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žymi. Angį, AtsMma., SENATAS VIENO BALSO DAUGUMA
Smerki Žvėris DiktatoriusĮ Nazius už Taiką

mato,

tūkstančius

Franci j a 
Ispanijos

kai Rusijos liaudis irgi bu
vo baltagvardiečių apsupta. 
Vienok ji laimėjo... Dar 
gali istorija pasikartoti 
garsioje ispanų žeme j e.

Šį pirmadienį bus šalčiau 
ir snigs ar lis.—N. Y. Oro 
Biuras.

FRANCUOS AUKSAS
Paryžius. — Franci ja tu

ri tiek aukso, kad galėtų 
nusipirkti 
naujoviškų karo lėktuvų,
kaip jos finansų ministeris 
P. Raynaud sakė per radio.

Santiago, Chile.—Nuken- 
jusius nuo žemės drebėjimo 
žmones dabar kankina tva- 
niški lietūs, audros ir dideli 
karščiai.

Perpignan, Franci ja.—Jau 
10,000 ispanų, . nusigandę 
fašistų, perbėgo iš Katalo- 
nijos į Franci jų. • '

Ispanijos liaudies dienos 
labai sunkios. Bet nereikia 
nustot vilties. Buvo laikai,

WPA “Pataisymas”

policija 
užpuolė ir išblaškė demon
strantus ir areštavo 500 jų.

Vis dažniau Vokietijos ** 
kariuomenė traukiniais va
žinėja per čechoslovakiją.

į svečius; 
visas išlai- 
prisigerint i 
politikam;

vaikam gimu-
Japonija prieš

Peru 
nieko

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

KRISLAI
Leon Blum ir Ispanija.
Nuogas Partyviskamas.
Pabaisa žmogaus Kailyj.
Barcelona.

Rašo A. B.

Draugai ir Drauges, 
pare m kite naudin
gais daiktais didįjį 
“Laisvės” Bazara va- 
sario-Feb. 10-13 dd. 
Brooklyne, N. Y.

Mažiausia tolerantiški 
žmonės yra tie, kurie šiuo 
tarpu daugiausia kryžiavo- 
jasi dėl demokratijos.

Turime mintyje Chicagos 
brolius, kurie spiečiasi apie 
socialistų dienraštį.

Štai jiems pavyko pasi
imti didžiulės draugijos va
dovybę. Ar jie prileidžia 
prie jos kitų pažiūrų žmo
nes?' Nieko panašaus.

Chicagos “Vilnis” (sau
sio 25 d.) sako;

“Šia proga tenka pažy
mėti ir tas, kad draugijos 
komitetą sudaro vienos sro
vės žmonės ir politiką vai
ruoja taip, kad niekas iš 
bepartyvių žmonių į komi
tetą neįeitų...”

Bepartyvė draugija, bet 
bepartyviams nėra vietos 
jos vadovybėje!

London.—Lordas Stamp, 
poetas J. Masefield ir 16 
žymių gydytojų, politikų, 
rašytojų ir mokslininkų at
sišaukė į “vokiečių vadus” 
dėt visas pastangas, kad 
“nuslopintų karo siaubūną 
ir išlaikytų taiką tarp tau- X,, ”

PERU RESPUBLIKA PAŽA- 
. BOJA JAPONUS

NUSKĖLĖ $150,000,01)1) NUO WPA 
VIEŠŲ ŠALPOS DARBI)

Prieš Bedarbius Ypač Veikė 
Vice-Prezidentas Garner

Ispanijos įvykiuose ypa
tingą rolę sulošė Francijos 
Socialistų Partijos lyderis 
Leon Blum. Tai jis buvo 
Francijos valdžios pryša- 
kyje, kai Francija ir Ang
lija susitarė laikytis “nesi
kišimo politikos” ir uždarė 
Francijos rubežius Ispani
jos liaudies valdžiai pirktis 
Franci jo j ginklų.

Dabar visi mato, kokia 
tai buvo bjauri Ispanijos 
žmonių ir demokratijos iš
davystė. Dabar tą mato ir 
pats Leon Blum. Bet jau 
per vėlu. Francijos val
džioje jau sėdi reakcionie
rius Daladier. Dabar ir su
vienytomis spėkomis socia
listai ir komunistai nebepa
jėgia Daladierio kliką iš
mušti iš valdžios.

New Yorko Boys Athle
tic League pravedė tarp 
vaikij įdomų apklausinėji
mą. Apklausta buvo 50 
tūkstančių vaikų.

Lyga juos klausė: Kurį 
žmogų pasaulyje jūs dau
giausia mylite, o kurio dau
giausia neapkenčiate?

Beveik vienbalsiai vaikai 
nubalsavo, kad labiausia 
neapkenčiamas sutvėrimas 
pasaulyje yra Hitleris, pas
kui seka Mussolinis.

Labiausia jie myli prezi
dentą Rooseveltą.

Barcelona neatsilaikė 
prieš Mussolinio karinę ma
šinų. Liaudiečių armija pa
sitraukė į šiaurius ir žada 
dar laikytis Catalonijos že
mėje. *

Bet jei ir visa Catalonija 
patektų fašistams, Ispani
jos liaudies kova dar ne
būtų baigta. Liaudiečiai te
beturėtų Madridu ir Valen- 
cijų su jų didžiulėmis teri
torijomis.

Premjeras Negrin sako, 
kad kova eis toliau. Ir Is
panijos liaudis laimės, jei
gu nors dabar jinai gaus iš 
užsienio karo ginklų.

Bet ar gaus? Ar Ameri
ka nuims nuo Ispanijos em
bargo? Ar Franci ja atida
rys savo rubežius?

Čia jau mūsų darbas. 
Čia pareiga viso pasaulio 
demokratijos.

Lima, Peru. — Valdžia 
Peru respublikos griežtai 
aprėžė įvežimą audimų ir 
kitų dirbinių iš Japonijos 
ir nusistatė neduot piliety
bės japonų 
šiem Peru,
tai protestuoja, b( 
valdžia į protestus 
neatsako.

Peru vyriausybė 
kad japonai jau perdaug
įsivyravę to krašto bizniuo
se ir veikia kaip Japonijos 
kariniai-politiniai agentai.

Japonijos valdžia, nieko 
nelaimė dama protestais, 
kviečia žymius 
čius Japonijon 
žada apmokėt 
das; stengiasi 
atskiriem Peru
bet kol kas nieko iš to ne
išeina.

SUKRUTO PRIEŠ BONŲ 
APTAKSAVIMĄ

Washington. — Ketu
riasdešimties valstijų pro
kurorai suvažiavo įrodinėt, 
būk tai būtų “neteisėtas” 
dalykas apdėt taksais val
diškų bonų savininkus. Pre
zidentas Rooseveltas reika
lauja aptaksuot visus to
kius bonus.

Chamberlain Tebesėdi 
Ant Dviejų Kėdžių

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Cham
berlain savo kalboj, iš vie
nos pusės, grūmojo fašis
tam užpuolikam, kad demo
kratinės šalys išvien atrem- 
tij juos, jeigu fašistiniai 
diktatoriai užsimanytų tapt 
pasaulio viešpačiais; bet iš 
antros pusės, Chamberlai- 
nas taip gyrė mussolinišką 
Italiją, kad buvo net šlykš
tu klausytis.

Ispanijos Respublika dar 
Mato Viltį Atsilaikyti 
Figueras, Ispanijas. — 

Respublikos ministeris pir
mininkas Negrin pareiškė, 
kad dar esą vilties atsilai- 
kvt prieš fašistus. Jeigu jie 
užims ir visą Kataloniją, 
dar respublikiečiai galėsią 
neribotą laiką kariaut cen- 
tralinėje Ispanijoje.

Washington. — Senatas 
47 balsais prieš 46 užgyrė 
kongreso atstovų rūmo ta
rimą nuskelt $150,000,000 
nuo $875,000,000 sumos, ku
rios prezidentas Roosevel- 
tas reikalavo pašalpiniams 
WPA darbams iki liepos 1 
dienos.

Jungtinių Valstijų vice
prezidentas J. N. Garner 
išvien su republikonu sena
torium fabrikantu J. Pew 
(iš Pennsylvanijos) sušilę 
darbavosi, kol sumobilizavo 
bent vieno balso daugumą 
nukirst 150 milionų dolerių 
nuo prez. Roosevelto reika
laujamos sumos pašalpi
niams darbams. Dešinieji 
demokratai susibūrė su re- 
publikonais prieš bedar
bius. Ir to pasėkoje šį pa
vasarį du milionai pašalpi-

Čilės Žemės Drebėjime 
Žuvo Daugiau Kaip 30 

Tūkstančių Žmonių
Santiago, Chile.—Pasku

tinėmis žiniomis, vien dvie
juose Čilės miestuose, Chil- 
lane ir Concepcione, per že
mės drebėjimą užmušta bei 
sudegė per 30 tūkstančių 
žmonių.' Apart šių dviejų 
miestų, visiškai sunaikinta 
dar 10 kitų: Mulchen, San 
Carlos, Lota ir kt., kur 
taipgi žuvo tūkstančiai gy
ventojų.

Žemės drebėjimas skaud
žiai palietė 40 tūkstančių 
ketvirtainių mylių plotą; 
sunaikino kanalus, geležin
kelius, v a n d e n-elektrines 
stotis, kasyklas, fabrikus ir 
taip toliau.

Šimtai tūkstančių žmonių 
tame plote badauja. Geria
mojo vandens taip trūksta, 
kad ir vaikai tegauna tik 
po šaukštą vandens.„

Suardyti vieškeliai ir ge
ležinkeliai labai trukdo pri
statymą reikmenų nukentė- 
jusiems. Jungtinės Valsti
jos ir Anglija taip pat siun
čia jiems pagelbos.

Paryžiuj Suimta 500 Demon
stravusių už Ispaniją

Paryžius. — Socialistai ir 
kiti darbininkai padarė 
smarkią demonstraciją, rei
kalaudami, kad 
tuoj aus gelbėtų 
respubliką.

Raita ir pėsčia

nių darbininkų 
WPA darbų.

Bet CIO unijų, Amerikos I 
Darbo Federacijos ir dau
gelio smulkiųjų biznierių 
spaudimas paveikė senatą 
tiek, kad jis ne tiesiog nu
mušė $150,000,000 nuo 
WPA darbų, ale padarė tū
las išimtis, būtent:

Senatas nutarė vasario ir 
kovo mėnesiais nepaleisti 
daugiau kaip po 5 procen
tus bedarbių iš WPA dar
bų, o jeigu pritruks pini
gų bedarbiam šelpti, tai 
prezidentas Rooseveltas vėl 
galės kreiptis į kongresą, 
kad paskirtų daugiau tam 
lėšų.

Naujosios Dalybos rėmė
jai, organizuoti darbinin
kai ir bedarbiai jau mobili
zuoja savo spėkas priverst 
kongresą paskirt daugiau 
pinigų pašalpiniams dar
bams, kada išsibaigs dabar 
skiriami tam pinigai.

New York. — Amerika 
stengiasi sugyventi taikoj 
su visu pasauliu,—sakė šios 
šalies antrininkas valstybės 

neteks sekretorius Welles, — bet 
Amerika pasilaiko teisę 
smerkt “bile fašistų dikta
torių šalį, kuri žiauriai ir 
nežmoniškai elgiasi su žmo
nėmis.”

ROOSEVELT SU FRANCIJA 
LĖKTUVŲ REIKALE

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas leido 
Francijai pirkt iš Jungti
nių Valstijų tiek karinių 
orlaivių, kiek tik jinai nori.

Kai kurie Amerikos ar
mijos ir karo laivyno virši
ninkai protestuoja, kad 
prezid. perleidžia Francijai 
ir “sekretnus” Amerikos 
karinius išradimus.

Prez. Rooseveltas reika
lauja, kad kongresas tuo- 
jaus paskirtų 50 milionų 
dolerių šešiems šimtam 
naujoviškiausių karinių lėk
tuvų šios šalies armijai.

Nepavyko Naziam Pri
trauki Lenkiją prie Ber- 
lyno-Romos “Ašies”

Varšava. — Pasitarimai 
tarp Vokietijos užsieninio 
ministerio von Ribbentro- 
po ir lenkų valdžios “nusta
tė,” kad naziai (dar) palik
sią Danzigo ir Klaipėdos 
kraštus “tokiame pat sto
vyje” kaip dabar; naziai 
taipgi (kol kas) nesidar- 
buosią už atplėšimą ukrai- 
niškų plotų nuo Lenkijos.

Vokietija stengėsi pri
traukti Lenkiją prie Berly- 
no-Romos “ašies’” ir ragino 
ją prisidėti prie Vokieti j os- 
Italijos-Japonijos sutarties 
prieš Komunistij Interna
cionalą (suprask, Sovietus). 
Bet Lenkų valdžia nesuti
ko. Jinai turi nepuolimo- 
nekariavimo sutartį su So
vietais, kaip ir su Vokieti
ja, ir stengiasi padidint sa
vo prekybą su Sovietų Są
junga. Pasak Lenkijos val
dovų, tai jų šąlis būsianti' 
“bepusiškas kaimynas” vie
niem ir kitiem. Jinai todėl 
nesidėsianti ir prie Pary- 
žiaus-Londono “ašies.”

Bet nazių užsieninis mi
nisteris, grįždamas iš Len
kijos, pareiškė laikraščių 
k o r e s p ondentams, kad 
“Lenkija nekenčia komu
nizmo taip labai, kaip ir 
tos šalys, kurios yra pada
riusios sąjungą prieš Ko
munistų Internacionalą”... 
tik kad “geografinė Lenki
jos padėtis” sulaiko ją nuo 
įstojimo į sąjungą prieš Ko
munistų Internacionalą.

Chungking, Chinija. — 
Vyriausybė įsakė valdinin
kam, žiūrėt, kad jų pačios 
laike karo negirtuokliautų, 
negembleriautų ir abelnai 
“nelatrautų.”

Fašistai Vejasi Liau- 
diečius Katalonijoj

Perpignan, Franci j a.—Už 
ėmus fašistams Barceloną, 
liaudiečiai neteko svarbiau
sių karinių dirbyklų, ku
rios gamindavo jiem gink
lus ir amuniciją. Be to, fa
šistai sakosi užgrobę Bar- 
celonoje 75 kanuoles, 1,000 
kulkasvaidžių ir 15,000,000 
kvortų gazolino.

O Franci j a dar drūčiau 
uždarė savo sieną, kad liau
diečiai per ją visai negau
tų ginklų ir amunicijos. Tai 
liaudiečiams' šiaur-rytinia- 
me Katalonijos kampe la
bai stokuoja apsigynimo 
pabūklų; skaudžiai stinga 
jiems ir maisto.

Šimtai Italijos ir Vokie
tijos lėktuvų 
bombarduoja 
džiais šaudo 
čią liaudiečių

be atlaidos 
ir kulkasvai- 
besitraukian- 
kariuomenę, 

ir tuom trukdo jai persior-
ganizuot ir užimt naujas 
pozicijas. Fašistų lakūnai 
taipgi pašėlusiai žudo ne- 
kariškius žmones bėgančius 
linkon Franci jos. Bėglių 
moterų, vaikų ir senelių la
vonais nukloti visi keliai.

Pranešama, kad ir dvi 
liaudiečių divizijos jau per
bėgę į Franci ją.

NAZIAI IR ITALIJA ŽYGIUOSIĄ 
ATPLĖŠT AFRIKOS KOLONIJAS 
NUO ANGLIJOS IR FRANCUOS

Uždraudžia Pikietuot Mažus 
Biznius Newarke

Newark, N. J.—Teisėjas 
Maja L. Berry išdavė in- 
džionkšiną prieš streikie- 
rius federalinės Virėjų 
Um j o s, uavw v citJAvi- 
lan valgyklą, ir patvarkė, 
kad abelnai neturi būt pi- 
kietuojami mažieji bizniai.

Hitleris Tuo Tarpu Dar 
Netrauksiąs “j Rytus”
Berlin. — Hitleris šį pir

madienį kalbės “didžiajame 
vokiečių (neva) seime” ir 

j paskelbs kokius tai “labai 
pikietavusius Do-svarbius savo nutarimus,” 

—sako nazių spauda.
Cologne Universitete na

zių apskrities direktorius J. 
Grohe pareiškė susirinki
mui generolų ir nazių va
dų, kad Vokietija dabar 
esanti gana galinga pri
versti pasaulį duot jai to, 
ko naziai reikalauja. Pasak 
jo, tai Vokietija šiandien 
esanti “stipriausia” gink
lais pasaulyje. Panašiai 
kalbėjo ir smogikų vadas 
Knickmann.

Vokietijos spauda perser- 
gėja Anglijos ministerį pir
mininką Chamberlainą, kad 
jis nemėgintų pastot kelią 
nazių politikai.

Atrodo, kad naziai tūlam 
laikui atidės “žygiavimą į 
rytus” (prieš Lietuvą, So
vietų Sąjungą ir kt.). Hit
leris dabar ruošiasi išvien 
su Mussoliniu priversti An
gliją ir> Franci ją padaryt 
Italijai ir Vokietijai dide
lių nuolaidų “Viduržemio 
Jūroj.”

Nazių laikraščiai atvirai 
,rašo, kad turės būt išnau- 
jo perdalintos kolonijos Af
rikoje—naudai Vokietijos 
ir Italijos. Didi dauguma 
tų kolonijų dabar priklauso 
Anglijai ir Francijai.

Žemdirbystės ministeris 
R. W. Darre užreiškė, kad 
Vokietija jau pernai buvo 
apsirūpinus maistu ir kitais 
reikmenimis karui.

Naziai rengiasi į kokį tai 
didelį žygį jau kovo mėne
sį.

Nauja Japonijos Pastum
dėlių “Valdžia” Chinijoj
Shanghai, Chinija. — Ja-i 

ponai steigia naują Chini- 
jos Peipingo-Nankingo val
džią ir paskyrė jos “galva” 
buvusį chinų generolą Wu 
Pei-fu.

Generolo Franco “Laurų 
Vainikas Italams”

Roma.—Generolas Fran
co atsiuntė Mussoliniui kar
ščiausios padėkos telegra
mą už “puikų Italijos armi
jos žygį,” kuriuom užka
riauta Barcelona. Franco 
už tai žada “laurų vainiką” 
italams , juodmarškiniams 
Barcelonoje.

Washington. — Senato- 
torius Barkley įnešė politi
nį pataisymą prie WPA 
darbam skiriamų pinigų— 
laikyt kriminaliais prasi
žengėliais ir baust tuos 
WPA viršininkus, kurie 
prašys ar ragins WPA dar
bininkus agituot už bet ko- 
kokius kandidatus Į val
džios vietas arba kolektuot 
aukas tiem kandidatam iš
rinkt. Senatas dauguma 
balsų priėmė šį “pataisy
mą,” atkreiptą prieš Nau
jąją Dalybą.

Kongresmanas Ragina Ame
riką Pripažint Franco

Washington. — Kongres
manas J. W. McCormack 
ragino Amerikos valstybės 
minister į Cordell Hull’u 
pripažint generolo Franco 
“valdžių” Ispanijoj.

Dabar fašistai užėmė Ar- 
enys de Mar ir Caldetas, 
pajūrio miestelius, už kelio
likos mylių į šiaurių rytus 
nuo Barcelonos.

Bet toliau nuo jūros liau- 
diečiai įsidrūtino ir ginasi 
nuo fašistų, kaip pripažįsta 
Franco štabas.

Anglija ir Francija Vėl 
Duoda “Griešny” Paskolų 
-Dovanų Čechoslovakijai 
London. — Anglijos ir

Franci jos valdovai nutarė 
duot Čechoslovakijai $80,- 
000,000 paskolos ir pusę tų 
pinigų dovanoti jai. Tuomi 
norį pagelbėti Čechoslova
kijai iškraustyt žydus už
sienin ir tuos socialdemo
kratus ir nazių priešus, ku
rie pabėgo į Čechoslovaki- 
jos respubliką tada, kai na
ziai maršavo užimt Čecho- 
slovakijos Sudetų kraštą.

Anglija jau pirmiau pa
skolino Č e c h o s lovakijai 
$50,000,000, ir iš tos pasko
los dovanoja $20,000,000. 
(Anglijos valdžia faktinai 
atidavė Čechoslovakiją Hit
leriui (Muniche), o dabar 
stengiasi pasirodyti “gera” 
paskolomis ir dovanomis.)
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Vartai i Franciją
Maskvos spauda, rašydama apie fa

šistų paėmimą Barcelonos, žymi, kad 
tasai paėmimas reiškia fašistų atidary
mą vartų į Franciją.

Tai tiesa, nors labai skaudi tiesa.
Franci jos buržuazija, reakcinė buržu

azija, bijodama komunizmo, darė viską, 
kad fašistai laimėtų Ispanijoj. Na, ir jie 
laimėjo, laimėjo kol kas ne visą Ispaniją, 
bet josios svarbiausią dalį—Barcelona.

Dabar fašistai greitu laiku turės at
virus vartus į Franciją. Vadinasi, Fran- 
cijos reakcinė buržuazija išdavė savo 
kraštą ir atidavė vartus Italijos fašis
tams į Franciją. Tai baisus dalykas, bet 
šiandien, reikia suprasti, reakcinė bur
žuazija kiekvienam krašte patampa di
džiausias neprietelius savo šalies.

Ar mūsų krašte, Amerikoj, ne taip 
pat?

gerklėmis; 12 kanuolių po 6 colius ir 
daug mažesnių; orlaivių vežiką “Graf 
Zeppelin;” 19,250 tonų; 7 kruizcrius po 
10,000 tonų ir 8 tokius pat dar budavoja.

Hitlerio armiją sudaro 39 divizijos, 
kurios organizuotos į 18 korpusų. Armi
ja viršija 1.000,000 vyrų ir turi 1,900,000 
gerai išlavintų rezervų. Hitlerio armija 
stipriai apginkluota kulkasvaidžiais, 
prieštankinėmis ir priešlėktuvinėmis ka- 
nuolėmis.

Hitleris giriasi, kad jis turi iki 10,000 
lėktuvų. Ta skaitlinė veikiausia bus 
perdėta. Bet daug karo specialistų su
tinka, kad Vokietijos aviacijos technika 
gali į mėnesį duoti 1,000 naujų lėktuvų. 
Jeigu taip, tai į metus bus 12,000 lėktu
vų. Anglijos reakcionieriai norėtų nu
kreipti Hitlerio jėgas prieš kitas šalis, 
bet tuo pat kartu ir patys dreba dėl sa
vo kailio. Mums gi rodosi, kad baimė 
turi perdideles akis: daugelis Hitlerio 
karo jėgas perkainuoja.

Anglijos policija jieško arabų teroristų, nedideliam miestely, arti Jeruzolimos, 
Palestinoj. Teroristai, sakoma, užpuolę keletą anglų valdininkų.

lis maisto ir kitų reikmenų 
yra ledlaužyje. Ten gyvena 
ir jo įgula ir mokslininkai. 
Bet tuo kartu jie turi dar 
tris šėtras pastatę ant ledo 
įvairiose vietose, kur tarpe 
kitko turi ir maža radio 
stočiukę. Jeigu ledai sutrė
kštų ledlaužį, tai mokslinin
kai galėtų persikelti ant le
do ir ten jie turėtų maisto 
ir kitų reikmenų, tol, kol 
jiems galėtų ‘lėktuvais su
teikti pagelbą arba juos iš
nešti.

Gamta žiauri. Kartą jau 
buvo užvertę ledais vieną 
jų sandėlį ant ledo. Įgula 
dirbo penkias valandas, kol 
reikmenis išgelbėjo. Gyve
nimas ledlaužyje yra pavo-

Po Dvejų ir Pusės Metų
Po dvejų ir pusės metų kovos, nar

sieji Ispanijos respublikos kovotojai, pa- 
galiaus, priversti buvo atiduoti fašis
tams žymiausį miestą, geriausią tvirtovę 
Barcelona.

Nereikia nei aiškinti, kad Barcelonos 
praradimas respublikai labai daug kaš
tavo. Bet ką kitą ji galėjo daryti? Ar 
respublikos vyrai atsisakė kariauti? 
Nieko panašaus. Ar jie nenorėjo ginti 
Barcelonos? Ne! Jie neatsisakė kariau
ti, jie neatsisakė ginti respublikos. Svar
biausias dalykas, kodėl Barcelona puolė 
į fašistų rankas—neturėjimas maisto ir 
ginklų, bei amunicijos.

Už tai kalti ne Ispanijos respublikos 
žmonės. Už tai kalta yra Franci j a, An
glija, na, ir mūsų kraštas, Amerika, ku
rie leido fašistams laimėti.

Istorija mokės įvertinti tatai!

Fašistiniai “Manevrai”
Mussolinis šaukia 260,000 rezervistų į 

armiją. Fašistai sako, kad jiems rezer
vistai reikalingi tik karo pratimams— 
manevrams. Bet kodėl tie “manevrai” 
tuoj aus po to, kada Franci j a demonstra
vo savo karo jėgas, atsakydama į Ita
lijos fašistų reikalavimus, kad Francija 
jiems atiduotų Corsica salą, Nice ir Sa
voy provincijas ir Tunisiją?

Žinant kokius “manevrus” suruošė 
Hitleris prieš užpuolimą ant Čechoslo- 
vakijos, galima to paties laukti ir nuo 
Mussolinio. Tada Hitleris ir gi paskelbė 
tik manevrus, bet kada jis sumobilizavo 
du milionus kareivių, patraukė juos prie 
Čechoslovakijos sienos, gerai pasiruošė, 
tai tada įteikė savo kaimynui ultimatu
mą.

Dabar karo specialistai vokuoja, kad 
ta šalis laimės karą, kuri greičiau atliks 
mobilizaciją armijos ir pasiruošimą. Fa
šistai po priedanga manevrų prisirengia, 
o tada jau atidengia savo kazyres.

Jaunuoliai Gali Įsirašyti i 
LDS Be Įstojimo Mokesčių

Anglijos Reakcininkai Dreba
Anglijos imperialistai visados kitų 

valstybių lėšomis lošia, kad tik pa
tys galėtų labiau tukti. Jie išdavė Če- 
choslovakiją, jie visomis galimybėmis rė
mė Vokietijos ir Italijos fašistus jų kare 
prieš Ispanijos liaudį. Bet dabar patys 
pradeda bijoti, kad jeigu fašistai įsiga
lės Ispanijoj, tai galimas daiktas, kad 
iš ten išgrūs laukan anglus kapitalistus. 
Todėl jie kalba, kad bandys įsipirkti ge
nerolui Franco, suteikdami jam didelę 
finansinę paskolą.

Greta to, jie mato, kaip sparčiai Ita
lijos ir Vokietijos fašistų auga karo jė
gos. Anglijos valdonai mano, kad Hit
leris turi po ginklu 1,000,000 vyrų. Mu- 
ssolinis apie tiek pat. Todėl Anglija da
ro viską, kad karo metu ji galėtų pasta
tyti iki 6,000,000 armiją.

Hitleris turi jau dabar 71 submariną. 
Manoma, kad greitoj ateityj jis turės iki 
160 submarinų. Anglija prisimena perei
tą Pasaulinį Karą, kurio laiku Vokieti
jos submarinai vos nenumarino ją badu. 
Hitlerio jūrinis laivynas sutinkant An
glijai buvo pradėtas budavoti. Bet da
bar pati Anglija mato iš jo pusės pa
vojų. Hitleris turi du' naujutėlius, tik 
užbaigtus, šarvuočius, po 35,000 tonų ir 
du tokius dar būdavo ja. šarvuočius 
“Gnesenau” ir “Scharnhorst” po 26,000 
tonų, kurie turi, po 9 kanuoles 11 colių

Japonijos Fašistai Suka Sau Virvę
Japonijos fašistai ruošia virvę sa

vo sprandui. Šalies gyventojai did
žiausiame varge. Auga nerimas ne vien 
tarpe darbininkų, valstiečių ir žvejų, bet 
ir tarpe smulkios buržuazijos. Valstybės 
iždas ištuštėjo. Auksas baigiasi. Popie
riniai pinigai užplovė kraštą. Viskas bai
siai pabrango. Tuo kartu, karas Chini- 
joj vis daugiau reikalauja pinigų. Nega
na to, Japonijos imperialistai neužtekti- 
nai pasimokino iš karo provokacijų prieš 
Sovietų Sąjungą, kur jiems prie ežero 
Kashan išgūrino dantis.

Fašistinis laikraštis “Nichi Nichi” ra
šo, kad Japonija turės kariauti prieš So
vietų Sąjungą. Karo ministeriui reika
laujant šiemet apsiginklavimo reikalams 
paskirta net $1,362,500,000. Tai baisi 
našta ant Japonijos gyventojų. Matyti, 
kad fašistiniai valdonai stumia kraštą į 
dar didesnes išlaidas, ruošiasi lupti nuo 
žmonių dar auktesnius taksus. Bet tai 
virvė ant imperialistų kaklo, kuri kas 
kart vis labiau užsiveržia.

Panamos Kanalas
Panamos Kanalas labai reikalingas 

Jungtinėmis Valstijoms. Kada nebuvo 
šio kanalo, tai Jungt. Valstijų karo lai
vai iš Atlantu Vandenyno į Ramųjį Van
denyną buvo priversti plaukti aplinkui 
visą Pietų Ameriką. Panamos Kanalas 
sujungia abu didjūrius ir sutrumpina 
tą kelionę. Kiek laiko atgal veik į pa
rą apie 150 karo laivų perplaukė iš Ra
miojo Vandenyno į Atlanto Vandenyną 
per tą kanalą. Jeigu jiems būtų reikė
ję plaukti aplinkui Pietų Ameriką, tai 
būtų trukę apie savaitę laiko ir kiek 
kuro sueikvotų! Jis aptarnauja ir pre- 
kybą.

Prezidentas reikalauja, kad būtų pa
skirta Panamos Kanalo modernizavimui 
ir apginklavimui $552,000,000 ir jo ap
sauga pakelta nuo 13,000 iki 26,000 ka
reivių.

Hitleris Rengiasi Talkon
Italijai prieš Franciją •

London. — Pranešama, 
kad Hitleris daro tokius 
pertvarkymus savo armi

joj, kad jie atrodo, jog.na- 
zių valdžia rengiasi padėt 
Mussoliniui daryt spaudimą 
Franci j ai, idant priverst ją 
atiduot Italijai tūlas Fvan- 
cijos kolonijas.

Washington. — Admiro
las Hepburn ragina Ameri
kos kongresą paskirt gana 
pinigų tinkamai apginkluot 
Guam salą prieš Japoni
ją-

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas dabar priima 
naujus narius nuo 16 iki 30 
metų amžiaus į apdraudos 
skyrių be įstojimo mokes
čių. Jeigu kurie nori įsi
rašyti ir į pašalpos skyrių, 
tai jau tiems tenka už tą 
skyrių pasimokėti nedidelis 
įstojimas.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas taipgi suteikia 
naujiems nariams dar ir la
bai svarbių lengvatų. Išbu
vę tris ar daugiau metus 
LDS nariais jau turi teisę 
prie atsiėmimo tam tikros 
dalies pinigų, jeigu jiems 
pasitaiko dėl kokių nors 
kliūčių pasitraukti iš orga
nizacijos. O jeigu kai ku
riems tenka pergyvent sun
kius laikus, kuriuose jau 
nebepajėgiama užsimokėti 
mėnesines .mokestis, tada 
LDS Centras ateina su tam 
tikra paskola ir pagelbsti 
tokiems nariams pergyven
ti sunkius laikus.

LDS taipgi turi 20 metų 
išmokamą (Endowment) 
apdraudą, prie kurios pri- 
gulintieji gali už 20 metų 
atsiimti pilną apdraudos 
sumą. Jaunuoliams ir vai
kams tai labai svarbu. Jau
ni būdami, mokėdami pa
lyginamai nedideles mokes
tis, pasilieka apsidraudę

nuo nelaimių. O suėjus 20 
metų nuo prisirašymo, čia 
jau gauna nemažą sumą 
pinigų dar gyvi būdami.

LDS mėnesinės mokestys 
yra labai žemos. Jeigu jūs 
palygintumėte LDS mokes
čių lentelę su bile kurios ki
tos panašios organizacijos 
panašią mokesčių lentele, 
patys pamatytumėte, kad 
LDS mokestys yra žemes
nės ir’prieinamesnės.

LDS taipgi išleidžia jau
nuoliams gražų mėnesinį 
12 puslapių laikraštį anglų 
kalboj. Visi gauna veltui 
bendrai su lietuvišku laik
raščiu “Tiesa.” Nei viena 
panaši organizacija to ne
padaro.

LDS turi daugelį jau
nuolių kuopų ir skyrių, kur 
patys jaunuoliai riša savo 
problemas, kaip jiems pa
tinka. Jie budavoja savo 
sportą, palaiko chorus, dra
mos ratelius. Jie ten neša 
didelį kultūros darbą.

Svarbu todėl lietuviams 
jaunuoliams ir visiems ki
tiems prigulėti tokioj orga
nizacijoj. Jeigu dar nepri
gulite, tuojaus klauskit pas 
vietos LDS kuopos sekreto
rių informacijų, arba rašy- 
te tiesiai LDS Centran: 419 
Lorimer St.

J. Gasiunas.

neš į pat Šiaurių Polių, o 
paskui iš ten vėl kur nbrs 
išneš. Gal dar jis keliaus 
kelis metus. Mokslinė eks
pedicija maistą ir prietai
sus nelaiko vienoj vietoj, 
nes ledai gali sutrėkšti led
laužį bile laiku. Todėl mais
tą, kurą ir prietaisus laiko 
net keturiose vietose. Du

jingas, bet jis suteikia pro
ga tyrinėti šiaurės.

V. S.

Barcelona, Ispanija. — 
Respublikos valdžia iškrau
stė ginklų ir amunicijos 
dirbimo mašinas ir įran
kius iš Barcelonos į šiauri
nę Kataloniją, netoli Fran
ci jos sienos.

Mokslas Surištas su Pavojum
Mokslas ir progresas su

rištas su pavojum, ypatin
gai ten, kur eina kova tar
pe žmogaus ir gamtos. Avi
acija į trumpą laiką padarė 
milžinišką progresą, bet 
kiek didvyrių žuvo?

Jau nuo senai eina žmo
gaus kova su gamta šiau- 
rėse. Mokslininkas Andre 
ir jo draugai žuvox ledy
nuose. Daug kitų kentėjo, 
kovojo ir žuvo. Sovietų Są
jungos mokslininkai, lakū
nai ir jūrininkai daugiau
siai atliko, nes jie atidarė 
didelį Šiaurių Vandens Ke
lią iš Europos į Aziją ap
linkui Sibirą, ką niekas pir
miau negalėjo atlikti.

Užkariavimas Šiaurinio 
Poliaus, atskridimas per jį 
iš Maskvos į Jungtines Val
stijas, gyvenimas Papanino 
ir jo draugų per dešimts 
mėnesių ant ledo, j ieškoji
mas Levanevskio > ir jo 
draugų, vis tai buvo suriš
ta su pavojais, bet kartu 
daug davė žmonijai žinoji
mo apie šiaurės, apie tą 
“oro virtuvę.”

Jau antri metai į ledus' 
yra įšalęs Sovietų ledlaužis

“Sedov” ir jis nuolatos ar
tinasi prie Šiaurių Poliaus. 
Ant ledlaužio yra moksli
ninkai, kurie atlieka tyri
mo darbus. Sausio 18 die
ną jis radosi ant 84.46 
šiaurinės platumos ir 124.16 
rytinės ilgumos, tai yra keli 
šimtai mylių nuo Šiaurių 
Poliaus, prie kurio nuola
tos artinasi.

Ledlaužis “Sedow” visai 
netikėtai atsidūrė moksli
nės ekspedicijos rolėj. 1937 
metais jis aptarnavo pre
kybos laivus, pravesdamas 
per ledynus Šiaurių Van
dens Keliu. Ilgai užkliuvo, 
jis ir dar eilė ledlaužių ir 
garlaivių įšalo. Taip jie 
įšalę išbuvo iki 1938 metų, 
kada kiti ledlaužiai išlaisvi
no įšalusius ledlaužius ir 
garlaivius. Bet “Sedov” bu
vo toliau nuneštas į šiau
rius, jo varyklis sulaužytas 
ir jis pasiliko leduose* So
vietų valdžia apgyvendino 
ant jo mokslininkus su įvai
riais prietaisais, kurie ir 
atlieka tyrimą. Ledlaužis 
nuolatos plaukia su milži
nišku ledų plotu į šiaurius. 
Matyt, kad jį tekėjimas nu

MERGAITĖ ANT TVIRTŲ 
PAMATŲ

Gcrb. daktare, malonėkite 
ir man duoti patarimą. Aš esu 
atvažiavusi keli mėnesiai iš 
Lietuvos. Kadangi Lietuvoj 
negalima gerų laikraščių gauti, 
pasiskaityti, kas nuvargintai 
Lietuvos liaudžiai būtų reika
linga, nors sveikatos žvilgs
niu, taigi nors aš viena iš tų 
esu laiminga atvažiavus Į A- 
meriką pas savo gimines—ir , 
va čia; randu “Laisvę,” tą ! 
brangų darbininkišką laikraš
tį ir jūsų brangius patarimus 
darbo žmonėms.

Aš esu jau 18 metų ąm-l 
žiaus mergaitė, ir aukščio 5 
pėdų ir pusketvirto colio. Sve
riu 145 svarus. Tai aš esu 
pusėtinai dikta. Ypač kai man 
reikia eiti darbo ieškoti pas 
tuos ponus, tai jie, mat, la
biausia žiūri, kad tu jiems 
daugiau darbo padarytum. 
Ale, kad ir gražiai atrodytum, 
aš turiu to diktumo daugiau, 
negu norėčiau, ypač ant kul
šių, ant kojų ir ant pilvo.

Kas man būtų geriausia pri
silaikyti nuo valgio, kad ma
ne nedarytų taip dikta? Aš 
bandau kuo mažiausiai valgy
ti, ale man nekrinta svoris ir 
gana. Vieni sako, kad nerei
kia gerti vandenio, kiti—pieno 
ir duonos ir taip visokių daik
tu. Tai kas čia dabar man 
daryti? Kas čia valgyti? Ne
gi tos Amerikos toks riebus 
oras,—negi aš galėsiu oru gy
venti... Tariu iškalno širdin
gai ačiū.

Atsakymas

Nėr už ką. Tai Jūs, Drau
ge, taikiai pasakėt. Vien oru 
negi išgyvensi. O dirbti juk

reikia spėkų, reikia energijos, 
ir tik pritinkamas maistas to 
žmogui duoda. Tai Jūsų dik- 
tos, tvirtos kojos — tvirti pa
matai.

Jūs bandote kuo mažiau
siai valgyti. Be reikalo. Ne
reikia, Drauge, badu marin
tis, kad suliesėjus, kad šftplo- 
nėjus, nes nuo to galima l^bai 
pažeisti sveikatą. Valgyt ga7 
lite sau sočiai, apysočiai, tik 
ne visa ką.

Štai ko valgykite visai ma
žai: saldžiu daiktu, miltiniu- 
krakmolinių valgių, pagamin
tų iš baltųjų miltų, taipgi rie
balų. Juodos duonos galite pi) 
ti’uputį. Kai kada keptą bul
vę. Po truputį sviesto ir grie
tinės. Bet galite sau sočiai 
pasivalgyti visokių daržovių ir 
vaisių, geriausia neviltų. Ga
lima ir džiovintų ir konser
vuotų, pirktinių. Vidutiniai 
mėsiškų, jūros žuvų, kiauši
nių, pieno.

Gerai Jums pagimnastikuo- 
ti, pasimankštyti. Įpač 
juosmenį, per pusiaują pasi- 
lankstyti, pasirangyti. Eikite /
sparčiai pasivaikščioti, pabė---------
gioti, nuosaikiai pašokti. _Gi- S
liai pakvėpuokite, pilvu, pO 
keliolika kartų, kada tik -ųž- S 
eina ant mipčių.

Beje, druskos visai mažai 
vartokite. Tačiau, kai tenka 
daug prakaituoti, daugiau 
reikia ir druskos. Gerti ga
lite vandens ir su citrinos sun
ka. Nerūkykite, kaip tūlos 
merginos daro, norėdamos su
liesėti. Manau, gerai bus im
ti skydines liaukos po truputį: 
Thyroid gland, 1 grain, 1OO 
tablets, po vieną tabletę kas 
diena, apleidžiant per mėne
sines.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gal jūs galėtumėt paaiš
kinti, kas atsitiko su Len
kijos dvarais? Ar jie išda
linti valstiečiams? O gal 
Lenkijos dvarininkai tebe
viešpatauja taip, kaip vie
špatavo prie caro?

J.
Atsakymas:

Mes nesame plačiai susi
pažinę su dabartine Lenki
jos žemės ūkio padėtimi,

bet kad Lenkijoj dvarai te
bežydi, tai faktas. Žinoma, 
šiek tiek žemės reformos » 
buvo pravesta, šiek tiek 
stambių žemių buvo išpar
celiuota, tačiau ir šiandien 
dvarininkai tebevaldo visus 
20 nuoš. visos dirbamos že
mės, pievų, ganyklų ir miš
kų. Palyginus su dvarinin
kų skaičium, tai jie tebetu
ri apžioję be galo daug 
Lenkijos žemės. >

i
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Pirmoji Pagelba
Beveik 100,000 žmonių kas- j 

met netenka gyvasties nuo nu
skendimų, įdeginimų, nupuoli
mų, nuo visokių trafiko ne-! 
laimingų atsitikimų ir pana
šiai, dar kiti du milionai ken
čia įvairius susižeidimus. 
Kiekvienas žmogus privalo 
žinoti, kaip duoti pirmąją pa- 
gelbą.
Kaip Sustabdyti Kraujabėgį

Kokios nebūtų žaizdos, iš jų 
veik visuomet nubėga daugiau 1 
ar mažiau kraujo, bet kai ku
rios iš jų surištos su pavojin-' 
gu kraujabėgiu. Pasirodymas 
kraujabėgio sukelia tūlus , 
simptomus — apsilpimas ir j 
šalta oda, nublankęs veidas, 
įtemptos akių lėlės, silpnu
mas, nereguliariškas kvėpavi
mas, dūsavimas, silpnas pul- Į 
savimas, apkvaitimas ir pame
timas sąmonės. žiaurumas 
simptomų priklauso nuo to, i 
kaip daug ir kaip greitai 
kraujas nubėga.

Arterijinį kraujabėgį galima I 
pažinti iš tyro raudono krau-1 
jo, kuris bėga labai greitai, į

Veninį kraujabėgį gali-i 
ma pažinti iš tamsiai-mėlsvo 
kraujo.

Jeigu žaizdos gilios, arba' 
tokios, kurios apima didelę į 
vietą paviršiaus, tuojaus rei
kia pašaukti gydytoją.

Perrėžk arba atsegk drabu
žius, kad žaizda būtų mato
ma. Atraitok drabužius, kad ' 
jie nesiektų žaizdos. Laiky
mas prieš orą atviros žaizdos 
yra daug geriau, negu pri
dengimas jos kuo tokiu, kas 
chirurginiai nėra čysta. Jei
gu po ranka randasi koks 
kompresas, uždėk ant žaizdos 
tuojau ir gražiai aprišk. Tas 
apsaugos nuo užkrėtimo ir, 
prie to, sulaikys kraujabėgį, 
koks jis nebūtų. Tokia meto
dą sulaikys kraują iš 99 pu- 
šimčių visų žaizdų.

Jei žaizdos menkos, kaip 
nudrėskimai, yra daug geriau 
leisti kraujui liuosai nubėgti, 
negu sustabdyti jį. Tokias 
žaizdas nereikia čiulpti, bet! 
suspaudžiant iš abiejų šalių, 
reikia leisti kraujui nubėgti. 
Niekuomet nešluostyk nuo 
žaizdos kraujo, išskyrus, jei 
turi chirurgiškai čystą palą, 
šios yra vienatinės rūšies žaiz
dos, prie kurių galima varto
ti vandenį, nuplovimui kraujo. 
Pavojus užsikrėtimo šių men
kų žaizdų yra labai menkas, 
uždėta ant jų sukrekėjus me
džiaga yra kur kas pavojin
gesnė, negu patsai vanduo. 
Šmotelis čystos gazos yra la
bai tinkamas aprišimui.

Jei labai žiaurus kraujabė- 
gis, spausk su pirštais ar 
kuo kitu ant gyslų tarpe bė
gančios vietos ir širdies. Tas 
sulaikys kraują, lygiai, kaip, 
sulaikytum vandenį iš gumi
nio vamzdžio, jį suspaudžiant. 
Formacija sukrekėjimo yra 
naturališkas būdas užstabdy- 
ti kraują.

Paguldyk ligonį. Paguldyt 
reikia galvą žemiau, kad sme
genys gautų tiek kraujo, kiek 
tik galima. Nedaryk nieko 
tokio, kas padidintų bėgimą 
kraujo.- Saugok nuo staigių 
susijudinimų. Kuomet kartą 
kraujas jau apsistoja bėgęs, 
ligonis turi būti ramus, ka
dangi mažiausias susijudini
mas gali patraukti palą ir tuo- 
mi duoti progą vėl kraujui iš
siveržti. žiūrėk, kad ligonis 
gautų gana šviežio oro, ap
klostyk jį šiltai ir apstatyk 
aplink prie šonų karštas bon- 
kas, jei jos randasi.

Pirma Pagelba Išgąsčio 
Atsitikimuose

Asmuo, su sulaužytu kaulu, 
beveik visuomet pabalsta ir 
kartais apalpsta. Ir tas pats 
su žaizdomis nuo užsinuodi- 
jimo, nuskendimo, ir tt. Tą 
vadiname “chirurgiškų išgąs-

Neleiskite ligoniams maty
ti jų žaizdas, kokios jos ten 
nebūtų.

Išgąsčiu apimtą ligonį pa
guldyk su galva žemiau vi
so kūno. Apdenk šiltai ir ap
statyk aplink jį karštų bonkų 
po uždangalu. Pašauk gydy
toją.

Jeigu ligonis turi sąmonę, 
duok jam aromatiškų amoni- 
jos spiritų, karštos stiprios ar
batos arba juodos kavos. Jei
gu apalpsta, tai užpilk trupu
tį aromatiškų amoni jos spiri
tų ant skepetaitės, ai’ čysto 
skuduro, ir laikyt po nosia.

Trink rankas ir kojas.

Orą Sulaikykite nuo Jdegimy
Daug užsidegimų atsitinka 

nuo neapsižiūrėjimo. Su įde
gimais reik atsiminti du da
lyku : vienas, neprileisk oro 
prie žaizdos, ir antras—kuo- 
švariausia užlaikyk žaizdas.

Nuimk drabužius ir uždėk 
ant įdeginimo sterilizuotą ga- 
zo raištelį, arba sterilizuotą 
“picric acid” raištelį liuosai.

Bikarboniška soda (kepa
moji, ne plaunamoji) arba 
“permanganate of potash” 
vandeniu pašlapinta dedama 
ant in^ektų įkandimų. Gali
ma irgi vartoti paprastos drus
kos arba alkoholiaus šaltame 
vandenyje. Nekrapštyk uodų 
įkandimų, nes taip galima 
greitai užsikrėsti.

Atviros Žaizdos.

Pakol gydytojas ateina, šva
riai laikyk sužeidimą. Dėk 
tik sausą, sterilizuotą kom
presą arba bandažo kompre
są ant sužeidimo. Geriau vi
sai neaprišti sužeidimą, vieton 
vartoti bile kokį bandažą ar
ba skudurą, kad nors ir atro
do .švarus. Tik taip galima 
išvengti pavojų nuo kraujo 
užnuodijimo arba užkrėtimo.

Jeigu galima, prašalinti 
medinius šmotelius, stiklą ar
ba drabužius nuo sužeidimo 
—be palytėjimo žaizdos, tai 
patartina prašalinti. Aprišant 
žaizdą, reikia taip laikyti ban
dažą, kad ta dalis, kuri ap
dengia sužeidimą, būtų niekad 
rankų nečiupinėta.

Matome, kokią svarbią rolę 
lošia švarumas. Virš visko, 
reikia ligonį švariai laikyti, ir, 
antra, pašaukti gydytoją. Pa
kol jis atvyksta, stengkis už
laikyti ligonį šiltai. Jeigu li
gonis gali nuryti, tai duok jam 
arbatos arba kavos, kūno 
veiklumą sužadinti.

Sužeistas žmogus tampa 
mažiau arba daugiau be są
monės ir nei kiek nesiintere- 
suoja niekuomi, kas aplink jį 
dedasi. Ir jį nereik varginti 
su viskuo.

Kaip Nešti Sužeistą Žmogų

Davus pirmąją pagelba su
žeistam žmogui, lai kuogrei- 
čiausia būna pargabentas į 
savo namus arba į ligonbutį.

žmogus, suteikiąs pirmąją 
pagelba sužeistam, turi su
prasti, kad jis atliko tik pusę 
pareigų. Nelaimingi atsitiki
mai dažniausia apsireiškia 
vietose, iš kurių būtinai rei
kia ligonį išnešt.

Tam tikslui beveik visuose 
atsitikimuose reik vartoti neš
tuvus. Neštuvai yra jau taip 
žinomi ir paprasti, kad visai 
nėra reikalo juos aprašinėti.

Neštuvas susideda iš dviejų 
ilgų lazdų, su tarp jų įtaisyta 
audekline lovele, o skersinės 
dvi lazdelės laiko tas ilgas 
vieną nuo kitos, ištempdamos 
tuomi audeklą. Pirmutinės 
dvi lazdos yra ant tiek ilgos, 
kad'nešėjai gali už galų paė
mę labai lengvai ir parankiai 
nešti. Reikalui esant, neštu
vų galima lengvai padaryti.

Lengviausi iš jų, tai žipo- 
niniai neštuvai. Rankovės ži- 
pono įverčiamos į vidų, žipo- 
nas patiesiamas ant žemės ir 
per rankoves veriamos lazdos,

ir kuomet tas atlikta, tada ži- 
poną reikia užsegti ir užseg
tąją pusę atsukti žemyn.

Tuo pačiu būdu galima var
toti ir kitus daiktus, kaip di- 
voną ir maišus. Tokiems rei
kia galuose po kiškutį įplėšti, 
kad būtų galima perverti laz
das, paliekant užtektiną ilgu
mą ^rankenoms.

Visuomet prieš vartojant 
reikia išbandyti tvirtumą neš
tuvų, kad apsisaugoti nuo ne
laimingų atsitikimų laike per
nešimo.

Nepaisant kas vartojama 
neštuvo tikslui — durys, lan
gai, uždangai, lentos, lovų rė
mai, suoleliai, kopėčios, au
deklas, pintines, didžiausia 
atyda reikia atkreipti, guldant 
ligonį į juos, kad jis nepasi
judintų ir tuomi nepadidintų 
skaudėjimo. Jo nešėjai turi 
dirbti atsargiai ir vienodai, 
sutartyje.

Visuomet reikia nešti ligo
nį galva į priekį, išskyrus, ka
da ligonis nešamas prieš kal
ną.

Jeigu ligonis gali vaitoti 
kojas, atsistok prie j o šono, 
uždėk jo sveikąją ranką sau 
ant peties aplink kaklą; su
imk jo ranką su savo ir ap
kabink jį savo likusia ranka 

Į per liemenį, kad galėtum jį 
I prilaikyti. Vienas nešėjas ga
li, jei būtinai reikia, prigel- 
bėti dviems mažiau sužeis
toms ypatoms. F.L.I.S.

LIETUVOS ŽINIOS
Atidaryta Sovietų Vaikų |ka. Daugiausia leidinių 

i. Yra ir vertimų 
Londono, W. Scoto, V.

savų

I dvaro trobų vėl 
kaitę. 
linčių

, pasakė, 
: tekėti.
nis nepatikėjo ir 

I I u go s u m a n y m ą 
ir kt., — bet jų procentas yra 

; nedidelis.
Pažymėtina, kad 

| doje išstatytosios 
ne tik rusų kalba, 
jaunimo leidipių

I tautų kalbomis 
menų

i ostiakų, tungusų, uzbekų, čigo- 
i nu, a n fėjų, kumykų, eskimų, 
čuvasų ir tt. ir tt.

Anksčiau daugis šių tautų 
gyveno puslaukinių gyvenimu.

i Buvo ir tokių,
■ savų mokyklų, 
Dabar Sovietai

Skalickysi (net. jl

SCRANTON, PA.
šaltis, kaip koks pikčiurna, 

kimba į ausis ir griebia už no
sies. O sniegas, tai kaip pa
sigailėjimo prašydamas, ver
kia po čeverykų padais. Bet, 
viso labo, jūsų Pypkius nieko 
nepaisydamas, drąsiai žengia 
įtraukęs savo kaklo mazgą į 
kailinių kalnierių taip, kad tik 
nosies galas išlindęs kyšo, lyg 
ir tiksliai, kad rodyti Pypkiui 
kelią. Bet Pypkius visai -jr 
nemąstė, kad nosis jam patar
nauja, kaipo kelio rodyklė. O 
po kita, Pypkius jau ir nėra 
perdaug linkęs sau galvą be 
reikalo kvaršinti.

“Ak, dieve mano, dięVe! 
Toksai buvo geras ponas! Au
kso šmotas, o ne žmogus,” 
atsimušė verkiantis balsas į 
Pypkiaus ausis, čia Pypkius 
tik strakt ir sustojo, net kak
lą ištiesęs.

“Tai vis tie prakeikti inte
ligentų kliubai padarė.” Na; 
ir koks čia dabar biesas, kokie 
čia prajovai dedasi ?, klausia 
pats savęs Pypkius.

Tačiaus Pypkius jau ne toks 
žioplas, kaip atrodo, kad ant 
bile ko ranka numotų. Pyp
kius pristypčiojo ant galų 
pirštų prie durų rakto skylu
tės ten, kur girdisi verksmas 
ir vieną akį, kaip strielčius, 
primerkęs, žiūri ir pats savim 
netiki, ką jis mato-—šermenis, 
ar komediją? Vienok Pyp
kiui ilgai neteko žiūrėti, iki 
persitikrino, kad tai buvo ko
medija, prie kurios seranto- 
niečiai stropiai ruošiasi.

Ir jūs tikėkit jūsų Pypkiui, 
kad jei atsirastų kitas kas, 
kuris geriau mokėtų verkti 
savo pono už F. Indrulį, tai 
jūsų Pypkius eitų į laižybas iš 
savo pypkės cibuko. O jei jūs 
netikit Pypkiui, tai susimilda
mi atsilapkykit vasario 5 die
ną į IWO centrą, 218 Lacka
wanna Ave., Scrantone, 6-tą 
vai. vakare, ir patys persiti- 
krinsit, matydami vaidinant tą 
labai juokingą komediją “Aš 
Numiriau.”

Tik nepamirškit, nes prie- 
komedijos, dar bus ir juokin
gas triologas, “Koks Sūnus, 
Toks ir Tėvas.” Pypkius tai 
šiur pats pirmutinis ten pri
bus. Nes įžanga gana pigi— 
tik 35c ypatai.

Jūsų Pypkius.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Knygos ir Vaiky Piešiniu 'autorių 
Paroda; Joj Išstatyta Kny
gų 52 So v. Tautų Kalbomis

------ --
Kaunas. — Sausio 3 d., Vy- į 

tauto Didžiojo Universiteto di-j 
džiųjų rūmų antrame aukšte.! 
atidaryta Sovietų vaikų knygos) 
ir vaikų piešinių paroda. Į pa-' 
rodos atidarymą atsilankė švie-i 
timo Ministerijos kultūros de-' 
partmento direktorius V. Sob- 
lys, einąs Sovietų atstovo p. 
Lietuvoje Pozniakovas, Latvi
jos nepaprastas pasiuntinys iri~~ 
Lietuvai įgaliotas ministras L.' *
Sėja, Čekoslovakijos nepapras-1 „ . - 
tas pasiuntinys ir Lietuvai įga- .
lietas ministras Dr. Skalickysi atskiii
ir šiaip daug aukštu asmenų, į tj> iau"imui leidžla knyt<as’, \ 
V. I). Un-to profesorių, rašyto-itas kalbas vercia rusl-' klas"^ V 
ju, dailininkų. ' j (Puškino, Gorkio ir k.) veika- gija

i Pirmiausia žodį tarė Lietu- lus- Kiekviena tauta turi savo atidaro prof. 
Ivių ■ Draugijos SSSR' Tautu I ^*rn^0S*()S ka,bos mokyklą ir kurčių nebylių 
Kultūrai Pažinti (ši draugija j knygą. Tai yia didelis kultui i- kurios veiks 

'suruošė minėtąją parodą) pir-į 
i m in in kas prof. I y. Jonynas, pa-į 
žymėdamas, 1 
knygos paroda Lietuvoje suruo
šta jau antra. Tačiau pastaroji 
platesnė, nes čia kartu yra ir 
Sovietų vaikų piešinių paroda. 
Parodos tikslas — arčiau pa
žinti Sovietų tautų mokyklinio 
amžiaus vaikų literatūrą, mo
kymo metodus ir pasiektuosius 
laimėjimus. Ap gudinęs šios pa
rodos tikslus, p Jonynas pa
prašė švietimo Ministeriją at
stovaujantį d i r. V. 
ryti parodą.

Kultūros reikalų 
to dir. V. Soblys 
perdavė švietimo ministro prof. 
J. Tonkūno, negalėjusio į ati
darymo iškilmes .atvykti, sveiki
nimus ir atidarė parodą, savo 
kalboje pažymėdamas jos reikš
mę abiejų tautų kultūriniame 
bendradarbiavime.

Pozniakovas, e. Sovietų at
stovo Lietuvai pareigas, tarda
mas žodį pasidžiaugė šios paro- 
doš Lietuvoje suruošimu. Pa
reiškė padėką parodos ruošė
jams ’ir visuomenei, kuri, domė
damasi paroda, į jos atidarymą 
gausiai atsilankė. Tai 
abiejų kraštų gyvą 
bendradarbiavimą.

Parodoj e išstatyta
yųj Daugiausia yra mokyklinio 
amžiaus įvairūs vaikų skaity
mai. Parodos lankytojas turi 
progos pamatyti ne tik Sovie-

Nashua, N. H

šioje paro- 
knygos yra 
čia pateikta 
52 Sovietų

moldavų, ar- 
tadžių, nenegų, manajų,

kurios neturėjo
savos spaudos.

jų kalbomis
šriftai sudary-

puolė Novic- 
Mergina bijodama ga- 
pasikartoti šaudymų 
jog sutinkanti už jo 
Tačiau dabar Masio- 

rįžosi piktą
vykdyti ligi galo. 

Jis merginą atsekė iki gyvena
mo namo ir kai ji žengė pro 
slenkstį, jis į ją paleido kelis 
šūvius. Mergina buvo atvež
ta į Kauną ir ligoninėje mirė. 
Masionis pabėgo, bet pats ne 
nusišovė. Suimtas aiškinosi, 
jog šovinių pristigęs.

Trečiadienį Kauno Apygar
dos Teisme 
prisipažino, 
tu on oriais
darbų kalėjimo.

teisiamas kaltu 
Jis nubaustas aš- 
metais sunkiųjų

dar-

nuo
apy-

Radzvicko vardo 
mokyklą, prie 

ir bendrabutis.
j nis veiksnys, taip pat didelis ir Mokykloje laisvų vietų dar yra 
jo propagandinis vaidmuo. Yra'ir į ją priimami nuo 7 iki 11

i amž. kurčiai nebyliai. 
Prašymus galima siųsti iki sau
sio 15 d. Draugijos vardu, Ar
chyvo g. 15 nr. Mokykloje mok
slas nemokamas. Nors gyventi

kad'Sovietų vaiku tautll su keliais milijonais gy-įmetų
1 ■ i,., n .z..™ i,u i n. *

Soblį atida-

departm en-
pirmiausia

rodo tarp 
kultūrinį

450 kny-

ventojų, kurios kalbomis lei
džiamos vaikų knygos. Taip pat 
yra ir visai nedidelių tautų, 
pvz., kalnykai, kurių tėra 185,- 
400 gyventojų, o joms taip pat bendrabutyje už išlaikymą tu- 
gimtąja kalba leidžiamos kny-j " 1_" “ Z,ZA ”
gos.

Piešiniu išstatyta 11. Tai mo-| 
kyklinio amžiaus, daugiausia 
12—15 metų, vaikų piešiniai. 
Temos įvairios: pasakų ilius
tracijos, laisvos temos, vaiz
duojančios darbą, būdingąjį ir 
įvairų kraštą; kelių mokinių iš
statyti grafikos darbai, kuriuo
se vaizduojama Papeno ekspe
dicija. Nemaža darbų ir krašto 
gynimo temomis. Akvarelės nė
ra ryškių spalvų, daugiausia fi
gūruoja lengvos spalvos. Pieši
niai, o jų yra ir gana stiprių, 
vaizdžiai parodo Sovietų moky
klos piešimo metodus, kuriais 
ugdomas prie savo krašto prisi
rišimas.

Paroda buvo atidaryta iki 
sausio 13 d.

Iš Mūsų Miesto Žinutės
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 42 kuopa laikė savo susi
rinkimą sausio 15 d. Narių 
dalyvavo nedaug. Tai nela
bai gerai, kad nariai nesirū
pina savo organizacijos reika
lais.

Iš raporto pasirodė, kad 
Naujų Metų šokiai davė kuo
pai nedatekliaus. Tai labai 
prasta. O tame kalti mes pa
tys. nes nedirbome gerai, ti- 
kietų neplatinom iš kalno, šis 
atsitikimas lai būna mums pa
moka ateityje. Jeigu norime 
pasekmingą parengimą turėti, 

j tai turime visi smarkiai 
' buotis.

Atidaroma Kurčių, Neby- ! Buvo skaitytas laiškas 
lių Mokykla ; 7-to Apskričio, kad šioje

linkėję yra ruošiamas prakal- 
Kurčių Nebylių Globos Drąu-kų maršrutas draugui Vy- 

. .. • nuo sausio 20 d. Kaune! tautui Zablackui, kuris nese
nai sugrįžo iš Ispanijos karo 
fronto. Nutarta prakalbas 
rengti, nors diena labai nepa
ranki, nes,šiame mieste dau
gelis dirba naktimis. Tuo bū
du daugelis negalės dalyvau
ti tose prakalbose. Bet ku
rie nedirbs, tai turės progą 
pasiklausyti. Prakalbos įvyks 
vasario 14 dieną.

Tčmykite apgarsinimus, ko
kioj svetainėj prakalbos įvyks. 

I Kviečiami visi dalyvauti, kaip 
seni, taip jauni.

Drg. J. Egeris pranešė, kad 
jis turi laišką nuo Naujosios 
Anglijos Amerikos Lietuvių 
Kongreso apskričio komiteto, 
kuriame ragina surengti pra
kalbas Lietuvos reikalais. Kal
bėtoją gali pasirinkti, kokį 
nori, iš Bostono, arba iš 
Brooklyno. Prakalbų visas iš- 

I laidas turi padengti patys 
rengėjai ir dar kalbėtojo lė
šų apmokėti $10. Pasirodė, 
kad labai nepraktiška. Vie
na, kalbėtojo lėšos labai di
delės. Juk kelionė iš Bosto
no į Nashua ir atgal daugiau 
nekainuos, kaip du doleriu, o 
čia reikalaujama net $10. Čia 
koks nesusipratimas yra. To
kios sąlygos padaro mažiems 

Tų trijų biznių josios nariai miesteliams negalimu rengti 
turi vieną į molus neva vers- bendro fronto prakalbas, 
tino visu nariu dalyvavimo j —o—
parengimą su ne daugiau 50 čionai jau labai senai serga 
centų įžangos. Ir dabar atėjo i geras draugas ir “Laisvės” 
į madą už tuos 50c duoti tur-1 skaitytojas, drg. A. Shurkus. 
kienos su visais 
pavalgyti ir porą 
tinių į r 
gerti ir 
kestros 
daugiau 
gus gauna, 
ruošiasi ganėdinančiai 
šinti bankieto dalyvius, 
aš ir noriu pakuždėti, 
nenariai bus įleisti j tą 
tą, kaipo LDK kostumeriai bei 
šiaip pašaliniai. Tad įsitėmyki- 
te dieną, 11 vas., vakare. Lie
tuvių Svetainėj, 29 Endicott 
St. LDK Gaspadorius. ,

į rėš mokėti mėn. 60 lt., tačiau 
neturinti ir gabūs mokiniai bus

I dalinai arba ir visai nuo šio 
mokesčio atleisti.

Su Ginklu Reikalavo Meiles

Gyvenąs' Raudondvario vals
čiuj, Romainių kaime 26 m. 
amžiaus ūkininkaitis Jonas 
Masionis įsimylėjo dvaro pa
dienę darbininkę Novickaitę. 
Pradžioj gražiuoju kalbino už 
jo tekėti ir jį mylėti, bet kai 
mergina nekreipė dėmesio, jis

tuose leidžiamų jaunimui kny- ' pagrasino priverstas jo pra- 
gų estetinę pusę, jų iliustraci-1 gymą išpildyti. Spalių 4 d. 
jas, kokia yra spaudos techni-.rytą ją sutikęs laukuose, gra
iką, jbet ir tematiką. Visi leidi-į gindamas brauningu reikalavo 
niai, iliustruoti. Nors popierius'duoti sutikimą už jo tekėti, 
paprastas, bet spauda gera. Te- Mergina atsisakė. Tada jis į 
matika labai įvairi: karo temo- ją paleido porą šūvių, bet ne- 

, pataikė ir męrginai pavyko 
'pabėgti. Vakare jis atsisvei- 

Gorkis ir kt.), pasakoji-j kino su savo namiškiais, jiems 
, istorija ir. pasakė, kad nušausiąs Novic-

mis, nuotykių, kelionių aprašy
mai, klasikai (Tolstojus, Puš-Į 
kinas, < 
mai apie gyvulius, 
krašto buitis, mokslas ir techni-j kaitę ir pats nusišausiąs. Prie

WORCESTER, MASS
Reikalinga Pakuždėti

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos metinis i 
bankietas šiemet bus vasario 
11 d. Ši organizacija turi tris 

minėtu vardu 
savitarpinis sušelpimas 

skyriais—ligos pa- 
šelpos $10 ir $6' į savaitę ir; 
pomirtinės apdraudos $150. i 
Antras čarteris — Olympia 
Parko nuosavybei. Trečias 
čarteris — Lietuvių Darbinin
kų K liubu i.

čarterius. Virš 
eina 
su dviem

prieskoniais Iš priežasties ligos jis nebe
gerų deg- galėjo “Laisvės” atsinaujipjtir 

i Tuo būdu draugai J. Vifbic- 
i kas, K. Barauskas, J. Egeris 
ir V. Vitkauskas sumetė po 
dolerį ir pasiuntė “Laisvei”

i už drg. Shurkaus prenurhorax 
pavai- tą. Tegul “Laisvė” vėl lan- 
Todėl ko ir linksmina tą gerą drau- 

kad ir gą. Draugai prašomi jį ap- 
bankie- lankyti ir sustiprinti ligoje.

porą stiklų alaus išsi- 
vėliau prie geros or- 
pasišokti. Taip, kad 
negu $1 vertės žmo- 

Ypač šiemet taip

Mooney pažadėjo dėti visas pastangas kovoti už Billingso išlaisvinimą.
Tom Mooney ir Warren K. Billings po to, kai Mooney tapo išlaisvintas. Tom

—o—
Sausio 6 d. numirė Adomas 

Vilkelis, 62 metų amžiaus. 
Tapo palaidotas ant koopera
tyviškų kapinių. Paliko žmo
na, tris dukteris ir vieną su- 
nų. Buvo laisvas žmogus. 

•Visuomet lankydavo darbinin
kiškus parengimus ir kiek ga- 

; lėdamas paremdavo darbįnin- 
I kų judėjimą.

Drg. J. Egeris jau baigia 
pardavinėti “Vilnies” kalen
dorius, kurių buvo partraukta 
20. Gal galėtų ir daugiau 

i tų kalendorių parduoti, nes 
šių metų kalendorius labai ge
ras.

Kurie dar neturite “Vilnies” 
kalendoriaus, kreipkitės pas

—o—
Lietuvių Darbininkų Susivie- 

Inijimo 128 kuopa laikys sa
vo susirinkimą vasario 4 d., 
2 vai. po pietų, pas draugą 
(pavardė neįskaitoma—Red.), 

, po numeriu 34 High St. Visi 
nariai ir narės dalyvaukite.

Barcelona, saus. 27.—Ge
nerolo Franco vyriausybe 

: įsakė laikyt mišias visose 
bažnyčiose padėkai, kad fa
šistai užėmė Barceloną.
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Ketvirtas puslapis'

UPTON SINCLAIR RAISTAS
(Tąsa)

“Taip,” pertraukė Scully, “tamsta ir galėjai—dar nie
kados aš neapleidau savo draugų. Bet ar pritinka pamest 
darbą, kurį tamstai parūpinau, ir ateiti pas mane, jieš- 
koti kito? Jau šiandieną prie manęs kreipėsi apie šim
tas žmonių, o ką aš galiu padaryti? šešiolika vyrų pa
talpinau miesto darbininkų sąrašan šluoti gatves šią 
savaitę ir tamsta gal manai, kad aš visados galėsiu taip 
daryti? Man neužsimoka pasakyti kitiems, ką aš tams
tai sakau, bet tamsta dalyvavai dalykuose giliau, ir 
return turėti užtektinai proto, ir pats tą suprasti, 
tamsta gali laimėti streikuodamas?”

“Aš apie tai nei nemąsčiau,” atsakė Jurgis.
“Taip ir yra,” atsiliepė Scully, “bet geriau vertėjo 

mąstyti. Minėk mano žodį, kad streikas užsibaigs į
liatą dienų ir darbininkai praloš; o tuo tarpu kiek pasi
seks laimėti, tai bus tamstos. Ar supranti?”

Ir Jurgis suprato. Jis sugrįžo į jardus ir į mėsinėjimo 
skyrių. Darbininkai, išeidami paliko visą eilę kiaulių ne- 
išdarinėtų i/ bosas mokino, atsivedęs keletą rašti
ninkų, stenografų ir vaikų pasisiuntinėjimui užbaigti 
tąsias kiaules ir nugabenti jas į ledaunes. Jurgis priėjo 
tiesiog prie jo ir tarė: 
Murphy.”

Boso veidas nušvito.
“Tai ir eik šian!”

“Valandėlę palaukit,”

tu- 
Ką

ke-

“Sugrįžau atgal į darbą, ponas

“Na, tai vyras!” sušuko jis

ištarė Jurgis, sulaikydamas tojo 
nudžįugimą. “Man rodosi, aš turėčiau gauti daugiau 
užmokėti.”

“Taip,” pritarė tas, “žinoma. Kiek tamsta nori?”
Jurgis, eidamas, apsvarstinėjo tai, bet dabar beveik 

neteko drąsos ir stovėjo rankas sugniaužęs. “Manding, 
aš turėčiau gauti tris dolerius dienai,” ištarė gabaus.

“Gerai,” atsakė tas greit.
Pirmiau, negu diena praėjo, mūsų pažįstamasis suži

nojo, kad raštininkai, stenografai ir vaikai visi gavo po 
penkis dolerius dienai, ir galite numanyti, kaip jam tai 
išrodė.

Tokiu būdu Jurgis pastojo vienu iš naujųjų “Amerikos 
didvyrių,” žmogumi, kurio nuopelnai galėjo lygintis su 
nuopelnais kritusiųjų kankinių ties Lexingtonu ar ties 
Valley Forge. Panašumas, žinoma, buvo ne visiškai to- 
kis pat, nes Jurgiui gerai užmokėdavo, suteikdavo love
lę su šieniku ir tris kartus per dieną gerai gaudavo pa
valgyti; visame jis elgėsi gana laisvai ir neturėjo jokio 
pavojaus, ne bent tada, kai, užsimanęs alaus, pasidrą
sindavo išeiti iš kiemo. Bet ir tokiais atsitikimais pa
sirūpindavo jį apsaugoti geroka Chicagos policijos dalis, 
kuri pirmiau užsiimdavo gaudymu prasižengėlių, dabar 
gi tapo suvaryta jį su kitais apginti.

Policija ir streikieriai taipgi rūpinosi kiek tik galė
dami tvarką užlaikyti, bet kitiems rūpėjo, kad visai prie
šingai būtų, o ypatingai laikraščiams. Pirmutinę dieną i 
savo gyvenimo, kaipo streiŲaužis, Jurgis pabaigė darbą' 
anksčiau ir jausdamasis kokiu tai smarkuoliu, prisikal
bino kitus tris, ką dirbo su juo, išeiti į miestą išsigerti. 
Tieji apsiėmė ir jie išėjo per Halsted gatvės vartus, kur 
keliolika policistų stovėjo dabodami, o taipgi ir unijos 
sargai, tėmydami tuos, kurie įeina ar išeina. Jurgis su 
draugais ėjo Halsted gatve į pietus; praėjo hotelį, kaip 
štai skersai gatvę leidosi prie jų apie pusė tuzino žmo
nių ir stengėsi perkalbėti nurodydami, kad jie klaidingai 
elgiasi taip darydami. Kadangi šitie nelabai buvo linkę 
klausyti perkalbinėjimų, tai tie pradėjo gąsdinti; vienas 
iš anų nutraukė skrybėlę vienam iš šitų keturių ir svie
dė ją per tvorą. Žmogus leidosi paskui ją, o tuo tarpu 
ten kas suriko “skebas” ir žmonės pasipylė iš karčiamų 
ir aplinkinių namų ir kitas žmogus, pabūgęs, pasileido 
paskui. Jurgis su ketvirtuoju dar stovėjo ir pradėjo 
smarkiai kumščiuotis su aplinkiniais, bet gabaus kūrė, 
kiek tik galėdamas atgal pro hotelį į skerdyklų kiemą. 
Žinoma, ir policija bėgo iš visų pusių, o kad žmonės pra
dėjo iš visur rinktis, nusigandę policistai davė signalą, 
jog pakilo maištas, kad tokiu būdu sutraukti viso mies
to policiją. Jurgis nieko apie tai nežinojo, bet nuėjęs 
į kitą skerdyklų dalį, pamatė, kaip vienas jo sėbras, vos 
kvėpuodamas, įbaugintas, pasakojo apie jį susirinku
siems-žmonėms, kaip įžėlusio j i minia užpuolė ir apsupo 
juos keturis ir vos į šmotelius nesudraskė. Kuomet jis 
stovėjo, klausydamas ir šypsodamasis, matė keletą ap
sukrių, jaunų vyrų užsirašinėjant, ką tiktai girdėjo/ į 
knygutes ir nepraėjo nei dvi valandos po to, kaip Jurgis 
išgirdo vaikus rėkaujančius ir bėgiojančius su pundais 
laikraščių, atspaustų raudonomis ir juodomis raidėmis 
apie šešių colių didumo.

UŽPUOLIMAS VARDUOSE! ĮšĖLUSIOJI MINIA 
UŽPUOLĖ STREIKLAUŽIUS!

Jeigu kitą rytą jis būtų galėjęs nusipirkti visus laik
raščius Jungtinėse Valstijose, būtų patėmijęs, kad tąją 
istoriją, pakilusią dėl jo .bandymo išeiti alaus išsigerti, 
su atyda skaito keli milionai žmonių ir kad tas- atsitiki
mas buvo tema daugeliui straipsnių pirklių bei piniguo
čių užlaikomoje spaudoje po visą šalį.

Laikui bėgant, Jurgiui buvo lemta ir daugiau to visko 
patirti. Tuo tarpu, kai tik jo darbas pasibaigė, jis len
gvai galėdavo išvažiuoti į miestą geležinkeliu tiesiog iš 
jardų arba perleisti naktį viduje, kur kambariuose buvo 
pritaisyti guoliai. Daugiausiai jis velydavo neišeiti, 
nors dažnai ir labai to gailėdavosi, nes naktimis atgaben
davo gaujas naujų streiklaužių. Kadangi geresniųjų
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darbininkų labai mažai gaudavo prie tokio darbo, tai 
naujieji “Amerikos didvyriai,” buvo rinkinys miesto kri
minalistų ir pašlemėkų, o be to, buvo daugelis menkos 
vertės svetimšalių—graikų, rumunų, sičilijiečių ir slo
vakų. Juos pritraukdavo ne tiek didelės algos, kiek pa
sitikėjimas turėti užtektinai riaušių; taigi naktimis jie 
bjaurų trukšmą keldavo, lėbaudavo ir dainuodavo ir kiti 
tik paryčiu nueidavo gulti.

4 (Bus daugiau)

Paterson, N. J
Iš Atsibuvusio Masinio' 

Mitingo

Sausio 15 d. buvo masinis 
mitingas pasitikimai trijų jau
nuolių, kurie sugrįžo iš Ispa
nijos. Publikos galėjo būti 
virš dviejų tūkstančių. Car
penter svetainė buvo pilnutė
lė. Matėsi apsčiai ir lietuvių.

Programa susidėjo iš pra
kalbų ir muzikos. Griežė 
anti-fašistų Dover Kliubo Be

inąs, taigi dainavo jauna mer
gaitė. Pirmininku buvo J.
Christiana.

Kai pirmininkas Christiana 
atidarė mitingą, tai benas 
pradėjo griežti “Lafayette 
March.” Paskui visi dainavo 
“No Pasaran”:

Oh, they go singing,
Oh, they go marching,
Oh, they are dying for you 

and me.
Yes, they are fighting to 

crush all traitors,
That Franco’s triumph shall 

never be.
The fascist bombers,
They leave our cities a 

smoking mass,
They want to plunder and 

rule our country,
But at Madrid—No Phsa- 

ran I
Tada svetainėje jaunuoliai 

pradėjo maršuoti su iškelto
mis amerikoniškomis ir ispa
niškomis vėliavomis, 
trys sugrįžę kovotojai jaunuo
liai, tai Sam Schiff, Al. Gold
berg ir Stasys M atėjūnas (lie- 
|tuvis). Visa publika sustojo 
ątiduodama jiems pagarbą, 
kaipo didvyriams.

Pirmiausia pirmininkas pa
kvietė kovotoją Sam Schiff 
pakalbėti. Jis kalbėjo visai 
trumpai, pareikšdamas, kad 
jam širdis nepavelina kalbėti. 
Antras kalbėjo Stasys Mate- 
jūnas. Jis papasakojo daug 
atšitikimų, kaip fašistai žudo 
civilius žmones, moteris ir kū
dikius. Net šiurpuliai ima, 
klausantis tų įspūdžių. Pa
vyzdžiui, drg. M atėjūnas sa
kė: Man einant prie vieno ma
žo miestelio pastebėjau, kad 
sudraskytas moteriškės kūmus 
kabo ant telefono vielos, bom
bos užmestas. Aš taip susi
jaudinau, kad, rodos, paim
čiau visus fašistus ir iššaudy- 
čiau. Jis taipgi kvietė visus 
darbuotis dėl nuėmimo em
bargo nuo Ispanijos. Kovoto
jai prižadėjo Ispanijos liau
džiai, kad jie sugrįžę Ame
rikon darbuosis, kad kuogrei- 
čiausiai būtų nuimtas embar
go'. Drg. Motėjūnas kalbėjo 
lėtai, bet viską aiškiai išdėstė. 
Už tai nuo publikos gavo di
delį rankų plojimą.

Trečias kalbėjo Al. Gold
berg. Tas draugas yra prasi
lavinęs kalbėtojas. Jis aiški
no, kad dabartinė Ispanijos 
liaudies valdžia leidžia kata
likams ir visiems tikintie
siems laisvai tikėti ir melstis. 
Pavyzdžiui, jam esant Barce- 
lonoje, jis susitiko žydų tau-l» 
tos žmones. Jie jį parsivedė 
namo, davė valgyti macų ir 
silkių. Jis juos užklausė, kur p 
jie gauna macų. Atsakė, kad 
valdžia parūpina.

Paskui Goldberg pasakojo, 
kaip susidraugavo su d. A. 
Reis fronte. Jis matė, kaip d. 
Reis tapo sužeistas eksploduo- 
jančios bombos ir vėliau mirė.

Matėsi
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Sako: Eidamas nuo fronto pa
stebėjau stovintį ambulansą ir 
ant jo pamačiau užrašą, tai 
yra aukotas Patersono drau
gų. Girdi, aš vos neapalpau, 
mislydamas, kaip galėjo pa- 
tersoniečiai tiek daug pinigų 
sukelti, taip mažai dirbdami. 
Jam paskiau prisiėjo tą pater- 
soniečių ambulansą vairuoti.

Kalbėjo ir Abraham Lincoln

Brigados leitenantas John 
Gates. Jis nurodė, kaip fa
šistai nesnaudžia ne tik Ispa
nijoj, bet ir šioj šalyj. Jis 
aiškino, kad fašistų organiza
cijos sujudo darbuotis ir pro
testuoti, kai prezidentas Roo- 
seveltas savo prakalboje išsi
reiškė, kad neutralumo aktas 
pakenkė demokratinėms ša
lims, kaip Ispanijai ir Chini- 
jai. Fašistai pradėjo masiniai 
reikalauti, kad embargo nuo 
Ispanijos nebūtų nuimtas. To
dėl Gates ragino, kad visi, 
kurie nori pagelbėt Ispanijai, 
siųstų kongresmanams ir se
natoriams telegramas ir laiš
kus, reikalaudami nuėmimo 
embargo.

Susirinkimas gavo' daug pa
sveikinimų telegramų. Medi- 
kalei Ispanijos pagelbai aukų 
surinkta $130.85.

J. Matačiūnas.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę" Savo Draugams

4
t

Montello, Mass
Prakalbos, Parengimai ir 

Kitos Naujienos
Sausio 13 d. su mokyklos 

steigimo reikalais čion važinė
jo D. M. šolomskas, iš Brook
lyn, N. Y. Į susirinkimą žmo
nių suėjo apie pusė šimto. Ka
dangi čia lavinimosi mokyklą 
rado susitvėrusią, tai kalbėjo 
abelnai, kaip mokyklą sėk
mingiau vesti, taipgi palietė 
pasaulinę politiką ir abelną 
darbininkų padėtį, ir kaip ko
voti su fašizmu, už palaikymą 
demokratijos. Susirinkusiems 
prakalbos patiko.

—o—
Pagerbimo “parė

Tautvaišos atsibuvo sausio 
publikos suėjo netoli 
šimtų.
nėjo ir pagerbė sergantį drau
gą J. Tautvaišą, kuris daug 
pasidarbavo dėl Lietuvių Tau
tiško Namo Draugovės, išbuvo

8 metus prezidentu. Nemažai 
yra paaukavęs ir darbininkų 
judėjimui.

Jis serga jau nuo gegužės 
mėnesio. Ir jis pirmutinis šie
met pasimokėjo į Literatūros 
Draugiją. Tai yra pavyzdys 
kitiem draugam, kurie sveiki.

—o—
formoj lavinimosi 
praktikos jau buvo 
per tris sekmadie- 

ir

dėl
14, 

poros 
Visi gražiai pasižmo-

Debatų 
mokyklos 
mėgintos 
nius, būtent, sausio 8, 
22 Du pirmutinius sekmadie
nius susiėjo nemažai jaunimo, 
tarp baltos, matės ir juodos 
rasės. Debatuojama anglų ir 
lietuvių kalbomis. Ir tas at
rodo labai gerai.

Pamokos įvyksta kas sekma
dienį, 2 vai. po pietų, Lietu
vių Tautiškam Name. įžanga 
veltui. Šimaitis.

London.—Daugelyje vietų

niai iš didelių sniegų ir lie
tu.

LAISVES BAZAR AS
Didysis Išpardavimas Brangių Daiktų už Pigiai

QEAAA Vertes Daiktų Bus QEAAA MVVVV Išparduota Pusdykiai

Bazaras Bus Ištisas Keturias Dienas
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i Kiekvieną dieną bus svečių iš kitų miestų. Kiek- Į 
j vieną dieną bus skirtinga programa. Kiekvieną | 
Į dieną bus specialūs išpardavimai visokių daiktų. |
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BAZARAS BUS BROOKLYN CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avė. (Vienas Blokas nuo Broadway) Brooklyn, N. Y.

išlipti ant Lorimer St. stoties. Važiuodami automobiliais iš NewVažiuojant Jamaica “L” reikia
Jersey, važiuokite per Williamsburgh tiltą ir važiuokit Broadway iki Manhattan Avė. Nuo tilto 

iki Manhattan Avenue yra apie 11 blokų.

Penktadienį, Vasario-February 10. Įžanga tik 10c
Bus duodama 1939 metų gražūs kalendoriai dovanai. Didelis išpardavimas vi
sokių maisto produktų visai pigiai. Bus muzikale programa, dainuos Sietyno 
Choras iš Newarko ir A. Velička su P. Grabausku duos 
dės 7 valandą vakaro. Gros Mikalausko penkių kavalkų

duetų, šokiai prasi* 
orkestrą.

Šeštadienį, Vasario-February 11. Įžanga 20 centų
Programoje dalyvauja Bangos Choras iš Elizabeth, .N. J., vadovybėj Aldonos 
Klimaites, ir Brooklyno mišrus oktetas “Ensemble,” vadovybėje B. šalinaites. 
Išleidimas brangių daiktų, bei proga kiekvienam išbandyti savo laimę, šokiai 
prasidės 6 vai. vakaro. Johnny Nevin’s 5 kavalkų Naktinių Peledų Orkestrą.

Sekmadienį, Vasario-February 12. Įžanga 20 centų
Programoje dalyvaus Merginų Oktetas iš Philadelphia, Pa., vadovaujant Nellie 
Statkevičiūtei; Pirmyn Choras, vadovaujamas Geo. Kazakevičiaus. Dieną, nuo
1 iki 6 vai., vaikam dovanos skiriama, šokiai 6-tą valandą vakare, prie George 
Kazakevičiaus penkių kavalkų orkestro s. Gros lietuviškus ir amerikon. šokius.

Pirmadienį, Vasario-February 13. Įžanga tik 15c
tokios dovanos, kuriomis džiaugsis kiekvienas. Programoje da-Bus duodamos 

lyvauja Aido Choras, vadovaujamas A. Žilinskaitės, ir A. Višniauskas iš Bay
onne. Vaikams bazaras nuo 1 iki 6 vai. dieną, šokiai nuo 6-tos vai. vakare. 
Visuotinas išpardavimas daiktų. Gros V. Retikevičiaus 5-kių kavalkų orkestrą.

Bus Patarnaujama Geriausiais Valgiais ir Gėrimais
Dienraščio “Laisvės” bazaras kiekvienam reiškia: proga išbandyti laimę; proga pigiai nusipirkti 

'"gerų daiktų; proga gauti dovanų; proga išgirsti gerų programų, pasišokti, pasimatyti su daug 
žmonių ir pasivaišinti gerajs valgiais ir gėrimais.
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Literatūros Draugijos 
Reikalai

seniau buvo, tuomet gal sek- 
mingiaus prie didesnio skai
čiaus ir ’darbas sektųsi. \

Tarimai

Penkiolikto Apskričio Metines 
Konferencijos Protokolas

ALDLD 15-to Apskričio me
tine konferencija įvyko sau
sio 14 d., 1939 metais, Lie
tuvių Darbininkų Svetainėj, 
920 E. 79th St., Cleveland, O.

Konferenciją atidarė apskri
čio organizatorius 3:20 vai. 
po pietų. Į mandatų komisiją 
paskyrė šiuos draugus: J. Ru
dį, J. Stalioraitį ir J. Stripei- 
ką. Kolei mandatus sutvar
kė, organizatorius J. Kala- 
kauskas pakvietė eilę draugų 
ir draugių išreikšti savo min
tis apie mūsų organizacijos 
veikimą ir užduotis.

Mandatų komisija raporta
vo, kad sekančios kuopos pri
siuntė delegatus į konferen
ciją :

51 kuopa, Middlefield, 3 de
legatus.

57 kuopa, Coreletto, 4 dele
gatus, 1 nepribuvo.

59 kuopa, Akron, 2 delega
tu.

190 kuopa, Collinwood, 5 
delegatus.
22 kuopa, Cleveland, 8 dele

gatus, 1 nepribuvo.
Viso delegatų konferencijoj 

dalyvauja 20 nuo 5 kuopų. 
90 kuopa, Youngstown, Ohio, 
ir 101 kuopa, Bedford, Ohio, 
ncprisiuntė delegatų. Nutarta 
suteikti Apskričio komiteto 
nariam sprendžiamas ir sve
čiams patariamas balsas.

Konferencijos pirminįnku iš
rinktas K. Gendrėnas, sekreto
rium—J. Mažeika, rezoliucijų 
komisijon: J. Vaupša, J. S. 
Petronis ir J. Stalioraitis. Skai
tytas dienotvarkis konferenci
jai ir priimtas. Protokolas 
pusmetinės konferencijos pri
imtas, kaip skaitytas.
Apskričio Komiteto Raportai

Organizatorius ir sekreto
rius trumpai atžymėjo perei
tų metų komiteto veiklą, kad 
apskričio komiteto nariai dir
bo, kiek galėjo, dėl organiza
cijos ir darbininkų naudos. 
Komitetas per savo narius ra
gino kuopas prie didesnio vei
kimo, ypač rėmimo Ispanijos 
liaudies ir Lincolno Bataliono 
narių, kurie kovėsi su fašis
tais interventais ir daugelis iš 
jų, grįžę sužeisti, reikalauja 
paramos. Taipgi ragino kuo
pas imti dalyvumą rudens rin
kimuose už pažangiuosius 
kandidatus.

Apskričio komitetas turėjo 
5 susirinkimus. Kiekviename 
buvo svarstoma klausimai or
ganizacijos naudai.

Iždininkas raportavo, kad

apskričio ižde yra $44.43.
Moterų komitetas raporta

vo, kad veikė, kiek galėjo. 
Būdamos naujokėmis, ne ką 
nuveikė. Aukų Ispanijos lo- 
jalistų naudai surinko $12.

Kuopų Raportai

51 kp., Middlefield, narių 
užsimokėjusių yra 28, prisi
rašė 6 nauji nariai, neužsimo
kėjusių randasi 11. Su vi
somis narinėmis duoklėmis, 
parengimais, įplaukų turėjo 
$52.08; viso išaukauta darbi
ninkų kovų reikalams $57.50, 
ižde turi $36.99.

22 kp., Cleveland, naikių už
simokėjusių yra 56, gauta 
naujų narių 12 per org. M. 
Valentą, neužsimokėjusių 9. 
Parengimais sukelta Ispanijos 
žmonėms $83. Kuopai nuo 
parengimų liko pelno $57.72. 
Aukų sukolektuota per d. Va
lentą įvairiems darb. reikalam 
$44.21. Org. Valentą literatū
ros pardavė už $41.45. Kuo
pa išaukavo darb. reikalam 
$10, ižde turi $36.60.

57 kp., Corelette, narių turi 
32, naujų narių gauta 5, už
simokėjusių 29, dar neužsimo
kėjusių 8; susirinkimai kas 
mėnesis laikomi reguliariai; 
turi ižde $41.42. Parengimų 
turėjo 5, pelno nuo jų buvo 
$51.54, darbininkų reikalam 
išaukauta $29.

90 kp., Youngstown, Ohio 
(raportą prisiuntė raštu), na
rių turi 22, visi užsimokėję, 
įplaukų turėjo $27.27, išlaidų 
$19.76, ižde lieka $30.29.

59 kp., Akron, Ohio, narių 
turi 17, naujų narių gauta 3, 
nuo bendro parengimo su ru
sais pelno $31.97, įvairiems 
darbininkų reikalams išaukau
ta $34.45. Metinės konferen
cijos išlaidos $25.44, ižde turi 
$45.96.

190 kp., Collinwood, narių 
užsimokėjusių yra 40, du na
riai persikėlė į 22 kp., 2 nariai 
mirė; neužsimokėjusių 10; 
parengimų turėjo tris, kurie 
davė pelno $28.90, ižde turi 
$15.56.

101 kp., Bedford (pavėla
vęs delegatas raportuoja žo
džiu), narių turi 17; 4 išvyko 
kitur, darbuojasi bendrai su 
kitų tautų darbininkais.
Diskusijos ant Visų Raportų

Diskusuojant kuopų rapor
tus, paaiškėjo, kad nariai ma
žai lanko kuopų susirinkimus. 
Dviejų Cleveland© kuopų de
legatai siūlo savo mintis, ar 
nereikėtų suvienyti visas tris 
miesto kuopas į vieną, kaip

Minint Lietuvos Nepriklausomybės 21 
Metų Sukaktuves, Platinkime Žmonėse 

Labai Svarbią Brošiūrą

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI IR PRIEŠAI

j į . PARAŠE įjį

j R. M IZ AR A į!
į *

KAINA TIK 5 CENTAI

Knygelė pilna istorinių davinių ir faktų, įrodančių, 
kas kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuvos žmonių laisvę. j

Kiekvienam masiniam mitinge,, kiekvienam parengi
me turi būti platinama ši brošiūra.

Draugai literatūros platinimo agentai, siųskit 
kuoveikiausiai užsakymus.

“LAISVĖ”
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.

Nutarta konferenciją laiky
ti kartą į metus ir vasaros 
laiku, pradedant su šia vasa
ra.

Nutarta vasarą surengti 
pikniką ir pavesta tas darbas 
būsiančiam Apskričio komite
tui.

Nutarta Cleveland© kuopų 
vienijimo klausimą būsiančiai 
konferencijai išspręsti.
Paaukota sekamai: Earl 

Browderio mitingo pasveikini
mui $2.50 ir Ispanijos loja- 
listam $2.50.

Skaityta sekamos rezoliuci
jos: bedarbių klausimu, Lietu
vos nepriklausomybės gynimu, 
Kalifornijos gubernatoriui 01- 
sonui, Ispanijos reikalu, em
bargo nuėmimui, politinių ka
linių ir TDA klausimu.

Nauja valdyba šiems me
tams išrinkta iš šių draugų: I 
J. Rudis, R. Rudienė, P. Boi- 
ka, R. Kliauga, J. Mažeika. 
Moterų komitetas: Rudienė, 
Gendrėnienė ir Valentą. Al- 
ternatais: J. Gendrėnas ir J. 
Mockaitis.

Laike vakarienės delegatai 
suaukavo $13 Ispanijos liau
džiai.

Konfer. Pirmininkas
K. Gendrėnas, 

Konfer. Sekretorius
J. Mažeika.

P. S. Kuopų delegatai teik
sis atleisti už sutrumpinimą 
visų jų raportų. Dariau to
dėl, kad buvo juose daug pa
kartojimo, kas buvo jau ra
portuota pusmetinėj konferen
cijoj. J. M.

Rezoliucijos, Priimtos ALDLD 
15-to Apskričio Metinėj 

Konferencijoj

ALDLD 15-to Apskričio lai
kyto j metinėj konferencijoj, 
sausio 14 d., Lietuvių Darbi
ninkų Svetainėj, 920 E. 79th 
St., Cleveland, Ohio, priėmėm 
šiais klausimais rezoliucijas:

1. Bedarbių klausimu, mes 
reikalaujam, kad mūsų valsti
jos kongresmanai ir senato
riai būtinai stotų už preziden
to Roosevelto siūlomą $875,- 
000,000 sumą WPA darbams.

2. Lietuvos klausimu, mes 
pasisakom už gynimą Klaipė
dos ir sykiu Lietuvos nepri
klausomybės visais galimais 
būdais, taipgi pareiškiame 
pasipiktinimą dabartinės Sme
tonos ’ valdžios nuolaidumu 
naziam, vieton sudarymo ge
ros atsparos prieš užpuolikus.

3. Siunčiame geriausius lin
kėjimus Kalifornijos guberna
toriui Olsonui už paliuosavi- 
mą iš kalėjimo ištikimiausio 
darbininkų vado Tom Moo
ney, taipgi mes prašome gu
bernatoriaus paliuosuoti War
ren Billings.

4. Mes prašome Prezidento 
Roosevelto, kad tuojau būtų 
nuimtas embargo ir Ispanijos 
valdžia galėtų pirktis reika
lingų ginklų apsigynimui nuo 
tarptautinių fašistų interven- 
tų.

5. Raginame visas ALDLD 
kuopas ir kitas lietuvių orga
nizacijas paremti finansiniai 
Lietuvos politinius antifašisti
nius kalinius, kurie yra aukos 
dabartinio Smetonos režimo.

6. Ispanijos liaudis trečias 
metas kariauna su užpuolikais 
fašistais, šiuo laiku Ispanijos 
lojalistam reikalingiausia vi
sokia parama, nes jiem rei
kia kovoti ne tik su Hitlerio, 
Mussolinio ir Franko gaujo
mis, bet dar su kitu dar bai
sesniu priešu, badu. Ragina
me visas mūsų organizacijos 
kuopas daryti viską, kad su
kėlus Ispanijos kovotojams 
paramos.

7. Raginame mūsų, apskričio 
kuopas remti ir priklausyti 
prie Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo organizacijos.

Rezoliucijų Komisija:
J. Vaupša,,
J. S. Petronis,
J. Stalioraitis.

Binghamton, N. Y.
]\LK Binghamtono Skyrius 

turėjo konferenciją 22 d. sau
sio, 1939, kurioje dalyvavo 
delegatai nuo aštuonių skir
tingų organizacijų. Buvo ren
kamas komitetas dėl 1939 m. 
Liko išrinkta: pirmininku J. 
Ogintas, sekretorium F. Zc- 
boris, iždininke O. Girnienė.

Paskiau, po rinkimų ir ki
tų reikalų, nutarta rengti di
delis balius ir prakalbos ap- 
vaikščiojimui 16 dienos vasa
rio, tai yra, Lietuvos nepri
klausomybės dienos.

Tas parodo, kad mūsų bro
liai amerikiečiai nėra užmir
šę savo tėvų žemės, kad ir 
mūsų fašistai sako, kad mes 
nestojame už Lietuvą, bet 
priešingai, mes, kaipo pažan
gieji, parodom, kad daugiau 
veikiame dėl Lietuvos brolių, 
taip pat ir dėl valstybės, ne
gu jie, tie mūsų “gerieji tau-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

Pirmadicnj, sausio 30 d., bus Le
nino mirties paminėjimas ir filmą 
“Lenin in October.” Kalbės Močiutė 
Bloor, viena iš seniausių veikėjų. 
Capitol Hali, 320 Ann St., pradžia 
8 v. v. Įžanga 35c. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti. — Kom. 
(23-24)

CHESTER, PA.
Vytauto Lietuvių Pašalpinis Kliu- 

bas rengia prakalbas, antradienį, 31 
d. sausio, 7 vai. vak. Kalbės drg. 
Vytautas Zablackas, neseniai sugrį
žęs iš Ispanijos. Kalbės apie dabar
tinę padėtį Ispanijoj. Užtai atsilan
kykite visi chesteriečiai ir apylinkės 
gyventojai į šias svarbias prakalbas.

(22-24)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

jos Valdyba 1939 metams:
Pirm. K. Vilkas, 89 Heath St., 

Vice-pirm., A. Griškevičius, 1366 
Broad St., Prot. Rašt., J. Kazlaus
kas, 481 Hudson St., Fin. Rašt. J. 
Vasiliauskas, 70 Ward PI., Ižd. A. 
Klimas, 36 Russell St., 3-čias Rašt., 
J. Giraitis, 174 Ashley St. Iždo Glo
bėjai J. Plitnikas, 647 Broad St. ir 
Z. Yuška, 370 Windsor Ave., Wilson, 
Conn.

Susirinkimai įvyks kas antrą ket
virtadienį kiekvieno mėnesio, 7.30 v. 
v. Laisvės Choro Svct., 57 Park St. 
— J. Kazlauskas, Prot. Rašt.

(24-25)

NOTARY PUBLIC
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tos rėmėjai,” ne tik nedirba 
su mumis išvieno, bet dar ban
do sutrukdyti mūsų darbą.

Binghamtono Koresp.
F. Z.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvoje”.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-717>

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijortis, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowit?
83 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.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

660 GRAND STREET

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves’’ 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 Vilai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
• • valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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1939 Mėty Kalendoriai
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i DR. J. J. KAŠKIAUČ1US :
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į NEWARK, N. J.,

j VALANDOS: 2—4 'ir 6—8.
| Nėra valandų sekmadieniais. n
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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

vaizdų ar figūrų.
kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu-

Jei užsakymus reikia siųsti į kitus miestus, tai kaina 
25c. Jei vienas asmuo perka daugiau kaip 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 Ji era ma
dos, kad biznieriai duotų sieninius kalendorius, kaip 
juos duoda Amerikoje.

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
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Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 «

ROBERT LIPTON :
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •

701 GRAND ST,, arti Graham Ave. BROOKLYN J 
Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS

Graduation Rings (gryno aukso žiedai) - - - - $3-50

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo - - ■ $^.50

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti rugmė, saldi ruginė, čfelų kviečių, Čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin 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 t kitus miestus, specialiai greita! pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

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

J. Werbela, Earlville, N. Y., 
'atsiuntė 50c “Laisvės” baza- 
Irui.

B. E. Senkevičienė, Easton, 
Pa., praneša baigianti ruošt 
siuntinį rankdarbių ir kitokių 
dalykėlių.

Ragino Miestą Rūpintis
Pažeistais Vaikais

Mrs. Robert Rosenbluth, 
Jungtinės Tėvų Sąjungos vei-

Office Phone
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

F L U S H I N
Jaunasis Wagnens už 

Laužynui Naikinimą
Robert R. Wagner, Jr., sū

nus paskilbusio J. V. senato
riaus, pereitą rudėti j tapo iš
rinktas j New Yorko valsti
jos seimeli (assembly) iš 16- 
to distrikto, N. Y. Jis kandi
datavo Demokratų 
tikietu, bet turėjo 
užgyrimą.

Nuėjęs į seimeli, Albany, jis 
seka tėvo pėdomis, rūpinasi 
savo gyventojų reikalais. Jis 
davė eilę įnešimų, kad vals
tija tuojau paskirtų nauja 
konstitucija nustatytą sumą, 
$300,000,000, naikinimui lau
žymų, statybai pigiomis rau
domis namų.

Jo pasiūlymai skiriasi nuo 
parkų komisionieriaus Moses 
pasiūlymo, kuris butų statybai 
skiriamų sumų dalį panaudo
tų pravedimui parkučių ir 
žaislaviečių, taipgi nuo Des
mond, Moffat ir Coudcrt bi- 
lių, kurie numato statybą 
brangių namų projektų.

Wagneris pareiškė:
“Aš esu įsitikinęs, jog žmo

nės balsavo už butų statybos 
pataisą su viltimi, kad pinigai 
pirm visko bus sunaudoti nai
kinimui laužymų.” Jis siūlo 
duodant pinigus užtikrint, kad 
jie bus sunaudoti statybai to
kių namų, kuriuose išgalės 
gyvent mažiausia uždirbanti 
žmonės.

Iki bazaro liko jau tik po
ra savaičių, tad prašome vi

ii dai biečių . sus gerjausįus bazaro rėmėjus 
prie pirmos progos sudėti sa
vas dovanas, parinkti tarp ki
tų, taipgi garsinti bazarą, kad 
jis būtų turtingas ne tik do
vanomis, bet ir lankytojais.

Bazaras bus 10, 11, 12 ir
13 dienomis vasario, Brooklyn 
Central Palace, 16 Manhat
tan Avė., Brooklyne.

Bazaro Komisija.

Lankėsi “Laisvėje”
J. Marshalonis iš Bristol, 

i Conn., lankėsi pas savo dukte
rį New Yorke. Ta proga už
ėjo į “Laisvės” raštinę, užsi
mokėjo prenumeratą ir palin-- 

| kėjo “Laisvei“ geriausio pa- 
, sisekimo.

Lietuviams Komunistams
Komunistų Partijos 60-tos 

sekcijos susirinkimas įvyks šį 
vakara, sausio 30, “Laisvės” 1 
salėj. Visi lietuviai komunis
tai raginami dalyvaut.

Valdyba.

VAKARAI LABDARYBEI- PARALYŽIAUS AUKOM

CIO Mobilizuojasi prieš 
Wicks Biliu

New Yorko valstijos įsta- 
tymdavystėn yra republikono 
Wicks įneštas bilius, kuris ati
darytų duris laukan iš unijos 
ir iš darbų 29-niem tūkstan
čiam unijistų, dirbančių IRT 
ir BMT kompanijoms, kada 
tos linijos bus sujungtos su 
miestavomis linijomis.

Tų linijų darbininkai dabar 
yra apsaugoti kontraktais, pa
darytais Transporto Darbinin
kų Unijos, CIO, su minėto
mis kompanijomis.

Unija šiomis dienomis buvo 
sušaukus unijų konferenciją, 
kuri pasisakė visomis jėgomis 
kovot prieš Wicks bilių, su- 
mobilizuot visus 500,000 mies
to esančius CIO narius “ko
vai prieš likvidavimą trans
portininkų unijos ar bile ku
rios tikros darbininkų unijos.”

Konferencija, pirmininkau
jant prezidentui Michael J. 
Quill, pasiuntė pasveikinimą 
United Auto Unijai už “apsi
valymą nuo išdavikiškų ele
mentų.” Taipgi parėmė strei
kuojančius laikraštininkus, 
Chicago j e.

Konferencija taip pat atsi
šaukė į majorą LaGuardia 
pasmerkt tą bilių. Unijistai, 
neoficialiais pranešimais, gir
dėję, būk majoras pažadėjęs 
remt tą bilių.

Demonstravo už Nuėmimą 
Embargo

T ū k stan č i a i d e m o n str an t ų
sumaršavo būriais iš visų pu
sių į Times Square antradienio 
vakaro 10:30 ir čia maršavo 
aplink aikštę šaukdami “Tuo
jau Nuimkit Embargo Nuo Is
panijos !”

Maršuojantieji turėjo daug 
draugų ir “aukštumose,” nes iš 
didžiųjų viešbučių langų pasi
pylė baliūnai su tais pačiais 
reikalavimais, kokius pikietai 
šaukė žodžiu ir rodė iškabose.

Peticijos ėjo iš rankų į ran
kas minioje ir gauta tūkstan
čiai parašų vajuje ant greitųjų 
surinkt milioną parašų už nuė
mimą embargo.

Grupė merginų nešė šešių 
per aštuonias pėdas atvirutę 
prezidentui Rooseveltui, ant ku
rios jau sudėta parašai tūkstan
čio žymių visuomenininkų, dva
siškių, mokslininkų, menininkų 
ir kitų plačios visuomenės va
dų.

Demonstraciją surengė Me- 
dikalis Biuras ir Šiaurių Ame
rikos Komitetas Ispanijos De
mokratijai Gelbėt. Komitetas 
sako, kad panašios demonstra-

TARP LIETUVIU
Marijona Buckus dar vis 

randasi Unity ligoninėj, bet 
jau sveiksta. Dukterys tikisi, 
kad neužilgo galėsianti grįžti 
iš ligoninės.

—o—
Sausio 22-rą East New Yor

ke įvyko Juozėnams pagerbt 
“parė” jų vedybinio gyvenimo 
sidabrinės sukakties proga. 
Svečių - viešnių turėjo pilno
ką Mikalausko-Stalionio salę: 

—o— .
Katalikų Federacijos ap

skritys sušaukė .savo metinę 
konferenciją Brooklyne, sau
sio 29-tą.

—o—
Pranas Stankūnas pasitrau

kė iš pirmininkystės Ameri
kos Lietuvių Muzikos Meno 
Draugijoj. Ž. R.

Tom Yermall Serga
žurnalo “Voice” ir “Lais

vės” angliško skyriaus bendra
darbis, sporto redaktorius, 
Tom Yermalla, šiomis dieno- 
mis susirgo influenza. Linki
me jam greit pasveikt.

LDS PIRMAI KUOPAI 
PRELEKCIJA

Dr. Paulionis sutiko duoti 
prelekciją apie difteriją ir ki
tas, ligas ir kaip nuo jų apsi- 
saugot. Taigi, LDS nariai, 
pasinaudokime šia puikia pro
ga. Bandykime kuo skaitlin
giausia atsilankyti į šį susi
rinkimą aptarimui kuopos rei
kalų, o vėliau bus prelekciją.

Šis susirinkimas atsibus 2 d. 
vasario, 7 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje.

Buvęs Sekretorius.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
•

Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus, čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbime 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat 
Savininkai!

411 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

ei jos tą pat vakarą suruošta 
Washingtone ir eilėj kitų di
džiųjų centrų.

V. MATUSEVIČIUS
Pirmadienį, sausio 30-tą (prez. gimtadienį), bus šokiai Kliube, 

280 Union Avė. Pradžia 7 vai. vak. Gera orkestrą. įžangos prie 
durų nebus. Bus ir programėlė.

Antradienį, sausio 31-mą, SLA salėj, 193 Grand St. Pradžia 
7 vai. vak. Orkestrą, programa. Įžangos prie durų nebus.

Abu vakaru ruošia Liet. Radio Valandos vedėjas V. Matuse
vičius naudai prezid. Roosevelto kampanijos “March of Dimes” 
šelpimui vaikų paralyžiaus aukų. Kas nori, gali duoti 10c ar 
daugiau.

Areštuotos dvi jaunos mergi
nos, Helen ir Theodora Vooros, 
390 Eastern Parkway, sako, 
kad jų skundėjas Vanderber- 
ger, Am. Vokiečių Bundo šu
las, areštuddino jas iš keršto. 
Jos žada iškelt Bundui nesma
gių dalykų. .

Išvyko sn Maršrutu

A. Bimba pereitą šeštadienį 
išvyko į vakarinę Pennsylva
nia, Ohio, Michigan lietuvių 
kolonijas maršrutui, kuris 
baigsis apie 22-rą vasario. 
Mes, išleidusieji, linkime, kad 
jo sulaukusieji draugai, apart 
darbo, suteiktų jam ir pasil- 
sio, nes išvyko vežinas “šal
čiu,” užkimęs, nenorėjo suvilt 
dd. pittsburghiečių, kuriems 
buvo pasižadėjęs kalbėt sau
sio 29-tą. D.

Iki šiol buvęs Miesto Meno 
Komisijos nariu Thomas W. 
Lamont, milionierius, nebepa- 
skirtas naujam terminui. Jo 
vieton majoras LaGuardia pa
skyrė Rodman Gilder, autorių.

Iš naujo paskirti, nariais 
Henry Hering, skulptorius, ir 
Peter Grimm, nejudomo turto 
pirklys. Darbai yra neapmo
kami.

ILGWU Kirpėjų Lo.kalo 10- 
to eiliniai nariai stato Isidore 
Nagler kandidatu į lokalo ma- 
nadžorius.

33-čias

Metinis Balius
Rengia

DR. MARTIN LUTHER 
DRAUGYSTE 

šeštadienį
Vasario 4 February

Grand Paradise Svetainėj
318 Grand St., kanip. Ilaveineyer 

Brooklyn, N. Y.
PRADŽIA 7:30 V. V.

Muzika Geo. Kazakevičiaus
Įžanga:

Perkant bilietą išanksto 25c; 
prie durų 30c.

kėja, kalbėdama per m i estą va 
radio stotį WNYC, pereitą 
penktadienį, pareiškė, kad 
miestas toli atsilikęs priežiū
roj paralyžiuotų vaikų.

Ji nurodė, kad mieste yra 
į 7,000 paralyžiaus ištiktų vai- 
■ kų, kuriem reikalinga specia- 
1 lės maudynės ir žaislavietės, 
kad padėtų atbudavot ligos 
sunaikintus muskulus. Jos tu
rėtų būti pačiose mokyklose, 
kadangi vežiot vaikus į tolimas 
vietas ir atgal į mokyklą yra 
pavojinga.

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

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

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
Po aukščiau paduotu ant

rašu yra puiki šermeninė- 
koplyčia. Kurie nenori šer
menis laikyti namuose, tai 
gali turėti Šulinsko šerme
ninėje.

Šermenines parūpiname 
Williamsburghe ar bile da
lyje New Yorko ir Brookly- 
no apylinkėje.

Telephone Virginia 7-4499

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Sales dėl Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-1 
tuviu, kitokiu trupiu ir pavieniu.

padarau 
paveiks- 
krajavus i\ 
su ame-

Rei-

Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
ivairivm spalvom.

JONAS STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone A ve., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
KRUTINĖJĘ.MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

KAD NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERIS! GERAI IŠSITRIN KITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

jMateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes eloveiterio stoties

... tfciiN .Mr.”, t; Apt i E.pęjO Ft I U‘s''. C

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
Ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

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

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

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą 

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

229 ž B E D F O R ū YAv E

• v 
1S

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

RHEA

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber 
Shop, Sleeping Accomodations.

Open Day and Night

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

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

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

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

Sun. all day and night

—a—— i mi'u » n m «■ «■—

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
Į 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

I )idžiausia I )r abu žiu Krautuve
Williamsburgh’e Skelbia Savo

January Clearance Sale
(Išpardavimą nužemintom„kainom)

Vyry ir Jauny Vyrįi Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertes dabar po . . • $12.50
Visi $22.50 vertes dabar po .... 16.50 
Visi $28.50 vertes 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 Siūtų kainos yra nužemintos 
sulyg aukščiau nurodymo.

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner\ Manhattan Avė.

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

GRAND CHAIrYoRP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
O

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname mieganyųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji. Pasiimam pataisymui ir pristatome pataisytus.




