
KRISLAI
Valio, Lietuviai. 
Avalančas Protestų. 
Niekšo Galas. 
Visiems Kartu. 
Broliai Po Skūra.

Rašo A. Bimba

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyn© $6.00

Metams

Prašome visų MLai- 
svės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

turėjo 
nes ne-

Pabaltijos Tautų Kultūrinės 
Tarybos suruoštas koncertas 
vasario 8 dieną išėjo taip pui
kiai, kaip niekas iš rengėjų 
nesitikėjo. Svietelio buvo la
bai daug—daugybė 
grįžti nuo svetainės, 
begalėjo gauti tikietų.

O lietuviai pasirodė pui
kiausiai. Suvažiavo jie iš vi
sur. Kas liečia mane, tai aš 
maniau, kad bus labai sunku 
Brooklyno lietuvius nukviesti 
į viršutinę Now Yorko miesto 
dalį. Apsirikta. Jie įvertino 
šio parengimo svarbą ir skait
lingai jame dalyvavo.

Mūsų prof. Bacevičius, Bi- 
ruta Ramoškaitė ir Aido Cho
ras programoje pasirodė kuo- 
šauniausiai.

Aš sakau: Valio, lietuviai!

žmonės protestuoja, žmonės 
nenori karo, žmonės priešin
gi suteikimui prezidentui dik
tatoriškų galių.

Bet kongresas varo savo 
darba. Protestu avalančo ne
paiso.

Kas tą kongresą (reprezen
tantų ir senato butus) suda
ro? Nerasite nei vieno darbi
ninko, nei vieno farmerio. Ten 
sėdi advokatai ir kapitalistai, 
beveik visi seniai, kuriems ne
reikės eiti kariuomenėn

Lai Amerikos žmonės mo
kinasi. Kai ateis rinkimai, lai 
jie atsimena šitą tragediją.

Washingtono viešbutyje ras
tas nusišovęs “generolas” Kri- 
vitskis, kurio tikras vardas 
buvo Samuel Ginsburg. Visi jį 
atsimenate. Kadaise jis buvo 
Dies Komiteto ir menševikų 
lėlė ir didvyris. Parodavo jis 
generolu, nors juomi niekados : 
nebuvo buvęs. Plūdo Tarybų 
Sąjungą. Rašė laikraščiuose 
ir žurnaluose. Ėmė didelius pi
nigus.

Dabar prilipo liepto galą.
Judošius irgi pasikorė. Nie

kam negailėjo Judošiaus, ne
gaila šio niekšo, pirmos rū
šies apgaviko ir parsidavėlio.

Man tik gaila Grigaičio ir 
Michelsono. Neteko jie did
vyrio. Dabar jie jį pasidarys 

a mūčelninku ir šventuoju. Pa
regėsite.

Susimildami, draugai, nera
šykite korespondencijų paiše
liu. Rašykite tiktai plunksna.

Taipgi niekados nerašykite 
ant abiejų pusių popieros. Po- 
pięra irgi privalo būti tiktai 
balta.

Lai šis bus priminimas vi
siems kartu, kurie iki šiol ne
prisilaikydavote šių taisyklių.

Dar keliatas draugų rašinė
ja ant plonosios popieros. Tai 
irgi negerai. Esti didžiausia 
bėda su rašto pataisymu.

Pasakykite man, koks 
bar yrą skirtumas tarpe
rikalų, menševikų ir tautinin
kų bei! smetonininkų ? Aš jo 
nematau.

Visi jie vienu balsu prakei
kia naująją Lietuvą ir reika
lauja sugrąžinimo dvarininkų, 
ponų ir kapitalistų viešpatavi
mo Lietuvoje. Visi jie gieda už 
šios šalies įsitraukimą į karą 
gelbėjimui Anglijos imperijos.

O tai yra pamatiniai, vy
riausi šių dienų klausimai. Jais 
jie visi gražiai susikalba ir su
sitaiko.

da- 
kle-

Valdžia sugrąžino korpora
cijoms ir trustams $71,000,- 
000 neva permokėtų taksų!

Puiki dovana plutokratijai. 
O nei vieno cento neteks dar
bininkams ir farmeriams.

Tai irgt “lygybė” prieš įsta
tymus.

Sofija, Bulgarija, vas. 12. 
—Bulgarų valdžia užginčija 
anglų skelbimų, būk vokie
čiai jau atsiuntę tūkstan
čius savo kariuomenės į 
Bulgariją,
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Senato Komisija Re
mia Willkie’o Šauks
mą Gelbėt Angliją

Willkie, Buvęs Republikony Kandidatas, Graudeno Senato
rius Užgiri Prezidento Sumanymą Dėlei Plačiausios Para

mos Anglijai; Reikalavo dar Duoti Jai Karinių Laivą
Washington. — Dauguma 

senatorių komisijos užsieni
niais reikalais išreiškė pri
tarimų šauksmui Wendellio 
L. Willkie’o, buvusio repu- 
blikonų kandidato į prezi
dentus, kad senatas turi už
giri bilių 1776, prezidento 
Roosevelto sumanymų ir su
teikt' prezidentui valia “sko
lint ar duot” Anglijai viso
kius karo pabūklus, kiek tik 
jai reikia. Willkie ragino se
natorius priimt šį sumany
mų su panašiais pataisy
mais, kokius kongreso at
stovų rūmas padarė savo 
tarime, būtent: apribot pre
zidentui laikų, kuriuom jis 
galėtų taip gelbėti Angliją, 
ir palikt kongresui teisę bile 
kada sustabdyti tokių pre
zidento galių balsais papra
stos daugumos kongresma- 
nų ir senatorių.

Willkie šaukė pervest An
glijai visus bombinius Ame
rikos orlaivius, kurie tik 
nėra būtinai reikalingi lavi
nimui karinių Amerikos la
kūnų, ir duot Anglijai kas 
mėnuo po penkis iki dešimt 
karinių Amerikos laivų nai
kintuvų. Jis taip pat ragino 
perleist Anglijai kuo dau-

apie 60,- 
Anglijos

LEMIA

giausia amerikinių preky
bos laivų, nes anglai nepa- 
spėja dasistatyt tiek naujų 

i prekinių laivų, kiek vokie
čiai jų nuskandina; o jie vi
dutiniai sunaikina 
000 tonų prekinių 
laivų kas savaitė.
PATS WILLKIE

AMERIKAI KARĄ
Sykiu Willkie pareiškė: 

“Niekas negali užtikrint,” 
kad tokia Amerikos pagalba 
anglam neįtrauks šią šalį į 
karą su Vokietija.

Willkie ypač reikalavo 
kuo daugiausia karinių or
laivių Anglijai ir teigė, kad, 
girdi, jei Anglija gautų gana 
orlaivių iš Amerikos, tai ga
lėtų vien tik iš oro sumušt 
Vokietijų, kuomet prieš vo
kiečius sukiltų jų užimti 
kraštai. “O jeigti Anglija 
sugniužtų* tai ųž mėnesio 
ar dviėjų jau Aiherika būtų 
kare su vokiečiais, kaip aš 
spėju,” pareiškė Willkie.

Senatorius Hiram John
son, kuris argumentuoda
vo prieš bilių 1776, dabar 
jau nieko nesakė prieš Will
kie šauksmus visuotinai gel
bėti Angliju.
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TIK 3 MINUTES TE
LEIDO KALBĖT 
DIESO PRIEŠAM
Washington. — Valdiški 

demokratai, o su jais ir re- 
publikonai ūrrnu pravarė 
tarimų kongreso atstovų 
rūme palaikyt Dieso tyri
nėjančių komisija iki 1942 
m. balandžio 1 d., ir tam 
paskyrė $150,000. Už šį su
manymų balsavo 353 kon- 
gresmanai, prieš 6. — Kon
gresinė Dieso komisija neva 
tyrinėja “neamerikinius ju
dėjimus,” bet daugiausia tai 
kamantinėja kovingas dar
bo unijas ir vadinamus rau
donuosius.

Prieš Dieso komisijos pa
laikymų ypač išstojo darbie- 
tis kongresmanas Vito Mar- 
cantonio ir demokratas Sa
muelis Dickstein’as.
DIES NEKLIUDO FAŠIS
TŲ, SAKO KONGRESMA

NAS DICKSTEIN

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.

Kaip Willkie Perša Atkirst 
Lietuvą, Latviją ir Estoniją 

Nuo Sovietų Sąjungos
Willkie Ragino Ameriką “Tinkamai” Gelbėt Angliją; Sakė, Jeigu Anglija Laimėtą, Tai, 

Girdi, Galėtą Būt Sugrąžintos Senosios neva “Demokratinės” Valdžios Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estonijoj; Žadėjo Ats teigi ir Visą Lenkiją ir Suomiją

Washington. — Wendell 
L. Willkie., buvęs republiko- 
nų kandidatas į prezidentus, 
parsivežė iš Anglijos ir pla
nų, kaip Anglija galėtų su 
tinkama pagalba iš Ame
rikos “atgaivinti (neva) de
mokratines” valdžias Esto
nijoj, Lietuvoj, Latvijoj ir 
atvaduot kraštus, kuriuos 
vokiečiai užėmė.

Kai Willkie užbaigė savo* 
atsišaukimų į senatorių ko
misija užsieniniais reikalais 
dėlei visuotinos paramos 
Anglijai, jam buvo statomi 
klausimai, į kuriuos jis se
kamai atsakinėjo:

Automobilių Darbinin
kai Reikalauja Pridėt 

10 Centų į Valandą
Detroit, Mich.—Visašališ- 

ka konferencija automobilių 
darbininkų CIO unijistų iš 
General Motors fabrikų nu
tarė reikalaut po 10 centų 
pridėt valandai algos, ka
dangi gyvenimo reikmenys 
pabrango ir vis dar brangs
ta. Konferencijoj dalyvavo 
162 delegatai CIO Jungti
nės Automobilių Unijos, at
stovaudami 162 tūkstančius 
General Motors darbininkų. 
Jie pritarė ir siūlymams, 
kad toliau automatiškai bū
tų keliama alga darbinin
kams tiek, kiek brangsta 
pragyvenimas.

Konferencija nusprendė, 
kad eiliniam General Mo
tors darbininkui Jungtinė
se Valstijose ir Kanadoj 
turi būt mokama nemažiau 
90 centų per valandų po to, 
kai jis bus išdirbęs bent 30 
dienų.

ANGLIJA BIJO ATAKOS 
NUODINGOMIS DUJOMIS

London, vas. 12.—Angli
jos vyriausybė įsakė savo 
piliečiams turėt gatavai pri
ruoštas ' maskas (kaukes) 
apsaugai'nuo nuodingų oro 
bombų. Bijo, kad vokiečiai 
galį daugmeniškai užpult 
anglus nuodijančiais gesais.

Sprogimai Philadelphi- 
joj Užmušė 5 Žmones; 

Sužeidė 40
Philadelphia, Pa. — Trys 

eksplozijos ir gaisrai sunai
kino keturis namus ir už
mušė penkis žmones pieti
nėje Philadelphijos dalyje, 
prie Moyamensing kalėjimo, 
italų gyvenamo j vietoj, an
tradienį iš ryto. Sprogimai 
ir gaisrai įvyko dėl to, kad 
pasileido gesas iš pratruku
sio vamzdžio, 6 colių storio. 
Be žuvusių, dar 40 sužeista, 
kai kurie pavojingai.

Antrasis sprogimas už
mušė policininkų Jamesų 
Clarke, kuris buvo įėjęs į 
vienų namų gelbėt žmones 
iš jo. Jis išgelbėjo kelis, iki 
pats žuvo. Gaisras po ant
ros eksplozijos mirtinai su
degino ir ugniagesį Frankų 
Ruhlą. Apart jų, žuvo An
gelina Treretola ir dvi jos 
dukterys.

Dicksteinas pareiškė, kad 
Dieso komisija nekamanti- 
nėja fašistinių organizaci
jų; dar daugiau, ši komisi
ja sėbrauja su tokiomis or
ganizacijomis; Sako:

“110 fašistinių organiza
cijų šioje šalyje turi net 
raktą lankytis Dieso komi
sijoj per užpakalines duris.”

Pagal valdiškų demokra
tų reikalavimą, šis Dick- 
steino pareiškimas buvo 
tuojau išbrauktas iš kon
gresinio protokolo.

Kongresmanams agitavu
siems už Dieso komisiją bu
vo leista kalbėti 1 valanda 
ir 45 minutes laiko, o prie
šininkams tos komisijos 
duota viso tik trys minutės.

Kongresmanas Marcanto- 
nio, dėl to protestuodamas, 
užreiškė:

“Kų mes čia šiandien da
rome, tai yra tik komedijė- 
lė ir pasityčiojimas iš de
mokratinio dalykų sprendi? 
mo.”

Ir Rooseveltas Jau Prita
riąs Diesui

AMERIKA NEKLAUSIA ANG
LIJOS KARO TIKSLŲ

Dies pranešė, jog prezi
dentas Rooseveltas pirmiau 
buvo priešingas Dieso ko
misijos tyrinėjimams, bet 
dabar, girdi, jis jau sutinka 
su tos komisijos veikla.

Dies reikalavo paskirt vi
sų milionų dolerių jo tyri
nėjimams. Bet jam paskir
ta tik apie septintadalis tos 
sumos.

Kongresmanų klausinėja
mas, Dies prisipažino, kad 
jis gavo didelius apmokėji
mus už sųvo prakalbas vi
suose šalies kampuose; bet 
Dies sakė, kad pajamas iš 
savo prakalbų jis skyręs 
“patri j oriškiems reikalams.”

London, vas. 12.—Anglų 
ministeris pirmininkas W. 
Churchill pareiškė seimui, 
kad Amerikos vyriausybe 
iki šiol visai nestatė klausi
mo Anglijai, kokiais tikslais 
anglai kariauja.

ORAS.—šį ketvirtadienį 
šilčiau ir apsiniaukę.

Senatorius Gillette sakė:Rinkama parama Anglijai, 
tai Amerika ir viešpataus 
kaipo sprendėja to, kas pas
kui atsitiks. Jeigu Ameri
ka neduos tinkamos pagal
bos Anglijai, tai turbūt ir 
liksis pavergta Suomija, 
taip pat Lenkija, Holandija 
ir Danija, kaip ir visos ki
tos demokratijos.

Sen. Reynolds—Ir Suomi
ja yra viena iš tų demokra
tijų. • . 1

Willkie—Aš tuom tikiu..-. ' 
Tai jūs, ponai senatoriai, 
spręsi te, ar tos pavergtos 
demokratijos turės išlikti 
gyvos.'.. Aš jau sakiau, jog 
Anglijos laimėjimas, taigi ir 
tų demokratijų atsteigimas, 
priklauso nuo to, ar Ameri
ka duos sėkmingą nagalbą 
Anglijai.

Sen. Reynolds—Kas liečia 
Estoniją, Latviją ir Lietu
vą, ąr tamsta manai, kad

• JAnglija laimes šį ka-

Jeigu Anglija laimės karųj 
tai bus atgaivintos Europoj 
demokratijos, kurios dabar 
pavergtos?

Senatorius Reynolds:—Ar 
tamsta tiki, jog taip?

Willkie—Aš rikiu, ir la
bai širdingai.

Sen. Reynolds—Ar tams
ta tiki, kad Suomija (Fin- 
liandija) galėtų būt pilnai 
atsteigta iki pirmesnių jos 
rubežių? \

Willkie—Tai labai pri
klauso nuo to, kokį vaidme
nį Amerika vaidins šiame 
dalyke. Jei Amerika /duos

Ūkio ir Pramonės Kilimas Tarybų Lietuvoj 
--Pranešimas Dabartiniam Suvažiavimui

Lietuvos Komunistų Partijos '
Kaunas. — Lietuvos Ko

munistų Partijos centro se
kretorius Sniečkus išdavė 
raportą dabar vykstančiam, 
'Penktam Suvažiavimui Lie
tuvos Kom. Partijos, paro
dydamas kaip auga lauko 
ūkis ir pramonė Tarybų 
Lietuvoje:

40,000 buvusių bedarbių 
visi gavo darbus. Mėnuo į 
mėnesį didėja daugis dirbi
nių, kuriuos pagamina fab
rikai ir dirbtuvės. Bergž
džiai per daugelį metų prie 
Smetonos valdžios stovėję 
fabrikai dabar dirba net 
dviem ir trim pakaitom 
(šiftais). Per paskutinius 
tris mėnesius 1939 m. prie 
kapitalistinės valdžios pra
monė davė 100 milionų rub
lių vertės dirbinių, o šiemet 
per tuos pačius mėnesius

DIES APALPO
Washington. — Kongres

manas M. Dies, galva kon
gresinės tyrinėjimų komisi
jos, apalpo, sugrįžęs iš kon
greso atstovų rūmo į savo, 
raštinę, po to kai buvo už
baigti svarstymai jo reika
lavimo pratęst tos^komisijos 
veiklų dar L5

145 milionų rublių. PlariašTrą, tai galės būt atsteigtos 
1941 metams numato dar laisvės tuose kraštuose?
aukštesnį gamybos pakėli
mų.

Šiemet Lietuvos Tarybų 
valdžia įdeda 265,500,000 r. į 
naujųjų statyba. 75,000 far- 
mų darbininkų ir vargingų 
valstiečių gavo 400,000 hek
tarų žemės. Lietuvos Tary
bų valdžia suteikė 20 milio
nų rublių paskolos valstie
čiams įsigyt padargus, gy
vulius ir kt.

Prie Smetonos valdžios 
Lietuva turėjo tik 36 trak
torius. Dabar Tarybų val
džia Lietuvoj steigia 30 ma- 
šinų-traktorių stočių 
traktorių laukam 
Dirbamos žemės 
Lietuvoj šiemet bus 
dintas daugiau kaip 20 tūk
stančių hektarų.

su 400 
dirbti.

VOKIEČIAI NUKIRTĘ 42 
ANGLŲ ORLAIVIUS

Vokiečių Pranešimas:
Berlin. — Anglų orlaiviai, 

užpuldami kelis vokiečių 
miestus, mažai žalos tepa
darė, ir tai tik paprastiem 
gyvenamiem namam. Vo
kiečiai per 24 valandas nu
šovė žemyn 42 Anglijos or
laivius, o vokiečiai prarado 
tik du savo orlaivius.

ANGLŲ KARO LAIVAI 
. PADEGE NAZIŲ UOSTA

Anglai Praneša:
London. — Anglijos karo 

laivai per 20 minučių bom
bardavo vokiečių prieplauka 
Ostendų, Belgijoj; padarė 
didelius gaisrus ir paskui 
visi sveiki sau nuplaukė. 
Vokiečių kųnuolės 
bet visai nepataikė 
karinį anglų laivų.

Anglijos orlaiviai
kiai bombardavo vokiečių

šaudė, 
i jokį

smar-

Chemikalų Eksplozijoj 
Žuvo Trys, Kur Buvę 
Dirbama Karo Dujos 
Chicago.—Beverdant mu- 

stardinį aliejų didžiame ka
tile, Edwal Laboratorijose, 
dvyliktame aukšte Borland
Buildingo, ištiko smarki ek
splozija; užmušė du inžinie-|

Willkie—Jei su tinkama 
mūsų pagalba Anglija lai
mės, tai Jungtinės Valsti
jos pasakys savo žodį apie 
tų šalių išlikimą. Aš ma
nau, kad amerikonai taip 
nusiteikę, jog reikalaus, kad 
tos šalys išliktų... Aš ne
manau, kad Anglija galėtų 
laimėt karų be tinkamos pa
galbos iš Amerikos. O jeigu 
Amerika duos tokią tinka
mų pagalbų Anglijai, tai 
Amerika turės galią nus
pręst, ar atgaivint užimtą
sias demokratijas Europoj.

WILLKIE VADINA FA
ŠISTINES DIKTATŪRAS 

“DEMOKRATIJOMIS” 
Iš tų klausimų ir atsa

kymų matome, jog Willkie 
ir minimi senatoriai vadina 
“demokratija” buvusią Sme
tonos diktatūrą Lietuvoj*. 
Jie* taipgi į “demokratijas” 
perkrikštijo buvusias fašis
tų diktatūras Latvijoj, Es
tonijoj ir Lenkijoj. Willkie 
ir tokie senatoriai, kaip 
Reynolds, išrado “demokra
tiją” ir mannerheimiškoj, 
fašistinėj Suomijos diktatū
roj- *1|

Tuščia jų svajonė, kad 
jeigu Anglija laimėtų karą, 
tai, girdi, sugrąžintų buvu
siems fašistiniam diktato- 
įriam Lietuvą, Latviją ir Es-

fabrikus lėktuvų stovyklas tonija> kurios įsijungė į So. 
ir kitus karui svarbius iren-vietu Sąjungą- Taj neįvyk. 
gimus Hanoveryj ir aštuo- domas sapnas> kad Sovietų 
niuose^ kituose miestuose. gąjunga užleistų Lenkijos 
Nušovė du vokiečių, oriai- fašistam Vakarinę Ukrainą 

ir y ak., Gudiją arba kad ga
lėtų kas atimt iŠ Sovietų 

j jau Tarybinį Suomijos ruo- 
žmonės. ' . žą.

Nužiūrima, jog tose labo-1 Tai yra tik blofai, bet jie 
riųs ir vienų tarnautojų ir ratorijose buvo gaminama liudija, jog Washingtone 
sužeidė šešis asmenis, du iš medžiagos nuodingoms ka- yra kepami kariniai sąmok- 
jų labai pavojingai. Labo- ro dujoms bei 
ratorijose tuo laiku buvo 32 sprogiątons.

vius, o vokiečiai—keturis 
anglų orlaivius.

Sųjunga užleistų Lenkijos

kariniams šiai su Anglija prieš Sovie- 
itų Sąjungą.

į''* *** *v |!i ** , . "'f* ** ~*£ * 2* ‘ * w V*" *****
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Kalbos ir Karo Veikla
Anglijos premjeras, ponas Churchill, 

sakė, būk Amerikos armija nebus reika
linga 1940 ir sekamais metais. Bet jis 
ten pat ant vietos sakė, kad reikalingi 
ginklai, amunicija, ir tą viską Anglijai 
Amerika turi pristatyti. Reiškia, mūsų 
šalis ne vien turi pagaminti tuos ginklus, 
amuniciją, bet ir pristatyti pro Vokieti
jos submarinų ir karo orlaivių blokadą.

Senatorius Burton K. Wheeler, demo
kratas iš Montana, tą Churchillo kalbą 
sekamai apibūdino:

“Anglija nori tiktai ginklų ir medžia
gų. Reiškia, kad mes turime tai prista
tyti. Aš daugiau netikiu tam, ką jie sa
ko, būk nenorį, kdd mūsų jaunuoliai 
muštųsi jų kare... Jie tą sakė mums 
ir prieš 1917 metų karą... Jeigu mes ne
sirengiame siųsti mūsų armijos užsienin, 
tai kam nupirkome 14,500,000 pažinimo 
ženklų? Kam mes nupirkome 1,500,000 
grabų?”

Washingtone armijos departmentas 
vėl užreiškė, kad greitai bus dar $2,000,- 
000,000 pareikalauta pinigų statymui 15,- 
000 naujų karo orlaivių.

Guy Richards rašo, kad Amerika per
duos Anglijai 58 Danijos laivus, kurie 
yra Amerikos prieplaukose. Bendrai tie 
laivai sudaro 450,000 tonų1 įtalpos. Angli
ja šaukiasi, kad jai labai stoka laivų, 
nes ji neša didelius nuostolius nuo Vo
kietijos orlaivių ir submarinų.

Jungt. Valstijos jau pardavė Anglijai 
186 prekybos laivus. Todėl šios šalies 
prekybos laivynas nukentėjo ir preziden
tas Rooseveltas įsakė statyti 200 Ameri
kai naujų prekybos laivų, kiekvieną po 
2,000 tonų. Ir Anglija yra užsisakius 
Amerikoj 60 prekybos laivų, kurie jai 
budavojami.

Pirmiau Vokietijos spauda atsargiai 
rašė apie Amerikos pagalbą Anglijai. 
Dabar jau įgavo griežto tono ir sako, 
kad Vokietija negalėsianti toleruoti Am
erikos aktyvės pagalbos Anglijai. Ka
ras artėja labai greitai.

Rumunija, Anglija ir Bulgarija
Anglija nutraukė diplomatinius ryšius 

su Rumunija. Turčių spauda tą žygį už
gina. Mano, kad Anglija planuoja iš 
Graikijos orlaivių pagalba užpulti Ru
munijoj žibalo šaltinius. Bet pasiekti 
gali tik per Bulgariją. Anglijos premje
ras Churchill pasakojo, ,būk jau vokie
čiai užėmę Bulgarijos orlaivių laukus. 
Bulgarija, tą griežtai užginčijo.

Kokį gi Anglija turi išrokavimą padėti 
Hitleriui uždegti Balkanus? Ji mano, 
kad kada jos orlaiviai pradės iš Graiki
jos, o gal ir Turkijos skrajoti per Bul
gariją į Rumuniją, kad ten bombarda
vus žibalo šaltinius, tai Vokietija bus 
priversta pulti per Bulgariją, kad pa
siekus Graikijoj arba Turkijoj Anglijos 
orlaivių bazes. Tas iššauks Bulgarijos ir 
Turkijos, o gal ir Jugoslavijos karą prieš 
Vokietiją. Anglija mano, kad bendrai 
Graikija, Turkija, Bulgarija ir Jugosla
vija gali išstatyti pusėtinai galingą ar
miją, kuri pasiremiant ant Balkanų kalnų 
ir upių galės atlaikyti Vokietijos ir Ita
lijos jėgas. Ir tas atitrauks Vokietijos 
ruošiamą smūgį prieš Angliją.

Dar daugiau Anglijos diplomatai ma
no, kad Balkanų karas neleis ant toliau 
būti neutrališkai Sovietų Sąjungai. An
glija mano, kad Sovietų Sąjungą neleis 
Vokietijai užimti Bulgariją ir dar daūy 
giau Bosforo ir Dardanellų pertakaS. 
Turkijoj. Kad karas, pasiekdamas Juo
dąsias Jūras, į kurias Anglija mano pa-

karan ir Sovietus. Todėl ponas Churchill 
vėliausioj savo kalboj iškėlė senas pasa
kas, kad Hitleris atplėš nuo Sovietų Są
jungos kelias provincijas, kad jis pa
sieks Kaukazą ir Kaspijos Jūras, su
prask, per Sovietų Ukrainą. Anglija dar 
vis nenustojo vilties, kad už jos intere
sus bus priversta muštis Sovietų Sąjun
ga, kad jai ji taip tarnaus, kaip Ameri
kos šalis tarnauja.

Mums atrodo, kad Anglijos diploma
tai ir Balkanuose prasiskaitys, kaip jie 
pereitų metų pavasarį prasiskaitė Skan
dinavijoj. Balkanus uždegti jie gali. Bet 
tas greičiausiai baigsis Anglijos išgrūdi- 
mu iš Balkanų ir tų kraštų pavergimu.

Istorikai Turės Vargo
Kiekvienas karas surištas su melais ir 

propaganda. Nevisada net ir norint sąži
niškai patirti tiesą tą galima padaryti, 
kada eina mūšiai. Bet šis karas atsižymi 
tuomi, kad oficialiai daviniai ,ir vienos 
ir kitos pusės griežtai prieštarauja.

Anglija uždavė smūgį Italijos armijai 
Libijoj. Tai faktas. Italus nuvijo apie 
500 mylių nuo Egipto sienos. Anglija 
sako, kad ji veik ant dviejų trečdalių su
naikino Italijos armiją. Vien belaisvių 
priskaito apie 100,000.

Bet Italijos komanda sako ką kitą. 
Italijos atskaitomis, per visą sausio mė
nesį, būk jos armija ir laivynas neteko 
tik 14,873 žmonių. Ir Libijoj priskaito 
tik 51 užmuštą, 77 sužeistus ir 4,080 žu
vusių, tikriau belaisvių.

Anglijos gi atskaitos yra visai kitos. 
Sausio mėnesį ji paėmė Bardia, Tobruk 
ir kitas pozicijas. Anglija sako, kad vien 
prie Bardia paėmė 45,000 italų. Skaitli
nės griežtai vienos kitoms priešingos. 
Mums atrodo, kad Italijos fašistai neiš
pasakytai mažina savo nuostolius, o An
glijos imperialistai taip pat tiksliai išpu
čia priešo nuostolius.

Sumažėjo Maistas Indijoj
Iš priežasties karo, kada Anglija ga

mina Indijoj daug ginklų ir amunicijos, 
kada mobilizuojama armija, tai sumažėjo 
maisto ir kitų gyvenimo produktų gamy
ba.

1940 metais suimta ant 12% mažiau 
ryžių, kaip 1939 metais. 1940 metais pa
gaminta 4,942,000 pundelių medvilnės, gi 
1939 metais buvo pagaminta 5,076,000 
pundelių.

1940 metais daug mažiau pagaminta 
aliejaus, kviečių ir kitų maisto produk
tų. Indijoj, abelnai, žmonės vargo, kas 
metai mažiausiai šimtas milionų gyven
tojų negaudavo nei karto sočiai paval
gyti. Dabartinė padėtis dar daugiau ap
sunkina to krašto gyventojus. Indija yra 
milžiniškas kraštas su 350,000,000 gyven
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Japonija Maino Gaires
Veik per 10 metų Japonijos imperialis

tai nepertraukiančiai provokavo karą 
prieš Sovietų Sąjungą. Ant Sovietų ir 
Mandžurijos sienos nuolatos ėjo susikir
timai. 1938 metais per 15 dienų ėjo žiau
rūs mūšiai prie Chasan ežero. 1939 me
tais per kelis mėnesius ėjo mūšiai ant 
Mongolijos Liaudies Respublikos sienos. 
Visur japonai buvo sumušti.

Tais laikais, kaip dabar parodo Ame
rikos buvusio ambasadoriaus Vokietijoj 
pono William E. Dodd užrašai, Maskvoj 
sėdėjo Amerikos atstovas ponas William 
Bullitt, kuris buvo didžiausias šalininkas 
“Karo prieš Sovietus Rytuose—Japoni
jos, ir Vakaruose—Vokietijos.” To paties 
Dodd užrašai sako: “Amerikos ir Angli
jos politikieriai kelis kartus bandė išpro
vokuoti karą tarpe Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos.” Ir Japonija šokinėjo.

Bet dabar ji keičia savo politiką. Jos 
karo provokacijos ant Mandžurijos sie
nos baigėsi. Iš Shanghajaus praneša, 
kad nuo 1931 m. Japonija mobilizavo,or
ganizavo rusus baltagvardiec. Mandžuri- 
joj, naudojo tuos gaivalus, kaip užpuolikus 
ant pasienio sargų, ant gelžkelių, siuntė į 
Sovietų Sąjungą, kaipo teroristus. Dabar 
tos gaujos yra priverstos nusiraminti, 

wo,kaip kurias baltųjų įstaigas uždarė^ 
Manoma; kad Japonijos imperialistai tą 
daro, kad Sovietų Sąjunga yra neįveikia
ma, kad jie pasuko savo gaires į pietus, 
į pietinę dalį Chinijos, linkui Rytinės 
Indijos—Holandijos kolonijų ir linkui 
Anglijos kolonijų.
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prie kitos tvirtumos, būtent 
Tobruk, kuri yra 110 mylių 
Libijoj, nuo Bardia. Bet ir 
čia jiems nepavyko. Anglai 
apsupo Tobruką ir sausio 
22 dieną jį paėmė su 20,000 
italų. Tada italų spėkos leL 
dosi bėgti linkui Bengazi, 
Rytų Libijos sostinės, italų 
karo laivyno, orlaivyno ir 
armijos centro, o anglai 
juos vijo.

Prieplaukos Bomba, Der- 
na ir miestai Cirene ir Me^ 
kili paimta be didelių mū
šių. Italai pamatė, kad 
jiems ir Bengazį neišlaikyti, 
nes nuo Mekill anglų tan
kai ir mechanizuotos jėgos 
pasuko į pietus-vakarus, 
kas sudarė pavojų italams 
uždarytiems Bengazi mies
te. Italai tą pajuto ir bėgo 
iš Bengazi į pietus. Todėl 
anglų ir italų jėgos susikir
to ties Soluch, kur buvo 
vienas iš žiauriausių - mūšių 
ir sako italai neteko 60 tan
kų. Vasario 6 dieną paim
tas ir Bengazi.

Su anglų paėmimu Ben
gazi tuo baigiasi karo kam
panija Rytų Libijoj. Ji už
sibaigė dideliais anglų lai
mėjimais, o Italijos fašistų 
susmukimu. Anglai sako, 
kad jie suėmė apie 115,000 
italų kareivių, kelis tūks
tančius užmušė, nemažai su
žeidė, paėmė daug Mussoli
nio ginklų, amunicijos ir ki
tų karo medžiagų. Apie pu
sę išnaikino Italijos armi
jos, kuri buvo karo prad
žioj Libijoj. Tai didelis an
glų laimėjimas ir didelis 
Mussoliniui smūgis. Dideli 
kariniai nuostoliai, dar di
desnis moralis smūgis. Mus- 
solinis taip labai gyrėsi ka
ro jėgomis, o dabar visur jį 
muša. Muša graikai, muša 
anglai Viduržemio Juro i,

Tai Italijos fašistų armi
jos pirmas bandymas pa
siekti Suezo Kanalą užsi
baigė jos pačios katastro
fa. Italijos armija buvo įsi
veržus į Egiptą, paėmus 
Solum ir Sidi Barrani an* 
glų laivyno prieplaukas, pa
siekus jau veik Metruh, 100 
mylių, gylio Egipte ir buvo 
tik apie 200 mylių nuo Sue
zo Kanalo, kuris turi Ang
lijai, o dar daugiau Italijai, 
labai didelę karo reikšmę. 
Jeigu Italija būtų galėjus 
paimti Suezo Kanalą, tai ji 
būtų galėjus pervežti karo 
reikmenų savo armijai į 
Ethiopiją. Už Sidi Barrani 
italų armija apsistojo ir sto
vėjo porą mėnesių. Kaip vė
liau patirta, jai stokavo me
chanizuotų jėgų, karo reik
menų ir vandens. Mussoli- 
nis reikalavo^ kad ji grei
čiau eitų linkui Suezo Ka
nalo, bet italų .komandie- 
rius maršalas Rodolfo Gra
ziani nesijudino.

Gruodžio 9 dieną, 1940, 
prieš italus pradėjo užpuo
limą anglai. Mat, kada ita
lai stovėjo Sidi Barrani, 
tai tuo kartu iš Australi
jos, Naujos Zelandijos, An
glijos, Indijos, Amerikos ka
ro ginklus ir jėgas anglai 
sugabeno. Jie pasijuto ga
lingesni už italus. Italai bu
vo įsigriovę į Egiptą siau
ru ruožtu, tik apie 25 my
lių pločio, pajūriu, ir tas 
pastatė jų jėgas pavojun. Iš 
dykumų užpuolė anglų me
chanizuotos jėgos—tankai, 
iš oro orlaiviai, o iš jūrų 
anglų karo laivai. Italus de- 
•gino; daužė, kaip “pekloj”.

Gruodžio 11 dieną anglai 
paėmė Sidi Barrani ir su
ėmė 25,000 italų. Italų ar
mijos likučiai bėgo linkui 
Libijos, savo senų pozicijų 
su vilčia ant Fort Capuzzo 
ir Bardia atsiremti ir an
glus atmušti.

Bet anglai turėdami ga- Stojasi klausimai: 
lingesnius tankus, daugiau Mussolinio armiją taip mu- 
jų ir būdami galingesni ore, ša anglai? Kodėl jie negali 
neleido italams sutvarkyti1 atsilaikyti ? Kodėl jį muša 
savo linijas, jėgas,1 lipo'graikai? Ką darys toliau 
jiems ant kulnų, grūdo juofi,. anglai? 
kapojo jų jėgas ir apsuptas
priversdavo pasiduoti. Gruo- pradėti karai neturėjo Rau
džio 16 dieną paėmė Fortą dyjpritarimo. Mussolinis 
Capuzzo ir atsiėmė Solum, I jau šeštą užpuolimo karą 
taipgi ten sučiupo apie 13, |veda. Jis užpuolė Ethiopiją, 
000 italų kareivių. Apgulė paskui Ispaniją, Albaniją, 
Bardia tvirtumą ir po kelių Franci ją, Graikiją ir Ang- 
savaičių, sausio 5 dieną, pa- liją. Visi tie karai išeikvo- 
ėmė ją ir 45,000 italų karei- jo jo jėgas. Žmonės nepri- 
vių. Taria, daug žmonių neap-

Italai planavo atsispirti kenčia fašistų.

Kodėl ii’ Kas Toliau?
kodėl

Viena fašistų

Chinijoj tarnauja Japonijos imperialis
tams tie, kurie, baimėje prieš augančią 
koriiunistų įtaką, ai*do liaudies frontą, 
kurie, kaip generolas Chiang Kai-shekas 
užpuldinėja buvusius Raudonosios Armi
joj karius.

Jeigu tiK Japonija galėtų sau naudin-

Ilinini nun y II   itiitiiHiĮii-^r^...... 'WW—mnirrrm n im^.

Antra, aišku, kad italų 
ginklai yra menkesni už an
glų. Italijos tankai buvo’ 
maži, plonomis sienomis, tik 
tanketkos. Jie negali ap
saugoti jų įgulas. Prastesni 
ir kiti ginklai. O kada gin
klai menkesni, priešas ga
lingesnis, tai armija tirps
ta. Ar gi ne taip buvo Fran
ci jo j, kur jos ginklai buvo 
daug prastesni už vokiečių?

Trečia italų klaida, kad 
jie siauru ruožtu buvo įlin
dę į Egiptą. Ypatingai pa
jūriu, kada anglai galinges
ni ant jūrų. Ten anglai už
klupo ir sunaikino geriau
sias italų divizijas.

Bet kas bus toliau? An
glai jau nuo Sidi Barrani 
atliko 500 mylių kelionę. Ar 
jie galės dabar maršuoti lin
kui Tripoli, kuris yra dar 
už 600 mylių? Jiems ant 
kelio yra dar apie 150,000 
italų armijos, bet dar blo
giau, kad ten tįk vienas ei
na geras kelias, o taip daug 
dykumų, > kliūčių. Italai 
traukdamiesi prie Tripoli 
artės prie Italijos, nes Tri
polis nuo Sicilijos yra tik 
virš 200 mylių, kuomet Ben 
gazi buvo virš 400 mylių 
per jūras, o Sidi B ar ran’ 
apie 600 mylių. Reiškia, jei 
gu anglai žygiuos į vakari
nę Libiją, prie Tripoli, tai

jie vis toliau ir toliau atsi* 
trauks nuo savo armijos ba
zių, nuo tankų kuro, nuc» 
orlaivių kuro, maisto, amu
nicijos. Tarpe jų bazių ir 
armijos vis didės tarpas, 
skiriantis juos nuo tų ka
ro reikmenų. Atsitols jie* ir 
nuo vandens. Tuo kartu Ita
lijos armija būdama ties 
Tripoli turės ne vien ant 
vietos reikmenų, bet 200 
mylių tarpą lengvai nugalės 
laivai su pagalba vokiečių 
bombanešių. Todėl, Tripoli 
srityj italų padėtis darosi 
daug geresnė, kaip anglų.

Žinoma, Mussoliniui būtų 
galas, jeigu ten ant jo už
gultų iš užnugario francū- 
zai iš savo kolonijų Tunisi- 
jos ir Algerijos. Dar dau
giau, Egipto pasieny, ties Ja- 
rabub, dykumose liko Penk
ta Italų armija. Ji gali iš- 
vystyt ofensyvą linkui Bar
dia, nukirst anglų susisieki
mą ir pražudyt visą jų per
galingą armiją Bengazi sri
ty. Arba ir ji pati gali būti 
nukirsta nuo kitų italų jė
gų, suvaryta į Libijos smė
lio dykumas ir ten sunaikin
ta.

Taip dalykai stovi Afri
koj. Libijoj Mussolinis gavo 
smūgį. Ethiopijoj jį muša. 
Viduržemio Jūroj jo laivy
nas negali veikti prieš an
glus. Albanijoj neturi pasi
sekimo. Bet dar būtų per- 
anksti sakyti, kad jau Ita
lijos fašistams atėjo galas. 
Dabartiniai smūgiai Libijoj 
yra “on 1 y a sideshow” 
(tik šalutinis lošis) rašo va
sario 8 dieną, “New York 
Timese” Anne O’Hare M’- 
Cormick. Mat, dalykai gali 
persikeisti, jeigu Vokietija 
įpuls ant Graikijos Balka
nuose, jeigu Francija nus
virs Mussolinio ir Hitlerio 
pusėn, jeigu Ispanija įstos 
karan,.jeigu Hitleris mes į 
pagalbą Mufesoliniui savo 
oriai vyno jėgas, jeigu Vo
kietija užpuls Angliją. Arba 

daugelio kitų pasisuki- 
priešingon pusėn. Todėl 
bus—sunku numatyti, 
kas įvyko, tai jau yra

dėl 
mų

bet 
faktas.

D. M. š.

“Simpatingas” Pilietis
(Įspūdžiai)

Sausio 25 diena turėjo ne
jaukią išvaizdą. Ypatingai 
man, nes aš buvau pasiren
gęs keliauti į tą didelę die
ną,—į “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimą. Nežinau, kaip 
kam vaizduojasi metinis su
važiavimas palaikytojų to 

I didžio švyturio, kuris lanko 
kas' dieną vargšo darbinin
ko grintelę, nešdamas jon 
šviesą, kad kasdieninius 
vargus pažinti. Aš tą dieną 
laikau už svarbiausią—nus
tatymą gairių tam švytu
riui !

Iš nakties diktokai buvo 
prisnigta ir pėsčiam eiti 
gana sunkoka buvo, o man 
pasiekti autobusą ar trauki
nį reikėjo gerokai paėjėti.’ 
Bet ant laimės, tik skersai 
kelio kaimynas gyvena, ku
ris kas dieną važiuoja ma
šina į Pottsville dirbti, tai 
mano žmona sumanė pa
klausti jo, ar jis negalėtų ir 
mane nuvežti, nes man rei
kėjo iš tos vietos pasiimti 
busą ar traukinį. Kaip sy
kis, jai prasitarus jam apie'rįau:

tai, maloniai sutiko! Tuo
met be jokio sunkumo pa
siekiau stotį.

*Bet man dar teko pa
laukti arti porą valandų* iki 
busas ėjo, o aš laiką veltui 
praleisti labai nemyliu.

Taigi, kad nebūtų taip 
nuobodu, sumaniau šį tą pa
rašyti. Pertraukus rašinį, 
netoli nuo manęs sėdėjo 
koksai agentas, ar kas jis* 
toks, bet nurodė, kad nedar
bininkas. Skaitė rytinį Phi- 
ladelphijos dienraštį.

Greitai pertraukė skaitęs, 
ir atsisukęs į mane, nuduo
ta šypsą ant veido, links
mai, į mane pradėjo kalbė
ti. Aš maniau, kad jis la
bai ką svarbaus ir naudingo 
praneš iš pasaulio rūkstan
čio ir liepsnojančio liepsna 
pragaro ryjančio nekaltas 
gyvybes! — Klausausi lin
ksmai ir su atyda...

Pradeda šypsodamasis:
—Hitleris paskelbė, kad 

jeigu Britanija nepasiduos 
jam gražumu, tai nuodijan
čiais gazais visus išdusys!

Aš pažvelgęs į jį, prata-

gai karą baigti Chinijoj, tai ji tuojau 
pultų Holandijos, Anglijos ir Amerikos 
kolonijas. Amerikos jėgos nėra didelės 
ant Philippinų salų. Anglijos dar dau
giau susilpnėję iš priežasties’karo Afri
koj ir Europoj. Holandija niekados ten 
nebuvo galinga.

“Tegul Hitleris pasižvelgia 
į save,—kad pats savęs ne- 
uždusytų, nes Vokietijos 
liaudis seniai to laukia...

Tas mano “draugas” vie
toj pareikšti, kad ir jis Hit
leriui to velytų, — peršoko 

(Tąsa ant 5-to pusk)
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(Tąsa)
—A-a-a-a..—tęsėsi garsas, kaip lop

šio daina. Dar vieną kartą, dar, jau, ro
dosi, vji išmokusi, savanoris atsikvepia, 
jie padaro mažą pertrauką, vyras įpila į 
lempą žibalo, jie šypsosi vienas kitam, 
rodosi viskas gerai.

Bet Monikai reikia pakartoti, ji vėl 
užmiršo kelias raides, jas sumaišė ir žiū
ri į vyrą, lyg norėdama jas atsiminti, 
lyg susigėdusi, ir staiga joje kyla nusi
vylimas, pyktis:

—Nenoriu. Užsimanei, kaip mažas. Nei 
man čia reikia, nei aš skaitysiu kada. 
Tokia molio galva—niekad neišmoksiu.

—Birbia, kaip avis į uodegą įkirpta. 
Juk dantys dėl to neišbyrės. Sakyk, kaip 
šita vadinasi? Na, ar žiaunos užšalo?

—Man jos visos vienodos. Užmušk ne- 
atskirsiu. Eik, sumanei mano durną gal
vą varginti, eitumėm miegoti, kaip žmo
nės. ..

—Pastatysiu į kertę!—nuduodamas mo
kytoją, riktelėjo Juras, savo ranka pa
ėmė jos ranką ir su juoku, gražiuoju ją 
vertė kartoti garsus. Monika tik pradė
jo raidę “m”, kai vyras neiškentė nesi- 
kvatojęs.—Tu geriau už avį, me-me!— 
raitėsi jis. —Gerai, varyk. Jau ledas sme
genyse tirpsta, varyk!

Monika tikrai nusišluostė kaktoje iššo
kusius prakaito lašus. Nežinojo, ar drau
ge juoktis, ar pykti. Ji senu įpratimu vy
rui uždavė į nugarą.

—Šaiposi jis!—Rodos gaĮva pusiau 
pliš. Nežinau šitos, nežinau, nežinau!— 
spyrėsi Monika ir vyrui tą valandėlę ji 
pasirodė jauna, mažutė. Abiejų akys su
stojo ties nauju ženklu ir, rodos, kalnu 
pavirto, taip sunku moteriškei buvo per 
jį perlipti.

Monika pastūmė knygą ir nubėgo į 
lovą, bet vyras ją sugavo ir buvo girdėt 
kampe vėl abiejų žodžiai:—Ar iš proto 
kraustaisi? Atsitraukt, vaikui miegot ne
duodame !

Ji skubėjo ,pro galvą nusimauti sijoną, 
kad tik greičiau į lovą, bet vyras ją su- ’ 
ėmė glėbin ir nešė besispardančių prie 
stalo, dainuodamas ir pamėgdžiodamas 
jos balsą:

Gir-gir-gir, gar-gar-gar 
į mokyklėlę...

Vyras sodino klykiančią žąselę už stalo 
ir vaišino mokslo skanėsiais, nuo kurių, 
pagal savanorį, turėjo ne tik jo namuose, 
bet ir visame kaime šviesiau pasidaryti. 
Juodu gražiuoju susitarė, kad išmoks 
dar raidę ir eis miegoti. Raidę pavyko 
perkąsti, kaip kietą riešutą, ir jie galėjo 
užpūsti spinksulę.

Mokslo naudą, kurios nenorėjo pripa
žinti Monika, visai kitaip, nors ne be 
įprastų jam melodijų, dėstė savanoris: 
palauk, tu dabar kaip tas mūsų Kazelis, 
mokaisi tik vaikščioti. Suaugusiam kur- 
kas sunkiau, perdaug susitupėjusi. Jau 
viena koja remi... pamatysi, visai kitas 
žmogus būsi. Prieš tave rojaus vartai 
atvisers. Ir ten be abėcėlės tik bulbes 
šventiesiems skusi.

Ji vis kniurzė įsikibusi vyrui į kaklą; 
greta pūtavo vaikas, o savanoris, rago
žiumi pastatęs kojas, nežinia, ar juokais, 
ar iš tikrųjų tą rudens naktį kalbėjo apie 
šviesų gyvenimą. Esą, be mokslo baltos 
duonos nevalgysi, ir juodos nevisuomet 
turėsi. Mokėdamas raštą upes sustabdy
si, pasuksi jų sroves naujomis vagomis, 
priversi kalnus kalbėti, per didžiausią 
akmenį skylę' pragręši.

—Vepeliok!—minkino alkūne Monika 
pasakorių.

—-Palauk,—jis sakė, — o ką inžinieriai 
padaro, ką profesoriai,—telefonus, trau
kinius, tiltus, jaroplanus visokius? Bepi
gu kiaule gyventi: nei barzdos skusti, 
nei poterių kalbėti, nei kunigo bijoti! 
Tik kiekvienas rūpinasi, jei kartą atėjo 
į pasaulį, žmoniškai savo amžių pragy-e 
venti. Kūtėj užaugti ir kūtėj. dvėsti — 
maža garbės. Kiekvienas, Monikut, nori, 

. kad šviesiau* kad aukščiau. Prasigyven- 
sim, susitvarkysim, kampe pastatysiu 
lentyną knygoms, galėsi tu skaityt is- 

s. tori j as; sau šmakšt, atverti knygą — 
Amerika, braukšt—žinai apie Afriką, 
kur beždžionės gyvena, ateina reikalas 
pasirašyt—brūkšt, nei pinigo mokėt, nei 
prieš kitus sprando lankstyt. 0 aklas ir 
ant lygaus kelio suklumpa.

—Ar miegi tu?—vyras klausė, ir Mo
nika atsiliepė.—Šit! Batais paavėjusi, vy
žų jau nebenorėsi. Neparduos tavęs tada 
lyg katę maiše.

Vaikas pabudo išgąsdintas pirmųjų'sa
vo kūdikystės sapnų ir ėmė verkti.

—Užteks tų pasakų! Gulk tu nuo kraš
to, noriu pamiegot... privargina jis ma
ne. '

—Ne mano vargas.
—Kieno?
—Gal kas nors, kai kare buvau, iššo

ko iš bulbių. Sugaudysi bobas.
—Duosiu į armuzę, kad kojom dangų 

išmatuosi. Neturi ką šnekėjęs,—nuduotu 
pykčiu ji užsimoja, bet Juras pagauna 
jos ranką, prilenkia ir apkabina ją visą. 
Jis tyčia juokaująs. Tu, silkele, slinkis 
arčiau, arčiau,—sako vyras. Dėl vaiko jis 
gali būti ramus: Monika tiek daug kar-* 
tų jam Kaziuko panašumą lygino: tikras 
tėvas, kaip iš akies išplėštas, lyg tuo no
rėdama įtikinti, kad čia bendras vaisius 
guli tarp jų, kaip tarp dviejų susipynu
sių vieno medžio šakų.

—Slinkis arčiau, silkele...—kugždėjo 
jis.

Diena dienon — vargas vargan, taip ir 
stūmėsi savanorio gyvenimas. Kiekvie
nam žingsny naujakurių porą lydėjo ma
žo padarėlio verksmas ir juokas. Kaziu
kas diena iš dienos tyso, mokėsi į moti
nos sijoną įsikibęs vaikščioti, pats dėl 
šito stebuklo skambino džiaugsmu kon- 
kuliuojančią gerklę; Monikai labiausiai 
patiko, kad jo skruostuose duobutės, ku
riomis lyg laštakomis tekėdavo jo juo
kas.

Juro žodžiais tariant, drauge su vaiku 
ir motina mokėsi vaikščioti, tik ji daug 
sunkiau ir lėčiau. Daug mokslo vakarų 
Taručiams buvo sutrukdę kūlės, linami- 
nių talkos, bet vyras xsavo užsispyrimo 
nepakeitė. Būdavo, sėdės prie knygos, 
kartos raides, o iš lovos ai; aslos įsiklau
sęs į abėcėlę, Kaziukas taip pat varys: 
bū-bū, mū-mū...

—Ar negeda? Anksčiau už tave tas 
vabalas išmoks. Na, kaip čia parašyta? 
Ar liežuvį nurijai?!

Jei savanorio pamoktų metu sulodavo 
šuo, Monika mesdavo viską—ir už kros
nies. Gėda jai buvo žmonių, kad tokiais 
darbais užsiima, kad kaime kalbos nepa- 
plistų bijojo.

—Kailį iškaršti tau reikėtų. Gėdą at
rado. Dar šaiposi, kaip šuo į lašinius. 
Greičiau už stalo! /

Iš lėto Monika nugalėjo gėdą ir bai
mę, nebepurkštavo, kad kaime jau ir ple
pėjo, jog savanoris pačią į ministerius 
ruošia, ištirpo galvoje ledas, ir drauge 
su sūnumi ji pradėjo tarti pirmuosius 
žodžius. Kaip ir Kaziukas, kuris mokė
jo savo kalba pavadinti karvę, šunį, šal
tį, mėsą, taip ir ji iš negyvų ženklų, pa
dedama vyro, jau galėjo paskaityti pa
čius nesudėtingiausius žodžius.

Staiga jai lengva ir linksma pasidarė 
žiūrėti į knygą. Paveikslai, kurie galėjo 
dominti tik vaiką, Monikos akyse pasi
darė judą, gyvi. Juras pirštu vedė palei 
ženklus, o ji šnibždėjo sau ir po trumpos 
valandėlės skaitė be mažiausios klaidos.

Ir anksčiau ji žinojo, kad po paveiks
lėliu parašyta—“vilkas”, po musės—“mu
sė”, ji taip ir sakė, bet nebuvo tada 
džiaugsmo, nes ji sau ir Jurui- melavo! 
Visą laiką rašmenys Monikai atrodė kaip 
vinys, giliai suvarytos į lentą, ir ji plėšė 
juos per sapną, lupo su didžiausiu var
gu, o kiekvienas kaimynų namas, kiek
viena karvė, avis lauke atrodė raidėmis 
knygoje ir kaip jas nevarinėjo, nepar- 
statinėjo, žodžių nebuvo, tik sunkino 
miegą ir darbą.

Bet netikėtai sąmonė išgiedrėjo, lyg 
koks sunkumas nukrito, raidės nebėat- 
rodė daiktais, visai jos išnyko, ji juo- 
kiančiomis akimis žiūrėjo, skaitė “vil
kas” ir jautė, kad nemeluoja, nes pati 
girdėjo skiemenis, skaitė kitus žodžius, 
daugiau ir daugiau, ir su kiekvienu per
skaitytu pilnėjo džiaugsmas krūtinėj.

Mokytojas nemažiau džiaugėsi, nespė- 
damas rodyti Monikai žodžių, atvertė 
tyčia iš galo knygos^-ir ten paskaitė.

(Bus daugiau)

Musą ometoninianr 
Nevyksta

Teko sužinoti, kad Šv. Ka
zimiero pašalpinė draugija su- 
manė-nutarė rtngti prakalbas, 
po obalsiu : apvaikščiot Lietu
vos neprigulmybės šventę, o 
tikrumoj apverkti Smetonos ir 
jo kavalierių — Hitlerio bur- 
dingierių “vargus” ir parink
ti jiems dolerių.

Ir kaip tik sužinojo mūsų 
tikrieji socialistai, Martynas ir 
Juozas, kazimierieČių “prakil
nų” darbą, tuoj Lietuvos Sū- 
nų-Dukterų draugija, kuriai 
vadovauja socialistai, stojo į 
pagelbą; o taip pat įtraukė ir 
Lietuvių Piliečių Neprigulmin- 
gą Kliubą. Tačiau, kiek teko 
su nekurtais minėtų draugijų 
delegatais kalbėtis, tai pusėti
nai bėdavoja, kad darbas ne
siseka, kad delegatai į posė
džius nesilanko; o jeigu ir at
eina, tai suvis be ūpo! Keli 
Kliubo nariai pasakojo, kad 
Kliubo susirinkime jo delega
tai raportavo, kad girdi, dar
buojamės išsijuosę, kad pra
kalbos būtų popuiiariškesnės, 
o kalbėtojai visų goriausi iš 
socialistų, katalikų, tautinin
kų ; bet kuriuos tik kvietėm, 
tai nei vienas neapsiėmė; vis 
atsako, kad
nėra laiko. O taip pat, girdi, 
bėdavoja, kad kiek kartų pra
šė lenkų didžiulės svetainės, 
tai vis atsako, kad užimta, pa
žiūrėsim. Tačiau teko girdėt, 
kad lenkai sužinojo svarbiau
sią rengėjų tikslą — propa
gandą už Adolfą ir finansavi
mą jo smetoninių burdingie- 
rių, todėl svetainė “užimta”...

Mūsų broliai, prakalbų ren
gėjai, turėtų žinoti tą, kad kas 
darbuojasi prieš progresą, 
prieš pažangą. . . ' tiems nesi- 
sękė ir nesiseks!

as

Horace Greely (kairėje) buvo pirmasis prezidentas 
New Yorko zecerių unijos, įsisteigusios 1850 metais. 
Tas pats Greeley buvo ir dienraščio redaktorius; jis 
susirašinėjo su Karoliu Marksu. Greeley pagerbti 
neseniai New Yorko zecerių unijos lokalas 6-tas bu
vo suruošęs puikią pramogą. Šio lokalo pirmininku 
yra Elmer Brown (dešinėję), pažangus ir energingas

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

labai “užimti,

jų atstūmėt beboikotuodami.
J. Shapren.

Nurodinėjo 
naujoji Lietuvos 

nuveikė, ką gero 
darbininkų ir del

Mūsų Naujienos
Keliatas dienų tam atgal 

pasiunčiau “Laisvės” adminis
tracijai rankų darbo kaldrą 
dėl “Laisvės” bazaro nuo Se* , 
attic’s Moterų Kliubo. Kliu- 
bas paaukavo medžiagą, o ki
tos moterys išsiuvinėjo, visos 
po kavalkėlį ir pasidarė gra
žus siuvinys. Kuris nusipirks, 
turės ant atminties, kad Seat
tle’s Moterų Kliubas paauka
vo 
čio 
rų 
sų

“Surprise Party”
Priežodis sako, geriau vė

liau, negu niekad. Nors ši gi 
žinutė bus suvėlinta, tačiau 
verta pažymėti.

Draugas Šimėnas, buvęs 
“jaunavedžių pabroliu,” man 
pasakojo, kad draugės Strimi- 
lienė ir šelienė, sausio 25 d. 
šių mėtų, surengė labai gražią, 
skanią parę atžymėjimui 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuvių drg. Sodaunykam, 
kas atsibuvo jų nuosavam na
me, 218 — 12th Avė. “Jauna
vedžiams” svočia buvo drau
gė Pūtienė, iš Newark, N. J., 
o jos duktė buvo “pamergė,” 
“pabroliu” buvo drg. Šimėnas, 
o “svotu” drg. Leikįs.

Sodaunykai yra pažangūs 
žmonės, Sodaunykienė, prigu
li LDS 123 kuopai. Jie jau 
daug metų laiko viešąją užei
gą; turi vieną dukterį ir jau 
turi žentą. A

Vedė Dulkių Sūnus
Vasario 2 dieną apsivedė 

drg. Jono Dulkio sūnus. Nuo
takos pavardės nepamenu. Ne
paprastai didelės buvo Dulkio 
vestuvės Bloomfield, N. J., nes 
jaunamartė bei jo tėvai ten 
gyvena, šliūbą ėmė Newarko 
lietuvių bažnyčioj.

Dulkiai yfa gana pažangūs 
žmonės, tačiau jaunamartė iš
auklėta religiškoj dvasioj.

Labai gaila, kad jaunave
džiai negalėjo, nors jau buvo 
prisirengę, išvykti ‘‘medaus” 
mėnesiui į Floridą, nes jau- 
navedis smarkiai susirgo. Lin
kiu ūmai pasveikti!

M: * :!<

Draugas Šimėnas taipgi sun
kiai serga. Gaila, nes yra ga
na veiklus, smarkus LDS 123 
kuopos narys. Linkiu ūmios 
sveikatos.

dėl naudos mūsų dienraš- 
“Laisvės”. Seatties Mote- 
Kliubas didžiuojamės mū- 
dienraščiu, kuris mum su

teikia teisingas žinias iš viso 
pasaulio, o labiausia žinias iš 
Lietuvos.

Seattlės Moterų Kliubas gy
vuoja jau 2 metai, darbuoja
si pagal' savo išgalę, prisidė
damas sū aukomis arba siuvi
niais dėl “Vilnies” ir “Lais
vės”. Linksma matyt, kad ir 
moterys neatsilieka nuo pro
greso, o labiausia dabartiniu 
laiku, kada pasaulis pasken
dęs karo liepsnose. Kožna 
moteris atjaučia, kaip jaunuo
liai 
nė j

is atjaučia, Kaip jaunuo- 
ūsta dabartinėj skerdy-Atsišaukimas

Gerbiami šėrininkai ir da
lininkai Lietuvių Muzikalės 
Namo Bendrovės: Kaip mums 
yra žinoma, kad per paskuti
nius dvidešimts metų mes ap
vaikščiodavome Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį. Bet 
prieš mus šiandien stovi labai 
didelis ir svarbus klausimas, 
kur mes stovime ir už ką kal
bėsime : ar mes stovėsime su 
savo Lietuvos broliais ir sesu
tėmis, vargdieniais, ar su gru
pele tinginių-ponų, kurie ne
sistengia pasidaryti sau pragy
venimą savo darbu ? Lietuvos 
tarybinė vyriausybė paliepė 
ponams ir ponioms dirbti. Bet 
jie nesutiko sau duoną pelny
ti. Jie spruko iš Lietuvos į 
Berlyną, iš Berlyno kai kurie 
atsibaladojo į Ameriką ir pra
dėjo šmeižti mūsų brolius ir 
seseris, pasilikusius Lietuvoje. 
Visokias melagingas žinias 
skleidžia, būk juosjš Lietuvos 
išvijo kacapai. O kacapais jie 
vadina mūsų brolius ir seseris.

Dabar mums yra žinoma, 
kad Lietuvos liaudis nusitarė 
susijungti su didžia šalimi, 
Sovietų Sąjunga, gyventi kar
tu.

Artinasi vasario 16 diena ir 
prieš mus stovi tas didelis 
klausimas: Ką mes darysime 
ir sakysime atsistoję ant plat
formos: Ar mes leisime nie
kinti mūsų brolius ir seseris 
Lietuvoje ir tyčiotis iš jų, kuo
met jie nori gyventi ir dirbti 
naudingą darbą? Ar mes išei
sime prieš Lietuvos liaudį ir 
stosime su ta grupele, kuri ne
norėjo dirbti naudingo darbo 
Lietuvoj ir paspruko į užsie
nį, kuri, kaip tie dangaus 
paukščiai, nei sėja, nei pjau
na, bet minta iš vargingų bro
lių ir seserų darbo ?

Mes, Bendrovės šėrininkai, 
turime tiems ponams pabėgė
liams—tiems dangaus paukš
čiams pasakyti: Eikite nuo 
mūsų biednos galvos ir sau 
duoną pelnykite. Mes jums pi
nigų neduosime, idant jūs mū
sų brolius ir seseris niekintu
mėte ir tyčiotumėtės iš jų. Nė 
cento dėl jūsų, dangaus pauk-

Moterys atjaučia dau
giau, negu kas kitas, nes jos 
turi išauginusios tuos, kurie 
kovoja dabartinėj skerdynėj.

O už kelių mėnesių gal ir 
šita šalis bus įtraukta į karą, 
kur ir mūsų sūneliai turės eit 
kariaut. Bet už ką? ■! 
linus tą, širdį kaip peiliu per
duria. '

Pamis-

LLD 10 kuopa surengė pra
kalbas, kurios įvyko 2 d. va
sario Lietuvių Tautiškoj sve
tainėj. Prakalbos rengta Lie
tuvos klausimu. Kalbėtojai 
Pruseika ir Bimba pasakė ge
ras prakalbas, 
faktais, ką 
vyriausybė 
padarė dėl 
valstiečių.

Nors per ponios Antanaitie
nės radio dvasiški tėveliai ir 
kiti naujosios Lietuvos vyriau
sybes priešai išliejo daug tul
žies ant tų žmonių, kurie pri
taria dabartinei Lietuvos val
džiai, nors jie nusitarė boiko
tuoti ir atsisakė garsint mūsų 
parengimus, bet jie nieko ne
laimėjo. žmonių į prakalbas 
susirinko pilna svetainė. Visi 
klausėsi kalbėtojų su didžiau
sia atyda. Visiem buvo žin
geidi! išgirst kuo daugiausia 
teisybės apie Lietuvos valdžios 
nuveiktus darbus.

Pabaigus kalbėt, buvo klau
simų, į kuriuos aiškiai atsaky
ta. Prakalbos pavyko kuo 
puikiausiai. Literatūros par
duota už suvirš 20 dolerių. 
Kelintas “Laisvės” skaitytojų 
a t s i n'a u jino prenumeratas. 
Pranaitis atsinaujino laikraš
tį ir aukojo $2 apšvietos fon
dui. Kiti pirmiau buvo ąuko- 
ję. Bakšys aukojo 50c ir 
Shimkūnas 50c.

Pirmininkas J. Rainys atsi
šaukė į publiką, kad turime 
išlaidų, kurias reikia padeng
ti. žmonės prisidėjo prie pa
dengimo lėšų labai gausiai.

Aukojo po $1: A. Papliuš- 
ka, Ramanauskas, Tabūnas, 
Misikonis, Shimkūnas. Po 50 
centų: Stanislovaitis, Pranai
tis, J. Surkis, Bakšys, Merkis, 
Griciunas, • Vogonis, Strums- 
kis. Gedvilienė, Mockus. Po 
25c: Pajuodienė, Butvilą,. But
kus, Petkus, Mileris, Vaitkus, 
Yakonis, Slavickas, Valantas, 
Juknienė, Paulukaitis, Sabas- 
tinas, Masonis, Šimkus, S. 
Monkus, Gegžnas, A. Adomai
tis, šeškus, P. Vasiliauskas, 
Rimkūnas, Jakonis, Kutaus- 
kas, N. Urbonienė, Garijonis, 
Urbonas, Petrelio, Kruvalis, 
Laudenskienė, Mickus, Urlo- 
kienė. Viso suaukota 31 dol. 
su centais.

Rengimo komisija taria šir
dingiausią ačiū už taip gau
sią paramą.

Tai pasirodo, kad ponios 
Antanaitienės per radio boi
kotas neatsiekė tikslo. Ji mus 
boikotuodama nežino, kad 
pati save boikotuoja. Štai fak
tai : šapranauskienė pirmiau 
pirko keliatą dalykų jos bal
dų krautuvėj, o dabar jau ve 

*jos sūnus nusipirko namą, pir
ko už $500 rakandų, žinoma, 
kad būtų pirkęs pas Antanai
tienę, bet dabar nepirko. Jos 
duktė pirko baldus dėl dvie
jų kambarių, 
būtumėt

$ * *
Kelios dienos atgal pasimi

rė senukė E. Apinaitienė, su
laukus 72 metu amžiaus. Bu
vo progresyvė moteris, skaitė 
dienraštį “Vilnį”. Dabartiniu 
laiku gyveno Seaside j, Oreg.

Tai yra motina mūsų mote
rų kliubo sekretorės, draugės 
L. Gajauskienės.

Mes giliai užjaučiame 
sų draugei Gajauskienei 
nuliūdimo valandoje. 

* *
Pas mus šiemet žiema labai 

graži, šalčių visai nebuvo ir 
sniego visai nematėm. Dabar 
jau 4 d. vasario, žolė žaliuo
ja. Jau nekurtos gėlės pra
deda žydėt. Kaip žiūri, tai 
dar būtų peranksti. Bet kaip 
tik diena atšyla, tai medeliai 
ir pradeda žiedelius leisti, nes 
tai yra gamtos toks surėdy
mas.

mū
JOS

■I

Klipbo Narė

Majoras Williams Teigia, 
Kad Anglai Prakiš Karą

Chicago. —- Vyresnysis 
Amerikos karininkas, majo
ras Al. Williams, pagarsė
jęs praeitame kare kaip la
kūnas, pranašavo sekmadie
nį, kad Anglija prakiš da
bartinį karą; sako, tai to
dėl, kad anglai negalės per
kelt reikiamo skaičiaus sa-
vo kariuomenės j Europos 
sausumą ir ten sumušt vo
kiečius

ščiai, tinginiai. Mes kaip sto- 
vėjome su Lietuvos žmonėmis, 
taip ir pasiliksime su jais ant 
visados. . | f

Šėrininkas.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Papartis.

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA. PA.

Telefonas Poplar 4110

Patogiai ir gražiai moder
niškai jruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

LIETUVOS KOMUNISTU 
PARTIJOS KONGRESAS

Kaunas. — Atsidarė Pen
ktas Suvažiavimas Lietuvos 
Komunistų Partijos. Tai 
dar pirmas viešas Komu
nistų Partijos suvažiavimas 
per daugelį metų Lietuvoje.

žinoma/ kad 
jūs gavusios biznį, 

bet negavote. Turukienės du
ktė pirks irgi no pas jumis. 
Tai matot, ką reiškia jūsų 
boikotas, čia tik keliatą nu
rodžiau. Yra ir daugiau, ku
riuos išboikotavot iš savo 
krautuvės. Mes nieko nepra
radom, o jūs daug savo pirkė-
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Shenandoah, Pa

Išpardavimas įvairių maisto produktų už žemas kainas

Sekmadienį, Vasario - February 16VAIKŲ DIENA
bus muzika šokiamsbus duodamos vaikam dovanos

Great Neck

VISUOTINAS IŠPARDAVIMAS DAIKTŲ

(vienas blokas nuo Broadway)

Važiuojant Jamaica Line eleveiteriu išlipti ant Flushing Ave., arba Lorimer Street Stoties

KARSTI VALGIAI KIEKVIENA VAKARI

ANTANAS VIŠNIAUSKAS 
baritonas, dainuos solus, 

šeštadienio vakare, Feb. 15

STASYS KUZMICKAS, 
baritonas, dainuos solus, 
sekmad. vakare, Feb. 16.

ŠOKIAI -GERA MUZIKA-ĮŽANGA 15c
Žemom kainom bus išpardavimas įvairių sudovanotų daiktų 

ŠOKIAI - GERA MUZIKA -ĮŽANGA 20c

ŠOKIAI-GERA MUZIKA - ĮŽANGA 20c

BIRUTA RAMOŠKAITE, 
sopranas, dainuos solus, 

sekinadieno vak., Feb. 16

ALDONA KLIMAITfc, 
koloraturo-sopranas, dainuos solus 

šeštadieni, February 15.

Sekmadienį apatine sale parandavota restauracijai. Čia bus daug 
stalų kompanijoms ir bus patarnaujama gėrimai.

Dainuos Brooklyno Aido Choras

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Vakare tęsis suaugusių Bazaras. --Dainuos Pirmyn Choras
Biruta Ramoškaitė, sopranas, ir St. Kuzmickas, baritonas, iš Shenandoah, Pa

Vasario-February 15
Bazaras prasidės 5 vai. vak. 4 !»

Dainuos Elizabetho Bangos Choras
A. Klimaitė ir A. Višniauskas dainuos 'solusDu Parengimai

Vasario 15 dieną, LDS 34 
kuopa, sykiu su 213 jaunuoliu 
kuopa, rengia smagų balių, 
Lenkų Tautinėj Salėj, kampas 
Lloyd ir Chestnut gatvių. Įžan
ga tik 25c. Tai visai žema, o 
naudos padarys, nes parems 
darbininkišką lietuvių organi
zaciją, LDS, kuri yra viena iš 
geriausių Amerikos lietuvių 
darbo žmonių švietėjų. šo
kiams grieš smagi orkestrą, 
gėrimo ir užkandžių irgi ne
truks. Visi praleisim linksmai 
laika su LDS nariais 15 die
ną vasario!

Daugybe sudovanotų daiktų bus išparduoti nepaprastai žemom kainom. Dalyvaukite bazare 
ir pasinaudokite proga įsigyti gerų daiktų žemom kainom.

Finą-Rusy Karo Filmą1
“Mannerheim Line” rodo

ma Shenandoryje. Vasario 23 
dieną bus proga visai mūsų 
tiesą mylinčiai publikai pama
tyti. Vieną iš geriausių mo
derniškų karo filmų, kuri bu
vo pagaminta tiesiai kovos 
lauke ir yra lyg dokumentas 
sumušimui visų tų gandų iš Fi- 
nų-Rusų karo. Filmą parodo 
paėmimą neįveikiamos Man- 
nerheimo tvirtovių linijos, ku
rią kapitalistinės valstybės su- 
budavojo prieš Sovietų Respu
bliką, manydamos, kad pro ją 
jos turės progą persilaužti į 
laisvą Sovietų valstybę ir te- 
rioti ją. Bet labai apsiriko, vi
sos kapitalistų pastangos nuė
jo niekais, neatlaikė nei jų 
tvirtovės, nei baubimai per ra
dijų, nei jų spaudos pasigy
rimai. Raudonoji Armija vis
ką nuveikė! Tuomi ji parodė 
pasauliui, jog Sovietų Sąjunga 
yra tvirta ir visuomet yra pa
sirengus ginti savo žmonių 
laisvę ir neatiduoti nei vieno 
colio savo žemės.

O šiame paveiksle patys ga
lėsite pamatyti visus tuos mū
šius. Filmą bus rodoma 23 
dieną vasario, Mainierių Sa
lėj, Shenandoryje, 6 valandą 
pirmas spektaklis, o 8:30 an
tras. Tikictų kaina 45 centai. 

, Būtinai matykite šią filmą!
A. K. Central Palace Svetainėje

18 MANHATTAN AVENUE

Amerikos Lietuvių ūkėsų 
Neprigulmingo Pašelpos Kliu- 
bo metinis susirinkimas atsi
buvo 5 d. sausio. Į valdybą 
1941 metams išrinkti: Pirmi
ninkas L. Kazlauskas, pava
duotojas F. Hanson, užrašų 
raštininku J. Urbelis, finansų 
rašt. P. Urbelis, iždininku A. 
Yasukiavičius, iždo globėjais 
J. Zerolis, W. Kalinauskas ir 
C. Globičius. Maršalka P. 
Sliokas. Taipgi išrinkta ir 
namo bordirektoriai iš penkių 
narių.

Sausio 12 d. turėjom susi
rinkimą namo klausimu. Nu
tarta daryti šokius kožną šeš
tadienį, vakarais, šokiai atsi- 
būna, svetainė atdara 6:30 
vai., įžanga 35c. Vasario 15 
kliubas žada surengt labai 
šaunuis šokius. Tokiu būdu 
yra kviečiami lietuviai ir iš to
limesnių miestų, kaip Trenton, 
Perth Amboy, Linden, Eliza
beth ir iš kitur. Muzikantai 
labai gražiai groja. Nepamir
škit vasario 15-tos, atsilanky
ti į Freehold ant šokių. Sve
tainė visai arti miesto, už ko
kios poros skverų nuo Eng
lishtown Road.

Kl. Korespondentas.

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

Iš senų padarau 
n a u .jus paveiks- < 
lūs krajavus] 
sūdai au su ame- 

5BHį ri ko n i š k a i s. Re i - 
^RBL^jUr^Kkalui esant ir 

a tokio
dydžio, kokio 
geidau jama. Tai-

I pogi atmaliavoju
į va iriom.spalvom

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

tarpe Gates Ave. Ir Chauncey St.
Tel. ų Glen more 5-6191
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Philadelphia, Pa.

prie 
šai-

lai-

Paminėjimai — Lenino- 
Linkolno-Douglaso

Vasario (February) 17 die
ną, Market ARENA, 45-tos ir 
Market gatvių, 8 vai. vak. ly
giai, jvyks šiemetinis šių trijų 
žymių už laisvę kovotojų pa
minėjimas.

Kodėl Leniną Minim?
- V. I. Leninas gimė 1870 m. 
ir mirė 1924 m. Jis buvo Ru
sijos Komunistų Partijos va
das, vyriausias organizatorius 
1917 m. revoliucijos, kuri nu
vertė dvarininkų, bankierių ir 
abelnai išnaudotojų klasės val
džią ir įsteigė tarybų valdžią, 
kurią sudarė darbininkai, val
stiečiai ir bendrai ta visuome
nė, kuri buvo išnaudojama, 
pavergta ir kankinama 
carų ir vėliau Kerenskio 
kos.

Leninas po revoliucijos
mėjimo vadovavo socializmo 
budavojimą Sovietų Sąjungo
je ir parodė viso pasaulio 
žmonėms, kaip galima pasi- 
liuosuot iš kapitalizmo vergi
jos kituose pasaulio kraštuose 
ir kaip galima susikurti naują 
laimingą gyvenimą, prie kurio 
viso pasaulio žmonės laimin
gai ir linksmai galėtų gyventi. 
Leninas patapo gabus ir gar
sus todėl, kad visą laiką stu
dijavo Markso raštus, istorinį 
materializmą ir kitus mokslus, 
o prie to, turėjo nepaprastą 
gabumą suderinti tą visą žino
jimą ir pritaikyti prie sąlygų, 
kuriose buvo pribrendęs mo
mentas revoliuciniam pervers
mui. Prie jo ir dėka jam, mes 
turime tokį jau garsų žmogų, 
kaip Staliną, kuris tęsia Mark- 
so-Engelso, Lenino mokslą 
išlaisvins viso pasaulio 
vergtą liaudį.

Tai ve kodėl svarbu eiti 
minėti šis garsus didvyris 
ninas.
Kodėl Linkolną Mes Minim?

Abraham Linkolnas gimė 
1809 m. mirė—buvo nužudy
tas 1865 m., būdamas šios ša
lies 16-tu prezidentu.

Jis buvo savamokslis, gelž- 
kelio medžių skaldytojas, o 
vėliau patapo žurnalistu, gy- 
nėju-advokatu. Buvo ’geras 
kalbėtojas ir visuomenės gero
vės veikėjas, kuri jį ir išrinko 
šios šalies prezidentu. Linkol
nas paliuosavo vergus ir iš
gelbėjo tuo laiku šios šalies 
valdžią nuo vergų savininkų, 
už ką jie jį nužudė teatro sve
tainėje !. . .

Štai Linkolno posakis (rašy
tam laiške Karoliui Marksui) : 
“Tvirčiausias žmonijos simpa
tijos ryšys, apart šeimos san
tykio, turėtų būti bendra vie
nybė visų darbo žmonių vi
sose šalyse, kalbose bei gimi
nystėje.”

Linkolnas, kaipo vienintelis 
žmogus iš Amerikos, pasiliks 
garbinamas šio krašto žmonių, 
nes jis dėl jų dirbo, troško ge
resnio, laisvesnio ir linksmes
nio gyvenimo. Už tai išnaudo
tojų klasė jo nekentė ir jį suo
kalbiu budeliškai nužudė. Jau 
ir iš to galima jį pažinti ir 
įvertinti, kad jis 
susirašinėjo su 
rolių Marksu, 
milionai vaikų, 
senų žmonių.

Kas nežino
prakalbos Gettysburg’e?

Tai ve, kodėl mes Linkolną 
turime paminėti, pagerbti jį 
sykiu su Leninu!

Kodėl Douglass Skiriamas 
Paminėjimui

Frederick F. ‘ Douglass gi
mė 1817 m. ir mirė 1895 m. 
Jis .gimė vergu Maryland 
valstijoj. Jis buvo vergų va
das ir kovotojas prieš vergiją. 
Jis buvo laivų statytojas, vė
liau patapo žymiu žumalistu- 
rašytoju, geru kalbėtojum ir 
bendradarbiu prezidento Lin
kolno ir Karolio Markso. Jis 
buvo net diplomatinis patarė
jas prezidento Linkolno. Jis 
buvo negrų rasės, bet jo dar
bai tarnavo bendrai darbo 
žmonių reikalams.

AŠ noriu pažymėti, kaip

iki
pa-

pa-
Le-

tais laikais 
dar gyvu Ka- 
Linkolną myli 

suaugusių ir

jo pasakytos

yra svarbu šiemet paminėti 
šiuos kovotojus už laisvę są
ryšy j su antru imperialistiniu 
karu, į kurį»ši šalis yra trau
kiama dėlei kapitalistų pelnų. 
Atsiminkim pereito karo kan
čias, nuostolius, taksus, ligas, 
nekaltus lavonus, invalidus. 
Kokią naudą turėjo žmonės? 
Jokios. Jie gaudė kaizerį, bet 
jis d ai’ gyvas ir net sulaukė 
82 metų amžiaus.

Šioje šalyje dabartiniu lai
ku žmonės*milionais priešinasi 
įtraukimui į karą už Angliją 
ar kitą imperialistinę šalį. Pre
zidentas Rooseveltas trokšta 
diktatūros, kad jis, kaipo tas 
caras, karalius ar diktatoriai, 
Mussolinis su Hitleriu, turėtų 
galią viską valdyti.

Žmonės milionais siunčia 
protestus į Washington^ savo 
valstijų kongresmanams, se
natoriams. Ką mes lietuviai 
darome ?

Philadelphijoj jūs turėsite 
geriausią progą pareikšti pro
testą vasario 17 d. Market 
Arenoj, čia susirinks apie 15,- 
000 žmonių, kurie pareikš 
protestą prieš karą ir jo troš
kėj us. Lietuviai šiemet labiau 
eikit būriais į šį paminėjimą.

Kalbės William Z. Foster, 
Frankfeld, Reeve ir kiti; dai
nuos Laura Duhcan ir kiti iš 
New Yorko; dainuos choras; 
bus gera programa.

Apie “Laisvės” Bankietą

Atsiminkit, kad “Laisvės” 
bankietas įvyks 23 dieną kovo 
(March), Auditorium Hali, 7- 
tos ir Snyder Ave., 2-rą vai. 
po pietų.

Kol kas nežinia, bet, rodos, 
dar nevisai pradėjo rinkti gar
sinimus į programą. Draugės 
ir draugai, dėkim pastangas 
visi, surinkim šiemet ko dau
giausiai garsinimų.

Visų organizacijų susirinki
mas įvyks ateinantį sekmadie
nį, 16 d. vasario (February), 
735 Fairmount Ave., 2-rą vai. 
po pietų, į kurį atneškim žėd- 
nas po kelis garsinimus, nes 
jau tuojaus turėsim daryti 
programas. Meskim visokias 
priežastis į šalį ir vaduokimės 
savo idėjos darbais.

Iš apielinkių šiemet turėtų 
draugės ir draugai darbuotis 
ko daugiausiai įtraukt publi
kos. Kovas.

Elizabeth. N. J.
Gerbiami elizabethiečiai, 

draugės ir draugai “Laisvės” 
skaitytojai! Nepamirškime, 
kad mūsų dienraščio “Lais
vės” bazaras jau visai arti. 
Aš prašau draugus Praną Šau
lį ir Domininką Burkauską, 
kad parinktumėm dėl bazaro 
dovanų.

Kaip matom, iš Elizabetho 
dainuos Bangos Choras. Kaip 
aš žinau, choras išsimokino 
labai gražių dainų, ir visiems 
bus malonu pasiklausyti. Bus 
ir daugiau programos daly
vių tą vakarą.

Nepamirškime, vasario 15 
dieną, šeštadienį, tai bus Eli
zabetho lietuvių vakaras 
“Laisvės” bazare. Prisižadė
kime visi važiuoti į “Laisvės” 
bazarą, kas su mašinomis ir 
kas su traukiniu. Turim būt 
mes visi. Aš manau, kad bus 
gražus ir tykus oras, tai aš at
lėksiu su žąse! Prie to, bus 
ir daugiau gerų daiktų.

Aš vieną sykį patėmijau 
korespondencijoj iš Jersey Ci
ty, kad Bayonnė ir Elizabeth- 
port labai biednai pasirodė su 
pasveikinimais “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavime. Kaip aš 
žinau, tai vieną dieną pirmiau 
Newarke buvo Sietyno Choro 
koncertas ir mūsų daug drau
gų elizabethiečių aukavo pa
sveikinimui. Tokiu būdu di
desnė garbė paliko Newarkui.

Tad, draugai elizabethiečiai, 
būkim visi bazare kaip vie
nas, bo paskiau mūsų Eliza- 
bethportą visai nužemins. Da
bar aš norėčiau matyti, kaip 
tas Jersey City draugas Biu
ras pasirodys “Laisvės” baza
re.

Draugiškai,
A. $tripejka.

sirengimo darbai visur “ei
na gerai/’ bet darbininkai 
esą visur streikus skelbia. 
Jiems, girdi, pakėlė algas 
6 nuoš., bet jiems neužten
ka.—Jie reikalauja daugiau. 
Darbininkams, esą, niekad 
negana, ir tt.

Kada aš šitokį pasireiški
mą linkui darbininkų iš jo 
lūpų išgirdau, tuomet su- 

„j. pi’atau, kas jis tokis yra ir 
kokia kų nori patirti! Nė žodžio 

graži, laiminga, soti ir pažan- jam netaręs, pakilęs nuėjau

Boston, Mass
Irgi Viešnia

Vasario 9 d. ponas Minkus 
laike savo radio programos 
perstatė kalbėti viešnią Tube- 
lienę. Ponas Minkus persta- 
tydamas pasakė, kad perstato 
labai garbingą svečią. Jeigu 
jis būtų pasakęs, labai negar
bingą svečią, tai jis būtų bu
vęs 100 nuošimčių teisingas.

Poniutė posmavo: 1------

gi Lietuva buvo per 22 metus 
nepriklausomo gyvenimo, kad 
net svetimtaučiai stebėjosi lie
tuvių kruopštumu, kad pra
monė plėtėsi ir augo ir lietu
viai turtėjo^ bet štai netikėtai 
lyg tamsus debesys nuo rytų 
kaimyno atėjo ultimatumas, 
nuo kurio Lietuva lyg sustin
go, apmirė. Tautiška sąmonė 
likosi paneigta, mūsų himnas 
ir vėliava panaikinta, lietu
viai žudomi ir kalinami (tik 
nepasakė, kur, kiek ir ką nu
žudė) ir todėl sąmoningi tau
tos veikėjai bėgo iš savo ša
lies, palikę viską, be rūbų, be 
pinigų. Europai esant karo 
sūkuryje, pabėgėliai atsidūrė 
labai kritiškoj padėtyje, ir va, 
broliai amerikiečiai, kaip jūs 
visados buvot jautrūs, tiesėt 
pagelbos ranką savo broliams 
Lietuvoje, taip ir dabar neap
leiskite nelaimingų pabėgėlių.

Ne, poniute, apsirinki, šį 
karta Amerikos lietuviai dar
bininkai neties savo pūslėtas 
pagelbos rankas pabėgusiems 
ponams, ponioms, ponaičiams 
ir panaitėms su baltomis pirš
tinaitėmis, kurie niekeno ne
varomi bėgo iš Lietuvos ir bė
go ne nuogučiai, be pinigučių, 
bet pilnai apsirūpinę liteliais, 
išspaustais iš kruvino lietuvio 
darbininko ir valstiečio pra
kaito. Jūs, ponai, bėgot iš 
Lietuvos-savo netyros sąžines 
varomi ir iš baimės, kad rei
kės išduoti sąskaitas Lietuvos 
liaudžiai iš savo darbuotės. 
Baimė nekaltai pralieto krau
jo, šaukiančio atmpnijimo, lyg 
botagas./vijo jus p'as savo ge
rą dėdę Adollą.

Jūs, poniute, džiaugėtės, 
kad lietuviai turtėjo, bet jūs 
pamiršot prisiminti neužginči- 
namą aksiomą, kad dėl kiek
vieno turtėjančio šimtai kitų, 
taip pat 
grimsti į 
vargą.

Veltui,
sų plepalai 
steigti buržuazinę Lietuvą. 
Trūko retežiai, kuriais jūs 
Lietuvą buvot sukaustę ir Lie
tuvos liaudis prakalbėjo, pa
reiškė savo norą ir kuria tvar
ką ne naudai kelių parazitų, 
bet naudai didelės didžiumos. 
Lietuva ne žuvo, bet Lietuva 
gimė ir įžengė į naują gyve
nimą su neribotais horizontais, 
su visomis galimybėmis vysty
tis ir išaugti iki galimos augš- 
turnos ekonominiai ir kultū
riniai.

Jūsų poniutės, Zosyte ir Ja- 
dzite, andarokinis triumvira
tas teroro, priespaudos, išnau
dojimo ir pavergimo atgyveno 
savo dienas ir daugiau nebe- 
gryš. Vietoj sėjimo neapy
kantos tarp Amerikos lietuvių 
ir viliojimo išmaldų iš jų, ge
riau eikit su kitais ordenuo- 
tais ponais vištų ganyti.

Zavis.

į kitą rūmą, o jį palikau 
aiškinti savo planus 
čiom sienom...

Šitą vaizdelį dedu 
pastabą darbininkams, 
būtų atsargūs, su kuom kur 
kalba ir apie ką. Nes tokių 
dabartiniu laiku yra daug, 
kur darbininkus sekioja.

J. Ramanauskas.

kur-

kaip 
kad

Pragaištinga Eksplozija 
Philadelphijoj

Philadelphia, Pa. — Pieti- 
tinėj Philadelphijoj, italų 
gyvenamo j vietoj, geso spro
gimas suardė 4 namus; vie
ną žmogų užmušė, 26-šis su
žeidė; penki kiti nežinia kur 
dingo.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras turės repeticijas 

penktadienį, vasario 14 d., 408 Court 
St., 8 v. v. Yra svarbu, kad jnariai 
dalyvautų, nes šeštadienį 
nuoti “Laisvės” Bazare,

(37-38)

reikės dai- 
Brooklyne.

MONTELLO, MASS.
Dešimts metų Jubiliejinė vakarie

nė ir šokiai, ruošia LDS 67 kp., šeš
tadienį, vasario 15 d., Liet. Taut. 
Namo Svet. Pradžia 7 v. v. įžanga 
50c. Nauji nariai bus priimami į 
kuopą be įstojimo duoklių. Kviečia
me skaitlingai dalyvauti. •— A. Sau
ka. (37-38)

gerų lietuvių, turėjo 
vis gilesnį skurdą ir

ponai ir ponios, jū- 
ir vilimasis at- 

buržuazinę 
kuriais

‘SIMPATINGAS’ PILIETIS

(Tąsa nuo 2-ro push)

į kitą temą, rodydamas man 
atvaizdą naujai pabūdavote 
Anglijos karinio laivo, *kurį 
negalįs sumušti Hitleris. Jis 
sako: “Tai juom vakar at
važiavo Anglijos ambasado
rius Jungtinėms Valstijoms 
Halifax. O jį pasitiko prę- 
zidentas Rooseveltas!” Pil
nas linksmumo tuos žodžius 
tarė.

Aš į jo tą džiaugsmą ne
kreipiau jokio dėmesio li
ne tariau jokį žodį—nė gero, 
nė blogo.

Jis, šypsodamasis, kitu 
tonu pradeda kalbėti, kad 
J. Valstijose dėl karinio pri-

kų aptarti. Dėl tūlų priežasčių perei
tam susirinkime, kuopos valdybos 
rinkimai tapo atidėti šiam susirin
kimui. Rinksime 1941 m. valdybą.— 
J. Bimba, Sekr.

PHILADELPHIA
(36-38)

PA.
įvyks 16Lyros Choro repeticijos

d. vasario^ 7 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Prašome būti laiku, nes nauja 
mokytoja nenori pradėti vėlai. Taip
gi kviečiame ir senus narius su- 
grįšti į chorą. Esame užprašyti į 
keletą vietų dainuoti turime prisi
ruošti. Atsiveskite ii’ naujų narių.— 
Valdyba . (36-38)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Organizacijų Susirinkimas

Vasario 16 dieną, ateinantį sekma
dienį, įvyks visuotinas organizacijų 
ir veikiančio komiteto susirinkimas 
dėlei “Laisvės” bankieto ir kitų la
bai svarbių reikalų. Draugai ir drau
ges, bandykit sunešt išplatintus Le-

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka- 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 

; Įdomiai {puošta lietuviška aludė 
ant Grand Street 

Rheingold sxtra Dry Alus.
; Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

ninoLincolno-Douglass paminėjimo 
tikietus, nes labai reikalingi pinigai 
už svetainę užmokėti. Bandykim iš
platinti ko daugiausiai. Susirinkimas 
įvyks 735 Fairmount Ave., 2-rą vai, 
po pietų. — Veik Sekr. > (36-38)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, vasario 16 d., 2 vai. po 
pietų, 143 Pierce St. Dalyvavimas 
būtinas. — L. Tureikis. (37-38)

GREAT NECK, N. Y.
Pirmyn Choras pasamdė didelį bu- 

są važiuoti į “Laisvės” Bazarą sek
madienį, 16 d. vasario. Busas išeis 6 
vai, vak. nuo Kasmočių Svet., 91 
Steamboat Rd. Kurie norite važiuoti, 
smagiai laiką praleisti su jaunimu, 
praneškite iš anktso, kad būtų pa
kankamai vietos. Bušo komisija — 
J. Laužaitienė ir K. Lukauskas. Ga
lima ir bile choro nariui pranešti.— 
Komisija. (36-38)

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

keptuvė
THE BAURS*

JUNIOR LABEL

yra 
unijinė

Rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 
ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių keksų-pyragų; 
Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter 
Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį pirmadienį, vasario 17 

d. bus paminėjimas Lenino, Lincol- 
no ir Douglas, Market Arenoj, 
ties 45th ir Market gatvių. Lygiai 8 
v. v. Kalbės Wm. Foster, Frank
feld ir kiti žymūs kalbėtojai. Bus 
keletas dainininkų iš New Yorko, 
dainuos choras ir bus daugiau įvai
rumo. Svarbu Lietuviams eiti į šį 
masinį susirinkimą, ypatingai kuo
met norima šį šalį įtraukt į karą.

Šiose prakalbose bus iškelta daug 
faktų. Visi 
si 
į

Laisvės” skaitytojai, vi- 
lietuviai darbininkai turėtų eiti 

šį masinį mitingą. (37-39)

Atydai Conn. Valst. Darb.
Org. Apskr. Komitetui

LLD 3, LMS 4 ir LDS 5 Apskričių 
Komitetų šaukiamas bendras posėdis 
sekmadienį, vasario 16 d., 10 vai. ry
to, 103 Green St., Waterbury, Conn. 
Nors kvietimai išsiuntinėti visiems, 
bet "vistiek skelbiame spaudoj. Daug 
yra svarbių reikalų aptarti. Dalyva
vimas būtinas.
LDS 5

J. J. Mockaitis,
Apskr. rašt. (37-38)

LOWELL, MASS.
Piliečių Kliubas (buvęs Ap- 
Kliubas) ruošia vakarienę,

Liet, 
š vie tos 
šeštadienį, vasario 15 d., 7 v. v. Sa
voj Svet., 338 Central gatv. Bilietas 
50c asmeniui, jaunuoliams bus pi
giau. Dalyvaukite skaitlingai, nes 
naujo kliubo pirmas parengimas. Va
karienė bus skani ir įdomi, 
sužinosite kokiu būdu tokiu 
laiku susiorganizavo Liet. 
I^liubas Lowellyje. Naujo 
Simpatikas.

Čia pat 
trumpu 
Piliečių 
Kliubo 

(37-38)

SO. BOSTON, MASS.
Svarbios prakalbos ir vakarienė, 

įvyks sekmadienį, vasario 16 d., 376 
Broadway. Rengia Moterų Sąryšis. 
3 vai. dieną. Kalbės drg. Abekienč 
pirmu kartu mūsų apylinkėj. Dai
nuos Laisvės Choras, vad. M. K. Bo
liui. įžanga veltui. 7v. v. bus vaka
rienė, gėrimų ir muzikalė programa. 
Bus proga susipažinti su tolima vieš
nia ir linksmai praleisti laiką.

('37-38)

,.D.S. PIRMO APSKRIČIO 
MARŠRUTAS. KALBĖS J.

ORMAN
2 ir 3, Montello, Mass.
4 ir 5, Bridgewater, Mass.

Stoughton, Mass.
8, 9 ir 10, So. Boston, 
ir Brighton, Mass.
ir 12, , West Hanover,

6,
7,

Kovo
Kovo
Kovo
Kovo

Cambridge
Kovo 11 

Mass.
Kovo 13
Vėliaus bus pranešta kitų kolonijų

prakalbų maršrutas.
F. J. Repšys, Sekr.

(36-37)

ir 14, Norwood, Mass.

SCRANTON, PA.
82 kp. susirinkimus įvyksLDS

ketvirtadieni, 13 d. vasario, 8 v. v., 
F.' M. Indrulį, 129 W. Market 
Visi nariai pribūkite susirinki- 

—J. Norkus, Sekr. (36-37)

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, 16 d. vasario, 3:30 vai. 
dieną, Bakanausko Svet. Nariai da
lyvaukite, nes turime svarbių daly-

pas 
St.
me.

FUNERAL PARLORS 
Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N, Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

FIN DIN G, M O N E Y I
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ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
Tarpe Graham & Manhattan Ave*.

BROOKLYN, N. Y. (
Tel. Stagg 2-2178 I

Duodame ant Išmokėjimų ]

O

ioi

NOTARY
. PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

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.

OE3OI IOE3OJ

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europlško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kcp|a pa r šieną; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

Office Phone 
EVergrecn 4-6071

Inside Phone 
EVergrecn 4-6486

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

OPEN DAY and NIGHT

Mau aged by
RHEA TEITELBAUM

j f Vapor Room, Turkish Room, Russian
VI Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar-

tesian Water, Restaurant, Barber Shop,
XjmI 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
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Marijona Tamuliniūtė kostumerį savo krautuvėn, New Yorko miestas rengia

Rytoj ir Tęsis Per Tris Dienas
Bazare Bus Floridos Stalas, Gausa Motery Rankdarbiy ir Kity Puikių Dovany; Progra

moj Chorai: Aidas, Banga, Pirmyn, ir Solistai: Aldona Klimaitė, Antanas Višniauskas, 
' Biruta Ramoškaitė, Stasys Kuzmickas; Kas Vakarą ir Sekmadienį po piet Šokiai
“Laisvės” bazaras kas me

tai turi puikių daiktų, kuriuos 
bazaro lankytojai gali įsigyti 
prieinamomis ir kartais labai 
patraukliomis kainomis. Ir 
kas metai būna kokia nors 
naujovė. Pamename, pernai 
turėjom bačką brangios žu
vies net iš Alaskos, paties 
šiaurvakarinio šalies kampo 
ir iš daugelio šalies vietų. Bet

Bendras Pabaltės Tautu 
Koncertas Pavyko

pats pietrytinis kampelis — 
Florida — tebebuvo “neužka
riauta”.

Stebėtina, kaip greit daly
kai keičiasi! šiemet ir toji 
“Karalystė” jau ant žemlapio 
“Laisvės” bazare, ir dar kaip 
— su visu stalu. Floridiečiai 
Valilioniai, ir kiti, tiek daug 
visokių puošmenų atsiuntė, 
kad komisija nusprendė turė
ti atskirą Floridos stalą. At
siųsdama tas dovanas-dovanė- 
les M. Valilionienė, Mot. Kliu- 
bo narė, rašo:

“Jeigu Moterų Apšvietos 
Kliubas turi savo atskirą bū
delę, tai perduokit joms, o jei 
ne, tai priduokite bazaro ko- 
misijai... Labai būt malonu 
praleist laiką su draugais ba
zare, bet kad negalima, tai 
nors “souvenirs” atsiunčiu. 
Tąipgi linkiu, kad. geriausiai 
pavyktų bazaras.

“M. Valilionienė,
“Fort Lauderdale, Fla.”

Apart atsiųstų iš kitur gau
sių dovanų, trūkstamų dalykų 
bus dapirkta, kad kiekvienas 
gautų bazare įsigyti 'sau pa
geidaujamų dalykų.

Bazaras bus vasario 14, 15 
ir 16-tą Central Palace, 18 
Manhattan Avė., Brooklyne.

Štai tik viena diena gautos 
dovanos:

DAIKTAIS
Milchius Shoe Shops, 69-21 

Grand Ave., Maspeth, vieną 
porą batų.

A. Skirmont, 1 Brown Pl., 
Maspethe, bonką degtinės.

Rudolf Simon, 54-12 69th 
St., Maspethe, bonką degti
nės.

Johana Marčiukienė, brook- 
lynietė, didelį baksą cigarų.

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo-Veiklos
Susirinkimas įvyko vasario 
d., “Laisvės” svetainėj. Na-

LDS
Tai

Virš 30 metų

šioj

Vasario 8-tą įvykęs keturių 
Pabaltijo tautų—lietuvių, lat
vių, estų ir suomių—bendras 
koncertas šauniai pavyko vi
sapusiškai, išskyrus vieną da- 

• lyką—salė toli permaža, pri
trūko ne tik “gerų” ar bent 
kokių sėdynių, bet ir stovėji
mui vietų. Pristota pilni pa
sieniai, koridorius, o pagaliau 
ir ten pritrūkus vietos, vėliau 
atvykusieji visai negalėjo be
įeiti.

šiame koncerte teko bent 
dalinai susipažinti vieniems su 
kitų meno jėgomis. Pas vie
nus ir pas kitus yra kuo pasi
džiaugti, pasigrožėti ir pasi
didžiuoti.

Programą pradėjo Latvių 
Orkestrą — gana didelė ir 
mišri, tinkamai susimokinus. 
Taipgi griežė Violos solo jų 
solistas Henry Pakaln ir dai
navo jų choras, vadovauja
mas Saros Gibet, jaunos muzi
kės. Sudainuoja sutartinai, 
gražiai. Choras nedidžiausis, 
tačiau mažai tautinei grupei, 
kokia čia yra latviai, turėti to
kį chorą yra garbė. 
t

Suomių menininkus
programoj atstovavo šokikės 
Sonja ir Gertrude Tyven, ku
rios gražiai klasiškai šoka 
taipgi mišrus choras. Suomių 
choras labai didelis, daug di
desnis ir už mūsų pastaruoju 
laiku žymiai paaugusį Aidą. 
Vadovauja Hannes Saari, se
nas chorvedis. Dainuoja muzi- 
kališkai, sutartinai ir stipriai, 
tik biskį permažai turi vyriš
kų balsų palyginus su mote
riškų balsų kiekiu. Mat, jų 
vyrai labai daugelis medžio 
apdirbėjai, tad ir choristų 
daug Išvykę į kempių statybą, 
o kiti jau yra ir kariais tose 
kempėse. Atauklėti padary
tą spragą nelengva. Choras 
didelėj didžiumoj susideda iŠ 
suaugusių.

Lietuviai gal jauniausi bu
vom programoj iš atžvilgio į 
prpgramos pildytojų amžių, 
bet programos kokybės atžvil
giu tinkamai pasirodė. Taip? 
mūsų choras Aidas, didelėj 
didžiumoj susidedąs iš jauni
mo ir vadovaujamas jaunuo
lės Aldonos Žilinskaitės, taip 
solistė Biruta Ramoškaitė su 
jos akompaniste B. L. šalinai- 

žymusis pianistas Ba- 
buvo širdingai svei- 

ir iššaukti pakartoji- 
Visi reiškė didelio

cevičius 
kinami 
mams.
pasitenkinimo turėję progą iš
girsti lietuvių talentingąjį mu
ziką Bacevičių, visi grožėjosi 
jauna, bet jau aukštai prasi
siekusia dainoje Biruta.

Vakaro dalyvius sveikino 
Amerikinio Ateiviams Gint 
Komiteto atstovas. Po jo kal
bos, vakaro pirmininkas A. 
Bimba pasiūlė trumpą rezo
liuciją, kuri buvo 
priimta.

vienbalsiai

didžiuma 
pasišokti, 

susipažinti,

Ištekėjo
Mas-

Bazarui Aukos
PINIGAIS

Per drg. R. Reinhardt, 
Ridgewood, N. Y., aplaikėme 
blanką su $10.37 aukų:

Mr. & Mrs. Reinhardt, $1.- 
25c. C. Juknis, $1.00.

Po 50c: G. Chesna, V. Ma- 
tijosaitis, S. Daubaras.

J. Korris, 60c. J. Tankus, 
27c.

Po 25c: Mrs. L. Klimas, A. 
Maldaikis, x G. Fresdort, A. 
Esokaitis, Otis Štrome, A. Kei- 
lertas, J. Etberger, Gus Ben
der, Mrs. B. Bender, J. Balai- 
ka, F. Šimaitis, M. Kraujalis, 
P. Pakalnis, J. Patap, P. Jus- 
kevich, K. Ungurait, J. Vai
vada, A. Zailskis, B. Stundis, 
P. Apšei, G. Fricy, F. Seifert 
ir F. Schartner.

$1: Mrs. A. Kalvaitis, 
Kuniaucius, Rose Lau- 

ir N. Kaulinienė.
50c: Mrs. E. Kiros ir

6 
rių atsilankė skaitlingas bū
rys. Finansų .raštininkas K. 
Rainis pranešė apie finansinį 
stovį — kuopos ižde lieka su
virs $65. Jis taip pat rapor
tavo jau įrašęs 1 naują narį.

Skaitytas laiškas iš 
Centro vajaus klausimu,
iš eilės aštunta LDS talka už 
gavimą naujų narių. Naujas 
narys iki 30 metų amžiaus ne
moka įstojimo mokesties į pa
šalpos skyrių,
moka tik 50c į bile kurį pa
šalpos skyrių.
dovanos $100, $75, $50 ir $25. 
Mūsų kuopa turėjo du smar
kius organizatorius, J. Grubi 
ir P. Grabauską, o šiame su
sirinkime dar apsiėmė K. Rai
nis. Vėlinu, kad mūsų pirma 
kuopa lairhėtų šiame vajuje 
pirmą dovaną.. Visi turime or
ganizatoriams padėti.

Vajus prasideda su kovo 1 
d., 1941 m., ir tęsis iki birže
lio 1 d., 1942 m.

Pereito metinio/baliaus ra
portas papildomas pranešimu, 
kad pelnyta $1 daugiau. Kuo
pos planuoti pietūs kovo 9-tą 
neįvyks, nes tą dieną turi užė
męs svetainę Moterų Apšvie
tos Kliubas. Komisija palik
ta žiūrėti svetainės kitomis 
dienomis.

Ateivių teisių gynimo atsto
vas J. E. Gužas raportavo, 
kad niekuomet pirmiau Ame
rikos istorijoj reakcionieriai 
taip žiauriai nepersekiojo at
eivius, kaip dabar. Tokiu bū
du Amerikinis Ateiviams Gin
ti Komitetas turi daug svar
bių reikalų, šaukia draugijų, 
kliubų, organizacijų bei kuo
pų atstovų konferenciją kovo 
(March) 29-30 dienomis, Cla- 
ridge Hotel, Atlantic City, N. 
J. LDS 1-mos kuopos delega
tu išrinktas

Jaunuolis 
atsikreipė į 
tų pasiųsti
į jaunimo sąskridį Washing
tone protestuoti prieš 1776 
bilių. Jaunuolio kelionei na
riai liuosnoriai suaukojo 6 dol.

A. ž. V. Mokyklėlės komi
sija pranešė, kad turi nema
žai mokinių ir Kad viskas 
tvarkoj. Kuopos valdyba pa
ragino LDS Jaunuolių . 200 
kuopą, Moterų Apšvietos Kliu- 
bą ir LLD 1-mą kuopą, kad 
ir jos rūpintųsi auklėti A. ž. 
V. draugijėlę -ir išrinktų at
stovus.’

Kuopos stovis: suaugusių 
narių gerame stovyje 288 ir 
vaikų 18, viso 306. Ligonių 
turime 5. Eina prie susispen- 
davimo 4. Tai, kaip matote, 
draugai brooklyniečiai, garbė 
priklausyti tokioj skaitlingoj 
nariais ir atsižymėjusio j ge
rais darbai kuopoj.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Vajininkams

ro programos, 
publikos pasiliko 
pasisvečiuoti ir 
pasikalbėti. Nežiūrint ankš
tumos, nuotaika buvo šventiš
ka ir draugiška. Visur girdė
ti buvo pasitenkinimas buvu
siu koncertu ir pageidavimas 
turėti daugiau tokių, žinoma, 
nepamirštant 
rengti “daug

priminti, kad 
didesnėj salėj.”

Iš Juškevičiaus šapos gauta 
aukų nuo darbininkų $2.06.

LDS 14 kp. ir ALDLD 138 
kp., Maspeth, N. Y., per drg. 
Mizarienę prisiuntė blanką su 
$7.00 aukų:

LDS 14 kp., Maspeth, $2.
Po 

Alice 
kaitiš

Po
Mary Janulevich. /

Per L. Bekešienę, Rochester, 
N. Y., blanka su $7.00. Au
kavo po $1 sekanti: Antanas 
Duoba (sūnus), B. Duoba, E. 
Duobienė, H. ir A. Velikiai, 
L. ir A. Bekešiai, B. ir J. Mor- 
kevičiai ir Antanas Duoba.

J. Danisevichi Hubbards- 
villo, N. Y., $1.00.

J. E. Kosmach, Brooklyn^

Lietuviy Kalba Columbia 
Universitete

Šiomis dienomis prasidėjo 
antras semestras lietuvių kal
bos Columbia universitete. 
Dar galima užsirašyti, , nors' 
studentas ką tik pradėtų. Kur
sai pirmadieniais, nuo 6 
9:30, Havemeyer 413.

iki

Areštuotas W. Delasky, 24 
m., buvęs kalinys, kaltinamas 
vėl apvogus apie 30 apartmen- 
tųrrytinėj Broęklyno dalyje.

•v f £ v ;

Amerikiniam Ateiviams Gin
ti Komitetui jau įteikta $150 
pelno.

G. Warison.
St. Zainkauskas 

kuopą, kad pade- 
jaunuolį delegatą

Įvyksta, šį sekmadienį, .3 v, 
p.p., tarp lietuvių komandos 
ir vokiečių “Union City”.

Aikštė randasi tarp • First 
Avenue ir 112th St., Manhat
tan, Thomas Jefferson Park.

Mylintieji futbolo rungtynes 
esate nuolankiai prašomi at
vykti. Įžanga veltui.

Atkočius.

Pereitą sekmadienį 
pethe įvyko vestuvės: susituo
kė Ned Brydone-Jack su Ma
rijona Tamulįniute. Mr. Ned 
Brydone-Jack gyvena Pasa
dena, California. Jaunave
džiai susipažino, kai M. Ta- 
muliniutė praleido porą mė
nesių atostogų Kalifornijoj 
pereitą vasarą. Jaunavedis 
yra anglas. Po šliubo įvyko 
pietus, kuriuose dalyvavo jau
navedės motina ir giminės. 
Medaus mėnesį praleisti jau
navedžiai išvyko į Washing
ton, D. C. šiomis dienomis 
Mr. Ned Brydone-Jack išvyk
sta atgal į Kaliforniją, o jo 
žmona, susitvarkius kai ku
riuos reikalus, važiuos ten vė
liau.

Laimingo jiem šeimyniško 
gyvenimo!

paskui jie moka apdirbt. Kaip 
tu jausies vėliau, — jiems ne 
galvoj! Geriausia eit pak žino
mus krautuvininkus.

Išvyko Armijon
Pereitą pirmadienį iš didžio

jo New Yorko vėl išsiųsta ar
mijon 600 vyrų. Tai dalis 
ketvirtojo iššaukimo.

Su reguliariais naujokais 
iššaukti galop pereitos savai
tės ir šią savaitę brooklynie- 
čiai A. Kavaliauskas, Al. V. 
Šnolis, A. Kulikauskas, J. 
Marvydas, Geo. Paulukoniš, 
G. žaldvaris, J. Mandukas, 
Ad. Dvylaitis, W. Sabaliaus
kas, C 
n as

D-gas. .

Draugę Liepienę Aplankius

draugė Liepienė jau 
Veidas jau atslūgo, 
vis yra žymės—mė-

Pereitą pirmadienį teko ap
lankyti draugę Liepienę. Kaip 
jau buvo rašyta, jinai labai 
buvo užsigavus! veidą, pulda
ma laiptais.

Dabar 
sveiksta, 
nors dar 
lynės.

—O kaip bus su bazaru ?— 
paklausėme ligonės.— Turbūt 
negalėsite dalyvauti ?

—Viską darysiu, kad galė
čiau, — atsakė ji.— Jei penk
tadienį ar šeštadienį ir nega
lėčiau, tai sekmadienį tikrai 
būsime.

Lilija—“Laisvės” Ščrininkė

Bekalbant apie mūsų dien
raščio reikalus, draugė Lie
pienė priminė, kad jų dukre- 

m. sausio mėn. 
lygiai 20 
atžymėti, 
“Laisvės”

metų. 
Lilija 
bcnd-

drau- 
, ir 

i” šėrinin- 
tM. Liepa

si padidinti policijos skhičių 
ant 562 vyrų. Sako, kad tiek 
vietų yra vakanoinių.

koridoriu- 
je, 202 Moįt St., kas tai nušo
vė pardavėją Salvatore Sute- 
ro, 27 metų amžiaus.

PASKUTINĖS DVI DIENOS
“MININ and POZHARSKY”

Šioje filmoje yra nufotografuota gelmė ir spalva Rusijos žmonių, 
pradžioje septyniolikto šimtmečio. Būtinai pamatykite ją.

Nuo 10:80 vai. ryto. Įžanga 15c iki 1 v. po plet paprastomis dienomis

IRVINU PLACE THEATRE
IRVING PLACE, prie 14th Street, NEW YORKE
bnilooiliiliniiliiHiiiiHiiiiiiNiHiHiHiiinHiinnHiiiiiNiiiHiiHiiiwNiiiiiiiiiHiiitiiiiiiiniHiiiiiiinnuiiwHiuiuiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiHiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHHliinfflitiiiiiHiiiiir
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MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

lei, Lilijai, š.
27 d. sukako 
Tam įvykiui 
nusipirko du 
rovės serus.

Taigi, dabar visi trys 
gai Liepai—tėvas, motina 
duktė—yra “Laisvės” 
kai. Kaip žinia, 
per keletą metų buvo 
bendrovės direktorius.

Linkim draugei Liepienei 
visiškai išgyti.

D—gas.

Jauny Lietuviu Puiki 
Radiju Krautuvė

Praeitą šeštadienį sumaniau 
nusipirkt radio-fonografą, nes 
jau buvau pasiilgęs nekuriu 
lietuviškų dainų bei šokių.

Kaip kuriuose laikraščiuose 
radau didelius skelbimus įvai
riausių radijų—“dideli išpar
davimai.... trečdalis kainos...” 
ir tam panašiai skelbiasi tūlos 
krautuvės. Su skelbimu nuei- 
nu vienon tokių krau
tuvių. ’ Parodžius laikraštyj jų 
skelbimą, prašiau parodyt 
man tą patį, kurio “pikčius” 
yra skelbime. Bet kas taw! 
Rodinėja visai kitokius ir, ži
noma, daug brangesnius; man 
nėra progos nei ką pasakyt, 
tik tie apsukrūs pardavėjai 
bandė mane įtikint taip, kaip 
jie norėjo. Man.tas nepatiko 
ir aš, nieko nesakęs; dūmiau 
iš krautuvės gatvėn.

Ir štai atsiminiau, kad po 
Nr. Ill Graham• Avenue, tar
pe Boerum ir McKibben gatv., 
nelabai senai lietuviai atidarė 
tokią krautuvę, tai Gudonis ir 
Chepinskas. Nuėjau pas juos 
ir parodžiau kitos krautuvės 
skelbimą su radio-fonografo 
paveikslu, sakau, ar turite to
kį ir už tokią kainą? “Taip”, 
atsakė jaunas-vyras, Gudonis, 
ir parodė man kaip tik tokį 
patį. Klausiu, ar atiduosit už 
tokią kaina, kaip čia skelbime

“žinoma, dar penkinę numu- 
šiu,” atsakė Gudonis. Sutik
ta! Kadangi aš užmokėjau 
“cash” (ne ant išmokėjimo), 
tai Gudonis ir Chepinskas dar 
apie 4 dol. numušė. • •

Taigi, nuo dabar aš niekad 
netikėsiu tiem “dideliem nu- 
piginimam” įvairių krautuvių. 
Tai yrą tik priemonė įtraukt

Mauromaitis, F. Baro- 
J. Garaitis, W. Višniaus

kas, T. Ruseckas, St. Karpius, 
W. Karčiauskas, P. Vanickas, 
Ail. Smilius, Ant. Mickus, St. 
Balkonas, J. T. Dargis, J. II. 
Steičius, A. Karanauskhs, P. 
Sajavičius, P. Ruskauskas, P. 
Braina, J. Graitis,- J. Starkus, 
B. Galganauskas; newyorkie- 
čiai, W. Gerdis, M. Kaukas, 
Ch. Juris, J. Kudlis, W. Avi
žius ir kiti.

n. k:
REIKALAVIMAI

Reikalingas darbininkas dirbti ant 
ūkės, darbas žiemą ir vasarą. Dėl 
sveiko ir* gero vyro bus ir mokestis 
gera. Prašau rašyti sekamu antrašu. 
J. Dasinevich, Hubbardsville, N. Y.

(36-38)

ar 
ir

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

(29-41)

IŠRANDAVOJIMAI
Du suaugę žmonės (krikščionys) 

nori pasirandavoti 3 kambarius su 
maudyne, karštu vandeniu ir kad 
būtų garu šildomi. Kas turi tokius 
kambarius arba žino kur galima 
randavoti, prašome pranešti laišku 
sekamu antrašu: A. J. B., 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. (36-38)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

F. W. SHALINS 
(SIIALINSKAS) 

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ............................y....... 50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, • jaunuomenės maldų 
knygelė .. ...     35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ...............\..............$1.35

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

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

apdaryta ..........................  $3.00
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 ........... .

x , M. žukaitis,
' 334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

25c
15c

25c

$1.50

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 Hewes 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

EVergreen 4-0072 SLocum 0-1422

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.

Valandos nuo 9 iki 11 rylai* 
Ir aulyg ausitanno.

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 Šėštadienį!

OE3OI

s tai 
Presas;

. Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

IOI IOI

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus Ir jdės tinkamą “burner** 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavlmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

IOES 101=30

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tei. 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 PetrUčių Krautuvėse 

M. PETRAHTENE IR ŠONAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už isredymą

—




