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Edinburgh© universiteto pro
fesorius Crew, kalbėdamas In- 
dusų Mokslo Kongresui, pa
reiškė, kad nei jis, nei kiti 
mokslininkai negali žmoguje 
surasti jokios nemirštančios 
dūšios. Jie studijavo žmogaus 
smegenis, jie matė žmogų pa
laipsniai mirštant, kai jie pa
ėmė jo smegenis ir peiliu 
pjaustė, ir jie priėjo išvados, 
kad nėra tokio daikto, kaip 
dūšia, kuri išlekianti iš žmo
gaus, žmogui mirštant.

“Tėvų griekai atsiliepia ant 
jų vaikų.” Tai baisi ir liūdna 
tiesa, štai pranešta, kad kas
met vienoj Pennsylvanijos val
stijoje gimsta astuoni tūkstan
čiai kūdikių su sifiliu. Jų tė-Į 
vai buvo sifilikai. Tokia masė 
nekaltų, tik gimusių kūdikių 
kasmet pražūsta. Dar laimė 
tų, kurie tik išvydę saulės švie
są užgęsta. Bet daug tų, kurie 
išlieka ir gyvena, sunkiai velka 
savo sužalotos sveikatos jungą.

Tarpe pasidavusių Teruel 
fašistų atsirado ir Teruel vys
kupas Anselmo Polanco Fon
seca. Ko jis ten su fašistais 
lindo į urvą? Kodėl jis bėgo 
nuo žmonių ir slėpėsi ? Kaip 
diena aišku, kad jis padėjo fa
šistams ginklu kariauti.

Dabar jis pasidavė. Ką su 
juo daro liaudiečių valdžia? 
Jinai jį gerai pavalgydino, su
teikė medikališkos pagelbos ir 
dabar gražiai užlaiko, sočiai 
šeria. Jis pats sako:

“Man labai linksma paliu
dyti, kad nuo to laiko, kaip aš 
buvau iškeltas iš Teruel semi
narijos į Mora de Rubielos sto
tį, mane užlaiko kuo geriau
sia ir duoda man visko, ko tik
mano širdis geidžia.” i n i. n i • i—- - - - Roosevelt Reikalausiąs dar

$120,000,000 Laivynui

T ♦ ♦ v ♦ f A . ““ ““ ♦ VLiaudiečiai Atėmė is
Fašistų Strateginį
Teruelio Kalną

E}

Teruel, Ispanija. — Res
publikos kareiviai šturmavo 
ir atėmė iš fašistų La Mu- 
ela kalną, už pusantros my
lios į šiaurvakarius nuo Te
ruelio. Respublikiečių ko- 
mandieriai sako, tai “svar
besnė ir didvyriškesnė per
galė negu paties Teruelio 
užėmimas.” Nes kas turi šį 
kalną, gali iš jo “viešpa
taut” ant miesto.

Tik užvaldydami La Mu- 
ela kalną, dabar respubli- 
kiečiai gali apgint savo su
sisiekimo kelius nuo fašis
tu. c

Dvidešimt penkios res- 
publikiečių kanuolių batare- 
jos mušė 1,400 šovinių į fa
šistų tvirtumą to kalno vir
šūnėje per 45 minutes. 40 
valdžios lėktuvų nuvaikė 
fašistu bombininkus ir žėrė 
kulkasvaidžių ugnį į fašis
tus kalne. Tada pėstininkai 
šturmavo ir užėmė kalną.

Teismas prieš Mirtino Elek
siro Fabrikantus

Cincinnati, Ohio. — Jung
tinių Valstijų maisto ir vais
tų tyrimo viršininkas S. A. 
Postle šiame apskrityj pa
šaukė tardyman Messengill 
kompaniją, fabrikantus sul
fanilamide eleksiro. Nuo jo 
mirė 73 žmonės įvairiose 
valstijose.

USA Turi Veikt su Tai
kiomis Šalimis prieš 
Karinius Užpuolikus

To Reikalauja Virš 1,000 
žymių Piliečių Pareiškimas 

Prez. Rooseveltui

Tai šitaip su vyskūpu pa-| 
sielgė liaudiečiai, kuriuos mū-! 
sų klerikalinė spauda vadina: 
baisiausiais žmogžudžiais ir s Washington. Regulia- 
jais gąsdina katalikus darbi- i rėj išlaidų sąmatoj Ameri- 
ninkus. ,kos karo laivynui 1939 me-

-------  . ‘tam yra skiriama $570,000,-
Man atrodo, kad liaudiečių 000. Bet prezidentas Roose- 

valdžia perdaug švelniai elgia-: vekas tariasi su savo minis- 
si su tuo fašistu vyskupu, kuris ... ..piknlniit knd kon- taroavo gen. Franco ir su gin- ^tei lals 1 el^Liut, Kad Ko r 
klu rankoje žudė nekaltus: gresas paskirtų dar apie 
žmones. Jisai užsitarnavo aš- | $120,000,000 statybai naujų 
triausios bausmės. Toks perdi-: karo laivų, akivaizdoj karo 
delis švelnumas su tokiais liau- pavojų, kuriais gręsia Japo- 
dies priešais vargiai ką ger°inija jr kiti fašistiniai kraš- 
duos. Kas kita, kai suimamas "• 
eilinis kareivis, kurį gal prie-1 * 
varta gen. Franco pastatė ka
riauti prieš savo brolį. Bet ku
nigai ir vyskupai juk savano
riai pasirinko gen. Franco sa
vo vadu ir padeda jam lieti 
nekaltą žmonių kraują.

į Vyskupų Kriminališka Veikla 
Prieš Sovietus

Ar žinote, kokius 1938 me
tais poterius kalbės Chicagos 
kunigų “Draugo” redaktorius? 
Kadangi gen. Franco ir visi 
fašistų armijos vadai, pasakė, 
kad “mūsų ir jūsų išganymas 
kryžiuje,” tai “D.” redakto
rius šaukia: “Reik tikėtis, kad 
šios dvasios vedami sukilėliai 
išgelbės Ispaniją iš tos baisios 
padėties, į kurią ją įstūmė 
raudonųjų teroras.” O matote, 
kaip tas “raudonųjų teroras” 
gražiai apsidirbo su Teruel 
vyskupu — gražiai aprengė, 
Sočiai pašėrė ir davė jam vis
ko, ko tik jo širdis trokšta!

“Draugo” redaktorius neži
no, kad jungdamas krikščio
nišką kryžių su gen. Franco, 
jisai pažemina ir išniekina tą 
patį kryžių ir turėtų būti už 
tai bažnyčios skaudžiai nubau
stas. Jis, kaip matote, dalykus 
perstato taip, jog kryžius reiš- 
kiaxnekaltų žmonių žudymą ir 
jų kraujo liejimą — tokį, kokį 
dabar Ispanijoje veda fašistai.

Maskva. — Pravoslavų se
nosios ir “gyvosios” bažny
čių 3vyskupai ir patriarchai 
slapta organizavo “vienuo- 
lles”, siuntinėjo jas šnipinė- 
iti prieš Sovietus. Bažnyčios 
i vadai taipgi paleido savo 
agentus degint kolektyvių 
ūkių namus, fabrikus, ligo
nines, didžiuosius grūdų 
aruodus ir miškus; kurstė 
valstiečius prieš Sovietų vy
riausybę. Darė sąmokslus 
žudyt Sovietų valdininkus: 
Be to, kai kurie aukšti dva
siškiai kėlė lytiško ištvirki
mo orgijas su savo “vienuo
lėmis.”

Tūli jų jau prisipažino, 
kad sabotažo veiksmais jie 
stengėsi nusilpnint Sovietų 
Sąjungą, idant Hitleris ją 
sumuštų ateinančiame kare.

Už tokias piktadarystes 
tapo suimti metropolitas 
Theophan, arkivyskupas S. 
Krutiski, patriarchas Vita
li] ir penki kiti aukšti dva
siškiai.

kongreso

pasirašo 
užsieninis 

Stimson, 
Federacijos prezi-

Washington. — Amerika 
turi traukt kitas demokra- 

i tines, taiką mylinčias šalis 
į bendrą veikimą prieš ka
rus grobikiškų (fašistinių) 
šalių; neužtenka laikytis be- 
pusiškai, stovėti nuošaliai, 
—sako pareiškimas daugiau 
kaip tūkstančio žymių pi
liečių, įteiktas prezidentui 
R o o s e v eltui, užsieniniam 
Amerikos ministeriui C. 
Hull’ui ir visiem 
nariam.

Po pareiškimu 
buvęs Amerikos 
ministeris H. L. 
Darbo
dentas Wm. Green, Rhode 
Islando gubernatorius R. E. 
Quinn, “Daily Workerio” 
redaktorius Cl. Hathaway, 
Minnesotos g u b e rnatorius 
Elmer Benson, Alabamos 
aukščiausio teismo teisėjas 
J. Anderson; Katalikų 
Tarptautinės Taikos Sąjun
gos prezidentas C. G. Fen
wick; Jungtinės Audėjų 
Unijos prezidentas Fr. Gor
man ; Amerikos Laikrašti
ninkų Gildijos prezidentas 
Heywood Broun, eilė profe
sorių ir visuomeninių veikė
jų- '

Jeigu Amerika nedarys 
bendrų žingsnių su kitomis 
taiką mylinčiomis šalimis 
prieš karinius grobikus, pa
čiai Amerikai gręs pavojus, 
—perspėja tie žymūs pilie
čiai.

SLA NOMINACIJįJ DAVIMAI
Suskaitymuj SLA Pildomosios Tarybos nominacijų

balsų paskirta komisija: A. B. Strimaitis, Simanas Ci-
bulskas ir Jonas Hermanas, baigė savo darbą sausio 9 d.
Pilnas komisijos raportas tilps sekančios savaitės “Tė-
vynėje”. Kadąngi visi SLA nariai įdomauja nominacijų
daviniais, tai šia proga paskelbiame daugiausiai balsų
gavusius tris kandidatus į kiekvieną urėdą.

Komisija savo raporte pažymi, kad penkių kuopų bal-
sai nepriskaityti, nes šios kuopos balsavimų raportus
prisiuntę Centrui neprisilaikydamos SLA Pildomosios
Tarybos nustatytos tvarkos. Viso nominacijose dalyva-
vo 257 kuopos, paduodamos daugiausiai balsų už kandi-
datus Prezidento urėdui, viso 5,450 balsu. Vadinasi, iš
15,000 narių tik tokis skaičius narių dalyvavo nomina-
Gijose.

Daugiausiai gavę balsų trys kandidatai į kiekvieną
Pildomosios Tarybos urėdą yra sekami:
PREZIDENTO URĖDUI: •

F. J. Bagočius............... ....... 3,401
V. F. Laukaitis ........... .......  1,878
Nadas Rastenis............. .......  66

VICE PREZIDENTO URĖDUI:
J. K. Mažukna ....... . . . .... 3,290
V. Bukšnaitis ............... .... 1,802
A. O. Šalna ................ ......... 168

SEKRETORIAUS URĖDUI: Į

M. J. Vinikas ............... ....... 3,684
J. Miliauskas................ ....... 1,054
V. Michelsonas............. ....... 440

IŽDININKO URĖDUI:
K. P. Gugis .. . .............. .... 3,260 I
A. S. Trečiokas ........... .... 1,711
J. J. Bačiunas ............. ..... 815 I

IŽDO GLOBĖJŲ URĖDUI: 1
V S. Mockus...................... ....... 3,581

E. Mikužiutė................ ....... 3,191
V. Kerševičius ........ ... 1,767
J. Marcinkevičius ...... .... 720
J. Jarus.......................... ....... 702
A. Zalatorius ................ 36

DAKT. KVOTĖJO URĖDUI:
Į

Dr. J. Staneslow........... ....... 3,073
Dr. S. Biežis................ .... 1,719
D r. A. L. Graičunas .... 98 

============================== i

Kongresas Atmeta Vi 
suotiną Balsavimą 
Karo Klausimu

Anglijos Kooperatyvų Boiko 
tas prieš Japoniją

London. — Kooperatyvų i 
Draugija pati boikotuoja ir

Washington. — Respubli
konai ir dešinieji demokra- ' 

’tai kongrese norėjo perva- 
i ryt tarimą pataisyt Jungti
nių Valstijų konstituciją 
šitaip: Valdžia negali skelbt

šaukia visus gyventojus boi- karo pjrma> negu nubalsuos
kotuot Japonijos dirbinius. 
Daro išimtį tik būtiniem da
lykam, kurių iš niekur ki
tur negalima būtų gaut.
Smerkia Japoniją už karą jį ^a §aų arba jeįgU kitų 
pries Chiniją. žemynų koks kraštas užpul-

• • • n tu kuria nors šalį Centrali-Vynausias Teismas Pa- nėj ar Pietinėj Amerikoj.

laiko Naująją Dalybą
Taksą Klausimais

m i a . i demokratai stengėsi jo su- 
Tun Mokėt Taksus Amen- :manyma ištraukti iš komi- 

• v TZ * a v Gauna-1 sįjų įr įuoj pervaryt jį pa
inų is Kitų šalių 'čiame kongrese.

Prezidentas R o o seveltas 
atsiuntė laišką W. B. Bank- 
head’ui, kongreso atstovų 
.rūmo pirmininkui, raginda
mas sumušt tokį reikalavi
mą. Rooseveltas rašė, kad 
jeigu Jungtinių Valstijų 
konstitucija būtų taip patai
syta, tai tūlos “kitos šalys 
dar labiau pasidrąsintų 
mindžiot amerikiečių tei-

visi piliečiai; jinai pati ga
lėtų paskelbt karą tik to
kiame atsitikime, jeigu kita 
valstybė su ginklais įsiverž-

sint Chiniją.

Tokio, saus. 11.— Japo
nija planuoja kad ir 4 me-pirmas revoliucinis iiauuies , A - i . , .

dienraštis visoje ilgoje tos ša- ^us kariaut, idant suknu- 
lies istorijoje. sint Chiniją.

Washington. — Amerika 
perka 35,000,000 uncijų si
dabro .iš Meksikos, po 45c. 
už unciją.

Chinijos Komunistų Partija 
Hankowo mieste pradėjo leis
ti dienraštį, kuris vadinasi 
“Sin Hua Jih Pao,” arba “Nau
josios Chinijos Dienraštis.” Tai 
pirmas revoliucinis liaudies

SSRS Piliečiai Turi $903,- 
200,000 Taupymo Bankuose

Maskva. — Sovietų pilie
čiai 1937 m. pasidėjo į ban
kus dar 866,800,000 rublių 
(173,360,000 dolerių). Dabar 
Sovietų darbo žmonės turi 
taupymo bankuose jau 903,- 
200,000 dolerių. Tai yra as
meniški, ne kolektyviai ar 
socialiai taupymai.

Amunicijos Fabrikantas 
Atsidūrė Mulkio Rolėje

Washington. — Senatorių 
komisija, tyrinėjanti nedar
bą, klausinėjo Lammota du 
Pontą, amunicijos fabrikan
tą, kuris paskutiniu laiku 
paleido desėtkus tūkstančių 
darbininkų.

DuPont a t s a kinėdamas 
slėpė savo pelnus, bet pripa
žino, kad jis, turi Šerų ir 
vienoj Vokietijos nazių gin
klų kompanijoj.

Senatorius Byrnes primi
nė, jog duPont fabrikantų 
suvažiavime New Yorke 
piktai plūdo Naująją Daly
bą ir grąsinančiai reikalavo 
numušt valdiškus taksus 
nuo didžiųjų pelnų ir bergž
džiai laikomų kapitalų. Tad 
senatorius paprašė duPontą 
pasakyt, kokį jis turi planą 
taksams pertvarkyt. Du
Pont atsakė, “aš beveik nie
ko nežinau apie tokius da
lykus.” Tada senatorius 
Byrnes pastebėjo: “Nors 
tamsta tiek mažai kreipi 
dėmesio į tą dalyką, bet tam
sta ėmiesi mokyt žmones, 
ką daryt ir ko nedaryt... 
Vienaip kalbi kitur, o kitaip 
šičia.

DuPont prisipažino, kad 
bijąs. Naujosios Dalybos 
valdžios.

Francijos Fašistai Bom
bardavo Unijų Namus
Paryžius, — Kiek pirmiau 

kokie tai gaivalai bombomis 
sprogdino du darbo unijų 
namus, prie kurių liko už
mušta du policininkai.

Dabar sužinota, kad tas 
bombas užtaisė slaptas fa
šistų komitetas, sako Fran
cijos vidaus reikalų minis
teris M. Dormoy.

Fašistai stengėsi iššaukt 
sumišimą, kad lengviau ga
lėtų sukilt ir nuverst res
publiką.

Amerikos Darbo Federacija 
Žymiai Pakilus Nariais

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacija pusantro 
mėnesio atgal turėjo 3,441,- 
340 narių, o dabar jau 3,- 
468,885, kaip raportuoja 
F e d e r a c i jos sekretorius 
Frank Morrison.

Taigi unijos auga desėt- 
kais tūkstančių naujų narių 
net per vėl prasidedantį

TERUELYJ SUIMTA 
6,200 FAŠISTŲ

Barcelona, Ispanija. — 
6,200 fašistų iš viso buvo 
priversti Teruelyj pasiduot 
liaudiečiam, kaip praneša 
valdžia.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Vyriausias Teis
mas 6 balsais prieš 3 atmetė 
turčių Marės D. Biddle ir 
G. E. Elkins reikalavimus 
numušt jiem tiek taksų nūo 
pelnų iš Anglijos, kiek An
glijos valdžia paėmė ten sau 
taksų.

Vyriausias Teismas taipgi 
patvirtino žemesnio teismo j ses „ Toks pataisymas nepa. 
spiendimą,^ kad Alfied K dėtu šiai šaliai “išvengt ka- 
du Pontų šeimyna tun su-1 b ik kai tik at. 
mokėt valdžiai _ $2,000,000 bu’)ai „ sak6 ?rez ^oosevel. 
taksų. Jinai norėjo apkirstu < 1
valdžią, ir tuo tikslu suor
ganizavo apgavingą “Al- Hitlerininkai Agitavo už 
mours” kompaniją, kur pri- Konstitucijos “Pataisymą” 
skaitė daugybę visokių Idas-| Svarstymuose pažangesni 
tingų neva išlaidų. kongresmanai nurodė, kad

tūlos šalys (fašistinės) drą- 
darytU naujus plėšimo LININKĄ PALESTINOJ |žygius> ^inoda^os/ kiek

Jeiuzale. Buiys Sin’ daUg laiko praeitų, iki visi 
Įduotų arabų užpuolė ir nu- Am*rikos iliečiai nubaj. 
zude J. L. Starkey, zymųi^ ap stot karan ar ne# 
Anglijos archeologą seno-iToks konstitucijos pataisy. 
yesjiekanų atkasinetoją ir, trukd t <ios šalies 
jų žinovą. Jis buvo uzklup-|bend vei^a su kitomis 
tas, bevažiuojant automo-!demokratinėmis valstybėmis 

1 1U* prieš užpuolikus.
Tai todėl “nazių agentai 

veda agitaciją, kad būtų 
taip pataisyta” Amerikos 
konstitucija, kaip nurodė įr 
demokratas k o ngresmanas 
Celler.

Po argumentų iš vienos ir - 
antros pusės, kongreso at
stovų rūmas taip ir atmetė 
minimą įnešimą-reikalavimą 
209 balsais prieš 188.

Bosų “Unija” Išsuko $4,000,- • 
000 iš Darbininkų

Washington. — Western 
Union telegrafo kompanijos 
bosai išveržė $500,000 duok
lių per savo kompanišką 
unijėlę iš darbininkų ir tar
nautojų nuo to laiko, kai 
buvo išleistas Šalies Darbo 
Santikių Įstatymas; o pagal 
jį tokios unijėlės, verstinai 
užkariamos dar bininkams,' 
yra neteisėtos.

Pirmiau gi Wes tern 
Union bosai išsuko $3,500,- 
000 duoklių iš savo darbi
ninkų.

Dabar Amerikos Radio 
Telegrafistų Susivienijimas, 
CIO, reikalauja, kad valdiš
ka Šalies Darbo Santikių 
Komisija priverstų Western 
Union telegrafo kompaniją 
sugrąžint darbininkam 
$500,000, kuriuos bosai ne
teisėtai ištraukė iš savo 
darbininkų.

ŽUVO 10 ŽMONIŲ, SUDU-: 
ŽUS LĖKTUVUI

Helena, Montana. — Nu
krito, susikūlė ir sudegė di
delis Northwestern Airlines 
lėktuvas kalnuose ties Bo
zeman. žuvo 8 keleiviai ir 
2 lakūnai.

ORAS
trečiadienį būsią lie- 
ir šilčiau.—N. Y. Orotaus

Biuras.
Vakar temperatūra 30.

HHi I
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nijos žmones, bet prieš Rockefellerj. Ir 
jeigu iki šiol Japonijos armijos sugriovė 
puikiausius miestus ir paskerdė daugiau 
kaip milioną chiniečių, tai nuostolis ne 
Chinijai, bet Rockefelleriui, kuris, beje, 
sušilęs varo puikų biznį su Japonija. Ir 
jeigu komunistai šaukia žmones kovoti 
prieš Japonijos plėšikus, gelbėti Chinijos 
žmonėms apsiginti, tai jie tik patarnau
ja Rockefelleriui. Tiktai dar truko sklo
kos gazietai padėti šūkis: Šalin Chinijos 
liaudis, tegul gyvuoja Japonijos plėšikai, 
nes jie mums padeda sukirsti p. Rocke- 
fellerį!

Tai ot kur jums nuvažiavo nelaimingo
sios sklokos vadovybė, kuri didžiuojasi 
kovosianti su “rusišku bolševizmu” iki 
paskutinio sklokiško kraujo lašo.

Kada Baigsis Rinkimas Parašų Ant Am 
Hestijos Peticijų Dėl Išlaisvinimo 

Lietuvos Politinių Kalinių?

Dabar Kapitalistų Bernai Loja
Prezidentiniais rinkiniais ponas Lan- 

donas šaukė visam svietui, kad už Roo- 
sevelto nugaros stovi baisus komunizmo 
pavoįus ir kad pats Rooseveltas yra bent 
jau pusiau bolševikas. Deja, niekas iš tų 

i Landono sorkių neišėjo. Žmonės nusi
spjovė ant jo ir jo filosofijos.

Pernai rudenį New Yorko mieste Tam
many Hall kandidatas ponas Mahoney 

’ paskelbė Darbo Partiją bolševikų lizdu 
ir padarė La Guardi ją Komunistų Par
tijos agentu. Bet ir iš to niekas neišėjo. 
Kaip Landonas, to paties susilaukė Ma
honey. Dabar jau ir jis pats sako, kad 
reikia Tammany Hall partiją sudaužyti 
ir giliai palaidoti.

Tačiau argi reakcionieriai nuleis ran- 
į kas ir sustos svietui akis muilinę raudo- 
l’nojo pavojaus blofu. Jie tik atmainė tak- 
[ tiką ir vietoj patiems paškudyti komu- 
«■ nistus ir visus progresyvius, susirado 

bernus tam purvinam darbui. Jie mano, 
kad šitaip jiems geriau pasiseks. Ve kaip 
reikia suprasti Joseph Ryano, vieno Am
erikos Darbo Federacijos biurokratų, pa
leistą šūvį į komunistus. Ryan sakosi 
sužinojęs, kad Amerikos Komunistų 
Partija jau esanti pilnai užsipro vijus 
pirma pasigrobti Amerikos armiją, o pas- 

! kui visą federalę valdžią su visu Wash- 
i ingtonu. Prezidentas Rooseveltas busiąs 
i nuverstas, kaip supuvus lepšė nuo koto, 
i “New York Timesui” taip patiko šita 

Syąno filosofija, jog jis ją atsispausdi
no pirmam puslapyje sausio ■-10 dieną. 

J Taip pat Ryano atradimą radio išnešio- 
I ja po visą plačią Ameriką.

W Scripps-Howard laikraščiai nenori atsi
vilkti. Jie mano, kad savo laiku Hearsto 
r spauda pasidarė gražaus biznio iš gąz- 
1 dinimo Amerikos žmonių raudonuoju 

baubu, tai dabar jie istoriją pakartos. Ir 
štai “New Yorko World-Telegram” šau

lį šio 10 d. garsiai paskelbė, kad Scripps- 
Howard laik/aščiai pradeda spausdinti 

’ seriją straipsnių tūlo Benjamin Stolber- 
go apie C. I. O. ir jai grūmojantį pavojų 
iš komunistų pusės. Komunistai, pasak 
šito senai parsidavusio bosams didvyrio, 
esą jau ųžriktavę suvalgyti visą C. I. O. 
judėjimą, nė kaulų nebepalikti jojo vadų 
John L. Lewis, Philip Murray, John 
Brophy ir Sidney Hillman.

Mes esame giliai įsitikinę, kad šitie 
Ryano ir Stolbergo tauškalai laimės ne- 

• daugiau, kaip laimėjo Landono ir Maho- 
>ney. Kaip nekalbėsime, visgi Landon ir 
Mahoney buvo žymesni žmonės, negu ši

rdie politiniai nusmuktakelniai—Ryan ir 
Stolberg.

Amerikos Trockistų Partija
Taigi, jau turime ir Amerikos trockis

tų partiją. Ją šiomis dienomis suorgani
zavo Chicago j e įvykęs iš Socialistų Par
tijos išdrėbtų trockistinių elementų su
važiavimas. Taip praneša “The Socialist 
Appeal.” Suvažiavime dalyvavę šimtas 
delegatų, “geriausių Amerikos kovoto
jų.” Ten figūravo renegatai Goldman, 
Cannon ir Schathman.

Suvažiavimo aprašyme nepranešama, 
kokiu o vardu trockistų partija vadinsis, 
bet pirmiau buvo siūlomas “Revoliuci
nės Socialistų Partijos” vardas. Veikiau
sia taip ir vadinsis. Suvažiavimas pri
ėmė kelius tuzinus rezoliucijų ir visose 
prakeikė komunistus, Staliną ir Sovietų 

' Sąjungos valdžią. Beje, nors prieš savo 
suvažiavimą trockistai didelius kalnus 
vertė ant Norman Thomaso ir Socialistų 
Partijos vadovybės, kuri juos išdrėbė 
laukan, bet iki šiol paskelbtose suvažia
vimo rezoliucijose nieko prieš juos ne
sakoma.

Sovietų valdžia esanti tokia, kad ji 
“prašalino visas galimybes ramiam vals
tybės reformavimui ir masėms pasiliko 
tiktai vienas kelias politinės revoliuci
jos.” Šitą prievartos teoriją jau senai 
skelbia Trockis—ne tik skelbia, bet ir 

, organizuoja savo pasekėjus Sovietų Są
jungoje teroro, sabotažo ir diversijų bū
du nuversti Sovietų valdžią. Amerikiečiai 
trockistai tik pakartoja tą teoriją. Be^t 
kai Sovietų valdžia paima trockistus už 
pakarpos ir tinkamai nubaudžia, tai ne 
tik trockistai, bet ir visokio plauko sklo- 
kininkai ir dešinieji broliai socialistai ne- 
besuranda žodžių Sovietų valdžios pa
smerkimui.

Trockistų Partija Amerikoje bus ša
šas ant liaudies kūno—tiesa, labai ma
žas, bet labai paškudnas.

i Kam Tie Elementai Tarnauja?
Sklokos laikraštis jau pasmerkė mus 

ir už tai, kad mes smerkiame Japonijos 
, karą prieš Chinijos žmones. “Naujosios 
Gadynės” sausio 6 dienos laidoje vienas 
sklokininkas šitaip šaukia:

“Kieno interesus Kinijoje jie (komu
nistai—“L.” Red.) apgina? Nugi pono 

ĮRockefęĮlerio! Puldami Kiniją japonai 
Idaugiausia nuostolių padarė Rockefelle- 
rio kompanijai Standard Oil. Paskandin
dami Amerikos karo laivą Panay japonai 
paskandino ir Rockefellerio keturius lai
vus. Taigi, komunistai šūkauja, jie nori, 

, kad Amerikos valdžia paskelbtų karą Ja
ponijai.”

J Taigi, Japonija kariauja ne prieš Chi-

Iš Ašarų ir Priespaudos Šalies— 
Lietuvos

Lietuvos Komunistų Partijos organas 
“Tiesa” paskutiniam numeryje praneša 
sekamus Smetonos valdžios teroristinius 
žygius prieš darbininkus ir valstiečius:

Fašistai teisia. Lapkričio 11 d. kariuo
menės teismas teisė alytiškius, kaltina
mus platinus nelegalią literatūrą... St. 
Podniakovas nuteistas 2 met. kalėjimo, 
o VI. Podniakovas—1 met.

Lapkričio 20 d. kariuomenės teismas 
sprendė Kauno miesto gyventojos M. Le- 
vitanienės baudž. bylą, kaltinamos komu
nistiniu veikimu. Levįtanienę nubaudė 
šešeriais metais sunk, darbų kalėjimo.

Lapkričio 16 d. kariuomenės teismas 
nuteisė 4 met. sunk, darbų kalėjimo Abr. 
Volfą, kaltintą komunistinių veikimu.

Ir vėl amnestavo hitlerininkus. Kariuo
menės šventės proga tautos išdavikas 
Smetona vėl amnestavo 8 vokiečius, ruo
šusius Klaipėdos krašte sukilimą Hitle
rio naudai. O tikrus kovotojus dėl Lie
tuvos nepriklausomybės šimtais šiandien 
areštuoja ir šimtai tebepūdinami kalėji
muose po dešimt metų. Taip gali daryt ir 
daro tik tautos išdavikai fašistai, ku
riems rūpi išlaikyti savo kruvinąjį rėži-' 
mą nors ir Lietuvos nepriklausomybės 
palaidojimo kaina.

Tokį klausimą pastaruoju lai
ku stato įvairių kolonijų veikė
jai. Peticijų blankos išsiuntinė
tos kur tik randasi lietuvių. 
Kartu su blankom pasiuntėm ir 
laišką, kuriame, apart kito ko, 
pasakyta, kad: “Peticijos priva
lo būti sugrąžintos ne vėliau va
sario 1, 1938.”

Taigi, tikiuosi, šis priminimas 
atsakys į keliamą klausimą. Su
prantama, gali vieną kita diena 
užsitęst, bet parašų rinkėjai štai 
ką privalo turėti omenyje: Va
sario 16 dieną sueina dvide
šimts metų nuo paskelbimo Lie
tuvos nepriklausomybės. Ame
rikos Lietuvių Kongresas nutarė 
atžymėti tą dieną, įteikiant da
bartinei Lietuvos vyriausybei 
100,000 amerikiečių lietuvių pa
rašų, reikalaujant išleisti Am
nestijos Įstatymą. Amnestijos 
visiem politiniam kaliniam, tai 
yra tiem, kurie dabar laikomi 
Lietuvos kalėjimuose ir koncen
tracijos stovykloje dėl to, kad 
darbavosi liaudies labui, už at- 
steigimą demokratinės tvarkos 
Lietuvoj, už pagerinimą darbi
ninkų ir valstiečių būklės.

Panaši peticija yra cirkuliuo
jama ir Lietuvoj. Ant jos yra 
parašai buvusių Liet, preziden
tų Stulginskio ir Griniaus. Sulyg 
Lietuvos įstatymais, tam tikram 
skaičiui piliečių reikalaujant, 
seimas privalo svarstyti ir iš
leisti reikalaujamą įstatymą. 
Kiek jau turime pranešimų iš 
Lietuvos, ant Amnestijos Petici
jų yra surinkta daug daugiau, 
negu reikalaujamas skaičius pi
liečių parašų. O kada mes, ame
rikiečiai lietuviai, pasiųsime dar 
šimtą tūkstančių parašų, tai nė
ra mažiausios abejonės, jog Lie
tuvos valdonai turės su tuom 
skaitytis. ■ ,

Laiko neperdaugiausia. Dar 
prieš 16 dieną vasario peticijoj 
turės būti sutvarkytos ir pasiųs
tos. Centre niekas negali tam 
pašvęsti pilną laiką. Reiškia, šis 
dalykas turės būti atliktas nuo 
kasdieninio darbo atliekamu lai
ku. Tad sugrąžinimas peticijų 
blankų anksčiau pagelbės centro 
komitetui geriau atlikti savo 
pareigas.

Beje, renkant parašus ant 
peticijų jau turime šiek tiek pa
tyrimo. Pas mus, bent iki šiol, 
parašus rinkome tik parengi
muose, draugijų susirinkimuose 
bei šiaip jau sueigose. To ne
užtenka. Būtinai reikia pereiti 
per lietuvių stubas ir pakalbinti 
pasirašyti. Reikia žinoti, kad 
parengimus, susirinkimus telan
ko tik dalis lietuvių. O ant pe
ticijos gali ir priyalo pasirašyti 
visi (iki šiol dar tik vieną te
užtikau, kuris griežtai atsisakė 
pasirašyti).

Tuo klausimu Chicagos Sky
riaus komitetas padarė labai 
tinkamą tarimą. Jis nusitarė 
skęlbti dviejų dienų;vajų rinki
mui parašų. Tas dvi dieni šim

tai mūs chicagiečių eisime per 
stubas, kalbinsime savo pažysta
mus, kaimynus pasirašyti ant 
peticijų. Tą galėtų padaryti 
kiekviena didesnė lietuvių kolo
nija.

Peticijų blankų dar turime ir 
ant pareikalavimo pasiunčiamo. 
Taipgi, laikas nuo laiko kopija 
jų telpa Vilnyje, Laisvėje ir 
Naūjienose. Didesnėse kolonijo
se, kur randasi Amerikos Lietu
vių Kongreso skyriai, tų skyrių 
sekretoriam yra pasiųsta pundai 
peticijų, kur bile vienas norė
damas pasidarbuoti gali gauti.

Prie užbaigos noriu priminti, 
kad draugai nepatikėtų smeto
ninių fašistų pradėtai skleisti 
propagandai, kad “jo ekscelenci
ja” Smetona vistiek rengiasi 
suteikti amnestiją politiniam 
kaliniam. Tiesa, jis jau yra su
teikęs amnestiją, tai yra paliuo- 
savęs iš kalėjimo net 52 “po
litinius kalinius,” bet jie visi bu
vo nuteisti už rengimą hitleri
nio sukilimo Klaipėdoj. Tokių 
kalinių mes nepripažįstame už 
politinius. Jie yra valstybės 
priešai ir neužsipelno malonės,- 
kokią jiems parodė “jo ekscelen
cija” A. Smetona.

Mes trokštame laisvės ir rei
kalaujame amnestijos tikrie
siems Lietuvos liaudies sūnum 
ir dukterim. Tiem, kurie laiko
mi kalėjimuose už kovą prieš 
neteisėtą valdžią, už jų pastan
gas grąžinti Lietuvoj demokra
tinę santvarką.

Am. Liet. Kongr. Sekr., 
L. Jonikas.

Perskaičius Knygą “Ke
lias į Naują Gyvenimą”

/
Gražios dvi gėlės suteikė 

mūsų Antanui įkvėpimą pa
rašyt knygą “Kelias į Naują 
Gyvenimą.” Taip išrodo pra
dedant skaityt virš minėtą 
knygą.

Be saules gele apalpo, nu
krito, numirė. Bet knyga iš
augo gražutėlė, skaidri ir il
gai žydės darbininkų klasės 
darže.

Kaip kiti skaitytojai į ją 
atsineš, patirsim vėliau, bet 
man ji taip patiko, kad vie
nu pradėjimu visą perskai
čiau ir to visai nejutau, nors 
akys visiškai pavargo. Da
bar turėsiu skaityt antru 
kart, kad pasinaudot geriau.

Priešais mane ant stalo 
guli bibliją katalogas, dide
lių ir mažų, apie keturi tuzi
nai jų. Mano rankose yra 
mažutėlė, lyg naujagimis 
kūdikis, Antano išauginta 
“gėlelė.” Ant šitos gėlelės 
viršelio krūtines atstatę ei
na į naują gyvenimą darbo 
milžinai.

Kad būčiau piešėja ir su-’ 
megsčiau tokiai knygai vir-

šelį’ 'su T šitomis; bilsfi jomis,* 
tai viršelis rodytų, kad pa
saulis nugrimzdęs į dumbly
ną gyvuliškų kentėjimų, kur 
lyg įdūkusios audros viskas 
naikinama, maišoma gražūs 
miestai, kaimai, ir gyvų 
žmonių kaulai laužoma, švie
žias ir senas kraujas dvokia, 
iš kur pagalios naujų idėjų 
pabudinti keliasi darbo mil
žinai, kupini pagiežos savo 
gladiatoriams ir kumščias 
tvirtai sugniaužę ištaško re
težius, kanuoles ir biblijas 
ir eina į naują gyvenimą.

Kas biblijas labai gerbia, 
tai gal įsižeis šiuo mano iš
sireiškimu, bet gražiai mel
džiu, atleiskite,, nes ne ma
no kaltė, kad bibliją vado
vaujamame pasaulyje taip 
negerai pasidarė.

Nekurie žmoniškesni ku
nigai ir kardinolai, jau pra
deda nepakęst tų žulikysčių, 
tos ant jų gulančios atsako
mybės už tuos žmonių ken
tėjimus, tuos upelius nekalto 
kraujo ir ašarų. Jie jau sy
kiu su progresyviais šaukia 
žmones į naują gyvenimą, 
kur turės visi tų kančių, tų 
griovimų kaltininkai pra
smegti.

Labai daug žmonių į baž
nyčias eina. Jeigu tik būtų 
kiek daugiau tokių gerų, 
teisingų kunigų, tai greičiau 
pakreiptų žmoniją eiti į tą 
naują gyvenimą-

Famerka.

Lietuvos Žinios
LAIŽUVOS miestelyj, Mažei

kių apskrityj, gatvėje rasta nu
žudytas pil. Pr. Ščepavičius, apie 
90 metų amžiaus.

JOSVAINIUOSE, Kėdainių 
apskrityje, viena 70 metų 
amerikonka, Pr. Lekečinskienė, 
turėjus kojinėj paslėpus kelis 
tūkstančius litų. Kadangi pati 
banknotų nepažino, tai laikas 
nuo laiko davė patikrinti vienam 
savo kaimynui, kuris, tikrinda
mas banknotus, vis keitė; 50 li
tų pasiimdavo, o 10 litų padėda
vo, arba 5 dol. pasiima, o 1 dol. 
padeda. Kai senutė pastebėjo, 
kad jos banknotai keičia savo 
spalvą ir išvaizdą, davė kitam 
pakontroliuoti ir paaiškėjo, kad 
pirmojo tikrintojo ji yra apgau
dinėjama. Policija pas įtaria
mąjį radus žemėse paslėptus 
1,20.0 litų ir 1,300 amerikoniškų 
dolerių.

IGLIAUKOS kaime, Igliškėlių 
valsčiuj, Marijampolės apskri
tyj gyventojas Jonas Strolys, 28 
metų amžiaus, mirtinai persišo
vė.

SUDEGĖ PENKIŲ 
ŠEIMYNA

|5 Užmušti Susikirtus Tuni
siečiam su Prancūzais

Bizerta, Tunis. — Susi
kirtime tarp Tunisijos tau
tiečių ir Francijos policijos 
5 asmenys tapo užmušti ir 7 
sužeisti. 10 areštuota.

“Leviathano” Pavaduotojas 
Lėšuos $17,000,000

Washington. — Unįted 
'States Lines statys už $17,- 
000,000 naują keleivinį did- 
laivį vietoj nusenusio “Le- 
vįathano.”

Tai garsusis Paryžiaus žmogžudys Wię- 
deman, vedamas kąlejiman. Jis prisipažino 
nužudęs penkius žmones, kurie pesenai 
dingo.
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Trenton, Tenn. — Eksplo- 
davus pečiaus aliejui, sude- 

[ gė Wm. Turner su pačia ir 
\trys kūdikiai.

Tai Frank Hague, Jersey 
miesto reakcioniškas majoras, 
prieš kurį C.I.O. unijos veda 
kovą. Šis reakcionierius pareiš
kė, kad į New Jersey neįkels 
kojos joks C. I. O. organiza
torius.

GEČAIČIŲ kaime, Kelmės 
valsčiuj, Raseinių apskrityj, pas 
vieną ūkininką buvo vestuvės. 
Vestuvių svečiai gėrė, linksmi
nos. Įsismaginęs vestuvių da
lyvis Užmiškis mėgino trenkti 
kumštimi į stalą, kad jo žodis 
svarbesnis būtų, bet trenkdamas 
pataikė į stiklinę ir susižeidė 
ranką. Nuo to susižeidimo puo
lė į ranką gangrena, atsirado 
kraujo užkrėtimas ir po kelių 
dienų Užmiškis mirė.

Pakelyj iš Telšių į Varnius, 
prie Žarėnų, du plėšikai užpuolė 
šaipių kaimo gyventoją St. Čes
nauską. Reikalavo atiduoti pi
nigus, grąsino nužudyti, bet nie
ko vertingesnio neradę piktada
riai pabėgo į mišką.

“Lietūkio” sunkvežimis iš Pa
gėgių važiavo į Klaipėdą, vežė 
daug sviesto ir kt. prekių. Netoli 
Šilutės sprogo padanga ir auto- 
sunkvežimis smogė į medį. Mo
toras sulindo į šoferio būdelę. 
Sužeisti trys žmonės, du gana 
sunkiai.

Klausimai ir Atsakymai
Kiek Jungtinės Valstijos 

turi armijos? V. S.
Atsakymas:

Jungtinės Valstijos turi 
galingą jūrų karo laivyną 
ir todėl joms nėra reikalo 
laikyti didelę armiją taikos 
metu. Jungtinių Valstijų re- 
guliarė armija turi 187,000 
kareivių, o su Nacionale 
Gvardija 436,105. Generolas 
L. Johnson, kuris yra armi
jos sekretoriaus pagelbinin- 
ku, sako, kad į vieną parą 
Jung. Valstijos gali išstaty
ti 300,000 armiją; į keturis 
mėnesius laiko 1,230,000. 
Mat, CCC kempėse yra iš
lavintų karo muštro žinoji
mo per 500,000 jaunuolių!

Kazys Gražys, 17 metų amž., 
kilęs iš Kalakutiškės kaimo, Rie
tavo valsčiaus, už įvairius nusi
žengimus ir nusikaltimus buvo 
nugabentas į Jurdaičių nepilna- 

! mečių auklėjimo įstaigą, bet va
sarą Gražys iš Jurdaičių pabėgo 
ir, sugrįžęs į Rietavo valsčių, 
suorganizavo vagilių grupę, kuri 
naktimis eidavo į kaimus svirnų 
plėšti. Kompanijonais Gražys 
pasikvietė V. Bumblį, 15 metų 
amžiaus, J. Rapalį, O. Norvai
šaitę ir kt., kurie vogtus daiktus 
priimdavo ir išpardavinėdavo. 
Dabar šiuos visus svirnų kraus- 
tytojus ir vogtų daiktų pirkėjus 
policija išaiškino ir kaltininkai 
traukiami tieson. “L. Z.”

NAZIŲ PATVARKYMAI 
DĖLEI MAISTO

Berlin. — Nazių valdžia 
įsakė šiemet daugiau valgy
ti bulvių, žuvies ir kiaulie
nos, o mažiau kitokios mė
sos, duonos ir sviesto.

Griežtai bus sumažinta 
tabako įvežimas iš užsienių. 
30,000 akrų žemės Vokieti
joj, kur auginama tabakas, 
gal turėsią būt užsėta ja
vais. Grūdų stokuojant, gal 
naziai suvaržysią alkoholi
nių gėrimų gaminimą.

Chicago, Ill. — Daugumoj 
vidur-vakarinių valstijų pri
snigo po kelis colius sniego.

Statys Autobusų Stotį
ZARASAI.—Dabartinė Zarasų 

autobusų stotis įrengta sename 
garaže ir panaši greičiau į šuns 
būdą, nei į stotį, žmonės ši
toje “stotyje” neturi kur pasė
dėti, nes visas garažas kiauras 
ir vėjo perpučiamas, bufeto nė
ra, kasa ir stoties kontora kituo
se namuose, laukiantiems auto
buso nėra kur pasėdėti ir blo
gam orui esant reikia ieškoti 
prieglaudos gretimuose namuose 
ar parduotuvėse. Tokia stotis ir 
patį Zarasų kurortą blogai re
prezentuodavo.

CHINIJA ATMETA JA
PONŲ NAZIŲ TAIKĄ

Tokio, saus. 10. —- Japo
nija pyksta, kad Chinija at
metė savotiškas japonų tai
kos sąlygas, įteiktas Chini
jai per Vokietijos ambasa
dorių. •
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Motinos Tragedija
N. P.

Odos Pagražinimai
Verte Laukupis.

(Tąsa)
Darata žinojo, kad ji greitai bus motina. 

Pinigų pas juos nebuvo; pas jo motiną pi
nigų irgi nebuvo. Del tos priežasties jie per
sikėlė gyventi pas senelę, kuri gyveno kitam 
mieste, turėjo savo namą ir savo pensiją. 
Dviems mėnesiams prabėgus, senelė mirė. Pen
sija buvo nukirsta ir šervudai buvo priversti 
išnaujo grįžti į Newburgh. Gruodžio mėnesio 
28 dieną Darata tapo motina.

Trims savaitėms prabėgus po gimdymo, jau
na motina išvažiavo į New Yorką jieškoti 
darbo, o šeimyna laipsniškai badavo. Darbą 
ji gavo “Olimpic Teatre”. Bet darbas, tęsian
tis nuo 10 valandos ryto iki vidurnakčio, pa
sirodė ne pagal jėga dar silpnai nuo gimdy
mo motinai; ji susirgo ir grįžo namo. Vyro 
motina sirgo širdies liga ir Darata išvažiavo 
pas vyro seserį, pasiimdama su savim naujai 
gimusį kūdikį—mergaitę.

Taip ėjos iki 1933 metų. Antrą kūdikį, ber
niuką, jie pavadino Džimiu. Darata labai bu
vo linksma sužinojus, kad gimė jai berniukas. 
Ji geidė turėti sūnų daugiau, kaip bile ką 
pasaulyje.

1934 metais vyras susirgo džiova ir tapo 
paguldytas į Newburgho sanatoriją. Darata 
tuo laiku dirbo vienoj Newburgho valgykloj, 
kur ji gavo $5 į savaitę ir tiek pat susirink
davo nuo svečių tipsų. To uždarbio toli gra
žu neužteko daugiau - mažiau tinkamesniam 
pragyvenimui motinos su vaikais. Artimi žmo
nės jai patarė Džimį atiduoti kam nors, pri
žadėdami prižiūrėti jį, bet Darata, pati užau- | 
gusi pas svetimus žmones, žinojo skonį sve
timo stalo, nesutiko atsiskirti su savo myli
miausiu kūdikiu pasaulyje.

Kovo mėnesio 18 dieną, 1935 metų, mirė 
jos vyras. Jį palaidojo ir Darata dabar naš
lė, sugrįžo dirbti į valgyklą.

...Keletai mėnesių prabėgus, Darata su
sipažino su vienu jaunu vyru, nuolatiniu val
gyklos lankytoju Džessiu. Ji žinojo, kad Džes- 
sis buvo vedęs, bet jis užtikrino ją, kad jis 
turįs perskyras ir kad jis su savo žmona dau-

giau nebegyvena. Jis kalbėjo jai apie jų bū
simą ateitį, apie tai, kaip jie išvažiuos į Ka
liforniją, kai jie leis Džimį į mokyklą ir daug 
kitų dalykų, kas privertė nelaimingą motiną 
pirmą sykį jos gyvenime saldžiai nusišypsoti. 
Ji nieko taip negeidė, kaip tik rasti užtikrin
tą prieglaudą savo Džimiui. O Džessi buvo tin
kamas: jis turėjo gerą darbą—jis, kaip jis jai 
pasakojo, buvo slaptosios policijos agentas ir 
turėjo darbą New Yorke ir Washingtone.

Ji pradėjo tankiai su juo važinėtis jo nau
jam automobilyje. Kartais ji atsilankydavo į 
jo butą. Vieną dieną jis jai pranešė, kad ji 
rengtųsi pirmą dieną rugpjūčio mėnesio iš
važiuoti į Kaliforniją, šokinėdama iš laimės, 
ji apkabino sūnų ir karštai spausdama prie 
krūtinės galvojo apie laimingą ateitį.

Liepos mėnesio 28 dieną ji metė darbą. Rug
pjūčio mėnesio 1 d. jis pranešė jai, kad jie 
trumpam laikui turės išvažiavimo laiką ati
dėti, dėl to, kad jis turįs atlikti būtinus val
diškus darbus. Rugpjūčio 12 dieną jis jai 
pranešė, kad viskas esą tvarkoj ir kad 15 rug
pjūčio jie galėsią važiuoti į Kaliforniją. Bet 
daugiau jinai jo nebematė. Ji svarstė, kad 
jis užtruko New Yorke su reikalais. Dienos 
bėgo. Pinigai nyko. Už kambarį jau buvo ne
mokėta dvi savaitės.

Rugpjūčio 17 ji susitiko pažįstamą, kuris 
pranešė jai, kad jis Džessį matęs mieste. Par
ėjus namo, ji ilgai jo laukė, bet jis neatva
žiavo. Jai pasakojo žmonės, kad Džessi ją ap
vylęs. Ji tam jokiu būdu netikėjo. Rugpjūčio 
19 ji sužinojo, kad žmonės jai teisybę pasa
kojo: Džessi gyveno tam pačiam mieste su 
žmona ir dviem vaikais. Tarp kitko ji suži
nojo, kad jis nebuvo joks slaptosios policijos 
agentas, kaip jis tą pasakojo.

Tą naktį ji nemiegojo. Baisūs jausmai ir 
mintys apėmė ją. Pas ją nebuvo pinigų, ne
turėjo darbo. Apart to ji jautė, kad ji dau
giau darbo negaus. Namų šeimininkė, primi
nus jai apie kambario rendą, pareiškė, kad 
ji turi apleisti kambarį, nes kambarys esąs 
kitam išrenduotas.

(Tąsa sekamo j skyriaus laidoj.)

Amerikos Motery Kova Prieš Kary ir Fašizmy
kada darbai pagerės niekas tik
rai negali pasakyti. O nedarbo 
skaudžią naštą neša moteris-mo- 
tina, .nes ji yra vaikų auklėtoja 
ir jai yra baisu, kuomet šeimy
nos galva (tėvas) netenka dar
bo, nes tuomet visai šeimynai 
badas žiūri į akis. Motina tatai 
pirmiausiai jaučia, jinai visomis 
valandomis kankinasi.

Tačiau moterim išeities ke
lias yra tiktai vienas, tai bend
rai kovot su visa darbininkų 
klase prieš visas skriaudas. 
Kiekvienos darbininkės, biednos 
valstietės, inteligentės, namų 
šeimininkės, smulkios biznierkos 
vieta Amerikos Komunistų Par
tijoje, kuri kovoja už paliuosa- 
vimą visos žmonijos iš priespau
dos.

nuo Vokietijos ir Italijos fašis
tų.

Amerikoj eina stipri moterų 
kova prieš karą ir fašizmą. 
Jos rengia demonstracijas, pi- 
kietus prieš Japonijos imperia
lizmą, kad nepirkt Japonijos 
prekių, ypatingai šilko, kurio 
pinigai eina kulkoms, kanuo- 
lėms žudymui nieku nekaltų 
chiniečių.

Tačiau mes, amerikietės lie
tuvės, neiš judinom plačiųjų; ma
sių moterų į kovą prieš katą ir 
fašizmą. Juk mes turime di
deles lietuvių moterų mases. 
Kiekviena lietuvė darbininkė, 
inteligentė, smulkioji biznierka 
turėtų rimtai pagalvoti, kad 
karas ir fašizmas, tai yra visų 
bendras priešas ir kad visos 
turim stot į bendrą kovos fron
tą prieš visų bendrą priešą.

J. Bpndžinskaitė.

Daugelis žingeidauja, ar ver
ta moterims kosmetikas varto
ti? Aš sakyčiau, kad nėra blo
ga, jei tik neperdaug. Tinka
mai pasigražinti nėra bloga. Bet 
jei moteris bei mergina turi 
gražią, sveiką, skaisčią odą, 
tai aišku, kad tokiai moteriai 
nereikėtų vartoti joki pagra
žinimai ; kadangi niekad ir su 
jokiais pagražinimais, ir nepai
sant, kaip gerai žinotume jų 
vartojimą, nepadarysime tokią 
gražią odą, kaip ji yra natūra
liai graži. Kartais net gaila 
darosi matant moterį bei mergi
ną su nepaprastai gražia, svei
ka oda ir tiek daug apsikrovu
sią su įvairiais pagražinimais, 
kad rodos lyg jinai tiksliai tą 
darytų, kad užslėpus savo vei
do grožį. Gi pagyvenusiai mote
riškei, kada jos oda nebeturi 
skaistumo, prisieina šiek tiek 
kosmetikom padailinti, tik, žino
ma, reikia vengt perdėjimo. Daž
niausia būna, kad moteris am
žiumi nėra sena, tačiau tie visi, 
gyvenimo nedatekliai, nesma
gumai, nuovargis ir rūpesčiai 
išvagia iš jos veido skaistumą 
dar toli pirm laiko ir kosmeti
kos suteikia jai biskelį gyves
nę išvaizdą.

Kosmetikos gamintojų Jung
tinėse Valstijose skaitlinės ro
do, kad bemaž 9 iš kiekvienų 
10 moterų naudoja kokias nors 
kosmetikas savęs pagražinimui. 
Abelnai surinktos skaitlinės ro
do, jog 86.7% visų Jungtinėse 
Valstijose gyvenančių moterų 
naudoja “lipstiką”-lūpoms dažą, 
76.9% naudoja veidui raudoną 
dažą-“rūžių,” 59.4% naudoja 
perfumus.

Turint laiko ir norint nuvar
gusią savo veido odą šiek tiek 
atgaivinti, atnaujinti, paakstin- 
ti kraujo cirkuliaciją, tai štai 
nebloga metodą tam tikslui:

Pirmiausia nuvalyk veidą, 
kaip paprastai, su muilu ir van
deniu arba creamu. Tuomet 
pasidaryk iš “Almond meal” 
miltelių arba ir bile geresnių 
valgomų miltų mišinį. “Almond 
meal” yra specialiai sutaisyti 
tam tikslui, tačiau biskį veidą 
degina, bet tai nieko. A •

Pasidaryk/ mišinį 
du- šaukštu miltų ir 
šviežiu pienu gerai
žiūrėk, kad tas mišinys nebū
tų nei skystas, nei kietas, bet 
toks, kad uždėjus ant veido lai
kytųsi. Dabar, jei turi plono 
reto audeklo, o jei ne, tai pa- 
sipirk iš vaistinės “gauze”, iš-1 moterims lygias politines ir pi- 
kirpus audekle skyles akims ir pietines teises. Kai kuriais at- 
nosiai, suvilgyk piene ir dėk ant žvilgiais pagerino net juridinę 
veido. ' Tada aptepk audeklą moters būklę.

tuo mišiniu ir palaikyk ant vei
do apie 10-15 minučių.

Tiesa, pačiai yfa biskį keblu 
pasidaryt. Galima ir pirmiau 
audeklą aptepti ir tada dėti 
ant veido. Šu audeklu dėti ge
riau tuom, kad lengviau tą ko
šę nuimti.

Kada nuvalai tą košę nuo 
veido, tai tada reikia veidas ap
tepti alyva arba creamu ir da
bar seka manipuliacijos-masa- 
žas. Tačiau nežinant, kaip vei
das turi būt masažuojamas, ge
riau bile kaip nebraukyti, nes 
bile braukymas veido odą iš
tampo. Geriausia veidą tik su 
pirštų galais lengvai pamuši- 
nėti ir užteks.

Nuvalius veidą, nereikia gai
lėtis šalto vandens, bet gerai 
veidą nuplauti su šaltu vande
niu. Dabar, jei norima, gali
ma dėti pudra ir kiti pagra
žinimai.

“Almond 
“cut-rate” 
vaistinėse
centų užteks keliem sykiam.

M. Balt.ulioniūtė.

meal” galima gauti 
krautuvėse arba 
pasipirkti; už 15

Nekraso-

sekamai: 
užpylus 

išmaišyk.
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Lietuvos Moterų Suvažiavimas Be Motery 
Valstiečių Ir Be Balso

Gruodžio mėnesį Kaune įvy
ko lietuvių moterų jubilėjinis 
suvažiavimas, kuris sukviesta 
paminėti pirmąjį moterų suva
žiavimą, įvykusį 1907 metais.

Suvažiavimą galima pavadin
ti suvažiavimu moterų be mo
terų, nes, kaip paduoda “Lie
tuvos žinios’’:

“Daugiausia suvažiavime da
lyvauja miestietės moterys, gi 
sodietes, rodos, atstovauja, tik 
viena., kuri, suvažiavimo metu iš 
antrojo aukšto buvo pristaty
ta. .. (toliau cenzūros užbrauk
ta). Tai 1907 m. Lietuvos mo
terų suvažiavimo dalyvė Augus- 
tinavičiūtė.

Tiesa, skaičiumi suvažiavi
mas nemenkas, rašoma, kad 
“dalyvauja per 800 moterų’’, 
tačiau paėmus atydon, kad Lie
tuva tebėra agrikultūros šalis, 
ir kad didelę didžiumą Lietuvos

F. Bortkevičienes Žodis Motery Suvažiavime
Didžiojo Vilniaus Seimo me

tu visokių įsitikinimų lietuviai, 
moterys ir vyrai, apsisprendė 
kaipo tauta politiškai ir ekono
miškai. Buvo nužymėtos gairės, 
kurios ilgam laikui tapo politi
nio ir visuomeninio veikimo kel
rodžiu.

Praslinkus dvejiems metams, 
moterų suvažiavimas Kaune už
simojo surasti priemonių už
kirsti visokiems vidaus negala
vimams kelią.

Iš trijų šimtų penkiasdešim
ties moterų suvažiavimo daly
vių didelę daugumą sudarė so
dietės. Savo kalbose jos pavaiz
davo, tiesiog nupiešė savo šiur
pius pergyvenimus, savo skriau
das, vargą. Jos gal kiek nai
viai laukė, kad čia pat bus joms 
patarta, padėta ir visas vargas, 
kaip rūkas, pradings.

Inteligentės stengėsi jas pa
guosti ir su dideliu entuziazmu 
nurodė geriausią būdą išbristi 
iš to vargo — mokytis, šviestis 
ir organizuotis.

Penki moterų suvažiavimo 
nutarimų punktai apie tai bylo
ja, o šeštame mušama į viso 
pikto šaknį—reikalaujama su
varžyti girtuokliavimą.

Nutarimai nepaliko popieryje. 
Jie buvo vykdomi, kaip kas mo
kėjo ir galėjo.

Tie nutarimai ir dabar nė 
kiek nenustojo savo aktualumo.

Nuo to suvažiavimo praėjo 
jau 30 metų.

Per tuos 30 metų daug per
mainų įvyko.

Pokarinės revoliucijos įtakoje 
Lietuvos konstitucija pripažino

Tai atsitiko neva be ypatin
gos moterų kovos, bet esu tik
ra, kad tos teisės nebūtų mums 
duotos, jei moterys taip skait
lingai nebūtų dalyvavusios ir 
revoliuciniame ir anksčiau Lie
tuvos atgimimo judėjime, kuris, 
bendrai imant, iškėlė laisvės ir 
lygybės principus.

Taigi turime teises. Bet turėti 
teises, tai dar maža. Reikia mo
kėti jomis naudotis ir jas rei
kale ginti.

Dėl to reikia išsilavinimo ir 
susipratimo.

Tik susipratusiais piliečiais 
geriausia remiasi valstybė. Kuo 
tokių susipratusių piliečių bus 
daugiau, tuo geriau valstybei.

Taigi, jeigu faktina daugu
ma Lietuvos piliečių — moterys 
nebus susipratusios, valstybė 
gali pergyventi didelių sunkuT 
mų.

Todėl ir turime dėti pastan
gas visais būdais tą susiprati
mą auginti.

Bet kas yra tas susiprati
mas? Kaip jis atsiranda?

Susipratimas bunda tik tada, 
kai asmuo ima gerbti save, savo 
—žmogaus — esybę, stoja į ko
vą prieš kiekvieną tos esybės 
tramdymą, kai žmogus ima pa
žinti ir suprasti savo 
ir teises kitų žmonių 
krašto atžvilgiu. Taip 
met tik gimsta tikroji 
vynės meilė.

Kitais žodžiais, kai
pradeda galvoti, kai stengiasi 
save išauklėti, nusistato savo 
pasauliažiūrą ir išmoksta gerbti 
kitų įsitikinimus, tik tuomet 
darosi pilnai susipratusiu žmo
gumi.

Tokio susipratimo neišauklės
(Tąsa ant 4-to puslp.)

moterų sudaro valstietės, smul
kiųjų savų kampelių žemdirbės, 
mergos ir padienės skurdės, 
aišku, kad šiame suvažiavime 
neatstovauta Lietuvos moterys 
abelnai.

Tikrenybėje, tai nebuvo suva
žiavimas neigi pasitarimas, nes 
tartis niekam neleido. Tai buvo 
Smetonos valdžios tarnautojų 
ir pasiturinčių miestiečių bei 
profesionalių susibėgimas iš
klausymui sulyg “tautos vado” 
valios nukaltų referatų, žino
ma, buvo viena kita priemaiša 
liberališkesnių moterų, kurių 
dėl jų aukštai iškilimo savo 
profesijose bei visuomeniškam 
darbe ir įgijimo aukštos pagar
bos visuomenėje negalėjo igno
ruoti.

Kuomet, anot laikraštihin- 
kės Bortkevičienes pasakytos 
kalbos, pirmame suvažiavime, 
kuris įvyko prie caro valdžios, 
“Iš trijų šimtų penkiasdešim
ties moterų suvažiavimo daly
vių didelę daugumą sudarė so
dietės,” tai šiame jubilėjinia- 
me, po 30 metų, nepriklauso
moj Lietuvoj, iš 800 dalyvių 
sodietes, ‘‘rodos, atstovauja, tik 
viena.“

Referatais ir šiaip parinkti- 
nių kalbomis per dvi dieni pri
kalbėta daug, net ir po 
penkis vaikus auklėti mo
terim pasiūlyta, nes “Vieno ar 
dviejų vaikų sistemos yra ne
geistinas reiškinys.” Pasiūlymų 
būta dar gausiau, net 21. Ta
čiau niekas jų nesvarstė, niekas 
negavo balso, nes, kaip prane
šama “Lietuvos žiniose”:

“Daugelis suvažiavimo daly
vių prašo balso, bet pirminin
kaujanti p. Mašiotienė nenori 
leisti joms kalbėti, nes šis su
važiavimas tik paprastas in
formacinis moterų suvažiavi-

(Tąsa 4-tam puslp.)

Atleista Tarnaitė 
Bandė Žudytis

pareigas 
ir savo 

pat tuo- 
savo tė-

žmogus

Ir vėl imperialistai-fašistai 
rengia karą. Jie rengiasi iš visų 
pusių. Apie tai jau ir visa bur- 
žurzinė spauda rašo, kad ka
riaus. Liekasi tik karo pradė
jimo laiko klausimas. O fašisti
nių šalių karas jau pradėtas. Vo
kietija ir Italija užpuolė Ispa
niją. Imperialistinė Japonija už
puolė Chiniją, žudo nieku nekal
tus šalies gyventojus, naikina 
jos kultūrą ir turtus.

Amerikos progresyviai pro
taujančios moterys-motinos, ne
paisant profesijos ir pažiūrų, 
aktyviai dalyvauja kovoj prieš 
karą ir fašizmą. Tūkstančiai 
Amerikos darbininkių veda nuo
latinę kovą prieš fašizmą ir ka
rą. Jos verbuoja stiprią avan
gardą už palaikymą demokrati
jos.

Amerikos moterys įdeda daug 
energijos gelbėjimui Ispanijos. 
Jos renka aukas ir drapanas, 
mobilizuoja medicinos pagelbą 
Ispanijos liaudies frontui. Jau
nos moterys, motinos su šyp
są ant veido siunčia savo sūnus, 
vyrus, draugus ir mylimus, kad

Draugė Nedvaraite Vis 
Sunkiai Tebeserga

Dvidešimt trys metai atgal 
imperialistinis karas išžudė su 
virš 40 milionų gyvybių, jau 
nekalbant apie tuos, kurie žuvo 
karo fronte be žinios ir neskai
tant sužeistųjų, kurie liko inva
lidais ant viso amžiaus. O kiek 
išmirė nuo bado, šalčio ir už
krėsti įvairio/fi karo ligom. Apie 
tai nieks ir nekalba.

Buvusios karo aukos dar ir 
šiandien miesto ligoninėse rai
tosi žaizdose arba bejėgiai šliau
žioja gatvėmis ir prašo praeivių 
duonos kąsnelio, kad palaikius 
gyvybę.

Jautrios moters-motinos su
žeista širdis, dar ir šiandien ne- 
sugijo jos žaizdos. Tie gailestin
gi, jautrūs jausmai milionų mo
tinų širdyse ir pasiliks ant visa
dos. Karas išplėšė iš jų milio- 
SJs vaikų, milionus vyrų ir 
draugų.

Garsus rusų poetas
vas garsiais žodžiais kalba apie 
motinos likimą: 
Prie kiekvienos naujos aukos

kare,
Man negaila draugo, nei pačios, 
Negaila nei paties didvyrio.

O kas liečia motiną jis sako: 
Pažiūrėjau į ją, ji viena 
Graudžiom ašarom apsipylus. 
Tai ašaros motinos.

Tos tragiškos motinų ašaros 
neužsibaigs tol, kol viešpataus 
kapitalistinis surėdymas, kol ne
bus panaikinta išnaudojimas 
žmogaus žmogumi. Kuomet so
cialistinės revoliucijos geležinė 
šluota nušluos nuo žemės ka
muolio veido visus pelnagrobius, 
tuomet bus panaikinta karai ir 
visas darbo žmonijos skurdas. 
Tuomet bus laiminga pasaulio 
motina, kaipo naujos gyvybės 
nešėja, nes nereikės motinai kū
dikius auklėt kanuolių pašarui.

Jungtinėsee Valstijose pasta
ruoju laiku bedarbių armijos 
slankioja vieta iš vietos, apie 13 
milionų yra nedarbo aukos. Ir apgynus Ispanijos liaudiečius nę sutartį prieš Sovietus.

Draugės chicagietės praneša, 
kad viena iš veikliausių drau
gių, U. Nedvaraite, vis dar ne
pakilo iš sunkios ligos. Lapkri
čio mėnesį Jinai turėjo opera
ciją, iš po kurios pilnai nepa- 
sveikus ir iki šiai dienai.

Draugė Nedvaraite yra daug 
veikusi tarp moterų, taipgi už
rašinėj ime laikraščių ir gavime 
narių į visas mūsų organiza
cijas. Ji puikiai sekretoriauja 
ir pastaruoju laiku buvo LDS 
2-ro Apskričio, Chicagoj, sekre
torė. Turi gražią iškalbą ir ga
lėtų būt sėkminga kalbėtoja, 
bet... kad ne sąlygos, tai sun
ki liga jai trukdo. Jos liga yra 
mums dideliu nuostoliu.

Laimingo ir greito pasveiki
mo.

Budapest, sausio 10. — 
Italija stengiasi įtraukt 
Austriją ir Vengriją'į kari-

antw.

Septynios Horn & Hardart automatiškų valgyklų streikierės, kurios už pikieta- 
vimą buvo areštuotos ir laimėjo paliuosavimą moterų teisme. Jos išvengė didelių 
baudų, kurios kitame teisme buvo uždėtos pikietams vyrams.

Gal būt, kad poniai Jeanet
te Nieman, Great Necke, pasi
taikė pigesnė tarnaitė, o gal 
matė galimybę sukrauti daugiau 
darbo ant likusių tarnaičių ar 
padienių darbininkių, tuomi 
niekas nesirūpina, klausimais 
poni ulei nedrumsčia ramybės. 
Tik žinia vienas, kad važinėda
ma Long Island gelžkeliu New 
Yorkan į darbą kita tos apy
linkės darbininkė, Elsie Hahn, 
dvi dienas pagrečiui matė šalia 
gelžkelio, kaip ji manė, pundą 
drabužių. Antrą dieną tas “pun
das’’ ją sudomino ir ji pasakė 
apie savo reginį policijai.

Policijai ten nuvykus, vietoj 
pundo, rasta 18-kos metų mer
gina Mary Foley, žinant šių 
dienų merginų padėtį, visai ne
stebina atradimas merginos 
šalia gelžkelio, tik stebėtina, 
kad ji gyva. Su perskelta gal
va, suaižėjusiomis pilvo plėvė
mis ir daug kur kitur pažeista 
ji išgulėjo greta gelžkelio šal
ty j ir drėgmėje 40 valandų. 
Nuo peršalimo ją suėmė plau
čių uždegimas.

Paimta ligonbutin ir atsipei
kėjus mergina pasakojo savo* 
liūdną padėtį. O ji taip papras
ta, kaip ir tūkstančių kitų 
mergaičių. Naujų metų dieną ji 
prarado tarnaitės darbą pas po
nią Nieman. Nematydama pro
gos gaut kitą darbą, neturėda
ma pinigų, ji nusprendė nusi
žudyti ir nušoko nuo Cutter 
Mill tilto 40 pėdų į žabus gre
ta gelžkelio bėgių.

Viskas, ko toji vargdienė no
rėjo—darbo. Darbas, švenčiau
sia kiekvieno žmogaus pareiga, 
būtų ją padaręs laiminga, bet... 
darbų nėra, nes ponams, kada 
susiglemžia daug kapitalo, dar
bai neapsimoka. Tuo tarpu po
nia sėdi puošniame savo salione 
ir glaudydama šunytį tauškia 
apie savo didelę “meilę”.

B. T.
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Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo
* (Tąsa)

Tam pradėjus kumščiuoti suimtąjį, Ba- 
bis, paleidęs Kastj, bandė sučiupti Vilį, o 
tuodu, vienas į vieną, antras į kitą pusę 
—nėrė ir nunėrė.

“O šitą lošį ar supratai?”
“Čia tai jau aišku,” atsakė Petrelis.
Dar kiek pajuokavę, pasiboksavę, pa

siritę ir išgėrę po puoduką kavos, sugu
lė ir užmigo.

Pirmi Petrelio Bandymai Nevyksta
Manau, kad skaitytojai pilnai supras, 

kokia aplinkuma, kokios susidėjtįsios 
priežastys atvedė Petrelį į tą skiepą, į 
vagiliukų draugiją. Tačiau jausčiuosi 
skaitytojui skolingas, jei jo mintį su
kuopčiau tik apie vieną Petrelį, kaipo 
tokį ir tuos siratukus, apie kuriuos jau 
kalbėjome. Čia tie keli siratukai, iš da
lies ir jauni bastūnėliai, pastatyti tik 
pirmose tranšėjose, pirmose eilėse kovos 
lauke už savo būvį. Už šio kovos fronto 
randami šimtai tokių frontų su tokiais 
kovotojais visuose Jungtinių Valstijų 
didmiesčiuose.

Pataisos namų bei prieglaudų viršyki 
žiaurus su tais siratėliais apsiėjimas, ge
ležinė disciplina, tvoromis aptverta ne
laisvė, žiauri pabauda už mažiausį pra
sikaltimą, pusbadis gyvenimas—verčia 
juos jieškoti išeities, kurti tokias res
publikas, lysti į bjauriausius plyšius ir 
vagiliauti, kad tik nepakliuvus į pataisos 
namus ar prieglaudas, kad tik būti lais
vais keršyti pačiam gyvenimui ir tam, 
kas jiems keršija.

Čia nekalbama apie Niujorko Bawrę, 
Philadelphijos Dalevarės Avnę ar Chica- 
gos stokjardų apielinkės plyšių piliečius. 
Čia kalbama tik apie jaunus bastūnėlius 
nediduko Niudžersės valstijos miestelio, 
kuris randasi ant Atlantiko kranto ir 
vadinasi—Atlantic City, N. J.

Teisingiau pa’sakius, čia kalbama tik 
apię nykštuką, už kurio tupi eręlis, ir 

—parodoma tik pradinis aktas tos didžiu
lės dramos, kuri dieną ir naktį vaidi
nama didmiesčių požemiuose.

Skurdi buitis, nedėkinga aplinkuma, 
nepalankios ^venimo sąlygos išveda į 
kovos lauką kad ir nesubrendusią sąmo
nėj būtybę ir paliepia pasirinkti vieną 
iš dviejų—kovok prieš įšėlusias buities 
bangas, arba pražūk! Ir šių siratėlių jau
nas, dar nesubrendęs protelis, be jokio 
agitatoriaus, be vadovo savaimi jau pra
deda suprasti organizacinę vertę. Pats 
gyvenimas juos įtikina, kad tik keliems 
ar keliolikai susiorganizavus ir įvedus 
šiokią - tokią discipliną, galima nusi- 
randavoti kambarį, išsivirti valgį ir ap
siginti nuo brudo.

Jie žino, kad pavienio gyvenimas— 
pražūtis. Jis turi gyventi žiurkės gyve
nimu, tūnoti purvinuose, šaltuose, šla
piuose urvuose ir apniktas kūno parazitų 
paklius, kaip žiurkė, į spąstus. Būdami 
organizuoti, jie išmoksta susikalbėti aki
mis ar tam tikrais žodžiais, kad išvengti 
pavojaus, o kartu ir nelaisvės. Jei vienas 
sekė “zuikį”, jo draugas sekė jį, kad 
matant pavojų, pirmąjį persergėti.

Petrelis, kaip jau esame kalbėję, buvo 
gražiai nuaugęs, gražus, nekaltos išvaiz
dos, švelnios šypsenos, minkštos kalbos ir 
stebėtinai lankstus berniukas. Jam sekė
si už vis daugiausia parduoti laikraščius, 
ristynėse apgalėti už save daug didesnį 
ir tvirtesnį vaikėzą. Net ir Džiakis, ku
ris jau buvo pusvyris, turėdavo gerai iš
prakaituoti, kol prislėgdavo abu Petrelio 
pečius* ant matraso, ant kurio jie risda
vosi ir kumščiuodavosi. Tačiaus vienas 
darbas jam baisiai nesisekė, tai vagišia- 
vimas.

Iš pirmo savo gyvenime bandymo pa
čiupti griežinį sūrio, tik-tik spėjo išnerti

I pro krautuvės duris nesučiuptas. Bet 
krautuvninko bato galas taip nemiela- 

l širdingai atsimušė į jo sėdynę, kad kelias 
lygiai dienas negalėjo derimai atsisėsti. 
Kitu kartu vėlei, jam “perkant” bana- 
nes, krautuvninkas pačiupo jį už apy
kaklės ir tik pasidėkavojant jo vikru
mui, pasisekė išsinerti iš švarkelio ir 
pasprukti.

Kada tik jis bandė ką pačiupti, vi-

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
F. BORTKEVIČIENĖS ŽO

DIS MOTERŲ SUVA
ŽIAVIME

Amerikos Valdžia “Nugąsdi
nus” Biznį, Sako Generolas

Washington.—Generolas 
R. E. Wood, prezidentas 
Sears, Roebuck kompanijos, 
pasakojo senatorių komisi
jai, tyrinėjančiai nedarbą, 
būk Roosevelto ir jo minis- 
terių kalbos prieš monopo
linius kapitalistus “nugąs
dinę” biznį abelnai.

Gen. Wood reikalavo val- 
džio draugiškumo kapita
lui; tai, girdi, “patarnau- 

! tų” pramonės atgijimui.

nors retkarčiais parašytų j mo
terų skyrių, tai, be abejonės, 
skyriai būtų įvairesni ir pa- 
traukiantesni skaityt.

Dabar tuo svarbiu pakeltu 
klausimu mes, draugės, visgi 
turime atsiliepti,’ ką manome 
apie tuos moterų skyrius ir ar 
verta juos palaikyti? Turime 
apie tai pagalvoti ir išreikšti 
savo mintį. F, K.

Taigi, caristinėj Lietuvoj, 
kalbant šiam suvažiavimui Bor- 
tkevičienės pasakytais žodžiais, 
sodietės “savo kalbose pavaiz
davo, tiesiog nupiešė savo šiur
pius pergyvenimus, savo skriau
das, vargą,” o nepriklausomoj 
Lietuvoj, po Smetonienės globa 
ėjusiame suvažiavime, kaip pa
duoda “L. ž.”, provincijos mo
terys, “kiek nepasitenkinusios, 
kad negavusios painformuoti 
kauniečių apie provincijos mo
terų būklę bei rūpesčius, išsi
skirstė į savo namus.”

Lietuviškasis Smetonos fa
šizmas, tarsi dvynukai, neatski
riamas nuo Hitlerio ar Musso- 
linio fašizmo. Jis irgi dedasi di
deliu moterų draugu, net jubi- 
lėjinį moterų suvažiavimą lei
do, kad parodyt pasauliui, jog, 
štai, ir pas mus yra suvažiavi
mai. Bet tame suvažiavime pa
vaišino, paliepė vengt šeimų 
įrimo įsteigiant ir tėvui dieną, 
patarė būt veisliom. Priedams 
dar davė geroką paviržį iš 21 
visokių pasiūlymų ir tu, bobute, 
marš, vėl už pečiaus. Net klaust 
ir diskusuot savo paviržio sudė
ties nevalia, tik vilk jį ant sa
vo pečių, nes to nori “tautos 
vadas.”

Lietuvos moteris 
tamsi nedatekliaus, 
belaisvės naktis. /

jis stengėsi teisingu darbu užsidirbti pi
nigų ir didesne savo dalimi prisidėti prie 
respublikos palaikymo. Jis daugiausia 
parduodavo laikraščių, tai viena. Antra, 
ypatingai vasaros metu, kuomet ten pri
važiuodavo daug ir su atliekamu centu 
kišeniuose publikos, Petrelis užsidirbda
vo arba pasitarnavimu, ar pardavinėda
mas kokius niekniekius, kuriuos kiti jo 
draugai pačiupdavo.

Žinoma, nereikia suprasti, kad, Petre
lis, gyvendamas purve, galėjo išlikti ne
susitepęs; gyvendamas tarp prasiradė- 
lių, negalėjo išlaikyti savo nekaltybės 
vainikėlį pilname doros skaistume. Kad 
taip nebuvo ir negalėjo būti, tuoj pama
tysime. Džiakis buvo nusikniaukęs nau
jutėlį, dolerio vertės laikroduką. Pet
relis pasiėmė laikrodėlį, prisikarpė vel
vetinės popieros tam tikro dydžio skly
pelių, prisirinko jūros bangų nugaląstų, 
laikrodėlio dydžio akmenukų ir pradėjo 
sėkmingą biznį.

Štai jis gatvėje prisigretina prie kokio 
vyriškio, stukteli jam alkūne į šlaunį, 
o kada šis dirsteli jam į veidą, Petrelis 
nekaltai nusišypso ir švelniu balseliu pa
klausia: “Ej, mister. Nori įsigyti pigiai 
ir gerą laikroduką?”

Ir Petrelis, nelaukdamas nei atsaky
mo, išvynioja laikroduką iš popierėlio, 
paduoda užklaustamjam ir dadeda: “Tik 
praeitą savaitę aš jį nusipirkau. Labai 
gerai laiką išlaiko ir geras laikrodukas. 
Bet jis man nusibodo ir aš noriu jį par
duoti, o jo vietoj nusipirkti meškerę. 
Kiek duosi už jį, mister?”

Tai pasakęs, paima atgal laikroduką, 
suvynioja į tą pačią popierėlę, aptempia 
gumine rinkute ir jeigu kostumeris dar 
nieko nepasiūlo, Petrelis, laikydamas 
saujoj jau ne laikrodėlį, bet tokia pat 
popierėle apvyniotą akmenuką ir gumi
ne rinkute apjuostą, dadeda:

“Jūs žinote gerai, kad be dolerio to
kio laikrodėlio neimsite. Duokite man 
septyniasdešimts-penkis centus ir imkite 
laikrodėlį.”

Tačiaus nežiūrint kiek pardavėjas už 
tą akmenuką gauna, bet iki pirkėjas ap
sižiūri, ką nusipirko, jau pardavėjas 
lygstasi su kitu kostumeriu kitame kvar
tale ar kitoj gatvėj.

Tų “laikrodėlių” jam pasisekdavo par
duoti net po kelioliką, ypatingai sekma
dieniais, kuomet ten privažiuodavo tūks
tančiai ekskursantų, o tikrasai laikrodė
lis visuomet pasilikdavo jo kišeniuje. Ir 
už šitokią apgavystę Petreliui negręsė 
jokia bausmė. Nes ir amerikonai prisi
laiko to lietuviško posakio: “Jei kas ką 
pirkdamas neatidaro akių, tai plačiai ati
daro savo piniginę.”

Bene daugiausia Petrelis uždirbdavo, 
tai savo stebėtinu vikrumu ir net savo 
gyvasties rizika. Prie vienos didžiojo biz
nio gatvės stovėjo trijų aukštų, tašytų 
akmenų namas. Namo priekis arba taip 
vadinama didžiųjų durų anga, tarytum 
vėliau buvo pribudavota, buvo išsikišus 
apie aštuonias pėdas į gatvę ir turėjo 
dvi kertes. Visa šio didžiulio namo įtalpa 
buvo pripakuota namų rakandais. Tos 
angos stogas buvo lygus, kaip stalas ir 
jo briaunos aptvertos geležinės paipos 
turėklu.

Po kelių lygiai praktikų Petrelis, iš
siuvęs basas, atsirėmęs pečiais į kertę, 
dėdamas ant akmenų atsikišenų padų 
kraštus ir kabindamasis atvirkščiais del
nais—pradėjo užlipti iki stogo, įsikibęs 
rankomis į turėklą, persiversti ragožium, 
pastovėti kojas iškėlus į orą ir vėl nusi- 
rabazdinti ant žemės.

Čia jis ir pradėjo daryti biznį. Padė
davo aukštielninką kepurę, o šalę jos 
paguldydavo lentelę su ranka drukuotais 
žodžiais: “Būk pats savo teisėju. Jeigu 
šis mano darbas tau vertas pusdolerio, 
širdingai už tai tau dėkoju. Bet jeigu 
yertas tik nikelio, būsiu dėkingas taipgi.”

Tai padalęs, pastatydavo vieną iš . sa
vo draugų už sargą, tankiausia Džiakį, 
demonstruodavo savo vikrumą. Įsivaiz
dinkime Sau. Juk tai reikėjo tik mažutės 
klaidelės, momentalio užsižiopsojimo ar 
užsimąstymo, kad pasprūsti jo kojai ar 
rankai ir jis, ant cementinio šaligatvio, 
galėjo ištikšiu kaip kiaušinis...

(Bus daugiau)....._

jė-
va-

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
dabar taip gerbiama fizinė 
ga ir vienas paklusnumas 
dui. Reikia aktyvaus paties
žmogaus proto darbo, o ne pa
syvaus klusnumo.

Prieš trisdešimt metų, savo 
seserų aimanavimo akyvaizdoje, 
moterys intuityviai pajuto, .koks 
yra pats geriausis vargui pra
šalinti įrankis.

Tas įrankis yra, kaip saky
ta, švietimasis ir savarankiškai 
galvojančio žmogaus auklėji
mas. Tat linkiu, kad šis ano 
suvažiavimo prisiminimas duo
tų naujų jėgų, didesnės energi
jos būsimiems darbams dabar
tinei ir ateinančiai moterų kar
tai.'

LIETUVOS MOTERŲ SU
VAŽIAVIMAS BE MOTE
RŲ VALSTIEČIŲ IR BE 

BALSO

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
mas. Suvažiavimo dalyvės da
ro priekaištus, kad daugelio jų 
pareikšti pageidavimai bei su
manymai viešai nepaskelbti. 
Prašo juos paskelbti ir atsakyti 
į klausimus.”

tebeslegia 
skurdo ir

Alisa.

Dėl Draugės Skruzdės Pakelto Klausimo 
Apie Motery Skyrių

Los Angeles, Calif.
Iš Privatiško Pokilio

Sausio 2 d., po ALDLD 145 kp.
susirinkimo, draugai Babicziai 
užkvietė visus pas save ir pavai
šino skaniais namie gamintais 
valgiais. Taipgi, J. Babicz su j 
Levaniene maloniai palinksmino j 
savo maloniais balsais. Mat, d.! 
O. Levaniene yra viena žymių į 
dainininkių iš moterų, o J. Ba- 
bicz—iš vyrų. Smagu buvo jų , 
klausytis I

Bet, netik linksmintasi, o ir 
prisiminta apie tuos, kurie ko
voja ir kenčia dėl žmonių gero
vės.—Sumanyta paaukoti Ispa
nijos vaikučių pagelbai. Suau
kota $11.50. Aukota sekančiai: 
po dolerį—dd. šimkai, Marcin
kui, Pupiai, Ulekiai, Pūkiai, 
Babicziai, Levišauskas ir A. Va
laitis; A. Levaniene—75c; po 
50 centų—K. Zlotkienė, Jezels- 
kienė, S. Šatas, Slesariūnienė 
ir Repečkai; Olga Stanley—25c.

R—ka.

Berlin. — Nazių valdžia 
šiem metam užsisakė 30,- 
000 lauko darbininkų iš Ita
lijos.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
pairusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria nuo vidurių užkletSjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prisųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ

—apie jų padėjimą, tarnaitės— 
apie savo darbus, šapų darbi
ninkės—kaip jos sunkiai dirba 
ir kaip jas skaudžiai išnaudoja 
prie sunkiausių darbų. Ofisų 
darbininkės irgi ne pyragus 
valgo, jos taipgi yra išnaudo
jamos ligi žemiausio laipsnio. 
Na, o šeimininkės, kurios visa
da apšauktos, kad už dyką duo
ną valgo. Jų, turbūt, sunkiau
sias padėjimas, kadangi reikia 
gyvenimą vesti ir kūdikius auk
lėti prie dabartinio 
padėjimo, kas taip 
kankina, kad sunku 
Jei tos virš minėtos

Tuo klausimu, apie silpnumą 
moterų skyrių, nekurios drau
gės pašaliais gana tankiai pa
dejuoja, bet aktyviškai šį klau
simą pakelti pel’ spaudą tos 
draugės nepajėgia. Turime at
siminti, kad tie nuošaliniai pa
sikalbėjimai ir padejavimai 
neturi jokios prasmės. Reikia 
išeiti viešai—parašyti į mote
rų skyrių, kelti klausimus, kas 
turėtų būti tuose skyriuose. Bet 
ant laimės, dabar tas svarbus 
klausimas yra pakeltas drau
gės Skruzdės, kas buvo senai 
reikalinga. Ji sako:

“Dėlei moterų skyriaus pa
laikymo pas mus skiriasi nuo
monės į dvi dalis: vienos drau
gės toli nuprogresavusios ir vi
sai nemato reikalo savo laiko 
tokiam darbui eikvoti.”

Man teko išgirsti nekurtas 
drauges sakant, jog “neapsi
moka laiko gaišinti tarpe mo
terų, kad bendras veikimas 
yra daug pasekmingesnis, ne
gu kad veikiant pasiskirsčius.”

Mes gerai tą suprantame, kad 
bendras veikimas yra gražus ■ 
darbas ir bendrai veikdami i 
greičiau ir daugiau ką galime 
atsiekti. Tačiau mes turime at
sižvelgti ir į tas drauges, ku
rios dar nepripratusios prie 
bendro veikimo, nepalikti jas 
nuošaliai. Tai ir yra mūsų pa
reigos dirbti tarpe, tokių mote
rų. Aš visuomet laikau svar
besniu darbu veikti tarpe pra
dinių darbininkių, negu kad su 
jau pralavintomis. Jeigu mes, 
draugės, sakysim, kad mums 
per žemas darbas eiti prie ne
organizuotų moterų ir joms 
nors kiek išaiškinti šį netikusį 
kapitalistinį surėdymą ir ko
dėl jos taip turi skursti ir ka
me yra priežastis to viso vargo, 
tai mes, draugės, didelę klai
dą turime.

štai kur aš su draugės Skru
zdės viena mintimi nesutinku, 
tai aprubežiavimu, kad mote
rys nerašinėtų teoretinių bei 
politinių straipsnių į savo sky
rių. Man rodosi, kad aprube- 
žiuot nereikia, o palikti plačiai 
atdarą dirvą. Juk dabar mote
rų randasi visokiausiose indus
trijose ir mokslo šakose, man 
rodosi, kad kožna pagal savo 
užsiėmimą galėtų ir rašinėti.

Dabar paimkime mokytojas, 
jos gali parašyti, kas dedasi 
mokyklose. Slaugės apie ligon- 
bučius. Krautuvių darbininkės

Telefonas: Humboldt 2-7964 1

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

ekonominio 
žmogų nu- 
ir aprašyti, 
darbininkės

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APHEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE. DETROIT, MICH.

suomet nepavyko. O kad nieko nenučium
pant, draugai nepradėtų jam išmėtinėti,

NMMI ■ .MBi

Sekantis Didelis Parengimas
Brooklyne Bus

BUS DIDELĖJE SALĖJE

Knickerbocker Avenue, ir kampas Flushing Avenue, Brookyn, N. Y.

Salėje telpa apie 2,000 žmonių. Puikus steičius

BAZARAS BUS 

11,12 ir 13 
Vasario-February

Kiekvieną vakarą bus puiki dailės 
programa, gera orkestrą šokiams.

Laukiame Bazarui Dovanu!
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■ Waterbury, Conn. tyčia sulaiko darbą, kad var
ginti darbininkus. Baltimore, Md

PRALAIMĖJO.^
Susidarius rimtam konfliktui 

tarp tautininkų ir bažnytinių 
buvo puikaus skandalo. Katali
kų priešaky buvo A. Aleksis, o 
tautininkų —du daktarai (Hill 
ir Colney) ir dar koks trečias. 
Aleksandras Aleksis tą visą gin
čą pralaimėjo 100 nuošimčių. 
Užtat dabar jis nesukalbamas...

Kuomet komunistų simpatikai 
sumanė pasveikinti Naujų. Me
tų proga per radio Waterburio 
lietuvius (A. Aleksis veda baž
nytinį lietuvių radio pusvalan
dį), buvo kreiptasi pas jį, atsi- 

• klausiant kainos už pasveikini
mą. Bet jokio atsakymo negau
ta. Kodėl? Gal sunegalavo...

Tūli susirūpino, nes, esą, kas 
kovos prieš darbininkus Water
bury? O ypač prieš komunistus.

LDS kp. Naujuose Metuose 
surengė vakarienę ir šokius. 
Atsilankė skaitlingas būrys 
žmonių. Ypač daug buvo abie
jų lyčių jaunimo. Tai džiugi
nantis dalykas!

Tai pramogai labai daug 
pasidarbavo dd. Jakštienė, 
Morkūnienė ir Vaidvilavičie- 
nė. Jos sunkiai turėjo padirbė
ti, bet už tai iš to buvo daug 

’ naudos Garbė toms draugėms 
1 už tai!

* Mums Valia, Jums—Ne!
Kazyrės tai tik žaislas svei

kam žmogui, nors, žinoma, ka- 
zyrėmis lošdamas ne vienas ir 
iki ubagystės dasikaziruoja.
Bet bažnyčia įžiūrėjo, kad
tai “velnio abrozėliai,” o ne 
kortos. Ir kadaise keikė ir pra
garan siuntė tuos, kurie jas į 
rankas paimdavo; bet smunkant 
bažnyčios bizniui žemyn, smuko 
ir stropingumas. Ir štai, kad 
daugiau biznio padaryti, ruošia 
net bažnytinėse svetainėse “kor- 
tavimo dienas.” Tai kas dabar; 
prakeiks kunigus ir kas juos į 
peklą siųs? O juk kortos jiems 

u gražaus pelno teikia. Visi ka- 
/ zyruokite, bile tik ne nuo mūsų, 

o pas mus. Kiekvienam yra su
prantama, kokie jų planai.

žemaitaičio Jurgio Smūgis
Ne tiktai kad komunistai ar 

Į kiti kovoja už darbininkų rei- 
J kalus ar lietuviškumą, bet ir 

7 nepriklausantieji prie organiza
cijų. Draugas žemaitaitis yra 

\ gilios filosofijos žmogus, dirban
ti tis dėl gero visuomenės, tai vie-. 
i'nas iš uoliausių darbuotojų! 

^^lietuviškos knygos darbe; jis' 
V. priklauso prie Liet. Literatūros 

■p Lygos Waterbury, ir dėka jam ' 
liko pravesta kelios gero turinio 
knygos skaityklon.

Kadangi visi sutiko priimti 
tas knygas, jos buvo priimtos, į 
bet A. Aleksiui jos nepatiko ir. 

'> jis pabėgo iš L. L. Lygos. O že
maitaitis per lietuvišką spaudą 
davė jam tokį smūgį, kad jis tik 
čiaudo!

Sausio 4 d. įvyko ALDLD 
103 kp. mėnesinis susirinki
mas. Narių atsilankė nedaug, 
bet nutarimų padaryta neblo
gų. Paskirta komisija dėl kny
gyno sutvarkymo ir, jei kas 

i norės, kad galėtų kliube pasi- 
| skaityti. Išrinktas delegatas į 
I tarptautinę konferenciją, kuri 
, įvyks sausio 16 d., Bostone, 
i Delegatu išrinktas d. J. Jes- 
1 kevičius.

Taipgi išrinkta kp. valdyba 
1938 metams. Pereitais metais 

' mūsų kuopa neturėjo savo ko
respondento; šiemet išrinkome 
P. V., tai esu aš pats. Bandy
siu atlikti savo pareigą.

Rimtai serga d. P. Greviš7 
kis. Tai nemažai veikęs drau
gas mūsų organizacijose ir 
platinime bei skleidime darbi
ninkiškos spaudos. Neužmirš
kime jo dabar, jam esant'sun
kioje padėtyje. Mūsų prievolė 
tą draugą aplankyti ir kiek 
galint šiuom tuom padėti. Jis 
gyvena 46 Winter St., ant 3- 
čių lubų.

Sausio 6 d. Marlboro, Mass., 
avalų darbininkai apskelbė 
streiką. Streikui vadovauja 
CIO unija. Streiko priežastis, 
tai kad kompanija nenori at
naujinti šiems metams sutartį; 
dar dalinai streikuojama ir to
dėl, kad atsirado kompanijos 
pastumdėlių, kurie bando or
ganizuoti kompaničną uniją, 
kad vėliau būtų galima darbi
ninkams nukramtyti algas. Bet 
darbininkai pamatė tuos slas
tus ir paskelbė kovą.

ALDLD Korespondentas.

A.LD.LD. REIKALAI

Nei Pakarti, N ei'Paleisti
Darbai ant tiek sumažėjo, kad 

darbininkas negali net ir pragy
venimo pasidaryti; jeigu uždir-i 
ba nuo 6 iki 12 dolerių savai-! 
tėj, tai kas gi gali tokiu už- j 
darbiu pragyventi? Paleisti ne
paleidžia, bet ir dirbti neduoda.

* Ir kas gi lieka daryti ? Anot tū-1 
lo poeto: “Ateina seniūnas, dre
ba visas kūnas.” žinoma, se
niau taip buvo, bet dabar tai vi- 
sa|5J<itaip. Reikia kovoti. Lew
is sakė, kad ne tik reikia kovoti 
už algas, bet ir už darbą!

Šitaip ilgiau būti negali. Dar- 
' bininkai nei paleisti, nei pakarti.

Kovoti, daugiau nieko. Kova 
už būvį! Juozelis.

Hudson, Mass.

Visų ALDLD Kuopų žiniai 
XII Apskrityj

Šio apskričio metinė konfe
rencija bus sausio 16 dieną, 
Wyoming, Pa., Bonita Hall No. 
2, Hose Company, E. Third St. 
Pradžia 11 vai. ryte.

Iš visų kuopų delegatai kvie
čiami dalyvauti ir laiku pribūti, 
kad turėtume laiko aptart viską, 
kas mums reikalinga.

XII Apskr. Valdyba.

PITTSBURGH, PA.

Dabartiniu laiku mūsų mie- 
stukyje darbininkų padėtis 

į 9 skaudi. Didžiuma darbininkų
, paleisti iš darbų; o jeigu ku

rie ir dirba, tai labai mažai. 
Bosai su darbininkais elgiasi 
labai žiauriai, neduoda nei 

’ prasižioti. — Pasakė — tylėk!
Darbininkai neorganizuoti į 

i uniją, tai neturi jokios spė
kos bosams pasipriešinti. Ken
čia dantis sukandę kol kantry
bė išsisems...

Pranešimas ALDLD IV Apskr. 
Draugams

Sausio 16 d. atsibus ALDLD 
IV Apskričio konferencija, L. 
M. D. svetainėj, 142 Orr St. Pra
džia lygiai kaip 1 vai. dieną.

Kuopos, malonėkite prisiųst 
delegatus, nes tai bus metinė 
konferencija ir bus svarbių da
lykų apsvarstymui. Taipgi bus 
renkama nauja valdyba šiem 
metam.

Jeigu kurios ALDLD kuopos 
nepriklausot prie IV Apskričio, 
taipgi esate kviečiamos dalyvau
ti ir prisidėti prie apskričio.

Kuopų sekretoriai malonėkite 
pagaminti raportus iš kuopų 
stovio. Būtų gerai, kad ir duok
les kuopos užsimokėtų, kurios 
dar neužsimokėjo.

Delegatai, malonėkit pribūt 
ant paskirto laiko.

ALDLD IV Apskr. Pirm.,
E. K. Sliekienė.

Šimtai darbininkų 
darbo; kitiems stačiai 
žiūri į akis: neturi nei 
nei kuro apsišildymui. 
kia ironija!

Kaip kurios kompanijos ga- 
ųo užsakymų, bet, ihątomai,

netekę 
badas 

maisto, 
Tai to-

)

KRIMINALINIAI ĮVYKIAI 
IR NELAIMĖS

ŠVĖKŠNOS, Tauragės ap- 
skrityj, policija suėmė du įžy
mius kailių “pirklius.” šį se
zoną juodu jau spėję pavogti ke
lis šimtus kailių.

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Gražiai Praleidome Naujus 
Metus

Daug mūsų draugų ir drau
gių praleidome Naujus Metus 
viešnagėje pas mūsų gerus 
draugus Deltuvus, Hanover,' 
Md.

Draugai Deltuvai turį nedi
delę farmą, tai turi užsiauginę 
paukščių ir gyvulių. Naujiems 
Metams nudaigojo porą riesta- 
nosių, ančių, vištų ir kitokių 
gyvių ir sukvietė savo senus 
pažįstamus ir draugus į “šer
menų” pokilį. Na, o tokiose 
“šermenyse,” suprantama, kas 
nenorės dalyvauti ? — Suva
žiavo svečių tiek, kad dičkis 
dd. Deltuvų kambarys jau bu
vo per ankštas.

Gėrintis rūpestingai priruoš
tais valgiais ir gėrimais, ir 
visiems skaniai valgant ir ge
riant, d. Deltuvienė svečiams 
priminė: “Mes čia geriam, val
gom, džiaugiamės ir linksmi
namės, o mūsų daugelis bro
lių, sesučių ir draugų Lietuvos 
kalėjimuose pūsta. Ar nebūtų 
gerai, kad šia proga ir juos 
palinksmintume su Naujais 
Metais ?”

To tik buvo ir laukta nuo 
namų šeimininkės! Draugui 
Staniui pasakius trumpą pra- 
kalbėlę apie Lietuvos politinių 
kalinių sunkią ir nepakenčia
mą būklę, padaryta rinkliava. 
Po dolerį aukojo šie draugai: 
J. F. Deltuva, J. Stanys, A. 
Skadinis, J. Balsys, J. Deltuva, 
J. Straus, A. Kalinauskas ir A. 
Seimis; po 50c: A. Zablackas, 
V. Deltuva, J. Lukšis, K. Je- 
nuška, A. Jenuška ir A. Vit
kus; po 25c: A. Balsienė, M. 
Stanienė ir K. Jočis. Su smul
kiais viso surinkta $11.95.

Pinigai priduoti d. Raimon
dui perdavimui ten, kur reikia. 
Tai graži auka pirmą dieną 
šių metų!
Minėsime Liet. Nepr. Sukaktį

Vasario 16 d. sukanka 20 
metų nuo paskelbimo Lietuvos 
nepriklausoma valstybe. Dau
gelis mūs esame apleidę tėviš
kę tebesant po svetimu jungu. 
Nors ir toli gyvendami, bet 
niekados neužmiršome savo 
krašto, savo brolių ir sesučių; 
ypač negalime užmiršti tų, ku
rie laikomi kalėjimuose tik už 
tai, kad jie trokšta laisvės ir 
demokratijos Lietuvos liau
džiai.

Pastabos su Paraginimais
“Laisvėje” A. Bimba “Kris

luose” rašo:
“...Jau visoje eilėje vietų yra 

įsikūrusios Komunistų Partijos 
lietuviškos kuopos...kaip joms 
einasi? Ar gaunama naujų na
rių? Spaudoje nesimatyti. Ko
dėl tų kuopų viršininkai nerašo 
apie kuopų veiklą? Lai šitos 
pastabos bus ir paraginimas.”

Pastaba gera. Bet ką kuopų 
viršininkai rašys? Juk pasišo- 
kėjimas tik ir liko pasišokėji- 
mu! O jeigu kada pastabą ir 
burbternam, tai už ją ir atsi
imam; na, ir ėskis, kad nori. 
Bėda su nekurtais draugais. Jei
gu į komisiją apsiima, tai jau 
skaito save autoritetu, o ne dar
bininku ; tuomet sako: “Jūs ne
galite eiti aukščiau autoriteto 
galvos.” Man rodos, kad ko
misija yra kuopęs darbininkai. 
Aš kaip apsiimu į komisiją, tai 
ir bandau daryti geriausia, kad 
gaučiau pagyrimą už darbą, o 
ne už autoritetą. Tai dabar KP 
LF viršininkai mažu atsakysi
te į d. Bimbos klausimą, kodėl 
jūs nerašote? Jūs visuoniet sa
kote, kad tik jūs viską žinote, 
o kiti—nieko.

Blogiau ir Būt Negali
Daugelį metų skaitau “Lais

vę,” daugelį metų girdėjau ir 
mačiau Sparrows Point, Md., 
plieno dirbtuves ir jų darbinin
kų sunkumus, bet koresponden
cijos iš tos apielinkės iki šių 
metų neesu matęs. O jeigu ir 
buvo, tai gal nepastebėjau. Bet 
skaitant 2-rą numerį šių metų, 
tikrai į akį įstrigo koresponden: 
cija iš Sparrows Point.

Ten rašoma: “Pereitą vasarą 
čia įsikūrė ir Komunistų Parti-

. -.ti* • •'
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jos kuopelė iš 5 narių. Trys 
iš jų lietuviai, o du amerikonai. 
Gerai pasidarbavus, kuopa išau
go. Dabar randasi jau kelioli
ka narių.” Tai graži ir džiugi
nanti naujiena! Draugai Spar- 
rowspointieciai gal būt be jo
kių pasišokėjimų, be pasigyri
mų baltimoriečius aplenkė su 
skaičium naujų narių. Ką da
bar sakysite, baltimoriečiai?

Tik labai gaila ir bloga, kad 
“Laisvė” po tokia koresponden
cija, kuri pirmą kartą pasirodė 
iš kolonijos, kur desėtkais tūks
tančių darbininkų dirba, prika
bino uodegą sekamai: “Apie 
šalutinius dalykus apleidžiame, 
nes stoka vietos.” Aš nežinau, 
gal aš turiu klaidingą mintį; bet 
aš manau, kad “Laisvė” turėtų 
suteikti vietos tokioms korespon
dencijoms, kurios pasirodo pir
mu kartu ir iš tokios milžiniškos 
plieno dirbtuvės, ir dar su to
kia linksma naujiena, kad sutvė
rė Komunistų Partijos kuopą, o 
nariams “gerai pasidarbavus 
kuopa gerai išaugo,” kaip jie 
rašo.

Mes, baltimoriečiai, linkime 
kuo geriausių pasekmių spar- 
rowspointiečių Komunistų Par
tijos naujai kuopai. Draugai, 
sparrowspointieciai, darbuokitės 
savo partijai, savo klasei. Dar
bininkai tik tada pasiliuosuos, 
kada vienas kitą supras.

A. Vitkus.

Detroit, Mich.
“Dvaro Bernas” Detroito Scenoj

Šį veikalą galima pavadinti 
operete, nes jame randasi labai 
gražių dainų, duetų, kvartetų ir 
solo. Stato scenoje LDS 21 kp. 
ir ALDLD 52 kp., sausio 23 d., 
3 vai. po, pietų, Lietuvių Sve
tainėj, 25th ir Vernor Hy. Po 
perstatymo abejose svetainėse 
bus šokiai. Gėrimai ir užkan
džiai bus kuo skaniausi. Muzi
ka pirmos rūšies. Įžanga ypatai 
išanksto 30^ prie durų perkant 
35c.

Pamatykite šį gražų ir pirmu 
kartu statomą Detroite veikalą!
Bjaurus Fordo Brutališkumas

AWU pasiryžo paskleisi tarpe 
Fordo darbininkų “Ford Work
er” laikraštuką. ’Pamatė Fordo 
šnipai, kad darbininkai ima ir 
godžiai skaito žinutes iš jų dirb
tuvės, tuoj įsakė Dearborno 
valdžiai užginti dalinti tą laik
raštuką prie Įt Fordo dirbtuvės; 
kiekvieną kartą pradėjus dalin
ti, buvo areštuojami ir išlaikyti 
po 6 arba 8 valandas, suregis
truoti ir paleisti. Ketvirtu kar
tu suareštavus dalintojus, išlaikė 
juos 5 valandas, o paskui su
grūdo į busus ir išvežė į laukus 
po dvi ir tris mylias nuo bent 
kokios .komunikacijos. Šaltis di
delis; reikėjo pareiti iki gatve- 
kario dvi mylias pėkščiom.

Darbininkai, skaitlingai susi
renka dalinti laikraštuką; per
eitą kartą susirinko suvirš 2,000 
žmonių. Dearborno kalėjime tel
pa vos 150 kalinių, bet sugrūdo 
į kalėjimą 270; o kitus sugrūdo 
po tiltu, taip vadinamon “Bull 
Pen,” apstatė policija ir laikė 
kolei visi darbininkai išėjo iš 
dirbtuvės. Daugumas, ypatin
gai moterys, sušalo ir smarkiai 
susirgo. Dabar Dearb.orno (For
do) valdžia pranešė, kad pirma
dienį, sausio 10 d., teis visus 
laikraščio, dalintojus ii’ nubaus 
po $10, arba 10 dienų kalėti, ar
ba abiem. Man teko būti su 
kaliniais kartu keturis kartus, ir 
stebėtis reikia jų drąsa ir pa
siryžimu; kas labiausia, tai kad 
95 nuošimčiai čia gimę jaunuo
liai pasiryžę sulaužyti Fordo 
brutališkumą ir suorganizuoti A. 
W. Uniją. Dabar ūpas . Fordo 
darbininkų labai pakilęs, kuomet 
Fordas pralaimėjo tardymą'L. 
R. B. ir turi 29. darbininkus, iš; 
varytus iš cĮarbo. u? organi^avį- 
mą unijos, atgal prie darbo su
grąžinti ir užmokėti už. visą tą 
laiką. Taįpgi panaikinti kompa-. 
ničnąs unijas ir visus mušeikas 
iš dįrbtuvės.

Seškųpis.

Puslapis Penktas

Kaune Yra 10 Nuoš. Beraščių 
Darbininkų

Surinktomis- žiniomis Kauno 
pramonės įmonėse dirba apie 
10 nuoš. beraščių darbininkų. 
Jie yra daugiausia senesniosios 
kartos. Iš jaunesnių darbininkų 
atsiranda tik vienas kitas, ku
ris nemoka rašyti.

TELŠIAI. — Šiais metais 
Telšiai ligų atžvilgiu, iš tikrų-! 
jų, nelaimingi. Ir pavasarį, ir 
vasarą, ir dabar čia serga ir 
suaugę, ir vaikai. Dabartiniu 
metu sergama labai keista, sa
votiška liga, panašia į gripą,! 
bet tik labai susijusią su sme-| 
genų nusilpimu. Liga tiek nu-j 
vargina žmogų, kad reikia šauk
tis gydytojų pagalbos, nežiū
rint, kad temperatūra laikosi 
iki 37°. Tokių keistų susirgimų 
čia jau dabar/užregistruota ke
letas. \

RINKUŠKIŲ kaime, Biržų 
valsčiuj, pas ūkininką Daikšą 
buvo krikštynos. Į krikštynas 
buvo sukviesta daug svečių, ku
rie vaišinos, linksminos, o kai 
per daug įsilinksmino—pradėjo 
muštis. Muštynių metu ūkinin
kas K. Kaziūnas taip nukentėjo, 
kad trečią dieną ligoninėje mi
rė. Užmušėjai Vadupalai (tė
vas ir sūnus) areštuoti ir užda
ryti kalėjime.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
DETROIT, MICH.

ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 
sausio (Jan.) 15 d., 7 vai. vak. Drau
gijos Svet., 4097 Porter St. Yra la
bai svarbių reikalų aptarti. Jūs ži
note, kad pereitam susirinkime neiš- 
rinkom naujos valdybos, tai šiame 
susirinkime turėsime išrinkti. — AL 
DLD kp. sekr. J. Gugas. (9-11)

NEWARK, N. J.
ALDLD Draugijos metinis susirin

kimas įvyks sausio (Jan.) 14 d., 180 
New York Avė., 7:30 v. v. Visi na
riai kviečiami pribūti, nes turėsim 
rinkt naują, kuopos valdybą, sena, 
kuopa išduos raportus iš metinio vei
kimo. Taipgi reikės rinkti delegatus 
j II Apskr. konferenciją ir darbinin
kus dirbti prie vakarienės, kuri įvyks 
23-čią šį mėnesį. Turėsime ir daug 
kitų dalykų. — Sekr. (9-10)

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 13 d., 8 vai. vak., 1318 Reeds- 
dale St. Svarbu visiem nariam daly
vauti; jau -^ra knygos iš Centro ir 
šiame susirinkime bus dalinamos na
riams, kurie yra užsimokėję už 1937 
m. — Sekr. P. A. Bernotas. (9-10)

GRAND RAPIDS, MICH.
L. L. Kapinyno balius, naudai 

papuošimo kapų, įvyks 14 d. sausio, 
Liet. Sūnų ir Dukterų Svet., 1057 
Hamilton Ave., N. W. Pradžia 8 vai. 
vak. Prašome visų skaitlingai daly
vauti ir linksmai laiką praleisti, tuom 
pačiu sykiu paremti šį Kapinyną.

(9-10)

WOODHAVEN, N. Y.
LDS 13 kp. metinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, sausio 12-tą, Ky; 
būrio Svet., 948 Jamaica Avenue. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Prašome na
rių susirinkti laiku, rinksime naują 
valdybą 1938 metams. (8-9)

LIGOS

CHRONIŠKOS 

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pasėkos
KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įąisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį

9 A. M. iki 3 P. M.

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

Rūgšti ruginė, sardi ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

s
s

s
s

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainų

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

4>

<♦>

Valgykite Medų »

<f>

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, <j>
kuriuom aprūpins Brooklyną ir Xapylinkę orui atvėstant.

Z ________

<!>
Valgykite Medų Vietoj Cukraus

Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

<

<♦> O

<f> >

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės j “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

LIETUVIU KURO KOMPANIJA
{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661 •
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Išmokėjo Lindbergho 
Atlyginimą

Šiomis dienomis New Jersey 
gubernatorius išmokėjo $25,- 
000 prisidėjusiems prie suga
vimo Lindberghų vaiko žudei- 
kos. Didžiuma dovanų teko 
newyorkieciams. Walter Lyle, 
Bronx garadžiaus savininkas 
gavo $7,500, kuris įtarė iš 
Hauptmano gautą $10 ir ant 
jos pažymėjo auto leidimo nu
merį. William Allen, negras 
šoferis, kuris rado kūnelį ge
gužės 12, 1932 m., gavo $5.- 

. 006. William Strong ir Wil
liam F. Cody, banko kasinin
kai, pažinusieji dešimkes, ga
vo po $2,000.

Po tūkstantį gavo John Ly
ons, garadžiaus darbininkas, 
Cecile Barr, teatrp kasininkas, 
Amandus Hochmuth ir Joseph 
Perone. Ch. Rossite, iš New 
Jersey, gavo $500. Likusieji 
$3,000 būsią padalyti po $100, 
bankų kasininkams, kurie yra’ 
pažinę vaikučio išpirkimo 
banknotus.

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Visi j Kudirkos Minėjimo Vakarą!
Jau nėra nei abejonės, kad 

“Laisvės? skaitytojai, kam ga
lima, šį vakarą trauks į Pilie
čių Kliubą. Jie ten eis išgirst 
daktaro A. Petrikos paskaitą 
apie daktarą Vincą Kudirką, 
kuris buvo žymiu literatu ir 
lietuvybės skleidėju dar perei
tame šimtmetyje, kada lietu
vių kalba buvo pasmerkta iš
nykimui per Rusijos carą ir jo 
rusiškus, taipgi, ir lietuviškus 
žandarus, kurie slėpėsi asme
nyse Lietuvos ponų.

Daktaro Petrikos paskaitoje 
sužinosime ne tik apie Kudir
ką, bet ir apie patį mūsų se
nelių ir prabočių gyvenimą, 
kokiu jis buvo Kudirkos lai-

kais. Pažinimas istorijos ir jos 
kūrėjų reiškia apšvietą, tad 
naudokimės proga.

Istoriškąją vakaro progra
mą papildys dainomis brook- 
lyniečių mylimieji dainininkai- 
so.listai: A. Klmaitė, L. Kava
liauskaitė, P. Pakalniškis ir 
Al. Velička.

Lietuvių Meno Sąjunga kvie
čia visus atsilankyti, taipgi 
prašo pranešt ir kitiem, kurie 
šio pranešimo nematė.

Paskaita įvyks trečiadienį, 
12 sausio, 7:30 vakaro, Liet. 
Am. Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne. Įžan
ga nemokamai. M. M.

Dr. M. Luther Draugystės i Am. D. Partijos Lietuvių 
Skyriaus SusirinkimasMetinis Balius

d. sau- 
Martin 
metinis

Užgina Japonijos Prekių 
Boikotą

apšvietos, 
organizaci- 
už boikotą 
ir už giri a

žymūs religinių, 
darbo unijų ir kitų 
jų vadai pasisakė 
Japonijos prekių
Amerikinės Taikos ir Demo
kratijos Lygos šaukiamą kon
ferenciją tam tikslui. Ji įvyks 
vasario 5-ta, New Yorke. Tar- C 7

pe pasisakiusių yra ir William 
Dodd, Jr., sūnus buvusio Ame
rikos ambasadoriaus Vokieti
jai.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorių^ 
libakamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

* Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM 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- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET,
Blokas nuo Hewea eleveiterio stoties.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-88M

Kitą sekmadienį, 2 
šio (Jan.) įvyks Dr. 

j Lutherio Draugystės 
balius. Jis bus puikioje salėje, 

j vadinamoje Ideal Ballroom, 
Knickerbocker ir Flushing 
Avės., Brooklyn, N. Y. Gera 
orkestrą grieš šokiams ir patys 
rengėjai patarnaus svečių pa- 

' sivaišinimui visokiais valgiais 
ir gėrimais. Įžanga, išanksto 
perkant bilietą 25c, prie durų 

5c. Pradžia 7 :30 vai. vak.
Išanksto įsigykite bilietus iš 

.. Martin Lutherio Draugys- 
į tės narių ir dalyvaukite šiame 
' parengime.

Lietuvių Darbininkų Susivie 
nijimo pirmos kuopos susirin 
kimas įvyko 6 d. sausio, “Lais 
Vės” Svet. Susirinkimą atidarė i 
senasis pirmininkas M. Stako- 
vas kaip 8 vai. vakaro. Sekė 
valdybos raportai. Drg. J. 
Grubis savo raporte plačiai 
palietė kuopos veikimą, taipgi 
mirimus, susirgimus ir kiek 
narių gauta į kuopą.

Mirė 3, sirgo 13, naujų įsto
jo 19 į kuopą. Dabar turi viso 
narių 219. 1937 metais išmo-\ 
keta pašalpoms $736.50.

Pirmininkas Stakovas pa-. 
kvietė naują valdybą I.Č1...K 
vietas, kuri tvarkvs kuopos Apreiškimo 
reikalus per 19o8 m. Įeina se- j North 5th ir Havemeyer Sts., 

•**^kami draugai: Pirm. A. Velič- 'Brooklyn, N. Y.
ka, fin. sekr. P. Grabauskas, ! šiame susirinkime bus ren- 
prot. sekr. Kazys R-inys, iždi- j karna valdyba ir direktonatas. 
ninku K. Levanas, iždo globe-1 Bus pranešimai apie organiza- 
jai — K. Jonehūnas ir L. Ka-jcijos veiklą ir ateities darbus, 
valiauskaitė, korespondentu i Adv. Cl. Voketaitis duos pra- 
G. Kuraitis, maršalka P. Ta- j nešimą apie vandens taksų su
ras. Kuopa linki gerai darbuo-1 mažinimo kovos eigą: yra už- 
tis naujai vaidybai. 1 kviestas ir svetimtautis įžymus

Galutinai susivienijo LDS su kalbėtojas, žodžiu, šis susirin- 
APLA. Pirmą susirinkimą tu-I kimas bus svarbus.ir įdomus, 
rėjo sykiu G-ta d. sausio, 1938' Yisi organizacijos nariai ir 
m. Taigi, dabar rengiamės' norintieji susipažinti su namų 
prie “vestuvių” vakarienės, i savininkų veikla bei prisidėti 
kuri įvyks 19 d. vasario. Va- Prie veikiančių, namų sayinin- 
karienės rengimo komisija ra-i kai Yra kviečiami į šį reikšmin- 
portavo, kad paimtos abi sve-lFą susirinkimą, kurio dalyvius 
t'ainės Liet. Am. Piliečių Kliu-idar žada alučiu pavaišinti — 
be, 280 Union Avė. Bus gera; Kleen-Kol anglių komp. savi- 
vakarienė, taip pat bus ir šo-jn’nkas Letras Lisauskas.
kiai. Ragino kuopos narius pla- šia proga yra pravartu pri
tinti tikietus. ' minti, kad Lietuvių Namų Sa-

\ ,11-1 vininku organizacijos baliusPasakė trumpą Prakalbelę įvyks šeštadienio vakare, sau- J. Gašlūnas, buvęs APLA Cen-j sio . Apreiškimo
i^o®Skrft0r,.l'S’- ' ,<1,bi-lS Parap. salėje, Brooklyne. Esa- 
LDS Centre kalpo pagelbinin- ‘ kvječiami daiyvauti | 
kas. J. Siurba, LDS Centro Se-, 
kretorius pakartojo Seimo nu
tarimą gauti naujų narių, kad • 
turėti 10,000 su kaupu iki se-l 
kančio Seimo. Taip panašiai | 
abudu ragino auklėti nariais i 
susivienijimą. Pažymėjo, kad 
mūsų LDS Nacion^lė Organi
zacija stovi geriausia finansi
niai.

LDS 1 kp. darbuojas dėl 
jaunuolių leisiamo žurnalo 
'‘Voice” (Balsas), kuopos na
riai renka prenumeratas. 
; Dar reikia pakartoti apie 
rengiamą “vestuvių” vakarie
nę. Ji rengiama bendrai su 
LDS Jaunuolių 200 kuopa. 
Jaunuoliai turėtų gerai platin
ti tikietus.

Koresp. G. Kuraitis.

šį penktadienį, Piliečių 
Kliube, įvyks Amerikos Dar
bo Partijos Lietuvių Skyriaus 
susirinkimas. Jame tikimasi 
svarbių pranešimų ir reikalų, 
kurie visiem bus įdomu ir 
svarbu.

A. <£). Partija jau turi 6 at
stovus Miesto Taryboje. Tai 
didelis bendro fronto laimėji
mas ir juo galima didžiuotis ir 
džiaugtis, tačiau sykiu reikia 
neužmiršt, kad greta su au
gančia pajėga didėja 
pareigos, kuriose visi 
me atlikti savo dalį.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Am. Liet. Darb. Literatūros Drau
gijos 1-inos kuopos susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, 13 d. sausio, 
8 vai. vakare, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. Gerbia
mi draugai, prašome visus atsilanky
ti ir kurie dar nepasimokėjote už 
1937 metus, ateikite ir užsimokėkite, 
taipgi ir naują knygą gausite. Pra
šomi ir nauji nariai ateiti prisirašyti 
prie šios Lietuvių Kultūrinės drau
gijos. Mokestis maža, tik $1.50 j me
tus, o knygų gausite kelius sykius 
vertės kiek užmokėsite. — Kp. Org. 
G. W. (9-10)

Paskutinės 2 Dienos
Sausio 11, 12, 13

Sovietų Visų Šauniausias Judis

THE LAST NIGHT”
Judis, kurį visi turėtų pamatyt.

Prieinama I.žanga 
Rodymas be pertraukos.

NEW BROADWAY THEATRE 
246 Broadway Brooklyn, N. Y. 

Arti Marcy Ave Station

I
 Clement Vokietaitis Į

LIETUVIS ADVOKATAS *

SO Court Street
T;/. Triangle 1-3621 S

Brooklyn, N. Y. :

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St “Laisves” Name

! Nainy Savininkų Dėmesiui
Lithuanian Home Owners 

Association of Greater New 
York, Inc., metinis susirinki- 

' mas įvyks šį penktadienį, sau- 
užimti |sio 14 cl-> vaI- vakaro, 

i parap. salėje,

s

s

£

Brooklyn, 
O

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoričkai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

ir mūsų 
privalo-

N.

Pagerbk Kito Teises
Galutinas išrišimas važiuo- 

tės problemų priklauso nuo 
kiekvieno piliečio, taip nuo 
motoristo, kaip ir pėstininko. 
Motoristas privalo vairuot at
sargiai visada. Strimagalvis 
vairavimas neišvengiamai ve
da prie mirties ar pavojingo 
sužeidimo. Jis turi būt atsar
gus ir mandagus, duot tas pa
čias privilegijas kitam, kurių 
tikisi iš kito.

Pėstininkai turėtų eit sker
sai -gatvę tik tam paskirtose 
vietose ir šviesoms leidžiant. 
Jie taipgi turi pripažint moto
risto teises ir leist jom naudo
tis be murmėjimo.

Trafiko Stotis “K.”

PRAMOGOS
BROOKLYN. N. Y.

Dr. Martin Luther Draugystės me
tinis balius įvyks sekmadienį, 22 d. 
sausio, Ideal Ballroom, Knicker
bocker ir Flushing Avės. Grieš prof. 
Retikevičiaus orkestrą. Pradžia 7:30 
v. v. Perkant tikietą išanksto 25c, 
prie durį) 35c. Prašome visų dalyvau
ti, nes šis bus 32-ras balius iš eilės.

(9-10)

ATYDAI ALDLD II APSKR. 
NARIAM

ALDLD II Apskr. metinis pikni
kas įvyks 26 d. birželio, 1938 m., Old 
Cider Mill Parke, Union, N. J. Pra
šome kitų Draugijų tą dieną nieko 
nerengti, bet dalyvauti nąinčtame pik
nike. — Apskr. Kom. (9-10)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Antanas Ambrazevičius pajieš- 

kau savo pažystamų. Esu iš Kauno 
rėdybos, Tauragės apskr., kaimo Mei- 
žių. Jeigu esate katfie mano pažys
tami, tai prašau atsišaukti prie ma
nęs, nes aš labai noriu matyt. Gal ir 
yra senų merginų arba našlių, nes aš 
pats našlys. Prašau rašyti sekamu 
antrašu: Antanas Ambrazevičius, 
Box 50, Hendersonville, Pa. (9-11)

-------- -—------
Kas norite pigiai saulėtoj Floridoj 

pragyvent ir pataisyti sveikatą, tai 
mes dar turim kambarių. Gera vięta, 
netoli jūrės. — S. Jonaitis, Star 
Route, Bunnell, Florida. (9-11)

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Ave.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

Telephone Stagg 2-4401

A. Radz
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu iermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parinmdau automobilius vestuvės* 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN, N. Y.

C1US

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

JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams

Amerikos Išdirbinio ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS

Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N. Y. į
Kampas ITavemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

OPEN DAY AND NIGHTCHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

SUSIRINKIMAI
J. P. Mačiulis, pirm.

Tel. Virginia 7-4499
ir pavienių.

Jurgine Rengiasi Baliui

S

S

mes dėkavojame savo kostumeriams už jų 
kurie davė mums galimybę persikraustyti

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Iš sent; padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju {vairiom 
spalvom.

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

sausio (Jan.) 12 d., 8 vai. yak. šapa
lo-Vaiginio Svet., 147 Thames St. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti, nes tu
rėsime išrinkti kuopos valdybą 1938 
metams. — Sekr. P. V. (8-9)

. Harry Kennedy buvo pri
pratęs šalčiuose maudytis, bet 
sekmadienio rytą, įšokus 
Rockaway Beach vandenin, jo 
širdis sustojo plakus.

turėjo vieną algos die- 
algos. Darbietis Quill 
pasmerkė tokį tamma- 
elgimosi. Jie ir dabar 
atidėt sesijas dviem

Managed by
RHEA TEITELBAUM

OFISO VALANDOS 
nuo 1--3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and 
Sun. all day and night.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių

WORLD f A M O-U $

Ll N I M E N T

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugų Jono ir Pijušo 

Petčianskių. Jonas gyveno Elizabeth, 
N. J., o Pijušas Waterbury, Conn. 
Turiu daug reikajų. Prašau, kad 
greit atsišauktų, o jeigu kas žino 
apie juos, tai praneškite man, aš at
lyginsiu. Vincas Palulis, R. F. D. 2, 
Rockville, Conn. (7-9)

Šia proga 
paramą ir 
nuo 409 Lorimer Street j moderniškesnę krautuvę, ku
rioje užlaikysime pilną pasirinkimą geriausių degtinių 

ir vynų, ant vietos išdirbtų ir importuotų.
Mūsų Kostumeriai Gaus Gražią Dovaną— 

Aukštos Rūšies Kalendorių.

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

Muakuly skaudėjimas,
kuri sudaro persidirbimas,
drėgnumas Ir nuovargis —
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTĘ 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 35c. ir 70c.

aasswMiM|ps*af*Mwa>>*

Rengiasi Iškilmingam 
Lenino Minėjimui

Šv. Jurgio Draugystė ren
giasi savo metiniam baliui, ku
ris jau bus 51-mas. Kaip ir vi
sada, tikimasi gausingos pub
likos. Paimta didžioji Grand 
Paradise, taipgi prof. Retike- 
vičiaus ir Kaizos orkestros, 
kas reiškia, kad jurgiečiai už-

* valdys abi didžiąsias svetai- 
ngjnes. Balius bus vasario 26 d.

Reporteris.

Miesto Taryboj Svarsto 
Budžeto Klausimą

Majoras LaGuardia turėjo 
specialius pasitarimus su pa
žangiųjų ir tammaniečių blo
kais Miesto Taryboj budžeto 
reikalais. Budžeto praleidimas 
Taryboje buvo užblokuotas 
per tammaniečius pereitą sa
vaitę, pasinaudojant darbiečio 
Quill nespėjimu sugrįžt iš An
glijos, nes be jo pažangusis 
blokas negalėjo sudaryt reikia
mo skaičiaus balsų.

Iš priežasties sulaikymo 
budžeto, 2.265 miesto darbi
ninkai 
ną be 
aštriai 
niečių 
norėjo
dienom, kad nustumt budžetą 
toliau, bet nebepajėgė.

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Komitetas 
rengiasi įspūdingam. Lenino 
mirties minėjimui. Jis įvyks 19 
šio mėnesio, milžiniškoj Madi
son Square Garden, New 
Yorke.

Roy Hudson, nacionaliai pa- 
skilbęs jūrininkas ir narys K. 
P. Centro Komiteto, bus vy
riausiu vakaro kalbėtoju. 
Taipgi kalbės močiutė Bloor, 
kuri nesenai sugrįžo iš kelio
nės po Sovietų Sąjungą ir da
lyvavo revoliucijos sukakties 
20 metų minėjime, Maskvoj.

žymūs menininkai rūpinasi 
meniškąja programos dalimi. 
Lee Roberts pagamino specia
li veikalą “Tbday in Ameri
ca,” kuris bus perstatytas 35- 
kių parinktinių artistų. Dai
nuos Freiheit Choras, suside
dantis iš virš 200 balsų. Bale
tas šoks paskilbusį šokį “A 
Dance of All Nations.”

Tikietai jau dabar gauna
mi visuose darbininkų knygy
nuose. Kainos: 25c, 40c, 75c, 
ir $1.10.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

Ilarry Obler, Rivington St., 
N. Y., bandė padėt kriminalis
tui sūnui, sakydamas, kad pas 
sūnų rastasis šautuvas esąs jo. 
Bet sūnus šautuvą jau buvo 
pripažinęs už savo ir tėvas li
kosi sulaikytas po $1,000 kau
cijos.

Kovai prieš vaikų paralyžių 
pradedama plati kampanija, 
kurioj parduotų dolerinių cer- 
tifikatų įplaukos būsiančios 
naudojamos pagelbai tos ligos 
ištiktų.

Barry P. Slialins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę dėl po šermenų pietų.
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

Jonas Stokes
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Hyman Berger
NAUJAS ANTRAŠAS 

245 GRAHAM AVENUE
Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

Speciale Didelė Bonka Importuotos Lietuviškos Vodkos-$2.98
Telefonuokite: Evergreen 7-2375
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