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Krislai
Logika be Galvos.
Amerikos Sveikata.
Mokina, kaip Badauti.
Iš šiaudo Priskaldo

Vežimą.
Sąžinė be Sarmatos.

Rašo 4. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7->OO 

Metams

Visų Salių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

*

*

Chicagiškis mūsų oponentas 
sakosi nė vienos ašaros neliesiąs 
dėl suėmimo ir nubaudimo So
vietų Sąjungoje popų ir kunigų 
už kontr-revoliucin] darbą.

Mums labai linksma girdėti. 
Tačiau kur tada protas bei lo
gika kasdien apraudoti likimą 
trockistinių kriminalistų, kurie 
baudžiami už tuos pačius dar
bus? Pagal jo logiką išeina ši
taip: Jeigu žmogus užsiaugina 
barzdą, atsisuka kalnierių, pasi
vadina popu bei kunigu ir dirba 
kontr-revoliucinį darbą, tai už
sitarnauja aštriausios bausmės. 
Bet jei jis barzdą nusiskutęs ir į
kalnieriaus neatsukęs tą darbą1 jjs priminė, kail Franci- 
dirba, tai jį reikia paglostyti1 a turgtu atsižvelgt j,ta fak. 
ir jam pilniausią laisvę su-<„ *__ :
teikti.

Bet tokia logika yra begalvė. 
Rimtas žmogus ja vaduotis ne
gali. Sovietų Sąjungoje‘bausmė 
visiems ta pati už tolygius pra
sižengimus.

Kaip Francija Gali Pakęst 
Veiklą Soviely Priešą?

Maskva. — Vyriausio So
vieto užsieninių reik, komi
sijos pirmininkas Ždanov 
stebėjosi, kaip Francija gali 
savo ribose pakęst organi
zacijas caristų ir kitų kon- 
tr-revoliucionierių, dirban
čių prieš Sovietų Sąjungą.

Pagarba Stalinui, Kali 
ninui Sovietų Seime

ta, kad jinai turi tarpsavi- 
nės pagelbos sutartį su So
vietais ir palaiko artimus 
politinius ryšius su jais.

JAPONŲ VALDŽIA BIJO 
SUSMUKIMO CHINIJOJEAr tas pats leisti tebetikin- 

tiems žmonėms susieiti į bažny
čią ir melstis, kaip kad sąmo
ningiems politikieriams burtis j 
partiją ir ruošti Sovietų vald
žios nuvertimą? žinoma, kad ne nįų partijų vadam,. kad Ja- 
tas pa^s. Tą, rodosi, lengvai 
galėtų suprasti kiekvienas poli-1 
tinis kūdikis. Deja nesupranta, J 
arba nenori suprasti Chicagos 
mokytas redaktorius. Jis sako:

Tokio. — Japonijos minis- 
teris pirmininkas kunigaik
štis Konoye pasakė politi-

Maskva. — Michail I. Ka
linin, Vyriausio Sovieto-sei- 
mo atstovas nuo Leningra
do, tapo vienbalsiai išrink
tas pirmininku prezidiumo, 
tai yra Vyriausio Sovieto 
pastovaus pildančiojo komi
teto.

Perstačius J. Staliną į 
prezidiumo narius, kilo 
griausmingi šauksmai, del- 
nų plojimai, skardūs sveiki
nimai, kurie nesiliovė per iš
tisas 15 minučių.

Staliną perstatė atstovas 
Stanislovas V. Kossior, kai
po autorių naujosios kons
titucijos, kūrėją pergalingo 
socializmo ir sovietinės de
mokratijos.

J Vyriausio Sovieto prezi-

diumą taip pat išrinkti M. 
J. Bagirov, V. K. Bliucher, 
S. M. Budionny, Ždanov, J. 
Kaganovič, N. D. Krupska
ja (Lenino našlė) ir kt.

SLOPINA FILIPINŲ 
STREIKĄ

Manila, Filipinai. — Pa
siųsta dar 100 policijos ir 
milicijos slopint general} 
streiką fabrikų ir cukrinių 
nendrių laukų darbininkų 
Pampanga provincijoj.

Generalis streikas pa
skelbtas todėl, kad policija 
areštavo 129 darbininkus, 
streikavusius gulėjimu prieš 
valdišką akmenų laužyklą.

k Chinai Muša Japonus
A.. I 7 I --Atgal 3-se Frontuose

Shanghai, saus. 18.—Chi
nai stumia atgal japonus 
šiauriniame, centraliniame 
ir Yangtze klonio frontuo
se.

Associated Press praneša, 
kad 100 sovietinių lėktuvų 

i ir virš 100 Sovietų lakūnų 
bombarduoja japonų orlai
vių stovyklas ir jų kariuo-

oficieriai pri- 
“7,000 chinų 
dažygiavo iki 
nuo Hang- 
randasi už

MICHAIL KALININ, 
pirmininkas Vyriausio So- menės centrus Kiangsi pro- 
vieto prezidiumo. įvincijoj.

BAIGIA BŪDAVOT FRANC. 
MINISTERIŲ KABINETĄ

RUMUNŲ FAŠISTAI “VISAI 
IŠŠLUOSIĄ ŽYDUS"

, ponijos karas Chinijoj daro
si vis labiau pavojingas ja- 

i ponam.
Būsiąs perorganizuotas 

Jeigu Sovietų valdžia leidžia ti- Japonijos ministerių kabi- 
kintiems laisvai melstis, tai ko-|netas sekmingesniam karo 
dėl trockistams, menševikams ir i vedimui. Japonų valdžia nu- 
visiems kitiems savo priešams. sivylus, kad Chinija atmetė 
ji neleidžia laisvai organizuo-j jų taikos pasiūlymus (gro- 
tis ir viešai darbuotis dėl jos !bikiškus).
nuvertimo ? ______

WPA. sveikatos dėpartmentas 
tyrinėjo ir surado, kad kasdien 
Amerikoje serga arba negaluo
ja per šešius milionus žmonių. 
Didžiausias nesveikuolių nuo
šimtis randamas bedarbių ir 
pąšalpgavių tarpe. Tai natūra
lūs dalykas ir tą senai visi žino.

r vtd n vJu jRh JL JEw as «
Francijos Socialistai Remia 

Chautempsą
Paryžius, saus. 18.—Fran

cijos Socialistų Partijos Na- 
jcionalė. Taryba remia C.

Bet kas reikia daryti? Aišku, ■ Chautempso organizuojamą 
duokite žmonėms daugiau ir ge-1 naują ministerių kabinetą, 
resnio maisto, atimkite iš jų 
graužimąsi dėl neužtikrinamu- 
mo ateities ir žmonės pasidarys 
sveikesni. Betgi taip nedaroma. | 
Priešingai, ponai darbo žmones 
dar mokina valgyti dar mažiau 
ir dar prasčiau.

Štai Columbia Universiteto 
viršylos paskyrė komisiją išty
rimui maisto problemos, tai yra, 
kaip žmogus galėtų gyventi su 
mažiausia maisto. Komisija savo 
raporte suradus, jog bedarbio 
šeima iš penkių galinti labai 
lengvai ir labai “sveikai“ pa- 
valgyti už $1.25 per dieną!

Sovietų valdžia prašalino ne- 
kompetentišką judžių direktorių 
ir jo vieton pastatė kitą. Vaje, 
Amerikos kapitalistinė spauda 
sukėlė tikrą alasą. Tokia svarbi 
jai ta žinia, kad ji ją uždėjo 
ant pirmo puslapio.

Sovietų priešai iš kiekvieno 
šiaudo priskaldo vežimą ir nuo
dija Amerikos žmones nonsen- 

' sais.

Chinai Pliekia Japonus 
Shanghai Priemiesčiuose
Shanghai, sausio 18.—še

ši tūkstančiai chinų parti
zanų atakuoja japonų ka
riuomenę tik už 14 mylių 
nuo Shanghajaus. Atėmė iš 
japonų Chuensha miestelį ir 
visomis pusėmis apsupo 270 
jame užsilikusių Japonijos 
karių.

Chinai partizaniškai už
puldinėja priešus pačiuose 
Shanghajaus priemiesčiuo
se.

Liaudiečiai Daužo Fa
šistus Guadalajaroj
Hendaye, Franc.—Ispani

jos pasienis.—Respublikos 
artilerija ir lėktuvai daužo 
ir sprogdina fašistų linijas 
Guadalajara fronte, už 50 
mylių į šiaurių > rytus nuo 
Madrido.

Fašistai planavo naują 
ofensyvą apsupt Madridą. 
Dabartiniai liaudiečių veik
smai Guadalajaros fronte 
ardo tuos fašistų planus.

Bucharest, Rumunija. — 
Miesto majoras uždraudė 
žydam košernai skerst gy
vulius.

Naziai Dedasi “Gynėjais” Vo
kiečių Visam Pasaulyj

Šaukia SSRS Stipriau 
Priešintis Japonijai

A. Žda- 
užsienių 
Wu-

Maskva.—Andrei 
nov, pirmininkas 
reikalų komisijos 
šiame Soviete-seime, ragino 
užsieninį komisariatą griež
čiau veikti prieš Japoniją, 
kuri beveik kasdien daro 
karines provokacijas iš savo 
valdomo Manchukuo prieš 
Sovietų Sibirą.

Ždanov taipgi reikalavo 
uždaryt daugiau svetimų 
šalių konsulatų Leningrade, 
nes kai kurie konsulatai ten 
tarnauja kaip lizdai šnipų, 
veikiančių prieš Sovietų Są
jungą.

Paryžius, saus. 18.—Or
ganizuojantis naują Fran- 
cijos ministerių kabinetą C. 
Chautemps, radikalas socia
listas, užbaigė pasikalbėji
mus su įvairiais politiniais 
vadais. Dabar laukia Socia
listų Partijos Tarybos žo
džio, ar socialistai rems 
Chatemps’o budavojamą ka
binetą, kurį Chautemps ti
kisi sudaryt šiandien.

Daugelis socialistų kriti
kuoja Chautempsą, kad jis 
nepakvietė komunistų daly- 
vaut dabar peyorganizuoja- 
moj valdžioj.

gautas 
išravėt” 

po pasau-

aukščiau-

Bucharest, Rumunija. — 
Fašistinė Gogos valdžia įsa
kė patikrint visas ateivių 
pilietybės popieras 
Rumunijoj. Nori 
žydus atvykusius 
linio karo.

Bet A. Cuza,
sias po Gogai vadas fašisti
nės Tautininku Krikščioniu 
Partijos, sako, “negalima 
būtų surast skirtumo tarp 
nuo senai gyvenančių Ru
munijoj žydų ir naujesnių 
jų ateivių.” Jįs reiėkalauja 
“visiškai iššluot žydus.”

Nusižudė Studentas dėl Mei
liško Nepasisekimo

Hitler Džiaugias Jugoslavi
jos Premjero Atsilankymu

Dešinieji Šaudo Kairesnius' 
Unijistus Meksikoje

Japonijos 
pažįsta, kad 
kariuomenės 
keleto mylių 
chow,” kuris
125 mylių j pietų vakarus 
nuo Shanghajaus.

Bet chinų žiniomis, jiem 
telieka tik viena mylia už
klupti japonus pačiame 
Hangchow mieste.

Japonai skubotai siunčia 
pastiprinimus savo armi
jom į Hangchow ir kitus 
chinų atakuojamus punktus.

Tūkstančiai chinų panau
jino kovą prieš japonus Po- 
otungo pusiausalyj, anapus 
Whangpoo upės nuo Shang
hajaus. O japonai jau se
nai sakėsi “galutinai už
ėmę” tą pusiausalį.

Harrison, N. J., Plieno Strei- 
kieriai Apleido Fabriką

t

Kapitonas Amlie puikiai dar
bavosi Ispanijoje. Buvo fronte, 
drąsiai kovojo, gavo sunkiai su
žeisti. Dabar sugrįžo Amerikon. 
Jis rašo, kaip Ispanijos trockis- 
tai sabotažuoja liaudies karą 
su fašizmu. Jis barė Amerikos 
socialistus, kurie tuos trockistus 
gina.

Mes paklausėme Strazdo, ku
ris taipgi guldo galvą už Ispa
nijos trockistus, kodėl to Am
lie laiško jis nepatalpino savo 
gazieton? Strazdas dabar mums 
atkerta sekamu: “Tokiam me
lagiui pilnai užtenka ‘Laisvės’. 
Ten jis jausis tarp saviškių”. 
(“N. G.”, sausio 13 d.). Vadi
nasi, šį drąsų kovotoją, kuris

Pagrobė ir Nužudė Fabri
kantą ir Savo Sėbrą- 

Kidnaperį
Los-Angeles, Calif., saus. 

18.—Peter Anders, 30 metų, 
su vienu savo sėbru pernai 
rudenį pagrobė fabrikantą 
C. S. Rossą, 72 metų, arti 
Chicagos; išreikalavo didelę 
sumą pinigų už žadamą jo 
paleidimą, o kai gavo pini
gus, nušovė fabrikantą ir 
savo sėbrą. Taip Peter An
ders, dabar suimtas, prisipa
žino valdžios agentams.

Berlin. — Dr. W. Frick 
pabrėžė, kad nazių Vokieti
ja yra pasiryžus “apgint” 
vokiečiu tautines teises už
sieniuose, nežiūrint, kokios 
šalies piliečiai būtų tie vo
kiečiai. Taip naziai darysią 
pagal Hitlerio skelbiamą 
“vokiško kraujo broliją” vi
same pasaulyje.

Tokiuose užreiškimuose 
naziai visuomet • turi galvoj 
ir būsimą “savo brolių iš
vadavimą” Klaipėdos kraš
te.

Orizaba, Mexico. — Kai
resnioji Meksikos Darbo 
Federacija paskelbė visuoti
ną 24-rių valandų streiką 
Orizaboj, protestuodama, 
kad šalies prezidentas pri
pažino pirmenybę dešiniajai 
Sritinei 
ei j ai.

Tad 
šaudyt
centrą. Susikirtime liko nu
kauta 5 vyrai ir 2 moterys 
ir sužeista 25 asmenys.

White Plains, N. Y.—Sa
vaitė atgal miške rado lavo
ną F. L. Acer’io, Columbi- 
jos Universiteto studento.' 
Dabar apskrities prokuro
ras pripažino, kad studen
tas pats nusinuodijęs, kaip 
rodo jo vidurių ištyrimas.

Sakoma, jis nusižudęs to
dėl, kad jo mylimoji Rose 
McKenna atsisakė tapt jo 
žmona. Jis buvo 26 metų 
amžiaus.

Fašistai Sakosi “Atsigriebia” 
Teruel Srityje

Darbo Konfedera-

dešinieji užpuolė
kairesniųjų unijų

Washington. — Amerikos 
valdžia nepritaria Japonijos 
pasisiūlymui pirkt bargan iš 
Jungtinių Valstijų mašine
rijos už $50,000,000.

IR OPIUMĄ VARTOJAN
TI CHINAI TURĖS KA- 
RIAUT PRIEŠ JAPONUS

Hankow, Chinija. — Pir
miau chinai naudojanti nar- 
kotišką svaigalą opiumą bu
vo paliuosuojami nuo tarny
bos armijoj kaip netinkami.

Dabar valdžia patvarkė 
imt tokius į ligonines, gydyt 
juos nuo opiumo papročio, 
pralavint naudot ginklus ir 
siųst kariaut prieš japonus.

LAGUARDIA REIKALAU
JA VALDŽIOS PARAMOS 

BEDARBIAMS
Washington. — New Yor- 

ko miesto majoras LaGuar
dia pasakė senatorių’ komi
sijai, kad- nėra nė vieno 
miesto Amerikoj, kuris ga
lėtų pats aprūpint savo be
darbius be šalies valdžios 
pagelbos.

paaukojo savo sveikatą ir buvo 
pasiryžęs paaukoti ir pačią 
gyvybę karui prieš fašizmą, be
gėdis ir besąžinis sklokos Straz
das, iškolioja. melagiam!

London. — Airijos prezi
dentas de Valera derybose 
su Anglijos valdžia reika
lauja prijungt šiaurinius 
protestoniškus apskričius 
(Ulster) prie Airijos respu
blikos.

LIAUDIEČIAI TIK VIE
NOJ VIETOJ PASITRAU

KĖ TRUPUTĮ A i GAL 
Madrid. — Ispanijos val

džia praneša, kad fašistai 
per dabartines įnirtusias sa
vo kontr-htakas iš Celados 
pastūmė liaudiečius truputį 
atgal tik į pietus nuo EI 
Petron, Teruelio fronte.

Fašistų štabas, Teruel 
fronte.—Pagerėjęs oras pa
dėjęs fašistams iš Celadas, 
10 mylių į šiaurius nuo Te
ruelio, atakuot ir atimt iš 
liaudiečių Muleton ir Altos 
de Celdas pozicijas, kaip 
praneša fašistų korespon
dentai.

Fašistai skelbiasi, kad jie 
ten suėmę “1,500” liaudie
čių, pagrobę vieną jų ka- 
nuolių batareją ir nušovę 
žemyn “5” liaudiečių lėktu
vus. Sakosi sučiupę vieną 
rusą lakūną, parašiutu nu
sileidusį už fašistų linijų.

Madrid. — Valdiškai pra
nešama, kad fašistai nenu
kirto penkių liaudiečių lėk
tuvų Teruel srity j. Priešin
gai, liaudiečiai nušovė ten 
penkis fašistų lėktuvus, o 
prarado tik du savo lėktu
vus.

Washington. — Per pas
kutinius 8 metus skaičius 
automobilių visame pasau
lyje pakilo 12,028,400.

Berlin. — Pas Hitlerį at
silankė Jugoslavijos minis- 
teris pirmininkas M. Stoja- 
dinovič. Hitleris suruošė 
jam bankietą, kur dalyvavo 
ir kiti nazių aukšietieji va
dai.

Stojadinovič slapta kalbė
josi su užsieniniu Vokieti
jos ministerių Neurathu, 
nazių oro laivyno ministe- 
riu Goeringu ir kitais.

Vokietijos valdovai labai 
pasitenkinę šiuo atsilanky
mu Jugoslavijos ministerio 
pirmininko. Jie tikisi 
traukt Jugoslaviją savo 
sėn prieš Franci ją.

Harrison, N. J.—Darbi
ninkai, kurie sėdėjimu su
streikavo Crucible Plieno 
Atha fabrike, dabar sutiko 
apleisti fabriką tam tikro
mis sąlygomis. Pamatinė 
sąlyga, tai kad policija ne
kliudys dąrbininkams ra
miai pikietuot fabriką iš 
lauko pusės; antra sąlyga, 
tai policija neturi praleist 
streiklaužių į fabriką.

Policijos galva P. F. Bra
dy žadėjo vykdyt tokią su
tartį su streikieriais.

Streiką paskelbė ..eiliniai 
CIO nariai, kad bosai laužė 
kontraktą. c

Amerika Turi Du Trečdalius 
Pasaulio Automobilių

V

pa-
pu-

Protingas Kun. Profeso
riaus Ryano Atsakymas
Jersey City, N. J.—šven

tojo Vardo katalikų draugi
jos sekretorius J. R. Longo 
užklausė pralotą J. A. Rya- 
ną, profesorių Katalikų 
Universiteto Washingtone, 
ar Amerikos Pilietiniu Lais
vių Draugija yra komunis
tinė.

Profesorius kun. Ryan at
sakė, jog tai nesvarbu, ar ta 
organizacija būtų komunis
tinė ar ne; bet jinai atlie
ka garbingą darbą, užtarda
ma pažemintus, skriaudžia
mus ir politiniai persekioja
mus žmones.

Mineola, L. L, N. Y., sau
sio 18.—John Rylowicz 
(Reo), policijos kvočiamas, 
prisipažino, kad tai jis pra
eitą trečiadienį nušovė Le- 
nidą Waite’ienę ir jos vieš
nią J. Schuellen’aitę, El
mont miestelyj, Waite na
me. Sakė, kad jis pykosi su 
savo giminėmis Waite’ais.

Washington. — Jungti
nėse Valstijose yra 3,065,000 
mylių tinkamų automobi
liams vieškelių. Iš viso pa
saulyj yra 9,687,000 mylių 
panašių kelių. Taigi Ameri
ka turi apie trečdalį visų 
automobiliam tinkamų kelių 
pasaulyje.

Jungtinėse Valstijose yra 
28,520,500 suregistruotų ir 
veikiančių•• automobilių; o 
skaičius visų automobilių 
pasaulyje siekia 40,549,000; 
taigi viena Amerika turi 
virš dviejų trečdalių visų 
pasaulio automobilių.—Šias 
skaitlines paskelbė Jungt. 
Valstijų prekybos ministe
rija.

Roosevelt šaukia Auto. Fa
brikantus Pasitart apie

v Darbus
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas šaukia šį 
penktadienį automobilių fa
brikantus: Fordą, Chrysler j 
ir kitus pasitart, kaip gali
ma būtų palaikyt bei pra- 
platint darbus toj pramo
nėj.

ORAS
Šis trečiadienis būsiąs de- 

besiuotas ir šiltesnis, sako 
N. Y. Oro Biuras.
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Francuos Valdžios Krize
Radikalų socialistų (smulkiosios bur

žuazijos) partijos vadovaujama valdžia, 
kurią tūlą laiką palaikė ir komunistai, 
rezignavo. Ją privertė rezignuoti. Stam
busis kapitalas darė didelį spaudimą iš 
dešinės. Chautemps valdžia pradėjo da
ryti didelius nusileidimus buržuazijai. 
Jau ji net buvo pradėjus atvirai giedoti 
apie “pažabojimą” darbininkų. Jau ji net 
buvo pradėjus atvirai grūmoti streikie- 
riams mobilizavimu į armiją. Pirmiausia 
komunistai, o paskui ir socialistai pasa
kė Chautempsui, kad tuo keliu jis eida
mas negali tikėtis jų paramos. Kur jis 
dings? Turėjo rezignuoti.

Prezidentas Lebrun bandė vieną ir ki
tą radikalų vadus pastatyti valdžios pry- 
šakin, bet niekas iš to neišėjo. Jie bandė 
sudaryti valdžią iš vidurio ir dešinės, tas 
neišdegė. Tada Lebrun pakvietė buvusį 
premjerą, Francijos Socialistų Partijos 
vadą, Leon Blum paimti premjero vietą 
ir sudaryti kabinetą. Blum pakvietimą 
priėmė Jis sakė bandysiąs sudaryti ka
binetą iš visų partijų, kurios yra pasisa
kę už demokratijos gynimą nuo fašizmo. 
O tai reiškia, kad jo valdžion būtų įėję ne 
tik radikalai socialistai, socialistai ir ko
munistai, kurie, sudaro Liaudies Frontą, 
bet ir žmonės toliau į dešinę. • Deja, ir 
Blumo pastangos neišdegė. Dabar vėl tas 
pats Chautemps prakaituoja dėl sudary
mo kabineto, bet ar pavyks?

Komunistų Partijos sekretorius Tho
rez pareiškė, kad komunistai sutiks įei
ti kabinetan tik su ta išlyga, jei naujoji 
valdžia pasižadės vykdyti ir vykdys visą 
Liaudies Fronto programą. Bet jie neis 
tokion valdžion, kuri svyruos, darys nu* 
sileidimus stambiajam kapitalui, nesi- 
griebs griežtų žygių likvidavimui fašis
tinių elementų ir t. t.

Biblijos Pasakos ir Anglijos Ponai
Biblijoje yra pasaka, kad tūlas Bala- 

amas turėjo asilą, kuris vieną kartą ėmė 
ir prašneko žmogaus balsu. Balaamas la
bai apsidžiaugė, deja, neilgam, nes tuo- 
jaus asilas vėl pradėjo bliauti asilišku 
balsu. Savininkas jį mušė ir reikalavo 
vėl kalbėti, bet jo pastangos buvo veltui.

Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos 
organas “Pravda” rašo, kad tokis pat 
“stebuklas” atsitiko su anglų “London 
Times” redaktoriais. “Timeso” redakto
riai per 20* metų puolė Sovietų tvarką ir 
vis pranašo jai pražūtį. Bet štai, besiarti
nant Sovietų Sąjungoj visuotiniems bal
savimams, “Times” pasiuntė Sovietų Są- 
jungon korespondentą, kuris gruodžio 8 
dieną rašė savo laikraščiui:

“Sovietų kandidatų surašė greta su 
vadų vardais pilna vardų jaunų vyrų ir

moterų, kurie per pastaruosius tris me
tus paskilbo ačiū jų veiklai, kaip politi
niame gyvenime, taip ir gamyboje. Sta- 
chanovo vardas yra tarpe daugybės kitų 
mašinų gamintojų, geležies darbininkų, 
mainierių, karvių melžikių ir inteligenti
jos atstovų.”

Atrodė, kad anglų kietakakčių dien
raščio korespondentas, kaip tas Balaamo 
asilas, prabilo žmogaus balsu. Bet štai 
pasibaigė rinkimai. Sovietų šalyj tapo iš
rinktas liaudies seimas, kuris ryšių ry
šiais susirišęs su masėmis. Londono “Ti- 
mesui” tas nepatiko ir jis vėl užbliovė 
asilo balsu. Dabar jis šaukia, kad “visi 
rinkimai buvo tik apgavystė.” O “apga
vystė” tame, kad į seimą būk išrinkta ne 
paprasti darbininkai, bet armijos vadai, 
biurokratai, inžinieriai ir bolševikai.

“Pravda” sako, kad juokais negalima 
išsilaikyti, kada skaitai “Timese”, kad 
Sovietų Sąjungos seimas nedarbininkiš
kas. Tas gi “Times” apsiputojęs giria 
Anglijos parlamentą, kuriame yra 139 
stambūs kapitalistai, gyveną iš nuošim
čių, 27 stambūs žemvaldžiai, 37 dideli 
pramonininkai, 114 bankieriai, finansie- 
riai ir spekuliantai. Reiškia, atvirų kapi
talo atstovų Anglijos parlamente yra net 
317! Šita “Timesui” “demokratiška” ir 
tur būt “darbininkiška.”

Greta jų dar yra 166 atstovai—suside
da iš literatų, advokatų, kunigų ir valdi
ninkėlių, kurie ištikimai kapitalui tar
nauja. Toliau seka 8 kooperatyvų na
riai; 99 laboristai, kurie jau senai nu
traukę ryšius su darbo masėmis ir tik 5 
darbininkai. Bet šis parlamentas “Ti
mesui” labai patinka—jis ir “darbinin
kiškas”, ir “demokratiškas.”

Kas kita su Sovietų Sąjungos parla
mentu (seimu). Politiniai, 855 jo atsto
vai yra komunistai ir 288 nepartijiniai. 
Čia nerasime nei vieno dvarponio, nei 
vieno kapitalisto, nei vieno kunigo, nei 
vieno finansieriaus! Čia yra darbininkai, 
kolchozninkai, Soviet, inteligentai, kurių 
90 nuoš. kilę iš darbininkų. Bet jie “Ti
mesui” ir kitiems darbininkų priešams 
“nedarbininkiški.”

Čia tik keletas faktų. Iš Maskvos iš
rinkta 13 atstovų. Tai sostinės atstovai. 
Ir jų tarpe yra keturi darbininkai—Gu
dovas, Federovas, Kabanovas ir Pičiugi- 
nas. Toliaus seka chirurgas profesorius 
'-Budrenko, mokytoja Leonovą, liaudies 
artistas Moskvinas.

Leningradas antras didysis SSRS cen
tras. Iš jo išrinkta 12 atstovų, jų tarpe 
yra du darbininkai iš fabrikų—Smetani- 
nas ir Smirnovas. Paskui seka buvęs 

r darbininkas, dabar submarine žemesnis 
■ komandierius—Seleznevas; akademikas 

Baikovas; artistė Korčagina—Aleksan- 
drovskaja ir kiti.

Kada pažvelgi į kitas sritis, tai tik 
mirga vardai: “kolchozninkas”, “trakto- 
ristas”, “geležinkelietis” ir tt. Štai Voro- 
niežiaus srityj išrinkta 14 delegatų. Jų 
tarpe yra kolchozninkai Zeleznyj ir Gor- 
bačev; Cigankova—traktoristė; Kozlov— 
gelžkelietis; Vodipijanovas ir Kamaninas 
—Sovietų Sąjungos didvyriai lakūnai; 
Tkačevas—profesorius ir tt.

Vyriausio Sovieto atstovai yra kūnas 
ir kraujas liaudies. Jie atstovauja visas 
gyventojų grupes. Nes Sovietų šalyj so
cializmą budavoja visa liaudis, darbi
ninkai, valstiečiai, inteligentai, raudonar
miečiai ir lakūnai. Visi jie ir turi savo 
atstovybę parlamente. Visi jie ir dirba 
socializmo tvarkos pergalei. Lai Angli
jos ir kitų šalių “balaamiški” asilai 
bliauna. Tas SSRS progreso nesulaikys.

LAISVI

Pakelkime "Priekalo” Prasiplatinimą 
Amerikoje

“Priekalas” yra vienintelis 
Sovietų Sąjungos periodinis leR 
dinys lietuvių kalboj.

“Priekalas” plačiai ir nuodug
niai aprašo SSRS socialistinės 
statybos eigą, kas šiandien do
mina plačias darbo mases visam 
pasaulyj. “Priekale” skaitytojai 
ras žinių ir iš lietuvių kolchoz- 
nikų gyvenimo Sovietų Sąjun
goj.

“Priekalas” daug rašo apie 
Lietuvos darbininkų ir darbo 
valstiečių kovą prieš fašizmą, 
už liaudies fronto sudarymą, 
plačiai rašo apie politinę ir eko
nominę Lietuvos padėtį.

“Priekalas” nagrinėja taip 
pat svarbesniuosius tarptautinio 
gyvenimo įvykius.

“Priekalas“ yra rimtas pa- 
gelbininkas darbininkui aktyvis
tui, nes “Priekale” jis ras 
straipsnių teoretiniais marksiz
mo-leninizmo klausimais, ras 
straipsnių iš Lietuvos istorijos, 
o taip pat straipsnių tarptauti
niais darbininkų judėjimo klau
simais.

“Priekalas” be to talpina ne
maža ir dailiosios literatūros, ei
lių, vaizdelių, aprašymų ir tt.

Visi draugai amerikiečiai, ku
rie skaito “Priekalą,” duoda 
apie jį geriausių atsiliepimų. 
Tačiau skaitytojų Amerikoj 
“Priekalas” turi neperdaugiau- 
sia. Kad “Priekalas” nepakan
kamai yra išsiplatinęs Amerikos 
lietuvių tarpe, tam yra eilė prie
žasčių. Yra kaltės ir iš pačios 
“Priekalo” redakcijos darbuoto
jų pusės. “Priekalo” redakcija 
tai mato ir artimiausioj ateityj 
pasistengs trūkumus pašalinti. 
Visgi, mūsų nuomone, viena 
rimtesnių priežasčių, kad “Prie
kalas” turi permaža skaitytojų 
Amerikoj, yra ta, jog tie drau
gai Amerikoj, kuriems turėtų 
rūpėt darbininkiškos antifašisti
nės spaudos praplatinimas tarp 
lietuvių darbininkų, mažai tuo 
rūpinosi. Pavyzdžiui, net dau
guma ALDLD kuopų “Prieka
lo” neišsirašo. O kad “Prieka
lui” nesunku rasti skaitytojų, tą 
rodo aiškūs pavyzdžiai iš pačių 
draugų amerikiečių praktikos. 
Dargi nedidelėj lietuvių koloni-

joj, kaip Binghamton, N. Y., pa
sidarbavus d. Jasilioniui, “Prie
kalas” susilaukė 10 su viršum 
prenumeratų. Arba štai Wau
kegan, Ilk, d. Petkus surado net 
18 “Priekalo” prenumeratų.

“Priekalo” kaina nedidelė—$1 
visiems metams. Ir jei kiekvie
noj lietuvių kolonijoj “Priekalą” 
išsirašytų tik ALDLD, Meno 
Sąjungos kuopa ir aktingesnieji 
mūsų visuomeniniam judėjime 
draugai, tai “Priekalo” skaityto
jų skaičius žymiai pašoktų.

Mes kviečiam ALDLD kuopų 
knygininkus ir organizatorius 
išrašyti savo kuopoms “Prie
kalą. Kviečiam vadovaujan
čius darbininkiškų organizacijų 
draugus suorganizuoti susirinki
muose, prakalbose, vakaruose 
“Priekalo” prenumeratų rinki
mą. Draugai amerikiečiai ža
dėjo net atatinkamą kampani
ją pravesti spaudoje už suradi
mą daugiau “Priekalo” skaity
tojų. Mes tikimės, kad drau
gai savo pasižadėjimą išpildys.

Daugiau pasidarbavusiems 
prenumeratų rinkėjams, kurie 
gaus nemažiau 10 metinių 
ar 20 pusmetinių prenumeratų,

Airių Derybos su Anglija
-London. — Airijos prezi

dentas Eamon de Valera de- 
risi su Anglijos valdžia apie 
santikių sutvarkymą tarp 
tųdviejų kraštų. Anot de 
Valeros, Airija, pagal savo 
naują konstituciją, jau likus 
vidujiniai nepriklausoma 
nuo Anglijos ir palaikanti 
tik išlaukinius ryšius su ją
ja.

De Valera norėtų, kad 
prie Airijos valstybės būtų 
prijungta ir šeši šiauriniai, 
protestoniški apskričiai (Ul
ster). Bet politiniai tų aps
kričių vadai nesutinka. Jie 
nori, kad protestoniškas 
šiaurinis Airijos kampas ir 
toliau liktųsi atskiras nuo 
Airijos respublikos, o būtų 
glaudžiai susijungęs su An- 
glija.

Įvairios Pastabos

Trečiadienis, Sausio 19,1938..
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“Priekalo” redakcija pasiųs spe
cialią vertingą premiją. Gi visi, 
kas užsisakys “Priekalą” vi
siems metams ligi 1938 metų va-
sario 1 d., gaus dovanų knygą.

Mes kviečiam draugus, plati
nusius “Priekalą” 1937 metais, 
išsilyginti savo skolas.

Užsisakant “Priekalą” 1938 
metams, pinigus galima siųsti 
tiesiog “Priekalo” adresu (Mos
kva, ui. 25 Oktiabria 7, Izd. 
Inostrannych Rabočich, “Prie
kalas”) arba per d. G. Kuraitį 
(“Laisvė,” 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.). Galima 
“Priekalą” užsisakyti taip pat 
Chicagoj per “Vilnies” ir Kana
doj .per “Liaudies Balso” redak
cijas.

Kviečiam draugus amerikie
čius į talką, kad surasti kuo 
daugiau “Priekalo” skaitytojų.

“Priekalo” Redakcija.

LIETUVOS ŽINIOS

SOVIETU SĄJUNGOJ
260 KOPIJŲ JUDŽ1O

Leningrade Sovietų judžių 
gamintojai padarė naują gar
siakalbį judį vardu: “Leninas 
Spalyj.” šio judžio padaryta 

'260 kopijų. Tai reiškia, pla
čiai jį galės rodyti Sovietų ša
lyj ir užsieny j.

PARGABENS MAMUTO 
MĖSĄ

*Kiek laiko atgal ant V vange
lio salos surado du mamutus. 
Mamutai jau tūkstančiai metų 
atgal išnyko. Surastieji mamu
tai įšalę ir taip gerai išsilaikė, 
kad atšildžius mėsą iš jos krau
jas bėga.

Kovo mėnesį dalis mokslinin
kų skris lėktuvais ant Vrange-

lio salos ir ištirs tą sritį, kur 
atrasta mamutai. Vėliau ten 
pribus laivas, paims mamutus, 
supjaustys, sudės jų mėsą į šal
dytuvus ir atgabens į Vladivos
toką. Mokslininkai tą daro 
mokslo ištyrimo tikslais.

1,327 NAUJOS MOKYKLOS
Rusų Sovietų Socialistinė Fe- 

deratyvė Respublika yra dalis 
Sovietų Sąjungos Respublikų. 
1937 metais RSSFR išbudavojo 
1,327 naujas mokyklas.

NAUJA LIGONINĖ
Sverdlovske išbudavojo naują 

ligoninę. Greitosios pagelbos 
skyrius į dieną galės perleisti 
iki 800 žmonių. Ligoninėj yra 
pastatyta 700 lovų sunkiai ser
gantiems.

Iš LENINGRADO
1937 metais Leningrade bu

bo išbudavota naujų moderniš
kų gyvennamių behdrai 110,000 
keturkampių metrų įtalpos. Jų 
išbudavojimas atsiėjo 109 milio- 
nus rublių.

Tais pat metais nutiesta 36 ki
lometrai vandens rynų ir 29 ki
lometrai išmatų rynų. Buvo iš
grįsta 356,000 keturkampiai me
trai gatvių ir virš 100,000 ke
turkampių metrų šaligatvių. 
Įrengta 28 didelės naujos įvai
rių reikmenų krautuvės. Buda- 
vojamas naujas tiltas vardu 
šmito, prie kurio pereitais me
tais išleista 11,500,000 rublių 
Miestas gavo 200 naujų taksių, 
60 naujų gatvekarių ir pataisy
ta 38 kilometrai gatvekarių ke
lių. Taip Leningradas puošiasi.

DUNOJAUS BLOKAS
Šiomis dienomis Budapeš

te įvyko taip vadinamo 
“Anti-Komimistinio Pakto” 
konferencija, sušaukta italų 
užsienio ministerio Ciano 
diskusavimui “Romos Pro
tokolų”. Tai ekonominė su
tartis pritraukimui Duno
jaus Pakraščių tautų prie 
Romos — Berlyno — Tokio 
ašies. Norima blokan įtrau
kti ir Vengriją su Austrija 
sudarymui vienybes Cent- 
ralinėj Europoj—aišku, kad 
tik fašistiškos vienybės.

Pasiryžimas šio bloko su
vienyti visas maždaug pa
linkusias tautas prieš dar
bininkų tėvynę—Sovietų Są
jungą ir taip pat duoti smū
gį Francijai. ir Anglijai—ir 
paveržti mažąją Antantę — 
Rumunįją — Jugoslaviją— 
Čekoslovakiją iš francūzų 
įtakos, kuri gerai sugyvena 
su Sovietų Sąjunga. Pasiro
do, kad blokan norima gauti 
Vengriją, bet jos kaimynas 
Rumunija su Gogą prieša
kyje varžo netik žydus, bet 
ir vengrus, todėl vengrai 
gal būt atsisakys nuo uni
jos su fašistiniu bloku.

Paryžiui Pavojus
Laivyno ekspertai prane

šė valdžiai, kad jeigu nebus 
duodama daugiau pinigų

statymui naujų karo laivų, 
tai Franciją pralenks Ita
lija su didesniu ir naujes
niu laivynu.

Londonas
Rumunijos Karolius II 

pranešė paaiškindamas, kad 
terorizmo banga nesanti 
prieš žydus, kurie gyveno 
Rumunijoj prieš karą, bet 
tik prieš tuos, kurie atvyko 
gyventi ten po karui.

Jeigu taip, tai net Karo- 
diaus meilužė negalės apsi
gyventi palociuj, nes ji ten 
atvyko tik keletas metų at
gal. Bet ištikrųjų atrodo, 
kad Karolius padarė “bum 
choice” vistiek, paskirdamas 
Gogą premjeru, kuris rods 
jokios vadovybės neturėjo 
ir gal neturės Rumunijos 
ministerių kabinete. Jis įšo
ko stačiai į karštą vandenį 
—pradėdamas terorą prieš 
žydus ir tautines mažumas, 
pirmoje dienoje kaipo prem
jeras.

Karaliaus paaiškinimas 
toks, kad 250,000 žydų, iš 
Galicijos ir Ukrainos atvy
kusių, “nepageidaujami ele
mentai” Rumunijos savisto- 
vei taikai ir gerovei.

Antras Hitleris Europoje 
—jau neužilgo bus ankšta 
jiems — vietos neužteks 
Europoje.

Jos. W. Petrauskas.

Cukrinių Runkelių Augin
tojų Vargai

Šiemet kaip ir kitais me
tais cukrinių runkelių au
gintojai turėjo tuos pačius 
vargus. Cukraus fabrikas, 
būdamas p r i v e ligijuotoje, 
monopolinėj padėtyj, sauva
liavo ir skriaudė runkelių 
augintojus kai ir ankstyves
niais metais: mažino run
kelių kainas, didino runke
lių purvingumo nuošimčius, 
pardavinėjo valstiečiams ir 
runkelių augintojams cuk
raus išdirbinio atmatas už 
tokias kainas, kokios jam 
patinka. Negana to, kad 
tiesioginiai išnaudoja vals
tiečių neorganizuotumą sa
vo pelnui didinti, cukraus 
fabrikas eina ir teismo ants
tolio pareigas. Daugumas 
cukrinių runkelių augintojų 
turi skolų valdžiai bei ban
kuose, tai cukraus fabrikas 
už runkelius nemoka runke
lių augintojams, bet visus- 
pinigus užlaiko pagal jam 
pristatytus kreditorių vyk
domuosius lapus ir valstie
čiai pinigų negauna nė cen
to. . Tokia padėtis griauna 
visą jų ūkį. Cukrinių run
kelių augintojai turi gali
mybę organizuotis ir prieš 
cukraus akcyzų bendrovę iš
stoti organizuotai. Juk yra 
cukrinių runkelių augintojų 
draugija.. Reikia visiems 
runkelių augintojams į tą 
draugiją stoti ir per ją gin
ti savo ūkiškus interesus. 
Jeigu masiniai į tą draugi
ją stos runkelių augintojai, 
tai per visuotiną narių su
sirinkimą bei suvažiavimus, 
runkelių augintojai turi rū
pintis .išrinkti tokią valdy-

bą, kuri rūpintųsi runkelių 
augintojų reikalais. Be to,* 
reikia daryt išstojimus run
kelių supirkimo vietose ir 
organizuotai ginti savo rei
kalus.

Kad nesusilaukti sekančių 
metų kontraktavimo kam
panijos neorganizuotai, cuk
rinių runkelių augintojai, 
tuč tuojau turi imtis suda
ryti vietos organizacinius 
komitetus, per kuriuos/ves- 
ti pasitarimus tarp runke
lių augintojų ir viešai gin
ti savo reikalus. Reikia sta
tyti klausimą apie nario 
mokesčio draugijoj sumaži
nimą, kad ji būtų prieina
ma runkelių augintojų ma
sėms.* Apart tos draugijos, 
reikia savo interesus iškelti 
ir metiniuose cukraus ben
drovės susirinkimuose. Rei
kia reikalauti ir kovoti dėl 
cukraus atpiginimo, dėl run
kelių kainos pakėlimo, prieš 
atskaitymus ir tt.

Kl.

TARNAUTOJAI 
STREIKAVO

Kaunas.—Streikavo “Ko
dinio” saldainių fabriko 
kontoros ir krautuvės tar
nautojai: Jie reikalavo pa
didinti užmokestį. Tarnau
tojai laikėsi gerai. Buvo at
siradęs vienas streiklaužis, 
bet jį nuėmė nuo darbo.

Fabriko darbininkai ih 
darbininkės taip pat ruošė
si pasekti tarnautojų pavyz
dį ir sustreikuoti. Buvo pra
vestas pasitarimas, kuriame 
išdirbti reikalavimai. ir vie
ningai nutarta skelbt strei
ką. Ant rytojaus susirinku
sios darbininkės fabrike 
valgomajame k a m b a r yje 
taip pat kalbėjo apie reika
lą paskelbt streiką, kad bū
tų padidintas užmokestis. 
Ūpas buvo pakilęs. Bet įsi
kišo išnaudotojas. Jis pra
dėjo grąsinti ir 3 darbinin
kes, pasišaukęs į kontorą, 
atleido nuo darbo. Tada ki
tos darbininkės, vietoj vie
ningai paskelbt streiką, iš
sigando, pradėjo kalbėt, kad 
kas tai “išdavė” ruošiamą 
streiką, nors yra naivu gal
voti apie “slaptą” streiką. 
Streikas neįvyko.

Nusižudė už Paskutinį Centą
Tividale, Anglija. — Ben

jamin Half įmetė paskutinį 
savo centą į geso myterį, 
įkišo galvą į pečių, paleido 
gesą ir taip nusižudė. Jis 
buvo 64 metų amžiaus pa
vargėlis.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimai

Mano motina gauna se
natvės pensiją ir pirmiaus 
gaudavo jinai po $19.00 ant 
mėnesio, dabartės tiktai 
gauna po $10 ant mėnesio. 
Tai ar galima paj ieškoti, 
kad mokėtų pirmesnę sumą 
pinigų ir jeigu galima, tai 
kur reikia kreiptis, ir ar vi
siems vienodai moka senat
vės pensiją ar skirtingai?

Čia turiu pasakyti, kad 
jos vyras arba mano tėvas 
dar dirba ir apie kuris tai 
laikas jie pareikalavo, -kad 
jos vyras prisiųstų “Social 
Security Act Account Num
ber”. Ir jie pareiškė savo 
laiške, kad jeigu neišpildysi 
jų reikalavimo, tai jie visiš
kai sustabdys pensiją. Tokiu 
būdu ir pasiuntėm tą nu
merį. Tai dabar daįr pri
siunčia po $10. į.

Atsakymas:
Šis klausimas yra labai 

komplikuotas, surištas su 
daugeliu kitų klausimų, bū
tent, su pensiją gaunančių 
giminių darbu, su socialės 
apdraudos įstatymu, ir su. 
jūsų valstijos ypatingais pa
tvarkymais. Mat, beveik 
kiekviena valstija turi savo 
įstatymus, skirtingus nuo’ 
įstatymų kitų valstijų. Mes 
gi neturime ant rankų tų 
visų informacijų. Galėtumė
te nueiti į miesto raštinę ir 
pareikalauti informacijų 
apie savo motinos pensiją. 
Arba kreipkitės į Foreign 
Language Information Ser
vice, 222 Fourth Ave., New 
York, N. Y. Tikimės, kad ši 
įstaiga suteiks jums visas 
reikalingas informacijas. 
Galite jai rašyti lietuviškai, 
arba angliškai.
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Motinos Tragedija
(Tąsa)

Darata išėjo iš namų ir 
darbo per keliolika valgyklų, 
kė, kad darbo nėra, kad gal paskiau bus, o 
dabar nėra....

Ji grįžo į namus. Džimis žaidė koridoriuje.
—Džimi, ar nori pasivažinėti?—paklausė jo. 

Džimis pribėgo prie jos, užsilipo ant kelių ir 
apsikabino motinos kaklą.

Nekuriam laikui prabėgus jinai vežė Džimį 
vežimėlyje miesto gatvėmis. Buvo karšta die
na, bet Darata ėjo smarkiai. Išėjus už mies
to, ji patraukė plačiu dulkėtu vieškeliu. Apie 
trys mylios nuo miesto ji pasuko iš kelio, kur 
artimai tekėjo mažas upeliukas, nuavė batu
kus ir kojines, Džimis linksmai pradėjo taš
kytis po vandenį. Ji atsisėdo ant žolės...

Prabėgo apie valanda laiko. Džimis links
mai taškėsi negiliam, sriauniam ir 
vandenyje.

—Pailsai Džimi?—paklausė ji.
Džimis buvo nuilsęs.
—Pažaisk dar trupučiuką ir tada 

sim namo.
Neužilgo Džimis išėjo iš vandenio

prie motinos. Ji nuėjo jo pasitikti, pagriebė 
Džimuką ant rankų ir pasuko jo veidelį taip, 
kad jis negalėtų mątyti jos ašaromis pasriu- 
vusio veido. Ji pakėlė aukščiau ir karštai, 
karštai pabučiavo keletą sykių... Po to ji stai
giai puolė į vandenį, tvirtai jį laikydama ran
komis po savim... .

“Darata, tai sūnus! Tu turi sūnų!. .. Aš no
riu matyti savo sūnų!“—kartojosi jos minty
se malonūs žodžiai, girdėti po gimdymo.

...Ji nuvilko šlapius jo drabužius ir ap
vilko dar šiltą, negyvą kūnelį sausais. Paėmus 
jį ant rankų, nuėjo linkui vieškelio. Ilgai ji 
sėdėjo prie kelio laikydama savo Džimį ant 
rankų. Paskiau atsistojo ir nuėjo linkui mies
to, nešdama ant rankų negyvą Džimį. Pasi- 
vyjo ją važiuojantis linkui miesto trokas, sus
tojo ir paėmė ją pavėžėti iki miesto. Įvažia
vus į miestą, ji išlipo ir nuėjo tiesiog į po
licijos stotį.

leidosi j ieškoti 
Jai visur atsa-

švariam

mes ei-

ir bėgo

Policijos saržentas J. Pauli sėdėjo prie ra
šomo stalo. Jis negirdėjo, kaip Darata .įėjo.

—štai, jis,—pasakė ji tykiu, negyvu balsu.
Pauli pažiūrėjo į ją.
—Kame dalykas?
—Aš
—Kav

užmušiau jį....
tokio?
prigirdžiau jį....
dar sykį pažiūrėjo į ją, o paskiau įPauli 

vaiką.
—Kur tu tą padarei?
—Upelyj, trys mylios nuo miesto. Aš ne

galėjau išmaitinti jo... Aš maniau, kad jam 
taip bus lengviau, mirusiam.. ..

Ji išsitraukė skepetaitę ir apšluostė jo pa
mėlynavusias lūpeles.

...Jie uždarė ją į kalėjimą, apkaltindami 
pirmo laipsnio žmogžudystėj.

Dar prieš teismą, po daktarų ištyrimo pro
tinės padėties, apygardos prokuroras pareiš
kė, kad jis “pasiųstų Daratą šervud mirti 
elektros kėdėj už tokį šaltakraujišką nužudy
mą savo sūnaus.“

Tardymas priėjo prie išvados, kad ji nužu
dė savo sūnų todėl, kad atsikračius nuo berei
kalingos jai gyvybės, stovėjusios ant kelio jos 
neįstatymiškų santikių su svetimu vyru.

Sausio mėnesio 13 dieną, 1936 metais Da
rata šervud stojo prieš teisėją N. Wilson, 
Newburghe. Teismas buvo trumpas, ėmė ne
daugiau dvi valandas išaiškinti ir užbaigti tei
siamosios dalyką.

Apygardos prokuroras atidarė teismą su 
įžangine prakalba, kurioje jis kreipėsi į pri
siekusiuosius teisėjus, prašydamas juos griež
tai apsvarstyti teisiamosios bylą, “šaltai, be 
jokių atsinešimų humaniškumui bei žmoniš
kai simpatijai.“ Jis pareiškė, kad teisiamoji 
papildė prasikaltimą gerovei savo asmeniškų 
aplinkybių ir interesų, kad pašalpos biuras 
visada buvo gatavas padėti jai ir jos vyrui 
ir kad ji, papildydama prasižengimą, buvo 
pilnai sveikam prote.

Trumpa paroda buržuazinio teismo prasidė
jo.

(Pabaiga sekamo j skyriaus laidoj.)

dvasininkai šiuo atveju pasielgė 
džentelmeniškiau už anglų par
lamento lordus. Tolesnė šio su
sirinkimo eiga aprašyta anų 
laikų laikraščiuose. Taip pat ne
pamiršti tada skaityti referatai 
ir iškelti klausimai ir nutari
mai.

Noriu tik čia pabrėžti tą di
delį džiaugsmą, kurs kilo anuo
met manyje išvydus prezidiumo 
narių tarpe pirmąją, kad ir 
užsienio universiteto studentę— 
lietuvaitę, anuomet Sofiją Ky
mantaitę, dabartinę V. D. uni
versiteto lektorę Čiurlionienę. 
Sužibėjo ji tada man, kaip pir
mas spindulys, pranašaująs tė
vynei ir moterims šviesesnį ry
tojų. Ir taip mes susirinkusios, 
besidžiaugdamos pirmaisiais mo
terų kultūros ir sąmonės pabu
dimo diegais, prisidėjome prie 
tos didžiosios kovos, kuri sky
nė kelią visai tautai ir mums 
moterims drauge į visišką sa
varankiškumą ir laisvę.

Baigdama, kreipiuos į tautie
tes, primindama, kad nė trum
pai valandai neturime užmiršti, 
kad moterų teisių sulyginimas, 
tai ne atleidimas nuo pareigų, 
bet tai užtraukimas dar dides
nių ir atsakomingesnių.

Ypač turėkime omeny, kad 
mūsų bemokslės sodietės davė 
tautai Basanavičių, Šliūpą, Ku
dirką, Baranauską, Maironį ir 
visą eilę kitų tautos karžygių.

Iškėlusi čia gerbtinas moti
nas, negaliu nepaminėti gre
ta jų ir tėvų. Juk tik ben
drai sukurtame ir uoliai 
tamame šeimos židinyje 
ir tegali augti ir bręsti 
tautos sūnūs ir dukros.

Laukiame dabar, kada mūsų 
inteligentės ir inteligentai to
kiais nuopelnais pradžiugins 
tautiečius ir patarnaus Motinai 
Tėvynei!

“Laisvės“ skaitytojai paste
bėjo, kad pastarajame “Lais
vės“ vajuje gražiai pasižymėjo 
d. K. Žukauskienė. Jinai baigė 
vajų su ketvirta dovana, pada
riusi 2046 punktus.

penkiasdešimčių metų atsilikęs 
nuo savo brolių Lietuvoje.“

Reikia pripažinti, kad demo
kratiniai auklėti Amerikos lie
tuviai šalinasi nuo smetoninin- 
kų ir dėlto smetonininkai juos 
niekina. Bet už tai iš Amerikos 
lietuvių iškyla daug gabių ir 
pasišventusių darbuotojų “Lais
vei“, kuri gina darbo žmonių 
reikalus ir yra karščiausia pa
žangos ir demokratijos skelbė
ja. M-tė.

Binghamton, N. Y.

kurie ir draugai .vyrai. gelbėjo 
išdalinti. • . - '

Ateinantis susirinkimas bus 
pas d. Oną Mikalojūnįenę, mū
sų skyriaus iždininkę, 47 Hazel 
St., vasario 4. Draugė Ona No- 
reikienė duos gerų patarimų 
apie sveikatos užlaikymą. Daly
vaukime skaitlingai.

Po susirinkimo d. A. Žemai
tienė vaišino saldžiu vynu ir 
sausainiais. Už tai ačiū jai.

Didelis ačiū visoms toms 
draugėms, kurios davė savo na
mus susirinkimams laikyti. Per 
daugiau metus laiko Moterų 
Skyriui jos sutaupė kelioliką 
dolerių.

Mot. Skyriaus Koresp.,
J. K. Navalinskienė.

sbrgs- 
galėjo 
kilnūs

G. Petkevičaitės Atsiminimai, Pasakyti 
Jubilėjiniame Liet. Mot. Suvažiavime

Nedaugeliui Lietuvos moterų 
judėjimo veteranių teko daly
vauti gruodžio mėnesį įvyku
siame Lietuvoj taip vadinama
me Jubilėjiniame Lietuvių Mo
terų Suvažiavime. Viena iš jų 
buvo Gabrielė Petkevičaitė. Ir 
jinai, kaip matysime vėliau iš 
“Lietuvos žinių“ koresponden
to aprašymo, veik nieko nekal
bėjo apie šių dienų moterų rei
kalus, bet turėjo tenkintis vaiz
džių apibūdinimu Pirmojo Lie
tuvių Moterų Suvažiavimo suju
dimo prieš dvasiškiją, norėju
sią pilnai pasiglemžti suvažia
vimo vadeles į savo rankas, 
kaip kad daro dvasiškija Ame- 

^rikos lietuvių katalikių suvažia- 
^'vimuose.

su-

da-
Ju-

Beje, kalbėdama apie seno
vę, Petkevičaitė atidavė kredi
tą moterims sodietėms ir parei
kalavo iš šių dienų inteligen
čių prilygti anoms. Kažin kodėl 
Petkevičaitė savo kalboj nepri
siminė apie šių dienų motinas 
sodietes, išauklėjusias didvy
rius, kuriais perpildyti Smeto
nos fašistinės valdžios kalėji
mai. Nejaugi ji nematytų? O 
gal susilaikė dėl esamo slogu
čio, prie kurio kiekvienas drą
sesnis žodis reikštų viso ko pa
baigą, nežiūrint asmens didelių 
atsižymėjimų savo tautai.

Petkevičaitės įspūdžiai 
Pirmojo Lietuvių Moterų Su
važiavimo įdomūs ir dėlto juos 
paduodu ištisai, kaip aprašyta 
“L. ž.” korespondento:

G. Petkevičaitės (pirm, lie
tuvių moterų suvažiavimo pir
mininkės) žodžiai buvo sutikti 
širdingomis, ilgai trukusiomis 
ovacijomis.

Pirmiausia laikau savo malo
nia pareiga nuoširdžiai padėko
ti Gerbiamai Moterų tarybai, 
kad teisėsi prisiminti ir man
priminti čia prieš 30 metų įvy-paniekinimą ir tik nesenai ėmėterims. Trumpai tariant, mūsų

kusi Moterų suvažiavimą, 
šauktą mūsų dvasiškijos.

Dėkoju ir už pakvietimą 
lyvauti šiame pavadintame
biliejiniame Moterų sąskrydy, 
nes šį pakvietimą laikau sau už 
garbę.

Neįstengčiau tačiau ta garbe 
pilnai džiaugtis, neprisiminus 
visai tėvynei, o ypatingai man 
brangios žemaitės. Jei ne jos 
energija, anų metų Moterų su
važiavimo mano akys nebūtų re
gėjusios.

Veik per dvejus metus, t. y. 
nuo 1905 m. rudens esu buvu
si tada sunkios ligos prirakinta 
prie lovos ir tik 1907 m. žemai
tei nepasitraukiant, tikrai mo
tiniškai globojama ir slaugoma, 
ėmiau taisytis ir vasaros metu 
jau vaikštinėti.

Ir tada tik žemaitei pasisekė 
iš mano tėvo išprašyti man 
leidimą keliauti į Kauną po jos 
globa. Geroji, net 
tu neužmiršdavo 
siūlyti.

Nuvykusios ir
apie susirinkimo eigą, nuėjome 
abi drauge paskirtu laiku. Ku
nigai, susirinkimo šeimininkai, 
paaiškino man, kad pasakius 
prakalbą, turėsiu atidaryti po
sėdį, siūlydama į prezidiumo 
pirmininką — kunigą O. Ėjau 
atlikti savo pareigos rimtai nu
sistačiusi pildyti suvažiavimo 
šeimininkų įsakymą.

Įžengus į susirinkimo salę, 
užstojo man kelią dvi jaunos 
estės, aiškindamos, kad jos at
vykusios pažiūrėti, kaip tvar
kosi Lietuvos moterys savo tė
vynėje.

Tie keli kitataučių ištarti žo
džiai sukėlė mano sieloje audrą. 
Prisiminiau, kiek amžių viso 
pasaulio moterys kentėjusios

posėdžių me- 
man vaistų

sužinojusios

klausi-
— Gi jnes, lietuvės, ar 

savo pa- 
greitumu 

moterų 
sulygini-

jose busti supratimas, kad ir 
jos žmonės.

Tardama į susirinkimą įžan
gos žodžius, džiaugiuos, turėda
ma juos parašytus, nes mintys 
ir jausmai nesulaikomai blaš
kėsi po platų pasaulį, prie bun
dančių ir jau pabudusių mote
rų, kurios stengdamosios nusi
kratyti savo pažeminimo, jau 
kovoja už teisių sulyginimą.. . 
Ir ėmė mane smaugti 
mas>:
dar ilgai merdėsime 
žeminime?!... žaibo 
pasivaidino Anglijos 
kovų vaizdai už teisių
mą. Pradžioje stipresnių balsų 
moterėlės įšokdavo ten į parla
mentą, į posėdžius ir peršauk- 
damos vyrų balsus, reikalavo 
sau teisių. Anglijos lordai tuo 
atveju nesivaržydavo. Pašauk
davo tarnus ir įsakydavo išvesti 
triukšmaujančias. Nenurimo ta
čiau anglės. Jos nesiliovė kovo
jusios. Pasirūpino apsišarvuoti 
automatiškai uždaromis plieno 
juostomis, prie kurių pritvir
tindavo dar antrą automatą, 
kuriuo prisirakindavo prie sta
lo arba grotų. Kol būdavo su
rastas tam tikras amatininkas, 
sugebąs kalbėtoją atitraukti 
nuo prisirakinimo, tekdavo po
sėdžiaujantiems parlamento po
nams nemaža priekaištų išklau
syti.

Betardama tuomet savo pra
kalbos žodžius, nutariau nenu
sileisti anglėms jų pasiryžime.

—Jei mane ir išmes dabar iš 
susirinkimo, nebus man gėdos, 
—galvojau, ramindama save, 
ir baigus prakalbą, pasisten
giau ramiu, tvirtu balsu ištarti 
į susirinkusius:

—Prašau 
ninke...

Iš karto 
rinkusiųjų
smarkus nepasitenkinimo bruz
dėjimas, tačiau tokia vėtra tvė
rė neperilgai. Paūžę, pasmarka- 
vę, pasitraukė dvasininkai, ko
vos lauką užleisdami mums mo-

rinkti mane pirmi-

suūžė gausiai susi- 
dvasininkų tarpe

Odos Pagražinimai
Keli žodžiai apie plaukų 

panaikinimą nuo odos. Yra 
daug moterų, kurios darytų 
viską, kad tik galėt prašalinti 
plaukus nuo odos, ' ypač ku
rioms tie negeistini plaukai at
siranda ant veido. Su tuomi 
reikia labai apsižiūrėti ir ša
lintis nuo chemiškų prepara
tų, kadangi odos specialistai 
sako, jog bile kokis chemiškas 
preparatas, kuris gali išnai
kinti plaukų šaknis, tai daug 
gali ir pakenkia ir odos audi- 
nėliams. Sakoma, jog viena iš 
geriausių metodų panaikinti 
plaukus nuo odos, tai yra elc- 
trolysis-elektra. Bet čia jau 
reikalinga tam darbui gero 
patyrusio specialisto, nes ki
taip galima odą sugadinti.

Turint perdaug plaukų ant 
veido arba rankų reikėtų pir
miausia pasitarti su patyrusiu 
gydytoju, kadangi perdidelis 

! plaukų augimas ant veido ir 
rankų priklauso nuo tam tikrų 
vidujinių liaukų. Gydytojas 
apžiūrėjęs, jei suras, jog vidu
jinės liaukos perdaug aktyvės, 
tai jis gal galės sureguliuoti su 
tam tikrai vaistais ir tuomet 
nereikės jieškot pavojingų 
priemonių tam tikslui. z

Akys — labai svarbus kūno 
organas, todėl turime jas ge
rai ir prižiūrėti. Daug mergi
nų bei moterų savo akių blak
stienas aptepa tam tikrais da
žais, kad atrodytų akys gra
žesnės. Taipgi dar lašinama 
tam tikri lašai į akis, kad akys 
atrodytų skaistesnės, gražes
nės. Su tuomi irgi reikalinga 
apsižiūrėti, kadangi tuo būdu 
galima akys sugadint, prarast 
regėjimą.

Akių specialistai sako, kad 
prasta šviesa akims kenkia, 
pavyzdžiui, kada skaitai ar 
dirbi apytamsėj vietoj, kur 
reikia dėti didelių pastangų iš 
akių pusės. Paprastai akys 
tuomet pasidaro ne tokios 
skaisčios, gražios, dažnai pa-

Katarina Žukauskiene, 
iš Newark, N. J.

štai iš kur ėmėsi mūsų darb
ščioji Katarina!

Jinai gimus Scrantone, viena
me iš stambiųjų Pennsylvanijos 
angliakasyklų centrų, kur ir 
šiandieną dar gyvena tūkstan
čiai lietuvių. Katrytė Stadelnin- 
kaitė, dabartinė Žukauskienė, 
ankstyboje jaunystėje buvo vei
kli katalikė, dainavo lietuvių 
parapijos chore, vadovaujamam 
Sodeikos. Tūlą laiką jai prisi
ėjo dirbti ir Clark St. šilkinėj 
ir buvo pradėjus dalyvaut tuo 
laiku tveriamoj unijoj, kurią 
'apleido ištekėjus ir patapus šei
mininke ir motina.

Už savo susipažinimą su 
“Laisve“ ir atėjimą į revoliuci
nių darbininkų judėjimą drau
gė Žukauskienė atiduoda kredi
tą savo vyrui Jurgiui, su ku
riuo dar visai nesenai minėjo 
20-tąją sukaktį vedybinio gy
venimo.

Per tą visą laikotarpį d. Žu
kauskienė gyvena Newarke ar
ba jo priemiestyje E. Orange, 
N. J. Priklauso Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijoj, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijime ir Sietyno Chore, 
kuriamo jinai pirmininkauja 
per eilę metų. Ji chore ne viena 
iš šeimynos, greta jos dainuoja 
ir veikliai dalyvauja duktė Li
lija ir sūnus Robertas. Lilija 
veikli ii’ LDS Jaunimo kuopoj.

Draugė Žukauskienė pri
klausė buvusioj moterų organi
zacijoj—LDSA ir atkartotinai 
yra buvus tos kuopos valdyboj.

Kiek jinai dalyvavus įvairio
se organizacijų parengimų ko
misijose, tai kažin ar kas besu- 
skaitliuotų ir ji pati vargiai be- 
atsimena, tik žinia vienas, kad 
ją matysi visada su kokiomis 
nors pareigomis.

Taigi, ši mainų duktė, taip 
kaip ir daugelis kitų aukštadva- 
sių Amerikoj gimusių ir augu
sių lietuvių jaunuolių ir jau 
išauklėjusių savus jaunuolius, 
apšvietos platinime ir abelnam 
darbe visuomenės gerovei turi 
nepaprasto pasišventimo ir su
manumo. Nestebėtina, kad iš už 
vandenyno atvykusieji lietuviai 
darbininkai, turėdami savo tar
pe tokių puikių Amerikoj augu
sių lietuvių, aną syk smagiai 
nusikvatojo iš Tysliavos, kuo
met pastarasis smetonininkų 
“Vienybėje“ nuporino:

“Deja, Amerikos lietuvių jau
nimas ne tik atsilikęs nuo šių 
dienų Lietuvos jaunimo, bet, 
reikia abejoti, ar jis kada nors 
jį galės pasivyti. Ne tik minti
jimo, bet ir darbo atžvilgiu 
Amerikos lietuvių jaunimas

Iš ALDLD 20 Kp. Moterų 
Skyriaus Susirinkimo

Susirinkimas buvo 7 sausio, 
pas d. A. Žemaitienę. Narių at
silankė ne perdaugiausiai. Mat, 
tą patį vakarą buvo S LA 50-tos 
kuopos parengimas, tai kaip 
kurios mūsų narės ten dalyva
vo. O kitos draugės dėl ligos ne
galėjo dalyvauti. Mūsų gerbia
ma sekretorė d. M. Kulbienė 
sunkiai apsirgo “gripu.“ Jau il
gas laikas serga K. Juozapai- 
tienė. Taipgi nauja narė N. 
Simonaitienė apsirgo; tik mo
kesčius užsimokėjo, pati negalė
jo dalyvauti. Mes linkime vi
soms greito pasveikimo.

Išduoti raportai visokių ko
misijų. “Laisvės“ vajaus komi
sija raportavo, kiek gauta skai
tytojų per Moterų Skyriaus na
res: 2 nauji skaitytojai per d. 
M. žvirblienę, d. A. Maldaikie- 
nė gavo 1, o kitus du atnauji
no. O. Girnienė ir J. K. Na- 
valinskienė atnaujino bent ke
lis. Viso padaryta virš trys 
šimtai punktų. Moterų Skyrius 
taria širdingiausį ačiū “Lais
vės“ skaitytojams, kurie užsi
rašė ir atsinaujino per virš mi
nėtą komisiją.

Kalbėta apie Lenino mirties 
sukaktuvių minėjimą, kurio di
delės iškilmės įvyks 21 sausio, 
Lietuvių Svetainėj. Kviečiame 
visus dalyvauti minėjime Le
nino, to didelio pasaulinės dar
bo klasės vado. Jo mirties su
kaktuves minės viso pasaulio 
darbininkija. Ir mes, bingham- 
toniečiai, dalyvaukime ko skait
lingiausiai 21 sausio, Lietuvių 
Svetainėj. Tos iškilmės yra ren
giamos Komunistų Partijos.

Nutarta prisidėti prie apvaik- 
ščioj.imo Tarptautinės Moterų 
Darbininkių Dienos, kuri įvyks 
apie 8-tą kovo, ir išrinkta ko
misija.

Delegatė į Bendrą Frontą, J. 
K. N., užkvietė dalyvauti vaka
re, kuris yra rengiamas per 
Am. Lietuvių Kongreso vietinį 
skyrių paminėjimui 20 metų 
Lietuvos nepriklausomybės, va
sario 12, Lietuvių Svetainėj. 
Virš minėtam parengimui tikie- 
tai yra jau platinami, įsigy
kite juos.

Naujų metų parengimas ge
rai pasisekė. Draugės raporta
vo, kad pelno liko $9.67. Sky
rius širdingiausiai dėkoja rė
mėjams ir simpatizatoriams.

Nutarta kviesti bendrą ALD 
LD kuopą sulošti teatrą ben
drai su Moterų Skyrium į.

Komisija-raportavo kas link 
išleidimo anglų kalboje lapelių 
“Boikotuokime Japonijos pre
kes.“ Lapelius parašė O. Gir- 
niehė, išvertė anglų kalbon ga
bi jaunuolė O. Mikalojūnaitė. 
Išdalinta 3,000 tų lapelių per 
Moterų Skyriaus nares, kaip

Allahabad, India.—7 žmo
nės užmušti per dviejų trau
kinių susikūlimą.

So. Boston, Mass.

raudonavusios. Sakoma, gera 
šviesa padaro akis gražiomis 
ir gyvomis, ir veidas taip grei
tai -nesiraukšlės. Taipgi akių 
specialistai sako, kad daug 
žmonių atsigulę ant pečių 
knygą bei laikraštį skaito, o 
toks netinkamas skaitymas la
bai akis nuvargina ir gadina, 
tad tokio skaitymo reikalinga 
vengti. M. Baltulioniute.

ALDLD 2-ros kuopos mote
rų metinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 19 d., 8 vai. 
vakaro, 376 Broadway.

šiame susirinkime senoji 
valdyba išduos raportą iš per
eitų metų veikimo. Taipgi tu
rėsime apkalbėti daug naujų 
klausimų, kad šiais metais- ga
lėtume dar daugiau nuveikti. 
Turėsim ir pamarginimų, todėl 
visos dalyvaukite. Atsiveskite ir 
naujų narių.*

Org. H. T.

Hankow. — Apginkluota 
dar 30,000 chinų darbinin
kų karui pijtoš japonus.

Daktarės modos Šliupaitės 
Ir J. Bondžinskaitės 
Prakalbos Pavyko

Brooklyniečių moterų rengtos 
prakalbos apie Sovietų Sąjun
gos moterų ir vaikų padėtį, 
taipgi prelekcija apie sveikatą 
gerai pavyko. Mūs žymių pre
legenčių kalbas išgirsti susi
rinko arti pusantro šimto mo
terų, apypilnė Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo Salė. Laike pra
kalbos ir prelekcijos viešpata
vusi tyla rodė, kad moterys la
bai domėjosi, kaip vienu, taip 
kitu klausimu, nes, ištiesų, abu * 
labai svarbūs. > (

J. Bondžinskaitė, mūsų kuo
pos narė, kalbėjo apie tai, kaip \ 
Sovietų valdžia žiūri į šeimyni
nius santikius, kaip rūpinasi 
motinomis nėštume ir gimdymo 
laiku, taipgi jų atsilsiu ir ger
būviu po gimdymo. Kaip aprū
pinama vaikai ir kokias puikias 

•galimybes jie turi siekti sau "
i pageidaujamo mokslo, kaip ga
būs Vaikai gali tapti genijais 
savo srityje, nes valdžia aprū
pina ne vien tik tokius vaikus, 
bet ir jų tėvus.

Gavus progos, ypač didesnė
se kolonijose, reikėtų J. Bon- 
džinskaitei surengti daugiau 
tokių prakalbų. Be abejo, aky
vos chicagietės, clevelandietės, 
detroitietės ir kitos tatai pada
rys.

Daktarė Aldona šliupaitė, 
garsaus Dr. šliupo duktė, davė 
labai naudingų patarimų, kaip 
pažinti laikotarpį, vadinamą gy
venimo permaina, kaip juo už
silaikyti, kad lengviau pergy
venti ir laimingai sulaukti se
natvės. Kas liečia gražumą iš
vaizdos ir pasilaikymą jaunes
nėmis,^ d-rė šliūpaitė pastebė
jo, kad moterims pasilaikyti 
jaunesnėmis, graikštesnėmis pa
deda įdomus gyvenimas. Gi to
kiu gali būti tik tikslus, pla
ningas, apšvietą mylinčios ir 
visuomenės labu suinteresuotos 
moteriškės gyvenimas.

Ūmai perbėgau mintimis ei
lę man žinomų moterų ir turė
jau pripažinti, jog tos, kurios, 
apart rūpesties ir darbo dėl 
kasdieninės duonos ir pasilsio, 
turi kitų tikslų, yra idealistės, 
ištiesų nepasiduoda metams. 
Reiškia, įdomavimasis visuome
niškais dalykais ir atlikto nau
dingo darbo džiaugsmas padeda 
palaikyt jaunatvę.

Kuopa dėkinga daktarei už 
gražią ir labai pageidautą pre- 
lekciją. Jinai jau ne pirmu kar
tu mums patarnauja. ,

Vakarui pirmininkavo S. Pet
kienė. Parduota literatūros ir 
gauta pasižadėjimų atsilankyti 
į kuopos susirinkimą, kuris bus 
ryt vakarą, ketvirtadienį, 20 
sausio, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Centralinę mokestį mokan
čios narės šiame susirinkime 
gaus naują knygą “Kelias Į 
Naują Gyvenimą,“ kurią para
šė A. Bimba. Į susirinkimą 
kviečiamos ne tik narės, bet ' 
kiekviena moteris, kuri žingei- \ 
dauja moterų veikimu.

K-te,
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Petrelis-kuprelis
(Tąsa)

. Gavus tokį ją pajuokiantį policijos vir
šininko ultimatumą, panelė A. Rossiūtė 
kuo ne eksplodavo iš piktumo. Dabar jos 
visa neapykanta vyrams, pavydas gra
žioms moterims ir pyktis ant viso svieto 
sugriuvo ant nelaimingojo Petrelio gal
vos. Ji nusitarė jam keršyti. Jos įšėli- 
mas buvo toks beribis, kad staigus nu
žudymas Petrelio jai atrodė net peršvel- 
ni jam bausmė. Todėl ji, uždarius savo 
žvėrinčių ir nusipirkus asito, slampinėjo 
miesto gatvėmis, landžiojo nei šmėkla po 
visokius užkampius, kad tik sutikus 
Petrelį ir išplikinus jam akis.

Petreliui ant laimės, o jai ant nelaimės, 
tikslas nebuvo atsiekta. Nusibodus gat
vėmis slankioti, o atsiminus, kuriame 
mieste ji augo, Rossiūtė išvažiavo tą 
miestą aplankyti. Ten jai nuvykus, o ne
turint jokio pažįstamo ar giminės, prisi
ėjo apsistoti paprastam viešbuty j ir die
na iš dienos, tarsi pašautai varnai, gogli- 
nėti miesto gatvėmis, tartum savo jau
nystės ar parduotos doros bejieškant ir 
nerandant sau vietos.

Vieną dieną ji eidama pro bažnyčią ir 
žvilgterėjus į ją, lig per sapną pradėjo 
prisiminti, kad tai ta pati bažnyčia, į 
kurią jos motinėlė ją atvesdavo. Ji susto
jo, užsimąstė ir kiek pagalvojus, paskra
jojus mintimis po tolimą praeitį, atsimi
nė, kad ji buvo katalikė, tikinti į dievą, 
į pomirtinį gyvenimą ir kad šitoj bažny
čioj, būryj kitų, kaip gulbes baltų drau
gių, priėmė pirmą komuniją.

Šalia bažnyčios, kaip paprastai esa
ma, stovėjo ir klebonija. Ji lig nenoroms, 
bet kokio tai vidujinio jausmo gundoma, 
be jokio iš kalno sugalvoto plano, priė
jo prie klebonijos durų ir paspaudė myg
tuką. Duris atidarė pusamže, gražiai at
rodanti, gerai nusiteikusi moteriškaite ir 
pasiteiravo:

“Su kokiu reikalu, tamsta?”
“Noriu pasikalbėti su kunigu,” pati sa

vo žodžių negirdėdama, atsakė ir pridū
rė: “Ar galima?”

“Taip. Prašau į vidų.”
Moteriškaitė įleido viešnią į koridorių, 

tyliai pabeldė į šonines duris ir švelniu 
balseliu paklausė: “Moteris nori su kuni
gu pasikalbėti, ar galima?”

“Prašau”, atsiliepė storas, lig per prie
vartą iš gerklės ištrauktas balsas.

Kada viešnia įėjo į kambarį, pusamžis 
kunigas sėdėjo prie stalo su atvožta 
prieš save knyga. Jis, nepakeldamas akių 
į viešnią, užvožė knygą, persižegnojo, 
paėmė ten pąt stovintį nukryžiavotąjį, 
pabučiavo ir perleidęs per savo akis nuo 
galvos iki kojų dar vis prie durų tebe
stovinčių viešnią, abejingai paklausė:

“Su kokiu reikalu?”
“Noriu su tamsta pasikalbėti.”
“Su tamsta?... Aš tamstai—Tamsta!?

Sakyk greičiau, ko reikia?”
Panelė Ross užkaito ir sumišo... Su

mišo taip, kad visai užmiršo, ko atėjo. 
Ji nuleido akis žemyn ir abiejų rankų 
pirštais pradėjo lamdyti piniginį krep
šelį. Paskui nei tai sau, nei tai kunigui I 
beprasmiai sušnibždėjo:

“Taigi.”
“Taigi, ką?” Jau švelnesniu balsu pa

klausė kunigas.
“Aš atėjau atkeršyti!” atsiminus Pet

relį riktelėjo ji.
“Atkeršyti!” šūktelėjo kunigas ir pri

tūpęs už stalo paklausė: “Už ką?”
“Aš turiu atkeršyti! Atkeršyti!... Ma

no paniekinimas, šaukiasi keršto!”
> Taip šaukdama, atkišo išskėstus ran
kų pirštus į priekį ir puolė stalo link. Ku
nigas pašoko nuo krėslo, nusitvėrė ran
komis už stalo krašto, paspogino akis, 
įtraukė į plaučius oro ir išsižiojo, kad 
visa gerkle surikus. Bet tuo tarpu viešnia 
sudribo prie stalo stovinčiam krėsle, ap
sikniaubė ant stalo ir pradėjo verkti.

Tuo tarpu kunigas, stypčiodamas ant 
galų pirštų, didelius žingsnius matuoda
mas, atsidūrė tarpduryj ir viena ranka 
laikydamas už durų suktuko, antra už 
adverijos, rūsčiai paklausė: “Arba sa
kyk, ko nori, arba išeik! O jei ne, policiją 
pašauksiu!”

Viešnia ištiesė rankas ton linkmėn, 
kur sėdėjo kunigas ir norėjo ką tai sa
kyti. Bet pamačius, kad kunigo ten nė-
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ra, nuleido rankas ir akimis pradėjo 
klaidžioti po kambarį. O kada jos akys 
užkliuvo už tarpduryj stovinčio kunigo, 
jinai maldaujančiai prabilo:

“Gelbėk mane, ba sudurnavosiu! Su
pranti, tamsta? Sudurnavosiu!”

“Tai ir sakyk, ko nori? Aš senai jau to 
laukiu.”

Viešnia negyvomis savo akimis pažvel
gė tiesiai į kunigo akis. Paskui žvilgte
rėjo j krėslą, ant kurio kunigas sėdėjo ir 
nei žodžio netardama,, tik pavargusios 
rankos gestu davė ženklą, kad kunigas 
vėl ten atsisėstų.

Kunigas, palikęs duris atviras kiek tik 
galima, tarsi prievartą ko tai iš užpaka
lio stumiamas, atėjo'įiy atsisėdo į krėslą. 
Čia ji pasakė kunigui^kad nori atkeršyti 
žmogui, kuris ją įžeidė, paniekino,
griovė jos pasibrėžtą tikslą, prismaugė, 
sulamdė ir padarė ją tokia nelaiminga, 
niekam neverta, kad visas svietas dabar 
iš jos nelaimės tik juokus krečia. Tai 
pareiškus, sukando dantis, paspogino 
akis, išskėtė rankų pirštus ir drebindama 
juos ore dabaigė:

“Aš keršysiu, kol atkeršysiu! Keršy
siu ir grabe gulėdama!”

“Nerūstauk, tamsta,” švelniai pradėjo 
kunigas. “Žmogus bekeršydamas kitam 
gali nusidėti dievui. Juk šventam rašte 
aiškiai yra pasakyta:. ‘Neteisk kito, nes 
pats būsi nuteistas. Kas kerštu užrūsti
na dievą, tam kerštu bus atmokėta.’

“Prašyk dievo,” tęsė jis, “užpirk mi
šias šventas, paaukauk dievui ant garbės 
ir dievas žinos, kaip tokį nubausti/”

Kunigas padarė pauzą, o viešnia atsi
darė savo piniginę, patiesė ant stalo tris 
dvidešimtines ir, pastūmėjus kunigo link, 
dadėjo: “Lai būnie ir ant mišių ir dievui 
ant garbės. Lai dievas atsiunčia perkūną 
ir jį gyvą į pragarą nutrenkia!”

Kunigas pamatęs, kad jos krepšelis 
pritvinkęs daugskaitėmis banknotomis, 
sumanė timptelėti dar bent vieną spenelį 
ir, sušvelnijęs balsą kiek tik gali, įtiki
nančiai pradėjo:

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS

DĖDEI ŠAMUI

Kaip didi milionieriai,. 
Fabrikantai, taip biznieriai— 
Visi stveriasi už kniuto, 
Sako: “Samas jau pasiuto!”

Tik mažiuks “propertininkas,” 
Prastos lūšnos savininkas 
Kenčia net kramtydams lūpas, 
Po taksų našta suklupęs.

Fabrikantai jau ne baikoms 
Skelbia karą sėdoms streikoms: 
Dėdė, su velnio ragais, 
Juos jau darąs ubagais.

Jie, mat, sunkų ginklą turi, 
Sėdoms spaudžia iš jo sūrį; 
Žino, kad nebus tų baikų,— 
Niekas nelaužys tokių streikų.* 

Vieni rojuje Bermudo 
Savo nuobodulį žudo, 
Kiti vėl kur nors nuklydo, 
Iš pertekliaus save gydo.

Dėdei Šamui dėl “ugadų”
Į panosę špygom bado;
Ne tik už akių kariauna,
Bet į barzdą tiesiai spjauna. 

Tik nuo vargšo darbininko,— 
Visų bėdų savininko,— 
Jau ir plaukus saujom rauna, 
Vis didesnę naštą krauna.

Miestas nuvelka jo švarką, 
Valstija—batus, šalbėrką;
Dėdė Samas pražiodys, ’ 
Aukso dantis išbadys.

Tuomet tu, kaip tas tilvikas, 
Ne tik laisvas, bet ir plikas 
(Aziatas ar europietis) 
Lieki šios šalies pilietis.

Tada drąsiai, be vainos, 
Eik ir stok iš kakinos . . . 
O kaip kakinos sulauksi,— 
Buizos kaušą ir tu gausi-

Servas Vincas.

Sausio 4 d. įvyko pirmas 
šių metų Sūnų ir Dukterų 
Draugijos susirinkimas. Tame 
susirinkime buvo išduota ra
portai iš pereitų metų drau
gijos veikimo. Iš raportų pa
aiškėjo, kad ši mūsų draugi
ja žygiuoja tvirtu ir geru ke
liu kaip finansiniai, taip ir po
litiniai. Pašelpoms išmokėjo 
bėgyje pereitų metų $2,426.- 
74; posmertinių — $600.00 ir 
paskolų—$1,500.00.

Ši draugija priklauso prie 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo jau per keliolika 
metų, užsimokėdama $12 me
tinės mokesties.

Ši draugija veikia visuose 
svarbesniuose mūsų darbuose. 
Nesenai Bostone įvykusioj 
Lietuvos demokratijai ginti 
konferencijoj turėjo savo du 
delegatus. Dar vienas žymė
tinas dalykas. Viena labda
rybės draugija buvo atsikrei
pusi su prašymu aukų našlai
čiams, kad pagelbėjus jiems 
Kalėdų proga. Mūsų draugi
ja iš iždo paskyrė $5, o dar 
$5.60 nariai suaukavo ant vie
tos, kas sudarė viso $10.60.

Ši draugija susideda iš ge
rų Lietuvos sūnų ir dukterų, 
kas duoda malonumą prie jos 
priklausyti.

Draugija turi nemažai tur
to. Banke turi $8,798.21; į 
Lietuvių Svetainę yra įdėjusi 
$2,100; turime kliubą, kuris 
pereitais metais davė pelno 
$3,645.17; turime Olympia 
Parką vertės $30,000. Tai tiek 
apie* turtą.

Komitetas ir direktoriai bu
vo ir yra iš darbščių ir teisin
gų žmonių.

Bet štai tūlas Vargo Sūnus 
“Keleivyj” šios draugijos vei
kėjus ir komitetą įtaria ne
veiklume ir vadina “miegan
čiu komitetu.” Matomai tas 
“Vargo Sūnus” sprendžia ki
tus žmones pagal save: jeigu 
jis miega, tai jau jam atro
do, kad ir kiti taip daro. 
Pats nieko konstruktyvio ne
dirbdamas, tuom pačiu sykiu 
bando kitus kandžioti.

Nors tas slapukas “Kelei
vyj” ir kandžioja draugijos 
komitetą, bet ten pat pripa- 
žysta, kad pati draugija esanti 
gera. Aš manau, kad “Lais
vės” skaitytojams bus aišku, 
kuomet jie paims “Keleivio” 
korespondenciją ir palygins 
ją su mano aukščiau pažymė
tais faktais.

Šiuomi pranešu, kad nariai, 
kurie gyvenate už miesto ribų, 
turite užsimokėt metines duo
kles už visus metus ir gauti 
pasportą. Pinigus priduokite 
ar prisiųskite man, kaipo mi
nėtos draugijos sekretoriui.

Taipgi noriu priminti, kad 
mūsų draugijos metinis balius 
įvyks vasario 19 diena. Nariai 
visi turės užsimokėti už tikie- 
tą, išskiriant tuos, kurie turi 
pasus.

L. S. ir D. Br. Dr-tės 
Sekretorius,

J. J. Bakšys.
35 Seymour St., 
Worcester, Mass.

Mass. Bendro Fronto 
Darbuotojams

Visi, kurie turite Amerikos 
Lietuvių Kongreso peticijų 
blankas rinkimui parašų, rei
kalaujančių iš Lietuvos val
džios amnestijos Lietuvos po
litiniams kaliniams, kiek para
šų turite surinkę—siųskite jas 
Bostono Apskričio Komiteto 
Pirmin. S. Michelsonui, 253 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Arba tiesiai Centro Sekretoriui 
L. Jonikui, 3150 So. Halsted 
St., Chicago, 111., tuos parašus 
jau laikas bus išsiųsti į Lietu
va.

Tad būkite geri, pasiskubin
kite ir neatidėliokite!

Bostono Apskr. Kom.
Kast. S. Z avis.

Kliubo Metinis Susirinkimas 
Ir Auka Ispanijos 

Našlaičiams
Sausio 14 d. įvyko L. A. P. 

Kliubo metinis susirinkimas 
Kąsniočių svetainėj. Susirin
kimas buvo gana skaitlingas 
nariais ir turiningas tarimais. 
Iš komiteto raporto paaiškė
jo, kad .per pereitus metus 
tarpe komiteto ir narių buvo 
pavyzdingas susiklausymas ir 
visi bendrai dirbo dėl kliubo 
gerovės ir, ačiū tam, kliubas 
dvigubai paaugo narių skai
čium, taip pat ir pinigiškai. 
Sykiu pakilo ir kliubo veiki
mas. Buvo atlaikyta 12 susi
rinkimų ir beveik visi buvo 
konstruktyvūs — geri naujais 
sumanymais dėl kliubo gero
vės. Buvo surengta ketverios 
diskusijos bėgančiais gyveni
mo klausimais ir visa eilė 
svarbių klausimų buvo apkal
bėta; kaip nariams, taip ir 
pašaliniams suteikė 
nojimo.

Kliubas turėjo 3 
mus, kurie pavyko 
ko gražaus pelno.

Visuomenės reikalams išau- 
kauta arti $15; iš jų $5 Ispa
nijos našlaičiams. Taipgi bu
vo pasiųsta visa eilė rezoliu
cijų, kaip tai: užgyrimo re
zoliucija Rooseveltui kaslink 
aprubežiąvimo galios šalies 
aukščiausiam teismui; rezo
liucija prieš persekiojimą čia- 
gimių ir ateivių darbininkų; 
rezoliucija Nassau County 
Relief administratoriui prieš 
išmetimą iš stubos kliubo be
darbio nario, piliečio A. Chel- 
kio.

Taipgi svarbu pažymėti, kad 
kliubas palaiko tam tikras 
nuolatines komisijas, kurios 
darbuojasi dėl kliubo ir vi
suomenės gerovės: a) komi
siją, kuri lanko miestelio ta
rybos susirinkimus, kad ap
saugoti piliečius ir namų sa
vininkus nuo politikierių bent 
kokių skriaudų; b) komisiją 
diskusijų ir prakalbų suren
gimui; c) komisiją, kuri rū
pinasi pagelbėti išsiimti pilie
tines popieras. Kliubas turi 
2 delegatus į vietinių organi
zacijų veikimo komitetą, ku

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 bris puiki dailės 
programa, gera orkestrą šokiams.

Laukiame Bazarui Dovanu!

rio tikslas rinkti aukas dėl 
Ispanijos našlaičių, dėl Lietu
vos politinių kalinių paliuo- 
savimo ir tt.

Piliečių Kliubas buvo pa
siuntęs du delegatus į Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
Brooklyno ir apielinkės konfe
renciją, kuri įvyko spalių 31 
d., Brooklyne.

Kaip pasirodo, tai kliubas 
per pereitus metus nuveikė 
gana daug kaip dėl kliubo, 
taip ir dėl visuomenės gero
vės. Nors prie kliubo pri
klauso visokių pažiūrų narių, 
bet sugyveno gražiai, mokėjo 
susikalbėt ir dirbt bendrą 
darbą.

Taipgi buvo kliubo komite
to rinkimas dėl šių metų. Di-< 
džiuma pasiliko tie patys; tik 
finansų sekretorius išrinktas 
naujas — J. Kupčinskas ir 
maršalka — J. Petrauskas. 
Abudu darbštūs piliečiai.

Taipgi buvo išrinkta dau
giau komisijų dėl kokio paren
gimo ir peržiūrėjimo finansų 
knygų ir tt. Taipgi išrinkta 
du korespondentai—P. Bėčis 
ir W. Wolf, kurie praneš per 
laikraščius apie kliubo dar
buotę.

Susirinkimas užsidarė su 
obalsiu, kad kiekvienas narys 
turi gauti po naują narį ir 
padidinti kliubo darbuotę.

Po susirinkimo svetainės sa
vininkas J. A. Kasmočius pa
vaišino kliubiečius; laike vai
šių kilo sumanymas, kad 
kiekvienas pilietis išsireikštų 
savo nuomonę. Kadangi kal
bėtojų buvo daug, tai visų kal
bų pažymėti nėra galima—už
imtų daug vietos laikraštyj. 
Tiek galima pasakyti, kad di
džiuma kalbėjo apie kliubo 
auklėjimą ir jo darbuotę. Bu
vo paliesta Darbo Partijos 
svarba šioje šalyje, apie per
sekiojimą lietuvių, kurie gyve

Telefonas: Humboldt 2-7964 t

DR. J. J. KASKIAUC1US
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais

na po lenkų ponų globa ir tt. 
Taipgi buvo pakeltas suma
nymas per pilietį F. Lideikį, 
kad paaukauti dėl Ispanijos 
našlaičių. Po visų kalbų ir 
linkėjimų, buvo renkamos 
aukos. Aukavo šios ypatos: 
A. Kasmočius —$1; F. Ur- 
chinas 50c; po 25c: J. Pe
trauskas, D. Kasmauskas, J. 
Kupčinskas, S. Shulinskas, J. 
Valauskas, F. Nounik, F. 
Klaston ir P. Bėčis. 
surinkta 50c. Viso 
ta $4.00.

Varde Ispanijos 
tariu visiems ačiū.

LAPK Korespondentas, 
P. Beeis.

GARS IN KITES SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

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, 
GRŲDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
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 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ
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ALDLD REIKALAI
ALDLD II Apskričio Kuopom

II Apskričio metine konfe
rencija įvyks sekmadienį, sau
sio 23, švento Jurgio salėje, 
Newark, N. J. Pradžia 10 
vai. ryte.

Ar jau visos kuopos išrin
kote delegatus? Šioj konfe
rencijoj turėtų dalyvauti pil
nas skaičius delegatų, kadan
gi metinė konferencija yra 
svarbi. Tokiu būdu, visi iš
rinktieji delegatai stengkitės 
dalyvauti ir laiku pribūti.

Sekretoriai pagaminkite iš 
visų metų veikimo raportus ir 
įduokite delegatams atsivežti 
į konferenciją. Mūsų apskri
tyje kas metai dėl nežinomų 
priežasčių nedalyvauja iš ne
kuriu mažų kolonijų delega
tai. Padarykite “surpryzą”— 
visos kuopos turėkite savo at
stovybę! Neužmirškite duok
les į apskritį užsimokėti.

Kuopų sekretoriai gavo 
tam tikrą skaičių bilietukų 
dėl “dovanos,” kuri bus duo
dama laike vakarienės. Su
tvarkykite tuos bilietukus ir 
priduokite laike vakarienės, 
arba prisiųskite apskričio se
kretorei pirm to laiko. Būtų 
geriau jei dar pasilaikytumėt 
ir dar bandytumėt išplatint 
daugiau. Atsišaukimo dėlei 
daugiau tų bilietukų nega
vom, išskiriant 81 kuopą (mo
terų) Brooklyne ir Great 
Necko kuopą. Pasirodė, kad 
tik tos dvi kuopos darbuojasi 
tam tikslui. Sukruskite pas
kutinę savaitę, išplatinkite vi
sus, nes ta “dovana” yra 
brangi.

Kaip žinote vakare, po kon
ferencijos yra rengiama va
karienė apskričio naudai; 
draugai, stengkitės dalyvauti 
toj vakarienėj palys ir kvies-, 
kite savo pažįstamus bei 
draugus joje būti. Turėsime 
svečių iš viso New Yorko ir 
New Jersey apielinkės. O 
apie vakarienę nėra ko kalbė
ti, nes Newarko gaspadinės 
yra užsitarnavę vardą kaipo 
specialistės prie valgių gami
nimo. Kas tik dalyvavo jųjų 
kolonijos vakarienėse, žino, 
kokius skanius valgius jos su
taiso. Bus ir programa; dai
nuos visiems žinomi daininin-

kai L. Kavaliauskaitė ir P. 
Pakalniškis. Kaina tikieto 
tik $1. Pasimatysime visi tą 
vakarą. Sekr. A. A. L.

ALDLD XV Apskr. Kuopoms
ALDLD XV Apskričio me

tinė konferencija įvyks sek
madienį sausio 23 d., svetai
nėj po num. 1340 East Ave
nue, Akron, Ohio.

Svetainė ir gatvė East Ave. 
randasi vakarinėj Akrono da- 
lyj. Privažiuoti galima gat- 
vekariais ir autobusais. Arba, 
kurie žino draugus Baku liūs, 
sustokite pas juos (930 Lane 
St.), o jie painformuos, kaip 
surasti svetainę.

Visos XV Apskričio kuopų 
valdybos yra prašomos paga
minti savo delegatams meti
nius raportus iš kuopų dar
buotės pereitais metais. Taip
gi prižiūrėkite, kad visi de
legatai dalyvautų konferenci
joje.

Delegatai prašomi visi pri
būti laiku, nes konferencija 
prasidės lygiai 10 vai. ryte.

Pašalinė publika (svečiai), 
kurie domisi mūsų organiza
cijos veikimu, visi kviečiami 
dalyvauti konferencijoj.

J. Rudis,
ALDLD 15-to Apskr.

Sekretorius.

klasei, ar bus tokiu pat, kaip 
buvo pereitais metais.

Po triukšmingo sutikimo 
naujų metų, mūsų darbščiosios 
gaspadinės (draugės M. Sa
baliauskienė ir E. Valaitienė) 
paskelbė, kad maistas jau ga
tavas, ii* kvietė svečius sėstis 
už stalų.

Vakarieniaujant, d. J. Va
laitis paprašė svečių bent kiek 
paaukuoti Lietuvos politiniam 
kaliniam. Po 50c aukavo šie 
asmenys: A. Bakevičius, M. 
Sabaliauskienė, K. Peseckas, 
Bokas, Gradauskas ir Sopiai; 
draugai Gardauskai aukojo 
58c; d. W. Yokimas—$1; po 
25c: E. Malinauskienė, Kaz
lauskas, Genevičius, O. Kaz
lauskas, C. Anderson, Jasikas 
ir J. Michul; J. Mažeika 26c; 
smulkių surinkta $1.41; viso, 
$8.00.

Tai gražus atjautimas ir pa
rama Lietuvos kovotojų! Mū
sų parengimuose bei sueigose 
mes neturime pamiršti drau
gų, kurie kovoja už darbinin
kų klasės reikalus.

Už atsilankymą ir šią gra
žią auką rengėjai taria širdin
gą ačiū! A. B.

Shenandoah, Pa.

Baltimore, Md.
Ir Mano Pastaba

X

Drg. Vitkus savo korespon
dencijoje iš Baltimorės, kuri 
tilpo “Laisvės” num. 9, tarp 
kitų dalykų prisimena apie d. 
A. Bimbos “Krisluose” pada
rytą pastabą Komunistų Par
tijos lietuvių kuopų viršinin
kams, kam jie negana parašo 
į spaudą apie kuopų gyvavimą 
ir veikimą.

Drg. Vitkus ten rašo: 
“Pastaba gera, bet ar kuopų 
viršininkai rasinės? Juk pa- 
sišokėjimas tik ir liks pasi- 
šokėjimu.”

Nesiimu kalbėti apie kitų 
kolonijų mūsų draugų “pasi- 
šokčjimus,” bet apie mūs pa
čių “pasišokėjimus,” manau, 
reikia šis-tas pasakyti. Gali
me pasigirti, kad mūsų kuo
pelė nuo 4 narių paaugėjo iki 
10.

Čia tik pažymėsiu kelių 
mėnesių darbo vaisius. Suor
ganizavome Lyros Chorą, ku
ris gerai gyvuoja; surengėme 
2 prakalbas; vieną pasekmin
gą vakarienę, kuri davė pel
no $60.00; vieną balių su kon
certu, ir ruošiamės prie di
delio “Laisvės” pikniko. Tai 
vis netolimos praeities mūsų 
“pasišokėjįmai.” O ar daug 
prie to kuom nors prisidėjo d. 
Vitkus? Gal prirašė kokį 
naują narį prie kokios orga
nizacijos? Ar davė nors ko
kį gerą sumanymą dėl labo 
mūsų judėjimo? Ar bandė 
padėt mums pardavinėt darbi
ninkišką spaudą ?

Elizabeth, N. J.
PASTABA

Sausio 5 d. laidoje “Ląis- 
veje” ir vėl antru sykiu teko 
skaityti apie d. Josef inos 
Brazienės gyvenimą ir mirtį. 
Drg. “L.” -Reporteris ten ra
šo: “Gruodžio 15 d. nete
kome geros, nuoširdžios ir 
linksmos draugės Josefinos 
Brazienės, kuri nors mūsų or
ganizacijose neprigulėjo, nes 
rašto ir skaitymo savo gyve
nime nežinojo v . . ”

Toliau, tas draugas dar ra- 
rašo : “Nors neteko dalyvau
ti jos laidotuvėse, bet manau, 
kad d. Sasna mažai buvo in
formuota apie velionės gyve
nimą, tai ir kaltinti ją už tai 
negalima, čia veikiausiai kal
tė yra tų draugų, kurie in
formavo kalbėtoją.”

Klaidą turi Reporteris sa
kydamas, kad velionė “skaity
mo savo gyvenime nežinojo.” 
Esant pas velionę įnamiais 
Draugam W. Bitei, Sakalaus
kui ir Stripeikąi, kurie visi 
buvo “Laisvės” skaitytojai, 
tai velionė paimdama nuo jų 
“Laisvę” skaitydavo. O vė
liau, kuomet suminėti draugai 
išėjo gyventi kitur, tai velionė 
pati sau “Laisvę” užsiprenu
meravo ir skaitė. 1933 me
tais D. Krūtis buvo “Laisvės” 
vajininku ir vajaus laiku drau
gai Krūtis ir Stfipeika velio
nei užrašė “Laisvę.” Ji net 
per du sykiu yra mokėjusi pi
nigus, ką galėtų paliudyti ir 
rekordai. Ji buvo “Laisvės” 
skaitytoja 1934 metais.

Kas dėl kalbėtojos negana 
painformavimo, d. Reporte
ris taipgi klysta. Jis nebuvęs 
ir negirdėjęs, o imasi vienus 
nukaitinti, o kitus pateisinti. 
Kalbėtoją informavo dd. A. 
Skairus, B. Rimkus ir J. Šal
kauskas, kurie velionės gy
venimą labai gerai žinojo.

Laisvietis.

Ir Buvo Choras, Ir Nėra Choro
Mūsų lyriečiai paskutiniam 

savo susirinkime nutarė imti 
vakacijas net iki ateinančio ru
dens. Išvažiavus choro moky
tojai draugei D. Zdaniūtei-Ju- 
dzentavičienei Chicagon apsigy
venti, choras drūčiai sušlubavo, 
nors ir pirmiau ne viskas, taip 
sakant, buvo “in shape.”

Yra žmonių, kurie skaito mū
sų spaudą, priklauso mūsų orga
nizacijose—tūli pirmose eilėse, 
—bet organizacinio darbo da 
iki šiol neišmoko.

Lietuviai Parapijonai Nieko 
Neteko

Moteris Nužudžius Savo 
Biznio Partnerka

Detroit, Mich., saus. 17.— 
Teisman statoma Julia M. 
Barkeriene, kad jinai nužu
džius savo partnerka neju
damojo turto biznyje E. M. 
Cummingsienę. Kaltinamoji 
atsisako bet ką valgyti.

Nereikalingi Karui žmones 
Turi Apleist Madridą

Madrid. — Miesto majo
ras de la Plata įsakė apleist 
Madridą visiem tiem, kurių 
buvimas tenai nėra reikalin
gas karo vedimui prieš fa
šistus.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
LDS III-ČIO APSKRIČIO 

PARENGIMAS
šeštadieni, vasario 26 dienę, Lie

tuvių Darbininkų Susivienijimo Tre
čias Apskritys rengia puikų paren
gimą .180 NeW York Avenue, New
ark, N. J., Lietuvių Liaudies Teatras 
iš Brooklyno, N. Y. loš komediją 
“Pusseserė Salomėja,” todėl prašome 
visas Newarko ir apylinkės organi
zacijas, LDS kuopas, nerengti paren
gimų, o dalyvauti šiame parengime.

Lošimas prasidės kaip 7:30 vai. 
vakaro. įžanga 50 centų, o šokiams 
tik 25 centai. Grieš puiki orkestrą. 
Turėsime gerų, skanių užkandžių ir 
gėrimų. — Komitetas. (14-15)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 15 kuopa rengia prakal

bas, kurios įvyks 20 d. sausio, 7 vai. 
vak. Darb. Svetainėj, kampas South 
ir 3 gatv. Kalbės drg. Matas Guoba, 
iš Kanados. Jis kalbės apie lietuvius 
gyvenančius Kanadoj ii* apie pasau
lio kasdieninius įvykius. Kviečiame 
visus atsilankyti. (15-16)

WORCESTER, MASS.
Suvienytų Lietuvių Draugijų Namo 

(Lietuvių Svetainės) ir dalininkų me
tinis susirinkmas įvyks sausio 20 d., 
ketvirtadienio vakare, 29 Endicott 
St. Draugijų atstovai ir pavieniai da
lininkai nepamirškite dalyvauti. Sekr.

(14-15)

New Britain, Conn.
Pereito gruodžio 31 d. 

ALDLD 27 kuopa turėjo savo 
metinę vakarienę. Publikos 
atsilankė nemažai. Ypač 
svetainė papilnėjo, kuomet 
pribuvo gražus būrys Jaunų 
Komunistų Lygos jaunuolių.

Nuotaika buvo labai jauki. 
Vieni linksmai šoko, laukdami 
naujų metų, kiti kalbėjo ir 
klausinėjo vieni kitų, ar tas 
vargingas pasaulis pasisuks 
šviesesniu šonu darbo žmonių

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

. _ . j ir pavienių.tuvių, kitokių grupių

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(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.

VARPO KEPTUVE
Iš senų padarau nau
jus paveikslus ir krau
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

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

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

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

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: BVergreen 7-43S*

c

Rūgšti ruginė, snrdi 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.

•JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI 1TU 
STIPRŪS VALGYDAMI

f

šv. Jurgio parapijonai bylinė
josi per keliolika metų su kun. 
Karalium arba, geriau sakant, 
su vyskupu. Pagaliaus dabar 
viską pralaimėjo: bažnyčią, ka
pines—viską kun. Karalius su 
teismo pagelba išplėšė, atėmė.

Parapijonai turėtų patys pa
rašyti į “Laisvę” plačiai apie šį 
nuoti.kį.

Parėmė Ispanijos Liaudį
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubas aukojo rankų darbo kal- 
drą ir leido laimėjimui, už ku
rią sukėlė $63. J. Kučinskas 
ir Reiman aukojo po 50c; tai vi
so pasiųsta per “Laisvę” $64 dėl 
Ispanijos liaudies, kuri kovoja 
su kruvinuoju fašizmu.

Meta į Sąšlavynų
Dabar kalėdodamas kun. De

gutis, kur tik gauna progą, tai 
visur palieka brošiūrą “Tik Ne 
Komunizmas,” tai yra fašistuo- 
jančių kunigų nieku nepama
tuotas atsakymas į drg. A. Bim
bos brošiūrą “Krikščionybė ar 
Komunizmas?”

žmonės katalikai neskaito tos 
kunigėlio “dovanos,” meta ją, 
sakydami: “Atėmė nuo mūs 
bažnyčią, kapines — viską, ką 
mes savo sunkiai uždirbtais cen
tais įstatėm, tegul eina į peklą! 
Komunizmo nenukovos.”

Dėdė Kalnietis,

Aukos Ispanijos Liaudžiai
Šiuomi prisiunčiu “Laisvės” 

vardu money orderį vertės 
$64.00, kaipo auką Ispanijos 
kovojančiai liaudžiai.

Lietuvių Moterų • Apšvietos 
K 1 i u b as leido išlaimėjimui 
kaldras ir tuomi sukėlė $63.- 
00; draugai J. Kučinskas ir 
Reinan aukojo po 50c; viso 
susidarė $64.00.' Pinigus pa
siunčiau per dienraštį “Lais
vę.”

E. Motūzienč.
212 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, Pa.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

CLEVELAND, OHIO
Sausio 19 d., įvyksta Lenino mir

ties paminėjimo mitingas, Euclid 
Ave. ir 18th St., Baptistų Bažnyčioj, 
7:30 v. v. Kalbės C. A. Hathaway, 
“Daily Worker” redaktorius. Temo
je: “Kaip Ameriką Sulaikyti nuo Ka
ro.” Dainuos keli chorai. Lietuviai 
darbininkai dalyvaukite šiame susi
rinkime, atsiveskite ir savo šeimyną.
— L A. V. (14-15)

Telephone: EVergreen S-1770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamų kainų
Par«amdRU automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiom 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

CHARLES’
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.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kamnas Inman St., 
art* £enral Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

Notary Public

B Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tsl. Triangb B-3621 

Brooklyn, N. Y.

jį 168 Grand Street
| Tel. Evergreen 8-7171
R Brooklyn, N. Y. 5

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas H. 23rd St.

CHRONIŠKOS

LIGOS

GYDOMOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJŲ 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 į 

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas) 

DR. ZINS
Jsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienj 
9 A. M. iki 3 P. M.
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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

Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvestant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

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

palengvina pergalėti šaltį

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, N. Y<

Telefonas EVergreen 7-1661
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Puslapis šeštas Tręciądienis, Sausio 1$, 1^3S

Visi į Lenino Mirties Minėjimo Mitingą 
Sausio 19-tą, Madison Square Gardene!

Didžiojo pasaulio vado Le
nino mirties minėjimo milži
niškas masinis mitingas įvyks 
trečiadienį, 19 sausio, lygiai 8 
vai. vakaro, Madison Square 
Gardene, New Yorke. Garden 
randasi tarp 49th ir 50th Sts 
prie 8th Avenue.

Bilietai parsiduoda visuose 
darbininkų knygynuose, ta
čiau sakoma, kad tūli jau bai
giama išparduot, tad norintie
ji užtikrint sau dalyvumą ne- 
atsidėkite ant paskutinės mi
nutės. Specialės komisijos prie 
Gardeno prižiūrės įleidimą vi
sų turinčių iš anksto bilietus, 
tačiau neapsigaukite, jos sto
vės tik iki 8 vai. ir pavėlavu
sių ilgai nelauks. Dėlto lygiai 
svarbu įsigyti iš anksto bilie
tus ir pribūti laiku.

Bilietų kainos 25c, 40c, 75c, 
ir $1.10.

Vyriausiu vakaro kalbėtoju 
bus Roy Hudson, žymusis jū
rininkų vadas. Kiti kalbėtojai: 
senutė Ella Reeve Bloor, El. 
Gurley Flynn, I. Amter. Pir
mininkaus James W. Ford.

Menišką programą pildys 
grupė iš 35 parinktinių artis
tų, kurie perstatys specialiai 
šiam vakarui pagamintą vei
kalą “Today in America.” 
Dainuos Freiheit Choras iš 200 
balsų. Sokolovos žymių šokikų 
artistų grupė perstatys “Dance 
of All Nations.” Bus 30 
lų benas.

Istoriškai svarbus šio 
ro tikslas su parinkta
prasta meniška programa, ti
kimasi, sutrauks publikos iki 
perpildymo didžiausios šioje 
šalyje viduje esamos arenos— 
Madison Square Gardeno, ku
ri daugeliu atvejų komunis
tams jau buvo perankšta. ži
noma, pavojus netilpimo neat- 
baugins nei vieną klasiniai są
moningą darbo žmogų nuo 
vykimo pagerbt savo didžiojo 
vado atmintį.

Rinksime Ant Peticijų 
Parašus

Lietuviai Darbiečiai Išrinko 
Komiteto Viršininkus

Paliuosavo Lincolno 
Veteranus

tame publika teismabutyje pa
sitikta smarkiu plojimu.

Paliuosuotieji tuojau išlei
do viešą padėką Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui, 
kurio advokatai gynė juos 
sme, sakydami, kad “TDA 
voja teismuose gynimui tų 
čiu laisvių, už kurias mes

T“

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

gaba-

vaka- 
nepa-

Amerikos Lietuvių Kongre
so Brooklyno Skyriaus pas
kiausias komiteto susirinkimas 
nutarė padaryti trijų dienų va
jų gavimui parašų ant peticijų, 

i kurias išleido Am. Liet. Kon
greso general is komitetas Chi- 
cagoje, paliuosavimui priešfa- 
šistinių kalinių iš Lietuvos ka
lėjimų, minint 20-ties metų su
kaktį Lietuvos Nepriklausomy
bės.

Vajus prasidės 21-mą sau
sio ir tęsis iki 23 dienos. Tokiu 
būdu prašome draugų bei 
draugių talkos kalbamomis 
dienomis gavimui parašų. Pe
ticijų gausite “Laisvėje” pas 
Brooklyno Skyriaus sekretorių 
J. Nalivaika. v

Pasidarbuokime, draugai, 
šiuo taip svarbiu reikalu, nes 
rinkimo parašų dienos jau 
baigiasi. Kitos kolonijos jau 

I senai atliko per stubas ėjimą 
ir rinkimą parašų, tad bandy
kime ir mes tą padaryti. Už
eiti stubon, paprašyti žmogaus 
parašo ir pasikalbėti su juom 
nėra jokios

Kas bus 
darbui ?

baimės.
pirmutinis šiam

J. Nalivaika, 
Brooklyno Sk. sekret.

Serga Aldona Šertvietytč
Sužinota, kad staiga apsir

go Aldona šertvietytė, gerai 
brooklyniečiams žinoma sce
nos darbuotoja ir Lietuvių 
Liaudies Teatro komiteto narė.

Drg. Aldona dabar randasi 
Bushwick ligoninėje, kur tu
rėjo sunkią operaciją.

Gaila Aldonos ir jos tėvelių, 
kurie labai susiYūpinę savo 
dukrelės likimu.

Linkėtina d. Aldonai grei
tai pasveikti!

“L.” Reporteris.

. . Scena Iš “Paryžiaus Komunos” . .
Šis istoriškas ir artistiškas Sovietų judis vakar pradėta ro

dyti New Broadway Teatre, 246 Broadway, Brooklyne, arti 
BMT Jamaica linijos Marcy Avenue stoties. Judį dar galima 
matyti šiandien, 19-tą, ir rytoj, 20-tą sausio.

Pastatymas Mašinos Kalbės Per Radio

•r

Nemažai nelaimių paeina ir 
nuo neatsargaus pastatymo 
automobilių. Pastatyta mašina 
iki tam tikro laipsnio susiau
rina akyregį pėstininkams ir 
vairuotojams; tą visuomet rei
kia turėt mintyj renkant vie
tų auto pastatymui. Tinkamas 
auto pastatymas padeda sau
gumui gatvėse.

Tankiausia nelaimių prie
žastimi yra sulaikymas maši
nos ant skerstakio, kas kliudo 
pėstininkams praeit ir kitiem 
pravažiuot.

Trafiko Stotis “K.”

Lewis Merrill, Raštinių ir 
Profesionalų Darbininkų Uni
jos prezidentas kalbės per ra
dio iš WMCA stoties šį penk
tadienį nuo 11 iki 11:15 vaka
ro. Jo kalba bus girdima ir ei
lėj kitų miestų.

r k 
'• i

Penki šimtai keleivių buvo 
sulaikyti per 15 minučių dvie
juose IRT subvės traukiniuose 
po East River, kada sugedus 
automatiškai pompai prisisun- 

elek- 
sulai- 
Clark

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Edwardas Ravins-Revinskas, 

22 m. amž., 8809 Canarsie 
Lane, Canarsie, mirė sausio 17 
d., Kingston Ave. Ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas namuose. 
Bus palaidotas sausio 20 d., 
šv. Jono Kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew 
Ballas( Bieliauskas).

P.

J kė 16 colių vandens ir 
tros pajėga turėjo būt 
kyta. Keleiviai išvesti į 

•. St. stotį.

it
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Pasauliniuose fėruose pre
kiavimui pirma koncesija iš
duota tūlai minkštųjų gėrimų 
firmai, kuri įsteigs 59 stotis. 
Fėrų administracija koncesijo
mis mano surinkt $50,000,000.

Jau buvo “Laisvėje” praneš
ta, kad Am. Darbo Partijos 
lietuviškas skyrius turėjo savo 
susirinkimą 14 dieną sausio ir 
išrinko komitetą iš 15 asmenų 
vedimui skyriaus darbo pir
myn. Tad pirmadienį buvo ko
miteto posėdis ir išrinko jo 
viršininkus.

Pirmininku — F. Milašaus- 
kas, jo dviem pagelbininkais 
(vice-pirmininkais) Kairys ir 
Stankevičius. Organizatorium 
jaunasis Sadauskas, protokolų 
raštininku — Buivydas, 'finan
sų raštininku — Kuzmickas, 
iždininku — Ambrazaitis. Rei- 

pasekmių I 
partijos

gerų 
naujos

kalbėta apie su- 
įvesdini- 

kuopos

kia palinkėti 
viršininkams 
darbe.

Buvo daug
rengimą vakarienės 
mui naujos politinės 
lietuviškam gyvenime, bet ne
būnant viso komiteto vienos 
nuomonės šiam sumanymui, 
nutarta rengti prakalbas. Jųjų 
surengimas pavesta komiteto 
viršininkams.

Kitas nutarimas, tai kad bū
tų suruošta kokis baliukas su 
laimėjimais. Trečias tarimas 
ii’ išrinkimas komisijos eiti pas 
Liet. Piliečių Kliubą pasikal
bėjimui, kad ar nebūtų gali
ma, bendrai susidėjus, pagel
bėti išgavimui pilietybės tiems 
žmonėms, kurie dar nėra pi
liečiais.

Komitetas 
vieną pirmą 
visos kuopos

Po ištisą mėnesį ėjusių teis
mu, kuriuose buvo karštu de- 
batų ir priešfašistinių kalbų, 
teisėjas August Dreyer pa
liuosavo šešis Lincolno Briga
dos veteranus, panaikindamas 
kaltinimus “netvarkos kėli
me.” O ta “netvarka” radosi 
iš to, kad tie veteranai pikie- 
tavo Woolworth krautuvę, 
protestuodami prieš pardavi
mą Japonijos prekių ir tuomi 
padėjimą Japonijos fašizmui 
skersti nekaltus ąhiniečius ir 
grobti Chiniją.

Panaikindamas kaltinimus 
teisėjas pareiškė:

“Kuomet toki žymūs žmo
nės, kaip Rooseveltas, Ickes ir 
Jacksonas, visi reiškiasi už 
vieną tikslą, vieną nusistaty
mą, tai kas jau aš, miesto tei
sėjas, kad turėčiau laikytis ki
taip, ar nesutikti?”

Jis turėjo mintyje Roosevel- 
to prakalbą, pasakytą Chica- 
goje, kur jis šaukė “prieš už
puolikus.”

Paliuosuotais yra: Robert 
Raven, aklasis kovotojas, Wal
ter Garland, Jerry
Harry Schindler, Bill Wheeler 
ir Herbert Hutner. Teisėjo 
nuosprendis kimštinai užpildy-

tei- 
ko- 
pa- 
ko-

vojame karo laukuose Ispani
joj.”

Trylikos kitų teismas bus 
pas tą patį teisėją 13 vasario.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kadangi 19 d. sausio įvyksta 
niuo mirties paminėjimas, tai mū 
kuopos ALDLD 185 kp. susirinkiffias 
perkeliamas iš sausio 19-tog 
šio 20-tą. Įvyks Kyburio 
Jamaica Ave. šis susi 
tinis, pasistengkite 
Valdyba.

Le-

} sau-
950
me-
Kp.

vet.,
ūkimas

yvautį. —■
(14-15)

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininktj Apsigyni

mo Lietuvių 17-tos kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, sausio 20, 
7:30 vakaro, “Laisvės” Svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. Nesi- 
vėluokite, nes šis susirinkimas yra 
metinis, turėsime perrinkti valdybą. 
Pakalbinkime ir naujus narius pri
gulėti prie TDA, tos organizacijos, 
kuri nuo užgimimo dienos kovoja už 
darbininkų gerovę, laike areštų pa
rūpina kaucijas ir duoda geriausius 
advokatus apgynimui, taipgi rūpina
si klasių kovos našlėm ir našlaičiais.

Po susirinkimo J. W. Thomson 
skaitys prelekciją temoje: “Maistas 
ir Viduriu Ligos.” — Kviečia Valdy
ba. ‘ (14-15)

Warren,

Y’ ■ INVENTED

posėdžiaus kiek- 
pirmadienį prieš 
susirinkimus.

J. Nalivaika, 
K p. K ores p.

Reikalauja Pravesti 
Prieš Lincą Biliu

Amerikinės Taikos ir Demo
kratijos Lygos New Yorko Di
vizija pasiuntė rezoliuciją 
New Yorko senatoriams Wag- 
neriui, Copelandui ir Barkley, 
reikalaujant “iškelt Wagner- 

/Van Nuys Anti-Lynching Bi- 
lių tuojautiniam balsavimui, ir 
išgauti jo pravedimą.” Tokią 
rezoliuciją užgyrė grupė pla
čiai žinomų švietėjų, darbo 
unijų vadų, dvasiškių, redak
torių ir kitų visuomenininkų.

Biliaus pravedimą paakstin- 
tų įvairių organizacijų ir visų 
valstijų gyventojų atskiri pa
raginimai savo senatoriams.

Apmokėjo Streiko Laiką
United Retail Employees Lo- 

kalas 8.30 išgavo mokestį už 
dviejų savaičių streiko laiką 
Manhattan Stationary Co. dar
bininkams. Priedams, kaip 
praneša CIO organizatorius 
Nat Solomon, išgauta uždaros 
šapos sąlygos, 48 valandų sa
vaitė su laiko ir pusės mokes- 
timi už viršlaikius, nuo 10 iki 
15% pakėlimu algų ir užtikri
nimu £>2 savaičių darbo į me
tus.

PADĖKOS ŽODIS
Širdingai dėkoju Brooklyno dėdei 

J.' Ambraziejui ir jo Agentūrai, kuri 
randasi 168 Grand Street, Brooklyn, 
N. Y., už atėmimą mano žmonos iš 
Lietuvos Marijonos P. Kasulaitienės, 
kaimas Panemuninkai, paštas Rum
bonis, vaisė, ir apskr. Alytaus. Lai
vakortė pasiųsta ir visi 
padaryta Rugsėjo 
atvažiavo Gruodžio 
m., North German 
men.”

Nuo savęs tariu
gą ačiū už gerą, greitą ir teisingą 
patarnavimą. Patariu ir kitiems sa
vo draugams ir pažįstamiems reika
le kreiptis į p. Ambraziejaus agen
tūrą, o būsit visi pilnai užganėdinti 
jo teisingu, maloniu, geru ir greitu 
patarnavimu. Reiškiu aukštos pagar
bos ir geros sveikatos.

k J. Kasulaitis,
112 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

(14-16)

9 d., 
22-rą 
Loyd

dokumentai 
1937 metų, 
dieną, 1937 
laivu “Bre-

dar kartą širdin-

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

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

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

BROOKLYN, N. Y
Tel. Bvergreen 7-8MM
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FRANK DOMIKA1TIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Narhe

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

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

Tūkstančiai pasieks palengvi
nimo gėlimų ir skausmų nuvar
gintuose muskuluose su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLERIS 

•u "Inakro” vaisbaženkliii yra 
^naudojamas per 70 metų.

v. n<.
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LINIMENT

Paskutinės 2 Dienos 
j/Jan. 19 n? 20 Sausio

Sovietų Vyriausias Judis

“PARYŽIAUS KOMUNA”
Artistiški vaizdai iš 1871 metų revoliu

cinės epochos, (žangu prieinama. 
Rodoma be pertraukos.

New Broadway Theatre
246 Broadway, Brooklyn 

Arti Marcy Ave. Stoties

COOK and HEAT Without.Coa
In Your Present 
Stove or Furnace— 
HOTTER-CHEAP- 
ER —No Ashes or Dirt 
— Twice the Heat Quick
at ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Beats any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per-t „ 
formance. Burns cheap oil a new siip.Dnto 
«ay. without pre-generating AnySfovt 
or clogging up. Quick intense RANGE or 
heat by Simple Turn of Valve, furnace 
It ends drudgery and dirt or Quick HEAT at 
coal or wood; cuts fuel bills In Turn of Valvot 
half, pays for Itself quickly by what IT HAVES.

DU AM C phone for free rrlUPat DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in g'ettinp MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. FITTER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EV er green 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Aukštos Rūšies Restauracija

Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 
Amerikos Išdirbimo ir Importuotos

DEGTINES ir vynai
GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

Telefonas FOixcroft 9-6901

Painters and Decorators
Lietuviai Malioriai ir Dailydes

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų, taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

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

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

DR. MARTIN LUTHER DR-STES

METINIS BALIUS
įvyks Šeštadienį, Sausio 22 January

IDEAL BALLROOM
151 Knickerbocker Ave., kampas Flushing Ave. 

Brooklyn, N. Y.
GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

\ ' Pradžia 7:30 vai. vak.
Išanksto perkant tikietą 25c. Prie durų 35c

Rengėjai patarnaus svečių pasivaišinimui visokiais 
valgiais ir gėrimais. Kviečia KOMISIJA.

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

OPEN DAY AND NIGHT

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

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 

to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

S 
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Managed by
RHEA TEITELBAUM

PER WEEK

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

Šun. all day and night.
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mes dėkavojame savo kostumeriams už jų 
kurie davė mums galimybę persikraustyti

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

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

Aukštos Rūšies Kalendorių.

ZOkYh'fjbd

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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