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KRISLAI
Gišeftas už karo nugaros.
Kauno vargšai.
Nepateisinama.
Bet jie ne colio 

nenuženge.
Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Užsieniuose $6.00 
Brooklyne $6.00 

Metams

t

Belgija duos Francijai
4,000,000 tonu anglies. 0 
Francija Belgijai duos 6,- 
000,000 tonų geležies rūdos.

Taip jau susitarta. Vis
kas išrodo labai normališ- 
kai. Biznis yra biznis.

Deja, Belgija neturi tiek 
anglies ir Belgijai nereikia 
tiek geležies rūdos. Dabar 
paaiški, kad per Belgiją 
Vokietijos anglis eis Fran- 
cijon, o Francijos geležies 
rūda per Belgiją eis Vokie
tijon. Belgija tiktai maska. į

Tai taip kariaujančių 
kraštų kapitalistai kariau
ja. Tegul kareiviai fronte 
žūsta, tegul orlaiviai naiki
na miestus ir kaimus, o už 
karo nugaros pelnagrobiai 
gišeftą sau varo. I -------- ,

Francijai reikia anglies! 
vedimui karo prieš Vokieti
ją, Francija anglį gauna iš i 
Vokietijos.

Vokietijai reikia geležies 
vedimui karo prieš Franci-, 
ją, geležį Vokietija gauna 
iš Francijos!

Kauno spauda sako, kad; 
šią žiemą vienam tik Kaune 
randasi 23 tūkstančiai žmo
nių, kuriems reikalinga pa
šalpa, almužna. Be pašal
pos, jie sušaltų arba badu 
numirtų.

Kauno laikraščiai smar
kiai agituoja už aukas 

v .tiems'Kauno baduoliams.
r ™ —~

Mes galime suprasti Vil- 
/ niaus žmonių padėtį, nes jie 

buvo sukrėsti karo ir kitų 
nelaimių. Laikinai pašalpa 

' jiems reikalinga.
Bet kur pateisinimas bu

vimui Kaune 23 tūkstan
čių baduolių? Juk Lietuvo
je nebuvo nei tokių gaisrų, 
kurie būtų nušlavę ištisus 
kaimus ir miestus, nei to
kios sausros, kuri būtų su
naikinus pusę Lietuvos ja
vų.

Lietuva yra žemes ūkio 
šalis. Ji dar nėra taip tirš- 

' tai apgyventa, idant jos že
mė nebepajėgtų išmaitinti 
savo žmones.

Bet desėtkai tūkstančių 
skursta, gyventi gali tiktai 
iš pašalpos. Tai kas kaltas?

Kalti tie, kurie Lietuvą 
per 20 metų valdo. Kalta ta 
santvarka, kurią valdovai 
yra Lietuvoje įvedę.

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos spauda bando pa
juokti Sovietų armiją. Ot, 
girdi, per Mannerheimo li
niją ji dar nepersilaužė, nei 
Viborgo, nei Helsinkio da 
neužėmė per tris savaites...

Betgi Mannerheimo tvir
tovės yra taip pat tvirtos, 
kaip Francijos Maginot 
tvirtovės, arba Vokietijos 
Sigfriedo tvirtovės.

O ar Francijos ir Angli
jos armijos suvienytomis 
spėkomis persilaužė per Vo
kietijos Sigfriedo tvirtovių 
liniją? Ne, nepersilaužė, ir 
nė vienu coliu nepasivarė 
pirmyn. O jau kariauja vi
sus tris mėnesius.

Tačiau šito fakto Franci
jos, Anglijos ir Amerikos 
spauda savo skaitytojam 
L<v*arodo. Tokio palyginimo 

i / padaro.
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Naujausios ŽiniosBADAS, NERVŲ SUIRIMAI IR MIRTYS 
TARP CIEVELANDO BEDARBIU

 B----- ----------------------------------------------------

Cleveland, Ohio.—Per pa
starąjį pašalpų krizį Cleve- 
lande daugelis žmonių vi
sai nieko negavo valgyt per 
kelias dienas; daugeliui 
suiro nervai, ir daugelis be
darbių bandė nusižudyt. 
Kūdikiai tiktai keliu savai
čių amžiaus per eilę dienų 
negavo jokio maisto, apart 
cocoa. Badas tūlą skaičių 
bedarbių privedė prie mir
ties.

Nors nuo lapkričio 15 iki 
gruodžio 15 d. visiškai bu
vo sustabdyta maisto pa
šalpa “tik” šešiolikai tūks
tančių pavienių ir bevaikių 
bedarbių, bet tikrumoje tu
rėjo badaut ir tūkstančiai 
šeimyniškų bedarbių ir li
gonių.

Šitokį pranešimą dabar 
išdavė Sąjunga Amerikos 
Visuomeniškų Darbuotojų, 
kurie išvien su 29 kitomis 
socialėmis organizacijomis 
ištyrė 374 bedarbius. Šie 
bedarbiai nebuvo kaip nors 
tyčia parinkti; tai buvo 
mišrūs, vidutiniai bedarbiai, 
paimti tyrimui, “kur papuo
lė.”

Šis visuomeniškų veikėjų 
faktiškas raportas sumuša 
pasakas Ohio gubernato
riaus J. Brickerio ir Cleve
land© majoro H. Burtono, 
būk “niekas nebadavo” Cle
veland©.

Washington. — Amerikos 
Darbininkų Susivienijimas 
per savo pirmininką D. La- 
sserį atsikreipė į valdžią 
praplatint viešus WPA dar
bus. Nes ir kitose valstijo
se gręsia bedarbiams panaši 
bado tragedija, kaip kad 
Cleveland© ir kituose Ohio 
miestuose.

Ohio Mainieriai Gaus 
Bedarbių Pensiją už 
Darbų Uždarymo Laiką

Cleveland, Ohio. — Teisė
jas Hurd nusprendė, kad 
turi būt išmokėta bedarbių 
apdrauda už 6 savaites mai- 
nieriams, kuriuos Clevelan- 
do U. S. anglies kompanija 
buvo šešiom savaitėm išme
tus iš darbo, praeitą pava
sarį. Kompanija vadino 
juos streikieriais ir reikala
vo, kad jiem už tą laiką 
nebūtų duodama jokios be- 
darbiškos pensijos.

Kai balandžio 1 d. išsi
baigė senoji sutartis su 
Jungtine Mainierių Unija 
ir mainieriai pareikūlavo 
naujos sutarties, tai kompa
nija uždarė savo kasyklas, 
nors mainieriai siūlėsi dirb
ti 30 iki 90 dienų, kol eis 
derybos dėl naujos sutar
ties. Todėl teisėjas Hurd 
dabar pripažino, jog dėl 
darbų sustabdymo buvo 
kalta kompanija, o ne mai
nieriai.

Šis sprendimas turi svar
bos ir kitiem darbininkam, 
kuriem kompanijos uždaro 
dirbtuvių duris, o paskelbia

Sudegė Trys Kūdikiai, Kai 
Molina Telefonavo

Chicago, Ill. — Marie 
Worthley’iene išėjo tik į 
gretimą butą patelefonuot, 
palikdama savo kambariuo
se tris kūdikius vienus. Tuo 
tarpu kilo gaisras ir sude
gė bei užtroško visi trys 
jos kūdikiai, nuo 7 mėnesių 
iki 3 metų amžiaus. Gais
ras prasidėjo iš aliejinio 
pečiaus skiepe apartmenti- 
nio namo.

PER KALĖDINES ŠVENTES 
ŽUVO BENT 665 ŽMO

NĖS AMERIKOJE

Chicago. — Pagal nau
jausias gautas skaitlines, 
tai praeitą šeštadienį, sek
madienį ir pirmadienį žuvo 
bent 665 žmonės Amerikoje, 
besilinksmindami, bevažinė
dami, susišaudydami bei ki
taip gyvybę prarasdami.

Daugiausia per tas kalė
dines dienas žuvo Illinojuj 
—64, Californijoj—58, New 
Yorko valstijoj—42 ir Penn- 
sylvanijoj—40.

NORVEGIJOS DARBI EČIŲ 
LAIKRAŠTIS SMERKIA 
MANNERHEIMO RĖMĖJUS

Oslo, Norvegija.—Oficia
liai Norvegijos Darbo Par
tijos vadai remia karą Suo
mijos senosios valdžios su 
Sovietais. Bet Darbo Parti
jos organas “Rjukan Arbei- 
derblad” rašo, jog tuomi 
vadai padeda Suomijos dar
bo žmonių korikui genero
lui Mannerheimui, vyriau
siam komandieriui suomių 
b a 11 a g vardiečių armijos. 
Tas darbiečių laikraštis 
taipgi parodo, jog senoji 
Suomijos valdžia su savo 
Mannerheimu veikė kaip 
Anglijos ir kitų imperialis
tų tarnaitė prieš Sovietų 
Sąjungą.

Kaip Francijos Valdovai No
rely Sukapot Vokietiją

Paryžius. — Francijos 
valdovai planuoja šitaip 
apkapot Vokietiją, “kai lai
mės karą” prieš nazius: 
Vokietijos ruožą į vakarus 
nuo Rheino upės prijungt 
prie Francijos, o pačią Vo
kietiją suskaidyt į kelias 
“nepriklausomas” vokiškas 
valstybes.

Susikūlus Vokiečiy Trauki
niams, Žuvo 99 Žmonės
Berlin. — Oficialiai pra

nešama, kad traukinių susi
dūrime ties Karlsruhe, Vo
kietijoj, praeitą penktadie
nį, 99 žmonės tapo užmušti 
ir 28 sužeisti.
juos streikieriais ir reika
lauja neduot jiem jokios 
valdiškos paramos kaipo 
bedarbiams.

Francija Turinti Gaut iš 
Vokietijos Anglies, Ka

rui prieš Vokietiją I
Brussels, Belgija, gruod. 

27.—Francija kreipėsi į Bel
giją pagelbėti Francijai di
džiame reikale—pirkt mai
nais ar pinigais bent pus
antro miliono tonų anglies 
iš Vokietijos ir paskui par
duot tą anglį Francijai. Nes 
jeigu Francija negaus na
zių anglies per Belgiją, tai 
francūzams pritruks kūro, 
reikalingo dirbti ginklams 
ir amunicijai karui prieš 
Vokietiją.

Išmistas apie Naziy Subma- 
rinu Stotį ties Murmansku

Paryžius, gruod. 27.— 
Francūzų laikraščiai skel
bia (tyčia išmislytą) pasa
ką, būk Sovietai leidę Vo
kietijai įsisteigti submarinų 
stovyklą Kitovaja užlajoj, 
už 6 mylių nuo Murmansko.

PRANCŪZAI ATMUŠĘ 
NAZIŲ ŽYGĮ

Paryžius, grd. 27.—Pran
cūzai sako, kad jie atmu- 
šę vokiečių kareivių kuopos 
padarytą užpuolimą tuo lai
ku, kai Hitleris stebėjęs sa
vo kariuomenės veiksmą 
vakaru fronte. Anot fran
cūzų, tai jie suėmę du na
zių oficierius ir du pusofi- 
cierius.

Tūkstančiai Japonų ir 
Chinų Kritę Smar

kiuose Mūšiuose
Chungking, Chinija. — 

Chinai jau praeitą savaitę 
atėmė iš japonų Paotou 
miestą su geležinkelių sto- 
čia. Dabar japonai mėgino 
vėl atkariaut Paotou, bet 
chinai .atmušė priešus, nu
kaudami, 2,500 japonų. Kau
tynėse ties Nanningu, pie
tinėje Chinijoje, chinai at
rėmė japonų kontr-atakas 
ir užmušė 1,000 priešų.

JAPONAI SAKOSI NU
KOVĘ 15,000 CHINŲ

Shanghai. — Japonų ko
manda skelbia, kad pasku
tiniu laiku jie užmušę 15,- 
000 chinų centraliniame 
fronte, ypač Hankowo sri- 
tyje.

Hitleris Francijos Žemėje, 
Pas Vokiečius Karius

Berlin. — Kalėdų išvaka- 
rėje Hitleris lankėsi pas 
nazių kareivius apkasuose 
ir pas savo lakūnus, Spi- 
chern kamputyje, kurį vo
kiečiai yra atėmę nuo fran
cūzų į pietus nuo Saarbru- 
eckeno.

ORAS. — šalta ir apsi
niaukę.

Cambridge Miesto Taryba 
Nusprendė Panaikint Vardus 

Lenino ir Leningrado
Cambridge, Mass., gruo

džio 27.—Miesto taryba nu
sprendė panaikinti Lenino 
ir Leningrado vardus iš vi
sų knygynų ir iš mokyklų 
knygų ir raštų, ir uždraust 
įvežt ar įnešt į Cambridge 
miestą bet kokias knygas, 
laikraščius ar žurnalus, ku
riuose bus minima Leninas 
ar Leningradas.

Dar nežinia, ar Cambrid- 
ge’iaus majoras J. A. Lyons 
pasirašys tą miesto tarybos 
sprendimą.

Didis Žemės Drebėjimas 
Turkijoje

Istanbul, Turkija, gruod
žio 27.—Nepaprastai smar
kus žemės drebėjimas su
krėtė visą Turkiją, pasikar
todamas keturis sykius. Sa
koma, kad žuvę daug žmo
nių.

BEVEIK RAMU VAKARI
NIAME FRONTE

Berlin, gruod. 27.—Ir an
trą kalėdų dieną nebuvo ka
rinio veikimo vakarų fron
te, apart silpno kanuolių 
persišaudymo iš vienos ir 
antros pusės, kaip sako na- 
zių pranešimas. ’

Dies “Tyrinėtojai” 
Atakuoja Pažangius 

Judžių Aktorius
Washington. — Atgalei- 

viška kongresmanų-“tyrinė- 
tojų” komisija su Diesu 
priekyje paruošė raportą 
apie “raudonuojančius” ju
damųjų paveikslų aktorius 
Hollywoode. Sako, kad de
sėtkai tenaitinių garsių ak
torių esą komunistai bei 
Komunistų Partijos rėmė
jai; kai kurie, girdi, kas
met suaukoja Komunistų 
Partijai po kelis tūkstan
čius dolerių.

Dies jau pirmiau buvo 
apšaukęs komunistų rėmė
jais judžių aktorius Clarką 
Gable, Robertą Taylorį, 
Jimmį Cagney, Miriamą 
Hopkins, Bettę Davis ir net 
mažytę Shirley Temple.

Spėjama, Kad Turkija Įsi- 
velsianti į Karą

Istanbul, Turkija. — So
vietų ir vokiečių bankai ir 
įvairios biznio įstaigos Tur
kijoj sustabdė visokius kre- 
ditus-bargus, kaip kad ne
oficialiai pranešama.

Kai kurie politikai numa
to, jog Turkija ateinantį 
pavasarį galės įsivelti į ka
rą kaipo Anglijos ir Fran
cijos padėjėja.

SOVIETŲ PRANEŠIMAI IR HELSINKIO 
SUOMIU PASAKOS APIE KARA

Dinamitas Sudraskė Pen- I 
kis Jaunuolius

Waterford, N. Y.—Eks- 
plodavo 200 svarų dinamito 
būdoje prie State Barge ka
nalo ir sudraskė į gabalus 
penkis berniukus, nuo 14 
iki 17 metų amžiaus.

Berniukai medžiojo kra- 
likus ir nežinia, ar tyčia ar 
netyčia įšovė į dinamitą ir 
taip jį padegė, kaip kad sa
ko valstijinės policijos in
spektorius.

MUSSOLINIS IR POPIEŽIUS 
JIEŠKO “TAIKOS” PRIEŠ 

SOVIETŲ. SĄJUNGĄ

Vatikanas. — Iš patikimų 
šaltinių pranešama, kad 
Italijos valdžia išvien su 
popiežium siūlo Anglijai ir 
Francijai taikytis su Vokie
tija. Mussolinis ir popie
žius bijosi, kad jeigu karas 
ilgai bus vedamas, tai galės 
kilt revoliucija ir įsikurt 
Sovietai vakarų Europoj. 
Jiedu nori suvest Angliją, 
Francija ir nazius į vieną 
frontą prieš Sovietus.

ANGLIJA SODINA MINAS 
PLAČIAM VANDENŲ RUO

ŽE PRIEŠ NAZIUS

London. — Anglija pra
deda sodint minas ruože 
500 mylių ilgio ir 30 iki 40 
mylių pločio, vandenyse į 
rytus nuo Anglijos. Tas mi
nų ruožas prasidės už aš
tuoneto mylių nuo Anglijos 
krantų. Šiomis minomis 
yra norima pastoti kelią 
Vokietijos submarinams.

Anglija praneš bepusiš- 
koms šalims, kur yra priso
dinta anglų minų, ir nuro
dys. saugius tarpus, kuriais 
galėtų tarp minų praplaukt 
bepusiškų šalių laivai, ve
dantieji biznį su Anglija.

3 Tikybos Remia Rooseveito 
Šaukimą Taikytis

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas atsišaukė į 
religijų vadus, kad jie ben
dradarbiautų su valdovais- 
politikais dėlei taikos at- 
steigimo pasaulyje. Katali
kų, žydų ir protestonų auk
štieji dvasiškiai karštai už- 
gyrė prezidento atsišauki
mą.

Washington. — Popiežius 
Pijus XII atsiuntė širdingą 
padėką prez. Rooseveltui, 
kad jis paskyrė savo asme
ninį “taikos ambasadorių” 
M. C. Taylorį Vatikanui, 
popiežiaus valstybėlei.

Roma. — Naujoviškas ke
leivinis Italijos orlaivis, 
skrisdamas iš Romos į Bra
ziliją, nukrito ir sudužo 
F r a n c ū z iškoj -Morokkdj, 
Šiaurinėj Afrikoj. Užsimu
šė visi keturi lakūnai ir 
trys keleiviai.

Maskva, gruod. 27.—Suo
mijos karo frontuose vakar 
įvyko tik mažesni žval
gų susikirtimai ir ka
nuolių dvikovos keliose sri
tyse, sako oficialia Sovietų 
pranešimas. Sovietiniai la
kūnai darė skraidymus, ap- 
žvalginėdami priešų pozici
jas.

Sovietų kanuolės daužė 
Suomijos plieno - cemento 
tvirtoves šiauriame žemės 
kakle tarp Ladogos ežero ir 
Suomijos-Finliandijos užla
jos.

HELSINKIO SUOMIJOS 
PASAKOJIMAI

Helsinki. — Senieji Suo
mijos valdovai ir komandie- 
riai pasakoja, būk jų ka
riuomenė sušaudė “700 rusų 
ant Suvanto ežero ledo”; 
būk per tris dienas suomiai 
nukovę “4,000” sovietinių 
kareivių tolimame šiauri
niame fronte, ir giriasi, būk 
atmušę atgal keturias rau
donarmiečių atakas Kareli
jos tarpvandenyje, būk nu
šovę žemyn 23 sovietinius 
lėktuvus per dieną, būk į 
šiaurius nuo Ladogos ežero 
suomiai pasivarę “52 mylias 
pirmyn prieš rusus”. Be toj 
suomių b a 11 a g v a rdieČiai 
šneka, būk jie pavojingai 
sužeidę du sovietinius tan
kus, būk pagrobę 16 kulka- 
svaidžių ir daug kitų kari
nių medžiagų.

Helsinkio suomių valdi
ninkai skelbia, būk Sovietai 
šoviniais didžiųjų kanuolių 
“neatlaidžiai naikiną Vibor
go miestą”; bet tie patys 
suomių valdininkai sako, 
kad Sovietų artilerija už
mušė tiktai du asmenis Vi- 
borge...

Kompanija Nori Par
duot 8 Amerikinius

Laivus Norvegijai
Washington. — United 

States Lines, laivų kompa- ; 
nija prašo valdišką Ameri
kos marininkystės komisiją 
leist parduot aštuonis pre
kinius laivus Norvegijai. O . 
Norvegija tais laivais vary
tų biznį tarp Anglijos ir 
Amerikos.

Minima laivų kompanija 
pirmiau kreipėsi į valdišką 
marininkystės komisiją, kad 
leistų tuos aštuonis laivus 
pervest po Panamos vėliava 
ir taip gabent Anglijai ir / 
Francijai reikmenis iš Ame-j 
rikos. Tuo būdu kompani-t 
ja norėjo apeit naująją Am-J 
erikos bepu$iškumo įstatys 
mą. .. J

Marininkystės komisija iš< 
pradžios buvo davus kom
panijai tokį leidimą. Bet dėl 
to kilo skaitlingi amerikie
čių protestai; tai valdžia 
atšaukė leidimą.

United States laivų linija 
yra privatiška kompanija, 
bet gausingai remiama pini
gais iš Jungtinių Valstijų 
iždo.
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Darbininkai Vilniuje
Savo laiku Kauno spauda buvo rašiusi, 

būk Vilniuje tebėra labai mažas skaičius 
darbininkų. Tačiau vėlesnieji daviniai 
rodo ką kitą. Tiesa, stambiosios pramo
nės Vilniuje kaip ir nebuvo, todėl ir fa
brikų darbininkų nedaug tėra, bet už 
tai yra labai daug smulkiosios pramonės 
darbininkų. Štai ką apie tai rašo Kaune 
išeinąs savaitraštis “Darbas” (leidžia
mas tautininkų):

“Neturėdamas savo apylinkėse gali
mumų stambiajai pramonei vystytis ir 
būdamas Lenkijos buvusios valstybės 
pakraštiniu miestu, Vilnius darbo žmo
nių atžvilgiu pasiliko labiau amatų, smul
kiosios pramonės, verslų ir paprastojo 
darbo žmonių vieta. Paskutiniųjų metų 
Vilniaus miesto statistiniai duomenys 
rodo, kad beveik trečioji miesto gyven
tojų dalis vertėsi amatais, verslais ir 
miesto kasdieninio aptarnavimo ir staty
bos darbais. * f ; TUhl
t i ■' . .

1931 m. iš 195,071 Vilniaus miesto gy
ventojų bendro skaičiaus 53,479 buvo 

darbininkai samdiniai
Prie to skaičiaus pridėjus apie 25,000 

bedarbių, matyti, kad Vilniuje darbo 
žmonių nuošimtis yra gana didelis. Tie- 

„sa, ne visi tie žmonės tebuvo fizinio dar
bo darbininkai. Iš aukščiau paminėto 
dirbančiųjų skaičiaus tais metais papra
stų darbininkų ir trobelninkų buvo 39,- 
561, o protinio darbo darbininkų 13,918 
asmenų. Iš bendro 53,479 darbininkų 
skaičiaus 1931 m. XII. 9 d. (vėlesnės sta
tistikos nėra) Vilniaus mieste atskiro
mis šakomis dirbo; 449 asmenys darži
ninkystėje, žuvininkystėje ir miškinin
kystėje; 17,929 — pramonėje; 6,659— 
prekyboje ir aprūpinime; 5,130—susisie
kime ir transporte; 5,536—viešoje tarny
boje, bažnyčiose, organizacijose ir visuo
meninėse įstaigose; 3,181—mokyklose, 
švietimo ir kultūros įstaigose; 2,692—hi
gienos, švaros palaikymo ir viešosios glo
bos įstaigose ir 8,982 namų apyvokos tar
nyboje.” -

Apie Vilniaus darbininkų pramoninį 
organizuotumą tas pats laikraštis rašo:

“Kaip visur, taip ir Vilniuje įmonėse 
dirbą darbininkai buvo susispietę į savo 
profesines sąjungas.

1932 metais tokių sąjungų Vilniuje bu
vo 63; 1933 m.—73; 1934 m.—67, 1935 m. 
—65; 1936 m.—89 ir 1937 m.—85. Dau
giausia profesinių sąjungų visą laiką bū
ta drabužių pramonės ir galanterijos, 
prekybos ir kredito, viešbučių ir namų 
aptarnavimo šakose (1937 m. beveik po 
10 atskirų vienetų). Po kelias profesines 
sąjungas turėjo namų sargai, maisto ga
mybos darbininkai, poligrafijos, medžio, 
stiklo, popieriaus, chemijos, statybos, 

I odos ir kitų pramonės šakų darbininkai.” 
(“Darbo” num. 49, 1939).

Kaip matome, Vilniuje gyvena daug 
dąrbininkų, daug varguomenės. Kad ir 
smulkiose įmonėse dirbdami, tie darbi
ninkai organizavosi į profesines sąjun
gas savo reikalams ginti.

Įdomu, ką su tom profesinėm sąjun
gom dabar padarys tautininkai. Jie vei
kiausia uždraus Vilniaus darbo žmonėms 
organizuotis į tas sąjungas, kaip kad 
uždraudė jiems organizuotis Kaune. Jei
gu jie taip padarys, tai prie ko jie Lietu
vą ves? Aišku: Vilniaus darbo žmonėse 
reikšis nepasitenkinimo ir tasai nepasi
tenkinimas, anksčiau ar vėliau, patiems 
tautininkams gali labai negardžia* atsi
rūgti.

Jei Merkio vyriausybei rūpėtų laimin
gesnis visos Lietuvos rytojus, tai jinai 
turėtų kuoveikiausiai pravesti visapuses

socialines reformas visoj Lietuvoj; ji tu
rėtų leisti darbininkams organizuotis į 
savo profesines sąjungas; ji turętų duoti 
jiems teisę streikuoti; ji turėtų kuovei
kiausiai leisti Lietuvos žmonėms išsi
rinkti tokią vyriausybę, kokios jie nori.

Spaudžia Jugoslaviją
Iš Belgrado atėjo žinia, kad Italijos 

fašistai pradėjo spausti Jugoslaviją, rei
kalauja suvaldyti komunistus. Faktai 
rodo, kad Italijos fašistai po to, kai jie 
pavergė Albaniją, įkėlė koją į Balkanus, 
tai sistemačiai ruošiasi pavergti Jugosla
viją ir tuo būdu pravesti gyvenimai! sa
vo seną mintį—padaryti Adriatiko Jūras 
Italijos ežeru. Italijos fašistai siunčia 
ginklus savo gaujoms į Dalmatiją, Slavo- 
niją ir Kroatiją ir ten organizuoja gin
kluotus būrius. Prieš kelias dienas Ita
lijos fašistų organizuotame išstojime bu
vo užmušta 16 studentų ir trys policinin
kai.

Jugoslavija yra sudaryta iš buvusios 
Serbijos, Juodkalnijos, Dalmatijos, Kro
atijos, Bosnijos, Hercegovinos ir Slavoni- 
jos’ provincijų. Ji turi ilgą sieną su Itali
ja Adriatiko Jūroj, sausžemyj ties Istri- 
ja ir Albanijos pasieniu. Šiaurėj ji rube- 
žiuojasi su Vokietija ir Vengrija, rytuo
se su Rumunija ir Bulgarija, o pietuose 
su Graikija ir Italijos pavergta Alba
nija.

Jugoslavija užima 95,558 ketvirtainiš- 
kas amerikoniškas mylias žemės plotą, 
turi 13,950,000 gyventojų. Taikos laiku 
jos armija yra iš 196,000 oficierių ir ka
reivių; 1,000 kanuolių, 600 karo lėktuvų, 
200 tankų. Jos išlavinti rezervai siekia 
1,700,000 vyrų. Karo laivyne yra: 2 
kruizeriai, 8 naikintojai, 4 submarinai ir 
keletas mažesnių karo laivų.

Jugoslavija pusėtinai stiproka valsty
bė, teritoriniai ji yra netoli Italijos dyd
žiui, bet gyventojų turi pustrečio karto 
mažiau; karo jėgos daug silpnesnės. O 
silpniausia joos pusė, tai įvairių slaviškų 
tautų nesutikimai.
blFMgdšlhvnj^'hkąį’alį'u^ Aleksandras I, 
kuris buvo priešingas fašistų"*politikai, 
nušautas FranęijojJ Karalium yra jo sū
nus ’Petras, 16 metų berniukas, o tikru 
valdyto jum kunigaikštis Povilas. Vald
žia reakcinė, spaudžia kitas slavų tauti
nes grupes. Komunistų Partija ir unijos 
nelegaliskos.

Serbų kalba ir raidynas labai artimas 
rusų kalbai, bet kitos slavų grupės—kro
atai, slovėnai ir dalmatiečiai turi savo
tiškų tautinių ypatybių. Jeigu tos visos 
tautinės grupės būtų laisvos, tai būtų ir 
sutikimas. Bet diktatorius Povilas per 
ilgus metus smaugė kitas grupes; tik 
pastaruoju laiku pradeda joms kiek tiek 
nusileisti.

Tokiu būdu Jugoslavija, nors ir yra 
sudaryta iš pietų slavų tautinių grupių, 
bet neturi vienybės. Vienį žmonės kau
nasi už savo tautinius reikalus, kiti juos 
spaudžia. Italijos fašistai pasinaudoja 
tais nesutikimais, organizuoja savo gau
jas ir tuo silpnina Jugoslavijos apsigyni
mo jėgas.

Jugoslavija reakcinės politikos laikosi 
dar ir todėl, kad ten rado vietą apie 60,- 
000 įvairių rusų baltagvardiečių-kunigai- 
kščių, kapitalistų, dvarponių, generolų, 
oficierių ir kt. Jų veiklai dėka, tarp Jugo
slavijos ir So v. Sąjungos nėra nei diplo
matinių ryšių. Vienok Jugoslavijos dar
bininkai, valstiečiai ir inteligentai gerbia 
rusus ir su viltimi į juos žiūri, nepaisy
dami savo valdžios politikos. Komunistų 
judėjimas turi didelio pritarimo darbo 
masėse, nors jis ir slaptas.

Kaip dabar dalykai yra, tai Jugoslavi
ja randasi gan pavojingoj padėtyj. Drau
gų ji veik neturi, o priešas už ją daug 
galingesnis.

Baisios Kąro Išlaidos
Iš Paryžiaus pranešama, kad Fran- 

cijai vienos dienos karo vedimas jau da
bar atsieina bilioną frankų arba $22,- 
300,000. O kaip žinome, tai ten karo dar 
veik nėra; orlaiviai dar nedegina miestų, 
kanuolės negriauna jų.

Anglijai karas per vieną dieną atsiei
na nuo $23,000,000 iki 30,000,000. Vokie
tijai taip pat daug atsieina, bet ji tyli.

O karo našta gula labiausia,ąnt darbo 
žmonių pečių. Jie ne vien priversti ka
riauti, bet ir jo lėšas mokėti. <

“Vilnis” 16-kos Puslapių
Žiemos švenčių proga, Chįcagos lietu

vių liaudies dienraštis “Vilnis” (gruod. 
23 d. laida) išėjo net 16-kos puslapių. 
T'Jpa apsčiai skelbimų, gerų straipsnių, 
eilėraščių.

Padidinti 'sek ' 1 ‘'Draugas” su “Nau- 
j ienomis T '

LAISVI

kur Vokietijos laivo.

Metams Baigiantis
Šie metai dirbantiems 

buvo geresni už praeitus 
metus. Šiek tiek .daugiau 
buvo darbų. Dirbantiems 
prie WPA darbų buvo blo
gesni, o esantiems ant pa
šalpos dar blogesni metai. 
Nes WPA darbai ir pašal
pos buvo apkarpyta iki gy- 
nagio.

D i e n r a š čiui “Laisvei” 
1939 metai buvo geresni už 
visus metus nuo 1930, nuo 
pradžios ekonominio krizio. 
Geresni metai darbais, skel
bimais, parengimais ir au
komis. Bet gavimui naujų 
skaitytojų tąi 1939 metai 
mūsų dienraščiui sunkesni 
už 1938 metus. Sunkesni to
dėl, kad daugelio kolonijų 
vėikėjai nė piršto nepajudi
no gavimui naujų skaityto
ju.

Baigiantis metams, fi
na n s i n ė s paramos savo 
dienraščiui gavom iš šių or
ganizacijų ir asmenų: ALD 
LD 3 Apskr., Conn, valst., 
per O. Giraitienę, $10.00; 
W. Deksnys, Stamford, 
Conn., $4.50; V. Smilga, 
Hamtramck, Mich., $4.50; 
P. Ramons, Scotia, N. Y., 
$3.00; S. J. Slavinskas, 
Whittemore, Mich., $2.50; 
Petras Butkevičius, Wor
cester, Mass., $2.00; P. Os
trowski, Scranton, Pa., 
$1.50 ir K. Grinius, Cliff
side, N. J., $1.50.

Po $1.00: A. ir P. V. Gas
per, Grand Rapids, Mich., 
Mrs. Ona Mack, Phila., Pa.,' 
A. Kazokas, Shenandoah, 
Pa., V. Kelmelis, Torring
ton, Conn., E. Bernotienė, 
Brighton, Mass., Frank 
Kontenis, Batavia, N. Y., J. 
Chesney, Trenton, N. J. ir
L. Kuprionis, Phila., Pa.

J. Stankus, Naugatuck, 
Conn., 75c. ir V. J. Stankus, 
Easton, Pa., 75 c.

Po 50: J. Klimka ir S. 
Shimkunas, Phila., Pa.; C. 
Miller, Pratum, Oreg.; F. 
Bloznelis, Catskill, N. Y.; 
Stanley Petronis, Athol, 
Mass; C. Tamošiūnas, 
Brooklyn, N. Y., K. Aidu- 
kas, Arnold, Pa.; J. Margai- 
tis, Windsor, Conn; J. Ru- 
siackas, Shenandoah, Pa.;
M. Shulsky, Easton, Pa.; 
J. Zablaskas, Collinsville, 
Ill.; J. Pečiulis, Cliffside, N. 
J.; D. Zembliauskas, Glou
cester, N. J.; J. K. Gaius ir 
J. Ragauskas, Shelton, 
Conn; G. Kupčinskas, Min
ersville, Pa., Frank Rosum, 
Beverly, Mass, ir Adomas 
Siekis, Gardner, Mass.

Gražus skaičius aukotojų, 
stambi suma paramos. Dė
ka rūpestingumui draugu,

kurių vardai aukščiau pa
duoti, mūsų dienraštis bai
gia metus suvesdamas galą 
su galu finansiniai.

P. Buknys.

Lojališki Indėnai
Žmonės, kurie ruošia šią 

šalį įvelti į karą, tveria ži
nias, kas, kur ir kaip atsi
liepia apie karą. Anądien 
skaičiau būk indėnų komi- 
sijonierius John Collier Co- 
lorados miestelyje Pueblo 
turėjo pasikalbėjimą su in
dėnais. Indėnai dar tik pen
kiolika metų, kaip gavo šios 
šalies pilietybę, bet jie esą 
gatavi apginti šią šalį bile 
valandą.

Ta pati žinia kalba, kad 
indėnai kariavo už šalį ir 
pereitame pasauliniame ka
re. Reiškia, jie tada nė pi
liečiais nebuvo, o betgi 12,- 
000 vyrų “gynė savo šalį.” 
Gynė šalį kur? Toli už oke
ano—Francūzijos laukuose, 
ten pat, kur ir visi kiti ame
rikiečiai “gynė savo šalį.”

Indėnai labai lojališki, — 
sako žinia. Dar daugiau, jie 
ir turi priežastį būti loja
liški, nes jie yra tikri ame
rikonai. “Ši šalis, tai buvo 
jų šalis tikriausioj to žo
džio prasmėj.”

Kokia ironija, koks pasi
tyčiojimas iš žmonių rasės, 
kurią baltieji ateiviai užka
riavo, pavergė ir laikė iki 
1924 metų net be pilietybės 
teisių jų pačių tėvynėje!

Komis ijonierius Collier 
pasakė jiems, kad sulig ša
lies patvarkymais, paskel
bus karą, indėnai, kaip ir 
visi kiti piliečiai, bus šau
kiami kariauti. “Mes ka
riausime, bet mes nebūsime 
šaukiami,” atsakė indėnų 
vadas. Suprask, jie “liuos- 
noriai rašysis kariauti.”

Išvada aiški. Jei indėnai 
gatavi kariauti už šią šalį, 
tai ką jau bekalbėti su vi
sais kitais šios šalies gyven
tojais, kurie šalies pilietybę 
turi šimtmečius? “Jūs bū
kite dar ištikimesni šaliai 
už indėnus.”

Taip kalba tie žmonės, 
kurie ruošia Jungtines Val
stijas į karą, kurie “balno
ja žirgus kitiems,” o patys 
vengs joti jais. Tegul joja 
Joneliai—indėnai ir visi ki
ti darbo liaudies sluoksniai, 
nes to reikalauja šalies ka
pitalas.

Ar tie “visi kiti” noriai 
eis kariauti, tai jau antra 
medalio pusė, kurią pini
guočiai žiūrėti vengia ir ki
tiems ne tik žiūrėti, bet ir 
kalbėti apie ją draudžia.

.Tosęųhus.

ŠYPSENOS
•------------ I

SVEIKATOS PATARIMAI]
Nuo galvos skaudėjimo :- 

Paimti spirito pusbonkį, iš
gerti, vėliau pripilti šalto 
vandens ir pridėti prie kak
tos.

Nuo choleros:—nekalbėti 
lenkiškai, nevažiuoti į Var- 
šavą, nevartoti lenkiško žo
džio—cholera...

Nuo gandų:—Užsikimšti 
vata ausis, neskaityti laik
raščių, nesusitikti su gra
žiąja lytimi... Užmiršti žo
dį metrikaciją; neištarti žo
džio žemės reforma ir visa
da ir visur sakyti: “aš nie
ko nežinau”.

Nuo<. cukraus ■ ligos.:—Ne-

daryti bereikalingų atsar
gų, nesaldyti degtinės, ne
virti krupniko, likviduoti 
cukrinių runkelių draugiją..

Nuo sustorėjimo:—Sau
gotis vyrų!... — Neturėti 
vaikų; neryti pyragaičių 
(saldžių), saugotis geros 
virėjos; nevaikščioti į kavi
nes ir geriau pačiai virti 
sau ir šeimai pietus.

Nuo lokomstvos:—Dieve 
saugok jus, žmoną ir vai
kus nuo kelių valdiškų tar
nybų ir uždarbio už posė
džius !

(Kuntaplis)

Klausiniai ir Atsakymai
Klausimas:
Gerb. Redakcija:

Gruodžio 20-tos d. laido- i
je n r. 298 atsakymuose pą- 
duedate, kad Lietuva da
bar užima 59473 kv. kilo
metrų plotį. O “Atlas of 
the World” paduoda 2,1490 
kv. mylių. Kuris padavimas 
yra teisingas? Iš kalno ta
riu ačiū.

Jos. A. Robinskas.
Atsakymas:

Atlas of the World pa
duoda Lietuvos plotą prieš 
atgavimą Vilniaus krašto. 
Antra, kilometras yra daug 
mažesnis už mylią, būtent, 
trys kilometrai dar nesuda
ro dviejų pilnų mylių. Tai
gi, imant tą viską dėmesin, 
abiejos skaitlinės bus teisin
gos.

“Laisvėje” paduotos skai
tlinės imtos iš Lietuvos 
Centralinio Statistikos Biu
ro specialio biuletino.

“Laisvės” Vajus Baigiasi
Paskutinės Valandos “Laisvės” Vajaus Gavimui 

Naujų Skaitytojų
Visų dienraštį “Laisvę” mylinčių, visų apšvietą bran

ginančių žmonių prašome gauti “Laisvei” norš po vieną 
naują skaitytoją.

Visų kontestantų prašome nesivėlinti prisiųsti pasku
tinius rezultatus savo darbuotės vajuje. Visi išsiųskite ne 
vėliau kaip 2 d. sausio, 1940. Dar smarkiau galima pa- 

^turmuoti naujų metų šventėje. Daug sueigų, daug pro
gų pasimtyti su žmonėmis, kurie dar neprenumeruoja 
“Laisvės” ir juos bus galima įtikinti, kad užsirašytų.
Dovanų ruošte šiandien stovi šie kontestantai:

A. Stripeika, Elizabeth .......................................... 3823
K. Žukauskienė, Newark ...................................... 2550
Waterburio Vajininkai .......................................... 2407
Penkauskas-Tamošauskas-Simutis

Lawrence-Nashua'............................................ • 2308
ALDLD 10 kp., Philadelphia ............................... 1813
J. Bakšys, Worcester............................................... 1766
A. Klimas Hartford................................................. 1211
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh© apylinkė .... 918
P. Žirgulis, Rochester ............................................... 690
J. Ramanauskas, Minersville ............................... 638

G. Shimaitis, Montello ............. 626
V. Vindžiulis, Hudson .............. 589
A. Žemaitis, Baltimore ........... 504
J. Ramanauskas, Minersville ...  494
S. Kuzmickas, Shenandoah .... 457
B. E. Scnkevičienė, Easton ..... 413
R. Aučius, J. Bimba, Paterson 393
S. Kirslįs-Kalvelis, Bridgewater 362
J. Rudman, New Haven ........... 358
S. Puidokas, Rumford ..............  292
J. J. Mockaitis, Bridgeport ..... 282
J. Grybas, Norwood .................. 264
L. Prūseika, Chicago ................ 258
V. Padgalskas, Mexico ............  222
A. J. Navickas, Haverhill ......... 213
M. Klimas, Richmond Hill ....... 190
S. Paulcnka, Lowell ................  182
H. Žukiene, Binghamton ........... 182
J. Žilinskas, Lewiston ...... „........ 173
A. Valinčius, Pittston .............. 166
S. Mason, New Haven ......;....... 154
V. Andrulis, Chicago ................ 141
A. Lideikiene, Great Neck ....... 131
J. Adams, Grand Rapids ........  119
Ig. Kubiliūnas, So. Boston ....... 108
P. Šlekaitis, Scranton ..............  105
J. Urbonas, Pittsburgh ..............  102
A. Mickevičius, feristol ............ 94
Senas Vincas, Gibbstown ........... 94
J. Gugas, Detroit .......................... 92
P. Kurulis, Cleveland .................. 92
M. Valentą, Cleveland .............. 87
I. Klevinskas, Scranton ............  82
A. Taraška, Hartford .............. 75
S. K. Mazan, Cleveland ..............  72
J. Borris, Dedham .................... 72
M. youces, Cleveland ................ 72
L. Petrokas, Leechburg ........... 72
A. Balčiūnas, Brooklyn ........... 70
M. Slėkicnč, Gardner .................. 66
J. K. Alvinas, Detroit ............. 65
Dagis, A., Sudbury ........................ 64
A. Lipcius, Chester, Pa. ............  62
F. J. Repšys, Milford ................ 60
V. Pucin, St. Louis ................ 55
P. Sodeikis, Youngstown ..... ;...... 50
J. Navalinsklene. Binghamton .... 50

M. Baltrušaitis, Seattle ........... 50
Drg. Meškys, Ozone Park ....... 50
P. Kabosis, Maidsville ................ 50
J. Miliauskas, McKees Rocks .... 50
J. Marshalonis, Bristol ........... 50
W. Goodis, Utica ...................... 50
M. Petraitis, Bethlehem ........... 50
I. Stankus, Buckner, Ill. ............. 50
J. Briedis, Fair Oaks ................  50
P. Žemaitis, Detroit ...................... 47
F. Wilkas, Wilmerding -............. 44
H. Tamošauskiene, W. Roxbury 44
Fr J. Madison, Youngstown — 44
J. Ragauskas, Shelton ..................  44
J. A. Jerome, Barre Plain ..... 44
V. Sutkienė, San Francisco ..... 44
Karpich, P. W., Lynn ....................  44
M. Bendinskas, Summerlee ....... 44
J. Visockis, Wilkes-Barre ......... 43
A. Kupstas, E. St. Louis ...... 42
J. Gasiūnas, Brooklyn ........... .. 42
O. Girniene, Binghamton ........ «... 40
A. Mureika, Brooklyn .............  40
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 34
J. Jukelis, Chicago ........................ 33
R. Jarvis, Plymouth ................ 30
C. A. Motėjūnas, Williamstown 30
J. Mažeika, Cleveland ............— 27
O. Cibulskienė, Brooklyn ----- .... 27
J. Nalivaika, Brooklyn ............... 24
A. Mažalienė, Brooklyn ..............  24
A. Dapšis, Detroit, ..................  22
P. Sprindis, Kenosha ....... .— 22
J. Mitchell, Washington ........... 22
A. Dambrauskas, Arlington —...  22
J. Gudišauskas, Tamaqua ..........  22
S. Žostautas, Kapuskasing, Can. 20
K. Kuzmickas, Harrison ........... 12

“Laisvės” Stabas
D. M. Šolomskas .............  551
Geo. „Kuraitis .............................. 182
J. Barkus ....................................... 88
R. M i žara ...................................  80
J. Dainius ..................................  50
P. Buknys ................  .... ..............
P. šolomskas .................. ...........
P. Baranauskas .............................
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' Kaip Nuskendo Lietuvos 
Laivas “Kaunas”

Į Kauno geležinkelio stot1’ 
atšniokštė pasivėlinęs grei
tasis traukinys. Išlipo bū
rys mūsų jūrininkų, kurie 
išsigelbėjo iš paskandintc 
“Kauno” laivo. Pamačiau 
artimus ir pažįstamus vy
rus, kapitoną Krikštopaitį 
pirmąjį šturmaną Vilčins
ką, savo brolį botsmaną 
kadetą, vyr. jūr. Mažeiką; 
nustebau pamatęs inž. Mi
liauską, pradėjusį neseniai

man dar neprabudus už- 
spengė ausis ir išsviedė iš 
ovos. Išpuoliau į denį, kur 
oamačiau šitokį vaizdą: į 
laivo vidurį, tarp komandos 

L,iltęlio ir valčių denio, maž
daug ties trečiuoju liuku 
buvo minos išplėštas laivo 
šonas, vos ne perlaužtas pu
siau. Ėmė griūti stiebas, 
kartys, patalpų lubos, o pats 
laivas ėmė kuo smarkiau
siai grimsti į vandenį.

Vaizdas iš Lietuvos kariuomenės žygiavimo į Vilnių

kę gali gauti ir dar pigiau, 
kaip pinigais mokėdamas.

plaukioti pirmuoju laivo 
mechaniku, į Valace Beery 
panašų dumkymaną — vyr. 
kūriką Z d a n a v i č ių, jau 
penkto laivo skendimą per
gyvenusį jūrininką bei ke
letą kitų pažįstamų vyrų, su 
kuriais teko plaukioti.

P a ž į s t a m i eji, giminės 
puolė prie savo artimųjų, 
sentimentališkai pasisveiki
no ir nusitempė su savimi. 
Aš nusivedžiau brolį. Trijų 
dienų kelionėje apšepęs, ge
rokai išalkęs, be cento kiše
nėje, apsirengus “bėdos” 
drabužiais, kuriuos, ben
drovei leidus nupirko kapi
tonas.

Prasidėjo lenktynės su 
mirtimi. Vyrai, kurie nebu
vo sužeisti ar pritrenkti, 
ouolė į savo vietas, prie pa
galbos valčių. Laimei, jos 
buvo nesugadintos ir per 
norą minučių atsidūrė van
denyje, su žmonėmis, su iš 
inksto jau sudėtu maistu, 
geriamu vandeniu, pagalbos 
rakietomis.

17 žmonių įgula sulipo į 
dvi valtis. Jų tarpe buvo 
ketvertas sužeistų, ypač 
sunkiai antrasis šturmanas 
Deetjenas, norvegas. Jis ir 
trejetas kitų buvo kruvinais 
veidais.

—Ar jau visi žmonės?— 
pašaukė kapitonas prieš lip
damas pats į valtį. Buvo 
tuoj nustatyta, kad laive 
nebelikę nė vieno žmogaus. 
O valtyse vieno vis dėlto 
trūko. Tai buvo jaunesnis 
jūreivis Kulikauskas, 32 
metų amžiaus, galima saky
ti, ne jūrininkas, tik antrą 
kelionę daręs žmogus.

Jis buvo žuvęs. Sprogimo 
metu jis buvo ant denio ir 
skaldė geležinei 'krosnelei 
malkas. Jis buvo kaip tik 
ties ta vieta, kur pataikė 
mina. Jeigu jo nesuplėšė 
mina, tai, manoma, jį galė-J 
jo užmušti griuvęs stiebas 
ir kitokie laivo padargai.

Pavojingai buvo pritrenk
tas, kaip minėjome, antra
sis šturmanas Deetjenas. Jį 
paskutinę minutę užtiko 
apsvaigusį kortų kambary
je. Į įspėjimą, kad gelbėtų
si, nes laivas jau lenda po 
vandeniu, jis tik abejingai 
pasižiūrėjo, ir tik pamažu 
ėmė orientuotis, kas įvyko. 
Tarp kita, jis jau tris pa
našias nelaimes yra pergy
venęs, per pirmąjį Didįjį 
karą.

Taip, neskaitant vienos 
aukos, visi kiti įgulos na
riai laimingai spėjo nusi
leisti valtis ir atsitolinti 
nuo laivo, kuris nuskendo 
per 5 minutes. Pusnuogiai, 
kai kas be jokio apavo, be 
kepurės, vyrai su skaudan
čia širdimi palydėjo . savo 
puikų laivelį, kaip jis pir
magaliu nugrimzdo į jūrą.
Valanda Pagalbos Valtyse

Didelis palengvinimas 
gelbėtis buvo jūros ramu
mas. Vanduo neįlėkė per

ŽINIOS IŠ KI AIPEDOS
Klaipėdos Krašte Vėl Suvo

kietinti Keli Lietuviški 
Vietovardžiai

Gumbinės pašto direkcija 
paskelbė, kad Klaipėdos kraš
te vėl pakeisti keli vietų var
dai: šilininkų kaimas pava
dintas Heinrichsfelde, Kaukė
nų km. pavadintas Kukerne- 
se, Jakštelių kaimas pavadin
tas Bevern, Pašyšių kaimas 
pavadintas Silven, o Kūgelių 
kaimas “perkrikštytas” “Uei- 
deberg Ostpreussen.”

kių turi paslėpę ir parduoda 1 
ne už pinigus ir turinčiam I 
kortelę, bet už sviestą, laši
nius ir 1.1. Dauguma prekybi
ninkų sako, kad gali- atsitikti 
ir taip, kad prekes parduosi
me tik už maisto produktus, 
nes už pinigus maisto produk
tų nusipirkti negali, o už pre

Priverčia Parduoti

Dauguma ūkininkų bando 
važiuoti su naminiais paukš-, 
čiais į turgus. Nuvažiavusius 
tuojau apstoja minios žmonių, 
kad ūkininkas negali orientuo
tis, kiek prašyti už parduoda
mus paukščius. Jei ūkininkas 
paprašo keletą fenigų virš nu
statytos kainos, tai pirkėjai 
apskundžia policijai, o polici
ja atėjusi surašo protokolą už 
lupikavimą, atvežtus paukš
čius išparduoda ir ūkininkui 
pinigus grąžina.

Už Sviestą Prekių Gauni

Įvairioms prekėms kortelės 
yra, o neturėdamas kortelės 
nieko negali nusipirkti ir dar 
kartais su kortele negauni, 
nes krautuvininkai pasako, 
kad šios prekės nėra, vėliau 
gal ir bus. Reikia pasakyti, 
kad krautuvininkai daug pre-

Lenkai Rytprūsiuos Pastatė 
Pylimą

Pamaryje, palei Skirvytės 
upę, kairiojo Kranto miestelio 
pusėj, šiomis dienomis buvo 
baigtas statyti didžiulis pyli
mas, kuris apsaugos plačius 
žemės plotus nuo potvynių. Tą 
pylimą pastatė lenkų belais
viai. Ten pat statomas ir kitas 
didelis pylimas.

Tilžės Mėsininkai Perka 
Daug Arklių Mėsai

Tilžėje yra kelios mėsos 
parduotuvės, kuriose pardavi
nėjama arkliena, šiomis dieno
mis tie mėsininkai paskelbė, 
jog jie per savaitę pirksią po 
ą0-50 arklių mėsai, kuriuos 
siusią į Reino kraštą. Už ark
lius jie siūlosi mokėti aukštą 
kainą.
2 Metai Sunk. Darbų Kalėji

mo už Svetimų Valstybių 
Radijo Klausymąsi

Šiomis dienomis Tilžės teis
mas nubaudė 43 m. amž. Šir
vintos miestelio (prie pat mū
sų Kudirkos Naumiesčio) gyv. 
Francą Butgeraitį 2 m. sun
kiųjų darbų kalėjimo už sve
timų valstybių radijo žinių 
klausymąsi. Be to, jam atim
tos 4 metams garbės teisės ir 
konfiskuotas radijo aparatas.

Turi Atiduoti Javus
Klaipėdos krašto ūkininkai 

jau gavo įsakymus paruošti 
javus rekvizicijai. Kiek už pa
imtus javus mokės, ūkininkai 
dar nežino ir laukia praneši
mo į kur javai reikės vežti. 
Nuo vieno ha. sėjimo turi ati
duoti 12 cnt. avižų, o miežių 
14 cnt. Taip pat ūkininkai tu
rės atiduoti atitinkamas nor
mas šieno, šiaudų, bulvių ir 1.1. 
Jei kuris ūkininkas jau javus 
turi pardavęs, tai privalo įro
dyti dokumentais. Tokį didelį 
skaičių javų atidavus, laukas 
ūkininkui yra grynai nuosto
lingas ir neapsimoka dirbti. Į 
vieną ha. reikia įsėti apie 4 
cnt. avižų, o gauni maždaug 
apie 16-17 cnt., 12 cnt. ati
duoti ir plius dar įsėti 4 cnt., 
tai liekas vienas centneris ir 
pardavęs gauni 10 RM, o hek
taro apdirbimas kainuoja apie 
70-80 RM, taigi, neskaičius 
žemės mokesčių ir dar įvairių 
rinkliavų, vienas ha. iš ūkinin
ko reikalauja kitų pajamų, 
kad padengtų vieno ha. nuo
stolį.

Lietuviams Išdaužė Langus

Daugelis ligšiolinių ponų 
pradėjo išnuomuoti savo bu
tuose kambarius, už kuriuos 
prašo po e 50-5.5 litus, nors 
anksčiau toki kambariai te
kainuodavo tik 30-35 zlotus.
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DANTŲ

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir

Į sulyg sutarties išanksto.

SURGEON
GYDYTOJAS
•

705 Fourth Avenue
4 between 22nd and 23rd Sts.

Brooklyn, New Yorkvalčių bordas ir ne taip 
vargino pusnuogius išsi
gelbėjusius. Šaudančios- ra- 
kietos pradėjo rodyti lai
vams, kad vieno laivo žmo
nės jau šaukiasi pagalbos. 
Kažkur sužibo taip pat ug
nies stulpas, kažkuris lai
vas vėl gavo mirtiną smū
gį-..

Į “Kauno” jūrininkų sig
nalus atkreipė dėmesį ne
toli buvęs laivas. Jis tuoj 
pasuko į juos. Tačiau kapi
tonas pagalvojo, kad daug 
atsargiau būtų prašytis 
žvejus pagalbos. Gal, ne
spėjus sulipti į laivą, jį iš
tiks toks pat likimas, o kaip 
bus tuomet su gelbėjimusi?

Jie prisiyrė prie vieno 
belgų, flamų kuterio. Fla- 
mai kuo draugiškiausiai 
juos priėmė, paskolino savo 
atliekamus drabužius, išvi
rė tuoj žuvies, o kai su
traukė tinklus, tuoj pasilei
do iš Dogerio bankos na
mo, į Zeebrugę.

Šeštadienį,, lapkričio 18 
dieną, mūsų vyrai išlipo į 
saugų krantą. Kutūringi ir 
jūreiviškos sielos belgai pa
rode jiems didžiausios už
uojautos ir draugiškumo. 
Vietiniai laikraščiai įdėjo 
plačius aprašymus ir nuo
traukų iš lietuvių laivo 
“Kauno” katastrofos.

Zeebruge vyrai buvo ap
rūpinti šiokiu tokiu apdaru 
ir galėjo pamažu leistis ke
lionėn namo. Visi dokumen
tai, žinoma, žuvo kartu su 
laivu. Norvegas Deetjenas 
dėl dokumentų kaip tik tu
rėjo pasilikti Briuselyje— 
jis atvažiuos vėliau.

St. Vainoras.

—Ar visas turtas, visi 
drabužiai, daiktai nuėjo į 
dugną? — paklausiau, pato
giai atsisėdus pietų.

—Viskas, — atsakė.—Iš
sigelbėjome tik su apati
niais baltiniais.

Kaip Ten Atsitiko?
—Atsitiko staiga, bet ne 

netikėtai, — kalbėjo išsigel- 
bėjusysis.

“Kaunas” plaukė iš Gento 
į W. Hartlepoolį (Rytinė 
Anglija). Dar Gente besi- 

I kraunant jie sužinojo apie 
“Panevėžio” nelaimę ir pa
gerbė žuvusiuosius pusiau 
iškelta vėliava. Vieno laivo 
nelaimė, suprantama, liūd- 
nino nuotaika ir kitu laivuV v v

jūreivių.
Išplaukiant iš Gento nuo

taika buvo prislėgta. Ne 
dėlto, kad laivo navigacija 
nebūtų buvusi tvarkoje. 
“Kauno” kapitonas, lygiai 
jo padėjėjai, visi prityrę ir 
rūpestingi navigatoriai, tu
rėjo visų įgulos narių di
džiausią pasitikėjimą. Bet 
Šiaurės jūra, pilna prisėta 
minų, nuo kurių kas dieną 
žūva po keletą laivų, kėlė 
suprantamą susirūpinimą ir 
“Kauno” žmonėms.

Dar gerai, kad jūra buvo 
rami. Nesunku dienos metu 
čia šen, čia ten pastebėti 
klaidžiojančias po jūrą mi
nas. Aplinkui ir už horizon
to plaukią laivai pranešinė
jo savo likimo draugams, 
kad jie praplaukė pro miną 
ir kad kiti toje apylinkėje 
būtų atsargūs.

Juo arčiau prie Anglijos 
krantų, juo minų plūduria
vo daugiau. Praplaukus Do- 
gerio kalvą (banką), užėjo 
vakaras. Naktį pavojai dar 
daugiau padidėja. Atsargu
sis kapitonas liepė mesti in
karą ir laukti čia rytmečio 
šviesos. Ant inkaro esant 
plaukiojančioms minoms 
daug sunkiau pataikyti į 
laivą, nes jis stovi prieš 
srovę, prieš bangas.

Viena žmonių pamaina 
gulėjo. Antroji, inkarą įme
tus, triūsė prie ruošos dar
bų: kas prausėsi, kas kapo
jo malkas geležinei krosne
lei, kas tvarkė laivo pada
rynę.

—Buvo puse devintos va
karo, — pasakojo klausinė- 

is. — Aš tuo metu gu- 
savo kajutėje, esan- 
ant denio, laivo užpa- 

e. Baisus trenksmas

Estate of

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr. 

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

•
Suteikiam garbingos laidotuvr*

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Rakandų Krautuve
Didelis pasirinkimas ir žemos kainos:

“Bedroom Sets,” “Parlor Sets,” Matrasus ir Springsus, 
“Studio Couches,” “Kitchen Sets” ir “Dinette Sets.”

LIETUVIAMS DUODAME IšSIMOKĖJIMUI

Grand Chair Corporation
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

Specialiai gerų daiktų turime šiom švenčių sezonu. 
Prašome užeiti ir pamatyti mūsų staką.

Dr. R. L. Adams, kuris atėjo liudyti La folletto 
komitetui apie tuosius žiaurius įvykius, kuriuos Ca- 

lifornijos didelių farmų savininkai atliko linkui 
savo darbininkų.

Tamošaičių km. gyvena dn 
lietuviai ūkininkai ir turi už
sienio pasus. Lapkričio 17 d. 
naktį j 18 d. abiem lietuviams, 
Masolui ir Raškauskui, neži
nomi piktadariai išdaužė lan
gus. Nukentėję nežino kur 
kreiptis ir jieškoti piktadarių, 
nes įrodymui liudininkų netu
ri.

Batsiuviai Virto Bedarbiais
Atsiradus kortelėms, krašto 

amatininkai, batsiuviai bei 
siuvėjai, atsidūrė nepakenčia
moj būklėj, bet dar galėjo 
kentėti, kol dauguma turėjo 
nusipirkę odų bei medžiagų iš 
anksčiau. Gyventojai reikalin
gų medžiagų bei odų labai 
sunkiai gauna, o amatininkai, 
jieturėdami darbo, meta savo 
amatą, virsta bedarbiais ir 
jieškosi kito darbo pragyveni
mui.

Likerį ar Vyną Kaipo Kalėdų

PIRKITES SAU LIKERIUS SU

PASITIKĖJIMU
I

Iš didžiausios, labiausiai patikimas ir žemiausių kainų krautuvės
WILLIAMSBURGHE

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND ST. kampas Roebling st., BROOKLYN, N. Y. S

H

IOC CABIN

Mūsą sandelis yra perdidelis, kad sužymėti kainas
štai yra tik keletas specialių:

Hunt Club-Reserve Whisky
Distiliota Hiram Walker’io

$1.30 pilna kvorta—73c pilna paintė

Old Log Cabin-Straight Rye
4-rių metų senumo, po valdžios kontrole 

$1.89 pilna kvorta—97c pilna painte . <
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PAHESKOJUHAIBaltasis Aras Svetimais Sparnais

D. M. šolomskas
(Tąsa)

“Bet greitai mūsų dėmesį atkreipė ki
ti, karo ugny besantieji, Varšavos vaiz
dai. Sugrįžę į Krakovskie Pšedmiescie 
ir Novy Sviat gatves, pastebėjom be
slenkančius ištisus karavanus pridengtų 
kariškų sunkvežimių ir protarpiais 
lengvų, gražių automobilių. Silpnoj mė
nulio šviesoj ir gęstančių gaisrų pa
švaisčių atspindy sunku buvo išžiūrėti, 
—kokio pobūdžio buvo tie motorizuoti 
karavanai, tuo labiau, kad automobilių 
šviesos taip pat buvo stipriai pritemdy
tos.

—Ką tai reiškia?—metė klausimą ko-

Vendą, susikvietęs visą tos partijos šta
bą ir biurokratiją jos buveinėj, Matei
kos g. 3, iškilmingai pranešė,—kaip pa
sakojo vienas patikimas asmuo iš valdi
nės partijos narių—kad “Ozonas” yra 
paleidžiamas.”

—Argi tai jau būtų vyriausybės eva
kuacija? — pareiškiau su nusistebėji
mu.. .

“Kai apie 9 vai. ryto atėjau į užsienių 
reikalų ministerijos spaudos skyrių pa
simatyti su patarėju X—buvau labai nu
stebęs. Spaudos skyriui vyravo tikra 
anarchija. Šveicoriai, lyg netekę galvų, 
bėgiojo kas sau. Visų kambarių durys, 
kurių anksčiau be užsimeldavimo nebu
vo galima peržengti,—stovėjo atdaros...

“Tą dieną ne tik užs. reikalų minis
terijos kiemas atrodė nepaprastai. So
stinėje plačiai pasklidusi žinia apie vyk
stantį valdančiųjų išsivažinėjimą tiek pa
veikė Varšavos gyventojus, kad jų nuo
taikos buvo beveik visai paniškos... 
Gatvėse buvo toks nepaprastas judėji
mas, kokio Varšava, tur būt, niekuomet 
nebuvo mačiusi. Dargi laikas nuo laiko 
pasikartojančiu priešlėktuvinio aliarmo 
metu judėjimas gatvėmis nesustodavo, 
kaip tai anksčiau įvykdavo. Visi lakstė 
kaip be galvos ir tiesiog jokio dėmesio 
nebekreipė į vokiečių lėktuvų vis daž
nėjančius antpuolius.”

Profesorius Kamarnickis štai ką sakė 
apie Anglijos ir Franci jos “pagalbą” 
Lenkijai:

“—Taip, vokiečiai mus be paliovos vai
šina bombomis, o jie vokiečius—atsišau
kimais. Na, bet tai yra tikros Vakarų 
Europos humaniškosios kultūros žymė.

“Bet štai ir vėl karas. Vėl be pasigai
lėjimo ir be prasmės visko naikinimas.

“Atsipeikėjęs kiek nuo slegiančių min
čių, klaidžiodamas tamsiomis gatvėmis, 
vėl pradėjau stebėti Varšavą karo ugny.

“Klaikų įspūdį darė Varšava rugsėjo 
5 d. vakare. Nors naktis ir daug ką slė
pė nuo.žmogaus akių, tačiau vis tiek bu
vo matyti, kaip gatvėmis vėl slinko, vež
dami valdančiuosius, motorizuoti kara
vanai, kaip Varšavoj plėtėsi panika, 
ypač aukštesnėse sferose. Sekdamos val
dančiųjų pavyzdį jos taip pat pradėjo 
naudotis paslėptais nuo mobilizacijos au
tomobiliais, kad kaip galima greičiau ap
leisti esančią pavojuj Lenkijos sostinę... 
ir tai taip pat vogčiomis, tamsią naktį... 
Varšavos gatvėmis be paliovos slinko vi
są vakarą ir naktį motorizuoti karava
nai, jieškodami saugios vietos...

“Rugsėjo 6 dienos rytą einant gerai 
pažįstamomis Varšavos gatvėmis, į akis 
metėsi jų esminis pasikeitimas. Visos 
gatvęs buvo nepaprastai perpildytos iš 
kažkur atklydusių žmonių, baikščiai be
sidairančių jiems nepažįstamame ir, vei
kiausiai, pirmą kartą matomame mieste. 
Tai buvo važiuotų ir pėsčių bėglių bū
riai iš vakarinių Lenkijos provincijų, ku
riuos karas privertė mesti viską ir bėgti 
ten, kaip kiekvienas užklaustas atsaky
davo, “kur akys veda ir kojos neša.” Tie 
bėgliai visiškai užviešpatavo Varšavos 
gatves iki nepažinimo jas pakeisdami...

“Kodėl tamstos bėgote,—priėjęs pa
klausiau vieną jauną vyrą, bestovintį 
prie kito būrelio.

“—Valdžia mums liepė. Per radiją be 
I paliovos kartojo, kad visi vyrai,, galį ne

šioti ginklą, turi apleisti vietas, galinčias 
būti vokiečių užimtas, kad paskui, įstoję 
kariuomenėn, jie galėtų kovoti prieš vo
kiečius. Taigi mes ir bėgome, nes neno
rėjom pakliūti į vokiečių rankas. O bėg
dami, nenorėjom palikti ir savo artimų-

I

“Rugsėjo 6 dieną Lenkijos sostinėj 
įvyko visai nelauktai gan sensacingas 
faktas. Valdinės partijos, populiariai va
dinamos “Ozonu,” šefas puik. ZigmunUs

■N

Kada poniška valdžia pabėgo, tai liau
dis ir kareiviai įpuolė į nusiminimą. Įve
dė juos į bėdą ir patys ponai pabėgo. 
Ancevičius rašo:

“Išėjęs gatvėn iš karto pastebėjau, kad 
jos išvaizda taip pat leidžia manyti, kad 
naktį įvyko kažkas nepaprasto. Tramva
jai nevaikščiojo. Paprastai judrios ir gy
vos Varšavos gatvės buvo ištuštėjusios 
ir darė kažkokį klaikų įspūdį. Išėjęs į 
puikiąją Alėj e Ujazdovskie, pamačiau vi
siškai nelauktą ir slegiantį vaizdą. Nuo 
Belvederio pusės, miesto centro link, ta 
puikiąja, daugumoj užsienių diplomatų 
gyvenamo j alėjoj, kur paprastai ir tai 
dar taip neseniai, vykdavo ištaigingi ir 
imponuoją Lenkijos kariuomenės para
dai, dabar slinko pakrikusių kareivių li
kučiai. Likučiai tie atrodė baisiai. Kas 
iš jų ėjo, kas jojo, o kas važiavo, be jo
kios tvarkos, kas sau. Kai kurie karei
viai nešė batus ant pečių užsimetę ir ko
jas turėjo apsivynioję skudurais. Kiti bu
vo perrištais veidais ar perrištomis ran
komis. Treti gulėjo paprastuose, men
kuose ūkininkų vežimuose, kuriuos vilko 
suvargę kuinai, ir tt. žodžiu, tai darė 
įspūdžio, kad čia yra kariuomenės liku
čiai po didelių, baisių ir smarkiai pralai
mėtų kautynių. Negausiuose praeiviuose 
ir stebėtojuose jie kėlė didžiausios užuo
jautos bei pasigailėjimo jausmus. Šiaip 
jais niekas nesidomėjo. Tai jau ne taip, 
kaip anksčiau kad būdavo, kuomet to
mis pat ■ alėjomis, orkestro lydima/' žy
giuodavo paraduojanti kariuomenė, ku
riai, užliejusios šaligatvius, minios viva- 
tuodavo be galo ir krašto, reikšdamos sa
vo didžiausią patrijotinį džiaugsmą ir 
pasitenkinimą šaunia Lenkijos kariuo
mene.

—Iš kur,—mėginau užkalbinti vieną 
puskarininkį, paklaususį manęs kelio į 
senamiestį.

—Et,—tarė jis, beviltiškai numodamas 
ranka,—geriau apie tai nekalbėti...

Taip sunku buvo apie ką nors kalbėti, 
matant tuos pakrikusius kareivių liku
čius. Jų išvaizda buvo tokia būdinga, kad 
ji viską be žodžių bylojo...”

Vilniaus Neduos Lietuvai
Ancevičius turėjo ilgą pasikalbėjimą 

su grafu Tiškevičium.
“—Gal ir Vilnių Lietuvai atiduosite,— 

klausė Ancevičius.
“—Žinai Tamsta,—kad jeigu gaus Lie

tuva kada nors Vilnių,—tarė kiek pagal
vojęs Tiškevičius,—tai tik ne iš vokiečių 
rankų po pralaimėto mūsų karo su jais. 
Tas stebuklas gali įvykti tik kai mes su- 
mušim vokiečius ir kartu su Anglija bei 
Franci j a įvesim naują santvarką toje 
Europos srity. Bet tai, žinoma, pirmiau
sia priklausys ir nuo pačios Lietuvos, 
tiksliau, jos politikos, karui užsitęsus.

“—Man atrodo, kad ta politika, neat
sižvelgiant į nieką, liks neutrali, nes ne
utraliteto išlaikymas dabartinėse apysto- 
vose yra tolygus Lietuvos nepriklauso
mybės apgynimui, — atsakiau.

“—Tokiu atveju labai abejoju, kad 
Lietuva kuomet nors atgautų Vilnių,— 
tarė jau atsisveikindamas p. Tiškevi
čius.” •

III.
Apsigynimo Taryba

Kada ponų valdžia pabėgo, tai Varša
vos burmistras Steponas Stažynskis, ge
nerolas Guma ir pulkininkas Vaclovas 
Lipinskis sudarė Varšavos Apsigynimo 
Tarybą. Pilsudskininkai suruošė mani
festacijas, pakėlė kiek ūpą, suorganiza
vo pabėgėlius, sutvarkė armijos apkri- 
kusiąs^dalis ir pasirengė gintis. Genero- 

 

las/Guma išleido sekamą atsišaukimą:

‘Sostinės piliečiai. Kariniai veiksmai 
ali persimesti prie Varšavos sienų. Pra
sidėjo bereikalinga gyventojų evakuaci
ja, kurie gali būti čia vietoj reikalingi. 
Grįžkite prie savo kasdieniškų užsiėmi
mų ir vykdykite valdžios įsakymus.”

Po atsišaukimu matėsi parašas: “Gen. 
Guma, Varšavos gynimo komendantas.”

(Bim daugiau)

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YOR

KE PAJIEŠKOMI 
ASMENYS:
• V

Aitutis, Mateušas ir jo duk
tė Ona, žinomi dar ir pavar
de Eitutis, 1930 metais gy
venęs 619 Carpenter Street, 
Green Point, New York, ir 
vadinęsis Mike Aitutis. Jiems 
priklauso turtas Lietuvoje.

. Bikelis, Kazimieras, žino
mas dar kaip Charles Baker, 
į Ameriką atvykęs 1913 me
tais ir iki 1920 metų gyve
nęs Milnor, North Dakota.

Bataitis,, Juozas, dar nese
nai gyvenęs 41 Mitchell St., 
Pittston, Pa.

Diringis, Jonas, kilęs iš llg- 
šilio kaimo, Luokės valse., 
Telšių apskr., į Ameriką 
vykęs 1913 metais ir 1927 
gyvenęs Philadelphia, Pa.

Kasperavičius, Adolfas, 
nomas dar ir pavarde Kasper, 
į Ameriką išvykęs 1923 me
tais ir prieš kurį laiką gyve
nęs 2724 E. Ontario St., Phi
ladelphia, Pa.

Kriučiūnai, Pranas ir Anta
nas, kilę iš Sintautų valse., 
Šlamu kaimo, šakių apskr. 
Turimomis žiniomis jie gyve
nę ir mirę Brooklyn, New 
York, bet nežinoma kame ir 
kada. Jų likusio turto Lietu
voje reikalams sutvarkyti rei
kalinga mirimo metrikų iš
traukos, kurių negalima iš
gauti, nežinant kame ir kada 
jie mirė.

Maselis, Aleksandras, kilęs 
iš Puodžiūnų km., Linkuvos 
valse., Šiaulių apskr., neseniai

Pakeltis,
Užulunių
atvykęs 1913 metais ir 
gyvenęs Chicago, 111.

Paškevičius Kasperas, 
1929 metų gyvenęs New

savo adresą 
tokį: The

Trust Bank,

at- 
m.

Baltras, kilęs iš 
kaimo, į Ameriką 

apsi-

iki
Yor-

ke. Tuo laiku 
jis nurodydavo 
Public National 
177 Broadway.

Patapas, Pranas,, 1913 me
tais gyvenęs 178 Tros (?) 
St., Brooklyn, N. Y.

Rasimavičius, Kazys, kilęs 
iš Griškonių k., Butrimonių 
valse., Alytaus apskr., 1926 
metais gyvenęs Amesbury, 
Mass.

Šateikaitis, Jonas, kilęs iš 
Biržų, į Ameriką atvykęs 1904 
metais ir pradžioje gyvenęs 
Philadelphia, Pa.

Vaidila, Kazimieras, kilęs iš 
Vaiguvos miestelio, Raseinių 
apskr., į Ameriką atvykęs 
prieš 38-39 metus ir 1914 m. 
gyvenęs Wilkes-Barre, Pa. Jo 
jieško Kanadoje gyvenantis 
brolis Jonas Vaidila.

Varaškevičius, Motiejus, ir 
jo sūnus Ignas Varaškevičius; 
kurie 1934 metais gyveno 791 
Washington St., New York,

Zakarauskas, Aleksandras, 
gyvenęs Pottsville, Pa., 216 
Sinclair St.

Kaikuriems iš jieškomųjų 
priklauso turtai bei palikimai, 
kurie gali tekti svetimiems 
neatsiliepus teisėtiems įpėdi
niams. Jieškomieji arba juos 
žinantieji maloniai prašomi 
rašyti:

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas,

16 West 75th St.
New York City.

1939-X1I-21 d.

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies

Nesvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
Cremo “Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt»
Reikalaukite visur to vardo

SODĖS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

DIDELE PROGA SEIMININKĖMS

LENGVU BŪDU GALITE ĮSIGYTI SETĄ

STALUI REIKMENŲ-SILVERWARE
Kas parduos $2.50 vertės žemiau nurodytų knygų gaus 6 kaval- 

kų setą stalui sidabradaikčių, vertės $2.67
■ ' s '*< •••> %-.

Tie daiktai yra: ‘I aukštas/ 1 šakutė mėsai, šakutė prieskoniam,
1 arbatinis' Šaukštelis ir 1 vaisiam šaukštelis.

Pilniausia garantuojami ant visados, jog nenusidėvės nuo jų sidabras. 
Jie yra perkami iš garsiosios stalui įrankių gaminimo firmos

ROGERS SILVERWARE
Jei šeimininkė pirktų tik vieną setuką iš krautuvės tokios rūšies sidabrų, jai 

kainuotų $2.67. Bet “Laisvė” yra užsisakiusi daugelį tų setų ir todėl ji gavo spe- 
cialiai didelę nuolaidą kainoje ir gali jais apdovanoti literatūros platintojus.

Jei šeimininkė parduos literatūros už $10 ji gaus 4 setus, turės pilną patarna
vimą prie stalo 4 svečiam. Jei parduos už $15, tai turės pilną patarnavimą 6 sve
čiam. Pardavusi literatūros už $20 turės pilną patarnavimą 8 svečiam.

DAIKTAI STIPRŪS IR SUNKŪS
Svečias prie stalo jausis vartojus tikrai sidabrinius įrankius. Nes žiba lygiai kai 

sidabras, sunkus kai sidabras, lengvai nelinksta ir nenusidėvi žibėjimas.
Gal sunku ir tikėt—tokie staliniai sidabradaikčiai už tokią pigią kainą...bet 

tai tiesa! Viršuj parodomi dalykai yra tikrai nulieti sidabru—užtikrinti visam am
žiui. Kiekvienas daiktas ne tik moksliškai sidabru lietas, bet jis du kartu nulietas 
grynu sidabru tokiose vietose, kurios labiausiai dėvisi... Kiekvienas daiktas yra 
dailaus pavidalo ir gražiai padarytas. Drūtas, spindintis ir stiprus, šis sidabradaik
čių rinkinys yra puikus ant stalo padėti... o turėdama jį, tikrai didžiuosis kiek
viena šeimininkė.

TUOJAU UŽSISAKYKITE KNYGŲ
Užsisakykite knygų ir tuojau platinkite jas. Kaip tik prisiusite $2.50 už par

duotas knygas, mes tuojau jums pasiųsime šį gražų setą.
Tačiau prašome įsitėmyti, jog ant parduodapių knygų, už kurias yra skiria

mos šios dovanos, nuolaidos kainoje nėra. Už jas platintojai turės prisiųsti pilną 
kainą, tiek, už kiek pardavė.

Kaip tik prisiusite už parduotas knygas $2.50 “Laisvė” tuojaus pasiųs jums 
vieną setą. Jei prisiusite $5.00, tai gausite iš karto 2 setus; jei $10, tai 4 setus ir tt.

Prašome Pasirinkti Platinimui Knygų iš Šio Surašo:

• MOTINA, paraše Maksimas Gorkis. Apysa
ka iš darbininkų kovų caristinčjc Rusijoje, pus
lapių 501, kaina $1.00.

•<

• RAISTAS, parašė Upton Sinclair, apysaka iš 
Chicagos lietuvių gyvenimo, naujas ir pilnas 
vertimas, puslapių 450, kaina $1.00.

• MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS, parašė 
R. Mizara, apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo ir kovų už geresnį būvį,, puslapių 314, 
kaina $1.00.

• KARAS LIETUVOJE, parašė M. Gromov, 
piešiama baisi kareivių padėtis caristinės Ru
sijos armijoje ir kovos pasauliniame kare; 
puslapių 222, kaina 50c.
• BEŠVINTANTIS RYTAS, rinkinys puikiau
sių Stasio Jasilionio' eilių, gražių eilučių vai
kučiam deklamuoti, puslapių 228, kaina 50c.

• DINGUS ROŽYTĖ, parašė Pranulis, gražių 
eilėraščių rinkinėlis, 32 puslapių, kaina 15 centų.

• LIETUVOS DRAUGAI IR F1UEŠAJ, parašė 
R. Mizara, nurodoma asmenys, kurie veikė už 
Lietuvos laisvę po caro priespauda ir pažy
mima tie asmenys, kurie pataikavo carui, pus
lapių 32, kaina 5c.

• KO NORI KUN. COUGHLINAS, parašė R. 
Mizara, nurodoma, kas yra kun. Coughlin ir ko 
jis nori lead įvyktų Amerikoje, puslapių 32, 
kaina 5c.

• KRIKŠČIONYBĖ IR KĄ JI DAVĖ DARBI
NINKAMS, parašė A. M. Mctclionis, puslapių 
48, kaina 5c.
O PIRMOJI PAGELBA LIGOJE IR NELAIMĖ
JE, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Knyga su 
daugeliu receptų ir patarimų, kaip save gel
bėtis staigiai apsirgus ar susižeidus. Puslapių 
126, kaina $1.00.
• ALKOHOLINIAI IR SPIRITINIAI GĖRI
MAI, parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, patarimai, 
kam naudinga alkoholis ir kam nenaudinga; 
puslapių 160, kaina 50c.
• TOLI MOŠŲ PARAZITAI, parašė Dr. A. 
Petriką; aprašymas vidurinių ir išlaukinių gy
vių, su kuriais žmogus turi kovoti. Pamokini
mai kaip nuo jų apsivalyti- 122 puslapių; kaina 
50 centų.

• SAUGOKITĖS VĖŽIO, parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius; nurodymai nuo ko išsivysto vėžys ir 
kaip nuo. jo saugotis. Puslapių 42, kaina 15c.

Kas iškirpęs prisius 3 šiuos kuponus it 
$1.15 pinigais, gaus šį setą. Arba kas par
duos $2.50 knygų ir gaus' 1 setą šių daiktų 
kaipo dovaną, sekančius setus palės nusi
pirkti po $1.15 už setą.

Vardas .............    .......

Antrašas

“Laisvė,” 427 Loriiiaer St., Brooklyn, N. Y
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Warrensville, Ohio
Penktas pusią,..

VIEŠA PADĖKA 
CLEVELANDIEČIAM

Jei ^žmogus nesveikuoji ir 
gyveųįji>hikiose gyvenimo ap
linkybėse, tąi gyvenimo našta 
yra labai sunki. Jei randasi 
geros širdies draugu ir drau
gių, katrie nesveikuojantį ap
lanko ir atjaučia, tai jo gyve
nimo sunkumas lengvesnis. Tą 
geriausiai žino ir įvertina tik 
tie, katriem teko sirgti, ir tie, 
katriem tenka prie kapitalis
tinės sistemos gyventi prie
glaudos namuose ir kitose 
tam panašiose įstaigose.

Kadangi daugelis metų kaip 
aš nsveikuoju, o Clevelande 
ir jo apielinkėj randasi dau
gelis darbininkiškų idėjų la
bai gerų ir atjaučiančių drau
gų ir draugių, kurie, žinau, 
visi yra dienraščių “Laisvės” 
ir “Vilnies” skaitytojai, tai 
per spaudą visiem viešai iš
reiškiu padėką.

Brangūs draugai ir draugės, 
, Clevelande ir jo apielinkėse, 

ir ant farmų gyvenanti lietu
viai darbuotojai, katrie mane 
aplankot ir ne vienas iš jūs 
parsivežat pas save pasisve- 
čiuot, už tą jūsų didelį drau
giškumą ir nuoširdų atjauti
mą manęs, gyvenančio sunkes
nėse gyvenimo aplinkybėse, 
šiandien negaliu surasti jum 
tiek dėkingumo žodžių, kiek 
jūs esate verti, čia tiktai vie
nu žodžiu jum, draugai ir 
draugės, išreiškiu, kad jūsų 
draugiškumą ir atjautimą la
bai įvertinamai branginu ir 
visiem vienu žodžiu tariu šir
dingą ačiū.

Dabartiniam mano gyveni
me jūsų draugiškumas man 
labai daug reiškia. Viena, tai 
mūsų įstaigos dabartiniai gas- 
apdoriai, matydami, katrie li
goniai turi draugų ir draugių, 
su tais kiek mandagiau elgiasi. 
Antra, tai per jūsų pastangas 
man nekartą teko dalyvauti 
darbininkiškų organizacijų 
susirinkimuose ir prakalbose. 

J Juk ligoniui nėra ir negali 
būti linksmesnės valandos, 
kaip kad jam tenka susitikti ir 
pasikalbėti su Jtais draugais 
ir draugėmis, su kuriais 
anksčiau teko prigulėti prie 
darbininkiškų organizacijų ir 
pagal išgalę sykiu darbuotis.

Kuomet tenka susitikti drau
gus parengimuose ir visi la
bai draugiškai pasveikina ir 
su dideliu atjautimu užkalbi
na, tai ligoniui esti didelis su- 
rajninimas. Tūli draugai išsi- 
reiškia, kad labai apsikrovę 
visokiais organizacijų ir drau
gijų darbais ir labai apgai
lestauja, kad nesuranda liuo- 
so laiko aplankyti. Prieš tuos 
draugus nei kiek nerugoju, 
bet labai džiaugiuosi, kad 
draugai dirbat tą didelį nau
dingą ir garbingą darbą ir jį 
dirbdami niekada nepavargs- 
tat.

Su pradžia šių Naujų Metų 
sveikinu visus savo draugus ir 
drauges Clevelande ir jo apie
linkėse. Linkiu, kad jūsų visi 
užsibrėžti darbai įsigyvendin- 
tų ir apsivainikuotų kuo ge
riausiomis pasekmėmis.

A. Banels.

dąinas ir lošimus stotų į cho
rą ir sykiu veiktų dailės sri
tyje. Draugas Bolys yra ne 
tik tinkamas mokytojas, bet 
ir geras organizatorius choro.

Po programos apatinėj sve
tainėj turėta pasilinksmini
mas, užkandžiauta, pašokta, 
padainuota. Publikos buvo ne
skaitlingai, bet tikrų choro rė
mėjų. Chorui pelno davė šis 
parengimėlis $15.

—o—
J Visus Buvusius Choristus 

ir Choristes
Draugai ir draugės!

Choras po keliolikos mė
nesių pertraukos pradėjo jau 
pamokas su nauju mokytoju, 
kuriuo yra draugas M. K. Bo
lys, ir per trumpą laiką mo
kinimo choras jau gražiai pa
sirodė publikai. Bot chorie- 
čių skaičius dar mažas, susi
dedantis tik iš 16 ypatų. O 
iš* ikrų j ų Norwood e yra dirva 
pirmeiviškam chorui gyvuoti, 
susidedančiam iš 50 choristų. 
Todėl visi ir visos buvę ir bu
vusios choro nariais esate 
kviečiami ateiti į choro pa
mokas, kurios atsibūna trečia
dienio vakare, Lietuvių Svetai
nėj. Choro Pirmininkas.

Cleveland. Ohio

Norwood, Mass.
IŠ Lavinimosi Ratelio Choro 

Parengimo
Gruodžio 17 d. Lietuvių 

Svetainėj įvyko L.L.R. Choro 
parengimas. Suvaidinta ko
medija “OSS arįa šliūbinė Iš
kilmė.” Vaidinimą surežisa
vo choro mokytojas draugas 
M. ĮC. Bolys ir pats vaidino 
komedijanto Anufro rolėj. 
Kiti vaidylos buvo: Olga N. 
Grybaitė; E. Karalienė, A. 
Šarpąuskas, A. Zaruba ir J. 
Galgauskas. Komedija suvai
dinta labai gyvai ir publika 
buvo pilnai prijuokinta.

Po komedijos choras sudai- 
nąvo tris dainas tikrai gra
žiai, skambančiai. O porą 
dainų dainavo choras su visa 
publika, kas išėjo ir gražiai. 
Choro ipokytojas Bolys atsi
šaukė į publika, kad mylinti.

Ponas Jarus Klysta
“Keleivio” No. 51, Cleve- 

lando žiniose, p. Jarus, tarpe 
kitko, rašo: “Lietuviai komu
nistai ir jų spauda visą laiką 
šaukė: ‘šalin nacizmas, šalin 
fašizmas; lai gyvuoja laisvė, 
lai gyvuoja mažosios tautos!’ 
Bet kur dabar tas viskas din
go? Kur tas jų mielaširdin- 
gumas prapuolė, kaip dėdė 
Stalinas pradėjo vieną po ki
tai mažesnes tautas ryti?” Ir 
kad “pažangesni, komunistai 
yra tam priešingi” ir taip to
liau.

Gal p. Jarus ir ištikrųjų 
įsivaizduoja sau d. Stalino 
“prarijimu” tą, kad Sovietų 
Sąjunga nedavė Hitleriui pasu 
vergti tas tauteles, kurias ka
daise Lenkija buvo pasiver
gusi, tai yra, vakarų Ukrai
ną, vakarinę Baltgudiją ir Vil
niaus kraštą? Kitaip^ Hitle
ris būtų panaudojęs visas tų 
tautų liaudies spėkas ir me
džiagą savo imperialistiniam 
tikslui. ’Dabar kas kita: So
vietų Sąjunga Vilniaus kraštą 
atidavė Lietuvai vakarinei 
Baltgudijai leido liuosu noru 
prisijungti prie Baltgudijos 
Respublikos ir vakarinei 
Ukrainai taip pat, liuosu visos 
liaudies balsavimu, davė pro
gą prisijungti prie savo bro
lių Ukrainos Respublikos. Prie 
to, p. Jarui turėtų būti žino
ma, kad Sovietų Sąjunga tą 
žingsnį padarė tik tada, kai 
Lenkijos valdžia ir jos vyriau
sia armijos komanda jau bu
vo Rumunijoj. Kas girdėjo 
istorijoj apie kitą tokią galin
gą demokratinę šalį, kuri bū
tų taip pasielgusi, kaip kad 
dabar Sovietų Sąjunga pasiel
gė ?

Šitą Sovietų Sąjungos pasi
sukimą, kuris sudaužė fašisti
nę ašį ir supainiojo Chamber- 
laino planus užpuolimui vie
nintelės darbininkų ir valstie
čių šalies, užgiria ne vien ko
munistai, ne vien viso pasau
lio susipratę darbininkai, bet 
ir dauguma inteligentijos ir 
vidujinės klasės žmonių. O 
toksai Sovietų Sąjungos įsigi
jimas įtekmės vis platesniuose 
demokratiniuose sluoksniuose 
visus reakcionierius, o kartu 
ir nekurtuos socialistų vadus, 
išmušė visai iš lygsvaros. Ir 
tas, kuris mano, kad dabarti
nis reakcionierių riksmas ir 
visi šmeižtai ant Sovietų Są
jungos, yra plačiosios liaudies 
opinija, baisiai klysta.

Gal p. Jarus paklaus: “O 
kaip su maža demokratiška 
šalele Suomija, prieš . kurią 
dabar Sovietų Sąjunga ka
riauja?” Kurie pasaulinius 
įvykius tėmijo, tie žino, kad 
Suomiją tebevaldo tas pats 
budelis, ' Suomijos liaudies 
skerdikas Mannerheimas, ku
ris tik pirmomis gegužės mė
nesio. 1918 metų, savaitėmis

■
Suomijoj suareštavo apie 90,- 
000 vyrų ir moterų, ir nuo 15 
iki 20 tūkstančių jų sušau
dė. Dabar tas pats budelis 
Mannerheimas ryžosi iš Suo
mijos padaryti imperialistinę 
bazę, per kurią stambiosiom 
kapitalistinėm šalim būtų bu
vę lengviau užpulti Sovietus, 
nepaisydamas, kad toksai žy
gis būtų Suomiją pavertęs į 
dulkes. Kad stambiosios ka
pitalistinės šalys planavo atei
nantį pavasarį per Suomiją 
pulti Sovietų Sąjungą, ir ne
norinčiam matyti faktai duria 
į akis. Net mūsų šalis, kuri 
nematė reikalo ginti nė vienos 
iš demokratinių šalių, kurias 
užpuolė fašistinės šalys—Ja
ponija, Italija ir Vokietija, 
tik Suomiją remia visomis 
spėkomis.

Todėl Sovietų Sąjunga ir 
Suomijoj neturi.jokių imperi
alistinių tikslų. Sovietai, pada
rę sutartį su demokratine 
Suomių liaudimi, kartu veja 
lauk visus Suomijos liaudies 
budelius ir baltagvardiečius.

—Darbo Žmogus.

PRANEŠIMAI K KITUR ’
WORCESTER, MASS.

Patikime Naujus Metus linksmai 
su muzika ir dainom, 31 d. gruo
džio, Lietuvių Svetainėje, 29 Endi
cott St. Aido Choras kviečia visus 
ateiti. Aidiečiai rengia Bankietą su 
muzikale programa ir šokiais. Pra
džia 7 v. v. Kviečiame dalyvauti.

(304-306)

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Politinio 

Sąryšio mėnesinis susirinkimas 
įvyks gruodžįo 29 d., Piliečių Kliu- 
bo Svet., 12 Vernon St., 7:30 v. v. 
Visi Draugijų atstovai dalyvaukite, 
daug svarbių dalykų turime apkal
bėti, taipgi bus renkama valdyba 
1940 metams.—Rast. (304-305)

GARDNER, MASS.
Lietuvių Moterų Kliubas rengia 

vakarienę pasitikimui naujų metų, 
gruodžio 31 d. Piliečių Kliube, 255 
Main St. Įžanga 35c, Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.— 
Kom. (304-306)

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp., ir IWO kp. rengia 

balių pasitikimui naujų metų. Liber
ty Hali, 329 Broadway, sekmadienį, 
gruodžio 31 d. Pradžia 8:30 v. v. 
Bilietas 35c. Šokiams gros gera or
kestrą. Kviečiame dalyvauti.-- Kom.

(304-306)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Bankie- 

tas, pasitikimui Naujų Metų, įvyks 
sekmadienį, gruodžio 31 d. Bus apa
tinėje svetainėje, kampas Vine ir 
Main Sts. Pradžia 7 v. v. Įžanga $1. 
Turėsime turkių, gerą muziką. Visi 
dalyvaukite. — Kom. (304-306)

CLEVELAND, OHIO
Kaip visuomet, taip ir šį metą, 

Lyros Choras rengia šokius pasitiki
mui Naujų Metų, Liet. Darb. Svet., 
920 E. 79th St. Sekmadienį, gruo
džio 31 d. Pradžia 8 v. v. ir tęsis iki 
? ? ? ? Kviečiame publiką dalyvauti.
— Kom. (304-306)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. rengia vakarėlį 

sulaukti naujus metus. Sekmadienį, 
gruodžio 31 d. Bakanausko Svet., 62 
Lafayette St. Bus gera muzika. Pra
džia 8 v. v. Tikietas 15 centų. — 
Kom. (304-306)

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veikiančio Kom. ir 

visų narių susirinkimas įvyks sek
madienį, 31 d. gruodžio, 2-rą vai. po 
pietų. Liaudies Name. Draugai, turi
te daugiau atydos kreipti į Veik. 
Kom. susirinkimus ir dalyvauti.

(304-306)

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. rengia balių, šešta

dienį, gruodžio 30 d. Liet. Piliečių 
Kliubo Svet., kampas So. ir 3rd Sts. 
Šokiams gros gera orkestrą. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti ba
liuje, linksmai laiką praleisti.—Kom.

(304-306)

HĄ^RĮSON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. rengia vakarėlį, su

laukti naujus metus, gruodžio 31 d., 
7:30 v. v., 15-17 Ann St., Harrisonc. 
Bus gera muzika šokiams. Turėsime 
užkandžių ir gėrimų. Kviečiame vie
tinius ir iš Hillside, Newark ir Jer
sey City apylinkės draugus. dalyvau
ti ir linksmai laiką praleisti. — 
Kom. (304-306)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, gruodžio 28 d., 8 v. v. 
376 Broadway. Šiame susirinkime 
bus svarstomi svarbūs klausimai. 
Kviečiame narius dalyvauti ir užsi
mokėti duokles. Taipgi bus renkama 
1940 m. valdyba. — Sekr.

SO. BOSTON, MASS.
Pasitikimui Naujų Mėtų ALDLD 

2-ros kp. moterys rengia du dide
lius ir gražius parengimus.

Subatos vakarą, gruodžio (Dec.) 
30 d. bus šokiai, taipgi pamarginimų 
.ir juokų. Gera muzika. Įžanga 25c.

Nedėlios vakarą, gruodžio 31 d. 
bus vakarienė. Skaniausių valgių ir 
nėriniu bus iki valios. Taipgi gera

i

muzikais programa. Įžanga 50c. Pra
sidės 7 v. vakarė, 376 Broadway. 
Kviečiame visus atsilankyti. — Ren
gėjos. (304-306)

NEW HAVEN, CONN.
Lietuvių Co. Bendrovė rengia me

tinį balių, gruodžio 31 d. Pradžia 7 
vai. vakaro, 243 Front St. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
linksmai laiką praleisti. (303-305)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. rengia vakarienę, ba

lių. Pradžia 8 vai. vakaro, Hudsono 
Lietuvių Piliečių Kliubo Svetainėje. 
Gros Benny ir jo radio orkestrą. 
Įžanga šokiams ir vakarienei 50c. 
Vien tik šokiams 25c. Įvyks šešta
dienį, gruodžio 30 d. Kviečiame sve
čius dalyvauti, bus gera proga susi
pažinti su Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimu. Dabar eina Jubilėjinis 
vajus, jaunimas gali įstoti be jokio 
įstojimo mokesčio. — Kom.

(303-305)

NEWARK, N. J.
LDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

29 d. gruodžio, 7:30 v. v. Jurginėj 
Svet., 180 New York Avė. Draugai, 
prašome dalyvauti šiame susirinki
me, nes rinksime valdybą sekantiems 
metams. Taip pat reikės rinkti dele
gatus į Apskričio Konferenciją, tu
rėsime ir kitų svarbių dalykų dis- 
kusuoti. (303-305)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos me

tinis susirinkimas įvyks gruodžio 31 
d., 2 vai. po pietų, svetainėje 40 Fer
ry St. Draugai susirinkite, nes yra 
svarbių dalykų aptarimui. Reikia ir 
assesmentus užsimokėti. — Koresp.

(303-305)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ii 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
Įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

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

-LeVANDA--
FUNERAL PARLORS

Incorporated
J. LeVANDA E. LeVANDA 
(Tėvas ir sūnus Levandauskai)

UNDERTAKER

337 UNION AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru 
sius ant visokių kapinių; paršam 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.

Dr.J.J.Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE, 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
•

VALANDOS: 2—4 ir 6—8.
Nėra valandų sekmadieniais.

———g

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179
□------------------ ---------------- ------- ——®

BAR ir GRILL
l ietuviir Restanrantas

Gaminam valgius Ir 
gi t u r im e Amerikos

Išdirbinio ir impor- 
bTCTII tuotų degtinių, vi- 

šokių vynų ir gero 
lUiĮHOttf alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

426 South 5th Street

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

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

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Į VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį jr šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

Dėkų Šventes Išpardavimas
Namų Rakandų Krautuvėje

A. WEITZNER
301 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6673 J _____________

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ
Divonų—Carpet Rugs

• Amerikoniškų, azlatiškų, chiniškų reprodukcijų vėliausių 
madų, ir visokių dydžių—sizes.

• Pirkitės divonus dabar, o mes palaikysime iki jums jie 
bus reikalingi.

• Jūs sutaupysite nuo $5.00 iki $25.00, jeigu pasinaudosite 
šiuo išpardavimu—sale.

• Mažiukai divonukai nuo 8C3 ir aukšlau.
Jei atsinešite šį skelbimų, tai gausite $1.49 vertės divonų už 89c.

KALĖDŲ IR DĖKŲ ŠVENČIŲ IŠPARDAVIMAS,
Mes apsirūpinome dideliu pasirinkimu karpetų, nepaisant gręsiančio 

karo pavojaus, ir galime parduot taipat žemomis 
kainomis, kaip ir prieš karą.

Pasinaudokite proga ir pirkite dabar žemomis kainomis.

NAUJAUSIOS RUDENS MADOS 
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ 

SIŪTAI ir OVERKOTAI
Jei jūs esate patiklus dėl madų ir dėl* kokybės drabužio, 

tai jūs turėtumėte atsilankyti j mūsų krautuvę, 
ir pritaikymu modelių.

Mes turime sizų pritaikymui visokio nuaugimo žmonėm.

Virš 30 metų patyrimas rinkimuose vilnonių drabužių
Mūsų kainos yra labai prieinamos todėl, kad mes cash perkame 

drabužį dideliais kiekiais.

Siūtai ir Overkotai Vyram ir Jauniem Vyram
Vertės $22.50 už <$16.50

■ Vertės $25.00 už $19.50
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, jog mūsų

NARINS SONS •
670 Grand St., comer Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y. 
drabužiai yra puikiausios rūšies.

ATEIKITE DABAR IR IŠSI
RINKITE JŪSŲ

KALĖDINĖS
DOVANAS

Už VISAI MAŽUS

RANKPINIGIUS
palaikysime jums

f Atsineškite
vim

I

bi kurį daiktą

t

:g fERI-THIN GRACE .
i • dependably accurate Gnjen. Y< 

B gold filled cote ...

i

i
i

šį skelbimą su sa- | 
ir gausite didelę kainoje | 

NUOLAIDA

PUIKIAUSIOS
ATMINTIES

DOVANA
tai gražus laikrodėlis

Robert Lipton
Laikrodininkas-Jeweler

701 Grand St., Brooklyn, N.Y.
Tarp Graham ir Manhattan Ayes.

Įsteigta 1892 Tel. Štagg 2-2173 N
ATDARA VAKARAIS

Ii

I

»

i

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamų kainų.
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Miestui Nesamdysia 
Naujų Darbininkų

Mirė Žymus Daktaras WPA Atliko Daug Darby

Pusketvirto tūkstančio new- 
yorkiečių, kurie tikėjosi su 
naujais metais gal pradėsią 
dirbti miesto civilėj tarnyboj, 
dabar tos progos nebesulauks. 
Samdymą sulaikyt patvarkęs 
majoras LaGuardia.

Užklaustas apie majoro pa
tvarkymą, Civilės Tarnybos 
komisionierius Kem pasakė, 
kad “kritiškai suvaržytas bu- 
džetas” esąs tokio patvarky
mo priežastimi.

Šiuo tarpu randasi apie 50,- 
000 asmenų šešiuose šimtuose 
skirtingų sąrašų jau kvalifi
kuotų užimti įvairias vietas 
miesto civilėj tarnyboj, bet 
naujų samdymas dabar būsiąs 
sulaikytas mažiausia trim mė
nesiam arba kol bus išlygin
tas virš milionas deficito 
džete, skiriamame civilės 
nybos reikalams.

Dr. George Emerson Brew
er, žymus vėžio specialistas, 
mirė pereitą sekmadienį Me
dical Center, N. Y., sulaukęs 
78 m. Jis buvęs žinomas tos 
ligos vyriausiu operacijų dak
taru visoj Amerikoj. Iš prak
tikos .jis buvo pasitraukęs nuo 
1927 m.

WPA pagclba, kaip praneša 
B rook lyno prezidentas Inger
soll, mieste suvesta 35 mylios 
rynų 165-se gatvi 
86 atskiri gatvių
darbai ir pataisyta 15 
kelių, taipgi daug kitų 
nimo ir gerinimo darbų 
ta.

Skubina Baigt Vajų, 
Pradės Kita

bu- 
tar-

Jūdžiai Šeimyniškoj 
Sueigoj

tekoPereitomis kalėdomis 
papulti pas ridgewoodiecius 
Vižlianskus šeimyniškon suei- 
gon, kurioj, apart šeimininkės 
paruoštų vaišių, pasitaikė 
matyt naujovė — judžiai šlu
boje. Mat, jų sūnus Antanas, 
advokatas, savo liuoslaikiu 
myli užsiimti judžių trauki
mu, — esąs jau gerokas “pro- 
dūseris” - mėgėjas, tai mums 
parodė judį iš Pasaulio Pa
rodos vaizdų, šeimyniškų iš
važiavimų, beisbolės lošio ir 
kt. Dar įdomiau, kada jisai 
juos priverčia grįžti atgal — 
eit atbulus. Nuimta ir šios 
sueigėlės dalyviai. V—a.

Pirmutinė Naujų 1940 Metų 
Lietuviška Radio Programa

Unija Pavalgydino 
4,500 Jūrininkų

kalėdomis paruošta 
pietūs ir pavalgy- 

dieną 4,500 jūrinin-

Nacionalės Jūrininkų Uni
jos centras New Yorke, 126 
Eleventh Ave., buvo vienas iš 
smagiausių, jei ne už vis sma
giausia unijistų centras šiomis 
kalėdomis. Jis pasidarė vie
ta ne tik duoklėms sumokėti, 
kaip seniau būdavo, kada re
akcininkai valdė, bet ir vieta 
pasilinksmint, gaut užuojautą, 
užvėją.

Šiomis 
milžiniški 
dinta per
kų-svečių, kurie sustoję šiame 
porte, taipgi ir vietinių be
darbių, kurie su pradžia karo 
buvo išmesti ant kranto iš lai
vų, pervestų kitoms šalims 
arba sulaikytų nuo kursavimo 
po to, kaip J. V. oficialai at
šaukė embargo.

Pietus paruošė unijos mote
rų pagelbinė ir moterų laivuo
se patarnautojų organizacija. 
Juose dalyvavo kartu su 
reiviais unijos prezidentas 
seph Curran ir grupė kitų 
mių unijos viršininkų.

j li
jo-

Sutikit Naujus Metus 
su Aido Choru

, atlikta 
grindimo 

myliu

at 1 i k-

Gražiai Parėmė 
Komunistus

tikėta, kadangi 
daug kas išvyksta

Pereito sekmadienio vakarą, 
nežiūrint švenčių sezono, su
sirinko gražus būrys svečių- 
viešnių į komunistų dviejų 
kuopų bendrai rengtą bankie- 
tą, “Laisvės” salėm Tikreny
bėj, svečių suėjo dikčiai dai
giau, negu iš anksto buvo nu
matyta ir 
šventėmis
kitur, daug kas turi pas sa
ve svečių šeimyniškoms suei
goms. Tūliems, vėliau pribu
vusiems, prisiėjo laukti kė
džių ir gal būt nedaugiausia 
valgyt gavo, nes iš karto gau
siai turėtosios vaišės tūlos jau 
buvįo išsibaigusios, kitų ma
žai Hkę-r- Malonės atleist, jei 
kam buvo nedatekliaus.

Rengėjai dėkingi visiem pa- 
rėmusiem atsilankymu, taipgi 
dovanomis — maistu ir gėri
mais. Veikiausia komisija vė
liau paskelbs dovanų davėjus.

L. K. N.

Komunistų sekcijos lenkty- 
niuoja užbaigt dabar vedamą 
partijai ir spaudai auklei fi
nansų vajų, kad rimtai paimt 
Komunistų Pilietinėms Tei
sėms Gint fondo vajų. Tas 
fondas, dėka gerų simpatikų 
ir dalies pačių partijiečių pa
stangoms, jau yra peršokęs 
per pusę originaliai nustaty
tos sumos — $100,000. Tiek 
buvo numatyta esant reikalin
ga turėt kaucijų fonde dar 
pat pradžioje, tuoj po Brow
der i o arešto.

Komunistai dabar dės pa
stangas sukelt ir perviršyt ori- 
ginalę .sumą, kadangi dabar 
yra areštuota daugiau komu
nistų ir lų visų kaucijos, taip
gi gynimas lėšuos daugiau, 
negu būtų reikėję vieno gy
nimui. Komunistai atsišaukė į 
visus geruosius partijos rėmė
jus dar kartą suremti pečiais 
ir padėti sėkmingai baigti abu 
vajus. L. K. N.

Mirė Buvęs Teisėjas
John F. O’Brien, 65 m., bu

vęs New Yorko Apeliacijų 
Teismo bendradarbiu teisėju, 
mirė širdies liga. Teisėju jis 
buvo paskirtas per Alf. E. 
Smith’ą, 1927 m., 14-kos me
tų terminui ir buvo atsistaty
dinęs tik prieš porą savaičių.

Aidas Prisirengęs 
Koncertui

Brooklyno Aido Choras jau 
gerai prisirengė išpildyti savo 
koncertą, kuris įvyks sekmadie
nį, 14 d. sausio mėn., 1940 m., 
Labor Lyceum svetainėj.

Programoj dalyvaus vyrų 
kvartetas, Pranas Pakalniškis, 
Aldona Klimaitė, Aldona Žilins
kaitė, Stygų Orkestrą, Aidbal- 
siai ii* Aido Choras.

Aido Choras dalyvaus du kar
tu programoj: pirmu kartu ati
dalys koncertą su keliomis nau
jomis (liaudies) dainomis. An
trą kartą padainuos dainų (me
mory songs) iš operečių, ku
rias jis davė-pildė keli metai 
atgal.

Choro rėmėjai ir draugai — 
neužmirškite apie šią programą 
—bet nusipirkite bilietus iš an
ksto, nes turėsite progą gauti 
bilietus geroms vietoms. Bilie
tai jau parsiduoda po 75c už 
“reserved” vietas ir 50c už pa
prastas. Galima gauti bilietus 
nuo choro narių arba “Laisvės” 
raštinėj.

Laivas Cameronia pribuvo 
New Yorko portan su 70 ke
leivių, iš jų 6 amerikonai, ap
siginklavęs kanuolėmis.

i Kalėdų Šventėms!
Duokite Dovanas Tinkančias Visiems

35 Kalėdoms arba Naujiems Metams tinkamiausių dova- 
W nu galima gauti LIETUVIŠKAM MONOPOLY

M Iš tūkstančio rūšių degtinių ir vynų
rekomenduojame mūsų “specials”:

® Old Stock, Rye, 2% meti; senumo, kvorta $1.55
1.70
1.89

Saldus vynas, Port Sherry ir Muscatel, gal. 1.25
| Republic Liquor Store
W 415-17 Keap Str. Arli Grand Str.

Tel. Ev. 7-2089 I ic. L72

j 2'/z melų senumo, kvorta

Į 4 meti; senumo, kvorta

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

Motery Apšvietos Kliubas 
Gražiai Atsižymėjo

Ateinantį pirmadienį, sau
sio mėn. 1 d., 8:15 vai. va
kare, iš radio stoties WCNWi 
(1500 kc.), Lietuvių Radio 
Draugija perduos specialę 
programą. Sveikinimai saviš
kiam, pažįstamiem, giminėm 
priimami L. R. D. ofise, 
Grand St., Brooklyne. 

*Šį ketvirtadienį L. R. D. 
zikalės protrramos dali iš
ties WCNW išpildys C. Y. A. 
Lietuvos Dainos Ansamblis, 
vadovaujamas p-lės V. Tam- 
kiūtės.

L. R. D. Anaunseris
Vyt. Uba'revičius.

495

mu- 
sto-

Įkaitinti Plėšime
Joseph C. Gallup, 43 

buvęs Jamaica advokatas, 
.Charles Rozea, 36 m., įkaitinti 
buvę nariais gaujos, kurios 
keli asmenys įsibriovė teisėjo 
Charles W. Froessel raštinėn 
Jamaicoj, 1936 m., ir iš sau
giosios šėpos išplėšę $40,000 
vertės bondsų ir kitų vertybių. 
Jie sulaikyti po $50,000 ir po 
$100,000 kaucijos. Kvotime 
kaliais neprisipažinę.

m., 
ir

Inžinierius Dingęs
Jieškoma inžinieriaus H. J. 

Blanton, kuris, sakoma, mis
teriškai dingęs po baliavojimo 
Bankjerių Kliube pereito 
penktadienio vakarą. Pirma
dienio rytą krautuvininkė 
moteriškė už tūlą troko vai
ruotoją pašaukus inžinieriaus 
šeimą pranešt, kad trokmanas 
radęs dingusio inžinieriaus pi
niginę prie 631 Broadway, N. 
Y. Pas jį nuvykus, jis pinigi
nę su dokumentais ir $189 če- 

• kiu atidavė, bet apie dingusį 
nieko pasakyt negalėjęs.

NorSdamas atmušt 3 plėši
kus, W. Quinlaw, 30 .metų, 
pašautas Clinton Restaurane, 
5 Columbus Ave., N. Y. Jie 
išsinešė $20.

Naujiems Metams sutikti Ai
do Choras turės smagų vakarą 
gruodžio 31-mą, “Laisvės” sa
lėj, 419 Lorimer St., Brooklyiįe. 
Šauni orkestrą šokiams, taipgi 
bus įvalias gerų užkandžių ir 
gėrimų, norinti pasivaišint, ga
lės vaišių užsisakyt ant vietos.1 
Įžanga tik 40 centų. C. D.

Skelbia Šaunią Pramogą
“New glasses, 

pažangus 
skelbia Naujų Metų lauktuvių 
balių Royal Windsor patalpo
se, 69 W. 66th St., N. Y. Bi
lietai jau gaunami Darb. Kny
gynuose. Iš anksto perkant 
75c., prie durų—90c. Skait
lingų svečių būryje tikisi 
rėt 
mų

žymiausis 
žurnalas- Amerikoj, 

aujų Metu lauktuvių

ir plunksnos, scenos ir 
žvaigždžių.

Lankėsi “Laisvėje”

tu- 
fil-

Pereitą trečiadienį aplankė 
“Laisvės” ir .LDS įstaigas 
draugų F. Bloznelių šeima—• 
tėvai ir jauniausias sūnus—iš 
Catskill, N. Y., kur kalnuose 
jie turi gražų ūkį. Apsistojo 
porai dienų svečiuose pas 
Brooklyne gyvenantį sūnų, 94 
Havemeyer St. Atvykę Atlikt 
kai kuriuos reikalus ir apsi
lankyt brooklyniečiuose, ka
dangi jie čionai seniau ilgai 
gyvenę, turi daug pažįstamų 
ir draugų.

Auto Nelaimėse I Žuvo, 
4 Sužeista

m., 
su- 
už-

311

Nicholas Cassano, 36 
254 Gold St., pavojingai 
žeistas auto nelaimėj. Jį 
gavęs autoistas pabėgo.

Gustave Schier, 60 m.,
E. 80th St., N. Y., užgautas 
mašina netoli savo namų, mirė 
kalėdų rytą.

Susidūrus gaisragesių veži
mui su mašina prie St. Marks 
ir Classon Avės, sužeista gais- 
ragesis J. Cooperman, taipgi 
kitos mašinos vairuotoja Mary 
Friedman ir jos draugė M. 
Remser. Gaisragesių vežimas 
atsidūrė krautuvėj.

Mokytojai Ruošėsi Padaryti 
“Surpryzą” Vaikams, Bet 
Moterys Padare “Surpry- 

zą” Mokytojams
Artinantis Kalėdoms, Atei

ties žiedo Vaikų Mokyklėlės 
mokytojai ruošėsi padaryti 
“surpryzą” vaikams; bet čia 
iie pasitaria su Moterų Ap
švietos Kliubo narėmis, kurios 
pasižada šiam darbe pagel
bėt. Gerai...

Bet kada atėjo ta “surpry- 
zo” valanda, baigė vaikai sa
vo pamokas, tuomet įmaršuo- 
ja į mokyklą viena iš veiklių
jų kliubo narių su glėbiu do
vanų, bet ne vaikams, ale mo
kytojams; apdovanoja gražio
mis dovanomis: P.- Baranaus
ką, muzikos mokytoją Aldo
ną Žilinskaitę ir L. Kavaliaus
kaitę. Mokytojas ir mokyto
jos džiaugiasi dovanomis ir 
taria labai žemai ačiū Moterų 
Apšvietos Kliubui! Beje, P. 
Baranauską dar apdovanojo 
jo klasės mokinės.

Bet tai ne viskas. Moterys 
suruošė gražų balių ir moki
niams; mokiniai sočiai paval
gydinta, pagirdyta ir ant ga
lo J. Ormanas parodė gražią 
komediją krutamuose paveiks
luose.

Šiuo tarpu šią mokyklėlę 
lanko apie 40 mokinių; dau
gelis yra gabių mokinių-ber- 
naičių, o dar daugiau mer
gaičių ; tikimasi, kad ne už 
ilgo turėsime iš šių mokinių 
jaunų lietuvių veikėjų. Kai 
kuriems iš jų yra lemta būti 
mokytojais, knygvedėmis, mu
zikos mylėtojais ar kitokiais 
profesionalais.

Mokytojas.

Vėl 1 Žuvo Gengsteriy Kare
James Cangro, buvęs smul

kus lioterijų viršininkas, ka
daise turėjęs ryšius su Dutch 
Schultzo gauja, rastas pa
smaugtas dratu ir išmestas 
tuščiam lote, Bronxe. Jis bu
vęs areštuotas ant tos gaujos 
padarytose ablavose 1935 m., 
bet buvo išteisintas.

Baltakalnieriai darbininkai 
ir studentai greičiausia pasi
duodą džiovai, kaip parodę

katos Sąjungos vesti tyrimai

PAJIEŠKOJIMAI
P.a j ieškau savo pusbrolio Jono 

Puszczus. Lietuvoj buvo kriaučius iš 
amato. Paeina iš Kauno rėdybos, 
Lūkės parapijos, vienkiemio Girlau- 
kio, apskričio Šiaulių. (Gal Telšių). 
Atvyko Amerikon 1906-07 metais. 
Prašau jo paties atsišaukti, arba kas 
žinote, malonėkite man pranešti jo 
antrašą. Būsiu dėkinga. Z. Norvai
šaitė (Norwaisz), 1818 Q Street, 
Bakersfield, California. (304-309)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill po nume

riu 234 Cleveland St., East New 
Yorke. $50.00 rondos j mėnesį. Vie
ta' garu šildoma, karštas vanduo, 
yra 2 Bowling Alleys. Leastas ant 5 
metų. Taipgi parsiduoda 3 kamba
rių rakandai po num. 246 Seigel St., 
Brooklyn, N. Y. Apt. 18. Kambarius 
gali ir išsinuomuoti. Renda $19.50 
į mėnesį, garu šildomi, karštas van
duo, vanas, langai j saulę. Parduodu 
ir automobilių ir 68 case’sus degti
nės, 3% metų senumo. Viskas par
siduoda pigiai, nes išvažiuoju j kitą 
valstiją. Prašau greitai atsiliepti, 
nes čia yra gera proga, galite ir at
skirai pirkti. Šaukite telefonu: Ap
plegate 7-9718. (303-305)

Sveikata Ligoniams

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Open Day and Night

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 GENTS’ DAYS

pavienių 
padarau 
krajavus 
paveiks- 
su ame-

Rei-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir

Iš senų 
s lūs i r 
B n a u jus 
Jį sudarau
■ rikoniškais.
S kalui esant ir
■ padidinu tokio 
fį dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kainp. Broadway512

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių, žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

dėlko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai Europos laivy
nų ir orlaivynų, kurie dabar daly
vauja mūšiuose; jų kelių toliai ir tt. 
Tas viskas parodoma spalvuotu žem- 
lapiu. Kaina 35c, 3 setai už $1.00.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

Spencerport, N. Y.

Dr. B. Bagdasaroff
200—2nd Ave., tarpe 12 ir 13 Sts.

Valandos: 11-1; 5-8; Ncdėlioj: 11-1 
New York City

Staigios ir chroniškos kraujo ir odos 
ligos gydomos.

Daroma Kraujo ir Šlapimo Tyrimų
Tel. Algonquin 4-8294

Turime didelį pasirinkimą vynų, degtinių 
ir konjakų švenčių vaišėms.

LIETUVOS VALSTYBINĖ DEGTINĖ

i 245 Graham Ave. Brooklyn, N. Y.
Kampas Maujer Street jpfr

'V .qg ...........................— ------------------- -------

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.

Telefoną* EVergreen 7-1661

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvi 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke 
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers

Siunčiame duoną per paštą f kitus miestus, specialiai 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn. N V

Cake, Stollen 
ir Jelly Roll* 
greitai pristato 
svori ir kaina*

Vincas J. Daunora

DAUNORO M-I-L-T-O-L nuramina 
karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—ŠALČIO

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai

SKELBKITES “LAISVĖJE




