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Darbininkai Visų Šalty, 
Vienykitės! JOs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežiu*, o IJlaimėsitO, 
Pasaulį!

kai giriasi, kad tai jie įkūrę 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koj ir jį “išauklėję.”

Tiems pagyrams atsako F. 
Ž i vatas “Naujienose”:

“...Visi žinome, kad SLA 
sumanytoju buvo... Jonas šliu
pas. Jis ne tik sumanė SLA, 
ale ir organizavo su Pijušu Pa
sėdai. Ir abudu tuo laiku bu
vo socialistai, ir dargi karšti 
tos idėjos pasekėjai.”

O kaip “tautietiškiausi” tauti
ninkai kartais pasidarbuodavo 
Susivienijimui, matome iš ži- 
vato paduodamų skaitlinių (19- 
10-11 metais) :

“Na, ir kas tada atsitiko 
su SLA? Iš 11,700 narių per 
metus p. Damijonaičio val- 

... dymo paliko tik 2,900 narių, 
ir tai nepilnai.”
Tautininkai su Damijonaičiu 

priekyje tada masiniai suspen
davo bei šlavė laukan socialis
tinius ir šiaip pažangesnius na
rius, reikalavusius šiokių tokių 
demokratijos teisių organizaci
joj.

Ir dar, turbūt, niekas neuž
miršo kur kas vėlesnio SLA 
skaldymo, kurį įvykdė Gegužis 
m kitais tautininkų vadais ir 

iris privedė prie Lietuvių 
arbininkų Susivienijimo įsikū- 
mo.
O dabar tie ponai giriasi se- 

ojo Susivienijimo “tvėrėjais” 
ir “kūrėjais,” kad tik užblo- 
fint narius prieš pažangiuosius 
kandidatus į SLA 
Tarybą.

Pildomąją

kaip giliai 
darbininkų

Visiems žinoma, 
Leninas pasitikėjo 
klasės pamatiniu revoliucingu
mu. “Naujienų” Grigaitis gi 
dabar ištraukė kokio ten B. L. 
GbrevO “atsiminimus,” anot ku
rių “Leninas buvo 
vieną savarankišką 
organizaciją! ”

Grigaitis tokiais 
tais” stengiasi nugąsdinti socia
listinius darbininkus, kad neitų 
į jokį bendrą frontą su komu
nistais, idant šie “neprarytų so
cialistų.”

Bet socialistai, kurie jau su
ėjo į vieną frontą, bus geriausi 
liudytojai fakto, kad komunis
tai nedaro ir nedarys jokio pa
sikėsinimo ant socialistų orga
nizacijų savarankiškumo bend
rame fronte.

prieš kiek- 
darbininkų

autorite-

Kunigų “Draugas” aprauda 
vargus “2,000,000 pabėgėlių” 
rusų caristų, kariavusių prieš 
Sovietus. Daug jų esą Turki
joj, o “tuos pabėgėlius,—kaip 
‘draugas’ pabrėžia,—turkai grą
žina atgal, kur tie nelaimingie
ji be pasigailėjimo šaudomi.”

Tai yra kalėdinis klerikalų 
laikraščio melas. Nes Sovietai 
nešaudo jokių grįžtančių pabė
gėlių, kurie pasižada būti 
rais piliečiais ir atsisako 
kovos prieš darbo žmonių

do- 
nuo 
vai-

Bet “Draugas” niekad nepri
simena apie Austrijos klerikalų 
fašistų režimą, kuris iškorę ge
riausius darbininkų vadus bei 
užkimšo jais kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas.

Naziai Išleis tik 100 Žydų 
į Palestiną 1936 Metais
.BERLYNAS. — Hitleri
ninkai norėtų, kad visi žy
dai išsikraustytų kur iš Vo
kietijos; bet išvažiuojan
tiems žydams reikia pripa
žint teisę pasiimt šiek tiek 
linigų, o pinigų išvežimas 
ai nesveikas naziam daly- 
is. Todėl Hitlerio valdžia 
>36 m. teleis tik šimtui žy- 
1 su $5,000 iš viso važiuot 
Vokietijos į Palestiną.
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13,000 Chinų Studentą 
Atmuša Kariuomene
KAIFENG, Honan, Chini- 

ja. — Trylika tūkstančių 
chinų studentų ir studenčių 
užpuolė ir užėmė vietinę 
gelžkelio stotį, atmušė kar
eivius, bandžiusius išblaš
kyt studentus, ir susėdo į 
traukinius, r e i k a laudami, 
kad juos vežtų į Chinijos 
fašistų valdžios sostinę 
Nankingą. Jie pasiryžę ten 
nuvykti ir protestuoti, kad 
Chiang Kai-sheko valdžia 
neveja Japonijos laukan iš

Japonija su išdavi kais 
chinų generolais jau paskel
bė Chinijos šiaurines pro
vincijas Hopei ir Chaharą 
“savivaldišku” kraštu, ne
priklausomu nuo Chinijos.

Bekeliaujant studentų ar
mijai į Kaifengą, du jų su
šalo. Pavojingoj padėtyj 
randasi 100 studentų, kurie 
per šalčius ir sniegynus pės
ti maršuoja į Nankingą.

Studentams užėmus Kai- 
fengo gelžkelio stotį, chinai 
gyventojai nešė jiems mais
to.

Forgler Išmestas Iš 
Vokiečią Kompartijos

M A SKVA. — Vokietijos 
Komunistų Partija išmetė iš 
savo eilių Ernstą Torglerį, 
kaip išdaviką. Torgler bu
vo areštuotas ryšyj su Rei
chstago (seimo) rūmo pade
gimu, bet kalėjime naziai 
davė jam visokias lengva
tas ir pagaliaus jį paliuosa- 
vo. Tuo tarpu jie kankina 
didvyrišką komunistų vadą 
Ernstą Thaelmanną ir dau
gybe revoliucinių darbinin
kų klasės karžygių.

Dabar Torgler išvien su 
fašiste Maria Reese rašo 
kokią ten knygą.

Išdavikės Marės Reese 
Istorija

Maria Reese ilgai buvo 
narė Vokietijos Socialdemo
kratų Partijos. Pipn Hitle
riui atėjus į galią, jinai įsto
jo į Komunistų Partiją. Iš 
komunistų tarpo ji buvo iš
mesta už talkininkavimą 
Hitleriui ir už revoliucinių 
darbininkų įdavinėjimą.

Išbraukta iš Kom. Parti
jos, Maria Reese tuo jaus 
nuėjo pas trockistus. Pats 
Trockis tada parašė įvadą 
jos brošiūrai, kur jinai ata
kavo stalinizmą. Trockis 
ten išplūdo Vokietijos Ko
munistų Partija, o išdavikę 
Mariją Reese jis kėlė į pa
danges, kaipo revoliucionie
rę.

Vos praėjo pora mėnesiu 
po Trockio išgarbinimui 
Marijos Reese, o jinai jau 
sakė nėr hitlerininkų radio 
prakalbas, ragindama Ruhr 
krašto gyventojus balsuot 
už sugrįžimą prie naziu Vo
kietijos. Ji per radio keikė 
Sovietus ir gyrė Hitlerio re
žimą.

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Gruodžio (Dec.) 31, 1935 Pavienio Numerio Kama 3c.

LIAUDIES MONGOLIJA TIKISI PARAMOS IŠ
SOVIETU ATSILAIKYTI PRIEŠ JAPONUS

MASKVA. — Išlaukinės 
Mongolijos Liaudies Respu
blikos ministeris pirminin
kas Gen-dun, atsilankęs čia 
su kitais savo valdžios na
riais, protestuoja, kad Japo- 
nija-Manchukuo daro įsiver
žimus per sieną į jų šalį. 
Gen-dun nurodo, kad Japo
nija nori padaryt iš Liau
dies Mongolijos “antrą 
Manchukuo,” kur viešpatau
tų japonų imperialistai.

Gen-dun sako, jeigu Japo
nija užimtų Išlaukinę Mon
goliją, tai lengva japonam 
būtų prisiruošt karu užpult

Sovietų Sąjungą ir toliau 
atakuot Chiniją. Bet išlau
kinės Mongolijos žmonės 
“visi yra pasiryžę geriau 
kovoj mirti,” o ne pasiduoti 
Japonijai, kaip pareiškė 
Liaudiškos Mpngolijos mi- 

“Mes
Liaudiškos Mpngolij 
nisteris pirmininkas, 
tikimės, kad Sovietų Rusi
ja mus parems, jeigu bus 
padaryta kariškas įsiverži
mas į mūsų šalį,” tarė jis, 
taip pat išreikšdamas viltį, 
kad ir kitos Šalys parodys 
prijautimo ir suteiks para
mos Išlaukinei Mongolijai 
atsilaikyti prieš Japoniją.

HITLERIS PRENUMERATOS KNYGELĖMIS VARU
VERČIA SKAITYTI NAZIU LAIKRAŠČIUS

BERLYNAS. — Hitlerio 
laikraščiai “Voelkischer Be- 
obachter” ir “Angriff” išlei
do knygeles, į kurias bus 
nuo sausio 1 d. lipdoma žen
kleliai (stampos) parody
mui, ar yra kas tų laikraš
čių skaitytojas ir kiek yra 
užsimokėjęs už prenumera
tą. , '

Pranešime apie, tas kny
geles minimų laikraščiu lei
dėjas Hitleris sako, kad jos 
tarnaus kaip liudijimas, kas 
yra ištikimas “nacionaliam 
socializmui” (fašizmui) ir 
seka jo mintį, o kas ne.

Tai yra prievartiškas bū
das prispirt gyventojus 
skaityt nazių spaudą.

Įsakyta, kad visi valdinin
kai būtinai turi užsirašyt 
“Voelkischer Beobachterį.” 
Visiems mokytojams taipgi 
paliepta, kad užprenume
ruotų tą laikraštį savom 
mokykloms.

Nazių laikraščiai yra to
kie neįdomūs fašistinės pro
pagandos šlamštai, kad tik 
per prievartą hitlerininkai 
tegali palaikyt jų cirkuliaci
ją-

Juoda Uruguay Politika prieš Sovietus
MASKVA. — Sovietų vy

riausybės organas “kvies
ti ja” gruodžio 29 d. rašė, 

; kad Uruguayans valdžia 
Pietų Amerikoj bruko So
vietams pirkti kelis šimtus 
tonų sūrio, o jeigu nepirks, 
tai grasino nutraukt diplo
matinius ryšius tarp Uru
guayans ir Sovietų. Sovie
tai atmetė tokį bandomos 
prievartos biznį; tad Uru- 
guayus ir nutraukė ryšius 
su Sovietais.

“Pravda,” Sovietų Komu
nistu Partijos organas, ra
šo, kad Brazilija ir kitos 
Pietų Amerikos šalys darė 
spaudimo Uruguay ui, kad

Bombomis Nukreipia 
Šalin Ugniakalnio Lavą

HILO, Hawaii.— Ameri
kos kariniai lėktuvai nume
tė šešis tonus bombų, norė
dami nukreipt Mauna Loa 
ugniakalnio lavos plauki
mą nuo upės, iš kurios Hi
lo miestas gauna 
denį.

Gruodžio 29 d. 
mais žėruojanti, 
lava apsistojo už
nuo tos upės ir krypsta į ki
tą pusę, kur orlaivių bom
bomis buvo bandoma pra
mušti naują lavai vagą.

sau van-

praneši- 
verdanti
3 mylių

Metai XXV, Dienraščio XVII

Linkėjimai Draugams 
Su Naujais Metais
Visiems mūsų skaityto

jams, “Laisvės” platinto
jams, bendradarbiams ir 
veikėjams linkime laimin
giausių Naujų Metų!

“Laisvės” Redakcija ir 
Administracija!

Studentą Suvažiavimas 
Išstoja prieš Karą

COLUMBUS, Ohio.— Ko- 
legijų ir vidurinių mokyklų 
studentų suvažiavime daly
vauja virš 500 delegatų. Iš 
pradžios Nacionalė Studen
tų Sąjunga ir Studentų In
dustrinės Demokratijos Są
junga laikė atskirus posė- 

į džius. Paskui milžiniška bal- 
isų dauguma nusprendė su
sivienyti.

Hearsto fašistinis “New 
York Journal” gruodžio 30 
d. pirmąją studentų organi
zaciją apšaukia komunisti
ne, o antrąją socialistine ir 
smerkia suvažiavimą už pri
imtą rezoliuciją prieš karą.

“Journalo” pranešimu, 
studentai priėmė vadinamą 
“Oxfordo prižadą 244 bal
sais prieš 49,” kad jie prie
šinsis visokiam karui, “ko
kį tik1 paskelbs1 Jungtinių 
Valstijų valdžia.”

NUO

27 d. 
Susi
rašo,

Ethiopai Veja Italus 
Tolyn Atgal, Nežiū

rint Jų Nuodų BombS
Anglijos-Hitlerio Sumoksiąs 
Prieš Portugalijos Kolonijas

SKUNDAS TAUTŲ LY 
GAI PRIEŠ ITALŲ 

NUODUS
GENEVA, Gruodžio 30.- 

Ethiopijos vyriausybė at
siuntė Tautų Lygai notą, 
kurioje protestuoja, }cąd 
italai mėto nuodingų dujų 
bombas ant ethiopų šiauri
niame fronte.

ADDIS ABABA, Grųpįb 
30.— Ethiopai, komanduo
jami kunigaikščio Seyoump, 
yra pasiryžę atimt iš italų 
Makale miestą. Ethiopai, 
užėmę Abbi Addi, senąją 
Tigro provincijos sostinę, 
atakuoja italus šiaurėje nuo 
tos pozicijos. Yra priversti 
trauktis atgal ir pašauktie? 

it a • Iii italų atsargos kareiviai Negry Apsigynimas ' su kanuolėmis ir kulkasvai-

LONDON. — Nesiliauja 
kalbos, kad Anglijos val
džia veda slaptus pasitari
mus su Hitleriu delei kolo
nijų Vokietijai. Anglija 
planuoja “atpirkti” bei at
plėšti tūlas kolonijas nuo 
Portugalijos ir pasidalinti 
jomis su Vokietija. Apie su
grąžinimą Vokietijai kolo
nijų, kurias pasiėmė Angli
ja Afrikoj po pasaulinio ka
ro, tačiaus, Anglų politikie
riai nenori nei girdėt.

Suvienytas Sctottsboro

NEW YORK.— Drūčiai 
tapo sustiprintas apgyni
mas devynių negrų Scotts-

džiais.
Italų lėktuvai kulkasvai- 

džių ugnim atakavo tris 
ethiopų kaimus.

privertus jį taip padaryt.
Uruguayans valdžia, nu

traukdama santikius su So
vietais, paskelbė, būk Sovie
tų atstovybė Uruguayuj 
kursčius ir finansavus re
voliucinius sukilimus Pieti
nėj Amerikoj.

Sovietai atmuša tą melą 
ir rengiasi duot skundą 
Tautų Lygai prieš tokį U- 
ruguajaus prasimanvmą. 
Sovietai reikalaus, kad Uru
guay Tautų Lygoj parody- Sąjungoj stebėtinai augštai 
tų faktus, kas liečia įtari
mą, būk Sovietai per savo 
atstovybe Uruguayuj kur
stę revoliucijas.

AUKSAS—VAISTAS 
REUMATIZMO

CHICAGO, Gruod. 
—Amerikos Gydytojų 
vienijimo Žurnalas
kad aukso skiedinys yra 
vienas iš geriausiu vaistų 
nuo reumatizmo. Įšmirkš- 
čiant aukso su tam tikru 
aliejum į kraują, duodama 
greita pagelba reumatikui, 
kuriam negelbėjo kiti vais
tai.

Vodkos Gėrimas Pusiau 
Nupuolė Sovietuose
MASKVA.— New Yorko 

Times korespondentas Wal
ter Duranty gruodžio 29 d. i 
iš čia pranešė, kad Sovietų

Naziai prieš Franci jos 
Taiką su Sovietais

BERLYNAS. — Visi Vo
kietijos fašistų laikraščiai 
gruodžio 29 d. atžymėjo, 
kad Franci jos valdžia, gir
di, pati sau prieštarauja, no
rėdama taikos su Vokietija 
ir sykiu palaikydama tarp- 
savines pagelbos sutartį su 
Sovietų Sąjunga.

TRENTON, N. J.— New 
Jersey valstiios gubernato
rius H. G. Hoffman sako, 
kad jis neturįs teises dova
not gyvybę B. R. Haupt- 
mannui,' nusmerktam mirti 
už lakūno Lindbergho vaiko 
pavogimą ir nužudymą.

pakilo visokia gamyba, pra
dedant nuo kaliošų ir bai
giant traukinių garvežiais, 
ir nupuolė tiktai degtinės 
gaminimas.

Kur 1913 metais Rusijoj 
išeidavo po 8 kvortas išge
riamos degtinės per metus 
kiekvienam abelnai, dabar 
teišeina tik po pusketvirtos 
kvortos;

Walter Duranty sako, 
kad žmonės paprastai sten
giasi paskandint degtinėje 
savo nelaimes. Taigi Sovie
tuose žmonės dabar jaučia
si antra tiek laimingesni, 
negu carinėj Rusijoj, nes 
jie sunaudoja tik apie pusę 
tiek degtinės.

Lyginti su 1913 m., degti
nės dirbimas Sovietuose 
nupuolė virš 42 nuošimčiais, 
nors dabar šalyje yra 40 
milionų daugiau gyventojų. 
Bet dar pusė dabartinės 
degtinės yra sunaudojama 
dirbtinos gumos gaminimui.

boro jaunuolių, prieš ku-1 Ethiopai stumia italus ai
riuos panaujintas teismas 
prasidės sausio 13 d. po 
naujų metų. Jiems apginti 
susijungė Nacionalis Susi
vienijimas Negrų Tautai 
Kelti, Methodistų Bažny
čios Socialės Tarnybos Or
ganizacija, Amerikos Pilie
tinių Laisvių Sąjunga, Tarp
tautinis Darbininkų Apsi
gynimas ir Industrinės De
mokratijos Lyga.

Šalies Augščiausias Teis
mas, kaip žinoma, panaiki
no Alabamos valstijoj iš
neštus mirties nuospren
džius prieš tuos nieko ne
kaltus jaunuolius, pasirem
damas tuom, kad į grand 
džiures bylose prieš juos 
nebuvo įleidžiamas nei vie
nas negras. Todėl jų byla 
tapo sugrąžinta išnaujo tar
dyt Alabamos valstijoj.

gal Takkaze upės fronte.
GABRIDARE, Ethiopija, 

Gruodžio 30.— Italų - karo 
štabas skelbiasi, kad italai 
su tankais ir kulkasvai- 
džiais užpuldami ethiopus 
Saša Beneh, išžudė bei su
žeidė apie 1000 “priešų.”

PARYŽIUS, Gruod. 30.— 
Kairieji seimo atstovai kak 
tina ministerį pirmininką 
La valį, kad jis tik žodžiais 
remia Tautų Lygą, o dar
bais Italiją. „V

Bijo Ethiopų Pergalės

Ethiopai Išvijo Graiką 
Italijos Šnipą

LONDON.— Anglija pri
sibijo, kad ethiopai nesu
muštų ir laukan neišvytų 
italus. Nes ethiopų laimėji
mas savo pavyzdžiu pakur
stytų įvairias pavergtas ko
lonijas sukilti kovon del pa- 
siliuosavimo nuo Anglijos 
imperialistų.

Su-ADDIS ABABA. — 
imtas ir traukiniu į “fran- 
cūzišką” Somalija išvežtas 
graikas Dmitri Kiriakoula- 
kis kaipo Italijos šnipas. Jis 
buvo sėbras kitų dviejų šni
pų, J. Hinterzatzo ir Lad. 
Farago, kurie jau pirmiau 
išvyti iš Ethiopijos.

Plėšikai Nužudė Keturis 
Policininkus

BOGOTA, Colombia. — 
Keturi policininkai užklupo 
plėšikų šaiką, vadovaujamą 
Antonio Cardono. Vienas 
policininkas L. Lopez šovė iš 
revolverio, bet kulka patai
kė kitam policininkui. Įvy
ko sumišimas, kuriuo pasi
naudodami piktadariai nu
dūrė visus tuos policijos na
rius. Trys policininkai ne
turėjo revolverių.

Išlaukinė Mongolija 
Sumuša Japonę Melus
ULAN BATOR, Mongoli- 

i os Liaudies Respublika. — 
Japonų Kwantungo armijos 
štabas paskelbė melą, bak 
Liaudiškos Mongolijos 5Q- 
60 kareivių gruodžio 24. čL 
persimetę per Manchukuo 
sieną ir užpuolę mandžūrų- 
iaponu kariuomenę ties 
Ulan-huduku.

Liaudies Mongčliios vy- 
riausvbė gruodžio 29 d. pa
smerkė tą paskelbimą, kaip 
japonų melą, nes tikrunlbi 
jokie Mongolijos kareiviai 
gruodžio 24 d. nebuvo per
ėję per Manchukuo rubežiu. 
Priešingai, tą dieną japonki- 
mandžurai su dviem armi
jos trokais užpuolė Liaudies 
Mongolijos sienos sargus ir 
bandė įsiveržt iš Manchu
kuo į Mongoliją.
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Juozas O. Sirvydas
Be abejo, miręs Lietuvoj Juozas O. Sir

vydas (kurio tikra pavardė buvo Berno
tas), rąavu laiku Jungtinių Valstijų lietu
viuos suvaidino nemažą rolę. Iškarto jis 
ją vaidino kaipo socialistas, kaipo revo
liucionierius. Tai buvo laikai, kuomet 
steigėsi Lietuvių Socialistų Sąjunga ir 
kuomet ji pradėjo leisti “Kovą.”

Sirvydas buvo “Kovos” redaktorium ir 
skaitėsi revoliuciniu socialistu. Deja, 
“revoliucinis įkaitimas,” galima sakyti, 
Sirvyde laikėsi tik trumpučiu laiku—tuo 
laiku, kuomet Rusijoj virė darbininkų ir 
pavergtų žmonių kovos prieš carizmą. 
Tų- -kovų blieskas labai atsispindėjo ir 
Amerikos lietuviuos. Juo labiau jis atsi
spindėjo del to, jog revoliucinis judėjimas 
buvo apėmęs ir Lietuvą. Juk buvo net 
ir kunigų, kurie skaitėsi revoliucionie
riais.

Bet laimėjus carizmui, prasidėjus re
akcijai Rusijoj ir Lietuvoj, daugelis Šir- 
vydertipo revoliucionierių supliuško, nu
sivylė, nusigando; nebeliko juose darbi
ninkų klase pasitikėjimo; vieni jų patapo 
libei*Alais, o kiti tiesiog sureakcinčjo. Sir
vydas pasirinko liberalo kelią ir juo per 
tūlą laiką ėjo. Bet su Lapkričio Revo- • 
liuęijos prasidėjimu Rusijoj, Sirvydas 
pajuko savo politinį dišelį dešinėn, o su 
192J3 metų perversmu Lietuvoj jis visiš- 
kaiLperėjo fašistų pusėn. Nuo to laiko 
Sirvydas ir buvo atviru fašistu. Jo reda
guojama “Vienybė Lietuvninkų” organa- 

' vo Reakcinei šaikai SLA'Ii- taip senai, 
kaip 1924-1926 metais, “Vienybė” jau at
virai agitavo, kad iš SLA komunistai tu
ri būti metami laukan.

ŽiŪOma, Sirvydo pastangoms ir veiklai 
dėka, fašistinis judėjimas lietuviuos buvo 
sustiprintas ir dėlto, kuomet senis su
grįžo į Lietuvą, tai Smetona apdovanojo 
jį Gedimino ordenu ir pensija.

Prie šitos progos vienas dalykas ten
ka *priminti: tiek Sirvydas, tiek jo bro
lis-Bernotas (buvęs amerikietis, o dabar 
gyvena Lietuvoj), tiek sūnus Vytautas, 
saver* jaunatvėse buvo kairūs, bet kaip 
greit suaugo, taip greit patapo reakcio
nieriais. Bernotas savu laiku buvo Lie
tuvos Komunistų Partijos nariu, o pas- 
kuriš ten tapo išmestas ir nuėjo turbūt 
pas fašistus. Vytautas Sirvydas, kadai
se, smelkėsi prie komunistų (lindo į pa
čią “Laisvę” po slapyvardžiais), o šian
dien. stoja už fašistus.

Sirvydo politinis gyvenimas yra tuo 
negražiu pavyzdžiu, kaip iš kairaus žmo
gaus- pavirsta fašistas, pavirsta priešas 
revoliucinio darbininkų judėjimo.

Pastaruoju laiku, dėka savo silpnai 
sveikatai, Sirvydas nei politikoje, nei li
teratūroje nedalyvavo. Sakoma, jis Lie- 1 

I. tuvoj sutikęs kokių nusivylimų fašis
tinėj tvarkoj.

Su mirtimi Sirvydo, fašistai, aišku, nu
stoja žymaus žmogaus. Darbininkų ju
dėjimas dėl to neturi jokio nuostolio.

raudonojoj sostinėj Minske! Mes mano
me, kad per tą laiką “R, A.” suvaidino 
labai didelę rolę švietime, kultūrinime ir 
organizavime Sovietų Sąjungos lietuvių 
valstiečių, darbininkų, tarnautojų ir ko- 
lektyviečių. Be savo laikraščio lietuviai 
kolektyviečiai nebūtų pasiekę tų laimėji
mų, kuriuos pasiekė.

“R. A.” suvaidino didelę rolę ir tame, 
kad jis plačiai supažindino amerikiečius 
ir kitų kraštų daugybę lietuvių darbo 
žmonių su Sovietų Sąjunga. Jis padarė 
daug draugų ir prietelių Sovietams kapi- 
talistiniuos kraštuos.

Ta proga mes norime pasakyti, kad 
“R. A.” būtų dar geresnis, jei jame tilptų 
mažiau ilgų oficialių dekretų-pareiškimų, 
o daugiau žinių ir straipsnių iš socialis
tinės statybos fronto. Žinoma, dar ge
riau būtų, jei laikraštis būtų didesnis ir 
tuomet galėtų padengti daugiau spragų.

Ilgiausių metų “Raudonajam Artojui!”

‘‘Demokratija
“Naujojoj Gadynėj” (už gruodžio 26 d., 

1935) skaitome sekantį:
šiame “Naujosios Gadynės” numery tu

rėjo tilpti tekstas sutarties del vienybės 
LDD su ALDLD. Po ta sutartim yra para
šai abiejų komisijų narių. »

Tačiaus “N. G.” direktoriai uždraudė re
dakcijai įtalpinti sutarties tekstą šiame nu
mery, vaduodamies tuomi, kad mažuma 
LDD Centro Komiteto nėra parašius savo 
steitmentą tuo reikalu.

Tai yra direktorių įsiveižinias į LDD 
Centro Komitetą ir uždraudimas jam orga
ne pilnai paskelbt suvažiavimo tikslą bei 
dienotvarkį, ką .konstitucija nusako paskelbt 
mėnesiu išanksto.

Didžiumos komisijos nariai prieš tai pro
testuoja.

L. Prūseika,, J. Kuodis.

“N. G.” yra LDD oficialiu organu. 
LDD Centro Komiteto didžiuma (šeši na
riai prieš tris) pasisakė už vienybę ir iš
rinko komisiją iš trijų, Butkaus, Kuo
džio ir Prūseikos, padarymui oficialės 
vienybei sutarties su ALDLD CK Ben
drame abiejų organizacijų komisijų su
sirinkime nuo LDD dalyvavo Kuodis ir 
Prūseika, bet Butkus nedalyvavo. Jis sa
kėsi neturįs laiko. Sutartis buvo pada
ryta. Ji tilpo “Laisvėje,” bet “Naujoji 
Gadynė” (kurią kontroliuoja butkiniai- 
strazdiniai) atsisako sutarties tekstą pa
skelbti. Neskelbia todėl, pasak Prūsei
kos ir Kuodžio, “kad mažuma LDD Cen
tro Komiteto nėra parašius savo steit- 
mentą tuo reikalu.” Ji turėjo laiko tą 
padaryti. Pagaliaus, ką tas turi bendro 
su vienybės dokumentu? Juk ‘mažuma 
priešinga vienybei, tad aišku, kad ji prie
šinga buvo ir bus vienybės dokumentui.

Šis butkinių-strazdinių elgėsis parodo 
jų “demokratiją.” Ilgai jie skelbė, būk 
pas mus tos demokratijos nesą, bet da
bar aišku, kur jos nėra. Didžiuma jiems 
ne didžiuma!

Nauji Žmonės “Naujojoj 
Gadynėj"
kad “Naujosios Gadynės” 
pareigas pradėjo eiti K.

Iškarto Butkus bandė

Laivai, Kurie Prisidėjo Prie Amerikos
Istorijos

judėjimo, 
gilų įspūdį ant 
dienų civilizaci-

drąsių kelionių

Žinios Apie Karą
Tikintieji Žmonės Yra 

Nusistatę prieš Karą
Krikščionių bažnyčioje, Tary

ba Socialio Veikimo dalino tam 
tikras blankas ir reikalavo ti
kinčiųjų atsakyti į visą eilę 
klausimų karo reikale. “Times,” 
22 d. gruodžio, paskelbė, kad iš 
150,487 žmonių tik 8,742 žmo
nės atsakė, kad jie rems bile 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
karą, kiti arba priešingi, arba 
stoja už tam tikras sąlygas. Štai 
pasekmė tų balsavimų:

1) Remti bile Jungt. Valstijų 
karą balsavo 8,742.

2) Remti karą tik tada, kada 
Jungt. Valstijų valdžia išbandys 
visus taikos žygius—59,517 
žmonių.

3) Tik tada remti karą, kada

sinešdinti. Prieš italų submari- 
nus buvo naudota anglą sub
marinų naikintojai.

Karo specialistai suka galvą, * 
kokis tas naujas anglų prie
taisas, kurio pagelba jie suži
nojo, kad jūrose yra italų sub- 
marinai. Abu submarinai bu
vo giliai ir į vandenį įtraukę 
žiūronus.

“Neutralitetas” ir 
Ginklai

I 500 Numerių
Gruodžio mėri. 5 d. “Raudonojo Arto- 

jaus” laida buvo 5-tašiitftine. 500 “R. A.” 
numerių.pasirodė iki tos dienos. Todėl 
minėta proga visa eilė “R. A.” bendra
darbių laikraštį pasveikino.

Mes taipgi prisidedame prie to pasvei- 
■ kinimo mūsų draugų savaitraščiui, išei

nančiam Sovietinėj Baltarusijoj, josios

Pranešama, 
manadžeriaus 
Steponavičius, 
gauti vieną žmogų iš Philadelphijos tom 
pareigom eiti, bet ans atsisakė, kadangi 
jis stoja už vienybę. Tuomet mane pa
imti patersonietį Dulkį, bet ir tas, pasak 
anglų, gavo “cold feet.” Tad galop pa
siėmė Steponavičių.

Redaguoti “N. G.” parsikvietė jie iš 
Chicagos Strazdą, aršų vienybės priešą.

Kuodis, vadinasi, jau pasitraukia. Iš 
spaustuvės jie, sakoma, paleido ir Osval
dą Bagdoną. Pasiliks ten kol kas Prū
seika, kuris, nors oficialiai skaitosi pir
muoju redaktorium, tačiaus negali įtal
pinti laikraštin tos medžiagos, kuri, jo 
maliymu, yra būtina ir reikalinga. Jo 
rankos surištos. Prūseika ir Kuodis ap
šaukiami “išdavikais” todėl, kad jie nori 
komunistinių spėkų vienybės.

Pastarajam “N. G.” numeryj telpa vi
sa eilė LDD kuopų pareiškimų už apvie- 
nijimą komunistinio judėjimo.

i Austrijoj Tcisift 42 Ika- soc^a^stl4 Yra pa-yra jau 12 mėnesių išlaikyti
* _ _ llllAOHninmi L-o 1 -i i ti i v I

fintus Socialistus
VIENA.—Austrijos fašis-

liuosuojami iš kalėjimų ir 
koncentracijos stovyklų, o 
gruodžio 29 d. vėl pranešė,

kalėjime be teismo. Jie bu
vo suimti už socialistinės li-

jog greitai prasidės teismas ^era^ūros skleidimą pernai 
tų valdžia ką tik paskelbė, prieš 42 socialistus, kurie sausio mėnesį.

Šiandien mes visi nustebinti 
kelione milžiniško laivo “Nor
mandie,” bet praeityje buvo 
dramatiškesnių kelionių sker
sai Atlantiką, senai prieš atėji
mą garlaivių.

Amžiuje, kuomet visai nei 
nesvajota apie bevielį telegrafą 
ir radio, maži dvistiebiniai lai
veliai ir žvejų laiveliai jau 
Amerikoje istoriją darė, atneš
dami į šitą šalį drąsius tyrinė
tojus, spekuliantus ir pabėgė
lius nuo tikėjimiškų persekioji
mų iš seno į naują pasaulį.

Amerikos istorijoje gal ge
riausia žinomas laivas yra tri
jų stiebų “Mayflower,” iš 180 
tonų, 97 pėdų ilgio ir 20 pėdų 
pločio, šis “Mayflower” nelai
ko jokių greitumo rekordų, jo 
kelionė iš Southampton, Angli
jos, į Plymouth Rock, Massa
chusetts valstijoj, ėmė net 65 
dienas. Mažas laivelis nešė tik 
102 keleivius, šitas mažas bū
relis tikėjimiškų pabėgėlių iš 
Anglijos buvo branduolis svar
baus kolonizavimo 
kuris paliko 
Amerikos šių 
jos.

Bet daug
skersai Atlantiką anksčiau įvy
ko. Pradžios šitų kelionių už
slėptos istorijos tamsumoje. Per 
amžius seno pasaulio žmonės ti
kėjo, kad anapus Atlantiko guli 
kitas kontinentas. Yra ženklų, 
kad senoviški jūreiviai ištikro 
pasiekė Amerikos krantus ir 
niekad nesuprato svarbumą to 
atradimo. Net 27 B.C. grekas 
jūreivis, vardu Pytheas, sakė, 
kad jis priplaukė prie nežino
mų salų toli į vakarus, kur gy
veno keisčiausi žmonės. Šimt
mečiai vėliaus ispanai galų ga
le įsteigė susinešimus su Nau
jo Pasaulio gyventojais, jie ra
do, kad daugumas iš jų garbino 
barzduotą baltą dievaitį, kurį 
vadino “Quelzalcoatle.” Pagal 
jų pasakų “Quelzalcoatle” pa
ėjo iš “jūrių putų,” ir palik
damas kodeksą žmoniškų įsta
tymų vėl iškeliavo į rytus.

Tarpe 10-to ir 13-to šimtme
čio skandinavų tyrinėtojai pa
siekė Ameriką ir tikėtasi, kad 
jie čionais įsteigė gyvenimo 
vietas. Vardai laivų, ant ku
rių Leif Erickson, Karlsefne ir 
kiti vikingai, atkeliavo, nežino
mi, bet jų eksploracijos pilnai 
istorikų pripažintos, šioje ša
lyje mes turime “Leif Erick
son” paminklus Bostone, Chica- 
goje ir Milwaukee, ir vienas 
Karlsefne paminklas Philadel- 
phijoje. Spalio 9 d. legališka 
šventė keliose valstijose tai yra 
“Leif Erickson” diena;

Sakoma, kad Valijos kara
laitis, vardu Madoc, vokiškas 
jūrų žinovas vardu Martin Be- 
haim, italas Niccolo Zeni, len
kas John iš Kelno (straipsnio 
rašytojas gal klaidą padaręs, 
vertėtų būt “iš KovnO”), ir kiti 

-tyrinėtojai sekė vikingus į 
Amerikos krantus. Bet liko 
italui, Christopher Columbus, 
sūnui audėjo rasti ar atrasti— 
šitą kontinentą ir padaryti jį 
pasaulio turtu.

Trys maži laiveliai “Santa 
Maria”, “Pinta” ir “Nina” su 
laivininkais iš apie šešių tautų, 
atvyko su Columbu. Didžiau
sias laivas “Santa Maria” buvo 
63 pėdų ilgio, 20 pėdų pločio 
ir 150 tonų atstatymo, mažes
nis už “Mayflower”, kuris net 
128 metais vėliaus atvežė pil- 
grimus į Plymouthą.

Istorija jau mums ne sykį 
pranešė, kad, kuomet Colum
bus čia atvyko, jis ištikro ma
nė, kad žemė buvo Indija. Bir
želio mėn. 1497, kitas italas, 
Giovanni Gabotto (John Ca
bot) keliaudamas ant mažes
ne laivelio “Matthew” su 18 
jūreivių pasiekė šiaurių Ame
rikos kontinentą, ir dviejais 
metais vėliaus Amerigo.Ves
pucci sekė Pietų Amerikos 
krantą, sau pasisavindamas 
vardą Naujo Pasaulio.

šimtmetį po Coluįnbo atra-

dimo Amerikos, ispanai ir por
tugalai užpuolė Pietinę ir 
Centralinę Ameriką. Bet kolo
nizavimas žiaunų Amerikos 
prasidėjo tik 17-tame šimtme
tyje, kuomet nekurie perplau- 
kimai skersai Atlantiką pažy
mėjo gadynes Amerikos istori
joje.

1607 m. trys maži plaukioja- 
mi laiveliai “Susan Constant,” 
“Discovery” ir “God Speed” 
atvežė pirmus 105 kolonistus į 
Virginiją. Daugumas iš jų bu
vo subiednieję “ponai-speku- 
liantai,” kurie atvyko bejieško
dami aukso. Maža kolonija 
būtų buvus badu išnaikinta, 
jeigu ne del vadovystės kapi
tono Smith. Jis juos išgelbėjo 
ir įsteigė šių dienų Virginijos 
valstiją—visi turėjo stoti prie 
darbo. “Tas, kuris nedirbs, ne
valgys,” sakė kapitonas Smith. Jungt. Valstijų teritorija bus

Rugsėjo mėn., 1809 m. Henry užpulta, pasisakė 46,448.
Hudson, kapitonas “Half Moon” 
laivo iš 80 tonų atstatymo, tyri
nėjo Atlantikos krantą ir plau- 999' 
kė upe, kuri šiandien nešioja' 
jo vardą. Ir tada holandai pra
dėjo kolonijas.

1625 m. Peter Minuet—vo
kiško, finiško ir švediško paėji
mo nupirko Manhattan Salą 
nuo indijonų už 60 girders, tai 
buvo apie $25. “Naujas Ams
terdamas” kaip New Yorkas 
tomis dienomis buvo vadinamas, 
nuo pat pradžios buvo kosmo
politiška kolonija. Prancūziški 
“waloons” pirmiausia atvyko, 
tada holandai, švedai, finai ir 
vokiečiai, 
nų žydų 
Brazilijos 
les.” Tai 
migracijos į Amerikos koloni
jas.

Amerikos katalikai gerai pa
žįsta vardus “Ark” ir “Dave,” 
nes tie maži laiveliai atvežė į 
Maryland valstiją pirmus 200 i 
katalikų iš Anglijos kovo 23 d., J 
1650.

Kovo mėn., 1638 m. du maži 
laiveliai “The Key of Kalmar” 
ir “The Bird Griffin” privažia
vo prie Delaware upės, atneš
dami būrelį švedų, norvegų, ir 
finų, kurie įsteigė “Naująją 
Švediją” ant Amerikos žemės. 
Vasario mėn., 1634 m., atvyko 
Johan Printz, garsusis guberna
torius “Naujosios Švedijos.” 
“Švedų” koloniją pagriebė ho
landai 1655 m. ir britai nuo ho- 
landų 1664 m.

Garsiausias vokiškas laivas 
buvo “ConcOrd,” kuris atvyko 
į Philadelphiją, spalio 6 d., 
1683 m. po 72 dienų kelionės. 
“Concord” atvežė į Pėnnsylva- 
niją 13 kvakerių ir menonistų 
šeimynų iš Crefeld, Prūsijos. 
Kaip Massachusetts puritonai, 
šitie ir buvo pabėgėliai nuo ti
kėjimiškų persekiojimų. Jų 
garsus vedėjas Franz Daniel 
Pastorius, buvo gal mokyčiau
sias vyras Amerikos kolonijose 
tuom laiku, ir jis buvo puikus 
bendradarbis William Penn’o 
Pennsylvanijos pastatyme. Pir
mas kolonijališkas protestas 
prieš vergiją buvo Pastoriaus 
parašytas. Diena atvykimo 
“Concord,” spalio 6 d., vis ap
vaikščiota šitoje šalyje kaipo 
vokiečių diena.

Rugpjūčio mėn., 1807 m. Ro
bert Fulton’o pirmas laivas 
“Clermont” plaukė prie Hudso- 
no upės, su baime širdyse žmo
nės žiūrėjo į tą stebuklą. Dvy
lika metų vėliaus laivas “Sa
vannah” persikėlė per Atlanti
ką į 26 dienas. Tai prasidėjo 
nauja gadynė vandens transpor- 
tacijoj. Nuo to laiko turime vi
sokias lenktynes didesnių ir 
greitesnių laivų ir šiandien ma
tome milžiniškus laivus, pana
šius į viešbučius, kurie į pen
kias dienas perplaukia Atlanti
ką, ir tas yra ne stebėtinu daik
tu. Bet dideli laivai, lenktyniuo- 
dami per Atlantiką, vis negali 
lygintis su tais mažesniais lai
veliais, kurie prisidėjo prie gar
sios Amerikos istorijos.

PUS.

1654 m. būrelis bied- 
pabėgėlių atvyko iš 
ant laivo “St. Char- 
pradžia žydiškos im-

Roosevelto valdžia pasiskel
bė, kad ji bus griežtai “neutra- 
liška”, jeigu Europoje kils ka
ras ir yra “neutrališkąj' lin
kui Italijos—Ethiopijos karo. 
Bet imperialistų žodžiai yrą ; 
vienas dalykas, o darbai kitas. 
Paprastai, imperialistai kiek-' . 
vieną karą rengia labai didele- » 
je slaptybėje, apgavinedami 
mases. Bet dabar jau ant tiek 
jų reikalai įtempti, kad jiems : 
tas nevyksta.

Washingtono ponai kas metai 
skiria vis didesnes ir didesnes 
pinigų sumas gaminimui gink? 
lų. Prie to nemažai prideda 
dar iš pinigų, skiriamų viešiems 
darbams. Nėra tos savaitės, 
kad nebūtų pagaminta naujas 
viekas, kitas karo laivas. Jų da
bar yra budavojama apie 100. 4 
Vienus baigia, tuojaus jų viėto 
j e naujus pradeda budavoti 
Armiją vis daugiau ginkluoja 
gaminasi orlaivių, tankų, ka 
nuolių, baisesnių nuodingų ga 
zų ir kitų ginklų.

Per 18-ką mėnesių Washing
tono valdžia jau pasigamino ; 
769 karo lėktuvus. Daug jų yra 
baigiama gaminti. Jie yra: 198 
bombininkai, pagaminti Glonn 
L. Martin; Douglas Aircraft 
Corp, ir Boening Aircraft Corp, 
kompanijų. 210 užpuoliifto lėk
tuvai, kuriuos pagamino Nprth- 

■ tikinčiųjų darbininkų tarpe yra rop Corp.; 244 vijimosi lėktu- 
didelis nusistatymas prieš ka- vai, kuriuos gamino ir gamina 
rą, prieš jo organizatorius ir už Consolidated Aircraft Corp.; 
taiką. Juk tik 8,742 balsavo už Severs Seversky Aircraft Corp* 
rėmimą bile karo, tuom pat ir North American Aviation j 
kartu, kaip neremti jokį Ameri- kompanijos; 97 žvalginiai lėk- 
kos karą balsavo net 20,909 
žmonės, šie balsavimai buvo 
atlikti tik keliose valstijose, 
kaip tai Kansas, So. Dakota, 
Colorado, Ohio, Iowa, Oregon, 
Wisconsin, No. Dakota ir Ne
braska.

4) 
stijų

Neremti jokio Jungt. Val- 
karo už tai pasisakė 20,-

Už patapimą Jungt. Vals-5)
tijų Tautų Lygos nariu balsavo 
60,140, o prieš — 77,462.

6) Už palaikymą Kellogo ir 
kitų taikos sutarčių balsavo 
115,066 žmonės, prieš tai tik 
15,996.

7) Už griežtą Amerikos neu
tralitetą, tai yra nesikišimą į 
kitų šalių kivirčius, balsavo 
71,883; prieš tai — 47,496.

8) Už didesnę armiją, karo 
laivyną, oriai vyną ir apsigin
klavimą balsavo 54,646, o prieš 
tai — 73,830 balsų.

9) Už panaikinimą verstino 
kareiviavimo ir militarinio la
vinimo balsavo 85,284, gi prieš 
tai—47,038.

10) Už valdžios kontrolę ant 
amunicijos ir ginklų gamintojų 
paduota 123,644 balsai ir prieš 
—14,406.

į šie balsavimai parodo, kaip ir!

Dardeneliy Svarba
Laike pereito imperialistinio 

karo, 1915 metais, Anglija ir 
Franci j a buvo metę karo jė
gas prieš Dardenelius, kad 
prasilaužus per juos ir atida
rius kelią į Rusiją. Turkai at
mušė anglus ir francūzus. An
glai ir francūzai neteko daug 
kareivių ir kelių didelių karo 
laivų. Po karo, kada Turkija 
buvo sumušta, tai talkininkai 
išreikalavo, kad Dardeneliai 
būtų visoms tautoms atdari, 
kad tvirtumos būtų sunaikinta 
ir turkų kareivių mažai ten 
laikoma.

Dardeneliai yra apie 40 my
lių ilgio ir nuo 1 iki 4 mylių 
pločio. Jie jungia Marmoro ir 
Viduržemines jūras. Dabar 
Turkija vėl reikalauja, kad 
Dardenelius ji galėtų pilnai 
valdyti ir fortifikuoti. Prie to 
reikalauja, kad Rhodes ir ki
tos Italijos valdomos salos, ku
rios pirmiau buvo Turkijos, 
tuojaus būtų jai grąžinamos.

Italy Sumbarinai Veikia
Italija, pagelba submarinų, 

šnipinėja. Anglija atydžiai 
saugo savo karo prieplaukas, 
bet į Maltos prieplauką pasi
nėrę vandenyje paskui Italijos 
žvejų laivą įplaukė du subma- 
rinai. Anglai, pagelba tam tik
rų prietaisų, surado tuos sub- 
marinus. Jie davė įsakymą 
jiems greitai iš prieplaukos iš

tuvai, kurie buvo pagaminti > 
Stearman Aircraft ir Douglas 
Aircraft Corp, ir 18 vežimo oT- 
laivių, kurie pagaminti Douglas » 
Aircraft Korporacijos.

Karo m misteris (sekretorius) 
Dern turi planą, pagal kurį 
kas metai privalo būti paga
minama po 800 naujų karo or
laivių. Jis aiškina, kad kas 
metai iš senesnių 450 sugenda, 
susikulia ir susinešioja, tat prie 
esamo skaičiaus į metus prisi
deda 350 daugiau lėktuvų, jei
gu ir ištikro 450 senesnių su
genda. Dern planas reikalauja 
į metus $70,000,000 orlaivyno 
reikalams. Tą planą pilnai re-1 
mia Rooseveltas ir kiti valdi
ninkai. Taip yra su Amerikos 
“neutralitetu”—greitas karari-
rengimasis.

ŠYPSENOS
Jam Tas Rodos Galima
Girtas ūkininkas važiavo. 

iš karčiamos namon. Jo4cu- 
melaitė, bėgdama pakalnėn, . 
parpuolė ir jokiu būdu ne-ir 
galėjo ar nenorėjo atsikelti- 
Sėdėdamas vežime ir trau
kydamas už vadelių, kaimie
tis sušuko:

“Jeigu jau nenori keltis, 
tain nors pasitrauk man iš 
kelio, nes aš tave suvažine-' 
siu!”

Pradėjo nuo Nagų/
“Žingeidu, kokiu būdu tu 

galėjai tapti žmogėda?” 
klausia misionierius lauki
nio žmogaus.

“Visųpirm pradėjau kau 
džioti sau nagus, o pSlįjf 
jau buvo lengva pripr&n

Surinko J. šilingu;
af.kE -



ihislapis Trečias
Ahfrad., Gruodžio 81/ 1935

Tokiu Buvo LeninasDarbininkė ir Seimininke
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Naują Metą proga reiškiame nuoširdžią padėką 
šio skyriaus bendradarbėms už kooperaciją šį metą 
ir linkime ištvermės tęsti tą darbą ateinantį metą, o 
visoms kitoms pasiryžimo pradėti bendradarbiauti.

Pradedant Naujus Metus, mūsą, širdingiausi linkė
jimai draugėms bendradarbėms, skaitytojoms, veikė
joms ir visoms darbo moterims yra sekami:

Kad visos moterys ir visi vyrai įsitikintą, jog be 
moterą organizuotumo ir dalyvavimo bendram darbe 
negalimas bus laimėjimas didesnių algą dirbantiems, 
pašalpos ir apdraudos bedarbiams, motinoms, sene
liams, ligoniams; taipgi nebus sėkminga, kova prieš 
karą ir fašizmą.

Kad, įsitikinę reikalingume organizuoti moteris, 
energingai imtume budavoti Amerikos Lietuvių, Dar
bininkų Literatūros Draugijos Moterą; kuopas bei 
sistemačiai šaukti moterą susirinkimus ir įsteigti 
moterų mokinimo vakarus, taipgi gautume daugiau
sia moterą nartą į ALDLD šį vają.

Kad visos vargdienės įgautą, pasiryžimo ir narsos 
kovoti už savo laisvę ir mokintis, kaip sėkmingiau 
kovoti. Kad jos tuo tikslu bent kartą į savaitę apleis
tų liuo svorį šią laiką moters kalėjimą—virtuvę—ir 
išeitų mokintis, darbuotis, pakilti.

Kad visi kiti šeimos nartai suteiktą, vergą vergei 
—žmonai, sesutei, dukrai, motinai— žmogaus teises 
šeimoje ir išmoktą patys save aptarnauti moters vei
kimo dienomis.

Kad organizacijos ir lavinimosi keliu susilauktume 
eilės moterų, rašytoją, kalbėtoją, organizatorių, vei
kėjų, kovotoją, ir kad būsiančiuose rytinių ir vidur- 
vakarinių valstijiį, lietuvių, moterą suvažiavimuose 
jau galėtume pasidžiaugti gera pradžia darbo.

Kad taip veikdamos, sykiu su kitatautėmis sesu
tėmis, atliktume didelius darbus sudaryme darbo 
žmonių bendro fronto prieš karą ir fašizmą, tuos ar
šiausius darbo žmonijos priešus, kurie grąso sunai
kinimu visiems darbo žmonėms ir dar didesniu pavergimu 
moterų.

Kad bendro veikimo pagelba mūsą sesutės darba
vietėse iškovotą trumpesnes darbo valandas, žmoniš
kesnes sąlygas ir didesnes algas.

Kad vargšėms bedarbėms iš gautume tinkamesnę 
pašalpą, ją vaikučiams šiltus pietus mokyklose, šva
rius drabužiukus, žaisi avietes bei priežiūros namus 
miestuose ir atostoaoms vasarnamius laukuose.

Žodžiu, linkime visko, kas sumažintą skurdą ir ba
dą, kas panaikintą skurdo pasėkas—ligas ir belai- 
kinę mirtį moterą ir visos šeimynos, kas pralinks
mintų išblyškusius ir ašarotus alkaną vaikučių vei
delius, kas duotą viltį ir ateitį darbo žmonijai, kas 
padėtų pagerinti gyvenimą šiandien ir žengti artyn 
darbo žmonių galutino pasiliuosavimo—Sovietą 
Amerikos.

Kaip Dviejų Kūdikių Motina Užbaigė 
Kolegijos Mokslų

Estelle Freed, pakol buvo 
nevedus, mokinosi Hunter Ko
legijoj, bet jos mokslas buvo 
sutrukdytas, kad ne vienu, tai 
kitu atsitikimu.

Sykį taxi-cab ją parmušė ir 
įlaužė kelį. Ji išbuvo apie 

ir pusę mėnesių ligoni-
Nors ant lazdų eidama,

Netru-

sūnaus.
tada, negalėdama 

eiti į mokyklą, ėjo
Už poros metų su- 

taigi auk- 
lankė va-

ėmė, bet

tris 
nė j. 
ji ir vėl ėjo mokintis.
kus apsivedė, ir už kiek laiko 
susilaukė

Estelle 
dienomis 
vakarais,
silaukė kito sūnaus; 
Įėjo abudu sūnų ir 
karinę mokyklą.

Nors 14 metų jai
ji ji vistiek savo tikslą atsie
kė. Dabar ji gavo kolegijos 
mokslo laipsnį Bachelor of 
Arts.

Jos vienas sūnus yra 9 metų, 
o kitas 4 ir pusės, o ji pati 31 
metų. Ji sako: man dabar su 
jais mažiau darbo bėra, tai 
aš galėsiu mokintis smarkiau 
ir ant toliau.

Su daugeliu moterų kalbant 
apie lavinimąsi, jos atsako: 
su vaikais nėra kada. Bet aš 
manau, tik reikia noro, tai ir 
laiko galima rasti.

Kuomet motina stengiasi 
būti apsišvietus ir prasilavi
nus, ją labiau gerbia jos vai
kai ir vyras, žinoma, kurios 
motinos turi eit į dirbtuvę, 
toms galima sakyt, kad ir nė
ra laiko molkslų siekti, bet tos, 
kurios namie būna, tai leng-

vai gali lankyti vakarines mo
kyklos arba lavinimosi rate
lius.

Daugelis moterų pasako: aš 
esu jau persona mokytis. Nie
kas nėra persenas mokytis. 
Aš dar vieną pavyzdį paduo
siu. Man bebūnant mokykloj, 
viena našlė vokietė moteris 
atvažiavo su 13 metų mergai
te į American International 
College ir abi įstojo mokytis. 
Per vakacijas vasaros laiku 
uždarbiaudavo, taipgi ir mo
kykloje dirbo nuliekamu lai
ku.

Už 4 metų duktė ir motina 
sykiu užbaigė 
kyklą. Duktė 
metų amžiaus, 
47

augštąją 
tada buvo 
o motina

mo-
17 

jau
metu.

Tai buvo ankstybas ruduoį komunizmą, mes turime lai- 
1920 metų ir aš pirmą sykįjkytis, nežiūrint, kaip 
pamačiau Leniną po rusų, re
voliucijos, kuri “sukratė pa
saulį.” ši proga pasitaikė tuo
jaus po mano atvykimo Mas
kvon, partijos mitinge, Krem
lin e, Sverdi o vo salėj, jei gerai 
pamenu. Leninas 
neatsimainęs, net 
jęs.

man atrodė 
nesenstelė- 

Aš galėčiau eit laižybų, 
kad jis tebedėvėjo tą patį šva- 

ploščių, 
pirmą

metais, 
Paša u- 

Stuttgarte.

paskutinei valandai jai patar- ą 
navo.”

Sakoma, net 2-ros kuopos 
nariai susirinkime buvo pirmi
ninko užkamandavoti atsistoti 
ir “liūdėti” mirusios Onos vie
ną minutę laiko.

O tai “daug gero padarė” 
Onai, kada ji jau negyva ir 
nejaučia tų visų ceremonijų! 
O kai sirgo, tai nieks nesirū
pino ar Ona gali pragyventi iš 
tų $5, kuriuos gavo iš virš mi
nėto fondo. Tiesa,- F. Morkū
nas ir Treigienė Oną užlaikė 
per virš du metu ir tie žmonės 
Onai daug gero padarė, bet 
jie visai nėra SLA nariais.

Taipgi, kada mirė, nei į na
mus niekas nepriėmė, buvo pa. 
šarvota pas graborių, kas šia
me miestelyje yra retas atsiti
kimas. čia tik tuos laiko pas 
graborių, kurie neturi namų.

Keli metai atgal, kada Dzi- 
kienė buvo turtinga, tai buvo 
gera rėmėja bažnyčios, auko
davo nemažai. O kada bied- 
na būdama mirė—nei varpais 
nezvanijo bažnyčioj, nei kito
kių patarnavimų nebuvo. Ne
patiko tas kaip kuriems para
pi jonams, kad kunigas pasa
kęs: kam varpais jai zvanyti, 
kad ji į parapiją neuŽsimolęė- 
jo. O kad ji nebeturėjo iš ko 
mokėti, tas kunigui negalvoję. 
Mat, pagal kunigo išrokavimą, 
kas turi pinigų, tas eis į “dan
gų,” o kas ne, tas neis.

Man tas nesvarbu ar numi
rėliam zvanija varpais, ar nė. 
Tačiaus tas parodo, kiek pa
tiems kunigams tikėjimas reiš
kia prieš pinigus. Tą draugai 
parapijonai turėtų gerai įsitė- 
myti ir nesiduoti išnaudoti.

Velionę Gerai Pažinojusi.

sunku 
būtų,” pareiškė Rusijos darbi
ninkai. Jie, turėdami prieš 
akis idėją bendros gerovės 
žmonijai, anuomet badaudami, 
šaldami, skubino į frontus, ar
ba, neapsakomose sunkybėse, 
dirbo atstatymui industrijos.

“Ko mums bijoti, kad ponai 
sugrįš ir atims iš mūsų žemę? 
Mūsų tėvelis Leninas ir Trots- 
kis su Raudonąja Armija mus 
išgelbės,” mąstė tų laikų vals
tiečiai.

“Evviva Lenini” (tegyvuoja 
Leninas) buvo tuo laiku užra
šyta ne ant vienos bažnyčios 
sienos Italijoj, išreiškiant entu
ziazmą ii* pagarbą kokio dar
bininko, kuris, Rusijos revoliu
cijoj, sveikino smūgį, kirstą už 
jo liuosybę. Amerikoj, Japo
nijoj, Indijoj, sukilėliai prieš 
pavergėjus grupavosi po Leni
no vardu.

Tokiu didžiu buvo Leninas. 
Bet kaip paprastu, kaip kuk-

(Tąsa 4 puslp.)

I

rų, gražiai iššukuotą 
kuriame aš jį mačiau 
kartą.

O tas įvyko 1907 
Antrojo Internacionalo 
liniam Kongrese,
Tuomet Rožė Luxemburg, kuri 
turėjo artistišką akį įžiūrėji- 
mui charakteristikos, parodė 
man Leniną, pridėdama:

“Gerai prisižiūrėk į jį. Jis 
yra Leninas, žiūrėk į jo pasiry
žėlio, užsispyrėlio galvą. Tikro 
rusų kaimiečio galva, su ke
liomis neryškiomis aziatiško- 
mis linijomis. Tas žmogus 
bandys apverst kalnus. Gal jis 
taps jų sukriušintas, bet jis 
niekad nepasiduos.”

Lenino atsinešimas ir išvai
zda buvo, kaip ir ir. pirmiaus. 
Debatai laikotarpiais buvo gy
vi ir net audringi. Kaip pir
miaus, Antrojo Internacionalo 
Kongresuose, taip ir šiame, Le
ninas viršijo atydžiam tėmiji- 
me ir pasekime eigos. Su di
džiu savim pasitikėjimo ramu
mu, suglaustomis mintimis, jis 
vidujiniai dalyvavo su visa en
ergija ir lankstumu.

Tas jo susikaupimas buvo 
įmatomas retkartiniais perkir- 
timais ir pastabomis, taipgi jo 
ilgose prakalbose, kuomet jis 
kalbėjo mitingui. Jo aštrūs 
žvilgiai, jo ’ryški mintis, ma
tomai, nepraleido nieko, kas 
verta buvo pastebėti. Laike 
mitingo—ir visuomet po jo— 
aš permačiau, kad! įgimta Le
nino pamatinė ypatybė buvo jo 
paprastumas ir nuoširdumas, , 
pilnas naturališkumas santi- 
kiuose su draugais. Sakau, 
“naturališkumas”, nes manyje 
susidarė stiprus įspūdis, kad į 
šis žmogus negali persistatyti Į 
kitokiu, negu yra. Jo atsine
šimas prie draugų yra neturalė 
išraiška pačios jo prigimties.

Leninas buvo neginčijamas 
vadas partijos, kuri, turėdama 
aiškų tikslą ir kelią prie tiks
lo, išvedė Rusijos darbininkus 
ir valstiečius į kovą už galią. 
Gi tuo laiku, remiama darbo 
liaudies valios, pagelba prole
tariato diktatūros, partija jau 
buvo valdžioje. Ant kiek as
muo gali užimti tokią vietą, 
Leninas buvo tvėrėias ir vadas 
milžiniškos valstybės, kuri ta
po pirmaia Darbininkų ir Val
stiečių valstybe pasaulyje. Jo 
mintys ir pasiryžimai gyveno 
milionuose žmonių 
Sąjungos rubežių. 
svarbiu tarimu jo 
buvo autoritetu, jo
vo ženklu vilties ir liuosybės iš
naudojamiems ir prislėgtiems.

“Draugas Leninas veda mus

E. Vilkaitė.

Forest City, Pa

Skyriaus Red.

Fašistų Žvalgyba Kankina Moteris Kalines

STALINAS PERSTATO FARMERKAITĘ

ATEITIES AKTORĖS APŽIŪRI MASKVĄ

užgiria lei-

vyrą lauk, be sąmonės.

Yra veikli 
iš 50 mote-

už Sovietų 
Kiekvienu 
pažvaltros 

vardas bu-

legatą į virš minėtą kongresą.
Forestcitietė.

Bl|

SCRANTON, PA.
Geros Naujienos Pas Scran- 

toniečius.

Raudonoji Pagelba praneša Dabar atėjo mano eilė, 
apie Berlyno moterį, kuri bu- Sekamą naktį mane vėl egza- 
VOz areštuota valstybinės žval- minavo. Daugiau naujų smū- 
gybos. čion paduodame, ko
kiais būdais žvalgyba bandė; 
išgauti iš jos “prisipažinimą.’’ į 
Štai pačios kankintos moteriš
kės pasakojimas:

“Policijos viršininkas, pas 
kurį aš buvau nuvesta, prade-i 
jo, sakydamas: ‘Nemanyk,! 
kad mes su tavim apsieisim j 
švelniau, negu su tavo vyru,’ 
ir su kiekvienu žodžiu rėžė 
man gumine nagaika. Tokia 

>• egzaminacija tęsėsi ištisas va
landas. Ant mano kūno neli
ko vietos, kuri nebūtų, nu- 
brazduota ir skaudama. , .

Mano vyras buvo egzami
nuojamas sekamam kambary
je. Ištisas valandas aš turė
jau klausyti smūgius ir grą- 
sinimus jį užmušti. Despera
cijoj aš mečiausi prie to kam-! 
bario durų ir daužiau kumš
čiais. Sargybiniai išsiveržė iš 
kambario ir už plaukų mane 
nuvilko nuo durų, mušdami ir 
spardydami. Neužilgo anam 
kambaryje užviešpatavo tyla. 
Galop, durys atsidarė ir du 
milžiniški sargybiniai išvilko 
mano

Skaitant “Scranton Republi
can” už 23 gruodžio užtikau 
gerą ir svarbią mums visiems 
naujieną, būtent, kad ten bu
vo sušauktas prieš karą ir fa
šizmą masinis susirinkimas po 
vadovyste protestonų kunigo 
Dr. Crane, jo didelėj Elm Park 
bažnyčioje, kur taipgi dalyva
vo ir žydų rabinas Arzt. Kaip 
rašoma, virš minėtame tarp
tautiniame mitinge likosi iš
rinkti 5 delegatai į tą didelį 
prieš karą ir fašizmą kongre
są, kuris įvyks Cleveland, O., 
3, 4 ir 5 sausio, 1936 m.

Na, o mūsų, Forest City, mie
stelio kunigai nedaro nieko 
panašaus, kas gera ir naudin
ga parapijonams ir jiems pa
tiems. Tarsi, kad mūsų mies
teliui pavojus negręsia iš karo 
ir fašizmo pusės. Manau, bile 
sveikai protaujantis žmogus 
žino, kad karas ir fašizmas, 
tai žmonijos pražūtis. Tam 

‘Ne pavyzdžių matom Vokietijoj, 
Italijoj, Lietuvoj ir kt.

Atrodo, kad mūsų miestelio 
kunigai daugiausia rūpinasi 
poterių vajum ir palaikymu 
savo parapijonų didžiausioj 
tamsybėj, nežinystėj ir tuom 
pačiu sykiu gelbsti fašizmui 
įsigalėti. Bet parapijonai tu
rėtų juos raginti ką nors da
ryti. Ypač lietuviai katalikai

gių, tiksliai taikomų ant nu
braižytų ir atvirų, vakarykščių 
žaizdų. Galų gale pastatė ma
ne veidu į sieną, atstatytas 
prieš mane revolveris ir įsaky
ta man, kad būsiu nušauta, 
jei į penkias minutes nepada- 

Į rysiu reikalaujamą pareiški- 
> mą. šūvis įstrigo sienon po 
kairei ,kitas virš mano galvos, j 
dar kitas po kairei. ‘Bent šau- į 
kite tiesiai!’ sušukau aš. ‘ 
šiandien, rytoj,’ buvo budelių j 
atsakymas.”

Fašizmas kelia galvą čia, 
Amerikoje. Ir jis nebus švel
nesnis, bet dar žiauresnis. Dar 
tik jo požymiai reiškiasi, o jau 
mirtinai mušimas kovingų 
darbininkų praktikuojamas vi
su plotu, štai tik nesenai Flo
ridoj, Amerikos turčių rojuje 
mirtinai užplaktas Joseph turėtų pasiųsti nors vieną de- 
Shoemaker, socialistų vadas ir 
Workers Alliance organizato
rius. Todėl, kovokim prieš 
fašizmą, kol ne pervėlu.

Mažoji Mamlakat Nakhangova, 11 metų am
žiaus farmerkaitė, girdėjo Juozo Stalino spe
ciali pažymėjimą, kaipo darbštuolės, kuomet 
jis ją perstatė visos Sovietų Sąjungos farmerių 
konferencijai Maskvoj. Mamlakat paaukojo 
savo vasarinę vakaciją padėjimui nuimt nuo 
lauko medvilnę.*

Naujas Motery Žurnalas
Naujas moterų žurnalas an

glų kalboj išeis iš spaudos va
sario mėnesį, bet tai bus kovo 
mėnesio laida.

žurnalo vyriausiu tikslu bus 
sužadinti bendrą moterų orga
nizacijų veikimą už taiką, 
prieš fašizmą ir už gynimą mo
terų teisių. Yra sudaryta redak
cinė komisija iš 13 moterų, ta
me skaičiuje ir Amer. Darbo 
Federacijos narių, 
patarimų komisija 
rų.

žymios moterys
dimą tokio žurnalo ir pasiža
da bendradarbiauti. Mary Van 
Kleeck parašys svarbų straips
nį apie Darbo Partiją. Fanny 
Hurst ir Pearl Buck, pagar
sėjusios meilės nuotikiais vaiz
delių rašėjos, irgi teiks raštų.

Tuojaus Prasidės Vajus
Su naujais metais prasidės 

vajus už gavimą žurnalui pre
numeratų. Tai bus taip vadi
namas Motinos Bloor prenu
meratų vajus. Išleista prenu
meratų korčiukės su Motinos 
Bloor paveikslu ir specialė

vajaus prenumeratų kaina už 
žurnalą bus vienas doleris 
dvejiems metams. (Reguliarė 
kaina yra $1 vieniems me
tams).

Vajus tęsis iki kovo 8, Tarp
tautinės Moterų Dienos. Iki to 
laiko nusistatyta kvota gauti 
ne mažiau 2,000 prenumeratų.

Pavienės kopijos parsiduos 
po 10c. Platintojams, imant ne 
mažiau 5 kopijų, bus duodama 
už 6c. kopija. Dabar jau lai
kas darbuotis gavimui prenu
meratų ir užsisakymui pavie
nių kopijų platinimui. Naujo 
žurnalo antrašas: The Wo
man’s Magazine (laikinas už- 
vadinimas iki bus užregistruo
tas pastovusis užvadinimas), 
Room 606, 112 E. 19th St., 
New York, N. Y.

čia pasimirė Ona Dzikienė, 
našlė, SLA 2 kuopos narė. Vi
sų apleista, mirė 1 lapkričio, 
valdžios ligoninėj.

Kada buvo sveika ir gana 
pasiturinti (mat, čia laikė biz
nį per daug metų), tai smagiai 
pagyveno ir visiems buvo rei
kalinga. O kada ilgai teko 
jai pasirgti, visi jos draugai 
atsisakė, nei aplankyti nėjo, 
apie ką ji pati skundės šių žo
džių rašytojai rugsėjo 25 d., 
kada buvau nuėjusi pas drau
gę Treigienę. Onos žodžiai 
buvo tie:

“Mane visi apleido, užmir
šo. Mat, aš dabar jau biedna, 
neturiu pinigų nei sveikatos. 
Jeigu ne Morkūnas ir va, štai, 
Treigienė—neturėčiau nei kur 
būti, gal reiktų ant stryto gy
venti.”

Mat, Dzikienė sirgo kokia 
tai liga, kad ant pabaigos vi
sa buvo žaizdota. Už tai daug 
kas iš jos buvusių gerųjų lai
kų prietelių nenorėjo jos ma
tyti arba lankyti. Ir jeigu ne 
Treigienė, kuri ją prižiūrėjo 
ir sargino, tai kažin kaip bū
tų buvę ir kur ji būtų pasidė
jus: Net valdžia pirma jos 
negelbėjo per du metu, tik 
apie kokius 3 ar 4 mėnesius 
prieš mirtį neva pradėjo mo
kėti F. Morkūnui už kambarį 
ir valgį, o Treigienei už prie
žiūrą. Bet prieš pat mirtį bu
vo išvežta į valdžios ligoninę, 
kurioje ir mirė be saviškių ir 
be jokių ten “šelpėjų.”

Patėmijau aprašymą “Tėvy
nėj”, SLA organe, apie velio
nės Onos Dzikienės mirtį ir 
laidotuves, kur SLA Narys ra
šo, kad “SLA nė vieną savo 
narį neapleidžia, tad ir velio
nė buvo šelpiama iš Našlių ir=toj mėsos. 
Našlaičių Fondo,” taipgi “iki|

VALGIŲ GAMI- | 
NIMAS

Morkų Blyneliai

Sutarkuok žalias morkas, 
įmušk porą kiaušinių, įberk 
biskį miltų ir druskos. Kepk 
kol bus minkšti ir parus.f Da
rosi lygiai, kaip bulviniai bly
nai. Tinka prie mėsos arba 
vieni skanūs., ....

Cauliflower

Nuplauk, sudėk į puodą, 
užpilk biskį verdančio, vande
nio, virk kol bus minkšti,. apie 
15—20 minutų. Nusemk, iš
dek į gilų indą, apdėk svies
to šmoteliais, biskį druskos 
užberk ir ant viršaus apibars
tyk tarkuoto sūrio, kokio1 mėg
sti. Pakepk pečiuje ar prieš 
ugnį keletą minutų, kol sūris 
išsileis.

Amerikoniškas Sūris Ant 
Pakepintos Duonos

Pakepink prieš ugnį rieku 
tęs duonos, aptepk sviestu, Sū
rį atpjauk plonai, uždėk kelis 
kavalkėlius ant duonos ir pa
laikyk prieš ugnį ar pečiuje, 
kol sūris išsileis. Valgyk vie-

M. Valilioniene

Atvykusios iš kolektyvių ūkių studijuoti Maskvos teat
rinėse mokyklose, merginos su pasigrožėjimu apžiūrinė
ja ką tik atidarytą naują Maskvos Sovieto Viešbutį. Ir 
kas galėtų kaltinti viešbuti už pažiūrėjimą atgal j to
kias gražias studentes, kaip šios.
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Miss Rose Freistater, New Yorko liaudies mokyklos mo
kytoja, buvo paleista iš vietos del to, kad perdaug svėrė: 
180 svarų. Po to, ji mankštėsi taip, kad greit nusimetė 
30 svarų ir dabar reikalauja, kad ją priimtų atgal į 

darbą. Greta jos advokatas.

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
TOKIU BUVO LENINAS

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
liu atrodė Leninas, kuris jau 
galėjo žiūrėti į atliktą milži
nišką istorinį darbą ir ant ku
rio sunkiai gulė pasitikėjusių 
viltis, pavojingiausia atsako
mybė ir nesibaigiantis darbas! 
Jis paskęsdavo eiliniuose drau
guose, buvo vienu iš jų, vienu 
iŠ daugelio. Jokiu judėsiu, jo
kiu veiksniu jis nebandė pasi
rodyti “ypata.” Toks užsilai
kymas jam buvo svetimas, ka
dangi jis ištikrųjų buvo ypa
ta.

j 7-ta Lapkričio, diena rusų di- 
I džiosios proletarinės revoliuci- 
įjos, kuriai vadovavo patsai Le- 
j ninas.

Lenino diena jau nebetoli. 
Randantis išvakarėse Lenino 
dienos, ruoškimės vertingai ją 
minėti, sukviečiant minias dar
bininkių išgirsti apie mūsų 
prakilnų vadą Leniną ir jo di
delius darbus.

; Paslai nuolatos ateidinėjo 
sir raportais iš įvairių raštinių, 
iŠ civilių ir militarinių įstaigų, 
o ^raportai tankiausia būdavo 
atsakomi keliais, skubiai pa
rašytais žodžiais. Leninas vi
siems turėjo draugišką linkte
lėjimą ar šypsą, džiaugsmu ži
bančiam veide. Susirinkimo 
eigoje tankiai įvykdavo nežy
mūs pasitarimai su vadovau
jančiais draugais.

Pertraukose Leninas tapda
vo tiesiog užpultu. Vyrai ir 
moterys draugai iš Maskvos, 
Peterburgo (dabar Leningra
das), iš toliausių judėjimo cen
trų, ir jauni žmonės, daug jau
nimo apsupdavo jį. “Vladimir 
Iljič, malonėkite...” “Drauge 
Lenine, n e a t s i sakykite...” 
“Mes žinome, Iljič, kad jūs. . . 
bet...” Taip prašymai, klau
simai, pasiūlymai ūžė aplink jį.

Klausydamas ir atsakymuo
se Leninas parodydavo neišse
miamą ramumą ir kantrybę, j 
Jis turėjo gatavą ausį ir gerą 
patarimą kiekvienu partijos 
klausimu, kaip lygiai ir asme
niniai užuojautai.

Jo atsinešimas į jaunus 
žmones buvo ypatingai puikus. 
Draugiškiausiai, liuosai nuo 
mokytojinio suaugiškumo, be 
parodymo, būk amžius savai-i 
me esąs nepalyginamu kilnu-' 
mu, Leninas sukinosi kaip ly
gus tarp lygių, prie kurių jis 
buvo visa siela prisirišęs. Jame 
nesimatė mažiausios žymės 
“vyriausio žmogaus.” Jo auto-! 
ritėtas partijoj buvo toks, kaip' 
ideališko tėvo, kurio viršeny- į 
bei pasiduodama su tuo supra
timu, kad jis supranta ir nori 
būt suprastu.

Taip atsiliepė apie Leniną 
Clara Zetkina, garsi tarptau
tinio proletariato vadovė, ypa
tingai daug savo gyvenimo jė- 
gų.padėjusi už iškovojimą Vo
kietijos moterims ekonominių 
ir politinių teisių, kurias vėl 
taip kruvinai ir begėdiškai su
trempė fašistinė Hitlerio val
džia.

Čion tik keli bruožai apie 
tai, kokiu buvo Leninas. Apie 
jį parašyta tomai knygų įvai
riose pasaulio kalbose. Lenino 
Vardas surištas su visomis ko
vomis prieš išnaudojimą ir ver
giją. Tai dėlto Lenino mirties 
diena, 21 sausio, tapo viena iš 
didžiausių Švenčių pasaulio 
darbo žmonėms. Lenino dienai 
prilygsta tik 1-ma Gegužės ir

A. Stripeika

Pirmą dovaną pereitame 
“Laisvės” vajuje laimėjo drg. 
A. Stripeika. Buvo paskelbta, 
kad drg. A. J. Smitas laimėjo 
pirmą dovaną, bet peržiūrėjus 
draugų Stripeikos ir Smito 
punktus, pasirodo, kad Stripei
ka gavo 4939 punktų, o Smi
tas 4731 punktų. Tad pirmą 
dovaną laimėjo draugas Stri
peika, iš Elizabeth, N. J.

Atsiprašome draugų už įvy
kusią nemalonią klaidą iš ad
ministracijos pusės kreditavi
me punktų.

Linden, N. J.
Nors Lietuvių Saulės Pašel- 

pinėj Draugijoj priklauso žmo- j 
nes visokių pažiūrų, bet nariai , 
sugyvena draugiškai ir veikia 
sutartinai. Iškilus vienam ar 
kitam klausimui, visi svarsto 
rimtai ir visi bendrai dirba del 
draugijos labo.

Per paskutinius kelius me
tus draugija turi “Laisvę” už 
organą. Tai ir dabar savo me
tiniam susirinkime vėl nutarė 
atsinaujinti “Laisvę” užsimo
kant $5 metinės duoklės.

Draugija turi išrinkusi vie
ną delegatą į tvėrimą Lindeno 
draugijų sąryšio. Taipgi yra 
nutarus rengti teatrą bendrai 
su Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
165 kuopa ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 135 kuo
pa. Teko girdėti, kad darbas 
jau pradėtas.

Dar vienas artimiausias pa
rengimas, tai “card party” ir 
balius, kuris yra rengiamas 
pabaigoje šių metų.

čia turiu priminti, kad iš 
priežasties nesenai įvykusio

gaisro A. Rupšio name, įėji
mas į svetainę negalimas per 
didžiąsias duris, nes jos už
darytos—reikia naudoti mažą
sias, šonines duris, arba eiti 
tiesia per saliūną, nors tai ne
labai malonu. Bet tikime, kad 
publika atleis, nes ta nelaimė 
ne iš mūsų priežasties, o per
mainyt parengimo vietą jau 
buvo per vėlu.

Toliau prieita prie rinkimų 
valdybos ateinantiems metams 
ir išrinkti šie nariai: pirm. F. 
Bartuševičia, pirm, pagelb. K. 
Lenorth, prot. rašt. R. Tratu- 
lis, fin. rašt. A. Pribušauskas, 
iždininku J. Užkurėnas, iždo 
globėjai:. J. Vertelis ir L. 
Bartkienė, maršalka J. Šarkus, 
korespondente O. Vertelienė. 
Linkėtina visiems sutartinai 
darbuotis del draugijos labo.

Beje, draugija turi nutarus 
vajų už gavimą naujų narių. 
Laike vajaus įstojimas nupi
gintas ant pusės. Tad norin
tieji įsirašyti į draugiją prašo
mi ateiti ir įsirašyti. Draugi
ja laiko susirinkimus pirmą 
trečiadienį kiekvieno mėnesio 
A. Rupšio svetainėje, 1601 S. 
Wood Ave., Linden, N. J.

Draugijos Korespondentas.

Japonija Dūksta Prieš 
Sovietų Sąjungą

Japonijos imperialistai 
šaukia, kad Japonijos—So
vietų Sąjungos karas yra 
neišvengiamas. Jie vėliau
siu laiku pradėjo pulti Mon
golijos Liaudies Respubli
ką, kuri yra prie Sovietų 
Sibiro ir draugiškai sugy
vena su Sovietais. Japoni
jos.' imperialistai mano už
griebti tą kraštą ir tokiu 
būdu iš pietų pusės nukirsti 
Sibiro gelžkelį Į Tolimus 
Rytus.

Japonijos imperialistai 
dreba prieš tai, kad Sovie
tų Sąjungos Tolimi Rytai 
vis daugiau virsta į kultū
ros kraštą, daugiau išbūda
vo jama fabrikų, dirbtuvių, 
atidaroma kasyklų, aliejaus 
šaltinių, būdavojami nauji 
miestai, pravedami gelžke- 
liai, plentai ir kiti darbai 
atliekami. Japonijos impe
rialistai mato, kad tas kraš

tas vis daugiau darosi ne- 
prigulmingas savo gyveni
me nuo kitų Sovietų Sąjun
gos kraštų—pats gali pasi
gaminti sau reikmenų. Ja
ponai šaukia, kad Sovietų 
Sąjunga būk tiesia penkis 
gelžkelius linkui Mongoli
jos Liaudies Respublikos, 
kurie visi sudarys 2,879 
mylias ilgio. Japonijos im
perialistai sako, kad kada 
Sovietai baigs tuos kelius, 
tai pasidarys “Chinijai pa
vojus,” tai yra jau tada Ja
ponija neturi vilties nugalė
ti Sovietus.

Jau ir dabar ji veikiau
siai kelis metus pavėlavo. 
Sovietų Sąjungoj gamintas 
judis “Aerograd” Ameriko
je rodomas ir vadinamas 
“Frontier”, parodo, kokią 
Sovietai turi jėgą savo To
limų Rytų krašto apgyni
mui. Sovietai nori taikos,

kovoja už ją, ne todėl, kad 
jiems yra pavojingi Japoni
jos imperialistai, bet todėl, 
kad jie gaili savo žmonių, 
gaili ir Japonijos milionų 
žmonių gyvasčių, kurie tu
rėtų kare rasti mirtį. So
vietai žino, kad Japonijos 
darbininkai ir valstiečiai 
susijungę po Komunistų 
Partijos kovos vėliava su 
mažiau aukų nugalės išnau
dotojus ir padarys Japoni
jos imperializmui galą.

9,000 Km. “Pasivaikščioji
mas”

E. F. Ivanov, P. F. Anan- 
jev ir I. V. čistiakov, jauni 
“Krasnaja Zaria” fabriko 
darbininkai, užbaigė 9,000 
kilometrų ėjimo kelionę iš 
Leningrado į Chabarovską. 
Už tokį pasiryžimą ir nar
sumą jie buvo apdovanoti 
Garbės Ženklu.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salvo 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausil 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga- 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass.

Vienintelė Lietuviška Vaistinė VVorcesteryje.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

PIRMAS BENDRAS BROOKLYNO DARBININKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ

PARENGIMAS-VODEVILIS
Visa Programa Išpildys Newark©

SIETYNO CHORAS IR JO AKTORIAI

Sekmadienį, 5 Sausio - Jan.,’36
Ukrainų Svetainėje, 101 Grand St, Brooklyn, N, Y.

>w

Sietyno Choro Šokėjos, vadovaujamos B. Šalinaitės

Dar pirmas tokis įvairus parengimas—vodevilis Brooklyne. Jame girdėsite 
žavėjančių solų, duetų, kvartetų ir puikiai išsilavinusį visą chorą; matysite dai- 
liškus šokius ir vaidinimą “Speed-Up”; bus ir muzikališkų kavalkų. Užkvie- 
čiame gerbiamą publiką dalyvaut. biamą publiką dalyvaut.
ŠOKIAI NUO 7 VAL. VAKARO. Įžanga: Iš anksto 40c, prie durų 45c.

Pasitikite Naujus Metus Tinkamai 
Su Iškilmingu Apvaikščiojimu!

Nesileiskite pirmą dieną Naujų Metų apsitemdinti 
galvos skaudėjimu kaipo pasekmę naudojimo blogų 

likerių. Pilkitės sau likerius nuo

MANHATTAN UQUOR STORE
264 Grand Street kamp. Roebling st. Brooklyn, N. Y. 
kuri laiko gerus likerius bei spiritinius gėrimus 

už visiems prieinamas kainas.
Štai kai kurios degtinės pigiomis kainomis:

Old Manhattan Straight Whiskey

59c pt., $1.15 kvorta

Penna Straight Rye Whiskey 
Sugar Creek 69c pt., $1.29 kv. 
Silver Stallion 79c., $1.49 kV.

OLD AMERICAN BRAND
Straight Rye Whiskey 

98c pt., $1.89 kv.
Hunter Baltimore Rye $1.47 pt.

Wilkens Family .... 98c pt., $1.93 kv. 
Old Quaker............ $1.09 pt., $2.09 kv.
Mayflower..............$1.19 pt., $2.34 kv.
Green River.............$1.23 pt., $2.39 kv.
Three Feathers Blue label $1.39 pt., 

$2.68 kvorta
Seagram 5cr...........$1.42 pt., $2.76 kv.
Colvert Special....... $1.34 pt., $2.59 kv.

Tikras Kalifornijos Vynas: 
Port, Sherry, Muscatell 39c bonka (5th) 
3 bon. už $1.00 pusė gal. 79c. Gal. $1.49

•
IMPORTUOTA LIETUVIŠKA DEGTINĖ 
NEPAPRASTAI ŽEMOMIS KAINOMIS

Saugokitės Padirbimų!

MES ESAME LEGALIŠKA ĮSTAIGA

KRAUTUVĖ BUS ATDARA PER NAUJUS METUS.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom 

įjf KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
Šis didelis nupiginimas tik trumpam 

laikui, tuojau naudokitės proga.

Tat

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer Street Brooklyn, N. Y,
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai- * 

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legaliSkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašom* 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1*61 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St. 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Brolžudžio Išpažintis
(Tąsa)

Karas su japonais jau buvo baigtas 
prieš paimant mane į kariuomenę, bet 
karo sukelta revoliucinio judėjimo ban
ga dar tebesiūbavo šalį. Liaudis, pabu
dusi iš amžius trukusio letargo, į kurį 
buvo ją įmigdęs karą su “japoškomis” 
pralaimėjęs carizmas, reikalavo duoti jai 
žemės ir laisvės. Miestuose streikavo 
darbininkai, gatvėmis žygiavo tvarkin
gos minios pasiryžusių vergovės pančius 
sutraukyti žmonių. Kaimuos liepsnojo 
darbo žmonių prakaito ir syvų siurbėlių 
tvirtovės—dvarai. Liaudis reikalavo sa- 

fvo teisių.
) Drebėdami iš baimės prieš bundančią 
sąmonę tų, kuriuos dar vakar skaitė sau 
paklusniais vergais, caras ir jo bernai 
skubėjo dalintis valdžia su tikruoju kra
što valdovu—liaudimi. Bet atsipeikėję
ir pasiryžę žūt būt išlaikyti valdžią savo 
aaguose, caro generolai, pralaimėję karą 
u “japoškomis,” nutarė atsigaivinti 
;rauju savų piliečių. Ir štai mes—nar
ius dragūnai — išsirengėm į karo žygį, 
tik ne prieš turkus ar germanus, o į kru
viną žygį prieš savo pačių krašto žmones, 
prieš savo brolius.

Žemė turėjo prasiskirti, kai mes vieną 
gražią ir saulėtą dieną, it iš pragaro iš
trūkę velniai, raiti įsibriovėme į begink
lių, miesto aikštėje susitelkusių žmonių 
ninią ir ėmėme nuogais kardais kapoti 
kairę ir į dešinę. Beviltingas riksmas į 

nūsų parengtus spąstus pakliuvusių mo- 
erų ir vyrų, kuriems mes, iš visų pusių 
uos apsiautę, negailestingai kapojome 
/aivas, pečius, rankas, nugaras ir kur 
tik pakliuvo,—arklių kojomis trempiamų 
kūdikių verksmas, sužeistųjų vaitojimai, 
mirštančiųjų dejavimai, klanai raudono 
kraujo ir ištiškusių smegenų—reginys, 
į kurį nebūtų galėjęs žiūrėti be pasibai
sėjimo tvirčiausių dirksnių žmogus, bet 
mes—paleisti į darbą automatai—nejau
tėme menkiausio sąžinės graužimo ir nu
galėtojais švaistėmės po gatves, perse
kiodami tuos, kuriems pavyko iš mūsų 
kruvinos puotos pasprukti. Juk mes gel- 
bėjome carą ir tėvynę, kurią norėjo pra- 
žlugdyti svetimos valstybės Japonijos 
papirkti krašto išdavikai—visokį valka
tos ir tinginiai! Taip mums buvo pasa
kyta mūsų vyresniųjų, kurių žodžiais 
abejoti mes neprivalė j ome. Kad tų “ Ja
ponijos agentų” buvo labai daug ir kad 

iso japonų valstybės iždo vargu begalė- 
» pakakti jiems papirkti—iš ko mes ga- 
jome spręsti. Užtenka, kad mes jautė- 
.ės didvyriais, caro valdžios garbina- 
lis tėvynės gelbėtojais.
Iš karto pateisinę visas mūsų auklė- 
ų į mus įdėtas viltis, mes—narsūs ko- 

su moterimis ir vaikais dragūnai — 
’įdarėme ištikimiausiu ir tvirčiausiu 
izmo ramsčiu. Už padidintą grikių ko- 

. porciją mes noriai ėjome budelių 
^reigas ir liejome kraujo ežerus, ku- 
iuose būtume galėję prigerti drauge su 
avo vadais ir generolais. Kur reikėjo 
tstatyti pašlijusią caro valdžią, ten mes 
-jo bernai—išgaląstų kardų smūgiais, 
ųkreiptais į liaudį, pareikšdavome tiro

nui’savo aklą ištikimybę. Mūsų pulkas 
buvo padalintas į tryliką baudžiamųjų 
būrių, kurie, žvangindami dar nenudžiū- 
vusiais nuo kraujo ginklais, blaškėsi po 
šalį, teriedami ją lyg vilkai, lyg iš lauki- 

ės Azijos atplūdę totoriai, kurie kadai- 
ia buvo pavergę mano tėvynę.
Waip beprotiškai siųsdami, mes išrai- 
nje šalį skersai ir išilgai ir tapome ži-

i visai Rusijai. Mūsų pulko vardas 
Jarė pažymiu to, kaip toli žmogus 
žiaurume pralenkti laukinį žvėrį, 

,au tik vienas jo paminėjimas nusto- 
idavo žmones ramumo, o vaikus Verš
vo naktį giliau lysti po patalais. Ir 

, kur pasigirsdavo mūsų lekiančių zo- 
’a arklių trypimas, žmonės ilgai mus 
imdavo, nes jų atmintyje mes palik
ome neišdildomus pėdsakus—sušau- 
ų maištininkų lavonus, našlaičių aša- 
ir varomųjų į Sibiro katorgas pan- 
skambėjimą.
ieną kartą, po nedidelio žygio prieš 
reikavusius Volgos garlaivių ben- 
rės darbininkus, mūsų būrys gavo 
ymą vykti į vieną miestą, kurio apy- 
ėse sodiečiai, nuginklavę stražninkus, 
.skelbė valdysiąs! patys ir ėmė deginti

dvarus. Tai būta miesto, kurio apskri
čiui priklausė mano tėviškė. Mano užkie
tėjusi kaip akmuo širdis staiga atsileido 
ir suplasdeno džiaugsmu. Aš vėl pamaty
siu savo gimtinę, kuriai meilės jausmas 
pabudo manyje su nauja jėga. Matyt, 
tik dėl laiko stokos mano auklėtojai ne
suspėjo šį jausmą su šaknimis iš mano 
širdies išrauti. Ir jau svajojau, kaip aš, 
atitrūkęs nors valandėlei nuo pareigų, 
pulsiu į glėbį savo tėveliams, kuriems 
pasigirsiu, kaip ištikimai aš tarnauju 
carui-batiuškai ir kaip jie džiaugsis ir 
didžiuosis, išvydę savo sūnų jau su 
dviem ant antpečių užsiūtom sidabrinėm 
juostelėm..,.

Deja! Man lemta buvo pamatyti ir tė
velius, ir brolį, ir jaunąsias savo sesutes, 
tik ne juoku ir ne džiaugsmo ašarom tas 
pasimatymas buvo palaimintas. Tebūnie 
prakeikta ta valanda, kada galvojau, kad 
aš, susitepęs nekaltai pralietu krauju, 
būsiu vertas prisiglausti prie mane pa
gimdžiusios moteries krūtinės!

Atvykęs į paskirta miestų, mūsų bū
rys neatidėliojant pradėjo veikti. Į maiš
tą pakėlusius kaimus išsiuntinėta po ke
liolika kareivių ir paskubom sudarytas 
karo lauko teismas ėmė posėdžiauti. Dar
bo buvo begalė ir sumanymas aplankyti 
namiškius kol kas dar nesidavė man 
įvykdomas. Bet jis taip ir paliko neįvyk
dytas. Nereikėjo. Tie, kurių aš buvau 
pasiilgęs ir troškau greičiau apkabinti, 
patys pas mane atsilankė. Dar nebuvo 
sukakusios dvi pilnos dienos nuo mūsų 
atvykimo į miestą, kai aš, vakarop grįžęs 
su kitais kareiviais iš vieno sodžiaus po 
duoto uždavinio atlikimo, sužinojau, kad 
tarpe kitos baudžiamosios grupės aukų 
yra kai kas suimtųjų ir iš mano gimto
jo kaimo. Greit nubėgęs į arešto namus, 
kurie buvo dabar saugojami dragūnų, 
ir pro mažyčius, kamerų duryse išpjau
tus langelius pažvelgdamas į vidų, vie
noje jų išvydau kelis pažįstamus vyrus, 
kurių tarpe... savo vyresnįjį brolį.

Nemanau, kad man pavyktų -tinkamai 
atpasakoti jums tai, ką aš jaučiau, žiū
rėdamas išplėstom akim į ramiu atkaklu
mu šviečiantį brolio veidą. Jis stovėjo 
kameros viduryj ir kažką kalbėjo savo 
nelaimės draugams, kurie klausėsi jo nu
siminę ir beviltingai linguodami galvo
mis. Niekas jų iš vidaus negalėjo manęs 
pastebėti ir aš, sulaikęs besiveržiantį iš 
gerklės staiga mane apėmusios klaikios 
baimės riksmą, sprukau atgal.

—Mano brolis—irgi “maištininkas”!— 
tai buvo man visiškai nauja mintis, ku
rios jėgą jutau tame šaltyje, kuris kratė 
mano visą kūną ir sunkiu akmeniu slėgė 
oro pritrūkusią krūtinę.

Argi jis taip pat yra Japonijos agentas 
ir tėvynės išdavikas? Bet juk jis—aš 
tą labai gerai žinojau—pats yra dalyva
vęs kare su japonais, tai kaipgi dabar 
jis būtų galėjęs eiti prieš savo tėvynę 
drauge su tais, nuo kurių taip dar ne
senai gynė ją su ginklu rankose? Ne, čia 
kas nors ne taip. Ir aš, paslėpęs mane 
jaudinusiais mintis po išviršinio ramumo 
kaukę, su neva paprastu smalsumu ėmiau 
klausinėti siautusius mano gimtajam kai
me kareivius: už ką suimti tie žmonės,1 
kuriuos jie šiandien parsivarė, neprisi-! 
pažindamas, kad jų tarpe yra ir mano 
tikras brolis.

Bet tai, ką aš iš jų sužinojau, galėjau 
žinoti ir neklausinėdamas. Jie nuvykę' 
į kaimą, karininko vadovaujami ir jo 
įsakyfhu apkalę pančiais tuos, kuriuos 
jis jiems nurodęs. O už ką tie žmonės su
imami—jiems tai nerūpėjo, kaip niekuo
met nerūpėdavo ir man, kada aš pats to-| 
kius mano vyresniųjų parėdymus vykdy
davau. Naujo jie galėjo papasakoti man 
tik tiek, kad žmogus, iš kurio apibūdin
tos išvaizdos aš pažinau savo brolį, ban
dęs jiems pasipriešinti ir kurstęs prie to 
kitus suimamuosius, kurių vadu jis atro-

Bet man buvo to maža. Man reikėjo 
daugiau. Man reikėjo žinoti, kodėl mano‘ 
brolis buvo maištininkas, kodėl jis prie-' 
šinosi suimamas ir kodėl kurstė prie to 
ir savo draugus? Eilė klausimų, į ku
riuos aš negalėjau gauti atsakymo.

(Daugiau bus)

Viena. — Iš Italijos val
domo lietinio Fyiolio .pa- Aido Choras rengia šokius pasiti-L 
bėgo 1,500 Vyrą į Vokieti- kimUi Naujų Metų, antradienį, 311 
Iją ir 150 į Austrija, veng- <L juodžio, Lietuvių svetainėje, 29 
ii • , .v, j . ° Endicott St., 7 vai. vakare. įžangaCiami kaiiskos tarnybos 35Ct šokiai tęsis iki 4 vai. ryto. Turė- 
Ethiopijoj.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
ELIZABETHE, N. J.

Vietinis Bangos Choras rengia pui
kią vakarienę antradienį, 31 d. gruo
džio, L. D. P. Kliube, 408 Court St., 
7 vai. vakare. Įžanga 75c. Tai bus 
paskutinė šių metų vakarienė. Bus 
šokiai prie Gurskio orkestros ir mu
zikai? programą padės išpildyti drg. 
A. Višniauskas iš Bayonne. Šokiai 
tęsis iki vėlumos, galėsime visi pa
sitikt naujus metus. Jaunimas, žino
ma, nori eit į kitas pasilinksminimo 
vietas, tai gerai, bet nepamirškite, 
kad jūs pareiga yra ir choro paren
gime dalyvauti. Visi dalyvaukime šia
me linksmame parengime.

Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių ir Rusų organizacijos ben

drai rengia bankietą su gera koncer
tine programa, del palaikymo darbi
ninkų centro. Bankietas įvyks ant
radienį, 31 d. gruodžio, 735 Fair
mount Ave., įžanga 75c.; vien tik 
šokiams 25c. Lyros Choras dainuos, 
bus Rusų Balalaikų orkestrą, kvarte
tas, solistai, smuiko solo, soprano so
lo ir akrobatės šokikės. Kviečiame 
visus atsilankyti, galėsite linksmai 
sulaukt naujų metų ir tuom pat kar
tu paremsite darbininkų centrą.

Kviečia Rengėjai.

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia pasitikimo šo

kius subatoj, 4 d. sausio (Januario), 
1936, Lithuanian Workers Hall, 920 
E. 79th St. šokiai žengiami pasitiki- 
mui delegacijos į suvažiavimą prieš 
karą ir fašizmą. Kviečiam visus 
draugus ir delegatus dalyvauti. Vi
siem užtikrinam gerą laiką. Bus ska
nių užkandžių, gėrimų ir gera orkes
trą šokiams. Ir kad padengus iškaš- 
čius įžanga padaryta ant 15c.

Rengėjai.
(310-1)

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite į vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.

Kent Remedies, Inc.
KENT REMEDIES, INC.

102 Kent Street, Brooklyn, N. Y.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINE

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y.
Room 405-6-7

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo 
įstaiga

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WORCESTER, MASS.

sime skanių užkandžių, gėrimų ir ge
ra orkestrą šokiams. Galėsime visi 
pasilinksminti laukiant naujų metų.

Kviečia Rengėjai.

HAMTRAMCK, MICH.
’ A.L.D.L.D. 188 kp. susirinkimas 

I įvyks penktadienį, 3 d. sausio (Jan.), 
1936, 7:30 vai. vakare, 3014 Yemans. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstyti.

A. V.
(310-1)

GARDNER, MASS.
ALDLD 53 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 3 d. sausio, 1936 m., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai , malo
nėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt.

M. Sliekiene.
(309-310)

FLUSHING RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc. 
• 29 Morrell St., Brooklyn, N. Y.

SVEIKINAM VISUS SU NAUJAIS METAIS!

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
Reikalinga vyru ir moterų 
pardavinėjimui ir garsinimui Deksnio 
Galingos Mosties, Trejų Devynerių 
Palangos ir taip visokių žolių ir šak
nų. Geras uždarbis. Rašykite tuojaus 
del platesnių informacijų. Pasekmes 
garantuojame.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford, Conn.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Td. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos ir Staigios Ligos 
gydomos naujoviškais būdais

S
 Patenkinančios ir 

greitos pasekmės. 
Kreipkitės į Dr. 
Zins gydymui 
Kraujo, Odos ir 
Nervų Ligų, Slogų 
ir Chroniškų Skau
dulių. Abelno Nu
silpimo, Nervų Iš
sisėmimo, Skilvio 
ir Žarnų Ligų, He- 
morrhoidų bei Ki

tų Laukan Ėjimo Nesveikumų, kai
po skausmo ir nesmagumo priežas-1 
čių. Gydoma Strėnų Gėlimas, Scia- I 

tica, Neuralgia, Nervų Įdegimas ir 
Chroniški Reumatiški keblumai ir ki
tos ligos Vyrų ir Moterų; o jeigu tu
rite kokią ligą, kurios jūs nesupran
tate, pasitikimai pasiklauskite manęs, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos 
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI)

Dr. L. ZINS
110 East 16 St., N. Y.

Tarp 4th Avė ir Irving PI.
Valandos—10 A. M. iki 8 P. M.

Sekmadieniais 10 A. M. iki 3 P. M.

» PIRTIS
IxX VISADA ATDARA 

DIENĄ IR NAKTĮ

Garinis kambarys, Turkiškas
Rusiškas Kambarys, didelis 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo 

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 5Oc. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALĖS KAINOS PER SAVAITĘ

Del Kalėdų šventės, 24to ir 31 mo 
gruodžio dienose, kurios regulia
riai yra moterų dienos, bus vien 

tik vyram. Moterim nebus.

Kambarys, 
plaukymui 

, moksliniai

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 

sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir
ir naktį.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St. Brooklyn.
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing Ave. stoties.
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick Ave. k-ais iš
lipkite ant Cook Street.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

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

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 1-6101

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad njano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

MATTHEW P. BALLAS, Ine
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuves taip brangios, o pas svetimtau
čius daug' pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigu*.

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del . 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

ar 
mažiau

Tik už $150 Garbingos Laidotuvės
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio.' Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreiptu, 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisinf,**. Tel. Stagg 2-5043

____ ________________________ ,1 , , ,, .............

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $22*
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat. 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iŠ ligo
ninės, išbalsamhvimas ir prižiūrėjimas; ’ siūtas arba’ 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (pertar
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius j visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama j kapines be mokesčio. 
Koplyčią' duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.
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NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
Šį Vakarą Pasimatysim 

K- Pas Aidiečius
Aido Choras dainavo darbi

ninkų organizacijoms šį metą.

Aido Choras dainuos toms 
organizacijoms ateinantį metą.

Bet Aido Choras pageidauja 
ir tįkisi tų organizacijų narius 
padedant sėkmingai pradėti 
Naujus Metus. Ir choras ma
no, kad tai bus smagi pareiga, 
nes-tuo tikslu Aido Choras 
rengia šaunų balių palydėji
mui senų, metų ir pasitikimui 
naujų, čia dalyvaus ne tik 
choristai, bet ir šiaip publika.

Aido Choro Naujų Metų su- 
lauktuvės bus šį vakarą, tai 
yra antradienį, 31 gruodžio, 
7:30 vakaro, “Laisvės” svetai
nėje, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck Sts., Brooklyne. Daroma 
viskas, kad vakaras būtų sma
gus ir įvairus. Užsakyta di
džiausia našta baliūnų ir kito
kių, triksų. O apie valgius ir 
gėrimus neklausk—bus iki so
čiai. šokiams grieš Charles 
Kwarreno orkestrą, kuri grie
žia visokius šokius ir visą pub
liką šokėjais padaro.

Įžanga tik 35c.
Kitas Report.

Lankėsi Milda Chesna, 
Chicagiete

Milda Chesna, jauna Chica- 
gos lietuvių darbininkų veikė
ja 'įvairiose organizacijose ir 
garsiajame LKM Chore, šiomis 
dienomis svečiuojasi New Yor
ke ir ta proga apsilankė “Lais- 

įstaigoje.

NEWARK, N. J.
T T*T’’npT IT’ 5«2 BROAD ST. A-jA A A J-JA J nM žingeidumai!
* RYTOJ PRASIDEDA

-Vėliausia Sovietų Filmą

“MOSCOW LAUGHS"
<• (“MASKVA—JUOKIASI”)

Pirma Muzikališka Filmą
Iš Sovietų Sąjungos

Kovos Prieš Atleidinėjimą 
Šalpos Darbininkų

šalpos Darbininkų Susivieni
jimas pasiuntė delegaciją pas 
majorą La Guardią, reikalau
jant sulaikyt atleidinėjimą so
cialių darbininkų iš šalpos biu
rų .

šalpos Biuras paskelbė pe
reitą šeštadienį, kad iki 20 
sausio bus atleista apie 2,000 
biuro tarnautojų.

šalpos biuro viršininkai aiš
kina, jog tarnautojai atleidžia
mi dėlto, kad 170,000 bedar
bių perkeliama į WPA darbus, 
ir kad mažėjąs skaičius šel
piamųjų. A. Flaxer, darbi
ninkų organizacijos pirminin
kas, sako, kad reikalaujančių 
pašalpos skaičius kaip tik di
dėjo pastarojo mėnesio laiko
tarpiu. Jisai sako, kad atlei
dinėjimas paeina nuo “miesto 
valdžios griežtos taupybos, ku
ri palies tūkstančių bedarbių 
gyvenimą.”

Oficiales šalpos skaitlinės 
kaip tik patvirtina Flaxerio 
kaltinimą. Tos skaitlinės ro
do, kad dabar yra ant pašal
pos 175,000, o apie 24,000 šei
mynų laukia jų aplikacijų pri
ėmimo. Prisidedant po 9 ir 10 
tūkstančių į savaitę reikalau
jančių pašalpos, būtinai reiktų 
didinti pašalpos įstaigų štabą, 
o ne mažinti. Taigi, atleidi
mas atims darbus vieniems ir 
apkraus dvigubu darbu liku
sius.

Atleidimas pirmų 900 darbi
ninkų, apie mėnuo atgal, buvo 
pasitiktas trijų valandų stapi- 
čium, kuriam dalyvavo 6,000 
organizuotų šalpos biuro dar
bininkų.

Josephine Levandauskaitė 
Gavo Stipendiją

PABAIGA IR PRADŽIA?

(South Brooklyniečiams)

Pereitą sekmadienį teko ap
silankyti South Brooklyne, jų 
parengime. Apart kitko, su
tinku A. Milinkevičiutę, kuri 
aiškina, jog jie smarkiai ruo
šias naujų metų pasitikimui. 
Kiek vėliau, pribėga kita, taip
gi raudonais veidukais, grakšti 
mergaitė ir sako :

—čia Naujų Metų išvakarė
se bus kas tokio nepaprasto.— 
Klausiu—kas gi tokio nepa
prasto ?

—Ogi smagūs šokiai, su ku
riais pabaigsim senus metus ir 
pradėsim naujus.

—O kas dar daugiau bus 
įdomaus?—Vėl klausiu. Mer
gaitė lyg ir susimaišiusi sako :

—Dar daugiau, tai bus už
kandžių, linksminsimės, šoksi
me ir ant galo, vidurnaktyje, 
pasibučiuosime. Tai bus senų 
metų pabaiga ir naujų pra
džia.

—Tikrai būsiu—aš jai pri
žadėjau.

O tas visas šurum - burum 
bus toj naujoj, gražioj išpuoš
toj svetainėj, 723—5th Avė., 
šiandien, antradienio vakare.

Svečias.

vom drg. J. N. raštą ir jį su
naudojome. Ne mūsų kalte, 
drauge, kad jūs pasivėlavote 
parašyti. Kuris pirmiau para
šė, to ir talpinome. Juk nega
lima po du, tris arba dešimts 
kartų dėti žinias apie tą patį 
dalyką.

MIRT YS—L AIDOTUVĖS
Magdalena Rutkauskienė, 

67 metų, 120-09 Sutter Ave., 
mirė gruodžio 28 d. Laidos 
gruodžio 31 d., šv. Trejybės 
kapinėse. /

Laidotuvių apeiginis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

SUSIRINKIMAI
L.D.S. 1-mos kuopos susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, sau
sio (Jan.) 2 d., kaip 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. Yra svarbu, kad visi nariai 
būtinai dalyvautų šiame susi
rinkime, nes bus išduodamas 
metinis raportas, taip pat bus 
kitokių svarbių dalykų aptart. 
Nesivėluokit susirinkt.

L.D.S. 1-mos Kp. Valdyba.

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Sekmadieniais—susitarus.

Kas Yra Maloniausia 
Kalėdoms? Skaitykit! 

Įdomu!

PATRAUKIANTIS PRIEDAS 

“WAR DEBTS” 
(“KARO SKOLOS”) 

Svarbiausia Prieš-Karinė Filmą, 
Kokia Bent Kada Yra Rodyta!

Josephine Levanda, žinomo 
laidotuvių direktoriaus Juozo 
Levandos duktė, puikiai moki
nasi. Už tai ji gavo keturiems 
metams stipendiją (scholar
ship) lankyti Brooklyno Kole
gijos Namų Diviziją. Levan- 
dauskaitė dabar yra 17 metų. 
Šį semestrą baigs augštąją mo
kyklą. Linkėtina tokių džiu
ginančių sėkmių tolimesniame 
moksle.

NAUJA SOVIETŲ FILMĄ LITTLE THEATRE, NEWARKE

Gregory Aleksandrov, kuris per daug metų buvo pagelbi- 
ninku garsiam direktoriui S. M. Eisensteinui, yra direktorium 
naujos Sovietų filmos “Moscow Laughs.” Tos filmos rodymas 
prasideda trečiadienį, sausio 1, Little Theatre, 562 Broad St., 
Newark, N. J. Bus rodoma tik vieną savaitę.

Dalyvauja didelis būrys artistų, žymiausiose rolėse Leonid 
Utesov, Lubov Orlova ir kiti žymūs respublikos artistai. Gre
gory Aleksandrov, -direktorius, tapo apdovanotas Raudonos 
žvaigždės ordenu už puikų sudirigavimą “Maskva Juokiasi.”

Veikale perstatoma šelmio piemens nuotikiai, kuris, turė
damas muzikališką palinkimą, per klaidą palaikomas žymiu 
muzikos vedėju ir pakviečiamas koncertuoti puikion villon 
prie Juodųjų Jūrių. Pasėkos išeina juokingos ir nelaimingos. 
Paskiau jis vyksta Maskvon, kad būti arti merginos, kuri, jo 
manymu, jį mylinti. Sakoma, jo meilinimasis, teikiąs juo
kingiausių scenų, kokias kada kur teko matyt judyje.

Veikalą parašė Gregory Aleksandrovas, o muziką priruošė 
žymiausias rusų kompozitorius L. O. Dunayevsky. Muziką iš
pildo Maskvos Simfonijos Orkestrą iš dviejų šimtų muzikantų.

Sykiu rodoma kita svarbi filmą “Karo Skolos,” žymiausia iš 
esamu prieškarinių filmų. Ji specialiai pagaminta tikslu paro
dyti, kokiais baisiais pasaulio naikintojais yra karas ir fašizmas.

Brooklyno Lietuvių Dark 
Organizacijų Bendras 
Parengimas

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Atleto Kliubo metinis su

sirinkimas įvyks 3-čią d. sausio, 1936 
m., 168 Marcy Ave., 8 v. v. Visi na
riai būtinai dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes bus priėmimas naujų 
narių ir kartu turėsim prirengę už
kandžių.

Komitetas.
(309-310)

Šiais laikais perkant laikrodžius reikia gerai apsižiūrėti, 
nes daugelis laikrodžių yra pertaisyti iš senų, ir tuomi 

didelis skaičius pirkėjų apsigauna.
Swiss. Visi naujausios 
mados. Taipgi užlaikau ir 
kitokių auksinių daiktų, 
kokie tik auksiniai daik
tai krautuvėse parsiduo
da. Ypač moterims, tai 
turime gražių setu, pa
puošalų. Taipgi turime ir 
sidabrinių indų naudoji
mui prie valgio.

Taigi kuriems reikalin- 
linga laikrodžių, prašau 
atsilankyti pas mane. Aš 
užtikrinu, kad gausite tą, 
ką norite pirkti pigiau 
negu kur kitur.

Aš užlaikau geriausių 
i š d i r bysčių laikrodžius, 
kaip tai: Gruen, Hamil
ton, Waltham, Elgin ir . . ,

Aš taisau visokius laikrodžius ir auksinius daiktus.
Kuriems reikalinga patarnavimas kreipkitės pas mane, už ką būsiu 

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Ave. Richmond Hill, N. Y.

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

Kaip jau yra žinoma, kad 
jau apie 20 Brooklyno darbi
ninkiškų organizacijų susivie
nijo į vieną, kad rengti bend
rus parengimus. Taigi jų pir
mas bendras parengimas jau 
bus ateinančioj nedėlioj, sau
sio (Jan.) 5-tą dieną, 101 
Grand St., Brooklyne. Durys 
atsidarys 3-čią vai. po pietų, 
programa prasidės 4 :30: Įžan
ga išanksto perkant tikietus 
40 .centų, prie durų 45 centai.

Tame parengime Sietyno 
Choras ir jo aktoriai ir aktor- 
kos iš Newarko išpildys pro
gramą. Programoj dainuos 
pats choras ir bus solistų, du
etų, ir taipgi newarkieciai loš 
monologus, dialogus fh kito
kius juokus. Ir kiek jau žino
ma, tai jie labai prijuokina 
publiką.

Taigi, ateinančioj nedėlioj 
visi ir visos eikime į Ukrainų 
svetainę, kur gardžiai pasi
juoksime ir smagiai pasišoksi
me; ir taipgi tuom pačiu sykiu 
parodysim, kad mes pritariam 
bendriems parengimams, ir 
kad priimam patarlę “Kur 
vienybė—ten galybė.”

J. Juška.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Delegatui. Jūs reikalaujate, 

kad jūsų raštas būtų talpina
mas “žodis žodin”. Darbininkų 
laikraščio redakcija negali lai- 
kraštin talpinti bile ką, kas 
tik parašys “žodis-žodin.” Jei 
raštas taisytinas, tai jinai tai
so, o jeigu ne, visai netalpina. 
Kas gi būtų, jei redakcija pra
dėtų viską Taikraštin dėti, ką 
tik kas parašo: laikraštis į ka
žin ką būtų paverstas.

Jūs sakote, kad jūsų raštas 
turi būti talpinamas todėl, 
kad atstovavote priešfašistinė- 
je konferencijoje kriaučių lo
kalų, tai yra organizaciją. Juk 
ir kiti delegatai ten atstovavo 
taipgi organizacijas. Kas gi 
būtų, jeigu visi pradėtų rašy
ti apie tą patį dalyką ir laik
raštis tą viską talpinti?

Jūs rengiatės skųstis kriau
čių lokalui del jūsų ’ koresp. 
netalpinimo. Mes jos netalpi
nome todėl, kad pirmiau ga-

REIKALINGAS PATYRĘS 
KRIAUČIUS

Turiu dvi vietas, man vienam per 
sunku, norėčiau gauti pagelbininką 
arba pusininką. Vieta labai paranki, 
biznis išdirbtas per 14 metų. Biznio 
vieta lietuvių apgyventa. Kas norėtų 
susidėt su manim, rendavot arba 
pirkt, prašau atsišaukti pas mane, 
o suteiksiu pilnas informacijas. Na
mas modemiškai įrengtas. Suintere
suoti prašomi kreiptis šiuo adresu:

ANTANAS NAVALINSKAS, 
P. O. Box 289, Forest City, Penna.

(310-1)

PARDAVIMAI
Pigiai parsiduoda “Welding” šapą 

ir kalvė. Vieta randasi geroj vietoj, 
biznis per daugelį metų gerai išdirb
tas. Savininkas išvažiuoja į Lietuvą 
ir nori greit parduot. Kreipkitės se
kamai: A. Kačinskas. 302 Lafayette 
St., Newark, N. J.

(308-310)

Turime įrodę, kad žmogaus jaus
mai, būdas, net jo pažiūros pasikei
čia nuo jo gyvenimo aplinkybių. Pa
vyzdžiui, bestudijuodamas gražius 
paveikslus, žmogus pamilsta meną, 
o klausydamas muziką—tampa poe- 
tiškesnis, malonesnis, domisi kilniu 
gyvenimu.

šiurkštūs seni) gramofonų ar ra
dijų garsai (ne muzika!) ir iškle
rusių muzikos instrumentų muzika 
tokį jausmą panaikina ir žmogus 
darosi nervuotas. O nervams gendant 
visa žmogaus sveikata lieka pavojuj. 
Geriausias vaistas, kaip visur, yra 
didžiausias kontrastas: jei girdėjai 
blogą muziką, jos negali pakęsti, ji 
gadina nervus, tada klausyk gražios, 
malonios, žmogų atgaivinančios mu
zikos.

šiandien gana nebrangūs geri ra
dijai, ypač tobuliausi RCA “Magic 
Brain” ir “Magic Eye,” vėliausios 
technikos tobulumo stebuklas; ne
brangūs ir gramofonai, kurių bal
sas yra daug geresnis, negu seno
viškų. Parduodame ir nepaprastai 
gražių, geriausios muzikos žinovų 
įgrotų plokštelių-rekordų iš Lietu
vos. kur lietuviškos muzikos menas 
dabar yra pakilęs iki aukščiausio 
laipsnio.

šventės bus malonesnės 
gerą muzikos instrumentą, 
Lietuvių Muzikos Krautuvėj 
ne vien viettinlai, apylinkės
tojai, bet ir tolimiausių Amerikos 
ir kitų pasaulio dalių lietuviai.
Kiekvienam šventėms nusipirkusiam 

radio, ar ne mažiau 12 rekordų, ar
moniką ar kitą muzikos instrumen
tą, nuo, savęs dovanoms paskirsim 
per radio programą gražų pasveiki
nimą kam tik pirkėjas norės.

Radijų Lietuviškoj Muzikos Krau
tuvėj galima gauti nuo $5 iki $500 
ir brangesnių; rekordų nuo 10c ir 
brangesnių. Lietuvių Muzikos Krau
tuvės adresas yra: 560 Grand St., 
arti Lorimer St., Brooklyne. Tele
fonas: Stagg 2-8662.

Visus lietuvius Kalėdų šventėms 
Lietuvių Muzikos Krautuvė sveikina, 
linkėdama LINKSMIAUSIAI SU 
MUZIKA KALĖDAS ŠVĘSTI!

Pelagija Ambrozaitis,
Krautuves Vedėja.

(Paruošė Jono Valaičio Radio 
Skelbimų Agentūra.)

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 25c
KIRPIMAS “ |

SKUTIMAS 15C
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shąlins
(JALINSKAS)

Lietuvis Graborius

Patarnavimas

Suteikiam garbingas laidotuves I 
nepaisant kaštų. Turime puikiai | 
įtaisytą pagrabam patalpą, pa- ; 

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
PrieS Forest Parkway, 

Woodhaven, L. I., N. Y.

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

arbata yra moksliškai sutaisyta iŠ

įsigijus 
kurių 

gausite 
gyven-

/k ^a
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapęlių, 

I \ šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 
visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 

būdų sutvarkyti pairusius vidurius.
New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

REPUBLIC LIQUOR STORE
(LIETUVIŠKAS MONOPOLIS)

431 Grand Street (arti Keap Str.) Brooklyn, N. Y.

MEDUS
“Laisvė” gavo didelį vežimą

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ii’ įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS 
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.
Kaina 5 svarai $1.25

' už 10 svarų $2.25

Sandelis visokių degtinių, Kon
jakų, Vynų Amerikos išdirbys- 
tės ir importuotų iš Kanados ir 

Europos
•

Labai didelis pasirinkimas no
rintiems suteikti dovanas savo 

draugams ir giminėms per 
šventes.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 

padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Gienmore 5-6191

Čia priduodame keletą degtinių ir vynų su

Old Farm bonka 
Calvert bonka 
Wilkens Fam. 
Crab Orchard 
Old Quaker

$2.29 pusbutelis $1.19
2.59 pusbutelis 1.34
1.93 pusbutelis .98
1.90 pusbutelis .98
2.09 pusbutelis 1.09

Port Wine, Sherry, Muscatel
Galionas nuo $1.79 iki 
lionai — nuo 89c iki $1.25. 
—nuo 55c. iki $4.50 ir t.t.

Taipgi turime Lietuvos valstybinės
Turime Canadian Club, Seagram VO ir kitos. Konjakai: Martell. Hen
nessey, Remy Martin, Codet ir kiti. Taipgi Jamaica Rum ir Irish WhWcey

Produktai pirmos klasos, o kainos mūsų yra žemiausios.
TŪKSTANTIS SKIRTINGŲ RŪŠIŲ!!

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parčm, krikStynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

r Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

fesijoje ir Brooklyn© apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
Senai dirbąs graborystės pro- 
atidarė savo ofisą ir patarnau
ja balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktį.

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURA
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį 

Persitikrinsi t
417 Lorimer Street, Brooklyn,

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

HUDSON
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos 

300 Lincoln Road, - Brooklyn,
Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrinti 
svoris, 2000 svarų į toną.

$IO25Saukite 
INgersoll 2-6761 BEN 

r




