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Visų Šaiių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o lilaimėsit 
Pasaulį!

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos vajus 
už naujus narius jau prasidėjo. 
Apie dovanas iki šiol negalėjo
me paskelbti, nes keliaujanti 
dovana—statula kol kas nega- 
tava, o norime įdėti ir jos 
veikslą.

Bet vajus turi eiti savo 
liu. Kaip kurios kuopos
gauna naujų narių. Drg. D. P. 
Boika, sekretorius 57 kp. iš 
Clevelando, rašo, kad jau gavo 
4 naujus narius. Portlande, 
Oregon, ALDLD 4 kuopa jau 
gavo 3 naujus narius ir drg. J. 
Stupur sako, kad jie gaus ir 
daugiau.

p'a-

ke- 
jau

Vajaus metu jokio įstojimo 
nėra. Narys, kuris ima “švie
są” ir lietuvių knygas, tai mo
ka į metus $1.50. Nariai, ku
rie ima tik “šviesą”—moka po 
$1.00. šeimynų nariai, kurie 
neima literatūros, moka po 10 
centų.

Dirbkime visi, kad gavus į 
ALDLD 1,000 naujų narių!

Italijos fašistai pavergė Eth- 
iopiją, bet dar galutinai nenu
galėjo liaudies. Fašistai slepia 
ethiopų kovas, bet kaip kada 
patys yra priversti pripažinti, 
kad eina didelis partizanų ka
ras. Ethiopų pavergimui Mus
solinis ten turi 200,000 karei
vių, apie 300 lėktuvų ir iki 200 
tankų.

Ethiopų partizanai puola fa
šistus ant kelių, o kartais net 
miesteliuose. Fašistai giriasi, 
kad juos nuo ethiopų partizanų 
išgelbėja lėktuvai. Apie 40 my
lių huo Addis Ababa, prie Lali- 
bela, ethiopai buvo apsupę 400 
fašistų kareivių. Tas patašai 
buvo atsitikę ties Bilbala Gor- 
gis, kur buvo apsupta 200 fa
šistų kareivių. Jiems stoka- 
vo maisto ir amunicijos. Daug 
jų žuvo nuo partizanų ginklų. 
Bet fašistų likučius išgelbėjo 
113 karo lėktuvų, kurie numetė 
kareiviams 9 tonus amunicijos, 
maisto ir ant ethiopų 7,000 
bombų. Tuo ir išgelbėjo ap
suptus fašistų kareivius. Reiš
kia, kova eina.

Anglija jau neteko 26 laivų 
nuo pradžios fašistų sukilimo 
Ispanijoj. Tai nemažas smū
gis. Ispanijos, Italijos ir Vokie
tijos fašistai ant tiek įsidrąsi
no, kad jų piratiški submarinai 
ir lėktuvai skandina prekybos 
laivus be jokio persergėjimo. 
Anglijos kietakakčiai pasitenki
na tik protestais. Mat, Angli
jos valdžioj yra daug elementų, 
kurie trokšta fašistų pergalės, 
tat pro pirštus praleidžia net 
savo šalies laivų skandinimą.

Sovietų laikraštis “Krasnaja 
Zvezda” rašo, kad į 18-ką mė
nesių karo Vokietija davė Ispa
nijos fašistams 20,000 karei
vių; 200 tankų; 400 karo lėk
tuvų; 700 įvairių kanuolių ir 
daugybę amunicijos bei karo 
specialistų. Prie to, ji dar tu
ri savo kareivių ant Kanariškų 
salų ir Morokkoj.

Italijos fašistai per tą laiką 
suteikė generolui Francui: 150,- 
000 kareivių ir oficierių; 600 
karo lėktuvų; 300 tankų; 800 
įvairių kanuolių ir daug amuni
cijos. Valdo Baleares salas, iš 
kur Italijos karo lėktuvai puo
la Ispanijos miestus.

Vokietijos fašistų persigru- 
pavimai aiškiai rodo naują pa
saulinio karo pavojų. Franci- 
ja ant savo sienos su Vokietija 
yra išbudavojus galingas tvir
tumas. Vokiečiai fašistai gene
rolai mano apeiti iš pietų tas 
tvirtumas per Šveicariją. Švei
carijos valdžia, matydama sau

SALIN FAŠISTINĘ SMETONOS KONSTITUCIJĄ!
Žuvo 13 Sovietinių Orlaivininkų, Lėkusių Lietuvos "Seimas” Vis

Gelbėt 4 Mokslininkus nuo Ledo
Tirštoj ūkanoj Sudužo į Kalną Dirižablis, Baliūninis Or

laivis; Apart žuvusių, Trys Lakūnai Sužeisti 
 H-----------------------------------

DINGĘS SOVIETŲ AT
STOVAS RUMUNIJOJ

Nepriima Smetonos 
Konstitucijos

Kovon už Demokratines Piliečių Teises ir 
Laisves Lietuvoj; prieš Tautos Pavergimą!
Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komitetas šaukia 

Kovot dėl Naujo Steigiamojo Seimo

Maskva, vas. 8. — Sovie
tų baliūninis orlaivis, diri
žablis V-6, lėkdamas pagel- 
bon keturiem Sovietų moks
lininkam ant lyties audrin
goj ledų jūroj, atsimušė j 
kalną, tirštoj ūkanoj, arti 
Kandalaškos Užlajos, ir su
dužo. Tapo užmušta 13 įgu
los narių; sunkiai sužeista 
trys, o du visai sveiki išli
ko. Nelaimės vieta yra už 
177 mylių nuo Murmansko.

Orlaivis buvo 344 pėdų ir

ir talpino 670,966 kūbiškų 
pėdų geso (lengvesnio už 
orą).
Audra Blaško Laivus, Plau

kiančius Gelbėt Sovietų 
Mokslininkus

Šėlstanti audra ledinėje 
jūroje blaško ir mėto sovie
tinį ledlaužį “Taimyrą” ir 
ypač 150 tonų įtalpos gar
laivį ( “Murmanec,” kurie, 
todėl’ tik su' dideliu vargu 
tegali grumtis linkon Sovie
tų mokslininkų, esančių ant 
ledo lyties. “Murmanec” da
bar randasi už 300 mylių į 
pietų rytus nuo tos lyties, o 
“Taimyr” už 650 mylių į ry
tus nuo josios.

Audros sukaupiami į kal
nus, ledai trupa ir griūva 
ant pagelbos laivų.

Ledo lytis su sovietiniais 
mokslininkais dabar yra už 
1,100 mylių nuo Šiaurių Po
liaus. '

Sovietų valdžiai papra
šius, eina talkon žymus 
šiaurių tyrinėtojas dr. Lan
ge Koch iš Danijos.

Sovietai prirengė
čiausią savo ledlaužį “Jer- 
maką” tuoj plaukt gelbėt 
mokslininkus.

tvir-

Japonų Komandierius 
Sudraudęs Savo Armiją 

nuo Žvėriškumų
Shanghai. — Dar pirmą 

kartą Japonijos armijų is
torijoj, generolas Iwane 
Matsui, japonų komandie- 
rius centralinėj Chinijoj, 
sudraudė savo kariuomenę 
nuo žaginimų, nuo sauvališ- 
ko žmonių žudymo ir nuo 
svetimų šalių piliečių nuosa
vybės plėšimo. Pats sako, 
kad tie veiksmai puldo ja
ponų armijos vardą užsie
niuose.

pavojų, patraukė daugiau armi
jos į Vokietijos sieną; taipgi 
sumobolizavo visus 300 karo 
orlaiviu. Numatoma, kad Vo
kietija gali užpulti'Šveicariją, 
taip, kaip pereitame kare už
puolė Belgiją.

Bucharest, Rumunija, vas. 
8.—Nežinia kur dingo So
vietų atstovybės vedėjas 
Th. Butenko. Ant jo buto 
laiptų rasta kraujo.

Sovietai Duoda Didelę Pen
siją žuvusių Orlaivininkų 

Šeimynom

Kaunas. — Ministerio pir
mininko antrininkas Stani- 
šauskas plačiai aiškino nau
josios konstitucijos suma
nymą ir jos pagrindus ne
paprastoj seimo sesijoj, ku
rią Smetona sušaukė 
sumanymui svarstyt.

Seimas vienbalsiai
sprendė, kad tas konstitu
cijos sumanymas bus svar
stomas, bet ne šioje specia- 
lėje sesijoje, ir perdavė su
manymą komisijai iš 11 at-

tam

nu-

atidėjo

Maskva, vas. 8.—Sovietų 
vyriausybė paskyrė po du 
tūkstančius dolerių pensijos 
tuoj kiekvienai šeimynai 
trylikos žuvusių dirižablio 
orlaivininkų, kurie skrido i 
gelbėt sovietinius mokslinin
kus nuo ledo lyties šiaurių 
jūroj.

Be to, joms bus mokama 
nuolatines pensijos iki gy
vos galvos.

Žuvę-orlaivininkai bus iš- 
kilmingai palaidoti Sovietų 
valstybės lėšomis.

stovų. Svarstymą 
iki kitos sesijos.

Tada Smetona ir uždarė 
nepaprastąją sesija, saus. 
31 d.

Vasario 1 d. seimas susi
rinko į paprastą savo sesiją.

Taigi Smetonos sušaukta 
nepaprastoji seimo sesija vi
sai nesvarstė jo konstituci
jos projekto. Reiškia, seimas 
jau antru sykiu atmeta 
Smetonos sumanytą konsti
tuciją, reikalaujančią jam 
diktatoriškos galios.

Mirė Didis Astronomas

Pasadena, Calif. — Mirė 
garsus astronomas F. G. 
Pease, 57 metų. Jis pirmas 
moksliniai išmieravo žvaigž
dės diametrą (skersinį). 
Pagal jo planus būdavo ja
mas ir didžiausias pasaulyj 
teleskopas su 200 colių 
“veidrodžiu.”

NEDARBAS ANGLIJOJ 
SPARČIAI AUGA

London. — Per paskuti
nius du mėnesius Anglijoj 
pasidarė 162,000 daugiau 
bedarbių. Oficialiai dabar 
skaitoma 2,000,000 bedarbių 
Anglijoj, bet tikrumoj yra 
daugiau.

i Anglija Grąsina Greit 
Keršyt Fašistam už An
glą Laivą Skandinimą>
London. — Jeigu Ispani

jos fašistų lėktuvai ar sub
marinai {Mūššblinio “pas
kolinti”) dar nuskandins 
kokį Anglijos laivą, tai An
glija greitai ir griežtai at
keršys fašistams, kaip pa
reiškė Anglų .užsieninis mi- 
nisteris A. Edėn seime.

Daugelis supranta, kad 
Anglija tokiame atsitikime, 
be- kitko, grobs generolo 
Franco laivus bei kitokią 
prieinamą Ispanijos fašistų 
nuosavybę.

Anglijos valdžia paliepė 
savo kariniams laivams 
skandint bet kokį užtinka
mą pasinėrusį submariną 
tuose vandenyse, kuriuos pi- 
kietuoja Anglijos karo lai
vai. Panašiai ir Francija 
įsakė savo kariniams lai
vams skandint visus po van
deniu plaukiančius subma
rinus pikietuojamoj srityj.

Chinų Partizanai Kapoja 
Japonus net Nankingo 

Priemiesčiuose
Shanghai. — Japonai jau 

senai 'sako, kad jie užkaria
vę trikampį Chinijos plotą 
tarp Shanghajaus, Nankin
go ir Hangchowo. Bet As
sociated Press rodo, kad tą 
trikampį japonai dar neuž- 
valdė. Nes chinų partizanai 
staigiais nuolatiniais už
puolimais neduoda priešams 
ramybės.

Chinijos partizanai ir ka
riuomenė atremia ir sulai
ko japonų ofensyvą prieš 
Lunghai geležinkelio “kori
dorių,” už 350 mylių į šiau
rius nuo Shanghajaus.

Europiečiai ir amerikie
čiai praneša, kad japonams 
darosi karšta nuo chinų 
partizanų net pačiuose Nan
king, Soochow ir Hangchow 
priemiesčiuose.

GEN. FRANCO PRANEŠIMAI 
APIE JO LAIMĖJIMUS

Saragossa, Ispanija.— Fa
šistai sako, kad jie užėmę 
“385 ketvirtaines mylias” 
ploto į šiaurius nuo Teruelio 
ir nukovę “2,000” respubli
kos kareivių, o sužeidė kelis 
kartus daugiau.

Fašistai praneša, kad 
Sierra Palomera kalnuose 
toj srityj respublikiečiai te
turi jau tik vieną tvirtumą.

Respublikos valdžia sku
botai siunčia 60,000 naujos 
armijos pastiprint saviš
kius.

Barcelona, Ispanija.—Ofi
cialiai pripažįstama, kad fa
šistai užėmė Alfambrą, 15 
mylių į šiaurius nuo Teru
elio, ir Pancrudo miestelį.

PLĖŠIKE P RISIPAŽĮSTA 
NUŠOVUS AUTO-BUSO 

VEŽIKĄ
Newark, N. J. — Policma- 

no duktė Ethele Sohl, 20 me
tų amžiaus, per savo advo
katą prisipažįsta, kad jinai, 
užpuolus apiplėšt auto-buso 
vežiką Wm. Barhorstą, nu
šovė jįjį. Tame užpuolime 
dalyvavo ir Ethelės sėbre 
Genevieve Owens, 17 metų.

Pirm to jodvi apiplėšė ke
lias gazolino stotis ir pavogė 
kelis automobilius. Prokuro
ras reikalauja numarint 
žmogžudės elektros kėdėj.

Roma, vas. 8. — Ethiopai 
sužeidė Italijos pataikūną S. 
Hogelį, 105 metų, “vadą” 
Beni Sciangul gentės.

{lūžus Ledui, Paskendo 5 Vai
kai, Tūli Gal Lietuviai

Boston, Mass. — Prigėrė 
penki mokiniai, nuo 7 iki 
17 metų amžiaus, kada įlū
žo ledas Curtis Pond tven- 
kinyj.

Žuvo George Smith, John 
Savenski, John Makalaus- 
kas, 
man 
rieji

John Kinsella ir Nor- 
Kinsella. Trys pašta
is Brocktono.

KUN. NIEMOELLER 
PROTESTUOJA, KAD NA
ZIAI JĮ SLAPTA TEISIA

Roma. — Mussolinio bro
lio duktė Rosa susituokė su 
grafu Theodoranni.

ORAS
Šiandien bus apsiniaukę ir 

šilčiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar temperatūra 40> 

Saulėtekis 6:59; saulėleidis 
5:22.'

Berlin. — Protestonų ku
nigas Martin Niemoeller 
klausia, kodėl, naziai teisia 
jį slapta, kodėl neparodo 
publikai, už ką jis teisia
mas?

Naziai kaltina kun. Nie- 
moellerį kaip “išdaviką” to
dėl, kad jis nepasidavė Hit
lerio diktatūrai bažnytiniuo
se klausimuose.

Pagrobę į savo rankas valdžią fašistai-tautininkai ne 
tik sumindžiojo Steigiamojo Seimo priimtą konstituciją, 
bet ir paskelbė savo fašistinę konstituciją.

Pagal šią fašistinę Smetonos-Voldemaro konstituciją 
įvestas krašte nuolatinis karo stovis, likviduotas buržu- 
aziniai-demokratinis Seimas, ir visa valstybės valdžia 
atiduota į niekeno nekontroliuojamų ir prieš nieką neat- 
sakomingų prezidento, ministerių, policijos-žvalgybos ir 
komendantų rankas.

Vadovaudamiesi šia konstitucija, fašistai vėliau polici
jos pagelba išsirinko sau 7 metams taip vadinamą “pre
zidentą”, sufašizavo savivaldybes ir teismus, pravedė fal
sifikuotus savo “Seimo” rinkimus, visiškai paneigė bet 
kokias piliečių teises ir demokratines laisves ir įvedė 
krašte negirdėtą reakciją, apsivainikavusią kalėjimų 
kankinimais ir koncentracijos lageriais.

Nesitenkindami tuom ir laužydami savo duotąjį pasi
žadėjimą laike 10 metų atsiklausti apie šitą konstituciją 
tautos nuomonės (referendumo), fašistai dabar slapta 
paruošė ir nori tautai primesti naują, dar reakcioniškes- 
nę konstituciją, pagal kurią ne tik sukoncentruojama 
visa valstybės valdžia prezidento asmeny, bet ir skelbia
mas kruvinasis Smetona prezidentu iki gyvos galvos, 
t. y. faktinai Lietuvos karaliumi.

Piliečius'gi naujoji fašistų konstitucija numato ga
lutinai paversti beteisiais ir klusniais pavaldiniais. Nau
jos fašistų konstitucijos, tikriau dekreto, projektas jau 
buvo įteiktas priimti nepaprastoj fašistinio Seimo sesi
joj gruodžio mėn., bet dėl visai akiplėšiško piliečių tei
sių paneigimo nerado reikiamo pritarimo dargi pačių }
fašistų Seime: nežiūrint paties Smetonos - Tūbelio asme- _ 
niškų rūpinimusi ir žandaro Čapliko pastangų jį vien
balsiai pravesti, prieš jį pasisakė net 23 atstovai iš 49.

Mes šaukiame visas demokratines partijas ir grupes,! 
o taip pat visą Lietuvos liaudį, suvienytomis jėgomis, 
stot į kovą prieš bet kokią fašistinę konstituciją.

Įsitraukusi į vieningesnę kovą, liaudis jau ne kartą 
privertė fašistų valdžią daryti įvairių nuolaidų. Tad per! 
bendrą kovą pajėgs liaudis, susivienijusi į liaudies fron
tą, atsikratyti ir fašistinių konstitucijų.

Protestuokime prieš tautos ir liaudies pavergimą ir 
tolimesnį reakcijos didinimą.

Šalin fašistinę konstituciją! Šalin sauvališkus ir sava
naudžius, tautos neprašytus ir nerinktus valdovus!

Tegyvuoja liaudies kova dėl demokratinių teisių ir 
laisvių! Tegyvuoja kova dėl naujo Lietuvos Steigiamojo 
Seimo.

Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas.

1938 m., sausio mėn.

GREEN IŠBRAUKĖ Iš FE
DERACIJOS TRIS UNIJAS
Miami, Florida. — Ame

rikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green pa
skelbė, kad jo valdyba iš
braukė iš Federacijos Jung
tinę Mainierių Uniją, Tarp
tautinę Metalų Kasyklų ir 
Liejyklų .Darbininkų Uniją 
ir Plokščio Stiklo Darbinin
kų Federaciją (uniją). Tai 
todėl, kad jos priklauso CIO 
(Industrinio Organizavimo
si Komitetui).

Taip ir pats Green, kuris 
skaitėsi nariu Jungtinės 
Mainierių Unijos, išsibrau- 
kė iš unijistų tarpo.

Mussolinis Taipgi Žada 
Neva “Kovoti” prieš 
Submarinus Piratus

Berlin. -— Naziai, “apva
lę” armiją nuo nelabai pa
sitikimų jiem komandierių, 
žada juo sparčiau ginkluo
tis.

London. — Italijos val
džia irgi ketina prisidėt su 
savo kariniais laivais me
džiot submarinus piratus, 
kurie skandina bepusiškų 
šalių prekybos laivus, plau
kiančius į Ispanijos respub
liką.

(Suprantama, kad Musso
linio laivai tik persergėtų 
tokius sumbarinus nuo 
Francijos ir Anglijos kari
nių laivų. Mussolinio laivai 
praleistų fašistinius subma
rinus ir tarnautų jiems kaip 
šnipai-saugotojai. Nes tai 
yra pačios Italijos submari
nai piratai “paskolinti” Is- , 
panijos fašistams.)
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čiau kodėl SLA vadovybė leidžia jam 
taip ponavoti ir “Tėvynę” laikyti'ne viso 
SLA, bet savo karjeros įrankiu ir orga
nu? Vitaitis beveik kiekvieną Smetonos 
ir jo ministerių nusišniurkštimą apdaili
nęs atžymi “Tėvynėje,” tačiau Lietuvos 
liaudies balso ir troškimų visiškai ne
girdi.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year........... $5.50
Brooklyn, N. Y., per year.... $6.00 
Foreign countries, per year... $6.50 
Canada and Brazil, per year.. $5.50 
United States, six months... $3.00 
Brooklyn, N. Y., six months... $3.25 
Foreign countries, six months, $4.00
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Kataliką Dvasiški jos Moralinė 
Degeneracija

Susirašė keturi šimtai mokslininkų, ar
tistų, profesorių, universitetų preziden
tų, dvasiškių ir kitokių laisvės mylėtojų 
ir pakėlė balsą prieš Ispanijos fašistų 
barbariškus užpuolimus iš oro ant atdarų 
miestų. Jie pasiuntė prašymą prezidentui 
Rooseveltui, kad jis užprotestuotų prieš 
tuos tikrai barbariškus, baisius gen. 
Franco žygius.

Pasirašytojų tarpe randame net aštuo- 
nius protestonų bažnyčios vyskupus, jau 
nekalbant apie visą eilę eilinių protesto
nų kunigų. Betgi nerandame nei vieno 
vyskupo, nei vieno kunigo katalikų baž
nyčios. Gi gen. Franco orlaiviai, bombar
duodami miestus iš oro, išžudo daugiau
sia katalikų vaikų, moterų ir vyrų. Pro- 
testoniškos tikybos žmonių Ispanijoje la
bai mažai tėra.

Ką gi tas parodo? Tas parodo nesvie
tišką katalikų bažnyčios dvasiškijos mo
ralinį susmukimą. Joks žvėriškumas, 
joks barbariškumas, joks nekaltų žmonių 
kraujo liejimas nebegali ją sujaudinti. 
Nei tų pačių katalikų vaikų ir moterų 
ašaros ir mirties agonijos nebesukelia 
jokio pasigailėjimo, neberanda jokio at
balsio nei vyskupų, nei kunigų širdyse.

Tai didelis krizis pačios katalikų baž
nyčios. Šis katalikų bažnyčios dvasiški
jos tylėjimas, dar netgi užgyrimas ir rė
mimas Ispanijos fašistų karinės takti
kos, prieš kurią jau pakėlė balsą visa 
doroji žmonija, negalės praeitį neužda
vęs didžiausio smūgio pačiai bažnyčiai.

Kodėl Jie Bijojo Įsileisti
N esklokininkas

Chicagos dienraštyj “Vilnyje” drg. 
Andrulis daro sekamas pastabas dėl 
“Stilsono keiso” užbaigos:

Naujienose tilpo keista atskaita Stilsono 
keiso. Kaip žinoma, bylos nebuvo, nes pre
zidentas Roose veltas bausmę dovanojo ir 
taip Stilsonas paleistas. Bet atskaitoje ma
tome štai ką:

Advokatui duota $1,324.35.
Advokatui už stono grafišką, darbą $250.
Matote, bylos visai nebuvo, bet advokatui 

dvigubai mokėta, o kas tas advokatas, nepa
žymėta.

Dar keistenės išlaidos yra šios:
“. . . kelionės su prakalbomis ruošiant 

maršrutus $279.81.
Matote, Strazdas ir kiti sklokininkai va

žinėjo plusdami komunistus ir už tai iš “gy
nimo fondo” ėmė pinigus.

Viso surinkta $268.28, o kiek išleista ne
žino, nes pas sekretorių “ne viskas surašy
ta”. Atskaitą darė Strazdas, kuris eikvojo 
tuos pinigus.

Dabar visiems aišku dėlko jie spyrėsi 
neįsileisti nei saviškių į tą komitetą.

Kodėl?
Chicagiškis Dr. A. K. Rutkauskas pa

stato labai rimtą klausimą SLA organo 
redaktoriui Vitaičiui ir visai tos organi
zacijos vadovybei. Jis rašo:

Vienas tokis fanatikėlis, man rašydamas, 
mokino: “Smetoną peikdamas nieko NE
LAIMĖSI”. Medalių ir “honorarų” dali
nimas, paveikė mūsų suvaikėjusius “vado- 
vukus”. Kur dabar kreipsis’tie “vadovu- 
kai”, kuomet visa Lietuva organizuojasi į 
Bendrą Demokratinį Frontą prieš neteisėtą, 
puču įsigalėjusią Smetonos diktatūrą?

“Išvien” laikraščio paskelbimas “Tėvy
nėje” nepasirodė. Kodėl? SLA yra de
mokratinė organizacija. Tokia svarbi ži
nia, paskubomis SLA nariams neskiriama. 
Kodėl?

Net Romos Pius XI, pirmiau paskelbtąjį 
prieš “komunistus” karą, jau atšaukė. Jau 
Ispanijos ir Prancūzijos Liaudies Bendrą 
Frontą pripažįsta remtinu. Gi mūsų “fa
šistukai” laikosi Japonijos, ir Italijos su 
Hitlerio obalsiu: “Kovoti komunizmą”, kai
po pateisinimą kraujo liejimui Chinijoje ir 
Ispanijoje.

Man labai gaila tų silpnavalių, suklaidin
tų mūsų “vadovukų”, kad demokratijos, 
mūsų fašizmui paaukojimu, tikisi kaž ką 
laimėti.
Mes žinome, kas yra Vitaitis. Jis juk 

nepakels nei piršto prieš Smetoną. Ta-

Didvyriai Ispanijos Lakūnai
H. L. Matthews iš Ispanijos rašo, kad 

liaudiečiai lakūnai rodo tiesiog stebūklus 
kovoj. Jis rašo, kad per 6 savaites jie 
Teruelio fronte sėkmingai pliekė fašistų 
lakūnus ir kareivius. Kada liaudiečiai 
pradėjo ofensyvą prieš Teruelį, tai buvo 
baisūs vėjai ir sniego audros. Atrodė, 
kad tiesiai negalima lėktuvams pakilti. 
Bet liaudiečių lakūnai sėkmingai skrajo
jo ir žėrė kulkų lietų į fašistų apkasus. 
Kada jų jėgos buvo jau nuvargę, dauge
lį lėktuvų reikėjo taisyti, tai prieš juos 
generolas Franco metė 400 savo geriau
sių lėktuvų. Fašistų buvo daugiau ir jų 
šviežios jėgos, bet liaudiečiai lakūnai ir 
nelygioj kovoj fašistus įveikė. Gi liau
diečiai pėstininkai išlaikė fašistų kontr
atakas baisios kanuolių ugnies, lėktuvų 
bombardavimo ir pėstininkų puolimus.

Kaip kas pradėjo daryti išvadą, būk 
lėktuvai gali ir aštriausias priešo pėsti
ninkų atakas sulaikyti. Bet ir vėl įvyko 
“stebuklas.” Liaudiečiai, kad sumažinus 
fašistų atakas ant Teruelio, pradėjo puo
limą ant fašistų Singra srityj. Franco 
prieš liaudiečius metė 500 karo lėktuvų 
vieną dieną, bet negalėjo liaudiečius at
mušti. Jo pėstininkai buvo priversti ap
leisti savo pozicijas. Dabar karinis moks
las suka sau galvą. Kada fašistai ataka
vo liaudiečius, tai liaudiečiai pėstininkai 
ir lakūnai atmušė jų puolimą, bet kada 
liaudiečiai vienu ir antru kartu atakavo 
fašistus su pagelba savo lakūnų, tai abu
du kartu fašistus supliekė.

Bet korespondentas suranda atsakymą. 
Dalykas tame, kad liaudiečiai kovoja už 
savo tautos ir darbininkijos laisvę, jų 
pėstininkai ir lakūnai yra ispanai, gi fa
šistų pusėj didžiuma pėstininkų yra Ita
lijos ir kitų šalių fašistai, o lakūnai veik 
išimtinai neprašyti “svečiai”. Aišku, kad 
negali būti lygus jų kovingumas.

Ispanijos liaudis vengia bombarduoti 
civilius žmone\ fašistų užimtoj Ispani
jos daly j. Bet fašistai nuolatos budeliš
kai žudo liaudiečių pusėj civilius žmones. 
Liaudiečių valdžM siūlė fašistams, kad ir 
jie nebombarduptų nekarinius miestus. 
Fašistai pasiūlymą atmetė.

“Laisvė” Pasilieka Ir Senąją 
Intertype Mašiną

Perkant naująją raidžių rinkimui mašiną—Inter
type, būvo susiderėta vieną senąją mašiną grąžinti. Už 
senąją mašiną Intertype korporacija sutiko duoti kredi
to. $1,150. Mašina dar neblogose sąlygose, eina* gerai, 
tai atiduoti ją už $1,150 būtų nuostolis. O “Laisvės” 
biznis kyla. Su dviem raidžių rinkimo mašinom sunku ap
sidirbti. Tad direktorių taryba nutarė pasilikti senąją 
Intertype mašiną ir dabar “Laisvė” turi tris raidžių rin
kimo mašinas.

Dirbant su dviem mašinom, linotypistai (raidžių rin
kėjai) turėdavo dirbti trim pasikeitimais (shifts) per 
dieną .ir per ištisą naktį. Dabar dirbs tik dviem pasikei
timais, dienom ir vakarais. Prie dviejų raidžių rinkimui 
mašinų dienom visiškai nebuvo galima statyti spaudos 
darbų, nes abi mašinos būdavo užimtos “Laisvei” raštų 
statymu. Dabar turėsime progos ir dienom susistatyti 
spaudos darbų, nebus keblumų greit padaryti plakatus 
ar kitus darbus.

Atpirkdami senąją mašiną iš Intertype korporacijos, 
norime už ją užmokėti iš karto, perkame “cash”. Nes 
imant ant išmokesčių, reiktų mokėti 6%. Jei daryti 
skolos atmokė j imą ant ilgesnio laiko, tai J procentų reik
tų sumokėti virš šimto dolerių. “Laisvės” darbininkai nu
sitarė paaukoti mašinos pirkimui ir pageidauja, kad už 
ją užmokėti iš karto.

Pereitą šeštadienio popietį “Laisvės” darbininkai tu
rėjo savo susirinkimą, pasidalino darbais trijų dienų ba- 
zarui ir mašinos pirkimui paaukojo sekamai: Po $2.00
V. Rudaitis, J. Barkus, R. Mizara, A. Bimba, J. Kuodis, 
F. Pakalniškis, A. Balčiūnas, J. Visockis, S. Sasna, V. 
Tauras, P. Buknys, J. Kuraitis, P. Baranauskas, J. Za- 
blackas ir P. šolomskas. Po $1.00: A. Dobinis, M. Sinke
vičiūtė, L. Kavaliauskaitė, D. M. Šolomskas ir J. Jordan.
W. Kubilius 70c. Viso $35.70.
A Mes, “Laisvės” darbininkai, turime stiprią viltį, jog šia
me reikale prisidės su materiale parama šimtai dienraš
čio “Laisvės” širdingų rėmėjų ir tuomi padės gerinti sa
vo dienraščio mašineriją. Taipgi tikimės, kad padės “Lai
svei” organizacijos ir bizniai, duodami jai spaudos dar
bus, nes dabar esame pilnai prisirengę atlikti visokius 
darbus greit ir gerai. / , r v<

“Laisvės” darbininkai ir daugelis brooklyniečių arti
mų mūsų sandarbininkų esame pasiryžę dirbti per tris 
dienas “Laisvės” bazare, kuris įvyks šią.savaitę penkta
dienį, šeštadienį ir sekmadienį. Mes rūpinsimės kuo ge
riausia patarnauti bazaro lankytojams, tik trokštame, 
kad lankytojų būtų kuo daugiausia.

“Laisvės’! Administracija.

Kodėl Lietuvos Sportininkai Daro Gėdą

LIETUVOS ŽINIOS
Aptaksuos ir Vaikus

KAUNAS. — Dabar vaikai 
gatvėse laikraščius pardavinė
ja be jokios priežiūros ir lei
dimų. Burmistrui išleidus įsa
kymą dėl leidimų pardavinėti 
gatvėse, dabar vaikai turės iš 
miesto savivaldybės išsiimti lei
dimus, už juos sumokėti nusta
tytą mokestį, o paskui apskri
ties viršininkas, remdamasis 
savivaldybės išduotu leidimu, 
duos vaikams leidimus. Laik
raščių pardavinėtojams vai
kams bus nustatytos ribos, ku
rių jie griežtai turės laikytis. 
Jaunesni negu 14 metų amžiaus 
vaikai negaus leidimų laikraš
čiams pardavinėti.

Lietuvos Banko Aukso 
Fondas

1938 metų sausio 1 dieną Lie
tuvos banko aukso fondas siekė 
79.04 mil. lt.; užsienių valiutų 
—1,87 mil. lt.; banknotų apy
varta—116,56 mil. lt. Bankno
tų padengimas auksu sudarė 
67.8 nuoš., o auksu ir užsienių 
valiutomis 69.4 nuoš.

Kiek Šiauliuose Įmonių
Šiaulių .apskrityje 1938 m. 

yra įregistruota 455 pramonės 
įmonės, kurių 218 yra Šiaulių 
mieste. Pernai iš viso įmonių 
buvo 443. Be to, įregistruota 
369 dvarai. Visose įmonėse 
dirba apie 4,000 darbininkų, 
kurių skaičiuje yra vyrų 2,600, 
moterų 1,200 ir jaunamečių 
200.

ŠYPSENOS

Labai Pageidaujamas
Teisėjas, sutikęs teismo 

antstolį, klausia:
—Sakyk, bičiuli, tavęs, 

tu r būt, žmonės nelabai te
laukia?

—Visai priešingai, aš, ma
tyt, esu daugio labai pagei
daujamas,—aiškina antsto
lis,—nes dažnai girdžiu ta
riant: “Tamsta ateik kitą 
kartą!” '

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Pas mus kilo klausimas, 
ką mes turėtumėme daryti, 
jeigu parapijonas norėtų įs
toti į Komunistų Partiją. Ar 
jį galėtumėme priimti? Ar 
reikėtų reikalauti, kad jis 
turi pirma pamesti parapi
ją, o tik tada priimsime j 
partiją?

Senas Skaitytojas.
Atsakymas:

Kiekvienas darbininkas,

kuris nori prisidėti prie ko
vos prieš kapitalizmą ir už 
geresnę darbininkų būklę, 
yra tinkamas į Komunistų 
Partijos narius. Komunistų 
Partija priima savo eilėsna 
ir tebetikinčius žmones ir 
tikinčiųjų organizacijų na
rius. Todėl jei lietuvis pa
rapi jonas nori įstoti į mūsų 
partiją, sutinka su jos ve
dama politika ir principais, 
jam partijos durys turi būt 
atdaros. Nereikia reikalaut, 
kad jis išstotų iš parapijos. 
Kiek galėdamas, lai jis tar

pe parapijonų platina Ko
munistų Partijos idėjas ir 
šviečia savo brolius mūsų 
revoliucinės partijos dvasio
je.

Kai narys stoja Komunis-
tų Parti j on, visai jo neklau
siama, ar jis tiki dievui, ar 
netiki, ar jis lanko bažnyčią, 
ar nelanko.

\

Washington. — Vienas 
Lenkijos inžinierius išrado 
geriausią iki šiol maską nuo 
karo dujų.

(Nuo mūsų special, koresp. 
Lietuvoje)

P a s t a r uo j u metu buvo 
daug įvairių tarptautinių 
sporto rungtynių, kuriose 
lietuvius mušė kas tik norė- 
j'o. Estai ir latviai sumušė 
Lietuvos pasiųstus krepši
ninkus. Švedai labai skanda
lingai sumušė ping-pong 
(stalo teniso) žaidėjus. Čia 
lietūyiai pralošė 5:0. Sumu
šė ir kiti. Kyla klausimas, 
kodėl? Argi lietuviai toki 
blogi sportininkai?” Klausi
mas liktų neaiškus, jeigu 
mes nežinotume, kad Lietu
voj geriausias ping-pong 
žaidėjas yra šimansas, kad 
geriausias Lietuvos bėgikas 
A. Šimonis buvo komendan
to nubaustas ir uždarytas į 
kalėjimą, kai kartu su “sei
mo” nariais į Ameriką buvo 
siunčiami ir sportininkai. 
Lietuvos sportą Lietuvos 
valdžia stengiasi kiek gali
ma sufašįstinti. Ten skiria
mi visoki vadai ir sporto 
draugijose d e m o k r atiška 
valdybų rinkimų tvarka pa
naikinama. Ten nusveria da
bar ne gabumas ir miklu
mas, o visokios protekcijos. 
Į užsienį siunčiami fašisti
nės “Jaunosios Lietuvos” 
JSO žaidėjai, jie turi rekla- 
muot tą fašistinę organiza
ciją ir todėl taip atsitinka, 
kad lietuvių užsienyj nesu
muša tas, kas nenori .sumuš
ti. Nes kaip visur Liet, taip 

| ir sporte pirma žiūrima, 
i kad tu būtum geras fašis- 
I tas. Todėl tikrai geri žaidė

jai kaip Šimansas, Šimonis 
ir kiti negali užsienyj pa
sirodyt, nes jų neleidžia, nes 
jie nėra fašistai. Prie tokių

liūdnų faktų ir veda fašisti
nis barbarizmas.

Tai viena. O antra su 
sportininkais į užsienį buvo 
pasiųstas iš kūno kultūros 
rūmų kaipo palydovas ir at
stovas toks ponas Čerekas, 
kuris besiketodamas gerai 
prijuokino kitataučius. Pasi
rodo, šis ponas pasiųstas at- 
stovaut lietuvius nemoka 
nei vienos svetimos kalbos 
ir todėl niekur negalėjo su
sikalbėt. Argi Lietuvoj nėra 
žmonių, kurie mokėtų vokiš
kai, angliškai arba francū- 
zįškai? kurie su užsienie
čiais galėtų kaip nors susi
kalbėti? Juk palydovas ne
žaidžia. Matyt, kad ir čia 
buvo noras už valdžios pini
gus pasivažinėt po užsienį 
darant lietuviams gėdą,

E. R.
■ ■ II............................  ■ .........-

Nušauti Du Banko Plėšikai 
Mūšyje su Policija

, Columbus, Ohio. — Ke
turi apsimaskavę ir ginkluo
ti plėšikai sustatė prįe sie
nos penkis tarnautojus ir 
keturis kostunlerius Ohio 
National Banke ir privertė 
banko vedėją Wilcoxą ati
duoti jiem $3,500 pinigų iš 
saugios spintos (seifo).

Neužilgo po to policija su 
detektyvais užklupo plėši
kus viename name. Piktada
riai pasitiko policininkus 
šūviais iš revolverių. Mūšy
je du įtariami plėšikai tapo 
nušauti ir du sužeisti ir are
štuoti. Susikirtime sužeisti 
ir du detektyvai.

Pora dienų pirm to buvo 
išplėsta $2,200 iš Federal 
Loan Association banko.

2 žmonės Užtroško Jaujose
Sausio 3 d. Pašvitinio vi. 

Draudelių km. pil. čiapo Juozo 
jaujoj rastas negyvas šliande- 
ris Jonas apie 60 m. amžiaus. 
Jis buvo apsiėmęs pas čiapą 
plukti linus ir, neturėdamas 
kur miegoti, apsinakvojo jau
joj, kuri buvo kūrenama spa
liais. Gydytojas nustatė, kad 
Š. mirė nuo asfikcijos.

Sausio 4 d. to pat valsčiaus 
Gaubiu km. pil. Glinskio jaujoj 
rastas nežinomo žmogaus lavo
nas. Iš rastų dokumentų nu
statyta, kad tai yra žalalis Juo
zas, 21 metų amžiaus, kilęs iš 
Utenos apskričio, Kuktiškių 
vi., Padvarių km. Jis prieš kiek 
laiko tarnavo pas ūkininką Lie- 
pinską VI., Meilionių km., Pa
švitinio vi., bet paskutiniu lai
ku darbo nebeturėjo. Beklai
džiodamas ir bejieškodamas 
darbo, jis įlindo jaujon pernak
voti ir čia mirė nuo asfikcijos.

Sunkiai Atskiriami
Gyveno du dvyniai bro

liai, vienas į antrą labai pa
našūs, tik vienas su barzda.

—Kaip, matyti, judu la
bai panašūs: kaip vieno tė
vo vaikai,—juokiasi jų pa
žįstamas.

—Taip, ir mudu neabejo
jame savo panašumu: daž
nai net nebeatskiriame, kat
ras iš mudviejų esame su 
barzda, — įtikinamai kalba 
bebarzdis dvynys.

šen Ten Surinkta. 

sovIetūĘjūngoj 
82 NAUJI GYVENNAMIAI

1937 metais Gorkio mieste, 
buvusiame Nižnyi Novgorode, 
išbudavota 82 nauji moderniš
ki gyvennamiai, kurie bendrai 
užima 43,000 keturkampių me
trų. Tūkstančiai naujų gyven- 
namių išbudavota po visą šalį. 
•Bet jų vis daugiau reikia, nes 
caristinėj Rusijoj darbo žmo
nės gyveno labai susikimšę į 
įvairias lindynes. Prie to ir 
miestų gyventojų kiekis spar
čiai auga.

Kaip per Klaidą Policija 
Nušovė Savo Bičiulį 

Dvarininką
Sausio 10 d. 7 vai. vakare 

geležinkelio stoties policija per
davė miesto policijai stotyje be 
dokumentų sulaikytą įsigėrusį 
pilietį, pasivadinusį Juozu Kau- 
lavičium, bet neturėjusį jokių 

i dokumentų. Sulaikytasis tvir
tino gyvenąs Tryškių vi. Gir- 
kautų kaime, todėl policija, iki 
susižinos su tos vietos įstaigo
mis, nusistatė jį uždaryti da
boklėje. Išgirdęs' tai, suimta
sis pasileido iš raštinės bėgti, o 
trys policininkai puolė paskui 
vytis. Policininkas šutas vijo
si jį Klebonijos gatve, o kiti bė- 
go pastoti bėgliui kelią į Gaisri
ninkų g. Policininkas. šutas 
šaukdamas “stok!” paleido tris 
šūvius į orą, tačiau bėglys ne
sustojo ir ties Gaisrininkų gat
ve buvo besileidžiąs į pakalnę, 
kur tamsumoje galėjo pasislėp
ti. Pol. šutas paleido ketvir
tą šūvį į bėglį ir pataikė jam 
nugarom Bėglys sukrito ir bu
vo atvestas atgal nuovadon, iš 
kur nugabentas miesto ligoni
nėn. Kvočiamas ligoninėj jis 
pasisakė savo tikrą pavardę— 
Domkus Jonas, 40 m. amžiaus, 
savininkas 180 ha. Rėžų dva
ro, Tryškių vi. Iš policijos bė
gęs todėl, kad bijojęs gėdos įr 
nenorėjęs būti'varomas etapu į 
savo gyvenamą vietą. Sausio 11 
d. 1 vaj. naktį Domkus ligoni
nėje mirė. Jo piniginėje rasta 
466 lt. pinigų.

NAUJAS MIESTAS 
MONČEGORSK

Murmansko krašte, prie eže
ro Monče buvo tik vienas me
džiotojo namelis. Bet ten su
rasta vario ir nikelio žemėj tur
tai. 1935 metais Sovietų val
džia atdarė kasyklas. Išaugo ir 
naujas miestas, kuris dabar va
dinamas Mončegorsk. Miestas 
jau turi virš 30,000 gyvento
jų. Yra teatrai, judžiai, elek
tros gaminimo stotis ir kitokį 
pastatai. 1938 metais miesto 
budavojimui bus išleista 85,- 
000,000 rublių. Greitoj ateityj 
bus išbudavota gyvennamių dėl 
20,000 žmonių.

NAUJOS MOKYKLOS
Kijevo mieste per pastaruo

sius tris metus išbudavota 63 
naujos mokyklos, šiemet dar 
bus išbudavota 9 mokyklos, 
bendrai 5,000 vaikų įtalpa. Iš
budavota keletas vaikų žaidi
mui namų, šiemet mokyklų ir 
vaikų namų bei sodų budavoji
mui paskirta Kijeve 8,500,000 
rublių.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
W. B., Hartford, Conn.— 

Ačiū už prisiuntimą Jūsų 
gauto iš Lietuvos laiško iš
traukų. Dėlei Jums žinomų 
priežasčių, laiško neskelbsi
me. Pasilaikome archyve.

Tėvynės Mylėtojui, So. 
Barre, Mass.—Per brangi, 
drauge, laikraštyj vieta, kad 
vesti ginčą su Jūsų menamu 
kandidatu į Smetonos kava
lierius. Pažangioji visuome
nė jį gerai pažįsta, ir žino 
kam jis dirba.

Scrantoniečiams. — Dėlei 
stokos laikraštyje vietos, 
kai kurie Jūsų rašinėliai už- 
trukdyti. Atsiprašome. Grei
tai tilps. '
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Darbininkė ir Šeimininke
Pasaulis Vyrams

Su labai mažomis išimtimis, 
tūkstančių metų žmonijos isto
rija rodo, kad pasaulis buvo 
išimtinai valdomas vienų vy
rų: “ilgas plaukas — trumpas 
protas”, “moters pasaulis—na
mai,” būdavo sakoma. “Kam 
man proto, kad aš turiu vyrą?” 
net ir pačių moterų kai kur iš
sireiškiamą.

Kylanti civilizacija negalėjo 
palikti moteries tose siaurose 
gyvenimo ribose amžinai. Nieį. 
kas kitas, kaip tik pačios mo
terys pradėjo j ieškoti išeities į 
platesnį gyvenimą: visų pirma 
reikėjo sulaužyti storas geleži
nes duris, kuriomis buvo už
daryta aukštosios mokslo įstai
gos dėl moterų, paskui teko tęs
ti ilga ir atkakli kova už lygias 
politines teises. Politinės tei
sės davė moterims progą daly
vauti visuomeniniam gyveni
me, bet gyvenimo sąlygų nepa
keitė. Moteris, buvus per tūks
tančius metų ekonominiai ir 
protiniai pavergta, griebiasi vi
su įnirtimu jieškoti sau išsiliuo- 
savimo, nes gerai žino, kad nie
kas kitas už ją nekovos.

Paskutinis virš dvidešimties 
metų laikotarpis taip supurtė 
moters “ramaus” gyvenimo pa
matus, kad nepaisant kas ir 
kaip nekalbėtų apie moteries 
vietą namuose, jau jos, kaip to 
bėgančio vandens upėje, atgal 
nesugrąžins. Dabar priešais 
moteris pasiliko tik vienas ke
lias—su fašizmu arba su ko
munizmu. Einant su fašizmu, 
reikės budavoti “Pasaulis Vy
rams,” gi su komunizmu—Pa
saulis Žmonijai. Kad tok is pa
sakymas nebūtų tuščias, prisi
eina giliau pažvelgti į moters 
padėtį fašistiniame ir komunis
tiniame pasaulyje.

Pirmutinis klausimas prie
šais moterį stovi tai žmonijos 
auklėjimas. Gimdymo klausi
mas nėra daugiau atskiro as
mens reikalas, bet pasilieka 
valstybiniu reikalu. Po gimdy
mo seka vaikų auklėjimo klau
simas. Su pastaraisiais dviem 
klausimais daugiausia ir rišasi 
moters gyvenimas. Moteris, 
auklėdama kūdikius, nemato 
skirtumo tarpe dukrelės ir sū
nelio; jinai trokšta, kad jie abu 
užaugę būtų laimingi, rūpinasi, 
kad abudu įsigytų daugiau 
mokslo-apšvietos ir būtų žmo
nijai naudingi, betgi gyvenimo 
sąlygos tankiai diktuoja kitaip: 
kapitalistiniam pasaulyj moks
las pasiekiama tiktai turint už
tektinai kapitalo-pinigų. Gi 
gi dirbtuvių bei laukų darbi
ninkai su didelėmis šeimomis 
nei nesitiki tiek sutaupyti, kad 
po keletą tūkstančių galėtų iš
veisti kožno vaiko mokymui.

Fašistinis pasaulis vėl mo

Sovietų Sąjungos Aukščiausio Sovieto delegatai. Paveikslas nuimtas laike vie
nos sesijos. Čia, matote, nesimato pilvuotų ponų, nes tokių sutvėrimų socializmo 
žemėje jau nebėra — čia darbo žmonės iš dirbtuvių, kolektyvų ir raštinių.

terims uždaro duris į aukštuo
sius mokslus. Vokietijoje ir Ita
lijoje atvirai kalbama, kad au
kštieji mokslai reikalingi tiktai 
vyrams. 1935-1936 nitais, Vo
kietijoje į teisių kurus įstojo 
tiktai 17 studenčių, į medicinos 
95. Priežastis tokio mažo skai
čiaus randasi tame, kad mote
rims draudžiama užimti bent 
kokia valdiška aukštesnė tar
nyba. Mokyklų perdėtiniais, au
kštesnių mokyklų ir universite
tų profesoriais gali būti tiktai 
vyrai. Valdišką tarnybą Vokie
tijoje moteris gali tikėtis užim
ti tiktai sulaukusi 35 metų am
žiaus. Berlyno universiteto fa
šistiniai studentai iškėlė obalsį, 
“Universitetai priklauso vy
rams, prisirengimui motinys
tės pareigoms, namų ruošai ir 
paprastiems darbams, užtenka 
mokslo ir žemesnėse mokyklo
se.” Taip fašistai žiūri į mer
gaičių apšvietą. Iš moters rei
kalaujama, kad ji būt vien tik 
gimdymo ir sunkaus darbo 
įrankis. Vedus ar ne, jeigu ji 
neturi būrio kūdikių aplink sa
ve, jinai skaitoma nepageidau
jamu visuomenės nariu. Vokie
tijoje priskaitoma 1,800,000 
moterų daugiau, negu vyrų.

Apie Galvos Odą
Galima tart žodį kitą ir apie 

galvos odą.
Jeigu kas turi sausą galvos 

odą ir pleiskanų, tai geriausia 
vartot “olive oil”. Tai svei
kiausia galvos odai ir plau
kams. Plaukų mazgojimui pa
tartina vartot “cocoanut oil 
shampoo”, šis pripažinta vie
nu iš geriausių. Visi kiti, ku
riuos labai .garsina, turi per
daug stiprių sudėčių, kurios 
džiovina odą ir plaukus. O 
kuomet oda pasidaro sausa, 
tada pleiskanos kankina.

“Olive oil” galima vartot 
štai kaip: ant nakties reikia 
galvos odą gerai aptept, galais 
pirštų gerai įtrinant į odą, o 
ant rytojaus gerai išmazgot su 
“cocoanut oil shampoo”. Jei
gu kas turi sausą galvos odą, 
tai ilgesnį laiką turi nuolati
niai vartoti “olive oil”, nes vie
ną ar du kart vartojus nieko 
gero suprast negalima, bet 
vartojant nuolatiniai galima 
turėt geras pasekmes.

Gera priežiūra visiem rei
kalinga. Kaip visoki augme
nys be priežiūros negali tinka
mai užaugi; ir pasilaikyt, taip 
ir žmogus. Tinkama priežiūra 
viso kūno—į sveikatą kiekvie
nam. E. K. Sliekiene. 

Ne be reikalo jau pradedama 
kalbėti ir apie daugpatystę, po 
priedanga “daugiaus kūdikių.”

Dabar pažvelkime į ko
munistinio pasaulio moterų 
apšvietą. Rusijoje netik kad 
moterims nėra apribota įvai
riose profesijose ribos, bet 
kaip tik priešingai, moterys 
visais būdais skatinamos siek
ti aukštesnio išsilavinimo: me
dicinos moksle moterų studen
čių skaitlius net viršija vyrų 
studentų skaitlių. Rusijoje 
skiriamos aukštose profesijose 
vietos ne sulig lyties, bet sulig 
gabumų. Mokslu-apšvieta rū
pinasi pati valstybė, per tai tė
vams netenka rūpintis, kaip su- 
taupint centą-kitą, kad išmo
kslinus vaikus; pati valstybė 
tai atlieka ir mokslas prieina
mas kiekvienam sugabiam jau
nuoliui, nežiūrint vaikas ar 
mergaitė.

Moterims tenka rimtai pa
galvoti, kuriuo keliu eiti, su 
fašizmu, kur skelbiamas “Pa
saulis Vyrams”; gi darbinin
kams, o ypatingai moterims, 
vien tik gimdymas ir sunkie
ji darbai; ar su komunizmu, 
kur visai darbo klasei, o ypa
tingai moteriai, laisvas pasi
rinkimas profesijose ir mokslo 
šakose.

Skruzde.

Moterų Žineles
Karas Paliečia ir Mus

Mrs. Franklin D. Roosevelt, 
kalbėdama Amerikos Jauni
mo Kongreso, N. Yorke, užpe- 
reitą penktadienį, šaukė Ame
rikos jaunimą kovoti už taiką 
ir tuo pat sykiu nurodė, kad 
taika galima tik bendru vei
kimu jos palaikymui. Ji sa
kė :

“Mes gyvename pasaulyje, 
kuriame tebėra karai. Ar 
mums patinka ar nepatinka, 
negalime apsibrėžti ratu ir sa
kyti, kad mos nuo savęs pri
klausome. Kąda tiktai yra 
platus karas bile kur pasauly
je, mes jį taip pat jaučiame 
materialiu atžvilgiu, pablogė
jimu gyvenimo lygmalos.”

Lygybe Visiems
Gražus šis obalsis. Juo ypa

tingai domisi motinos, kadan
gi jos trokšta savo vaikams 
lygių progų su kitais. Bet ar 
visų vaikai naudojasi lygybe?

Štai, tik šiomis dienomis, 15- 
kos metų negras vaikas Au
gustus Williams, gabus piešė
jas, nuliūdęs grįžo nuo Liau
dies Knygyno durų mieste 
Birmingham, Alabamoj. Jo ne
įleido dėlto, kad jis negras. Gi 
knygyne buvo išstatyta paro- 

don gabių vaikų, o sykiu ir jo 
piešiniai. Tik dėka baitų ar
tistų susipratimui išgauta jo 
įleidimas, kaip kad pirmiau 
buvo iškovota jo piešinių pri
ėmimas.

Pamąstykime, kaip jaustu- 
mės bile kuri iš mūsų, jei mū
sų kilnus vaikutis būtų atstum
tas tik dėlto, kad jis lietuviu
kas? Moterys turėtų būt pir
mutinės kovoj už lygybę,

Vaiki; Skerdikai
Fašistų bombos pereitą sa

vaitę užbaigė daugelio Ispani
jos vaikučių trumpą džiaugs
mą ir jauną gyvybę, kada iš 
orlaivių paleido bombas į vai
kučių pokilį, į kurį jie buvo 
suvesti gavimui amerikiečių 
atsiųstų dovanų.

P a s ė k oje bombardavimo, 
kaip praneša amerikiečių at
stovė Constance Kyle, 100 vai
kučių užmušta ir amerikiečių 
remiama Castellon’ijos prie
glauda visiškai sunaikinta. Ji
nai šaukia amerikiečius į tai 
atsakyti masiniais protestais 
prieš fašistus ir gausesne para
ma likusiems vaikučiams.

Hendaye, Franc.-’Ispanijos 
pasienis, vas. 8.—Liaudiečiai 
nukirto 6 fašistų lėktuvus 
Teruel fronte.

Kūdikių Auklėtuves
Su atsiradimu WPA darbų, 

New Yorke atsirado ar, geriau 
sakant, prasiplėtė ir socialio 
kūdikių auklėjimo projektai, 
kurie maž daug turi panašumo 
į Sovietų Sąjungos kūdikių 
auklėtu ves.

Šiuomi norisi prisiminti apie 
vieną man žinomą auklėtuvę, 
pavadintą Union Settlement, 
237 East"104th St., New Yor
ke.

ši įstaiga atidaryta pereito 
spalio 11-tą. Ten priimama 
vaikučiai iki 4 metų ir 9 mė
nesių amžiaus. Viso vaikų esa
ma 1,500. Apylinkė yra ap
gyventa biednuomene, suside
dančia išs skirtingų tautų. Pa
čio įstaigoj esama narių bent 
iš 35 skirtingų tautų. Dauge
lis tos srities gyventojų verčia
si pašalpa, kiti dirba sunkius 
darbus ir ilgas valandas. Len
gva suprasti, ką reiškia ten 
atidarymas auklėtuves, kurioj 
motina gali palikti kūdikį ei
dama į darbą ar jo jieškoti.

Prieš priimant įstaigon, 
kiekvienas vaikutis turi pereit 
egzaminaciją pas įstaigos gy
dytoją. Auklėtuvėj diena pra
sideda sveikatos patikrinimu 
per projekto slaugę. Po patik
rinimo, seka progresyvės, mo
kslinančios žaismės, kurias pri
žiūri mokytojos, nežiūrint ar 
žaidžiama kambaryje, ar ant 
stogo, žaismės pritaikytos taip, 
kad jos budavotų sveiką kū
ną, nepriklausomą protavimą 
ir balansuotų nuotaiką.

Pietų laiku duodama šiltas 
valgis, kuris pagaminama pro
jekto virtuvėse per patyrusius 
virėjus. Po pietų vaikai pagul
domi ant atskirų lovelių gerai 
išvėdintuose kambariuose ir 
leidžiama jiems naturališkai, 
laisvai išbusti, tuo būdu duo
dant daugia'u pasilsio jo rei- 
kalingesniems.

Diena auklėtuvėj baigiasi 
laisvu, be komandos žaidimu, 
stikline pieno ir žuvų aliejumi. 
Tada tėvai arba vyresnieji bro
liukai ar sesutės ateina ir pa
siima mažiukus iš auklėtuves 
namo. i

Gražus ir naudingas pro
jektas. Ko reikia, tai kad jų 
būtų įsteigta pakankamai 
kiekviename .mieste ar kaime 
aprūpinimui višų darbininkų 
kūdikių ir vyresnių vaikų. 
Tuomet motinystė būtų smagi 
ir prieinama kiekvienai darbi-

Talkon Moterims!
Atsišaukimas į ALDLD 7-to 
Apskričio Kuopas Moterų Su

važiavimo Klausimu.
DRAUGAI;

Kaip jau jum žinoma, aps
kričio moterų komisija šaukia 
moterų suvažiavimą 20-tą die
ną kovo (March). Mes pra
šom ALDLD kuopas ateiti 
mums į talką.

Kiekvienoj kolonijoj randa
si pažangių, demokratiniai nu
sistačiusių kliubų bei pašalpi- 
nių organizacijų, kaip vienų 
moterų, taip bendrai su vyrais. 
Mūsų šaukiamas suvažiavimas 
ir jo svarstymui skiriami klau
simai yra taikomi plačiom lie
tuvių moterų masėm. Gi ne
turint antrašų tų organizaci
jų m;es negalim jų pakviesti į 
šį svarbų suvažiavimą.

Mes prašome ALDLD kuopų 
štai ką padaryti—apart išrin
kimo delegačių iš savo kuopų, 
būtinai aplankyti organizaci
jas, kuriose randasi moterų bei 
vien tik moterys. Pakvieskit 
jas, paraginki! prisiųsti dele
gates į šį suvažiavimą bei su
teikit mums žinių apie jas.

Padėkit mums, draugai, pa- 
sibrėžtam darbe. Mūsų pa
geidavimas yra turėti atstovy
bę iš kiekvienos demokratinės, 
pažangios organizacijos Mass. 

(Valstijoj ii’ apylinkėj, kur tik 
randasi moterų narių. O kad 
tą įvykdžius gyveniman, rei
kalinga jūsų, draugai, pagel- 
ba. Mes žinom, kad suvažia
vimo svarba ir tikslas jums, 
draugės ir draugai, aiškus ir 
suprantamas. Todėl mes tiki
mės iš jūsų gauti nuoširdžios, 
atydžios kooperacijos, nes nuo 
to priklausys suvažiavimo pa-
sėkmingumas. M.K.S.

Padarykim ALDLD 7-to Aps
kričio Moterų Suvažiavimą

Skaitlingu ir Našiu
Jau prabėgo virš pora sa

vaičių nuo pasirodymo atsišau
kimo suvažiavimo reikalu. Lai
kas nieko nelaukia, neatidėlio- 
ja savo nuolatinį sistematinį 
žengimą pirmyn. Mes taipgi, 
kuriem rūpi šio suvažiavimo 
sėkmingumas, neatidėliotinai 
j įlomi rūpinkimės.

KNYGA “VIRĖJA”
Ilgai laukta ir rengta “Vi

rėja” pasiekė mus jau keli mė
nesiai, bet kalbant apie pačios 
knygos vertę mažai dar buvo 
išsireikšta. Knygoje telpa vi
sa eilė įvairiausių receptų, ku
rie, be abejo, vieniems patiks, 
kitiems ne: mat, ne visiems 
vienodas maistas tinka; bet vis- 
tiek “Virėjoje” yra iš ko pasi
rinkti. Su išleidimu “Virėjos” 
mūsų draugės įnešė gyveniman 
kaip ką naujo, ko dar pas mus 
nebuvo iki šiolei kalbama. Vie
na “Virėjos” prenumeratorė, 
peržiūrėjus knygą, pareiškė: 
“Jeigu jau ir nieko kito nebū
tų, tai tik vitaminų lentelė ir 
piaistą iliustruojanti paveiks
lai yra verti dolerio.”

Nekartą mes užkaitę daržo
ves išeiname dar pasipirkti, 
kuomet nekurios daržovės rei
kia virinti tik po aštuonias mi
nutes. Rūkytas kumpis, kuris 
taip tankus skanėsis ant svečių 
stalo, suvirškinimui ima net še
šias valandas. Aš kumpio dau
giau vakarienei, perskaičius 
“Virėją,” nevalgau. Yra daug 
ir kitokių maisto pasirinkimui 
svarbių informacijų, todėl 
“Virėja” reikalinga juo dau
giau praplatinti, kad mūsų 
draugės šeimininkės plačiau su
sipažintų su maisto sudėtimi 
moksliniu pagrindu.

Šeimininkė.

ninkei. O tas būtų galima at
siekti, kada išrinksime miestų 
ir šalies valdžion darbo žmo
nių atstovus, kurie nesibijos 
apriboti milionierių pelnus 
tuos turtus uždirbusių darbo 
žmonių labui. M.

Suvažiavimo pasekmingu- 
mas priklausys nuo to, kaip į 
jį reaguos visi jam pritarianti 
bei jo reikalingumą supran
tanti žmonės, šaukėjos nepa
jėgs jį padaryti tokiu, kokio 
jos pageidauja, jeigu visos 
progresyvės moterys, visos kul
tūros ir demokratijos mylėto
jos teigiamai į tai neatsilieps 
ir neateis į talką.

Suvažiavimas šauki amas 
svarbiu laikotarpiu. Jam siū
lomi klausimai svarbūs, ata
tinkami šių dienų reikalams ir 
plačiom lietuvių moterų ma
sėm, neskiriant jų įsitikinimų.

Šis suvažiavimas turėtų su
vaidinti svarbią rolę Mass. 
Valstijos moterų organizaciniu 
klausimu, suvest mus visas į 
artimesnę pažintį, padėt pa
matus bendram veikimui, kuris 
taip labai reikalingas.

Mass. Valstijoj yra daug 
patyrusių veikėjų, įvairių pa
žiūrų. Koks turtingas būtų 
suvažiavimas, jeigu dauguma 
jų pasistengtų būti suvažiavi
me ir pateiktų susikuopusią 
mintį, ilgų metų patyrimą! Pa
teiktų energijos kitom ir pa
čios daugiau įgautų. Todėl 
dėkim pastangas kolonijose. 
Būdamos organizacijose kel- 
kim suvažiavimo klausimą, 
tarkim agitacinį žodį už jį. 
Pagelbėkim jo šaukėjoms pa
daryti suvažiavimą skaitlingu 
ir našių. Bostonietč.

Dar Apie Lietuvos Motery Suvažiavimą
Šiame skyriuje pereito sau

sio 12, taipgi 19-tą buvo plato
kai rašyta apie lietuvių mote
rų taip vadinamą jubilėjinį su
važiavimą, kuris sušaukta per
eitą gruodį, Kaune, būk tai mi
nėti 1907 metais įvykusį mote
rų suvažiavimą.

Vaduojantis pirmaisiais 
spaudos daviniais, mūsų ben
dradarbė Alisa šį neva suva
žiavimą užvardino: “Lietuvos 
Moterų Suvažiavimas Be Mo
terų Valstiečių Ir Be Balso,” 
kas, pasirodo, buvo labai teisin
ga išvada, šiomis dienomis pa
siekęs Ameriką Lietuvos laik
raštis “IŠVIEN” apie tą suva
žiavimą rašo sekamai :

Ponia ministerienė Lozorai
tienė ir keletas kitų poniučių 
panoro pasigarsinti ir gruodžio 
10 d. sukvietė Kaune neva tai 
1907 metų moterų suvažiavimui 
paminėti moterų suvažiavimą. 
Keista, kad suvažiavimą orga
nizavo tos aukštos poniutes, 
kurios, apskritai, jokių reikalų 
su anuo suvažiavimu neturėjo 
m yra priešininkės ano suva
žiavimo dvasiai. Dėl to suva
žiavime, kaip pastebėjo ir svei
kintojai, nesimatė kaimiečių 
moterų, o tik siisirinko nusi
dažiusios poniutės. Suvažiavi
mo rengėjoms visai nerūpėjo į 
puošnius karininkų Romovės 
rūmus tas skurstančias Lietu
vos moteris sukviesti. Mat, 
jos negražiai atrodo ir neside
rina prie miesto buržujų ir da
bartinių valdovų žmonų išvaiz
dos.

Programe nebuvo numatyta 
nei prezidiumo, nei rezoliucijų 
komisijos, nei kitokių komisi
jų rinkimų. Net suvažiavimo 
dalyvėms neleido kalbėti. “At
vykusios gali paklausyti gražių 
paskaitų, pasimokyti, o ne kal
bėti. čia ne mitingas, ne Sei
mas, čia tik lietuvių moterų 
prieškarinio suvažiavimo jubi- 
lėjinis paminėjimas,” pareiškė 
aukštosios valdovų žmonos, kai 
salė, nustojusi kantrumo, pra
dėjo reikalauti balso.

Lietuvei mergaitei daug pa
sakojama apie pasiaukojimą, 
apie lietuvę moterį, kuri caro 
laikais savo gyvenimą pašvęs- 
davo Lietuvos prislėgtai liau
džiai. Bet tik 30 metų pra
slinkus, išnyksta ryšiai, tarp

Binghamton, N. Y.
Ligonės Mūsų Mieste

Draugė Rožė Gabužiūtė su
sižeidė: slydę ant ledo ir labai 
susitrenkė koją. Guli ligonbu- 
tyje, Johnson City, N. y. Jinai 
jau ir pirma sirginėjo, bet da
bar dar daugiau liga padidėjo. 
Gaila draugės. Rožė yra d. 
Juozo Gabužio seselė. Jie— 
“Laisvės” skaitytojai. Juozas 
yra Lietuvių Svetainės Board- 
Direktorių -pirmininku ir gerai 
darbuojasi, taipgi pereitais me
tais buvo Bendro Fronto iždi
ninku ir veiklus kitų organiza
cijų narys.

Draugė M. žvirblienė buvo 
apsirgusi šalčiu ir išgulėjo lo
voje apie 4 dienas. Dabar ei
na sveikyn. Jinai yra gera dar
buotoja ir rėmėja darbo klasės. 
Linksma matyti ją sveikstant.

Draugė Marytė Kulbienė, 
Moterų Skyriaus sekretorė, dar 
tebeserga. Guli savo namuose, 
37 Glenwood Ave. Mes jos la
bai pasigendame, susirinkimuo
se nebematome jau antras mė
nuo, o Marytė jų neapleisdavo, 
sveika būdama.

Dar vis serga draugė Čeka- 
nauskienė. Aplankiau aną die
ną, sakėsi jaučiantis geriau. 
Sako: jau 10 savaičių, kaip ne
galiu niekur išeiti nei dirbti. 
Gaila draugės.

Tebeserga ir drg. K. Juoza- 
paitienė, LDS 6-tos kuopos ir 
Moterų Skyriaus narė.

Draugė Goštautienė jau ilgas 
laikas serga, guli City Hospital. 
Ji yra LDS 6 kp. narė ir 
“Laisvės” skaitytoja.

Greito pasveikimo jums vi
soms, draugės.

‘ ‘Laisvės’’ Korespondentė.

sodžiaus ir miesto. Tautininkų 
valdžia, rūpestingai globodama 
dvarininkų ir valdininkų luo
mą, kasa gilią duobę tarp mo
ters inteligentės ir sodietės bei 
darbininkės. Tik valdymasis 
demokratiniais principais gali 
išgelbėti Lietuvą nuo tos mote
rų vergijos, prie kurios veda 
Lietuvos naujieji ponai ir po
nios, taip nesenai išėję iš tų 
pačių šiaudinių baukžių.

Suvažiavimo prezidiumo po
nios sumišo, kai iš vietos ne
siliovė šaukę: “Kas gi jus 
rinko, kas įgaliojo mus atsto
vauti?” Tik po didelio triukš
mo leido tautos žadintojos Mor- 
.tos Zauniūtės atstovei už ją pa
sveikinti suvažiavimą. Visai 
nedavė balso vilnietei moteriai, 
kuri pro ašaras maldavo leisti 
išsitarti dėl įvykių Vilnijoje.

Tokioje nuotaikoje suvažia
vimas priėmė rezoliucijas, pa
sveikino dabartinius valdovus, 
užgyrę jų darbus ir tt. O, kaip 
tyčiojasi iš Lietuvos liaudies 
reikalų dabartiniai Lietuvos 
viešpačiai 1

K. PETRIKIENEI

Giliausia užuojauta dėl mir
ties mylimos motinos 

ONOS JANKAUSKIENĖS.
ALDLD Cent. Moterų Kom»

Nebereikia Kruvinų šilkų

Pradžioj boikoto Japonijos 
prekėms, nusipirkimas kojinių 
buvo problema, šiuos žodžius 
rašančiai teko sugaišuot pus
dienį jieškant kojinių, grasin
ti pikietu bent dešimčiai krau
tuvių dėl nebuvimo kojinių ir 
galop sugrįžti su pora tokių, 
kurios švietė tarsi orarykštė, 
o ant blaudos atrodė į vieda- 
rą.

Dabar galima gauti puikiau
sių kojinių : “lisle mesh”, “lisle 
chiffon” ir kitokių ne šilkinių 
paprastomis kainomis ir dėvisi 
daug ilgiau.

Niekam nebėra reikalo dė- 
vėt šilkinių ir tuomi padėt Ja
ponijos imperialistams žudyt 
Chinijos vyrus, moteris ir kū
dikius. Mažytė.
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PETRELIS-KUPRELIS
" SENAS VINCAS ===============-

Apysaka Iš Amerikos Siratukij Gyvenimo
(Tąsa)

“Gerai. Aš galiu būt ir sukalbamas. 
Juk uždarius ant viso amžiaus tėvą ir 
motiną j kalėjimą, išdygs dar du sira- 
tukai. Tai štai dėl ko aš galiu būt ir su
kalbamas, bet.... Kada man prisieina jot 
į peklą, tai sėsiu ant gero, jauno velnio, o 
ne ant kokio ten Tškirtnijusiais dantimis 
ir vos kaulus pavelkančio senio! Supran
ti?”
• Baigęs kalbėti, Džiakis, nervingai už
sidegė cigaretą, atsikosėjo ir spjovęs tie
siai ant stalo, atsisukęs į “minyšką”, pa
tvarkė: “Tu gali nešt savo praeities lie
kanas į automobilį, o tu pasilik čia ir 
žiūrėk, kad pigiai mano garbės ir išti
kimybės neparduotumei! O tu, sena bež
džione žiūrėk, kad man vėl neprisieitų 
suvaryti jus visus į šį kambarį, šaukti 
policiją ir iš tavo farmos padaryti So
domos ir Gomoros griuvėsius!”

Baigęs savo kalbą, Džiakis išgrūdo 
“minyšką” pro duris ir užtrenkęs duris 
taip smarkiai, kad net langai sužvangė
jo, nusivarė “minyšką” į automobilį ir 
abudu pradėjo į saujas prunkščioti, nesi-

29 
tverdami iš juoko. Netrukus atėjo vos iš 
juoko neplyšdamas ir “kunigas,” kurio 
Džiakis tuoj ir paklausė:

“Kiek?”
“Penkiolika šimtu.”
“Puiku. Lošį galima skaityti vykusiu.”
“Tegul tave perkūnas, Džiaki... Kul

tu buvai paslėpęs tą velniūkštį, kuris tau 
suflioriavo? Tai galva, nėra ką ir sa
kyti.”

Džiakis paleido automobilį, nuzvimbė 
keliolika mylių, sustojo prie miškelio ir 
šiems pradėjus nusirengdinėti, Džiakis, 
pakraipęs galvą ir patenkinančiai nusi
šypsojęs, dadėjo: “Po velniais.... Nei 
pats nesitikėjau, kad taip puikiai šis lo- 
šis nusisektų.”

“O jeigu mus kas būtų nutraukęs ant 
judžių filmos, ot, vaikine, būt juoko pub
likai,” pastebėjo dėdė.

Kada jie pradėjo kalbėti, kaip kuris 
jautėsi viename ar kitame momente lo- 
šio laiku, pradėjo veržtis į laisvę iki šiol 
įkalintas juokas. Jų visų trijų kvatoji
mas, tarsi paleisti iš nelaisvės paukščiai, 
skrajojo ore, tupinėjo ant medžių šakų ir

LAISVA

skendo miškelio tylumoj.
Kada visi gerai išsijuokė, dėdė išsi

traukė net iš keturių kišenių po pluoštą 
banknotų ir duodamas visus Džiakiui, 
užsiganėdinančiai pradėjo: “Štai, tu juos 
uždirbai, tai ir turėkis... O kad juodu 
būtumėte matę, visuose plyšiuose tų pi
nigėlių buvo prikaišiota. O svarbiausia 
tai tas, kad davė, padėkavojo, kad paė
miau, ir į ranką dar pabučiavo.”

“Na, o tu, kągi už tai jai davei?” Pa
siteiravo Petrelis.

“Aš? Peržegnojau, palaiminau ir da
viau kryžių palaižyti, tai ir viskas. Tai 
pelningas biznis, nėra ko ir sakyti.”

“Man tų pinigų nereikia,” tarė Džiakis. 
“Tai Petrelio ir Aldonos alga.”

“Man jų irgi nereikia. Kas man iš tų 
pinigų, jei Aldonos nėra!”

“O man jie nepriklauso taipgi. Kas 
uždirbo, tas tegul ir turisi,” jatsakė dėdė.

“Po perkūnų!” sukeikė Džiakis. “Tai 
grįžkime atgal ir atiduokime tai gorilai, 
po velniais! Argi tu, prekaiktas kvaily, 
nei tiek dar nežinai, kad už pinigus ir 
pačią Miss Atlantic City gali įsigyti?”

“Aš ne taip žiūriu į moteris, kaip tu, 
broli Džiaki.-Mano širdyj kruta tik 
vienui-viena Aldona. Patsai gyvenimas 
mudu surišo meilės ryšiais, sujungė 
mudviejų sielas ir aš gyvenu tik dėl jos, 
o jinai dėl manęs.”

“Bet koks išrokavimas tau taip sielo

tis? Juk ji /dar nemirė. Jeigu gyvenimo 
audros judu sunešė, dabar atskyrė, tai 
turėk viltį, kad tos pačios buities audros 
ir vėl judu suneš. Tas gyvenimas užsi
manė su jumis pažaisti, kaip katė su 
dviem peliukėm. Judu ištrukote iš gyve
nimo nagų ir pabėgote vienas į vieną, 
antras į kitą puses. Bet jeigu ji tikrai 
tave myli, o tu ją—būk tikras, kad ir vėl 
susibėgsite. Juk meilė tai toks prakeik
tas padaras, kad mylimas mylimą net ir 
užuodžia. Būk vyras, paimk tuos pini
gus ir važiuojame,” pabrėžė Džiakis.

“Tai pasidalinkime po lygią dalį,” pa
siūlė Petrelis.

“Pinigai tavo ir jeigu neturi kur juos 
padėti, tai nusipirk virvę ir pasikark, po 
velniais!”

Petrelis nieko nesakydamas, susikišo 
pinigus į kelis lygiai kišenius. Džiakis 
paleido automobilį ir nuzvimbė jau jam 
žinomu keliu, Atlantic City link.

Petrelio Sielos Audrai Kiek Aprimus
Petrelio sieloj Aldonos pasiilgimo au

dra iš dalies nors ir aprimo, bet visai 
nenustojo siautus. Jo siela tankiai suvai
todavo, kaip jūra prieš audrą, pravirkda
vo, kaip šiaurys vėjas už lango, pasisuk
davo ilgesio verpetai, bet ir vėl nurim
davo ir švysteldavo staigaus susitikimo 
džiaugsminga prošvaistėlė.

(Bus daugiau)

Puslapis Ketvirtas

Tūkstančiai Ateiviu Būsią 
Išvyti iš Brazilijos

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Tūkstančiai sveti mšalių 
yra suvažiavę Brazilijon 
tik pagal leidimus paviešėt 
šešis mėnesius. Bet leidimų 
laikui išsibaigus, jie vis tiek 
pasilieka Brazilijoj. Tarp 
tokių daug esą žydų.

Brazilijos vyriausybė ža
da leist apsigyvent tik to
kiem iš tų “svečių”, kurie 
susituokę su Brazilijos pilie
tėmis (bei piliečiais), turi 
giminių toj šalyj arba turi 
paskirtą kiekį pinigų banke.

Brazilijos valdovai taip 
pat leisią nuolatai apsigy
vent svečiams profesoriams, 
artistams, profesionalams ir 
mokslininkams. O kitus ke- 
tina išvyt bei deportuot.

Krakow, Lenkija. — Atsi
lankė Vengrijos fašistinis 
diktatorius admirolas Hor- 
thy. Lenkų valdžia pasvei
kino jį 101-nu šūviu iš ka- 
nuoliu. c-

LAISVĖS BAZARAS
4

Tęsis 3 dienas. Kožną dieną bus dailės programa ir šokiai

Penktadienį - Šeštadienį - Sekmadienį

11
Va s a r i o-February

r

Remington Noiseless 
Portable Typewriter

Visiškai nauja rašo
moji mašinėlė su lie
tuviškais akcentais.
Tai puiki dovana “Laisvės” bazare. Apart šios
mašinėlės bus daugybė kitų gerų daiktų, ku
riuos reikės išleisti žemiau jų tikros kainos.

BAZARAS BUS DIDELĖJE SALĖJE IDEAL BALLROOM
151 Knickerbocker Ave. ir kampas Flushing Ave., Brooklyn

m
m

Penktadienį, 11 d. vasario
Bazaras prasidės 6-tą vai. vakare; šokiam grieš 

Mikalausko orkestrą; programą duos Brooklyno Aido 
Choras. Visiem atsilankiusiem bus duodama dovanų 
gražūs sieniniai kalendoriai. Kitais vakarais kalendoriai 
nebus duodami, vien tik penktadienio vakare. Tad no
rintieji gauti dovanų puikų kalendorių, ateikite į ba- 
zarą penktadienio vakare. Įžanga tik 20c asmeniui. 
Ateikite penktadienio vakare, naudokitės dovanų pro
ga ir pigesne įžanga.

Šeštadienį, 12 d. vasario
Bazaras prasidės 5-tą vai. vakare, šokiams grieš 

Retikevičiaus orkestrą, programą duos Lietuvių ir rusų 
garsioji artistų grupė iš Philadelphijos. Jie duos opere- 
tišką programą. Bus šokių, solų, duetų ir dainuos visa 
grupė. Tai bus nepaprastai graži programa. Tai ta pati 
grupė, kuri pernai “Laisvės” bazare sukėlė daug ova
cijų. Įžanga 25c asmeniui, šiemet jie dainuos ir lietuviš
kų dainų, taipgi turės ir stygų orkestrą.

Sekmadienį, 13 d. vasario
Vaikų diena nuo 1 vai. dieną iki penktai valandai. 

Įžanga vaikam veltui. Taipgi bus vaikam duodama do
vanos ir vaikai galės pirktis gerus daiktus nuo 1c ir 
aukštyn. O suaugusiom tai paskutinis vakaras bazaro; 
šokiams grieš George Kazakevičiaus Orkestrą; progra
mą duos Sietyno Choras iš Newark, N. J. ir Pirmyn 
Choras iš Great Neck, N. Y. Tai bus gražus būrys 
svečių iš kitų miestų. Visiem atsilankiusiem bus duoda
ma puiki dovana, kurią paskelbsime vėliau. Įžanga 25c 
asmeniui.

BAZARE BUS DAUGYBĖS GERŲ IR BRANGIŲ DAIKTŲ
Jie visi bus išparduodami už nepaprastai žemas kainas. Naudokitės tąja nepaprastai didele proga.
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Scranton, Pa.
Kaip Scrantono Lietuviai Ren
giasi Prie Minėjimo Lietuvos

N epriklauso mybės

Lietuvių Politikos Kliubas 
viename pastarųjų susirinkimų 
nutarė rengt Lietuvos nepri
klausomybės sukakties minėji
mą. Tam išrinko komisiją ir 
instruktavo ją šaukti visas 
Scrantono ir apielinkės lietuvių 
organizacijas, kad bendrai vi
siems tinkamai prisiruošus prie 
didelio ir sėkmingo apvaikščio- 
jimo Lietuvos nenriklausomy- 
bės, jos 20 metų suKakties pro
ga.

Tai, berods, buvo gražus to 
kliubo sumanymas.

ALDLD 39-ji kuopa viename 
savo susirinkime svarstė ar dė
tis prie to Politikos Kliubo su
manyto darbo, jeigu bus pa
kvietimas. Nutarta dėtis su ta 
išlyga, jeigu ten bus leista kal
bėt ir pažangių sriovių kalbė
tojui. Paskirti atstovai. Lau
kta užkvietimo.

Po kiek laiko, šių žodžių rašė- 
jas patėmijo vietinėje anglų 
spaudoje, kad jau tokis draugi
jų atstovų susirinkimas įvyko 
šv. Juozapo parapijos svetai
nėje, ir net jau tam tikros ko
misijos išrinktos. Vadinasi, 
ALDLD 39 kuopą nekvietė.

Tik vėliau teko sužinoti nuo 
dalyvavusių tame susirinkime, 
kad ten buvo paklausimų, ko
dėl mūsiškė kuopa nepakviesta. 
I paklausimą vienas kvietėjų 
paaiškinęs: “Nekvietėm todėl, 
kad jie nusistatę prieš lietuvy
bę; o gal dabar pasitaisė, tai 
užkviesim.”

Tikėjomės, kad užkvies.
Kiek vėliaus, vėl pastebėjome 

vietinėj anglų spaudoj, kad 
toks pats ir toj pačioj vietoj 
susirinkimas vėl įvyksiąs. Bet 
mūsų kuopa vis nekviečiama.

Bet štai, toj pačioj spaudoj 
vėl pranešama, kad jau šaukia
mas susirinkimas atšaukiamas 
“dėl tūlų priežasčių.”

Kadangi už kelių dienų vėl 
turėjo įvykt Liet. Politikos 
Kliubo (to rengimo sumanyto
jo) susirinkimas, tai ir laukta, 
ką pasakys apie tą visą dalyką 
kliubo skirta komisija savo ra
portuose.

Štai ir lauktas mitingas. Ko
misija duoda savo raportus. 
Vienas komisijos narys rapor
tuoja: “Prisirengimas biskį pa
sikeitė. Vietoj visiems bendrai 
rengti su visokiomis draugijo
mis, dabai* šv. Juozapo parapi
jos kunigas Miliauskas rengia 
pats vienas. Jis ir išlaidas pa
dengs. Svetainę jis jau užė
mė ir laiką pasiskyrė vasario 
20 d., tai yra tą pačią, kurią 
draugijų atstovai buvo pasiėmę. 
Jis kviečia visus dalyvauti.”

Kyla nepasitenkinimas. Vie
ni kitus kaltina. Kaikurie ko
misijos nariai aiškina, kad 
kun. Miliauskas norėjęs ben
drai su visais rengti, bet tam 
priešingas esąs vyskupas ir ku
nigų draugija. Kiti vėl nusi
skundžia, kad ne visi komisijos 
nariai žinoję apie tas permai
nas ir reikalauja, kad vėl bū
tų šauktas draugijų atstovų su
sirinkimas ir ten išspręstas 
klausimas: remt kunigo rengia
mą apvaikščiojimą, ar varyt 
darbą tolyn varde draugijų? 
Balsuojama. Didžiuma prieš 
šaukimą draugijų atstovų kon
ferencijos. Taip ir užsibaigė 
kliubo sumanymas.

Bet už poros dienų ir vėl pra
nešama (spaudoj), kad įvyksta 
draugijų atstovų konferencija 
tam pačiam tikslui, tik jau ne 
šv. Juozapo parapijos svetainėj. 
Būdamas mūsų kuopos delega
tu, nueinu ir aš.

Susirinkimą atidarė Petras 
Pėstininkas, paaiškindamas,kad 
kun. Miliauskas pasitraukė iš 
bendrai rengiamo paminėjimo, 
ir kad jis rengia atskirai. Tai, 
esą, prisilaikant teisingumo ir 
demokratijos, čia reikia iš
spręst: prisidėt prie kunigo 
rengimo, ar tęst toliau pradėtą 
darbą draugijų?

Kalba neprigulmingos para

pijos kunigas Valatka ir nuro
do, kad kun. Miliauskas atstu
mia visas kitas lietuvių srio- 
ves nuo to svarbaus darbo, to
dėl jis ragina šią konferenciją 
rengti atskirai Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą, įimant 
visas lietuvių srioves į tą dar
bą, neišskiriant, žinoma, nei 
ALDLD kuopos.

Ir ši 15-kos draugijų delega
tų konferencija su maža išim
tim, nutarė rengt Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą drau
gijų vardu.

Sudarytas tam komitetas. Bus 
kviesti .kalbėtojais Lietuvos at
stovas Budris ir adv. F. J. Ba- 
gočius. Paminėjimas įvyks va
sario 20 d., antrą valandą po 
pietų, Jermin Hotel svetainėje. 
Bus puiki muzikalu ir vokale 
programa. F. L

Binghamton, N. Y.
Mes čia rengiamės prie ne

paprastų iškilmių. Vasario 12- 
tą, Lietuvių Svetainėj, ap- 
vaikščiosim Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų sukaktį. 
Bus prakalbos, koncertas ir 
šokiai. Kalbės svečias studen
tas, einąs advokato mokslą, 
Keistutis Michelsonas iš Broo
klyn, N. Y. Kaip teko girdėti, 
tai yra gabus lietuvis jaunuo
lis ir geras prakalbininkas.

Be svečio, čia dalyvaus vie
tiniai. Kalbės anglų kalboje 
advokatas B. II. Chernin, ku
ris pereitą vasarą lankėsi Lie
tuvoje. Jis pasakys, ką matė 
savo akimis. Dalyvaus d. Sta
sys Vaineikis, fotografas ir 
dainininkas. O visi nori jį gir
dėti dainuojant. Taipgi mūsų 
jaunuolė Emilija Undrėjūnaitė, 
geriausia pianistė visame mies
te, skambins pianu, šokiams 
grieš Lenardo Girniaus orkes
trą. Visi dalyvaukite. Įžanga 
tik 25c.

Iš ALDLD Delegate 
į B. Frontą.

Wilkes Barre, Pa.
Pavykęs Mitingas

Kaip kitų miestų darbinin
kai, taip ir čia, sausio 30 dieną 
minėjo didžiojo darbininkų 
vado Lenino mirties paminėji
mą. žmonių buvo gana daug, 
— didžiulė Manfield Hall Slau
giau negalėjo sutalpint.

Pirmiausia buvo rodoma pa
veikslai “Mūs Milijonai,” grio
vimas Chinijos miestų per Ja
ponijos plėšikus ir nuskandini- 
mas Amerikos karo laivo “Pa- 
nay.” Ant pabaigos buvo ro
doma taikos paroda, kuri įvy
ko mūsų mieste lapkričio 11 
dieną.

šiam masiniam susirinkime 
vyriausias kalbėtojas buvo 
draugas Bedacht, generalis I. 
W. O. raštininkas. Taipgi kal
bėjo ir Jenny Cooper. Kaip 
prakalbomis, taip ir paveikslų 
rodymu publika buvo labai pa
tenkinta.

Atsikreipus į publiką finan
sinės paramos dėl padengimo 
lėšų, kokių susidarė rengiant 
šį masinį susirinkimą, likosi su
rinkta virš $40.

Šiose prakalbose buvo ne
mažai ir lietuvių; netik parti- 
j iečių arba artimų partijai 
draugų, bet buvo ir tikinčių 
žmonių pasiklausyti. Jau ir 
mūsų apielinkėj tikinti darbi
ninkai pradeda plačiau susi
pažinti su pasauliniais įvykiais 
ir savo pačių gyvenimu.

Šios prakalbos pilnai pavy
ko. Tik gaila, kad policija pa
darė nesmagumo: areštavo 
tuos draugus, kurie rodė pa
veikslus. Bet iš publikos ma
žai kas pastebėjo, nes juos pa
siėmė iš pašalinio kambario ir 
svetainėje viskas ėjo pilniau
sioje tvarkoje. Ten Buvęs.

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.— Liaudiečiai 
atkariavo nuo fašistų stra
teginį kalnų Pena de la Ma
ta, 12 mylių nuo Granados, 
to paties vardo provincijos 
sostines. -

Hillside, N. J.
Dvejos Sidabrines Vestuves

Sausio 30 d. vietos draugai 
ir draugės surengė nesitikėtiną 
pokilį (surprise party) dd. Ur
bonams ir Grigeliavičiams jų 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga. To pokilio su
ruošimui daugiausiai pasidar
bavo draugės V. Raudonienė, 
B. Bilinskienė ir A. Ropienė. 
Jos surengė labai skanius pie
tus.

Pokilio pirmininkas d. J. Ja
kimavičius paprašė besisvečiuo
jančius i& eilės visus pakal- 
bėti-išsireikšti. Buvo visokių 
išsireiškimų, bet daugiausiai- 
duota širdingų linkėjimų jubilė- 
jantams jų vedybinio gyveni
mo sukakties proga. Jubilė- 
jantai žinomi kaipo draugingi 
ir darbštūs žmonės, tai ir lin
kėjimai jiems buvo nuoširdūs 
ir draugingi.

Pokilio pirmininkas iššaukė 
A. žalį pakalbėti apie Ispani
jos kovas ir liaudies herojišku
mą. Draugas A. žalis, palin
kėjęs jubilėjantams ilgo ir lai
mingo gyvenimo, trumpai kal
bėjo apie Ispanijos žū-būtinę 
kovą prieš juodąjį tarptautinį 
fašizmą. Drg. A. žalis kvietė 
svečius ir viešnias paremti ko
vą prieš, fašizmą pinigiškai. Vi
si dalyviai tam pritarė. Tad 
draugė A. Žalienė ir J. Gedvilą 
pasiėmę skrybėles perėjo po 
svečius parinkti aukų dėl Is
panijos nukentėjusių. Auka
vusių vardai: J. Bauba, kaipo 
to vakaro gaspadorius ar, ge
riau sakant, svotas, aukojo $1; 
po 50c: K. Kiznius, J. Ratkus, 
L. Giraitis, M. Gasparaitienė; 
po 25c: J. Urbonienė, A. Gri- 
gelevicienė, J. Sulčiuvienė, J. 
Jakimavičius, M. Putinas, A. 
žalis, A. Zabarskienė, J. 
Arlauskas, Tamošiūnas, J. 
Vasilius, O. Jankauskienė, 
U. Jonušienė, H. Kudirkie
nė, N. Pasinkienė, B. Bajoras, 
P. Balčiūnas, K. Janužis, G. 
Kudirka, A. Žalienė, J. Gedvi
lą; K. Jucius 22c. Smulkesnių 
aukavusių vardų nerašau. Vi
so surinkta $9.25. Visiems au
kavusiems Ispanijos nukentė
jusių vardu tariu ačiū.

Ten Buvęs.

Minersville, Pa.
Simpatiškas Aplankymas 

Gero Pažįstamo
Sausio 23 d. susidaręs būre

lis draugų ir draugių nusitarė 
aplankyti savo pažįstamą, ku
ris arti 2 metai laiko kaip ta
po užgautas paralyžiaus. Jis 
buvo nustojęs kalbos, taip pat 
sužalota viena pusė kūno; bet 
ligoninėj gydytojams pavyko 
šiek-tiek atitaisyti, nors nepil
nai sugrąžino kalbą ir gali pa
vaikščioti. Jįs yra Abekas Kli
mas.

Sveikas būdamas, d. Klimas 
visuomet sulyg savo išgalės rė
mė progresyvį judėjimą ir da
lyvaudavo jų parengimuose, 
nors pats buvo tautiško nusista
tymo. Tad šitas progresyvių 
drąugų aplankymas jo suteikė 
jam daug džiaugsmo, kad jo 
neužmiršta!

Besikalbant, besilinksminant 
kilo sumanymas atžymėti tą at
silankymo svarbą. O atžymė- 
jimo svarba didžiausia, tai su
dėjimas kiek aukų Ispanijos 
kovojantiems liaudiečiams prieš 
fašizmą. Aukų sudėjo $2.50. 
Aukavusių vardai: A. Kazake
vičius 50c; po 25c: V. Rama
nauskas, A. Ragutskiene ir M. 
Deltuvienė; M. Valaitienė 10c; 
pats A. Klimas paaukavo $1.15.

Tiesa, auka nedidelė, bet sa
vyje turi didelę reikšmę. Pa
ėmus pavyzdį iš to, jeigu visi 
susipratę darbininkai prie kiek
vienos progos pasilinksminimo 
tą padarytų, tai atliktų didelę 
klasinę darbininkų užduotį.

Aukautojai užsįtarnauja žy
mios pagarbos už tai.

Sausio 28 tapo suorganizuo
tas 2-ras vienetas Komunistų

Partijos vien iš lietuvių. Gau
ta 12 narių. Sekcijos organiza
torius 9 aplikacijas užtvirtino, 
o 3 pasiliko iki sekančio susi
rinkimo, nes tie draugai dėl 
tam tikrų asmeniškų aplinkybių 
negalėjo pribūti į susirinkimą, 
todėl organizatorius negalėjo 
patikrint jų aplikacijų.

Sekcijos organizatoriui ati
darius susirinkimą, išrinkus 
pirmininką ir sekretorių, leista 
pasiaiškinti nariams, kodėl yra 
reikalingas antras KP lietuvių 
vienetas. Išdiskusavus ta klau
simą, prirodžius jo reikalingu
mą, organizatorius su tuo su
tiko. Tik išaiškino, kad antras 
vienetas, kuris susitvėrė vien 
iš lietuvių, negali būti kaipo na- 
cionalis, atsiskyręs nuo Parti
jos; jis turi būti tarptautinis, 
po direktyva KP. Vien tik ta 
išlyga, kad susirinkimai bus ve
dami lietuvių kalboj, kad būtų 
prieinamiau išaiškinti-išdisku- 
suoti teoretiniai uždaviniai 
tarptautinėj Komunistų Parti- 

] joj. Sekcijos organizatorius nu
rodė, kaip mes turim būti drau
giški su senuoju vienetu, kur 
bus reikalas jiems pagelbėt, tu
rim pagelbėt įr būt vieni j. ki
tiem draugiškais. Tokia takti
ka yra Komunistų Partijos.

Su tais visais paaiškinimais 
pilnai sutikta, ir draugai sau 
pasibriežė, kad greitu laiku vie
netas padvigubės. Geras reiš
kinys !

Išrodo, kad tai viena svar
biausių užduočių bus atlikta 
tarp minersvįl liečiu. Liekasi 
atdaras kelias senajam vienetui 
dirbti tarptautiniai, traukti ba
rius į KP eiles visų tautų. ’ O 
antram, nau'jam vienetui — 
traukti prie savęs lietuvius. 
Nors, tiesą pasakius, jau lietu
viai apsenę, nėra taip gabūs 
milžiniškus darbus nuveikti, bet 
visgi yra ganėtinai viduramžių, 
kurie kaip tik tinkami savo 
klasės reikalams ginti. Tie vi
si stovėjo ant pusiaukelio. Nau
jasis vienetas stengsis kiek ga
lint tą spragą užpildyt.

Dabar liekasi minersvillie- 
čiams vienas iš svarbiausių už
davinių, tai surasti būdą, kaip 
prieiti prie jaunuolių ir juos 
įtraukti į‘klasinį judėjimą. Ši
ta užduotis svarbiausia, bet ir 
gana sunki. Ar pavyks mums 
tai atlikti? Nors mes jaučia
mės neganėtinai kompetentiški 
tam darbui, bet visgi sieksimės

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1043 
Coney Island Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
ELLIOT ARLUCK. THEODORE HARRIS 

AND FANNIE MENDELSON 
(Foster Delicatessen and Rest.)

1043 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 247 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK MARKIEWICZ
247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PATERSON, N. J.

ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, 13 d. vasario, 2 vai. 
po pietų, Bakanausko Svet. Visi na
riai malonėkite atsilankyti, nes gau
site svarbią knygą, “Kelias į Naują 
Gyvenimą.” Kviečiame ir naujus na
rius! — Sekr. P. Sakat. (32-33)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, vasario 9 d., LDP Kliube, 
408 Court St. Pradžia 7:30 v. v. 
Draugės ir Draugai! Šis susirinkmas 
bus labai svarbus, nes užbaigus su
sirinkimą bus skaitoma labai svarbi 
sveikatos klausimu paskaita “Mūsų 
Kūno Parazitai.” Skaitys LDS 3-čio 
Apsk. Sekretorius, drg. J. Gužas iš 
Brooklyno. Prašome nesivėluoti. At
siveskite ir savo draugus bei pažįs
tamus. — Sekr. V. K. Sheralis.

(32-33)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Jkve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

Dr. Herman Mendlowitz i
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y,

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1--3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

prie to. J. Ramanauskas.

Miami, Florida, vas. 7.— 
Numirė H. S. Firestone, au
to gumų kompanijos pirmi
ninkas.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
pairusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prisųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON 

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parčm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausią kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jolly Rolls.

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

o
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LAISNIUOTAS GRABORIUS |

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. <|>

* I
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- ♦
damos mylimiems pašarvoti dovanai <|>

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043 >

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

<♦>

<♦>

LIGOS

CHRONIŠKOS 
GYDOMOSl

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJŲ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ii 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadieni

9 A. M. iki 3 P. M.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.
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Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkitės į “Laisvės’’ ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

Į>

<♦>

<|>
<J>
t
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Fosteris Sugrįžo 
Iš Europos

Pirmadienį, laivu Queen Ma
ry, sugrįžo iš Europos Ameri
kos Komunistų Partijos nacio- 
nalis pirmininkas William Z. 
Foster. Jį pasitiko Kom. Parti
jos vadai.
Francijos Komunistų Partijos 
Kongrese, 
taipgi matė istorišką atidary
mą Aukščiausiojo Sovieto posė
džių Maskvoj.

Fosteris dalyvavo

įvykusiame Aries,

Išdykusius Pačios” 
Vakacijos

Pusėtinai ilgą ir pasekmingą 
padarius maršrutą su komedi
ja “Išdykusi Pati,” veikiausiai, 
Lietuvių Liaudies Teatro gru
pelė, vadovaujama Jono Juš
kos, gaus trumpas vakacijas. 
Pabaigtuvės maršruto buvo pe
reito nedėldienio vakarą, Eli- 
zabethe. Suvaidinta komedija 
gana sklandžiai; komplimen
tai iš publikos buvo šturmingi; 
bendras publikos nuosprendis 
— pasiteiravus po vaidinimui 

pas daugelį pavienių — sim
patizuojantis vaidintojams ir 
pripažįstantis komediją tinka
mesne, negu iki šiol jie esą 
matę bent kokius lietuviškus 
vaidinimus.

Nužudytoji Pora Buvus Mirė K. Petrikienes
Aukos Raketieriy Motina

f Kardinolo Paroda Ne 
Priešams Taikoma

MASPETH, N. Y.
Šį ketvirtadienį, vasario (Fe

bruary) 10, 8 vai. vak., Za- 
belskio Svetainėj, ivy?;s ALD 
LD 138-toš kuopos mėnesinis 
susirinkimas.

Visi nariai širdingai kviečia
mi dalyvaut.

Kp. Sekret.

Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Laike vaidinimo publikos 
buvo pilna Lietuvių Svetainė; 
bendrai paėmus, ši pramoga 
elizabethiečių skaitoma pilnai 
pasisekusia. Vaidintojus eliza- 
bethiečiai labai širdingai pa
vaišino, o skirstantis į namus, 
ir lauke pradėjus smarkiai ly
ti, elizabethiečiai savo auto
mobiliais vaidintojus atvežė į 
traukinio stotį. Už tai jiems 
nuo vaidintojų ačiū!

Beje, nors šiuo tarpu su
tartų užkvietimų su “Išdyku
sią Pačia” neturima, vienok 
vaidintojai pilni energijos ir 
pasiryžimo dar ir toliau marš- 
rutuoti su virš minėta kumedi- tur 
ja. Svečias.

Sekmadieni rastoji automo- 
biliuje nužudyta meilužių po
ra, Christina Oliveri, 24, ir An
thony Durante, 42 metų, sako
ma, esą aukos ne meilės kerš- 
tinčių, kaip iš syk buvo many
ta, bet raketieriy, kurių pa
saulyje Durante buvęs žymi fi
gūra,

Durante buvo vedęs ir tėvas 
poros kūdikių, Oliveri — taip 
pat. Durante buvęs daug kur 
žinomas, kaipo švaistytojas pi
nigų ir visuomet aplink save 
turėdavęs būrį moterų, Olive- 
rienė buvo viena iš jų. Jos vy
ras jau žinojęs apie jos santy
kius su Durante ir dėlto pir
miausia buvo nuožiūra ant vy
ro ir jo giminių ir draugų, 
taipgi ant Durantės žmonos 
giminių. Po apklausinėjimo 
daugybės asmenų, prieita prie 
išvados, kad Durantę nudėję 
jo konkurentai iš požemio pa
saulio ir kad Oliverienė užsi
mokėjo gyvastimi dėlto, kad 
.jinai matė žudystę ir būtų ga
lėjus būti liudininke prieš žu
dei kas.

Jų lavonai rasta autom;obi- 
liuje prie Shore Rd. ir 92nd 
St. Automobilius ten stovėjęs 
keletą dienų, bet nieks į jį ne
kreipė atydos. James Hawkes, 
15 metų vaikas, sekmadienį 
vesdamas savo šuniuką pasi- 
bėginėt, pastebėjęs du vyrus 
žiūrint pro langą į automobilių 
ir po to greit nubėgant šalin. 
Vaiką paėmė žingeidumas, jis, 
pribėgęs, irgi pažvelgė pro 
langą ir suprato, kad ten kas 
negero. Jis pašaukė gretimo 
namo prižiūrėtoją, o šis — po
liciją.

Kadangi ant abiejų nužudy
tųjų kaklo rasta užnerta vir
vė, tad iš karto buvo manyta, 
kad jie pasmaugti, bet pada
rius skriodima surasta, kad 

l 7
jiedu pirmiau buvo primušti ir 
paskui dabaigti smaugimu. 
Taipgi jų kūnai jau buvę išlai
kyti keletą dienų kur nors ki-i 
_„r ir tik vėliau atvežti ir pa
likti rninėtoj vietoj.

dieną, plaučių 
Ona Jankaus- 
pas savo duk- 
kaime, Lietu-

Sausio 17-tą 
uždegimu, mirė 
kienė, gyvenusi 
terį Subačiškių 
voj.

Velionė išaugino 8 dukteris 
ir 1 sūnų. Dvi jos .dukterys 
yro mokytojom, viena —• aku
šerė. Viena duktė, K. Petrikie- 
nė (dr. A. Petrikos žmona) 
gyvena Brooklyne ir daug vei
kia lietuvių visuomeniškam 
darbe. Ji yra viena iš žymiau
sių lietuvių moterų Amerikoje.

K. Petrikienės tėvas, kurio 
ji per 20 metų neturėjo lai
mės matyt, mirė 1933 metais. 
Jausdaųia tą dvigubai skaudų 
nuostolį, jinai nusprendė bū
tinai pamatyt motiną ir ją ap
lankė apie 3 metai atgal. K. 
Petrikienė visuomet palaikė su 
tėvais glaudžius ryšius. Nors 
jos motina gyveno ūkyje, skai
tėsi prie pasiturinčių ūkininkų, 
tačiau ir jai, kaip ir didžiumai 
Lietuvos ūkininkų, daug ko 
stokuodavo. Dėlto ne kartą 
užėjus pas K. Petrikienę ras
davau ją siuvant motinai suk
nelę, kurios motinai teikdavo 
patogumą ir džiaugsmą. Kaip 
pranešama laiške, velionė ir 
palaidota su dukters siūtomis 
amerikoniškomis suknelėmis.

širdingiausia užuojauta d. 
K. Petrikienei šiuo liūdnu mo
mentu. E. V.

Darbininkų spaudos kores
pondentas Frank Flaherty ap
lankė kardinolo Hayes remiamą 
katalikų parodą Centre Kliube, 
neva taikomą prieš krikščiony
bės priešus ir atrado, kad ji 
parodo štai ką:

Užgiria Franco žiaurybes ir 
pasmerkia Ispanijos liaudį, ku
ri didžiumoje yra krikščioniš
ka, bet kovoja už demokratiją, 
prieš fašistą Franco.

Atakuoja darbininkus, kurie 
kovoja prieš atleidinėjimą iš 
darbų ir stoja už palaikymą W 
PA projektų.

Priešinasi studentų streikams 
ir demonstracijoms už taiką.

Priešinasi organizuotiem dar
bininkam ir jų vadovybei.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLI) 55 kp. susiirinkimas įvyks 
trečiadienį, 9 d. vasario, 8 v. v., ša- 
palo-Vaiginio Svet., 147 Thames St. 
Visi nariai dalyvaukite ir atsiveski
te naujų narių. — Selrr. P. V.

(32-33)

MASPETH, N. Y.
šį ketvirtadienį, vasario (Februa

ry) 10, 8 vai. vak., Zabelskio Svetai
nėj, įvyks ALDLD 138-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Visi nariai 
širdingai kviečiami dalyvaut. — Kuo
pos Sekr. (33-34)

EAST NEW YORK
LBS 13-tos kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 9 vasario, 8 vai. 
vakaro, Kiburio Svetainėj. Visi na
riai būtinai dalyvaukite. — Valdyba.

Daugiau Dovany “Laisves” Bazarui
Šiomis dienomis Brooklyne 

ir už jo sienų jaučiamas dide
lis sujudimas, nes “Laisvės” 
bazaras jau prasideda už po
ros dienų.

Bazaras įvyks penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį šią 
savaitę, tai yra 11, 12 ir 13 
vasario, Idea) Ballroom, Kni
ckerbocker ir Flushing Avės., 
Brooklyne.

Kadangi pradžia jau užma
toma, tai ir dovanos pradėjo 
ateidinėt ne dienomis ir va
landomis, bet minutėmis, štai 
tik pusdienio daviniai:

DOVANOS PINIGAIS
Paul Krikščius, Hartford, 

Conn., $10, atsiuntė nuo seka
mų, po $1: M. Pilkauskienė, M. 
Margaitienė, O. Ruzinskienė, 
A. Barnatienė, O. Visockienė, 
R. Gailunienė, A. Ramanauskie
nė, J. Saurusaitienė, M. Juš
kienė, M. Krikščiūnienė.

Su pagarba,
Povilas Krikščius.

ALDLD 20 k p. Moterų Sky
rius, Binghamton, N. Y., $5.

Brooklyniečiai: Grand Chair 
Corp., $1, Chas Brown, $1, 
Max Rothfield, $1, J. Kalvai
tis, $2, draugai Jesaičiai po 
50c, Uršulė Bernotienė, $1, A. 
Mockevičius, $1, Jos. Rinkes, 
50c ir Anthony S. Snirpūnas, 
40c.

DOVANOS DAIKTAIS
Viena gera “Laisvės” rėmė

ja iŠ Pittsburgho prisiuntė 2 
pagalvių užvalkalus ir vieną 
pagražintą užklodę.

II. Weinstein 2 bon- 
Hochberg Liquor

E. Simans (Dr. Simans mo
teris) iš Clevelando prisiuntė 
sekančius dalykus: “Eye len
ses polish,” “jewel box with 3 
strings of pearls,” “food gra
ter,” 18 “cloth (hand made) 
pot holders,” ir “fancy pil
low,” I “coffepot,” “muffin 
pan,” 1 “song sheet,” “1 cock
tail shaker and. a small vase.”

Per drg. Bernotą, brookly- 
nietj, sukolektuota: Nuo Ši
manskio ir Petkausko, Virgi
nia Ham; S. Masiulis, bonką 
degtinės
kas vyno;
Store, 1 pt. degtinės; šapalas- 
Vaiginis, 2 kvortas vyno ir 1 
kvortą degtinės; Florence Po- 
vilaitienė, staltiesę ir Anna 
Milford, šalikutį.

Drg. Alekas Velička, brook- 
lynietis, padovanojo “Pirate 
ship made as an electric 
lam.p” ir mandoliną.

Per drg. Petkienę ir Depsie- 
nę: nuo X. Strumskis 1 qt. de
gtinės; J. Kraučiunas, plaukų 
toniką; Manhattan Liquor 
Store, 2 bonkas vyno; Fresh 
Farms Dairies, Inc, “farm 
products,” L. Levine “groce
ries” ir S. Masiulis, degtinės 
bonką. Bazaro Komisija.

Buvusiojo sąskaitų komisio- 
nieriaus Blanshard’o surinktais 
daviniais remiantis vedama ty
rimas, dėlko paliuosuojama iš 
ligonbučių įtakingi kriminališ- 
ki bepročiai.

GARSINKITĖS SAVO BIZN| 
DIENRAŠTY J "LAISVĖJE”

dau- 
žmo- 
svar-

Visų Reikalas
Važiuotės nelaimės vis 

gėja dėlto, kad daugelis 
nių nesupranta saugumo
bos iki nelaimės nepaliečia 
juos ar jų saviškius. Nors po
licijos departmentas turi va- 
dovaut važiuotės nelaimių ma
žinime, tačiau būtų tuščia ma
nyt, kad viena grupė išris šią 
painią problemą. Tam reikia 
kiekvieno asmens kooperaci
jos. Trafiko Stotis “K.” *

BROOKLYN, N. Y.
Am. Liet. Darb. Literatūros Drau

gijos 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, 10 d. vasario, 
8 vai. vakaro, “Laisvės” Svetainėj, 
419 Lorimer St. ‘ Draugai prašomi 
visi atsilankyti ir kurie dar nepasi- 
mokėjote už 1937 m., ateikite pasi- 
mokėt ir atsiimti naujų knygų “Ke
lias į Naujų Gyvenimų,” parašytų 
drg. A. Bimbos. Prašomi ir ne na
riai ateiti prisirašyti prie šios lie
tuvių kultūrinės draugijos. Mokestis 
maža, tk $1.50 į metus, o knygų gau
sit kelis sykius įmokėtų pinigų ver
tės. Kp. org. G. W.

" (33-34)

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe

cialist masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAI

Paraše R. Mazara

(2)
(3)

(4)

(5)

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:
Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę 

ir laisvę. '
Kas kovojo prieš lietuvosnepriklausomybę?
Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos 

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai 
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių 
laisvę dabar?

Knygelė nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kurie reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

JSIGYKIT ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisves 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui^

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutes kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.

Siųskit užsakymus tuojau.

427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y,

Tūkstančiai pasieki palengvi
nimo gčllrnų ir skausmų nuvar- 
gintuos* muskuluose su keliais 

išsitrynimais.

PAIN-EXPELLERIS 
su “Inakro” vaisbaženkliu yra 
ll\ naudojama s per 70 metų.

WORLD FAMOUS

LINIMENT

[I PAIN-EXPELLER 1

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

DABAR RODOMA
Sovietų Puikiausias Judis 

“BIROBIDJAN” 
(“A Greater Promise”)

Prieinamos Kainos—Rodoma be pertraukos
New Broadway Theatre 

246 Broadway, Brooklyn 
Near Marcy Ave. Station

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamų kainų 

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

l &>Mtfa<i!
COOK and HEAT Without Co a _ 
In Your Present T wood 4'
glove or Furnace— 

OTTER — CHEAP-
ER —No A*hea or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST.
COOKS AMLAL

FOR LESS
Beat* any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect pcr- 
fortnanc*. Burn* cheap oil a new f|;'0T|n70 
w»y. without pre-generating Any STOVI 
or clogging up. Quick intense RAHOl.r 
be»t by Simple Turn of Valve, sukhac* 
It ends drudgery and dirt of Quick HEAT at 
coal or wood; cut* fuel bills In Turn of Valvot 
half, pays for Itself quickly by what IT SAVES.

DUANE phone for free rrlvNC DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in Retting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing "HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL 
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550 
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE 
Williamsburg 

335 UNION AVENUE
Maspeth

63-82 72nd PLACE

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

GARSINKITĖS ‘LAISVĖJE

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos .ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 
bravorų alus iF 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

18 *enų padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javu* sudarau *u ame
rikoniškai*. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju (vairiom 
•palvom.

Jonas Stokes
512 Marion St., karnp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

OPEN DAY AND NIGHT

Vapor Room, Turkish ’ Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night ■ ** 
Saturday Night 75c

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. mTfor gents.




