te anglai “sklandžiai telkia 
savo karines jėgas į'vaka
rus nuo Demos.”Jeigu taip, tai dabar jau 

nereiktų pasaulį skandinti, 
bet vertėtų bausti tuos, ku
rie skaitosi Kristaus įpėdi
niais, o jų yra ne tūkstan-.ja tiek pabrango.

♦

Indijos, Rytinės Afrikos 
ir Centralinės Azijos maho
metonų vadas skaitosi Aga 
Khan. Jis yra milionierius. 
Europoj žinomas, kaipo rei
sinių arklių augintojas. Nuo 
savo pasekėjų kasmet gau
na arti miliono dolerių. Bet 
jie mano, kad jam dar ne
užtenka.

Aga Khano sekėjai 1935 aiškinsite sekamą dalyką:

Roma. — Per pusantrų 
metų drabužiai Italijoj dve-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiamieji: Gal man pa-
dar yra autonominių respu
blikų ir sričių su savomis 
kalboųiis. Viso Sovietų Są-

Aga iviiai o seRcjai luoo Z " S".* jungoje yra per šimtą tau-
v metais surinko dovanų auk- Kodėl visose Sovietų Sąjun- an sqvnti6k„.

kad so du sykiu tiek, klek jis gos įstaigose .užsienyje yra tų ir tautelių su savotiško
mis kalbomis.

Ar būtų galima visas tas 
kalbas ^vartoti Sąjungos už
sienio įstaigose ? Žinoma, 
kad negalima. Todėl priim
ta viena kalba, kuri dau
giausia išsiplatinus ir kuri 
daugiausia apima žmonių. 
O tokia kalba yra rusų. Tai

sveria. Dabar pasimojo su- vartojama rusų kalba, o ne 
rinkti tiek deimantų, kiek kitos? Dėkui už paaiškini- 
jis sveria. O jis sveria tik...
275 svarus. Taigi reikės su
rinkti 666,600 karatų dei
mantų, kurių vertė sieks 
apie 25 milionus dolerių.

Ir kas gali sakyti, kad
pasaulyje mažai žioplių! • vartojama kitokia kalba. O ir teisinga ir praktiška.

mą.
Skaitytojas.

Atsakymas:
Sovietų Sąjunga susideda 

iš šešiolikos s ą j u n g i n ių 
respublikų. Kiekvienoje jų
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PIEŠĖJAI PIRM
AKMENINĖSE GADYNĖSE

20 tūkstančių metų atgal 
pietinėje Francijoje ir šiau
rinėj Ispanijoj gyveno veis
lė žmonių vadinama Cro-Ma- 
gnon. Tie laikai vadinami 
naująja akmens gadyne. Ta
da buvo dar nežinomi me
talai, kaip kad žalvaris, ge
ležis ir kt.; buvo vartojami 
akmeniniai įrankiai, padar
gai ir ginklai.

Cro-Magnon žmonių veis
lė seniai išnykus; bet jie 
buvo gana kultūroje pakilę 
ir geri menininkai, arba 
dailininkai. Savo gyventuo
se urvuose jie, be kitko, pa
liko gabius braižinius bei 
piešinius gyvulių ir žvėrių. 
Piešiniai gerai vaizduoja 
judėjimus ir gyvai spalvuo
ti.

16 pėdų ilgio vaizduoja bu
lių juodais bruožais, su taš
kais kaktoje. Ant uolos ga
balų nukritusių nuo urvo 
viršaus (lubų) vienoje vie
toje rasta 80 piešinių.

Vienas piešinys paveiks
luoja šitokį reginį:

Iš kairės lėtai eina galin
gas žvėris nosragis (rhino
ceros), juodai nupieštas. 
Viduryj guli raudonai nu
pieštas vyras, o šalia jo vi- 
lyčia ir savotiška lazda nau
dojama akmenims laidyti. 
Dešinėje pusėje — buivolas 
(laukinis bulius, arba tau
ras) ; jis panašios spalvos 
kaip smėlis. Buivolui iš pil
vo verčiasi laukan žarnos, 
panašiai kaip arkliui, ku
riam bulius ragais perskro- 

Idžia vidurius. — Nosragis
Dabar neseniai atrasti ur- gali tą pat padaryti kaip ir

vai su dar senesniais piešy- 
bos palaikais, pietiniai-va-

bulius, net dar aršiau.
Šie seniausi paveikslai

karinėje Francijos dalyje yra vadinami Lescaux pie- 
arti Montignac miesto. Šieniniais, pagal
pastarieji paveikslai buvo 
pagaminti žmonių, kurie 
ten gyveno 30 tūkstančių 
metų atgal, senojoj akmens 
gadynėj. Vienas braižinys

vardą urvo, 
kuriame jie atrasti. Moksli- ■ 
ninkai labai juos vertina ■ 
kaip pavyzdžius priešistori-1 
nes kultūros ir dailės.

Su Kokiomis Tėvų Ypatybėmis Gali 
Vaikai Apsigimti?

Kiek ir kokių ypatybių obuolius, pritvinkusius van- 
vaikai paveldi nuo tėvų? dens, ir jis neregys. Būda-’ 
Tai vis dar ginčijamas mas neregių mokykloje, ten 
klausimas tarp pačių žino-į jis užklausė vieną garsų 
vų. |akių gydytoją: Ar man ver-

Profesorius Knight Dun- tetų apsivesti? • Ar mano 
lap neseniai parašė straips- vaikai neapsigimtų su to- 
nį Scientific Monthly žur- kiomis akimis, kaip kad ma- 
nale, įrodinėdamas, kad vai- no paties? Gydytojas užtik- 
kai mažai tepaveldi įvairių rino, kad ta akių liga nuo 
savybių nuo tėvų, tik kai tėvų nepereina vaikam. Vy
ku riuos paviršutinius pana- ras tad apsivedė. Dabar jis 
šumus, kaip kad rudus plau- turi vieną vaiką, kuris yra 
kus, mėlynas ar 
akis ir tt.

Tikį profesoriaus Dunla-| Ne visada, žinoma, įaip 
po tvirtinimą kritikuoja būna. Dauguma gydytojų 
Robertas D. Cook ir Cl. E. teigia, jog tik kai kurios li- 
Keeler, rašydami Pavęldėji- gos tiesiog paveldimos vai- 
mo Žurnale (Journal of He- kam nuo tėvų; kituose atsi- 
redity); ir jiedu priveda tikimuose, sako, paveldimas 
sekamus pavyzdžius: įtik palinkimas į vieną ar ki-

Viena moteris norėjo su- tą tėvų ligą. '—N. M.

tamsias aklas ir su labai didelėmis 
pavandeniavusiomis akimis. 

Ne visada, žinoma, taip

situokti su neregiu vyru, 
bet pirm to užklausė kelis 
gydytojus, ar vaikai negim
tų akli. Gydytojai užtikrino, 
kad nei vienas jųdviejų vai
kas negimsiąs aklas. Pas
kui tai porai gimė penki kū
dikiai ir visi buvo &kli.

Vienas vyras turėjo ne
gražiai suaugusias rankas 
panašias kaip vėžio “rep
lės.” <

New Yorko mokytojų unijos (ADF) mit inge kalba adv. Mulligan. Mokytojai 
. protestuoja prieš New Yorko valstijos t eismo patvarkymą, kad unija turinti ati
duoti savo narių sąrašus t. v. Rapp-Coudert komisijai. Ši komisija tyrinėja karo 

priešus bei rėmėjus koyingo darbininkų judėjimo tarp mokytojų.

LIETUVOS RAŠYTOJAI JUBILE JUJE GUDŲ LIAUDIES POETO

Pora mėnesių atgal buvo j laisvi ir nevaržomi turėjo į 
suruošta Minske, j—— j-i------
Gudijoje, jubilėjinis minėji-Į[mums gudų tautos šventėje, buotojus tegali tik laisvos 
mas Jankai Kupalai, gudų T~" 1
liaudies poetui, pagerbt 35- 
Įrių metų sukaktį literatinio 
i jo darbo. Tarybų Lietuvos
Rašytojų Sąjunga pasiuntė 
savo atstovus į tą gudų po
eto iškilmę. Tarp atstovų bu
vo ir Petras Cvirka, garsu
sis apysakininkas-novelis- 
tas, Lietuvos Rašytojų Są
jungos sekretorius. Paskui, 
iš Minsko sugrįžęs Kaunan,

| “Taip mylėti savo poetus, 
Tarybų (laimės dalyvaut broliškos įžymiausius kultūros dar-

savo įžymiausio poeto Jan-k., / , ” ,
kos Kupalos literatūrinio I,ta.utos’, 

įcios kiekvieną kūrybinį po
lėkį, kiekvieno žmogiškojo 
genijaus paraišką, iškelian
čią tikrąsias liaudies verty
bes, tikrąjį socialistiškąjį 
žmoniškumą.

“Tarybų Lietuvos Rašyto
jų Sąjungos delegatai grįžo 
iš broliškosios Gudijos sos- 

per- tinęs sušildyti didžiojo tau- 
P. Cvirka padarė šitokį pa- sunktus karšta meile sava- tų draugystės jausmo, pa

jai liaudžiai, tos liaudies matę tikrąjį staliniškosios 
kovoms, socializmo perga-nacionalinės politikos trium- 
lėms. * Ifą.”

darbo 35-rių metų sukakties 
minėjimo šventėje.

“Lietuvių literatūros at
stovai pamatė, su kokia 
meile ir džiaugsmu Tarybi
nės Gudijos liaudis atžymi 
savo įžymiojo vyro darbus, 
vyro, atidavusio savo dai
nas, skambiuosius, talen
tingiausius posmus,

Northwestern Universi- gi žiūrima, kiek laiko rejkia 
teto profesorius G. L. Free- žmogui sugrįžt į normalų 
man’as darė tyrimus, kad stovį po tokio suerzinimo, 
sužinot, kaip geriau žmogui Kada po to buvo padaryti . 
elgtis, kada jis susinervina patikrinimai visų šių ban- 
arba susierzina.

Bandomieji žmonės buvo 
guldomi ant savotiškų mat
racų vien tik oro pripum
puotų. Kai žmogus taip gu
lėjo, jam netikėtai, buvo 
šaunama iš revolverio pro 
šalį, ūmai padaroma koks 
kitas smarkus trukšmas, 
staiga paleidžiama elektros 
srovė į matracą ir tt. Kiek 
žmogus dėl to krūptelėjo, 
kiek jis viso dėl to judėjo, 
tatai buvo išmieruojama 
prijungtais jautriais moks
liniais prietaisais.

Paguldžius žmogų ant to 
matraco, pirm darant jam 
bent kokį suerzinimą, buvo 
išmieruota jo prakaitavi
mas, širdies tvaksėjimo tan
kumas ir kiti normaliai kū
no reiškiniai.

Paskui po staiga padary
to trukšmo ar elektros sro
vės perleidimo, vėl buvo 
mieruojama prakaitavimas, 
širdies plakimas ir tt., taip-

dymų, štai kas atrasta:
Kurie žmonės po suerzi- ' 

nimo labiau juda, išreikšda
mi neramumą, eikvodami 
nesveikai sužadintą energi
ją, tie greičiau atsigriebia 
ir trumpesniu laiku sugrįž
ta į'lygsvarą. O kurie, jaus
dami .suerzinimą, suturi sa
vo judėjimus, stengiasi už
gniaužti jų sunervinimą, 
tiem daugiau laiko reikia 
sugrįžt į sveiką normalų 
stovį.

Profesorius Freeman iš 
to daro štai kokią išvadą: • 
Kai žmogus susierzina bei 
supyksta, tai sveikiau jam 
bus, jeigu jis rankomis švai
stysis, galvą kasysis, po 
kambarį vaikščios arba sė
dėdamas kojomis trepsės į 
grindis, rūkys, gumą krims, 
pirštais barabanys į stalą, 
bent ką rašinės ant popier
galio, negu kad jis ramiai 
sau sėdėtų kaip “šventasis” 
ir mėgintų užgniaužti susi
erzinimą. —N. M.

s t

■

&

5 J 
&>’ i

—N. M.

Elektra Unguriuose
Iš šalies leidžiama elekt

ros srovė per vadinamą ele
ktrinį ungurį keliauja tokiu 
greitumu kaip 3,000 pėdų 
per sekundą, tai kur kas 
greičiau negu bet koks pa
prastas padirginimas ke
liauja nervais ungurio ar

Jis pastatė klausimą kurio kito gyvio, 
gydytojams vienoje Bosto- Elektriniai unguriai būna 
no ligoninėje, ar jo kūdi- iki 6 ir 7 pėdų ilgio. Tokia- 
kiai paveldėtų tokias vėžiš- me unguryje yra tiek savos 
kas tėvo rankas. Gydytojai elektros, kad, sakoma, už- 
atsakė, kad ne. Vyras tad tektų partrenkt šunį, 
apsivedė. Jis dabar turi du -------------------
vaikus, ir abudu “vėžiaran- “SAUSAS” SKUSTUVAS 
kiai.”

Vienas vyras Pennsylva- 
nijoj turėjo labai labai ma
žytes akis. Jis teiravosi pas 
gerai žinomą gydytoją: Ar 
ir mano vaikai gimtų su to
kiomis akimis? Gydytojas 
pasibažijo, kad ne. Vyras 
apsivedė, susilaukė trijų 
kūdikių, ir visi mažulytėmis 
akutėmis ir neregiai.

Tūlas vyras Chicagoj turi iW,a„ , 
nepaprastai didelius akių I ration.

BE ELEKTROS
Išrastas toks mechaniš

kas skustuvas, kad be elek
tros veikia panašiai, kaip 
daugeliui žinomas elektrinis 
skustuvas, be muilo skutant 
barzdą. Vietoj elektros, 
naujajame skustuve yra 
rankena, kurią spaudant ir 
skutama barzda. Išradimas 
užpatentuotas vardu Ame
rican Safety Razor Corpo-

* i ŽM

reiškimą spaudai:
“Pirmą kartą Tarybų 

Lietuvos rašytojų atstovai

Prietaisas, Kuris Mato Neįžiūrimas 
Skylutes Blekėse-Skardose

H

Žymesnieji Įvykiai nuo 1939 -Metų.
1939 m. i Balandžio 13.—Anglija ir rašo su Anglija karinę su-

Sausio 11 d. Anglijos mi- Francija pasižada gint Ru- tartį.
nisteris pirmininkas Cham- muniją ir Graikiją. Liepos

Balandžio 15—Prez. Roo-; Hitleriui
taikos seveltas

Orlaivių “kūnas” ir spar- šviečiamos medžiagos. Virš 
nai yra paprastai apden- diržo yra eilė labai stiprių 
giami sudurtiniais 
blekes (skardos), 
šiai aliumininės, 
ninkai vadina 
kės “odomis,” ar

gabalais elektros lempų. Po diržu— 
dažniau- eilė vadinamų švieso-elek- 
Orlaivi-' trinių “akių,” arba foto- 
tas ble-1 elektrinių celių.
“skūro- j Motorais traukiamas dir

tį&J.!&

beriamas vyksta pas Mus- 
solinį pasitart apie 
išlaikymą Europoj.

Saus. 30 d. Hitleris rei-’10 metų nedaryt jokių ka- 
kalauja sugrąžint Vokieti- riškų žingsnių, 
jai kolonijas.

Vasario 5 d. Chamberlai- pareiškia, kad jis nieko ne- 
nas žada Francijai paramą Ipųoląs ir neketinąs pulti, 
pavojuje.

Kovo 10—Stalinas prane
ša Sovietų Komunistų Par
tijos kongresui, kad Angli
ja ir Francija mėgino su
kurstyti karą tarp Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos.

Kovo 14—Vokietija už
puolė Čechoslovakiją.

Kovo 15—Chamberlainas 
protestuoja prieš Hitlerį, 
kad jis užimdamas Čecho
slovakiją sulaužė Municho 
sutartį. Nes ta sutartis lei
do Hitleriui užimt tiktai 
Čechoslovakijos Sudetų vo
kiečių kraštą.

Kovo 17—Anglija atšau
kė savo ambasadorių iš Vo
kietijos.

Kovo 18—Francijos sei
mas duoda savo ministeriui 
pirmininkui Daladierui dau
giau galios.

Kovo 19—Sovietai atsisa
ko pripažint Vokietijai jos 
paglemžtą Čechoslovakiją.

Kovo 22—Smetona . ati
duoda Vokietijai Klaipėdos 
kraštą.

Kovo 31—Anglija ir Fran
cija grasiną karu, jeigu vo
kiečiai pultų Lenkiją.

Balandžio 7-—Italija už
puola Albaniją; nuverčia mq,sutartį dešimčiai metų, 
karaliaus Zogb valdžią. Liepos 26—Lenkija pasi- lempa,

siūlo Mussoliniui
ir Hitleriui pasižadėt per

Balandžio 20—Mussolinis

K

28—Anglija siūlo 
planą išspręst 

klausimą taikos
keliu.

Liepos
Lenkijai 16 reikalavimų, ku
rių Lenkija sakosi negalinti 
išpildyti.

Rugsėjo 1—Vokiečiai už
puola lenkus ir atsiima

31—Hitleris stato

Balandžio 23 — Anglijos 
ambasadorius grįžta Berly- Danzigą. 
nan.

Balandžio 28—Hitleris sa- Francija paskelbia karą Vo- 
vo kalboj su pašaipa atsi
liepia į prez. Roosevelto pa
siūlymą.

Gegužės 3—Litvinovas ap
leidžia užsienių reikalų ko
misaro pareigas; jo vietą 
užima Molotovas.

Gegužės 5—Lenkijos už
sienių reikalų ministeris Be- 
ckas priešinasi Hitleriui, ne- 

i sutinka grąžinti Danzigą 
Vokietijai.

Gegužės 11-^Chamberlai- 
nas įspėja Hitlerį, kad ne
vartotų jėgos prieš Lenkiją.

Liepos 4—Prez. Roosevel- 
tas reikalauja atšaukt gink
lų uždraudimą (embargo).

Liepos 16.—-Vokietija rei
kalauja grąžint jai Danzigą.

Liepos 20—Sovietai pasi
rašo prekybos sutartį su 
Vokietija.

Liepos 21 — Vokietijos 
užsieninis ministeris Rib- 
bentropas vyksta į Maskvą 
pasirašyt nepuolimo sutartį 
su Sovietais.

Liepos 24—Sovietai ’ ir 
Vokietija pasirašo nepuoli-

Rugsėjo 3.—Anglija ir

(Daugiau bus kitame Įvai
rumų numeryje.)

J. Matačiunas.

Pastovesnis Plankų 
Suraitymas

mis.” Jose dažnai pasitaiko žas eina ir eina į vieną pu< 
kurios sę ir neša ant jos suguldymažyčių skylučių,

nėra įmatomos akiai be pa
didinamųjų arba mikrosko
pinių stiklų. O kai tame vir
šutiniame orlaivio apvalka- nuo elektros lempų iš vir- 
le būna skylučių, tai jam šaus pervaro spinduliuką 
nesveika.
skylutes 
kad gali 
šriubai ir kitos plieninės bei 
geležinės dalys orlaivio 
sparnuose ir kūne.

Bet paskutiniu laiku jau trinėje celėje. Ši srovelė yra 
atrastas būdas, kad auto- tuojaus automatiškai padi- 
matiškai atmeta visas sky- dinama į geroką elektros 
lėtas blekes ir palieka tik srovę. Dabar padidintoji 
visai sveikas kaipo “marš-išrovė 
kinius” 
taip:

Blekių gabalus sudeda 
ant plataus judamojo diržo, 
vadinamo konvejerio, kuris 
pagamintas iš retos bei per-

tas blekes.
Štai viena blekė su skylu

te ateina. Smarki šviesa

Praeinanti per per tą skylutę. Spinduliukas 
atsimuša į 
akį esančia 
spinduliuko 
srovelė toje 
nėję akyje,

drėgmė reiškia,
surūdyt vielos,

švieso-elektrinę 
po diržu. Nuo 
gema elektrinė 

švieso-elektri- 
arba foto-elek-

bežiūrint išjudina 
orlaiviui. Daro ši-'veikti tam tikrą prietaisą, 

•'ir jis tuojau nuima skylė
tą blekę nuo diržo. Visa tai 
padaro per akimirką ar dar 
greičiau.

Tokiu tai būdu ant diržo 
telieka tiktai sveikos blekės, * 
visiškai tinkamos ir saugios 
kaipo medžiaga orlaiviui 
apdengti. —J. K.

smulkiais pluošteliais, ka'd 
visi plaukai gautų šių spin
dulių.

Ką gi ultra-violetiniai spin
duliai plaukam padaro? Jie 
atliuosuoja žvynus (scales) 
plaukų užvalkaliuko. — Ku
piškėnai, beje, žvynus vadi
na “skujomis.”

Tie žvyneliai tuomet atsi-

Panaudojant ultra-viole
tinius spindulius, geriau ga

ilimą “pastoviai” sugarbi- 
niuot moterims plaukus, į 
vadinamas “pastovias ban
gas” (permanent wave). Šie 
spinduliai yra vartojami, 
kada plaukai garbiniuojami 
tam tikru skysčiu, be elekt
rinės mašinos.

Pirm skysčiais garbiniuo
jant plaukus, juos šukuoja
per 5 iki 10 minučių ultra- daro, o per juos garbiniuo- 
violetinėmis šukomis. Tos jamasis skystis giliau įeina 
šukos yra padarytos iš to-i į plauką. Taip sugarbiniuo- 
kio stiklo, kad per jį perei
na ultra-violetiniai spindu
liai. Per šukas ir stambius 
stiklinius jų dantis viduj 
eina elektros srovė.

Suprantama, jog vietoj 
tokių šukų galima plaukus 
švitint,ir bile ultra-violetine 

pasklaidant juos

ti plaukai, todėl, ilgiau pa
laiko savo bangas, suraity- 
mus, ir tuo pačiu laiku bū
na minkštesni, lankstesni ir 
gražiau žvilga.

Šis išradimas dar tik ne
seniai užpatentuotas Wash
ingtone. .v . . .
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Peršaldytas Metalas Praran
da Atsparumą Elektrai

Maskva. — Sovietų Mok 
slų Akademijos padaryti 
bandymai nurodo, jog kai 
geležis ar kitas metalas la
bai peršaIdomas, tai elektra 
per jį taip lengvai plaukia, 
tartum ten jokios medžia
gos nebūtų, kaip per tuščią 
erdvę. Taip persaldyk----
metale nebėra atsist 
elektrai.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų
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THE OLD MAN WAS A
PRETTY GOOD GUY
By MIKE QUINN

DAD was a little guy and most 
everybody liked him. His broth
ers were big, husky fellows, but Dad 

was little. He had his faults, as 
my grandmother could tell you. He 
was always doing things he should j ^Tnk 
not have done, and not doing things Į 
he ought to.

He was a traveling salesman in 
every sense of the.phrase. I’m not 
going to tell you about his faults. 
His line was ladies’ ready-to-wear, 
and’ he went on the road shortly 
after the big earth quake and fire. 
Everybody would tell you what a 
smart dresser he was. His tie was 
always knotted just so and his pants 
creased. We’ve got some pictures of 
him in the old album. You’d laugh 
at the cut of his clothes, but they 
were snappy and up to date in those 
days.

He was never home much, but wc 
kids celebrated it as a kind of circus 
when he was. We admired his im
maculate appearance and his crisp 

Neatness personified him.
hair

spent with buyers and wholesalers 
who discussed prices and values.

He shared the fanaticism of mosi 
business men inasmuch as he re
garded business as the essential 
thing in life—the purpose of exist
ence. Usually he couldn’t talk or 
....... ; anything else.

After the family broke up wc saw 
still less of him. But once in a 
while he would come to town and I 
would go down to his hotel to see 
him. I was beginning to grow up, 
and wasn’t the least bit interested 
in business. Unable to talk of any
thing else, he would display his line 
to me, pulling a dress1 off the rack 
here and there, saying: 
that snappy little number, 
sell that to retail at so

! much.”
I was interested in other 

in the world and people and 
things which he didn’t think would

I get me anywhere. Yet I often 
i wondered where this feverish and 
intense preoccupation with selling 
ladies dresses was getting him.

“Look at
I can

and so

things 
ideas

humor.
His handwriting was neat, his 
was neat, his habits were neat, and

He would have 
if somebody 
few screws

his humor was neat, 
enjoyed life immensely 
could have loosened a 
in him.

BrainBusiness On the
As it was, his brain leaned 

much to business, business, busi 
He lived and breathed ladies’ ready- 
to-wear. Practically his whole life 
was poured into the merchandising 
of women’s dresses. The energy and 
intenseness which he applied to this 
minor detail of life would have made 
you think it was a burning crusade'

All day long he displayed and ex
plained the merits of his line of 
goods. He had lunch with others in 
the business and they talked ready- 
to-wear. 1

too

His evenings were mostly ,

W tester Chorus 
Has Busy Program į

More ramblings from Worcester, j 
Mass. In my last “offering” I neg
lected to mention two important 
characters in our “Grigutis” cast, 
Mr. Vilchauskas who so ably por
trayed the part of the hunchback 
and Mrs. Janulis who surprised us 
with her excellent portrayal of a 
witch.

Our play was such a success (hat 
we received several invitations to 
present “Grigutis” to other Lith
uanian colonies. Our hall was filled 
with a critical audience, but we 
surprised even them. Each and every 
one of them said we did a wonder
ful job.

Didn’t *our girls look attractive 
with their colorful costumes? The 
men certainly carried the day with 
their flashy shirts. A Pachesis was 
really distinguished looking with his 
long dark sideburns and his suave 
mustache. He looked like a regular 
Romeo, but who was Juliet?

Al Dupsha was complimented by 
a few young damsels who said that 
he looked like a self-assured pup 
with his rather attractive mustache. 
He lost track of it while in a fight 
over a young Ukrainian maid’s hon
or. A. Žitkus deserves a lot of cre
dit for she played her part very well 
and received many compliments. 
The same goes for the leading lady 
who was played by M. Sukackiene 
and who looked very good in her 
costume. V. Tumanis and J. Sa
baliauskas also did very well. I 
guess I better stop patting us on 

The next few months 
the Chorus 
to fill. 
Dupsha 
cheese
They

back.
be quite busy for 

many engagements
Antanavica and A. ccr- 

and 
ate

the 
will 
has

S. 
tainly finished off that
raisin-bread backstage, 
between every scene and when wc 
were served supper after the paly 
they refused everything which made 
me begin to wonder for it is rather 
unusual to see Albie and Sylvia 
refuse anything, especially Albie, 
but do they show it?... A certain 
young lass in our group shouldn’t 
be so jealous of her male admirers. 
Can’t you share at least one ol 
them?... Zenaida certainly is c 
good cook in the line of making 
good sandwiches and putting up 
feeds for some young Chorus mem
bers and also Sylvia who chn so 
ably tell fortunes.

Our Social Committee is plan
ning a skating party at Lake Quin- 
sigamond. A hot meal, skating, slid
ing, skiing, dancing and games foi 
a very reasonable price. Those 
chosen for the committee are Ze
naida Antanavica, Rita Baguskas, 
and Albert* Dupsha and we all pro
mise some good times for our Chor
us in the future. We shall expect 
a number of members from other 
choruses out -tft town and we pro
mise them a good time.

If you are unable to do any ol 
the above activities mentioned, come 
just the same for there are many 
males and females here who are 
willing to teach. So come one, come 
all and the date will be announced 
in a few days.

—The Bard.

■>. Being English Correspond- 
iim beginning to learn a lol 
human nature and also the 

of humor some people have.
not putting things in the 

to hurt anybody but if people

ent, I 
about 
sense 
I am 
paper
want to take that attitude nothing 
can be done but feel sorry for them.

Lith Clubs Send
Delegates

•’.A' METRO LD.SD BOWLING

A New World
When he got the T. B., an amaz

ing thing happened to him. He 
noticed for the first time that the | 
world was not a hanger for a lady’s | 
dress with a price tag on it. I went j 
to visit him in the mountains. He i 
was flat on his back. All he could, 
talk about was a view of a little . 
town from a certain bend in the | 
road, and how it looked when the 
sun went down. They wouldn’t let 
him up, but finally he made such a 
fuss they had to let him up. He in
sisted on taking me to that bond 
in the road to see what he
In that brief moment I was his 
and he loved me and he loved 
world and wanted to show it to 
It was a nice moment.

I saw him again years later, 
clothes were still immaculate 
his tie just so. 
up with the styles. His eyes ' 
intense and nervous. He told 
all about the line of goods he 
representing. He was back in 
business again. He also told 
about his new false teeth 
showed them to me. He looked 
and his cheeks were hollow.

meant, 
son 
the 
me.

His 
and 

But he hadn’t kept 
were 

1 me

Brooklyn Builders Crush Maspeth; Bayonne is Showing Good 
Signs; National Tourney Talk; Girls Delay Debut.

BROOKLYN, N. Y. — Brooklyn ’ lost three. It 
Builders smashed their way for an
other clean sweep victory over the 
lowly Maspeth LDS Cavalcades 
crushing all opposition in three 
straight strings. Al Dobinis, who 
was putting on a special perform
ance for his dad who was present 
to see “sonny boy” bowl was the 
shining star, of thd day, hitting 192 
twice with a low 132 sandwiched in 
between the two highs.

Johnny Blass, hitherto looked up
on as the star bowler in the Metro 
area bowled a 166 in the first and 

in the middle 
to 174. Johnny 
by the league 
the league 

However

the
me 

and surprise 
thin 1 have 
But |

I once again he was living and breath- 
ing ready-to-wear. I talked to him 
about things and the world and the j 
sky and the ground, but he didn’t' 
understand me. He utis a little pro- j 
voked that I wasn’t interested in j 
business and 
where.

It wasn't 
got one of

would never get any-

I bought tull.

long afterward that I 
those 

you
I 5

telephone calls 
feel uncanny and 

was asked to come* 
But I knew a mob 
relatives would be 

didn’t want it that’i

go off of ils water

of people and 
around, and I 
way.

The sky let
and the rain was beaming so hard it 
practically frightened people off the 

at a 
town

street. After a late dinner 
restaurant I set out across 
through the wet night. The lights 
of automobiles reflected brightly on 
the black asphalt. The gutters were 
gurgling rivers. I had to transfei 
on two different street cars to get

I got off, the street 
and I had 
through the

therc. When 
was deserted 
a few blocks 
downpour.

It 
grim

to walk 
beating

with aold mansion 
sign over the porch.

was an
electric

wiped my feet on the mat, the 
drummed frantically above. It 
late. Too late, most people

I rang the bell many 
right to. Dad was

rain 
was 
would think.
times. I had a 
in there.

With a Cockroach 
man in slappy slip

The Encounter
At last a tall 

pers and a cheap cotton bath robe 
opened the door. He hael a skin dis
ease and one side of his face was 
painted with ghastly zinc ointment.

I asked to see my father’s second 
wife, thinking she might be there. 
He lead me through a'bare hall to 
a large register in which he 
searched for some moments.

“She’s not here,” he said. And 
then I realized he was looking for 
her among the dead. I explained 
that it was my father I really 
wanted to see.

His voice took on an ąffection of 
solicitude that made me hate him. I 
It was annoying and syrupy. I was 
not collapsing. I was standing on 
my legs. I’d come to see my father. 
Now this mewling, affectations fish 
had to put on a show.

He took several steps across the 
hall and I started to follow. Then 
he stopped short, and I stopped. 
He looked at the floor. I looked at 
the floor.
scurrying
He reached
and slapped 
on the floor

He clicked 
tsch,” shook

foot 
spot

tsch,

A large cockroach was 
toward the wainscoting, 

out one slippered 
viciously. Only a 
remained, 
his tongue. “Tsch,
his head in righteous

ness and proceeded onward.
As we entered a kind of chapel, 

I could see the flowers banked at 
one end. He proceeded just so far, 

his head 
practiced, 

on his

then stood there with 
cocked to one side and a 
sanctimonious expression 
mug.

Then I walked up and 
ny father.

Such a Nice Guy 
was nice. Everybody 
His face was peaceful 

white. But
There was something 
I noticed it right away. It , 
important to me and I felt' 

He hadn’t tied that necktie! j
It was clumsy— j brajn—

him.
awfully
father:
ferent.
seemed
awful.
It wasn’t just so.

looked at

liked 
but 

it wasn’t my 
dif-

for 
the 
re-

last strings while 
string his score rose 
Stensler, it is said 
officials now heads 
high single game,
score was not revealed to this 
porter.

On the Maspeth side of the game, 
Jack Janui bowled the highest with 
a 136, 171 and a 160, with Francis 
Sibol and Vincent. Ulchikas following 
in his trail. A feature of the game, 
on MaspeLh’s side was the appear
ance of Private Peter Chepas, on 
leave from the United States Army 
in Maspeth’s lineup. Peter is the 
first LDSer to be called up in the 
draft. His bowling was not extra
ordinary, but it does show that an 
LDSer, even while he is in the 
Army can participate in activity.

BAYONNE’S SI IOWING
Much comment is heard in Brook

lyn about the surprise showing of 
the Bayonne five which set the 
Brooklyn Builders team down twice 
in a game a few weeks ago. The 
Builders wore taken by complete 

and although the Shields 
but three wins and have six 
to their credit, it would not 

them long to pile up their

only takes one com- 
do this.
the Builders should

plote sweep to
Then, too, 

not feel too secure in the top po
sition either because it will not 
take very long to pile up wins for 
opposing teams and losses for Brook
lyn. And many Builders are frankly 
worried about the future. All this 
should make the games very inter
esting and if the Maspethites . brace 
up a bit and put up some more stiff 
opposition to their opponents, there 
is every possibility that the team in 
the last place will play a major 
role in helping to choose this year’s 
champion in the Metro Area.

NATIONAL TOURNEY
The Metro bowlers are cdl dis

cussing the possibility of particip-

0---------------------------------------------------------

ating in the National LDS Bowling 
Tournament. Nothing is definite yet, 
but there are rumors f* 
Builders, win or lose will soon 
launch a money raising campaign to 
send their team to Cleveland and 
there is also talk that the Bayonne 
team,is also considering the possibil
ity of going. So far Newark has not 
been heard from and the Maspeth 
five, the only team so 
has fine uniforms, has 
mitted itself either way 
possibilities of making

BROOKLYN, N. Y. — FLASH!— 
Aldona Barnot was elected as the 
delegate of the Aido Chorus to the 
Town Meeting of Youth which will 
be held in Washington this' week
end.

Another Lithuanian youth club, 
the LDS Builders, are sending one 
of their members. Emily Klimas, to 
represent them at the sessions and 
to find out what is going on.

that the i Stanley Zainkauskas, a member of 
IB --- 1 the club, is also expected to attend.

Important Meeting

Great Neck Scoops
rehearsal last week 

down to normal.
At chorus 

everything was 
Why? Well — our comical Connie 
wasn’t present, 
a week in the

Connie is
Bluegrass

Kentucky. Lucky!
It. seems that the 

vading the bowling 
regular now. I hear 
age is 140. What we

spending 
country,

are in-

far which 
not com
about the 
the

But Maspeth is a surprising 
and they may make up their 
and pack their bowling

trip, 
bunch 
minds 
shoes,

shirts and toothbrushes at deadline 
time and scamper off to the Nation
al games.

BROOKLYN, N. Y. —There will 
be an important business meeting 
of the LMS Aido Chorus this Fri
day evening. All members must at
tend. Rėmėjai and friends of 
chorus are invited to attend as 
ny important things regarding 
chorus will be discussed.

the 
ma- 
the

losses
take
points to overcome the mighty New-1 the Hipsters.
ark team which has won six and

girls
alleys pretty 
tell the aver- 
need is com- 

į petition. Francis Sibol: how about 
i arranging a schedule for us?

The Great Neck isLanDerS arc 
bowing to sassiety on March 1, 1941, 
at Hotel Imperial, Broadway and 
32nd Street. The ceremony begins 
at 8 p. m. in suite 225. Tickets are 
75c for the fems and $1 for the 
boys. So dpn’t forget that date.

Yours till Glenn the Miller re
cords a sequel to Ąnvil Chorus for

—Just a Hick.

The Effects of America
Upon Lithuanian Culture

arc Americans.
the question arises in our 
why Lithuanian-Amcricans ?

group, because there is such a thing 
that coųįd be called a “universal 
pattern of culture.”

National groups or nationalities 
are unlike in adapting themselves, 
that is .they adapt themselves in a 
different way, and precisely that; 
is what we call the cultural history 
of a people of any given nationality.

this term “Lithuan-

might 
The 

for a 
in

from

answer 
term

certain 
order
all other

started on the right foot 
delaying their proposed ex- 
and challenge games. The 
Lambda Delta Sigmas have 

from the Maspeth Cav- 
but while agreeing in 
play them “sometime” 
postponing the actual

Best Talent in 
Baltic Concert

GIRLS! GIRLS’ GJRLS!

The girls somehow do not seem 
to get 
and are 
hibition 
Builders
a challenge 
aLcaDetteS 
principle to 
have kept 
playing. Maybe in a couple of weeks
they will start the bowling ball a 
rolling. However, this writer fails 
to see why the CavaLcaDettoS (we 
are giving them that name our
selves without their permission) do 
not sound out the possibility of roll
ing a game with the Great Ncckers 
and the Newark LoDeStarlettcs. 
They, too, arc reputed to have 
teams. Why wait for the Brooklyn 
girls to make up their mind?

Rumor has it, 
mond 
could 
group 
if the
consequences 
luck, 
cap” 
the girls? After all, Chicago is doing 
it. Why not us?

Since the only definite thing wc 
have so far, is the men’s division 
and although wc arc not certain on 
the latest standings of all the teams, 
the following is the standing ac
cording to tl?e latest information 
on hand with Francis 
League director:

STANDING OF THE 
MEN’S

too, that the Rich- 
have a team that 

show up any other 
the LDS.. However.

Hill girls 
well nigh 
of gals in 
fems are a bit fearful of the 

of their “beginners 
why not conduct a “handi- 

league or tournament among

Sibol, the

TEAMS

rare 
four 
and

Brooklyn Builders 
Newark 
Bayonne 
Maspeth

ol a people ol any given nunununiy. | THIS
But, culture of each national group ( bowlers

’ ” “inferior” j m. in Maspeth.

Lodestars 
Shields 
Cavalcades 

------o-—
SUNDAY: - 
play Maspeth at

The

NEW YORK, N. Y. — It’s a 
treat to find the best talent of 
nationalities on one program, 
for that reason the concert and ball 
of the Baltic Cultural Council to be 
held Saturday evening, February 8, 
is a thing not to be missed.

On the concert program the Lith
uanians will be well represented 
with Prof. Vytautas Bacevičius, pian
ist, Biruta Ramoška, soprano, and 
the LMS Aido Chorus of Brooklyn, 
N. Y.

The program for the evening in
cludes a Latvian orchestra, a Fin
nish mixed chorus, a violin solo by 
Henry Pakaln, a Latvian 
Russian folk dance group 
let dances 
Tyven.

A glance 
to assure
of high artistic caliber and one of 
the highlights of the season.

The concert will begin at 8 p. 
m. and will be followed by dancing. 
The Finnish Hall is located at 15 
West 126th Street in N. Y.

by Sonja and

chorus, a 
and bal- 
Gertrude

is enoughat the program 
one that the concert is

—S.

Attack on the 
War-Powers Bill

out-

! Detroit Works for 
Anniv. Concert
DETROIT, Michigan. — There’s 

quite a bit of news from Detroit this 
time. One of the items being that 
we are hard at work preparing for 
our 20th Anniversary Concert which 
will be held February 16 at the 
Finnish Hall. Our friends who re
member the fine concert we had last 
November will be glad to hear that 
we are well-prepared for the next.

On the fifteenth of February we 
are cooperating with another lan
guage group chorus for a concert 
which will feature Stepan Kozake- 
vich, a baritone connected with the 
San Carlo Opera Company.

Have you seen our calendars yet? 
It’s quite a pews item and as’ far 
as we know, the Detroit Aido Chor
us has been the first to make and 
issue its own calendars. Several 
hundred have already been distrib
uted among the Lithuanians. The 
calendar itself was mimeographed 
by Ray Lyben. Everybody else 
helped with stapling and gluing. 
Why, we even worked on the thing 
Christmas night!

For March 23 we plan to hold a 
piano recital and concert featuring 
Vytautas Bacevičius. It will be held 
at the Scottish Rite Cathedral Ma
sonic Temple, a fitting place for 
an artist to perform.

Last, but not least, the popular 
operetta “Išeivis” is scheduled for 
April 30. Rehearsals have started 
this week. All this sounds like a 
lot and it is. Believe me, it keeps 
us stepping! —A. L.

Cost of Food
On Increase

WASHINGTON. — Retail costs 
of food increased by one half of 
one per cent in large cities through
out the country between Dec. 17, 
1940 and Jan. 14, 1941, the Federal 
Bureau of Labor Statistics reported.

The advance was fairly general 
for meats, fruits and vegetables and 
such staples as sugar, coffee and 
flour, but the effect of the boost 
on pay checks was softened by seas
onally lower prices for eggs, butter 
and oranges, it was stated.

About half of the large cities 
covered by the bureau’s survey re
ported a small net advance in food 
costs while a small decline was re
ported in others.

Meat prices were said to have 
averaged four per cent higher than 
in mid-December. Prices of cured 
pork were eight per cent above 
these of January, 1940, while the 
price of beef was up 12 per cent.

The bureau said a seasoned price 
rise in fresh fruits and vegetables, 
particularly such truck crops as 
green beans, cabbage and carrots, 
contributed largely to the general 
rise. This increase was given at 
from three to 22 per cent above 
that of January, 1940.

The survey showed that food 
costs were three per cent higher on 
Jan. 14, than for the same period 
last year. Meats and eggs were 
about 10 per cent higher, while 
cereals, bakery products, beverages, 
fats, oils and sugar averaged from 
two to six per cent lower in price 
last month than in January, 1940.

CHICAGO, — Eighty-seven 
standing members of the faculty of 
the University of Chicago today 
announced their opposition to the 
Roosevelt War-Powers Bill.

The statement by these high- 
ranking educators blasted “the false 
impression fostered by the press that 
the majority of the faculty favors 
H. R. 1776. This was sharp repudi
ation of the handful of U. of C. 
faculty members who announced 
themselves as favoring the measure 
and were featured *in the press here 
as representing the opinion of the 
entire faculty.

The 87 teachers signed a state
ment in the name of a group of 
leading faculty members, which de
clared:

“We the undersigned members of 
the University of Chicago faculty, 
are opposed to the enactment of 
H. R. 1776, the so-called “lend- 
lease” bill. Until now vfe have pre
ferred to express this opinion as 
individual citizens, and not as mem
bers of the University faculty.

“However, since some of our col
leagues who favor the bill have 
adopted the latter course, and be
cause their statement has been in
terpreted by some sections of the 
press as the judgement of the ma
jority of the faculty, it becomes our 
duty to make clear to the public 
that many of us are opposed to 
H. R. 1776.”

Newark 
2:30 p.

is neither “superior” nor 
to any other group, because it is 
not biologically inherited, but ac
quired. It is simply different due 
to many factors. It may be class
ified as a “higher” or “lower.” If wc 
have in mind some norm or stand
ard of evaluation this may be pos
sible, but that is another subject 
entirely. In discussing this, one will 
be compelled to take into account 
the geographical environment, histo
ry, material culture, social order, 
etc.

After saying all this, a question 
arises, do we mean that the Lith
uanians in the United States will 
always remain as a separate group 
with its culture and habits, etc.? 
No! In fact, they arc not the same 
as they were twenty years ago. 
The culture of Lith. immigrants 
brought by the;-: to this country, 
wore part and parcel of the cul
ture of the Lithuanian people 
abroad. But when it came in contact 
with American culture, with the 
American way of life, in the Amer
ican environment, it became dif
ferent. M. T.

in very simple 
“Lithuanian” 

national group 
to distinguish 

groups of

From the discussion on Lithuan
ian-American problems among chor
uses, clubs, etc. by Grozan, Nyomas, 
Stenot and others 1 think we can all 
agree on one thing —that the Lith
uanians'who arc part of the Amer
ican nation,

But 
minds,
If we are Americans, then why arc 
wc dragging 
ians ?”

One 
words, 
slands
of people, 
t hem 
people.

However, such an answer im
mediately calls for more questions. 
Let. us take an example: Arc Liths 
in the United States different to 
that extent from other groups? If 
the answer will be a positive one, 
then certain vague notions comes 
to fore, such as national “superi
ority” or “inferiority.” And as usual, 
behind such ideas lurk conceptions 
that nationalities are biologically en
dowed differently than others in re
spect to intelligence, mental ability, 
etc.

No, we do not stand for that. Wc 
do not believe in any1 racial super
iority or inferiority, or in any ana
tomical characteristics of nationali
ties. National groups differ from 
each other by their culture, by their 
national way of living as a group.

It docs not moan, however, that 
the culture of Lithuanians or for 
that matter any other nationality, 
is completely different from the cul
ture of another people. On the con
trary, in general, it resembles the 
culture of every other national

Indefinite
When Will Rogers went 

for the first time in 1926, he applied 
for a passport and was turned 
down because he had no birth cer
tificate.

He was annoyed with the delay 
and Wrote an article in which he 
made his famous statement that:

“When you see a Boy running 
around with a pair of pants on, or 
without ’em, for that matter, it’s 
pretty good proof that he has been 
born.”

That remark hurt birth registra
tion in this country ,and early in 
1934, a representative of the Bureau 
of the Census was authorized to 
terview Will Rogers and see if 
would withdraw his statement.

He wouldn’t 
changed it to:

“When you 
around with a 
without 'em, for that matter, it’s 
pretty, good proof that he has been 
born—but it doesn’t prove when, 
where at, nor who to.”

abroad

in- 
hc

withdraw it, but he

see a boy running 
pair of pants on, or

Luther and Pop

It made me sick at heart, 
there looking at him. I 
wake him and tell him 
—■ about the wonderful 
feel of things — about

crude.
I stood 

wanted to 
about life 
smell and
laughter and friends and music and 
sunshine. I wanted to tell him about 
the friends we could have been if 
it hadn’t been for that goddam line 
of ready-to-wepr.

I just stood there looking a .him, 
I wanted to put my arms around 
him and cry, and I didn’t know. 
We’d been so-far apart—he’d been 
so busy he’d been so determined 
to get somewhere and so afraid I 
would never get1, anywhere. And he 
was such a' nice little guy.

I put my hand on the coffin and 
said: “Goodbye,' Dad,” as nicely as 
I could and with all the love and 
friendship I had. The rain was beat
ing the roof like a charge of caval
ry. My dad’s face was white as 
plaster, and his 
folded under the 
tie. He couldn’t 
and I thought to
I can move these hands, 
as there is life in these hands, as 
long as there’s warmth in-my

fine hands were 
necktie he didn’t 

move bis hands 
myself, as long as 

as long
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THIS IS HOW A BRITISH CONVOY LOOKS FROM THE AIR 
Merchantmen bringing supplies to England, photographed from a plane. Ships are so 

..placed as to offer the best defence against attack under, on or above the sea.

“Father,” said Little Luther, “I 
have been reading Waiter Lippman’s 
column.”

“Splendid, my boy. Lippmann has 
his feet on the ground. No man is 
better equipped than he to write 
sanely of critical problems in these 
crucial tiroes.”

“I notice that Mr. Lippmann is 
worried about how the • workers in 
the defense industries are going to 
be able to spend all of their money. 
He says: ‘Their total purchasing 
power will become so large that they 
will have to consider the question 
of how their own incomes are to be 
spent... The extra income that 
labor will earn can be spent correct
ly on food, clothing, education, me
dical care, sports, entertainment, and 
works of charify.’ ”

“A serious problem indeed, my 
boy, and very intelligently answered, 
if I may say so. The workingman 
should be on guard against the risk 
of over-indulgence in luxuries that 
would interfere with the national 
defense effort.”

“But, father, doesn’t it always 
happen that prices rise faster than 
wages?”

“Hmmm. I seem to remember 
something to that effect from my 
university training.”

“And if the workers aren’t get
ting enough now for adequate cloth
ing, food, medical care and educa
tion, how will they be able to con
tribute to works of charity when 
prices go up and their real wages 
go down?”

“Now, Luther, this is going too 
far. Do you mean to tell me that 
a man like Walter Lippmann, a man 
with his feet on the ground and 
with a keen grasp of the vital is
sues confronting our nation, could 
have misunderstood his economics?”

“Pop, you said it.”

Poor Specimens
“Your parson seems to be a very 

dogmatic sort of man, Mr Verger.” 
■“No, not very; he’s only got two, 

and both of them’s mongrels.” ‘
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
(Tąsa)

Juras nejučiomis pasidavė tai srovei, 
plėšė nuo stulpų, šventoriaus mūro krikš
čionių plakatus, skelbimus, klijavo saviš
kių, bėgiojo po kaimus su glėbiu prokla
macijų. Dėl to pati negalėjo nei ramiai 
miegoti, nei vietos rasti, kaip ji sakė. 
Kartą jis grįžo su prabalnotu smakru ir, 
prispirtas Monikos, išsisukinėjo, kad pa
slydęs ir susimušęs. Ji žinojo, kad vyras 
meluoja, ir prašė jį, prašė:

—Nežinau, ko tu ten lendi, ar manęs, 
vaiko neturi! Kam tau susidėt, dar išveš 
į katorgą. Negausim žemelės, tikėk ma
no žodžiais.

—Šneki,—į katorgą! Tu vis, Monikut, 
manai, kad tebėr caras. Jei taip kaip tu 
būtų Lietuva sėdėjusi, tik nesikišk, ne
lįsk, tik Vajėzau Marija,—ir šiandien po
nai mus į šunis mainytų! Tegul pabando 
žemės neduot, mes tuojau—revoliuciją!

IV
Sužinojo Višinskynės kumečiai ir ap

linkiniai bežemiai, kad matininkai ir re
formos komisijos nariai iš apskrities 
miesto į jų padangę atklydo. Pirmiausia 
jie be pasigailėjimo griebę didžiausią 
Sarmantų krašte dvarą—Pamituvį. Po 
kelių dienų žemę gabalais supjaustę, nu- 
tupdę ežiaženkliais ir naujus valstiečius 
įkurdinę.
' Kaip apie negirdėtą naujieną pasako
jo vieni kitiems apie matininkų darbus, 
kiti smalsumo pagauti jojo, ėjo pėsti ir 
važiavo pasižiūrėti Pamituvio dalinimo. 
Ponas savininkas jokiu būdu iš pradžių 
nenorėjęs pripažinti valdininkų popierių 
ii’ planų, pas save neįsileidęs, net mati
ninkui paprašius atsigerti, liepęs šulinius 
užrakinti, šunis paleist. Bet kai po lan
gais ermyderis nesiliovė, kumečiai pa
tys, be matininkų pagalbos, šoko geriau
siomis dirvomis apsirūpinti, ponas verk
damas į rūmus komisiją pasikvietė. Pa
sikvietęs taip geras buvo, kad matinin
kai nuvaišinti lenkišku duosnumu jau tą 
dieną nieko pro savo žiūronus nematę. 
Žemė, kurios atvyko dalinti, iš po ma
tininkų kojų pabėgusi. Komisija tris die
nas kalakutus valgiusi, o privalgiusi vis- 
vien dvarą padalinusi.

Višinskynėje su nekantrumu laukė ko
misijos. Jarmala, kuris visą laiką, rodos, 
ir tikėti nenorėjo, kad ir jo ponų dvarą 
apkarpys, staiga žmonių akyse suminkš
tėjo. Taip suminkštėjo, kad prieš pat Pa
mituvio išdalinimą liepė sušaukt kume
čius ir bežemius į svarbų pasitarimą. Ne
girdėjo tokios naujienos žmonės, kad jų 
prireiktų ponų pasitarimams.

Kumečiai ir dvaro laukus supą smul- 
4 kūs žemdirbiai susibūrę rūmų kieme, er

zėjo, rūkė, šnekučiavosi smalsumo pa
gauti, bet niekas nesiryžo įspėti, ką gra
fo įgaliotinis jiems pagiedos.

Jarmala išėjo su manifestu. Pakalbė
jęs gerą valandą, kaip grafas juos mylė
jęs, kaip gerai, taikiai, gražiai, palyginus 
su kitais dvarų valdytojais jis tvarkęs 
kumečių gyvenimą, visus grafo nuopel
nus ant delno sudėjęs, pranešė, kad ly
giai kaip kumečiams, taip ir vietinių kai
mų sklypininkams ponas šituo raštu 
siunčiąs didelę malonę. Grafas supran
tąs, kad dabar kiti laikai, suprantąs ir 
Lietuvos valdžią, jai pritariąs visa širdi
mi, tik jis netikįs, jog parceliacija, dvarų 
plėšymas atneštų naudą patiems žemdir
biams. Gali taip atsitikti, kad svetima 
kariuomenė, svetimas kraštas, įsikiš pa-. 
matęs, kaip neprotingai daro . Lietuvos ’ 
valdžia, naikindama seną, gerą tvarką, 
—vietoje sočių, aprūpintų kumečių, pa
leisdama elgetas, įkurdindama juos pli
kuose sklypuose. Grafas mano, kad leng
vai žemę įgiję, veltui ją žmonės gavę, 
greitai jos ir neteksią. Tokiems grafas 
labai draugiškai patartų statytis namus 
ant ratukų, kad galima būtų juos nusi
vežti, seniems šeimininkams grįžus.

Perspėjanti, pamokanti ’ Jarmalos kal
ba sujudino žmones. Vieni juokėsi, kiti 
ėmė plūsti grafą, murmėti, tarpusavy 
ginčytis. Bet patį svarbiausią Jarmala 
tik ruošėsi pasakyti. Ir vėl, apibūdinęs 
grafo tėviškos rankos duosnumą, krikš
čionišką jo meilę kumečių ir valstiečių 
atžvilgiu, pakeltu balsu ūkvedys prane
šė, kad pats grafas žemę dajinsiąs. O kas 
ją gaus—jokia valdžia negalės iš to at
imti, nes žemės perleidimo dokumentuose 

paties pono ranka bus pasirašyta. Žemę 
bus galima įgyti pagal susitarimą, kas
met už ją dalimis išmokant. Tik tokioje 
žemėje galėsią žmonės ramiai arti ir sėti.

Įaudrino, sukiršino „kumečius ir beže
mius grafo manifestas. Nieko negaišda
mi kaikurie po grafo popieriais ruošėsi 
rašytis. Dalis svyravo, lūkuriavo. Tačiau 
maža beliko tokių, kurie tą dieną būtų 
ėmę žemės, jei Lietuvos vyriausybė bū
tų jos davusi. Daugeliui tikrai abejotinas 
pasirodė valdžios duosnumas. Neaiški vis 
dar buvo ir ta nepriklausomybė. Dažnas 
kaip dainos melodija ja persiėmė, bet žo
džių nesuprato. Juo labiau, kad pats Jar- 
mala per savo ištikimuosius tuos abejoji
mus didino, skleisdamas paskalas, kad 
ponaičiai atjos iš Varšuvos ir visus pa
kars, kurie drįs grafiškose dirvose įsi
kurti.

Tik maža saujelė tvirtai nepasidavė 
grafo kilpai. Tarutį, kaip kovotoją už 
nepriklausomybę, užgavo didėjąs nepa
sitikėjimas saviškių valdžia ir jos dar
bais. Su delegacija jis į apskrities mies
tą nuvyko. Kaip delegatas, grįžęs kume
čiams kalbėjo:

—Kvailiai! Padarys jums grafas ka
pų reformą. Lenkų legijonuose prieš Lie
tuvą eina,—valdyboje sužinojome. Pa
brango ne jo žemė, o galva. Su pačiu 
pirmininku kalbėjome, ir ką pasakė?— 
Nė pėdos sąslavyno grafui!

Toji naujiena parovė daugelio anksty
vesnius nusistatymus gera valia su grafu 
derėtis, o Jarmalai, sakytum, stačiai į 
nugarkaulį peilį įsmeigė. Ne toks sta
tus, augštas jis buvo—dingo ponelio pui
kybė. Šiltomis delegacijos pėdomis ir jis 
į apskrities valdybą išdūmė, o kai grįžo, 
atrodė, ten tris dienas baliavojęs,—iš
blyškęs, sumenkęs. Staiga pasidarė su
kalbamesnis, prieinamesnis — pats di
džiausias demokratas.

Matininkams ir komisijai į Višinskynę 
atvykus, Jarmala netikėtai juos sutiko 
—net lietuvišką vėliavą prie dvaro vartų 
iškėlė. Tik per skubą spalvas sumaišė. 
Vos su druska ir duona, kaip vestuvinin
kų, dalintojų nepasitiko. Kai 
kastuvas išvertė Višinskynės 
velėną—Jarmalos įgaliojimo 
valdžia pasibaigė. Jis pasijuto 
bežemis. Tačiau negalįs nusiskųsti blo
ga uosle, plikbajoris jau ėmė uostinėti, 
kaip savo galią prailginti. Jeigu ne galią 
—tai nors įtaką.

Iškilmingos dienos prasidėjo kume
čiams, bežemiams ir reformos vykdyto
jams. Jarmala ne tik rūmų duris valdi
ninkams atvėrė, įvedė juos į buvusias šo
kių sales, į dulkėmis apsnigusius, seniai 
šildytus, pliušu išmuštus grafų miega
muosius. Sunkiai dundėjo rūmų parke
tu matininkų žingsniai.# Tą patį vakarą 
ilgai miegojusiu fortepijonu lakstė ne
be grakštūs, balti, permatomi, tarytum 
stearino žvakelės, grafaičių pirštai, iš- 
spausdami atdūsingus Šopeno noktiur
nus, bet iš po žemėtos, gyvaplaukiais ap
žėlusios letenos tarškėjo kažkas panašu 
į klumpakojį. Netoli muzikanto dvi mer
ginos ruošė stalą. Neseniai pasiųstas į 
miestelį raitas bernas grįžo nupirkęs gė
rynių. Jarmala, apvedžiojęs komisijos 
narius po tuščius, didžiulius rūmų kam
barius, karštai pritarė tai mirlčiai, kad 
būtų galima su laiku čia atidaryti žemės 
ūkio mokyklą ar panašią įstaigą, nes 
esą sveiki dar šiltadaržiai ir retos aug
menijos parkas.

Svečiai buvo susodinti vaišėms. Laiki
nas dvaro šeimininkas kaip įmanydamas 
jiems patarnavo. Dėdamasis audringu 
demokratu ir patrijotu, jis tuoj pasiūlė 
išgerti už nepriklausomybę, bet paprašė 
sėdintį prie fortepijono matininką* pas
kambinti himną. Ir taip, visi įšilę, deši
nėmis iškėlę grafo paliktas taures, kai
rėmis laikydami rūkstančius papirosus, 
su vis didėjančiu entuziazmu laistydami 
švarkų atlapus spiritu, sustojo žemės re
formatoriai giesmei. Matininkas vis ne
atrado parankaus klavišo atbudusios 
tautos garbei ir vienu pirštu pamaigęs 
šen bei ten, perėjo į valsą.

Triukšmas, nuo vokiečių okupacijos 
negirdėta muzika ir daina patraukė ku- 
metynių žmones, kurie, kaip ir grafo lai
kais, nedrįso prisiartinti, kur ponai link- 

...sminosi. šnekėjosi: ......
• (Bus daugiau}

Penktas puslapis

Monongahela, Pa
—Į

1-30-41--  8

LAISVES

ŠOKIAI—GERA MUZIKA-IŽANGA 15c

A. Klimaitė ir A. Višniauskas dainuos solus -
žemom kainom bus išpardavimas įvairių sudovanotų daiktų

ŠOKIAI—GERA MUZIKA-IŽANGA 20c

ffitOVA
BF a i i n c o a i

atgal Amerikon 
Lietuvoje paėjo 
Buvo bedarbis 
Giminių turėjo 

bet jau keletas

pirmasis 
laukuose 
popierių 
toks pat

Bazaras prasidės 7 v. vak

Dainuos Brooklyno Aido Choras
Išpardavimas įvairių maisto produktų už žemas kainas

rnOfiffiMWcOwN

Daugybe sudovanotų daiktų bus išparduoti nepaprastai 
žemom kainom. Dalyvaukite bazare ir pasinaudokite pro

ga įsigyti gerų daiktų žemom kainom.

Mirė Lietuvis.
Sausio 28 dieną pasimirė 

Ignacas Jurkšis, kuris vadin
davosi Charlie Urbon. Palai
dotas Monongahelos kapinėse 
sausio 30 dieną. Buvo 09 me- 

. tų amžiaus. Pirmą sykį atvy
ko į šią šalį 1898 metais ar 
1899 m. Buvo išvykęs į Lie
tuvą ir grįžo 
1907 metais, 
nuo Kauno, 
nuo 1933 m. 
brolį Vincą,
metų tam atgal jį rado Chica
go.) negyvą.

Ignacas mirė širdies liga. 
Pinigų neturėjo, tai graborius 
palaidojo County (pavieto) 
kaštais. Į kapines palydėjo 
pažįstami. Palaidotas be jo
kių bažnytinių apeigų.

Apie dvidešimt metų, atgal 
Jurkšis dirbo West Frankfort, 
Ill., anglies kasykloje.

Jeigu kas iš jo pažįstamų 
norėtumėte gauti daugiau ži
nių apie velionį, kreipkitės 
šiuo adresu: John Adomaitis, 
1039—4th St., Monongahela, 
Pa.

Labai dėkavoju tiems, kurie 
padėjo velionį palydėti į ka
pines, o gabiausia grabnešiam 
ir tiem, kurie davė mašinas 
palydėjimui.

O tu, Ignacai, ilsėkis šios 
šalies žemelėje.

J. Adomaitis.

BAZARAS

Japonai, Sako, Nesikištų Į 
Amerikos Karą Europoj
Tokio. — Net jeigu Ame

rika eitų karau prieš Vo
kietijų ir Italiją, japonai 
vengtų karo su Jungtinė
mis Valstijomis, pareiškė 
Japonijos užsieninis minis- 
teris Matsuoka.

Jis sakė, jog Japonija su
mezgė b e n 4 radarbiavimo 
sutartį su- Vokietija ir Ita
lija svarbiausiai tuo tikslu, 
kad “vokiečiai ir italai pa
dėtų Japonijai sutvarkyt 
jos santikius su Rusija.”

Le.VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandąuskai

UNDERTAKER

Central Palace
18 Manhattan Avenue Brooklyn, N. Y

(vienas blokas nuo Broadway)

vasario-February 14

Vasario-February 15
337 Union Avėnue 

Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Bazaras prasidės 5 v. vak

Dainuos Elizabetho Bangos Choras

A LIBERAL 
ALLOWANCE 
for your 
OLD WATCHI Vasario-February 16

VAIKŲ DIENAMISS AMERICA
17 Jnwols 

$3375 Nuo 1 vai. iki 5 vai. po piety

AMBASSADOR

Bus duodamos vaikam dovanos ir bus muzika šokiams.
VAKARE TĘSIS SUAUGUSIŲ BAZARAS

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173

Duodame

Pirmyn Choras iš Great Neck
VISUOTINAS IŠPARDAVIMAS VISŲ DAIKTŲ

ŠOKIAI—GERA MUZIKA-IŽANGA 20c
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Bostono ir Ap iei i n kės Žinios

radio

Svarbus Pranešimas

50c

35c

vyras,

Jaunutis.

Hartford, Conn
Rengia L. D. S. 50 Kuopa

Įvyks Sekmadienį

VasarioNashua, N. H

February, 1941

Dabar apie LDS 128 kuo-

praneša, 
bendras 
atlaikė

25c
GOc 

$1.50

dar- 
lais-

buvo palaido- 
bažnytinėmis 

šv. Benedikto

muzika.
Feb. 9, radio 
stotį W0RL,

$3.00 
35c 
25c 
15c

ir 
Da 
va- 
100 
vie-

gerai patiko.
Laisvės Cho-
gerai gyvuoti
Reikia ištar-

Maskva.— Dabar Sovietų 
Sąjungoj 110 tūkstančių 
studentų mokinasi į gydyto
jus universitetuose ir medi
cinos institutuose. Juos mo-

ir paskui 
pianu, 

buvo

£ Privažiuot auto: Jamaica Ave., Hillside Ave arba Union Turnpike iki Springfield 
Blvd.; Jamaica Ave. iki 221st St. Eleveiteriu: Jamaica line iki Sutphin Bld.

.u Queens Village bus, 8 Ave. Subway iš Brooklyn ir Queens iki Jamaica paskutinės 
stoties—169th St. Paimt Queens Village buą ir Išlipt ant 221 St.

WATCH MAKER

Keliaujantiems į Floridą
Keliaudami į saulėtą Floridą, visada sustokit pas

Mūsų kainos daug žemesnės negu kitur. Mūsų vieta yra 
žinoma kaipo

Marin’s Inn, Route No. 1
4 MILES NORTH OF EAU GALLIE, FLORIDA

WALTER MARINA
Pas jį būsite maloniai priimti, gausite gerą maistą, 

, visokių gėrimų ir švarius kambarius nakvynei.

Puikios Jūrų Maudynės
Patogi vieta žuvavL'nui, medžioklei ir ramu pasilsėt.

“Kurčias Žentas” ir “Aš Numiriau”
Vaidins Lietuvių Liaudies Teatro Aktoriai po vadovyste Aldonos Šertvietytės

PHILADELPHIA, PA.
CINEMA ART THEATRE 

6th ir Poplar Sts., Tel. Lom. 6281
Naujas Sovietų Juois

‘GREAT BEGINNING’
Nuo 2 vai. po pietų; vakarais 

nuo 7 ir 9:30

Šeštas puslapis

Lietuvių Radio Korp. Pro
gramos:

šeštadienio, Feb. 8, 
programa per stotį WORL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9 vai. 
ryte bus sekanti:

1. Klausimai ir atsakymai 
reikale grožio.—Caroline Cas
per ir Valentina Minkienė iš 
So. Bostono.

2. Dainos ir
Sekmadienio,

programa per
920 kil., 9:30 iki 10:30 ryte 
bus sekanti:

1. Royal Sercnaders orkes
trą iš Bostono.

2. .Harmonijos Grupė iš So. 
Bostono, • vadovaujant Elenai 
Žukauskaitei.

3. Smuikininkės Albina An
tanavičiūtė iš Waltham, ir 
Irena Paltanavičiutė iš South 
Bostono.

Steponas Minkus.

Ar Girdėsi, Stasy, Mes Pinigų 
Neduosim!

“Keleivis“ No. 5 
kad sausio 26 d. jų 
frontas Worcestery
konferenciją. Toje konferen
cijoj suvažiavo net 200 dele
gatų ir per 3 valandas kai tik 
išrinko prezidiumą. Kas nai
viausia, tai tas, kad minėtas 
suvažiavimas nepriėjo prie jo- 
ko susitarimo, o tik išrinko 
komisiją, kuri irgi per porą 
metų neprieis prie jokių re
zultatų.

Kas juokingiausia iš tos 
konferencijos, kad joje daly
vavo 200 delegatų, o reikia 
nepamiršti tai, kad čia didžiu
moje buvo suvažiavę advoka
tai, buvę konsuliai ir biznie
riai. Na, o kada tokiam 
“svarbiam“ reikalui rinko au
kas, tai surinko apie $40. 
Reiškia, kiekvienas delegatas 
aukavo net po 20 centų! Vie
nok šie politikieriai per savo 
laikraščius susirietę maldau
ja iš darbininkų aukų. Jie 
sako, kad čia labai svarbus 
reikalas, kad pabėgėliai ba
dauja ir jiems reikalinga sku
bi pagalba. (“Draugo“ ben
dradarbis rašo iš Vokietijos, 
jog esą ir tokių, kurie atbėgę 
į Vokietiją tik su maudymosi 
kostiumais). Jeigu tokią pi
niginę pradžią padarė šis su
važiavimas, tai galima tikėtis, 
fabrikų darbininkai, kad “au
kaus“, tai “aukaus“. Kitas ga
li net nikelio nesigailėti.

Kadangi tame suvažiavime 
figūravo “Keleivio“ leidėjas 
Jurgis Gegužis, tai, matomai, 
jis pakartojo tą savo seną po
sakį : “Ar girdėsi, Stasy, mes 
niekam neaukausime nei cen
to.“

Sausio 19 d. (tik savaitė 
prieš augščiau minėtą smeto- 
nininkų fronto suvažiavimą) 
ALDLD 2 k p. moterų skyrius 
turėjo surengęs vakarienę, tik
slu, kad pasiųsti kelis dolerius 
su pasveikinimu “Laisvės“ šė- 
rininkų suvažiavimui. Paren
gimas buvo beveik negarsin
tas. Gi iš “Laisvės“ jokio 
specialio paraginimo nebuvo. 
Visi gerai žinome, jog “Lais
vė“ gyvuoja jau 30 metų 
jai jokis badas negręsia. 
reikia priminti, kad šioje 
karienėj • vargiai buvo 
žmogių ir joje nebuvo nei
no biznieriaus. Bet “Laisvės“ 
šėrininkų suvažiavimą drau
gai pasveikino ne su apie 40 
dolerių, bet su 43 dol. su cen
tais!

Tai ve, kokis yra skirtumas 
tarpe jūsų ir mūsų. Jūs suva
žiavę mokate pasirodyti tik 
su liežuviais, bet ne su dole
riais. Lietuvos ponams už
trūko karvutė, iš kurios jie 
taip saldžiai gyveno, kai ka
da užtruks ir jums!

Mirė Antosė Kvedaravičienė
Sausio 20 d. miesto ligoni

nėj, pasimirė Antosė Kveda
ravičienė, ALDLD 2 kp. narė. 
Velionė visai mažai sirgo, tad 
mažai kas ir žinojo apie jos 
ligą ir mirtį. Velionė buvo 66 
metų amžiaus.

.Pastaraisiais laikais Antosė 
tankiai lankydavo mūsų susi
rinkimus ir’^Ausiai atkodavo

Penktadienis, Vasari© 7»* 1941

įvairiems reikalams. Ypatin
gai gausiai aukavo Ispanijos 
kovotojams.

Prisimenu, kada aš pirmi
ninkavau viename ALDLD 2 
kp. susirinkime ir vienas drau
gas pakėlė klausimą, jog bū
tų gerai, kad mūsų kuopa pa
aukotų kelis dolerius Ispani
jos kovotojams. Paaiškėjo, 
kad kuopos kasoj pinigų nė
ra ir nėr iš ko aukauti. Drau
gė Kvedaravičienė atsistojus 
sako: “Aš aukauju $10. Kas 
daugiau?“ Na, ir tame susi
rinkime mes sumėtėme $18.

Taipgi Antosė buvo nuola
tinė “Laisvės“ skaitytoja.

Velionė mirė nuo plaučių 
įdegimo. Paėjo iš Lietuvos, 
Varniškių kaimo, Griškabū
džio- parapijos. Paliko dide
liame nuliūdime So. Bostone 
du broliu: Joną ir Bronislovą, 
abu laisvi ir žygiuoja sykiu su 
susipratusiais darbininkais.

Lai būna lengva Antosei 
šios šalies juoda žemelė, o 
broliams daugiau ištvermes 
tęsti jų sesutės nebaigtą 
bą iki visa žmonija bus 
va!

Sunkiai Serga.
Nenuilstančią mūsų darbuo

toją ištiko nelaimė. Sausio 
10 d. draugė šurilienė nuo 
antro aukšto krito laiptais že
myn ir labai pavojingai susi
žeidė galvą. Kadangi drg. 
Šurilienė viena buvo namie, 
tai įvykus nelaimei niekas ne
pribuvo jai į pagelbą. Per tai 
labai daug kraujo nubėgo iš 
galvos. Daktarui Repšiui pri
buvus ir suteikus pirmutinę 
pagelbą, vėliau buvo nuga
benta į miesto ligoninę, kur 
pilnai buvo apžiūrėta ir gavo 
poilsio. Dabar draugė šurilie
nė randasi savo namuose, 5 
Mercer St., So. Bostone.

šiuos žodžius rašant, lan
kiau’ draugę šurilienę, bet da 
blęgai jaučiasi. Daugiausia 
skundžiasi krūtinės ir galvos 
skaudėjimu. Draugai-gės, tu
rėdami liuoso laiko, atlanky
kite ligonę.

kui, kad tik pasigauti kokį ak
torių ir pasveikinti už puikų 
sulosimą.

Po lošimo Laisvės Choras 
po vadovyste V. Visockio su
dainavo kelias dainas, kurios 
irgi publikai 
Kai atrodo, tai 
ras vėl pradėjo 
ir plačiai veikti.
ti b/avo Laisvės Chorui ir jo 
mokytojui V. Visockiu i. Lo
šėjai, nepamirškite savo ro
lių, ba kai girdėtis, tai neuž
ilgo jums teks važiuoti ir į 
kitus miestus parodyti savo 
gabumus. Tai reiškia, kad 
jūsų darbas dar neužbaigtas.

Po lošimo ir dainų didžiu
ma žmonių nuėjo į choro sve
tainę, kur choras buvo paruo
šęs užkandžių ir gėrimų dėl 
lošėjų ir choristų. Bet kadan
gi ir svečių dikčiai prisirinko, 
tai choras ir juos pavaišino 
tais užkandžiais. Charles Ar- 
rison nupirko kvoderinę bač
kutę alaus, o Stasys Beržinis 
prisidėjo su keliais svarais 
mėsos ir duonos.

Tai taip visi draugiškai pa- 
silinksminom ir vakarą užbai- 
gėm smagiai.

Žinios iš Streiko
Underwood - Elliott Fisher 

dirbtuvės darbininkai jau sep
tynios dienos kai streikuoja. 
Visi streikieriai laikosi geros 
vienybės streiko lauke. Iš 
su viršum 4,000 darbininkų, 
daugiau negu pusė išėjo strei
kam

Jokia unija nevadovauja. 
Bet darbininkai išsirinko ko
mitetą, kuris veda derybas su 
dirbtuvės savininkais.

Pirmadienį, 3 vasario pa
sirodė, kad dar daugiau dar
bininkų dedasi prie streiko. 
Reikalauja, kad kompanija 
pakeltų algas, kad mokėtų 
bonus ir kad užmokėtų už va- 
kacijas.

„Bet kai visuose streikuose, 
taip ir šitame atsiranda daug 
dar ir bailių arba nesusipra
tusių darbininkų, kurie atlie
ka (sužiniai ar ne) streiklau- 
žišką darbą, neprisidėdami 
prie streiko. Labai nemalonu 
matyti, kad *ir iš lietuvių, dir
bančių tame fabrike didžiu
ma vis dar neprisideda prie 
streikuojančių darbininkų. O 
kai streikieriai laimės dau
giau uždarbio, tai ir jiem ta
da bus geriau, džiaugsis tuo 
laimėjimu. O dabar bijo eiti 
į streiką, kad tą laimėjimą 
greičiau atsiekus.

ba
keli

Lai-

Kas Pas Mus Veikiama
Sausio 25 d. Laisvės Cho

ras surengė šokius dėl Meno 
Sąjungos naudos, žmonių 
vo nedaug, bet visgi liks 
doleriai dėl LMS.

Vasario 2 dieną taipgi
svės Choras turėjo savo meti
nį teatrą, tai yra perstatė 
“Mieganti Liaudis“ ir kome
diją “šalaputris“. Lošimas pa
vyko gana gerai. Publika bu
vo užganėdinta. Po lošimo 
žmonės tik ifmWi'aplin-

Pasirodo, 
biskį 
tre: 
Pru- 
pra- 
Pa-

Nelaboji Mirtis.
nelaboji 

išplėšė iš Hartfordo lie- 
tarpo jauną, vikrų ir 
energijos veikimui vai- 
Joną Smitkų, 31 metų 

Pasimirė po trum- 
dide- 
brolį 
tapo 

tėvus

Sausio 31 dieną 
mirtis 
tuvių 
pilną 
kiną,
amžiaus, 
pos ligos. Jonas paliko 
liame nuliūdime savo 
Alfonsą (kuris nesenai 
paimtas į armiją) ir
(nežinau, ar abudu dar gy
vi), kurie gyvena Lietuvoje ir 
dar daugiau tolimesnių gimi
nių. Velionis buvo Amerikoj 
gimęs, bet Lietuvoje ’užaugęs. 
Taigi tarpe lietuvių daugiau
siai ir dalyvavo.

Jonas mėgdavo ir muziką. 
Atvažiavęs iš Lietuvos pradė
jo mokintis grajyti ant smui- 
kos, bet tą metė 
ėmėsi mokytis grajyti 
Tas jam sekėsi ir jau 
gerai pramokęs.

Velionis buvo veiklus 
tik gaila, kad tas jo visas vei
kimas buvo atkreiptas prieš 
savo klasę — prieš darbinin
kų klasę. Jonas, kaipo tikin
tis žmogus ir 
tas. su visomis 
ceremonijomis 
kapinėse.

Ilsėkis, Jonai, ant visados 
šaltoje Amerikos žemelėj. O 
broliui Alfonsui ir kitiems gi
minėms reiškiu giliausią už
uojautą nuliūdimo valandoje.

Visur Dalyvavęs.

Iš Mūsų Miesto Žinutės
Nors nelabai smarkiai, bet 

vis tiek po biskį mes krutame. 
Štai vasario 1 dieną įvyko su
sirinkimai Lietuvių Literatūros 
Draugijos 42 kuopos ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
128 kuopos. Kaip jau žino
ma, abi kuopos laiko susirin
kimus tą patį vakarą — viena 
pirma, kita paskui. Taip su-

taupome laiko ir išlaidų. Tik 
negerai, kad kai kurie nariai 
nesusirenka laiku, pavėluoja. 
Reikia pasitaisyti.

Pirmiausia buvo laikomas 
susirinkimas LLD kuopos. Iš
duotas raportas iš visų perei
tų metų veikimo,
kad'mes naŠviečiai po 
krutame. Buvo surengtos 
jos prakalbos — Mizarai, 
sei.kai ir Šolomskui. Visos 
kalbos nusisekė gerai,
skleista nemažai apšvietos. 
Nemažai išplatinta literatū
ros. Buvo suruoštos dvi va
karienės, kurios davė kuo
poms pelno. Buvo surengtas 
vienas teatras, kurį sulošė 
norwoodi,ečiai. Tas parengi
mas irgi davė pelno. Iš kuo
pos iždo buvo išaukota viso
kiems darbininkiškiems reika
lams $33.30. Pagal mūsų ko
loniją, tai nelabai blogai. Ka
da čia buvo sudarytas bend
ras frontas iš visokių pakrai
pų žmonių gelbėjimui vilnie
čių, mūsų kuopa turėjo 3 at
stovus. Dėl vilniečių tas ben
dras frontas sukėlė $555.55. 

'Tai buvo geras našviečių pa
sirodymas. Ar tas aukas vilnie-1 
čiai gavo? Eina paskalos, kad 
tos aukos buvo sunaudotos ne 
tam, kam buvo renkamos, bū
tent, jas sunaudojo darbinin
kų priešai. J

Kuopos valdyba šiems me
tams pasiliko ta pati. Buvo 
skaitytas laiškas' nuo Naujo
sios Anglijos Pažangiųjų Lie
tuvių Tarybos, kuri steigia ra
dio valandą. Laiškas priim
tas, radio tvalanda užgirta ir 
tam tikslui kuopa paaukojo 
du doleriu. Antras laiškas 
buvo skaitytas nuo mūsų dien
raščio “Laisvės“ kas link ba- 
zaro. Nutarta paaukoti dėl 
“Laisvės” bazaro iš kuopos 
iždo $2.50. Ant vietos dar 
draugai ant blankos suaukojo 
$1.75. Taipgi nutarta pasvei
kinti “Laisvės“ šėrininkų su
važiavimą — nors pavėluotai, 
bet visgi geriau, negu niekad. 
Tam tikslui iš iždo paaukota 
$2.50. Visokiame susirinki- 
me dėl “Laisvės“ paramos su
kelta $6.75. \ Gal bus ir dau
giau sukelta. Vadinasi, mes 
remiame savo įstaigą.

Pakeltas klausimas apie 
Apšvietos Fondą. Pasirodė,' 
kad ir šiai įstaigai finansinė, 
paramai reikalinga; Tad ir ši
tam brangiam tikslui nutarta 
paaukoti $200.. Tai matote, 
kaip mums rūpi visas mūsų ju-h 
dėjimas.

šiemet vėl esame pasiryžę 
darbuotis. Mūsų kuopa jau 
turi vietą paėmus net dėl tri
jų piknikų. Pernai buvo pa
vėluota, tai šiemet pasiskubi-j 
nome. I

Buvo pakeltas klausimas 
apie korespondencijas iš mū
sų kolonijos. Korespondenci
jų labai mažai tepasirodo. 
Nutarta dalykus pataisyti ir 
draugai pasidalino, kas apie 
ką rašys. Tai pagirtinas ta
rimas. Tiktai, draugai, atsi
minkite, kad tą nutarimą ‘rei
kia pravesti gyvenimam

pos susirinkimą. Iš raportų 
pasirodė, kad kuopa po biskį 
auga, šiemet turime pasidar
buoti, kad kuopą dar dau
giau padidinus nariais. Ir šia
me susirinkime pirmininkas 
perstatė du nauju nariu. Vi
sas veikimas šios kuopos eina 
bendrai su LLD kuopos veiki
mu. šiems metams kuopos 
valdyba pasiliko ta pati.

Finansų' sekretorius rapor
tavo, kad visi nariai gerai mo- 
kasi duokles. Tik .nusiskun
dė, kad turįs kliūčių su išrin
kimu duoklių iš narių, kurie 
nelanko kuopos susirinkimų. 
Tas padaro išlaidų. Tokių iš
laidų jis turėjo $5 ir prašė 
kuopą jam apmokėti. Nutar
ta jam apmokėti.

Nutarta surengti paskaitą 
apie sveikatą. Prie to bandy
sime gauti ir kalbėtoją. Tė- 
mvkite pranešimus spaudoje.

Kiek Medicinos Studentų Ir 
Profesorių Sovietuose

kiną 11 tūkstančių ir 500 
profesorių ir padėjėjų.

London. — Nuo šių metų 
pradžios anglai besigindami 
nukirto žemyn viso 30 vo
kiečių orlaivių, o savo pra
rado tik vieną lėktuvą, sa
ko anglai.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru .....................................
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ...............................
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............................. $1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga ..... ,....................................$1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais .. -..............................$1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta .............................

Lengvas būdas išmokt angliškai
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos ...... ...........
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .....

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už ............

M. žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

Jau 25 metai taisau laikrodėlius ir kas tik 
priklauso prie auksoriaus. Mūsų ilgų metų 
patyrimas jrodo, kad atliekame gerą, darbą.

Parduodu visokių išdirbysčių laikro
džius ir žiedus už žemą kainą.

Draugijom bei organizacijom, kaip tai baza- 
ram ir tt., duodame specialu nuolaidą. Kam 
neparanku pas mus atvažiuoti, pribfinam | 
namus ant pašaukimo j bile vietą Brooklyn© 

ir Queens.
T Kreipkitės pas mus, o būsit pilnai patenkinti, nes pas mus gausit
'•% pigiau, negu bile kur kitur. Persitikrinkit.
I V. KAZEL-KAZLAUSKAS

į 221-03 JAMAICA AVE. QUEENS VILLAGE, L. I.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis, krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

DVI JUOKINGOS KOMEDIJOS

S. LENGERDAITE 
Tamošiaus duktė—“Kurčiam Žente*'

N. BUKNIENf:
Kristinos rolėje—“Aš Numiriau”

AMERICAN LABOR PARTY SVET.
4714—5th AVENUE (Priešais Sunset Teatro, tarpe 47 ir 48 gatvių) BROOKLYN,'N. Y, 

Važiuojant B. M. T. Linija, išlipkite ant 45th St. stoties

N. PAKALNIŠKIS 
‘ Stepo rolėje—“Aš Numiriau”

P. GRABAUSKAS 
Debesolio rolėje—“Aš Numiriau”

J. LAZAUSKAS 
Vaįiallo rolėje—“Aš Numiriau”

Taipgi vaidinime dalyvauja M. Stakoff ir G. Klimas. Meninę dalį programos iš
pildys Brooklyno Lietuvių Stygų Orkestrą.

Hat Check 50c. Šokiam gros G. Kazakevičiaus Orkestrą.
Durys atdaros 4 v. po pietų. Vaidinimas prasidės 8 v. v.

Kviečia KOMITETAS.



Aleksandras Korizis, Graikijos bankie- 
rius, užėmęs mirusiojo premjero 

. Metaksas vietą.

Front St. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Vėliau seks šokiai. Įžanga 35c. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. (31-32)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp., Rusų ii* Ukrainų 

IWO kp. ruošia koncertą ir šokius 
vasario 9 d., Liet. Svet., 851 Hollins 
St. Pradžia 7:30 v. v. Kviečiame vie
tinius ir Iš apylinkės dalyvauti. — 
Komitetas. (31-33)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 9 d. vasario, 2 vai. po 
pietų, 1221 Blair Ave. pas Kupstie
nę. Kviečiame narius dalyvauti,• nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

(31-32)

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Rašo Mikas Kirkilas, prieš 

pereitą pasaulinį karą gyve
nęs Amerikoj, Binghamton, N. 
Y. Jo duktė ir žentas Kas- 
travickai, gyvena Johnson Ci-

duok ir gana.
Prašau atsiust laišką. Aš 

taip išsiilgęs jūsų, taip norė
čiau pasimatyti. Sudiev, ma
no numylėti! ,

Mikas Kirkilas,
Gailiūnai, Pušaloto pašt.

Lapkričio 2Š d., 1940.

Lowell, Mass

kad 
ne Smetonos šalis, kur 
buvo nelaikomas U Z

neikaitei. Įžangos nei kolektos ne
bus. Kviečiame visus. — Komisija.

(31-32)

HILLSIDE, N. J.
25 metų ALDLD gyvavimo 

kakties parę rengia 200 kp. Atsi
bus 9 d. February,. 1941 m., Polish 
American Citien Club, 400 Bloy St., 
Hillside, N. J. Bus puiki vakariene 
ir gėrimo per vakarą. Įžanga $1.50. 
Bus svečių iš Lietuvos. — Kviečia 
Rengėjai. (31-32)

su-

XOE

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

ant visados. Gi 
sunkiai. Užaugi- 
o palikau vienas

Kai buvo Juo-

Mieliausia dukrele Birute ir 
žentelis Petras!

Labai senai aš sava ranka 
berašiau jums laišką. Vis pra
šydavau Emilijos, kad ji pa
sveikintų jumis nuo manęs. 
Dabar rudens ilgi vakarai, yra 
daugiau liuoso laiko, tai ra
šau,—nors akys jau nebetaip 
gerai mato, o rankos dreba. 
Išsiilgau aš jūsų. Liūdžiu, 
trokštu pasimatyti, bet gal bus 
veltui mano troškimas ir aša
rojimas, nes tai nelaimingas 
karas—tai viena kliūtis, o an
tra, tai ir mano gyvenimas 
gal nebeilgas, šiemet sveika
ta žymiai sumažėjo. Gydyto
jas sakė turiu didelį kraujo 
spaudimą ir galiu būti supa
ralyžiuotas arba ir ūmai^m^ 
mirti.

Mirtis nėra baisus dalykas, 
nes vistiek reikės mirti, bet 
likti suparalyžiuotam—yra bai

sesnis dalykas. Imu vaistus, 
turiu draudimą valgyti mėsiš
kus valgius 
dirbti reikia 
nau vaikus, 
darbininkas.
zas namie, tai prie sunkesnių 
darbų jau padėdavo. Dabar 
nuo pernai pavasario jis jau 
paimtas kariuomenėn.

Kai pasikeitė Lietuvos val
džia, tai panaikino dvarus, iš
dalino žemę žmonėms. Taigi 
ir mums pridėjo pusketvirto 
hektaro žemės, o savo turė
jom irgi tiek pat. Tai dabar 
turime septynis ha. Darbas 
padaugėjo, o sveikata sumen
ko.

Emilė gyvena Panevėžy. 
Dabar prie šitos valdžios ji 
gavo darbą vaikų prieglaudoj, 
yra prieglaudos vedėja. Dar
bas būtų ne sunkus, bet per 
mažai mokslo; daug rokundų 
reikia; nėra liuoso laiko, — 
tai ir nežinau ar ten ilgai tar
naus. žada jieškoti kitos vie
tos. Vakarais eina ihokytis,— 
nenori mokslo mesti.

Juozas dejuoja, kad sunku 
kariuomenėj tarnauti, mažai 
valgyt duodą. Jis sirgo, buvo 
išvežtas į karo ligoninę, Kau
nan, sakė, reikėsią operaciją 
daryti galvoj, tai jis nesuti
kęs. Dabar kiek pasveikęs ir 
vėl tapo parvežtas į savo ka
riuomenės dalį — į Kupiškį. 
Mes nedaug ką jam galime 
padėti.

Dabar viskas pas mus labai 
pabrango. Kai naujoji val
džia atėmė iš buržuazijos vi
sas žemes ir fabrikus, didžiuo
sius namus ir krautuves, tai 
krautuvininkai, kurie kiek su
spėjo—sukavojo visas prekes, 
kad dabar

Atsakymas V. Ramunėlių!
Kadangi V. Ramunėlis yra 

labai mokytas, didelis tautos 
patri jotas ir melų skleidėjas, 
tai turiu jam pasakyti, 
čia yra 
žmogus
žmogų, bot demokratiška A- 
merika.
R. sakote, kad V. č. priešin
gas “Keleiviui”, kad būtų 
prenumeruotas į Piliečių Kliu- 
bą. Čia V. R. melas. Buvo 
ve kaip: Sandariečiai sumanė 
įkaišti Kliubui “Amerikos Lie
tuvį”. Jie sakė, kad “A. L.” 
yra labai rimtas laikraštis, tu
ri Kliubas jį užsirašyti, ge
riau kitą laikraštį iš Kliubo 
prašalinti. Gi tuo laiku Kliu
bas prenumeruoja tiktai “Ke
leivį”, o kiti visi laikraščiai 
buvo privatiškų narių.

Toliau V. R. sako, kad V. 
Č. plūdo Michelsoną. 'Bet ka
da ir kur? Gal sapnavai ne
miegodamas ? Prirodyk!

V. R. sako, kad jeigu V. č. 
pasakytų sudiev visoms Low- 
ellio draugijoms, tai draugi
jos būtų linksmos. Čia vėl 
melas. Jeigu V. Č. būtų pavo
jingas, tai nebūtų visų drau
gijų komitetuose. Kada V. 
R. rėkei susirinkime, kad jį 
prašalintų iš Kliubo, tai nie
kas tavęs neklausė.

Būtų geriau, kad V. R. iš
mokytum savo kaimynus lie
tuvių kalbos. Jiems nereikėtų 
žargonauti pusiau lenkiškai, 
arba gudiškai.

“Tėvynės” No. 4 vadini V. 
Č. komunistu ir trukšmadariu 
ir visais 
vardais.

Keleivio” No.

kitais piemeniškais
Tenai išpylei visą

Parodei visą savo
mokslą ir supratimą. To viso 
maža.
prezidentą, kad jis apsidirb
tų. Ponas V. R. įlindai į balą 
ir maudyk'is pats vienas, o ne
kišk kičų balon. V. R. priro- 
dyk, kur ir kada V. č. pri
klausė prie komunistų ar ki-

Sakai, prašau Kliubo

nebegalima gauti
Ypatingai trūksta 
apsiavimų. žmo- 
turi pinigų, bijo, 

kad jie nežūtų, tai ką tik pa
matę perkasi, nežvelgdami ar 
jiem tai 
žiūri ar

nusipirkti, 
drapanų ir 
nės, kurie

reikia ar 
brangu,

ne. Jie ne
ar ne—tik

Parašyk, jeigu gali, 
tai su tavim 

, Nebūk pie- 
žinok, ką 

aukštos gar- 
darbininkas.

tų ? Jis yra bepartyvis.
V. R. vadini V. <5. penkta- 

koju, išgama. Tą viską palie
ku keturkojui V. R.

Sakai, kad aš esu priešingas 
lietuvių tautai. Melas. Nuo 
savo jaunų dienų dirbau dėl 
lietuvių. Kartais dėlei tokio 
darbo reikėjo asmeniškai nu
kentėti.

Dabar noriu paklausti V. 
R.: Ar Jadvyga ir Smetona 
yra lietuvių tauta ? Ar būda
mas universitete išmokai tik 
meluoti ir šmeižti?

Nedaryk sarmatos mokslei
viams.
rimtą kritiką, 
žmonės skaitysis, 
muo, būk vyras, 
rašai. Nenorėk 
bes. Patsai esi 
Sakai, kad pažinai visus aukš
tus ponus. Bet, kiek supran
tu. tie ponai tave skaitė mu
žiku.

Kuomet atvykai į šią šalį, 
tavęs ponai nematė, juokus 
darė iš tavęs. Kada pradėjai 
čionai juos ginti, tai akyse ta
ve jie’gerbia, bet nusigrįžę 
juokias iš tavęs. Sako, ma
nėme, kad V. R. yra mokytas, 
bet pasirodo visai bemoksliu 
piemenėliu.

Broleli, neverk dėl Smeto
nos. Geriau pasipilk Lietu
vos istoriją. Ten surasi Sme
tonos darbelius nuo 1905. me
tų. Tada nereikės karščiuo
tis. Nemanyk, kad sulaikysi 
progresą. Kaip šaltinio nie
kas nesulaikė, taip niekas ne
sulaikys žmonijos progreso.

Tautą suprantu šitaip. Tau
ta turi būti ąžuolinė, o ne 
drebulinė. Ąžuolas atlaiko 
audrą, o drebulė greitai auga, 
greitai pūna, maža audrelė ją 
parbloškia. Gi ąžuolą darbi
ninką sunku parblokšti.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį,' 9 d. vasario, 2-rą vai., 
pas d. M. Kupstas, 1221 Blair Avė. 
•Narius"kviečiame .dalyvauti’, *1108 yra 
svarbių reikalų aptarti. Turėsime: 
prisiruošti prie Jubiliejinio bankie- 
to, 23 d. vasario. Taipgi kurie nega
vote knygų nuo pereitų metų, tai 
šiame susirinkime galėsite pasiimti. 
—Fin. Rast. 32-33)

HARTFORD, CONN.
ALDLD susirinkimas įvyks pirma

dienį, vasario 10 d. Laisvės Choro 
Svet., 157 Hungerford St., 7:30 v. v. 
Visi nariai dalyvaukite. — W. B.

(32-33)

pirmadienį, vasario 
Kasmočių Svet., 91 
Visų narių pareiga 
susirinkime. — Val- 

(32-33)

GREAT NECK, N. Y.
LLD 72 ir TDA 48 kuopų susi

rinkimas įvyks 
10 d., 8 v. v. 
Steamboat Rd. 
dalyvauti šiame 
dyba. • •

ROCHESTER, N. Y.
Vasario 8 d., įvyks prakalbos, 8 

vai. vak. Kalbės “Vilnies” red. iš 
Chicagos, L. Prūseika, Gedemino 
Svet., 575 Joseph Ave. Įžanga vel
tui. Kviečia Rengėjai. (31-32)

NEW HAVEN, CONN.
Teatras ir Šokiai.. Rengia Lietuvių 

Moterų Apšvietos Draugystė. Bus 
sulošta trijų veiksmų komedija 
“Ubagų Gudrumas.” Įvyks sekma
dienį, vasario 9 d. Liet. Svet., 243

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Lietuviui Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

Gramatikoje pilnai išdėstyta visos kalbos dalys ir pagrindi
nės rašybos taisyklės—žodžių^ daryba, linksniavimas, asme
navimas, sintaksė, skyriamųjų ženklų nurodymas ir apie 

1,500 veiksmažodžių angliškas žodynėlis.
Kaina $1.0d su prisiuntimu

Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

DR. D. PILKA, 528 Columbus Ave., Boston, Mass

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 

d. vasario, 2 vai. po pietų. Progra- 
syvių Kliube, 325 E. Market St. Vi
si nariai dalyvaukite. — O. Zdanie
nė, Sekr. (31-322)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, vasario 9 d., 1433 
Howell St., 10 vai. ryto. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti laiku. — 
Protokolų sekr. (31-32)

9

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai (puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold ^xtra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

•
Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot 
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

WORCESTER, MASS.
Vasario 10 d., ALDLD Moterų 

155 kp. susirinkimas įvyks Liet*. 
Svet., 29 Endicott St., 7:30 v. v. 
Malonėkite visos dalyvauti, atsives
kite ii’ naujų narių. (31-33)

MONTELLOL, MASS.
Moterų Pašalpinė Draugija “Bi- 

rūta’ rengia paskaitą, 9 d. vasario, 
3 vai. po pietų. Kalbės Dr. J .F. Bo
risas iš Bostono temoje: “Nervai ir 
Kitos Ligos.’ Taipgi dainuos Motorų 
Kliubo Grupe, vadovaujant O. Mi-

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS U
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės pria manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
nine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA. ,

Telefonas Poplar 4110

OE

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamų “burner” 
arba visų garo arba karšto vandenio sistemų. Maloniai suteikiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

EVergreen 4-0072 SLocum 6-1422

DR. ISAAC COHN
AUSŲ, NOSIES, IR GERKLĖS

GYDO IR DARO OPERACIJAS

286 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Valandos nuo 11 iki 1 dienom 
Nuo 5 iki 7 vakarais 
Sekmadieniais nuo 11 iki 1

265 NEW YORK AVENUE
Brooklyn, N. Y.

ValandoH nuo 9 iki 11 rytais 
Ir sulyg susitarimo.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

Štai 
Presas}

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorįmer St.—Brooklyn — “Laisves” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kiibasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
• •

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

SKELBKITES "LAISVĖJE
Office Phone 

EVergreen 4-6971
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

OPEN DAY and NIGHT

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Y| Vapor Room,, .kiirki&b,Ę.oom,,. Russian 
\ I Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
yl tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK
LAIDIES’ DAYS

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

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

Sun. all day and night

VARPOKEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. I 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

įat-f
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Rūgšti ruginė, sąldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cak“ 
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 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

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

greitai pristato, 
svori Ir kalnas. .



Aštuntas puslapis

Jauna Moteris Papas Nužudyta
Rado nužudytą Kitty Pa

pas, 29 metų amžiaus tamsia
plaukių moterį. Jos rankos ir 
kojos buvo surištos lėkščių 
šluostymo abrusu ; rado jos lo
voj, 1035 Grand Concourse 
ir 165th St., Bronx.

Surado negyvą jos vyras 
Jonas, 10.30 vai. vakare, ku
ris tuo laiku parėjo iš savo 
grosernės, kurią užlaiko 728 
9th Avė. Jis pašaukė policija.

Papų šeima vedė balandžio 
30 dieną, 1939 metais.

Ištyrimas kambariuose pa
dėties rodo, kad moteris buvo 
nugalėta sunkioj kovoj. Jos 
veik visi drabužiai nudraskyti. 
Kambariuose išvartyta kėdės, 
stalas, kas rodo, kad jauna 
moteris ilgai kovojo su jos 
priešu. Dvi piniginės buvo nu
mestos. Moters kūno apžiūrė
jimas nerodo, kad ji būtų 
išžaginta. Kol kas policija 
dar nesuranda žmogžudystės 
motyvų. Bet sako, kada bus 
ištirta kraujo žymės, pirštų 
nuospaudos, tai faktai turės 
paaiškėti.

Vėlesni pranešimai sako, 
kad policija klausinėjo p^r 8 
valandas John Papą, kuris 
yra 49 metų amžiaus, arba 20 
metų vyresnis už savo pačią. 
Jo pati pasmaugta, aplinkui 
jos kaklą užversta tamsiai mė
lynas kaklaraištis. Policija 
mano, kad Papienės nebuvo 
nudraskyti drabužiai, bet ji 
buvo taip pusnuogiai apsiren
gus. Virtuvėj stalas paruoš
tas dviem žmonėm, kurie gė
rę arbatą, vyną ir ką kitą. 
Teorija vystosi, kad ji nebuvo 
kokio svetimo, nepažįstamo 
nužudyta, bet priešingai, ko
kio jos gerai pažįstamo žmo
gaus, gal kokio jos meilužio. 
Dar daugiau liudija, kad tai 
nebuvo vagies darbas, nes pa
likta viešai kabanti sidabri
nių lapių Papienės kailiniai, 
kurie kainavo kelis šimtus do
lerių. Papienė gimus Ale
xandria mieste, Egipte ir .ji 
vadinosi Chatrina Gouas, kur 
ji ir apsivedė su J. Papu 1939 
metais. John Papas yra grai
kų tautos.

NewYoilo^Mzfelinios
30Bus “New Masses” 

Mėty Sukaktuvių 
Parengimas

Sekmadienį, vasario 16 die
ną, Manhattan Center, 34th 
St. ir 8th Avė., 2:30 vai. po 
pietų, atsibus “New Masses’’ 
30-ties metų jubilėjaus paren
gimas. Dalyvaus Earl Robin
son, autorius “Ballad of Ame
ricans”, kuris su pagalba Am
erican People Chorus, persta
tys kelis vaizdus iš operų 
“The People Yes” ir' “This 
Opera”. Bilietų kainos nuo 55 
centų iki $1.10.

Kaip les lietuviai Pasirodysime?

Rainiai Atžymėjo Penkiy Dešimtų Mėty 
Vedybinio Gyvenimo Sukaktį

Ne vien Brooklyne, bet ir 
apylinkėj lietuviai gerai susi
pažinę su “Varpo” keptuvės 
duona, kurią didžiausia lietu
vių keptuvė kepa įvairios rū
šies: “cielų rugių”, “Klaipė
dos”, “Bostono”, “baltesnės”, 
“cielo grūdo”, ir kitokios, bei 
pyragais, pyragaičiais ir 
draugišku, gražiu patarnavi
mu laike vestuvių, balių ir ki
tų didelių sueigų. Daug lie
tuvių susipažinę ir su simpa
tingais, draugiškais “Varpo” 
keptuvės savininkais Antanu 
ir Ona Balčiūnais.

Čia aš ir noriu pakalbėti

Ona ir Antanas Balčiūnai; 
taipgi daug įvairumo turėjo 
jų sūnelis Algirdas, dukrelė 
Rūta ir augintinis Albertukas.

Mes nuo savęs linkime daug 
geros sveikatos ir dar ilgus 
metus gyventi Motiejui ir 
Onai Rainiams, kurie dar ge
rai ir stipriai atrodo. Motie
jus yra išdirbęs daugelį metų, 
vien prie gelžkelių apie 40 
metų, bet vis vien dar stiprus 
ir smagus žmogus, o jo žmo
na taip pat.

Taipgi, linkime brooklynie- 
čiams dar arčiau susipažinti 
su Rainių dukrele Ona ir žen-

• Artistė našlė Osa Johnson 
apsivedė su judžių gamintoju 
ir jos managerium, Clark II.- 
Getts.

P. Bečys Sveikina Brookly- 
niečius iš Floridos

Draugai A. ir P. Pakalniš
kiai ir D. K. šolomskai gavo 
nuo Povilo Bečio, greatneck- 
iečio, po atvirlaiškį iš Flori
dos. P. Bečys buvo nuvažia
vęs į Key West salas, kurios 
driekiasi virš 100 mylių jūroj 
į pietus nuo Floridos. Jis ra
šo, kad gamta ten labai gra
ži ir po biskį taiso savo svei
katą. Draugas Bečys jau il
gai serga ir sveikatos reikalais 
jis išvyko į Floridą. Linkime 
jam greitai pasveikti.

Gautas pranešimas, k a d 
suomiai (finai) ruošiasi su
kirsti visas tautas Pabaltijos 
Tautų, koncerte-baliuje šį šeš
tadienį, vasario 8 dienos vaka
re. Jie darbuojasi, kad dau
giausia turėtų savo tautiečių 
koncerte ir kad programos 
pildyme nusineštų g'arbčs 
vainiką. Jie pranešė rengė
jams, kad suomių chore gali 
outi net iki šimto dainininkų!

Atydos mūsų a i diečiams. 
Lai mūsų Aidas neužsileidžia. 
Jis gali pasirodyti puikiai ir 
savo gražiomis lietuviškomis 
dainomis ir melodijomis pra
lenkti suomių ir latvių chorus. 
Tik reikia, kad visi aidiečiai 
dalyvautų, šį penktadienį lai
ke pamokų gerai susiorgani
zuokite.

Visiems choriečiams įžanga 
į koncertą bus veltui. Įžangos 
tikietus gausite prie svetaines 
d urų.

Bet neužtenka choro. Mums 
reikia, kad ir lietuviškos pu
blikos būtų tiek daug, jog nu
sistebėtų kitos tautos. Mūsų 
meninės spėkos atsilaikys. 
Mes esame tikri, kad mūsų Bi- 
ruta Romaškaitė ir prof.. Vy-

tautas Bacevičius publiką su
žavės. Tačiau lietuviai išeisi
me nekaip, jeigu tik mažai 
lietuvių koncerte dalyvausime. 
Turime visapusiškai gerai pa
sirodyti.

Tikietai ir Įžanga

Įžanga labai žema—tik 50 
centų ii1 75 centai. Pasisteng- 
kite tikietus įsigyti išank- 
sto. Galite gauti “Laisves” ra
štinėje.

Kaip Pasiekti

Daugiausia lietuvių gyvena 
Brook lyne. Bet visi žinote, 
kaip pasiekti New Yorką. 
New Yorke Finnish Hali sve
tainę, ant 15 West 126th St., 
galima pasiekti dviem lini
jom :

Lexington Express: Galite 
gauti ant Union Square sto
ties, arba ant Chambers St. 
Važiuokite iki 125th St.

Lenox Express: Galite gau
ti ant Times Square stoties. 
Irgi išlipkite ant 125th St. Ten 
pat ir svetainė.

Pastaba: Tiktai n eimkite 
traukinio 7th Avė.—Broad
way—nuveš klaidingai.

“Kurčias Žentas” ir “Aš Numiriau”
Party Svetainėje, 4714—5th

“Laisvės” Svetainėj bus 
Nedėlioj Motery 

Parengimas
Bronės šalinaitės vadovybėj 

Aidbalsių Merginų Grupė, at
einančio sekmadienio popietį, 
dalyvaus pildyme programos,, 
kur Literatūros Draugijos Mo
terų Apšvietos Kliubas ruošia 
labai svarbią prelekciją. Pre
legente bus žymi chemistė El
zbieta • Baranauskaitė. Prelek- 
cija bus įliustruota.. Prasidės 
trečią valandą po pietų. Įvyks 
“Laisvės” svetainėje. Moterys 
atsiveskite vyrus, o vyrai mo
teris, kad visi turėtumėt lygią 
progą pasimokinti. Įžanga dy
kai. Nesivėluokite.

Kviečia Rengėjos.

Dar Jauni Vyrai, o Jau 
Kaucijos po $10,000

Areštuoti ir tik už kiekvie
ną užstačius po $10,000 kau
cijos buvo paleisti Homer 
Jackson; Peter Muratore ir 
Robert Hoage. Pastarasis tik 
17 metų amžiaus. Juos kalti
na daugelyj. užpuolimų, va
gysčių. ir automobilių pavogi
muose.

Ir Jos Parodė Drąsos
Įnirtęs didelis šuo įsiveržė į 

bažnytinės mokyklos kiemą, 
379 N. Burgher St., ir įkando 
11-kos metų mergaitei į koją. 
Jis puolė ir ant kitų vaikų, 
kurių ten buvo apie 100. De
vynios vienuolės, seserys mo
kytojos, puolė prie šuns, įvi
jo jį į kampą ir ten laikė tol, 
kol atvažiavo šeši policijos au
tomobiliai. Policija surišo šu
nį ir pristatė daktarų ištyri
mui. Mergaitę apžiūrėjo ligo
ninėj ir manoma, kad jai jo
kio pavojaus nebus, jeigu tik 
tas šuo nebuvo pasiutęs.

Dingo Diktas Policininkas t
Policijos departmentas pa

kėlė nerimą, kad jau penkta 
diena, kaip pražuvęs polici
ninkas Frank J. Kosky, 31 me
tų amžiaus, 230 svarų vyras, 
kuris gyveno 70 Rose St., Roo
sevelt, Nassau, apskrityj. Po
licininkas dingo su uniforma ir 
revolveriu.

BA2ARUI AUKOS

Artistė Erin O’Brien-Moore 
reikalauja iš Lyons Chop 
House valgyklos savininko at
lyginimo, nes jai ten sudegino 
suknią.

J. Juška Jau Pasveiko
J. Juška, kuris sirgo p'er ke

letą dienų, j'a. u pasveiko. Jį 
pagydė Dr. Žukauskas.

Laike jo ligos jį lankė ir 
pagelbėjo jam draugas K. 
Bender ir J. Patašius; ir, žino
ma, jo žmona.

Taigi draugas Juška taria 
visiems didelį ačiū I

Williamsb’ge Pikietuos 
Kongresmany Pfeiffer

Šį sekmadienį, vasario-Feb. 
9 d., So. Brooklyn© L.D.S. 50 
kp. turės savo metinį parengi
mą. Bus suvaidinta dvi juo
kingos komedijos —“Kurčias 
žentas” ir “Aš Numiriau”. 
Vaidintojais bus Lietuvių 
Liaudies Teatro aktoriai, po 
vadovyste Aldon. šertvietytės. 
Apie L. L. Teatro aktorius ir 
vadove šertvietytę nereikia 
daug aiškinti, jie Brooklyn© ir 
apylinkės publikai yra žino
mi kaipo geri teatrų vaidinto
jai ,ir savo, užduotis visuomet 
pagirtinai atlieka. Kitą dalį 
programos pildys Brooklyn© 
Lietuvių Stygų Orkestrą, kuri 
nors ir nesenai susiorganiza
vus, bet savo profesijoj gra
žiai progresuoja. Po progra
mai bus šokiai prie G. Kaza
kevičiaus geros muzikos.

•Visi, kuriems tik laikas pa
vėlins, būkite.

Vieta: American Labor

Avė., (tarpe 47 ir 48 gatvių), 
So. Brooklyne. Važiuojant 
B. M. T. išlipkite ant 45th 
St. Stoties. Svetainė atdara, 4 
vai. ir bus šokiai. Vaidinimas 
prasidės 8 vai. vakaro.

Rengėjai.

Prezidento Roosevelto gim
tadieniui minėt pramogoj New 
Yorko Waldorf-Astoria vieš
butyje susirinko 2,000 dei- 
mantuotų ponų. Pelnas buvęs 
skiriamas Vaikų Paralyžiaus 
Fondui.

I>ouis Freeman, brooklynie- 
tis, užeigęs savininkas davė 
bonką vyno ir bonką šnapso. 
Aldona šertvietytė, paaukavo 
4 gražius mezginius.

REIKALAVIMAI ’
Reikalinga mergina, kuri yra pa

tyrusi knygvedė ir žino kaip var
toti rašomąją mašinėlę ir trumpraš- 
tį (Typeing and Stenography). .Pra
šome rašyti laišką, paminėdama am
žių, patyrimą ir kiek mokslo turinti. 
Anna M. Gustaitis, 135 N. 4th St., 
Brooklyn, N. Y. (32-33)

Vaiky 'Mokyklėlės Reikale
Kadangi šį šeštadienį pasi

keičia mokyklėlės mokytojai, 
tai Komisija mano, kad būtų 
gera proga ir sušaukti tėvus. 
Nuo pat pradžios mokyklos 
neturėjome pasikalbėjimo su 
tėvais, ir tas yra svarbu.

Prašome tėvų įsitėmyti šį 
kvietimą ir dalyvauti šeštadie
nį “Laisvės” svet., 2-rą vai. po 
pietų. Susirinkimas ilgai ne
užsitęs, kurie norės, galės tuoj 
apleisti svetainę po pasikalbė
jimui. Tiktai būkite laiku.

L. K.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai, raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprasta palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.
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FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Reikalinga jaunos mergaitės ar 
moteries dirbti prie namų darbo ir 
prižiūrėti kūdikio. Prašome kreiptis 
pas Mrs. A. Long, 262 S. 4th St., 
Brooklyn, N. Y. (Apt. 9).

(29-41)

pardavimaF-
Parsiduoda vėliausios ir gražios 

išdirbystės mėsininko paisymai 
(Butcher Fixtures). Viskas prijun
gta prie Frigidaire. Show Case, Su
per-Cold. Kaina žema. Kas pirmiau 
atsikreips, laimės. Prašome matyt 
A. Razminą, 5955 Madison St., 
Brooklyn, N. Y. (Ridgewood dalyj).

(31-33) t

Motiejus ir Ona Rainiai, ku 
metų vedybinio ] 

apie vieną įvykį, kuris prieš 
dvi savaites atgal atsibuvo. 
Sausio 26 d. šv. Onos parapi
jos svetainėj, Jersey City, at
sibuvo penkių dešimtų metų 
auksinės vestuvės arba jubilie
jus Onos Balčiūnienės tėvų.

Jos tėvukai Motiejus ir Ona 
Rainiai gyvena 419 Grove St., 
Jersey City mieste. Motiejus 
jau sulaukė 74 metų amžiaus, 
o Ona 70 metų. Motiejus Rai
nys Amerikoj išgyveno apie 53 
metus, o Ona taip pat virš 50 
metų, nes jie šioj šalyj vedė. 
Tai bus vieni iš nedaugelio 
taip seniai atvykusių lietuvių. 
Motiejus ir Ona Rainiai išauk
lėjo du sūnus Karolį ir Felik
są ir dukterį Oną, Brooklyn© 
lietuviams gerai pažįstamą.

Penkių dešimtų metų vedy
bų pokylio surengimu rūpino
si abu Rainių sūnai, bet dau
giausiai tai duktė Ona ir žen
tas Antanas Balčiūnas, “Var
po” keptuvės savininkai. Ne
reikia nei kalbėti, kad poky
lio svečiai ir viešnios buvo ap
rūpinti “Varpo” duona, pyra
gais ir pyragaičiais, o sene
liams Rainiams jų 5 dešimtų 
metų, vedybinio gyvenimo at- 
žymėjimni buvo iškeptas gra
žus keikas.

Pokylyje dalyvavo apie 200 
svečių ir viešnių, Motiejaus, 
Onos, jųjų sūnų ir, žinoma, 
daugiausiai “Varpo” keptuvės 
savininkų artimų pažįstamų. 
Pokylyj svarbią rolę vaidino

ie atžymėjo penkių dešimtų 
yvenimo sukaktį.

tu Antanu Balčiūnais, kurie 
užlaiko “Varpo” keptuvę, 40 
Stagg St., Brooklyne, ir visa
da maloniai ir tinkamai ap
tarnauja visus lietuvius, ku
rie tik kreipiasi prie jų su 
duonos, pyragų, vedybinių py
ragų ar kitokiais reikalais. 
Mes linkime ir Balčiūnams su
laukti penkių dešimčių metų 
sukakties.

“Laisvės” Rep.

šeštadienį Williamsburg© 
gyventojai pikietuos kongres- 
mano Pfeiffer namus, 58 
Bushwick Ave., reikalaujant, 
kad jis Washingtone balsuotų 
prieš H. R. 1776 bilių, kuris 
reikalauja Rooseveltui dikta
toriškos galios ir velka Ame
riką į karą. Visi lietuviai, ku
rie tik myli taiką, yra kviečia
mi dalyvauti šiame pikiete. 
Pikietavimas tęsis nuo 10 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro.

Karo Priešas.

MIRĖ
George Kasputis, 46 metų 

amžiaus. Mirė pirmadienį, 
vasario 3 d., Veteranų ligoni
nėj. -Bronx, N. Y. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, vasario 7 
d., Long Island. National Ce
metery, Farmingdale, N. Y.

Kūnas pašarvotas J. Garš
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn.

Šaukiami Anui j on
Ir vėl keli šimtai jaunuolių 

iš New Yorko ir Brooklyn© 
šaukiami į armiją. Tarpe jų 
lietuviškas arba artimas pa
vardes randame: Geo Zald- 
varis, L. Mauro, V. Medinis, 
Henry Lukas, William Wiš- 
nevski, Paul Kopetka, Anta
nas Kavaliauskas, Albert V. 
Snolis, Chas Kalnin, Tafilas 
Rusiacki.

Vaizdas iš Sovietų Sąjungoj pagaminto judžio “Minin 
ir Pozharsky”, kuris šiandien pradedamas rodyti Irving 
Place Theatre, Irving Pl. ir 14th St., New Yorke

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 

į lūs ir krajavus 
« sudarau su ame- 
rf rikoniškais. Rei- 
$ kalui esant ir 
g p a d i dinų tokio 
& dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
i vairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave.

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St.
Tel.: Glenmore 5-6191

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6888

Marijona Krapukaitienė, 
Juozo Krapukaičio žmona, 38 
m. amž., gyvenusi 114-07 — 
127th St., Ozone Parke. Mirė 
vasario 4 d., Queens General 
Ligoninėj. Kūnas pašarvotas 
namuose. Bus palaidota va
sario 8 d. iš Our Lady of Per
petual Help, šv. Jono kapinė
se. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Juozą ir dukterį Flo
rence. Laidotuvių apeigas pri
žiūri graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Šiandien, Vasario 7-tą
Pirmas rodymas Amerikoje šios istorinės ir 

artistiškos filmos:

“MININ. and POZHARSKY”
Sutaisyta V. Pudovkin, direktoriaus “Motina” ir “Au

dra Virš Azijos.” Paremta Shkovsksio puikiausia scenai 
pritaikyta apysakaitė, šioje filmoje yra nufotografuota 
gelmė ir spalva Rusijos žmonių, pradžioje septyniolikto 
šimtmečio. x

Nepraleiskite- jos nepamatę. Tai filmą, kuri vyrauja 
tarp kitų geriausių Sovietų istorinių filmų/’ Kalbinis, ru
sų kalboj.

Pradedama rodyti nuo 10:30 vai. ryto. Įžanga 15c iki 
1 valandai po pietų paprastomis dienomis.

IRVING PLACE THEATRE
IRVING PLACE, prie 14th Street, NEW YORKE

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
T9Si-« urnos I®I

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Heaves St. eleveiterio stoties.

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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




