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visi,, kurie užsiima prakalbų sa-

Darbo Žmonių
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Nelaime, bet Kam? 
Pakils ir Naujoji Anglija. 
Juodi ir Balti.

Rašo A. B.

kymu, susiduria su štai kokia 
nemalonia situacija. Matai ir 
sutinki labai daug gerų žmo-
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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re- 

težius, o Išlaimesit 
Pasauli!

nių—draugų, prietelių, darbuo
tojų. Pažįsti juos, ir dar ne 
visus, tik iš matymo,—iš pasi
kalbėjimo kartą kitą, pavardes 
gali atsiminti tiktai tų, kuriuos 
susitinki >dažnai. Bet jie, tiq 
geri draugai, tave pažįsta ge
rai, tavo pavardę atsimena.

Pasitaiko, kad susitinki juos 
visai kitam mieste. Kiti pasit 
maišo Brooklyne. Bet negali 
atsiminti draugų pavardžių — 
tartum matei kur nors, bet ne
atsimeni. Sarmata, nežinai ką; 
sakyti, ką daryti. O tie drau
gai mano, kad tu juos gerai pa
žįsti ir jų pavardę turi gerai at
siminti. Kitas duoda pinigų u^ 
“Laisvę” ir sako: “Tu žinai 
mano pavardę.” Turėtum žmof 
gus žinot, bet nežinai, ką pada
rysi, užmiršai. Bet dabar paĮ- 
kliuvai bėdon. Ne vienas drau
gas yra taip ant kalbėtojų už
pykęs.

Negalima, draugai, atsiminei 
tūkstančių pavardžių. Nepyki
te ant kalbėtojų, jeigu jie užl 
rnįršta jūsų pavardes, ar mies^ 
tus, iš kur esate. Kiekvieno 
žmogaus atmintis yra labai ap
ribota. Tūkstančiui lengva at
minti vieno kalbėtojo pavardę, 
bet vienam atminti tūkstantį 
pavardžių negalima.

Gal netikėsite, kad sviete yra 
toks žmogus, kuris vadina save 
socialistu, dar vadu, dar dideliu 
demokratu, dar labai mokytu 
žmogum, bet mano ir kalba apie 
rusų proletarinę revoliuciją se
kamai : “Tai buvo nelaimė ne 
tik Rusijos darbininkų, ne tik 
visos Rusijos demokratijos, bet 
ir viso pasaulio žmonijos!” 
(“Naujienos”, sausio 9 dieną, 
1937 m.).

Hitleris irgi lygiai taip kal
ba. Jis ne tik kalba, bet suši
lęs darbuojasi, kad nušluoti nuo 
žemės paviršiaus “šitą viso 
šaulio žmonijos nelaimę.”

pa-

betTaip, didelė nelaimė, 
kam? Kas šiandien yra impe
rialistų ir fašistų gerklėje kau
lu? Niekas kitas, kaip tik So
vietų Sąjunga. Nuo lietuviško 
klebono iki popiežiaus iš vienos 
pusės, nuo lietuviško smetoni- 
ninko Tysliavos iki Japonijos 
Mikado, iš kitos pusės,—visa 
parazitija susivienijo prieš So
vietų Sąjungą, tą 1917 metų 
proletarinės revoliucijos kūdi
kį. štai kam ta revoliucija bu
vo ir yra baisi nelaimė. Gaila, 
kad ir “N.” redaktorius prisi
pažįsta, kad ir jis taip jaučia
si! Mes visgi manėme kitaip.

O gal jis šauks ir sakys, kad 
jo šiai išpažinčiai, jo šiam pri
sipažinimui nereikia tikėti, ne
galima tikėti, kaip jis ir šian
dien tebetvirtina, kad nereikia 
ir negalima tikėti trockininkų 
prisipažinimams?

Komitetas Industrinei Orga
nizacijai, vadovaujamas John 
L. Lewis, įsteigė savo skyrių 
Naujoj Anglijoj ir pradės orga
nizavimo darbą aplink Bostoną. 
Geras darbas, puikus žygis. Mes 
jį galime tiktai pasveikinti ir 

. kviesti Naujosios Anglijos lie
tuvius nuoširdžiai paremti.

Labai gerai ir tas, kad Lewi- 
so komitetas organizuoja pieti
nėse valstijose plieno darbinin
kus juodus ir baltus į bendrus 
lokalus. Tai bus galingas šūvis 
tai neapykantai, kurią • ponai 
yra išvystę baltuosiuose žmo
nėse prieš negrus.

Keita štai kas: Amerikoje 
šiandien dirba—duoną pelno vi
sais milionas vaikų, tuo tarpu 
apie dešimt milionų suaugusių 
^arbininkų vaikštinėja be dar-

UŽDARYTA JAU 34 GENE
RAL MOTORS FABRIKAI
Flint, Mich. — Biznierių 

Sąjunga reikalauja, kad 
prezidentas Rooseveltas pa
naudotų savo galią ir sutai
kytų General Motors auto
mobilių streikierius su fab
rikantais.

Detroit, Mich.—Iš 69 fab
rikų General Motors Kor
poracijos sausio^ 13 d. te
dirbsią jau tik 35. Kitus fa
brikus uždarė sėdėjimo 
streikai bei pati korpora
cija, negaudama reikalingų 
dalių automobiliam statyti.

Pačios korporacijos skait
menimis, šį trečiadienį bū
sią 112,000 jos darbininkų 
be darbo.

SSRS Trečdaliu Daugiau 
Išleis Apsigynimui

Maskva. —- Sovietų Są
jungos finansų komisaras 
G. T. Grinko sausio 11 d. 
perstatė susirinkimui Sovie
tų Centro Pildomojo Komi
teto, kiek valdžia-.galės gaut 
įplaukų ir kiek ^reikės lėšų 
įvairiems valstybės tiks
lams 1937 m. Firtansų komi
sariatas, remdamasis paki
lusia ir vis kylančia pramo
ne ir ūkiu, dtrado, jog 1937 
m. šalies iždas galės gauti 
96,852,000,000 rublių paja
mų, tai yra 16,852,000,000 
daugiau, negu 1936 metų 
sąmata.

Pernai krašto apsigynimo 
reikalams buvo išleista 14,- 
815,000,000 rublių; šiais gi 
metais numatoma apsigyni
mo tikslams išleisti 20,102,- 
000,000 rublių, atsižvelgiant 
į padidėjusį karo pavojų 
Sovietams iš Hitlerio ir Ja
ponijos pusės.

Iš 1937 m. sąmatos skiria
ma apšvietai 15,500,000,000 
rublių, tai yra 14 bilionų 
daugiau negu pernai. Svei
katos reikalam^ bus išleista 
7,500,000,000 rublių, reiškia, 
3 bilionai ir 800 milionų 
daugiau nekaip 1936 m. Pa
matiniai statybai iš milži
niškos Sovietų sąmatos, teks 
32,500,000,000 rublių.

Finansų komisaras Grin
ko, be kitko, pranešė, jog 
pernai Sovietų šalies darbi
ninkam pridėta 19 procen
tų daugiau algos.

Dabar Sovietų armija tu
ri 1,300,000 vyrų. Ar bus di
dinamas raudonarmiečių 
skaičius, dar nėra praneši
mų.

Bandė Užkirst Maistą 
Streikieriam-Sėdėtojam
Flint, Mich., sausio 12.— 

Pranešama, jog kruvina ko
va tarp užpuolikų policijos 
ir besiginančių streikierių 
“sėdėtojų” Fisher Body No. 
2 fabrike kilo tada, kai po
licija nepraleido streikie- 
riam maisto. Paskutinėmis 
žiniomis, toj kovoj rimtai 
sužeista 19 asmenų.

Aigipto valdžiaCairo.
surinko iš savo piliečių 
$5,000,000 aukų krašto apsi
gynimo reikalams.

Policija per Kruviną
Užpuolimą Sužeidė 17

Sėdėjimo Streikierių
Vienas, Turbūt, Mirsiąs;— 

Šaukiama Milicija prieš 
Streikierius

Flint, Mich., saus. 12.— 
General Motors korporacija 
pirmadienį užsuko garo ši
limą nuo darbininkų, kurie 
jau dvi savaitės sėdėjimu 
streikavo Fisher Bbdy fa
brike No. 2. z

50 policininkų vakare su 
revolveriais, ašarinėm is 
bombomis ir kulkasvaidžiais 
šturmu užpuolė streiko sar- 
gus-pikietninkus. Norėjo 
prasilaužt į fabriką ir iš- 
drabstyt streikierius-sėdėto- 
jus laukan.

Užpuolikai šaudė ir bom
bomis atakavo pikietinin- 
kus lauke ir per langus 
bombardavo likusius darbi
ninkus viduj.

Darbininkai gynėsi paga
liais, akmenimis, buteliais 
ir kuom pasitaikė, taipgi 
atidarė vandens srioves iš 
gaisrinių žarnų į policinin
kus. Tuomi užpuolikai ta
po atgal nuvyti nuo fabriko 
langų, kad jau negalėjo jų 
mėtomos bombos pasiekti 
streikierių viduj. Kai kurie 
streikieriai užbėgo ant sto
go ir nuo ten įvairiais daik
tais bombardavo policiją.

Tuo tarpu mūšin prieš 
policiją pribuvo 200 paša
linių darbininkų, ir iš vi
daus taipgi pora šimtų 
streikierių prasilaužė pro 
policijos apgulą ir susikibo 
į tiesioginį mūšį su polici
ninkais. Policija jau vos 
spėjo gintis, belaukdama 
daugiau sau pastiprinimų. 
Bet atpleškančius policijos 
vežimus su mėlynsiūliais 
streikieriai tuoj apspito ir 
išvartė.

Streikieriai ir jų talkinin
kai taip energingai kovėsi, 
kad ir pastiprinta policija 
jų neįveikė. Policininkai 
išeikvojo savo ašarinių 
ir troškinančių dujų bom
bas ir patys tiek gavo į 
kailį, kad, galų gale, buvo 
priversti pasitraukti atgal.

Mūšis tęsės iki po vidur
nakčio. Rimtai sužeista 17 
darbininkų, kurie nuvežti 
į ligoninę. Vienas sužeistųjų 
gal turėsiąs mirti. Tarp su
žeistų yra ir vienas 8 ar 9 
metų vaikas, kuriam polici
ja peršovė koją.

Kovoj taipgi liko sužeisti 
keli policininkai.

Šiuos žodžius berašant, 
darbininkai dar tebelaiko 
užėmę fabriką.

Detroit, Mich., saus. 12.— 
Gubernatorius Murphy at
siunčia į Flintą būrius mili
cininkų, kadangi, sako, poli
cija bepajėgsianti “suvaldy
ti” streikierių.

2-361c—Liaudiečiai Atėmė 
iš Fašistų Tris Miestelius 
Madrido Fronte

1,500 Milicijos prieš Flint 
Auto. Streikiėrius

Flint, Mich., sausio 12.— 
Michigano valstijos guber
natorius Murphy atsiunčia 
1,500 milicininkų “palaikyti 
tvarką” prieš automobilių 
fabrikų streikierius.

Vatikanas, sausio 12.— 
Popiežius Pijus rengiasi 
mirti.

Amerikoj Sukelta Mili
onas Dolerių Ispanijai
New York.—Šiaurės Am

erikos Komitetas Gelbėti Is
panijos Demokratiją prane
šė saus. 11 d., jog per šį ko
mitetą visose Jungtinėse 
Valstijose iki šiol sukelta 
milionas dolerių paramos 
Ispanijos liaudžiai prieš fa
šistus. , Jau išsiųsta dviem 
laivais į Ispaniją didelis 
daugis drabužių, čeverykų, 
maisto ir desėtkai judamų
jų lauko virtuvių. Ižde dar 
yra $88,000.

Be to, atskiras fondas va
dovybėje Moteriškų Drabu
žių Siuvėjų Unijos su D. 
Dubinsky’u priekyje surin
ko $160,000 Ispanijos žmo
nių kovai prieš fašizmą. 
Šios aukos daugiausia gau
tos iš darbo unijų.

Ispanijos Vaikai Atsiuntė 
Dovaną Sovietų Vaikams
Odessa, SSRS. — šiomis 

dienomis Ispanijos respubli
kos laivas atvežė čia 160 dė
žių orindžių ir tandžerinų 
kaipo dovaną Ispanijos »vai- 
kų iš Murcia provincijos 
vaikams Sovietų Sąjungoj. 
Tuomi išreiškiama Ispanijos 
vaikų padėka sovietiniams 
vaikams už gautus nuo jų 
žaislus ir maistą.

Tas pats laivas atvežė 
24,000 dėžių lemonų, ku
riuos nupirko Sovietų val
džia. Sovietai kaip galint 
daugiau perka Ispanijos 
produktų, idant padėt jai 
prekybos srityje.

EXTRA!
ŽINĄ, KAS NUŽUDĖ

MATTSONO VAIKĄ

Washington, sausio 12.— 
Federates valdžios agentai 
sakosi žiną, kas pagrobė ir 
nužudė dr. Mattsono sūnų; 
tik reikią sugauti piktada
rius.

Nanking, Chinija. — As
tuoniais kulkasvaidžiais yra 
saugojama vieta; kur žai
džia golfą fašistinis Chini- 
jos diktatorius Chiang Kai- 
shek.

TEISMAS PANAIKINA DAR
BO SANTIKIŲ ĮSTATYMĄ
San Francisco, Calif.— 

Jungtinių Valstijų apskri
čio teismas antra tiek dides
ne dauguma balsų paskel
bė, kad šalies kongreso iš
leistas Darbo Santikių Įs
tatymas esąs “priešingas” 
Amerikos konstitucijai. Tai 
todėl, kad, girdi, tas įstaty
mas užkariąs savo kontrak
tines sąlygas samdytojams.

Ši byla kilo iš to, jog Dar
bo Santikių komisija pa
tvarkė, kad Mackay Radio 
ant Telegraph kompanija 
turi atgal priimti penkis 
pavarytus unijistus tarnau
tojus ir atmokėt jiem algas 
už tą laiką, kurį jie dėlto 
buvo be darbo. Prieš komi
sijos patvarkymą tad kom
panija kreipėsi į federalį 
teismą.

ŽMOGVAGIAI UŽMUŠĖ Dr. MATTSONO VAIKĄ

Jo Nuogą Lavoną Rado priežasties žmogvagiai vai- 
Kraliko Medžiotojas

Everett, Wash.—Jaunuo
lis Gordon Morrow sausio 
11 d. netyčia rado krūmuo
se nuogą lavoną 10 metų 
vaiko Charleą 'Mattsono, ku
ris buvo pagrobtas iš dak
taro W. W. Mattsono namo 
Tacomoj, Washington vals
tijoj, 15 dienų pirmiau.

Žmogvagis ar žmogvagiai 
išmušė “porčių” langą ir 
pasigriebė vaiką tuo laiku, 
kai tėvai buvo išėję į sve
čius.

Vaikvagiai reikalavo $28,- 
000 už vaiko sugrąžinimą 
gyvo. Tėvas buvo parūpinęs 
pinigus ir stengėsi per tar
pininkus ir per skelbimus 
laikraščiuose susisiekti su 
piktadariais ir išpirkti savo 
sūnų, bet del nežinomos dar

Permenkas Roosevelto 
Priedas Bedarbiams
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas iš pradžios 
reikalavo, kad kongresas 
paskirtų tiktai $650,000,000 
valdiškiem pašalpiniam dar
bam per pirmą 1937 m. pus
metį. Bet sausio 11 d. jis 
prie tos sumos pridėjo dar 
$140,000,000, kurie buvo siū
lomi laikyt atsargoj tik “ne
tikėtiem būtiniem reika
lam.” Tuomi Rooseveltas 
padarė nusileidimą smar
kiai pakilusiam judėjimui 
už tinkamą pašalpą bedar
biam.

American Workers Al
liance (Darbininkų Susivie
nijimas) reikalauja skirt 
bent $1,250,000,000 bedar
biams per pusmetį. < Šiam 
reikalavimui paremti ren
gia masinį bedarbių marsa- 
vimą į Washingtoną šią sa
vaitę. •

Vatikanas, saus. 12.—Po
piežiaus sveikata vėl pablo
gėjo. Vargina jį skausmai 
ir nemigė. i |

Liaudiečiai Atėmė iš 
Fašistų Tris Mieste
lius Madrido Fronte

Ispanų Fašistai Užgrobė So
vietų Maisto Laivą

Santander, Ispanija, sau
sio 12.—Ispanų fašistų karo 
laivas užgrobė vieną Sovie
tų laivą su maistu Ispanijos 
Respublikai.

Hitlerio Generolas Derėsis 
Su Mussoliniu

Berlynas, sausio 12.—Iš
važiuoja gen. Goering, de
šinioji Hitlerio ranka, į Ro
mą tartis su Mussoliniu 
apie bendrą veikimą ryšy j 
su karu Ispanijoj.

ką užmušė, nelaukdami iš
pirkimo.

Nužudyto vaiko kūnas 
buvo numestas į krūmus už 
200 pėdų nuo Edmonds- 
Everett vieškelio, 6 mylios 
nuo Everett miesto. Švieži 
pėdsakai sniege ir automo
bilio rato žymės rodo, kad 
jis buvo kur kitur nugala
bintas ir čia tik išmestas.
' Ant vaiko kūno klupte 
užklupo Gordon Morrow, 
besivydamas kraliką. Už
kliuvo jo koja už sušalusio 
nuogo lavono, kad Gordon 
net parvirto. Vaiko galva 
buvo, matyt, pagaliu sudau
žyta.

Vietinė policija ir federa
tes valdžios agentai daro 
didžiausią ablavą, kad suė
mus tuos žvėris vaikvagius- 
žudikus.

Hitler Prižada Francijai 
“Neliesi” Morokko

Berlynas. — Hitlerio su
rengtame pokilyje visų ša
lių atstovams, Franci jos 
ambasadorius A. Francois- 
Poncet, savo kalboj sausio 
11 d., kreipė dėmesį į karo 
pavojų. Į jo kalbą atsakyda
mas, Hitleris “apgailesta
vo,” kad taikai gręsia pavo
jus; nusiskundė, kad Fran
ci jos laikraščiai perdaug 
užsipūolą ant Vokietijos ir 
pareiškė, būk Vokietija ne
turinti jokių intencijų ant 
Ispanijos žemės nei ant Is
paniškos Morokkos. Fran
ci jos ambasadorius tada 
taipgi pasakė, kad jo val
džia užgiria, kad Ispanija 
su savo kolonijomis pasilik
tų taip,, kaip iki šiol buvo.

Paryžius, sausio 13.-—Pra
nešama, kad Franci jos mi- 
nisteris pirmininkas Blum 
stabdysiąs vadinamus fran- 
cūzų spaudos “išsišokimus” 
prieš Vokietijos politiką.

Priešai Išmušti iš Visų Po
zicijų, Kurias Buvo Užėmę 

per Savaitę

Madrid, saus. 12.—Ispani
jos liaudies milicininkai ne- 
atlaidžiai kontr - atakuoja 
fašistus. Liaudiečiai, muš
dami priešus atgal, atgrie
bė nuo jų visą ruožą, kurį 
fašistai buvo užėmę per še
šias dienas pirmiau. Mad
rido gynėjai puola priešus 
iš abiejų šonų.

Per sėkmingas kontr-ata- 
kas valdžios milicininkai at
siėmė atgal iš fašistų mies
telius Las Rozas, Pozuelo ir 
Aravaca. Priešai atmesti 
net iki Majadahonda.

Išdaužė Priešų Tankus
Saus. 11 d. fašistai įtūžu

siai atakavo liaudiečių po
zicijas nedideliais tankais, 
gautais iš Italijos ir Vokie
tijos. Bet liaudies artileri
stai, tiksliai nutaikomais šū- 

prieštankinių pa- 
daugelį tų tankų 

o kitus privertė

I

t
I

A

viais iš 
trankų, 
sudaužė, 
bėgti.

Madridiečių Kraustymas,
Respublikos v y r iausybė 

įsakė nekariškiams Madrido 
gyventojams i š s ik raustyt 
toliau į rytus, ypač į sauges
nes vietas Valencijos srityj; 
ir per dieną jau buvo iš- 
kraustoma po apie 10,000 
madridiečių. Bet dabar, 
kuomet respublikos gynėjai 
kirto naują smūgį užpuoli
kams, tai gyventojai nenori 
apleisti Madrido. Ale vy
riausybė juos perspėja, jog 
kova dar nesibaigia, ir fa
šistų lėktuvai vėl padegan
čiomis ir sprogstančiomis 
bombomis naikins. Madridą 
ir žudys jo gyventojus, kol 
bus galutinai sumušti. To
dėl nekariškiai turi išsi
kraustyti ir tuo būdu ne tik 
savo gyvybę apsaugot, bet 
paliuosuot Madrido gynė
jus nuo rūpesčių delei mies
to gyventojų, kad liaudies 
milicininkai galėtu visomis 
jėgomis mušti priešus.

Fašistu štabas, Madrido 
fronte, didžiuojasi, būk jie 
kelioliką šimtų liaudiečių 
užmušė ir kelis tūkstančius 
sužeidę; ir nors fašistai iš
mušti iš visų pozicijų, ku
rias buvo užėmę per'savai-, 
tę laiko, tačiaus jų koman- 
dieriai skelbia pasauliui, 
būk jų ūpas “tebėra paki
lęs.”

Madrid. — New Yorko 
Times korespondentas H. L. 
Matthews praneša , jog iš 
Madrido iškraustyta jau 
300,000 nekariškių gyvento
jų į saugesnes vietas.
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Tangier.-—Naziai tūkstan
čiais egzempliorių skleidžia 
Ispaniškoj Morokkoj išvers- ' 
tą arabų kalbon Hitlerio 
knygą “Mein Kampf” (Ma
no Kova).
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vienas pirmųjų lietuvių jūros 
karininkų buv. rusų karo lai-
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of March 3, 1879.

Kodėl Sovietų Sąjunga Nesuvaldo 
Fašistų?

Tūli mūsų skaitytojai klausia mūs laiš
kais, kodėl, girdi, Sovietų Sąjunga nesi
ima griežtų priemonių suvaldymui Ispa
nijos fašistų, kurie nesenai paskandino 
jos laivą “Komsomol” su įgula? Viena 
draugė, šiomis dienomis, pavyzdžiui, nu
rodo, jog Francija ir Anglija imasi žy
gių suvaldymui fašistų ir gynimui savo 
interesų. Josios, štai, siunčia savo šar
vuočius į Morokkos pakraščius.

Atsakyti, kodėl Sovietų Sąjunga nesi
ėmė griežtų priemonių prieš fašistus po i 
to, kai jie nuskandino jos laivą ir suėmė 
visą eilę kitų prekybinių laivų, tegali tik
tai pati Sovietų vyriausybė. Mes gali
me tik spėti.

*

Sovietų Sąjunga galėtų Ispanijos fa
šistus pabausti tiktai pasiųsdama savo 
šarvuotlaivius į tuos Ispanijos pakraš
čius, kuriuos laiko užgrobę fašistai. Bet 
tuomet veikiausiai iškiltų karas, nes Vo
kietijos ir Italijos karo laivai, gindami 
fašistus, susiremtų su Sovietų laivais. Iš 
to užsiliepsnotų pasaulinis karas. Na, o 
Sovietų Sąjunga nenori karo; ji trokšta 
taikos. Ji daro viską, kad palaikius pa
saulyj taiką. Mes matėme visą'eilę atsi
tikimų, kur Sovietų vyriausybė darė di
delius nusileidimus Japonijos imperialis
tų karo provokacijoms, ifeigu ji kantriai 
nutylėjo dėl tos ar kitos Japonijos pro
vokacijos, tai ne dėl to, kad Sovietų Są
junga būtų silpna, bet dėl to, kad išven
gus karo!

Tuo pačiu motyvu vaduodamas!, ma
tyti, Sovietų Sąjunga ir šiuo tarpu užima 
tokią politiką, o ne kitokią. Reikia at
siminti, kad kiekviena taikos diena, kiek
viena taikos savaitė arba mėnesis stipri
na Sovietų šalį, gerina jos žmonių gyve
nimą. Kai Sovietų žemėj gyvenimas da
rosi vis geresnis, tai fašistiniuos kraš
tuos jis prastėja. Fašistai dėlto ir bando 
išprovokuoti pasaulį į karą. Matyti; Is
panijos fašistai ypačiai deda pastangų 
išprovokuoti pasaulinį karą.

> ši tai ir bus vyriausioji priežastis su
laikanti Sovietų Sąjungą nuo bandymo 
pabausti Ispanijos piratiškus banditus.

Į. , M— . ------U *

Ųruguajiečių “Darbas” spausdina laiš
ką, gautą iš tos Ispanijos dalies, kurią 
dabar valdo fašistai. Laiškas skamba:

Brangus sūnau! Gyvename kraujų kla
ne. Sukilėliai visus varo po prievarta eiti 
mušti “komunistų.” Kunigai su didžiausiais 
kryžiais nešini eina stuba nuo stubos reika
laudami aukų. Ima viską daiktais arba pi
nigais. Kartu su kunigais eina vienas apr 
siginklavęs policininkas ir jeigu kas nieko 
neduoda ar neturi ką duoti, tą apšaukia “ko
munistu” arba jiems pritariančiu asmenim. 
Esame priversti patys badauti, viską atida
vę sukilėliams, šaudymas civilių žmonių, 
kurie balsavo už valdžią, yra paprastas reiš
kinys. Visoki piktadariai ir chuliganai da
ro ką jie nori: žagina merginas ir muša už 
priešinimąsi prieš jų sauvaliavimus. Visi 
gyventojai laukia ateinant legalės valdžios. 
Brangus sūnau! gyvename ir kas valandą 
laukiame mirties, jei ne nuo granatų, tai iš 
bado.
Kai fašistai bus sukriušinti, tai išgir

sime žinių apie tokius baisius vaizdus 
I papildytus fašistų, kokių pasaulis nebu

vo niekad matęs. Šiuo tarpu iš ten laiš
kai gauti sunku, kadangi fašistiniai ne
naudėliai palaiko stiprią cenzūrą.

Daug Kontrabandininkų
SUVAINIŠKIS, Paskutiniu 

laiku nukritus lato vertei labai 
pagyvėjo kontrabanda iš Latvi
jos. Kontrabandininkai į Lietu
vą gabena brezentinius paltus, 
apynius, šprotus ir kitus daly
kus. Kas mėnuo Suvainiškio 
muitinėje įvyksta sugautos kon
trabandos varžytinės, žmonės 
prekes tuojau išperka.

Nuskendo Vaikas
^SALANTAI. Gruodžio 10

Salantos upėje ane ledo rogu
tėm besi važinėj ant lūžus ledui 
nuskendo St. Montvilo sūnus, 
turėjęs 10 metų amž. šio mėn. 
12 d. jis buvo palaidotas para
pijos kapuose be religinių apei
gų.

i Ūkininkai niekaip negali su- 
I prasti, kodėl latvių pirkliams
1 daug miško parduota, o ūkinin
kams, maža? Juk jeigu parduo
tų 20 kartų daugiau statybinės 
medžiagos, tai ūkininkai galė
tų nusipirkti, visi būtų paten
kinti.

Ūkininkai, kad maža tepar- 
duoda statybinės medžiagos, 
varžytinių laiku parašė žemės 
ūkio ministeriui pareiškimą, ku
riuo prašoma daugiau statybi
nės Medžiagos parduoti.

vyne.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
V. C., Haverhill, Mass. — 

Atsišaukimas į draugijų na
rius labai abelnas ir sunkiai 
suprantamas. Netilps.

San Francisco, Calif.
d.

Lygos Prieš Karą-Fašizmą 
Veikla

Daugelis Serga
Stakliškių apylinkėje 

žmonių serga. Atsitinka, kad 
kasdien po du lydi į kapus. Gy
dytis mažai kas gali del mate
rialių sunkumų.

daug

“Darbas” Vėl Išėjo
Mes andai rašeme, kad Uruguajaus 

liet, darbininkų laikraštis “Darbas” buvo 
sulaikytas dėl to, kad spaustuvės savinin
kas bijojosi, jog parlamentas gali už
kirti bilių, draudžiantį spausdiųti tūlų 
svetimkalbių laikraščius. Dabar atlai
kėme “Darbo” No. 22, kuriame praneša, 
kad dalykai laikraščio leidėjuose persi
tvarkė ir nutarta “Darbą” vėl leisti. Ma
tyt, surasta kita spaustuvė, kuri laikraš
tį ir spausdina .

Darbiečiai nusitarė “j \rbą” išleisti ir 
ateityj; “nežiūrint į visus projektuoja- 

• mus fašistiniai-drakoniškus prieš spau- 
dą įstatymus.” '

Tenka pasveikinti draugus darbiecius 
už jų griežtą nusistatymą ir pasirįžimą 
palaikyti laikraštį.

L. Šis “Darbo” numeris išėjo šešių pus- 
l lapių.

Į Washingtonu Reikalauti Darbų 
ir Pašalpų!

Sekantį penktadienį ir šeštadienį į Wa- 
shingtoną suvažiuos apie 3,000 delegatų, 
atstovaujančių Workers Alliance (bedar
bių) tarybas, WPA grupes, darbo unijas 
ir įvairias kitas organizacijas bei drau
gijas. Suvažiavę delegatai reikalaus 
duoti bedarbiams pašalpų arba darbų. 
Vyriausiu reiakįavimū bus tas, kad USA 
Kongresas paskirtų ne mažiau $1,250,- 
000,000 sekantiems šešiems mėnesiams 
apmokėjimui algų dirbantiems WPA 
darbuose darbininkams arbą^suteikimui 
pašalpų bedarbiams.

Šį darbininkų žygiavimą Washihgto- 
nan akstiną ir tas faktas, kad preziden
tas Rooseveltas nesilaiko savo duoto žo
džio. Jis, kaip jau žinoma, per rinkiminę 
kampaniją skelbė, jog bedarbiai bus ap
rūpinti darbais arba pašalpomis, A^PA 
darbai būsią praplėsti, ir t.t. Bet štai 
ponas prezidentas patiekia sekančių me
tų biudžeto sąmatą. Ką gi mes ten ma-< 
tome? Ogi tai, kad prezidentas reika
lauja penkiems mėnesiams paskirti tik 
$650,000,000 apmokėjimui WPA darbuo
se dirbantiems darbininkams. Vadinasi, 
su tokia suma pinigų nieku būdu nebū
tų- galima išlaikyti net esamieji WPA 
darbuose darbininkai. Dėlto pradėta 
darbininkai atleisdinėti iš darbų.

Pačiame USA Kongrese atsiranda 
žmonių, keliančių protestą prieš tokį po
no prezidento žygį. Kai darbininkai ir 
visi kiti žmonės griežtai pareikalaus pa
didinti minėtą pinigų sumą, tai, aišku, ir 
kongresmanai ir senatoriai, priimdami 
prezidento patiektą sąmatą, turės atsi
žvelgti į masinius reikalavimus.

Prezidentas Rooseveltas išlaikė tik vie
ną savo pažadą, duotą rinkiminėj kam
panijoj : jis nesiūlo pakelti taksus ant di
džiųjų kapitalistų pelnų. O taksai tu
rėjo būti pakelti, kadangi kapitalistų pel
nai auga, didėja, o darbo žmonėse skur
das plečiasi.

Prezidentas pasiūlė padidinti ir karo 
prisiruošimams pinigų sumą visu $100,- 
000,000. Jei tai kongresas priims, tai se
kančiais metais bus karo reikalams išlei
sta kur kas daugiau vieno biliono do
lerių.

Dėlto darbininkų organizacijos, darbo 
unijos ir kliubai privalo daryti viską, 
kad Workers Alliance of America šau
kiamasis suvažiavimas Washingtone bū
tų kuodidesnis ir pasekmi'ngesnis. Tegu 
Washington© ponai pamato, kad Ameri
kos dąrbo žmonės nesiduos sumažinti jų
jų pragyvenimo lygmenį, kuris jau ir 
taip yra žemas. Tegu jie mato, kad 
rąnkpelniąi. vienijasi ir traukia talkon 
proto darbininkus ir farmerius bendron 
kovon už bendrą tikslą!

Atrodo, kad dar pas 
darbininkus veikla 
na, kaip ji turėtų eiti. Pav., 
gruodžio 12-13 dd. San Fran
cisco atsibuvo konferencija 
prieš karą ir fašizmą, kur da
lyvavo 229 delegatai nuo 110 
organizacijų. Čia apkalbėta 
daug gerų klausimų ir priim
ta rezoliucijos tais klausimais: 
link Ispanijos, amatinių unijų, 
vidžilentizmo, Kubos ir taip 
toliau. Deja, tie klausimai pa
siekė publiką labai suvėlintai. 
Los Angeles delegatai tik sau
sio 5 dieną išdavė konferenci
jos raportą Lygos susirinkime, 
kuris buvo specialiai šauktas.

ALDLD 145 kuopa turėjo 
išrinkus delegatu draugę Ra- 
dienę. Ji savo raportą išdavė 
sausio 6 d. Tarptautiniam susi
rinkime prieš karą-fašizmą iš 
lietuvių nė vieno nebuvo, apart 
Levišauskienės ii’ manęs.

Draugai, aš noriu būti jū
sų draugu ir prašau neužsi-

mus 
įleiv ROKIŠKIS

Dvaras už Svetimus 
Dolerius

Gruodžio 11 d. Panevėžio 
apyg. teismas nubaudė pil. M. 
3 m. s. d. k. už tai, kad jis sa
vo sesers ir svainio pinigais sa
vo vardu nusipirko dvarą. By
los aplinkybės tokios. Svainis 
iš Amerikos siųsdavęs M. pini
gus prašydamas, kad jis jam 
nupirktų ūkį. Pinigai būdavę

I siunčiami siuntiniuose, suvynio
ti į senus drabužius. Svainis mi
ręs, bet bylą M. iškėlė jo sesuo 
amerikietė ir antra sesuo, gyv. 
Lietuvoje. M. aiškinosi, kad ūkį 
pirkęs savais pinigais, nes jis 
taip pat iš Amerikos pinigų at
sivežęs. Drabužiuose suvyniotų 
dolerių neradęs. Bet teismui bu
vo patiekta laiškų, kuriuos M. 
rašė svainiui į Ameriką. Laiš
kuose M. mini, kad pinigus jis 
gavęs ir kad nupirkęs svainiui 
dvarą. M. teisme aiškinosi, kad - - • .
svainis buvęs labai turtingas! Sauū, kad tiesą pasakysiu, 
ir prašęs jį taip rašyti, nes bi-’i Mes lietuviai darbininkai ne
jojęs amerikoniškų vagių. Tuos SaĮime būti apsitvėrę daize- 
laiškus Amerikoj jis rodydavęs lyj nacionale tvora. Čia ne kal- 
kairhynams ir tokiu būdu sklei- binis, bet tarptautinis dalbas

'—XII Biržuose iš

dęs žinias, kad jis pinigų ne- 
beturįs, nes Lietuvoje ]

visų prieš karą-fašizmą ir turi

Marcus Hook, Pa
Sausio 8 d. virš 50 streikuo

jančių Bačkų (Barrel) kompa
nijos darbininkų sugrįžo atgal 
į darbą, nes viršminėtos kompa
nijos Albert Knabb, preziden
tas sutiko darbininkams pakelti

10% algas, ir sutrumpinti iki 
40 valandų darbą į savaitę, čia, 
antradienį, sausio 5 d. visi dar
bininkai mete šalin įrankius ir 
išėjo streikan, reikalaudami pa
kelti algas ir sutrumpinti darbo 
valandas. Kompanija buvo pri
versta išpildyti darbininkų rei
kalavimus. Vietinis.

Supuvę Vadai su Bošais v f ■ ' . ’ • .

Washington. — General
Motors Automobilių korpo
racija mielai priėmė Darbo 
Fėderacijoš a t ž a g areivių 
vadų reikąlaviijia — nepri- 
pažint didžią industrinę Au
to. Darbininkų Uniją.

BIRŽA
Mišlt>W aržy tinęs

Šiais metais yra ypatingai 
gyvas miško pardavimas. Tai 
bene svarbiausia priežastis, kad 
Biržų miškų urėdijoj Latvijos 
pirkliai nupirko daug miško, 
o vietos pirkliai jo nupirkti ne
gavo: latviai nugalėjo. Todėl ir 
ūkininkai, kurie pirkdavo sta
tybinės medžiagos iš vietos miš
ko pirklių, dabar nebegaus nu
sipirkti. Aišku—be statybinės 
miško medžiagos ne vienas ūki
ninkas apseiti negali, todėl visi 
stengiasi pirkti iš viešo parda
vimo.

Toks viešas pardavimas įvy
ko š. m.
Ageniškio gųįninkijbs.

Buvo įstatyta viešam parda
vimui apie 50 vienetų rąstų. 
Apie 20 vienetų paėmė pade
gėliai, o ūkininkams liko pirkti 
apie 30 vienetų. Pirkėjų buvo 
apie 400. Suprantama—30 vie
netų del 400 ūkininkų turėjo iš
šaukti nepaprastas varžytines. 
Ir jos buvo ypatingai gyvos, 
karštos ir virš taksos kainos 
įvaržydavo nuo 150 iki 200%. 
Tai yra —2—3 kartus daugiau, 
negu taksos kaina.

Pačiame varžytinių » įkaršty
je keli ūkininkai paprašė giri
ninkų paaiškinti: ar teisybė— 
kaip skelbia taisyklės—kad dau
giau bausmių nebus, jei ūkinin
kai sauvališkai, nusi.kirs rąstų, 
kaip tik 2 kartūs brangiau rei
kės už nukirstą ir išvežtą sta
tybinę medžiagą sumokėti.

Į tokį ūkininkų paklausimą 
girininkai tegalėjo atsakyti, 
kad, ypatingų bausmių nėra, be 
trigubos kainos, bet jei sąmo
ningai ir iš anksto susitarę eitų 
kas sauvališkai miško kirsti— 
tektų griebtis kitų priemonių...

beturįs, nes Lietuvoje pirkęs j būt kovojama bendrai po yie- 
ūkį. Prieš teismo posėdį sese- \na pastoge. Kitaip mes jam 
rys bylą norėjo panaikinti, bet' kelio negalime pastoti. Cali- 
nebegalėjo. M. padavė skundą fornijos fašistai-vigilantes or- 
apel. rūmams. * fornfnnlinP nnnč.

Sudegė Fabrikas
Gruodžio 10 d. apie 3 

nakties užsidegė Pagrundoje, 
Rokiškio priemiestyje, stovįs 
aliejaus ir krakmolo fabrikas. 
Sudegė pastatas ir nesenai at
vežtos įvairios mašinos. Pil. Bo- 
renas, fabrikui patalpas išnuo
mavo iš Buikos, ir mašinas ap
draudė 5,000 lt. Buikos pastatai 
buvo apdrausti 8,000 lit. ir 
įkeisti žemės bankui. Pastatams 
buvo iškeltos varžytinės. Gaisro 
priežastis aiškinama.

vai.

KLAIPĖDA
Pasitraukia <lr. Jurkūnas
Jūrininkystės inspekt. dr. 

Jurkūnas nuo gruodžio 1 d. iš
vyko vienam mėnesiui atostogų 
ir po atostogų į savo pareigas 
nebegrįšiąs. Jūrininkų sluoks- 
niučse plačiai kalbama, kad 
nauju jūrin. inspektorium ski-

ganizuojasi tarptautine papė
de po įvairiais vardais, “Wild
field Clubs” ir dar kitokiais 
vardais.

Roosevelt kopijuoja 1916 
metų Wilsono demokratijos 
14-ką punk£ų. Pasekmė to yra 
aiški. Roosevelt administraci
ja Kubos darbininkam užkorė 
ant sprando fašizmą. Reiškia, 
punktai jau pildosi daug spar
čiau, negu kad Wilsono. Nerei
kia pamiršti ir to, kad užsie
nių imperialistai ir fašistai yra 
padėję kreditd į Amerikos 
bankus 4 bilionus del užsaky
mo karo pabūklų žudymui 
darbininkų flel savo interesų. 
Washington© kalbos apie de
mokratiją, apie nuošalumą, 
apie laisvę ir kitas šalies ma
lonybes yra apgaulės maska 
darbininkam. Pacific.

- *■ 0 V * .P

Wilkes Barre, Pa
Vis ko Po Biskį Iš Mūsų 

Miesto.
Čia oras šią' žiemą pakol kas 

dar vis šiltas ir sniego visai ma
žai buvo.

Bedarbių randasi daug, 
, kur

nes 
iš tų WPA darbų, kur buvo 
tūkstančiai paleista, mažas skai
čius gavo atgal darbus.

Kasyklos irgi gana šlubuoja. 
Kiek geriau dirba šiuo laiku, 
tai Spring Valley Coal Compa
ny. ;

Kaip bedarbių, taip ir dirban
čių gyvenimas gana skurdus to
kioje brangumoje.

šioje apylinkėje yra visokių 
nuotikių darbuose, kaip kasy
klose, taip ir WPA darbuose. 
Bet draugai, ten dirbanti, apie 
tai nieko Spaudoj neparašo. 
Taipogi mieste yra daug viso
kių atsitikimų ir draugai apie 
tai gerai žinodami, visai nutyli. 
Yra ir lietuvių tarpe daug viso
kių atsitikimų, kaip tai, susirgi
mų ir mirčių ir apie šiuos vi
sus dalykus nėra nieko darbi
ninkiškoj spaudoj. Tai gana 
blogai, taip viską praleisti.

Draugai, wįlkes-bariečiai, at
rodo, kad užteko tylėjimo per

Kauno “Augštosios” Klases 
Balius

DAMOS
Raudonos, margos, gelsvos, 

baltos,
Inėjo damos beveik kartu. 
Pudruotos nosys jų iškeltos— 
Raudonos, pilkos, gelsvos, 

baltos...
—Mes dar jaunutės ir 

nešaltos,—
Kad tik meilužį nusitvertų ; 
Jos rodosi tokios nekaltos 
Ir meškerioja visos kartu. . .
BUČKIAI 
žiūrim—bučkiai patylomis... 
Riešutų ledai.
Ir lūputėm raudonomis 
Slapti bučkiai patylomis...
—Ak, apsvaigkim valandomis, 
Svaigkime labai!...— 
Ir vėl bučkiai patylomis, 
Riešutų ledai.
ŽVAIGŽDĖ 
šampano, tango viduryje 
Per naktį ūžti jos nutarta ... 
Glėbyje lankstos, kaip lelija, 
Visų frakuotų viduryje...
Ir savo vyro ji nebijo: 
Ne jam vienam žvaigždė 

sutverta...
Šampano, vyrų viduryje 
Per naktį svaigti jos nutarta...
DŽIZAS
Džizo taktai ore plauko, 
Pora už poros tematyt...
Jau po vidurnakčio ant laukd— 
Vis džizo taktas salėm plaukia.
Slapti liežuviai žino daug ko, - 
Bet ko—į akis nesakyt...
Vien skardūs juokai salėm 

plauko,
Pudruotos dekolte matyt.
JEt SKANDALAS ' 
Ramins savo vyrą ji rytą... 

iKas bus, jeigu vyras supras?
Šią naktį skandalo įvykta, 

'Kažkas ten perdrąsiai aptikta...
Ramins savo vyrą ji rytą,— 
Na, o kas, jei ir vyras pames. 
Bet nuramins savo vyrą ji rytą, 
O jei ne—na, tai kas?
GRIETINĖLĖ
Vien tik šilkai ir frakai, 
Pažiūrėki—nebyloki... 
Aukštas sferas tematai 
Perlai, šilkas ir frakai... 
Grietinėlė.. .—Nežinai?— 
Pažiūrėsi—pagalvosi: 
Visuomene, ar matai, 
Valgydama sausą košę?...
FINIS
Rytas. Miestas atsikėlė. 
Saulė jau visur liepsnojąs.
Lyg paklydę kapų vėlės 
Nuo stalų jie atsikėlė.
Eit miegot... Kaip pasakėlė... 
Čia ne žemė, čionai rojus— 
Sau sapnuoja girtos vėlės 
Ir autais namo baldomas...

(Iš “Kuntaplio”)

visus 1936 metus ir aš maniau, 
kad su pradžia šių metų drau
gai pradės rašįnėt. Bet pakol 
kas dar nieko nesimato iš musų 
miesto.

Čia buvo keli gana svarbūs 
dalykai. Bendro fronto draugi
jos del atsteigimo demokratines 
tvarkos Lietuvoje buvo surengę 
vakarienę, kad sukelt kiek fi
nansų šiam taip svarbiam dar
bui. Nieko apie tai spaudoje ne
buvo.

Buvo surengta prakalbos Is
panijos klausimu, čia buvo at
silankę jaunimo delegacija, ir 
nieko nebuvo prisiminta spau
doj. O ten buvo draugų, kurie 
yra gerai apsipažinę su lietu-, 
vių rašyba.

Būtų smagu matyt, kad iš 
šios apylinkes visokios žineles 
būtų aprašomos mūsų dienraš
čiuose. Draugai, imkit pavyzdį 
iš kitų miestų darbininkų, kaip 
viskas yra aįrašoma. Todėl, 
drauges ir draugai, prie d’arbo!

Veisiejiškis.
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«, KUR YRA OLGOS PRESTESIENES KŪDIKIS?
Isobel Walker Soule

“Tas ‘Motery Pasaulis’ Augštyn Kojom

čion Aprašoma Ne Lauminė
jimo Lošis—Tai Istorija Pagro
bimo Kūdikio Jam Vžgemant. 
Ar Jauniausia Brazilijos Fašiz

mo Auka Gyva ar Mirus?
Istorija Olgoį/ Benaris Pres- 

tesienės yra istorija moters, ku
rios vienintelėm kaltėm yra iš
tikimybė, idealizmas ir meilė 
savo vyro. Jauna vokietė, 27 
metų, Olga yra vedus su Luis 
Carlos Prestes, Brazilijos Na
cionalio Išlaisvinimo Susivie
nijimo prezidentu. Jį žmonės 
vadino “Vilties Vyčiu”, nes jo 
vado ir militariško genijaus 
karjera buvo paremta tikriau
sia demokratija.

Nacionalis Išlaisvinimo Susi
vienijimas yra panašus Liaudies 
Frontui Francijoj. Tai yra pro
testas ne vien darbininkų, bet 
daktarų, švietėjų, bankierių, at
stovų, senatorių, mokytojų, eko
nomistų, inžinierių, mokslinin
kų ir teisėjų, netgi kunigų. Tai 
bendra kova prispaustų žmo
nių po valdžia, budavojančia fa
šizmą.

To Susivienijimo vadas, iš- 
9 provokuotas Vargaso valdžios, 

sukilo su savo pasekėjais už- 
pereitą lapkritį. Sukilimas buvo 
perankstyvas. Jis tapo nuslo
pintas ir masėmis areštuota in
telektualai ir liberalai. Darbo 
unijos sudaužyta ir vadai su
mesti kalėjiman. Tuo laiku ir 
generolas Prestes tapo įkalin
tas. Olga, kuri buvo kartu su 
juo, irgi areštuota vien už bu
vimą jo žmona.

Jinai tuomet pareiškė, kad 
ji nori pasilikti Brazilijoj ir 
būt teisiama. Valdininkai vėlino 
ją deportuot Vokietijon. Nie
kam nežinoma, kiek Prestesienė 
perkentėjo. Ji buvo nėščia, ka
da areštavo. Apie jos rūpestį, 
stoką priežiūros ir nedateklių 
bei kančias galima tik spėlioti. 

į Prie jos nieko neprileido nuo 
jos arešto. Mums žinoma, kad 
ji neturėjo pinigų nusipirkimui 
mažiausio dalykėlio ir kad jai 
palikta viena suknelė, tai visas 
jos turtas. Aš negaliu persista- 
tyti, koki gali būti Brazilijos 
kalėjimai, kuomet pirmos kla
sės viešbučiuose yra prūsokų 
pelės dydžio, o blusų visur pil
na.

Po jos arešto tapo išimta

drausmė prieš deportavimą. 
Bet ją uždraudė Brazilijos Aug- 
ščiausias Teismas. Teismas taip 
pat uždraudė jos daktarams liu
dyti apie jos sveikatos padėtį. 
Kuomet Teisdarybės Ministeris 
klausinėta, kodėl O. Prestesie
nė kalinama, jis pripažino, kad 
policija neranda tam priežas-

panaikintos Brazilijos teismuo
se. i

•Taip pat buvo nurodyta, kad 
Brazilijoj pradėtą kūdikį, tra
dicijos pripažįstą tos šalies pi
liečiu dar prieš gimimą ir kad 
jis turi teisę gauti pilną savo 
šalies apsaugą. Tai tokiu pra
šymu Mrs. Prestes norėjo pa

Kaip tik pasiekėme šalį, mes 
susipažinom su tobula Brazili
jos žvalgybos sistema, taipgi su 
visuotina cenzūra ne tik savo 
spaudos, bet ir ateinančios iš 
šiaurinės Amerikos. Prie alkū
nės kiekvieno žinių agento sėdi 
cenzorius. Mes tada supratom, 
del ko mes negavom žinių apie

OLGA BENARIS PRESTES

Mūsų senai įvesti ir gerai gy
vuojanti moterų skyriai “Lais
vėje” it “Vilnyje” paskatino ir 
kitų sriovių laikraščius tuomi 
susirūpinti. Smetonuojanti 
“Vienybė” irgi turi skyrių, už- 
vadintą “Moterų Pasaulis.” 
Skyrių idėja gera, jie privalo 
padėti mums šviestis. Deja, to 
negalima pasakyti apie “Vieny
bės” skyrių “Moterų Pasaulis,” 
jis, kaip ir visas laikraštis, tai
komas klaidinimui darbinjnkių. 
Gerai viena siuvėja pastebėjo: 
“Tas ‘Vienybės’ ‘Moterų Pasau
lis’ visai augštyn kojom.”

Apie Rooseveltienės CCC 
kempių merginas, kurios ten 
siunčiamos kaipo bedarbės, 18 
iki 25 m., tame “Pasaulyje” 
rašo:

“Jos čia susirinkusios ne už
sidirbti, bet išmokti kokį nors 
amatą ir 'prisiruošti ateičiai ... 
Be abejonės, jaunų moterų mo
rale bus žymiai sustiprinta ir 
tokia pagelba duos daug gerų 
rezultatų.”

Kokia apgaulė skurdo prislė
gtoms mergaitėms! Lai parodo 
p. Tysliava nors vieną ponią, 
kuri būtų ten pasiuntusi savo 
dukteris “prisiruošti ateičiai” ir 
“sustiprinti moralę” Neparo
dys, nes to nėra.

Ne prisiruošimui ir moralei 
stiprinti jas ten siunčia, bet kad 
nereiktų duoti pašalpą ir kad 
galėtų išnaudoti jų darbą vel
tui, taipgi, kad sulaikyt nuo au
gančio ir bręstančio darbininkų 
judėjimo už socialę apdraudą ir 
už darbies žmoniškomis algomis. 
O badaujančios merginos anks
čiau ar vėliau gali tapti kovo
tojom. Tas baisu stambiajam 
kapitalui ir nuo to jį gelbėt atė
jo “Moterų Pasaulis.”

■ “Moterų Pasaulyje” ir šiaip 
pilna atžagareiviškumo ir tuš
tumo, pabėgimo “į lankas” nuo 
gyvenimo. Dievinama Simpso- 
nienė už savo “kruopštumą” ir 
mokėjimą palaikyt grožę. Bet 
nepasakoma, ką turėtų daryt 
darbininkė, išgavimui žmoniško 
gyvenimo, be ko tūkstančiai 
skaisčių mergaičių be laiko nu
gelto, paseno.

Gi šeimininkėms 
se sako: “šitame 
krašte mėsos yra
kad šeimininkės pradėjo pirkti 
brangiausios rūšies mėsą ...” 
Argi? O aš tik šį rytą eidama į 
dirbtuvę mačiau, kaip jauna ne
grė su maišeliu vaikščiojo pa
gal išmatų bačkas, žinoma ne 
del stokos mėsų, bet pinigų.

Madų kampelyje patariama, 
kokias sukneles turėt važiuo
jant Floridon. Paklausiau per 
pietus savo draugės:

“Kada važiuosi Floridon?
Išsižiojo, nustebus. Sakau, 

“čia graži suknelė,” pastūmiau 
jai po akių “Moterų Pasaulį.”

“Kad aš taip sveika bučiau,, 
kaip aš mokėčiau ir be jo pata
rimo pasirinkti, kas tinka, jei 
turėčiau kuo užmokėti. Jau nuo 
pavasario nepirkau suknelės, 
nors kasdien jas siuvu,” atsi
kirto mano draugė.

“O kas yra geriausiu moterų 
ginklu? Kuri atspėsit?” užklau
siau visų sėdinčių prie mano 
stalo.

“Mano unija šapoj ir progre
syvių moterų organizacija ir 
darbininkiška apšvieta už ša- 
pos sienų ir visur,” greit atšo
vė jauna linaplaukė mergina. <

“O čia rašo, kad “kantrybė,” 
pirštu parodžiau į “Moterų Pa
saulio” vietą.

“Baloney,” veik vienbalsiai 
riktelėjo merginos. “Ko tu ją 
nešioji,” įkirto jauna unijos ša
lininkė, įtariančiai pažiūrėjus į 
mane, gal stebėdama, ar klasi
niai sąmoninga darbininkė galė
jo patapti kokio hearstinio lapo 
skaitytoja. Ir tik tada sugrįžo 
jos draugiška šypsą, kada pasa
kiau, jog laikraštį atsinešiau 
tikslu išgirst visų nuomonę.

Oi, šluos, lietuvės darbinin
kės, vieną gražią dieną i šluos iš 
savo namų fašistinių monų 
skleidėją ‘Moterų Pasaulį,” jei 
jis nepareis iš “laukų” ant že
mės! Kas liečia mus, “Laisvės” 
moterų skyriaus

mes priartinsime šlavimo dieną, 
aiškindamos darbininkėms tą 
monelninkišką “Moterų Pasau
lio” liniją ir platindamos bei 
stiprindamos “Laisvę,” kuri 
darbininkėms rodo tikrą kelią.

Alisa.

dys du Amerikos žurnalistu į 
daboklę iki išplauks laivas, ir 
mes supratom svarbą, kad iš
laukinis pasaulis galėtų išgirsti 
teisybę.

Paskiau mes girdėjom kitą 
pasakojimą, būk įvyko susikirti
mas naktį išvežant ją iš kalėji
mo dėlto, būk jai padaryta ab
ortas prieš deportuojant, žino
ma, tame nėštumo laipsnyje 
aborcija būtų buvus nužudymu. 
Girdėjom ir būk jinai išdepor- 
tuota Ispanijon. Visa buvo taip 
paika, kad rodėsi neįmanoma 
gaut teisingų informacijų. Kas 
liečia tikrumą kalbų apie abor
tą mes negalėjome patikrinti. 
Tačiau pasitvirtino raportas, 
kad Mrs. Prestes buvo Vokie
tijos koncentracijos kempėj 
pirm, negu mes apleidom Bra
ziliją.

Dabar mes turim informaci
jas, kad Mrs. Prestes kūdikis 
gimė prieš ją išdeportuojant. 
Sakoma, kad iš kalėjimo ji bu
vus perkelta ligoninėn laike 
gimdymo. Kalėjime įvyko tik
ras sukilimas, reikalaujant, kad 
du draugu kaliniu,—daktaras ir 
advokatas, eitų kartu su ja. Su 
tuo buvo sutikta, bet juos spė
ka atskyrė prie ligonbučio du
rų.

Devyniom dienom vėliau ji 
buvo išdeportuota be kūdikio. 
Kur yra Olgos Benaris Preste- 
sienės kūdikis?

Keletą metų atgal šioje mū
sų šalyje koks nenormališkas 
asmuo ar asmenys pagrobė ir 
nužudė kūdikį jaunos motinos 
ir vieno mūsų didvyrių. Jis ta
po tarptautiniu kūdikiu ir skan
dalu. šiandien pakvaišusi valdžia 
pagrobė kūdikį nuo motinos ir 
nacionalio didvyrio,. Tėvai ne
turi galimybės ne£ vienu radio 
pranešimu nurodyti kūdikiui 
maistą, kuriuo tikrų tikriausia 
turėtų būt motinos pienas. Bet 
motina yra nazių koncentraci
jos kempėj tūkstančių mylių at- 
stumoj. O tėvas yra kalėjime, 
labai sergantis, jam gręsia mi- 
litaris tribunalas šalyje po ka
ro stoviu. Mes—pasaulio mote
rys—privalom sugrąžint tą kū
dikį jo teisėtiems gimdytojams. 
Mes turime surast Prestes kū
dikį.

(Iš Woman Today)

Delei Knygos 
“Virėja”

Pereitą trečiadienį šiame sky
riuje d. D. J. rašo, kad mes “be 
reikalo gadinsiančios popierą”, 
leisdamos knygą “Virėja”. Man 
atrodo ne visaip taip.

Mes manome pagyvent dar 
bent kupiną dešimtmetį, o at
kakliausios — du, tris syk tiek 
(sakoma, *kad atkaklią bobą ir 
velnias neima). Ir ar kam pa
tinka, ar nepatinka, mes mano
me pasilaikyti virėjos amatą. 
Mūsų vyrai į tą sritį nesiver
žia, nuo mūs neatkariaus. Vai
kai irgi greičiau kur kitur už
siims. Mamai teks valgių gami
nimu rūpintis kol ji gyvens. O 
šių dienų žmonės, kaip jauni
mas, taip ir mes, nebepasitenki- 
nam barščiais pusryčiams, tais 
pačiais (iš po patalo ištrauk
tais) pietums ir kokia buiza va
karienei. Net ir mūsų visų die
nų bulvė pyksta vieną dieną su 
kailiniukais, o kitą be kailiniu
kų verdama. Ji irgi prašo dau
giau įvairumo.

Mums sako, jog yra angliškų, 
net veltui dalinamų receptų ir 
Amerikoje augę vaikai juos ge
rai supranta. Tačiau vaikų su
pratimas angliškai už motiną 
valgį negamina. Moterų gerai 
suprantančių angliškai yra la
bai mažai, didžiuma džiaugia
mės lietuviškai paskaitančios. 
Ir kada mes kalbame apie tokią 
knygą, mes turime mintyje ne 
kelis šimtus gerokai pramoku
sių angliškai, bet lietuves mo
teris abelnai. Pagaliau, tos vel
tui dalinamosios yra ne šeimi
ninkės gerovei, bet gerovei ko
kio produkto taikomos, o už ge
ras angliškas knygas reikia mo
kėt po kelis dolerius.

Kitos sakosi niekad nenaudo
jančios receptų knygų ir gerai 
valgį pagaminančios. Tas gali
ma tik toms, kurios vien tuo 
užsiima. Bet šių dienų moterų 
didžiuma užsiima kur nors kitur 
ir valgių gaminimas yra priedi- 
nis darbas. Tos ne viską atmin
tinai žinom.

Musų knyga padengs kiek
vienos rūšies valgių sritį, in- 
imant pačius tinkamiausius lie
tuviškam skoniui ir geriausius 
iš populiariškų kitų. Knygon < 
receptai bus sudėti ne iš bile 
kur, bet išbandyt per mūsų ge
riausias virėjas. Juos pernagri- 
nės visapusiai tuo klausimu in
formuota draugė, su pagelba ki
tų. Tikimasi gaut patarimą ir 
iš specialisčių dijetos moksle ir 
praktikoj.

Kas liečia mane, turėjimas 
tokios atsakomingos knygos vir
tuvėj duotų daug ramumo, ne
būtų taip “karšta” pamanius 
apie valgio pagaminimą. Ma
nau, kad yra ir daugiau* tokių. 
Jei jau kalbam apie gerinimą 
darbo sąlygų visiems, tai kodėl 
ne mums, kurios ne iš savo pa
sirinkimo užgimėm nusmerktos . 
virtuvėn ?

Knygos redagavimo darbas 
pavesta d. K. Petrikienei. Fi
nansų raštininke išrinkta E. 
Vilkaitė, iždininke—F. Kazake
vičienė.

Knygai receptus reikia sku
biai rinkti, nes iki birželio mė
nesio jau turime užbaigti pri- 
rengimą spaudai. Siųskit seka
mu antrašu: “Virėja”, 221 So. 
2nd St., Brooklyn, N. Y.

Knyga bus apie 200 puslapių, 
stipriais viršeliais. Jos kaina iš 
anksto 75c., vėliau—$1. Jau pa
daryta prenumeratos rinkimui 
knygelės. Mes prašome ALDLD 
nares ir kitas moteris pasidar
buoti. Reikalaujant kvitų kny
gelių ir užsakant knygą rašy
kite: E. Vilkaitė, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

ALDLD C. Moterų K. Sekr.,
S. Sasna.

niekų “neprasikal- 
esanti nepageidau- 
ir dėlto turinti būt

ties, nes 
to,” bet 
jama ateivė 
deportuota. Jos advokatas dėjo 
visas pastangas. Jis prašė leist 
ją teisman ir atsakyti į visus 
kaltinimus. Brazilijos įstatymas 
nusako, kad negalima vesti de- 
portanto kvotimą be asmens, 
prieš kurį vedama deportacijos 
byla. Advokatas nurodė, kad 
visi tie uždraudimai teisdarybės 
liudija, jog visos legalės teisės

ji 
ji

silikti Brazilijoj. Po to prašy
mo niekas nebegirdėjo nuo( 
Prestesienės. Ar ji buvo kalėji
me? Mažu deportuota? Gal kan
kinama? Ar ji išsilaikė gyva to
kiose sąlygose? šie yra keli iš 
klausimų, kurie buvo neatsaky
ti. Tūli ir dabar tebėra pa
slaptimi. Bet čion yra keli da
lykai, kuriuos mes, James Wa
terman Wise ir aš, kaipo Bend
ro Komiteto Gelbėjimui Brazi
lijos žmonių delegatai, sužinojo
me.

Olga Prestes ar jos kūdikį.
Mes kalbėjom su daug žmo

nių, bet tuojau pamatėm, kad 
jie bijo kalbėt. Galop vienas 
žmogus mums pasakė, kad Olga 
Prestes ir Mrs. Ewart (kita 
vokietė politinė kalinė) .buvo 
išdeportuotos 21 dieną atgal. 
Kada paklausėm apie kūdikį, 
asmuo nežinojo nei kad kūdikis 
gimė. Nuo to laiko mes tyrė
me slapčiom, nes žinojom, kad 
parodymas perdaug susidomė
jimo apie Mrs. Prestes patup-

patarimuo- 
turtingame 
tiek daug,

"TAIPRAITERIS”
Per pastarąjį šimtmetį daug 

išradimų bei pagerinimų tapo 
atlikta. Tikslas buvo ne tame, 
kad būt nauda visuomenei, bet 
išnaudotojams pelnai, kad iš 
tos pačios visuomenės prisiplėšt 
savo naudai. Tas pats ir su ra
šomąja mašinuke, su kuria bur
žuazija sakosi paliuosavus mo
terį ir padarius ją ekonominiai 
neprigulmingą.

Kuomet 1863 m. tūlas C. L. 
Sholes, vidutinio amžiaus spau
stuvininkas, užpatentavo rašo
mąją mašinukę, tuom pačiu sy
kiu jis sutvėrė daug pozicijų 
(darbų) moterims. Jisai manė 
išradęs rašomąją mašinukę ku
nigams bei advokatams. Jis ne- 
permatė, kad armijos moterų, 
jam pačiam dar tebegyvenant, 

« užimtų biznių ofisuose vietas ir 
laimėtų ekonominę neprigulmy- 
bę bei pakiltų iki atsakomų vie
tų, kurios visada buvo laikomos 
vyrams. Tas “taipraiteris”, ant 
kurio ponas Sholes vieną die
ną rašė, “C. Latham Sholes 
September 1867”, buvo protėvis 
didelio daugio šių dienų mašinų, 
kurios sutvėrė darbus milio- 
nams moterų.

Moterys 1868 metais, kurios 
norėjo savistoviai pragyveni
mą sau pelnytis, galėjo pasi
rinkt namų aptarnavimą, pa
prasta darbininkė šapoj, krau
tuvėj, valgykloj ir viešbutyj, 
slaugės arba mokytojos. Buvo 
laikomasi tokio nusistatymo,

kad moteris biznyje niekai, ne
gali atlaikyti, per didelė atsa
komybė.

Pirmi žingsniai jau buvo pa
daryta pirm, negu Sholes pa
darė savo rašomąją mašiną; 
daugiau 50 vyrų iš įvairių 
kraštų bandė mašinas padaryt 
savo rankomis. Karalienė Anne, 
1714 m. suteikė patentą tūlam 
Henry Will. Jung. Valstijose 
buvo suteiktas patentas tūlam 
W. A. Burt 1829 m. Bet nei 
viena iš tų mašinų nepasirodė 
praktiška.

Sholes gimė 1819 m. Pennsyl- 
vanijoj, ant ūkės. Pradėjo mo
kytis už spaustuvininką būda
mas 14 . metų. Jis išsikraustė 
vakarų link su tėvais, kuomet 
buvo 18 metų ii* tęsė darbą kai
po spaustuvininkas ir redakto
rius Green Bay, Wis., ir, vė
liau, Milwaukee;

Po įvairių užsiėmimų 1866 
m. Sholes su savo draugu Glid
den susiinteresavo, kaip išvys- 
tyt mašiną, kuri numeriuotų 
knygos puslapius serijomis. Tas 
darbas greit paakstino padaryt 
mašiną, kuri galėtų atmušt ir 
raides. Pasekmėj tapo užpaten
tuota Sholes ir Glidden rašomo
ji mašina 1868 m. Sutvėrime 
mašinos Sholes buvo smegenys, 
o Glidden—entuziazmas ir nuo-’ 
sprendis. S. W. Soule parūpi
no pinigus ir įsigijo pusę to .iš
radimo už $600, apmokėdamas 
visas mašinos padarymo išlai-

skaitoma apie du milionai mo
terų, užimančių raštininkių vie
tas, kurios prieš “taipraiterių” 
atsiradimą buvo joms uždary
tos.

Mrs. C. L. Fortier buvo pir
ma moteris, kuri rašė su ma
šinuke. Kuomet pirma mašinu
kė buvo nuvežta į Angliją, prie
šais juos stovėjo problema su-

i das.
Po išdavimo minėtai mašinai 

patento Densmore paėmė akty- 
vę komandą. Jis turėjo pasiti
kėjimą mašinų galimybe, bet ne 
1868 modeliu. Tad jis padarė 
30 modelių. Keletą išstatė ant 
parodos 1871-1872 New Yorke. 
Bet mažai patraukė atydos. Ta
da Densmore nusprendė kaip( . . . „. . 
nors užinteresuoti mašinų iš- rast kur nors ypata, kuri galė- 
dirbėją, kuris gamintų ir pla- tų mašinukę vartot. Pagarsint 
tintų per pirklius. Jis prisiar
tino prie E. Remington^ & Sons, 
Ilion, N. Y., dirbėjų ginklų ir 
siuvamų mašinų, ir su jais pa
sirašyta kontraktas už paten
tą ir modelių gaminimui teisę, 
kuri paskiau pąvesta W. K. 
Jenne’sui.

reikalavimą taipisto būtų be

Mark 
buvęs 
prida- 
leidė-

Tarpe ankstybiausiu rašomos 
mašinos pirkėjų buvo 
Twain. Sakoma, kad jis 
pirmas autorius, kuris 
vęs mašininius raštus
jams. Elbert Hubbard rašė 
1880 metais: “Aš nusiunčiau 
savo raštus į Harpers ir gavau 
juos atgal, sako—godotinai at
sisakom skaityti bile kokius 
raštus, kurie ne mašinuke ra
šyti.”

Tuo laiku R. Kompanija la
vino ir parūpino darbininkus 
parduodamoms mašinoms. Bal
lard mokykla, kuri buvo suor
ganizuota per YMCA centralinį 
skyrių New Yorke, 1881 m., bu
vo pirmutinė rašomųjų maši
nėlių mokykla moterims. As
tuonios jaunos išmokytos dar
bininkės 
nužibino 
sekusių.

ROŽĖ LUXEMBURG
Sausio 15-tą darbininkės mi

nės mirtį Rožės Luxemburg, 
kurią reakcionieriai, nužudė 
1919 m., Berlyne. Toji skaisti 
darbininkų klasės Rožė-Vado
vė gimė kovo 5, 1879 m. ir 
nužudymo laiku buvo 42 me
tų. Ji nuolat augo vadovybėj, 
bet ją sunaikino žiauri reakci
jos ranka—ta pati, kuri pri
rengė kelią Hitlerio atėjimui 
galioh.

naudos, nes niekas nesuprastų, 
ką tas reiškia. Vėliau nuspręsta 
garsint reikalavimą mokančių 
trumpraščiu rašyti ir skambinti 
pianu.

Nors progresas ir mašinos 
daro moteris neprigulmingomis 
ekonominiai, tačiau kai kurie 
žmonės dar mano, kad moteris 
negali būt ant lygios papėdės su. 
vyrais. Ypatingai tos lygybės 
nenorėtų dvasiškija, bet tech
nika ir jiem griauna 
Klasių kovoj moterys 
gali atsilikti nuo vyrų, 
•stot pirmosna eilėsna,
taipgi kenčia skurdą ir neda- 
teklių nuo išnaudotojų.

Suzana Kazokytė.

pamatą. 
irgi ne- 
bet turi 
nes jos

“Laisvės” Bazaras Artinasi
“Laisvės” bazaras prasidės 

Lincolno gimtadienį, 12-tą va
sario, ir tęsis 13 ir 14, o pas
kiau 19, 20, 21 ir 22 vasario.

Bazare moterys turės savo 
stalą, kurio įrengimu (kaipo 
arčiausia esanti) rūpinasi 
ALDLD Moterų 81-ma kuopa. 
Jau dabar laikas priduoti ir pri
siųsti bazarui daiktus. Stalas 
ruošiamas ne minėtos kuopos, 
bet abelnai moterų kreditui, o 
“Laisvės” naudai, tad visoms 
svarbu padėt.

SKYRIAUS SKAITYTOJAMS

buvo pionierės, kurios 
kelią milionams jas 
Jau 1930 m. buvo pri-

Delei techniškų kliūčių raš
tas “Kas Tokia Kandidatavo į 
Prezidentus” atidėta sekan
čiam trečiadieniui. skaitytojas,

HM.
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Trečiadienis, Sausio 13,1937

DAVID FRANKFURTER, 27 metų amžiaus žydų tau 
tos medicinos studentas, Chur, Šveicarijoje, teismo metu 
sėdi tarp dviejų sargų. Jis buvo nuteistas kalėjiman už 
nužudymą Wm. Gustloff, Šveicarijos hitlerininkų vado.

EGLAITE
Pas daugelį žmonių yra pri-

* prasta įrengti eglaitę jau nuo
• labai-labai senai. Vieni dega ją
• Kalėdų laiku, kiti gi — Naujų
* Metų laukdami. Kaip žinoma, 

vakarų Europoj ir Amerikoj eg-
• laitę dega Kalėdų laiku. Bet ei

nant toliau į žiemius nuo Vokie
tijos, ji degama daugiausia 
Naujų Metų laiku.

Daugelis žmonių neturi jokio 
supratimo — kodėl ir kam; ją 
dega. Iš syk pas katalikus buvo 
manyta, būk tai vien liuteronų 
paprotys, tačiaus vėliaus ir jie 
patys, kaip visi matome, tą pa
protį prisiėmė, ir dabar jokiu 
būdu nebegali atsikratyti. Gal 
jų tūli jau ir norėtų jo atsikra
tyti.

Vaikai jomis negali atsigėrė
ti. Mat, vaikų vaidentuvė to
kia, kad kas tik blizga, mirga ir 
žiba, tas jiems patinka ir juo- 
mi negali nei atsigėrėti... Ko
dėl pas juos tokia vaidentuvė 
slepiasi — filozofo darbas tą iš
aiškinti.

Kalbant apie vaikų vaidentu
vę, bus geriausia, manau, jeigu 
čia paduosiu žodžių artisto, lie
tuvių darbininkų poeto Juliaus 
Janonio atsiminimus apie vai
kystės dienas. Jis rašo:

*Prieš Naujus Metus Kurše 
tarnavusi vyresnioji sesuo pra
deda kalbėti, kad reikia deginti 
eglaitę. — Niekaip negaliu su
prasti, kaip tai galima eglaitę 
degint, klausinėju sesers, ir ji 
man pasakoja, kad Kurše prieš 
Naujus Metus kiekvienuose na
muose parnešama iš miško eg
laitė, visaip papuošiama, apkar
stoma visokiais gardėsiais, Žais
lais: ant eglaitės šakų pririša
ma žvakučių. Tos žvakutės už
degamos: tai ir esąs “eglaitės 
deginimas.”

“Klausausi sesers pasakojimo 
ir regiu vaidentuvėje žalią eg
laitę, papuoštą visokių-visokiais 
žaislais, saldumynais, gražių- 
gražiausiai mirgančia šviesa.

“Klausausi ir užmirštu, kad 
aš tik pasakojimą girdžiu, už
mirštu, kad prieš mane nemirga 
žvakutės, kad nekabo ant spy
gliuotų šakelių papuošalai, kad 
eglaitės nėra.

“Pąbaigus seserei pasakoti, 
nubundu' lyg iš gilaus malonaus 
sapno ir įsitikinau, jog ta gra
žioji eglaitė buvo tik mano įsi- 
vaizdinimas. Kaip norėtūs iš- 
tikrųjų pamatyti eglaitės degi- 
nimąr Kreipiuos į tėtušį, pra
šydamas, kad jis atneštų iš miš
ko eglaitę.

“Tėtušis klausia kam man 
reikia eglaitės. Atsakiau, kad 
deginimui. Tėtušis šypsodamas 
žada atnešti. Aš matau, kad jis

* neatneš, nes jis visados taip 
Šypsosi, žadėdamas tą, ko ne
mano ištesėti. Prikimbu prie 
tėtušio, prašau, o jis matyda
mas, kad aš ne juokais prašau, 
subara, užpyksta, varo mane ša
lin. Man pagelbon ateina sesuo 
—ji irgi prašo tėtušio.

“—Kad ir tu lyg maža,—ba
rasi ant jos tėtušis, — nežinote

*

nė ką prasimanote. Kurgi ma
tyti, kad Lietuvoj ęlegintų eglai
tes. Kurše tai kas kita, o čia tai 
tik kaimynai mus pašieps.

“Bet aš prašau, verkiu ir tol 
verkiu, kol išverkiu eglaitę. Tė
tušis ant galo pasižada atnešti, 
ir ištikro pavakarį atneša iš 
miško eglaitę. .

“Aš su seserimi (tikriatv sa
kant, sesuo, nes aš daugiau kliu
dau, ,kąip?padėdu) įstątpva me
delį j kryžiavohę-, nupiname iš 
šiaudų puikiausių grandinėlių 
ir apkabinava jais eglaitę. Se
suo išskaptuoja keturius raudo
nus burokus ir pririša juos prie 
šakų; burokuosna įstato žvaky- 
galius; iš likusio nuo lempos ap- 
taisymo spalvuoto, popierio pa
daro raibą žvaigždę ir pririša 
prie eglaitės viršūnės; pakabina 
kelius saldainius, riešutų, obuo
lių — ir eglaitė prirengta.

“Vakare, apsiruošus, pastato 
eglaitę vidury grįčios ir užde
ga žvakeles. Tai gražumas! žiū
riu ir negaliu atsigėrėti, žvake
lės taip ir spindi, mirga raudo
nuose burokuose, gražiau, negu 
brangiausiuose žibintuvuose; 
auksu spindi Šiaudų grandinė- 
liai. Spalvuotoji gi žvaigždė gra
žesnė už pačią saulę (taip man 
išrodo). Tik gaila, kad neilgai 
degė; žvakelės greitai pradėjo 
temti ir gesti, ir bežiūrint vi- 
ąai užgeso. Dabar klupau prie 
gardumynų, apie kuriuos, eglai
tei degant, gražumo sužavėtas, 
buvau visai užmiršęs...

“Ilgai šią naktį negalėjau už
migti ir ilgai dar paskui sapne 
matydavau degančias žvakutes 
ir spindančįą žvaigždę ...”

Jeigu vaikas taip esti sužavė
tas blizgučiais,' tai atrodo, kad 
visai tas natūralu ir pritinka. 
Vaikai, mat, gyvena daug vai
dentuve. Jų proteliui trūksta 
prityrimo: kas saldus — tas 
gardus, kas blizga — tas ir gra
žus, arba panašiai. Bet yra ir 
daugelis suaugusių žmonių, ku
rie labai panašiai elgiasi, kai ir 
vaikai. Juos blizgučiai ir eglai
tė nemažiau suzavėja už vaikus. 
Nežinia nei ką apie juos many
ti...

Kalėdų vakare pareinu iš dar
bo gan vėlokai. Pavalgiau vaka
rienę ir jau rengiausi eiti gult. 
Suskamba durų- varpelis, žiūriu 
—kaimyno sūnus prie durų. 
Prašo ateiti jų eglaitės pažiūrė
ti. Norėjau atsisakyti, tačiaus 
neatsisakiau iš priežasties ne
norėjimo kaimynų įžeisti. Nu
ėjau;

Tai puikiai radau eglaitę įtai
sytą ir išrėdytą. Visokių bliz
gučių, grandinėlių; kaspinėlių, 
barškalėlių, bumbulėlių, paveik
slėlių,—kad nebegali nei apsa
kyti. Tų visokių spalvų-spalve- 
lių — net akys reibsta. O ant 
pat viršaus eglės užmauta dide 
lė stiklinė balta, elektra ap
šviesta, žvaigždė.

Ši eglaitė ne žvakėmis buvo 
apšviesta, alb elektrinėmis mai
šytėmis lemputėmis. Lemputės 
buvo įvairių spalVų.-spalvėlių*.
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Puslapis Ketvirtas

Eglaitė taipgi apibarstyta bli
zgančiomis plėvelėmis, kurios 
atrodė labai panašios į sniegą. 
Jų nemažai buvo ir ant grindų 
po eglaite, kur ir ‘dovanos” gu
lėjo sudėtos.

Dovanas ne kas gi kitas pir
ko, kai jie patys. Jų šeimyna 
susidėjo iš tėvo, motinos ir sū
naus, kuris jau virš dviejų de
šimtų metų. Tėvai pirkosi viens 
kitam ir sūnui dovanas, sūnus 
— abiem tėvam.

Dovanos buvo sudėtos į rau
donas dėžutes-skrynutes arba į 
ryšulėlius, aprištus pasidabruo
tais kaspinėliais. Kaiminka pa
ėmė porą ir davė man pačiupi
nėti ir pažiūrėti, kaip sunkūs 
esti; taipgi apgailestavo, kad 
negalinti atrišti ir pažiūrėti, 
nes reikį laukti ryt dienos. Su
rištas dėžutes vėl padėjo po eg
laite, kur ir šuva gulėjo.

Mat šuva ir turėjo savo “do
vanas” prie eglaitės. Del jo bu
vo pakabintos prie eglaitės ša
kutės dvi kilbasiukės ir pilna su 
kaupu pančiaka šunies biskotų. 
Šunelis savo “dovanas” uostinė
jo ir suglaudęs ausis, linksmai, 
uodegą vyzgendamas, karts nuo 
karto tai į kaiminka, tai į kai
myną pažiūri.

“Na, pasiimk vieną biskotą,” 
tarė kaiminka šuneliui. Ir išti- 
krųjų inteligentiškas tas šuva. 
Greit atsistojo ir išsiėmė bisko- 
tuką iš pančiakos, ir tuoj su
ėdė.

šie mano kaimynai nėra reli
giniai žmonės. Nei jie dievams 
tiki, nei į bažnyčią lankos. Kam 
jie užlaiko taip griežtai tą seną 
tradiciją, tai<negaliu nei išgal
voti ... Būnant vokiečių tautos, 
gal jiems tas paprotys taip įau
gęs iš. mažens, kad jie nei nu
jaučia savo prisirišimo prie jo. 
Gal ir taip, vienok man gan kei
sta atrodo, kad suaugę žaidžia 
vaikų žaislais.

Matydamas, jog jie taip dik- 
čiai susiinteresavę eglaite, susė
dę aplink ją gėrisi, išeidamas 
prasitariau, būk ir man patin
ka, būk ir aš degsiu eglaitę ki
tais metais. Tuomet mano kai- 
minkos net labiau akys atsida
rė, ir ji, pilna pasitenkinimo 
mano pagyrimu, prižadėjo man 
pagelbėti rėdyt eglaitę, jeigu aš 
nežinočiau.

Taip, keistas tas prilipimas 
prie bereikšmės eglaitės. Net ir 
So v. Sąjungoj, pastebėjau, žmo
nės vėl pradėjo degt eglaites. 
Iš sykio valdžia dalinai draudė 
ir dalinai atkalbino eglaičių de
gimą, dalinai del trūkumo tam 
tikrų reikalingų medžiagų. Iš 
kitos pusės — buvo manoma tą 
negeistiną paprotį drausme iš
gyvendinti. Bet nesiduoda. 
Prieš vėją negi papusi.

Šiemet dalinai jau ir Sovietų 
valdžia paakstino eglaites deg
ti, net ir pati pastatydama pa
rėdytą eglaitę ant parodos vie
noj didelėj krautuvėj Maskvoj, 
kad nebūt eglaitės deginamos 
slaptai.-

Na tai žmoneliai ir degė jas, 
kur ir kaip kas galėdamas. Iš 
tos priežasties net keliolika vai
kučių turėjo gyvastis prarasti, 
kada tos eglaitės stub’as užde
gė.

* Keisti mes žmonės. Jeigu pri
kimbame prie kokio papročio, 
tai nors jis būt ir blėdingas 
mums, vistiek mes į jį įsikibę 
laikomės ir tiek. Ot, jeigu ma
nome, kad mada nosį sau sukt,

tai sukame ją rėkdami, nors vė
liaus ir dikčiai reikėtų del to 
nukentėti... A. Gilman.

Lawrence, Mass.

Moterys turi apsisaugoti 
“pocket book” vagilių, nes 
jų nemažai atsirado. Vienai 
moteriškei einant gatve 10:15 
vai. vakare vagišius stvėrė jai 
už “pocketbook” ir paspru
ko. Kiek ten pinigų buvo, ne
žinia.

L. U. Kliubas buvo suren
gęs šokius baigiant senus me
tus ir pasitinkant naujus. Pub
likos buvo nemažai, visi links
mai uliavojb iki pat vėlumos. 
Likę ir pelno virš šimtinė do
lerių. Buvo geri gaspadoriai 
ir viską gerai sutvarkė.

Sausio 3 d. tautiška parapi
ja turėjo vakarienę. Svečių tu
rėjo nemažai, nes pritrukę ir 
valgių. Kai kurie vietiniai pa- 
rapijonai kalbėjo vakarienėje 
ir linkėjo savo parapijai ilgai 
gyvuoti. Tiktai vienas įsikarš
čiavęs žmogus pasakė, kad dvi 
parapijonkos pabėgę pas ko
munistus. Bet, matyt, kiti į tai 
nekreipė atydos.

Po programai • visi išsiskirs
tė, o parapijos pirmininkas 
padėkavojo publikai už atsi
lankymą.

Moteriškė Joseph Lemieux, 
francūzė, 34 Cedar St., pa
gimdė kūdikį iš 42 uncijų. Vi
sas pastangas dėjo, kad kūdi
kis išliktų gyvas, bet po trijų 
valandų pasimirė.

Atsiranda vis daugiau mažų 
vagilių. Nakties laiku vėlai 
įsibriovė į S. D. H. Kliubą, 
321 Common St., pavogė $10, 
saldaines, cigarus ir kitus da
lykus. TokĮa^plėšimai buvo 
padaryti kelk Tą pačią naktį 
apiplėšta po num. 770-776 
Essex St.

Jonas Baumila už primuši
mą savo moters gali gauti šal
tojoj patupėti, nes1 vartojo 
peilį. Kada policmanai pribu
vo, tai rado moterį kruviną 
ant grindų. Jonas teisme ne
prisipažįsta kaltu. Liko po 
kaucija padėtas—turėjo užsi- 
statyti $1.050 (už girtumą 
$50, kiti už peilio vartojimą).

SVEIKATA-—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reunaatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelEjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tarpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 

i kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir, žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR
ANTIJOJ AM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinant.

Kaina 75c., ?1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio. Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

( LAISNIUOTAS GRABORIUS
« 660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
I
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo-
’ damos1 mylimiems pašarvoti dovanai.

i Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patamavi* 
mas* bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Atsidarė naujas Lawrence 
Medicine Clinic namas ant 
kampo Canal ir Amesbury 
Sts. Valandos nustatyta nuo
8:30 iki 10 valandai kasdien. 
Egzaminuoja veltui galvas, 
gerkles, ausis, akis ir tam pa
našiai, dideliems ir mažiems.

“Laisvės” No. 5 tilpo Map-

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

S

Tacoma, Wash.—Dar nė
ra žinios, ar žmogvagiai lai
ko gyvą ar jau numarino 
dr. Mattsono vaiką.

le Park bendrovės naujos val
dybos vardai.- Ten yra M. Pet- 
rukonis, o turi būti M. Petru- 
kevičius.

L. K. Biuras.

• LINIMENT

Tūkstančiai rado paleng
vinimą geliantiems ir 

skaudamiems muskulams
— su keltais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 metu-

SIENINIAI KALENDORIAI
1937 METAM

“Laisvė” turi puikų pasirinkimų sieninių 
kalendorių 1937 metams. Yra labai gražūs 

spalvuoti paveikslai iš gamtos vaizdų, 
vandenys, miškai, kalnai ii* tt.

Didžio: 15 colių pločio ir 20 colių ilgio. Kaina 20c
Tie patys paveikslai mažesnių:

12 colių pločio ir 16 colių ilgio. Kaina 15c

Pasiunčiame ir į kitus miestus už tą pačią kainą. 
Reikalaudami į kitus miestus malonėkite iš kalno 

prisiųsti užmokestį' pašto stampomis.
Padarome su lietuviškais kalendoriais, kur 

yra pažymėta Lietuvos oficialės šventės 
ir katalikiškos šventės.

Daugelis siunčia iš Amerikos sieninius kalendorius 
į Lietuvą anglų kalboje su amerikoniškomis šventė
tais. Lietuvoje tokie kalendoriai mažai naudingi. 
'‘Laisvė” turi prirengusi lietuviškus kalendorius, ku
rie tinka Lietuvoje. Tad norintieji pasiųsti į Lietuvą 
kalendorius užsisakykite iš “Laisvės”.

■0

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

‘LAISVES’ BAZARAS
Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

Vasario 12,13 ir 14. Vėliau 20,21 ir 22 February
Visi dienraščio “Laisvės” rėmėjai, visi 
apšvietą mylinti žmonės privalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisvė” 

turėtų iš jo materialės naudos.

REIKIA DOVANŲ DAIKTAIS IR PINIGAIS
Bazaras bus sėkmingas tik tada, jei dienraštį “Laisvę” remiančiosios 
masės gausiai pasirodys su dovanomis. Labai naudinga yra dovanos 

naujais daiktais, bet reikia ir piniginių dovanų, nes reikia bazarui 
pripirkti reikalingų daiktų.

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera Orkestrą 
Kiekvieną dieną šokiams grieš gera orkestrą ir įžanga bus tik 10c 

Taipgi kasdien bus puiki muzikali programa, kurią pildys
1 iš kitą miestą ir iš Brooklyno talentai.

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

Reikalinga draugų, kurie rinktų dovanas ir 
reikalinga bazarui darbininkų. Prašome padėti 
šiame svarbiame reikale savo dienraščiui. Tuo
jau praneškite į “Laisvės” raštinę kas kuom 

galite padėti prie bazaro.

VISA ŠALIS GALI PRISIDĖTI PRIE BAZARO
Iš visų miestų bei vadinamų* kolonijų draugai turėtų prisidėti prie ba- 
zaroi Daiktais ar pinigais remkime bazarą visi. Atsiminkime, kad 
šiemet turime- daug kampanijų rinkliavom aukų, tai mūsų dienraščiui 
aukų nerenkam. Todėl! pasirūpinkime, kad bazaras būtų sėkmingas, 
o jis gali būt sėkmingas tik visiem, šiuom-tuom prie jo prisidedant.

BAZARAS BUS “LAISVES” SVETAINĖJE

□
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Dingo Pervažas

ir

Siųs Medikalę Pagelbą

Vincentinis.

Šios Dienos Saugumas
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Roma. — Pranešama, kad 
popiežiaus sveikata žynjiai 
pasitaisius ir esą vilties, kad 
jis išgysiąs.

AHaverdy mieste Sovietinėj Armėnijoje, vario fabriko 
darbininkai prirengia pečių.

Dr. Herman Mendlowitz 
33METAf Praktikos 

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

Tel. Eveirgreen 7-1312

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J. 

Telefonas: Harrison 6-1693

Gaukite “Laisvei” NaujųĮ 
Skaitytoj u

MEDUS

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

TfėČfadierns, Sausio 13,1937

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS PRANEŠIMAI Iš KITUR

Boston. — Gubernatorius 
Curley apleidžiant savo pozici
ją kaipo gubernatorius, įdeda 
daug savo draugų ir giminių į 
svarbias vietas valstijoj.
“Lame Duck” įstatymas, kuris 
pavėlina Massachusetts valstijos 
gubernatoriui užpildyti vietas 
prieš apleidimą savo darbo, tu
rėtų būti išbrauktas.

* * *

Richard Pankhurst, Boston 
Port Authority, praneša, kad 
pereiti metai buvo pasekmingi 
Bostonui. Daug daugiau laivų 
su tavorais priplaukė, negu me
tai atgal. Apie 1,000,000 tonų 
tavorų daugiau įplaukė į Bosto
no Portą. 115 laivų su žuvimis 
pribuvo savaitė atgal ir atvežė 
4,449,600 svarų žuvų. Metai at
gal šiuom pat laiku atvežė 3,-

Iš ALDLD 6 Kp. Mėnesinio 
Susirinkimo, Kuris Įvyko 
Sausio 4 Liet. Taut. Namo 

Kambariuose.
Susirinkimą atidarė naujas 

organizatorius J. Kukaitis. Jis 
likosi išrinktas ir pirmininku. 
Komisija išdavė raportą iš “šu- 
rum-Burum” parengimo, atsibu
vusio 26 d. gruodžio, 1936, ku
ris davė pelno $21.65. Vėliaus 
buvo rinktas finansų raštinin
kas. Niekam nepriėmus nomina
cijos, liuosnoriai apsiėmė G. Ši
maitis.

Prie naujų dalykų buvo pra
nešta, kad M. Potsienę patiko 
skaudi nelaimė. Namuose neti
kėtai nusilaužė ranką; ji vietoje 
yra žinoma, kaipo gera darbuo
toja darbininkiškam judėjime. 
Visi ją apgailestavo,. Del išreiš
kimo simpatijos nutarta iš iždo 
paaukoti $5.00. Taipgi dvi 
draugės parinko augų, kad įro
džius nelaimės atjautimą. Dau-/ 
gumas davė po $1.00. Linkėti
na draugei greito pasveikimo, 
kad ir vėl galėtų su mumis sy
kiu darbuotis darbininkiško ju
dėjimo labui.

Jau apie keli mėnesiai sun
kiai serga K. Keiziūnas. Turin
tieji laiko draugą atlankykite. 
Iš Liet. Taut N6mo Drau
goves Metinio Susirinkimo, 
{vykusio Sausio 5, 1937.
Pirmiausia Komisija išdavė 

raportą iš laukimo Naujų Me
tų bankieto. Parengimas visais 
atžvilgiais gerai pavyko, pelno 
liksią suviršum šimtas dolerių, i 
Po to buvo priimta pataisyta 
konstitucija. Draugystės ir or
ganizacijos, priklausančios prie 
Liet. Taut. Namo Draugovės, 
turi Tautiškam Name laikyti ir 
susirinkimus. Tą nepildančios, 
gali būt prašalintos. Organiza
cijoms arba nariams \L.T.N.D. 
sušauktam ekstra susirinkime, 
reikalui esant, gali būt pakelti 
metiniai mokesčiai. Nariams, iš
važiavusiems toliau į kitus mie
stus, ne arčiau 20 mylių nuo 
6rocktono, sugrįžus nereikės 
mokėt užvilktas mokestis.

St. Roko PąseTpinės Draugys
tės metiniam susirinkime dau
gumas narių gavo naujas kon
stitucijas. Svarbiausi nutari
mai: atidarymas čarterio per 6 
mėnesius priėmimui naujų na-

890,800 svarų.
* * *

Gruodžio 23 d. Massachusetts 
Pieno Kontrolės Bordas susirin- 

Šitas ko Bostone ir nustatė naujas 
pieno kainas: kvorta atnešta į 
stubą kaštuos 12 centų; krautu
vėj — 11 centų, “wholesale” 
91/2 cento. “Grade A” pienas — 
15 centų stuboj, 14 centų krau
tuvėj, 12 Į4 centų “wholesale.” 
Šitas nutarimas nėra užtikrin
tas, nes politikieriams yra pui
ki proga,pasinaudot.

* * *
Melrose, Mass. Valstijos po-

licija sykiu su Melrose policija 'jie Health Education vedėjas, 
jieško, kas numetė naminę bom- ' - - -• -- - - --
bą Rufus S. Benedict namuose, 
175 Melrose St. Policija mano, 
kad metėjas norėjo išgązdinti 
Benedictus, o ne nužudyti.

Praeities Atbalsis.

Šv. Vincento Draugystės me
tinis susirinkimas įvyko sausio 
4 d., 1937 m. Tapo užtvirtintas 
raportas iš konferencijos del at- 
steigimo demokratinės tvarkos 
Lietuvoje. Nutarta palaikyti at
stovą ant toliau. Atstovu yra 7*7' 
J. Siurbis.

Susirinkimas. nutarė turėti 
draugystės trijų mėnesių vajų. 
Kiekvienas lietuvis vyras, svei
kas būdamas, gali įstoti į drau
gystę be įstojimo mokesčio ne 
senesni kaip nuo 18 metų iki 25 
metų. Vajaus mėnesiai: sausis, 
.vasaris ir kovas.

Todėl tėvai, kurie turite jau
nus sūnus, paraginkite stoti į 
draugystę. Draugystės susirin
kimas įvyksta kiekvieną pirmą 
pirmadienį po pirmai dienai 
Lietuvių Kliube.

Gruodžio 24 d., 1936 m., mi
rė M. Ališauskas. Prigulėjo 
prie draugijos per ilgus metus. 
> Draugystės valdyba 1937 me
lams: pirmininkas S. Budzins- 
kas, prot. sekretorius J. Danie
lius, finansų sekr. J. Rudvalis, 
iždininkas J. Yuodeikis.

rių su numažinta kaina — nuo 
16 metų iki 25 m. — bus pri
imti dykai; nuo 25 iki 35 m. 
— $1.00; nuo 35 iki 45 m. — 
pagal konstituciją. Nutarta, mi
rus nariui nęmokėt grabofiui 
jo posmertinės be ištyrimo.

šalna.

Laisvės Konvencija ir Raitotas bus 
Balandžio (April) 11 d, 1937 m.. Grand 
Paradise Svetainėje, 318 Grand Street 

Brooklyn. N. Y

Maspetho ALDLD 138-tos 
Kuopos Nariams

šį ketvirtadienį, sausio 14, 
8 vai. vakaro, įvyks ALDLD 
138 kuopos mėnesinis susirin
kimas. Visų aldiečių pareiga 
būtinai dalyvauti minėtam su
sirinkime, nes turime svarbių 
klausimų apsvarstyti. Susirin
kimas įvyks, kaip paprastai, 
Zabelskio salėję, ant Clinton 
Avenue, Maspethe.

Ar vėl Bus Ligoms 
Rugiapjūtė?

Susirgimai influenza ir plau
čių uždegimų, biskį nupuolė, 
bet šiuos žodžius rašant oras 
lietingas ir šiltesnis. Reiškia, 
kad susirgimų, skaičius vėl 
padaugės, nes influėnzos pe
rams šis oras labai tinka.

Per trečiadienį, 12 žmonių 
numirė nuo influėnzos ir 261 
susirgo ta liga. Tą dieną 65 
numirė nuo plaučių uždegimo, 
o 159 susirgo.

Sing Sing kalėjime 167 ka
liniai serga influenza.

Dr. Charles Bold u an, Pub- 

praneša, kad dabartiniu laiku 
apie 300,000 newyorkieciu 
serga influenza. Ketvirtadienį 
dar 269 žmonės apsirgo ta 
liga, o 181 plaučių uždegimų. 
Tą dieną numirė <18 susirgu
sių influenza ir 70 plaučių už
degimu.

Policija Užpuolė Modeliu 
Unijos Pikietus

Policija užpuolė Modelių 
Unijos narius, kurie pikietavo 
_„j Students League, 215 

' W. 57th St., ir suareštavo 26 
mergintas ir 10 vyrų.

Modeliai streikuoja jau šeš
tą savaitę už algų pakėlimą. 
Užpuolimo metu, policija 
smarkiai apstumdė merginas 

kelias sužeidė.

_ Ateinantį šeštadienį laivu 
Paris iš New Yorko išplauks 
15 chirurgų, slaugių ir ligon- 
vęžimių draiverįų, kurie su
darys dalį medijkalės ^agelbos 
ekspedicijos į Madridą. Ekspe
diciją surengė Ispanijos De
mokratijos Draugų Medikali- 
nės Ėagelbęs Biuras, kuris 
taipgi surinko $10,000 vertės 
įvairios medikalinės pagelbos.

Automobilių nelaimią padė
tis yra tokia rimta, kad ji tie
sioginiai paliečia visų šios ša
lies gyventojų saugumą ir ger
būvį. Perdaug žmonių dar vis 
mano, kad jie turi teisę kėra- 
voti automobilį, kaip jiem pa
tinka ir stato savo ir kitų gy
vastis pavojum Todėl šioj ša
lyje kas met apie 36,000 
žmonių tampa užmušti nelai
mėse, o virš 1,000,000 sužeisti. 
Jeigu gyventojai neatsilieps į 
šį pavojų, tad šioji nacionale 
tragedija didės.

Trafiko Stotis “K.”

Influėnzos Kvarantina 
Trijose Ligoninėse

Pirmu sykiu į aštuonis me
tus trys New Yorko ligoninės 
užsidėjo kvarantina, kad su
laikius influėnzos plėtimąsi. 
Presbyterian ir Sloane ligoni
nės, Broadway and 168th St., 
ir Roosevelt ligoninė, 59th St. 
ir Columbus Ave., uždraudė 
ligonių lankymą.

1,000 Dalyvavo Elektros 
Kėdės Aukų Laidotuvėse
Theodore DiDonne, 31 me

tų, ir Joseph Bolognia, 23 m., 
kurie buvo nužudyti elektros 
kedėje, užvakar tapo palaido
ti šv. Jono kapinėse. Jie buvo 
sudeginti elektros kėdėj neva 
už užmušimą Edwin Esposito 
apiplėšimo metu. Laidotuvėse 
dalyvavo apie 1,000 žmonių. 
Daugelis žmonių nuo šaligat
vių tėmijo laidotuvių procesi
ją- ____ ______

25,000 WPA Demonstracijoj
Pereitą šeštadienį 25,000 

bedarbių ir WPA darbininkų 
maršavo demonstracijoje, ku
rios vyriausias obalsis buvo 
“MarŠuokime į Washingtoną 
sausio 15 išreikalavimui WPA 
paskyrų padidinimo.”

Numaršavus iš Madison Sq. 
parko į Madison ^iquaye 
Garden buvo atlaikytas entu
ziastiškas masinis susirinki
mas, kur kalbėtojai smulk- 
męningal išdėstė WPA geras 
ir

Miesto pervažas Bushwick 
plaukia tarp 39th St., Brook
lyn, ir Staten Island. Laivas 
apleido 39 St. prieplauką 
kaip 8:35 vai. vakaro ir plau
kė link Atlantic Avė. pasiim
ti kuro. 12:35 vai: ryto tas 
laivas dar vis nepasirodė prie 
Atlantic Avė. Manoma, kad 
laivas paklydo, nes tiršta mig
la palietė tą visą apylinkę. 
Laive tuo laiku nebuvo pasa- 
žierių.

Ai* Mažos Nosys Jautrios?
Policisto Charles Bridges 

nosis nepaprastai maža, vie
nok jos jautrumas susekė 
opiumo rūkorių, kiną Leong 
Hing. Praeinant minimo kino 
skalbyklą, 87-17 Rockaway 
Beach Boulevard, policistas 
suuodė opiumo .dūmus. Įėjus į 
skalbyklą, policistas rado King 
išsitiesusį ant lovos berūkant 

>tų puodų. Hing tapo suareš
tuotas.

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykiteMEDAUS

Nė tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
. .. / i hesirgtąmėte.

“LAISVĖS” ANTRAŠAS 
427 .JLpvin^er, -jStn. Ę^lyn*,N. Y<.

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieita ir nuo 7—8 vakare

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 ijci 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
Ž220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 14 d., 8 v. v., po numeriu 
16011 Waterloo Rd. Visi nariai ir na
rės malonėkit dalyvauti, nes turime 
prisirengt prie 15 Apskričio metinės 
konferencijos ir daugiau svarbių rei
kalų reikės aptarti. Taipgi su pirma 
diena s'ausio prasideda vajus naujij 
narių gavimui. Draugai stengkitės 
atsivesti naujų narių.

Senas Org. P.. N.
(10-11)

CLEVELAND, OHIO
Mažų namų savininkų 41 kp. su

sirinkimas įvyks 13 d. sausio, Lietu
vių svetainėje, 6835 Superior Ave., 
8 v. v. Visi nariai kviečiami daly- 
vaut, nes labai svarbių reikalų turi
me svarstyt kaip tai “forclosure” ir 
kitokių namų reikalų.

Koresp. P.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15 Apskr. metinė konfe

rencija įvyks sausio 17 d., Lietuvių 
Darb.* svetainėje, 920 E. 79th St., 
10 vai. ryto. Visi delegatai malonėkit 
atsilankyti laiku. Po konferencijos 
bus šokiai prie geros orkestros. Pra
šome jaunus ir senus ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame parengime, susipa
žinti su mūs naujais draugais Bed- 
fordiečiais, taipgi bus draugų ir iš 
kitų miestų. Apart to bus ir skanių 
valgių ii’ gėrimu.

(10-12)

HAMTRAMCK, MICH.
Sausio 17 d., 10-tą vai, iš ryto, po 

num. 3014 Yemans įvyks namo ben
drovės šėrininkų susirinkimas. Visi 
privalo dalyvauti, nes. bus renkama 
nauji Board Direktoriai ir namo pir
mininkas.

(10-12)

BINGHAMTON, N. Y.
Sausio 15 d. Įvyks kalbami paveik

slai iš Sovietų Sąjungos po . vardu 
“Frontiers”. Pamatykite juos. Bus 
rodomi Liet. svet. Tikietų kaina 35c., 
įsigykite iš anksto pas pardavėjus. 
Paveikslas bus nepaprastai įdomus.

Sovietų Draugu Nare.
(10-12)

STAMFORD, CONN.
Sausio 17 d. įvyks Lenino Minėji

mo Diena, Carpenters SVet., Gay St. 
Pradžia 7:30 v. v. Programoj daly
vaus Aido Choro Sekstetas iš Brook
lyn, N. Y. Taip pat bus ir kalbėtojas. 
Prašome visų dalyvauti.

(10-12)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. metinis susirinki

mas įvyks sausio 16 d. kaip 7:30 v. 
vak., Draugijų Svet., 4099 Porter St.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

STEAM BATH
PIRTIS

74 CEDAR STREET, 
SO. NORWOOD, MASS.

Del Moterų ir Vyrų 
Kiekvienam atskiras kambarys. 
Atdara: Penktadienį nuo 4-tos 

po pietų iki 12-tai naktį, 
šeštadienį: nuo 11-tos iš ryto 

iki 12 naktį
Pilnai sutaisyta ir švariai.

Naujas savininkas
JOHN SUOMI

VYRŲ IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir O^.os Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mešlažarnes bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų Įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies. Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų, yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai, Serumų Įleiai- 
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
VirŽ 25 Metų Praktikos

110 Ėast 16 St, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving PI.

Valandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M. 
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI) 

Bus išduota raportai senos valdybos 
iš metinio veikimo. Taipgi yra ir 
kitų svarbių reikalų. Todėl visi steng
kitės dalyvauti. Atsiveskite naujų na
rių į1 kuopą, nes dabar eina vajus 
gavimui naujų narių.

Sekr. M. G.
(10-12)

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. rengia “Bunco” 

parę, sausio 16 d., kaip 8 v. v. Įvyks 
pas drg. Latuožą, 1935 Caniff St. 
Pelnas skiriamas Ispanijos kovoto
jams ir “Daily Worker” naudai. Ma
lonėkite visi atsilankyti, paremsite 
Ispanijos kovotojus ir “D. W.” Bus 
gražių dovanų.

(9-11)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks trečiadienį, sausio 13, LDP 
Kliube, 408 Court St. Pradžia 8 v. 
v. Draugės ir draugai, būtinai visi 
susirinkite laiku, nes po susirinkimo 
skaitys Dr. Ambrozaitytės paskaitą 
“Neurastenija.” Tai labai svarbi ir 
naudinga paskaita.

Sekr. V. K. Shcralis.
(9-10)

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321. Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y. 
ir

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimai 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spica 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampas Union Avė. ir Gran St.

IRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661

Puslapis Penktas

i Clement Vokietaitis 
5 LIETUVIS ADVOKATAS

S 113 West 42nd Street 
g NEW YORK CITY 
(Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Ej Telefonas Evergreen 8-7179 
jffggyzz??

DR. I. UOHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 7-0072

♦ •■J? \



Puslapis šeštas Trečiadienis, Sausio 13,1937

VIEŠA PADĖKA

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
-S

Veikalo “Iš Meilės” Rolių 
Pasiskirstymas Iš Ateivių Gynimo Konferencijos

Lietuvių Liaudies Teatro 
valdybos posėdyje nutarta tu
rėti susirinkimas trečiadienį, 
13 dieną sausio, Lietuvių Pi
liečių Kliube, 8-ta vai. vak.

Kviečiami visi esanti L. L. 
T. nariai ir šiaip meno mėgė
jai, o ypatingai, turinti talen
to ir palinkimo vaidinime. Vi
sus kviečia širdingai atsilan
kyti.

Kviečia L. L. T. Komitetas.

Apiplėšė Antaną 
Juškauską

Praeito pirmadienio 2-rą 
valandą ryto įsibriovė Antano 
Juškausko kambariuosna ir 
grosemėn po No. 20 Ten Eyck 
St. du plėšikai. Įsilaužė jie 
pro langą nuo “yardo” į mie
gamąjį kambarį, kuriame gu
lėjo tūlas Juškausko įnamis. 
Grąsindami revolveriais, plė
šikai reikalavo atiduot pini
gus. Bet kadangi tas žmogus 
esąs bedarbis, tai, nepaisant 
grąsinimų nušaut, aiškino 
jiem, kad jis pinigų neturįs.

Tuo tarpu Juškauskas, išgir
dęs savo draugo kambaryj ko
kį sujudinimą taip anksti ir 
matant jo kambarį apšviestą, 
atsikėlęs iš lovos apatiniuos 
drabužiuos, ėjo patirt, kas ten 
darosi. Čia tuoj jį pasitiko vie
nas plėšikas ir, atkišęs revol
verį, reikalavo atiduot pinigus. 
Juškauskui aiškinantis, kad pi
nigų neturįs, plėšikas privertė 
parodyt, kur yra Juškausko 
viršutinės kelnės, mat, plėši
kas manė, kad kelnių kiše- 
niuose ras pinigų. Bet radęs 
tuščius kišenius, grąsino Jiųsp; 
vimu ir reikalavo parodyt, kur 
pinigai. Sako, tu biznierius, 
tai turi pinigų. Na, ir Juškaus
kas turėjo duot plėšikui de
šimts dolerių, kurie buvo ten 
kur padėti.

Tada vienas plėšikas su re
volveriu kišenėj sergėjo Juš
kauską ir jo įnamį, kad neiš
bėgtų laukan, kitas įėjo gro- 
sernėn ir iš “redžisterio” išėmė 
apie 6 dol. Be to, dar paėmė 
4 dol. Juškausko sūnaus, ku
ris kitam kambaryj miegojo, 
ir nejautė, kad jųjų, namuose 
eina plėšimas.

Plėšikai, jauni vyrai, susi- 
.graibę viso apie 20 dolerių, 
grąsindami tylėt, išėjo pro šo
nines duris į koridorių, vedan
tį į Ten Eyck St. Tuoj tapo 
pašaukta policija, bet plėšikų 
jau nei pėdsakų nebuvo.

Rep.

Konferencija įvyko sausio 
10 dieną, Pennsylvania vieš
butyje, New Yorke.

Viešbučio grindys išklotos 
gražiausiomis k v i'e tkuotomiSj 
karpetomis, o sienos išpuoštos 
dideliais audekliniais rankų 
pieštais paveikslais. Darbinin
kų delegatai jautėsi, kaip ki

ltam pasaulyje.
Susirinkimo pirmininkas pa

sakė sujaudinančiai įžangą, 
paliesdamas dabartinių laikų 
gyvenimą ir valdančiosios kla
sės puolimą ant ateivių ir jų 
deportavimą iš šįos šalies be 
pasigailėjimo.

Kalbėjo kongresmanas Cel- 
ler, kuris išaiškino Jungtinių 
Valstijų pasiliuosavimą iš po 
Anglijos jungo ir storai pabrė
žė, kad daugelis ateivių kovo
jo už Amerikos neprigulmybę, 
ir, 1776 metais, konstitucijos 
gaminime dalyvavo 18 įvairių 
tautų ateiviųJ Jis taipgi pasi
žadėjo kovoti prieš Dies Bilių.

Sekretorius C. Morgan savo 
raporte pažymėjo, kad ponai 
grąso iš šios šalięs išdeportuo- 
ti 4,000,000 ateivįų. Jis primi
nė, kad Sociales Apsaugos 
Akto registravimas daug pasi
tarnaus ateivių deportavimam.

Mažesniuose miesteliuose dar
bininkai neturi apsigynimo or
ganizacijų, tad policija areš
tuoja ir be teismo juos depor
tuoja. Tokių atsitikimų yra 
daug. Suareštuotas ir vienas 
lietuvis, kuris nusmerktas de
portavimui. Ellis Saloje nuola
tos yra tarp 3,000-4,000 atei
vių, kuriems gręsia išdeporta- 
vimas. Per šimtą metų į Ame
riką atvažiavo 37,000,000 sve- 
turgimių žmonių.

Kalbėjo Jūreivių Unijos 
narys, kuris prašė pagelbos 
laimėti streiką. Jis nušvietė 
jūreivių prastas darbo sąlygas 
ir pareiškė: “Mes esame šu
nų vietoje.” Susirinkimas pri
ėmė rezoliuciją tuom reikalu.

Kalbėjo grekų darbininkų 
delegatas, atvykęs iš Detroit, 
Mich., kuris atstovavo 20,0®0 
grekų. Jis pasakė daug įdo
mių dalykų ir kaip policija ir 
juodašimčiai žvėriškai elgiasi 
su ateiviais. Iš viso 13 grekų 
deportuojama, o tarp jų, yra 
šeimos su čia gimusiais vai
kais.

Konferencijoje dalyvavo 
350 delegatų nuo 222 organi
zacijų, atstovaujant 489,904 
narius.

A. Mureika.

Sėdėjimo Streikas Brooklyno 
Pašalpos Biure

________________________ M

Nors Washingtone preziden
tas Rooseveltas paskelbė, kad 
“Nė viena ypata, kuriai reika
linga pašalpa, nebus nuimta 
nuo pašalpos,” vienok 50 
Brooklyno bedarbių, įsitikinę, 
kad tas pareiškimas tik vėjo 
maišas, užėmė pašalpos biurą, 
1100 Myrtle Ave. ir paskelbė 
sėdėjimo streiką.

Streikieriai p r o t e s t u oja 
prieš įvairias diskriminacijos 
prieš tos apylinkės pašalpga- 
vius.

Lietuviai Išvyko 
Floridon

Antradienio priešpietį išvy
ko Floridon žinomas bitinin
kas, Končius, iš Abington, 
Mass. Su juo išvažiavo ir Vik
toras Januška, richmonhillie- 
tis, taipgi Liaudanskienė iš 
Stamfordo ir pora kitų lietu
vių, kurių pavardžių neteko 
nugirst. Išvykdami, jie lankėsi 
ir “Laisvės” įstaigoj. Laimin
gos jiems kelionės.

Rep.

Dzūkelis Liko Alkanas

Prabaščius Sudegino Bibliją
Kun. S. Benney Benson, 

Kent Ave., Reformed Pres
byterian bažnyčioj, Manhat
tan Avė. ir Kent St., Brook
lyn, pamokslo metu pasmer
kė Greenpoint gyventojus be
dieviais, pasiėmė savo bibliją, 
padegė ją degtuku ir įmetė į 
blėkinę dėžutę prie sakyklos.

* Mat, toj bažnyčioj yra vie
tos 700 maldininkų, vienok 
tą naktį susirinko vos 39. Jis 
sakosi tą padaręs todėl, kad 
Greenpoint gyventojai jau at
sisakė nuo biblijos.

Veikalo “Dvaro Bernas” 
Kalendorius

Veikalas “Dvaro Bernas” 
bus lošiamas šiose vietose:

Vasario 7-tą dieną Commu
nity Kliubo svetainėje, 723 
5th Avenue, South Brooklyne, 
L. D. S. 50-tos kuopos paren
gime.

Vasario 28-tą dieną Liberty 
Hali, 269 Second *Street, Eli-

Queens e Nužudyta Jauna Moteris;
Kūnas Rasta Sulamdytas Maudynėj

l 1 ._______
Jackson Heights, Queense, 

įvyko baisi žmogžudystė, ku
rios auka buvo graži juodbru
vė 26 metų amžiaus Mrs. Ma
ry Harriet Case.

Jos vyras, Frank Case, 30 
metų, parėjęs namo, 37-06 
80th St. kaip 6:45 vai. vaka
re, rado savo žmonos laibą, 
pusnuogį kūną panardytą 
maudykloj. Jos kaukolė buvo 
sukriušinta. Ant veido buvo 
baisi žaizda padaryta su ko
kiu nors sunkiu ginklu.

Matyt, kad prieš užmušimą 
įvyko didelės muštynės virtu-

vėj, miegamąjame kambaryje 
ir maudynėje—karpetos buvo 
sugrūstos, krėslai ir stalai ap
versti. Aišku, kad Mrs. Case 
desperatiškai kovojo prieš 
žmogžudį. Visos sienos buvo 
aptaškytos krauju. Moteris 
buvo 5 pėdų dviejų colių augš- 
čio ir svėrė apie 120 svarų.

Frank Case yra gan pasitu
rintis žmogus ir apsivedė su 
Mare pereito meto pradžioje.

žudystės priežastis dar tik
rai nenustatyta. Tai jau* ne 
pirmas toks atsitikimas ir, de
ja, gal ne paskutinis.

Širdingai dėkojame visiems 
giminėms, draugams, drau
gėms ir pažįstamiems, kurie 
mūsų nuliūdimo valandoj ap
lankė mus ir dalyvavo O. Si.nu- 
šienės laidotuvėse.

Pasiliekame nuliūdime,
Andrius Sinusas,

velionės vyras,
Stella Sinušiūte, j

. duktė.
Į

Nuo. Red. — Atsiprašome,1 
kad pirmesniuose pranešimuo-. 
se d. Sinuso vardas buvo klai
dingai paduotas Aleksandras, i 
kuomet yra Andrius.

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—1.

Nėra valandų sekmadieniais.
(įj--------------------------------------------------------------------------------------

NATURAL-LAX-HERB TEA

Lenino Mitingas
Komunistų Partijos Sekcijos 

didžiajame New Yorke lenk- 
tyniuoja tarpusavyje už gavi
mą daugiausia naujų narių 
prieš Lenino mirties minėjimo 
mitingą, kuris bus 20 d. šio 
mėnesio, Madison S>q. Garde- 
ne. Pajūrio sekcija paskelbė 
specialio veikimo savaitę vien 
tuo tikslu.

Minėjime vyriausiu kalbėto
ju bus Earl Browder, K. P. 
generalis sekretorius. Mitin
gas prasidės lygiai 8-tą ir 
baigsis 11-tą vakaro. Rezer
vuotos sėdynės $1, abelna 
įžanga 40c. Tikietai parsiduo
da visuose darbininkų knygy
nuose.

TEATRAS
... .........

Teatro Unija jau įsigijo 
Nora Bayes Teatrą, W. 44th 
St., kur statys scenon savo 
naują veikalą “Marching 
Song.” Jį parašė John How
ard Lawson. Pirmas vaidini
mas bus 17 vasario, po Antho
ny Brown’o direktyva.
MUJ>. H.JIIIIįU. WTuw1 f <*~ —■■II M,  

zabeth, N. J., LDS Hl-čio aps
kričio parengime.

Iš New Haven, Conn., tu
rim pakvietimą lošt pas juos 
ir gal susitarsim nuvažiuot 
apie balandžio mėnesį.

Taigi, visų kitų draugijų 
prašom nieko nerengti augš- 
čiau minėtomis dienomis tuose 
miestuose.

J. Juška.

Kas Bus Šią Subatą?
Tai bus gražus koncertas ir 

šokiai, kur Brooklyno lietuviai 
galės smagiai, bet pigiai laiką 
praleisti. Rengia Komunistų 
Partijos 13-toji kuopa Rusų 
Pašalpinės Draugijos patalpo
je, 52 Throop Ave., prie 
Broadway ir Lorimer St.

Iš lietuvių, menininkų dai
nuos mūsų draugės Lilian Ka
valiauskaitė ir Aldona Kli- 
maitė.

Įžanga į šokius ir koncertą 
tiktai 20 centų. Pelnas paren
gimo skiriamas “Daily Wor- 
keriui.”

Visi kviečiami dalyvauti — 
vyrai, moterys, jauni, seni.

Komitetas.

SVEIKSTA
Sezoninių ligų užklupti bu

vę ir mūsų dd. A. ir M. Vali- 
lioniai, ypatingai draugas V. 
gerokai pagulėjęs lovoj, šiuo 
tarpu sveiksta. Draugai Vali- 
lioniai gyvena Richmond Hill, 
o jų užsiėmimo vieta randasi 
110-62 Corona Ave., Corona, 
N. Y.

, Sunkokai sirgo ir Mrs. Gai- 
gal, 451 Woodward Ave., 
Brooklyne. Baigia pasveikt.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Vytautas Mastrauskas, 70 

m. amž., 2362 E. 2nd St., mi
rė sausio 10 d., Coney Island 
ligoninėj. Bus palaidotas sau
sio 13 d., šv. Jono kapinėse,

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Kad ragėtute anudzien dzū
keliui bespaciravojanc Brook
lyno tratavarais pastaikė ra- 
gėc kelios toblyčios su apjau- 
lenijom, kad “Naujosios Ga
dynės” bus dzidelė večera — 
bus grybų ir kitokio jovalo.

Ar truks.ar luš, nusitarėm 
su savo kolegų pereitų nedė- 
lių ty pribūc. Kap tarėm, tap 
ir padarėm—ateinam prie to 
dzidziulio budinko, kad stovi 
keli “Naujos Gadynės” straž- 
nykai ir jie apjovina, įąd val- 
gyc norincieji turi mokėc vie
nų dolerį ir kvoterį, o pas 
dzūkelį kišeniuj cik pusė to
kios sumos randasi. Nieko, 
bracia, nepadarysi; daviau 
tam stražnykui 35 centus, tai 
inlaido tam budinki, bet ka
da visi ajo večeroc, tai dzū
keliui prisėjo stovėc prie du
rų ušėko ir su vienu ausiu 
klausyc večerotojų programo:

Girdėjosi, kad kas tai rėkė, 
giedojo—ir storai ir plonai; o 
paskui sakė pamokslus—vie
nas tai buvo ponas Ginkus, o 
kitas, tai buvo “Rimbo” bosas; 
daugiau pamokslininkų negir
dėjau.

O kada jau visi pavečerojo, 
tai nulipo apačioj pasišokinėc. 
Buvo asama visokios mieros 
žmonių: ir ilgų, ir trumpų, o 
storų, tai daugiausia, šoko, 
kap kas mokėjo; o kiek tos 
publikos ty buvo, tai dzūkeliui 
buvo labai trudna suskaicyc, 
ba jiei nestovėjo spakainiai— 
visų čėsų krutėjo.

Apie trys stori dėdės tlu- 
močino, kad jiems niekas ne
kaštavo del tos večeros—jiei 
kap kada užpundzino “Nau
jos Gadynės” bosam macnaus 
spirito, tai jiem užtai ciej bo
sai davė dovanai del večeros 
bilietukus.

Visciek, kap ty nebūtų, bet 
pernai tokioj “Naujos Gady
nės” večeroj buvo dar Au
giau žmonių ir trupucį jiei bu
vo smagesni:

Tai va, tep dzūkelis, nesu- 
laukis dzvyliktos adzynos ir 
pardūlino namo, nes pilvas 
spakainybės nedavė.

Dzūkelis.

Tarpt. Dark. Apsigynimo 
Svarba Darbininkams

Kaip kas sau nemanytų, bet 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas šiame momente lošia 
neapsakomai svarbią rolę ap
gynime politinių kalinių ir tei
kime pašalpos jiems ir jų šei
mynoms.

Nesenai sugrįžo iš Vokieti
jos Lawrence B. Simpson, Int. 
Seamen’s Unijos narys, išbu
vęs 18 mėnesių Vokietijos ka
lėjime. Nėra abejonės, kad 
teroristai naziai dėjo visas pa
stangas, kad nužudžius jį. Bet 
TDA iškovojo jam laisvę ir jis 
.laimingai sugrįžo į Ameriką.

TDA Lietuvių 17-ta kuopa 
turės susirinkimą sykiu su AL 
DLD 1-ma kuopa šį ketvirta
dienį, 14-tą sausio, 8 v. vaka
ro, “Laisvės” svetainėj. Vi
siem svarbu dalyvauti šiame 
mitinge.

TDA kp. Vald. Narys
A. Mureika.

(Daugiau žinių 5 pusi.)

Rengkitės į Vaiky Balių
Lietuvių vaikų mokyklėlė 

Ateities žiedas turės savo va
karėlį šį sekmadienį, “Lais
vės” svetainėj. Bus įdomi ma- 
žiuliukų ir suaugusių progra
ma.

Sutaisyta JOHN W. THOMSON’O (TANKUNO), N. D. P. C.
Nelaukite iki vidurių užkietėjimas jsisenės, 

nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 
galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi- 
kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma
tas,, nervuotumas, ekzema, kepenų, širdies 
ir kitokios ligos.

Vartokite Thomsono NATURAL-LAX- 
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika
lingi žmogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo-

savimut, išvalymui ir sutvarkymui pairusių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite 50c Money Orderį bei krasos ženklelių, o aš tuojaus jums pa
siųsiu už tai pakelį N. L. H. T. per paštą. Rašykite šiaip:

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

MATEUŠAS SIMONA VIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK, N. Y.

Šį ketvirtadienį, 14 d. sausio 
(Jan.), įvyks LDS 13-tos kuopos me
tinis susirinkimas Kiburio svetainėj, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y., 
8-tą vai. vak. Visi nariai malonėkit 
pribūt į šį svarbų susirinkimą, kur 
išgirsite valdybos rapoitą apie kuo
pos stovį, taip-pat išklausysite pa
mokinančią prelekciją, duodamą šia
me susirinkime.

Prot. Sekretorius.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1-mos kp. metinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 14 d. 
sausio, 8 v. v., “Laisvės” Svet., 419 
Lorimer St. Visi nariai dalyvaukite, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Bus išduotas raportas iš 
ALDLD konferencijos.

Valdyba.
(9-11)

BROOKLYN, N. Y. -V
ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 

13 d. sausio, 8 v. v., šapalo-Vaigi- 
nio Svet., 147 Thames St. šis susi
rinkimas, draugai, bus metinis, todėl 
vjsi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
turėsime išrinkt kp. valdybą del šių 
metų. Taipgi atsiveskite naujų narių 
į kuopą.

(9-10)

PAJIEŠKOJIMAI
Antanas Slivinsky, po num. 637 

North 12th Street, Philadelphia, taip 
pat žinomas kaipo Antanas Slavickas, 
po kurio vardu priklausė prie 
ALDLD, mirė Philadelphijoj sausio 
6 d., 1937.

Gauta informacijos nuo žmonių, 
kur gyvena toj apylinkėj, kad Sla- j 
viekas turi Amerikoj seserį, kurios 
vardo ir pravardes niekas nežino, ■ 
bet mano, kad gyvena kur nors Con
necticut Valstijoj. Jeigu kas nors 
žino apie ją, malonėkite tuoj pra
nešti, už ką būsiu labai dėkingas. 
Kreipkitės pas Joseph A. McGinnis, 
Commercial Trust Building, Phila
delphia, Pa.

(10-11)

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAS i

REIKALINGA mergina dirbt namų 
darbą. Yra du vaikai. Mergina tu

rės savo kambarį. Mokestis iš pra
džių $30.00, vėliaus daugiau. Atsi
šaukite sekamu antrašu: Mrs. Salt, 
172 East 57th St., Brooklyn, N. Y., 
arba telefonuokit: Minnesota 9-5571.

(10-12)

‘ REIKALINGA
Reikalinga mergina ar jauna mo

teris, nejaunesnė, kaip 21—35 metų. 
Mokanti daryti “sandwiches” ir 
“short orders”. Geistina, kad atsi
šauktų gražiai atrodanti “blonde”. 
Mokanti visą ką dirbti. Darbas yra 
Liet. Liberty Park Bar & Grill, 1144 
Liberty Ave., Hillside, N. J. Rašyki
te arba šaukite prieš 12 vai. dieną, 
Waverly 3-9515.

(8-10)

J. KASMOČ1US
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę i tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK'AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS IŠ KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Paraamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikStynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Tel. St.Kg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 6-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

1

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

NĄUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y. •

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei

dimui laiko ir pasimatymo 
su žmonėmis.

FOTOGRAFAS
Traykiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Glenmore 5-6191




