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PREZIDNT. ROOSEVELT AS SUTINKĄS Greit Reikia $600
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gimtinę, namus, kultūrą; kurie per tą laiką gelbėjo visą 
pasaulį nuo karo! Jų tarpe yra nemažai dar ir ameri-

“Krivitskis” nebuvo jokis 
generolas, kaip jį titulavo 
“Naujienos” ir kiti laikraščiai.. 
Jis buvo šiaip sau politinis 
latrelis. Jo tikras vardas bu
vo Samuelis Ginsbergas, gi
męs ir augęs, berods, Austri
joj. Jo pažįstamieji jį vadin
davo “šmelka.”

Bet socijalistams ir visiems 
anti-sovietiniams elementams 
Samuelio Ginshergo neužteko, 
nes tai nėra imponuojąs var
das. Todėl jie pavadino Gins- 
bergą “generolu Krivitskio,” 
padarė jį “Stalino šnipu,” to
kiu ir dar kitokiu. Na, ir nau
dojo tąjį žmogelį, kol jis pa
vargo, kol jam tas titulas ir 
darbas dasibodo iki kaulo. 
Tuomet generolas susivarė šū
vį į savo kūną ir negarbingai 
krito!
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KRISLAI
Žudosi.
Prašo Žinią Apie Žodynus. 
Knygos Knygynams, 
šį Vakarą Prasideda. 
Rėkia Vieni, Rėkia Kiti.

Rašo R. Mizara

Tai “generolo Krivitskio” 
jau nebėra. Revolverio kulip- 
ka, kuria jis pats pasidarė 
galą, atėmė iš socijalistii gerą 
bendradarbį. Jie turės ko 
verkti, ko apgailestauti.

Kiek tai liečia pažangiuo
sius darbo žmones, tai jiems, 
žinoma, dėl to nei šilta nei 
šalta. Tiesa, vienu Sovietii 
Sąjungos plūdiku bus mažiau, 
bet tai nesudaro didelio skir
tumo. “Krivitskio” vietoje bus 
kitas—dešimtys jų, nes to
kiems pasamdyti buržuazija 
pinigų turi.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.00

Metams

Prašome visų “Lai
svės” skaitytojų gaut 
nors po vienų naujų 
skaitytoją savo dien
raščiui.

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

LIETUVON KRAUSTOSI 10,000 LIETUVIŲ IS NAUJOS
SU WILLKIE U - DUOT ANGLIJAI 

DAUGIAU KARINIŲ LAIVŲ
Bet Amerikos Laivyno Ministeris Knox Pareiškė, Kad Ši 
Šalis Nieku Būdu Negali Duot Anglijai Daugiau Naikintuvu 

-Tai Būtą Silpninimas Amerikos Laivyno
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo laivyno minis
teris Knox pareiškė:

“Mes jokiu būdu negali
me duot Anglijai daugiau 
karinių laivų-naikintuvų. Aš 
kaipo laivyno ministeris esu 
priešingas tolesniam silpni
nimui Jungtinių Valstijų 
laivyno.”

Šitaip ministeris Knox 
atsiliepė į Willkie’o ragini
mą pervest Anglijai dau-

Rooseveltas Sako, Ang
lija Laimės, Jei Atsi

laikys iki Vasaros
Verkia dabar “kritusio kar

žygio” ponas Waldmanas, so- 
cijalisty lyderis. Verks Gri
gaitis, išlies ašarą ir Michelso- 
nas. Jie ir čia keiks Sovietų 
Sąjungą, “Stalino ranką.” Jie 
jieškos naujo “generolo.” Ir jį 
suras!

Prieš nusidaigosiant, “gene
rolas Krivitskis” parašė:

—Mano nuodėmės buvo 
perdidelės!...

Taip, jo nuodėmės buvo di-|jjmo galimybes. Rooseveltas 
deles ir jj jos grauže,—pri- 
vertė galą pasidaryti.

Bet kaip su nuodėmėmis tų, 
kurie jį šlovino ir garbino?!

London. — Iš Amerikos j 
sugrįžęs, Bertramas Cru-1 
ger, atstovas karinio ang
lų šelpimo, amerikonas ban
kininkas, paskelbė savo pa
sikalbėjimą su prezidentu 
Rooseveltu apie karo laimė-

Aukų Ispanijos Ko
votojams Gelbėti

KRAUSTOSI J TARYBŲ LIETUVA 10,000 
LIETUVIŲ IŠ VOKIEČIU UŽIMTOS 

SUVALKIJOS DALIES
Jie Savo Noru Persikelia j Tarybinę Lietuvą; Jos Vyriausy 

bė ir Žmonės Širdingai Priima ir Aprūpina Tups Suval
kiečius; Persikraustymas Prasidėjo Vasario 5 d.

Kaunas. — Per kelias sa- 
. . . _ . . vaites tūkstančiai lietuvių

baisiausiame varge ir skurde. Jie miršta šimtais, jų tar- persikraustys iš tos Suval- 
pe platinasi ligos. Ir taip kenčia žmonės, kurie virš trijų fcų krašto dalies, kurią vo- 
metų kovėsi prieš barbarišką fašizmą, kurie' gynė savo kiečiai yra užėmę._ Pirm

karo ši Suvalkijos dalis bu
vo lenku valdoma. Skaičiuo
jama, jog viso 10 tūkstan
čiu tu suvalkiečiu liuosa va
lia persikels į Tarybų Lie
tuvą, pagal savo pasirinki
mą.

Pasieniniame Lietuvos mie
stelyje Kalvarijoje jau pa
daryta prisirengimai priimt 
tuos žmones: įtaisyta mie- 
gyklos, valgyklos ir priruo
šta medikaliai aptarnavi
mui vienu kartu aprūpint 
po septynis šimtus asmenų. 

Komitetas, sudarytas iš 
komunistų, darbo unijų ir 
keturiolikos kitų organiza
cijų atstovų, rūpinasi, kaip 
gražiausiai pasitikt ir priimt 
persikeliančius suvalkiečius

šiomis dienomis mums pri
siuntė laišką USA Kongresi
nio Knygyno Washingtone do
kumentą divizijos galva James 
B. Childs. Jis skamba:

“Ar galėtumėt suteikti mum 
žinią apie včliausįjį lietuviš
kai anglišką ir angliškai lietu
višką žodyną, spausdintą šioje 
šalyje ir taipgi apie kokį ki
tą žodyną, kombinuotą lietu
viškai su kokia kita kalba?”

Informacijos pasiųstos.

Bet šis dalykas veda prie 
kito:

Mes turime išleidę daug 
knygų, kurios galima būtų pa
siųsti didesniųjų miešti] bi- 
bliotekoms-knygynams ir tam 
pačiam USA Kongresiniam 
Knygynui Wąąhingtone.

Deja, to mes iki šiol nepa- 
d arėnjg, tarytum tai nebūtų 
užtenkamai ;A/arbus darbas.

Laikas susirūpinti!

Šį vakarą, penktadienio va
karą, Brooklyne prasideda 
dienraščio j “Laisvės” bazaras. 
Jis tęsis tik per tris vakarus— 
penktadienio, šeštadienio ir 
sekmadienio.

Jei bazaras pavyks gerai,— 
“Laisvė” gaus daugiau me
džiaginės paspirties. O toji 
paspirtis yra reikalinga. To
dėl kviečiame visus laisviečius, 
visus prietelius ir draugus da
ryti viską, kad šis bazaras pa
vyktų šimtu nuošimčių.

Apie bazaro smulkmenas 
žiūrėkite skelbime.

Lietuviški tarybinės Lietu
vos priešai skelbia, būk, gir
di, Lietuvoje “lietuvybė naiki
nama,” j atsakomingas vyriau
sybėje • vietas statomi tik žy
dai,—“Keleivis” paprastai sa
ko “žydeliai.”

jam sakė: Jeigu Anglija at
silaikys dar penkis šešis mė
nesius, bent iki vasaros, Jai 
anglai laimės karą per me
tus nuo šiol.

NAZIAI BULGARIJOS OR
LAIVIŲ STOVYKLOSE

Belgrad. — Pranešama, 
kad vokiečiai paėmę į savo 
žinybą 53 iki 60 orlaivių sto
vyklų Bulgarijoj.

Per dvi savaites mes, lietuviai, turime sukelti mažiau
siai $600 aukomis. Franci jo j yra per 120,000 Ispanijos 
ikovotojų liaudiečių, kurie negali grįžti į savo brangią 

giau Amerikos naikintuvu. | tėvynę. Jiems ten gręsia mirtis. Jų tėvynę pavergė Ita- 
Willkie, buvęs republikonų'Hjos, Vokietijos ir Ispanijos fašistai. Tie kovotojai yra 
kandidatas į prezidentus, 
šaukė senatorių komisijoj 
antradienį duos Anglijai 
bent po “penkis iki dešimt” 
naikintuvų kas mėnuo.

Willkie trečiadienį, atsa
kydamas ministeriui Knox’- 
ui, “stebėjosi,” kaip šis mi
nisteris gali priešintis toles
niam perleidinėjimui kari
nių Amerikos laivų Angli
jai. Willkie dėl to padarė 
sekamą viešą pareiškimą:

“Po to, kai aš liudijau se
natorių komisijai vakar 
(antradienį), aukšti valdi
ninkai man pranešė, kad be 
jokios skriaudos mūsų lai
vynui ar šalies apsigynimui 
įmes tuojau galime suteikt 
Anglijai daugiau savo nai
kintuvų.”

Willkie’o čia minimi “auk
šti valdininkai” yra ne kas 
kitas, kaip prezidentas Roo
seveltas. Nes tą dieną Wa
shingtone Willkie nesimatė 
su jokiu kitu aukštu valdi
ninku apart Roosevelto.

Atrodo, kad įvyko nesu
sipratimas tarp laivyno mi- 
nisterio ir prezidento, kas 
liečia davimą Anglijai dau
giau karinių Amerikos lai
vų. Bet' šis nesusipratimas 
būsiąs išlygintas, kaip tei
gia United Press, ameriki
nė žinių agentūra. Nes Am
erikos laivyno ministeris 
Knox jau nurodinėja, jog 
naujai statomi kariniai šios

Meksikos valdžia sutiko suteikti jiems vietą gyventi. 
Bet jų parvežimui neduoda lėšų. Tuo reikalu turi rūpin
tis tie, kas pritarė Ispanijos kovoms, kas turi žmoniš
kumą, kas supranta nelaimingųjų padėtį.

Amerikoj, gelbėjimui tų nelaimingųjų, susidaręs ko
mitetas nusamdė laivą. Jau įdavė rankpinigių $25,000, 
bet dar turi iki vasario 25 sukelti virš $100,000, nes laivo 
pasiuntimas atsieis $130,000. Tas laivas iš New Yorko 
prieplaukos išplauks vasario 27 dieną. Kompanijai turi 
būti sumokėta visi pinigai iki vasario 25 d. Jis parveš virš 
450 kovotojų į Meksiką.

Minėtas komitetas prašo lietuvių, kurie taip nuošir-- 
džiai rėmė Ispanijos kovas, kad iki vasario 25 dienai su
keltame $600! Tą mes galime padaryti. Ir turime pa
daryti! Mes turime ištiesti brolišką ranką. Tarpe kovo
tojų yra ir lietuvių, kurie Ispanijon nuvažiavo iš Pietų 
Amerikos.

Kiekviena organizacija, kiekvienas pavienis žmogus, 
darbininkiškos organizacijos narys, skaitytojai, auko
kite kaip galite daugiau ir siųskite į Literatūros Draugi
jos Apšvietos Fondą, o mes pinigus perduosime. Siųskite' 
aukas greitai! Ištieskite brolišką pagalbos ranką! Visi 
ir visos stokite darban! Rinkite aukas parengimuose!

D. M. šolomskas
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

SENATORIŲ KOMISIJA UŽGYRĖ 
KARINĮ ROOSEVELTO SUMANYMĄ

kur tie atkeleiviai vyksta.
Tam tikras skaičius lietu

vių dar persikraustys iš 
Klaipėdos k rašto Ui’ pačios 
Vokietijos į Lietuvą.

Persikraustymai vykdomi 
pagal sutartį tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos. Ei
nant šia sutartim, vokiečiai 
Lietuvos gyventojai taip 
pat galės persikelt į Vokie 
tiją, jeigu norės; bet jie ne 
bus verčiami.

Kovotojai Delegatai Lie 
tavos Komunistų Par

tijos Suvažiavime
Telegrama “Laisvei”

Kaunas. — Penktame Lie
tuvos Komunistų Partijos 
suvažiavime dalyvauja 294. 
delegatai su sprendžįamals

..-M

iš vokiečių žinybos į Tary- balsais ir 66 su patariamais.
■

Tarp delegatų yra 110, ku
rie įstojo į Kom. Partiją tais 
laikais, kada jinai buvo už
drausta ir žiauriai persekio
jama; 18 delegatų yra iš
rinktieji atstovai į Sovietų 
Sąjungos Aukščiausią Ta
rybą (seimą); 25—atstovai 
Lietuvos Tarybų Respubli
kos laikinosios Vyriausios * 
Tarybos.

79 delegatai šio Lietuvos 
Komunistų . Partijos suva
žiavimo yra sėdėję kalėji
muose bei buvę uždaryti 
koncentracijos stovy klose 
už revoliucinį veikimą prie 
buržuazines Lietuvos vald
žios.

Iš pranešimų suvažiavi
mui pasirodė, jog per pas
kutinį pusmetį skaičius dar
bo unijų narių Lietuvoje pa
kilo nuo buvusių 80 tūks
tančių iki 185 tūkstančių.

Generalis Prokuroras 
Pasinešė Deportuot 
Bridgesą, CIO Vadą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras R. H. Jackson iš nau
jo užvedė tardymą prieš 
Harry Bridgesą, CIO unijų 
vadą vakariniame šios ša
lies pakraštyje; siekia jį de
portuot atgal į Australiją, 
kur Bridges gimęs; tai, gir
di, todėl, kad Bridges buvęs 
Amerikos Komunistų Par 
,tijos narys; o jis nėra Ame 
rikos pilietis.

Pirmesni Briges’o tardy

bu Lietuva.
V | v

Pirmosios lietuvių suval
kiečių grupės jau perėjo į 
Lietuvą vasario 5 d.; pabu
vo pora dienų Kalvarijoj ir 
išvažinėjo į vietas, kurias 
jie iš anksto buvo pasirin
kę. Tų vietų gyventojai šir
dingai sveikino atkeleivius 
savo tautiečius.

Tarybų Lietuvos miestai 
ir miesteliai parūpino jiems 
kambarius, maistą, kurą ir 
kitus reikmenis, kol šie su
valkiečiai gaus darbo. Taip 
bus aprūpinti visi tūkstan
čiai jųjų, kada persikels į 
Tarybinę Lietuvą.

Tarybų vyriausybė apmo
ka visas jų kelionės lėšas 
nuo pat rubežiaus iki vietų,

VI
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PATAISYMAI NEAPRĖŽIA DIKTATORIŠKOS GA
LIOS, KURIOS PREZIDENTAS SAU REIKALAUJA

Washington. — Senatorių syti, ką nutars paprasta 
dauguma kongreso narių.

Jis galėtų atmest (vetuot) 
tokį tarimą ir pasilaikyt 
sau diktatorišką galią An
glijai remti. Nes šalies J^on- 
stitucija sako, jog reikia 
bent dviejų trečdalių sena
torių ir kongresmanų balsų, 
idant padaryti įstatymišką 
tarimą, po to, kai preziden
tas atmeta-vetuoja kongre
so tarimą.

Senatorių komisija abel- 
nai užgyrė dar sekamus pa
taisymus, priimtus kongre
so atstovų rūmo:

Prezidentas gali, neatsi-. 
klausdamas kongreso, per
vest Anglijai $1,300,000,000 
vertės jau gatavų arba, už
sakytų Amerikai karo pa
būklų. Toliau skiriamas pi
nigų sumas Anglijai gelbė
ti tvirtins kongresas. Bet 
prezidentas turi daugumą 
senatorių ir kongresmanų, 
kurie, suprantama, užgirs 
tiek pinigų Anglijai, kiek 

i jis reikalaus.
’e Prezidentui teikiama ga
lia iki; 1943.metų birželio 30 

socialistinei kūrybai. Tuo bū-'apie praleidimą vokiečių* ųiekaji inereiškia> ir preabkd.u b'et ‘pirmiąu duoti kari
niai užsakymai . Anglijos šilčiau, apsiniaukę ir būsią kariuomenės siųst į Bulga- 
naudai galės būt baigti iki

Sofija, Bulgarija, vas. 13. 
—Netiesioginiai pranešama, 
jog bulgarų ministeris pir
mininkas Bogdanas Filoff 
paaiškino, kad tiktai vokie
čių technikai yra Bulgari
jos orlaivių stovyklose; tai 
esą reikalinga abiejų šalių 
naudai.

šalies laivai yra užbaigiami komisija .užsieniniais reika-
vienu iki dviejų mėnesių, 
pirm paskirto laiko, o nai
kintuvai pabūdavojami per 
10 mėnesių iš viso.

VOKIEČIAI NUSKANDINĘ 
13 ANGLIJOS LAIVŲ

Na, o žydiški tarybinės Lie
tuvos' priešai Amerikoje — 
“Forward” ir kiti į laikraščiai, 
—verkia, kad Lietuvoje “žy
diškumas naikinamas,” kadan
gi, girdi, žydai esą ’išskiriami 
iš atsakomingų pareigūnų, vie-

Abieji meluoja.
Lietuvoje į atsakomingas 

valdžioje ir kitose įstaigose 
vietas skiriami visų pirmiau
siai ištikimi liaudžiai'žmonės, 
bus jie lietuviai, žydai, lenkai 
ar rusai. Liaudies priėšai iš 
atsakomingų vietų šalinami.

Penktasis Lietuvos Komu
nistų Partijos 
pareiškė :

“Mūsą priešai yra iškelti 
viešumon, bet jie dar ne visiš
kai nugalėti, sunaikinti.

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, vas. 13. — Kari

niai vokiečių laivai Atlanto 
Vandenyne vienu žygiu nu
skandino 13 prekinių Angli
jos laivų, kuriuos lydėjo an
glų karo laivai, šiuomi vo
kiečiai sunaikino 50,000 to
nų Anglijos laivų. Keli iš jų 
buvo dideli—vienas 20,043- 
jų tonų.

HITLERIS ŠAUKIA JUGO
SLAVIJOS PREMJERĄ ?

Belgrad, Jugoslavija, vas.
13. — Neoficialiai praneša-

lais užgyrė prezidento Roo- 
sevelto sumanymą dėlei vi
sapusiškos pagalbos Angli
jai, su keliais nereikšmin
gais pataisymais. Už tą su- 
manymą-bilių 1776 balsavo 
15 senatorių, prieš 8, ir jis 
tuojau tapo perduotas vi
sam senatui svarstyti ir 
spręsti.

Vienas vadinamų “svar
besniųjų” pataisymų yra iš 
esmės tas pats, kurį jau pri
ėmė kongreso atstovų rū
mas,—kad kongreso atsto
vų rūmas ir senatas galės 
bile kada atšaukti suteiktą 
prezidentui galią “skolint 
ar duot” Anglijai visokius 
karo reikmenis pagal pre
zidento nuožiūrą ir kad tam 
atšaukimui užteks papras
tos kongresmanų ir sena
torių balsų daugumos. Se
natorių komisija tik “apšli- 
pavo” šį pataisymą taip, 
kad, sako, jis geriau sutik
tų su įstatyrnais.

Amerikos konstitucijos žh- 
novabądvokatai sako/ujog

GEN. FRANCO SUTINKA 
. SUMUSSOLINIU

Roma, vas.- 13.—Mussoli- 
nis tarėsi su atvykusiu Is
panijos valdovu gen. Fran
co, ir sakoma, abudu Vpil- 
nai sutiko” kas liečia ben
dradarbiavimą tarp Ispani
jos ir Italijos.

suvažiavimas ma> ka^ Vokietija pašaukė 
Jugoslavijos ministerį pir- 
mininką Cvetkovičių ir' už-

jT sieninį ministerį Markųvičių
bandys** priešinti? mūšį krašto |“pasitart” su Hitleriu (gąį tikrumoje Šis pataisymas

du mums tenka juo labiau bu-'italų kariuomenės per Ju-.dentasy pasiremdamas kon- 
goslaviją). . < 'stitucija, galėtųwis»i nepaL

1946 m. liepos 1 d.
Atmesta pataisymai, ku

rie reikalavo stačiai už
draust kariniais Amerikos 
laivais lydėt prekinius lai
vus į Angliją.

Bilius 1776 duoda prezi
dentui galią vemt Angliją, 
nepaisant jokių pirmiau iš-i 
leistų įstatymų, reiškia, ap
einant ir darbininkų naudai

mMNhNHMnRmHHhHmKnhhnmIhh■

Hou- 1.'...... .. 1

'išleistus įstatymus, ir bepu- ™ai PrlPazino>kad jis ne 
siškumo įstatymus. (buvo sios partijos narys.

--------- --------- I Sofija Pranešama, kad
ORAS. — Šį penktadienį Turkija mobilizuoja 35,000

lietaus.

m

• i rijos pasienį.
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- Ištieskime Ranką Kankinamiems 
Ispanijos Lojalistams

• Jau ne kartą buvo rašyta, kad Fran- 
cijos koncentracijos stovyklose,—nelais
vėje—yra virš 100,000 ispanų lojalistų. 
Tie žmonės kalti yra tik tuo, kad jie ne
apkentė fašizmo, kad jie kovojo už Is
panijos respubliką, kad jie kovojo už 
Ispanijos žmonių laisvę.

Grįžti jiems į fašisto budelio Franko 
valdomą Ispaniją reikštų būti arba nu
žudytais arba ilgiems metams įkalin
tais. Tie žmonės nori laisvės. Jie prašo 
visų pasaulio žmonių, kurie nėra atsisky
rę su žmoniškumu, padėti jiems. Jie 
nori, kad Jungtinių Valstijų žmonės 
jiems padėtų persikelti iš Franci jos kon
centracijos stovyklų į Meksiką, kurios 
vyriausybė sutiko juos priimti, jei tik 
kas parveš.

Ir štai susiorganizavo Amerikines Pa
galbos Laivo Misija (American Rescue 
Ship Mission). Ji renka aukas. Ji pasam
dė laivą parvežimui tų žmonių iš Meksi
kos. Laivas “Lovcen” pasamdytas. Jis 
išplauks vasario 27 d. į Casablanca 
(Francijos Morokko), kur yra nemažai 
Ispanijos lojalistų nelaisvėje. Jis galės 
paimti pirmu atveju virš 400 ispanų lo
jalistų ir parvežti į Meksiką.

Rankpinigiai jau duoti. Laive viskas 
jau ruošiama. Bet Amerikinė Pagalbos 
Misija pareiškė, kad jai dar trūksta pi
nigų: vasario 25 d. turi būti sumokėta 
130,000 dolerių.

Todėl ši organizacija ir kreipiasi į Am
erikos visuomenę pagalbos. Reikia baig
ti sukelti reikiamą pinigų sumą kuovei
kiausiai.

Amerikos lietuvių visuomenė, kuri vi
suomet buvo duosni Ispanijos respublikos 
gynėjams, neprivalo nusigrįžti ir nuo šio 
didžiojo darbo, nuo šio didžiojo tikslo. 
Ji turi stoti jiems pagalbon kuo tik gali. 
Ir doleris ir penkinė aukų nėra perdide- 
lė suma tam, kuris dirba. Mūsų organi
zacijos taip jau privalo šio reikalo ne
pamiršti, bet kuoveikiausiai susirūpinti, 
kuoveikiausiai paaukoti šiam didžiajam 
tikslui. Antrašas: American Rescue Ship 
Mission, 200 Fifth Ave., New York City,

naujų divizijų kariai. Italija vežė armi
ją ir ginklus per Otranto siaurumą, 
ri yra tik 40 mylių pločio, greitais laivąį( 
ir orlaiviais. Jos jėgos sukoncentruotus 
ties Berat ir Elbasan užpuolimui aut 
graikų ir laukia tik geresnio oro. Tuo 
tarpu Mussolinis vis daugiau permeta 
jėgų į Albaniją.

Graikai karo fronte turi tik 12 divizijų 
prieš 20 italų divizijų. Tai pirmu kartu 
italai yra skaitlingesni. Graikų susisie
kimas pailgėjo iš priežasties .jų pasistū- 
mimo pirmyn. Jie naudoja 30,000 mulų 
ir daug trokų pristatymui armijai reik
menų. Yra davinių, kad graikam stoka 
kulkasvaidžių,, kad jie turį tik po 8 kul- 
kasvaidžius ant bataliono. Jeigu tai tie
sa, tai Anglijos pareiga kuo greičiau ap
rūpinti graikus tais ginklais. Italijos or
laiviai pasidarė veiklesni prieš graikus, 
kurie veikia tiesiai iš Italijos ir iš Scu
tari orlaivių lauko. Graikų orlaiviai la
bai aktyviai veikė, bet jie susinešiojo ir 
dabar išnaujo perorganizuojami. Alba
nijoj žjnonės badauja. Ligos labai išsi
platinę, ypatingai karštlikė. Graikija turi 
keblumo su stoka daktarų. Yanina mies
te perpildyta ne vien ligoninės, Bet ir 
viešbučiai—sužeistais ir sergančiais. La
bai daug sergančių nuo didelio kanuolių 
svaidinių trenksmo.

Tokia padėtis yra Albanijoj. Pavasaris 
artėja. Anglija nutraukė diplomatijos 
ryšius su Rumunija ir atrodo, nutrauks 
su Bulgarija. Tas pagreitins Vokieti
jos išstojimą Balkanuose. Jeigu Vokie
tija puls per Bulgariją ant Graikijos, 
tai graikų armija Albanijoj bus nukirs
ta. Ką darys Bulgarija? Ar ji grieb
sis prieš Vokietiją? Ką darys Anglijos 
talkininkė Turkija, ar ji įšivels karan? 
Kaip bus su Jugoslavija, ar ji pasiliks 
neutrališka ar bus įvelta karan? Mums 
atrodo, kad Balkanai jau yra ant karo 
kranto. Pereitais metais didžių imperia
listų žygiai iššaukė karą Skandinavijoj. 
Dabar vienas didelis klausimas: Kas bus 
Balkanuose?

Kaip Nusižudė 
Krivitskis?

Kas Bus Balkanuose?
metu, kada Italijos fašistai gavo
Afrikoje, tai jie sutraukė daug

Tuo 
smūgį 
jėgų prieš Graikiją. Sovietų armijoj or
ganas “Krasnaja Zvezda” iš vasario 3 
dienos rašė: “Italų armija Albanijoj ga
vo didelius padrūtinimus... Vietomis 
italų armija pereina j kontr-atakas... 
Graikų pirmyn ėjimas sulaikytas.”

Korespondentas Herbert L. Matthews 
rašė vasario 8 dieną iš Romos, kad Ita
lija daug jėgų permetė per Adriatiko 
Jūras į Albaniją. Pagaliau, vasario 9 d. 
atėjo telegrama nuo korespondento C. L. 
Sulzbergerio iš Belgrado, Jugoslavijos 
sostinės, kuri trumpoj sutraukoj štai ką 
paduoda: as

Italija sutraukė į Albaniją jau. 20 di
vizijų, arba 300,000 kareivių. Graikai 
kiek tik suima italų į nelaisvę, tai vis

Girtiems ir Alaska Vaidinasi
Kiekvienas sveikai protaująs žmogus, 

gero velijantis Jungtinėms Valstijoms, 
supras, kad šiandien, kada pasaulis pleš
ka Antrame Imperialistų Kare, tai Ame
rikai yra naudinga palaikyti draugin
gus santykius su Sovietų Sąjunga.

Abi šalys didelės, viena su kita sueina 
plačiu baru Tolimuose Rytuose, kur Ja
ponijos imperialistinė politika yra žalin
ga ir Amerikai, ir Sovietų Sąjungai.

Bet atsiranda Amerikoj tokių, kurie 
išmislina visokius melus, provokacijas, 
kad tik bloginus Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos santykius. Tokiais darbais už
siima rusai baltagvardiečiai. Jais užsi
ima hitlerininkai ir lietuviški smetoni- 
ninkai. Jais užsiima girtuokliai ir politi
niai bankrutai.

' Vėliausia provokacija buvo, tai išmis- 
las Meksikos prieplaukoje Vera Cruz, 
būk Sovietų Sąjunga planuoja, išvien su 
Vokietija ir Japonija, užpulti Amerika, 
būk Sovietai planuoją užpulti Alaską. 
Tą melą oficialiai pasmerkė Sovietų 
dienraštis “Pravda”, kaipo bjaurų, pro
vokacinį, žalingą išmislą, kuris nieko ne
turi su tikrove.

Tūli ponai korespondentai net iki tiek 
apsvaigo, kad jie®Washingtone nusibala- 
dojo pas valstybės sekretoriaus padėjėją 
Sumner Welles klausti, ką jis mano. Po
nas Welles išjuokė tuos korespondentus 
ir pareiškė, kad išmislas yra tuščias ir 
turįs blogą tikslą.

Bet visgi tuo pat metu tūla turčių 
spauda, kaip vasario 7 d., “New York 
Post”, plūsta Sovietų Sąjungą ir tuo pa
sitarnauja kaip tik hitlerininkams, kurie 
dabar kuodaugiausiai ir trokšta, kad 
Amerikos ir Sovietų.Sąjungos santykiai 
būtų prasti.

Mums atrodo, kad iš Anglijos ir Fran
cijos nedraugiškos politikos linkui So
vietų Sąjungos, kuri galų gale Anglijai 
ir Franci j ai taip blogai išėjo, jau turėtų 
pasimokinti ir tie, kurie Amerikoj neap
kenčia tarybinės santvarkos, kad Ame
rikai daug naudingiau turėti didelį prie* 
telių, o ne stumti jį į priešų pusę.

GRAIKAI ATMUŠ? KETU
RIAS ITALŲ ATAKAS

Graikų Pranešimas:
Athenai. — Graikai at

mušė keturias įnirtusias 
italų atakas Klisuros srity
je, Albanijoj, ir nuvijo ita-

lūs į antrą jų apsigynimo fronte, italai ištisomis me- 
liniją. Daug italų liko nu
kauta ir sužeista.

Bi tol j, Jugoslavija.—Visu 
Albanijos frontu siaučia 
žiaurūs mūšiai tarp italų ir 
graikų. Ypač viduriniame Ml .IMI I •»

chanizuo tomis divizijomis
puola graikus. •

__ _______ ........ '
London, vas. 1?.—šiauri

niame Egipte iri Libijoij an
glų kariuomene turi maišto 
jau tik penkiom dienom. '

Krivitskis mokinosi šaudyti.’
Šeštadienį jis atsisėdo ir, 

pasiskolinęs pas Dobertie- 
nę popierų lakštus su užra- 
šiais “Charlottesville, Va.,” 
parašė tuos tris atsisveiki
nimo laiškus.

Nedėlioj Dobertienė va
žiavo automobiliumi į Wa- 
shingtoną ir atvežė Krivits- 
|kį į sostinę, kur jį paleido 
I netoli Union *gelžkelio sto
ties, ant Massachusetts Ave. 
Kelyje Krivitskis. maišėsi, 
nervavosi, tai kalbėjo apie 
tai, lead jis pirksiąs farmą, 
tai prašė Dobertienės rūpin
tis jo šeimyna. Dobertai yra 
tikri, kad jis patsai nusižu
dė. Jų parodymus patvirti
no ir policijos tyrimai. Taip 
aprašė “N. Y. Post” vasa
rio 12 dieną.
Kas Gi Buvo Krivitskis?
Ponas Walter Krivitskis 

yra ne kas kitas, kaip Sa
muel Ginsberg. Jis į Ameri- pasikardamas ant sausos 
ką atvyko iš Europos šeši šakos. Krivitskis nusipirko 
mėnesiai pirm pradžios šio revolverį pas kaizerio ofi- 
karo. Jam padėjo atvykti cierių, užsidarinėjo viešbu- 
Francijos liaudies išdavi- K—i—: <•— ..sun
kas Leon Blum, kuris ne
leido pagalbos Ispanijos 
liaudžiai per Franciją jos 
kovoj prieš Vokietijos ir

Wa s h i n gtone, Bellevue ny ir plaukai nudeginti. Vi- 
viešbuty, nusišovė Walter'si pėdsakai rodo, kad jis 
Krivitsky, kuris suvaidino papildė saužudystę. Taip 
avantiūristo rolę, kurį tur- Washingtono policija ir pa
čių ir social-išdavikų spau- reiškė: “Policija remia savo! 
da praminė “generolu Rau-■nuomonę, kad tai yra sau- 
donosios Armijos”... “bu- žudyste p a si r e m i ant tais 

viršininku Sovietų faktais.”
Skanda- 

liškai Krivitsky pasirodė 
Amerikoje, skandališkai jis 
ir užbaigė savo karjerą. 
Turčių spauda, ir spauda, J 
kuri nesiskaito su jokiais^ h. vi^nV jiemVpana- 

■šių nesiskaito su jokiais 
i faktais,' bet šaukia, apie 
“Sovietų terorą” ir “Sovie
tų agentus.”

Žinoma, kito ir negalima 
laukti nuo tų, kurie daro 
viską, kad pabloginti Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos 
santikius ir tuo pasitarnau
ti Hitleriui, pakenkti Ame
rikos reikalams Tolimuose 
Rytuose ir tarpe šių dviejų 
šalių prekybai. Ir Krivitskis 
buvo jų rankose tam sabo
tažui įrankis.

Kokis smūgis tiems tur- |Italijos fašistus. Jis atvyko 
čiams ir lietuviškiems po- su pagalba tais laikais 
nams, kurie visą laiką Sa
muelį Ginsbergą vadino 
“generolu Krivitsky”, kada 
dabar paaiškėjo, kad tas 
“generolas” nepažino re
volverio, kulkų ir nemokėjo 
šaudyti!

Kada ponas Krivitsky nu
vyko pas vokiečius Dobert, 
kurie turi 80 akrų farmą 
Blue Rįdge, tai Krivitsky ir- Vienok Amerikoj avan- 
Dobertienė nuvyko į Char- 
lottesvillę ir ten pirko re
volverį ir kulkų. Ir kaip Do
bertienė nustebo, kad Kri
vitsky nepažįsta, nesupran
ta revolverio, o ji buvo 
skaičius jo "istorijas prieš 
Sovietų Sąjungą, tilpusias 
“Saturday Evening Post” 
žurnale, kur jis nudavė bu
vusį Raudonosios Armijos 
generolą. Dar daugiau Do
bertienė nustebo, kada Kri
vitsky nepažino “dum-dum” 
pavojingų kulkų, kurios at
simušę į kaulą sprogsta ir 
išlupa didelę skylę. Jis nu
stebęs klausė jos:

—Ar tu tikra, kad tai čia 
yra kulkos? Jos man neat
rodo tikromis kulkomis!

Nors Dobertienė buvo ta
me tikra, bet jo įtikihimui 
ji grįžo atgal pas pardavėją 
ir tik kada tas išaiškino kul
kų reikšmę, tai Krivitsky 
buvo patenkintas.

Nusipirkęs revolverį jis 
džiaugėsi, kaip vaikas gavęs 
“oro šautuvą”, liudija Do
bertai. Vėlai vakare abu 
su Dobertu pasiėmė po re
volverį ir lauke šaudė iš jų. kesnius santikius su didžiu-

vusiu 
slaptos policijos.” Bet ponai Stolbergai, 

• [Trockio advokatas Gold- 
’man, pono Krivitskio advo- 
‘|katas Waldman, Rusijos 

; nuverstas Kerens-
faktais, kaip Hearsto, taip1 
ir jam panaši dėl Krivitskio 
saužudystės kelia skandalą. 
Nors visi faktai aiškiausiai 
rodo, kad tas elementas pat
sai nusižudė, bet ta spauda 
rašo, deda didelius antgal- 
vius, būk jį nužudę arba 
privertę nusižudyti Sovietų 
Sąjungos šlapti policininkai. 
Gi dešiniausias social-šovi- 
nistas ponas Louis Wald
man ne vien tuos apkaltini
mus kelia, bet net reikalavo 
federalės valdžios, kad im
tų pono Krivitskio saužu
dystės tyrinėjimą, kad ‘gau
dytų Sovietų policininkus’ 
Washingtone. Skaitant tų 
ponų prasimanimus atrodo, 
kad jie visai išėjo iš lygsva
ros. Ir tai jau ne pirmas 
kartas.

Kada savo laiku provoka
cijos sumetimais rusas bal
tagvardietis nušovė, Pary
žiuje, Jugoslavijos karalių 
Aleksandrą ir Francijos už
sienio ministerį J. L. Bar- 
thou, tai juk ir tada ta 
spauda kaltino Sovietus. 
Kada* pereitais metais, Mek
sikoj, geriausias Trockio 
auklėtinis susiėdė su juom ir 
Trockį ,,mirimai sudaužė, 
tai ir tą atkakliausi trockis- 
tą tie ponai bandė padary
ti “Sovietų agentu.” Tai ir 
dabar nėra nuostabu, kad 
jie kelia tokį triukšmą.
Kaip Nusižudė Krivitsky?

Ponas Krivitsky nusišovė. 
Pirm to jis parašė tris laiš
kus, rusiškai savo žmonai 
Taniai, kuriame jis rašo, 
kad “aš manau, kad mano 
griekai dideli,” kad kito ke
lio jis negali pasirinkti, 
kaip tik “I must go.” Kitą 
laišką parašė anglų kalboj 
ponui Louis Waldman pra
šydamas jo padėti Krivits
kio pačiai ir sūnui. Trečią 
laišką parašė vokiškai tū
lai “Brangiai Suzanne” pra
šydamas padėti jo pačiai.

Washingtono policija iš
kelia' viešumon, kad ponas 
Krivitsky iš New Yorko at
vyko į Charlottesville, Va., 
pas buvusį vokiečių armijos 
oficierių Eitel Wolf Dobert 
ir su jų pagalba ten nusipir
ko revolverį. Paskui su 
tuom buvusiu oficierium 
sėdėjo iki trečios valan
dos naktieš. šeštadienį ten 
parašė tuos laiškus savo pa
čiai, “Suzannei” ir Wald- 
manui. O sekmadienį atvy
ko į Washingtoną ir pasi
ėmė viešbuty kambarį.

Po Krivitskio nusižudymo 
policija labai atydžiai ap- 

x žiūrėjo viešbučio kambarį. 
Atrado, kad langas iš vi
daus užkabintas, gaisrinių 
laiptų iš rūmo nėra, durys 
iš vidaus užrakintos, kas 
tikriausiai rodo, kad Kri
vitsky buvo patsai vienas. 
Dar daugiau, jo saužudystę 
paliudija palikti jo rahka 
rašyti trys laiškai. Kamba
ryj nėra jokių žymių" kovos 
arba pašalinių buvimo? Re- 

WolVerio 38-to kalibro žaiždaj 
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le Sovietų Sąjunga, tai ir 
pas mus ne visos avantiū
ristų pasakos tinką prieš 
Sovietų Sąjungą, nes tas 
kenkia mūsų šaliai — Ame
rikai, jos užsienio politikai. 
Tokioj gadynėj toki Krivits- 
kiai jau nėra madoj.

“New York Times”, nuo 
vasario 12 d. rašo, kad Kri
vitsky pereitą vasarą buvo 
išvažiavęs Anglijon, kur jis 
valdžiai išdavė eilę žmonių. 
Klausimas, kokių? Gal būti 
savo avantiūrai varinėda
mas išdavė visai nekaltus 
žmones? Gal tas iškilo vie
šumon ir pastūmėjo jį prie 
savižudystės?

Ir Samuel Ginsberg — 
Walter Krivitsky pasijuto, 
kad “mano griekai yra dide
li.” Jam dirva išsmuko iš po 
kojų. Jis pasirinko Judo- 
šiaus kelią. Pasakiškas Ju- 
došius užbaigė savo galą

čio kambaryj, ir ten užbai
gė savo taip negarbingą 
karjerą.

buvusio Francijoj Ameri
kos ambasadoriaus pono 
William Bullitt, kuris labai 
daug atsakomingas už da
bartinį karą. Samuel Gins
berg arba kaip jį čia prami
nė Walter Krivitskis Aus
trijoj gimęs ir niekados jis 
nebuvo ir nematė Sovietų 
Sąjungos.

tiuristai padarė jį “Raudo
nosios Armijos generolu,” 
būk jis buvęs “Specialių So
vietų šnipų vadu Europoj” 
ir tas avantiūristas rašė toj 
prasmėj straipsnius. Juos 
su ukvata spausdino turčių 
spauda, ta spauda, kuri no
rėjo iššaukti karą naudai 
amunicijos ir ginklų kara
lių, norėjo iššaukti ant žūt 
būt darbo žmonių skerdy- 
nę! Krivitskis buvo jų ran-

Dar Pasveikinimas
Laisvei

“Gerb. Draugai ‘laisvie- 
čiai’:-Mes, Nashua ALDLD 
42 kp. sveikiname ‘Laisvės’ 
šėrininkų suvažiavimą, ku
ris atsibuvo 26 d. sausio, š. 
m. Nors sveikinimas suvė
luotas, bet geriau negu nie
ko. Taigi, siunčiame širdin
gus sveikinimus su auka 
$2.50. Draugiškai, J. Ege- 
ris.”

Slapta Angly Karinė 
Misija Amerikoje

New York. — Amerikos 
laivu “Excalibur” atplaukė 
Anglijos pulkininkas Char
les Vicker ir kapitonas Play- 
dell-Bouverie. Jie atsiųsti

koše įrankis. Jis plūdo'pilna kaiP° ka.rinJ, misija
su slaptais tikslais.

ITALIJA LIEPIA SVE- 
TIMŠALIAMS-APLEIST 

SICILIJĄ

Roma. — Italų • valdžia

burna Sovietų Sąjungą, nes 
tada Amerikoj daugelis po
litikų manė, kad tai bus 
jiems naudinga.

Dabar gi padėtis yra ki
ta. Vokietijos ir Italijos fa
šistai terioja Europą. Kiek
vienas sveikai mąstąs žmo- įsakė visiems svetimų kraš- 
gus mato, kad išdavikas tų piliečiams, apart vokie- 
Leon Blum ir jo pasekėjai, čių, išsikraustyti iš Sicili- 
padėdami Vokietijos ir Ita
lijos fašistams nugalėti 
Ispanijos liaudį, tuo išaugi
no fašistų ragus. Dabar, 
kada Amerika visais garais 
remia Angliją jos kare, ka
da reikalinga Anglijai ir 
Amerikai palaikyti draugiš-

jos, italų salos. Sicilijoj vo
kiečiai įsitaisė didelę savo 
orlaivių stovyklą.

Vichy, Franci ja. — Pra
nešama, kad “laisvieji fran- 
cūzai” iš Ekvatorinės Afri
kos užėmė kelias italų po
zicijas Pietinėje Libijoje.

Centre:. Kubos prezidentas Fulgencio Batista, su savo padėjėjais, nesenai sunai
kinęs sąmokslininkų planus nuversti esamą Kubos vyriausybę.
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V Lowell, Mass
Apie Darbus ir Darbininkų

Savo laikais čia buvo daug 
medvilnių, bet šiuo laiku jos 
uždarytos stovi. Kai kurios 
jau ir nugriautos, kitos vos gy
vastį bepalaiko. Vilnonės dir
ba gerai, net trimis pakaito
mis. Šiūšapės mažai dirba, šil
kinės dirba gerai. Tačiau dar
bą sunku gauti, turi laukti, 
kada kas numirs arba bus pa-l 
šauktas kariuomenėn.

čionai su darbais tikra vel
niava. Daug Lowellio darbi
ninkų dirba kitur. Daugelis 
dirba Camp Davis, kur stato

Dienrašč B
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kareiviams barakus, čia dirbo 
apie 20,000 darbininkų. Bet ir 
čia darbas baigiasi. Jau pa
leido 7,000. Kiti dar pasiliko 
dirbti iki birželio mėnesio. Ta- 

♦ da darbas turi būti baigtas. 
Dirba po 7 dienas į savaitę. 
Pristatė tiek barakų, jog at
rodo į didoką miestą.

Kempėje darbas padalintas 
grupėmis, po 20 darbininkų 
grupėje. Materijolas ateina 
apdirbtas, tik reikia sukalti. 
O sąlygos tokios, kad darbi
ninkas turi būti geras patrio
tas, nieko apie politiką neva
lia kalbėti. Apie uniją nepri- 

’* . simink.

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

9

Dar daugiau. Bosai geria su 
savo grupe dėl “šalies apgy
nimo.” Geri bosų draugai ima 
po kelias algas. Jie turi po 
kelius guzikus skirtingų gru
pių. Dažnai dingsta dėžės 
vinių bei sriubų. Jeigu matai, 
kad kraunasi į mašiną, tai turi 
tylėti, kitaip gausi “penkta- 
kojo” vardą. Dabar šalta, tai 
bosai pasigaili savo grupių ir 
jiems pristato po kelias kvor
tas degtinės, kad susišildytų. 
Kartais grupė ištrokšta, tai 
eik ir rasi miestelyje saliūne 
geriant. Nevalia raportuoti, 
nes čia dideli politikieriai, 
jiems valia gerti už šalies pi
nigus vardan šalies “apgyni
mo.” Policija “nemano.”

Jeigu tokie dalykai dėtųsi 
Rusijoje arba Lietuvoje, tai 
patrijotiška spauda rėktų, kad 
tai yra didžiausia betvarkė, 
vagystė, žulikystė ir t.t. Bet 
čia viskas ramu. . .

“Keleivis” mato baisenybes 
Lietuvoje ir Rusijoje, bet ne
mato, kas dedasi namie. Jis 
suranda visas blogybes labai 
toli, o nemato, kas dedasi šio
je šalyje.

Štai, kur eina darbininkų 
prakaitas, už ką turime mo
kėti visokius taksus. Ar Ame
rikos darbininkai nemato? 
Mato, be nevalia žodžio ištar
ti. Jeigu atsiranda drąsuolis 
ir ištaria žodį, tai visi ant jo 
puola, plūsta ir keikia, ap- 

* šaukdami “penktakoju”, šalies 
grioviku.

Kempėje dirba daug jau
nuolių. Vienas man sako: 
“Statome sau tiltą į kapus. 
O šiame name bus mūsų kon
certai, kada ginsime kapita
lą.” Sako, “turim greitai baig
ti, iki birželio mėnesio. Bet aš 
turėsiu stoti armijon anks
čiau. Dabar esu policistas, bet 
šią blėtą ir revolverį paliksiu 
kitam. Esu šaukiamas ginti 
šiuos vagis, žulikus. Nors vis
ką matau, bet turiu būti aklas, 
turiu būti kurčias. Ateis lai
kas, kada būsiu liudininkas.”

W. Patrijotas.

H

* Gaukite “Laisvei” naujų
* skaitytojų ,

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame-l 
rikoniškais. Flei-j- 
kalui esant in 
padidinu tokio] 
dydžio, kokio pa-1, 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
jvairiom.spalvom

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

tarpe Gates Ave. ir Chauncey St.
Tel.: Gleniyre ft-6191 d

*

Vasario-February 14
Bazaras prasidės 7 vai. vak.

Dainuos Brooklyno Aido Choras 
Išpardavimas įvairių maisto produktų už žemas kainas 

ŠOKIAI —GERA MUZIKA -ĮŽANGA 15c

Vasario-February 15
Bazaras prasidės 5 vai. vak.

Dainuos Elizabetho Bangos Choras
A. Klimaite ir A. Višn iauskas dainuos solus

Žemom kainom bus išpardavimas įvairių sudovanotų daiktų
ŠOKIAI -GERA MUZIKA - ĮŽANGA 20c

ALDONA KLIMAITE, 
koloraturo-sopraųas, dainuos solus, 

šeštadienį, February 15.

e

ANTANAS VIŠNIAUSKAS, 
baritonas, dainuos solus, 

šeštadienio vakare, Feb. 15.

BIRUTA RAMOŠKAITE, 
sopranas, dainuos solus, 

sekinadieno vak., Feb. 16. \

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

VAIKŲ DIE N A — Sekmadieni, Vasario - February 16
Nuo 1 vai. iki 5 vai. po pietų

Vakare tęsis suaugusių Bazaras.
Biruta Ramoškaite., sopranas;, ir Si.

VISUOTINAS IŠPARDAVIMAS DAIKTŲ.

i

bus duodamos vaikam dovanos ir bus muzika šokiams 
--Dainuos Pirmyn Choras iš Great Neck 

Kuzmickas., baritonas, iš Shenandoah, Pa.

ŠOKIAI -GERA MUZIKA - ĮŽANGA 20c

Central Palace Svetainėje
18 MANHATTAN AVENUE (vienas blokas nuo Broadway) BROOKLYN, N. Y.

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

Šeštadienį ir Sekmadienį apatine sale parandavota restauracijai, čia bus daug 
stalų kompanijoms ir bus patarnaujama gėrimai.

KARSTI VALGIAI KIEKVIENA VAKARA'A
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PETRAS CVIRKA.

ŽEME MAITINTOJA
1-30-41—15

Bostono ir Apielinkes Žinios tuos pinigus buvo nupirkta 
daug tavoro ir išdalinta žmo
nėms.

spaviedoti, pabučiuoti Smeto
nai į barzdą ir gauti medali- 
ką.

(Tąsa)
Nebyle prakalbėjo. Smegenys apsivertė. 
Stebuklas įvyko. Monikos širdis plakė, 
šnervėmis ir burna ji gaudė orą, juokėsi 
ir skaitė, vis naujus žodžius, kažkokiu 
skambiu, Jurui dar negirdėtu, virpan
čiu balsu, panaši į vaiką, pirmąkart iš
tarusį* ma-ma. Ji pačiupo vyro rankas, 
prisidėjo jas prie veido, bučiavo, o akyse 
tviskėjo ašaros.

VI
Įsidėję į pintinėlę septynius virtus 

kiaušinius, duonos pagramduką, druskos 
į popierių, pieno bonką, jaunavedžiai iš
siruošė kelionėn. Motina buvo pasirėd
žiusį savo geriausia batisto suknele, kuri 
po gimdymo kiek laisvokai gulė, bet to
dėl jos blyškusiam, ramiam veidui pri
tiko, o pirktinio rūbo su smulkiomis, 
melsvomis gėlelytėmis malonus kvapas 
tiesiog svaigino moteriškę. Juk ji pirmą
kart ta suknele vilkėjo ir dar prieš ke
lionę sukaliojosi, staipėsi vyrui, prašy
dama čia patempti, čia špilkute susegti, 
čia pati seilėmis lygino. Juras sakė: visai 
miestiškai 1

Skurlinius batelius teko paskolinti iš 
draugės, prisižadėjus, kad iki miesto va
žiuos basa ir tik ten apsiaus. Jie buvo 
kiek dideli, ir į galus teko prigrūst po
pieriaus. Pats jis užsimovė perdažytas 
juodai kareiviškas kelnes, apsiavė dide
lius aulinius batus, apsikirpo ant spran
do gulusius plaukus. Šventadieniais rū
bais jis buvo tiesus, jaunas, ir Monika 
jo kiekvienai būtų pavydėjusi.

Mažutį paliko padaboti Linkuvienei, 
kuri sakėsi pasirūpinsianti, kad bambu- 
tes neišrėktų, bus jam ir cukraus, ir pie
no.

Miestelyj, dar prieš sėdant į garlaivį, 
Juras ta iškilminga proga nusipirko pa
pirosų dėžutę. Nors jis nebuvo aršus 
pypkorius, visuomet rūkė naminį, bet jau 
įsėdęs garlaiviu būtinai uždihnė, ir Mo
nika gyrė skanų tabako kvapą.

Po pietų jie atvyko į Kauną. Monika 
dar niekuomet nebuvo mačiusi miesto, 
apie jį daug svajojo ir būtinai vienąkart 
gyvenime norėjo išvysti. Kai ji sirgo, Ju
ras sakė: na, palauk, sulauksim rudens, 
apsidirbsime, išsikepsime pyrago, nuva
žiuosime, kaip ponai. Tačiau nelaukta 
proga anksčiau iškvietė. Monika vis ne
galavo, skundėsi diegliais, o pavasarį vi
sai susirietė. Reikėjo neatidėliojant ją 
parodyti daktarui.

Lyg tyčia pakliuvo gražus Sekminių 
| laikas, oras šiltas, lengvas. Garlaivio pa

lubėje tikras džiaugsmas žiūrėt į viso
kius žmones, į sukneles, skrybėles. Mo
nika pirmąkart plaukė garlaiviu ir ne
galėjo atsižiopsot vis naujais žmonėmis, 
įlipančiais su vaikais, krepšiais, gėlių 
puokštėmis. Rodos, jai ir liga visai pra
ėjo. Vienoje prieplaukoje, susigrūdus ke
leiviams pasižiūrėti, kaip du vyrai kaž
ko, susipykę su barzdotu žydu jį tvatino 
dulkėtais maišais, visas garlaivis staiga 
pasviro šonan, pasigirdo kliksmas, trep
senimas, ir Monika pamanė, kad tikrai 
visi skęsta. Visur turėjo ją raminti Ju

ras ir aiškinti, dėl ko taip atsitiko, bet 
ji įsikibus laikėsi į jo ranką ir vis deja
vo, kad kaip nors pasiekus Kauną, o iš 
ten—užmušią ją, eisianti pėsčia. Kai tik 
garlaivis sukaukdavo, ji vėl išsigąsdavo, 
užsiimdavo rankomis ausis, o Juras pas
kum visą kelią ją ir erzino: jau kauks! 
Matai, garas eina! Jau!

O ji, kvailutė, vis už ausų, vis jį pra
šo: neerzink manęs. Kai tik kaukia, ro
dos, skęsim, ir gana.

Pamačiusi tolumoje kyšantį iš už kal
nų bažnyčios bokštą, raudonais stogais 
dvaro namus, išsimėčiusias antkrantėje 
miestuko trobels, tarytum kregždžių liz
dus kabančius pamūryje, ji tuojau Jurui 
už rankovės: Kaunas!

—Koks čia tau Kaunas! Į tokius na
mus tenai ir tupėt ponai neina. Akys 
tavo prašvis, kai pamatysi Kauną. Oo, 
miestas! Tik saugokis, kad automobiliai 
nosies nenumuštų.

Ir tikrai Monika pamatė iš tolo miestą. 
Ramiame vandenyje atspindėjo bažnyčių 
bokštai, buvo matyt augšti kaminai, vi
sur, kur tik akis matė, baltavo, raudona
vo mūrai, dūlavo, plaukė pro šalį garlai
viukai ir vis dažniau švilpė. Iš kajučių 
pradėjo kilti keleiviai, dėjosi krepšius, 
vilko vaikams švarkelius, iš anksto visi 
ruošėsi miestui, o Juras pačiai vedžiojo 
ranka ir rodė tiltą, Rotušę ir seminari
jos bažnyčią.

—Kažin kuris Baužų namas?—ji pa
klausė apie vieną pažįstamą, pas kurį 
tarnavo jos puseserė.

Juras atsakė, kad čia namų tūkstan
čiai ir ne taip greitai juos surasi, bet 
kai tik garlaivis prisiartino prie kranti
nės, ir buvo matyt augščiau, ant pylimo, 
vaikščiojanti miestiečiai, moterys su vai
kų vežimėliais, Monika pamačiusi mo
suojant skepetaite iš vieno balkono mo
teriškę, pati pamosavo ir užsispyrė, kad 
tai esanti jos puseserė. Išlipus į miestą, 
ji būtinai nutempė vyrą prie to namo, 
bet jiedu tikrai nežinojo, ar tas pats na
mas, ir Juras ją pavadino kvaiše, nes 
be reikalo vieno praeivio paklausė, kieno 
tas namas, o praeivis tik pažiūrėjo, ne
lietuviškai atsakė ir nuėjo. Monika no
rėjusi tik nakvynę susirasti. Puseserė jai 
sakė: kada būsite Kaune, neužmirškite 
pas mane, prie rinkos, šešioliktas nume
ris. O dabar teks tampyt tą kašutę. Be 
to, Monika taip buvo įbauginta kalbų 
apie miesto kišenvagius, kad dešimtinę, 
vyrui nežinant, užsiuvo jo švarko pamu
šale. Ir eidama vis dairėsi, ar neseka 
koks vagis. Bet užpakalyj ir priešakyj 
tiek buvo žmonių, taip stumdėsi, kumšė- 
josi, kad ji nežinojo kaip ir eiti, nors-vy
ras jai dar garlaivyj sakė: vis daugiau 
į dešinę. Monika laikėsi viena ranka Ju
ro skverno, kita nešė prispaudusi krep
šį, bijodama, kad ir iš jo kas neišimtų 
virtų kiaušinių, laikėsi dešinės ir vis kliu
dė praeivius. Vyras jai rodė namus, pa
aiškindamas, kas juose telpa, krautuvių 
langus, o be to, reikėjo spėti pažvelgti ir 
į pravažiuojančius automobilius, kurie 
rėkė gaidžiais, pypseno, bliovė avinais.

(Bus daugiau)

K. ABEKIENĖ KALBĖS šf 
SEKMADIENĮ, VASARIO 

ŠEŠIOLIKTĄ

K. Abekienė

Konstancija Abekienė, žymi 
prakalbininkė ir veikėja, at
vyksta iš Chicagos į mass, val
stiją pasakyti eilę prakalbų.

Bostone jos prakalbos įvyks 
jau šį sekmadienį, vasario 16 
d., 3 vai, po pietų, 376 Broad
way. Bus dainų ir margumynų 
programa. Įžanga veltui. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Vakare, toj pat vietoj, bus 
vakarienė d. Abekienės priė
mimui. Tikietas tik 50 c. Ren
gia N. A. Moterų Sąryšis.

Vasario 17-tą d. Abekienė 
kalbės Bridgewateryje.

Vasario 18-tą kalbės Liet. 
Tautiškam Name, Main ir

Vine Sts., Montello. Pradžia 
7 valandą vakare.

Lietuvių Radio Korp.
Programos:

šeštadienio, Feb. 15 radio 
programa per stotį W0RL, 
920 kilocycles, 8:30 iki 9:00 
vai. ryte bus sekanti:
1— Kalbės Dr. Juozas Sey

mour iš So. Bostono.
2— Dainos ir Muzika.
3— žinios.

Sekmadienio, Feb. 16 radio 
programa per stotį W0RL, 
920 kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte bus sekanti:
1— Wally Jasons orkestrą iš 

So. Bostono.
2— Keistučio ir Birutes Choras 

iš Bostono, vadovaujant 
Valentinai Minkienei.

3— Kalbės Adv. A. O. šalna 
iš So. Bostono.

Steponas Minkus, 
garsintojas.

Dr. J. Šliupo Laiškas
Bus skaitytas žinyčios Ce

remonijose, tik atsiųstas iš Lie
tuvos. Malonėkite būti žiny- 
čioj, Feb. — vasario 16 d., 
š. m., 11:00 vai. ryte, East 
4th St. and Atlantic St., So. 
Boston. Minėta laišką skaitys 
prof. B. F. Kubilius.

Rep.

Detroit, Mick nų svetainėj, ant Holbrook

Adolph J. Nubertienė pa
gimdė General ligoninėje tris 
mergaites. Motina labai nu- 
slabnėjo. Daktaras pasakė, 
kad mergaitėms reikės įleisti 
kraujo.

Buvo susidaręs komitetas 
pasitikimai Smetonos. Į ko
mitetą įėjo M. Stakionis, V. 
Vareika, W. Bilą, A. Pilvelis 
ir Snapauskas. Vyrai manė 
pamatyt “tautos vadą“ ir į 
barzdą pabučiuoti. Ypač Sta
kionis ir Vareika tikėjosi gau
ti griekų atleidimą. Mat, vie
nas sklokininkas, o kitas so
cialistas, kurie kadaise ne vie
ną aštrų žodelį yra pasakę 
prieš “tautos vadą“. Na, ir 
laukė. Bet tas “tautos vadas“ 
paėmė ir nuvažiavo į Brazili
ją kavą auginti. Atrodo, kad 
jūs, vyrai, nebegausite išsi-

Teko girdėti, Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 125 kp. 
rengia vakarienę kovo 9 die
ną. Labai gerai, kad kuopa 
pradeda šiek tiek veikti. Taip
gi būtų labai gerai, kad būtų 
susirūpinta gavimu naujų na
rių. Daug lietuvių norėtų pri
gulėti prie LDS, tiktai reikia 
juos pakalbinti.

Lawrence Dzūkelis.

London, vas. 12.—Anglų 
valdžia užginčija girdus, 
būk Mussolinis per Ispani
jos tarpininkavimą j ieškąs 
taikos su Anglija.

New York. — 400 ameri
konų orlaivinių . oficierių 
įsirašė į Kanados oro lai
vyną kariaut už Angliją < 
prieš Vokietiją ir Italiją.

Lietuviui Kalbos Gramatika
SU ANGLIŠKAIS PAAIŠKINIMAIS—PRITAIKYTA 

AMERIKOS LIETUVIAMS

Sutaisė DR. D. PILKA

Detroito Kalendorius
Hamtramcko lietuvių did

žiulis koncertas vasario 15 d., 
7:30 vai. vakare, 3014 Ye- 
mans St. Dainuos operos dai
nininkas Stefan Kozakevich, 
ir vietiniai \ dailės mylėtojai. 
Po koncerto bus šokiai. Įžan
ga, tik 50c iš anksto.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 52 kp. susirinkimas vas. 
16 d., 2 vai. po pietų, 4097 
Porter St. Visi nariai privalo 
dalyvauti. Taipgi nauji nariai 
yra priimami be-įstojimo.

Aido Choro 20 metų jubi
liejaus koncertas vas. 16 d., 
vakare, Finų Svetainėj, ant 14- 
tos ir McGraw. Po koncerto 
šokiai abiejose svetainėse.

Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubo susirinkimas vas. 20 d. 
7 :30 vai. vakare, 4097 Porter 
St. Kviečia nares dalyvauti ir 
naujas stoti į kliubą.

legatus,,-įvyks kovo 1 d., Lan
sing, Mich. Ten bus protesto 
suvažiavimas prieš valstijos 
bilius.

APIE LLD. 188, KUOPĄ
Tai pirmas susirinkimas įvy

ko sekmadienį. Pirmiau buvo 
laikoma penktadieniais, darbo 
dienomis. Perkeisdami kuopos 
susirinkimus į sekmadienius, 
nariai padarė gerą žygį, nes 
žmonės liuosi nuo darbo ir 
susirinkimas buvo skaitlingas 
nariais. Valdybos raportai ro
dė, kad kuopa sulošė diktą 
veikalą “Neregių, šeima“ ir 
liks dar nemažai pelno. Kuo
pos fin. stovis geras, turi virš 
$50 turto.

Buvo duotas geras raportas 
apie Civil Rights Federacijos 
konferencijų tarimus. Priim
tas su pagyrimu. Išrinko j Ci
vil ^Righty suvažiavimą du de-

Kuopa turi dikčiai narių, 
bet turim daugiau padirbėt, 
kad dar gauti naujų narių. 
Praėjusią vasarą į šią kuopą 
įstojo L. Moterų Lyga, ir įra
šė 8 naujas nares. Tik gaila, 
kad tos narės nelanko susirin
kimų. Reikėtų jas ypatiškai 
pakalbinti, kad susipažintų su 
daugiau kuopos narių.

Alvinas.

Berlin. — Nazi ai valdi
ninkai įsakė ir senoms žy
dų moterims ir jaunutėms 
jų mergaitėms valyt gatves 
be atlyginimo >,

Hamtramcko Lietuvių Pilie
čių Kliubo susirinkimas 2 vai. 
po *ptetų -vas:-

' Istanbul, Turkija. — čia 
gautas pranešimas, kad pū
gai nazių karo teismo 
sprendimą tapo sušaudyta 
13 lenkų kaip vokiečių už
puolikai. ' ~—**-

Stoughton, Mass.
Stoughtono Lietuvių Moterų 

Kliubas; Kepurių Balius ir
Prakalbos su Paskaita

Iš daugelio įvairių draugys
čių ir kuopų, Stoughtono Lie
tuvių Moterų Kliubas rodo di
delį gyvumą ir ima viršų. Čia 
nekalbėsiu, kaip seniai SLM 
Kliubas gyvuoja, bet turiu pa
sakyti, kad su nauja valdyba 
veikimas pasireiškia. O val
dyba susideda iš šių draugių: 
M. Stulgaitienė, pirmininkė; 
II. Lukienėd'įždininkė; O. Nor 
kienė, protok. rast.; M. Jatu- 
lienė, finansų rašt.

žiemos sezonui SLM Kliu
bas turi ant programos pra
kalbas ir paskaitą. Vasario 
19 d. įvyks K. Abekienės pra
kalbos, ir kad vakarą padary
ti dar naudingesnių, tai Dak
taras D. Pilka turės paskaitą. 
Dr. Pilka bus dar pirmą sy
kį su paskaita Stoughtono. 
Nepamirškime, vasario 19 d. 
vakare!

Vasario 15 d. įvyks kepurių 
balius, rengia LDS 71 kuopa, 
pas mus visi tie “šurum-bu- 
rum” yra labai žingeidūs ir 
verta atsilankyti. Atsibus 
Liet.- Taut. Namo Svetainėje.

Pažvelgkim į mūsų jauni
mą. Tai džiaugsmas ima. Va
sario 8 d. LDS jaunuolių kuo
pa turėjo balių, kiek čia buvo 
jaunimo, kaip gražus buvo ba
lius! Jaunuoliai visados su
traukia didelę publiką ir vi
sados užganėdina. Valio, jau
nuoliai ! 
kimo!

Daugiau jums pasise-

kalbama apie jauni- 
jie darbuojasi visais 
Sportu mūsiškė ko- 

atsižymėjusi, pa-

Lawrence, Mass.
Mūsų Žinelės

Arlingtono audėjai atka
riavo senąsias algas. Kompa
nija buvo įvedus laikrodėlius 
skaityti punktus. . Audėjai 
gaudami daug mažesnes al
gas, sustabdė stakles, išrin
ko komitetą ir nuėjo pas vir- 
šylas. Tie pamatė, kad gali 
būti blogai ir sutrukdyti dar
bą, tai nuėmė laikrodėlius ir 
audėjai vėl dirba po senovei.

Pastaba audėjams, kad jie 
nemiegotų, o susiorganizuotų 
tvirtai į uniją. Jeigu nebūsi
te susiorganizavę į uniją, tai 
kompanija palūkėjus komite
to narius po vieną išmėtys iš 
dirbtuvės. Kompanija tokius 
triksus moka. Todėl visi au
dėjai stokite į CIO uniją.

Jaunuoliai pradeda vagi
liauti. Aleksandra Shisk'a, 19, 
metų jaunuolis, dėkavojo teis-' 
me policijai, kad jį sugavo va
giant. Sako, jeigu jo nebūtų
šį sykį sugavę, tai jis būtų 
pradėjęs daugiau vagiliauti. 
Nuteistas trimis mėnesiais į 
pataisos namus.

Vagiliai 
krautuvėn 
verhill St. 
$150.

įsiveržė cigarų 
po numeriu 45 Ha
ir išnešė tavoro už 

Vagilių nesuranda.

Jaunuolis John Tasbados 
(?—Red.) užsimanė apsives
ti, bet pinigų neturi. Nutarė 
pinigų pasidaryti vogimu. Už
lipo ant Howard' Johnson val
gyklos stogo, koja išmušė lan
gą pirmą valandą nakties ir 
įlindo 
alaus 
gerti, 
žinojo
areštuotas ir padėtas po 1,000 
dolerių kaucijos. Laukia teis
mo. Ne šiandien pasakyta: 
“Neturi pinigų, nesiženyk“.

į vidų. Ten jis rado; 
bačkutę ir pradėjo jį
Taip prisigėrė, kad ne- 
pats, ką jis daro. Su-

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 $1.00 su prisiuntimu.

• •
Agentams ir mokykloms duodama nuolaida. Reikalaukite pas

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

SvarbusP panešimas
Keliaujantiems j Floridą
Keliaudami į saulėtą Floridą, visada sustokit pas

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

visokių gėrimų ir švarius kambarius nakvynei.

Puikios Jūrą Maudynės
Patogi vieta žuvavisnui, medžioklei ir ramu pasilsėt.

Mūsų kainos daug- žemesnės negru kitur. Mūsų vieta yra 
žinoma kaipo

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

WATCH MAKER ^Skas

Jau 25 metai taisau laikrodėlius ir kas tik 
priklauso prie auksoriaus. Mūsų ilgų metų 
patyrimas Įrodo, kad atliekame gerų darbų.

Parduodu visokių išdirbysčių laikro
džius ir žiedus už žemą kainą.

Draugijom bei organizacijom, kaip tai baza- 
ram ir tt., duodame specialę nuolaidų. Kam 
neparanku pas mus atvažiuoti, pribūnam j 
namus ant pašaukimo j bile vietų Brooklyne 

ir Queens.
f Kreipkitės pas mus, o būsit pilnai patenkinti, nes pas mus gausit 
f- pigiau, negu bile kur kitur. Persi tikrinki t.

į V. KAZEL-KAZLAUSKAS
t 221-03 JAMAICA AVE. QUEENS VILLAGE, L. L

j 
f

t 
i 
1
J

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

Queens Village bus, 8 Ave. Subway iš Brooklyn ir Queens iki Jamaica paskutinės 
K' stoties—109th St. Paimt Queens Village buą ir išlipt ant 221 St.

jau

bu-

kokia kaina

Valdžios maisto štampų 
vo parduota už $4,412.

Kada 
mą, tai 
frontais, 
lonija yra
vyzdžiui, Radvylai. Muzikoje 
daug žadanti' violinistė pane
lė Lilijan Lavas, kuri lanko 
dar Malkin Conservatory of 
Music Bostone. Man teko kal
bėtis su amerikonais ir su 
muzikos mokintojais. Jie 
džiaugias ir nupasakojo, kad 
jie mato didelį talentą pane
lės Laviutės asmenyje.

Kad atpasakot 
jaunuolių nuopelnus, 
ketų tankiau rašinėt 
vę“ apie jų veikimą, 
liai, pirmyn! Jums

Maple parko kliubas ren
giasi prie atidarymo. Dabar 
bus daug didesnis ir papuoš
tas kambarys. Leidimas jau 
gautas nuo balandžio pirmos 
dienos. Bendrovės nariai, 
rengkitės visi dalyvauti.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoje kreip 
kitės pri<=» manęs dieną ar‘ 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą

mūsiškių 
tai rei- 
į “Lais- 
Jaunuo- 
priklau-

so ateitis! Ne tas pasaulį val
do, kuris jiori, bet tas, kuris 
gali.

Man išrodo, būtų naudin
gas sumanymas, kad • S.L.M. 
Kliubas įsigytų keliatą šėrų 
“Laisvės“ Bendrovės. > Tuomi 
tos mūsų gabios, garbingos- 
moterys glaudžiau ir daugiau 
pradėtų bendrą darbą.

Jei sumanymas vietoj, tai

‘L.“ Šerų dabar?
Korespondentas. 
Sumanymas, ži- 

gražus ir labai 
Bendrovės

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

1113 Mt Vernon Street

Nuo Red. 
noma, labai 
vietoje. “Laisvės 
Šerai kaip buvo, taip ir tebė
ra: vienas Šeras penki dole
riai. Bet norint būti pilnu šė- 
rininkū, reikia pirktis mažiau
sia du seru.

PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Vasario 16 d. čionai bus po
litikierių reklama, vadinama 
“Liet uvos nepriklausomybės 
minėjimu.” Paminėjimą suma
nė rengti SLA 3-čias apskri
tys, sušaukė kitas draugijas. 

. Kelių draugijų komisija ren
gia ir mano, kad tai bus ap- 
vaikščiojimas Lietuvos nepri
klausomybės. Bet “lietuviškas 
radijušas” jau per du nedėk 
dieniu skelbė, kad tame susi
rinkime bus trys dideli poli
tikieriai. Jie sakys prakalbas, 
savęs pasigyrimui, ■ išsirėkia - 
mavimui, kad lietuviai pilie
čiai už juos balsuotų, kai ateis 
balsavimo diena. O tas viskas 
bus naudinga lietuviškiems 
detektyvų tarnams, kurie sten
giasi sutraukti į tas prakalbas 
daugybę lietuvių. Ne Lietuva 
jiems rūpi, bet savo slapta 
tarnystė. Jeigu žmonių bus 
daug, tai politikieriai pagirs 
tuos savo tarnus, kad geri 
boisai, kad lietuviai klauso jų, 
eina ant jų pašaukimo Lietu
vą gelbėt. Tikrenybėje ne Lie
tuvą gelbės, o tik atgaleivius 
politikierius ir jų bernus.

Lietuviškų kalbėtojų, sako, 
bus net iš Lietuvos. Bet kai 
pagarsino, tai pasirodė, kad 
bus kunigas Prunskis. Apie jį 
jau negalima sakyti, kad iš 
Lietuvos. Jis seniai pabėgo iŠ 
Lietuvos pas Hitlerį. Berlyne 
jis naziams tarnauti mokino
si. Paskui naziai jį išleido į 
Ameriką. Neseniai amerikonai 
tokius vadino penktąja kolo
na. O dabar—ar jau paglos
tys, tai pamatysim.

Tų prakalbų rengėjai susi
rinkę padarė vieną daiktą to
kį, ką žmonės paprastai vadi
na “šuniui penkta koja.” Su
siėjo tiktai prakalbų rengimui, 
,o paskui 'priėmė rezoliuciją 
pasmerkimui Lietuvos liaudies 
ir bolševikų ir Amerikos lietu
vių susipratusių darbininkų, 
komunistų. Sako, su jais nie
ko bendro neturėkime, šalin- 
kimės nuo jų, boikotuokime 
juos. Tai tokt liėfcuviai;. jie 
boikotuos lietuvius, bet gelbės 
Lietuvą!

mo-

Bu- 
pa-

knygoje. Tas sukėlė 
lermo, nes nežinojo, ko- 
tikslui tas daroma. Ka- 
Kubilius paaiškino, kad

pavojų iš 
nes tas 

17 balsų,

Iš Politikos Kliubo Susirinkimo
Scrantono Lietuvių Politikos 

Kliubas “Main branch” ir mo
terų “Auxiliary” turėjo ben
drą susirinkimą 23 d. sausio, 
kur buvo išduoti metiniai ra
portai, kaip vyrų, taip ir 
terų, iš nuveiktų darbų.

Parengimų pirmininkas 
kauckas raportavo, kad
rengimai visi davė pelno ir iž
de randasi virš $300. “Board 
memberis” A. Kubilius rapor
tavo, būk jie nutarę ir reko
menduoją šiam susirinkimui, 
kad kurie lanko susirinkimus, 
pasirašytų savo vardą tam ti
kroje 
daug 
kiam 
da p.
tas daroma todėl, kad mažai 
lankantieji susirinkimus nepa
tektų į valdybą, ir nurodė, 
kad per pereitus rinkimus vie
nas draugas visai mažai susi
rinkimus lankęs, o gavo net 17 
balsų, o jei dar būtų kiek pa
varęs agitacijos už savę, tai 
būtų likęs išrinktu (čia p. Ku
bilius nurodė didelį 
progresyvių pusės, 
draugas, kuris gavo 
buvo progresyvis).

Po ilgų ginčų iš abiejų pu
sių nutarta leist per balsus. 
Balsuota viešai. Balsai pasi
dalino sekančiai: moterų už p. 
Kubiliaus rekomendaciją 17, 
prieš 5; o vyrų už rekom. 7, 
prieš 15. Ir vėl prasidėjo gin
čai. Vyrai sako, kad p. Ku
biliaus rekomendacija atmes
ta, o moterys, kad priimta. 
Nors susirinkime buvo vyrų 
tiek, kiek moterų, bet moterys 
paėmė viršų ir vyrai turėjo nu
sileist, nors patylomis ir šnibž
dėjo : 
vo
kaip norėsim, 
rint atrodė 
kad nariams bus uždrausta iš
sirinkti valdybą, kokią jie no
ri. Bet turės balsuot tik už 
tuos, kurių bus daug kartų 
pasirašyta į knygą, nepaisant, 
■kiek jis supranta apie kliubo 
reikalus. Reikia duot kredi
tas kaip vyrų, taip ir moterų 
kliubo pirmininkams, p. Matu
levičiui ir p. Miller, kurie nors 
šioj šalyj gimę, augę, bet ge- 

‘rai vartoja lietuvių kalbą ir 
moka vest susirinkimus.

“Nesiginčykim, mes sa- 
susirinkime padarysim, 

’ Iš šalies žiū- 
labai juokinga,

M.

Cliffside, N. J
Mirė S. Baranauskas

val.Vasario mėn. 12 d., 6 
ryto mirė S. Baranauskas. Kū
nas pašarvotas po num. 182 
Cliff St., Cliffside, N. J. Pa
laidotas bus šeštadienį, vasa
rio 15 d., 10 vai. ryto, Port 
Lee kapinyne.

Giminės ir draugai prašomi 
dalyvauti laidotuvėse.

Cleveland, Ohio

Taip ir 
Tariu širdingą 

kurie pagelbėjo 
po operacijos 
gražias dova- 

mano jaunuo- 
LDS 201 kuo-

Pirmininkas užklausė, ar 
dar gyvuoja draugijų sąryšis? 
Ant to atsakė p. F. žyvatas 
su pasididžiavimu, kad gyvuo
ja (kiek laiko pirmiau lietu
viški fašistai sąryšį suskaldė, 
išbraukdami pirmeiviškas 
draugijas, bet apie tai bus 
plačiau parašyta kitu kartu) 
ir rytoj, t. yra, 24 d. sausio, 
turės atstovų susirinkimą, to
dėl palikti tie patys atstovai 
nuo kliubo, kad dalyvautų 
tame sąryšio posėdyj.

Nors šiame susirinkime bu
vo lygus skaičius vyrų ir mo
terų, bet moterys atrodė daug 
gyvesnės, o ir jaunesniųjų jų 
tarpe buvo daugiau, negu vy
rų tarpe.

Kliubo Narys.

Padėkavones
žmogus tikrai nežino, kiek 

draugų jis turi, pakol kokižf 
nelaimė nepasirodo, 
man atsitiko, 
ačiū tiem,
man pasveikti 
ir suteikė man 
nas. Jie yra 
liai draugai iš
pos; merginų grupė, kuri su
sitvėrė iš Susivienijimo 201 
kuopos, iš Amer. Liet. Darb. 
Literatūros Dr-jos 22 kp.; iš

Lyros Choro. Ačiū draugam, 
giminėm ir visiem kitiem, ku
rie mane lankė.

Sveikstu greitai ir tuoj bū
siu vėl su visais.

Biruta Naunchik.

MANO TĖVAS BUVO UŽMŪRYTAS PETRAPILIO
pilYj

(Tąsa nuo 8-Čio puslp.) 
jus 1917 metų revoliucijai, 
ir pabaigė savo amžių.

TĖVAS KOVOTOJAS
1905 m., kai revoliucinis 

judėjimas apėmė visą šalį, 
atsirado ir lietuvių kovojan
čių už laisvę.. Tų kovotojų 
tarpe buvo ir mano tėvas 
Jurgis Obelenis, minėto dė
duko Bačėno sesers sūnus. 
Jis, kaip ir senelis Bačėnas, 
stojo kovon už teisybę. Mū
sų tėviškė buvo Vilkijos 
vai., Batnevos kaime. Turė
jome 10 hektarų žemės. 
Puikiai prisimenu, kaip tė
vas karštai agitavo lietu-

vius stot į revoliuciją prieš 
ponus.

IŠVARYTAS Iš AUKŠ
TESNĖS MOKYKLOS
Tuo laiku aš, baigęs pra

džios mokyklą, buvau įsto
jęs į Veiverių mokytojų se
minariją. Bet mane iš ten 
išvarė.

—Tavo tėvas revoliucio
nierius, mums tokių vaikų 
nereikia, 
kytojai.

Taip aš atsiskyriau su 
mokykla. Dirbau ūkyje. O 
mano tėvas toliau agitavo 
darbo žmones prieš cariz
mą. Negalėdamas provinci-

sakė caro mo-

joje išsislapstyti, jis keliavo 
per miestus. v j

SKERDYNĖ KAUNE
Ir štai Kaune, rodos, 1905 

metais, jis suagitavo strei
kuoti Tilmansų fabr. darbi
ninkus. Apie 2,000 darbinin
kų išėjo demonstracijom 
Bet juos puolė caro žanda
rai ir kareiviai. Apie 100 
darbininkų užmušė. Taip 
man tėvas pasakojo. Vėliau, 
kai buvo panaikintas karo 
stovis, tėvas grįžo į tėviškę. 
Prasidėjus didžiajam karui, 
jis vėl pradėjo agituoti.

TĖVAS KALĖJIME IR 
UŽMŪRYTAS

Bet tuojau jį sučiupo ir 
nuteisė 8 met. kalėjimo. Tė
vą užmūrijo Petrapilio pi
lyje. 1917 ni., prasidėjus re
voliucijai, tėvas buvo išva
duotas. Jis jau buvo palie
gęs, be sveikatos, negalėjo 
dirbti.

—O ką jūs, jaunieji Obe
leniai, tuo laiku veikėte?

—Mes buvome 3 broliai,— 
kalbėjo toliau Kasperas 
Obelenis. — Visi nutarėme 
neiti už carą kariauti. To
dėl mes išbėgiojome. Aš iš
vykau į Vilnių,, dirbau ^Vi
lijos” fabrike. Prasidėjus 
revoliucijai, tarnavau rau
donarmiečių kariuomenėje.

NERADO TEISYBĖS 
TĖVYNĖJE

1919 m. grįžau į savo tė
viškę, manymas, kad ir Lie
tuvoje bus teisybė. Bet čia 
buržuazija išsilaikė. Teko 
vėl kovoti. 1926 m. Kauno 
apskr., Vilkijos valse., suor
ganizavau iš apylinkės dar
bininkų profsąjungą (darbo 
uniją), į kurią įėjo apie 50 
žmo. Pats profsąjungos cen
tras buvo Laučogrodės dva
re. Atmenu, į profsąjungą 
įsirašė Grikšai, Bereišai, 
Milbučiųkė ir daug kitų.

—Kokie jūsų svąrbiausi 
uždaviniai buvo?

—Ogi prisijungti prie Ta
rybų Sąjungos. Tuomet mes 
visi troškome padaryti per
versmą ir gyventi Tarybos 
tautų šeimoje, kaip dabar 
gyvename. Netrukus, po 
įvykusių mūsų profsąjungos 
mitingų, aš atvykau į Kau
ną, į mūsų slaptą centrą, 
Kęstučio gatvėje, informa
cijų reikalais. Man einant 
su kitais draugais pradėjo 
persekioti policija. Matyti, 
sužinojo apie slaptą veiki
mą. Policininkai pradėjo į 
mus šaudyti. Mes išsisklai
dėme ir bėgome. Aš pabė
gau. Tačiau pajutau, kad 
mano rankovė šlapia. Aš 
buvau peršautas. Štai ir da
bar ant rankos matosi kul
kos žymės,—rodo ranką Ob
elenis. — Kai grįžau į kai
mą, mane pradėjo sekti, 
tardyti. 1927 m. persikraus- 
čiau su žmona į Kauną, kad 
nesurastų mano pėdsakų. 
Apsigyvenau Vilijampolėje. 
Verčiaus batsiuvyste. Ka
dangi 'buvo labai sunku iš
siversti, įsiprašiau pas Šan
čių kleboną Lumbę priimt 
mane už sargą. Ir vot, dir
bom šu savo moteriške kaip 
arkliai 12 metų. Jei klebo
nas būtų žinojęs, kas aš 
toks buvau—seniai būtų iš
vijęs.

—Ir jokio turto nesukro
vėte?

—Šiaip taip lipdėme Vili
jampolėje namelį. Dabar 
jau namelis pastatytas, bet 
buvo tiek skolų, jog sun
ku išsimokėti, namelį išgel
bėti. O dėjome centą prie 
cento. Štai, per 12 sunkaus 
gyvenimo metų mes su žmo
na tik du kartu į judamų
jų paveikslų teatrą nuėjo
me.

Obelenienė, išgirdusi savo 
vyro žodžius apie sunkų gy

venimą ir prakaitu pastatys

e x i s v b 
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tą namelį, kuris buvo sko
lose pa skendęs,—nusišluostė 
sfsa^as. ' r

—Nesijaudink moteriške, 
—sako Obelenis.—Namelis 
bus mūsų. Kas dabar jį iš 
mūsų darbo žmonių atims?

—Kai prisimeni kiek daug 
vargo padėta, graudu daro
si,—pareiškė Obelenienė. — 
Štai šitoje klebono lūšnelė
je gyvenome 8 žmonės. O 
algos gaudavom 30 litų. Ge
rai, kad vyras ėjo dažyti, o 
aš laksčiau prie kitų ^arbų. 
Kitaip būtų blogai-...

—Dabar jau išsiversime. 
Gyvensime gerai — tvirtai 
pareiškė Obelenis. — Man 
linksma darosi, kai pagal
voju apie vaikus. Štai, šeši 
mano vaikai mokysis. Mums, 
seniams, kol esame- sveiki, 
darbo užteks. Dabar dirbsi
me sau. Tik gaila tos svei
katos, kurią reikėjo padėti 
tarnaujant ponams.

Po valandėlės Obeleniai, 
šešių mažų vaikučių tėvai, 
užmiršę praeitį, linksmai 
kalbėjo apie dabartinį ir at
eities gyvenimą.

Kaunas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Metine vakariene, rengia, Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų Draugystė, įvyks 
vasario 16, pradžia 3° vai. po pietų, 
Lietuvių Ukėsų Kliubo Salėje, ši 
draugija visada savo vakarienėm 
dalyvius patenkina, tad ir šiuom 
kartu patenkins 
kada. Bus netik 
ir gerų gėrimų, 
čių iš apylinkės 
$1.00.

geriau negu bent 
skanūs valgiai, bet 
net bus daug sve- 
mičstų. Įžanga tik 

(38-39)

REIKALINGI TEATRINIAI 
VEIKALAI

Kas turite knygelės veikalų “Trys 
Mylimos” ir “Balon Kritęs, Sausas 
Nekelsi,” prašome jas suteikti Dai
lės Rateliui, Montello, Mass. Tuom 
reikalu prašome kreiptis: K. Va- 
langevičienė, 20 Cleveland Ave., 
Montello, Mass. “ (38-40)

VARPO KEPTUVĖ

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

OPEN DAY and NIGHT

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

ambassador
k 21 Jijwvli

$3975

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

VI mula yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

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
gės, bandykit sunešt išplatintus Le-

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

GENTS’ DAYS
Wed., Thun., FrL, Sat. and 

Sun. all day and night

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

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

ROBERT LIPTON
Jeweler : : Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
> Tarpe Graham & Manhattan > Avea. | 

OjtyŪ'H BROOKLYN, N. Y.
M , Tel. Stagg 2-2173 g| 
juodame ant Išmokėjimų

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

Gaminami Europiško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

I

(37-38)

f

■ l

kų aptarti. Dėl tūlų priežasčių perei
nam susirinkime, kuopos valdybos 
rinkimai tapo atidėti šiam susirin
kimui. Rinksime 1941 m. valdybą.— 
Jv Bimba, Sekr. (36-38)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro repeticijos įvyks 16 

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 ir naujų narių.— 
Valdyba . (36-38)

nino-LinęoIno-Douglass paminėjimo 
tikietus, nes labai reikalingi pinigai 
už svetainė 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)

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

Varpo 
keptuvė
THE BAKERS'

BUNION LABEL

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 kėksų-pyragų; 
Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter 
Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras (turės repeticijas 

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

(37-38)

kad nariai 
reikės dai- 
Brooklyne.

MONTELLO, MASS.
Dešimts metų Jubiliejine vakarie

ne 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)

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. Z. 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 “Laisvės” skaitytojai, vi
si 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. — J. J. Mockaitis, 
LDS 5

i

Apskr. rašt.

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

Liet, 
švietos 
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. Čia pat 
sužinosite kokiu būdu tokiu trumpu 
laiku susiorganizavo Liet. Piliečių 
Kliubas Lowellyje. Naujo Kliubo 
Simpatikas. 137-38)

so. boston^ Mass.
Svarbios prakalbos ir vakarienė, 

įvyks sekmadienį, vasario 16 d., 376 
Broadway. Rengia Moterų Sąryšis. 
3 vai. dieną. Kalbės drg. Abekiene 
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, f 

(37-38)

> 1 PATERSON, N. J.
^LLt) 84 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 16 d. vasario, 3:30 vai.

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

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.

IOI

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

Office Phone 
EVergreen 4-6971

A LIBERAL 
ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH!

ŽlOVA
W Wf a liberal

,, ii ■» m>Hi ■iW 111 rtyi«»

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

lyvaukitfe? nes turime ' 'svarbiu 'daly- 7WB0OQ0

----- ... ....... .... .-JfevŠ

Vapor Room, Turkish Room, Russian
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ar
tesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

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

SPECIAL RATES PER WEEK

mMN*
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Aštuntas puslapis Penktadien., Vasario 14, 1941

NewWio^^fcrZintoi)

Pirmadienį Prasidės 
5-tas “Draftas” BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Central Brooklyne Bus 
Prakalbos Šį Vakarą
Penktadienį, vasario 14-tą, 

įvyks labai svarbios prakalbos 
Neprig. Liet. A Pil. Kliubo 
svetainėje, 267 Front St. Kal
bės A. Bimba, “Laisvės” re
daktorius, apie tai, kas ir kaip 
veikiama Amerikos darbinin
kų, kas daryti, kad išlaikyti 
Amerikos jaunimą nuo Euro
pos karo laukų. Taipgi kalbės 
apie Lietuvos naują gyvenimą.

Prakalbas rengia LLD 24 ir 
LDS 46 kuopos. Įžanga nemo
kama. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visus kviečiame atsilankyti.

Rengėjai.

New Yorke Svarbi 
Konferencija

šį vakarą, vasario 14-tą, at
sidaro labai svarbi konferen
cija su masiniu mitingu Mecca 
Temple, W. 55th St., New 
Yorko mieste. Konferencija 
šaukiama tikslu pareikšti pro
testą ir apsvąrstyt planus vei
kimui prieš Coughlin ir Dun
nigan kilius, reakcininkų įtei
ktus valstijos seimeliui.

Masiniame mitinge kalbės 
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio; Edwin S. Smith, narys 
Nacionalėj Darbo Santykių 
Taryboj; .Lee Pressman, CIO 
generalis patarėjas; kunigas 
Owen A. Knox, p-lė Rosalie 
Manning ir tūli kiti žymūs 
kalbėtojai.

Konferencijos sesijos tęsis 
per visą dieną šeštadienį, va
sario 15-tą, Hotel Edison, 228 
W. 47th St., N. Y. Jon pa
kviesti visi New Yorko valsti
jos seimelio nariai. Apart or
ganizacijų, konf. užgyrė 250 
žymių visuomenės vadų iš 
unijų, profesijų ir kitų gyve
nimo sričių. Toks didelis su
sidomėjimas rodo svarbumą ir 
skubotumą svarstysimi! klau
simų ir reikalą visoms orga
nizacijoms turėti ten savo at
stovus.

Majoras Piršo 1776 Bilią

"Laisvės” Bazaras Bus
14, 15 ir 16 Vasario

“Laisvės” didysis bazaras, pagaliau, jau ir čia—jis prasi
dės šį vakarą, penktadienį, vasario 14-tą, ir tęsis per šeštadie
nį ir sekmadienį, 15-tą ir 16-tą vasario.

Bazaras bus Central Palace salėje, 18 Manhattan Avė., 
Brooklyne, netoli nuo Broadway. Privažiuojama BMT Jamai
ca linija (Flushing Ave. arba Lorimer St. stotys) ir daugeliu 
gatvekarių. Už trijų blokų į vakarus Independent linijos 
Broadway stotis. 

r .

Bazaro Programoj Penktadienį, 14-tą Vasario
Dainuos Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės. 

Visą vakarą šokiai. Pasirinkimas puikių daiktų ir išpardavi
mas maisto produktų žemomis kainomis. Įžanga tk 15 centų. 
Pradžia 7-tą valandą vakaro.

Bazaro Programoj Šeštadienį, 15-tą Vasario
Dainuos Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., vadovaujamas 

Aldonos Klimaitės, brooklynietė solistė Aldona Klimaitė ir 
Antanas Višniauskas, baritonas, iš Bayonne, N. J. Gera mu
zika šokiams. Daugybė sudovanotų puikių daiktų bus išpar
duota žemomis kainomis. Įžanga tik 20c. Pradžia 5 v. vak.

Bazaro Programoj Sekmadienį, 16-tą Vasario
Dainuos pagarsėję solistai: Biruta Ramoškaitė iš Hart

ford, Conn., Stasys Kuzmickas, iš Shenandoah, Pa., ir cho
ras Pirmyn iš Great Neck, vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus.

Sekmadienį bazaras prasidės nuo 1 vai. po pietų. Npo 
1 iki 5 vai. bus išduodamos vaikam dovanos ir bus muzika 
šokiams, taipgi tęsis generalis bazaras—visuotinas išpardavi
mas daiktų, programa, pasimatymas ir pasisvečiavimas su 
daugeliu svečiui iš Conn., New Jersey ir kitų tolimesnių apy
linkių, iš kur vakarais pribūti yra permaža laiko.

Kaip Bus su Pyragais?
Daugelis moterų, neturėjusios progos ko labai įžymaus 

pagaminti, rūpinasi, kuo galėtų apdovanoti bazarą. Kai ku
rios ir užsimiršo esančios paskilbusiomis pyragų ir kitokių 
skanskonių gamintojomis.

Gerų užkandžių ir pyragų, be abejo, turės parūpinusi ir 
i Bazaro Komisija, tačiau namie gaminti skanėsiai ant valgių 
stalo nyksta, kaip kamparas. Ir čielais išleisti lengva. Tad, 
kurios draugės išgalite ištekliumi ir laiku, prašome nepamiršti 
valgių stalo.

Bazarui Aukos

“Liberališkas” New Yorko 
ihajoras LaGuardia pereitą 
antradienį prakaituodamas 
ragino Senato Komitetą už
kirti 1776 bilių, kuris yra 
daugelio žymių visuomeninin- 
kų’ir didelės daugumos Ameri
kos gyventojų pripažintas stu
miančiu šalį toliau į karą ir 
teikiančiu prezidentui Roose- 
yeltui diktatorišką galią.

Areštavo Pikietus
Susikirtimuose pikietų 

policija prie Brooklyn-Batte- 
ry Tunelio atvaros pereitą an
tradienį ir policijai tekę ak- 
menų^ Kertu r i pikietai areš* 
tuoti.

SU

Pa-

DAIKTAIS
Joseph Zeidat, užlaiko 

ir Grill, 411 Grand St., Brook
lyne, aukavo bonką degtinės.

Vaiginis ir šapolas, Bar & 
Grill, 147 Thames St., Brook
lyne, 2 bonkas degtinės.

Paul Kvalkausjęas, iš Zion 
Grove, Pa., prisiuntė didelį 
baksą obuolių.

S. Sasna, Brooklyn, ,N. Y., 
vieną gražią padušką ir “Va
nity Set.”

W. Zabielskis, 61-38 — 56 
Drive, Maspethe, davė baza- 
rui bonką “džinės” ir setą 
“cutlery.”

B. Valinčius, 64-01 56 Avė., 
Maspethe, 2 bonkas “syrup.”

A. Petkienė, Maspethe, po
rą setų įvairių stiklinių.

Šimanskas ir Petkauskas, 
bučeriai, 380 Grand St., dova
nojo daug įvairių “groserių.” 
žadėjo dalyvauti bazare.
. Taipgi kiti brooklyniečiams 
žinomi bučeriai, Danny ir 
Charlie, 325 Grand St., daly
vaus bazare ir paaukos įvai
rių dovanų. ,

P. Papievis, iš Wyoming, 
Pa., prisiuntė du gražius ran
kų darbo mezginius ir paduš- 
kaitei užvalkalų (iš Anykš
čių), gražiai išsiuvinėtas.

PINIGAIS

Bar

John Bernot, Joe čižinskas ir 
Walter Dnulevičia?.

Eliz. čeikienė, iš So. Bosto
no, prisiuntė, bazarui stiklinę 
dėžę su gėlėmis ir gražių ske
petaičių, įvairiom spalvom ap- 
megstos.

ALDLD 155 kp., Moterų 
Skyrius, iš Worcester prisiun
tė daug gražių žiurkštų įvai
rių spalvų, rankų darbas. Bus 
gražu pamatyt bazare.

Karo Priešus Nuteisė
2 Metus Kalėti

Už nesiregistravimą drafto 
registracijoj pereitą spalių 
mėnesį, du jauni vyrai perei
tą antradienį federaliame tei
sme, “džiūrės” nuteisti dviem 
metam kalėjimo. “Džiūrei” 
ėmė 1 minutą' laiko išnešti 
nuosprendį. Visas teismas 
ėmė 50 minutų.

Nuteistieji 
ling, 25 m., 
Francis Hali 
masis sakė
prieš atėmimą gyvasties, o an
trasis—religiniais sumetimais.

Kitų dviejų teismas atidė
ta toliau.

yra Albert Her- 
newyorkietis, ir 

iš Ncwarko. Pir- 
esąs nusistatęs

Išleistuvės Jaunuoliams
Sekmadienio vakaras, vasa

rio 9 d., 1941 m.
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliube šviesos dega, žmonės 
juda...

—Kas čia darosi ? . . . Dėl 
ko ?—teiraujasi “Laisvės” re
porteris.

—Atleisk, tamsta, išleistu
vės!—kalba to vakaro pirmi
ninkas Jonas Baleckas.

, —Ką ir.kur išleidžiate?— 
klausia .reporteris.

—Antaną Gudonį išleidžia
me !—tarė Baleckas.

—O kas tas jūsų Antanas? 
—klausiu.

—Amerikoje gimęs, šios ša
lies pilietis, Lietuvoje augęs 
Kaninkų kaime, Utenos apskr.

—Kur dabar jis gyvena?— 
reporterio paklausimas.

—241/2 Ten Eyck St., Brook-

Išvežė Kariuomenėn 
Gvardiečius

Vasario 10-tą d. 102-ji 
jūrio Artileristų Brigada, viso
su viršininkais rokuojama tu
rint apie 4,000 vyrų, irgi pa
imta federalėn tarnybon. Su 
Šiais pastaraisiais priskaitoma 
iš New Yorko valstijos esant 
federalėj armijoj 25,000 gvar
diečių. Neiššauktų likę tik 
apie 300.

J. Gužas, Brooklyn, N. Y., 
$3.00.

ALDLD 20 kp., Moterų Sky
rius, Binghamton, N. Y., $3.

LLD. 32 kp., New Haven, 
Conn., $2.00.

Magdė Rudzevičienė, 
Brooklyn, N. Y., $2.00.

V. Rudaitis, Brooklyn,

C.

Dar Nesuranda Papienės 
Nužudytojo

Policija jau apklausinėjo 
apie 100 žmonių reikale Kai
riuos Papienės nužudymo. Bu
vo suareštavus Thomasą Te- 
lemacher, graiką, kuris jau 
pirma buvo areštuotas 12 kar
tų. Klausinėjo antru kartu 
jos vyrą John, jo brolį Aristi
des, graikų kunigą ir kunigo 
pačią, kur Papienė buvo baž
nytinės “Sunday” mokyklos, les* Kundrotą, 
mokytoja. Bet kol kas vis ne- Anthony Andrews, George 
suranda nužudytojo.

S. Jasilionis, Binghamton,

Marcella Subach, Thomas, 
W. Va., $2.00.

V. Čepulis, Brooklyn, $1.00.
Frank Krunglis, iš Wood

haven, N. Y., pridavė blanką 
su $5.00 aukų: John Sobol, 
$1.00. Po 50c: Frank Krung
lis, Mary Rišinskis ir Jacob 
Gudaitis. Po 25c : Albert Ba- 
parst, J. Malinauskiutė, Char-

Nellie Miller,

Per A. Zavish, iš Jersey Ci
ty, surinkta ant blankos ba- 
zarui sekamai: A. Zavish, $2. 
Po $1: J. Kreivėnas, J. Au
gutis, S. Matulevičienė, J. šal
čius, J. B. Paserpskis, A.. Ma
tulis ir M. Sabaliauskas. A. 
Matulevich, 50c. Viso $.9.50.

Bazarui Daugybė Dovanų
Su kokia didele priejauta 

dienraščiui “Laisvei” siunčia 
dovanas jos rėmėjai, matosi 
kad ir iš poros čia paduoda
mų laiškų ištraukų, kurios yra 
tipiškos desėtkams kitų, atei
nančių iš mūsų didelės šalies 
įvairių vietų, kur tik gyvena 
lietuvių :

“Gerb. Laisviečiai! Nega
lėdami kitaip prisidėti prie jū
sų rengiamo bazaro, nutarė
me nors su maža dovana,, tai 
yra pagal išgalę paaukoti tam 
tikslui. Aukavo šie draugai: 
S. ir J. Jurevičiai tam tikrų 
dalykėlių, (padarytų iŠ coco- 
nuto-riešuto. Po $1 aukavo 
V. žmudino šeimyna ir P. Be
eis, viso Įabo $2. Linkime, 
kad bazaras būtų sėkmingas.

Draugiškai, R. Beeis, 
Fort Lauderdale, Fla.

Ten draugai suvažiavę lai
kinai, pasigydyti, pasilsėti, ta
čiau ir pasilsiu lietuvių liau
dies dienraštis jiems pirmoj 
vietoj.

Arba štai pavyzdis, irgi, 
rūpestingo darbo namie:

“Draugai! šiandien išsiun
tėm mūsų LLD 155-tos mote
rų kuopos kvotą žiurstų—45. 
Tai jau pakaks pusei Brooklyn 
no “phsipuošti”. . . 'Geriausių 
pasekmių jūsų bazarui ir mfcr, 
sų kuopos žiurstam! į ”

M. Sukackienė,

Russell, Walter Į^asakitis,

Dm

Paskutiniai iš ri-jo “drafto” 
iššaukiami armijon vasario Įri
tą. Jame iššaukta viso 6,lri4 
vyrai iš didžiojo New Yorko.

Išbaigus 4-jį, prasidės 5-sis 
šaukimas, kuriame iš šios apy
linkės ims virš dešimtį tūks
tančių vyrų. Matysime dar 
daug jaunuolių išvykstant i 
kempes metams—jei 1776 bi
rius nepraeis,^ jei Amerikos 
jauni vyrai nebus siunčiami į 
Europos karo lauką, kur da
bartinė valdžia ir iš turtingų 
advokatų susidedąs kongresas 
nori juos pasiųsti, ir nuo kur 
vykimo organizuotas darbinin
ku judėjimas nori juos apgin
ti? N. K.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

REIKALAVIMAI
Noriu susipažinti su dora mergi

na ar našle, kuri myli rimtą šei-
i mynišką gyvenimą, nesęnesne kaip
45 metų amžiaus. Prašau kreiptis:
1637 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y. 

(38-40)

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

(36-38)

—Viskas? — teiraujasi re
porteris.

—Ne! — atsako išleistuvių 
rengimo pirmininkas.

-rr-Kas daugiau ?
—Albertas Lukošiūnas 

važiuoja!. . .
—Kur?
Karinėn tarnybon. . .
—Jis brooklyniškis ?
—Taip, gyvena 8504—89 

St., Woodhaven, N. Y. Lietu
voje augo-gyveno kaipo kau
niškis.

Jūsų reporteris girdėjo kal
bantį pilietį.) Juozą Tysliavą, 
linkinti “viso labo” vykstan
tiems kariuomenėn. Jo kalba 
buvo akstinanti kitus. . .

Tų gerbiamų jaunikaičių iš
leistuvėse dalyvavo apie 40 
abiejų lyčių jaunimo. Nuotai
ka buvo žmoniškiausia! Bu
vo ir suaugesnių, bet jie tik 
ašaras braukė. . .'

Rengėjais buvo Jonas Ba
leckas, Petras Katinas ir Jo-, 
nas

iš-

Pronckus.
\ “L.” Reporteris.

Viešnia iš Chicagos
K. Abekienė, chicagietė kal

bėtoja, dainininkė ir veikėja, 
vykdama į Mass, valstiją su 
prakalbų maršrutu, sustojo po
rai dienų Brooklyne ir žadėjo 
atsilankyti “Laisvės” bazare. 
Grįždama iš Mass., d. Abekie
nė sustos ir pas mus pasaky
ti prakalbų.

PATAISYMAS PAKLAIDOS

Vakar dienos “Laisvėje,” 
rašant apie draugės Liepienės 
aplankymą, įsiskverbė paklai
da. Ten buvo pasakyta, kad 
Lilija Liepaitė pirko “Lais
vės” bendrovės šėrus pažymė
jimui savo gimtadienio, gi tu
rėjo būti: draugai Liepai nu-

du Šerus pažymėjimui savo 20 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties, kuri buvo sausio 27 d.

D-gas.
T----------------- -------------------------- T*;“''™"-* 

ir ilgai padirbėjo, kol tiek 
prisiuvo. :< .st.-r.-u

J /Ir taip (jaug tokių pundu- 
daug tokių laiškų. Turė- 

Worcester, Mą^” 'siriie ko parodyti, turėsime 
Įcą. parduoti bazaran .atsilan- 

Drąugės nuo seniai pasirūpino T kiųsiems bydoklyniečiams.
Net 45-ki! Ir dar artistįšKų’

ar 
ir

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

(29-41)

IŠRANDAVOJIMAl
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, prdšome pranešti laišku 
sekamu antrašu: A. J. B., 427 Lo- 
rimei' St., Brooklyn, N. Y. (36-38)

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą 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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Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—S vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
199T-8 MlnOS ’Pi

1
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MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams 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 Hewes St. eleveiterio stoties.

.Kiekvieną s u b a t ą < 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimųi su mote
rimis. ’ Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

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.

Valandos 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!

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Štai 
adresas.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsą Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

' Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Jdės tinkamų “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenes 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

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. žukaitls, ' 
.334 Dean Rd.,

, SPENCERPORT, N. Y.
MWVWMWVWWWWWVVWWWWWWWV*#**

$3.00 
35c 
25c 
15c

VIENINTELĖ 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 PetnJčių Krautuvėse

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

25c
60c

$1.50

JubJ C .. .... - „Įl(-,




