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Kiekvienas “Laisvės” 

skaitytojas praš omas 
gaut bent po vieną 

naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

No. 8 Telefonas STagg 2-3878.

N. Yorko Majoras Ko-

atplėšta nuo Lie- 
“kova dar neuž-

pasak spaudos
Neumanui yra

Barcelona, Ispanija.—Re
spublikiečiai, užėmę Azua- 
ga miestą, žygiuoja vis pir-

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI
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KRISLAI
“Kova Tik Pradėta...” 
Pa tri jotai.
Kas Jie?
Uruguajiečių Menininkė.
Philadelphijoj.
A. J. Smito Atsiminimai.

Rašo R. Mizara

Po Klaipėdos krašto seime
lio rinkimų, arklių daktaras 
Neumanas šitaip pasakė:

“. . .mes turime vieno ne
užmiršti : mes kovos nepa
baigėme, o esame tik jos 
pradžioje. Sunki kova dar 
prasideda...”
Kitais žodžiais, Neumanas 

turi galvoj tai, kad Klaipėda 
dar vis nėra 
tuvos, todėl 
baigta. ”

Lietuviai, 
pranešimais,
niekas daugiau, kaip tik prie
šai !

Taigi Klaipėdos kraštas te- 
besiranda baisioj padėty. Tą 
atvirai pasako hitlerininkai.

—o—
O štai kokių Lietuvoj lie

tuviškų patrijotų esama :
“Grupė piliečių padavė vi

daus reikalų ministeriui prašy
mą, kad jų lietuviškos pavar
dės būtų pakeistos į lenkiškas 
ir pasuose užrašyta, kad jie 
lenkai.”

Taip rašo Kauno spauda.
Ar ne bus tik tie patys pa

triotai, kurie pereitų metų 
kovo mėnesio dienomis bėgo į 
“Pochodnios” raštinę prašyda-, 
mi prilipti juos nariais? Jie I 
buvę lenkai. . . kadangi tuo
met Smigly-Ridz buvo pasi- 
mojęs Kauną pulti. Tie žmo
nės — tautininkų partijos na
riai, žymūs valdininkai. Vei
kiausiai, ir šitie patrijotai yra 
tautininkai. Jie turbūt ką 
nors jaučia.

“L. ž.” teisingai pastebi:; 
“Šiandien ‘lenkas,’ ryt ‘lietu
vis’ ... ir tt.

—o—
Montevideo mieste (Uru- 

guajuj), kaip rašo “Darbas,” ( 
p-lė Aldona Cibulskytė nupie-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Sausio (

“BEVEIK SUSTABDYTAS” GABENIMAS 
JAPONIJAI ORLAIVIU IR BOMBŲ

IŠ JUNGTINIU VALSTIJŲ

ISPANUOS RESPUBLIKIEČIAI GRESIA 
NUKIRST FAŠISTU SUSISIEKI

MUS PIETŲ VAKARUOSE
USA Ginklij Biznis per Metus 

Antra Tiek Pakilo
Washington. — Ameri

kos valstybės ministerija 
praneša, kad nuo pernai 
lapkričio mėnesio jau “ap
sistojęs” gabenimas oro 
bombų, lėktuvų ir jų dalių 
iš Jungtinių Valstijų į Ja-

Japonija pernai pirko ka
rinių reikmenų iš Amerikos 
už $9,241,282; Chinija už 
$9,180,800; Anglija $29,- 
611,797; Argentina $7,219,- 
883; Francija $6,446,849, ir 
tt.

Iš Leridos Apylinkių Pasi
traukė Puikioj Tvarkoj

u uiig uiiiA u. v ciiouAjiį į ėja* • ją • j

poniją. Pasirodo, jog ta V0J3 UZ DaUgiaU LeSlJ
ministerija dar liepos mė
nesį išsiuntinėjo perspėji
mus visiem 
kantam šioj 
perspėjimuose sakė, kad 
valdžia yra “stipriai nusi
stačius” prieš lėktuvų par
davinėjimą toms šalims, 
kurios oro bombomis žudo 
nekariškius gyventojus; ir 
esą Amerikos vadžia tik 
“su dideliu apgailestavimu” 
toliau sutiktu duot leidimus 
vežt iš Amerikos lėktuvus 
tokiom šalim.

Visi amerikiniai lėktuvų 
fabrikantai paklausę to sa
vo valdžios persergėjimo, 
apart tik “vienos žymios iš
imties.”

Bet “pagal pirmesnius” 
kontraktus dar ir lapkričio 
mėnesį buvo išgabenta 

šė Miko Petrausko, dr. Vinco į^500,000 vertės orlaivių ir 
Kudirkos ir Juliaus Janonio ŲŲ dalių į Japoniją. O iki 
paveikslus ir paaukojo tiru- lapkričio pabaigos Japoni- 
guajaus Lietuvių Kultūros ir 
Meno Klubui.

Paminėtoji panelė 
Uruguajaus Nacionalę 
Mokyklą.

Paveikiai, sakoma, 
kai nupidsti.

Pasirodo, kad neužilgo 
guajiečiai lietuviai turės 
taus masto tapytoją.

Viešiem WPA Darbam

lanko 
Meno

meniš-

uru- 
pla-

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį šių žodžių rašytojui te
ko būti Philadelphijoj. Sek
madienį įvyko platus mūsų 
veikėjų susirinkimas įvairiems 
bėgamiems judėjimo darbams 
apsvarstyti.

Šis mitingas man patiko: 
jis buvo tikslus ir draugiškas; 
be asmeniškumų, ko 
draugus philadelphiečius 
niau niekad netrūkdavo.

pas
se-

i
^.1

lėktuvų zfftbri- 
šalyj; Į tuose

ja pernai gavo 9 milionų 
dolerių vertės lėktuvų ir jų 
dalių iš Jungtinių Valstijų.

1937 m. iš šios šalies bu
vo išvežta ginklų ir amuni
cijos į užsienius už $45,076,- 
317, o 1938 m. jau už $94,- 
209,532.

Gyvas Kepamas Kalinys 
Bandė Pasikart

Philadelphia, Pa. — Ka
linys Holmerburgo kalėji
mo, Stanley Martin liudijo 
teismui, kaip to kalėjimo 
antrasis viršininkas F. A. 
Craven kepino kalinius 
streikavusius badavimu, ir 
kokias pragarines kančias 
jie kentėjo kalėjimo urve,

Washington. — Kongre
so lėšų komisija svarsto 
prezidento Roosevelto rei-1 
kalavimą paskirt dar $825,- 
000,000 viešiem WPA dar
bam iki vidurvasario.

Amerikos miestų majorų 
konferencijos pirmininkas 
La Guardia, New Yorko 
majoras, kalbėdamas tai 
komisijai, parodė, jog rei
kėtų skirt $915,000,000 tam 
tikslui, ir persergėjo: jeigu 
“jūs perdaug būsite taupūs 
(šykštūs) dabar, tai paskui 
turėsite skirt antra tiek 
daugiau bedarbiams šelp
ti.”

Amerikos Darbini nkų 
Susivienijimo p i r mininkas 
D. Lasser ir CIO bedarbių 
atstovas R. Hetzel reikala
vo $1,050,000,000* WPA dar- 

ibam iki vidurvasario.
Republikonas lėšų komi

sijos narys John Taber už- 
reiškė, kad jis priešingas 
bet kokių valdžios pinigų 
skyrimui viešiem darbam. 
Woodrum, tos komisijos 
pirmininkas, ir kiti atga
leiviai demokratai ir repub
likonai stengsis } nukirst 
bent $200,000,000 nuo pre
zidento Roosevelto reika
laujamos pašalpiniams dar
bams sumos.

! FELIX FRANKFURTER
Harvardo Universiteto profesorius, žymus visuo
menininkas ir mokslininkas, kurį prez. Roosevel
tas paskyrė šalies Vyriausio Teismo teisėju. Prieš 

jį yra nusistatę reakcininkai.

Amerikos Ambasado
rius Stebisi Nauju 
Chinijos Vieškeliu

London.— Jungtinių Val- 
tijų ambasadorius Chinijai,ATŽAGAREIVIAI ŠAUKIA “TARDYT PROFESO

RIŲ FRANKFURTER!, PREZ. ROOSEVELTO 1 ‘8
PASKIRTĄ Į ŠALIES VYRIAUSIĄ TEISMĄ I pravedė 'puikų vieškelį 1,-1

Washington. — Teismiš
ka senato komisija šaukia 
profesorių Felixą Frank
furter į k a m a n t inėjimą. 
Prezidentas R o o s e v e Itas 
šiomis dienomis paskyrė 
Frankfurter} į teisėjus ša
lies Vyriausio Teismo. O 
pustuzinis Roose velto val
džios priešų pareikalavo, 
kad senatinė komisija iš
kvostų prof. Frankfurter^, 
ar jis tinka į vietą aukš
čiausiame teisme.

Kongresmaųas Dies, gal
va neva “tyrinėjimų” prieš- 
amerikinių judėjimų, ir tū
li kiti atgaleiviai kongres- 
manai ir senatoriai priešin-

400 mylių ilgio iš Chun- 
iki Burmos, 

Indi- 
. — A m b a s a d o r i us 

Johnson staptelėjo Londo
ne, grįždamas į Jungtines 
Valstijas pranešt preziden- 
Rooseveltui apie dalykų ei-

myn Estremaduroj, pietų 
vakaruose; užimtas pozici
jas jie gerai aptvirtina./Jie 
stengsis ypač perkirst fa
šistų susisiekimus tarp Se- 
villės ir generolo Franco 
valdomo ploto į šiaurius.

Fašistai skubotai siunčia 
maurus iš Ispaniškos Mo- 
rokkos į šį frontą prieš re- 
spublikiečius.

Šiaur-rytiniame, Katalo- 
nijos fronte respublikiečiai 
stebėtinai geroj tvarkoj ir 
nieko nepalikdami pasi
traukė iš Leridos apylinkių, 
kaip rašo N. Y. Times ko
respondentas.

R e s p u blikiečiai telkiasi 
ofensyvai prieš fašistus Seo 
de Urgel srityje, 20 mylių 
nuo Franci jos sienos.

gi profesoriui Frankfurte- king miesto 
riui, kaipo liberalui, pažan- Rytinėje Angliškoje 
giam demokratui, gynėjui1 J°Je- 
darbininkų pilietinių teisių, 
ir dargi žmogui žydų tau
tos.

Teismiška senato komis!- seną Chinijoj.
ja statys prof. Frankfurte- 
riui, be kitko, tokius klau
simus: Kaip tamsta žiūri I 
j prezidento Roosevelto plarl 
na perorganizuot Vyriausią 
Teismą? Ar, tamstos su- 
pratimu, Vyriausias Teis- mais 
mas turi konstitucinę teisę ran^U darbu,
atmest įstatymus, kongreso 
išleistus ir prezidento pasi
rašytus? ir tt.

Tom Mooney Jau Strei- Roosevelto Priešininkai 
“Tampys” Jo Paskirtus 
Naujus Ministerius

ko Pikieto Eilėj; Au
koja Kovos Fondui

Pats Johnson automobi- 
• i liu pravažiavo visu ilgiu to 

vieškelio.
Medžiagos vieškeliui bu

vo vežamos jaučių traukia- 
vežimais; akmenys 

‘ , o
vieškelis buvo lyginamas 
didžiais volais, iškirstais iš 
kalnų uolų.

Tas vieškelis pravestas, 
kad Chinija galėtų gaben
tis ginklus ir amuniciją, iš 
užsienių pristatomus j 
m a. >

Bur-

EXTRA!
Londono Bedarbiai su Pa
nieka Išlydėjo Chamberlai

ną pas Mussolinį

London, saus. 10. — Be
darbiai, padarė smarkią de- 
monstracij ą g e 1 e ž i n kelio 
stotyje, prieš Anglijos mi- 
nisterį pirmininką Cham- 
berlainą, išvažiuojant jam» 
pas Mussolinį. Demonstran
tai niekinančiai baubė ir 
šaukė prieš Chamberlainą; 
ir tuo tarpu prasta kumele 
užkinkytas vežimas atvežė 
grabą kaip ženklą, kad turi 
išnykt Chamberlaino val
džia. Policija buožėmis ap
kūlė nemažai demonstran
tu. £

Beje, d. A. J. Smitas para- kuris buvo “raudonai įkai
šė savo atsiminimus iš gyve
nimo ir veiklos t Argentinoj. 
Tai įdomus skaitymas.

Reikia atsiminti, kad d. Smi
tas buvo areštuotas per 1905 

sėdėjo 
kur 
Lie- 
vei-

d r g. 
didelis

tintas.”
Keturi kaliniai buvo mir

tinai sukepinti, kada vasa
ros karščiuose buvo aklinai 
uždaryti to urvo langai' ir 
durys, o radiatoriai įkaitin
ti iki aukščiausio galimo 
laipsnio.

Pats Stanley Martin, ne
iškentėdamas baisaus karš-

metų revoliuciją, ir 
tam pačiam kalėjime, 
Kapsukas ir kiti tų laikų 
tuvos social-demokratijos 
kėjai.

Argentinoj, savo laiku,
Smitas taipgi buvo
darbininkiško judėjimo pilio- čio ir troškulio, bandė pa- 
rius lietuviuose. Jį dar ir šian
dien draugai ten atsimena, 
kaipo draugą Šmulkštį.

Paminėtuosius jo atsimini
mus spausdinsime, kai pasi-- 
baigs apysaka “Raistas.”

sikart, bet vos atsistoda
mas vėl krito.

K a lė j i m o v i r šininkas 
Craven uždraudė gydyto
jams eit pagelbon tiem kan
kiniam, kaip liudija sargy
binių sardžentas Hart.

Apsiniaukę ir šalčiau. — 
N. Y. Oro Biuras.

Milan, Italija. — Du as
menys išmesti iš fašistų 
partijos už draugiškumą

Lenkija Stiprins Savo 
Ryšius su Francija?

V a r š a v a. — Lenkijos 
spauda rašo apie reikalą 
stiprint Lenkų ‘ ryšius su 
Francija; sako, tatai duotų 
Lenkijai tvirtesnę poziciją 
santikiuose su Vokietija ir 
padėtų išlaikyt “lygsvarą” 
galios tarp Sovietų ir Vo
kietijos.

Lenkų laikraščiai storai 
pabrėžia svarbą Franci j ai 
artimų ryšių su Lenkija ir 
tvirtina, kad be Lenkijos 
bendradarbiavimo tai, gir
di, Francija būtų “išspir
ta” iš Rytų Europos ir' tiek 
tereikštų tarptautinėje po
litikoje, kaip- “antros-tre- 
čios” rūšies valstybė.

Pranešama, kad Hitleris, 
pasikalbėjęs ’ su Lenkijos 
užsieniniu ministeriu J. Be- 
cku, būk jau “nedarysiąs” 
žingsnių dėlei atplėšimo, 
ukrainų ploto nuo Lenkijos.1 
ir “paliksiąs ramybėje” Pa
baltijo kraštus (visu pir
ma, Lietuvą)...

San Francisco, Calif. — 
Vos tik paleistas iš kalėji
mo, Tom Mooney, garsusis 
darbininkų vadas, jau tre
čią dieną dalyvauja pikieto 
linijoj mergaičių, streikuo- buvusį Michigano valstijos 
jančių prieš Kress krautu- gubernatorių, 
vę; jis užsikabinęs iškabą 
kaip pikietininkas , Ameri
kos Darbo Federacijos.

Pasirodžius jam kaipo 
pikietininkui, s t r e i k ierės 
mergaitės supuolė apie jį ir 
rankomis apsikabino. Pi- 
kietininko iškabą Mooney 
gavo iš Perley’o Payne, su
grįžusio iš Ispanijos liuos- 
norio kareivio už liaudiečių 
valdžią. P. Payne yra narys 
federacinės Krautuvių Tar
nautojų Unijos.

Gubernatoriaus 01 s o n o 
išlaisvintas, Tom Mooney, 
apleisdamas kalėjimą, gavo 
$10 iš valdžios “pradžiai 
gyvenimo;” ir penkis dole
rius jis tuoj 
Kress krautuvės 
streiko fondui, o 
kinę pasiuntė j 
streikui Amerikos Laikraš
tininkų Gildijos (CIO uni
jos).

Washington.— Kai kurie 
republikonai ir dešinieji de
mokratai senatoriai reika
lauja, kad senatas ištardy
tų naująjį teisdarystės mi-1 
nisterį Franką Murphy,

Roma, saus. 10. — 
jos fašistai įsitikinę, 
atvykęs Anglijos premjeras 
parems jų reikalavimus 
prieš Franci ją.

Itali- 
kad

Italai Franciioj Pajuokia 
Mussolinio ReikalavimusJie statys.

Murphy’ui tokius klausi
mus: Kodėl tamsta neslo
pinai automobilių darbinin-1 
kų sėdėjimo streikus, kaipo Ąucp mieste, piet-vakarinė-

Paryžius. — Italai Fran
ci jos gyventojai žemdirbiai 
surengė d e m o n s t r a c iją

/

paaukojo 
mergaičių 
kitą pen-

Chicagą

Michigano gubernatorius? 
Ar tamstai neatrodo, kad 
streikieriai sėdėtojai ’ laužė 
privačios nuosavybės šven
tumą? ir tt.

Washington. — Senatinė 
prekybos komisija kvos 
Harry Hopkinsą, buvusį 
WPA viešų darbų adminis
tratorių, kurį prezidentas 
Rooseveltas p a s k utinėmis 
dienomis paskyrė prekybos 
ministeriu.

RUSINAI ATAKAVO 
LENKIJOS KONSULATĄ

Praga, Čechoslovakija. — 
Rusinai d e m o n s t r a ntai 
prieš Vengriją išbeldė lan
gus Lenkijos konsulato 
Selvjus mieste, Rusinijoj, 
savivaldiškoj Čechoslovaki- 
jos dalyj.

je šalies dalyje, prieš Mus
solinio užmačias, kur jis 
reikalauja Franci jos kolo
nijos Tunisijos, salos Kor-

Liaudiečiai Nužygiavo 45 
Mylias Estremaduroj

Henday, Franc. - Ispani- * 
jos pasienis, saus. 10. — 
Liaudiečių artilerija jau 
bombardavo svarbiausią fa- 

i šistų geležinkelį, kuriuom 
jungiasi šiaurinė dalis ge
nerolo Franco valdomo plo
to su pietine.

Estremaduroj, pietų-va- 
karų fronte, liaudiečiai per 
penkias dienas nužygiavo 
45 mylias pirmyn..

Hoboken, N. J. — Prasi
dėjo teismas prieš bedarbį 

sikos, Jibuti ir kt. Italai de-! J- Scuttellaro. Jis pernai 
monstrantai pajuokė Mus-!nudūrė Hobokeno pašalpų 
solinio užgaidas ir priėmė Į viršininką H. Barcką, kad
rezoliuciją. Toj rezoliucijoj 
jie šaukia italus broliškai 
sugyvent su francūzais ir 
protestuoja prieš Italijos 
karinį įsikišimą į Ispaniją.

Franci jos pietų vakaruo
se gyvena apie 1,000,000 
italų, daugiausia žemdir
biai.

Vienna. — Daugelis 
dų advokatų, gydytojų, pro
fesorių ir biznierių uždar
biauja šluodami gatves, nes 
naziai nepaliko jiem kito
kio pragyvenimo.

zy-

viršininkas nedavė pagel- 
bos badaujančiai to bedar
bio šeimynai. Jį gina gar
sus advokatas S. Leibowitz.

Hitleris Paimsiąs Bažnytines 
Nuosavybes Austrijoj

Vienna^ j— Nazių valdžia 
surašinėją visą nuosavybę, 
priklausahčią vienuolynam 
ir kitom katalikų bažnyčios 
įstaigom Austrijoj; į savo 
sąrašus naziai taipgi trau
kia katalikų knygynus, sto- 
vylas ir meniškus paveiks
lus.

T
£
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7,411,866 Organizuotų Žmonių!
Penktasis Amerikos Kongresas Tai

kai ir Demokratijai ginti praėjo. Paly
gint jį su ketvirtuoju kongresu, laikytu 
pereitais metais Pittsburghe, jis padarė 
milžinišką progresą pirmyn.

1,255 delegatai, atstovaują 990 orga
nizacijas bei draugijas su 7,411,866 na
riais—tai milžiniška masė. Tai parodė, 
kad Amerikos žmonės ne juokais susirū
pino taikos ir demokratijos palaikymu. 
Kongrese dalyvavo visokio amžiaus, 
įvairiausių politinių krypčių ir profesi
jų atstovai: pradedant su darbo unijo
mis, kurių dalyvavo labai daug, baigiant 
su kino artistais ir intelektualais—visi 
čia buvo atstovaujami ir visi *unisonu 
pasisakė prieš reakciją, prieš fašistinius 
agresorius, už taiką.

Dabar svarbu, kad šitie kongreso nu
tarimai būtų paskleisti po visą plačiąją 
šalį, supažindinant Amerikos visuomenę 
su jais. Svarbu, kad dar daugiau būtų 
galima įtraukti organizuotų žmonių į šį 
didžiulį judėjimą. Jei tik bus gerai vei
kiama, t. y., jei visi darbuosimės, tai 
Šeštasis Amerikos Kongresas Taikai ir 
Demokratijai ginti galės pasisakyti at
stovaująs ne septynis, o dešimts milionų 
organizuotų žmonių!

No.

1938 
Vii-

Paskutinis Numeris
Gavome “Mūšy Vilniaus” 12-tąjį ir 

paskutinį numerį. Jame pačioj pradžioj 
pažymėta:
.“Ištrauka iš Kauno apskrities virši

ninko 1938 m. lapkr. 25 d. rašto 
13145:

“‘Pono vidaus reikalų ministerio 
m. lapkričio mėn. 25 d. nutarimu,
niaus Vadavimo Sąjunga su padaliniais 
(kuopomis) uždaryta.

“Pasirėmęs Draugijų Įstatymo 54 pa
ragrafu (Vyr. Žin. 522) nuostatu, už
darytos Sąjungos ir jos padalinių turtą 
sutvarkyti prašau Sąjungos Centro Val
dybą’.”

“Kaip matyti iš rašto ištraukos, Vil
niaus Vadavimo. Sąjunga yra uždaryta 
ir jos centro ir padalinių turtas sutvar
kyti pavesta VVS Centro Komitetui. To
dėl visi padaliniai prašomi reikalus 
tvarkyti taip, kaip nurodyta jums pa
siųstame VVS Centro Komiteto rašte.”

Podraug “Laisvės” redakcija gavo se
kamo turinio laišką:

“Sunkių politinių aplinkybių verčiama 
Lietuva šiemet buvo priversta nusilenkti 
jėgai ir pradėti normalinius santikius su 
valstybe, kuri neatitaisė Lietuvai pada
rytos didžiulės skriaudos.. Ryšy su tuo 
lietuvių tautai teko jieškoti ir kitų būdų 
ir kovos metodų savo teisėtiems sie
kimams įgyvendinti. V. V. Sąjungos 
veikimas Lietuvoje liko sustabdytas, 
drauge turi sustoti ir jos darbus atspin
dėjęs ‘Mūsų Vilniaus’ žurnalas. Siųsda
mi šį paskutinį ‘Mūsų Vilniaus’ numerį, 
ir prašydami jį savo skiltyse paminėti, 
norime simboliškai perduoti tą visos lie
tuvių tautos potroškių ir siekimų tribū
ną, kuriai męs ypatingai ' atstovavome, 
tikėdamiesi, kad Jūsų laikraštis, kuris

Pirmieji Veiksmai Čilės Liau
dies Fronto Valdžios

uolesnis 
lietuvių

teisėtu-

ir iki šiol visuomet rūpinosi Vilniaus ko
vos reikalais, nuo šiol bus dar 
amžinų ir nepermaldaujamų 
tautos siekimų žadintojas.

“Giliai įsitikinę savo siekimų
mu ir šventumu, mes tikime, kad tauto
je taip giliai įaugusi Vilniaus atvadavi
mo idėja, kaip ir visos didžiosios 
jos, pasiliks gyva ir sulauks savo 
nijimo.

“Už Aušros Vartus, Gedimino 
Vytauto

ide- 
įkū-

Grabą!
“‘Mūsų Vilniaus’ Redakcija.” 

kad “M. V.” redakcija nepasa- 
tie “kiti būdai ir kovos meto-

Gaila, 
ko, kas 
dos,” kurių sakosi lietuvių tauta jieš- 
kanti. Kiek mes girdėjome, tai tautinin
kai nori, kad Amerikos lietuviai rūpin
tųsi Vilniaus atvadavimu.

Nepaisant, kaip ten nebūtų, visvien 
aukščiau paduoti dokumentai yra labai 
skaudūs visai lietuvių tautai. Jų nebūtų 
reikėję mums matyti, jei Lietuva iki šiol 
būtų besivaldžiusi demokratiniais pa
grindais. Pasidėkavojant tam, kad ten 
viešpatauja tautininkų-fašistų diktatū
ra, visas Vilniaus vadavimo klausimas 
tapo padžiautas ant lentynos.

Mes jau ne kartą rašėme: Vilnius bu
vo atiduotas lenkams, kai Lietuvos pre
zidentu buvo Antanas Smetona. Vilnius 
tapo išsižadėtas, kai Lietuvoj diktato
riau j a tas pats Antanas Smetona!

Laivynas į Atlantiko Vandenyną
Svarbiausios Jungt. Valstijų karo lai

vyno jėgos koncentruojamos į Atlantiko 
Vandenyną. Pavasarį, 1939 metais, At
lantiko Vandenyne įvyks didžiuliai laivy
no manevrai, kuriuos dalyvaus 15 šar
vuočių, 5 orlaivių vežikai, virš 30 krui- 
zerių, 70 naikintojų ii/ kelios submarinų 
flotilės,—viso iki 15B Karo laivų su 3,000 
oficierių ir 50,000 jūreivių. Prie to daly
vaus iki 600 karo lėktuvų.

Laivynas perkeliamas į Atlanto Van
denyną todėl, kad Europoj vis darosi 
didesnis baisaus karo pavojus. Bet tuom 
pat kartu nemažėja pavojus ir Ramia
jame Vandenyne, kur Japonijos imperia
listai puola Chiniją ir grūdą., amerikie
čius pirklius iš tos milžiniškos šalies.

Todėl karo laivyno vadai reikalauja 
daugiau statyti įvairių rūšių karo laivų, 
kad turėjus galingą karo laivyną Atlan
tiko ir Ramiajame Vandenynuose. Tas 
pareikalaus iš šalies piliečių vėl daug pi
nigų.

Italijos, Vokietijos ir Japonijos fašis
tiniai agresoriai priverčia Amerikos val
džią ginkluotis ir tuo apsunkina šios ša
lies piliečių gyvenimą.

Ar Japonai Vėl Bandys?
Tarpe Sovietų Sąjungos ir Japonijos 

imperialistų ir vėl gali kilti kruvinos ko
vos. Liepos—rugpjūčio mėn. dvylikos 
dienų kautynėse Japonija pralaimėjo ir 
buvo išgrūsta nuo Zaoziornaja ir Bezi- 
menaja kalnų. Dabar Sovietų Sąjunga 
ant vieno iš tų kalnų pastatė žuvusiems 
kovotojams paminklą ir iškėlė didelę 
raudonąją vėliavą. Japonai ją mato ir 
dūksta.

Gruodžio 31 dieną pasibaigė Japonijos 
kontraktas žvejojimui 380 ket. mylių 
plote Sovietų vandenyse. Sovietų Sąjun
ga atsisakė atnaujinti žvejojimo sutar
tį, nes Japonija ir Manchukuo neapmo
ka už gelžkelį ir japonai šnipauja. So
vietai uždarė savo konsulatą Hokadate 
mieste, Japonijoj, pas kurį pirmiau ja
ponai žvejai gaudavo vizas žvejoti.

Sako, kad Japonijos imperialistai ren
giasi vis vien žvejoti karo laivų apsau
goj. Jeigu jie tą darys, tai gali įvykti 
tarpe Sovietų ir japonų karo laivų mū
šiai. Vėl naujas pavojus karo Tolimuose 
Rytuose.

Šiuo tarpu, kai Tokio valdžia pateko 
atviriems fašistams, to krašto imperia
listai, nepaisydami, kad jie gali galvą 
nusisukti, matyt, pasirįžę visko griebtis.

fesorius ir mokytojus, ku
riuos pirmesnioji valdžia 
išmetė neva už “komuniz
mą.”

Čilės Liaudies Fronto 
valdžia nustatė 8 valandų 
darbo dieną, įsakė “panša-

Santiago, Chile. — Nau
joji z Čilės Liaudies Fronto 
valdžia (Pietų Amerikoj) 
pašalino daugius buvusių pėms” atiduot visus darbi- 
atgaleivių valdininkų ir su- ninku užstatytus daiktus ir 
grąžino į vietas visus pro- žada griežtai vykdyt įsta-

tymus išleistus darbininkų 
naudai.

Naujoji valdžia paliuosa- 
vo visus politinius kalinius, 
tame skaičiuje daugelį na
zių.

(Aišku, jog nazių paliuo- 
savimas tai stambi klai-

Čkalovo Netekimas
Prieš kelias dienas jau iš nų triumfo dienos Ameri- 

ry tinęs spaudos sužinojo- ko j e.
me, kad žuvo pareigas ei-! Sovietų vyriausybė atsi- 
damas garsusis Sovietų la- dėkojo žymiajam lakūnui, 
kūnas Valerijus Čkalovas. Ji jam suteikė Sovietų Są- 
Suskaudo širdis svetimos jungos didvyrio titulą, ap- 
tautos žmogui, nes Čkalo- dovanojo pinigais ir ordi- 
vas iš tikrųjų buvo didis šio 1 nais, pakėlė į kombrigo 
laiko žmogus, atlikęs isto- j (brigados generolo) laipsnį 
rijoje pirmą žygį — per-, ir pagaliau išrinkdino į So- 
skridęs iš Maskvos per į vietų Sąjungos parlamentą. 
Šiaurės ašigalį į Ameriką.

Dienraščio ‘Laisves’ Dalininkų
Suvažiavimas ir Bankietas

Šiemet Lietuvių Kooperatyvės Spaudos 
ir “Laisvės” Bendrovių suvažiavimas įvyks 
16 d. balandžio (April).

Kiekvienas dalininkas privalo iš anksto 
ruoštis ir būtinai dalyvauti šiame suvažia
vime ir bankiete. O kurie dar nesate dali
ninkais, pasirūpinkite įsigyti šėrų iki su
važiavimui.

Tik už $10.00 įdėlio galite patapti savi
ninkais to didelio lietuvių kooperatyvo, ku
ris teikia Amerikos lietuviams apšvietą.

Čkalovas svajojo apie dar 
;, sva

jojo apie skridimą aplink 
pasaulį... nenutūpiant. De
ja, gruodžio 15 d. visos jo

Tad nei a ko stebėtis, kaip jįjesnius oro žygius
to žmogaus liūdi rusų di
džioji tauta, nes jis teisin
gai buvo jos pasididžiavi-
mąs. Kokių politinių pažiu- vįĮtyS pasibaigė. Centrinia- 
rų bebūtų žmonės, bet kiek
vienam imponuoja didvy-1 
riški žygiai. O čkalovas 
buvo didvyris švariausia to 
žodžio prasme, nes savo 
didvyriškumą iškovojo ne j 
mirtį kitiems nešdamas, o 
skindamas mokslui kelią, 
atidengdamas naujas gali
mybes, nugalėdamas stichi-1 
ją. Net vokiečiai, kurie, 
kaip žinome, neapkenčia 
dabartinio Rusijos režimo, 
su pagarba suminėjo Čka
lovo mirtį.

Čkalovas buvo dar paly
ginti jaunas žmogus, rusų 
liaudies sūnus, darbininko 
vaikas ir pats buvęs kros- 
niakurys, bet sąlygoms su
sidėjus iškilęs į viršūnes dė
ka savo nepaprastų lakū
niškų gabumų. Kaip lakū
nas jis buvo nepaprastos 
drąsos, šalto kraujo, dide
lio sumanumo ir ištvermės. 
Jis pagarsėjo savo nepa
prastais triukais ore, per 45 
minutes padarydamas 250 
mirties kilpų, jis pagarsėjo 
padarydamas r e k o rdinius 
tolimus skridimus po Sovie
tų Sąjungą, bet didžiausias 
jo žygis buvo, kai drauge 
su Baidukovu ir Beliakovu 
pirmą kartą pasaulio istori
joje užpereitą- vasarą iš 
Maskvos be nusileidimo nu
skrido į Kaliforniją per 
Šiaurės ašigalį. Tai buvo 
nepaprastos drąsos žygis, 
sukėlęs entuziazmą visame 
pasaulyje, bet visų labiau- 5,000 žydų ir 5,000 vokiečių 
šia Rusijoje ir Amerikoje,' ir kitų pabėgėlių iš Aus- 1 • 1 • i • 1 j 1 • -i • | • -y -r 1 • i • • • • v

|me Maskvos aerodrome į jis 
i pakilo į orą naujos kons
trukcijos lėktuvu, norėda
mas jį išbandyti. Lėktuvas 

l visai neaukštai iškilęs hu-’ 
krito ir sudužo, sutriuš
kindamas ir Čkalovą. Iš I po 
lėktuvo ištrauktas jis dar 
su gyvybės žymėmis, bet 
bevežant ligoninėn mirė. 
Čkalovas niekad nemėgo 
skridimams imti parašiuto. 
Kartą tas jo paprotys ir 
pražudė jį.

Jis buvo palaidotas Mas
kvoje. Urna su jo kūno pe
lenais buvo įmūryta Leni
no mauzoliejaus sienoje. 
Urna į mauzoliejų nešė So
vietų vyriausybės nariai su 
Stalinu priešakyje. Atsi
sveikinimo žodį tarė Bul
ganinas, Baidukovas ir kt. 
Laidotuvėse dalyvavo bė-1 gos 
veik visa Maskva, nežiūrint 
didelio šalčio. Orą skrodė 
šimtas lėktuvų, o patrankos 
saliutavo paskutinį jo kelią. 
Didvyriui didvyriška ir pa
garba. Taip pasibaigė vie
nas 
nes

Kodėl Hitleris Nenori, kad 
Vokiečiai Grįžtų iš Svetur

nazius kaip laisvės priešus 
ir nekaltų žmonių persekio
tojus.

iš didžiausių šios gady- 
lakūnų.

J. Šimkus.

Čechoslovakija Iškraustys 
10,000 Pabėgėlių

Praga, Čechoslovakija. — 
Trumpu laiku bus iš Ce
cho.slovakijos i š k r a ustyta

kurias kaip tik tas skridi
mas palietė. Amerikoj Čka
lovas minios ant rankų bu
vo nešiojamas. To žygio ne
paprastumą ir lakūnų drą
sumą pabrėždamas, pats 
prezidentas R o o s e v e Itas 
Čkalovą ir jo draugus pri
ėmė audiencijos Washing
tone. Tai buvo rusų laku-

'trijos, Vokietijos ir iš na
zių užimto Sudetų krašto. 
Žydai važiuos į Palestiną, o 
kiti į Kanadą ir į Pietų 
Amerikos šalis.

Čechoslovakijos v a 1 d žia 
ketina apmokėt jų kelionės 
lėšas pinigais iš 50 milionų 
dolerių paskolos, kurią ji
nai gavo iš Anglijos.

Berlin. — Vokietijos val
džia patvarkė, kad užsie
niuose gyvenantieji vokie
čiai neturi grįžt namo, bet 
laikytis “savo pozicijose” 
svetur; stengtis, kad būtų 
įvežama daugiau Vokieti
jos produktų į tas šalis, kur 
jie gyvena, ir darbuotis te
nai už vokiečiu nazių “kul
tūrą.”

Nazių valdžia ragina 
I grįžt į užsienius tuos vokie
čius, kurie parvažiavo “na
mo.”

AMERIKOS ADVOKATAI
SMERKIA NAZIUS

Chicago. ' — Delegatai 
Amerikos Advokatų Sąjun- 

pasmerkė Vokietijos

Oro Bombomis Fašistai Nuo
lat Žudo Civilius Žmones
Barcelona, Ispanija.—Vo

kietijos ir Italijos lėktuvai, 
mėtydami daugius nedide
lių bombų, užmušė 34 as
menis Valencijoj; tarp už
muštų yra 10 moterų ir 10 
vaikų. Sykiu fašistų bom- 
bininkai sužeidė 48 neka- 
riškius žmones Valencijoj, 
ale beveik nepadarė me
džiaginės žalos.

Fašistų orlaiviai po ke
turis kartus per dieną 
bombarduoja r e -s p u blikos 
prieplaukos miestą Tarra
gona.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama “Laisvės” Re
dakcija:

Teiksitės man atsakyti į 
šį mano klausimą, kiek 
jums žinoma.

Aš dirbtuvėje susižei
džiau ir turėjau per teis
mus iš apdraudos kompa
nijos išreikalauti sau kom
pensacijos. žinoma, savo
mis jėgomis nieko negalė
jau padaryti, turėjau sam
dytis advokatą. Žinoma, ad
vokatas man kompensaciją 
išreikalavo, kurią dabar re
guliariai gaunu, bet ir pats 
advokatas pasiėmė didelę 
sumą pinigų iš mano lai
mėtos kompensacijos —tiek 
daug advokatas pasiėmė, 
kad aš jaučiuos labai nu
skriaustas. Kadangi ap
draudos kompanija pralai
mėjo ir tiek daug išlaidų

Tuniso bėjus sega Francijos premjerui Daladieriui medalį, kaipo ženklą, jog 
Tunisijos gyventojai prijaučia daugiau Francijai,, o ne Italijai, kuri nori tą 

kraštą pasiimti.

man' pridarė, ar aš galiu 
reikalauti apdraudos kom
panijos, kad ji man tas iš
laidas apmokėtų?

Pirmą sykį aš bandžiau 
be advokato kovoti teisme 
su tais pinigėdžiais, bet 
kompanija su savo advoka
tais mane apgalėjo. Man 
p a s i p r a š ius komišionie- 
riaus, kad duotų progos ki
tą sykį reikalauti ir turėti 
advokatą, kuris man pagel
bėtų, leidimą gavau. Ir, 
kaip jau sakiau, antru sy
kiu su advokato pagelba 
bylą laimėjau. Na, jeigu gi 
kompanija būtų sutikus 
mano reikalavimą paten
kinti, tai man nebūtų buvę 
jokių išlaidų.

Prašau man paaiškinti 
per dienraštį “Laisvę”, už 
ką būsiu labai dėkingas. 
Tikro vardo prašau nedėti.

Sužeistasis.
A įsakymas

Mes labai abejojame, ar 
jūs galėsite tas padarytas 
išlaidas atgauti iš kompa
nijos. Kaip diena aišku, 
kad kompanija kalta ir, pa
gal teisybę, ji turėtų jūsų 
išmokėtus advokatui pini
gus jums sugrąžinti. Deja, 
čia turite reikalą su tais 
pinigėdžiais. Vėl turėtumė
te samdyti advokatą, vėl 
jam išmokėti didelę sumą, 
ir dar klausimas, ar laimė
tumėte.

Taip mums atrodo. Ką 
apie tai sako jūsų valstijos 
įstatymai, mes gi nežinome. 
Štai ką jūs galėtumėte pa
daryti: Pasiklausti pas tą 
patį komišionierių, ką jis 
pasakys. Jeigu jis yra t są
žiniškas žmogus, jis duos 
patarimą, ką jūs turėtumė
te daryti atgavimui pinigų, 
kuriuos sumokėjote advo
katui.
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Svarbu Mote
rim Žinoti

Japonijos Studentės ir Karas
• Tokio. — Buvęs buržujų moterų universi

tetas pavirto j karinį fabriką. Universitetų 
salėje studentės rengia medžiagą apraišioji
mui žaizdų, o sporto salėje siuva kariam 
uniformas. Kiekviena studentė, baigdama 
uniformą, įsiuva savo vardą ir pavardę, pa
rodymui, kad ji savo rankom pasiuvo kariui 
uniformą.

Penkiolika studenčių pranešė karo minis- 
teriui, kad jos pasirįžusios duoti savo odą 
sužeistiem veidus sulopyti. Karo ministeris 
priėmė studenčių pasišventimą ir mano, kad 

•į užlopymas prašalins kariams nuo veido su
draskymo žymes.

Japonijos karo ministeris mano, kad 15- 
kos buržujų studenčių pavyzdį paseks tūk
stančiai biednų mergaičių. Menkas ir labai 
menkas Japonijos buržujų moterų parodavi- 
mas. Japonijos darbininkės, biednos ir vi
dutinės valstietės, namų šeimininkės ir inte
ligentės padės visas spėkas prieš Japonijos 
kruvinąjį imperializmą, kad jį sunaikinus.|

Judžiai apie Manią Curie
Laikraščiai praneša, kad yra daromi kru

tanti paveikslai apie garsiąją mokslininkę 
Manią Curie ir kad gabiausi Amerikos ar
tistai dalyvausią judžiuose.

Moteris po Vandeniu Nardytoja
Tamara Litvinova yra čampijonė plauki

kė. Ji mokinasi eiti pareigas po vandeniu 
nardytojos. Tai pirmutinė moteris Sovietų 

k Ukrainoj imanti atsakomybę už tokį sudė
tingą darbą.

Vaikučių Dovanos Rubežieciam
Sovietų Sąjungoje, Nikolajevo mieste, mo

kyklos vaikučių tarpe įėjo madon duoti ru- 
bežiečiam dovanoms aukštos veislės šunis. 
Vaikučiai auklėja ir atsargiai mokina šunis, 
kad būtų tinkami rubežių tarnystei, o pa- 
auklėję jie siunčia juos su laiškais rubežiaus 
sargybiniams raudonarmiečiams kariams:

—Dėde, raudonarmieti, prašau priimti 
mano dovaną “Rozą,” kuri padės dėdei ap
saugoti rubežių nuo priešų.

Sovietų Sąjungoje kiekvienas vaikutis, ei
damas mokyklą, svajoja būti Raudonosios 
Armijos kariu, komandierium, pilotu, tan- 

■X kištu, kavaleristu ar kuo kitu. Todėl ir mo- > ‘
kiniais būdami jie jau rūpinasi, kad pa
dėjus sovietinės sienos sargybininkams ap
saugoti nuo priešu savo didelę motina-tė
vynę.

Sena šnipė; Raudonarmiečiai Atsargūs
Sovietų Sąjungoj, netoli vieno susiedų ru

bežiaus, Raudonosios Armijos kariai; laike 
savo praktikos darbo, tankiai susitikdavo 
susikūprinusią senę, kuri visuomet rinkdavo 
šakas ir skiedras. Vienam raudonarmiečiui 
pasirodė nužiūrima, kodėl ta senė renka 
skiedras ir šakas ypatingai prie slaptos ap
siginklavimo vietos, o ne šalia apgyventų 
vietų, kur šakų ir skiedrų yra daug dau
giau. Paskuį senę pasekė ir ją areštavo. Jos 
kambaryje rado rajono apsiginklavimo pla- 

' ną. “Senė” pasirodė apsigrimiravus jauna
< moteris—šnipė vienos susiedų šalies.

J. Bondžinskaite.

{spūdžiai iš Mass. Valstijos 
Lietuvių Moterų Sąryšio

Suvažiavimo

Kambarine Daržininkyste Veteranė Vajininkė ir Vėl 
Išsilaikė Dovanų Srityj;

“Laisvės” Bazarui DovanosI
Draugė O. S. rašo: “Atsišaukiate “Lais

ves” bazarui dovanų, bet nepažymite, koki 
daiktai geriausia. Būtų gerai, kad paskelb
tumėte.”

Iš patyrimų buvusiuose bazaruose žino- 
, me, kad geriausia parsiduoda drabužiniai . 
praktiški dalykai, kaip rankšluosčiai, lo- . 
loms ir kitokį užtiesalai, rankdarbiai, sko
ningų varsų ir madų darbinės ir stubinės 
suknelės, žiurstai, marškiniai ir tt.

Lygiai gerai parsiduoda kenuoti ir džio- 
vinti-rūkyti maisto dalykai. O namie taisyti 
grybai eina kaip “hot cakes,” bet gauk ir 
atgabenk, kad nori. Puikiai eina ir gėrimai. 

L r ' Tačiau prašome visus įsitėmyti, kad alkoho
linių gėrimų paštu siuntimą draudžia ir bau
džia. Tik asmeniškai atsilankanti prieš ir 
laike bazaro galėtų pristatyti.

Gerai eina peiliai-šakutės-šaukštai. Viso
kį, ypatingai moliniai-stikliniai indai eina 
kur kas prasčiau, ir likusius sunkiau išlai-, 
kyti nuo vieno bazaro lig kito. Vieton pirkt 
indus, geriau paaukot pinigais, žinoma, kas 
jau turi, arba rinkdamas dovanas gauna, 

j f bus ačiū už atsiuntimą indų ar bile ko.
Kiekvienas dalykėlis duoda didesnę ar ma- 

f žesnę naudą.
Labai gerai eina namie kepti pyragai ir 

kiloki skanėsiai, bet tas jau bus daugiau vie
tinių draugių darbas, kadangi iš toli sunku 

* atsiųsti ir nusensta.
Bazaras bus vasario 10, 11, 12 ir 13 die

nomis. Prašome drauges suskubti, kad pa
daryti šį bazarą gražiausiu ir naudingiausiu 
iš visų buvusių. Sasna.

Gruodžio 11-tos ryto 10 
vai., nuvažiavus į So. Bostoną 
paskirtu laiku, radome K. Pet- 
rikienę iš Brooklyn, N. Y., sto
vinčią prie Svetainės užrakin
tų durų. Papeikimas atsako- 
mingoms svetainę atidaryt 
draugėms už neatidarymą lai
ku. Mes vis dar tebesilaikome 
to prasto įpročio viena valan
da pavėluoti.

Suvažiavimą atidarė d. Su
kackienė 11 vai. ryto. Sako 
įžangines prakalbėles Petri- 
kienė iš Brooklyno, Markevi
čiūtė, Sukackienė ir kitos. De
legatės raportuoja iš savo ko
lonijų veikimo. Visos draugės 
energingos. Kalba tvarkiai, 
aiškiai ir trumpai. Pasirodo, 
kad mūsų moterys išsilavinu
sios. O kas svarbiausia, kad 
jau apsieinama be draugų vy
rų pagelbos.

Prisimena man seni laikai, 
kuomet buvome po vardu pro- 
gresistės, būdavo, suvažiuoja
me vienos pakraipos bei pa
žiūrų moterys ir ta! negalėda
vome susitaikyt ir nesugebė
davome dalykus išrišti, taipgi 
neapseidavom be draugo vie
no ar kito inteligento, kuris 
padėdavo dalykus sutvarkyti...

Bet dabar pasirodo kas ki
ta. šioj konferencijoj buvo vi
sokių pažvalgų delegatės ir vi
sos tvarkiai ir nuosekliai da
lykus svarsto. Visos supranta, 
kas yra visų darbo žmonių di
džiausias priešas ir stoja ko
von visos išvien prieš karą ir 
fašizmą.

Nutarta surengti pikniką 
ateinančią vasarą Montello, 
Mass. Montellietėms drau
gėms teks padirbėti, bet tiki
mės, kad apylinkių draugės 
pagelbės mums. Manoma tu
rėti piknike rankų dirbinių pa
rodą. Tai, puikus dalykas, nes 
mūsų lietuvės moterys turi la
bai gražių daiktų prisidirbu
sios ir tie daiktai tik namuose 
būna, tik atėjusios draugės 
viena pas kitą gauna progą 
pasidžiaugti jais. Bet kuomet 
tokius daiktus galėtumėm iš
statyti piknike ir parodyti bei 
duoti progos publikai pasi
džiaugti, tai jau kas kitas. 
Manau, vėlidu bus padaryti 
atsišaukimai į lietuves mote
ris, kad turinčios rankom pa
darytų mezginių, siuvinių pri
duotų komisijai, o po pikniko 
bus sugrąžinti. Bus gera prie
žiūra, nepražus nei vienas da
lykėlis.

K. Petrikienė, nacionalio 
moterų seimo šaukimo inicia
torių laikina sekretorė, davė 
platų pranešimą, kad ateinan
čiais metais, laike Pasaulinių 
Fėrų, New Yorke, bus nacio- 
nalė lietuvių moterų dirbinių 
paroda. Yra paimta vieta 
Brookfyno muzejuje dėl pa
talpinimo rankų dirbinių. Tai 
mes, draugės, kurios turime 
gražių daiktų, turėsime progą 
duoti savo išdirbinius pasau
liui pamatyti. Ir galėsime pil/ 
nai pasitikėti, kad mūsų daik\ 
tai bus sugrąžinti, nes muze- 
jus„ tai saugi vieta.

Gaila, kad konferencijai tu
rėjom labai trumpai laiko; 
daug dalykėlių turėjo būti pa
likta sekančiai konferencijai,

Skolastika.
Vertelga visuomet juokėsi, 

kada jo raštininkė su atyda 
prižiūrinėjo papartį, laikomą 
raštinėj.

“Tamsta, be abejonės, pri
žiūri, kad papartis gautų sa
vo kasdieninę dalį saulės spin
dulių,” jisai pastebėjo.

Bet slapta savyje jis pripa
žino, kad ta žolė padaro ge
rą įspūdį kaip į moteris, taip 
ir į vyrus klijentus. Be to, 
pagražina ir pertraukia vie
nodumą raštinėj.

“Neturėčiau tiek daug triūs- 
tis, jeigu cigarus rūkanti tams
tos draugai nebarstytų ant jos 
pelenus,” jinai jam mitriai 
atsakė.

Vieną dieną jos darbdavys 
pastebėjo ją pilant šaukštą 
aliejaus aplink paparčio šak
nis, kuomet jo lapai išrodė 
apnykę.

“Beveik išrodo kaip ricinos 
aliejus,” jis nusijuokė.

“Tai yra ricinos aliejus,” ji 
atsakė, “žemė nėra užtekti
nai maistinga, tai aš ją at
gaivinu.”

Po to klijentai rimtai už- 
klausdavo, kaip “pacientui” 
einasi ir ar toliau reikalauja 
medikališkos priežiūros.

Ši pasakaitė dalinai paro
do, kokį įspūdį padaro nami
nis augmuo. Jis užžavi mus 
savo gražumu. žiemos lai
ku yra malonu pasigėrėt nors 
maža dalele žalios.* gyvybės. 
Nekurie augmenys turi malo
nų kvapą. ,

Daugelis šeimininkių turi po 
kelis augmenis užtai, kad joms 
patinka matyti, kaip jie auga, 
taipgi dėl jų gražumo. Bet 
augmuo išpildo dar vieną 
svarbią veikmę, tai yra —< ap
valo orą. Dienos laike aug
muo sugeria arba sutraukia 
mūsų iškvėpuotą orą. Dale
lė angliadario dujų, kurias 
augmuo iš savęs išleidžia nak
ties laike, nedaro skirtumo 
orui, kurį mes kvėpuojam. 
Iš tikrųjų? augmenys mums 
gražiai atsimoka už priežiū
ra.

Augmuo priduoda gaivumo 
ligonio kambaryje ir nėra rei
kalo jį prašalinti nakties lai
ke, nebent jo kvapas būtų la
bai stiprus. Jeigu augmuo 
yra pusėtinai prižiūrimas ir 
žemė užlaikoma švariai, joje 
neatsiras jokių vabalėlių.

Vienok šeimininkė turėtų 
pasirinkti namų augmenis rū
pestingai. Jei namuose yra 
mažų vaikučių, kaktusai su 
aštriais spygliuotais lapais ne
turėtų būt laikomi.

šaltam ore, kada vaikai 
daugiau būna namie, maži 
vazonėliai su žalujnais tir ma
ži darželiai gelbsti prašalinti 
nuobodumą ir praleisti laiką 
gražiai ir užimančiai.

Vaikai gali padėti sukalt 
tvoreles, žirgius darželiui, 
taipgi ištept šelaku nedidelę 
medinę dėžę, kad vanduo ne
persigertų, dažyti vazonus ir 
parinkti mažų akmenėlių ap
dėti aplink bumburus. Išva
žiavus iš miesto, kada žemė 
neuždengta sniegu, vaikai ga
li parinkt nors ir nudžiūvu
sias samanas, kurios greit 
atgyja įdėtos vandenyje ir su
daro gražią briauną indų dar

želyje.
Stebėtina, kiek yra galima 

nuveikti su keliom šaknelėm 
arba grūdeliais, keletą stiklų, 
butelių arba indelių, biskiu 
smėlio ir mažais akmenukais.

Nekurios kvepiančios žolės 
taipgi galima namie auginti. 
Jų malonus kvapas tinka na
muose. Jos taipgi tinka gė
rimuose : mėtos šakutė—lemo
nade, o ramunės žiedas—ar- ■ 
bato j.

Vaikai žingeidauja matyt 
augmenis augančius vandeny
je. Virkščios-vijoklės, kaip 
Angliškoji Slanka, Klaidžio
jantis žydas ir kitos, labai 
gražiai atrodo. Visa priežiū
ra, kurios jos reikalauja, tai 
permainyti vandenį. Saldžių 
bulvių diegai irgi arodo gra
žiai. Nebrangūs bumburai 
tulpių, hiacintų ir narcizų ga
lima gauti dešimtcentinėj 
krautuvėj. Inde su vandeniu 
bumburai būna paremti ak
menukais. Kiekvienas vaiku
tis myli jų spalvuotus žiedus.

Čėrukų ir kanarkų grūde
liai taipgi auga vandenyje. 
Vaikai gali pamerkus išspaus
ti seną kempinę, įdėti indanz 
su vandeniu ir pabarstyti grū
delius. Tas padaro gerą pa- 
mata mažam darželiui.

Net ir ąžuolą galima pra
dėti auginti namie. Paėmus 
butelį su vandeniu ir įdėjus 
ąžuolo gilę, iki pavasario 
ąžuolas išaugs į viršų per bu
telio kaklą, o kaip atšils, bus 
laikas jį sodinti lauke.

Už penkis ar dešimt cen
tų galima nupirkti “prisikėli
mo” augmenį (Resurrection 
Plant). Vaikučiai turi daug 
džiaugsmo dabodami, kaip 
pamerktas augmuo pradeda 
skleistis ir mainytis iš sauso 
ūglio į gražų žiedą. Galima 
jį vėl išimti iš vandens ir leis
ti sudžiūti, kad augmuo gautų 
pasilsėti. Kiekvieną sykį pa
merktas vandenin ir vėl at-^ 
gyja.

Berniukai ir mergaitės, ku
rie mokinasi biologijos, turėtų 
turėt progą augint ką nors na
mie. Pupeles ar žirnius ar
ba ir kukuruzų grūdus reikia 
pirma pamerkt ir paskui pa
bert ant drėgnos juodylai su
gert popieros, ir daboti jų dy
gimą ir augimą.

Apnykęs augmuo gal rodo, 
kad kambariuose yra i gaso. 
Gerai apžiūrėt gaso su vadas, 
jeigu nesveikas augmuo tai 
mums rodo.

Per kiek laiko jau buvo 
bandoma auginti daržoves 
vandenyje. Ta mokslo šaka 
užvardyta “hydroponics”. 
Daržovėm reikalingų minera
lų įdedant vandenin padaro
ma ištarpa. Tokiu būdu aug
menis galima auginti viduj, 
kada lauke oras nėra tinka
mas, ir mažesniam plote, negu 
paprasta daržininkystė reika
lauja.

Gal ne taip tolimoj ateityje 
kiekviena šeimininkė' sau au
gins nekurias daržoves arba 
pirks taip užaugintą maistą. 
Toks auginimo būdas yra ne
brangus. Nurodymą galima 
gaut veltui nuo U. S. Depart
ment of Agriculture. Straips
nis apie šį auginimą galima 
rasti į KEN, vol. 2, No. 8; 
.Oct. 20, 1938, p. 66.

Kitos Irgi Padirbėjo
Teko susieit draugę K. Žu

kauskienę iš Newarko, kuri 
“Laisvės” vajuje jau kelinti 
metai išeina laimėtoja dova
nų, garbės kontestantų arenoj, 
šiemet ji išėjo penktąja. Su
šnek om.

K. Žukauskienė
—Kaip jautiesi?— paklau

siau.
—Ir gerai ir ne. Gerai jau

čiuosi dėlto, kad nesitikėjau 
išeit laimėtoja dovanos, o lai
mėjau. Maniau, tik pasidar
buosiu, kiek galiu, kad išlai
kyt “Laisvės” aukštą stovį, o 
sykiu su tuo ir veikimą New- 
arke ir apylinkėj, nes abu arti 
rišasi. Pradžioj vajaus duktė 
turėjo eit ant operacijos ir tas 
sutrukdė. Baigiantis, svar
biausiu laikotarpiu, gruodžio 
18-tą, užsigavau koją ir labai 
sunku buvo mašiną vairuot. 
Gi be mašinos pas mus nedaug 
suvaikščiosi. Įgriso ir ėjimas, 
atrodo, kad per savaites nie
kur neičiau.

Pažvelgiau, kaipo liūdinjn- 
kai stūksojo pro kojinę ban
dažai.

—Ar toli turėjot važinėt?— 
vėl klausiu.

—Visaip. Apvažinėjau New- 
arką. Buvau Bayonnėj, Lin- 
dene, Hillsidėj, Brooklyne, 
New Yorke. Nuvažiavau ir į 
Elizabethą.

—Kaip tai ?—sakau, — juk 
ten kapitono Stripeikos kara
lystė.

—Tai nieko. Jis buvo ma
nojoj, o aš, atsilygindama, nu
vykau į jo. Skolų nemėgstu.

Reiškia, į organizacijas na
riai neigi į laikraščių išleistu
ves skaitytojai, didžiumoj, ne
sueina patys. Kas nors turi 
pasiaukojusiai, užsispyrusiai 
jų jieškoti. Ir va, būrelis 
žmonių, lyg tos skruzdės, su 
apraišiotais riešeliais, su to
kiais pat visų žmonių turi
mais “šalčiais,” šeimos bėdo
mis, nedamigomis ir kitomis 
tos pačios gamtos vaikams 
bendromis kliūtimis, suneša 
kalnus, išbudavoja judėjimą.

Sakoma, kai kurių grupėmis 
dirbusių laimėjimai daug pri
klausę nuo tenykščių moterų. 
Be to, E. Dovidonienė, wor- 
cesterietė, savystoviai padarė 
virš 12 šimtų punktų, ir gra
žiai pasidarbavo gerokas bū
rys kitų draugių'. Turint to
kių draugių, neprisieina bėda- 
vot, kad moterims neduodama 
kredito, nes jos jį pasiima pa
čios savo dideliais darbais.

nes buvo rengiamas koncertas 
3-čią valandą po pietų.

Koncertas taipgi buvo gra
žus ir 'interesingas. Programą

kalba.1 Ją galima užvadinti 
gražiakalbe lietuvaite. Patar
tina draugę Markevičiūtę iš

sudarė vien mūsų jaunuolės Lawrence, Mass., kviesti į pa- 
mergaitės, taipgi A. Markevi-! rengimus ir duoti progos mū- 
čiutė pasakė prakalbą. Turiu ' sų publikai išgirsti jos gražią 
pasakyti, kad. man teko pir- lietuvišką kalbą. Taipgi jinai 
mą kartą girdėti jaunuolę kai- yra ir neprasta agitatorka.
bant taip gražia lietuviška

Sukelk savo vaikų žingei
dumą su namine daržininkys
te žiemos laike kokiu nebūt 
būdu. Paragink sudaryt ma
žyčius darželius ir prižiūrėti 
augmenis; priduos jiems nau
dingą užsiėmimą ir—kas gali 
permatyt — gal jie bus mū
sų ateinančios naujos, be že-

M—te.

New Yorko dresių siuvimo 
industrijoj atnaujinta ILGWU 
sutartis su dviem tūkstančiais 
firmų, organizuotų į 4 atski
ras samdytojų grupes. Palie
čia 105,000 darbininkų, ku
riais didžiumoj yra moterys.

E. Beniulienė. mės, gadynės ūkininkais. Derėtasi per 5 mėnesius.

akiai

Parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIČIENĖ
(tąsa)

“A-a, suprantu,” tarė vadas. “Mano te- • 
vas taipgi buvo darbininkas. Jis mirė nuo 
džiovos. Dabar aš viską suprantu, Sonia.

Į Na, tai iki pasimatymo, drauge.”
Jis pasikėlė ir išėjo.
Ką jis suprato? Sonia norėjo bėgti pas

kui, bet susilaikė ir sunkiai sėdosi lovon. 
Ji nuleido galvą ant pagalvės, bet staiga 
pašoko, išplėšė popierą iš užrašų knygutės 
ir ant jos parašė:

“Kostia, dėl dievo meilės, gauk man nors 
lašą vodkos, arba, prisiekiu, aš šoksiu po 
traukiniu. Sonia.”

Ji pašaukė jauną mergaitę, kuri stovėjo 
netoli durų :

“Greitai nunešk šitą raščiuką ‘Kapito
nui’.”

Kostia įėjo į mažytį namelį netoli gelžkelio 
stoties. Senyvas vyras pasveikino jį. Kostia 
padavė jam dešimtį rublių.

“Pusę litro vodkos!” jis užkamandavo.
Senis paėmė pinigus, išėmė butelį .kažkur 

iš po grindų ir padavė Kostiai su grąžos pi
nigais. Kapitonas apleido jo bakūžę. Senis pa
ėmė dešimtinę, nunešė prie šviesos ir išdavė 
garsą didelio nusistebėjimo. Dešimtinė buvo 
šmotelis paprasto laikraščio.

Netoli nuo štabo raštinės Kapitonas pamatė 
Sadovskį su dideliu ryšuliu po pažasčia.

“Ar galiu su jumis važiuoti?” jis paklausė, 
lipdamas į dviratį (bėdą).

“Atleiskite, bet kas jūs esate?” užklausė Sa- 
dovskis.

“Dieve augščiausis, tai jūs nežinote? Esu 
čia gerai žinomas geologistas Bergas.”

“Tai važiuojame,” tarė Sadovskis.
“Kaip matau, gavote siuntinį iš namų,” kal

bėjo Kapitonas, kada jie pradėjo važiuoti.
“Tas jums labai malonu, ar ne?”

“Kur jūs dirbate? Atrodo, kad jūs esate 
mano bendradarbis,” teiravosi toliau Sadovs
kis.

“Taip, aš studijuoju vietinius mineralus.”
“O ar ir jūs esate kalinys?”
“Taip,” atsakė Kapitonas, taip nusitaikęs 

atsisėsti, kad siuntinys paliko tarpe jo ir Sa- 
dovskio.

“O ar nusimanote ir apie vandenines maši
nas?”

/“Taip.”
/“Aš vistiSMH pavydžiu tiems hj^drauliš- 

kiems inžinieriams,” tęsė Kapitonas, bet Sa- 
dovskio siuntinys jau buvo saugiai prispaus- 

. tas po jo pažasčia.
“Na, judinkitės!” sušuko Sadovskis arkliam.
Kapitonas greitai nušoko nuo dviračio ir 

pražuvo tamsumoje. Siuntinys pranyko kartu 
su juo.

“Tai ištikro čia bus garsus kanalas,” Sa
dovskis kalbėjo toliau, “jeigu jie tik galės 
gaują kulokų ir žmogžudžių priversti jį būda
vot!. .. Na, ką jūs manote, ar tai galima pri
versti vagis budavoti kanalą?”

Nebuvo jokio atsakymo. Jis apsižiūrėjo. “In
žinierius Bergas,” o kartu ir jo siuntinys pra
žuvo kaip sapnas. '

“Niekšas!” Sadovskis suriko perimtas pyk
čio, jis atsistojo dviratyj ir mosikavo sugniau
žta kumščia. “Toki, kaip jūs, turėtų būti su
kaustyti lenciūgais. Jums reiktų sunkios bau
smės visam jūsų gyvenimui!”

* * * - |
Kapitonas Kostia atsistojo priešais Sonią.
“Štai, čia viskas,” jis padavė jai vodką ir

, siuntinį. “AŠ bile ką atlikčiau dėl gero draugo.
Pasivalgyk tų naminių gardėsių, nuplaudama 
su vodka.”

Siuntinys tapo atidarytas. Ten radosi deš
rų, cigaretų ir kas tokio suvynioto į popierą. 
Kapitonas atidengė popierą. Buvo tai paveiks
lėlis senos moteriškės. Prie paveikslo buvo 
konventas, užadresuotas sekamai: “Mano vie
natinių! Jurui, nuo jo motinėlės.”

Kostia greitai, nervingai, kimšo viską atgal
■ į paką. Suvyniojo viską, kaip pirma buvo, ir 

užkalė viršų. Sonia stovėjo nustebinta.
“Kas darsi su tavim, Kostia? Tu sergi?”
Kapitonas atsuko į ją labai surimtėjusį vei- K 

dą ir tarė paprastai: * i
“Sonia, aš esu teisingas vagis# Ir aš taipgi 

turiu motiną!”
Nerviškas spazmas suspaudė jo veidą, ir jis 

kalbėjo kažkaip piktai:
“Sakysime, mano motina man prisiųstų 

siuntinį — ir kas nors jį pasisavintų!... So
nia, tai mano nusistatymas — tu supranti, ar - 
ne?” ’ į

“žinoma, suprantu, Kostia.”
Ir Kostia išėjo. Vodka pasiliko. Sonia delno 

sudavimu išmušė kamštį. Kažkas davė jai si
gnalą ir ji greitai paslėpė bonką. Komandan- 
tas įėjo į barakus ir artinosi prie jos.

“Vadas nori matyti jumis,” tarė jis.
“Kokis vadas?”
“Tas, kuris su jumis nesenai kalbėjo.”
“Ar jau dabar man reikia eiti?” Zo

(Bus daugiau.)
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(Tąsa)
Kada jis vėl pravėrė akis, išgirdo skambinimą ligon- 

bučio vežimo, kuris jį vežė. Jis gulėjo apklostytas už- 
klodėmis ir vežimas įrėši per minias žmonių, kurių 
visur buvo pilna, stengėsi, mat, apsipirkti prieš šventes. 
Nugabentas į to apskrities ligonbutį, kur jaunas chi
rurgas sutaisė jam ranką, o apraišioję ir apiprausę, pa
guldė į lovą skyriuje, kur ir daugiau sužeistų buvo.

Jurgis perleido Kalėdas ligonbuty ir tai buvo sma
giausiai perleistos Kalėdos, kokias jis turėjo Amerikoje. 
Kas metai šioj įstaigoj pakildavo skandalų ir tarpais 
net juos bandydavo ištirti, nes laikraščiai užmėtinėdavo, 
kad, be kitų dalykų, daktarai, turį ligonius, ant jų atlik
davo visokius bandymus; Jurgis, apie tai nieko nežinojo 
—jis tik tiek skųsdavosi, kad maitino jį mėsa, sutaisyta 
į blėkines, kurią kiekvienas žmogus, dirbęs Packing- 
towne, ir savo šuniui neduotų. Seniau Jurgis dažnai 
stebėdavosi, kas gali jų sutaisomąją mėsą valgyti, ir 
dabar jis pradėjo suprasti, kad ją visoki vagišiai pri
stato vietoje geros mėsos ir ją suvalgo kareiviai ir 
jūreiviai, kaliniai ir laikomieji prieglaudų namuose bei 
įvairiose įstaigose, kertantieji girias ar tiesiantieji gele
žinkelius darbininkai.

Išbuvęs dvi savaiti ligonbuty, Jurgis jau galėjo jį 
apleisti. Tai nereiškė, kad jo ranka jau buvo stipri ir 
kad jis jau galėjo grįžti į darbą, bet kad jau jis galėjo 
apsieiti be daktaro ir kad vieta buvo reikalinga kitiems, 
esantiems blogesniame padėjime, negu jis. Kad jis visiš
kai buvo silpnas ką nors veikti ir negalėjo kokiu nors 
būdu užsilaikyti, tas nei kiek nerūpėjo ligonbučio pri
žiūrėtojams, nei kitam kam nors visame mieste.

Pasitaikė, kad jį sužeidė pirmadienį ir.jis ką tiktai 
buvo užsimokėjęs už praėjusios savaitės buvimą ir 
valgį, o likusius, gautus šeštadienį, beveik visus praleido.

Jis turėjo mažiau, negu septynias dešimts penkis 
centus su savim ir dar jam prigulėjo pusantro dolerio 
už tą dieną, kada jis tapo sužeistas. Jis būtų galėjęs 
apskųsti kompaniją už sužeidimą ir gauti atlyginimą už 
tai, bet jis to nežinojo, o ne kompanijos reikalas buvo 
jam apie tai paaiškinti. Jis nuėjęs atsiėmė savo užmo
kestį ir savo įrankius, kuriuos užstatė už penkiasde- 
dešimts centų. Paskui jis nuėjo pas šeimininkę, kur gyve
no, bet ji buvo parsamdžiusi visas vietas ir jį negalėjo 
priimti; iš ten nuėjo į vietą, kur jis valgydavo; čia sa
vininkas gerai jį apžvelgė ir išklausinėjo viską. Kadan
gi jis nepasveiks keletą mėnesių, o pas jį valgė tiktai 
šešias savaites, tai tas greit apsiskaitę, kad neužsimoka 
rizikuoti duodant jam bargan.

Taigi Jurgis išėjo gatvėn besijausdamas kuoblo- 
giausiame padėjime. Buvo gana šalta ir ąnigo. Jis ne
turėjo ploščiaus ir vietos kur užeiti, o kišenių j e turint 
du doleriu ir šešiasdešimts penkis centus, mažai galima 
nusiraminti, žinant, kad kelis mėnesius nieko nepasiseks 
uždirbti. Sniego kad ir daug yra, bet jis negalės pasi
naudoti; jis tik gali vaikščioti po gatves ir žiūrėti, kaip 
kiti smarkiai kasa sniegą, o jis vaikščioja su kairia j a 
ranka, parišta prie šono! Jis taipgi negalėjo pasitikėti 
užsipelnyti ką nors prie mažesnių darbų, kaip tai, krau
nant vežimus; jiš negalėtų pardavinėti laikraščių, arba 
nešioti skrynutes arba krepšius keliaujantiems, nes san- 
lenktininkai tuojau su juomi apsidirbtų. Negalima ir 
apsakyti, kaip jis nusiminė, viską tą apsvarstęs. Jis buvo 
kaip pažeistas gyvulys girioje, priverstas imtis.su savo 
priešais, kur kas silpniau už anuos stovėdamas. Niekas 
į tai atydos neatkreips, kad jis silpnesnis, nei vienam 
nerūpės pagelbėti jam nelaimėje, kad jis lengviau galėtų 
kovoti su aplinkybėmis. Jeigu jis leistųsi elgetauti, tai 
ir ten menkai ką laiihęs, dėlei priežasčių, kurias jam 
buvo lemta vėliau patirti.

Iš pradžių jis apie nieką daugiau nemąstė, kaip tik 
kad pabėgti nuo šalčio. Įėjo į vieną karčiamą, kur jis 
kitados lankydavosi ir išsigėrė, o paskui, drebėdamas 
stovėjo prie pečiaus, laukdamas, kol jam lieps išeiti. 
Karčiamose priimta, kad išsigėrus, tūlą laiką galima 
viduje pabūti, bet už tūlo laiko reikia vėl gerti, arba 
išeiti. Kadangi Jurgis buvo senas pažįstamas, tai, ži
noma, galėjo ir ilgiau pabūti, bet porą savaičių neapsi
lankė, tai matomai, jis valkiojosi. Jis gali teisintis ir 
pasakoti savo “pasaką apie nelaimę,” bet tas jam daug 
nepagelbės: jeigu karčiamninkas prijaustų tokiems da
lykam, tai veikiai jo vieta būtų užsikimšusi valkato
mis iki durų, o ypač tokioj dienoj, kaip ši.

Taigi Jurgis įėjo, į kitą vietą ir paliko kitą penktu
ką, Jis buvo gana alkanas, tad pasiėmė karšto viralo, 
bet po to jis jau ilgai negalėjo ten būti. Kada jam vėl 
paliepė eiti, jis leidosi į tūlą menką vietą, į kurią seniau 
jis tarpais, jieškodamas moterų, užeidavo, su tūlu krei
vaakių cechu, su kuriuom drauge dirbo: Jurgis veltui 
pasitikėjo, kad savininkas leis jam pasėdėti tenai. Men
kesnėse vietose, žiemos metu, karčiamninkai dažnai lei
džia vienam ar daugiau labai blogai išrodantiems val
katoms sėdėti pas pečių, kad patrauktų atydą užeinan
čių. Darbininkas įeina, jausdamasis linksmu, kad dienos 
darbas jau pasibaigė ir jam dažnai nesmagu išgerti 
savo stiklą, matant tokį skurdžių šalę savęs; taigi dažnai 
jis užkalbina: “Na, vaikine, kas yra? Išrodai, kaip ir 
pas tave visiškai būtų trumpa!” Tada užkalbintasis pra
deda pasakoti savo nelaimes ir žmogus dažniausiai pa
sako: “Na, eikš išsigerk su manim, tai bus smagiau.” 
Ir taip jiedu drauge išsigeria, o jeigu valkata išrodo 
labai suskurdęs, arba moka gerai plepėti, tai pasitaiko,

kad išsigeria ir porą, o jeigu išgirsta, kad paeina iš 
tos pačios šalies, arba gyveno tame pačiame mieste, arba 
dirbo, prie to pat amato, tai atsisėda prie stalelio ir 
praleidžia valandą ar dvi besikalbėdami, o kol juodu 
pabaigia, karčiamninkas gauna apie dolerį. Tieji da
lykai gali išrodyti velniškais, bet karčiamninkus vargiai 
galima kaltinti. Jie yra tokiame pat padėjime, kaip ir 
išdirbėjai visokių daiktų, kurie turi savo išdirbinius 
išleisti su priemaišais; jeigu je to nepadarys, tai atliks 
kas kitas. Karčiamninkas, jeigu jis nėra aldermanu, 
greičiausiai pasitaiko, kad įsiskolinęs didesnėms aluda
rėms iki ausų, nežino, ar jį veikiai neišlicituos.

Jurgis, nuėjęs į minėtąją vietą, rado prisėdusių jų 
pakankamai ir jam nebuvo vietos. Eidamas per karčia- 
mas, jis išleido šešis penktukus, manydamas kur nors 
prisiglausti, tokią baisią dieną ir tai dar vos buvo su
temę, o policijos nuovadas atidarys tiktai po vidurnak
čio! Paskutinėje vienok vietoje, kur jis įėjo, vaikinas, 
dirbąs už baro, jį pažinojo, o net ir buvo geruoju su 
juomi, taigi leido snausti prie stalelio, kol savininkas 
atėjo; eidamas namon patarė Jurgiui, ką daryti:—neto
limai esti koki ten tikėjimiški apvaikščiojinai, sudrū- 
tinimui žmonių tikėjimo, ten jie gieda ir pamokslus sa
ko ir šimtai valkatų suėję ten nors valandai randa prie
glaudą ir apsišildo.

(Bus daugiau)

Chicagos Žinios
PARKŲ TARYBOS LAPELIŲ 
DALINIMO UŽDRAUDI
MAS NEKONSTITUCINIS

Laikraštininkų Unija Pasiekė 
Didelį Laimėjimą 

Miesto Teisme
Kova už spaudos laisvę, už 

lapelių dalinimą pasiekė aukš
tą vietą pereitos savaitės eigoj. 
Pirmadienį Chicagos parkų 
policija suėmė Newspaper 
Guild unijos, sekretorių Gra
ham Dolan už lapelių dali
nimą prie “Tribune” išleistu
vės, ant North Michigan Blvd.

Chicagos policija padalinta 
į du skyrių: policija, kuri pri
žiūri miesto gatves, ir policija, 
kuri prižiūri parkus. Pastaro
ji prižiūri ir bulvarus.

Newspaper Guild unijos se
kretorių G. Dolan areštavo 
parkų policijos narys einan
tis pareigas ant Michigan 
Blvd.

Parkų tarybos yra uždraus
ta lapelių dalinimas parkuose. 
Tačiaus, kai po jų jurisdik
cija paeina ir bulvarai, tai ir 
ant bulvarų neleidžia lape
lius dalinti, o kas to neklau
so tai tą areštuoja.

Prieš Graham Dolan užves
tą bylą miesto teisėjas Leon 
Edelman panaikino. Jį pa- 
liuosavo. Tuo teisėjas atmetė 
parkų tarybos patvarkymą 
kaipo nekonstituęinį.

Šitas įvykis 
svarbos įvairiom 
organizacijom, 
unijom, kurios 
ria su reikalu 
ir juos plačiai

Graham Dolan bylos laimė-1 
jimu buvo suduotas didelis 
smūgis “Tribune” bosam, ku
rių interesus ginant policistas 
Harry Metz areštavo laikraš
tininkų unijos sekretorių. 
Taipgi buvo duotas smūgis vi
siem reakcininkam, spaudos 
laisvės priešam.

—o—
Per Metus 1,309 Automobilis

tam Suspendavo Vai
ravimo Teises

Saugumo teismas per metus 
laiko 1,309 automobilių vai
ruotojam atėmė vairavimo tei
sę tūlam laikui už neatsargų 
važiavimą, arba už važiavimą 
pasigėrus.

Apart to, 348 vairuotojai 
buvo pasiųsti įvairiam termi
nui į kalėjimą už važiavimą 
pasigėrus.

turi dideles 
darbininkų 

ypač darbo 
dažnai susidu- 
išleisti lapelius 
paskleisti.

Draugas J. Jasiūnas prigu
lėjo prie LDS 74 kuopos nuo 
pat jos suorganizavimo. Pri
guli ALDLD ir TDA. Nenu
ilstančiai lankydavo susirinki
mus ir parengimus ir nesigai
lėdavo p 
judėjimu^. 
“Laisves”

gu 1937 metais. Tačiaus 1937 
metais namų statybai buvo iš
leista $28,806,443, kai 1938 
metais tik $21,258,299. ,

Iš aukščiau paduotų faktų 
aišku, kad mažų gyvenimui 
namų daugiau žmones statė
si, bet didelių namų pernai 
mažiau budavojo, negu užper
nai.

šaukoti darbininkų 
Yra dienraščio 

senas skaitytojas.

Linkime greito pasveikimo.
“Viena būda, tai ne bėda, ” 

sako senovės lietuvių patarlė. 
Taip ir čia. Juozas suspaus
tas baisių skausmų, kur buvęs 
išlindo airis katalikų kunigas 
4r prisispyręs reikalavo jį iš- 
sispaviedoti. Juozas jam at- 
sa'kė : “Man nereikia spavied
nės, ale reikia medikališkos 
pagelbės.”

Kunigas: “O kad tu nu
mirsi be spaviednės, kur tavo 
dūšia bus?”

Juozas: “O kur tų dūšios 
eina, kurie šiandien žūsta Is
panijos karo lauke ?”

Kunigas: “Ten kitas da
lykas. Tu pirmiau buvai ka
taliku ir tikėjai į dievą.”

Juozas: “Aš tol tikėjau, kol 
nepažinau kunigų apgavysčių. 
Dabar žinau ir galiu mirti be 
spaviednės ir man nereikalin
ga kunigas.”

Kunigas: “Aš pašauksiu
lietuvį kunigą.”

Juozas: “Aš pažįstu jį, tai 
baisiai prastas žmogus. Man 
nė tavęs, nė jo nereikia.”

Biznierius nekreipia domės 
ant žmogaus skausmų. Atėjęs 
siūlo savo ta vorą ir gana.

Kaltininkas tapo areštuotas. 
Bet jis neturi nė jokios nuo
savybes. O tas karas, ku-

riuo sukoliečijo J. Jasiūną, 
yra vertas apie $10 — senas 
džiunkas.

Būtų daug geriau, kad bied- 
nuomenė savo karjerą parody
tų ant pikieto linijos kovoje 
už nedarbo apdraudą, ar kito
se kovose. O su automobiliu 
lenktyniuoti ir sužaloti savo

brolį darbininką, nieku nekal
tą, yra prastai.

Kaimietis.

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendiyvės.

Darbininkų Kalendorius 
Išėjo 1939 Metams 

Siųskite Užsakymus Dabar

Darbininkų Kalendorius turi daug raštų ir įdomių 
paveikslų. Taipgi visokių informacijų jame rasite. 
Saulės ir mėnulio užtemimas, apie seniausius ir di
džiausius miestus visuose kraštuose, kiek kur gy
ventojų ir tt.

KAINA 25 CENTAI
Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa

kyti ir platinti Darbininkų Kalendorių. Platintojams, 
kurie ims nemažiau 5 kopijų, duodama po 20c. ko
pija.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.

M Aft M fUI M M fUI MM M IUIM M M

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Devon, Conn
Nelaimė Patiko Juoz. Jasiūną

Daugiau trys savaitės atgal, 
grįžtant iš Bridgeport, Conn., 
po LDS 74 kuopos susirinki
mo, parvažiavęs į savo mies-1 
telį, išlipęs iš buso ėjo į savo 
namus. Beeinant pasitaikė, 
kad vipnas automobilis lenkė 
pirmiam važiuojantį, o trečias 
sumanė aplenkti abudu. Tad 
paskutinis iš užpakalio staiga 
užvažiavo ir nebuvo progos 
draugui J. Jašiūnai pabėgti į 
šalį. Automobilis jį parmušė 
ant žemės, nulaužė kairės 
kojos kaulą per du daiktu, 
prakirto galvą ir skaudžiai 
sutrenkė kairįjį šoną.

Jau keturios savaitės bai
giasi, kai draugas guli Mil- 
fordo ligoninėj. Pavojus gy
vybei prašalintas.’ Mažesnės 
žaizdos pradeda gyti. Bet 
kairės kojos kaulas dviejose , 
vietose nulaužtas. Daktaras! 
pergręžė kaulus, sudėjo nitus 
ir iš abiejų šonų pleitas, o vė
liau sucementavo. Tai neži- 
nia, kaip ilgai nusitęs pasvei
kimo laikas.

Telephone: EVcrgreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
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.
NEDELIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717B

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

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

/

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

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties Tel. Evergreen 7-8886

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio
GaukiUi biandicn, tiktai 75 centai.

3 E O F O R OZąAV- E i
g NORTH 4TS“
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1938 Metais Daugiau Namų

Pastate už Mažiau Pinigų
Chicagoj namų statybos re

kordai sako, kad buvo duota 
1,930 leiditfių namų statybai. 
Tai 391 leidimas daugiau ne-

Gausi žavingomis dainomis, kupina juokais ir raudomis, 
labiausia jaudinanti sielą, Stasio Šimkaus operete

“IŠEIVIS”
VAIDINS BROOKLYNO AIDO CHORAS ARTISTO JONO VALENČIO VADOVYBĖJ

Sekmadieni, 15 Sausio-Jan.
LABOR LYCEUM SALĖJE

949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Vaidinimo Pradžia Lygiai 4 vai. po Pietų Įžanga $1.00, 75c ir 50c

PO VAIDINIMO ŠOKIAI
Aido Choras širdingai kviečia visus atsilankyti pamatyti šią puikią operetę.

imtis.su
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Lowell, Mass.
Lowellio Liet. Piliečių Kliubas 

Jau Nuosavoj Vietoj
Lietuvių Piliečių Kliubas 

gyvuoja jau nuo senų laikų, 
tik seniau jis vadindavosi Lie
tuvos Didžiojo Kunigaikščio 
Vytauto Kliubu. Tačiau ma
tydami reikalą, kliubiečiai nu
tarė pakeisti vardą ir kitas 
permainas padaryti.

Per daugelį metų kliubui te
ko vargti mažesnėse vietose, 
kokias galėdavo nusinuomuo-
ti. Ir vis rūpinosi, kad su-1 
tvirtėti finansiniai ir kada 
nors įsigyti nuosavą namą. Į 
Taip ir įvyko. Dabar Kliubas 
pasipirko nuosavą namą ant 
pat kampo Union ir Central 
gatvių.

Naujų metų diena buvo pir
mutinė diena naujoje vietoje. 
Naujoji kliubo buveinė yra 
didesnė ir daug smagesnė.

Kliubiečiai deda pastangas, 
kad kliuba įrengti visai gerai 
ir kad būtų smagi užeiga vi
siem lietuviam ir kitiem žmo
nėm.

Šio mėnesio 14 dieną Pilie
čių Kliubas rengia didelę iš
kilmę, kaipo Įvedamąjį Pokilį, 
kur žada būti daug svečių: 
ne tik Lowellio lietuviai, bet 
ir iš plačios apielinkės.

Kliubas, kaipo pažangesnių 
žmonių organizacija, gražiai, 
nusiteikęs visuomen i š k a m e 
veikime, turėtų padaryti dar 
vieną svarbų žingsnį \— prisi
dėti prie Amerikos Lietuvių 
Kongreso, kur visų miestų

kliubai ir įvairios kitos orga
nizacijos bei draugijos jau 
prisidėję ir pasimokėję £o $1 
į metus ir išrinkę po porą at
stovų į lokalinį bendrą komi
tetą. Tuokart kliubas užsi- 
jreklamuotų, įgautų didelį pri
jautimą ir platesnę pagarbą 
lietuviškoj visuomenėj.

Pagalvokite apie tai, ger- 
; biamieji kliubiečiai. Padary
kite dar vieną pažangų žings- 

j nį — demokratinį žingsnį, 
; kuris bus labai naudingas 
jums patiems, podraug ir vi
suomenei.

O pakol kas vėlinu kliubui 
geriausio pasisekimo naujoje 
vietoje. Tik daugiau visuo
meniškumo, daugiau pažan
gos, daugiau progreso.

Jūsų Kaimynas.

So. Boston, Mass.

Wilkes-Barre, Pa.
Wilkes-Barre ir Apielinkės 

Lietuvių Žiniai
Sausio 15-ta diena bus su

vaidinta labai juokinga dviejų i Aišku,

Mass. Valstijos Naujas Gu
bernatorius ir Vežikų 

Streikas
Pereitais rinkimais republi- 

konų partijos buvo obalsis: 
švarus, teisingas (Kas?—Red.) 
ir kooperacija tarp darbo ir 
kapitalo. Nieko nesakė apie 
WPA, bent kokias pašalpas, 
kad jie jas vykdys, arba 
trukdys jom egzistuoti. Nei 
žodžio neprisiminė apie uni
jas. Nėra abejonės, kad jų 
tos gudrios politikos daugu
ma tamsesnių darbininkų ne
pamatė, todėl savo balsus ir 
atidavė už republikonų par
tiją.

JJžėmęs gubernatoriaus vie
tą, naujai išrinktas Salton- 
stall pateikė buržuaziniai 
spaudai savo darbuotės planą, 
kurį, matomai, buvo pagami
nęs iš anksto. Tas jo planas 
atrodo gana žmoniškas ir 
net ’“rAdikališkas,” kuomet 
“bus” įvykintas gyvenime.

apie gubernatoriaus
planumą buržuaziška spauda 
nesigailėjo komentarų, pasa
kojo, kokia laimė laukia dar
bininkų rytojus. Tarsi, ot, tas 
žmogus (Saltanstall) iš dan
gaus iškritęs ir savo “milži
nišku” protu padarys visus 
laimėjimus — darbininkai tu
rės daug darbų ir gerai už
dirbs, o kapitalistai tuom pa
čiu syk darys milžiniškų pel
nu.

Praūžė visoki gubernato
riaus adresu sveikinimai ir lin
kėjimai dėl jo tokio ištvermin-

veiksmų' komedija “Bosienė.” 
Vietos ir apielinkės lietuviai, 
pasinaudokit šia proga, nepra
leiskit nepamatę šio taip svar
baus veikalo, nes kitos tokios 
progos neturėsit.

Veikalas bus suvaidintas 
Crystal Ballroom svetainėj, 
325 E. Market St. Pradžia 
6-tą vai. vakare. Po vaidini
mo bus muzikos, valgių ir gė
rimų, kur visi smagiai laiką 
praleisim. Kaip augusius, taip 
ir jaunimą kviečiame skaitlin
gai dalyvauti. Rengėjai.

go plano, kuris taip plačiai 
nuaidėjo per didžiąją spaudą. 
Ant rytojaus toj pačioj spau
doj pasirodė labai nesvarbioj 
vietoj žinutė, kad sustreikavo 
vežikai. Perskaitęs tą prane
šimą, niekas nepamanė, kad 
čia kas' yra svarbaus, kad 
“keli” vežikai streikuoja. Bet 
už poros dienų ši žinutė pra
dėjo pūstis, kad net išstūmė 
visas žinias iš pirmų puslapių. 
Tie “keli” vežikai palietė vi
są Naująją Angliją ir supara
lyžiavo visą prekybos trans- 
portaciją! Daržovės vago
nuose pradėjo pūti; žuvies 
apie 400,000,000 svarų stovi 
Bostono prieplaukoj, mėsos 
vagonai šunta ir už kelių die
nų atsikraustys badas į Nau
jąją Angljją! Naujas guber
natorius metėsi į iškilusį inci
dentą, kad kuo greičiausia jį 
sulaužius. Bet kaip ? Darbi
ninkai kovoja, kad gavus di
desnį atlyginimą už savo 
darbą, o tas, žinoma, liečia 
savininkų kišenių. Kompani
jos šaukia, kad toks streikas 
nėra legališkas, nes dėl jo 
genda baisiai daug maisto, 
unijistai sako, kad pačios 
kompanijos kur kas daugiau 
to paties maisto sunaikina 
tam, kad palaikyti aukštas 
kainas. Aišku, kad guberna
torius atsidūrė tarp kūjo ir 
priekalo, čia tik išsireklama- 
vus tokiu dideliu darbo ir ka
pitalo taikytoju, o čia strei- 
kieriai ant kelių stabdo tre
kus ir karpo vežimuose mag- 
nito vielas, kad negalėtų va
žiuoti, ir jiems valstijos poli
cija nieko nedaro, nes neturi 
įsakymo nuo gubernatoriaus.

Pats gubernatorius dalyvavo 
keliuose unijos ir kompanijos 
pasitarimuose, bet matyda
mas, kad iš jo tarpininkystės 
niekas neišeis, pamojo ranka 
ir nuėjo lermo kelti su šunų 

jministeriu. Mat, šioje valsti
joj yra legalizuotos šunų lenk
tynės, per kurias, visoki nle- 
kleriai nežmoniškai apiplėšia 
visuomenę, o labiaūsią^tai pats 
šunų ministeris.

Šiuos žodžius rašaht, vežikų 
lokalas 25 jau pasirašė su
tartį. Sutartis sako, kad dar
bininkai dirbs keturiasdešimts 
valandų savaitėj ir gaus $40 
algos. šitie darbininkai pil
niausiai laimėjo. Nėra abejo
nės, kad ir kiti lokalai gaus 
pilną laimėjimą, nes pikietuo- 
ja labai sąmoningai. Mes už 
tai juos sveikinam!

Jaunutis.

kė buvo centras, iš kurio pra
dėjo kuopa augti. Prirašėme 
26 suaugusius narius ir 9 jau
nuolius. Turėjome daug ma
žų parengimų toje vietoje, be
veik veltui. Taipgi surengėme 
tris koncertus lenkų svetainė
je, bendrai su rusų, ukrainų 
ir lenkų I. W. O. kuopomis. 
Du parengimai pavyko, o vie
nas buvo nepasekmingas. 
Taipgi turėjome tris piknikus 
su rusais ir ukrainais, kurie 
buvo labai pasekmingi.

Bet mus ištiko nelaimė: me-' 
tai atgal, valdžios paskolos 
departmentas, kuris turėjo 
morgidžius ant mūsų saliukės,, 
ją konfiskavo. Dabar neturi-1 
me nuosavo centro. Bet nesu-i 
stojam dirbę. Daugiausia SJ 
Raymondo pasidarbavimu, ta- 
po suorganizuota jaunuolių, 
grupė iš dešimties narių. Jau
nuolių grupė turėjo du paren
gimu, labai pasekmingus, iri 
vienas prakalbas. Kalbėtojum 
buvo John Orman.

48 kuopa išaukavo įvai
riems reikalams, daugiausia; 
Ispanijos gynimui, $57.75. Da
bar kasoje turi $67.38. Iš jau-1 
nuolių grupės trys jau pada-. 
ve aplikacijas į apdraudosi 
skyrių, tai Jakevičius, Juške
vičius ir Deltuvaitė. Jaunuolis 
J. Deltuva įstojo į suaugu
sių skyrių.

Dabar vėlinu naujai kuopos 
valdybai geriausio pasisekimo. 
Nauja valdyba turi pasidar
buoti dar geriau, nes dabar 
kuopoje-yra daugiau spėkų, 
jau turime pusėtinai tvirtą 
jaunuolių grupę. Mums labai 
sarmata, kad mes neišpildėme 
vaikų skyriaus- kvotos. O 
mums kvota tokia maža, turi
me gauti tiktai du vaiku. 
Mums reikėjo gauti, bet ne
gavome. Turime pasidarbuoti 
ir gauti du vaiku į L.D.S.

Baltimorėje dirva labai pla
ti. čia gali išaugti didžiulė 48 
kuopa.

Ex Sekretorius.

Jackie Coogan “Uždirbo” 4 
Milionus, bet Dabar Yra 

Bankrutas Bedarbis
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Baltimore, Md.

Los Angeles, Calif., sau
sio 9. — Buvęs garsus vai
kas judamųjų paveikslų ak
torius Jackie Coogan, da
bar bedarbis jaunuolis, iš
statė savo naminius rakan
dus išparduot per varžyti
nes (licitaciją).

Kaipo vaikas aktorius jis 
uždirbo 4 milionus dolerių, 
bet tą jo uždarbį pasisavino 
Coogano motina ir jo patė
vis A. L. Bernstein, ant
rasis motinos vyras.

O

1939 Mėty Kalendoriai
Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai
Dydžio 15 colių pločio ir 20 colių ilgio, su lietuviškais 

kalendoriais, arba su amerikoniškais. Šventės 
raudonai atžymėtos. Kaina 20c. kiekvienas

Jei užsakymus reikia siųsti į kitus miestus, tai kaina 
25c. Jei vienas asmuo perka daugiau 1-Zaip vieną, tai 
po 20c kiekvienas ir kitur siunčiant.

Taipgi turime paveikslų ir su Lietuvos vėliava, Pro
gresas ir Perteklius-Prosperity'.

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

Ant lietuviškų kalendorių
vos valstybinės šventės, mėnesių ir dienų užvadinimai 
lietuvių kalboje.

Siųsdami užsakymus kartu prisiųskite ir mokestį. 
Jei smulki suma, galite prisiųsti U. S. pašto ženkleliais 
(stampomis) 5c ar 10c vertės.

Siųskite sieninius kalendorius į Lietuvą. Jūsų gi
minės labai įvertins dovaną, nes Lietuvoje nėra ma
dos, kad biznieriai duotų sieninius kalendorius, kaip 

. juos duoda Amerikoje.

vaizdų ar figūrų.

kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu-

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
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Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2178 «

ROBERT LIPTON :
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •

701 GRAND ST., arti Graliam Ave. BROOKLYN •

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS •

Graduation Rings (gryno aukso žiedai)

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo

$1.50
Waterman Fontanines Plunksnos, ir Paišeliai nuo $1.50
Kryžiukai ir laketai su lenciūgiukais nuo

*
rfa

I

(0

Uta?

• Už mažus rankpinigius duodame ant tokių išmokėjimų
• kokius jūs patys pasirenkate

VAKFO KEPTUVE
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 48 kuopa laikė savo 
metinį susirinkimą. Buvo ren
kama valdyba 1939 metams. 
Valdybon išrinkta šie drau
gai : Pirmininku P. Paserskis, 
4319 Park Wood Ave.; vice- 
pirm. K. Mikolaitis, 739 Lex
ington St.; finansų rašt. A. 
žemaitis, 861 Hollins St. Kiti 
valdybos nariai bus išrinkti at
einančiam susirinkime.

žiupsnelis žinių, kas buvo 
veikiama L.D.S. 48 kuopoj per 
du metu. Mūsų kuopoje pra
sidėjo atgimimas prieš porą 
metų. Man įstojus į kuopą, 
kuopoje buvo tiktai 7 nariai, 
o jaunuolių nei vieno; kasoje 
buvo nedateklius 25 centai. 
Kuopa susirinkimų niekad ne
laikydavo, tik duokles iš- na
rių iškolektuodavo.

Vėliaus kuopos užrašų raš
tininku buvo išrinktas S. Ray
mond. Buvo sušauktas susirin
kimas pirmininkui nedalyvau
jant ir kuopos pirmininku bu
vo išrinktas K. Mikolaitis. Im
tasi už darbo. S. Raymondo 
pastangomis ir kaštais buvo 
įtaisyta kuopai svetainiukė. 
Įtaisymas kaštavo apie $85. 
Tame labai daug pasidarbavo 
draugai Vitkus ir Skadinas. 
Tie draugai paaukavo savo 
darbą: kaipo medžio ’ darbų 
darbininkai, jie dirbo net po 
savaitę laiko, sudėjo langus ir 
naujas grindis, šita svetainiu-

36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuvės Keksai

Užpuolė Italijos ir Nazių 
Laivus

Ginkluoti chinų laivukai 
(kuriuos japonai vadina! 
“piratais”) užpuolė vieną 
Italijos ir vieną Vokietijos 
laivą ir šūviais užmušė ke
lis asmenis pirma negu' 
tiedu laivai paspruko į 
Shanghajaus prieplauką. i

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Veikiančio Komiteto delegatai įsi- 
tčmykite, kad sekantis susirinkimas 
įvyks sausio 11 d., 7:30 v. v. Lietu
vių Darb. Svet., 920 E. 79th St. Visi 
delegatai pribūkite laiku, nes turime 
nepabaigtų reikalų nuo pereito susi
rinkimo, kaip tai Valdybos rinkimas 
ir Svetaines išrandavojimai. Taipgi 
prašome visų “Vilnies” vajininkų 
dalyvauti šiame susirinkimo. Nuta
rimų Rašt. J. Bagužis. (7-8)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks ke

tvirtadienį, sausio 12 d., pas drg. F. 
Indriulį, 129 W. Market St. Visi na
riai dalyvaukite, nes yra svarbių nu
tarimų. — J. Norkus, sekr. (7-8)

HARTFORD, CONN.
Penktadienį, 13 d. sausio, Lincoln 

Battalion Draugai ruošia parengimą 
pasitikimui trijų kovotojų hartfor- 
diečių, kurie sugrįžo iš Ispanijos iš
buvę apie metus ir pusę kovoje 
prieš fašizmą. Todėl visi stengkitės 
dalyvaut, bus Ispanų šokikų, Unity 
Players iš New Haven ir kitų pa- 
marginimų. Įvyks 13 d. sausio, 8 v. 
v. Capitol Hall, 320 Ann St. Įžanga 
35c. — Korn. (8-10)

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti rug^iė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rąisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 

| Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

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

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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NowWko^^^2inios Pranešimas
ALDLD 2-ro Apskričio kon

ferencija, kuri jvyks šį sek
madienį, 15 d. sausio, bus 
Brooklyne, “Laisves” svetai-

Iš Amerikos lietuvių Kongreso Brooklyn© 
Skyriaus Konferencijos

jų komisijos sutinka savo re
zoliuciją ištraukti ir pareiškia, 
kad ji pataria balsuoti už pa
vaduojantį įnešimą, jeigu tik 
komisijos mažuma, tai yra,

trauks.
Kitokios išeities nebeliko, 

kaip leisti rezoliucijas nubal
suoti. Delegatai labai pasi
piktino tokiu tų žmonių už-

nėje. •
Sulig pereitos konferencijos 

tarimo, ši konferencija turėjo 
būti laikoma Bayonne, N. J. 
Tačiaus kadangi Brooklyne

(Pabaiga)
Komiteto pirmininkui M. 

Stakovui dar suteikta balsas 
specialiu tarimu. Jis pažymėjo, 
kad komitetas tuomet nutarė 
nekviesti Stilsono ne dėlto, kad 
jį pašildė socialistai, bet kad 
jis iki tol buvo priešingas Kon
gresui, neigė jo darbus, taipgi 
dėlto, kad tas reikalavimas at
ėjo diktavimo formoj jš socia
listų kuopos. Diktavimų komi-

pasižadame tų tarimų dvasio
je darbuotis.

Jis nurodė, kad Kongresas 
buvo - sukurtas susitarimo pa
grindu ir to pagrindo reikia 
laikytis, tai yra, veikti bendrai 
tik tais klausimais, kuriais vi
si sutinkame, priimti tik to
kius tarimus bei rezoliucijas, 
kuriais nėra tarpe mūs pasi
dalinimo. šis rezoliucijas pa
vaduojantis įnešimas, jis sako,

tetas nebūtų priėmęs nežiūrint tiktai pakartoja tuos princi- 
iš kur jie būt atėję, nes tas že- pus, ant kurių Kongresas bu- 
mintų patį komitetą. vo subudavotas ir ant -kurių

Rezoliucijų komisijos pirm. Į jis rymo, todėl negali būti bei 
K. Michelsonas, vienbalsiu ko-| sukelti jokių ginčų tarpe mū-
misijos sutikimu, siūlo pasiųst 
pasveikinimą Tom Mooney pro
ga jo paliuosavimo iš kalėji
mo. Vienbalsiai nutarta pa
siųst.

Toliau raportuoja, kad Kon
greso veiklos klausimu komisi
ja nesusitaikė, nors kelias va
landas diskusavo. tad skaitys 
dvi rezoliucijas. Didžiumos re
zoliucija, už kurią pasisakė 4 
komisijos nariai, skaitė Gasiū- 
nas. Mažumos, už kurią pasisa
kė Stilsonas, skaitė jisai pats. 
Duota po 10 minučių komisijai 
kalbėt už abi rezoliucijas. Kal
ba jas skaičiusieji: Gasiūnas ir 
Stilsonas..

Kilo ilgos diskusijos. Daly
vauja K. Michelsonas, Bėčis, 
Kyras, Nečiunskas, Bukauskas, 
Bikulčius, Žilinskas, Strazdas, 
Siurba, Weiss, Glaveckas, Tiš
kus.

Naujagadyniečiai ir tūli jų 
vadovaujami socialistai aštriai 
atakuoja didžiumiečių rezoliu
ciją, primėtinėdami jos rėmė
jams nedemokratiškumą.

Didžiumos rezoliucijos šali
ninkai nurodinėja, kad Stilsono 
rezoliucijoj pravedama mintis 
yra pragaištinga Lietuvos ne
priklausomybei. Kad Lietuvos 
nepriklausomybę reikia gint ne 
tik tada, kad ten bus demokra
tiška valdžia, bet visada, nežiū
rint iš kur ir kada jai gręstų 
pavojus. Kad tam gynimui rei
kia jieškot talkininkų visuose 
tuose kaimynuose, kurie nori 
bendrai gintis nuo Hitlerio ag
resorių. šiuo tarpu pavojingiau
sių Lietuvos nepriklausomybės 
priešų.

Pirmininkas, matydamas, 
kad jokiu būdu vienbalsiai 
nebus galima nei vieną, nei ki
tą rezoliucijų komisijos rezo
liuciją priimti, pasiūlė konfe
rencijai priimti sekamą sub
stitutą >

1. Mes pakartojame,, kad 
mes visais būdais padėsime 
Lietuvos žmonėms atgauti de
mokratines teises ir civiles 
laisves.

2. Mes pasižadame visais 
mums galimais būdais ginti 
Lietuvos nepriklausomybę nuo 
grūmojančių pavojų.

3. Mes užgiriame Scranto- 
no konferencijos tarimus ir

Stilsonas, padarys tą patį su 
savo rezoliucija.

Stilsonas vėl griežtai pareiš
kia, dar išvadindamas delega
tus visokiais vardais, kad turi 
būti abi rezoliucijos, kad nei 
jis savo rezoliucijos ištrauks, 
nei sutiks, kad rezoliucijų ko
misijos didžiuma savo rezoliu
ciją ištrauktų. Kiti jo gru
pės frentai pareiškia, kad jie 
griežtai priešingi leidimui bal
suoti pavaduojantį įnešimą.

K o n fe r en c i j os pirmininkas 
sako: Jeigu jūs to griežtai 
norite,- aš leisiu rezoliucijas 
nubalsuoti ir atsiimsiu savo 
įnešimą, tačiau jūs turite su-

sispyrimu ir bandymu uždėti 
mažumos diktatūrą ant di
džiumos.

Pirmininkas paleido rezoliu
cijas nubalsavimui. Balsų 
skaitytojai buvo keturi: du 
šalininkai rezoliucijų komisi
jos didžiumos ir du mažumos. 
Balsavimo pasekmės buvo to
kios: Už didžiumos rezoliuci
ją paduota 64 balsai, o už 
mažumos, tai yra, Stilsono re
zoliuciją, tik 25 balsai.

Tada Stilsonas pasiprašė 
balso padaryti pareiškimą ir 
pareiškė: Kadangi konferen
cija jo rezoliucijos nepriėmė, 
tai jie išeina iš Kongreso. Pra-

įvyksta didelis Aido Choro 
parengimas, perstatymas ope
retes “Išeivis,” tai Apskričio 
komitetas, savo posėdyje, lai
kytame 8 d. sausio, nutarė 
konferenciją laikyti Brookly
ne, “Laisvės” svetainėje, vie
toje Bayonnės.

Visi delegatai prašomi ne- 
sivėluoti pribūti į konferenci
ją, kad galėtume laiku nuei
ti į Labor Lyceum salę ir pa
matyti Aido Choro perstatomą
operetę “Išeivis.” 

Konferencija prasidės 10 v.
ryte.

ALDLD 2-ro Apskr.
Komitetas.

Didžiausia Drabužiu Krautuve 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

January Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertes dabar po .......... $12.50
Visi $22.50 vertės dabar po .... 16.50
Visi $28.50 vertės dabar po ... 21.50

Bi kurie $35 iki $45 vertės puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 
Visi vyrų ir Jaunų Vyrų Sįūtų kainos yra nužemintos 

sulyg aukščiau nurodymo.

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimtį lengvų išmokėjimų planą.

sų. Gi jeigu .bus balsuojamos 
rezoliucijos, dėl kurių jokiu 
būdu, kaip pasirodė diskusijo
se, susitaikyti negalima, įneš 
į Kongreso skyrių tiktai pasi
dalinimą, nei vieni, nei kiti 
nebus patenkinti.

Bet Stilsonas, varde savo 
grupės, griežtai pareiškia ir 
reikalauja, kad būtų rezoliu
cijos balsuojamos. Tada pir
mininkas pareiškia: Jeigu jūs 
griežtai reikalausite, abi rezo
liucijos bus leidžiamos balsuo
ti, bet jūs turėsit suimti atsa
komybę už pasekmes. Jis at
sikreipė į socialistus ir pra
šė juos dar kartą rimtai pa
galvoti. Nejaugi jie yra už
sispyrę varytis ant savo ir neš
ti Kongresan pasidalinimą. 
Jis paklausė Stilsono: Jeigu 
jūs taip varotės balsuoti re
zoliucijas, nepriimate pava
duojančio įnešimo, tai ar jūs 
sutiksite su konferencijos di
džiumos priimta rezoliucija, 
ar vykinsite gyveniman kon
ferencijos didžiumos nutari
mus? Stilsona pašoka ir sa
ko : Konferencija turi tam 
tikras ribas. Ir aš žiūrėsiu, ką 
jį nutars.

Matydamas padėties rimtu
mą ir norėdamas visais būdais 
neleisti Stilsonui ardyti ben- ( 
drą darbą Lietuvos demokrati
jai ir jos nepriklausomybės 
gynimui, pirmininkas pataria 
socialistams susieiti ir pasitar
ti, nejaugi jie ištiesų yra nu
sitarę pastatyt ant savo, arba 
užkart ant konferencijos savo 
rezoliuciją, arba pasitraukti iš 
jos, jeigu konferencija jų re-' 
zoliuciją atmes. Socialistai su-į 
tiko' išeiti ir pasitarti. Pirmi
ninkas pertraukė sesiją pen
kioms minutėms. I

Jie išėjo pasitarti ir tarėsi 
net pusę valandos. Kai su
grįžo, Stilsonas vėl visos gru
pės vardu pareiškė, kad jie 
savo rezoliucijos vieną punktą 
pataisė ir dabar reikalauja re
zoliucijas nubalsuoti. Pirmi
ninkas nurodo jų užsispyrimą, 
nenorą kooperuoti, pasirįžimą 
varytis ant savo, nors čia ir 
kažin kas. Vėl pataria abiem 
pusėm ištraukti savo rezoliu
cijas ir priimti pavaduojantį 
įnešimą. Didžiuma rezoliuci-

prasti, ką jūs darote. Jis vėl 
užklausia Stilsono, kaipo sklo- 
kininkų LDD ir socialistų 19 
kuopos spoksmeno, ar jie su
tiks su konferencijos didžiu
mos priimta rezoliucija, ar tai 
būtų didžiumos komisijos re
zoliucija ar mažumos rezoliu
cija priimta? Dabar Stilsonas 
atsako, kad jeigu jo siūloma 
rezoliucija nebus priimta, 
tai jie su Kongresu nebeko-
operuos, jame nebeveiks. Reiš- gresas yra pasibrėžęs. 
kia, ji.e iš Kongreso pasi-1

še sekti paskui jį tuos, kurie 
sutinka su jo pareiškimu. Ne
didelė saujalė pasikėlė ir išė
jo.

Konferencija tęsė savo dar
bą. Nutarė rengtis prie ap- 
vaikščiojimo Lietuvos neprir 
klausomybės. Išrinko Skyriaus 
Pildomąjį Komitetą, kuriam 
pavesta imtis už energingo 
darbo ir tęsti tą gražų darbą, 
kurį Amerikos Lietuvių Kon-

Sekasi Žuvaut
A. Žilinskas gavo Rockaway 

Point Surf Anglers Kliubo an
tra dovaną už pagavimą 2 
svarų “whiting.” Pirmos do
vanos gavėjo pagauta tos rū
šies žuvis svėrė 2 svaru ir 4 

. uncijas. Kontestui priduota 
800 žuvų.

Rep.

LLD SUSIRINKIME BUS 
PRELEKCIJA

JUDŽIAI IR PRAKALBOS 
VETERANAM PAREMT

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai, yra 

šiltas vanduo, šviesūs. Mažas name
lis. Renda $18.00 j mėnesį. Antra
šas: 133 Devoe St., Brooklyne. At
sišaukite bile kada. (8-10)

———————
e
i ' Telefonas: Humboldt 2-7964

j DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
J 530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE.
I NEWARK, N. J.
I
i VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
I Nėra valandų sekmadieniais. 
I

______
•j. — ™ R.     -   M * « •>    •           - ■ ——

GARSINKU RS "I .AISVEJE"

Bimba, Lietuviu Litera- 7 C-
Draugijos leidžiamo

redaktorius,

A. 
tūros 
žurnalo “šviesos 
yra pakviestas ir sutiko pa
kalbėt LLD 1-mos kuopos su
sirinkime apie LLD vajų, taip
gi apie Lietuvos padėtį. To
dėl draugai ir draugės nariai 
ir simpatikai malonėsite visi 
dalyvauti šiame susirinkime. 
Gynimo demokratijos ir sklei
dimo apšvietos darbas yra la
bai svarbus visiems.

Susirinkimas įvyks sausio 
12-tą, 8 vai. vakaro, “Lais
vės” salėj.A. M.

JŪS JĮ ŽINOTE!

NIKODEMAS PAKALNIŠKIS 
Vaidins išdykėlį Maikį “Išei
vyje,” ku/į stato Aido Cho
ras, sekmadienį,, sausio 15 d., 
Labor Lyceum svetainėje, 
Brooklyne. Nikodemas yra 
tikru vijurku scenoje. Visi jį 
atmenate vaidinant “Pussese
rę Salomėją” ir Mirtų Vaini
ką.” Pre.

SUSIRINKIMAI
MA SPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 12 d. sausio, Zabiels- 
kio Svetainėje. Pradžia 8 v. v. Yra

bus judis ir pra- svarbu, kad kiekvienas narys daly
vautų šiame susirinkime, nes daly
vaus Vytautas Zablackas. Galėsite

Šį vakarą, sausio U-tą, 
Grand Paradise salėj, 318 
Grand St., 
kalbos. Kalbės pagarsėjęs 
kariškis Milton Wolff, taipgi j su juo padiskusuoti apie Ispaniją.—

Sol Wellman, Sekr.Yale Steuart, 
leitenantas Lancer. Judis 
“American Lafayettes” paro
do amerikiečius Ispanijoj. Bus 
ir daugiau 
10 centų.

Vakaras 
sugrįžusius 
jiem reikalingą gydymą, dra
bužius ir finansinę paramą iki 
jie įsikurs iš nauj’o pradeda
mam gyvenime.

programos.

rengiamas 
veteranus:

(8-9)

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

Įžanga

paremt 
suteikt

LINKSMA ŽINIA
Drg. Charles Yušas gavo 

Ispanijos linksmą žinią, kad 
ten tebesiranda gyvas ir svei
kas Bolys Kila, iš Brooklyn© 
išvykęs Ispanijon rumfordietis 
jaunuolis. Per ilgą laiką jo . 
motina, neigi d. Bimba, kuris 
su juo nuolat susirašinėjo, ne
gavo nuo jo laiško ir buvo 
abejonių dėl jo likimo. Tikisi 
neužilgo sugrįžti.

iš

Pataisa
Vakar dienos “Laisvėj” 

vo parašyta, kad mirusio 
operacijai Antano

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. mėnesinis susirinki

mas bus trečiadieni, sausio 11 d., 
7:30 v. v., 79 Hudson Ave. Visi na
riai būkite laiku, bus valdybos rin
kimas. — Valdyba. (7-8)

REIKALAVIMAI
Reikalingas geras žmogus už part

nerį arba dirbti Bar ir Grill biznyje. 
Puiki proga geram žmogui pasinau
dot. Biznis išdirbtas per daugelį me
tų, randasi tarpe dirbtuvių ir L. I. 
R. Freight Station. Dėl daugiau in
formacijų kreipkitės po antrašu: 148 
Grattan St., kampas Varick Avė., 
Brooklyn, N. Y. Tel. Ev. 4-8792.

(6-8) 1

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. <5ia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirblmo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P.BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patam°'n 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler) 
• • •

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

PIRMĄ SYKĮ BROOKLYNE 
New Jersey Lietuvių Radio Valandos

kurią girdite sekmadieniais 9-tą vai. ryte, iš stoties WHOM 1450 kc.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
DAINUOS BALTOS LELIJOS CHORAS

Vedamas Vlado Žuko
Bus pavienių dainų, duetų ir kitų įvairių pamarginimų

ŠOKIAMS GRIEŠ N. J. RADIO ORKESTRĄ
. Vedama Adolfo Smelskio

įvyks Sekmadienį, Sausio (January) 15-tą
Pradžia 5:30 vai. po pietų

GRAND PARADISE HALL
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Įžanga 50 centų
VISUS IR VISAS KVIEČIA—

N. J. Lietuvių Radio Valandos Vedėjai.

bu
ll o 

Gedraičio 
šermenimis rūpinosi P. šalins
kas, o turėjo būti: graborius : 
Aromlskis - Armakauskas, ku
rio įstaiga randasi prie Me
tropolitan Avė.

Gedraitis buvo daugeliui 
pažįstamas jaunas vyras. Dir
bęs Šimanskio - Petkausko bu- 
černėj.

Smerkia Kriminalybiu 
Gimdytojas

irTūkstančiai darbininkų 
įvairių luomų inteligentijos 
kartą rimtai išsijudino į dar
bą iškelt aikštėn ir pasmerkt 
kriminalybes gimdančias sąly
gas ir gelbėt jų aukas — 5 
East Side jaunus žmones.

Šiandien komitetas įteiks 
gubernatoriui desėtkus tūks
tančių peticijų, prašant tiem 
penkiem pasigailėjimo, ir pa

keiks smulkmeningą įkaltini- 
mą sąlygų, kurios juos pada
rė kriminalistais.

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

(Šalinskui), jo laidotuvių 
įstaigą, graborystę, perima, 
Pijus W. Šulinskas SU lais- 
niuotu graborium.

Laidotuvių įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave., Wood
haven, L. L, N. Y.

Po aukščiau paduotu ant
rašu yra puiki šermeninė- 
koplyčia. Kurie nenori šer
menis laikyti namuose, tai 
gali turėti Šalinsko šerme
ninėje.

šermenines parūpiname 
xWilliamsburghe ar bile da
lyje New Yorko ir Brookly- 
no apylinkėje.

Telephone Virginia 7-4499

Traukiu paveikslus familijų, ves- > 
tuvių, kitokiu grupiu ir pavienių. >
Iš senų padarau 
naujus. paveiks- 
lūs ir krajarus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa 
geidaujama. Tai 
nogi atmaliavoju 
įvairiem spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., kanitUj^Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.s Glenmore 5-6111

CHARLES
UP-TODATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberial
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

RHEA
Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

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

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

Sun. all day and night *

n




