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Sovietų Palocius, 
Parakas ir žmones. 
Orlaivių Teroras. 
Meksikoj Veikia Naziai. 
Sunki Karo Našta. 

Rašo D. M. š.

Maskvoj būda vejamas aukš
čiausias pasaulyj namas — So-
vietų Palocius. Jis bus 1,300
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pėdų aukščio. Virš jo bus Le
nino statula 328 pėdų. Tas na
mas svers 650,000 tonų. Ce
mento pagrindai jau padėti. Jie 
sveria 63,000 tonų. Sovietų 
Palociuje bus daugybė valdžios 
kambarių, svetainių, teatras. 
Tarpe kitko, čia bus viena sve
tainė su 20,000 kėdžių. Joje 
laikys Sovietai ir kitos organi
zacijos suvažiavimus ir galės 
daug piliečių ateiti ir pasiklau
syti, ką jų atstovai svarsto.

Italijoj, Segni mieste, įvyko 
trys dideli sprogimai parako 
fabrikuose. Daug žmonių žu
vo. Vien apie 300 kareivių su
žeista. Aukų kiekis dar padi
dėjo, kada Mussolinis įsakė 
užleisti vandeniu, kad išvengus 
tolimesnių sprogimų. Mat, jau 
taip ten įrengta, kad nelaimės 
atsitikime gali užplukdyti fa
briką vandeniu. Fašistų dikta
toriui brangesnis fabrikas, ne
gu žmonių gyvastys.

Sako, kad Vokietijos fašistai 
pasibudavojo naują lėktuvą, 
kuris su kroviniu turi 32,600 
svarų. Jis visas metalinis. J 
valandą gali skristi 270 mylių. 
Gali vežti 7,100 svarų bombų 
arba 26 žmones. Veikiausiai 
tokius lėktuvus greitai siųs 
prieš Ispanijos žmones.

Ispanijoj fašistai viena diena, 
Teruelio fronte, naudojo 400 
karo lėktuvų prieš liaudiečius. 
Bet jiems nepavyko. Tada jie 
vėl pradėjo budeliškai žudyti 
moteris ir vaikus užfrontėj.

L. Fernsworth praneša iŠ Is
panijos, kad fašistų generolo 
Franco pusėj yra daug sukili
mų. Salamancoj buvo sukilęs 
17-tas pulkas, fašistai sušaudė 
10 sukilimo vadų. Sako, kad 
sukilimą suruošė kita fašistų 
grupė.

Associated Press praneša, 
kad Meksikoj Vokietijos fašis
tai ruošia sukilimą. Sulyg pra
nešimo, Guadalupa kalnuose 
generolas Saturnino Cedillo 
jau turi apie 100,000 ginkluo
tų fašistų. Vokietijos fašistai 
jiems laivais pristatė ginklų. 
Manoma, kad nazių sukilimas 
gali prasidėti už mėnesio laiko. 
Jeigu naziai paims Meksiką, tai 
tada ją išnaudos Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos fašistai 
prieš Jungtines Valstijas.

Japonijos imperialistai vis 
daugiau kliudo Jungtinių Vals
tijų reikalus. Chinijoj vėl 
Amerikos atstovas gavo “sla- 
pą” į veidą nuo Japonijos kar
eivio. Jau .kelintu kartu Wash- 
ingtonas iškelia protestą. Tas 
primena 1917 metus.

Fašistai dūksta prieš Sovietų 
Sąjungą, rašo visokius melus. 
Tas milžiniškas ir tui-tingas 
kraštas traukia jų akis ir na
gus. Bet tuo pat kartu jie 
šaukia, kad Sovietų Sąjunga tu
ri 1,545,000 vyrų armiją ir 17,- 
940,000 lavintų rezervų; be to, 
galingiausį orlaivyną ir tinka
mą laivyną. Tas/viskas gadina 
fašistų apetitą.

Japonija karo reikalams pa
skyrė $1,800,000,000. Tai bai
si našta ant žmonių pečių. 
Tuo pat kartu karo ministeris 
generolas Sugiyama šaukė: 
“Chinija tai neviskas. Mes 
prisiruoškime karui prieš kitą 
šalį!“ Japonijos imperialistai, 
kaip tas vagis, bijo Sovietų Są
jungos, bijo Jungtinių Valsti
jų, bijo ir Anglijos. Visus kal
tina už savo nepasisekimus 
Chinijoj.

Fašistu Submarinas
Paskandino Anglijos

Prekybinį 1 >aivą
Žuvo Trys Anglai, Vienas 

Švedas ir 8 Kitataučiai
Barcelona, Ispanija.—Fa

šistų submarinas (matyt, 
Italijos) paleido torpedą j 
Anglijos prekybos laivą 
“Endymion” ir paskandino 
jį už 16 mylių nuo Ispanijos 
iškyšulio Tinoso.

Tas 887-nių tonų įtalpos 
laivas per 4 minutes nus
kendo su 12 žmonių. Žuvo 
■anglas kapitonas, jo mote
ris ir antrasis mašinistas; 
švedas narys tarptautines 
“nesikišimo” komisijos ir 8 
kitataučiai.

Kitus įgulos narius išgel
bėjo ispanai respublikiečiai.

Laivas gabeno anglį į Is
panijos respublikos priep
lauką Cartageną.

Liaudiečiai Pastūmė Fašistus 
Atgal Madrido Fronte
Madrid. — Respublikos 

artilerija dvi valandas 
smarkiai bombardavo fašis
tus vakariniuose Madrido 
priemiesčiuose ir laimėjo 
tūlas pozicijas. Fašistų ka- 
nuolės taipgi netylėjo.

Respublikiečių pėstinin
kai tuo tarpu laimėjo kelis 
vietinius susikirtimus.

Pavojus Amerikai iš Naziy- 
Romos-Japonijos Sutarties
Washington. — Admiro

las W. D. Leahey reikala
vo, kad kongresinė komisija 
užgirtų $800,000,000 ekstra 
lėšų Amerikos karo laivynui 
didinti pagal Roosevelto 
planą.

Leahey nurodė pavojų 
Amerikai iš Vokietijos-Ita- 
lijos - Japonijos sutarties. 
Nes ‘tai sutartis ne tik 
“prieš komunizmą,” bet ir 
prieš demokratines šalis.

Senatorius Guffey Aukštai 
Įvertina J. L. Lewiso Darbą

Washington. — Senato
rius J. F. Guffey, kalbėda
mas suvažiavime Jungtinės 
Mainierių Unijos, pareiškė, 
kad J. L. Lewis, pirmininkas 
tos unijos, ir prezidentas 
Roosevelt yra du didžiausi 
amerikonai šiais laikais. 
Senatorius sveikino CIO ir 
Mainierių Unijos pasiseki
mus.

W. P. Simms rašo, kad An
glija budavoja 148 naujus karo 
laivus. Prie to, jos prekybos 
laivynas sudaro 13,100,000 tonų 
įtalpos. Daugelis prekybos lai
vų, kilus karui, bus paversti 
į karinius. Rooseveltas irgi 
reikalauja $800,000,000 laivy
nui, kad galėtų budavoti dar 68 
naujus karo laivus. Japonija, 
Italija, Francija ir Vokietija 
daug budavoja karo.laivų. Eina 
didžiausios istorijoj lenktynės.

MIRTINAS CHINŲ-JAPO- 
NŲ MŪŠIS 190 MYLIŲ 

FRONTE
Shanghai, vas. 1.—Šėlsta 

neapsakomo žiaurumo kova 
tarp japonų ir chinų Ming- 
wango fronte, 190 mylių li
nijoj. Kaujasi daugiausia 
jau tiesioginiai, durtuvais 
ir kardais.

Chinai Didvyriškai At
remia Japonus Kruvi
niausiuose Mūšiuose
Hankow, Chinija. — Spe- 

cialis pranešimas komunis
tinei Amerikos spaudai sa
ko, kad chinai susirakinę į 
kruviniausią šio karo mūšį 
ties Mingkwangu, 70 mylių į 
šiaurius nuo Nankingo.

Japonai norėtų prasi- 
briauti iki svarbaus Lung- 
hai ir Tientsin-Pukow gele
žinkelių mazgo. Jie meta į 
šį mūšį visas galimas savo 
jėgas. Chinai / įnirtusiai ko
voja dviem sujungtais bū
dais: iš apkasų ir vikriais 
partizanų būriais.

Chinai atkariavo nuo Ja
ponų Mining miestą Shan- 
tungo provincijoj prie Tien
tsin-Pukow geležinkelio. Da
bar jie šturmuoja faktinai 
apgultus' japonus Tsininge 
ir Yuifi.

Per dieną žūva tūkstan
čiai kareivių iš vienos ir an
tros pusės. Kai kur laimi 
japonai, kitur chinai atmeta 
juos atgal.

Susikirtime su Meksikos
Fašistais Nukauta 22

Matamoros, Mexico. — 
“Auksamarškiniai” Meksi
kos fašistai buvo išstoję į 
ginkluotą kovą prieš valdžią 
20 mylių fronte. Bet polici
ja, kariuomenė ir valstiečiai 
milicininkai ištaškė “auksa- 
marškinius”. Nukovė apie 
20 fašistų ir suėmė du jų 
trokus su ginklais ir amu
nicija.

Iš valdžios pusės būsią 
kritę ketvertas penketas as
menų tame mūšyje.

ANGLAI NUŠOVĖ 11 
ARABŲ PALESTINOJ
Jeruzale. — Susikirtime 

tarp arabų sukilėlių ir An
glijos kariuomenės ties An
in, Šiaurinėj Palestinoj, ta
po nušauta 11 arabų; su
žeista du anglai.

AMERIKA PRIĖMĖ JA
PONŲ ATSIPRAŠYMĄ
Washington. — Jungtinių 

Valstijų užsieninis ministe
ris Hull priėmė Japonijos 
atsiprašymą, kad japonų 
kareivis mušė Amerikos at
stovą Allisoną Nankinge. 
Japonija žadėjo “nubausti” 
kaltininkus.

Chiniečių Aštuntojo Kelio Armija, pirmiau buvus komunistų 
armija, didvyringai traukia į mūšį prieš japonus 

Shansi provincijoje.

Mainierių Unija Smerkia 
Fašistines Šalis Kaip 

Kruvinas Grobikes
Washington. — Suvažia

vimas Jungtinės Mainierių 
Unijos priėmė rezoliuciją, 
kurioj smerkia fašistines 
šalis: Vokietiją, Italiją ir 
Japoniją, kaipo karines už- 
puolikes silpnesnių valsty
bių. Šaukia boikotuot viso
kius Japonijos dirbinius.
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AMERIKA GAL NAUDO
SIANTI JĖGĄ PRIEŠ 

JAPONIJĄ

Washington, vas. 1.—Jei
gu japonai .ir toliau užpul- 
dinės Amerikos laivus bei 
amerikiečius Chinijoj, tai 
Jungtinės Valstijos gal tu
rės panaudot karinę jėgą, 
kaip išsireiškė tūli Roose
velto valdžios nariai.

LIAUDIEČIAI ATMETĖ 
ATGAL FAŠISTUS

PIETINĖJ ISPANIJOJ

Hendaye, Franc. — Ispa
nijos pasienis.—Fašistai bu
vo pasigarsinę, kad jie at
ėmę iš liaudiečių kelias kal
vas Penarroya srityje, piet
vakarinėj Ispanijoj.

Bet Associated Press da
bar praneša, kad liaudiečiai 
ten apsigynė, pradėjo ofen- 
syvą ir atmetė fašistus at
gal.

Mainieriai Karštai Re
mia Organizavimą CIO 

Industrinių Unijų
Washington.-Wm. Green, 

reakcinis pirmininkas Ame
rikos Darbo s Federacijos, 
bandė sukurstyti mainierius 
prieš CIO; savo manifeste 
jis smerkė vadovybę Jung
tinės Mainierių Unijos, būk 
jinai “eikvojanti” narių 
duokles skleidimui CIO uni- 
jų. «

Į Greeno pliovonę tinka
mai atsakė dabartinis suva
žiavimas Jungtinės Mainie
rių Unijos. Jis entuziastiš
kai parėmė CIO; nutarė ir 
toliau finansiniai remti or
ganizavimą CIO unijų.

-------------- 4.---
Teisėjas Black Kritikuoja 

Konstitucijos Kraipytojus 
Washington. — Vyriau

sio Teismo teisėjas H. -L. 
Black viešam pareiškime sa
ko, kad dauguma to teismo 
teisėjų, kreivai aiškina 14-tą 
Amerikos konstitucijos pa
taisymą.

Tas pataisymas skelbia, 
kad be tinkamos teismo pro
cedūros negalima atimt (iš 
asmens) nuosavybę. O tei
sėjų dauguma išranda, būk 
jis uždraudžiąs priverst 
samdytojus mokėt nustatys 
tas algas darbininkams, būk 
valstijos neturinčios teisės 
uždėt tam tikrus taksus 
kompanijom ir tt.

Teisėjas Black pabrėžia, 
jog minimas pataisymas bu
vo taikomas ^asmenims, o ne 
korporacijoms.

Apskričių Teismai Ne
gali Stabdyti Darbo 
Komisijos Tyrinėjimų 
-----------------------------------------------------------B _______

3 VALSTYBĖLĖS NENO
RI BAUST KARINIŲ 

UŽPUOLIKŲ
Geneva.—Šveicarijos, Ho- 

landijos ir Švedijos delega
tai Tautų Lygoj išstojo 
prieš privalomą bendrą vei
kimą, kurio reikalauja Tau
tų Lygos įstatai prieš kari
nius užpuolikus.

21 N. J. Lietuvių Orga
nizacija Reikalauja De

mokratijos Lietuvoj
Prezidentui Smetonai, 
Seimo Pirmininkui šakeniui, 
Kaunas, Lithuania.

Amerikos Lietuvių Kon
greso New Jersey konferen
cija vardu dvidešimt vienos 
organizacijos reikalauja at- 
steigti Lietuvoje ir inkorpo
ruoti naujoj konstitucijoj 
demokratines žmonių teises, 
nustatytas Steigiamojo Sei
mo.

Petras Ramoška,
Sekretorius.

VILTIS GIRTUOKLIAM
New York, vas. 1.—Mies

to ligoninių valdyba paskel
bė, jog Vitaminas B yra tik
riausia gyduolė sugadin
toms kepenims pas girtuok
lius.

Tas vitaminas gali būt 
duodamas kaip vaistas. Bet 
jo gaunama ir iš čielų grū
dų miltų duonos ir iš įvai
rių kitų “natūralių” valgių.

Chinai Laimėję Svarbiausią
Mūšį prieš Japonus

Hankow, vas. 1.—Prane
šama, kad chinai laimėjo 
svarbiausią mūšį prieš japo
nus , Mingkwang-Pengų sri
tyje.

20 AMERIKOS GARVE
ŽIŲ CHINAM

Philadelphia, Pa.—Norve
gijos laivas “Belmoira” iš
plaukė su 20 naujų ameriki
nių garvežių į Chiniją.

KATALIKŲ KUNIGAS
SIŪLĖ VIENYBĘ FE

DERACIJOS SU CIO
✓

Miami, Fla. — Net katali
kų kunigas Fr. Haas siūlė 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadams taikytis su CIO; 
bet jie vėl atmetė taiką.

Gimė Būsima Holandijos 
Sosto Įpėdinė

Soestdyk, Holandija.—Gi
mė mergaitė Holandijos ka
ralaitei Julianai ir jos vy
rui vokiečiui kunigaikščiui 
Bernhardui. Mergaitė bus 
sosto įpėdinė, jeigu ta po
ra nesusilauks sūnaus. Tai 
būtų jau trečia iš eilės mo- 
teris-karalius Holandijoj.

Vyriausias Teismas Atmetė 
Kompanijų Indžionkšinus
Washington. — Jungtinių 

Valstijų Vyriausias Teismas 
vienbalsiai patvirtino teisę 
Šalies Darbo Santikių Ko
misijos tyrinėti kompanijas, 
ar jos nelaužo Darbo Santi
kių Įstatymo, ar fabrikantai 
pripažįsta teisę darbininkam 
laisvai organizuotis į unijas, 
kaip patvarko tas įstaty
mas.

Tokį sprendimą Vyriau
sias Teismas padarė bylose 
Bethlehem Plieno Kompani
jos ir Newport News Laivų 
Statybos kompanijos.

Bethlehem Plieno Kompa
nija buvo gavus indžionkši-’ 
ną-uždraudimą iš federalio 
apskričio teismo, kad Dar
bo Santikių Komisijai ne
valia tyrinėti, kaip samdy
tojai elgiasi su darbininkais 
tenai; tą uždraudimą pa
tvirtino aukštesnis federalis 
srities teismas. Bet dabar 
Vyriausias Teismas atmetė 
srities teismo patvarkymą.

Newport News Laivasta- 
tyklų apeliacinėj byloj Vy
riausias Teismas taipgi pa
tvirtino Darbo Santikių Ko
misijos teisę tyrinėti santi- 
kius tarp samdytojų ir dar
bininkų.

Tuo pačiu žygiu Vyriau
sias Teismas galutinai nu
sprendė, jog federaliai aps
kričių teismai neturi jokios 
teisės savo indžiokšinais 
stabdyti tokių tyrinėjimų.

Vyriausias Teismas nuro
do, jog pagal kongreso iš
leistą Darbo Santikių Įsta
tymą apeliaciniai sričių fe
deraliai teismai gali tik 
spręsti, ar vykdytini yra at
radimai Darbo Santikių 
Komisijos; bet jeigu komisi
ja nesutinka su tokiu spren
dimu, jai pilnai paliekama 
teisė kreiptis į šalies Vy
riausią Teismą.

Šiuom Vyriausio Teismo 
tarimu lieka panaikinti jau 
94 indžionkšinai, kuriuos 
kompanijos buvo gavusios 
iš apskričių teismų prieš 
Darbo Santikių Komisijos 
tyrinėjimus.

Kai šis tarimas buvo da
romas, ' nedalyvavo pažan
gesnis teisėjas Cardozo, ku
ris serga; prie tarimo dar 
nespėjo prisidėt ir naujasis 
Vyriausio Teismo teisėjas 
Reed, Naujosios Dalybos 
šalininkas. Todėl Roosevelto 
valdžia laiko šį sprendimą 
juo didesniu savo laimėjimu . 
Vyriausiame Teisme.

ORAS
Šiandien bus giedra ir šil

čiau.—N. Y. Oro Biuras.
Vakar vidutinė tempera

tūra 22. Saulėtekis 7:08; 
saulėleidis 5:12.
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“Demokratinis Bendras Frontas” 
Lietuvoje

Amerikos pažangioji lietuvių visuome
nė neapsakomu džiaugsmu pasitiko žinią 
iš mūsų gimtinės Lietuvos, kad ten paga
liau susidarė platus liaudies bendras 
frontas, kurio tikslas pašalinti fašistinę 
tautininkų diktatūrą ir atsteigti demo
kratinę santvarką. Vakar dienos “Lais
vėje” buvo atspausdinta Demokratinio 
Bendro Fronto programa, susidedanti iš 
keturiolikos punktų. Visi tie reikalavi
mai yra labai rimti ir, mums atrodo, pri
imtini visiems tiems, kurie ištiesų trokš
ta Lietuvos žmonėms laisvės ir lengves
nio gyvenimo. Mums atrodo, kad ši pro
grama priimtina ir tikintiems Lietuvos 
žmonėms, nes juk ir jie norėtų laisviau 
ir gražiau gyventi. Bendro Fronto išlei
džiamas laikraštis “Išvien” sako, kad vis 
daugiau ir daugiau eilinių katalikų įsiti
kina, jog įvedimas civilės metrikacijos 
jiems nepakenktų, netgi pašalintų iš Lie
tuvos šeimyninio gyvenimo tą blogį, kurį 
pagimdo civilės metrikacijos nebuvimas. 
Civilės metrikacijos įvedimui griežtai 
priešingi tiktai kunigai, nes jie mato ta
me jų bizniui pavojų.

Nelabai entuziastiškai susidarymą De
mokratinio Bendro Fronto Lietuvoje pa
sitiko ir mūsiškė kunigų spauda. Pavyz
džiui, Chicagos “Draugas” (sausio 29 d.) 
sako:

“Nors rašoma, kad į tą sąjūdį įeina 
ir katalikai, tačiau mes turime pagrin
do kelti abejonių, nes matome, kad vie
nas iš keturiolikos punktų yra reikala
vimas civilinės metrikacijos, prieš ku
rią yra pasisakę vyskupai ir katalikų 
visuomenės vadai. Abejojame dar ir 
dėl to, kad kairieji t. y. liaudininkai ir 
socialdemokratai pasirodė nedžentel- 
menai tuo momentu, kada katalikai ve
dė kovą dėl savo teisių Vytauto Didžio
jo Universitete. Jie reikalavo, kad Te
ologijos-Filosofijos Fakultetas būtų vi
sai uždarytas. Todėl vargu katalikai 
galėtų dėtis su tokiais gaivalais, ku
rie tik sau reikalauja laisvės, o katali
kams vergijos pančius norėtų užnerti.” 
“Draugas” visai nesiima aiškinti, kuč 

ir kaip Demokratinio Bendro Fronto pro
grama “katalikams vergijos pančius no
rėtų užnerti.” Juk tik vienas šeštas punk
tas šiaip taip paliečia bažnyčią, nes rei
kalauja įvedimo civilės metrikacijos. Bet 
kodėl civile metrikacija uždėtų katali
kams vergijos pančius? Argi tas supan- 
Čiuotų ir pavergtų tikinčius žmones, jei
gu netikintieji nebūtų verčiami imti baž
nytinį šliūbą?

Kiti gi visi Demokratinio Bendro 
Fronto punktai nė mažiausiai neigiamai 
jieužkliudo jokių Lietuvos katalikų in
teresų. Priešingai, jie yra taip jau svar
bas ir reikalingi katalikų masėms, kaip 
ir visiems kitiems Lietuvos žmonėms. Tai 
yra politiniai ii’ ekonominiai reikalavi
mai. .Jie reikalauja demokratinės san
tvarkos, žodžio, spaudos ir susirinkimų 
laisvės. Ką prieš tai gali turėti katali- 

■ kas darbininkas bei katalikas valstietis, 
arba net padorus kunigas?

Demokratinio Bendro Fronto progra
ma reikalauja “kultūrinės ir elektrifi- 

f kuotos Lietuvos”, “gyventojų darbininkų 
ir sveikatos taupymo”, naujos žemės re

formos, idant “vienas asmuo negalėtų 
z turėti daugiau 80 hektarų,” Lietuvos ne
priklausomybės apsaugojimo ir “Klaipė
dos krašto susiartinimo su Didžiąja Lie
tuva”. Ką prieš šiuos reikalavimus gali 

| turėti paprastas, eilinis parapijonas, ar
ba net padorus,- gero žmonėms velijąs 
dvasiškis?

' Mes norime, kad katalikų spauda kon
krečiai ir rimtai šiuos klausimus padis-

I
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kusuotų. Katalikų spaudos, apreiškima's, 
kad šita Demokratinio Bendro Fronto 
programa “uždeda katalikams vergijos 
pančius” yra vanduo ant Lietuvos tauti
ninkų fašistinio malūno, prieš kurį, beje, 
jau protestuoja ta pati spauda.

Nėra jokios abejonės, kad prie šio ap
jungimo savo veiklos Lietuvos demokra
tiniai nusiteikusius visokių pažiūrų žmo
nes pastūmėjo Amerikos lietuviai, kurie 
du metai atgal suorganizavo Amerikos 
Lietuvių Kongresą Demokratinei Tvar
kai Atsteigti Lietuvoje. Mūsiškis Kon
gresas pirmam savo suvažiavime išsireiš
kė pageidavimą, kad Lietuvoje įsikurtų 
demokratinis frontas, su kuriuo ameriki
nis Kongresas galėtų užmegsti ryšius. 
Ėmė nemažai laiko, kol Lietuvos demo
kratinės spėkos susikalbėjo ir sudarė 
bendrą frontą. Dabar tai jau faktas ir 
tik tenka juos nuoširdžiai pasveikinti.

Amerikos Lietuvių Kongresui pilnai 
remtina Lietuvos Demokratinio Bendro 
Fronto prograina. Ji turėtų tik paleng
vinti mūsiškiam Kongresui plėsti savo 
ribas ir įtraukti savo eilėsna dar ir tas 
progresyviškas spėkas, kurios iki šiol bu
vo už Kongreso sienų. O kad plačiosios 
Amerikos lietuvių masės Lietuvos De
mokratinį Bendrą Frontą karštai pasi
tiks ir sveikins, tai nereikia abejoti. Mes 
tikime, kad net katalikų srovės masės 
jo prograihai pritars, nors, kaip jau sa
kyta, “Draugas” ją atmetė ir pasmerkė. 
Kongresui reikėtų tuomi rimtai susirū
pinti. Štai puiki proga pasiekti katali
kiškas mases ir supažindinti jas su Lie
tuvos Demokratinio Bendro Fronto pro
gramą ir siekimais. Jei bus dedamos pa
stangos tą padaryti, tat nei “Draugui”, 
nei “Darbininkui” nepavyks ilgam pa
slėpti tiesą nuo katalikiškų masių.

Kas liečia Amerikos smetonininkus, tai 
jie jau drėbė smirdančių purvų gniužtą 
į veidą tiems, kurie Lietuvoje apsijungė 
kovai už laisvą ir šviesią Lietuvą. Brook- 
lyno “Vienybės” pagarsėjęs plūdikas. vis
ko, kas padoru ir žmoniška, jau drįso 
Lietuvos demokratijai prikišti susiriši
mą su hitlerine Vokietija. Sausio 31 die
nos “Vienybėje”, nei patyręs, nei žino
damas, Tysliava sapalioja: “Tas laikraš
tis, vadinamas ‘Išvien’, kiek mums žino
ma, yra spausdinamas Vokietijoje.” Ir 
jis mano, kad šituo savo šūviu nutrenks 
visus kovotojus už Lietuvos žmonių lais
vę. O mes tiek turime pasakyti, kad pur
vinas žmogus visada mano, kad ir visi 
kiti yra purvini, o girtas žmogus įsivaiz
dina, kad ir visi kiti yra girti.

Mes nežinome, kaip ir kur “Išvien” yra 
spausdinamas. Kadangi Lietuvoje vieš
patauja žiauri, brutališka tautininkų dik
tatūra, tai, savaime suprantama, laikraš
tis yra nelegalus, slaptai išleidžiamas,— 
gal pačiam Kaune, gal kur nors provin
cijoje, gal užsienyje, mums tas nesvar
bu. Svarbu, kad jis išeina; svarbu, kad 
jis reiškia giliausius Lietuvos žmonių 
troškimus.

Žinoma kad Smetonos valdžia ir jos už
sienio agentai, Tysliavos ir Karpiai, vi
saip provokuos ir niekins Demokratinį 
Bendrą Frontą, persekios ir medžios jo 
darbuotojus, terorizuos jo pritarėjus, da
rys viską, kad jį sugriauti. Tą mes žino
me. Tačiau mes tikime, kad tos visos jų 
pastangos bus veltui.

Štai kaip Atsakė Gen. Franco
Kelios dienos atgal Isjaanijos liaudies 

valdžia davė pasiūlymą fašistams: Jūs' 
nebombarduokite atdarų miestų ir nežu
dykite civilių gyventojų ir mes susilaiky
sime nuo bombardavimo. Pasaulis laukė, 
ką į tai atsakys gen. Franco. Ir jis tuo- 
jaus atsakė: sausio 30 d. atsiuntė pulką 
orlaivių ir bombardavę Bareeloną. Tai 
buvęs visų žiauriausias ir bjauriausias 
bombardavimas. Žuvo labai daug civilių 
žmonių. Veltui pas tą žmogžudį jieško- 
ti žmoniškumo. Dabar liaudies valdžiai 
nebeliko kito kelio, kaip tik Franco valdo
mai teritorijai atsimokėti tuo patim. Te
gul pasaulis sprendžia, kas kaltas už tą 
baisų barbarizmą. Liaudiečiai bandė jam 
pastoti kelią, bet fašistai pasipriešino. 
Ant jų siaubūniškų galvų krinta visa at
sakomybė.

Tai ir vėl gen. Franco pasigyrimas pa
sirodė melu. Jis sakė, kad dabar tikrai 
sunaikinęs amerikiečius ir kanadiečius 
Teruelio fronte. Bet “New York Timeso” 
korespondentas Mathews sako, kad jis 
tuos kovotojus aplankęs ir atradęs svei
kus.

j
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Tik Mažą Trupučiuką 
Baisenybes Paduodu
Gražiausius - tiksliausius 

įstatymus galima surašyti ir 
juos legaliai per legislatūrą 
užtvirtinti su prezidento pa
rašu,-^-žmonės vistiek jų 
nepildys. Už sulaužymą tų
jų įstatymų galima uždėti 
aštriausias pabaudas, kaip 
tai: pinigines ir ilgų metų 
sunkiųjų darbų kalėjimą, 
vis vien įstatymai bus lau
žomi ir kalėjimai bus pri
kimšti prasižengėliais prieš 
įstatymus, kurie jiems nesu
prantami. Visi USA pilie
čiai pamenam “prohibicijos” 
laikus. Vieni, ačiū “prohibi- 
cijai,” pinigus darė, kiti su 
didžiausiu atsidavimu ir uo
lumu gelbėdavo įpuolusiems 
į bėdą už sulaužymą “pro
hibicijos” įstatymo.

Kas gi toji “prohibicija”? 
Trumpai, “prohibicija” leido 
kiekvienam piliečiui kiek 
nori turėt alkoholinių gėri
mų, tik neleido kitiems tųjų 
gėrimų parduoti' ar parda
vinėti ir kitus vaišinti, kad 
ir dykai, žodžiu, nori nuo- 
dytis, tai nuodykis pats 
vienas, bet neleistina nuo
dyti Litus. Kas gi atsitiko? 
Po dešimties metų išmėgi
nimo tapo atšaukta “prohi
bicija,” nes demoralizavo 
beveik visus U. S. A. pilie
čius—jaunus ir senus.

Gražūs, tikslūs įstatymai 
yra išleisti ir užtvirtinti -su 
parašu atskirų valstijų gu
bernatorių, ir visuotini įsta
tymai Federalės Valdžios 
su parašu prezidento kas- 
link apsaugojimo žmonių 
sveikatos, t. y., maisto me
džiagos ir vaistų, o vienok 
jei nors ant valandėlės svei
katos užvaizdą užmerktų 
savo budrią akį, tai U. S. 
A. piliečiai būtų nuodijami 
it musės ar žiurkės per pel
no gobšius, maisto medžia
gos ir vaistų pardavėjus!

Paprastas pilietis ir su
pratimo neturi ir įsivaiz
duoti savo vaidentuvėj ne- 

■ gali, kiek tūkstančių tonų į 
vienus metus per sveikatos 
užveizdas - inspektorius yra 
sunaikinama maisto medžia
gos, kaipo netinkančios, su
gedusios, ypač daržovių ir 
vaisių. Pridėk dar gėrimui 
vandenį ir pieną, tai gali 
sau nors apgrabom, pavir
šutiniai įsivaizdinti, kaip il
gai tu sveikas būtumei ir 
kaip ilgai tu ** gyventumei 
ant šios ašarų pakalnės, 
jei sveikatos užvaizdų ne
būtų. Čia' eina nuogas-atvi- 
ras klausimas: žmogaus gy
vybės! žmogžudžiu sveiko 
proto žmogus nenori būti. 
Ir tyčia žmonių nenuodys, 
nes iš to jam, inspektoriui, 
jokio medžiaginio pelno, 
neigi garbės nėra. Todėl 
sveikatos užveizdos inspek
toriai pilnai sąžiningi ir pa
garbos užsitarnaują nuo pi
liečių žmonės. I3et vieni in
spektoriai be pilno pritari-* 
mo piliečių niekad nepajėgs 
išnaikinti nesąžiningų pel- 
nagobšių. *

Čia reikia, kad USA pi
lietis panorėtų būti sveiku 
ir sulaukti žilos senatvės 
nesirgęs. Kaip pilietis pra
dės branginti savo sveikatą, 
tai jis brangins ir savo šei
mos sveikatą ir dabos šavo 
kaimyno sveikatą. O kad 
prie to prieiti, tai reikia pa
čiam piliečiui mokslintis, 
daugiau domėtis apie savo 
sveikatos nepraradimą.

Štai čia paduodu tik tru-

puciuką tikrų davinių. USA 
pilietis su tokia panieka ir 
pasipiktinimu atšaukė “pro
hibicija”. Atšaukdamas pro
hibit ją, pats savę naikina. 
Netiki man, tai paimk No. 
3, Jan. 1938, “A. M. A. ‘Jour
nal”—vol. 110, puslp. 221, 
ir štai ką rasi: Prof. Vignes 
savo tyrinėjimą — ilgų me
tų tyrinėjimą paskelbė vie
šai apie įtekmę alkoholikų 
tėvų į vaikus. Girtuokliai 
tėvai yra atsakomingi netik 
kad gimsta kūdikiai į žmo-

gų nepanašūs (monsters), 
bet didelis nuošimtis proti
niai sukrikę. Jęi tik vienas 
iš .tėvų girtuoklis, tai 52 
nuošimčiai apsigimėlių (di
psomania) girtuoklių vaikų 
yra; o jei abu tėvai girtuok
liai, tai 84 nuošimčiai vaikų 
apsigimsta girtuokliais. 
Aky vaizdo j e šių faktų kas
tracija ir sterilizacija čia 
nieko negelbės, kad sumaži
nus silpnaprotystę ir išsigi
mėlius; nes girtuokliai tėvai 
daugiau gašlesni ir vaišina
si greičiau, negu silpnapro
čiai.

'Tai tik trupučiuką baise
nybės čia tuom tarpu pa
duodu. Kitą syk pateiksiu 
daugiau.

Dr. A. L. Graičūnas.

LIETUVOS ŽINIOS
Provincijoje Sniego Gausi
mas Laužo Trobesių Stogus^

KAUNAS.—Provincijoje neį
prasta nuo stogų sniegą nukas
ti, nes nuo šiaudinių stogų nu
kasti ir prieiti esą labai nepa
togu. Kadangi dabar labai 
daug prisnigo, tai daug kur 
sniegas laužo trobesių stogus. 
Nuo šakių atvažiavę žmonės 
pasakoja, kad Sudargo ir Kai
melio apylinkėse sniegas jau 
įlaužęs per 30 stogų.

v.

Ar Bus Kokia Pervarta Kietųjų 
Anglių Industrijoj?

Pennsylvanijos gub. G. H. 
Earle, su kitais valdininkais, 
bei specialiai paskirta komi
sija iš skirtingų mokslo ša
kų, jau apie metas laiko, 
kaip daro tyrinėjimus, vi
sokius planus išrišimui pro
blemų dabartinės padėties 
kiet. anglių industrijoj. Gu
bernatoriaus nusistatymas 
yra taip vadinamą anglių 
butlegerystę visiškai praša
linti, nes, anot jo, tai skau
džiausia vieta šioj valstijoj. 
Bet tą darant, turi būt visi 
tie neprigulmingi darbinin
kai sudėta į legališkus dar
bus.

Apie keli mėnesiai pirm 
pabaigos 1937 metų ta ty
rinėjimų komisija turėjo iš
dirbus planus, pagal kuriuos 
savininkai apleistųjų kasyk
lų turėjo jas atidarinėti. 
Nes, girdi, tyrimai rodo, jog 
tam galimybių yra. Gub. 
Earle tuos planus priėmė ir 
davė operatoriams laiko iki 
sausio 1, 1938 m. O jeigu 
tame nieko nedarys, tai val
džia turės daryti žingsnius, 
mainas nacionalizuoji ir vi
są anglių industriją kontro
liuoti.

Tas laikas išėjo, kasyklų 
savininkai nedarė tame nie
ko. Po to vėl laikyta pora 
konferencijų, diskusuota ką 
daryti. To sėkmėje, valstijos 
valdininkai nusistatė eiti 
prie nacionalizavimo kasyk
lų su federalės valdžios pa- 
gelba.

Su tais reikalais, 25 d. 
sausio š. m., gub. Earle lan
kėsi Baltajam Name pas 
prez. Rooseveltą. Jų ten pa

dar 
val-

sitarimuose dalyvavo 
apie pustuzinis aukštų 
dininkų, kuriems Earle ra
portavo apie minėtą padėtį, 
patiekė planus, kokią tvar
ką jis nori įvesti Penn. an
glių industrijoj. Svarbiau
sias klausimas, tai mainų 
nacionalizavimas.

Po to Earle išleistam pa
reiškime sako, kad Roose- 
veltas tame labai pritarian
čiai atsinešė, ypatingai kaip 
raportas parodė, kad ir šių 
mainų operatoriai monopo- 
listiškai susirišę. Tačiaus 
tokius svarbius žingsnius 
daryti Rooseveltas sulaiko 
iki bus ištirta, ar yra kas 
priešinga įstatymams, ar 
reikės kas naujo įstatymiš
kai daryti—tą išriš J. V. 
teisingumo departmentas. 
To dabar, anot Earle, prisi
eina palaukti.

Tuo tarpu prez. Roosevel-. 
tas smarkiai pagrąsino ope
ratoriams, kad jie patys ati
darinėtų kasyklas ir dėtų 
žmones į darbus. Taisykite 
dalykus patys, kol dar ne- 
pervėlu—F. D.' R. pareiški
mas

Gaisras Popiežiaus Fondo 
Namuose

KAUNAS. — Sausio 9 naktį 
apie 12 vai. Leono XIII namuo
se, Duonelaičio g. 24 nr., kur 
yra “XX Amžiaus” redakcija ir 
administracija, “Žinija,” “žai
bo” bendrovė ir kt. katalikiš
kos įstaigos, kilo gaisras.

Ugnis prasidėjo trečiame 
aukšte ir kai kaimynai išsiver
žusią ugnį pastebėjo, gaisras 
jau smarkiai buvo išsiplėtęs.

Kadangi degė popieriai, tai' 
ugnis ‘plėtės, kilo juodų dūmų 
.kamuoliai ir smarki ugnis. ‘ ‘

Pusantros valandos pasidar
bavę, ugniagesiai gaisrą likvi
davo.

- Tiriant gaisro priežastis pa
aiškėjo, kad degti pradėję nuo 
vienos spintos, kurioje sukrau
tos “žaibo” bendrovės darbi
ninkų asmeninės bylos. '

Toji spinta buvo pastatyta 
koridoriuje, o nuo jos ugnis 
greit persimetus į sandėliuką, 
kuriame buvę “Ryto” ir “XX 
Amžiaus” komplektų, “žinijos” 
įvairūs popieriai ir ten pat dr. 
Bistro kabinetas.

Ir Vėl Rado Lavoną
KAUNAS.-7-Vilkinės kaime, 

Lapių valsčiuj, rastas vyro la- ... 
vonas. Lavonas apipustytas, 
sušalęs. Matyt, kad senyvo . 
žmogaus būta.

Dar nežinia, ar jį kas užmu- • 
še, ar nelaimingas atsitikimas, 
taip pat dar nežinia asmenybė. ....

Tuoj bus daromas skrodi- . 
mas ir tiriama mirties priežas
tys.

sako!
A. Arbačiauskas.

Kanadiečiai Išgelbėjo 5 Ame
rikos Laivyno Lakūnus

Gatvėms Laistyti Mašina 
Gauta

ŠIAULIAI. — Nesenai Klai- 
pėdon buvo nuvykusi miesto sa
vivaldybės komisija apžiūrėti iš 
užsienių atgabentos ' Šiaulių 
miestui gatvėms laistyti maši
nos, kuri šiuo metu yra mui
tinėje. Komisija mašiną ap
žiūrėjo ir priėmė, taigi šią va
sarą jau tikrai gatves laistyti : 
puodukais nereikės.

Smulkmeniški Bizniai Šaukia
si Valdžios Paramos

New York. — Suvažiavi
mas smulkmeniškų “nepri
klausomų” verslininkų siųs 
septynis delegatus pas pre
zidentą Rooseveltą reika
laut valdiškos paspirties 
mažajam bizniui.

Tokie biznieriai norėtų 
gaut valdiškų paskolų že
mais procentais. Jie taipgi 
sako, turėtų būt suvaldyti 
plėšrūs stambieji monopoli
niai bizniai. 

'M \

Smulkmeniškų biznierių 
suvažiavimas pasisakė prieš 
taksus nuo pirkinių-parda- 
vinių. Jie skardžiai pritarė 
kalbai Pennsylvanijos gu
bernatoriaus Earle, kuris 
reikalavo praplatinti viešus 
valdiškus pašalpinius dar
bus. ■

Gub. Earle sakė, jog pra
monės darbai dabar nupuolę

Vancouver, B. C.—Suge
dus mašinerijai Jungtinių 
Valstijų laivyno vanden-lėk- 
tuvo“, jis nusileido ant jūros, 
netoli Kanados. Bet kad lėk
tuvas skendo, tai penki jo 
lakūnai susėdo į turimą gu
minę valtelę, kurią, tačiaus, 
bangos pavojingai blaškė, 
kaip kokią plunksną.

Tuos amerikiečius lakū
nus išgelbėjo kanadiečiai 
žuvininkai.

Vėl Pabrangino Popierį
Kauno leidyklos gavo šį Lie

tuvos degtukų akcinės bendro
vės pranešimą: “Dėl vėl pa
kilusių kainų žaliavai ir pus- 
fabrikantams mes priversti nuo 
šios dienos pakelti kainas už 
visas popierio rūšis po 10 centų 
už kilogramą, išskyrus rotacinį 
—laikraštinį ir spaudos C 50 
gr. popierį, kurio suvartojimas 
periodiniams leidiniams gali 
būti įrodytas.”

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS.—Kaip jaunas 

žmogus gali būti įleistas į Suv. 
Valstijas kaipo studentas?

ATSAKYMAS.—Tokis asmuo 
turi būti suvirs 15 metų, ir jis 
privalo žinoti užtektinai anglų 
kalbos, kad galėtų suprasti kur
są. Jis turi būti priimtas kai
po studentas vienoje iš T,200 
užgirtų Amerikos apšvietos 
įstaigų. Jam reikalinga turėti 
garia pinigų save užsilaikyti, 
arba turi turėti giminių arba 
draugų šioje šalyje, kurie iš
pildys afideivitą prižadėdami 
jį užlaikyti. Jeigu bus reika
linga, tai jam pavelys dirbti ke
lias valandas, po klesų ir va- 
kacijos laiku, jeigu tik tokis 

beveik taip žemai kaip 1932 j darbas nesusikirs su pilnu kur- 
su dienos sesijoj.

Svetimi studentai tik laikinai 
įleisti, ir turi apleisti Suv. 
Valstijas, kuomet užbaigia stu
dijų kursą.

metais.

SOCIALĖS APSAUGOS 
RAPORTAI 

KLAUSIMAS. — Turiu mažą 
krautuvę, ir samdau du darbi
ninkui. Kada as turiu pranešti 
apie taksų, numušimus pagal 
Socialės Apsaugos Akto?

ATSAKYMAS.—Darbdaviai 
turi pranešti apie darbininkų 
taksus ir darbdavio taksus dėl •• 
senatvės pensijos už laiką nuo 
liepos 1 d., 1987 m., iki gruo
džio 31 d., 1937 m. Bet su 
sausio mėnesio pradžia, 1938 " - 
m., jau reikės kas mėnesį pa
siųsti raportus. F. L. I. S. —
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Darbininke ir Šeimininke 
—       ___________________ ...

Pati Jauniausioji SSRS Aukščiausiojo Sovieto Atstove
Keletą dienų prieš istorinę rinkimų dieną 

Aisė Gurgenidzei sukako 18 metų, žmonės, 
kurie išstatė žymios jaunosios adžarkos kan
didatūrą į Aukščiausiojo Sovieto atstovus, ge
rai pamena Aišės kūdikystės dienas. Jie pa
mena ją oktiabrenka, mokine-pioniere. Visai 
jauna Aisė išėjo dirbti į kolchozo lauką kartu 
su vyrais. Tai buvo drąsus iššaukimas lauki
niams adato įstatymams, kurie purvan su
mindžiodavo adžarkos garbę ir išdidumą, ne
leisdavo jai dirbti “vyriško” darbo. Kaime pa
kilo murmėjimas.... Bet Aisė neišsigando 
kalbų ir griežtai nuėjo tuo keliu, kurį nurodė 
jai širdis ir protas.

Kaime buvo dar daug adžar.kų—ir jaunų ir 
senų, kurios nedrįsdavo peržengti namo slenk
sčio. Jas ir ėmėsi karštai įtikinėti Aisė.

—Eikite, moterys, į kolchozą,—kalbėjo Ai
sė, apvaikštinėdama namus su savais kaimie
čiais.

šiltai prisimena dabar moterys priešrinki
miniam susirinkime, kaip linksma, nepailstan
ti Aišė įtraukdavo į kolchozą dešimtis savo 
draugių, jų vyresniųjų seserų, motinų.

Aišė pasidarė geriausia arbatos rinkėja kol
choze. Bet dargi ji, pavyzdinga darbininkė, 
išeinantį į lauką anksčiau kitų, negalėdavo su
rinkti į dieną daugiau 5-6 kilogramų. Ar ne
galima gi daugiau surinkti? Aišė ilgai ir at
kakliai galvojo. Ir štai pagaliau ji pasiūlė kol
chozo valdybai savąjį arbatos rinkimo būdą. 
Valdybos nariai nustebę išskėtė rankas ir ne
davė kaip reikia atsakymo. Aišė nenusiminė. 
Tvirtai pasiryžo ji ne tik pati išmokti rinkti 
arbatą dviejomis rankomis, bet išmokyti šitos 
negirdėtos naujanybės ir visą kolchozą.

Iš pradžių buvo sunku ir neįprasta. Iš mer
gaitės* kai kas šaipėsi. Bet ne tokia buvo Aišė, 
kad pasitraukti. Ji pasiėmė pintinę, į kurią 
mesdavo nuskintus lapus, pakabino ją ant dir
žo per petį. Darbas pradėjo geriau sektis. Pas
kui Aišė pasiėmė antrą pintinę savo šešių de
šimčių metų kaimynei Patimai ir įkalbėjo ją 
pradėti dirbti abiem rankom.

Aišės naujanybė visiškai save pateisino. 
Mergaitė ėmė surinkti po 12-20-25 kilogramus 
arbatą dviejomis rankomis, bet išmokyti šitos 
kada Aišė ėmė surinkti į dieną po 40-45 kilo
gramus arbatos. Tai buvo puikus atsiekimas, 
—rekordas! Per visus Adžarijos kolchozus 
perėjo garsas apie 16 metų kolchozninkę Aišą 
Gurgenidzę, kuri viena surenka daugiau ar
batos lapų į dieną, negu aštuoni suaugę žmo
nės. žmonės ištolo atvykdavo į Berijos vardo 
kolchozo plantacijas ir atsidėję žiūrėjo, kaip 
vikriai ir greitai Aišė abiejomis rankomis su
griebia arbatos lapus.

Kada arbatos lapų rinkimas baigdavosi, ad
žarkos paprastai sėdėdavo namuose. Krūmų 
(bukietų) apkaupimas skaitėsi taip pat vyriš

Kas Turėtų Būti Rašoma Į Motery Skyrių
Laisvėj ir Vilnyj moterų 

skyriai yra tie, kurie organi
zuoja, lavina plačias moterų 
mases ir traukia į politinį ju
dėjimą, į kovą už pagerinimą 
moterų ekonominių ir politi
nių sąlygų. Tuo pačiu kartu 
Laisvės ir Vilnies moterų sky
riai auklėja naujas kadras ir 
politiniai gilina ir stiprina es
antį moterų aktyvą. O kad 
įvairaus laipsnio išsilavinimo 
moterys būtų užinteresuotos, 
reikalinga, kad mūsų skyriai 
būtų patraukianti ir įvairus. 
Todėl reikia, kad atspindėtų 
moterų darbuotė, jų gyvenimo 
pasisekimai ir nepasisekimai. 
Privalo ir pačios draugės ra
šyt, tiesiog iš klesų kovos lau
ko, kaip tai: iš fabrikų, pikie- 
to linijos ir iš bedarbių veiki
mo. Pareiga būtinai rašyt ir 
šeimininkėms, motinoms apie 
savo kasdieninius reikalus— 
auklėjimą vaikų, jų mokinimą 
it tt.

Reikalinga nušviest Laisvėj 
ir Vilnyj, moterų skyriuose, 
kapitalistinių ir pusiau koloni- 
alių šalių moterų padėtį. Taip
gi ir atskirų moterų biografi
jas, praeities ir dabartinių, tų 
moterų, kurios turi revoliuci
nius užsitarnavimus. Nereikia 
pamiršt ir dailiosios literatū
ros, kaip tai poezijos, apysa
kaičių, kurios žadina moterų 
darbininkių spėkas į veikimą 
už pasiliuosavimą. Nors tan
kiai būna straipsniai mūsų 
laikraščių skyriuose apie So

ku darbu. Aišė pirmutinė, su lopeta rankose, 
išėjo piktžolių valyti, kad įrodyti, jog ir pikt
žolių valymas plantacijose — moteriškas dar
bas. Jos puikus darbas pastatė nepatogion pa- 
dėtin visus kolchozo gyventojus vyrus. Kol- 
chozninkai dirbdavo du, tris, keturis kartus 
geriau, kad neatsilikti nuo nepailstančios mer
gaitės. Piktžoles valydama Aišė išpildydavo 
penkiolikos kolchozninkų normą.

Pagyvenęs agronomas nesigėdindavo pripa
žinti, kad jis daug mokėsi iš šitos linksmos, 
talentingos mergaitės. O seni kolchozninkai 
pasididžiuodami kalbėjo:

—Aišė—jauna ir linksma, kaip mūsų gy
venimas !

1935 metais Aišė pasidarė pirmutinė kom
jaunuolė kaime. Mylimiausioji visų jaunųjų 
kolchozninkių draugė, pirmoji organizatorė 
dainose ir šokiuose, geriausioji aktyvistė kliu- 
be ir lauke, ji įtraukė 10 geriausių jaunų 
adžarkų į komjaunimą. Aišė dažnai balsiai 
skaitė laikraščius, pasakojo apie svarbiausius 
įvykius šalyje. Visi kaime žinojo, .kad nie
kas taip gerai nepaaiškins, neišdėstys, kaip 
komjaunuolė Aišė.

Kartu su geriausių Sovietų Gruzijos žmo
nių delegacija Aišė buvo Maskvoje, priėmime 
Kremliuj. Draugas Stalinas stipriai paspaudė 
jai ranką ir pasakė adžariškai: “Dėkui!” Ji 
susijaudinus atsakė: “Brangus drauge Stali
ne! Duodu jums žodį rinkti po 60 kilogramų 
arbatos į dieną!”

Su mintimis apie draugą Staliną sugrįžo ji 
į gimtąjį kolchozą. Su mintimis apie Staliųą 
dirbo ji, iššaukdama aplink esančių kolchozų 
nustebimą ir pasigerėjimą. Pildydama žodį, 
duotą didžiajam vadui, Aišė ėmė surinkti po 
68 ir 69 kilogramus arbatos lapų į dieną.

Aišė Gurgenidze dalyvavo Nepaprastojo 
VIII Sovietų Suvažiavimo darbuose. Ji—Gru
zijos leninistinės komunistinės jaunimo sąjun
gos centro komiteto narys.

Dabar Aišė mokosi vidurinėj mokykloj. Ji 
tvirtai nutarė pastoti į žemės ūkio institutą ir 
sugrįžti į gimtąjį kaimą agronomu.

Kiekvieną išeiginę dieną Aišė aplanko kol
chozą. Kaimo sovieto narys, ji veda didelį 
darbą tarp gyventojų. Kada ji ateina į kaimą, 
ją su džiaugsmu sutinka kolchozninkai. Vyrai 
stipriai spaudžia ranką, o moterys švelniai ap
kabina ir bučiuoja ją kaip tikrą dukterį.

Komjaunuolės Aišės Gurgenidzės kandida
tūrą į Tautų Sovieto atstovus vienbalsiai išsta
tė darbininkai, arbatos sovchozų agrotechni
kos darbininkai, Stalino vardo, Berijos var
do kolchozų kolchozninkai ir kiti darbo žmo
nių kolektyvai, įeinantieji į Urechsko rinkimų 
apygardą.

D. Novoplianskis.
(“Komsomolskaja pravda”, 1937-XI-28)

vietų Sąjungos moterų-motinų 
ir kūdikių žydintį gyvenimą, 
tačiaus Sovietų Sąjungoj kas
diena įvyksta įvairių pagerini
mų įvairiose industrijose, taip 
ir moters-motinos kūdikių sri
tyse. Todėl ir reikalinga nuo
dugniai nušviesti sovietinės 
moters ir kūdikių padėtį.

Klaidingas ir Žalingas 
Supratimas

Yra moterų, kurios mano, 
kad moterų organizacijose ir 
kliubuose yra peržema pri
klausyti arba, kad nereikalin
gi moterų skyriai mūsų laik
raščiuose, kaip tai Laisvėj ir 
Vilnyj. Tokis supratimas yra 
ne tik klaidingas, bet ir žalin
gas, nes didelę didžiumą mb- 
terų masių mes neturim įtrau
kę nei į politinį judėjimą, nei 
ekonominę kovą.

Mes gyvenam kapitalistinėj 
sistemoj, kur visa šalies tvar
ka yra subudavota ant išnau
dojimo pamatų, o moters dar
bininkės, kurią moterų profe
siją paimsim, visose industri
jose moterys darbininkės yra 
eksploatuojamos net iki 50-60 
nuoš. daugiau, negu vyras dar
bininkas. O svarbiausia prie
žastis moterų dar didesnio ne
gu vyrų išnaudojimo yra mo
terų atsilikimas nuo politinių 
ir ekonominių kovų. Dides
niam moterų traukimui į tas 
kovas ir reikalinga specialiai 
skyriai mūsų spaudoj su tinka
ma medžiaga,

aiškiai parašyta, ir patraukan
čia skaitytoją.

Amerikoj skaitoma apie 13,- 
000,000 bedarbių. Mums rei
kia kovoti už teisę dirbti ir 
gauti pašalpą. Reikia taipgi 
gerai perstatyti svarbą ben
drom jėgom kovos prieš fašiz
mą, nes fašizmas grūmoja de
mokratijai.
Draugės Skruzdės Konserva

tyvumas
Laisvės nr. 228, taipgi ir 

Vilnyje, d. Skruzdė rašo pa
tarimus apie apsirengimus, vei
do pagražinimus, žibučius ir 
tt. Turiu pastebėti d. Skruz
dei, kad pasipuošimai, veidų 
dažymas tai mūsų pačių mo
terų klausimas. Kalbėti ir gal
vą kvaršint apie tai, kaip kas 
turi apsirengti ir veidą puošti 
yra ne principalis klausimas. 
Tas naudos neatneša. Lai sau 
mūsų draugės rengiasi pagal 
savo išteklių ir šalies madą.

Kokius Klausimus Turim 
Diskusuoti?

Reikia kalbėti apie tai, kaip 
Ispanijos moterims galima pa
dėti kovoj prieš fašizmą, prieš 
Italijos ir Vokietijos fašistus, 
kurie užpuolė ir naikina ne
kaltus žmones, naikina šalies 
laisvę ir kultūrą.

Diskusuokime, kaip sėkmin
giau įtraukti plačias moterų 
minias į kovą prieš fašizmą. 
Būtinai turime plačiai kalbėti 
kaip spaudoj, taip ir moterų 
organizacijose, kaip sekmin- 
giau pravesti boikotas prieš 

suprantamai,Japoniją; kad moters nepirktų

Japonijos produktų, nes Japo
nijos imperialistai už mūsų 
centus ir dolerius perkasi karo 
medžiagų ir žudo Chinijoj mo
teris ir vaikus, nekalbant jau 
apie vyrus.

Ir daug svarbių klausimų, 
apie kuriuos reikia kalbėti, 
kuriuos reikia diskusuoti, bet 
d. Skruzdė jų net ir nepakėlė.

J. Bondžinskaitė.

So. Boston, Mass.
ALDLD 2-ros kuopos mote

rų susirinkimas, atsibuvęs sau
sio 19 d., buvo sėkmingas. Na
rių atsilankė pusėtinai ir pa
daryta gerų tarimų.

Nutarėm iškalno rengtis 
prie apvaikščiojimo Tarptau
tinės Darbininkių Moterų Die
nos kovo 8-tos ir pradedant su 
ta diena apvaikščioti tą darbi
ninkių šventę per visą kovo 
mėnesį. Kovo 6 d. turėsime 
margą vakarą. Kovo 13 d. 
paskaitą sveikatos ir agitaci
jos klausimais. Kovo 20 d. 
bus iškilmingiausia, nes šis 
mūsų parengimas bus surištas 
su ALDLD 7-to Apskričio Mo
terų Suvažiavimu. Tai taip 
mes rengiamės prie paminėji
mo Tarptautinės Darbininkių 
Dienos.

Išrinkom komisiją pagelbėti 
Komunistų Partijos kuopelei 
surengti vakarą.

Nutarėm prisidėti prie ALP 
Kliubo parengimo, kuris įvyks 
vasario 6 d., palaikymui kliu
bo kambarių. Tam darbui iš
rinkom komisiją.

Buvo išduotas raportas iš 
pereitų metų veikimo.

Po susirinkimo turėjom 
draugišką pasikalbėjimą.

Sekantis moterų skyriaus su
sirinkimas į-vyks vasario 16 d.

M. S. Kor-tė.

Binghamton, N. Y.
ALDLD 20 kp. Moterų Sky

riaus Metinis Raportas
Per 1937 metus susirinkimų 

laikyta, 12 paskaitų 10, lavi
nimosi susirinkimų 3, prakal
bos 1. Moterų Skyriaus var
de turėta 5 parengimai, nuo 
kurių pelno liko $79.11. Or
ganizuotas busas į 12 apskri
čio rengtą pikniką “Laisvės” 
naudai. Naujų narių prisirašė 
12. Džibar skyrius turi narių 
39. Į susirinkimus atsilanko 
tarpe 15-20 narių.

ALDLD 20 kp. Moterų Sky
rius dalyvavo ir platesniame 
veikime. Bendrai darbavosi su 
Komunistų Partija surengimui 
vakarienės “Daily Workeriui”, 
Tarptautinės Darbininkių Die
nos ir Pirmosios Gegužės. 
Taipgi bendrai veikė su Komu
nistų Partijos Lietuvių Frakci
ja surengimui koncerto dien
raščio “Laisvės” naudai. Turi 
atstoves bendrai veikti para
mai Ispanijos liaudies valdžios. 
Taipgi išleido iš išplatino 3,000 
lapelių boikotui Japonijoje 
gamintų prekių. ,

Moterų Skyrius aukojo ir iš 
savo iždo svarbiems tikslams.

Aukos
Ispanijos liaudies valdžiai, 

$3.00; “Laisvės” bazarui, $5; 
“Vilnies” suvažiavimui, $1.00; 
Pirmos Gegužės apvaikščioji- 
mui, $1.00; Vidur-Vakarinių 
Valstijų Moterų Konferencijai, 
$1.00; Knygai “Virėja”, $12; 
Vietinei Liaudies Partijai, $3; 
“Daily Worker” $8.11. Viso 
aukuota, $34.11.

Ir su sausio 1-ma diena, 
1938, ižde pinigų randasi 
$37.30.

Moterų Skyrius yra pasi- 
brėžęs veikti nevien tik siau
rame lietuvių tarpe, bet ir pla
tesnėje dirvoje tarptautiniai.

Ižd. O. Mikola)ūnienė.♦

Pagražinimas Odos 
Ir Kosmetikos

Pastarosiose Moterų Sky
riaus laidose d. M. Baltulioniu- 
tė pajudino svarbų klausimą 
kas link prižiūrėjimo odos ar
ba, kitaip sakant, pagražini
mo. Su šiuo klausimu gera 
susipažint kiekvienam, o ypa
tingai moterim.

Aiškus dalykas, kad oda ir 
visas žmogaus organizmas bū
tinai reikalauja geros priežiū
ros. Kaip gėlės ir kitoki aug
menys, taip ir žmogaus oda ir 
visas kūnas kenčia nuo neprie
žiūros, ant veido atsiranda vi
sokių spuogų arba “black 
heads”.

Reikia pasakyt, kad tan
kiausia atsiliepia ant odos ne
sveikata vidurių ir abelnai vi
so organizmo, bet kaip nuo 
“black heads”, tai lengva ap
sisaugo!. Reikia gerai prižiū
rėt veidą ir jų nebus.

Prieš einant gult visuomet 
veidas turi būt švariai nuplau
tas su muilu ir šiltu vandeniu, 
o paskiau gerokai šaltu, šil
tas vanduo atidaro odos sky
lutes ir išvalo, išplauja dulkes, 
kurių per dieną būna pritrauk
ta, o šaltas vanduo uždaro 
odos skylutes, tai prilaiko 
švarumą. Einant gult galima 
aptept veidą su ‘tissue cream’, 
labai gerai atsiilsi oda, nes tai 
vadinamas odos maistas.

Iš ryto taipgi reikalinga 
veidą švariai nuplauti su mui
lu ir šiltu ir šaltu vandeniu. 
Muilas patartina vartot Wood
bury’s arba Lux, taipgi Ivory. 
Šie 3 išdirbysčių muilai yra 
išpraktikuota ir patartina var
tot.

Neblogos kosmetikos Wood
bury’s Elmo arba Max Fac
tor išdirbysčių. Šios kosmeti
kos turi daug “musele oil”, kas 
odai labai naudinga.

I Niekuomet nereikia dėt mil- 
■ telių ant sauso veido. Pirma 
uždėjimo miltelių (powder) 
būtinai reikia aptept su “pow
der foundation”, tai apsaugo
ja odą nuo sausumo, taipgi ir 
nuo “black heads”

E. K. Sliekiene.

Bėgamu Momentu
Pagirtinas Žygis

Kaip jau matėm pereitoj šio 
skyriaus laidoj, Massachusetts 
Valstijos moterys šaukia platų 
tos valstijos ir apylinkės mote
rų suvažiavimą 20 d. kovo (at
keliamas iš 27-tos). Draugėms 
įvairiose moterų draugijose ir 
bendrbse, turinčiose moterų 
narių, reikėtų energingai prie 
jo rengtis.

ALDLD Centro Moterų Ko
mitetas užgyrė tokį suvažiavi
mą ir dės pastangas padėti 
joms, kuo galima. Pageidau
jama, kad draugės^ kanadietės 
turėtų savo atstovę ar keletą 
jų Naujosios Anglijos moterų 
suvažiavime.

Mūsų Skyrius
Draugės Skruzdės pakeltas 

mūsų skyrių klausimas gavo 
geroko atsiliepimo kas liečia 
diskusijas apie tai, kas juose 
turėtų būti, bet dar ne gana 
gausią kooperaciją jo padary
mui tokiais, kokiais norėtume. 
Reikia jin rašyti visoms ir įvai
riausiais klausimais. Tik tada 
jis bus įdomus.

Rašyti geriau trumpiau, bet 
dažniau, žinoma, ne viską ga
lima parašyti trumpai. Ilges
ni raštai, kurie galima skaldyt, 
talpinami dalimis.

Sumuš Rekordą
‘ Janina Bondžipskaitė, tur
būt, sumuš visų maršrutų re
kordą. Jos maršrutas prasidė
jo veik vidurvasarį ir, veikiau
sia, užsitęs iki vasarai.

Pakeleivio gyvenimas nėra 
saldus, dėlto daugelis atsisaki
nėja net keletą savaičių paau
kauti save tokiam gyvenimui, 
kiti po pirmo bandymo “pail-

ALDLD 2 Kp. Motery Sky
riaus Raportas Arba Nuveikti

Darbai 1937 Metais
Įvairių parengimų svetainėj 

turėjom 10, vieną draugišką 
išvažiavimą ir vieną pikniką 
sykiu su bendra kuopa ir su 
Montellos draugais, Montello. 
Nuo parengimų pelno turėjom 
$154.47.

Aukavom sekantiems tiks
lams :

Ispanijos kovotojams už de
mokratiją prieš fašizmą 
$29.50 ir troką drabužių.

Dienraščiui “Laisvei” 4 d. 
liepos, piknike, uždirbom $10; 
pasiuntėm “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimui sveikinimą ir $7; 
viso “Laisvei” davėm $17.

“Daily Workeriui” $11.59.
Ateities žiedo Vaikų Drau

gijėlės palaikymui $7.24.
Pirmos Gegužės agitacijai 

$2.00.
Komunistų Partijos Lietuvių 

Frakcijos Agitacijos Fondui 
$5.00 ’

Budavojimui K o m u n i s t ų 
Partijos ir kovai prieš reakci
ją $26.06.

Jaunuolių žurnalui -“Voice” 
$2.00.

Bedarbei d. Armanienei pa- 
mokėjimui duoklių į LDS 
$5.26.

Prisidėjom prie Bendro 
Fronto veikimo atsteigimui 
Lietuvoje demokratijos ir gel
bėjimo politinių kalinių su $2 
metinių duoklių, o Bendro 
Fronto piknike tam tikslui už
dirbom $23.50; viso Bendram 
Frontui davėm $25.50.

Viso per 1937 metus išauka- 
vom $131.15.

Taipgi sykiu su bendra kuo
pa šukelėm $22 draugo Kar- 
sono paramai.

Laike ALDLD vajaus gavom 
32 naujus narius ir laimėjom 
pirmą dovaną — Raudonąją 
Vėliavą.

Tai tiek mes nudirbom per 
1937 metus.

Moterų Skyriaus Org.,
H. T.

ALDLD 7-to Apskričio Motery Komiteto Šaukiamas Massa
chusetts Valstijos ir Apylinkių Motery Suvažiavimas, Dėlei 

Svarbių Priežasčių, Atkeliamas iš 27-tos Į 20-tą Kovo
“Laisvės” No. 21 už sausio 

26-tą tilpo atsišaukimas mo
terų suvažiavimo klausimu. 
ALDLD kuopos raginamos im
ti domėn šį atsišaukimą. Drau- 
gai-gės pakelkite tai kuopų su
sirinkimuose, apkalbėkit, iš
rinki! delegates, parašykit į 
spaudą, pareikšdamj savo nuo
monę suvažiavimo reikale. Dis- 
kusuokite, kodėl jis reikalin
gas, kokis turi būti, ką reikė
tų atsiekti per šį suvažiavimą 
ir tt.

sta”, treti paaukoja ištisus mė
nesius toms pareigoms be mur
mėjimo.

Draugė Bondžinskaitė įsiti
kinus, kad masės trokšta pir- 
marankių žinių apie Sovietų 
Sąjungą ir ji. pasiryžus jas su
teikti, nežiūrint, kaip ilgai 
reiks keliauti. Tą atlikdama, 
ji nevaitoja “persidirbimu”.

.Brandus Raportas
šiame skyriuje pastebėsite 

neilgą raportą iš So. Bostono 
Moterų Skyriaus darbuotės. 
Kuklus raportėlis be pagyrų 
bet koks jis brandus!

Desėtkas atskirų pramogų ir 
keletą bendrų, taipgi sukėli
mas apie pusantro šimto do
lerių aukų ir gavimas 32 naujų 
narių, tai darbas, kokiu ne
daugelis kuopų pasidžaugia 
užbaigus metus. Nejučiomis 
pajunti pagarbą raporto pa- 
skelbėjoms ir vėlini, kad tokių 
rastųsi daugiau.

Graži ir draugių bingham- 
toniečių darbuotė. O ten ma
ža kolonija.

Atsiliepimai Kas Link 
“hisvės” Bazaro .

Kas pirmučiausia atsiliepė 
ant “Laisvės” bazaro—ar tik 
nebus draugės moterys? Broo- 
klyniečių Moterų 81-ma kuo
pa savo metiniame susirinki
me beveik visos apsiėmė dar
buotis.

Minersvilliečių Moterų Ap- 
švietos Kliubas, kaip girdėti, 
pagamino ir atsiuntė puikią 
dovaną.

Betgi ir šiaip moterys klau
sinėja viena kitos ar jau ga
mina kokį rankdarbį bazarui.

Man gerai prisimena perei
tų metų “Laisvės” bazaras, 
kiek ten būta įvairių daiktų, 
ypatingai buvo įvairus mote
rų skyrius, taip ir mirgėjo 
rankų darbeliai, kaip tai: siu
viniai, mezginiai su visokiau
siomis figūromis, ir kas svar
biausia, kad taip natuFališkai 
išdirbta žmogaus, žiūri į tuos 
įvairius išdirbinius ir stebiesi. 
Tai buvo darbininkių moterų 
darbas, kurį jos atliekamomis 
nuo kasdieninio savo darbo va
landėlėmis išdirbo.

Atrodo, kad ir šiemet mo
terys tą patį padarys, mažu 
dar ir geriau. Mat, šiais me
tais turime didesnę ir puikes
nę svetainę, kurioj ir dovanos 
gražiau atrodys, ir moterys tu
rės atskirą būdukę, tai, žino
ma, reikės ir gana gerai pa
dirbėti. Todėlgi brooklynietės 
kreipiasi ir į kitų miestų drau
ges prisidėti su dovanomis. 
Mums be jūsų, draugės, pagel- 
bos būtų sunku tą darbą at
likti.

šiais metais turėsime visi 
sunkiau padirbėti, kadangi 
“Laisvė” įsigijo naują raidžių 
statymo mašiną, kuri kainuo
ja nemažą sumą pinigų. Tą 
sumą me£~draugės ir draugai, 
turėsime sukelti. F. K.

Sydney, Australija.—Lai- 
vakrovių Federacija prane
šė Australijos valdžiai, kad 
prieplaukų ir laivų darbi
ninkai nesutiks gabent Ja
ponijai jokių karinių me
džiagų.

šaukėjos tikisi išgirsti žodį 
iš daugumos moterų veikėjų 
įvairių pažiūrų, nes šis suva
žiavimas nėra šaukiamas, kad 
vien tik apkalbėjus kokią nors 
vieną politiniai nusistačiusią 
moterų grupę bei tik ją /lie
čiančius reikalus, šaukėjų tiks
las yra padaryti šį suvažiavi
mą plačiu, kolektyvišku, kuris 
pajėgtų rišti klausimus bei su
daryti veikimo planą naudingą 
plačiom masėm lietuvių mote
rų. Tas bus galima atsiekti 
daug nešesnėj formoj, jeigu 
visi-visos, permatanti šio suva
žiavimo gražų tikslą, nuošir
džiai atsilieps, paragins kitas 
ir pačios rengsis dalyvauti su
važiavime.

Jeigu kas nors iš draugių 
bei draugų norėtų ko pasitei
rauti apie suvažiavimą plačiau 
ar suteikti patarimą, parašy
kit sekretorei, kurios antrašas 
tilpo po pirmu atsišaukimu.

M. S. K.

- Australiečiai Nuoširdžiai 
Sveikina USA Jūreivius

Sydney, Australia. — Ad
mirolas J. C. Townsend, ko- 
mandierius keturių Ameri
kos karo laivų, padėjo vai
niką ant paminklo Australi
jos kareiviam, kritusiem 
pasauliniame kare.

Didelės minios australie
čių, dalyvaujančių minėjime 
žuvusių kareivių, karštai 
sveikino Amerikos šarvuot
laivių oficierius ir jūreivius.
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I PETRE LIS-KUPRELIS
. » ........ ■ - SENAS VINCAS —

Worcester, Mass. Montreal, Canada

Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo N 23
’ , (Tąsa)

Petrelis, laikydamas rankoj šakę, neiš
kentęs iš pasiganėdinimo, kad Žiabrie- 
nės pasimojimas neišdegė—nusijuokė. 
Žiabrienė, pamačius Petrelį šypsanties, 
šėlo ir pašėlo. Ji surikus, “ar tu, gyvatės 
išnara, pats kaltas būdamas, dar kvato- 
sies! Šia ir tau!” tuom pačiu virvagaliu 
traukė Petreliui per sprandą.

To Petrelis tarsi tik ir laukė... To jam 
ir užteko... Jis, rodosi, iš anksto nucie- 
liavęs, šakės koto galu žaibo greitumu 
šovė Žiabrienei į kairiąją akį su tokia 
spėka, kad jos net kojos pakilo nuo že
mės ir ji, tarytum šiekšta, krito aukš
tielninka. Kiek pagulėjus pradėjo rai
tytis ir žviegti padurtos kiaulės balsu.

Tuo tarpu priėjo prie Petrelio ir pas
kui vežimą parsekęs Žiabrys, sudavė del
nu jam per petį ir įkirto: “Tai bent vy
ras už tai! Mauk tai pasiutėlei dar ir į 
antrą akį, tai algą padidinsiu!”

“Užteks ir tiek, dėde... Aš gailiuosi 
taip padaręs, bet tuom patim kartu ir 
džiaugiuosi, kad atsiteisiau su ja... Da
bar jau viskas baigta... Duok, dėduk, 
ranką ir likis sveikas.”

“Na, ir kur tu eisi, sulopytas, kaip bai
dyklė ir be cento kišeniuje? Eik šian.”

Tai pasakęs, nusivedė Petrelį į savo 
kambarį, iš lovos kojos ištraukė voliuką 
banknotų ir duodamas Petreliui tarė: 
“Tai tavo, vargšeli, alga... Tau pridera 
daug daugiau, bet atleisk man, kad dau
giau negalėjau nuo tos pasiutėlės nu
čiupti. Aš numaniau, kad tu jai nedo
vanosi ir prie ko tai rengiesi... Aš ren
giuosi tau senai tuos pinigus įteikti, bet 
vis neprisirengiau. Dabar duok ranką, 
nešk savo kudašių kur akys veda ir sten
gtas išlaisvinti tą nelaimingą mergaitę 
taipgi... Keliauk sveikas ir būk laimin
gas.”

Senio ranka suspaudė jaunuolio ranką, 
abiejų akyse sublizgėjo ašaros ir Petre
lis per sodą leidosi Aldonos link, kuri toj 
pačioj pievoj tvarkė šieno kupetas. Jis 
matė, kaip Džimis vedė Žiabrienę stubos 
link, o ji, užsiėmus delnu išdurtąją akį, 
kartojo:

“Aš tam gyvatei nedovanosiu! Akis 
išdeginsiu ir dar vieną kuprą už.............
išdeginsiu ir dar vieną kuprą uždėsiu!”

“Tu matysi mane tiek, kaip savo ausis 
be veidrodžio,” atsakė bėgdamas Petre
lis.

Nubėgęs pas Aldoną, papasakojo, kad 
išeina ir parodė nuo Žiabrio gautus pi
nigus, kurių buvo apie šiašiasdešimt do
lerių. Petrelis, duodamas vieną dvidešim- 
kę Aldonai, dadėjo:

“Štai irstau. Jeigu šitam pragare pa
sidarys perkaršta, nešdinkis ir tu. Aš va
žiuoju į savo gimtamiestį—Atlantic Ci
ty. O kad mudu nepasimestuve, Aldut, 
lauk nuo manęs žinios ir antrašo pirma, 
negu apleisi šį pragarą. O dabar, likis 
sveika, Aludute brangi.”

Jis paėmė jos tarsi nevaldomą ranką, 
o kada jų dviejų akys susidūrė, jau vie
nas antrą negalėjo matyti per ašaras... 
Aldona puolė jam ant kaklo, jų karštos 
lūpos sulipo... Jų širdys, tarsi norėda
mos susisiekti taipgi, beldėsi į krūtinių 
sienas, susitikę ašarų lašai dužo, vieni
josi į srioveles ir riedėjo, jieškodami sau 
kelio, Aldonos kaklu. .

Petrelis atsitiesė žvilgterėjo į Aldonos 
akis, dar kartą pabučiavo ir leidosi bėg
ti... Jis perbėgo skersai pievą, peršoko 

"per griovį ir dingo žaliuojančių kornų 
y lauke... Tai buvo trečias bučkis Petre

lio'gyvenime: vienas nuo dėdės Vilio, ei
nant į karą, o dabar du bučkiai nuo Al
donos, einant jam į nežinomą ateitį.

Aldona per ašaras veik nematė, kur 
Petrelis dingo. Ji stovėjo sumišus visoj 
savo būtybėj. Ji jautė ką tai nepaprasto 
ant savo lūpų ir ką tai naujo, švelnaus, 
kutenančio širdyje. Jos siela vaitojo, o 
širdis krykštavo džiaugsmu... Jos są
monė svaigo, akys skendo ašarose, bet 
visas kūnas jautė kokį tai smagumą, 
kraujas kuteno gyslas. Tai buvo jos sie
loje atbudęs, subruzdęs tas vabaliukas, 
kurį mes vadiname meile.Ir -1 . • * * *

b ; ■* \
Tingiai, tarsi pailsusios, lig žaizdamos 

! jūros bangos, vijosi viena paskui kitą į

b

kraštą ir voliojos ant pajūrio smėlio. Ar 
metei žvilgsnį į vandenį, pajūrio smėlį ar 
ant tilto, nieko daugiau nesutikai, kaip 
tik žmones ir žmones. Vieni iš jų, tarsi 
mažiučiai vabalėliai, knibždėjo vandeny
je; antri voliojosi ant smėlio, treti vaikš
tinėjo, ketvirti—sėdėjo ant suolelių; vie
ni šnekučiavosi, kiti sėdėjo akis įdėbę į 
laikraščius, o daugelio akių žvilgsniai 
skrajojo visoj aplinkoj.

Ant vieno iš tokių suolelių, šalia ilga, 
žila barzda susikūprinusio ir ant lazde
lės rymančio senio sėdėjo ir mūsų Petre
lis. Jis buvo apsivilkęs šviesia vasariš
kų drabužių eilute, šviesiomis kojinėmis 
ir pilkais pusbačiais ant kojų. Jis buvo 
vienplaukis ir jo gražius plaukus, tarsi 
norėdamas parodyti jo gražią kaktą, var
taliojo lengvas vasaros vėjelis. Jis atro
dė ne tik gražus, bet ir žavėjantis jau
nikaitis. Todėl gražuolės, praėjusios pro 
jį, ne viena atsigrįždavo, kad dar nors 
kartą pažvelgt į tą taip patraukiantį jau
nikaičio veidą.

Tai buvo tas pats tiltas ir veik ta pati 
vieta, kur piniginis krepšelis sukando 
Petrelio ranką. Dabar jis, perėjęs per 
gyvenimo audras, pernešęs skaudžias 
kančias, vėl toj pačioj vietoj atsidūrė, iš 
kur jį nelaimė buvo pagriebus. Ar Petre
lis mislino apie tai, ar kas kitas veikė jo 
mintyj, mes nedarysime spėliojimo. Mes 
turime būti pasiganėdinę tuom, kad čia jį 
ir vėl atradome.

Bet štai pro jį eina aukštas, smagus, 
gražiai apsitaisęs vyrukas, kurį galėjai 
pažinti iš pirmo pažvelgimo, kad tai pir
mos rūšies sportas. Jis, dirstelėjęs į Pet
relį, staiga sustojo ir įdėbė į jį akis. O 
kada ir Petrelio akys užkliuvo už jau
nuolio veido, abudu nustebo vienas ant
rą pažinę.

“Po velnių! Tai argi tu čia, Petreli?” 
“Džiakis!” Šūktelėjo šis ir šoko jam 

ant kaklo.
Jiedu pasibučiavo ir apsiverkė. Po tam 

Džiakis, pasigėrėjęs Petrelio gražumu, 
apsuko jį, kad pamatyti kaip nuaugęs, 
ir net išsižiojo pamatęs jo kuprelę. Kiek 
patylėjęs užjaučiančiai tarė:

“Suprantu... Tai pataisos’ namų al
ga... Jie pataisė .tave, brolau, kad nėra 
ką ir sakyti.”

“O ne, drauguži mielas. Mane paženk
lino viena nedorėlė, bet aš ją paženkli
nau taipgi.”

“Tai einam, po velniais, pas mane. Juk 
turėsiva ko ir pasipasakoti.”

Džiakis nusivedė Petrelį į viešbutį, į 
savo kambarėlį ir čia juodu pasipasakojo 
savo istorijas. Baigęs savo istoriją Džia
kis dar pridėjo:

“O aš dabar, išėjęs iš kalėjimo, esu 
diplomuotas profesionalas savo amate. 
Tai, vyruti, bent universitetas. Ten ir 
naktis palieka permatoma, o įšokęs į rū
tų darželį, išmoksti ir iššokti. Štai, kad 
ii' praeitą naktį — pasukau ant vieno 
pilvūzo lioterijos ratą, laimikis ir sustojo 
ant pusantro šimto doleriukų. Tai, vadi
nasi, bent biznis!”

“O aš visai nemanau tuom amatu už- 
siimdinėti. Susirasiu darbą ir gyvensiu, 
kaip dera doram žmogui gyventi.”

“Darbą”, sarkastiškai atkartojo Džia
kis ir tęsė: “Ir kur tu, prakeiktas vėpla, 
rasi tokį durną darbdavį, kuris iš prie 
jo vartų stovinčio pulko jaunų ir tvirtų, 
kaip mulai, vyrų išsirinktų sau už dar
bininką tokį kuprotą vorą, kaip tu?”

“Tai kur man teks dėtis—prisigirdyt 
ar pasikart?” Lig užsigavęs, paklausė 
Petrelis.

“Skandytis ar kartis, tai bepročio dar
bas.. .. Suk lioterijos ratą, statyk varžą, 
imk iš to, kas turi daugiau pinigų negu 
proto, o duok tam, kas turi proto, bet 
nieko kišniuj neturi. Ūžk, baliavok, gy
venk ir džiaugkis gyvenimu. Ot, kaip 
reikia gyventi tam, kas nori gyventi!”

“Na, o kaip bus, jei gausi spyną?”
“Pabėk.”
“O pabėgęs?”
“Būk atsargesnis.”
“Na, o kaip bus, jei elektriką pakra- 

tys?”
(Bus daugiau)

/•

Prašalintas iš Komunistų Par
tijos Darbininkų Klasės 

Priešas
šiomis dienomis Komunistų 

Partijos Mass. Valstijos Komi
tetas prašalino iš K. P. Wor- 
cesterio darbininkams ir jų or
ganizacijoms plačiai žinomą 
Paul Skers, kuris skleidė žalin
gąjį trockizmą darbininkų kla
sės judėjime.

Paul Skers yra lenkų tauty
bės, iš amato mašinistas, rodęs 
veiklumo rusų Tarptautinės 
Darbininkų Brolijos (Interna
tional Workers’ Or<ler) skyriu
je, ir kuris iki pastarųjų laikų 
buvo žinomas ir skelbėsi esąs 
komunistu tarpe lenkų, rusų ir 
lietuvių darbininkų Worces- 
teryj, Mass. Todėl ypatingai 
tiems darbininkams P. Skers’o 
kontr-revoliuciniai nusistatymai 
turi būt aiškūs.

Apie ketveri metai tam at
gal, Skers lankėsi Sovietų Są
jungoj. Jis ten nuvyko kaipo 
turistas. Sov. Sąjungoj jis iš
buvo apie 8 mėnesius ir tikėjo
si gauti darbą. Sulyg jo paties 
prisipažinimų, jis ten sėbravo 
su žalingais Sov. Sąjungai po
litiniais elementais, kas, su
prantama, pakenkė jo asmeni
niams siekiams, o be to, stokuo- 
jant drąsos ir pasiryžimo su
tikti objektyvius sunkumus, 
kuriuos Sov. Sąjungos darbi
ninkai didvyriškai apgali ir žy
giuoja linkui socializmo, — jis 
grįžo atgal į Jungtines Valsti
jas visiškai demoralizuotu.

Grįžęs jis slėpė tą demora
lizaciją nuo Komunistų Parti
jos, o tik privačiuose pašneke
siuose drįso skleisti pesimisti
nius, klaidinančius ir piktus 
prasimanymus prieš Sov. Są
jungą.

Tik paskutiniu laiku Komu
nistų Partijos Worcesterio 
Miesto Komitetas savo posėdyj 
Skers’ą numaskavo. Pareika
lautas parodyt savo poziciją 
įvairiais klausimais, jis atkar- 
totinai bandė ginti visus piktus 
melus ir prasimanymus^ ku
riuos trockistai ir fašistai sklei
dė prieš Sov. Sąjungą.

Nuo duotos jam progos taisy
ti savo klaidas ir nusistatymą 
jis atsisakė, aiškindamas, kad 
Partija jo nesuprantanti, ir 
tuom pačiu sykiu, neprisipa
žindamas prie klaidų, varė sa
vo kontr-revoliucinį darbą to
lyn.

Paul Skers’o dalykas nėra 
kokis tai naujoko dalykas, esan
čio įtekmėje senų idėjų h’ su
sidraugavimų. Jis yra senas 
narys, kuris tiksliai yrigaudi- 
nėjo Partiją, slėpdamas savo 
pažiūras nuo jos vadovaujan
čių komitetų, o tuom pačiu sy
kiu ciniškai žemindamas Par
tijos veiklą ir klaidindamas at
skirus draugus.

Tik dabar patirta, kad jo po- 
zacija visuomet buvo siekti 
“aristokratiško darbo,” statyti 
savo asmens reikalus ankščiau 
savo klasės brolių ir laikytis 
nuošaliai tų didžių .kovų, kurias 
veda jo klasės drangai.

Paul Skers pasidavė ir per
ėjo darbininkų klasės priešų 
pusėn. Ir jis, kaipo toikis, lie
kasi prašalintu iš Amerikos Ko
munistų Partijos; kaipo tokįs 
jis viešai paskelbiamas visų 
darbininkų ir jų organizacijų 
žiniai.

K. LAPIN,
KP Miesto

CK Sekr.

REAKCIJA DŪKSTA
Sausio 25 d. policija pagrobė 

ukrainų darbininkų organizaci
jos knygyną, 1617 St. Law
rence St. Išrausė-iškrėtė visus 
kampus ir uždėjo Duplesio 
“pad lock” ant salės durų. 
Daug tokių buvo jau ablavų ir 
jos kaskart tankėja, o darbinin
kų kova prieš fašizmą .kaskart 
eina vis smarkyn darbo masėse.
GUDRUS VAGIŠIUS—

ŽIOPLAS BANKIERIUS 
Sausio 25 d. restaurano dar

bininkas Maikis Lazarčikas 
(tautybės slavokas), benešda
mas bankan sutaupytus pini
gus, pasijuto, kad jau visi jo 
pinigai išimti iš banko, keno 
tai pasirašytais jo vardu če
kiais, sumoj $600, per daug sy
kių ir ilgą laiką. Maikis pasi
dėdavo pinigus Montreal Ban
kan, o vagišius, atrakinęs jo 
čemodaną ir pasiėmęs banko 
knygutę, pavesdamas Maikio 
parašą, išėmė visus jo pinigus, 
kaskart grąžinant knygutę at
gal vieton. Maikis nesuprato 
atžymėjimų banko knygutėj. 
Su juom gyvenęs bute “tautie
tis” J. T. tuojaus išsinešdinęs, 
pasispraudęs didelį naganą po 
paltu. Policija jo j ieškanti kai
po įtariamo. Ant rytojaus jį 
matė žmonės mieste vaikštant.

Krizis ir bedarbė didina kri- 
minalizmą, išmiklina prislėg
tuosius apgauti net gudriuosius 
bankierius. Tai vaisiai pilno 
kapitalizmo tvarkos supuvimo.

Gatmylis.

GARSINKITES SAVO BIZNĮ 
DIENRA5TYJ “LAISVĖJE”

Newark, N. J.

Turkiu Vakarienė
Rengia Sietyno Choras

Vasario 6 February
ŠV. JURGIO SALĖJE
180 New York Avė.

Newark, N. J.
Šokiai prasidės 4 vai. po pietų, 
o vakarienė ir programa 7 v. v. 

Po vakarienės—šokiai

Gerbiamieji! Visi žinote, kad 
Sietyno Choras visados pasiro
do su geromis vakarienėmis, 

taip ir šiemet bus dar . . 
šaunesnė ir skanesnė

ĮŽANGA $1.00

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 Natūraliu, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, 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 prisųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

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

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. K AŠKI AUGIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS :2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Laisves Bazaras Jau Arti
Jis Bus

Vasario 11,12 ir 13 Feb.
IDEAL BALLROOM SALEJE

Knickerbocker ir Flushing Avenues, Brooklyne
Didelė ir graži svetainė, puikus steičius.

Nadia Sipovich, Vera Popoff ir Vera Sipovich

Tai šokikai iš Philadelphijos artistų grupės, kuri susideda 
iš 20 asmenų, rusų ir lietuvių artistų. Jie vaidins čigonų 

gyvenimą formoje operetės, su dainom, šokiais 
ir stygų orkestros muzika.

• ••

IŠTISA BAZARO PROGRAMA:

Vasario 11 d.
Penktadienį, 11 d. vasario, bazaras prasidės 6-tą vai. 

vakare; šokiam grieš Mikalausko orkestrą; programą 
duos Brooklyno Aido Choras. Visiem atsilankiusiem 
bus duodama dovanų gražūs sieniniai kalendoriai. Ki
tais vakarais kalendoriai nebus duodami, vien tik penk
tadienio vakare. Tad norintieji gauti dovanų puikų 
kalendorių, ateikite į bazarą penktadienio vakare. 
Įžanga tik 20c asmeniui. Ateikite penktadienio vaka
re, naudokitės dovanų proga ir pigesne įžanga.

Vasario 12 d.
Šeštadienį, 12 d. vasario, bazaras prasidės 5-tą vai. 

vakare, šokiams grieš Retikevičiaus orkestrą, progra
mą duos lietuvių ir rusų garsioji artistų grupė iš Phi
ladelphijos. Jie duos operetišką programą. Bus šokių, 
solų, duetų ir dainuos visa grupė. Tai bus nepaprastai 
graži programa. Tai ta pati grupė, kuri pernai “Lais
vės” bazare sukėlė daug ovacijų. Įžanga 25c asme
niui. Šiemet jie dainuos ir lietuviškų dainų, taipgi tu
rės ir stygų orkestrą.

Vasario 13 d.
Sekmadienį, 13 d. vasario, vaikų diena nuo 1 vai. 

dieną iki penktai valandai. Įžanga vaikam veltui. Taip
gi bus vaikam duodama dovanos ir vaikai galės pirktis 
gerus daiktus nuo lc ir aukštyn. O suaugusiom tai 
pajskutinis vakaras bazaro; šokiams grieš George Ka
zakevičiaus Orkestrą; programą duos Sietyno Choras 
iš Newark, N. J. ir Pirmyn Choras iš Great Neck, 
N. Y. Tai bus gražus būrys svečių iš kitų miestų. Vi
siem atsilankiusiem bus duodama puiki dovana, kurią 
paskelbsime vėliau. Įžanga 25c. asmeniui.

Bazare bus daugybės gerų ir brangių daiktų. Jie visi 
bus išparduodami už nepaprastai žemas kainas. Naudo
kitės tąja nepaprastai didele proga/ Visom trim dienom 
bilietas 50 centų; įsigykite iš anksto tą trijų dienų bilietą 
ir būkite bazare visas tris dienas.

Kiekvienas širdingas “Laisvės” rėmėjas privalo pasi
darbuoti bazarui. Prisidėti su dovana arba padėti surinkti 
dovanų. Reikia lankytis po biznio įstaigas ir namus ir pra
šyti “Laisvės” bazarui dovanų. Labai laukiame dovanų iš 
kitų miestų.



Trečiadienis, Vasario 2,1938

ALDLD REIKALAI
Priimtos ALDLD. II Aps
kričio Metines Konferenci
jos, Kuri Įvyko Newarke, 
N. J., Sausio 23 d., 1938 m.

Mes, ALDLD. kuopų delega
tai, susirinkę į mūsų organiza
cijos Antro Apskričio konfe
renciją sausio 23 d., 1938 m., 
po num. 180 New York Ave., 
Newark, N. J., atstovaudami 
mūsų apskrityje esančius 600 
narių, priimame sekančias 3 
zoliucijas:

Lietuvos Ir Išeivių 
Klausimu

Lietuvos fašistinė valdžia 
diktatorium Smetona priešaky
je nuo pat užgrobimo galios j 
savo rankas 1926 m. be jokio 
pasigailėjimo persekioja ir 
baudžia kiekvieną darbininkų 
bei valstiečių pasijudinimą. 
Pirmiausia puolė ir 
Lietuvos Komunistų 
Keliatą Komunistų 
vadų, Greifenbergerį, 
Čiornį ir Giedrį nužudė, dauge
lį suareštavo ir sugrūdo ant il
gų metų į kalėjimus. Spaudą, 
amatines unijas ir kitas kovin- 
gesnes organizacijas išblaškė 
ir nužiūrimus tų organizacijų 
narius sugrūdo į kalėjimus. Vi
sam K. P. ir abelnai progresy- 
viškam veikimui prisiėjo dar
buotis slaptai. Be to pradėjo 
pulti ir visas kitas opozicines 
organizacijas ir partijas—so
cialdemokratų, krikščionių — ir 
naikinti visus demokratijos li
kučius.

Netik Lietuvoj, bet i/ kitose 
šalyse, kur randasi lietuvių, 
Smetona turi savo agentus, ku
rie darbuojasi Lietuvos fašisti
nės valdžios naudai, čionai, 
Jungtinėse Valstijose, Smetona 
turi savo fašistinės idėjos, tarp 

'lietuvių, skelbėjus žodžiu ir per 
spaudą. Už jų pasidarbavimą 
dėl Lietuvos fašistinės valdžios, 
nekurie iš jų apdovanoti Vy
tauto ordenais. Pietų Ameriko
je, Argentinoje, Brazilijoje, 
Uruguajuj ir kitose valstybėse 
taip pat turi pasiuntus savo 
agentus, kurie šnipinėja pro- 
gresyvišką lietuvių veikimą, ir 
susekus vadovaujančius drau
gus, išduoda tų šalių valdžioms, 
kad juos išdeportuotų.

Prieš šiuos, ir visus kitus 
Lietuvos fašistinės valdžios žy
gius, mes turime griežtą kovą 
skelbti. Darbavimuisi už atstei- 
gimą demokratinių teisių Lie
tuvoje Amerikos lietuviai turi
me sutverę A. L. K., kurin pri
klauso įvairių pažiūrų ir įsiti
kinimų žmonės. Mūši/ parei
ga šį darbą visais galimais bū
dais remti. Mes raginame vi
sas nepriklausančias kuopas ir 
narius remti Lietuvos priešfa- 
šistinius kalinius moraliai ir 
materialiai.

re-

su

naikino 
Partiją. 
Partijos 
Požėla,

už galutiną pasiliuosavi-

pastaruosius metus Am- 
darbo žmonės energingai

>

CIO ir Darbo Partijos
, Reikalu

1' Darbininkų klasė tik organi
zuotai gali pagerinti savo kas
dieninį gyvenimą ir sėkmingai 
kovoti 
mą.

Per 
erikos
pradėjo organizuotis į industri
nes unijas vadovystėje C.I.O., 
kad iškovojus geresnes darbo 
sąlygas ir žmoniškesnes algas. 

.Mes sveikiname tą darbo žmo- 
• nių žygį ir raginame visus 

ALDLD 2 apskričio narius pri
sidėti prie C.I.O. unijų ir abel- 
no jų organizavimo darbo.

Iš kitos pusės, mes sveikina
me Amerikos darbo žmonių sa
vistovų politinį bendro liau
dies fronto veikimą, kaip tai 
organizavimą Amerikos Darbo 
Partijos, kuri savo vardu daly
vaudama rinkimuose New Yor- 
ko mieste ir kitur parodė gerą 
pradžią.

Mes raginame, kad ALDLD 
kuopos, nariai ir visi pažangūs 
lietuviai ir sekamuose rinki
muose remtų Amerikos Komu
nistų Partiją ir jos bendro 
liaudies fronto taktiką A. D.

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

EKISV1

Pittsburgh, Pa

Ji ten veikė kai- 
organizatorė. Garbė draugei 
gražų pasidarbavimą.

Korespondentas.

žo iš Lietuvos. Jis papasakos daug 
naujų žinučių kaip dabar mūsų senoj 
tėvynėje gyvena mūsų broliai ir se
serys. Taipgi kalbės ir drg. D. M. 
Šolomskas, kuris apie šios šalies gy-

N. S. PITTSBURGH, PA.
LDS 160 kp. susirinkimas įvyks 

i ketvirtadienį, 3 d. vasario, 1217 Bea- 
I ver Avė. Pas D. Lekavičių. Prašome 
skaitlingai susirinkime dalyvauti, 

1 taip pat atsiveskite ir naujų narių 
įrašyti į kuopą. — Pirm. (27-28)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, vasario 4 d., 7:30 vai. 
vak,, 3014 Yemans. Būtinai visi na
riai dalyvaukite, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Knyga “Kelias į 
Naują Gyvenimą” yra atėjus ir ku
rių duokles užmokėtos už 1937 m. 
galėsit atsiimti knygą. — A. Vara- 
neckienė, Sekr. (27-29)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. rengia prakalbas, 

kurios įvyks 2 d. vasario, trečiadienio 
vakare, 8 vai., Rasmočių Svet., 91 
Steamboat Rd. Kalbės drg. Matas 
Guoba iš Kanados. Taipgi dainuos ir 
vietinis Pirmyn Choras. Įžanga vi
siems veltui. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti ir išgirsti ką svečias 
kalbėtojas mums pasakys. — Kom.

' I venirną pasakys daug naujienybių.
- I Dainuos Sietyno Choras naujas links

mas daineles. įžanga visiems veltui.
(27-28)

Partijoj ir abelnoj šios šalies 
darbo žmonių kovoj.

Mes pasmerkiame tokius re- 
’ akcinius žygius, kaip Jersey Ci- 
• ty miesto majoro ir New Jer- 
. sey valstijos viršininkų, nu

kreiptus prieš komunistus ir 
C.I.O. unijas.
Ispanijos - Chinijos Liaudis 

ir Mūsų Pareigos
Kadangi Ispanijos liaudies 

legališkai išrinkta valdžia ko
voja jau virš metai ir pusė 
prieš užpuolikus fašistus prie
šakyje su Hitleriu ir Mussoli- 
niu, kurie žudo daugmeniai 
tūkstančiais nekaltus vaikus 
nekariaujančių piliečių, ir,

Kadangi didžiuma darbinin
kų, vidurinės klasės luomą, ir 
šiaip dori žmonės nepritaria 
tokiems nežmoniškiems dar
bams fašistų, ir visais galimais 
būdais remia kovas Ispanijos 
liaudies valdžios, sukeldami fi
nansų, organizuodamiesi į 
liuosnorių batalionus ir kito
kiais galimais būdais varbuo- 
ja jėgas rėmimui legališkai iš
rinktą valdžią,—

Todėl mes širdingai sveikina
me Ispanijos kovojančią liaudį 
ir pasižadame ją visais gali
mais būdais remti žūt-būtinėje 
kovoje, ir

Taipgi, sveikiname visus ge
ros valios žmohes, kurie remia 
jų visas kovas, būtent, finan
suoja, dalyvauja tarptautinių 
karių brigadose; ir

Pagaliau, žymime tą faktą, 
kad ten yra kartu virš 100 lie- | 
tuvių iš visų kraštų pasaulio, ' 
kurie aukoja savo gyvastį už 
Ispanijos liaudies demokratiją, 
tad mes juos sveikiname did
vyriškoje kovoje ir prisižada-’ 
me remti kuom tik galima, 
kaip moraliai, tai ir finansi
niai ir prašome visus geros va
lios lietuvius, kam yra prie šir
dies laisvė ir demokratija, kad 
prisidėtumėte ir paremtumėte, 
idant pagelbėjus Ispanijos liau
džiai apginti brangiai gyvasti
mi apmokamą demokratiją; ir

Taipgi, mes sveikiname ir 
Chinijos liaudies didvyrišką ko
vą prieš Japonijos imperializ
mą, kur jau virš pusė metų 
energingai ir pasišventusiai 
na savo tautinę laisvę.

Mes raginame Amerikos 
tuvius prisidėti prie bendro 
žangiųjų žmonių boikoto Japo
nijos prekių.

kia vaikinai ir merginos svai- 
dinio (basketball) lošyje. Jie 
nori taip išsilavinti, kad drą
siai galėtų kitas kolonijas iš
šaukti į rungtynes.

Pastaruoju laiku Aido Cho
ras smarkiai ruošiasi prie kon
certo, kurį mano duoti kovo 3 
d., š. m., Lietuvių Svetainėj, 
29 Endicott St. Tame koncerte 
bus pastatytos geriausios vietos 
ir apielinkės mūsų muzikalūs ir 
vokalės jiegos. Publikos tiki
masi sutraukti ne tik vietinės, 
bet ir iš kitų Massachusetts 
valstijos miestų ir miestelių.

Pataisau Klaidą
Pereitą sykį savo korespon

dencijoj, aprašydamas Naujų 
Metų parengimą, pažymėjau, 
kad tik rengimo komisija daug 
pasižymėjo rūpestingumu ir 
darbu. O vėliaus sužinojau, 
kad ten daug dirbo ir d. M. 
Kizienė, nors ir nebūdama ko
misijos nare, 
po 
už

gi-

lie-
pa-

Philadelphia, Pa
Svarbus Pranešimas

Nedėlioj, vasario 6 d. Liet. 
Komunistų Frakcija, šaukia la
bai svarbų susirinkimą, kaip 3 
vai. po pietų, Liaudies Name, 
730 Fairmount Ave. Į viršmi- 
nėta Susirinkimą kviečiami at
silankyti geriausi revoliucinio 
darbininkų judėjimo ir Komu
nistų Partijos simpatikai. šia
me susirinkime bus svarstomi 

! labai svarbūs klausimai grei
tais bėgančiais reikalais. Apie 
kuriuos kalbės čia pribuvęs d. 
A. Bimba, Amerikos Komunis
tų Partijos Lietuvių Centro 
Biuro sekretorius.

j Kviečiam visus dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai, nes labai 
svarbu.

K. P. Liet. Frakcija.

Hartford, Conn.
Iš Susirinkimo

Sausio 20 d. atsibuvo Lais
vės Choro susirinkimas, kuria
me dalyvavo skaitlingai narių.

Buvo išduota metinė apy
skaita. Pasirodė, kad choras 
gana drūčiai stovi finansais ir 
nariais. Ižde turi pinigų apie 
$400; narių turi suvirs 50.

Buvo išduotas organizato
riaus raportas iš visų metų 
veikimo. Iš raporto paaiškėjo, 
kad choras buvo dėl tūlų prie- 

| žasčių sumažėjęs nariais. Bet- 
I gi ilgai nelaukus buvo sušauk
tas visų progresyviškų draugi
jų narių susirinkimas ir gana 
gerai pavyko atgaivinti chorą, 
permainant mokytoją.

Buvo skaitoma laiškai nuo 
draugų jaunuolių (Laisves 
Choro narių) W. Brazausko ir 
E. Kiškiūno, kurie randasi li- 
gonbutyj. Jie dėkuoja nariams 
už jų atjautimą ir pinigus, ku
riuos aplaikė ant naujų metų 
(po $5.00). Jie linki chorui ir 
visam darbininkiškam judėji
mui geriausių pasekmių.

šis susirinkimas nutarė pa
aukoti iš iždo $5.00 dėl Ispa
nijos kovojančių darbininkų.

Po trumpam apkalbėjimui, 
nutarė prisidėti prie išrinktos 
kitų organizacijų komisijos, 
kuri rengs parengimą Liet. 
Meno Sąjungos naudai. Į ko
misiją įėjo drg. P. Krikščius. 
Buvo duodami patarimai kon
certo rengėjams, kuris atsi
bus vasario 6 d. Taip gi buvo 
plačiai apkalbama būdai orga
nizavime jaunuolių į chorą, 
kuris dar negana skaitlingas. 
Aplamai paėmus, iš dalyva
vusių susirinkime matėsi pasi
ryžimo 
dailėje 
kime.

Sausio 23 d. turėjome N. 
Lenino mirties minėjimo pra
kalbas. Garbingąjį pasaulio 
darbininkų vadą minėjome di
džiulėj Duquesne Garden sve
tainėje.- žmonių buvo daug— 
apie trys tūkstančiai.

Mitingą atidarė 3 vai. po pie
tų d. Martin Young, organiza
torius KP distrikto. Paaiški
nęs šio mitingo tikslą ir svar
bą, d. Young trumpai kalbėjo 
apie N. Lenino nuveiktus dar
bus labui viso pasaulio darbi
ninkijos. Taipgi ragino susi
rinkusius įsigyti Lenino para
šytų 10 atskirų leidinių už 25c, 
kurių labai daug ten pat ant 
vietos išparduota.

Po to kalbėjo Carl Hacker, 
Viešbučių ir Restauranų Ame
rikos Darbo Federacijos unijos 
prezidentas. Jis aiškino, ant 
kiek šiandien Pittsburghe dar
bininkai organizuoti į unijas ir 
kiek tos unijos galingos. Taipgi 
jis kritikavo Federacijos prezi
dentą Greeną už jo pasiirtoj i- 
mą prieš CIO unijų veiklą.

Antras kalbėjo d. Phil. Frak- 
field, Massachusetts valstijos 
KP organizatorius. Jo kalba 
buvo turininga ir pamokinanti. 
Jis daug aiškino apie KP veiklą 
ir jos bu jojimą. Taipgi plačiai 
aiškino apie pavojų iš kruvino
jo fašizmo pusės, apie Ispani
jos ir Chinijos kovas ir abel
nai apie darbininkų klasės arti
miausias pareigas. Ragino 
pittsburghiečius laike miesto 
viršininkų rinkimų statyti sa
vo kandidatus ir išrinkti sa
vo klasės draugus.

Lietuvių šiame taip svarbiame 
mitinge buvo labai mažai.

D. P. Lekovičius.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp,. susirinkimas įvyks 

ketvirtadieni, 3 d. vasario, 8 vai. vak. 
920 E. 79th St. Prašome narių skait
lingai dalyvauti, nes bus išduotas ra
portas nuo 15-to. Apskr. konferenci
jos ir nuo kuopos paskutinio paren
gimo. Bu?s ir kitų svarbių dalykų 
svarstyti. Nariai atsiveskite ir nau
jų narių įrašyti į kuopą, nes 1 
vasario prasideda vajus. Org. M.

(26-28)

d.

Puslapis Penktos

VARPO KEPTUVE

dėl platesnio veikimo 
ir visuomeniškam vei-

Sausio
Zelionis,
Paliko nuliūdime keturias duk
teris.

Velionis buvo tikintis, tai ir 
palaidojo su bažnytinėm apei
gom. Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė. Nemunas.

Worcester, Mass
KĄ VEIKIA AIDO CHORAS

Nauja Aido Choro mokytoja 
draugė J. Karsokienė deda vi
sas pastangas, kad choras pa
siektų reikiamos aukštumos. 
Choras mokinamas daug naujų 
ir gražių dainų. Dainininkai 
visi gerai sugrupuoti ir disci
plinuotai lanko žėdnas pamo
kas. žymėtina, kad ir jauni 
choristai labai punktualūs ir 
visame kame gerai kooperuoja 
su visais. Jeigu taip veiksime, 
tai galima tikėtis gerų vaisių.

Aido Choras turi ir sporto 
skyrių, kuriame smarkiai vei-

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 i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

H

Notary Public Tel. Stagg 2-5043
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FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

Mire
23 d. pasimirė Jonas 
turėdamas 72 metu.

WIIVIWI

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

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

NEDĖLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

Labai svarbios prakalbos įvyks 
pcnktadienj, vasario 4 d., Lietuvių 
Salėje, 180 New York Avė., 7:30 v. 
vak. Kalbės svečias iš Kanados, drg. 
Matas Guoba, kuris nesenai pargrį-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan &ve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

F

ELIZABETH, N. J.
Įvyks L. tD. P. Kliubo svarbus su

sirinkimas. Vasario 2 d., 8 vai. vak. 
408 Court St. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, nes bus daug svarbių daly
kėlių aptarti. Taipgi reikės išrinkti 
darbininkai, dėl teatro “Išdykusi Pa
ti”, kuris įvyks vasario 6 d. — Sekr. 
S. J. Liutkus. (25-27)

KLAIDOS PATAISYMAS
“Laisvės” sausio 22 d. laidoje 

mano korespondencijoje iš Do
nora, Pa., išspausdinta:, “mirė 
Juozas Kučinskas”; turėjo būt: 
“Klučinskas.” D. P. L.

Sužeistas Amerikietis 
Kapitonas Ispanijoj

Teruel. — Sužeistas ame
rikiečių kapitonas Ph. Det- 
ro, mylimas vadas Lincoln- 
Washington Bataliono. Jis 
kilęs iš senos Texas šeimy
nos; dičkis vyras, 6 pėdų ir 
4 colių aukščio. Jam peršau
ta kaulas dešinės kojos auk
ščiau kelio.

Green Urzgia prieš Nepar- 
tijinę Darbo Lygą

Miami, Fla., 31.—Wm. 
Green, atžagareivis pirmi
ninkas Amerikos Darbo Fe
deracijos, šaukia federaci
nes unijas atsimest nuo Ne- 
partijinės Darbininkų Ly
gos. Pasakoj a,w būk jinai 
esanti “priedas prie CIO.”

NEW JERSEY LIETUVIŲ RADIO VALANDOS
PIRMUTINIS v

Koncertas ir Šokiai
Visus, 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.

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI be? 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir. PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios n 
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 Sekmadienį

9 A. M. iki 3 P. M.

Valgykite Medų

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

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

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

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

{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



Puslapis šeštas LAISVĖ Trečiadienis, Vasario 2,19^8

Slew Yorko Apielinkes Žinios
Organizacijoms Telefonas FOxcroft 9-6901

Ateities Žiedo Vaiky 
Mokyklai Pramoga

Sekmadienį, 6 vasario, “Lai
svės” Svetainėj, įvyks paren
gimas mokyklos naudai. Atei
ties Žiedo Vaikų Mokykla bū
na kas šeštadienį, 2 vai. po 
.pietų, “Laisvės” Svetainėj. 
Mokinama lietuvių kalbos ir 
rašybos, o seniau lankančius, 
kurie gali rašyti, pratiname 
rašinėti straipsnelius ir kores
pondencijas.

Pats mokyklos užlaikymas 
sudaro tam tikrų išlaidų. Nuo 
mokinių mokesties neimamo ir 
duodame knygas. Mokyklos 
tvarkymo komitetai, išrinkti iš 
organizacijų, pašvenčia savo 
laiką veltui, suprasdami, kad 
būtinas reikalas auklėti jau
nąją gentkartę apsišvietusią, 
pažįstančia savo tėvų kalbą ir 
rašybą.

Gramatikos mokytoju turi
me draugą, kuris mokina be 
užmokesčio. Bet dainų moky
toja pati dar tebėra studentė, 
mokinasi muzikos, tokiu būdu 
jai mokame dolerį. Tai visai 
pigu. Bet kad, mes neturime 
jokių įplaukų, tai ir mažų iš
laidų neturime iš ko mokėti. 
Todėl rengiame tą pramogą 
turėdami mintį, kad Brookly- 
no ir apylinkės lietuviai įver
tins mūsų darbą savo atsilan
kymu ir parems finansiniai.

Mokyklos Tvarkymo 
Komitetas.

Kanadietis Guoba Dar 
Randasi Brooklyne

Svečias iš Kanados, d. Ma
tas Guoba, šiuo tarpu tebesi- 
randa Brooklyne. Trečiadienio 
vakarą jis kalbės Great 
Neck’e, o penktadienio — 
Newarke. Po to išvyks į Con
necticut. Dienomis ir ketvirta
dienio vakarą jis bus Brookly
ne. Norintieji su juo pasima
tyt, taipgi užsirašyt “Liau
dies Balsą” bei pasiųst “Bal
sui” aukų, galite tai padaryt 
per d. Guobą, “Laisvės” raš
tinėj.

Iš “Naujosios Gadynės” 
Bankieto-Vakarienės

Pereitą sekmadienį, 30 sau
sio, Grand Paradise Svetainė
je, Grand St., Brooklyn, N. Y., 
atsibuvo “Naujosios Gadynės” 
vakarienė, šiemet žmonių atsi
lankė lyg maželiau, negu kitais 

'Tnetais, bet galima sakyt, kad 
, galėjo būt su virš 200. Nes, mat, 

atėjo gadyniečiams į pagelbą 
•. grigaitiniai socialistai į r tauti

ninkai. Vakarienė atsibuvo vir- 
' Šutinėj svetainėj, o šokiai — 

apątinėj. Valgių buvo visokių 
ir įvalias. Tikietas $1.25.

Pavalgius vakarienę, pir
mininkas Strazdas perstatė 
kalbėtojus, kurių čia neminė
siu, nes jų buvo labai daug ir 
•visi tą patį kalbėjo, tik Ginkus 
savo kalboje pasakė, kad šioje 
vakarienėje, matyt, didelė di
džiuma buržujai, tad gaila, sa
ko, kad šiuo nedarbo laiku 
negalėjo darbo žmonės atsi
lankyti. Tiškevičius kalboje 
parodė socialistų su naujaga- 
dyniečiais susivienijimą, ragi
no užsirašyt pas jį ar pas ki
tus “Naująją Gadynę” ir nuo
širdžiai remti.

Buvo ir dainų : Tamkiūtė, 
brooklynietė, ir Vasiliauskas, 
detroitietis, abu labai vyku
siai sudainavo, pianu akom
panuojant Butkiutei.

Kalbėjo dar ir Stilsonas 
(Butkus) ir kiti. Ant galo, apie 
9:30 pradėjo šokius, kurie ir 
tęsėsi iki vėlai naktį.

Ten Buvęs.

Richmond Hill LDS Jau
nimas Turėjo Balių
Pereitą šeštadienį, LDS jau

nuolių kuopa, kuri gyvuoja 
Richmond Hill apylinkėje, tu
rėjo labai gražų ir sėkmingą 
balių. Tai buvo jų antras me
tinis balius, Publikos susirinko 
arti 300, ir beveik visi buvo 
čia gimę lietuviai jaunuoliai. 
Tas parodo, kokią įtekmę 
LDS jaunimas turi sau išsidir
bęs toje apielinkėje.

Visiems parengimas labai 
patiko. Buvo ir įvairumų, 
kaip pernai, taip ir šiemet bu
vo taip vadinamas “snowball 
fight.” Tai buvo mėtymas me
dvilnės “boles” į vienas kitą. 
Svetainė buvo irgi labai gra
žiai papuošta su įvairių spal
vų “baliunais” ir šiaip įvairio
mis dekoracijomis. - Į

Richmond Hill LDS jauni
mas turi gerų veikėjų, ir veik 
jie patys vieni visą pramogą 
surengė. Jų kuopos pirminin
kas, J. Ormanas, rengimosi 
prie baliaus laiku turėjo išva
žiuoti Pittsburghan LDS orga
nizaciniais reikalais, tad visi, 
palyginamai, nauji LDS 'na
riai, atliko visą prisirengimą. 
Už tai jiems priklauso labai 
didelis kreditas. Labai gražu 
matyti lietuvius jaunuolius 
ruošiant savo parengimus ir 
veikiant lietuvių organizaci-
|jose.

Pelnas nuo šio parengimo 
yra skiriamas tam, kad galė
jus pasiųsti gerą delegaciją į 
LDS Seimą ir Sporto Olympia- 
dą, Pittsburghan, ateinančią 
vasarą.

Be to, jaunuoliai padarė 
rinkliavą J. V. Prezidento 
Roosevelto įsteigtam fondui 
pagelbai suparalyžiuotų vai
kučių. Mat, tą pačią dieną po 
visą Ameriką buvo rengiami 
baliai tam tikslui, tai Rich
mond Hill LDS jaunuoliai nu
sitarė tą fondą paremti nors 
padarant rinkliavą. Surinkta, 
i’odos, $3,52 tam tikslui.

Tikimasi, kad liks gražaus 
pelno jaunuoliams, ir kad jie 
jį sunaudos geriems tikslams, 
būtent pasiuntimui delegacijos 
Pittsburghan šią vasarą.

Rep.

Darbiežiai Reikalauja 
Tirt Pieno Kainas

&......................... ..

Amerikos Darbo Partijos 
“councilmanai” ir jų bendra
darbiai Miesto Taryboje pra
dės kovą prieš aukštas pieno 
kainas.

Keturi darbiečiai ir du fu- 
sionistai pasirašė rezoliuciją, 
kuri įteikta Miesto Tarybai 
antradienio sesijoj. Rezoliuci
ja reikalauja tuojau pravesti 
nuodugnų tyrimą “visų sąly
gų, paliečiančių pieno indus
triją ir jo pristatymą, taipgi 
sunaudojimą pieno ir jo pro
duktų šiame mieste.”

Rezoliucija nusako sudary
mą komiteto iš penkių, į kurį 
įeitų mažiausia bent vienas 
Tarybos narys, kurį paskirtų 

jnajoras. Tas komitetas turėtų 
būti įgaliotas plačiausiam ty
rimui ir kvotimams, kurių ra
portus perduotų majorui, sy
kiu su mokslinėmis sugestijo
mis nupiginimui pieno kainų, 
kad jos būtų prieinamos vi
siems vartotojams.

SIGNALŲ SVARBA
VAŽIUOTEI

Apsileidimas paduot Signa
lus yra viena iš didžiausių 
priežasčių nelaimėms ir yra 
ne tik peržengimu taisyklių, 
bet ir negražus nemandagu
mas kitiems motoristams.

Signalus įvertina kiekvienas 
motoristas ir to nepadarymas 
galima pavadint neatleistinu 
neatsargumu. Dėlko vairuoto
jas, kuris tikisi sustojimo sig
nalo iš pirm jo važiuojančio, 
negali to padaryt paskui save 
važiuojančiam, sunku suprasti. 
Rankų signalai taip lengva 
.paduot ir juos reiktų prakti- 
kuot, jei ne dėlko kito, tai sa
vo paties saugumui.

Lietuvių Komitetas Gelbėji
mui Ispanijos Demokratijos 
yra paėmęs 19 kovo parengi
mui Ispanijos paramai', Prašo, 
kad kitos draugijos nerengtų 
pramogų tą dieną. Plačiau 
apie šį parengimą bus praneš
ta vėliau. Komisija.

Rosario Marchiano, po dvie
jų metų jieškojimo areštuotas 
ir teisiamas sąryšyje su BMT 
kolektoriaus Edwin Esposito 
nužudymu. Jis kaltinama bu
vęs plėšikų sargybiniu. Dėl tos 
žudystės du jau sudeginta 
elektros kėdėj, kitų keturių 
mirties bauda pakeista amžinu 
kalėjimu.

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

Serganti Draugai
Pranešama, kad serga žino

mas veikėjas A. Gi Imanas, 
randasi Post Graduate Ligon- 
butyje.

“Laisvės” skaitytojas F. Gi
vis, brook lyn ietis, smarkiai 
susirgo. Guli namie. Gydyto
jas pripažino, kad jis turi 
plaučių uždegimą.

Linkime draugams greitai 
pasveikti.

Pagelbėkite Chinijai!
Chinijos Gelbėjimo Taryba, 

kuri yra dalimi Amerikinės 
Taikos ir Demokratijos Lygos, 
šaukia nepaprastai svarbią 
konferenciją šį šeštadienį, va
sario 5, 1 vai. po piet, New 
School for Social Research, 66 
W. 12th St., New Yorke.

Organizacijoms svarbu iš
rinkt delegatus, o kurios neiš
rinko, lai tų valdybos pasirū
pina pasiųst atstovus.

Jau pats pasakymas, kad 
konferenciją šaukią Chinijos 
Gelbėjimo Taryba, parodo jos 
svarbą, nes visiems žinoma, 
kad brutališkas Japonijos įsi
veržimas Chinijon sukrėtė visą 
pasaulį. O jau virš penki mė
nesiai, kaip Japonija naikina 
ramius Chinijos gyventojus. Gi 
tam naikinimui Japonija gau
na $170,000,000 į metus iš 
Jungtinių Valstijų parduoda
ma joms neapdirbtą šilką, ši 
konferencija ir šaukiama tam, 
kad apsvarstyti būdus, kaip 
sulaikyti plaukimą Amerikos 
dolerių į Japonijos karo fon
dą.

Penkiolika šimtų privatiškų 
labdarybių darbininkų pareiš
kė, kad tik federalė valdžia gali 
tinkamai pravest šelpimą.

Virš 500 negrų ir baltųjų su
sirinko į masinį mitingą gyni
mui 7 negrų, areštuotų dėl 
Queens’e įvykusių muštynių. 
Mitingas buvo negrų bažnyčioj, 
160th St., Jamaica.

Debatuos Šios Šalies 
Užsienio Politiką

Amerikos užsienio politikos 
klausimu dabartinėj Tolimųjų 
Rytų padėtyje įvyks įdomūs 
debatai šį ketvirtadienį, Hptel 
Center, 108 W. 43rd St., N. Y. 
George Soule, “New Republic” 
redaktorius, argumentuos, kad 
Jungtinėms Valstijoms reikią 
laikytis griežto neitraliteto, o 
John L. Childs, Mokytojų KoJ 
legijos Columbijos Universite
te profesorius gins kolektyvio 
saugumo politiką.

Gražiai Parėmė Aukomis 
“Liaudies Balsą”

• Pereitą sekmadienį įvyku
siose komunistų ir aldiečių- 
prakalbose, Piliečių Kliube, 
rinkta aukos kanadiečių lietu
vių leidžiamo laikraščio 
“Liaudies Balso” paramai. 
Stambesnėmis sumomis auko
jo sekami:

Po $1: M. Liepus, P. Taras, 
L Urbonas, Tiškus, V. Škėma, 
S. Sasna, J. Gasiūnas.

Po 50c: K. Yotautas, M. 
Klimas, K. šolomskienė, K. 
Balčiūnas, A. Švėgžda, N. Pa
kalniškis, M. Baltulioniūtė, J. 
Briedis, F. Kazakevičienė, F. 
Varaška, F. Bepirštis, A. Bim
ba, J. Siurba, R. Mizara, J. 
Čelus, A. Velička, G. Stanley. 
Vilkaitė 30c.

Po 25c: Jos. Ambrose, W. 
Kūlikas, K. Januša, I. J. Yum- 
plot, J. Grubis, Penkus, E. 
Marčiukienė, J. Klimas, K. 
Rušinskienė, N. Josaitis, M. 
Paukštienė, J. Jankauskas, M. 
Maželienė, K. Balčiūnas, Juš
ka, S. Vord, J. Balčiūnas, V. 
Mikalaitis, V. Degulis, P.'Vaz- 
nis, J. Zubrickas, M. Stakovas.

Daugelis aukojusių stambio
mis aukomis prašė vardo ne
skelbi. Viso su smulkiomis au
komis surinkta $32.13.

Komisija.

Trafiko Stotis “K.”

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 3 d. vasario, “Laisves” 
Svetainėje, 419 Lorimer St. Pradžia 
8 vai. vakaro. Prašome visų narių 
skaitlingai susirinkti, nes turėsime 
daug svarbių dalykų aptarti.

(27-28)

PAJIEŠKOJAMI
Pajieškau savo tėvo, Stasio Gu- 

zausko, jis paeina iš Lietuvos iš Sa- 
dos miestelio. Girdėjau, kad gyvena 
Boston, Mass. Prašau atsišaukti arba 
kas žinote kur jis randasi malonėkite 
pranešti už ką būsiu labai dėkingas. 
Pranas Guzauskas, 623 Potter St., 
Chester, Pa. (27-29)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJIMAI

Pasirandavoja krautuvė, priešais 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubą. 
Tinkamas barzdaskutyklai, saldainių 
krautuvei, grocernei arba graboriaus 
koplyčiai, žema .renda. Adresas: 282 
Union Avė., kampas Stagg St., Broo- 
klvne. šaukite telefonu: E. Schwartz, 
Triangle 5-9668. (26-31)

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

16 ienų padarau nau
ju* paveikslu* ir kra- 
javus sudarau su amo- 
rikoniškni*. Reikalai 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi 
atmaliavoju įvairiom 
spalvom.

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

Telephone Stagg 2-4409 

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker) 
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

United Retail Employees, 
CIO unija, pasirašė sutartį su 
Miles Shoe Co., kuri paliečia 
44 šioj apylinkėj esančias krau
tuves. Gauna 48 valandų sa
vaitę, algų pakėlimą, vakacijas 
su alga.

PASKUTINĖS 2 DIENOS
Dubeltavas Rodymas 

“Lakštingala” 
(Nightingale)

Puikiausias Sovietų Spalvuotas Paveikslas

“Chinija Kerta Atgal”
(China Strikes Back)

Prieinamos kainos. Rodoma be pertraukos.

New Broadway Theatre
246 Broadway 

Near Marcy Ave. Station 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų.

Turim puikiai įtaisytą Koplyčių 
ir salę dėl po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE?
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. I., N. Y.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

CHARLES’ 
UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

0IU BURtiER
INVENTED

COOK and HEAT Without CoaL 
In Your Present nr * 1
Stove or Furnace— 
HOTTER - CHEAP- 
ER —No Aahea or Dirt 
— Twice the Heat Quick 
at ONE HALF THE COST.
COOKS A MEAL

FOR LESS
Boats any oil burner ever gotten 
out for low cost, perfect per- ,, „ _ 
formance. Bums cheap oil a new $i;-,V|n7o h '’ if 
way. without pre-generating Any Stove 
or clogging up. Quick intense hangs or lirf 
heat by Simple Turn of Valve. ruRNAC* 
It ends drudgery and dirt of Quick HEATat 
coal or wood; cuts fuel bills In Turn of Vafvef 
half, pays for Itself Quickly by what IT SAVES.

DU AM E phone for free FR MIME DEMONSTRATION

or Wood

No Obligation
interested in getting MORE 

AT LESS COST' should phone 
below for demonstration and

Oil Burner.

Anyone
HEAT 
number _ . __ ____________ ______ _
full explanation of this amazing"'•‘HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS 

COAL, COKE and OIL 
Phope: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550 
Ridgewood

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

G ARSINKITŪS“ LAISVĖJE”

FRANK DOMIKAITIS
RESTAU^ACHA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta parsie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti 1‘yto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra grąžais pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Mateušas Simanavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

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 ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Sales

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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

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 pum for gents.

PER WEEK

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

Sun. all day and night.




