
Krislai
“Darbas” ir “Banga.”
Gudrus Vilkas Avies

Kailyje.
Argi Gražu taip Meluoti?
Dar Apie Parašus.
Viršperdirbis Inteligentų.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams
Brooklyn© $7*00

Metama

Visų Šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Urugvajuje išeina du lietu
viški laikraščiai. Vieną j u lei
džia revoliuciniai darbininkai 
ir jis vadinasi “Darbu.” Tai 
gana rūpestingai bendro fronto 
dvasioje vedamas laikraštis.

Kitas urugvajiečių laikraštis 
vadinasi “Naująja Banga.” Jį 
leidžia žmonės vadiną save so
cialistais. Nors tas laikraštis 
pusėtinai kalba prieš fašizmą, 
tačiau jis objektyviai pilsto 
vandenį ant to paties fašizmo 
malūno. Mat, jo įtūžimas ant 
komunistų ir Sovietų Sąjungos 
beveik neribotas. Iš tikrųjų 
“N. B.” yra tiktai dvasinė “N.” 
kopija.

Amerikos Laikraštininkų Gil
dijos prezidentas Broun labai 
aštriai pasmerkia “Uew York 
World-Telegram” ir kituose 
Scripps-Howard laikraščiuose 
talpinamus Ben Stolbergo 
straipsnius prieš CIO ir komu
nistus. Broun tą elementą va
dina gudriu vilku avies kailyje, 
parsidavusiu Amerikos reakcio
nieriams.

Kitokiu Stolberg ir negali 
būti, nes jis yra trockistas. Jis 
buvo John Dewey komisijoj, 
kuri bandė atleisti Trockiui vi
sus jo kontr-revoliucinius grie- 
kus.

Pirmiausia Brooklyno smeto- 
ninkų “Vienybė” paleido svie- 
tan melą, būk Antanas Bimba 
pasitraukęs iš Amerikos Ko
munistų Partijos. Paskui tą 
melą pakartojo katalikų “Ame
rika,” o dabar dar su pagraži
nimais ir pazalatinimais skel
bia “N.” redaktorius Grigaitis.

Vyrai, jūs vyrai, negražu, 
gėda šitaip begėdiškai metuoti 
ir svietui akis muilyti.

Savaitė ar kiek tam atgal 
sklokos “Naujoji Gadynė” ra
šė, kad Ispanijos liaudiečių ge
nerolas Sebastian Pozas pasiro
dęs esąs gen. Franco agentu, 
liaudiečių išdaviku. Bet, gir
di, jis yra “komunistas.” Tuo- 
mi “faktu” pasiremdamas, 
Strazdas išpiškino ilgą tiradą 
prieš visą Ispanijos Komunistų 
Partiją.

Bet štai dabar, sausio 24 d., 
“New York Times” korespon
dentas Herbert Mathews pra
neša, kad gen. Pozas tebėra ry
tinės armijos komandierium. 
Niekas jo nesuareštavo ir ne
apkaltino agentavime fašis
tams.

Su vasario 1 d. pasibaigs A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
rinkimas parašų už amnestiją 
Lietuvos politiniams kaliniams. 

' Dabar dar negalima pasakyti, 
kiek ištiesų tų parašų bus su
rinkta, bet svarbu, kad šios ke
lios likusios dienos būtų su
naudotos įtemptam darbui. 
Blankų randasi visuose mies
tuose. žmonės noriai rašosi.

Harvardo universiteto prezi
dentas Conant muša aliarmą, 
kad Amerikoje esą prisiveisę 
perdaug mokytų, diplomuotų, 
aukštus mokslus baigusių žmo
nių. Jie neranda sau užsiė
mimo, vaikštinėja be darbo, ar
ba priversti dirbti sunkų fiziš
ką darbą beveik dykai. Tas 
juos veda prie desperacijos. 
Girdi, jie sudaro rimtą pavojų 
mūsų “civilizacijai.”

'x...

Kaip iš tos bėdos išeiti? 
Well, Conant siūlo sumažinti 
universitetų ir kolegijų studen
tų skaičių, leisti siekti aukšto
jo mokslo tik tiems, kurie pa
rodo labai didelius gabumus. 
Prieš kapitalizmą prof. Conant 
nieko nesako. Harvardas yra 
kapitalizmo dvasinė tvirtovė.

Neužilgo pakils koks nors 
kitas profesorius ir gal pasiūlys

Miami Valdininkai Įkaitinti 
Kaip Dideli Grafteriai

Miami, Florida. — Šio 
madingo maudynių ir spor
tų miesto majoras R. R. 
Williams, du miesto komi- 
sionieriai ir kainų nustaty
mo valdininkas reikalavo 
$250,000 kyšių iš Floridos 
Elektros ir šviesos kompa
nijos už žadamus jai nusi
leidimus, siūlomus kaštais 
miesto iždo.

Iš tos sumos majoras su 
dviem komisionieriais jau 
gavę po $50,000 kiekvienas. 
Miesto inžinierius Lambert 
paėmė $2,800 kyšį iš vienos 
vandens specialistų kompa
nijos.

Taip juos įkaitino specia- 
lis prisaikintųjų teismas 
(grand džiurė).

Anglija Aptvirtina Hong 
Kongą nuo Japonijos

Hong Kong, saus. 25.— 
Anglija čia skubiai statosi 
tvirtoves apsaugai nuo Ja
ponijos. Darbai eina per vi
sas 24 valandas. Šiom.tvir
tovėm Anglija paskyrė $40,- 
000,000.

Paklydo, Vos Nežuvo Orlaivis 
Iš N. Y. j Washing toną

Hartford, Conn., saus. 25. 
—Pirmadienį, 8:32 vai. va
kare iš New Yorko išlėkė 
Washingtonan didžiulis ke
leivinis Douglas lėktuvas 
Eastern Oro Linijų, ir už 
valandos turėjo būt Wash-
ingtone. Bet per audringą 
vėją su lietum buvo išmuš
tas iš kelio ir klaidžiojo pus
septintos valandos, iki ga
lop nusileido Hartforde, 
Conn., 3:06 vai. antradienio 
rytą. Jame tebuvo likę ga
zolino jau tik penkioms mi
nutėms.

Tas lėktuvas yra visas 
pagamintas iš metalo ir tu
ri du galingus motorus po 
800 arklių pajėgų. Apart 
trijų įgulos narių, jame bu
vo du keleiviai.

70-80 mylių per valandą 
siautęs vėjas su lietum su
gadino lėktuvo radio ir pa
žeidė kompasą.

“Jei Neatsikelsi, Vėl Šausiu,” 
Sakė Žmogžudė

Jersey City, N. J. — Tei
siama Margareta Pearso- 
nienė, kad jinai nušovė sa
vo vyrą policmaną. Liudy
tojais prieš ją yra jaunuo
lis Wm. Green ir jo mergi
na Mary Laikevič.

Green matė parkritusį 
ant pievaitės prie savo na
mų policmaną ir prie jo sto
vinčią pačią su revolveriu, 
ir girdėjo, kaip jinai dar 
jam grąsino: “Kelkis, o jei 
ne, tai aš vėl šausiu.”

Mary Laikevič taipgi ma
tė tą reginį.

griauti kolegijas ir universite
tus. Kapitalizmui mokslo, 
smegenų nebereikia. Jam rei
kia tik vergų.
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Roosevelt Šaukia Su
šelpt Nukentėjusius 
Nekariškius Chinus

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas atsišaukė į 
amerikiečius, kad bent mi- 
lioną dolerių suaukotų su
šelpt nukentėjusius nuo ka
ro civilius Chinijos žmo
nes. Ragina aukas tuo tiks
lu siųsti Amerikos Raudo
najam Kryžiui.

Prezidentas sako savo lai
ške admirolui Graysonui, 
Raudonojo Kryžiaus galvai: 
čia yra proga geros valios 
amerikiečiams pale ngvint

Gen. Franco Lakūnai Vi
josi Nužudyt Septynis 
Angly Seimo Atstovus

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Fašistų 
lėktuvai bombardavo pasie- 
ninį Ispanijos miestelį Puig- 
cerda svarbiausiai norėdami 
nužudyt septynis Anglijos 
seimo atstovus, begrįžtan
čius iš Ispanijos. Matyt, 
jiems taikydami, fašistų 
lakūnai paleido keliolika 
bombų ir Francijos pusėn.

Praeitą savaitę fašistų 
lakūnai, užpuolę Valenciją, 
bombardavo a u tomobilius 
tų Anglijos seimo atstovų. 
Viena automobili sužeidė. 

C-

Respublikos valdžia sako,
jog fašistų orlaiviai per ke
lias dienas bom bardavo 
ypač kelius, kuriais Angli
jos seimo atstovai turėjo 
automobiliais važiuot, grįž
dami namo linkon Franci
jos sienos; įnirtusiai bombo
mis ardė ir degino visus 
tuos miestus ir miestelius, 
kur nužiūrėjo, kad Anglų 
seimo nariai galės stapte
lėti.

Išplovė Vyro Kelines, Kad 
Paslėpt Jo Smetimoterystę
Los Angeles, Calif. — Bu

vęs lėktuvų kompanijos vir
šininkas Paul Wright užtiko 
savo gražuolę pačią Evely- 
ną “susikibusią” su Johnu 
Kimmeliu ir nušovė abudu.

Kuomet Wright atsigulė 
užsnūst viename kambaryje, 
Kimmel su Evelyna pradė
ję “pilnai mylėtis” kitame 
jo buto kambaryje. Prabu
dęs kyštelėjo galvą pro du
ris, ir pamatė, ko nesitikėjo.

Dabar einančiame dėl to 
teisme policija liudija, kad 
Kimmel, buvęs Wrighto ar
timas draugas, buvo dalinai 
nusirengęs, kada paėmė jo 
lavoną nuo grindų.

Bet paskui kokiu tai bū
du Kimmelio našlė iš polici
jos išgavo savo vyro keli- 
naites ir labai gerai jas iš
skalbė.

Wrighto advokatas sako, 
jinai tas kelinaites išskal
bė tuo tikslu, kad paslėpt 
įrodymą savo vyro svetimo
terystės su Wrightiene.

kentėjimus savo draugam- 
žmonėm Chinijoj.

Buvo teirautasi, ar rei
kia mi kentė jusiem japonam 
Raudonojo Kryžiaus pagel
bės; bet japonų valdovai at
sakė, kad jie “patys apsirū
pinsią saviškiais.”

NUODIJA KALINIUS
Los Angeles, Calif. — Ne

žinia kas dėjo nuodingų me
džiagų į kalinių maistą. Dėl 
to apsirgo 63 kaliniai.

Sušaudytas Chiny Gu
bernatorius Kaip Bailys,

Nusileidęs Japonam
Hankow, Chinija. — Chi- 

nų karo teismo nuospren
džiu tapo sušaudytas Han 
Fu-Chu, Shantungo provin
cijos gubernatorius, kaip 
bailys bei išdavikas.

Jam buvo įsakyta su 
skaitlinga tos provincijos 
armija priešintis japonam; 
bet jis tik atgal traukėsi.

Dabar Shantungo guber
natorium paskirtas kovin
gas Shen Hung-Lien, buvęs 
Tsingtao miesto majoras.

v v n i *i ifflA A Jn jHL •
JAPONIJA GRĄSINA AN
GLIJAI Už GINKLŲ PRA

LEIDIMĄ CHINAM

Tokio, saus. 25. — Japo
nijos užsieninis ministeris 
K. Hirota g r ą s i n a n čiai 
smerkia Angliją, kad jinai 
per savo koloniją Hong 
Kongą praleidžia ginklus ir 
amuniciją Chinijai.

UŽKIRSTAS FAŠISTAMS 
KELIAS Į RYTUS

Barcelona, Ispanija, saus. 
25. — Respublikiečiai įsi
tvirtinę tarpkalnėse į rytus 
nuo Teruelio. Valdininkai, 
todėl, sako, jeigu, strategi
niais sumetimais, liaudie- 
čiai kada ir pasitrauktų iš 
Teruelio, vis tiek būtų už
kirstas kelias fašistam į ry
tus.

NAUJAS PENKTUKAS

Washington, saus. 25. — 
Iždo ministerija rengiasi iš
leist naujus penktukus su 
atvaizdu Th. Jeffersono, 
trečio Jungtinių Valstijų 
prezidento, garsaus demo
krato. Už geriausią jo at
vaizdo modelį duos $1,000 
dovanų. /

Brazilijos Policija Išžudė 
140 Religininkų

Recife, Brazilija, saus. 25. 
—Policija išžudė 140 religi
nių sukilėlių prieš fašistų 
valdžią.'

Valdžia Užgina Spekuliantiš
kai Puldyt Šerus

Washington. — Valdiška 
Šerų ir Biržų Komisija sa
ko, kad gembleriai-speku- 
liantai paskutiniu laiku ty
čia mušė žemyn kainas 
įvairių šėrų Wall Stryte 
(idant pigiausiomis kaino
mis juos nupirk t, o paskui 
daug brangiau juos vėl 
parduot). Valdiška komisi
ja kaltina tokiu šmugeliu 
vienuoliką stambių šėrų 
meklerių.

Ta komisija išleidžia nau
jus patvarkymus, kas liečia 
šėrų verslą. Vienas patvar
kymas yra toks: Šeras turi 
būt parduodamas bent aš
tuntadaliu punkto aukščiau 
kainos, kuri buvo vėliausiai 
siūloma biržoje.

Sumanymas prieš Skriaudas 
dėl Tautos ar Tikybos

Albany, N. Y. — Valsti
jos seimeliui įnešta sumany
mas uždraust klausinėt, ko
kios religijos ar tautybės 
yra samdomas darban žmo
gus.

Kilius prieš Popierinius 
Bankų Monopolistus

Washington.— Senatorius 
Carter "Glass rengia suma
nymą kongresui, reikalau
jant panaikint tokias ban
kų šėrų (holding) kompani
jas, kurios tiesioginiai ne
dalyvauja bankų vedime, o 
tik mekleriauja jų Šerais.

Turėdamos tam tikrą kie
kį “balsuojančių” šėrų, jos 
valdo bankus su daug kartų 
didesnėmis sumomis pinigų/ 
negu sumokėta už balsuo
jančius šėrus. Tuo būdu už
deda savo leteną ant bilio- 
nų dolerių žmonių taupymų 
bankuose ir ant pinigų, su
mokėtų už bankų parduotus 
nebalsuojančius šėrus.

Senatoriaus Glass planas 
reikalauja, kad bėgyje pen- 
kerių metų užsidarytų visos 
tokios monopoliškos bankų 
serų kompanijos.

Fašistų Pasaka apie Ameri
kiečių Nuostolius

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis. — Liaudiečių 
valdžia griežtai atmeta fa
šistų paleistus gandus, būk 
jie “sunaikinę” amerikiečių 
Abrahomo Lincolno liuosno- 
rių brigadą kovoj prie Te
ruelio. Tikrumoj, amerikie
čių nuostoliai ten nebuvo 
dideli.

Bet amerikiečiai tikrai 
sunaikino dvi kuopas fašis
tų raitelių Teruel fronte.x 
Net fašistai pripažįsta, kad 
amerikiečiai narsiai kovoja.

DIDIS MAINIERIŲ UNI
JOS SUVAŽIAVIMAS
Washington. — Būsią iki 

2,000 delegatų suvažiavime 
Jungtinės Mainierių Unijos, 
kuris atsidarė saus. 25 d.

Ši unija, dalis CIO, turi 
600,000 narių.

Trys Fašistų Orlaiviai 
Bombardavo Franci

jos Karinį Laivų
Cerbere, Franci j a.— Trys 

generolo Franco lėktuvai 
bombomis atakavo Franci
jos torpedinį karo laivą 
“La Poursuivant.” Dvi oro 
bombos nukrito tik už keliu 
pėdų nuo francūzų laivo. 
Bet laivas tuoj atidarė ugnį 
iš savo priešlėktuvinių ka- 
nuolių ir nuvijo užpuolikus.

Francijos pajūrio kanuo- 
lių batarejos taipgi paleido 
kelis šūvius į bėgančius ita
liškus fašistu lėktuvus.

Liaudiečiai Užginčija 
Fašisty Pranešimą, būk 

Teruel “Pasidavęs”
Perpignan, Francijos — 

Ispanijos pasienis. — Fa
šistai paskelbė, būk liaudie
čiai “visiškai pasitraukę” iš 
Teruelio; būk jie negalėję 
atlaikyt nuolatinio bombar
davimo iš generolo Franco 
artilerijos pusės.

Barcelona, Ispanija, saus. 
25. — Respublikiečiai užgin
čija fašistų paskleistą gir
dą, būk Teruel jau pasida
vęs priešams.

Respublikos ap s igynimo 
ministerija sako, 40 liaudies 
lėktuvų k u 1 k a s v a idžiais 
skynė ir bombardavo fašis
tų susibūrimus; šiaip gi 
mūšiai Teruel fronte suma
žėję. Dviejose fronto dalyse 
respublikiečiai “šiek tiek iš
tiesino savo linijas,” tik bis- 
kelį pasitraukdami iš pir
mesnių pozicijų tenai.

Nusižudė Gražuolė Aktorė 
Dėl “Gyvenimo” po Mirties

Old Brookville, L. L, N. 
Y. — Gražuolė aktorė Ro- 
samonda Pinchot, duktė bu
vusio Pennsylvanijos gu
bernatoriaus brolio,-užsida
rė garaže, paleido automo
bilio inžiną ir taip nusinuo
dijo jo dujomis.

Jinai buvo pagarsėjus 
kaipo aktorė vienuolės rolė
je religiniame veikale “Mi
racle” (Stebuklas).

Praeitą šeštadienį Rosa- 
monda Pinchot matė Prin
cetone, N. J., paskutines re
peticijas naujo religinio vei
kalo “Our Town.” Jame per
statoma “tikroji laimė po 
mirties, gražusis kito pa
saulio gyvenimas,” kaip ra
šo reporteriai; o dabarti
nis gyvenimas tai esąs 
tik kaip sapnas ir prisiren
gimas “pomirtinei laimei.”

Yra suprantama, kad ši 
aktorė taip užsisvajojo apie 
“gyvenimą po mirties”, jog 
ir nusižudė, norėdama grei
čiausiai patirt jo “laimę.”

Jinai buvo 33 metų am
žiaus, vedus, bet jau 5 metai 
pasimetus; paliko du vaiku.

Cerbere, kur įvyko šis su
sikirtimas, stovi tik antra
pus rubežiaus nuo Ispanijos 
respublikos miestelio Port 
Bou.

Fašistų lėktuvai bombar
davo Francijos torpedinį 
laivą laike oro mūšio tarp 
astuonių fašistinių orlaiviu 
ir trijų respublikos lėktuvų. 
Tuo pačiu tarpu keturi, fa
šistu ’karo laivai bombar
davo kelis Ispanijos mieste
lius arti Francijos sienos.

Sovietų Sąjunga Patvir
tina Savo Draugiškumą 

Chinijos Kovai
Chungching, Chinija. — 

Naujas Sovietų • Sąjungos 
ambasadorius Chinijai, Ivan 
Luganec-Orelski ūžt ikrino 
Chinijos valdžiai, jog So
vietai pageidavo ir pagei
dauja “laisvos, suvienytos, 
nepriklausomos C h i nijos.” 
Sakė, tatai reikalinga pa- 
čiai pasaulio taikai: “Nuo 
pat pirmųjų savo gyvavimo 
dienų Sovietų Sąjunga pa
rėmė savo santikius su Chi
nija pagrindais visiškos ly
gybės ir teisingo, nesava
naudiško draugiškumo.”

Chinijos prezidentas Lin 
Sen atsakė: “Sovietų Sąjun
gos žmonės, nuo senai siek
dami panašių tikslų (kaip 
dabar Chinija), kovojo per 
20 metu, dirbdami didžiu 
įtempimu. Kaimyniškas su
gyvenimas šių dviejų di
džių šalių yra malonus da
lykas. Sutartiniai santikiai 
tarp Chinijos ir Sovietų Są
jungos rymo ant savitarpi
nės pagarbos, lygybės ir 
nuoširdaus draugiškumo.”

6 Kalniai Nusmerkti Mirt už 
Sargo Užmušimą

Columbia, S. Carolina. — 
šeši valstijos kalėjimo kali
niai gruodžio mėnesį per
nai užklupo O. D. Sandersą, 
seną kalėjimo kapitoną, jo 
raštinėje; reikalavo, kad jis 
duotų jiem automobilį ir 
laisvą praleidimą iš kalėji
mo. Kai jis atsisakė, jie jį 
peiliais mirtinai užbadė.'

Tuo tarpu milicininkai 
ėmė atakuot žmogžudžius, 
šaudydami ir mėtydami 
ašarinių dujų bombas pro 
langus į raštinę. Piktada
riai liko priversti pasiduot, 
ir dabar visi šeši tapo nu
smerkti mirt elektros kėdė
je.

ORAS
Šis trečiadienis bus gied

rus ir daug šaltesnis, sako 
N. Y. Oro Biuras.

Vakar temperatūra 54. 
Saulėtekis 7:13; saulėleidis 
5:04.
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Bet kai Japonijos užsienio ministeris Hi
ro ta paskelbė, būk dabar Japonija nesi
rengianti uždaryti duris kitų šalių im
perialistams į Chiniją, Amerikos spauda 
su džiaugsmu spausdina tuos veidmai
niškus pareiškimus ir Amerikos žmones 
apgaudinėja. Tegul tik Japonijos impe
rialistai ten įsigalėtų, tai taip spirtu Am
erikos kapitalistams į sėdynę, kad jie 
stačia galva išsiristų. Jie tą patys žino.

Čia suminėjome tik kelis faktus, o jų 
yra daugybė. Kapitalistinis pasaulis ant 
tiek sugedo, kad be prievartos, užpuoli
mo, melo, apgavystės ir veidmainystės 
negali žengti nei žingsnio.

Angliakasių Problemos

Apgavikai ir Veidmainiai
Dabartiniu laiku kapitalistinis pasau

lis pergyvena didžiausių nachalų, užpuo
likų, apgavikų ir veidmainių gadynę. 
Užtenka pažvelgti į Tolimųjų Rytų pa
dėtį, kad pamačius ta bjauriausi kapita
lizmo supuvimą.

Japonijos imperialistai užpuolė Chini- 
ją, žudo jos žmones, grobia provinciją 
po provincijos, bet tuo pat kartu jie sa
ko, kad “karo nėra,” kad jie “nenori 
Chinijos žemių,” kad “Chinijoj paliks at
daras duris prekybai kitų šalių impe
rialistams.”

O ką mes matome demokratinėse 
Jungtinėse Valstijose? Šios šalies valdžia 
irgi skaito, kad Chinijoj karo nėra. Mat, 
jeigu pripažintų tą faktą, kad ten yra 
karas, tai tada, sulyg Neutraliteto Akto 
turėtų sulaikyti Japonijai ginklų ir karo 
medžiagų pardavimą. Bet tas užduotų 
Amerikos kapitalistų pelnų kišenini. 
Juk vien 1937 metais Japonija tik auksu 
už tavoms apmokėjo $250,000,000. Dėl 
to Washingtono ponai užsimerkia ir ka
ro “nemato.” Tai kas, kad mūšiai prie 
Šanghajaus padarė Chinijai apie $275,- 
000,000 nuostolių! Tai kas, kad chinai ten 
neteko nuo 100,000 iki 200,000 kareivių 
ir civilių žmonių užmuštais! Tai kas, kad 
Japonija prie Šanghajaus neteko iki 30,- 
000 užmuštais! Tai kas, kad Japonijos 
imperialistai kitose Chiųijos dalyse išžu
dė iki 1,000,000 civilių chiniečių! Bile 
Amerikos kapitalistai gauna šimtus mi- 
lionų dolerių už ginklus, karo medžiagas 
ir amuniciją. Jie sutinka, kad Chinijoj 
karo nėra. Ar gali būti didesnė veidmai
nystė?

Paimkime kitą punktą, kad Japonija 
nenorinti pagrobti Chinijos žemės. Kada 
ji ar kitas užpuolikas sakė, kad nori pa
grobti? Niekados! 1931 metais Japonija 
užpuolė Mandžuriją ir tada ji sakė, kad 
nori tik tvarką padaryti. O kas atsitiko? 
Pavergė tą kraštą ir pavertė savo kolo
nija. Italijos fašistai užpuolę Ethiopiją 
ar ne tą pat sakė? Taip. Rymo katalikų 
popiežius užgyrė tą fašistų žygį, kad jie 
einą “išgelbėti ethiopų dūšią.” O ką sakė 
Japonija 1932 metais užpuolus Jahol 
provinciją? Tą patį. O dabar ir aklas 
mato, kad tas kraštas pavergtas ir pa
verstas į Japonijos koloniją. Bet kapita
listinė spauda perspausdina visokias Ja
ponijos agresorių tiradas ir Amerikos pi
liečius apgaudinėja.

Tas patsai ir su “atdaromis durimis.” 
Tą Japonija sakė puldama Mandžuriją 
ir Jahol. O paskui išgrūdo iš ten Ameri
kos, Franci jos ir kitų šalių kapitalistus. 
Kurie dar nepasiskubino išsinešdinti, tai 
tiems teko militarizmo batu į sėdynę.

Didvyriai Chinai Partizanai
Didvyriškai kaunasi Chinijos liaudis 

už savo tautinę laisvę. Šiaurių fronte 
puikų partizanų veikimą išvystė buvę 
raudonarmiečiai. Sugabiai jie moka veik
ti. Tai ne naujiena, nes jiems per dauge
lį metų prisiėjo kovoti apsuptiems iš vi
sų pusių ir prieš daug galingesnes ir 
geriau ginkluotas jėgas. Jie nesinervuo- 
ja, bet sugabiai veikia ir tankiai sumuša 
Japonijos mechanizuotą armiją.

Dabar partizanai jau veikia ir Šangha
jaus—Nankingo srityj. Čia “nesulaiko
mai” Japonijos armija permaršavo, už
ėmė tuos miestus, o dabar prie pat 
Šanghajaus sienų chinai partizanai šim
tais į nelaisvę ima Japonijos kareivius. 
Atminkime, kad dar tik pusė metų karo. 
Toliau atsiras dar daugiau partizanų.

Partizanų veikla užfrontėj japonų ar
mijos, o sustiprėjusios Chinijos armijos 
fronte nulauš Japonijos imperialistams 
ragus. Jie tą jaučia. Ne veltui jie taip 
tankiai kalba apie taiką ir grūmoja Chi
nijai karu. Karu nepabaugins, nes ki
tokio karo Japonijos imperialistai juk 
negali vesti, kaip dabartinis. Jeigu jie 
oficialiai paskelbtų Chinijai karą, tai tik 
sau užduotų smūgį, nes tada ir Wash
ingtono ponai negalėtų nematyti karo ir 
būtų priversti sulaikyti Japonijai karo 
medžiagas.

Anglija ir Jos Orlaivynas
Sakoma, kad Anglija pirmoj eilėj 

vien armijoj turi 1,750 karo lėktuvų ir 
kita tiek rezerve. Jos karo laivynas turi 
1,542 jūrinius karo lėktuvus. Dabar vėl 
padarė planus budavoti 2,500 naujų karo 
lėktuvų kariniam jūrų laivynui. Sako, 
kad Anglija į metus laiko gali išsibu- 
davoti iki 10,000 karo lėktuvų. Rašoma, 
kad sekamais metais viso ji turės, 12,300 
karinių lėktuvų.

Kaip kas sako, kad Anglija fašistams 
nuolaidaujanti todėl, kad ji nesanti pri
sirengus. Kuom tada pavadinti jos tokį 
pasiutusį apsiginklavimą ore, ant jūrų 
ir ant sausžemio?

Poteriai už Mussolinį
Italijos fašistai mokyklose priverčia 

vaikus poteriauti už buvusį bedievį ir 
socialistą fašistų vadą Benito Mussolinį. 
Tarpe kitko, vaikučiai turi kalbėti seka- • 
mą maldą: “Duče! Aš dėkingas tau už 
tai, kad tu man suteikei jėgų gyventi ir 
sveikatą. Dieve, saugok II Dučę (Musso
linį), taip, kad jis ilgai galėtų tarnauti 
fašistų Italijai.”

Veikiausiai dreba barbariškas fašistų 
vadas už savo kailį, todėl metasi į fana
tizmą ir verčia vaikus už jį melstis.

Klausimai irAtsakymai
Klausimas

Prašau paaiškinti man šį 
nesuprantamą dalyką.

Kapitelius ir Baltasis Na
mas—ar vienas ir tas pats, 
ar du skirtingi dalykai arba 
valdžios įstaigos?

Kas tame name gyvena 
Washington, D. C., kuris 
randasi ant tos pat gatvės, 
Penna. Ave., kaip ir Kapito
nus ir kokia ten valdžios 
įstaiga?

Juozas Lazauskas.

Atsakymas
Kapitolius (Capitol) ir 

Baltasis Namas (White. 
House) nėra vienas ir tas 
pats dalykas. Kapitolius yra

namas, kuriame susirenka 
ir laiko posėdžius Jungtinių 
Valstijų kongresas — atsto
vų butas ir senatas. Gi Bal
tasis Namas yra Jungtinių 
Valstijų prezidento gyven- 
namis. Žinoma, jis ten ir 
dirba.

Į jūsų antrąjį klausimą 
atsakyti negalime, nes ne
žinome, ką jūs turite min
tyje. Juk Penna. Avenue 
yra didelė, ilga gatvė; tu
rinti daug namų. Antra, 
niekas iš mūsų nėra šiuo 
tarpu Washingtone buvęs ir 
susirašinėjęs, kur kokiė na
mai ir kokios valdiškos 
įstaigos randasi.

Madrid. — Trys fašistų 
lėktuvai bombomis užmušė 
7 nekariškius gyventojus ir 
sužeidė 50 Castellono prie
miesty j prie jūros, 40 mylių 
į šiaurių rytus nuo Valenci- 
jos.

Angly Klausimas Japonijai 
Apie Karo Didlaivius

London.-—Anglija užklau
sė Japonijos, ar jinai ištik- 
rųjų rengiasi būdavot sau 
43,000 tonų įtalpos karo lai
vus.—Jeigu taip, tad ir An
glija planuosianti karo lai
vus virš 35,000 tonų įtalpos.

Kaip Mes ir Jie Suprantam 
UMWA Reikalus

Sausio 25 d., Rialto teatre, 
Washington, D. C., atsidarė U 
MWA tarptautinė konvencija 
(Jungtinių Valstijų ir Kana
dos angliakasių), kuri tęsis 
mažiausiai 10 dienų.

Jungtinė Amerikos Anglia
kasių unija laiko konvenciją ir 
net Washingtone! Visos Ame
rikos, visokių pakraipų laik
raščiai atžymi šį įvykį (žino
ma/ atžymės ir užsienių laik
raščiai). Ir kaip tai neatžy- 
mčs tokį įvykį, tokį svarbų 
ir didelį faktą? Juk ši unija 
yra galingiausia, įtekmingiau- 
sia ir pažangiausia visoje Am
erikoje. Jos įtekmė valdžios 
sferose, daugelį atsitikimų, pi
la leduoto vandens už baronų 
ir visų kapitalistų kalnierių; 
jos galinga jėga gali paklup- 
dyti bile laiku anglies baronus 
ir tas baronus neleidžia užmig
ti; jos pažanga yra tokia liau
nate, tokia patraukianti šiuo 
laiku, kad milijoninės neorga-

Kiek liečia vidujinius unijos 
reikalus, tai viskas atlikta. Ir 
ne tik kad viskas atlikta, bet 
ir mainierių takai kaurais iš
kloti, jų gyvenimas jau auk
suotas ir žemČiuguotas. Pasi- 
skaitykim:

“Yra linksma pranešti, kad 
šiandie UMWA stovi geriau 
negu kada stovėjo savo is
torijoj. Čia taika visoje indus
trijoje. Čia algos pakilo, o 
darbo valandos sutrumpėjo. 
Darbo sąlygos plačiai pagerė
jo visoje industrijoje. Unija 
pasiekė ir uždengė visus an
glies laukus. Mūsų narių skait
lius pačioje aukštumoje. Mes 
turime kontraktus minkštųjų 
ir kietųjų anglių industrijose, 
kurie dar tęsis virš metų laiko. 
Eiliniai nariai unijoje naudo
jasi visiška laisve ir privilegi
jomis. Nariai pasitiki ir ger
bia vadovybę”.

Prie to, “Journal” priduria, 
delegatai tą viską turi imti 
galvon, užgirti ir daleisti ant

toliau vadams tokioje linkmė
je veikti.

Kad unija išbujojo, pasiekė 
visus angliakasius, tai žinoma, 
tik pasidžiaugti tereikėtų. Bet 
apart to, viskas netiesa. Ir jei
gu konvencijoje delegatai ne
sugebės ar nedaleisti bus sa
vo reikalus gvildenti taip, kaip 
tie reikalai turėtų būti, o ne 
taip, kaip perstatomi, tai ir po 
šios konvencijos pasiliks taip, 
kaip ir iki šiol buvo: viduji
niai ji bus išgverusi, nepilnai 
atsakanti pačių mainierių rei
kalams.

Dabar, kada visų darbininkų 
akys atkreipta į UMWA kon
venciją ir daug iš jos laukia
ma, tai mes, eiliniai mainie
riai, turime skirtingą suprati
mą. Jeigu visi darbininkai ją 
perstato, kaipo Mesijų, tai 
mes, mainieriai, ją dar laiko
me kaipo seną knygą, ap
trauktą naujais auksiniais CIO 
viršais.

Kaip mes suprantame, ji tu
ri būti vėdinama. Tik išvėdin
ta pilnai atitiks viršams—pir
miausia mainieriams, o paskui 
ir CIO.

Požeminis.
nizuotos darbo mases, negir
dėtai jokiu laiku darbininkų 
istorijoj, limpa prie jos, užsi
krečia ja. Stojimas šios uni
jos už industrinį darbininkų 
organizavimą (CIO) ir šios 
unijos vado, Lew.iso, idėjos 
pravedimą gyveniman, tiesiog 
surevoliucionizavo darbininkų 
judėjimą Amerikoje; o tas 
kaip tik ir ima kapitalistams 
už gerklės sustabdant jų kva
pą; tas kaip tik ir sudaro drū
tą pamatą mūsų unijos kilimui 
ir užsitarnavimui tuo, kuomi ši 
unija yra perstatoma; tas tatai 
ir priverčia visokiems sluogs- 
niams apie šia uniją rašyti, su
sidomėti.

Bet rašymas ir susidomėji
mas nėra visų sluogsnių lygus; 
kaip žinoma, ir negali būti. 
Kapitalistų klasė, su savo pri
tarėjais, žiūri į šią uniją, į jos 
konvenciją, kaipo į didelę 
prieš juos jėgą, rašo neigian
čiai ir trokšta, kad ji būtų 
kuosilpniausia, kad idėja už 
CIO susilpnėtų ir visai išnyktų, 
žinoma, to jiems nebesulaukti. 
Jie turės pasitenkinti spjaudy
mu ugnimi ir visokių klastų 
darymu. Iš biznierių irgi dau
gelis šluboja šiame didžiame 
klausime, nežiūrint to, kad su 
gerėjimu darbininkų būkles 
gerėja ir jų biznis.

Bet užtai visai nešluboja 
darbininkų nusistatymas už šį 
masinį ir industrinį judėjimą. 
Kas kapitalistams netinkama, 
tą darbininkai senai gerai ži
no, tas darbininkams tinka. 
Užtai jie UMWA, pravedėjų 
CIO idėjos gyveniman, kon
venciją sveikina ir laukia dau
giau iš jos konkretiškesnio 
veiksmo, naujo veiksmo, ge
resnio užsiartavojimo.

Taip visi darbininkai žiūri 
į mainierių konvenciją. Bet 
juk čia tik mainierių konven
cija. Nereikia visai manyti, 
kad patys mainieriai, kurių vi
sai CIO nepaliečia, nieko nau
dos jie iš jo neturį, būtų prie
šingi šiam judėjimui. Visai 
priešingai — visi mainieriai už 
CIO, visi už savo vadų akciją. 
Mainieriai nėra priešingi, kad 
ir šioje konvencijoje bus daug 
kalbama apie CIO darbuotę ir 
naujus planus tai darbuotei. 
Bet viena, ką čia reikia pri
minti, tai mainieriams skriau
dą, kurią konvencija teiks.

Kaip visiems aišku, organi
zacijos konvencijoj turėtų bū
ti tos organizacijos reikalai 
daugiausiai gvildenama, žino
ma, greta, nepamirštant ir CIO 
reikalus, šioje konvencijoje, 
deja, to nebus. Iškalno jau 
pasakyta (UMWA) “Journa- 
le”, už sausio 15 d.), kad UM 
WA sulošė žymiausią rolę dar
bininkų judėjime ir nuveikė 
didžiausius darbus, žinoma, 
esą dar ir daug kas veikti, ką 
konvencija ir turėsianti išsprę
sti. Tai išlaukiniai darbai tik
tai.

Kaip Kaunas Pasitiko Naujus Metus
Naujųjų Metų sutikimas 

Kaune jau tapo tradicija, tuo 
tarpu kai liaudyje, kaime, N. 
M. menka telaikoma švente. 
Kaune N. M. sutikimą šiuo tuo 
atžymi.

Kadangi įvairios pramogos 
yra susijusios su tam tikromis 
išlaidomis, tai ir N. M. tinka
miau sutiko tik labiau pasitu
rintieji kauniečių sluoksniai.

Paskutiniąją senuųjų metų 
dieną kai kurios Kauno įmo
nės ir parduotvės darė didelę 
apyvartą.

Daugiausio darbo turėjo 
prieš N. M. tai moterų salio- 
nai. Mat, daugelis ponių ir pa
nelių N. M. buvo pasiryžusios 
sutikti naujomis sukniomis, tai 
moterų drabužių siuvėjai ir sa- 
lionai ta proga darbo turėjo.

Gruodžio 31 d. buvo nepa
prastai moterų atakuojami 
įvairūs kirpimo ir šukavimo 
salionai, nes reikėjo susišukuo
ti, sufrizuoti šimtus galvų.

Popierių parduotuvės tą die
ną išpardavė daugybę vizitinių 
kortelių ir vokų sveikinimo 
reikalams. Pašto įstaigose ir 
pašto agentūrose jau nuo pie
tų ilgos eilės žmonių stovėjo 
prie pašto ženklų langelių. O 
pašto valdininkai kiek turėjo 
darbo vizitkas beskirstydami.

Po pietų prasidėjo judėji
mas gėlių parduotuvėse: azali
jų, kamelijų, hiacintų, cykla- 
menų ir kt. gėlių vazonų šim
tai sklido į visas puses, su pri- 
sigląudusiomis prie jų vizitinė
mis kortelėmis. Vakare su gė
lių parduotuvėmis pradėjo 
konkuruotis saldainių parduo
tuvės. Tą vakarą daug saldai
nių dėžių, šilkiniais kaspinais 
apraišiotų, dovanomis gavo su
žadėtinės, mylimosios, garbi
namosios. . .

Už daugelį litų tą dieną bu
vo išpirkta įvairių svaigalų: 
vyno, šampano, krupniko, li
kerių.
Tradicinis ir daugiausia 

žmonių sutraukęs buvo prie 
Karo muziejaus, čia nereikė-( 
jo nei už įėjimą (ar priėjimą) 
mokėti, nereikėjo išeiginių 
drabužių, neišgėrus nė bokalo 
buvo galima (ir prašoma) 
griausmingai šaukti “valio”!

Gen. Nagevičiaus rengiami 
prie Karo muziejaus N. M. su
tikimai kauniečiams taip pa
tinka, kad kasmet čia susiren
ka vis didesnės minios žmonių. 
Šiemet taip pat: iš kavinių, ki
no teatrų ir privačių pobūvių, 
baigiantis 12-tai valandai visi 
skubėjo į Karo muziejų.

Karo muziejus buvo gražiai 
iliuminuotas, daugybė šviesų 
(rakietų) paleista į padanges.

Kas norėjo religiškai N. M. 
sutikti, tie ėjo į baziliką. Ba
zilikoj per naktį buvo pamal

dos, kun. Lazinskas pasakė 
pritaikintą pamokslą.

Bet ne visi ir kauniečiai N. 
M. sutiko prie gėrimais ir val
giais apkrautų stalų,- skam
bant muzikos balsams.

neturtingi, tai ir tą dieną tę
vas išėjo prie viešųjų darbų, 
nes gaila netekti 3-4 Lt. už
darbio. Išeidamas tarė: “Kai 
pareisiu iš darbo, tai po pietų 
sūnų ir palaidosim”.

Beturčiai, bedarbiai ir kt. 
neturtingieji visuomenės sluok
sniai N. M. daugelis sutiko 
taip, kaip jie sutinka kiekvie
ną naują dieną.

N. Metų išvakarėse ir N. 
Metų dieną gerai uždirbo tak
sistai, vežikai ir fotografai. 
Bažnyčiose buvo daug sutuok
tuvių ir krikštijimo, turėjo 
daugiau pajamų ir klebonai.

Muštynių ir nelaimių kaip 
ir nebuvo.

“L. ž.”

Vienpusiškas Nedarbo Tyri
nėjimas Washingtone

Washington. — Tam tik
ra senatorių komisija tyri
nėja nedarbą," bet tyrinėji
mas vienpusiškas, sako D. 
Lasser, prezidentas Ameri
kos Darbininkų Susivieniji
mo, savo laiške senatoriui 
J. P. Byrnes, pirmininkui 
senatinės komisijos.

Ta komisija iki šiol pa
šaukė į liudytojus, nedarbo 
faktų rodytojus, 13 didžiojo 
biznio vadų ir tik tris dar
bininkų atstovus.

Antai, Aušros gatvėje vie
nos sodybos sargas neseniai 
susilaukė pirmojo sūnaus. Kū
dikis gimė sveikas ir stiprus, 
bet sargo blogas butas: drėg
nas, sienos iš vidaus apledė
jusios, o kai pakuria krosnį, 
tai tiek atsiranda garų, jog 
sargo bute nieko nematyti. 
Temperatūrai tame kambary 
keičiantis, sargo vaikas gavo 
plaučių uždegimą ir gruodžio 
31 d. mirė.

Bucharest, Rumunija. — 
Fašistų persekiojimai žydų 
ir grasinimai jiem privedė 
prie to, kad beveik visai ap
sistojo biznis Rumunijoj.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Tėvas eina dirbti vieš, dar
bų, o motina sargo pareigas 
atlieka. Kadangi juodu labai

Geo. Stanley, New York 
City. — Jūsų straipsnelio 
“Veidmainystė — Pikčiausia 
Nuodas” negalėsime sunau
doti. “Laisvėje.” Beveik nie
ko nepasakote, o tik kelius 
aštrius sakinius numetate
kunigų adresu.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

D R. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

CUKRINĖ LIGA
Drauge gydytojau, aš matau 

labai daug jūsų naudingų pa
tarimų apie sveikatos dalykus, 
tai ir aš prašyčiau duoti man 
atsakymą pei’ “Laisvę?”

Mano sūnus 7 metų amžiaus, 
sveria 70 svarų, vidutinio ūgio, 
kai dėl jo metų. Taip, regis, la
bai sveikas. Tiktai, kai saldžiai 
užvalgo arba išgeria kokio sal
daus gėrimo, tai pradeda kalbo
je mikčioti, ir jį purto. Jis nie
ko nesiskundžia, kad kas skau
dėtų. Gydytojas sakė, kad cuk
raus liga. Jau serga trečias 
kartas. Daugumas sako, kad 
cukrinė liga neišgydoma. Tai aš 
prašyčiau jūsų duoti man pa
tarimą, kur kreiptis ir ar gali
ma išgydyt cukrinė liga. Aš tu
riu tik tą vieną vienturtį sū
nelį. Kad ir gerokai kainuotų, 
tai viską atiduočiau dėl jo, 
kad tik išgydyt. Tariu labai 
ačiū. Lauksiu jūsų patarimo.

ATSAKYMAS
Drauge, cukrinė liga yra 

rimtokas dalykas, šlapligė, di- 
jabėtas (diabetes mellitus) ki
taip ji vadinama. Yra keletas 
dijabėto rūšių. Lengvesnės rū
šys galima pagydyt, prisilai
kant griežtos dijetos, vengiant 
saldžių daiktų ir krakmolų. Ap
ribota dijeta—be saldžių ir mil
tinių (krakmolinių) valgių yra 
gydymo pamatas ir kitose dija
bėto rūšyse.

Sunkieji dijabėto nuotikiai 
paeina nuo sugedimo kasos 
(saldžiosios liaukos, pankre-

atinės). Kasos uodegoje yra 
specifiškų naivėlių gūžtos. Jos 
iš savęs išsunkia į kraują to
kią sunką, kuri pakeičia cukrų 
į energiją. Jei tų syvų nėra, 
arba jei jų yra mažoka, tai 
cukrus nesusinaudoja, kaip rei
kia, ir jo dalis pasilieka krau
jo sriovėje ir išeina su šlapimu. 
Šlapimas pasidaro saldus. Sal
dus esti ir kraujas. Ir tas už- 
plūdęs kraują cukrus veikia ta
da, kaipo nuodas. Jis žmogų 
apsvaigina ir gadina visą orga
nizmą.

Tokie rimti ligos apsireiški
mai, kaip kad Jūsų sūnaus, rei
kia būtinai prašalinti. Vengti, 
kad taip toli dalykai nedaeitų, 
nepasikartotų.

Pasitarkite su vietos gydyto
ju. Bendrai imant, tvarka to
kia. Duokite vaikui visokių 
daržovių ir vaisių, bet saldžiųjų 
vaisių (slyvų, razinkų, figų, fi
nikų, apelsinų ir t. p.) ‘ vely 
neduokite, arba duokite tik po 
truputį. Cukraus ne. Saldainių 
ne. Duonos juodos galite duoti 
tik po menką riekelę. Bulvių 
neduokite. Bet kitokių-pieniš- 
kų, kiaušinių, liesos mėsos, žu
vų Illite duoti.

Gal vietos gydytojas, patik
rinęs vaikui kraują ir šlapimą, 
tūlą laiką leistų jam į kūną su 
adata inszdino. Tai yra tos ka
sos sunka, išsunkta iš tų ypa
tingų celių kasos uodegoje. In
sulinas cukrinės ligos nepagy
do, tik jis padeda organizmui 
sunaudoti cukrų. Su insulinu 
galima valgyt beveik visa kas, 
kaip ir šiaip žmogui.
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Darbininkė ir Seimininke
Motinos Tragedija

Verte Laitkupis.

Ką Sako Moterys Apie 
‘laisvės” Bazarą?

(Pabaiga)
Trumpa p>aroda buržuazinio teismo prasi

dėjo.
Teismas prieš save pastatė du pačius-, “svar

biuosius,” pagal jų nuomonę, klausimus: Ar 
nužudė ji savo sūnų? Taip, nužudė. Ar žino
jo ji ką ji darė? Du gydytojai, tyrusieji jos 
protinę padėtį, patvirtino, kad ji žinojo. Tas 
viskas teismui buvo labai paprasta: ji nužu
dė savo sūnų ir buvo sveikam prote.

Darata išpasakojo jiems visą savo gyveni
mą,—savo kūdikystę, vestuves, Džessi apgaulę 
ir ant galo apie prigirdymą savo sūnaus.

—Ar mylėjai savo Džimį?—paklausė kalti
namosios jos apgynėjas.

—O, taip, labai. Aš visada jį mylėjau.
—Ką tu jautei, kada tu jį vežei į nužudymo 

vietą?
—Aš

atėjo pasiklausti teismo: 
rekomenduoti pasigailėji-

atsakė: Taip, jeigu tas

nežinau. Aš nepamenu jokių jausmų, 
jautei tu, kad elgies teisingai?
tik maniau, kad tas turi būti padary
tas yra kuogeriausiai . . .
tu jautei, kuomet jį prigirdei? Ar

—Aš 
ta, kad

—Ką 
jautei ramumą?

—Taip, aš buvau rami.
—Kaip tas atrodo tau dabar?
—Kaipo blogas sapnas.
. . . Prisiekusieji teisėjai išėję į kitą kam

barį tarėsi: “Ar nužudė ji savo sūnų ir ar 
buvo ji sveikam prote? Nekreipkim domės į 
jos kūdikystę, į jos katorginį gyvenimą, ku
ris tęsės per daugelį metų pavidale keiksmų, 
mušimų, į jos prieglaudinį gyvenimą, į jos vil
tis ir bado bailę. Nekreipsim atydos į jos 
buvusius šauksmus ir viltis prie gimdymo 
sūnaus,—viskas tas nesvarbu. Svarbu tas: 
ar žinojo ji papildydama prasikaltimą skir
tumą tarp teisėtumo ir neteisėtumo? Teisybę, 
ji buvo beviltingoj padėtyje, bet ką tas turi 
bendro su prasižengimu? Ji nužudė savo kū
dikį. Ji tą padarė sąmoningai. Ji pasiėmė 
su savim vaiko drabužius, kad jį paskiau, po 
prigirdymo, perrengus sausais. Ji atėjo į po
licijos stotį. Ji buvo rami.”

Po trijų valandų ir 55 minučių pasitarimo 
prisiekusieji teisėjai 
ar leidžia įstatymas 
mą?

Teisėjas Vilsonas
atsako į jų klausimus.

Prabėgus 6 minutėms prisiekusieji teisėjai 
paskelbė savo nuosprendį: “Darata šervud 
rasta kalta su pasigailėjimo rekomendacija.” 
Su ta rekomendacija prisiekusieji teisėjai ma
nė sušvelninti teismo nuosprendį—pamainant 
mirties bausmę kalėjimu iki gyvos galvos, 
kaip tas pagal įstatymą yra leidžiama New 
Jersey valstijoj. Bet New Yorko valstijoj 
toks įstatymas neegzistuoja ir todėl teismas 
išnešė Daratai šervud mirties nuosprendį.

Taip išėjo pagal įvairius buržuazinius įsta
tymus ir jų straipsnių kombinaciją New Yor
ko valstijoj.

Bet ne taip suprato tą prasižengimą nelai
mingos motinos amerikoniška liaudis. Liau
dies judėjimas apgynimui Daratos nuo mir
ties nuosprendžio prasidėjo tuojau po teismo 
užsibaigimuL C. Meyers, redaktorius New- 
burgho “žinių,” parašė įvadinį straipsnį, 
vadindamas teismo nuosprendį kraujuota 
me sauvališkumo amerikoniškam teisme.

Porai dienų prabėgus po visą miestą 
kuliavo peticijos ir tūkstančiai gyventojų
kalavo bausmės ptakeitimo. Kliubai, bažnyčios, 
mokyklos ir įvairių pakraipų organizacijos iš
ėjo prieš tokį nuosprendį. Daugiau negu 5,- 
000 parašų buvo surinkta tiktai vienam New- 
burghe. Dauguma motinų, asmeniškai paži

nojusių ir nepažinojusių Daratą Šervud, siun
tė protestus, reikalaudamos 
nuosprendžio vykdymą, iki 
ąukštesnis teismas.

Amerikoniška rašytoja 
pastabą kas link Daratos
smerktoji buvo įstumta į tą bedugnę dėlei blė 
dingos santvarkos šių dienų civilizacijos 
kad jos prasižengimas turi pulti ant pečių val
dančios klasės, kuri pavėlino jai įbristi į to
kią baisią, katorginę padėtį.

pa- 
dė-

cir-
rei-

atidėti 
to dalyko

M. Meyo 
bylos,

mirties 
neištirs

padarė 
kad nu-

ir

Darbininkės, Daugiau Lavinkimės!
Mes gyvename tokioj progre- įgelbos darbininkių moterų, ne- 

so gadynėj, kurioj viskas bėga 
nematomu greitumu, juda, kru
ta, keičiasi. Kas vakar buvo 
naujas, geras, pritaikintas pro
greso eigai, tas šiandien jau 
pasenęs, jau nebespėja bėgti sy-. 
kiu su progresu. Jau jo vietoj 
yra nauji išradimai su dideliais
patobulinimais, daugiau pritai
komi prie šių dienų progreso. 
Tas pats yra ir su draugijiniu 
gyvenimu ir darbais.
. Kiek laiko atgal, mums, mo

terims, buvo paskirta vieta 
prie pečiaus ir kūdikius auklėti. 
Q. šiandien gyvenimas iš mūs,. 
moterų., jau reikalauja ko kito, ' 
nors ir šiandien dar mes rasi
me vieną-kitą vyriškos esybės 
sutvėrimą, kurie dar tebesilai
ko tos kvailos nuomonės, kad 
/‘moteriai tinkamiausia vieta 

besant tik prie pečiaus ir kūdi- 
. kių auklėjimo,” o ne kur po 

susirinkimus vakarais tranky
tis. Tokio nusistatymo vyručiai 
verti didelio apgailestavimo, 
kad jie nepajėgė nei mažiau
siais žingsniais žengti progreso 
linkui. Mes, darbo klasės mote
rys, tokiems vyručiams sako
me : “tos dienos, kada moters 
vieta buvo tik prie pečiaus ir 
kūdikių auklėjimo, jau senai at
gyveno savo amželį ir jūs jų
jų daugiau nesugrąžinsite, nes 
jau pertoli pasiliko praeityje.” 
Šiandien gyvenimas kiekvieną 
moterį verste verčia išeiti į vi
suomeninį gyvenimą, į kovos lau
ką už savo būvio pagerinimą. 
-Praėjo tie laikai, kuomet mote
rys per visą savo amželį buvo 
vyrams žaislu, šiandien mote
rys jaučiasi lygios vyrams gy
venimo sąstate. Jos jaučia vi
sus gyvenimo nuotikius nei kiek 
nemažiau, kaip vyrai.

O ypač darbininkų klasės ko
vos su valdančiąja klase reika
lauja, kad moterys darbininkės 
eitų ranka rankon su vyrais, 
sykiu maršuotų kovos laukan. 
Vieni darbininkai vyrai, be pa

galės laimėti kovą prieš kapita
lą. Tatai yra toks aiškus fak
tas, kad vargiai bent kas ban
dytų užginčyti.

Pilnai dalyvavimas darbinin
kiškame judėjime, pilnai prisi
dėjimas prie kovos už darbinin
kų klasės išsiliuosavimą nėra ir
nebus galimas tol, kol darbinin
kės moterys bus atsilikusios nuo 
vyrų apšvietoj, darbo klasės 
judėjime ir klasiniame susipra
time. Būtų klaidinga sakyti bei 
manyt, kad šiandien nėr prasi
lavinusių moterų darbininkiško 
judėjimo eilėse. Taip, yra daug 
moterų, kurios stovi pirmose 
kovotojų eilėse ir nė vienai va
landėlei nepadeda iš rankų rau
dono vėluko. Bet-gi reikia pri
pažinti, kad didelė didžiuma 
darbininkių moterų atsilikusios 
nuo vyrų klasiniame prasilavi- 
nime. žinoma,, yra ir priežas
čių, kurios dalinai pateisina mo
terų atsilikimą. Bet, nes tas 
mums šiandien svarbu. Svarbu 
mums tas, kaip ir kokiais bū
dais išaiškinti mūs draugėms 
ir privesti jas prie įsitikinimo, 
jog laikas su didžiausiu pasi
ryžimu mestis lavinimosi dar
ban. Tiktai per lavinimosi ir 
kasdieninio vargingo gyvenimo 
prityrimus mes tegalėsime mar- 
šuoti pėda pėdon su vyrais ir 
paprastame gyvenime ir klasių 
kovos mūšiuose.

Kaip ir kur lavintis, tai kiek
viena draugė, kuri tik norės la
vintis, susiras sau laiką ir bū
dus kaip lavintis. Geriausias bei 
patogiausias lavinimosi būdas 
bene bus tas: kiekvieną liuosą 
valandėlę sunaudok skaitymui 
darbininkiškų laikraščių ir kny
gų. Iš sykio gal bus kiek sun
koka, bet nepamesk vilties — 
skaityk, skaityk ir skaityk. Ir už 
kiek laiko pamatysi, kiek daug 
prasilavinsi, kiek daug sužino
si, kas dedasi pasaulyje. Ir ta
da įgausi patraukimą prie pla
tesnio lavinimosi. Įgausi norą

bei energiją aktyviškiau daly
vauti darbininkiškame judėji
me. Suprasi būtiną reikalą bū
ti kovotojų eilėse. Ir patapsi 
tikra kovotoja už savo ir visos 
darbininkų klasės reikalus.

Juk mes, lietuvės darbininkės, 
čia suvažiavome didžiume kai
mietės, bemokslės. Didžiuma 
iš mūs neturėjome progos lan
kyti nei pradinės mokyklos. O 
vis-gi, kurios neleidome veltui 
laiką, nebandėme susitikti su
kaiminka ir apkalbėti visų^kitų 
“griekus,” tik palikti savo ne
pajudintus, tos pajėgėme nors 
tiek prasilavinti ir suprasti, 
kad mūsų, darbininkių, būvio 
pagerinimas priklauso nuo mū
sų pačių. Ant kiek mes būsime 
prasilavinusios, ant kiek mes 
suprasime savo reikalus ir ant 
kiek mes paaukosime savo ener
gijos kovodamos už juos, tai 
ant tiek mūs moterų padėtis 
bus lengvesnė. Tad, lavinki
mės ir kovokime toje linkmėje.

i Onytė S.

Shenandoah, Pa.
Nesmagios Žinutės

Draugė M. Minevičiutė, Lie
tuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
iždininkė ir šiaip rėmėja pa
žangaus judėjimo, susirgo. Da
bar randasi Fountain Springs 
ligoninėje. Linkėtina greitai 
pasveikti.

Vos tik paskelbus, kad dien
raščio “Laisvės” bazaras įvyks 
11, 12 ir 13 vasario (Feb.), 
draugės pirmutinės atsiliepė su 
dovanomis, štai pavyzdis, kaip 
draugės susirūpinusios bazaru 
ir kokių puikių daiktų galima 
tikėtis bazare:

MINERSVILLE, PA.
Gerb. “Laisvės” Redakcija:

Minersvillės Lietuvių Mote
rų Apšvietos Kliubas savo mė
nesiniame susirinkime, laikyta
me sausio 5, nutarė paremi 
“Laisvę.” Nutarta paaukoti ke
lis dolerius iš iždo ir draugės, 
savo darbą, ir pasiuvo rankom 
šilkinę kaldrą. Draugės pri
sius kaldrą į kelias dienas. Ją 
aukoja “Laisvės” bazarųi. Kal- 
dra yra labai graži ir turėtų 
duoti “Laisvei” apie $50.

Linkėtina gerų pasekmių 
“Laisvės” bazarui.

Kliubo Organizatorė.

BROOKLYNIETĖS IRGI
RENGIASI BAZARUI 

Draugė O. Čepulienė klausė, 
ar bus Moterų Stalas. Jinai 
jau turi paruošus jam dovaną. 
Stalas bus, ir ne bile koks, šie
met bazaras rengiama didelėj 
Ideal Svetainėj, kur yra į valias 
vietos, todėl įvairioms dova
noms sudėt bus pastatyta tam 
atatinkamos būdelės, iš kurių 
geriau matyt, lengviau pasi
rinkt prekes ir parankiau ap- 
tarnaut pirkėjus.

ALDLD Moterų 81-mos kuo
pos susirinkime, sausio 20, su
žinota, kad draugė V. Adeikie- 
nė jau parinkus keletą dovanų 
pas gerus “Laisvės” rėmėjus ir 
renka daugiau. Taipgi paėmė

Mūsų miesto auditorius Jur
gis Kubilius, beeidamas sli
džiu šalygatviu paslydo, puolė 
ir susižeidė strėnas. Tai miesto 
valdžios kaltė, kad neprižiūri 
gerai šalygatviu,

Tūlas Harry Beck iš Turkey 
Run, taipgi paslydo ant teduo
to šalygatvio ir drūčiai susižei
dė. Dabar yra gydomas Foun
tain Springs Hospital.

Dėdė Kalnietis.

GARSINKITfiS SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVfiJE”

kalauskienė ir S. Sasna apsiė
mė dirbti pačiame bazare, kai 
kurios iš jų po du ir tris va
karus. Draugės Petkienė ir 
Kazakevičienė, kaipo direkto
rės, aišku, bazare turės dar 
daugiau pareigų.

Daugelis kitų narių, dėl svar
bių priežasčių negalėjusios bū
ti mitinge ir pasisakjTi bazaro 
reikalais, be abejo, darbuosis 
nemažiau *už buvusias. Apie 
jų darbus bazaro labui galėsi
me pranešti vėliau.

Mes prašome, kaip brookly- 
nietes, taip drauges iš kitų 
miestų padėti padaryti Moterų 
Centrą bazare patraukiančiu ir 
turtingu bei naudingu “Lais
vei.”

ALDLD Motery, 
Kuopos Sekretore.

Binghamton, N. Y

Utica, 
slidu- 
prieš 
dieną

Iš Linksmo Naujų Metų 
Vakaro

- ALDLD 20-tos kuopos Mote
rų ■ Skyriaus naujų metų vaka
ro ilgai nepamirš mūsų gerbia-, 
moji publika, nei mes, rengėjos. 
Tai buvo vienas iš gražiųjų ir 
linksmų parengimų. Mes pačios 
nesitikėjome tiek daug gražios 
publikos, visokių tautų ir įsiti
kinimų. Pas mus atsilankė sve
čių ir viešnių. Iš Endicott buvo 
draugai Gryzai ir jų giminaitis, 
taipgi draugai Fords iš 
N. Y. Nei lijundra, nei 
mas, kuris visą dieną 
parengimą ir tą pačią
baugino ir iš stubos išeiti, ne
sulaikė publikos nuo to gražaus 
moterų parengimo. Tai dar vie
nas įrodymas, kiek Moterų 
Skyrius turi įtekmės plačioj vi
suomenėj Binghamtone.

Mums daug pagelbėjo drau
gas A. Klimas, fotografas, ku
ris krutančiais paveikslais gra
žiai parodė pasaulinius, taipgi 
ir vietinius įvykius. Jis tą pada
rė be jokio atlyginimo. Taipgi 
pardavė 9 tikietus. Tai stambi 
auka Moterų Skyriui. Prašome 

blankas O. Depsienė, O. Tita- 
nis, :
kienė. Dovanas galima pri
duoti per bile kurią iš jų, taip 
gi per kitas nares» Prie to, vi
sos minėtosios, taipgi A. Do- | dama rašytis į Komunistų Par- 
bilienč/ M. Purvėnienė, M. Mi- tiją.

Valgių gaminime šiuo sykiu 
daugiausia dirbo draugės A. 
Maldaikienė ir A. Žemaitienė, 
taipgi jos abi surinko iš biznie
rių dovanas, kurios buvo išleis
tos. Karpetuką aukavo Dubra- 
vo, kuris užlaiko gražių rakan
dų krautuvę ant Clinton St. O 
didelį paveikslą aukavo Olum, 
kurio rakandų .krautuvės, vie
na, randasi ant Clinton ir My- 
gett St., o antra, Main St., 
Johnson City. Prašome įsitėmyti 
jų antrašus ir reikalui esant 
nepamiršti jų*

Parengime dar dirbo draugės 
M. Sedonienė, O. Girnienė ir J. 
K. Navalinskienė. Elsie žemai- 
čiūtė, jaunuolė, padarė gražius 
apgarsinimus (show cards) ir 
pati išnešiojo. Didelis ačiū 
jums, Elsie, už artistišką dar
bą. Prie stalų aptarnavo sve
čius Elenor Girniūtė, Elsie že- 
maičiūtė, Mildred Cherniūtė, 
Justina šulskaitė, Lillian Mika- 
lojūnaitė, Amilia Kaminskaitė. 
Iš suaugusių gelbėjo: O. Kirei- 
lienė, U. šimoliūnienė, D. Stro- 
lienė, L. Dainienė, N. Mačiu- 
kienė, B. ir V. Zmitraitės, V. 
Girnis, J. žemaitis, F. Maldai- 
kis, J. Sedonis ir P. Stasiūnas.

Vakarienė buvo gardi, taipgi 
krutami paveikslai gražūs ir ge
rai parodyti. Po to visi ir visos 
linksminos, dainavo, kalbėjosi 
bei šoko prie geros L. Girnio ir 
jo draugo muzikos, žodžiu sa
kant, tikrai gražiai ir linksmai 
buvo praleista naujų metų va
karas Moterų Skyriaus paren
gime.' Pelno liko $9.67. Taipgi 
pasižadėjo bent kelios naujos 
narės prisirašyti prie skyriaus.

Moterų Skyrius dar kartą šir
dingiausiai dėkavoja, kaip vi
siems atsilankiusiems, taip vi
siems, kurie bent kokiu darbu 
prisidėjo prie šio parengimo.

j Rengėjos.

Puslapis Trėiias
i. f, n .L'i n.if SVi fei.

Kodėl Plaukai Žyla?
Plaukų žilimo priežasčįų 

yra įvairių. Pirmiausia, sako
ma, paveldėjimas, nes būna 
šeimų, kurių nariai dar prieš 
20 metų pradeda žilti. Toliau, 
nuo blogos sveikatos, nuo ne
tvarkingo gyvenimo, nuo ner
vų nusilpimo. Taipgi kenkia 
organizmą nuodijanti dalykai, 
kaip alkoholis ir kiti tam pa
našūs. Perdaug sausi plaukai 
daug greičiau žyla, negu aly
vuoti plaukai.

Geriausias vaistas plaukams 
nuo žilimo ir nuo slinkimo — 
geras šepetys. Kas dieną prieš 
einant gult arba bite laiku ge
rai plaukus pašukuot, vėliau 
galvos odą su pirštų galais pa
masažuoti arba dar ir su aly
va ištrinti, jei plaukai yra 
sausi. Tai plaukams ir plaukų . 
liaukoms bus į sveikatą. Po to
kių šukavimų ir masažų būna 
daug geresnė kraujo cirkulia
cija, o plaukams yra labai 
svarbu gera kraujo cirkuliaci
ja, žinoma, taip kaip ir ki
tiems kūno organams. Aišku, 
kad užlaikant galvos plaukus 
higieniškai pagelbės sulaikyti 
slinkimą plaukų, žilimą ir ki
tas jų blogybes.

M. Baltulioniūtė.

Rochester, N. Y. <

visus reikalui esant nepamiršti
P. Vižlianskienė, S. Pet- virš minėto draugo.

Vakarui pirmininkavo d. O. 
Girnienė. Anglų kalboje prakal- 
bėlę pasakė draugė Ford, ragin-

West Hanover, Mass.
Auka Politiniams Kaliniams

LDS 69 kuopos susirinkime 
A. Raht paprašė, kad jam lei
stų pasidarbuoti sukėlimui pi
nigų pagelbai politinių kali
nių. Jis pardavinėjo laimėjimo 
tikietus ir tuo būdu sukėlė 
$16.75. Kuopos ižde palikta 
$1.75, o $15 pasiųsta per LDS 
Centrą politinių kalinių šelpi
mui. A. R.

Vietinė kapitalistinė spauda 
džiaugiasi, kad dėl gavimo so
cialės apdraudos Rochesteryje 
užsiregistravo mažesnis nuo
šimtis, negu kitose dalyse New 
Yorko valstijoj. “Tik” 18 tūks
tančių su keliais šimtais... Yra 
kuo pasidžiaugti! 18 tūkstan
čių, tai apie vienas trečdalis in
dustrinių darbininkų. Visai 
mažai, buržujų supratimu.

Literatūros Draugijos 7 Apskr. Motery Komisijos Atsišaukimas į Visas 
Mass. Valstijos ir Apylinkės Organizacijas Dėl Moterų Suvažiavimo
Draugės! Mums visoms yra žinoma, kad 

apart buvimo gero skaičiaus moterų Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijoj, dar yra įvairių pašalpinių draugijų bei 
kliubų, kuriuos-kurias sudaro vien moterys. 
Kaip bendrose su vyrais, taip atskirose or
ganizacijose moterys veikia įvairiose komi
sijose, įvairiais klausimais. Pasirodo žinių 
iš moterų veikimo (tiesa, daug mažiau, negu 
veikiama) “Laisvės” Moterų Skyriuje. Pa
staraisiais laikais įvesta Moterų Skyrius “Ke
leivyje.” Keletas draugių iš mūsų apylinkės 
prisidėjo su raštais ir platinimu ALDLD 
Centro Moterų Komiteto ką tik dabar išleistos 
knygos “Virėja.” Surengiama vienur, kitur 
prakalbų, paskaitų, įvairių pramogėlių.

Tačiau atsižvelgiant į didelį skaičių lietuvių 
moterų, tai mūsų veikimas yra silpnutis, netu
ri to ryškumo, kuris reikalingas; nepasiekia
ma pageidaujamo tikslo organizaciniai, nei ki
tais klausimais. Nepajėgiam stipriai orga
nizuotai atsiliepti į svarbius dienos klausimus, 
nes neturim tarp savęs jokių ryšių, veikiam 
palaidai, net nepažindamos vienos kitų.

Be abejonės, visos turim gražius, prakil
nius tikslus, gerus norus, kaip lietuvių mote
rų, taip abelnam draugijos labui. Dauguma 
iš mūsų,žinom, kad organizuotos moterys lošia 
svarbią rolę draugijiniam gyvenime. Mato
me, kad kiekviena diena atneša naujus, pai
nius klausimus, kurie paliečia mus visas ly
giai, nežiūrint skirtingų mūsų įsitikinimų; 
klausimus, kuriem reikalinga stipri kolektyve 
mintis juos rišti bei tinkamai į juos reaguoti.

Mes pergyvenam labai neramų laikotarpį. 
Vokietijos^ Italijos ir Japonijos plėšikų už
pultos šalys, Ispanija ir Chinija, kraujuose 
skandinamos. Nėra išimties moterim nei kū
dikiam; viskas deginama, griaunama, naiki
nama, kaip turtai, taip gyvybės. Organizuo
tos įvairių šalių moterys daug galėtų padėti 
žūstančiom nuo žaidų ir bado chinietėm.

Negalim negirdėti, nematyti persergėjimų 
stambių intelektualų bei šiaip žymių žmonių

apie gręsiantį pavojų karo ir fašizmo šioje ša
lyje taip pat. Kiekviena organizuota grupelė 
yra svarbi, kuomet ji yra taikos šalininkė, 
karo ir fašizmo priešininkė.

Lietuviuose yra šimtai moterų, kurios ne
priklauso jokiai organizacijai ir esančios or
ganizacijose draugės turėtume tuo susirūpin
ti. Sukoncentravus organizuotas spėkas būtų 
galima prieiti prie išvedimo, kaip pasiekti ne
organizuotas.

Kad sutraukus Massachusetts valstijos ir 
apylinkių organizuotas lietuvių moterų spė
kas į didelį šeimyninį pasikalbėjimą svarbiais 
lietuvių moterų reikalais, Literatūros Drau
gijos 7-to Apskričio Moterų Komisija šaukia 
moterų suvažiavimą 27 d. kovo, 1938 metų, 
So. Bostone.

' Mes prašom, kaip moterų, taip bendras su 
vyrais organizacijas padėti mums padaryti 
šį suvažiavimą plačiu, skaitlingu. Kviečiam 
visus į talką. Pakelkit šį atsišaukimą savo 
susirinkimuose, išrinkit atstoves į suvažiavi
mą.

Būtų labai pageidaujama šiuo klausimu iš
girsti nuomonę iš Massachusetts valstijos 
įvairių pažiūrų moterų darbuotojų, kurios ra
šinėja į spaudą. Mes kviečiam visas išsi
reikšti savo nuomonę šiuo suvažiavimo klau
simu.

Mes siūlome suvažiavimui svarstyti šiuos 
klausimus:

1. Taikos ir socialės gerovės.
2. Moterų organizacinė svarba ir jų rolė 

draugijiniame gyvenime.
3. Apšvietos, kultūros skleidimas.
4. Subendrinimas moterų veikimo svarbiais 

visuomeniniais klausimais.
Yra pageidaujama patarimai, sugestijos, 

kaip prisirengiant prie suvažiavimo, taip pa
čiame suvažiavime.

ALDLD VII Apskričio
Moterų Komisija:
Sekr. 'M. K. Sukackienė.

18 Hillside St.
.Worcester, Mass.

Rochesterio 70 chiniečių jau 
sukėlė $7,000.00 apsigynimui 
nuo užpuolikų japonų; pinigus 
pasiuntė į Chiniją dėl medika- 
lės pagelbos savo broliams ka-^ 
riams. Tai geras pavyzdis ir 
stambi auka. Chinų nauji me
tai pripuola 31 d. sausio ir jų 
papročiai būdavo apvaikščioti 
ištisą savaitę. Gi šiemet atsi
sako nuo tos iškilmes ir su tuo- 
mi mano sukelti apie $1000 pa
gelbėjimui savo šaliai. Yra ko 
pasimokyti nuo draugų chinie
čių.

CIO planuoja sutverti miesto 
Tarybą, panašią į AFL Cent
ral Trades and Labor Council. 
Susirinkimas šaukiamas 31 d. 
sausio, Amalgameitų svetainė
je. šiam darbui vadovauja 
Amalgameitų Unija. Sutvėrus 
CIO tarybą, bus dvi ir griežtai 
priešingos viena kitai. Abi Ta
rybos atstovauja darbininkus. 
Vienybės klausimas abiejų uni
jų (CIO ir AFL) yra degantis 
dalykas. Tą parodo praeito lap
kričio rinkimai, kuomet repub- 
likonai nušlavė miestą ir aps
kritį.

Vaclovas.

Baltimore, Md.
Iš ALDLD Kp. Susirinkimo
Sausio 10 d. įvyko ALDLD 

25 kp. susirinkimas, kuris bu
vo gražus savo nuotaika ir ge
rais nutarimais.

Kp. organizatorius d. J. Sta- 
nis atidarė susirinkimą ir pas
kelbė tam vakarui pirminin
ko rinkimą. Pirmininku tapo 
išrinktas d. P. Pacerskis. 
Draugė O. Kučiauskaitė per
skaitė pereito susirinkimo 
tarimus ir pranešė turinti ap
leist susirinkimą, nes eina K. 
P. mokyklą. Susirinkimas tą 
draugę paliuosavo, o kartu iš
reiškė jai padėką už ilgoką 
kuopai pasidarbavimą sekre
toriaujant.

Lyros Choro organizacinė 
komisija pranęšė, kad choras 
nariais auga ir turi visuome
nės pritarimo. Draugas J. 
Smalenskas aukavo Lyros

(Užbaiga 5* puslapyj)
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LAISVES BAZARAS
BUS DIDELEJE SALĖJE

Tęsis 3 dienas. Kožną dieną bus dailės programa ir šokiai

Vasario 11,12 ir 13 February

Laukiame bazarui dovanų nevien tik iš Brooklyno ale ir iš kitų miestų

BAZARAS BUS IDEAL BALLROOM SALĖJE
151 Knickerbocker Ave. ir kampas Flushing Ave Brooklyn

Į Šią svetainę telpa apie 2,000 žmonių; gražus steičius programai pildyti; puikus kambarys pasivaišinimui.

Penktadienį, 11 d. vasario, bazaras pra
sidės 6-tą vai. vakare; Šokiam grieš Mika
lausko orkestrą; programą duos Brooklyno 
Aido Choras. Visiem atsilankiusiem bus 
duodama dovanų gražūs sieniniai kalendo
riai. Kitais vakarais kalendoriai nebus 
duodami, vien tik penktadienio vakare. 
Tad norintieji gauti dovanų puikų kalen
dorių, ateikite į bazarą penktadienio vaka
re. Įžanga tik 20c asmeniui. Ateikite penk
tadienio vakare, naudokitės dovanų proga 
ir pigesne įžanga.

šeštadienį, 12 d. vasario, bazaras prasi
dės 5-tą vai. vakare, šokiams grieš Retike- 
vičiaus orkestrą, programą duos Lietuvių 
ir rusų garsioji artistų grupė iš Philadel- 
phijos. Jie duos operetišką programą. Bus 
šokių, solų, duetų ir dainuos visa grupė. 
Tai bus nepaprastai graži programa. Tai ta 
pati grupė, kuri perni “Laisvės” bazare 
sukėlė daug ovacijų. Įžanga 25c asmeniui. 
Šiemet jie dainuos ir lietuviškų dainų taip
gi turės ir stygų orkestrą.

Sekmadienį, 13 d. vasario, vaikų diena 
nuo 1 vai. dieną iki penktai valandai. Įžan
ga vaikam veltui. Taipgi bus vaikam duo
dama dovanos ir vaikai galės pirktis gerus 
daiktus nuo 1c ir aukštyn. O suaugusiem 
tai paskutinis vakaras bazaro; šokiams 
grieš George Kazakevičiaus Orkestrą; 
programą duos Sietyno Choras iš Newark, 
N. J. ir Pirmyn Choras iš Great Neck, N. Y. 
Tai bus gražus būrys svečių iš kitų mies
tų. Visiem atsilankiusiem bus duodama 
puiki dovana, kurią paskelbsime vėliau. 
Įžanga 25c asmeniui. / x

BAZARE BUS DAUGYBES GERU IR BRANGIŲ DAIKTŲ f
Jie visi bus išparduodami už nepaprastai žemas kainas. Naudokitės tąja nepaprastai didele proga. * Į'

Visom trim dienom bilietas 50 centų; įsigykite išanksto tą trijų dienų bilietą ir būkite bazare visas tris dienas.

Kiekvienas širdingas “Laisves” rėmėjas privalo pasidarbuoti bazarui. Prisidėti su dovana arba padėti 
surinkti dovanu. Reikia lankytis po biznio įstaigas ir namus ir prašyti “Laisves” bazarui dovanu.

Labai laukiame dovanp iš kitu miestp.
£1



Notary Public Tel. Stagg 2-5043

l

Valgykite Medų<♦>

<l>■UMtOU."

<♦)

<♦>

<♦>
LIGOS

<!>

CHRONIŠKOS d>

GYDOMOS <♦>

i
<♦>

<♦>

<♦)

S

S

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

I

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St.”

u 
-

168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y. Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę orui atvestant.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

Iš »enų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamu kainą

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Teikia Linksmybes Tūkstančiams— 

Išvaro Reumatiškus Sopulius iš 
Nugaros, Sąnarių, ir Muskulų.

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkitės į “Laisves” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T?A Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ros kuopos susirinkimas 

įvyks 26 d. sausio po num. 376 
Broadway. Kviečiame visus narius 
skaitlingai dalyvauti šiame parengi
me ir atsiimti naują knygą “Kelias 
į Gyvenihią.” Taip pat katrie nesate 
užsimokėję už 1937 metus, prašome 
užsimokėti. — Prot. Rašt.. (20-21)

jūsų kraujuje sudaro re- 
skausmus, sustingimus ir 

ir vargina jumis. Paliuo-

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.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

Įm
U

{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.

Trečiadienis, Sausio 26,1938

Montello, Mass
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prie tų $427,060,318.

Baltimore, Md
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kad 
da-

ši draugija yra pa
remia darbininkiškus 
Ji turi savo atstovus 
Lietuvos Demokratijai

Kurie pasiėmėt peticijas, žiū
rėkite, kad’ jos būtų sugrąžin
tos !

pirmininkas gerai 
mirties 

mitingą, kuris

530 Summer Ave., arti Chester Ave.
NEWARK, N. J.

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

• Philadelphia, Pa

Hudson, Mass.

P. S. 
“Keleivio, 
sos” 
Šimą.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUCIUS

Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovė laukimui naujų me
tų surengė vakarienę ir šokius 
su dviem orkestrom — jauni
mui viršutinę svetainę su 25 
.centais įžangos, o suaugusiems 
apatinėj svetainėj vakarienė ir 
šokiai su 50c įžanga. Darbi
ninkiškos publikos susirinko 
su viršum 2 šimtai. Visi daly
viai pilnai liko patenkinti. So
čiai pavalgė ir puikiai prisišo
ko. Nuo parengimo pelno pa
liko su viršum $50. Rengimo 
Komitetui reikia duoti kredi
tas, kad su tokia maža įžanga 
padarė pelno net pusę šimto do
lerių.

Sausio 16 d. Bostone atsibu
vo labai svarbi konferencija 
“For Social Legislation.” Mi- 
nėtoj konferencijoj nemažai 
delegatų buvo iš Brocktono 
nuo Brotherhood unijos ir nuo
1. W. O.

Taipgi Montello lietuvių or
ganizacijos turėjo toje konfe
rencijoje gražią reprezentaci
ją. Šv. Roko Pašelpinė Draugi
ja su 4 šimtais narių pasiuntė 
2 delegatu, Liet. Piliečių Kliu
bas su tiek pat narių — 2, L 
DS. 67 kp. su šimtu narių —
2, ir vienas delegatas nuo A 
LDLD 6-tos kuopos.

Delegatai turėtų pasistengti 
draugijų susirinkimuose išduo
ti plačius raportus iš minėtos 
konferencijos, nes tai labai 
svarbu darbininkams žinoti, 
kas ten buvo nuveikta dėl dar
bininkų labo.

t 
r

Iš ALDLD Centro 6 kuopos 
sekretorius gavo knygas už 
1937 metus — “Kelias į Nau
ją Gyvenimą.” Apžiūrėjęs 
knygą pradėjau skaityti. Tai 
iŠtikrųjų puiki, su svarbiais 
paveikslais knyga. Puiki įžan
ga, patraukianti skaityti. Ten 
faktais aprašoma šiurpulingai 
pergyventa praeitis, ir kelias į 
naują gyvenimą. Šita knyga 
būtų naudinga pasiskaityti ir 
mūsų broliams parapijonams, 
kurie yra pasakomis maitina
mi. Visi 6 kp. nariai gaus šitą 
knygą susirinkime, pirmadie
nio vakare, vasario 7 d. Todėl 
nepamirškite ateiti į minėtą 
susirinkimą ir atsiimti šitą pui
kią knygą.

“Birutės” Pašelpinė Drau
gystė laikė susirinkimą sausio 
17 d. Tarp kitų reikalų, išnešė 
protesto rezoliuciją radio sto
čiai prieš nepraustaburnį 
“Darbininko” redaktorių S. 
Kneižį. Tą turėtų padaryti ir 
kitos organizacijos. *

Nepersenai švento Roko lie
tuvių parapijoj tapo įšventin
tas į kunigus Baltrušiūnas, gi
męs ir augęs Montello, o vė
liau su tėvais apsigyvenęs So. 
Bostone. Dabar nekurie para- 
pijonai giriasi, kad jie išmai
tina net tris kunigus. Sako: 
“dabar tai lengva spaviednės 
prieiti.” Pasirodo, kad duonos 
(ir prie duonos), visiems trims 
užtenka. šalna.

Republikonų Bankietas 
ir Daugiau

Praeitą nedėldienį North
sides Republikonų Kliubas tu
rėjo gražų ir skaitlingą ban- 
kietą su koncertine programa 
ir šokiais. Koncertinė progra
ma nebuvo ilga, bet įvairi; su
sidėjo iš paties Lyros Choro, 
merginų grupės, rusų balalai
kų orkestros, rusų jaunų mer
gaičių Cipavičiukių šokių, du
etų ir kitų įvairumų.

Tarpe programos, pasakė 
trumpas kalbas apie organiza
cijos stovį Kliubo rast. d. 
Plungis, pirmininkas d. Luko
ševičius ir adv. Chaladinas.

Kadangi virš minėta orga
nizacija yra pažangi ir remia 
pažangųjį darbininkų judėji
mą, tai netik jos koncertinė

Pranešimas Visoms Wilkes- 
Barre Apiel. Organizacijoms

Amerikos Lietuvių, Kongreso 
vietinio skyrio instruktuotas, 
šiuomi pranešu visoms pirmei
viškoms organizacijoms ir šiaip 
veikėjams, kad šios apielinkės 
Am. Liet. Kongreso vietinis ko
mitetas šaukia visų organizaci
jų plačią konferenciją, kuri 
įvyks kovo 20 d., 1938, 1:30 
vai. po pietų, Crystal Ballroom 
svetainėje, 325 E. Market St., 
Wilkes-Barre, Pa.

Virš minėtas komitetas nuo
širdžiai kviečia visas pažangią
sias šios apielinkės organizaci
jas dalyvaut šaukiamo j konfe
rencijoj.

Į šią konferenciją kiekviena 
kuopa, kliubai, pašalpinės drau
gijos ir t. p. gali išrinkt po 
vieną delegatą nuo organizaci
jos ir po vieną nuo kiekvieno 
10 narių. Pav.. jei kuopa turi 

19 narius, gali rinkt 1 delegatą; 
jei turi 10 narių—2 delegatu; 
jei 30 narių—4 delegatus ir tt.

Visi delegatai privalo 
nešti mandatus.

Draugai, pasistengkite, 
jūsų organizacija būtinai 
lyvautų šaųkiamoj konferenci
joj ! Nelaukite kokio tai specia- 
lio pakvietimo — išrinkite dele
gatus. šis pranešimas yra ofi- 
cialis pakvietimas visoms orga
nizacijoms! Nors bus .siunčiami 
ir kvietimai kaikurioms organi
zacijoms, bet mes neturime vi
sų organizacijų adresų.

Scrantoniečiai, taipgi 
siųskite delegatus!

Kurie trokšta matyt Lietu
vos žmonių laisvę ir demokrati
ją, o ne fašizmą ir priespaudą, 
tai tikiu, kad atkreips atydą į 
šį pranešimą ir pasirūpins, kad 
konferencija būtų šimtą nuo
šimčių sėkminga.

Am. Liet. Kong. Vietinio 
Skyriaus Sekr.,

■ J. Vilkelis.
Meldžiu “Naujienų,” 

’ “Vilnies” ir “Tie-
persispausdinti šį prane- 

J. Vilkelis.

W i 1 k e s - B a rre apielinkės 
draugai, nepamirškite, kad pe
ticijos su parašais dėlei išlais
vinimo Lietuvos politinių kali
nių turi būt sugrąžintos į cent
rą ne vėliau vasario 1, 1938.

Kadangi laikas tam jau bai
giasi, tai vieton man—siųskite 
tiesiai į centrą šiuo adresu:

L. Jonikas,
3150 So. Halsted St., 

Chicago,

Bayonne, N. J.
Netekome gero draugo, Kra

no Noko. Jis mirė 16 d. sausio. 
Palaidotas sausio 18 d., 1938 
m., Lindeno Krematorijoje.

F. Nokas priklausė prie A 
LDLD 212 kuopos ir L. A. U. 

j Kliubo. Taipgi įkaitė “Lais
vę” ir nuoširdžiai remdavo 
darbininkiškas organizacijas. 
Palaidoti už tai susirinko ga
na gražus būrelis draugų ir jo 
pažįstamų.

Draugas Skairus iš Eliza
beth© pasakė gana tinkamą 
kalbą prie karsto.

Ačiū d. Skairui už pasakytą 
kalbą ir tiems draugams, ka
trie lydėjo. K. Čiurlis.

Ir jaunoji japonų gent- 
kartė atrodo mažiukai; bet 
kareivių amžiaus jaunuo
liai Japonijoj 50 metų atgal 
buvo pusantro colio mažes
ni negu dabar.

programa buvo išpildyta per 
pažangiuosius žmones, bet la
bai daug buvo ir pažangiosios 
publikos, kuo, be .abejonės, ir 
republikoniečiai atsimokės.

Kliubo
pagarsino d. Lenino 
paminėjimo
įvyks 16 d. vasario, Conven 
tion Hali.

Pas mus atsikėlė nauja avalų 
dirbtuvė. Ji vadinasi Fish Co. 
Išdirbinėja moteriškus čevery- 
kus. Tokioje bedarbėje naujos 

i dirbtuvės atsiradimas darbinin
kus nustebino, o kažkuriuos net 
nudžiugino. Bet kai gavo joje 
padirbėti, tai visi nusivylė. Bai
sus išnaudojimas ir vergiškos 
sąlygos. Ypač nežmoniškai iš
naudojamos moterys darbinin
kes : gauna mokėt nuo 60 centų 
iki dolerio į dieną. Darbo rei
kalauja padaryti labai gero.

ši kompanija, matomai, pas
prukusi nuo CIO unijos is Bos
tono. Ji mano čia be kliūčių ga
lėsianti darbininkus išnaudoti. 
Šio miesto darbininkai turėtų 
pagalvoti apie organizaciją ir 
nesileisti taip save išnaudoti.

Malonu žymėti, kad čia jau 
nuo senai gyvuoja L. L. P. 
Draugyste, kurioje priklauso 
abiejų lyčių žmonės — vyrai ir 
moterys. Draugija gerai stovi 
nariais ir finansais. Savo nusi
statymu 
žangi ir 
reikalus, 
komitete
Atsteigti. Jos šiems metams iš
rinkta valdyba susideda iš pa
žangių darbininkų.

Kp. Korespondentas.

Reikalauja $25,000,000 
Daugiau Amerikos Armijai

Washington.-Pirmiau kon
gresinė komisija buvo nu- 
mušus apie $50,000,000 nuo 
Roosevelto valdžios reika
laujamos sumos armijai at
einančiais met.; komisijai 
atrodė, kad užteks $427,- 
060,318 armijai per metus.

Didėjant karo pavojui, ta- 
čiaus, daugelis kongresma- 
nų ir senatorių sako, turės 
būt pridėta 25 iki 50 milio- 
nu

Chorui $5 dėl įsigijimo naujų 
dainų.

Kp. knygius draugas J. Bal
sys pranešė pardavęs 25 kopi
jas “Vilnies” išleisto kalendo
riaus ir 20 kopijų priešfašisti- 
nio turinio knygelių. Viso lite
ratūros pardavęs už $7.75.

Draugas M. Šeinius varde 
K. P. prašė susirinkusiųjų 
dėtis prie K. P. Įsirašė d. F. 
Deltuvienė.

Kuopa nutarė surengti “Lai
svės” naudai pikniką. Tam iš
rinkta komisija iš 7 asmenų. 
Vardan kuopos ir “Laisvės” 
prašome vietinių ir apielinkės 
organizacijų nieko nerengti 
gegužės 29 d., nes tą dieną 
bus rengiamas minėtas “Lais
vės” naudai piknikas.

Drg. Yuškauskas, kaipo de
legatas nuo šios kuopos, pra
nešė, kad jau viskas priruoš
ta pasaulio darbininkų vado 
d. Lenino mirties minėjimo mi
tingui, kuris įvyks sausio 30 
d., 1938 m. Kalbėtojais bus 
močiutė Ella Reeves Bloor ir 
Peter Cacchione, iš Brooklyn, 
N. Y. Bus žavinga programa.

Tas svarbus parengimas 
įvyks 8 vai. vakare, Lehmann’s 
Hall, 844 Howard St.

Įžanga tik 25c. Kviečiami 
visi dalyvauti. A. Ž., rašt.

BAISO Puslapis Fenilas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

Kom. Partijos Lietuvių Frakcijos 
susirinkimas jvyks ketvirtadienį, 27- 
tą d. sausio. Darb. Centre, 8 vai. va
kare. Visi būkite laiku. Frak. Sekr. 
J. M. L. (21-22)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. Tengia labai svar

bias prakalbas, sausio 27 d., 7:30 v. 
vak. Lietuvių Kliubo Svet., 4th St. 
ir Upland gatvių kampas. Kalbės d. 
Matas Guoba atvykęs iš Kanados. Jis 
pasakys labai daug naujo apie Ka>- 
nados lietuvių gyvenimą ir Lietuvą. 
Drg’. Guoba nesenai lankosi Lietuvoj, 
tai žino, kaip dabar ten žmonės gy
vena. Kartu jis kalbės ir apie abcl- 
ną pasaulinę padėtį, kuri yra labai 
svarbi. Ateikite visi ir visos. Įžanga 
veltui. — Rengėjai. (20-21)

Reumatizmas Sulaiko
mas į 48 Valandas

Nuodai 
urnatiškus 
ištinimus, 
savimui išvarginančių skausmų jūs 
turite išvalyt tuos nuodus iš savo 
kraujo, ši daktaro naujoji medicina 
padaro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
(arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite pastoriui $1.85, priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas). Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo, tai. sugrąžinki
te nesunaudotus vaistus ir jūsų 
$1.85 bus sugrąžinta. Kam vargti dar 
kitą dieną? Valandos: šiokiom die
nom nuo 10 ryto iki 4 po pietų.

(Laisvė)

Telephone: Evergreen 8-3770

J. GARŠVA
Graborins (Undertaker)

Laidotuvių Direktoriui;
Ižbalzamuoja 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 2-4403 •

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automoblliuK ve»tuvS«i 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Murcy Avcnuo) 

BROOKLYN. N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y /

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parčm Yra Skaniausi

r •
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STIPRŪS VALGYDAMI

VARPO
Jonas Stokes

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

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborins
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: KVergreen 7-4311

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(Šulinskas)

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.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių 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 paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs 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.

LIETUVIŲ KŪRO KOMPANIJA

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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New Yorko Apielinkės Žinios
BROOKLYN, N. Y.

. SVARBIOS PRAKALBOS Telefonas FOxcroft 9-6901

Iš SLA 5-to Apskričio 
Suvažiavimo

Sausio 23, Alliance Hali, 
penktas apskritys turėjo savo 
metinį suvažiavimą, kuriame 
dalyvavo 20 delegatų nuo 9 
kuopų. Kviesta buvo 20 kuo
pų. Taipgi dalyvauja keletas 
narių be mandatų, kaipo sve
čiai. Prezidiume paliekama 
esamoji apskr. valdyba.

V. Michelsonui ir V. Bukš- 
naičiui beruošiant mandatų ra
portą, pakviesta pasakyti svei
kinimo kalba SLA veteranas 
narys V. Ambrazevičius iš 
Newarko. Jis savo kalboj iš
kelia mintį, kad veteranus na
rius reikėtų paliuosuot nuo 
mokesčių. Paskui kalbėjo Stri
maitis ir Vitaitis.

Apskričio valdyba raporta
vo, kad vasarą turėta du pik
nikai, kuriuose uždirbtą $40 
su centais. Nutarta rengt pik
niką ar porą jų ir ateinančią 
vasarą.

Valdyboj šiems metams pa
likta buvusieji, sekr. Bajoras, 
ižd. — Strimaitis, o pirm. Tre
čioko vieton išrinkta .Vitaitis 
ir vice-pirm. vietoj Schegaus— 
V. Bukšnaitis, kurį dėl nese
nai tapimo tėvu delegatai jau 
vadino “seniu.”

Suvažiavime iškelta klausi
mas dabar pradėto vajaus pri
rašymui vietinių draugijų prie 
SLA. Tuo klausimu p. Vitaitis 
nusikalbėjo, pasakydamas, 
kad SLA suteikęs informacijų 
susiedams (tai yra LDS ir 
LRKSA) ir jie tuojau pradėję 
vest tokį pat vajų. Čia geriau 
informuotieji delegatai sma
giai nusijuokė iš p. redakto
riaus, nes niekam nepaslaptis, 
kad LDS per visą savo gyvavi
mo laiką veda tokį vajų ir se
nai yra priėmęs į LDS keletą 
-draugijų, jau nekalbant apie 
APLA su LDS nesenai įvyku
sią vienybę, dėl kurios vesta 
derybos per kelis metus.
• Kaip žinia, APLA buvo vie
na iš seniausių ir gerai stovin
čių draugijų ir Į LDS atėjo su 
1,182 nariais ir gražiu turte
liu.

/ Toks kraipymas faktų ne- 
* daro “Tėv.” redaktoriui 
bės neigi naudos pačiam

Šešių Metų Vaikas Nusišovė
Irwin Rasoff, 6 metki b 

niukas, nuėjęs pas savo 
krautuvę, 2154 3rd Ave., žais
mingai atstatė 32 kalibro au
tomatišką revolverį prie savo 
krūtinės ir spustelėjo gaiduką. 
Revolveris iššovė ir vaikas kri
to negyvas.

Neprotingai elgiasi suaugu
sieji, kurie leidžia vaikams 
liesti mirtinus instrumentus.

Iš Ateities Žiedo Mokyklėlės
Mokyklėlėj dalyvaują ne

mažas skaičius mergaičių ir 
berniukų. Mokinasi neblogai. 
Turintieji daugiau gabumų ir 
noro, apsiima parašyti užduo
tus rašinius, kuriuos galima 
talpinti spaudoj. Pagirtini, ku
rie iš jaunystės pratinasi raši
nėti į spaudą.

Dabar mokyklos komitetas 
ruošiasi prie parengimo mo
kyklos naudai. Jis įvyks 6 va
sario, “Laisvės” Svetainėj. 
Prašome ALDLD ir LDS kuo
pų narius, taipgi visus kitus, 
paremti savo atsilankymu.

Programa bus sudaroma iš 
pačių mokinių dainų, dekla
macijų ir kalbų. Bus muzika 
šokiams. Draugė May Ramoš
kaitė, dainų mokytoja, rūpes
tingai rengia savo mokinius iš
pildyti programą tame paren
gime. Todėl mokyklos tvarky
mo komitetas iš anksto kviečia 
visus atsilankyti. Tuo būdu 
jūs priduosit jaunuoliams 
daug energijos mokytis.

K. Narys G. Kuraitis.

gar- 
SLA. 
N.

Lietuvių Jaunimo Balius
Richmond Hill apylinkės 

lietuviai jaunuoliai, susispietę į 
LDS Ramblers kuopą, turės 
smagų pažmonį šį šeštadienį, 
29 sausio, Casino Ballroom, Li
berty Avenue ir 114th St., 
Richmond Hill. Pas juos į sve
čius rengiasi ir kitų apylinkių 
jaunimas, o sykiu ir visi jauni
mo draugai, nes jie tikri, kad 
ten bus smagu, taipgi naudin
ga. Ir ištiesų, kas nenorėtų 
paremti gražiai organizuotą ir 
veikiantį savo jaunimą.

Šokiams grieš Geo. Kazake
vičiaus orkestrą. Įžanga 35 
centai iš anksto, prie durų — 
45c. D.

ITALIJOS BOMBININKAI 
Iš BALEARIC SALŲ 

ŽUDO ISPANUS

Barcelona. — Fašistų or
laiviai, paskutinėmis dieno
mis bombarduojantieji Is
panijos miestus, vis atlekia 
iš Balearic salų, kurias yra 
užgrobę fašistai. Bet tas sa
las faktinai valdo Italijos 
oficieriai.

/ Mussolinio lėktuvai iš tų
SB; salų galį pasiekt bile rytinį 

Ispanijos prieplaukos mies
tą per 40 minučių ar grei- 

. f • čiau.

Lietuviu Komunistu 
Nauja Kuopa \

Lietuviai komunistai ir sim- 
patikai susidomėję naujai tve
riama .Lietuvių Komunistų 
Kuopa. Jos steigiamasis susi
rinkimas, Įvyksiantis ketvirta
dienio vakarą, 27 sausio, “Lai
svės” Salėj, tikimasi turėti ga
na skaitlingu.

Lietuviuose per eilę metų 
buvo daugelis tokių žmonių, 
kurie širdyje ir darbais buvo 
komunistai, tik be partinio bi
lieto. Pakalbink, būdavo, sto
ti partijon, jie atsakydavo: 
“Angliškai man sunkiau susi
kalbėt ir tarp amerikonų ma
žiau būsiu naudingas, o ma
no darbas lietuviuose pasiliks 
apleistas.” Ir taip pasilikdavo 
už partijos sienų.

Kad kuo daugiausia tokių 
nepartinių komunistų pada
rius partiniais, taipgi kad pra
ktikoje Įrodžius, jog darbinin
kų gerovei dirbamas darbas 
partijos ne mažiau įvertina
mas tarp lietuvių, kaip ir tarp 
bile kurios tautos, Komunistų 
Partija leido Įsteigti lietuvių 
kuopą. Ji susidės daugiausia 
iš tokių, kuriem dėl kalbos 
trūkumų neparanku tarptau
tinėse kuopose, arba kurie la
biausia susirišę su lietuviškuo
ju judėjimu, ar šiaip kokiais 
išrokavimais jiems patogiau 
lietuviškoje kuopoje. Kurie no
rės, pasiliks tarptautinėse 
kuopose.

Į steigiamąjį susirinkimą 
kviečiami ne tik manantieji 
Įstoti, bet Jr visi, kurie norė
tų kuom nors padėti lietuvių 
kuopai ir interesuojasi jos ge
rove.

Susirinkimas bus įdomus dar 
ir tuomi, kad d. D. M. šoloms- 
kas duos trumpą paskaitą apie 
Leniną ir jo pažiūras į partiją.

Liet. Kom. Frakcija.

Teisėjas Nori Pastatyt 
Cashmore Viršininku 

r

Meno ir Mokslų Institute

Pirmadienį teisėjas John E. 
McGeehan, Bronxo Demokra
tų Partijos įrankis, patvarkė, 
kad Brooklyno tammanietis 
John Cashmore esąs legaliu 
Miesto Tarybos vice-pirminin- 
ku.

Rinkimai buvo pravesta 
darbiečio Quill sesijoj nebuvi
mo laiku ir tada tammaniečiai 
gavo 13 iš 26 balsų, prieš- 
tammaniečiai gavo 12 balsų ir 
pirmininkas Morris stojo su 
jais. Dabar tammaniečiai ar
gumentuoja gavę didžiumą, o 
pažangieji argumentuoja, kad 
13 iš 26 nėra didžiuma ir kad 
naujame Miesto Čarteryje nu
sakoma, kad Tarybą sudaro 
tarybininkai ii* pirmininkas, 
tokiu būdu ir pirmininko nu
sistatymas galioja. Po Quill 
sugrįžimo Anti-Tammany blo
kas turi 14 balsų.

Išnešus nuosprendį, pažan
giųjų bloko vadas Vladeck ta
rėsi su majoru, tačiau atsisakė 
ką nors pasakyti, pabrėžda
mas : “Aš turėsiu gana ką sa
kyt Tarybos sesijoj rytoj.”

Ar Tokia Motina Myli?
Visam pasauliui žinoma, 

kad motinos meilė yra di
džiausia, bet kada motiną, pa- 
sistvėrus mažiuką už rankutės 
bėga skersai gatvę prieš tra
fiko šviesas, daugelis žmonių 
sustoja ir pagalvoja, ar ta mo
tina ištiesų myli savo vaiką 
taip, kaip ji mano mylinti.

Visokios švietimo ir apsau
gos Įstaigos bando mokyt vai
kus saugių papročių, bet toks 
motinos elgesys vienu momen
tu sunaikina ištisų mėnesių 
mokinimo pasėkas. Motinos, 
nejaugi jūs negalite duot ke
letą sekundų pamokymui vai
ko saugumo pavyzdžių ? "

Trafiko Stotis “K.”

Išgirsim Svečią
Kalbėtoją

šį sekmadienį, Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo Svetainėj, bus 
Įdomios prakalbos, kurias sa
kys atvykęs iš Kanados svečias 
kalbėtojas ir žymus vadas Ka
nados lietuviuose Matas Guo
ba. Jisai kalbės apie Kanados 
lietuvių gyvenimą ir kovas, 
taipgi apie Lietuvos žmonių 
padėtį ir mūsų su jais santi- 
kius;

Antanas Bimba, vietinis, 
kalbės apie pasaulinę padėtį ir 
Amerikos žmonių greituosius 
uždavinius.

Gražią dainų programą 
duos Brooklyno Aido Chorų 
Aidbalsiai, kurie savo artistiš
ku dainavimu paskilbo ne tik 
Brooklyne, bet ir visose Ryti
nėse Valstijose, kur tik turėta 
progos juos išgirst.

'Prakalbos bus 30 šio mėne
sio, 2 vai. po pietų, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Įžanga ne
mokamai. Rengia Brooklyno 
lietuviai komunistai ir ALDLD 
1-m.a kuopa. R.

Japonai Plėšia ir Terorizuo
ja Svetimšalius

’Nanking. — Nežiūrint 
Amerikos, Anglijos ir kitų 
kraštų protestų, Japonijos 
kareiviai vis plėšia ir užpul
dinėja tų šalių piliečius 
Nankinge.

Brooklyn© Meno ir Mokslų 
Institute, 30 Lafayette Avenue, 
kas dieną būna žymūs lekto
riai, kurie duoda pamokas, pa
skaitas, prelekcijas įvairiau
siais klausimais.

Sveikatos Klausime su 
Paveikslais

Prakalbas rengia Sveikatos Kultū
ros Draugija, 
šių metų, kaip 
Piliečių Kliubo 
Avė. ir Stagg 
Kalbės J. W. 
atvejuose: 1. “ 
vidurių užkietėjimas”; 2. “Kodėl jau
ni lietuviai miršta?” Taigi abidvi te
mos labai svarbios ir kiekvienas lie
tuvis turi būtinai žinoti. Įžanga vi
siems veltui. — Kviečia Rengimo Ko
misija. (21-22)

Atsibus 27 d. sausio 
7:30 vai. vakare, Liet. 
Salėje, kampas Union 
Sts., Brooklyn, N. Y. 
Thomsonas dviejuose 

Virškinimo Organai ir

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.
Sausio 26, 4 p. p., “Broad

way Peržvalga.” Vakaro 8-tą, 
aštuntoji iš eilės pamoka mu
zikos dėstymo. To pat vakaro 
8:15 paskaita temoje “Teat
ras Sovietų Sąjungoj.” Paskai
tą duos paskilbus lektorė Ani-

Block.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

ta PAI N-EXPELLER

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

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

Grąso Deportacija
Trys gentkartčs išbandė ir 

užgyrė š| seną linimentą kaipo 
patikimą vaistą.

Skaudėjimas muskulą bent kurioj 
dalyje kimo greitai paleng

vinamas

Išsikirpkite ir Pasilaikykite

Carlui Ohm, antifašistui, 
įsakyta antradienį, vasario 1- 
mą, pribūt Ellis Salon depor
tacijai į nazių Vokietiją. Ohm 
legaliai atvyko 1929 metais ir 
yra vedęs naturalizuotą Ame
rikos pilietę. Jisai buvo areš
tuotas i932 metų demonstra
cijoj prieš persekiojimą negrų. 
Ateivių Gynimo Komitetui pa
vyko jo deportaciją atitolinti 
5 metam. Sustiprintas gynimas 
galėtų ir visai išgelbėt.

Negrus Kaltina už Visus
Įvykusiame barnyje dėl pas- 

attyto automobilio anksti pir
madienio rytą įvyko muštynės.

Pesėkoje muštynių mirė Ro
bert White, 22 metų, baltas 
vyras. Jam mirus, policija su
medžiojo 7 negrus ir nors nei 
vienas nesurištas su mirtinuo
ju smūgiu, tačiau visi sulaikyti 
kaltinimais užpuolime. Gi iš 
baltųjų nei vienas nekaltinami 
nieku daugiau, kaip tik “ne
tvarkos kėlime,” nors jie buvo 
suimti pačiose muštynėse, ir 
nors negrų taipgi yra sužeistų.

Muštynės ištiko prie 105th 
Avenue ir 171st St., So. Jamai
ca, kada iš dviejų gretimuose 
namuose buvusių 
nu laiku paleista 
noj buvo baltieji, 
Pradėta tyrimas
teisėtumą negrams.

“purių” vie- 
svečiai.' Vie- 
kitoj negrai.

ir kova už

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir Kiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.
Galima pirkti abi arba bile 

kurią vieną
Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—1281h St.,
So. Ozone Park, N. Y.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Darbininkiškų Organizacijų Paren
gimų Sąryšio sūsirinkmas jvyks ket
virtadienį, 27 d. sausio. “Laisvės” 
Name, 8 vai. vak. Visi nariai būkite, 
nes turime išrinkti valdybą 1938 me
tam

■ LINIMENT

Sekr. (20-21)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai gra

žiame 2-jų šeimynų name. Pilnai 
moderniškai viskas įtaisyta. Pagei
daujame randauninkų be vaikų. Ren- 
da prieinama. Kreipkitės po nume
riu 54-07—69th I.ane, Maspeth, N. Y.

(18-20)

TIKTAI 3 DIENOS
Sausio 26, 27, 28

Dubeltavas Perstatymas •

“Mes Esame Iš Kronstadt’
ir

“Ispanijos Žemė”
Rodoma be pertraukos; kainos prieinamos, 

rodoma

New Broadway Theatre
246 Broadway 

Near Marcy Ave. Station 
Brooklyn, N. Y.

COOK and HEAT Without: Coa
In Your Present .OF4WOOCl
Stove or Furnace— 
HOTTER - CHEAP. 
ER —No Ashes or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
•t ONE HALF THE COST.COOKS A MEAL

FOR LESS
Beats any oil burner eveę Rotten 
out for low cost, perfect per
formance. Hurns cheap oil a new 
way. without 
or clogging up. 
heat by Simple

INVENTED

r
Slip.’Into pie-gcncratliig Any STOVE 

. Quick Intense range or
___ .. _.mpl9 Turn of Valvo. furhaci
It ends drudgery and dirt of Quick HEAT at 
coal or wood; cuts fuel bills in Tutn of Valvet 
half, pays for itself quickly by what IT SAVES. 

DUAME phone FOR FRH rnUIMC DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for- demonstration and 
full explanation of thia amazing “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOI COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

NEW JERSEY LIETUVIŲ RADIO VALANDOS
PIRMUTINIS w

Koncertas ir Šokiai

GARSINKITCS “LAISVĖJE

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

426 SOUTH 5th

I

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

STREET, BROOKLYN, N. Y
Blokus nuo Hewes eleveiterio ntotien. Tel. Evergreen 7-8888

FRANK D0MIKAIT1S
F3 RESTAURACIJA

417 Lorimer St Brooklyn, Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Ąmerikoniško 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.

£

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

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams

Amerikos Išdirbimo ir importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ELIUS

Skersai gatves nuo Grand Paradise Sales

321 Grand Street Brooklyn, N.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

PHONE PULASKI 5-1090

/

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh 
Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Vapor Room,
Room, Large
Artesian Water,

Visuš, kurie klausotės ir neklausotės kas sekmadienio 
vakare, nuo 5-tos valandos, iš stoties WHOM Jersey 
City, kviečiame į mūsų Radio Koncertą, čia. išgirsite 

chorų dainų, pavienių, duetų ir kvartetų.
Gera orkestrą grieš lietuviškus ir amerikoniškus šokius

PRIE TO BUS GERŲ GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIŲ
Kurie atsilankysite, nesigailėsite ,

Šis Koncertas ir šokiai įvyksta Sekmadienį

Vasario (February) 13 d., 1938
ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE

180-2 New York Ave. Newark, New Jersey
Pradžia 6:30 vai. vakare

Visus ir visas kviečia — N. J. Lietuvių Radio Valandos Vedėjai.

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75cMIRTYS—LAIDOTUVES

Vincent Rokas 33 m. am
žiaus, mirė sekmadienį, sausio 
23-čią. Bus palaidotas trečia
dienį, sausio 26-tą, Kalvarijos 
Kapinėse.

Kūnas pašarvotas J. Garš
vos Koplyčioj, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Fašistų Lakūnai vėl žudo 
Civilius Barcelonoj

PER WEEK
GENTS’ DAYS

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

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p.“nu After 11 p.’mTfor gents. 
Ir

Barcelona, saus. 25. — Še- 
fašistų lėktuvai per dvi 

minutes išmetė 40 bombų ir 
užmušė 20 nekariškių žmo
nių Barcelonoj.

ši
, Welch, W. Va. — Nugriū- 
dama nuo kalno, 10 tonų uo
la užmušė 2 negru mokiniu.
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