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KRISLAI
Jau Atsiprašo. 
Kaip Čia Suderinti? 
Be Jokio Saiko, */ 
Irgi “Žygis.”

Rašo A. B.

Keli mėnesiai atgal Nor-
man Thomas labai negra
žiai apšmeižė Sovietų Są
jungą. Jis sakė, būk Sovie
tų valdžia labai išplėtus sa
vo prekybą su Vokietija pa
skutiniais laikais.

Ir šaukė ponas Thomas: 
Kai visur kalbama apie Vo
kietijos boikotavimą, tai 
bolševikai sušilę varo biznį 
su naziais!

Tai buvo grynas melas. 
Visi švarūs žmonės pasi
piktino Thomasu.* * *

Dabar S. P. organe “So
cialist Call” (sausio 21 
d.) Thomas jau sako: “Ne
senai savo kolumnoje aš ne
atsargiai padariau netei
singą pareiškimą, kad Rusi
ja būdavo ja savo prekybą 
su Vokietija. Tas reiškė, 
kad prekyba padidėjo, bet 
taip nėra. Priešingai, Rusi
jos prekyba su Vokietija 
eina žemyn ir eina žemyn 
labai aštriai nuo paskutinio 
susitarimo su Lenkija...”* * *

Lietuvių socialistų spau
da tą patį piktą melą irgi 
kartojo. Lauksime, kada ji 
atšauks ir atsiprašys.* $ *✓

Sausio 17 d. “Naujienos” 
su džiaugsmu praneša svie
tui, kad chicagiškis Vincas 
Stulpinas gaunąs medalį 
nuo Smetonos valdžios. 
Stulpinas esąs didelis ir 
nuoširdus demokratas.* * *

Pono Stulpino asmeniškai 
nepažįstu. Jeigu jis yra 
nuoširdus demokratas, tai, 
suprantama, Smetonos me
dalį sugrąžins atgal Smeto
nai. Palauksime.* * *

Bet kodėl “Naujienose” 
taip džiaugiamasi tuo me
daliu? Juk savo laiku ir jos 
kritikuodavo tuos, kurie 
medalius priiminėja. Meda
lininkus vadindavo Smeto
nos pakalikais.

Nejaugi tai buvo tik to
dėl, kad tais medaliais Sme
tona apdovanodavo ne jų 
žmones?

Gal draugas Grigaitis tą 
visą misteriją mums išryš
kins. Irgi lauksime.* * *

Kalbėkime, kaip norime, 
bet girtuokliavimo plitimas 
Amerikos lietuviuose pra
deda virsti pikta epidemija. 
Jis nepripažįsta jokių par- 
tijinių bei srovinių ribų.

Tai savo rūšies išsigimi
mas, prieš kurį reikia kovo
ti.

Kas perdaug, tai per
daug. Stiklą kitą žmonės 
gerdavo ir gers. Tai negali
ma vadinti girtuokliavimu. 
Bet jau pereinamos visos 

‘ ribos, nebeprisilaikoma jo
kio saiko, dažnai prageria^ 
mas. patsai protas. Nebesif 
skaitoma nei su laiku, neį 
su vieta. ♦ * *

O tiek daug darbo turi! 
me! Tiek daug atsakomyl 
bės gula ant šios gentkartės 
pečių! J* * *

Skaičiau Klaipėdoje išlei
stą storoką laikraštį, pava
dintą “Žygis.” “Žygis” gar
siai kalba apie “tautos vie
nybę,” kietu bizūnu plaka 
Lietuvos tautininkų 
ninę diktatūrą.

Tai visa gerai.
Bet ką “Žygis” 

Siūloma mažai, bet 
nusilenkti Vokietijos na- 
ziams ir Lietuvos vyriausy
bės vairą pavesti Voldema
rui.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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PREZIDENTAS ROOSEVELTAS REMIA 
ŽMONIŲ SVEIKATOS PROGRAMA IKI 

850,000,000 DOLERIU PER METUS
Beturčiai, Kuriem Labiausia Reikia Medikalės Pagelbos, 

Dabar Jos Negauna; Tas Pūkio ir Šalies Apsigynimą
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas kreipėsi į 
kongresą, kad rimtai ir aty- 
džiai apsvarstytų platųjį 
pasiūlymą dėlei žmonių 
sveikatos gerinimo. Tą pa
siūlymą padarė Tarpminis- 
terinė Komisija Derint 
Sveikatos ir Labdarybės 
Veiksmus.

Ši komisija siūlo, kad 
per 10 metų šalies valdžia 
ir valstijų valdžios bendrai 
išvystytų sveikatos progra
mą iki $850,000,000 per me
tus. Pusė tų lėšų būtų duo
dama iš šalies iždo, o su ki
ta puse turėtų prisidėt vals
tijos ir miestai.

Pirmais metais galima 
būtų pradėt su $50,000,000 
teikimui medikalių patar
navimų žmonėms, kurie ne
gali apsimokėt už tokius 
patarnavimus; antrais me
tais skirt daugiau, trečiais 
dar daugiau ir tt.

Už tuos pinigus būtų stei
giama ligoninės, klinikos ir 
kitos sveikatinės įstaigos 
beturčiams visoj šalyj; žy
mi dalis lėšų eitų naudai 
moterų ir kūdikių.

Prezidentas Rooseveltas, 
užgirdamas tokią sveikatos 
programą, nurodo, jog to 
reikalauja ne vien tiesįogi- 
nė žmonių gerovė, bet ir 
“šalies apsigynimas.” Jis 
sako, kad žmonės, “kuriem 
labiausia reikalingi medika- 
liai patarnavimai,” dabar 
neturi pinigų apmokėt už 
tuos patarnavimus.

į Priėmus gi šią sveikatos 
'programą, “milionam šei
mynų būtų sumažinta be
reikalingos kančios ir miri
mai, ... kurie dabar ardo 
šalies jėgas.”

O viršminėta komisija 
ktrado, jog “vienas trečda
lis visų šalies žmonių, gy
venančių iš pašalpų % arba

turinčių permažas įplaukas, 
dabar negauna jokio medi- 
kalio aptarnavimo arba te
gauna tik menką medikalę 
pagelbą... Vidutiniai gi 
kasdien serga po apie 5,- 
000,000 žmonių visoje 
lyje... Iš to pasidaro 
medžiaginių nuostolių 
10 bilionų doleriu per 
tus.”

sa- 
vien 
apie 
me-

EDEN GERBIA LIAUDIEČ1US, 
SMERKIA HITLERĮ 

IR MUSSOLINj

London. — Buvęs Angli
jos užsienio reikalų minis- 
teris A. Eden aštriai smel
kia tas šalis, kurios pade
da generolui Franco’ui 
prieš Ispanijos respubliką. 
Jis sako, jeigu karą ten lai
mėtų fašistai, tai būtų ne 
Franco laimėjimas, bet Ita
lijos ir Vokietijos.

Eden gražiai atsiliepė 
apie Ispanijos liaudiečius 
kaipo labai narsius ir šva
rius kovotojus. Jis ragino 
Angliją stipriai laikytis iš
vien su Franci ja prieš fa
šistų diktatorius.

WPA Darbų Siaurini- 
mas Atneštų Didelį 
Vargų, Sako Majorai

Ispan. Valdžia Kraus 
tos iš Barcelonos

BEGALINIS ŽMONIŲ UŽSIDEGIMAS ATMUŠT FA 
ŽĮSTUS, ESANČIUS TIK Už KELIŲ MYLIŲ

Perpignan, Franc., saus. 
24. — Neoficialiai praneša
ma, kad centras Ispanijos 
respublikos valdžios kraus
tosi iš Barcelonos į Geroną 
ar Figueras, šiaur-rytinėj 
Katalonijoj, arti Francijos 
rubežiaus.

Pagal vienus pranešimus, 
fašistai esą jau tik už pus
trečios mylios nuo Barce
lonos, pagal kitus — už 6 
mylių.

Visoj respublikinėj Kata
lonijoj įvesta karo stovis. 
Sustabdyta visi tokie dar
bai, kurie nėra būtinai rei
kalingi apsigynimui.

Šimtai tūkstančių vyrų, 
moterų ir net vaikų supuo
lė priemiesčiuose' kast ap-

kasus ir statyt apsitvirtini- 
mus. Darbininkai miniomis 
griebėsi už šautuvų ir iš- 
maršavo gint miestą nuo 
italų, nazių, maurų ir 
Franco fašistu.

Italijos ir Vokietijos or
laiviai 21 sykį per dieną 
bombardavo Barcelona.

Eina girdai, kad atplau
kia daugiai italų kariuome
nės iš Balearic salų į patį 
š i a u r - r y tinį Katalonijos 
kampą.

Arti Manresos šėlsta 
žiaurios kautynes durklais 
tarp liaudiečių ir fašistų.

Amerika, Anglija ir kitos 
šalys atsiuntė karo laivus 
iškraustyt savo piliečius iš 
Barcelonos.

CIO Vadas Bridges Atidengė Nazių Sabotažų 
Prieš Amerikai Statomus Karo Lėktuvus; Pa
gina Prezid. Roose velta Ištirt Tą Skandalą

Kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas praŠ omas 
gaut bent po vieną 
naują skaitytoją šiame 
“Laisvės” vajuje.

IŠSPIRTAS IŠ AUTOMOBILIU DARBI
NINKU UNIJOS VALDYBOS TROC-

Veikiančiuoju Unijos Pirmininku Paskirtas R. J. Thomas;
Teismas Uždraudė Martinui Liest Unijos Nuosavybę

Detroit, Mieli. — Jungti-' tojus šios unijos ir CIO. 
nes Automobilių Darbiniu-1 Vietoj suspenduoto H. 
kų Unijos pildančioji tary-1 Martino, pildančioji taryba 
ba (20 narių) suspendavo ■ vienbalsiai išrinko veikian- 
trockistą Homerį Martiną, j čiuoju pirmininku R. J. 
iki šiol buvusį unijos pir-1 Thomasą, vieną iš unijos 
mininką ir keturis Martino j vice-pirmininkų.
rėmėjus iš pildančiosios ta- Pildančioji taryba taipgi 
rybos: Irv. Cary, Fr. Tuccį, i paskyrė aštuonis savo dele- 
L. Houserj ir L. Washbur- gatus važiuot į Washingto- 
ną, kaipo išdavikus ir ardy- ną ir aptart visus unijos 

===== dalykus su J. L. Lewisu ir 
kitais CIO centraliniais va-

■ dais.
Ho m ei’ Martin su savo 

sėbrais ir H." Fordo agen
tais buvo užpuolę ir užgro- 

ibę unijos centrą Detroite, 
ir rengėsi perkraustyt iš 

I jo daiktus į Martinui pa- 
! tinkamą vietą. Bet unijos 
i pildančioji taryba kreipėsi į
■ teismą, ir apskrities teisė- 

mo- T's Arthur Webster už- 
bus,c^audč Martinui liest uni-

ijos nuosavybę; jis taip pat 
ru j laikinai uždraudė vienai ir 

'antrai pusei imt padėtus

ITALIJA MOBILIZUOJA DAR i 
ŠIMTUS TŪKSTAN

ČIŲ ARMIJOS

tus ir (hitlerininkų) Bundo 
narius; ir jie kompanijai 
tarnavo kaip šnipai prieš 
darbininkus ir kaip unijos 
ardytojai, o tuo pačiu laiku nV 
jie tiksliai sabotažavo sta
tomus Amerikos armijai ..

paRoma. — Mussolinis 
šaukė į pulkus dar 300 tūk 
stančių iki 500 tūkstančių ' 
vyrų iki 38-nių metų am
žiaus, jau seniau atsitarna- 
navusių armijoj.

Divizijos ir korpusai 
bilizuotos kariuomenes 
siunčiami į Francijos 
sienius, į Libiją (kuri 
bežinojusi su Francijos ko-j(tul Mil X 1 UA1VJ. I VkJ | • • • •

Jonija Tunisija, Afrikoj) ir, bankuose umjos pinigus.
Unijos v i c e-pirmininkas 

Frankensteen viešai pava
dino Martiną Judošium, o 
veikiantysis p i r m i n inkas 
Thomas pareiškė, kad Ho
mer Martin darbuojasi kaip 
fašistų organizacijos narys.

Unijos taryba ir dabarti- 
! nis jos pirmininkas prane- 

i • • i 17 • T e i še visiem automobiliu fab-DRlIDKSlS? Kai Isismas irikantam, kad jie turi skai- 

Sprendė Jo Skundu
--------  i Martinu.

Buffalo, N. Y. — Metalo | Martinas gi per kapitalis- 
darbininkas Stanley Kwa- tinę spaudą šneka, kad da- 
pis buvo užvedęs bylą prieš iiar paskirtas veikiančiuoju 

1^3 C. 1 1C cl 1^1 JL l d d 1 d. 10111.1 1a O 31 i pirmininku Thomas esąs 
paniją; reikalavo $50,0001 “tolygus Browderiui” ir, 
atlyginimo už tai, kad kom- girdi, unija papulsianti į 
panija nepataisomai suga-: “’komunistų kontrolę.” 
dino jam sveikatą ir pažei- -------------------
de gyvybę. Samdytojai ne- Au{jros Daužo Keturiolika 
kuriais darbininkų plaučiai: LSįVlJ AtlaillO Vandenyne 
būtų apsaugomi nuo pavo
jingų silikos dulkių. O kar
tą dasigavusios į plaučius 
tos aštrios, titnagines dul
kės jau nebeišeina; raižo 
plaučius ir nuolat juos kru
vina.

Prasidėjus teismui ir ma
tant, jog teismo vedėjai 
traukia į kompanijos pusę, 
visiškai suiro tam darbinin
kui nervai, ir jis ]iraeitą 
šeštadienį pasikorė, nelauk
damas teismo sprendimo. 
O teismas pasibaigė pirma
dieni be pasekmių: prisiek
dintieji posėdininkai nesu
sitarė — vieni balsavo už 
atlyginimą iš kompanijos, 
kiti prieš.

“jeigu reikės,” į Ispaniją.
(Pagal United Press pra

mosimus, iš Italijos praeitą 
savaitę buvo pasiųsta nau-|

San Francisco, Calif. — 
Vokiečiai naziai ir ameri
kiečiai išdavikai tyčia gadi- 
ną-sabotažuoja karinius 
lėktuvus statomus Ameri
kos valdžiai, kaip dabar te
legrafavo prezidentui Roo-
seveltui Harry Bridges, lėktuvus. 
CIO unijų direktorius va-| 
karuose:

“Nazių agentai ir jų sėb
rai plačiu mastu sabota- 
žuoja orlaivius statomus 
Jungtinių Valstijų valdžiai 
dirbyklose North American 
Aviation ■ kompanijos Los 
Angelese ir Consolidated 
Aircraft San Diego.

“Unijiniai (CIO) darbi
ninkai ne sykį mėgino iš
kelt aikštėn tą gadinimo 
darbą, bet veltui. Nes, be 
abejo, ten vietiniai valdi
ninkai yra susirišę su kom
panijomis.

“Praeityje toks sabota
žas buvo primetams komu
nistam, bet tikrumoje kom
panija, prisidengdama savo 
leidžiamais ‘komunistiniais 
dūmais,’ samdė nazių agen-

riuonlenės į Ispaniją.)
“Yra apsčiai faktų ir ofi

cialiai n............................
tokį sabotažą; ir šalies vai 
džia turėtų paskirt tam ty
rinėtojus, bet jie turėtų būt 
laisvi nuo spaudimo iš vie
tinių samdytojų pusės.”

Dar pirmiau Harry Brid
ges pareiškė: “Mes aikštėn 
išvilkome išdavystę; dabar 
turi veikt valdžia, bet tik 
ne per Die.so komisiją.”

Per vienus metus nukri
to ir sudužo dvylika Ame
rikos karo laivyno lėktuvų- 
bombininkų, kurie buvo pa
statyti Consolidated Air
craft kompanijos, žuvo ir 
nemažai lakūnų. O tai dau
giausia todėl, kad kompa
niją laiko nazius “specialis
tus.”

otaž^’ir'^KesvaV Pasikorė Kankinys Dar

Washington. — Majorai 
104-rių miestų įteikė visiem 
senatoriam ilgą pareiški
mą, kuriuom majorai ragi
na paskirt pilną prezidento 
Roosevelto siūlomą pinigų 
sumą, $875,000,600 viešiem 
darbam iki liepos 1 d. Ma
jorai parodo, su kokiu var
gu ir alkiu susidurtų be
darbiai jų miestuose, jeigu 
būtų nuskelta 150 milionų 
dolerių nuo prezidento Roo
sevelto reikalaujamų pini
gų tiem darbam. Tokį nu- 
skėlimą patarė senatinė- lė
šų komisija.

Sykiu majorai primena, 
kad organizuoti darbinin
kai vienbalsiai šaukia už- 
girt visus $875,000,000 tiem 
pašalpos darbam.

smeto-

siūlo? 
storai:

Chi- 
ser-

I KASYKLOJ ŽUVO 92 
JAPONAI

Tokio. — Suskaityta jau 
92 lavonai mainierių, žuvu
sių per eksploziją Fukuo- 
kos angliakasykloj, Japoni
joj-

Hearsto Sutartis su Darbo 
Federacijos Vadais prieš 

Laikraštininkų Gildiją

±

Spėja, Kad Šimtai Tūkstan
čių Ispanu Bėgsią iš Ka

talonijos į Franciją

Kas tą “Žygį” leidžia? 
Nežinau. * * *
Dėl mano pastabos apie 

radijušus jau atsiliepė po
ra jų. Gerai, kad atkreipė 
dėmesį:

Aš neturėjau mintyje vi
sus lietuvius radijušus.^ 
Tiktai tūlus. Kai kurie jų' 
labai gražiai patarnauja 
dienraščiui “Laisvei.” Juos 
pagarsina dienraštis, o 
dienraščiui jie tuo patim 
atsimoka. Pav., su Brookly- 
no radijušu Matusevičium 
ir su kitais “L.” sugyvena 
labai gražiai.

Žuvo Naujoviškiausias 
Amerikos Bombininkas

Los Angeles, Calif.—Nu
krito ir sudegė naujoviš
kiausias Amerikos lengvas 
bombinis lėktuvas. Žuvo la
kūnas ir tapo sužeistas ke
leivis,' Francijos oro minis
terijos atstovas. Taipgi su
žeista 10 asmenų arti sėdė
jusių automobiliuose.

Fukien provincijoj, 
nijoj, milionas žmonių 
ga piktąja maliarija.

Chicago, Ill. — Amerikos 
Laikraštininkų Gildija (C.I. 
O. unija) nuo gruodžio 5 d. 
streikavo prieš fašisto 
Hearsto laikraščius “Ex- 
aminėrį” ir “Evening Ame- 
rieaną”, kaipo sutarties 
laužytojus. Darbo Federa
cijos vadai tą streiką lau
žė, ir dabar paskelbė, kad 
Hearstas jau pasirašęs su
tartį su federacine unija 
laikraštinių rašytojų; pri
dėjęs jiem algos, sutrumpi
nęs darbo laiką ir tt.

Perpignan, Franci ja. — 
Manoma, kad nuo fašistų iš 
Katalonijos galėsią pabėgt 
100 iki 500 tūkstančių žmo
nių per sieną į Franciją.

Pasieniniai Francijos val
dininkai, sakoma, jau darą 
prisirengimus tiem pabėgė
liam sutalpint.

London. — Atlanto van
denyne ir Anglijos pakraš
čiuose baisios audros blaš
ko ir daužo keturioliką.pre
kinių laivų, rimtai sužeistų 
per tą gamtos įšėlimą. An
glijos pakraštiniuose van
denyse jau žuvo 12 žmonių 
per šias audras.

Bangų ir viesuliškų vėjų 
blaškomieji laivai yra nuo 
1,497 iki 7,300 tonų įtalpos. 
Juose randasi 550 žmonių. 
Tai^kųvai Anglijos, Vokie
tijos, Italijos, Graikijos ir 
kitų Europos kraštų.

trečiadienį abelnai

Vena ne, Chinijos komu
nistų centre, japonai kar
totinais bombardavimais iš

giedra, šalčiau.—N. Y. Oro oro užmušė ir sužeidė 1,200 
Biuras. I nckariškių chinų.

Nauji Italų Submarinai
Roma. — Pernai Italija 

pasistato dar 26 didžiuosius 
submarinus (narlaiyes), po 
tūkstantį tonų įtalpos.

Italijos fašistai skelbia- 
sia, kad jie dabar turi 
121-na submariną, ir .tai 
esąs stipriausias pasaulyje 
submarinų laivynas.
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“Žygis”
Klaipėdos mieste pradėjo eiti naujas 

laikraštis “Žygis.” Kaip dažnai jis išei- 
dinės, kas ištikrųjų jį leidžia, nepasa
koma.

Pirmam laikraščio numery aiškiai pa
sisakoma už tai, kad būtų sudaryta ko
alicinė vyriausybė, kurion įeitų liaudi
ninkai, krikščionys demokratai ir volde- 
marininkai. Kadangi laikrašty kalbama 
už visas paminėtąsias grupes, tai, tur
būt, jos visos trys laikraštį ir leidžia il
gai būt leis.

Kodėl laikraštis neleidžiamas Lietu
voj, bet Klaipėdoj? Leidėjai atsako: “Iš
leidžiame jį Klaipėdoje, kur Lietuvos 
gyvenimo tragizmas nepalyginti gyviau 
jaučiamas, kur šiuo metu jo nepasiekia 
VDV cenzūra, o taip pat žymia dalimi— 
bent Klaipėdos krašto ribose—ir kitos 
dabartinio režimo prievartos priemo
nės.”

Matyt, Klaipėdoj “Žygis” galės išeidi
nėti laisviau ir tai bus labai nenaudin
gas smetonin inkams.

Kad Lietuvos liaudininkai, krikščio
nys demokratai ir voldemarininkai bu
vo susitarę reikalauti koalicinės vyriau
sybės sudarymo, žinios buvo pasiekę 
mus anksčiau. Dabar patvirtina ir “Žy
gis/’

Štai gr. 12 d. Klaipėdoje įvyko vietos 
lietuvių susirinkimas, kuriame kalbėjo 
visa eilė įvairių grupių atstovų. Pasak 
“Žygio”, kalbėjęs ir dr. J. Pajaujis, liau
dininkas, kurį kadaise Smetonos-Vold©- 
maro valdžia buvo pasmerkusi visam 
amžiui kalėti, o paskui kalėjimą pamai
nė ištrėmimu. Dr. Pajaujis pareiškęs, 
jog Smetonos vyriausybė negalės .išlai
kyti Klaipėdos krašto ir “svarbiausias 
motyvas, kodėl dabar skirtingų srovių 
žmonės teturi vieną troškimą: sudaryti 
tautos vienybes frontą ir stiprią vyriau
sybę iš tokių žmonių, kurie sugebėtų 
išlaikyti Klaipėdos kraštą Lietuvai, su
sitardami pakenčiamomis sąlygomis su 
Vokietija...”

Dr. Pajaujis atsisakąs “nuo savo pa
giežos jausmo” Voldemarui, kurio reži
mas jį išlaikė net tris metus kalėjime... 
Po Dr. J. Pajaujo “mėgino kalbėti p. 
Blynas, teisindamas tautininkus (sme- 
tonininkus), bet susirinkimas jį nušvil
pė.”

Kad liaudininkai tariasi su krikščioni
mis demokratais dėl valdžios sudarymo, ■ 
nebūtų nieko įstabaus. Mums, tačiau, ne
suprantama, kaip jie gali stoti su Vol
demaru, kurio užsieninė politika visuo
met buvo pro-hitleriška ir Lietuvai labai 
pavojinga.

Well, pagyvensime, pamatysime, kaip 
t ten viskas šiandien Lietuvoj verčiasi.

Barcelona ir Embargo
Italijos ir Vokietijos fašistų apgin

kluotos gaujos jau prisiartino prie Bar- 
celonos, Ispanijos liaudies laikinosios 
sostinės, kuri dabar turi apie 2,000,000 
gyventojų. Frontas eina kalnais, nuo . 
Villanueva y Geltru, kuris yra prie Vi
duržemio Jūros, iki Franci jos sienos, 
ties Andora. Vietomis fašistai apie 16 
mylių nuo Barcelonos. Kalnai ir upės 
užtveria jiems kelią į didmiestį. Gene
rolas Franco, aprūpintas Italijos ir Vo
kietijos toli šaunančiomis ir kalnų ka- 
nuolėmis, šimtais lėktuvų ir kitų karo 
mašinų, yra tikras, kad Barceloną už
ims. Jis jau net gubernatorių paskyrė.

Bet dalykai gali pasisukti kiton pu
sėn. Lapkričio mėnesį, 1936, jis ir gene
rolas Molą buvo tikri, kad paims Mad
ridą. Molą net baltą arklį buvo pasibal- 

' nojęs, kad išdidžiai į Madridą įjojus.

Vienok jo armija prie Madrido rado ka
pus ir Madridas virto į neįveikiamą tvir
tumą. Praeitais metais gen. Franco bu
vo tikras, kad jis užims Valenciją. Bet 
liaudiečių ofensyvas ant Ebro upės su
griovė jo planus ir Valencija suspėjo 
taip apsidrūtinti, kad dabar Franco jau 
nekalba apie jos lengvą paėmimą. Mes 
esame tikri, kad jeigu Barcelonoj gerai 
susiorganizuos liaudis, jeigu ji energin
gai stos kovon miesto apgynimui, kaip 
Rusijos liaudis 1919 metais Leningrado, 
kaip 1936 metais ispanai Madddo, tai 
Barcelona bus išgelbėta!

Liaudiečių karo vadas tame fronte 
Vincenzo Roja sako:

“Tie, kurie mano, kad šis fašistų pir
myn ėjimas suteikė jiems pergalę, labai 
klysta. Mūsų frontas nesulaužomas. Mes 
padarysime viską, kad Katalonijos kal
nai taptų kapais užsienio interventams 
Ispanijoj.

“Liaudiečių armija gali turėti nepasi
sekimų, bet ji nežus. Priešai, jūs dabar 
nelaimėsite! Jūs visą Kataloniją paver
tėte į karo bazę,—kuri yra tinkama 
priešintis. Liaudis persiėmus didele ne
apykanta prieš interventus. Tas pavers 
silpnus ir dvejojančius į drąsius žmones, 
į didvyrius. Mes kariaujame todėl, kad 
mes norime laisvos Ispanijos, laisvos nuo 
užsieniečių viešpatavimo, laisvos nuo už
sienio svetimų valdonų. Kad tą atsiekus, 
mes kovosime iki pat mirties!”

Mes trokštame, kad generolo V. Rojo 
žodžiai išsipildytų, kad Barcelona virstų 
nauju Madridu, kad Katalonijos kal
nuose rastų galą Italijos ir Vokietijos 
fašistai.

Kad tą atsiekus, tai reikia, kad kuo 
greičiausiai Jungtinės Valstijos nuimtų 
nuo Ispanijos embargo. To dabar reika
lauja ir buvęs valstybės sekretorius 
Henry L. Stimson. Dabar laikas tą pa
daryti, kad išgelbėjus Ameriką nuo gė
dos. Reikia plačiausiai atidaryti Ispani
jos liaudžiai vartufe ir leisti pirktis Am
erikoj kas tik jai reikia. Tas padrąsintų 
ją ir suteiktų jai pagelbą, kad apsigy
nus nuo Italijos ir Vokietijos fašistų!

Automobilistų Konvencija
Automobilių Darbininkų Unijos (Uni

ted Automobile Workers) Pild. Taryba 
nutarė sušaukti unijos lokalų delegatų 
suvažiavimą kovo męn. 20 dieną.

Kaip žinia, milžiniška Pild. Tarybos 
narių dauguma veda smarkią kovą prieš 
besivadinantį unijos prezidentą Marti
ną, kuris yra pasirįžęs uniją suskaldyti. 
Veikdamassulyg trockistų-lovestonie- 
čių programa, Martinas leido slaptus 
cirkuliorus, tarėsi slaptai su Fordu ir 
darė viską, kad šią didžiulę uniją su
skaldžius, sudraskius, kaip to nori sam
dytojai.

Bet dauguma Pild. Tarybos narių tai 
surado ir pradėjo prieš jį kovą. Marti
nas, reikia atsiminti, jau prieš kiek lai
ko uniją buvo panorėjęs sudraskyti, bet 
jam nepavyko. Net ir CIO atstovai, 
Murray su Hillmanu, griežtai buvo pa
sisakę prieš jį ir jis tūlą laiką buvo ap
simalšinęs—bent viešai nieko nesakė.

Unijos reguliaris suvažiavimas turėjo 
įvykti rugpjūčio mėnesį Toledo, Ohio. 
Tačiau* kad išgelbėjus uniją nuo suskal
dymo pavojaus, dauguma Pild. Tarybos 
narių nutarė suvažiavimo laiką pasku
binti ir jis įvyks Clevelande.

Unijistai darbininkai, kuriems rūpi 
unijos ateitis, kurie nepritaria darbinin
kų organizacijų skaldytojų politikai, 
privalo nuoširdžiai ir uoliai ruoštis prie 
suvažiavimo, kuris bus labai svarbus: 
rinks savo viršininkus ir darys konsti
tucijoj pataisymų.

• Schachtas Išvytas
Hitleris išvijo iš Vokietijos valstybės 

banko vadovybės Dr. Hjalmar Schachtą, 
seną finansierių. Žinios sako, kad 
Schachtas priešinosi Hitlerio pasiutu- 
siems karo prisirengimo planams, ku
rie apsunkina ekonominę Vokietijos pa
dėtį.

Vokietijos valstybines skolos 1933 me
tais, kada Hitleris pačiupo galią, siekė 
24,300,000,000 markių. 1938 metų pabai
goj jos pasiekė jau virš 60,000,000,000 
(šešiasdešimts bilionų) markių. Tiesa, 
1932 metais Vokietijos bendros įplaukos 
siekė 45,200 milionų markių, o sako per
eitais metais 76,200 milionų, bet jeigu 
imti atydon karo išlaidas, kurios bent 10

EAISVfi

VLADIMIR ILJIČ LENIN 
tuojau prieš savo mirti, 15-ka metų atgal.

Leninas-Komunistų Partijos 
Organizatorius

i—m m ffni. Jaroslavskis. 
(Pabaiga) e

Tai jis padeda išdirbt mums 
naują mūsų programą. Tai jis 
laiku pastebi svarbiausias at
mainas darbininkuose ir vals
tiečiuose ir moka dešimtame 
mūsų partijos suvažiavime lai
ku pakreipi ir griežtai pa
kreipi vairą linkui naujosios 
ekonominės politikos rimtai ir 
ilgam laikui. Tai jis kovoja su 
nukrypimais mūsų partijoj, su 
buvusia tuomet pas mus “dar
bininkiška opozicija”; smerkia 
tą nukrypimą kaipo anarchis
tinį, sindikalistinį. Tai jis duo
da mums teisingus nurodymus, 
kaip tvert profesines sąjungas 
(darbo unijas), kaip sudaryt 
tarpsavinius santikius su dar
bo valstiečiais. Tai Leninas 
vienuoliktame mūsų partijos 
suvažiavime duoda mums nu
rodymus, kaip mes turim tvert 
sąjungas darbininkų ir valstie
čių, kaip organizuot, sutvert 
artimą sąryšį su valstiečiais. 
Tai Leninas, sirgdamas, mąs
to apie mūsų partiją, rūpina
si jąja, ir pirm dvyliktojo par
tijos suvažiavimo duoda mums 
savo testamentą, savo patari
mą, kaip pagerint valstybės 
aparatą, kaip sudaryt Darbi- 
ninkų-Valstiečių Inspekciją ir 
Ccntralinę Kontrolės Komisi
ją. Tai Leninas, ligonis, rašo 
apie kooperaciją...

Leninas Didelis Rašytojas

O apie ką Leninas nerašė ? 
Į ką jis mums nedavė nuro
dymų ? O ką Leninas pralei
do ? Kuomet šiandie perkratai 
visą tą didį daugį klausimų, 
liečiamų labai skaitlinguose d. 
Lenino raštuose; tuose tūks
tančiuose straipsnių, desėtkuo- 
se knygų ir brošiūrų, kurias jis 
parašė, šimtuose prakalbų, ku
rias jis mums sakė, tai jauti, 
kokį tat milžinišką, turtingą 
palikimą jis, mums paliko. 
Mes — jo mokiniai. Mes jau
čiame didžią atsakomybę, ant

mūsų gulančią — išlaikyt mtr\ 
su partiją ne vien tokia, kokia 
ją Leninas sutvėrė, bet gerint 
ją, drūtint ją. Leninas sakė, 
jog svarbiausia mūsų partijos 
tvirtovė, vyriausias mūsų par
tijos pagrindas yra darbinin
kai, surišti su gamyba; ir mes 
dar neužilgo pirm drg. Lenino 
mirties, kada tikėjomės, kad 
jis vėl sugrįš darban, nutarė
me papildyt mūsų partiją bent 
jau šimtu tūkstančių darbi
ninkų iš fabrikų ir dirbtuvių. 
Aš šiuos žodžius rašau po 
dviejų savaičių po drg. Leni
no mirties, o jau šimtas tūks
tančių darbininkų nuo mašinų 
padavė pareiškimus, kad jie 
nori įstot į mūsų partiją. Tai 
yra geriausia, kuom darbinin
kai galėjo atsiliept į, mirtį pro
letarinės revoliucijos vado.

Lenino Ypatybes

Man norėtųsi bent trumpai 
atžymėt, kas Leninui davė jė
gos būt organizuotoju, būt su
kūrėju ir vadu mūsų partijos.

Pirma — tai gilus suprati
mas istorinio visuomenės vys
tymosi bėgio, žinojimas to 
vystymosi įstatymų, žinojimas 
Markso ir Engelso mokslo, ir 
ne tiktai žinojimas, bet mokė
jimas pritaikyt jį prie- mūsiš
kės gyvenimo tikrenybės. Nie
kas kitas nemokėjo taip, kaip 
drg. Leninas, patikrinti teori
jos teisingumą praktikoj.

Antra — tai, kad pas Le
niną buvo gilus vidujinis įsiti
kinimas. Kada jis ėjo į kokį 
darbininkų susirinkimą, į kokį 
suvažiavimą, jis ne vien šiaip 
sakė vieną ar kitą tiesą; jis 
įtikinėdavo ir tuo'm nugalėda
vo, ne įsakymus duodavo, o 
būtent įtikinėdavo.

Trečia — Leninas mokėjo 
palaikyt ir vykdyt didžiausią, 
stropiausią discipliną (draus
mę) partijoj; jeigu tarimas 
padarytas, tai neišsisukinėjant 
vykdyt nutarimą gyvenime, 
pildyt, ką partija nutarė, ką

kartų paaugo, ir tą, kad Vokietijoj auk
so mažai liko, kad popierinių pinigų cir
kuliacija pakilo nuo 5,300,000,000 iki 
10,000,000,000 markių, kad žmonės vien 
pereitais metais buvo priversti sumokėti 
22,200,000,000 markių taksų, kad stoka 
mėsos, riebalų, sviesto, kiaušinių, tai su
prasime, jog. Vokietijos ekonominė ir fi
nansinė padėtis yra baisi.

Žmonės apkrauti taksais. Fašistai ap- 
lupa ir vidurinę klasę. Mėsai, sviestui, 
riebalams, kiaušiniams ir daugeliui kitų 
dalykų įvesta koptelės.

jinai pripažino teisinga.
Ketvirta — tai Leninas, ne

atsitraukdamas nuo vyriausio 
tikslo, mokėjo daryt nusileidi
mų mažmožiuose (taktika: 
manevruot, pasitraukt, vėl da
ryt užpuolimą).

Penkta — Leninas mokėjo 
parinkt partijai žmones, o tai 
labai didelis mokėjimo daly
kas. Jis mokėjo atydžiai įsi- 
žiūrėt į žmones, juos išklau
syt, nužymėt jų gerąsias ypa
tybes ir trūkumus.

šešta— Leninas mokėjo pri
rengi' naujų darbuotojų, iš
auklėt ištisus kadrus (štabus) 
naujų darbuotojų, mokino 
juos, o tatai yra neginčijamai 
svarbi ypatybė partijos orga
nizatoriui.

Septinta — Leninas mokė
jo griežtai apsirubežiuot (ap- 
siribot) nuo bet kokios netei
singos, žalingos intakos, nuo 
kenksmingų sriovių, kylančių 
mūsų partijoj, laiku jas ati
dengi ir perkirst, neduot joms 
augt, plėtotis. Taigi, kiekvieną 
sykį, kuomet kildavo kokie 
ginčai, jis mokėjo juos laiku 
apibūdint, išnagrinėt, drūčiai 
įbrėžt jų reikšmę partijos są
monėje, kad paskui mokėt pa
rodyt, kuom tie ginčai virto, į 
kokią kliūtį jie mūsų partijai 
išaugo.

Aštunta— kad ir geriausias 
draugas Leninas buvo, tačiaus 
jam svetimi buvo kompromisai 
(nusileidinėjimai, s a n t apavi
mai). Kur kalba ėjo apie pa
grindus mūsų partijos, mūsų 
taktikos, apie pamatinius mū
sų judėjimo reikalus, jam vi
siškai svetimi dalykai buvo 
nusileidimas, pakantumas (to
lerancija), bešališkumas.

Devinta — Leninas, staty
damas mūsų partiją, niekad 
nepamiršdavo apie įvairias są
lygas vystymosi įvairių atskirų 
darbo žmonių sluogsnių, ats
kirų tautų ir visuomet domėn 
imdavo jų ypatybes, reikalau
damas, kad mes savo darbe 
laikytume tatai galvoj.

Dešimta — Leninas niekuo
met .nepamiršdavo bendrųjų 
mūsų judėjimo uždavinių, nie
kuomet jis nesiliovė buvęs kuo 
giliausiu i n t e r n a c ionalistu 
(tarptautiečiu), visuomet rišo 
mūsų šalies proletarinę revo
liuciją su uždaviniais kitose 
šalyse. Tarptautinė revoliu
cija, tarptautinis darbininkų 
susivienijimas jam buvo užvis 
aukščiausia“, užvis vyriausia. 
Proletarinė revoliucija mūsų 
šalyje — tai tik priemonė 
tam svarbiausiam uždaviniui 
mūsų vyriausiojo tikslo. Šita 
tai ypatybė ir darė jį vadu ir 
organizatorium ne tik Rusų 
Komunistų Partijos, bet ir Ko
munistų Internacionalo vadu 
ir organizatorium.
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Imkis uehjvos
Didelis Kiaulių Eksportas 

J Vokietiją

Naktį į Naujuosius Metus 
“Maisto” Klaipėdos skyrius į 
laivą “August Cords” pakrovė 
1,786 lašinines kiaules. Kiau
lės parengtos Vokietijos rin
kai. šį transportą lydi vet. 
gyd. Dr. Brazys.

Klaipėdos krašto Direktori
ja taip pat buvo supirkusi 
apie 400 lašininių kiaulių ir 
tuo pačiu laivu jas norėjo 
siųsti į Vokietiją, tačiau šitų 
kiaulių negalėta išsiųsti, nes 
Dr. Neumanns konstatavo, 
kad tarp jų yra sergančių snu
kio ir nagų liga.

Per 1938 Metus Sviesto 
Išvežta 17,234,019.1 Kg.

Per visus praėjusius metus 
“Pienocentras” išvežė į užsie
nius 17,234,019.1 kg. sviesto, 
o per 1937 m.—tik 14,956,- 
496 kg. Taigi, per 1938 m. 
sviesto išvežta 2,277,523.1 kg. 
daugiau, negu 1937 m.

Paskutiniąją 1938 m. savai
tę pieno perdirbimo bendro
vėms už tinkamą aukščiausios 
rūšies sviesto kg. mokėta po 3 
Lt. 25 et.

Liet. Enciklopedijos VIII T. 

pigesnis už liter, žurnalus, nes 
iki vasario 5 d. užsimokėju
siems prenumeratoriams duo
dama 10 nuošimčių nuolaida 
(t. y. mokėti tik 31.50 ir 40.- 
50 Lt. liuks pop.) ir dar 10 
Lt. vertės dovanų naujausiais 
ir vertingiausiais Sp. Fondo 
leidiniais.

Pernai Nugaišo 3 Briedžiai

Pernai Pasvalio miškų urė
dijos ribose buvo rasti net 3 
nugaišę briedžiai. Jie krito 
nuo žarnų uždegimo. Spėja
ma, kad žarnų uždegimą jie 
gavę gerdami vieno upelio 

j vandenį, kuriame buvo mirko- 
, mi linai.

Ruošiasi Statyti Antrą 
Hidroelektrikinę Stoti

Spalių mėn. pabaigoj atida
ryta hidroelektros stotis per 

I silpna apšviesti visą Marijam
polę ir vakarais jai padeda 

j miesto elektros stotis, šitokiai 
! būklei esant, koncesiją turin
čioji akc. ,b-vė “Vandens Jė
ga” numačiusi pastatyti dar 
vieną hidroelektros stotį. Nau
joji stotis bus statoma Šešu

pėje, ties Jurgučių kaimu, kur 
Ijai jau nupirktas žemės skly
pas. Kada br. Andziuliai 
pradės statyti antrąją stotį, 
dar neaišku.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Kiek yra planetų mūsų 
saulinė j sistemoj ?

ATSAKYMAS
Apie 50,000.
Profesorius A. O. Leuschner, 

viršininkas Berkeley Astrono
miško Department© prie Cali- 
fornijos Universiteto, specia
liai pagamintame straipsnyje 
dėl Science Service, rokuoja, 
jog yra apie 50,000 taip va
dinamų mažesnių planetų, ku
rias galime per didžiausius 
teleskopus matyti, daugiau 
kaip 5,000 iš kurių buvo rasta

Todėl Schachtas ir eilė kitų finansie
rių ir ekonomistų priešinosi Hitlerio ka
ro avantiūroms, nes tas dar blogesnei! 
padėtin įstumia Vokietiją.

Hitleris ir Goeringas nusispjovė ant 
jų,, pavarė juos laukan.1 Jie pašaukė į 
Schachto vietą tokius, kurie pildo Hit
lerio komandą. Hitlerio diktatūros apa
rate bus daūgiau susiklausymo, bet nuo 
to nepagerės Vokietijos nei ekonominė, 
nei finansinė padėtis. Ir tokioj padėtyj 
Hitlerio švytravimas kardu, grūmojimas 
karu yha labai pavojingas jam pačiam.

nuo pradžios paskutinio šimt
mečio.

Su paprastomis devyniomis 
planetomis mes visi apsipaži- 
nę — Merkura^, Venus, že
mė, Marsas, Jupiteris, Satur
nas, Uranas, Neptūnas ir Plu
to. Vardai paduoti sulyg jų 
tolumo nuo saulės.

Mažesnėsės planetos randa
si ruože tarpe Marso ir Jupi
terio, ir jos originaliai atras
ta todėl, kad kitų planetų to
lumas nuo saulės davė astro
nomams pagrindo spėti, kad 
ten yra dar kitos didelės pla
netos. Sausio 1 d., 1801 m., 
italas, Piazzi, patėmijo naują 
judantį kūną, dabar pavadin
tą Ceres, pirmą iš milžiniškos 
šeimynos mažųjų planetų 
(planetoj du).

1931 m. nęt 391 planetoi- 
das rastas. Nūo 1910 m. ras
ta su virš 3,000 planetoidų. 
Kadangi pavadinimas tokios 
daugybės planetoidų atskirais 
vardais būtų labai keblus, tai 
jie užvardinti numeriais—nuo 
1 aukštyn.

F. L. L S.

'Tam*,**-
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Parašė — NIKOLAI POGODIN

Kaliniai
Apysaka

Vertė—B. E. SENKEVIčIENe

(tąsa)
“Na, o tu dar rėki ant manęs. Parodyk 

man sujungimus tuojaus...” Jis egzami
navo sujungimus, patylomis sau dainuoda
mas, kaipo paprastas darbininkas, ir vėliau 
niekam nematant įšliaužė į barakus. Ten 
jis apsivyniojo galvą su moteriška skepeta 
ir atsigulė po užklodės Sonios lovoje.

Instruktorka įėjo, apsižvalgė.
“Kur dingo elektrikierius ?”
“Jis išėjo atsinešti daugiau įrankių,” kaž

kas jai atsakė.
“O, gerai. Na, tai labanakt!”

* * *
Bet kalba tarpe vado ir Sonios dar ne

buvo užbaigta. Komandantas vėl buvo pa
šauktas. Ir vėl užsakyta daugiau arbatos.

“Aš apmąstysiu,” kalbėjo Sonia.
“Ne, duokite man žodį dabar.”
“Ne, tai jūs klausykite manęs. . . ”
Ir vėl užsakyta arbatos. Valanda praėjo. 

Kita. Ir pasikalbėjimas tarpe čekos vado 
ir vagies, klausimu garbingo ir naudingo 

, darbo, tęsėsi net keturias valandas.
Sonia atsistojo, pagalios, jau nepriimda- 

ma jai paprastų pozų.
“Aš duodu jums žodį.” Ji tai tarė lyg 

prisiegą. Tai buvo rimtas žingsnis jai.
“Aš duodu jums žodį, kad daugiau čia 

negersiu vodkos. Tai viskas. Daugiau ne
galiu prižadėti.”

“Ir kad dirbsi?”
“Negaliu daugiau prižadėti...” Ir ji 

greitai išėjo. Komandantas snaudė prie te
lefono. Buvo jau trečia valanda ryte. Va
das pakėlė komandantą.

“Įsakykite jiems pabalnoti mano arklį. 
Aš turiu darbą kitur.”

Ir vadas leidosi į tamsią naktį.
* * *

Sonia įėjo į barakus, kur Kapitonas jos 
laukė. Jie pašnabždomis kalbėjosi kokį lai
ką.

“Ir aš čia tavęs ištikimai laukiau, maniau, 
įsigersime abudu.”

Jis ištraukė bonką.
“Kostia, aš daugiau negersiu.”
“Kas, Sonia, ar nesijauti...?”
“Kostia, ir aš esu teisingas vagis. Aš 

daviau žodį.”
“Visas svietas eina šunim šėko pjauti, 

tiesiog prieš mano akis. Pati žemės drus
ka yra čia naikinama.”

Jis pagriebė bonką, užvertė, ir ištuštino 
iki dugnui. Ir garsiai suriko. “Tegul pa
bando jie mane pataisyti!”

* * 3=
Išaušo rytas moterų barakuose. Įnamės 

greitai prausėsi, taisė lovas ir rengėsi. Jos 
net nepažvelgė į Sonią, ir ėjo pro šalį jos 
lovos nepakeldamos į ją akių.

Sonia pasiliko- viena. Ne, ne visai viena. 
Kampe, netoli lovos klūpojo jauna mergai
tė, Teofilė. Ji buvo apsirengus ilgais bal
tais marškiniais ir jos plaukai buvo palai
di. Ji giedojo šventą giesmę ar psalmą. So
nia pradėjo rengtis, bet atydžiai ją tėmijo. 
Teofilė pasikėlė, sudėjo rankas kaip šven
tųjų ikonuose, prisiartino ir tarė:

“Aš esu nekalta mergaitė!”
“Sustok su savo durnavojimu!” tarė jai 

rimtai Sonia.
“Sese,” kalbėjo toliau mergina,” nepakelk 

vieno piršto pagelbai tų Anti-Christų!”
“Kas per velnias tu esi?” klausė Sonia.
“Aš esu šventa Teofilė,” atsakė mergina 

ir pradėjo giedoti psalmas. Sonia greitai 
apsirengė ir išbėgo iš barakų.

“Kas yra jūsų brigados pirmininkė?” 
klausė. Gromov grupės moterų, laukiančių 
pradėjimo darbo.

“Aš esu!” suriko Sonia, greitai atbėgda
ma ir stodama priekin.

Mokslo skyrius. Knygos, popiera ir iška
bos. Instruktorius ir mažas žmogelis iš Kos- 
tios barako turėjo pasikalbėjimą.

“Niekas negali diktuoti mums,” piktai 
kalbėjo pastarasis, “jeigu mes nenorime 
dirbti, mes neisime dirbti.”

“Kodėl tavo sprandas pamėlynėjęs ?” In
struktorius rodė į pirštų ženklus ant mažo 
žmogelio kaklo. “Ar jumis kas mušė?”

“Ne, aš susižeidžiau—iškritau iš medžio.”
Jis melavo. Instruktorius jam netikėjo, bet 

nudavė, kad priima už gryną pinigą.
“Ką jūs mokate daryti?”
“Nieko.”
“O vogti ar mokate?”
“Ne, aš nesu vagis. Aš esu klastuotojas!” 

išdidžiai pareiškė žmogelis. “Aš moku imi
tuoti įvairius ženklelius ir antspaudas.”

“Na, tai parodyk, ką gali.”
“Gerai, pažiūrėk atydžiai!”

(Bus daugiau)

Mūs Skyriaus Naujos 
Bendradarbės

Malonu prisiminti ir visoms 
bendradarbėms - skaitytojoms 
bus smagu sužinot, kad 
straipsnis “Naminė Daržinin
kystė”, tilpęs- mūs skyriuje 
sausio 11-tą, taipgi “Ar Ton
siliai Turėtų Būt Išpjauti?,” 
telpąs šiandien, yra parašyti 
Amerikoj augusios jaunuolės, 
medicinos studentės. Jinai 
pasižadėjo rašyt daugiau.

A. Markevičiūtė, kita jau
nuolė, K. Petrikienei lankan
tis Naujojoj Anglijoj, pasiža
dėjo duot raštų iš muzikos 
srities. Lauksime.

Džiaugdamosios naujomis 
bendradarbėmis, skyriaus ve
teranės taip pat prašomos ne
pamiršt savo skyriaus. Pa
staraisiais laikais, kelių drau
gių raštai turėjo ilgokai pa
laukt dėl susidėjusių organi
zacinių ar šiaip neatidėliotinų 
raštų. Jie tilps prie pirmos 
progos.

Naujas Antgalvis
Jam vardą davė mūs ben

dradarbė O. Kučiauskaitė. Jis 
parinkta iš 23-jų vardų.

Piešinį pagamino artistas 
Vladas Kairukštis.

Rengiate Vakarienę?
Nesenai man teko dalyvau

ti viešoj vakarienėj, kurios 
dalyviai valgė ir gyrė atskirai 
keptą kemšalą (filling), duo
damą prie paukštienos. Jis pa
daryta sekamai:
PAUKŠTIENAI KEMŠALAS, 

ATSKIRAI KEPAMAS
Paimk baltą duoną, vadina

mą “chalah bread,” 2-3 dienų 
senumo, supjaustyk, užpilk 
karštu pienu ir, jei galima, 
palik per naktį šaltoj vietoj. 
Paskui duoną gerai išplak, 
kad neliktų šmotelių. Ištirpyk 
ketvirtadalį svaro sviesto, 
smulkiai supjaustyk vieną 
puoduką salierų, pusę puodu
ko svogūnų ir svieste kepk, 
kol bus minkšti. Įdėk, pagal 
skonį, “Powder Thyme,” 
“Nutmeg,” druskos. Dabar iš
plak 4 kiaušinius, supilk į teš
lą ir gerai išmaišyk. Jei tešla 
pasirodytų pertiršta, įpilk bis- 
kį pieno. Gerai išsviestuok 
blėtą, supilk- tešlą ir kepk vi
dutinio karščio pečiuje apie 
valandą laiko.

Virš minėtas receptas imtas 
iš knygos “Virėja.” Jį knygai 
suteikė d. A. Bieliauskienė iš 
Richmond Hill, N. Y. Knygos 
kaina $1. Platintojams dar vis 
duodama nuolaida. Užsaky
mus siųsti: “Virėja,” 46 Ten 
Eyck St., Brooklyne.

Tunisijos gyventojai stebi Francijos tankus, manevruojančius Paryžiaus val
džios pasirįžimą neatiduoti Tunisijos Italijai.

Ar Tonsiliai Turėtų Būti Išpjauti?

Skolastika
Šiomis dienomis daugiau ir 

daugiau vaikams daroma ton
silių operacijų. Beveik jau ir 
tokia mada. Trumpoje ateityje 
vaikas su tonsiliais bus taip 
retas, kaip arklys New Yor- 
ko mieste.

Kaipo šaltinis pelno dakta
rams tonsilių operacija nega
li būt perviršyta. Operacija, 
tankiausia, būna mažoka ir 
užima mažai laiko. Vienok iš
laidos, į kurias tėvai įklimps
ta, tankiai reiškia rimtą su
mažinimą šeimynos finansų.

Nekurie teisingesni ir toliau 
matanti daktarai išsireiškia, 
kad dauguma tokių operacijų 
būna nereikalingos. šimtai 
vaikučių ėjo po peiliu arba 
turėjo tonsilius su elektra iš
degintus, kuomet tokio dide
lio nervų įtempimo ir baimės 
galima buvo išvengti.

Tiesa, yra pavojingai už
krėstų tonsilių, kuriuos kitaip 
ir negalima išgydyti, tik chi
rurgiškų būdu.

Vienok, kaipo apsaugai, ra
sime naudinga prisilaikyti tų 
kelių taisyklių :

1. Vartoti užtektinai šviežių 
vaisių ir daržovių.

2. Užtenkamai pieno, bet 
ne per daug. Nekurie vaikai 
išgeria daugiau, negu kiti, ku
rių sistema negali tinkamai 
sunaudoti jį.

3. Lėtai su saldumais. Ne
duokite vaikams daug pašte
tų, pyragų, pyragaičių ar sal
dainių. Jų vieton geriau yra 
duoti fygas, datules ir visus 
kitus džiovintus vaisius (tuos, 
kurie nėra sutaisyti su sierine 
oxida).

4. Nemaitink vaiką begali
niais užkandžiais iš duonos ir 
mėsos. Taip maitinami tan
kiausia šalinasi nuo daržovių.

5. Neduok vaikui prie val
gio prieskonių, kaipo ketehu- 
po, chili sauce, pipirų ir kitų 
aštrių ir marinuotų daiktų.

6. žiūrėk, kad vaiko vidu
riai visad gerai veiktų ir kad 
visokie vidurius liuosuojanti 
vaistai būtų vartojami kuo 
mažiausia. Visuomet valgant 
tiktai minkštai išvirtus valgius 
viduriai pasidaro neveiklūs,

7. Duok vaikui gert užtek
tinai vandens, kad ir pavida
le mažai užsaldinto lemonado 
arba ir sutaisyto su kitokių 
vaisių sunkomis.

8. Kokoa ir čokoladas yra 
maistingas, bet vartojant per
daug padaro vidurių užkietė
jimą.

Kaip tonsiliai jau yra “blo
gi”, sekanti patarimai padės 
juos atitaisyti.

1. Sykį į dieną pavalgyti 
šviežių vaisių, sudarytų kai

po “salad” ar taip sau kiek
vieną vaisių skyrium. Citrini
niai vaisiai, kaipo “grapefruit” 
ir apelsinai, yra ypatingai ge
ri. Tiesa, jie turi savyje rūgš
čių, bet jie viduriuose sudaro 
šarmadruskę-—taipgi būna ge
ri bakterijų naikintojai.

2. Sumažink pieno ir krak
molinio maisto vartojimą.

3. Sutvarkyk vaiko vidurius. 
Reikia lengvai su šiltu van
deniu vidurius išplauti kas va
karas per savaitę laiko, pa
dėti išvalyti visą sistemą.

4. Nevartoti kokoa per ke
lias savaites, nė jokių paštetų, 
nė pyragaičių. Visoki prismo- 
kai prie valgio uždrausti.

5. Mėsa neturėtų būt var
tojama per porą savaičių. Jos 
vieton duoti kiaušinius ir sū
rį.

6. Vaikai turėtų daug laiko 
praleisti lauke, tyram ore, 
gauti kiek galima saulės spin
dulių ir pasimiklinti.

Mes manytumėm, kad tai 
beprotiška, jei kas patartų nu
pjauti nosį, kuomet mes turim 
šaltį, kuris yra pasekmė vidu
rių neveiklumo.

Kaip tonsiliai būna įdegę, 
yra neišmanymas juos išpjau
ti. Įdegimo priežastis turi 
būt prašalinta. Tonsiliai sten
giasi prašalinti nuodus, ta.p 
pat, kaip oda bando išmesti 
nuodus per pučkus-spuogus.

Maistas lošia didelę rolę 
mūsų palinkimu! prie ligų. 
Kiekviena šeimininkė visuo
met turėtų turėt tą mintyje. 
Kas vaikui patinka, ne visuo
met yra jam į sveikatą. Geri 
valgymo papročiai gali būti 
įvykdinti; net jei vaikas turi 
ir nepaprastą skonį, jį galima 
su laiku permainyti, jeigu tik 
motina turi kantrybės.

Atsiminkim, jog mokslo vy
rai prisipažįsta, kad jie dar 
nesupranta sudėjimo ir veik
mės kiekvienos dalelės kūno. 
Tas, kad rodosi, būk kai ku
ris organas teturįs mažą svar
bą, nebūna užtektina prie
žastimi, kad jį išpjauti, taip, 
kaip mes nė nesvajotumėm, 
nupjauti ausų padribas užtai, 
kad jos vien tik ten yra ir mes 
nematome jų reikalingumo.

Kiekvienas pjaustymas rei
škia nervų įtempimą ir didelį 
darbą visam kūnui stengtis su- 
gydyt sužeistas dalis, praša
linti visus nuodus, priežastis 
nepaprasto užgavimo, ir išva
lyt apmarinimo pasekmes.

Duok savo vaikui gyventi 
naturališkai, kad išvengti rū
pesčių, skausmų ir iškaščių.

Daugiau Moterų Skyriaus ra
site 4-me puslapyje.

S. Bostono ir Apylinkės 
Moterims

So. Bostone šaukiamas pla
tus Bostono ir apylinkės lietu
vių moterų susirinkimas šį sek
madienį, sausio 29 d., 1 :30 
vai. po pietų, 376 Broadway.

Šiame susirinkime turėsime 
plačiai aptarti, kaip geriau 
prisirengti prie būsimo nacio- 
nalio liet, moterų suvažiavi
mo ir rankų darbų parodos. 
Kviečiame dalyvauti visų Bos
tono ir apylinkės organizacijų 
nares ir pavienes, kurios tiktai 
suinteresuotos tuo klausimu.

Dalyvaus ir Naujosios An
glijos Lietuvių Moterų Sąryšio 
komitetas.

LLD Komisijos Narė.

Ji Eina į Liaudį su 
Daina ir Meile

Marian Anderson, žymioji 
negrė dainininkė, gavo Sping- 
arn medalį, kaipo žymiausis 
tos rasės asmuo 1938 metais. 
Ji kredituojama ne tik už dai
nas, bet ir už artimumą žmo
nėms.

Pereitais metais ji lankėsi 
Sovietų Sąjungoj su koncertų 
maršrutu ir ten buvo liaudies 
pamylėta,

Montello, Mass.
Moterų Suvažiavimui 

Darbuotė

Sausio 16 d. įvyko Moterų 
Pašaipinės Draugijos Birutės 
metinis susirinkimas. Nauja 
valdyba užėmė vietas. Beveik 
visos tos pačios išrinktos, iš
skiriant dvi naujas—O. Minei- 
kaitė į vietą T. Zizienės, pro
tokolų raštininke, ir M. Jur- 
geliunienė į' vietą V. Baro
nienės, kasos globėja.

Ši draugija rengiasi iš ank
sto prie nacionalio lietuvių 
moterų suvažiavimo. Kad su
kelti finansų minėtam suvažia
vimui, nutarė surinkti kraitį 
(hope chest). Daugelis mote
rų pažadėjo aukoti ką nors į 
kraitį. Per 'žiemą padirbėsi
me, o vasarą išleisim ant ti- 
kietų. Darbą pradėt išrinkta 
komisija iš 9 narių.

Kadangi pereitam Moterų 
Sąryšio suvažiavime nutarta 
turėti Sąryšio piknikas Monte- 
lloj, mes, negalėdamos pasis
kirti dieną, kada norim, už- 
ėmėm, kada gavom, tai yra— 
30 liepos.

Dar vieną puikų darbą atli
kome šiame susirinkime. Drg. 
Morta Lankutienė atnešė į su
sirinkimą gražų rankų darbo 
kvartūkėlį ir nosinę, kuriuos 
aukojo Ispanijos gelbėjimui. 
Paklausus narių, ar sutiktų iš
leisti laimėjimui, narės vien
balsiai sutiko ir tikietus grei
tai išpirko. Surinkta 3 dole
riai, kurie pasiųsti Ispanijos 
gelbėjimo fondui, ši auka nuo 
šios draugijos jau ne pirmuti
nė. Lai nebūnie ir paskutinė, 
nes Ispanijos kovotojai laukia 
mūsų pagelbos rankas ištiesę.

Reikia pažymėti, kad drg. 
M. Lankutienė jau kelintą sy
kį aukoja savo rankų dirbi
nius šiai draugijai. Tai labai 
pagirtinas darbas. Jeigu visos 
po biskį pasidarbuotum, daug 
ką galėtume nuveikti. Todėl, 
pradedant naujus metus, pa
didinkime energiją darbinin
kiškuose reikaluose, kad šiais 
metais dar daugiau galėtume 
nuveikti darbininkų, klasės 
naudai, nes tai mūsų užduotis, 
kaipo darbininkių.

Biruta.

♦♦T ♦ ""1 ikro ji Laisve 
Moterims

Elizabeth Gurley Flynn

Vladimiras Iljič Uljanovas gimė 1870 m. 
Mes jį’ žinome Leninu, po revoliuciniu var
du, kurį jis vartojo tamsiausiomis carizmo 
dienomis. Leninas mirė sausio 21, 1924. 
Darbininkės moterys neteko simpatingo 
draugo ir kovingo gynėjo. Bet jo žodžiai ir 
darbai gyvena ir po jo. Daug raštų mini 
jo mirties 15-ją sukaktį. Jo platus mintiji
mas ir įtempta veikla apsivainikavo įsteigi
mu Sovietų Sąjungos, čion mes tik prisi
minsime apie jo neįkainuojamai didelį dar
bą išlaisvinti moteris, v

Kaipo politinis tremtinys jis gyveno dau
gelį metų įvairiose šalyse, visuomet darbi- . 
ninku kvartaluose. Jų gyvenimą jis pažino
jo ne iš knygų, bet iš patyrimų. Skurdas, 
kančios ir išnaudojimas Leninui nebuvo pri
puolamais dalykais. Jis jų nekentė mirtinu 
aitrumu. Paties sau užsidėtas skurdas jo 
nebaugino. Jo žmona buvo jo draugė ir dir
bo greta jo—tai “ryšys ištikimų minčių.” Jie 
neturėjo vaikų ir jų reikalavimai buvo labai 
paprasti. Aanglė namų savininkė bijodavus, 
kad jie esą ne gana “gerbtini,” kadangi jie 
nekabindavo užlaidų ant langų ar nevirda
vo reguliariai valgių!

Jis matė aplink save biednosios liaudies 
nykų gyvenimą laužynėse ir ant farmų per
sidirbusios, nedamaitintos, ' nesaugios. Jis 
matė moteris “dviguboj vergijoj.” J^ sakė, 
“Moterys yra slegiamos naminės vergijos ir 
tik socializmas galės jas paliuosuot nuo tos 
vergijos, kada mes pereisime nuo smulkios 
naminės ekonomijos prie socialės ekonomi
jos ir prie socialio apdirbimo žemės.”

Kada Rusijos darbininkai ir valstiečiai 
paėmė galią spalių mėnesį, 1917 metų, vie
nu iš pirmiausia pravestų įstatymų buvo pa
naikinimas moterų nelygybės. “Nebeliko nei 
mažiausios galimybės moterų nelygybei/’ 
pabrėžė Leninas. Tačiau jis perspėjo, kad 
to negana. Turi būt “lygybė gyvenime,” 
kaip kad įstatymuose. Jis tikrino, jog “yra 
būtina, kad moterys darbininkės vis dau
giau užimtų vietą vedime visuomenės reika
lų ir vedime valstybės. Moterys greit pra
moks ir jos pasivys vyrus.” Jis ragino iš
rinkt moteris į Sovietą. Moterų konferenci
jos būdavo padrąsinamos pasveikinimais ir, 
kur galima, Lenino prakalbomis. Kada 
“Darbininkų ir Valstiečių Inspekcija” tapo „ 
suorganizuota per Staliną 1920 metais (su- 
žiūrėt reikmenis, įrankius, krautuves, med
žiagas ir tt.), Leninas rašė jam: “Moterys, 
visos moterys būtinai privalo būti įtrauktos 
šiam tikslui.” Jis pasitikėjo moterimis.

Jis sakė, “Nėra abejonės, kad tarp darbi
ninkių ir valstiečių moterų yra daug daugiau 
organizacinio talento, negu mes numatome, 
žmonių, galinčiu organizuoti praktišku bū
du, ir įtraukti didelius skaičius darbininkų.” 
Leninas ne vien žodžiais patarnavo mote
rų lygybei. Jis reikalavo surast būdus pa
liuosuot moteris nuo smulkių darbų namuo
se, kurie jas prirakina prie virtuvės ir auk- 
lėtuvės. Jis nurodinėjo, kaip kapitalistinė
se šalyse tarp turčių yra panaudojamas 
kiekvienas mechaniškas išradimas paranku- 
mui ir pagreitinimui darbo. Jis sakė, kad yra 
reikalingos visuomeniškos valgyklos, skal
byklos,' auklėtuvės, žaislavietės, mokyklos, 
kurios panaikintų moterų atskyrimą ir įtrau
ktų į susiedijos gyvenimą.

Jo troškimai ir mokslas pildosi: 1937 me
tais arti visos So v. Sąjungos moterys, balsa
vo rinkimuose ir, 184 moterys, įskaitant ir 
Lenino našlę Krupskają, tapo išrinktos į 
Aukščiausią Sovietą. Moterys išėjo iš vidur
amžių gadynės į ateitį. Lenino siekis,—tik- ' 
ra laisvė moterims, įrašyta Sovietų Sąjun
gos Konstitucijom Stebėtini tenykščių lai
mingų moterų atsiekimai moksluose, orlaivi- 
ninkystėje, žemės ūkyje, industrijoje, švie
time ir valdžioje pateisina jo pasitikėjimą 
“pavergtąja lytimi.” Mes gerbiame to did
žiojo draugo ir laisvintojo Lenino atmintį.

“Gerai,” rašo jauna lietuvaitė M. G., “pa
siunčiau prašymą ponui prezidentui nuimt 
embargo nuo lojalistų Ispanijos. Tai tik lašelis 
į kibirą, bet aš linkiu, kad kibiras būtų pilnas 
lašų, tas gal reikštų ką nors. Turėtų reikšt.”

Tiesa, Marion, reikštų. Milionai tokių “la
šelių” išgautų Ispanijai gana duonos ir gink
lų, sumuštų fašizmą. Liaudies balsai yra ga
lingi.

Amelijai Earhart, amerikietei lakūnei, ne
senai pastatytas paminklas Miami Orporte. Jį 
padarė Lambert Bemelmans, skulptorius.

Ar žinai, kad apie 95% dešimtukinėse ir ki
tose krautuvėse parduodamų mažniekių at
vežti iš Japonijos, Vokietijos, Italijos? Už 
juos gautais pinigais žudoma chinieČiai, is
panai ir rengiama kilpa Lietuvai pasmaugti.
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(Tąsa)
Pasitaikė, kad tuo pat laiku Jurgiui teko susipa

žinti su tūlu žmogumi, vardu Harper, kuriame jisai paži
no Brown’o skerdyklų panaktinį, tą patį, kuris prisidėjo 
jį Amerikos piliečiu padaryti, pirmais metais jo buvimo 
šioje šalyje. Tas su žingeidumu klausė apie tai, bet 
teisinosi, neatsimenąs Jurgio—per daug jis perleisdavęs 
šviežiai pribuvusiųjų per savo rankas, sakė jis. Jis sė
dėjo šokių salėje su Jurgiu ir Halloranu iki pirmos ar 
antros valandos ryto pasakodami kiekvienas apie savo 
patyrimus. Jis išpasakojo jiems gana ilgą istoriją apie 
tai, kaip jis susiniovė su savo skyriaus superintendentu, 
ir kaip dabar jis yra tik paprastuoju darbininku ir geru 
unijos nariu. Tiktai keletas mėnesių vėliau Jurgis su
prato, kad susiniovimas su superintendentu buvo pa
rengtas iš anksto ir kad iš tikro Harperis ir dabar 
ėmė nuo skerdyklų savininkų po dvidešimts dolerių algos 
kas savaitė už tai, kad jiems pranešdavo, kas unijos su
sirinkimuose atsibūna. Jarduose varoma gana smarki 
agitacija, pasakė tas žmogus, kalbėdamas kaipo unijos 
narys. Packingtowno žmonės kentė, kiek tiktai iškęsti 
galima, ir išrodė, kad labai greitai gali pakilti streikas.

Po to pasikalbėjimo žmogus teiravosi kas link Jur
gio ir po keletos dienų atėjo pas jį su gana žingeidžių 
užmanymu. Negalįs visiškai užtikrinti, sakė jis, bet, jam 
rodėsi, galėsiąs taip dalykus pakreipti, kad Jurgis gautų 
reguliariškai algą, jei tik jis persikels į Packingtowną ir\ 
darys, kaip jam bus paliepta, o taipgi laikys liežuvį už 
dantų. Harperis—“Bush” Harper, jį vadindavo—buvo 
dešinė ranka Mike’o Scully, demokratiškojo 4 stok j ardų 
vadovo, o būsimuose rinkimuose ketino būti įdomus da
lykų stovis. Scully užmanė pastatyti kandidatu tūlą 
turtingą aludarės savininką, kuris gyveno ant puikaus 
bulvaro, to apskričio pakrašty ir malonėjo įgyti titulą 
“honorable” (garbingas), jeigu būtų išrinktas alderma- 
nu. Minėtasis aludarės savininkas buvo žydas ir neturėjo 
smegenųjTb-nėra ką bijotis, o jis apsčiai pinigų suteiks 
rinkimų agitacijai. Scully priėmė pasiūlymą, o paskui 
kreipėsi prie republikonų su savo pasiūlymu. Jis nežino
jo tikrai, ar žydas visame šoks pagal jo birbynę, o jis 
visai nenorėjo rizikuoti su tuomi apskričiu; taigi lai 
republikonai pastato kandidatu tūlą mažai žinomą, be,t 
prielankų Scully’o sėbrą, kuris dabar patarnaudavo tūloj 
karčiamoj Ashland gatvėj, o jis, Scully, išrinks jį su 
žydo pinigais, republikonams gi teks visa garbė, ko jie 
nesulauktų kitokiu būdu eidami. Kaipo atlyginimą už tai, 
republikonai turį prižadėti, kitų metų rinkimams atėjus 
nepastatyti savo kandidato, jeigu Scully pats rūpinsis, 
kad jį iš naujo išrinktų antruoju tos miesto dalies al- 
dermanu.

Republikonai tuojau pristojo ant to, bet pekliškas 
dalykas—taip Harperis paaiškino—kad visi tie republi-j 
konai tai kvailiai—žmogui reikia būti kvailiu, kad būti; 
republikonų stokjarduose, kur Scully buvo karaliumi. Jie 
nežinojo kaip darbą vesti, o žinoma, netinka “Karo 
Rėksnių Draugovės” nariams remti republikonus atvi
rai. Sunkumas dar nebūtų taip didelis, jeigu ne kitas 
dalykas:—paskutiniais metais ar dvejais stok j ardų po
litikoje ypatingai dalykai virto ir užsimezgė nauja par
tija. Tai buvo socialistai ir velnio reikalas su jais, sakė 
“Bush” Harper. Pats žodis socialistai Jurgiui priminė 
vargšą Tamošių Kušleiką, kuris save taip pat tokiu var
du-vadindavo ir su keletu kitų išeidavo šeštadienių va
karais ir ant gatvių kerčių laikydavo kalbas. Jis steng
davosi išaiškinti Jurgiui, kas tai buvo, bet šis, kaipo 
mažai besirūpinąs apie reikalus, niekados aiškiai nega
lėjo suprasti; šiuomi ruožtu pasiganėdino savo draugo 
paaiškinimu, kad socialistai, tai priešai Amerikos įstai
gų—jų negalima papirkti ir nėra vilties, kad kada būtų 
galima kokį dalyką tykiai įvesti. Mike Scully buvo labai 
susirūpinęs apie tą progą^-kokią jie turėjo; jam tokią 
sutartį padarius, mat, stokjardų demokratai buvo įpy
kę, kad pralobęs kapitalistas turi būti jų kandidatu, o 
balsuoti už kitą, žmonės labai greit gali prieiti prie tos 
nuomonės, kad socialistiškasis kurstytojas geresnis už 
republikoniškąjį valkatą. Čia tai ir buvo proga Jurgiui 
išsidirbti sau vietą pasauly, paaiškino “Bush” Harper; 
jis yra buvęs unijos nariu ir buvo pažįstamas jarduose 
kaipo darbininkas—jis turįs turėti šimtus pažįstamųjų, 
o'kadangi jis apie politiką nekalbėdavęs su jais, tai da
bar drąsiai galįs pasirodyti kaipo republikonas ir niekas 
nei nedasiprotės, kad ten kas tokio būtų. Statinės pini
gų randasi ir juos galės suvartoti tie, kurie pataikys

- reikalą atlikti, o Jurgis visados galįs pasitikėti Mike’iu 
Scully’iu, kuris niekados draugo dar nėra apleidęs. Bet 
ką jis galįs daryti? užklausė Jurgis, nenuvokdamas ge
rai, ko tenai reikėtų, ir anas paaiškino jam su visomis 
išgalėmis. Pradedant, jam prisieis eiti į jardus ir dirbti; 
tas gal jam ir nelabai patiks, bet už tai jis turėsiąs 
pinigus, kuriuos užsidirbsiąs, kaip ir tuos, kurie jam 
kitokiais keliais pareisią. Jis vėl turėsiąs uoliai pasi- 
darbuoti unijoje, o gal ir į kokią įstaigą joje įsigauti 
taip, kaip ir jis, Harperis, padarė. Jis, girdi, galės pasa
koti savo draugams ir pažįstamiems gerąsias ypatybes 
Doyle’d, republikonų partijos kandidato, ir kalbėti ką 
tik norės blogo apie žydą; paskui Scully, girdi, parūpins 
vietas susirinkimams ir jis galės steigti “Jaunų vyrų re
publikonų draugystę,” ar ką nors tokio ir turėti vežimus 
turtingojo aludario geriausiojo alaus, deginti spalvuotas 
Ugnis ir kalbas laikyti, kaip daro ir “Karo Rėksnių 
Draugovė.” Na, Jurgis turėtų susipažinti su šimtais,

kuriems toki pasilinksminimai patinka, o be to, ten bus 
tikrieji republikonų vadovai ir veikėjai padėti jam ir 
tokiu būdu rinkimų dieną jie laimės didesnę dalį balsų.

Išklausęs visus tuos pasakojimus iki galo, Jurgis 
užklausė: “Bet kaip aš galiu gauti darbą Packingtowne? 
Aš turiu vilko bilietą.”

(Bus dąugiau)

Moterų Skyriaus Dalis
---------- į----------

Binghamton, N. Y
Judžiai ir Užkandžiai

Kiek laiko tam atgal, būre
lis jaunų mergaičių susitarė 
turėti chorelį ir lavintis dai
nuoti. Tas mergaičių chore
lis buvo palaidas, niekas juG- 
mi nesirūpino. Tad mergai
čių motinos pradėjo kalbėtis, 
kad chorelį reikia palaikyti ir 
toms mergaitėms duoti progos 
lavintis dailės srityje. Ir vie
name LLD 20 kuopos Moterų 
Skyriaus susirinkime buvo tas 
klausimas diskusuojamas. Ir 
prieita prie išvados, kad cho
relį turi palaikyti Moterų Sky
rius. Chorelis, vadovaujamas 
drg. H. Pagiegalienės, susi- 
mokino kelias daineles ir da
lyvavo programoje Rusijos 
Revoliucijos Ap vaikščiojimo, 
ir gana gražiai pasirodė.

Kad tas Jaunų Mergaičių 
Chorelis gyvuotų, veiktų ir 
bujotų, tai reikalinga ir me
džiaga, būtent: dainelės, loši
mui knygutės ir taip toliau. 
O kad tuos daiktelius įgyti, 
tai reikalinga ir finansų. Tai 
LLD Moterų Skyrius ir rengia 
šią pramogą, kad sukėlus kiek 
finansų chorelio 
ir nuoširdžiai prašo 
suomenę skaitlingai 
ti į šią pramogą.

Drg. A. Klimas 
darnus 
šiai, trauktus lietuvių pramo
gose. Dalyvavimas šioje pra
mogoje yra svarbu. Viena, 
tai savo atsilankymu prisidė
site prie mergaičių užsibrėžto 
darbo, o antra, tai bus proga 
kai kuriems matyti savo at
vaizdą judamuose paveiksluo
se.

Minėta pramoga įvyks penk
tadienį, sausio 27-ta diena, 
Lietuvių Svetainėje, 315 Clin
ton St. Pradžia 7 :30 vai. va
kare. Įžanga 25c ypatai. Ir 
už tą patį tikietą gausite už
kandžių, • Dr. Kaškiaučiaus 
pripažintų geru maistu, kaip 
tai, silkės su keptomis bulvė
mis. Taipgi bus ir muzika, 
mylintieji šokti turės progos 
pasišokti.

Širdingai užprašome visus 
atsilankyti.

LLD 20 Kuopos 
Moterų Skyrius.

palaikymui, 
vietos vi- 
atsilanky-

paveikslus,
rodys j vi
dau ginu -

Lawrence, Mass

gių atnešė užkandžių ir visos 
buvo užganėdintos su skanė
siais ir gražiu draugiškumu. 
Kitas susirinkimas bus vasa
rio 2-rą.

Smagu ir linksma buvo žiū
rėti į tokį skaitlingą atsilanky
mą į Lawrence’o šelpimo Fon
do posėdį, kuris įvyko sau
sio 14. yęDar nėra nei metų 
šiam tvariniui, bet rodosi, kad 
žmonės gerai atbudę Lietuvos 
klausimu ir domisi fondo au
gimu.

Pilna atskaita buvo išduota 
“Bulvių ir Silkių Parengi- 

kupis atnešė gryno pelno
iš 
m o, 
$32.47. : 
daug. Reikia kreditą duoti 
gaspadinėms ir gaspadoriams, 
kad galėjo patenkinti visus 
svečius su kuo skaniausiais 
valgiais ir prižiūrėjimu.

Rengiamos prakalbos sau
sio 29, 2:00 vai. po pietų, 
L. U. K. Svetainėje, jau ge
rai sutvarkytos. Visi Lawren-

Lietuvių Moterų Piliečių 
Kliubo narės turėjo didelį ūpą 
pereitame susirinkime, kuris 
buvo laikomas sausio 5-tą d. 
Nutarta rengtis prie dviejų 
darbų: pirmas, vaidinti veika
lą; antras, rengti “Penny So
cial.” Rodėsi, kad visos drau
gės turėjo daug energijos pra
dedant naujus metus, nes ir 
senesnės narės prižadėjo imti 
rolę mokytis, jei katrai būtų 
reikalinga. Komisijon gauti 
veikalą išrinktos V. Kazlaus
kienė ir A. Markevičiūtė.

Dar kliubietės niekados ne
turėjo “Penny Social” ir daug 
nežinodamos, kaip tai daro
mas, labai domėjosi šiuo ren
gimu ir visos stengsis dova
noti ką nors šiai pramogai. Su 
šiuomi dalyku gerai apsipažinu- 
sios O. Ulozienė, R. čirienė ir 
V. Kazlauskienė, tad ir išrink
tos ruošimui.

Po 'mitingo vėl keletą drau- 
I

ce’o lietusiai profesionalai ap
siėmė kalbėti, taipgi bus “Lai
svės” red. ir literatas D. M. 
Šolomskas iš Brooklyn, N. 
Y., ir S. Michelsonas, “Kelei
vio” redaktorius iš Bostono. 
Muzikos programą išpildys Vy
rų Grupė, po vadovyste J. 
Tamulionio, iš Nashua, N. II.; 
seserys Černiauskaitės, O. Kir- 
meliutė ir K. Valungevičius, ir 
Lietuvių Moterų Piliečių Kliu
bo “Glee Club,” kurios bus 
tinkamai pasipuošusios lietu
viškais kostiumais.

Komitetas deda visas pa
stangas, kad šios prakalbos 
būt reikšmingos, kad Lawren- 
ce’o lietuviai būt užganėdinti 
susipažindami geriau su Lie
tuvos dabartine padėtimi ir 
fondtf) veikimu, kad galėtų nu
skriaustai savo šaliai padėti fi
nansiniai.

Tad visų Lawrence’o lietu
vių turėtų būt priderystė pa
skirti sausio 29-tą cHeną, 2-rą 
vai. po pietų, Lietuvos reika
lams. Ateinantis fondo susi
rinkimas bus subatoj, vasario 
4, 4:00 vai. po pietų.

A. Markevičiūte.

Toledano Ragina USA Pra
leist Ginklus Ispanijai

Mexico City. — Lotynų
Žmonių nebuvo per- Į Amerikos Darbininkų Kon-

federacijos pirmininkas V. 
L. Toledano pasiuntė tele
gramą Jungtinių Valstijų 
kongresui, ragindamas leist 
Ispanijos respublikai pirk
tis karo reikmenų iš Jungt. 
Valstijų, idant “barbariš
kas fašizmas nelaimėtu

So. Boston, Mass. naudai nacionalio liet, moterų 
suvažiavimo ir kviesti visas 
Bostono moterų organizacijas, 
kurios priklauso Moterų Są
ryšyje, prisidėti ir padaryti 
vieną didelį parengimą.

Paramai jaunuolių žurnalo 
surengti 
prisidėti

Iš LLD 2 Kuopos Moterų Susi
rinkimo Sausio 19 d.

J šį susirinkimą narių atsi
lankė vidutiniai.

Rankų išdirbinių pamoka, 
įvykusi prieš susirinkimą, pa
vyko gerai. Draugės atsinešė 
labai puikių “sampalų”, kurie 
sužavėjo ir draugus vyrus. 
Bet mūsų draugai ir čia neno
ri moterims užsileisti. Drg. 
Stukas atsinešė labai puikų 
savo paties rankomis išdirbtą 
šaliką ir sako: “Pažiūrėkit, 
sesės, ir mes, vyrai, mokame 
dailiadarbių. Jeigu netikit 
man, tai parodysiu, kaip pa
daryti.” Atrodo, kad ir vyrai 
rengiasi dalyvauti nacionalio 
moterų suvažiavimo rankų 
darbo parodoj. Todėl mes, 
moterys, turime apsižiūrėti ir 
rengtis iš kalno, kad draugai 
vyrai mus nepralenktų.

Mūsų profesionalė siuvinė- 
1 toja, d. M. Piešinienė, ir to
liau vadovaus mūsų rankų iš
dirbinių mokyklai.

Dr-gė C. Jankevičienė išda
vė raportą iš atsibuvusio N. A. 
Liet. Moterų Sąryšio suvažia-

i vimo. Nors dar ne viskas bu-1 
vo galutinai suskaitliuota, bet į 
manome, kad nuo atsibuvusių 
tą dieną parengimų liks pelno.

Išduotas raportas leidimo 
“turkės” paramai d. Gaspa
ro, kovojusio Ispanijoj už de- riausias. 
mokratiją. Laimėtoja buvo d. komandierius, tapo išrink- 
V. Kvietkauskienė, kuri visus tas pirmininku ----------
$3 paaukavo minėtam tikslui. Žmonių Tarybos.

“Voice” nutarėm 
pramogą ir kviesti 
LDS jaunuolių kuopą.

Apvaikščiojant tarptautinę 
Moterų Dieną, kovo 8-tą, nu
tarėm tą mėnesį turėti bent 
kelis parengimus. Iš jų vienu 
bus rankų išdirbinių paroda, 
kuri įvyks 12 d. kovo.

Išrinkom O. Kvietkauskie- 
nę ir B. Chuberkienę atsto
vauti mūsų kuopą Amerikos 
Lietuvių Kongrese.

Nutarėm surengti draugiš
ką ir linksmą parengimėlį su 
muzikale programa sausio 29 
d., 7 vai. vakaro, 376 Broad
way.

Gavom vieną naują narę į 
savo kuopą. Taipgi mūsų kuo
pa rimtai rengiasi prie Liet. 
Literatūros Draugijos vajaus. 
Visos draugės pasižadėjo 
dirbti, kad padvigubinus savo 
kuopą ir galėjus turėti didelę 
atstovybę nacionaliam liet, 
moterų suvažiavime šį rudenį, 
Brooklyn, N. Y.

Sekantis susirinkimas įvyks 
! vasario 16 d. Kor-tė.

Chungking, Chinija. — 
Gen. Chiang Kai-shek, vy- 

armijų

pirmininku Politinės

Taigi, viso pelno pasidarė 
$16.

Nutarėm surengti pramogą
“Gaukite “Laisvei” Naujų 

Skaityto Tu.

S50SO ‘LAISVES’ BAZARAS S50Q0i

Didysis Išpardavimas Brangių Daiktų už Pigiai
Dienraščio ‘‘Laisvės” Bazare $5,000 vertės daiktų bus parduota visai žemom 

kainom už pusdykiai. Naudokitės Proga!

Bavaras bias Wr Ifi, 12 ir 13 Vas.-Feb
Kiekvieną vakarą šokiai. Penkių kavalkų orkestrą

Penktadienį 
Vasario-Feb.

šeštadienį 
Vasario-Feb.

Sekmadienį 
Vasario-Feb.

Pirmadienį 
Vasario-Feb.

10

12

13

Bus duodama 1939 metų grąžus kalendoriai dovanai. Didelis išpar- 
I davimas visokių maisto produktų visai pigiai. Bus muzikalė pro- 
j grama, dainuos Sietyno Choras iš Newarko ir A. Velička su P. Gra- 
į bausku duos duetų. Šokiai prasidės 7 valandą vakaro.

f Programoje dalyvauja Bangos Choras iš Elizabeth, N. J., vadovybėj
I Aldonos Klimaites, ir Brooklyn© mišrus oktetas ‘ Ensemble, ’ vad.

B. Šalinaitės. Išleidimas brangių daiktų, bei proga kiekvienam iš- 
bandyti savo laimę. Šokiai prasidės 6-tą valandą vakaro.

Pi’ogramoje dalyvaus Merginų Oktetas iš Philadelphia, Pa., vado
vaujant Nellie Statkevičiūtei; Pirmyn Choras,, vadovaujamas Geo. 
Kazakevičiaus. Dieną, nuo 1 iki 6 vai., vaikam dovanos skiriama. 
Šokiai 6-ta valanda vakare, v

Bus duodamos tokios dovanos, kuriomis džiaugsis kiekvienas. Pro
gramoje dalyvauja Aido Choras, vad. A. Žilinskaitės, ir A. Viš- 
niauskas iš Bayonne. Vaikam bazaras nuo 1 iki 6 vai. dieną. Šokiai 
nuo 6-tos valandos vakare. Visuotinas išpardavimas daiktą.

Įžanga
Tiktai

Įžanga 
Tiktai

Įžanga
Tiktai

Įžanga
Tiktai

10c

20c

20c

15c

BROOKLYN CENTRAL PALACE
16-18 Manhattan Avė. (vienas Blokas nuo Broadway) Brooklyn, N. Y(Vienas Blokas nuo Broadway)
Važiuojant Jamaica “L.” reikia išlipti ant Lorimer St. stoties. Važiuodami automobiliais iš New Jersey, va
žiuokite per Williamsburgh tilta ir važiuokit Broadway ikj Manhattan Avė. Nuo tilto iki Manhattan Avenue 
yra apie 12 blokų. 1 «

Bus Patarnaujama Geriausiais Valgiais ir Gėrimais
” bazaras kiekvienam reiškia: proga išbandyti laimę; proga pigiai nusipirktiDienraščio “Laisvės ______ ______ . u v _

gerų daiktų; proga gauti dovanų.; proga išgirsti gerą programą, pasišokti, pasimatyti su daug, 
žmonių ir pasivaišinti gerais valgiais ir gėrimais.
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izabeth, N. J.
Elizabethiečių Žiniai

Ateinantį sekmadienį, sau
sio 29 diena, mūsų mieste 
įvyks Lietuviu 'Meno Sąjungos 
Ill-čio Apskričio metine kon-

A. Višniauskas, baritonas 

ferencija, kurioje mūsų meni
ninkai darys peržvalgą savo 
vienu metu veiklos ir nuties 
planus tolimesniam darbui.

Esu painformuotas, kad 
konferencijos metu, apart or
ganizacinių reikalų svarsty
mo, bus ir bendrai visiems 
įdomių dalykų. Bus duota įdo
mi paskaita apie klasiškos li
teratūros milžiną Šekspyrą, iv 
bus graži koncertinė progra
ma. Apie Šekspyrą duos pa
skaitą žymus publicistas V. 
Tauras. Programos pildyme 
dalyvaus vietos choras Banga, 
Brooklyno choras Aidas, 
Great Necko choras Pirmyn 
ir Newarko Sietynas. Apart 
chorų, dainuos solo Antanas 
Višniauskas, baritonas, ir Al
dona Klimaitė, koloratūro so
pranas.

I konferenciją yra kviečia
mi ir pašaliečiai pasiklausyti 
konferencijos svarstomų daly
kų, išgirsti įdomios paskaitos 
ir gražios koncertinės progra
mos. Pradžia 10 vai. ryte.! 
Vieta—L. D. P. Kliubo sve-1 
tainėj, 408 Court St., Eliza
beth, N. J. Įžanga nemoka
ma.

Mano supratimu, mes, eliza- 
bethieciai, turėtume dalyvauti 
kuoskaitlingiausiai. N.

ėjo, tai daugiau nesugrįžo. Už 
apie 5-kių dienų rado baisiau
sia sumuštą, supjaustytą, įdė
tą į maišą ir įmestą į upelį 
po tiltu už apie 17-kos mylių 
nuo miesto.

Sausio 15-tą dieną čia buvo 
suvaidintas veikalas “Bosie- 
nė.” Vaidinimas pusėtinai 
pavyko, žmonių buvo susirin
kę nemažai. Todėl ir orga
nizacijoms liko finansines pa- 

! ramos bėgamiesiems reika
lams. 

—o—
Sausio 29-tą dieną čia bus 

labai didelis masinis susirin
kimas Lenino mirties paminė
jimui ir sykiu protestui prieš 
karą, fašizmą ir už WPA 
darbus, už darbininkams ap- 
draudą, ir kitokiais svarbiais 
reikalais. Kalbės plačiai ži
nomas geras kalbėtojas I. Am- 
ter ir kiti. Bus suvaidinta labaį 
įdomus veikalas sugabių vai- 
dylų iš “The Philadelphia 
New Theater.” Pradžia 7:30 
vai. vakare. Mitingas bus di
džiulėj Armory svetainėj, ant 
So. Main St.
‘ Vietos ir apielinkės lietuviai, 
masiniai dalyvaukite.

Lietuvių parti j iečių veiki
mas nekoks. Mums paskirtą 
kvotą sukelt pinigų dėl “Daily 
Workerio” sunkiai šukelėm. 
Yra ir kitokių svarbių darbų 
atlikt, bet mūsų draugai nie
kaip negali išsijudint prie ge
resnio veikfmo ir tiek.

Draugai, nelaukim, kad bū
tumėm raginami per laikraštį 
prie savo darbo. J. T.

Waterbury, Conn.
Vytauto Zablacko, kovoto

jo už demokratiją Ispanijoj, 
prakalbos įvyko sausio 18 d. 
žmonių prisirinko apie 150. 
Nebuvo tikėtasi, kad bus tiek 
žmonių, nes paprastai dirba
mos dienos vakarais visuomet 
silpnai prisirinkdavo. Lietu
viai atjaučia kovas ir kovoto
jus už žmonijos gerovę.

Buvo rinktos aukos sugrį- 
žusiems iš Ispanijos kovoto
jams ir padengimui lėšų. Var
dai užrašyti aukavusių ne ma
žiau 50c. Aukavo sekančiai:

Po dolerį, B. Ruba, B. Mar- 
cinonis, J. Kudlinskas, Ig. 
Kazlauskas ir L. Žemaitienė; 
po 50c, K. Sinkevičius, J. Ta
mošaitis, K. Garbauskas, J. 
Petrauskas, P. Bokas, A. Ro
gers, K. Kučiauskas, St. Ki- 
dulas, P. Kavolis, A. Maci
jauskas, J. įSvinkūnas, V. 
Krasnitskas, Kl. Yenkeliūnie- 
nė. Viso su smulkiom $21.08.

$12 priduota drg. Vytautui 
Zablackui dėl persiuntimo 
Lincolno Bataliono įstaigai ir 
$9.08 išlaidom. Visiems au
kavusiems varde Abraham 
Lincoln Bataliono organizaci
jos tariame ačiū.

Prakalbų Surengimo 
Komisija.

LAIŠKI

Klaidos Atitaisymas
Gerbiamoji “Laisvės” Re

dakcija: Malonėkite pataisy
ti įsiskverbusią klaidą mano 
rašte apie kun. V. Matulaitį.

Buvo pasakyta: “Perkraus- 
tėm ir ‘Garso A. L.’ spaustu
vę su redaktorium J. Montvi- 
du.” Turi būti su J. Mont
vila. Nes Jonas Montvila bu
vo gimnazistas iš 6-7 klasės ir 
mokėjo tuolaikinę lietuvišką 
rašybą. Bet prie “žvaigždės” 
nesusitaikė dirbti. Pradėjus 
leisti “Kataliką” Chicago j, 
ten nuvažiavo už redaktorių, 
ir neilgai dirbo, mirė Chica
goj. J. Ramanauskas.

tyje.” Taipgi bus užšibriežta veiki
mo planas šioms metams. Prašome 
visų skaitlingai dalyvauti. — J. Ovc- 
raitis, Skyriaus Sekretorius.

(20-21)

NEW HAVEN, CONN.
Trečiadienį, sausio 25 d., 8 v. v. 

Komunistų Partija rengia Lenino 
mirties apvaikščiojimą. įvyks Con
vention Hali, 270 Croun St. Kalbės 
Mother Bloor ir J. Wofsy, Conn, 
valstijos K. P. Sekretorius. Taipgi 
bus rodoma svarbi Sovietų filmą, 
“Lenin in October.” — Kviečiame 
visus dalyvauti. — Kom.
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Penkias puslapis

1939 Mėty Kalendoriai
Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai
Dydžio 15 colių pločio ir 20 colių ilgio, su lietuviškais 

kalendoriais, arba su amerikoniškais. Šventės 
raudonai atžymėtos. Kaina 20c. kiekvienas

Pittsburgh, Pa.

Wilkes Barre, Pa.
Visko po Biskį iš Mūsų Miesto

Šiuomi laiku šioje apielin- 
kėje labai daug darbininkų 
paleido iš WPA darbų, kaip 
vyrų, taip ir moterų, kurios 
dirbo siuvimo prodžektuose. 
Bet moterys šį sykį pasirodė 
kovingesnėmis už vyrus. Jos 
jau pikietuoja WPA raštinę, 
reikalaudamos savo darbų at
gal.

—o—
Laikraštininkų streikas dar 

nesibaigė. “Sunday Independ
ent” susitaikė ir darbininkai 
pradėjo darbą, ši įstaiga su
tiko su visais Gildijos, reika
lavimais. O “Record-Tjmes- 
Leader” ir “Evening News” 
dar vis nepasiduoda. Bet yra 
viltis, kad stręikieriai laimės.

—o—
Kasyklos dieną kitą dirba 

daugiau, kada oras šaltesnis. 
Darbininkai linksmesni, žino
dami, kad’ laike mokesties 
gaus kokią penkinę arba dvi 
daugiau.

Mūsų mieste ir apielinkėj 
daug visokių blogų darbų at
liekama — plėšimų, automo
bilių vogimų ir kitokių blogy
bių. O daugiausia tokiais dar
bais atsižymi jaunimas.

Helen Martin nužudymas 
dar vis neišaiškintas. Tikro 
žmogžudžio nepagavo, arba 
nenori pagauti.

Ta 19-kos metų mergina 
buvo šaukiama į raštinę per 
telefoną, kad gaus darbą, ir 
jai buvo sakoma, kad ant 
greitųjų ateitų į tam tikrą vie
tą, “iš kur tave nuveš į tą 
kraštinę.” Bet kaip mergaitė iš

Svarbus Pranešimas—Antanas 
Bimba Kalbės

Bus puiki prakalba ir vaka
rienė, įvyks 29 d. sausio, 1939 
m., 142 Orr St., Lietuvių Mo
kslo Draugijos name, 2 vai. 
po pietų. Rengia KP Lietu
vių Skyrius, Pitsburgh, Pa.

Šiame parengime kalbėto- 
jas bus Antanas Bimba, “Lais
vės” redaktorius, vienas iš ge
riausių kalbėtojų; jisai aiš
kins, kodėl dabartinė Lietuvos 
valdžia taip be jokio pasiprie
šinimo užleidžia tyronui Hit
leriui Lietuvos kraštą Klaipė
dą.

Prakalbos bus labai įdomios 
dabartiniu laiku. Malonėkite 
dalyvauti visi be skirtumo, ko
kio įsitikinimo esame, todėl, 
kad turėsime pilną laisvę kal
bėtoją kritikuoti arba klausi
mus duoti, ir diskusijas lai
kyti.

Po prakalbų bus puiki va
karienė, po vakarienės šokiai 
ir kiti pasilinksminimai.

Reporteris.

Chinai Atmušė Japonus ir 
' Atkariavo Tris Miestus

Shanghai, Chinija. —Chi
nai atėmė iš japonų Fuy- 
ang ir Yuhang miestus, 
piet-vakarinėje Chin ijoje, 
ir Changchingą, šiaurinėje 
Chekiang provincijoje.

Trijose atskirose vietose 
pietinėje Chinijoje chinai 
smarkiai atmušė japonus 
atgal.

Liaudiečiai Traukiasi į 
Naujas Pozicijas

Barcelona, Ispanija.—Vi
same Katalonijos fronte 
respublikos k a r i u o m enė 
traukiasi į naujas pozicijas. 
Pasitraukimas esąs neiš
vengiamas todėl, kad fašis
tai dideliais daugiais stam
biųjų kanuolių naikino lig
šiolinę respublikiečių liniją.

Pasitraukus į kalnų pozi
cijas, respublikiečiai geriau 
galėsią laikytis prieš šim
tus fašistų kanuolių ir or
laivių.

Philadelphia, Pa.

Dėkavoja už Dovaną
Draugė K. čekanauskienė 

labai nuoširdžiai dėkavoja 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
149 kuopai už dovaną, jai 
įteiktą sergant.

Draugė čekanauskienė bu
vo nukritus nuo laiptų ir susi
laužė ranką. Buvo nuvežta li
goninėn. Dabar randasi na
mie po num. 2314 Margaret 
St. Malonėkite aplankyti ser
gančią draugę. E. M.

Sunkiai 'Susirgo E. Mačienė
Draugė Elizabeth Mačienė 

išgabenta į St. Joseph IIos- 
pitalį, 19th St. ir Girard Ave., 
Philadelphijoj. Jai bus pada
ryta operacija. Lankymo die
nos ir valandos: antradieniais, 
ketvirtadieniais, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 2 iki 4 
vai. po pietų.

Draugai ir draugės! Kam 
pavėlina laikas, aplankykite 
sergančią draugę.

Pranešėjas.

Skelbia Visuotiną Trokininky 
Streiką Michigane

Detroit, Mich. — Praeitą 
savaitę apskrities ' teismas 
išdavė įsakymą alaus išve
žioto jams septynių didelių 
bravorų atsimest nuo Ame
rikos Darbo Federacijos 
Vežikų Unijos ir prisidėt 
prie Bravorų Darbininkų 
Unijos, taipgi federacinės 
organizacijos. Bet Vežikų 
Unijos vadai atmetė teismo 
įsakymą ir paskelbė visuo
tiną savo trokininkų strei
ką Mich. valstijoj šį pirma
dienį. Skaičiuojama, kad 
streike dalyvausią iki 20,- 
000 trokų vežikų. \

Valstijos ir miestų valdi
ninkai grąsina kriušinti 
streiką, jeigu jis stabdys 
pieno ir kitų maisto daiktų 
išvežiojimą.

Susikirtimuose jau keli 
asmenys sužeisti ir keli 
areštuoti.

Mexico City. — Meksikos 
valdžia yra davus leidimą 
atvažiuot apsigyvent ke
liem šimtam tarptautinių 
liuosnorių iš Ispanijos res
publikos, kurie negali grįžt 
į savąsias šalis, kaip kad 
vokiečiai, italai ir kt.

• Bet vadinamas “demo
kratinis frontas” grūmo
damas reikalauja, kad val
džia atšauktu tą leidimą. 
Generolas Roman Iturbe, to 
fronto galva, grąsina: “Mes 
neleisime jiem įžengi į Mek
siką, net jeigu turėsime dėl 
to panaudot prievartą” 
(pa v., šaudyt).

Tas “demokratinis” fron
tas yra politinė partija, 
veikianti prieš Meksikos 
valdišką Revoliucinę parti
ją

SUDEGĖ TRYS 
KŪDIKIAI

Northampton, Mass. — 
Palei Burt’s Pit kelią, C. 
Snape’ų namuose per gais
rą sudegė dvi mergaitės ir 
berniukas nuo 1 iki 4 metų 
amžiaus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEW JERSEY

Amerikos Lietuvių Kongreso 
N. J. Valstijos Skyriaus
Visuotina Konferencija

Visos organizacijos šaukiamos j 
ALK, N. J. Apskričio visuotiną kon
ferenciją, kuri įvyks 5 d. vasario, 1 
vai. po pietų, Lietuvių salėj, 180 
New York Ave., Newark, N. J. 
Siųsdami savo atstovus, išrašykite 
jiems mandatus, pažymėdami kiek 
draugija bei kuopa turi narių ir 
kiek prisiunčia atstovų. Atstovų 
skaičius nerubežiuojamas, juo dau
giau, tuo geriau. ALK, N. J. Apskr. 
Sekr. Jamison. (20-21)

DETROIT, MICH.
Am. Lietuvių Kongreso (Detroit 

Skyriaus) atstovų atydai. Šiuomi 
pranešam, kad minėto skyriaus me
tinė konferencija įvyks sausio 28 d., 
7:30 v. v. Lietuvių Svetainėj. Minė
ta konferencija yrą svarbi tuomi, 
kad bus renkama Skyriaus valdyba 
1939 m., taipgi bus renkama reika
lingos komisijos, darbininkai paren
gimui, kuris įvyks vasario 12 d., bus 
perstatyta komedija “Amerika Pir

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro repeticijos įvyks 

ketvirtadienį, 26 d. sausio, Šv. Jur
gio Svetainėj, 180 New York Ave
nue. Prašome visų narių dalyvauti 
laiku. — Choro Raštininkas, P. Cas
per. (20-21)

ROCHESTER, N. Y.
Draugiška vakarienė, “Laisvės’’ ir 

“Vilnies” skaitytojų. Įvyks penkta
dienį, vasario 3 d., Gcdcmino Sve
tainėj. Kaip 6 v. v. Nustatytos įžan
gos nebus. Kviečiamo visus skaity
tojus ir jų šeimas. — Komisija.

’ (19-20)

NEW BRITAIN, CONN.
“Lenin in October” ir Močiutė 

Bloor kalbės. Kiekvienas lietuvis tu
ri ateit nevien pasigrožėt Sovietų 
judžiu “Lenin in October” bet ir iš
girst kalbant Močiutę Bloor tą ne- 
nuilstančią veikėją; 77 m. senuke, 
kuri nė dienos nepraleidžia nepa- 
šventus darbo žmonijos gerovei. Ju- 
džiai ir Lenino mirties paminėjimo 
masinis susirinkimas įvyks 25 d. 
sausio*. Realto Hall, Broad St., 7:30 
V. v. — Korcsp. (19-21)
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Chungking, Chinija. — 
Politiniai Chinijos vadai 
tikisi, kad (gal) Jungtinės 
Valstijos sustabdys karo 
reikmenų p a r d a v inėjimą 
Japonijai.

Kiekvienas miestas -»• 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisves” naudai.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- i 
tuviu, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway j, 
ir Stone Avė., tarpe Eastern L’ark-y 
way ir Chauncey stočių BMT Line '

BROOKLYN, N. Y. I 
Tek: Glenmore 5-6H1

Telephone: EVergrecn 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių;’ parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

n------------------------------
Dr. Herman Mendlowitz

33 Metai Praktikos
522 Bedford Avenue 

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

x OFISO VALANDOS 
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vale.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

mmmmiwwhwmimiwwwiiwiwi

FRANK DOMIKAITIS
•1

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara-Nuo Anksti Ryto iki Vielai Vakaro

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

LTmirm:w w w w w w w w w w w w w w w ww
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I Telefonas: Humboldt 2-7964 į

I DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

" 530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. |
" NEWARK, N. J. 1
I ■ 1 •

[ VALANDOS: 2—4 ir 6—8. ' K
,, Nėra valandų sekmadieniais. - į

' , ... ■ I
•F — nu—— imi—nu—nu—imi—im—m—uu—uu —— un—imi—uu —- uu—iui—nu—uit — im—utį — nu—m —— nu—ne—na —— us—a

vaizdų ar figūrų.

kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu-

Jei užsakymus reikia siųsti į kitus miestus, tai kaina 
25c. Jei vienas asmuo perka daugiau kaip vieną, tai 
po 20c kiekvienas ir kitur siunčiant.

Taipgi turime paveikslų ir su Lietuvos vėliava, Pro
gresas ir Perteklius-Prosperity.

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

Ant lietuviškų kalendorių
vos valstybines šventės, mėnesių ir dienų užvadinimai 
lietuvių kalboje.

Siųsdami užsakymus kartu prisiųskite ir mokestį. 
Jei smulki suma, galite prisiųsti U. S. pašto ženkleliais 
(stampomis) 5c ar 10c vertės.

Siųskite sieninius kalendorius į Lietuvą. Jūsų gi
minės labai įvertins dovaną, nes Lietuvoje nėra ma
dos, kad biznieriai duotų sieninius kalendorius, kaip 
juos duoda Amerikoje.

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
wwwww WWW WW WWW WWW Wwi

[steigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 •

ROBERT LIPTON :
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •

701 GRAND ST., arti Graliapi Ave. BROOKLYN •

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS •

Graduation Rings (gryno aukso žiedai) - - - $3.50 ;
Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo - - • $2’*^^ 
Kryžiukai ir lakotai su ienciiigiukais nuo - - - $1.50
Waterman Fontaninčs Plunksnos ir Paišeliai nuo $1.50

Už mažus rankpinigius duodame ant tokių išmokėjimų, • 
kokius jūs patys pasirenkate •

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

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin 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.

Siuhčlame duėną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijai apie svori ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Clement Vokietaitis
Office Phone 

EVergreen 8-1090
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

Kliaučiai Raginami Dalyvau! 
Savo Skyriaus Susirinkime 

Šį Vakarą, Sausio 25 d.

Bazaro Žinios

Lietuvių Amalgameitų 54-to 
Skyriaus valdyba 
spaudoj, kad skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks šį trečia
dienį, sausio 25-tą, 7:30 va
karo, Liet. Amer. Pil. Kliubo 
salėj, 280 Union Avė., Brook
lyne.

Kriaučių, kaipo 
organizacijos, visi 
mai yra svarbūs ir 
kia visiems lankyt, 
tiniai susirinkimai 
biausi, nes juose 
daugelis svarbiausių skyriaus 
veiksnių, kurių prisilaikoma 
per ištisus metus. Todėl kiek
vieno susidomėjusio savo, kai
po amatininko, reikalais, taip 
pat ir darbininkišku judėjimu 
abelnai, yra pareiga dalyvau
ti susirinkimuose, panaudot 
nario teises, kad skyrius vi
suomet stovėtų sargyboj dar
bininkų reikalų ir progreso.

S. K.

pranešė

a m at i n ės 
susirinki- 
juos rei- 
Bet me- 

yra svar- 
n u statoma

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 185-ta kuopa, East New 
York, paaukojo $5 “Laisvės” 
bazarui.

A. Matulis iš Jersey City 
atsiuntė dd. suaukotų $7.50 
nupirkimui bazarui reikalingų 
daiktų. Vardai aukojusių 
tilps k o ros p o n d en c i j o, j 
miesto.

Dėkingi visiems 
siems.

“Laisvės” bazaras 
i vasario 10, 11, 12 ir
nomis, Brook lyno Central Pa
lace, 16 Manhattan Avė. Pra
šome visus “Laisvės” drau
gus, kurio išgalėsite apdova
not bažarą, tai padaryt prie 
pirmos progos, kad mes galė
tume iš anksto žinot, ką turi
me, ko trūksta.

Bazaro Komisija.

Richmond Hill LDS Jaunimas 
Smarkiai Rengiasi Prie 

Metinio Baliaus

Numeris 13-tas—Kas?

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.
Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y<

J i)

auk o j ti-

13 die-

D. Tellmaų, 47 m., rastas 
pasikoręs užpakalyj cigarui 

1 krautuves, 70 1 — 7th Avė. 
Raštelyj pažymi, kad biznjški 
rūpesčiai esą priežastimi.

LDS 
Hill

Tai bene bus didžiausias 
parengimas per visus me- 
Svarbu visiems dalyvau- 

pasimatyti su jaunuoliais

Ateinantį šeštadienį, 
jaunimas iš Richmond 
ruošia savo trečia metini ba
lių. 
LDS 
tus. 
ti ir
ir suaugusiais iš šios koloni
jos, nes labai retai Richmond- 
hilliečiai terengia pramogas.

Jaunuolių parengimas įvyks 
Casino Ballroome, 114th St. ir

Ar Žinote?
Kad šį ketvirtadienį, sausio 

26-tos vakare, Pil. Kliubo sa
lėje, Liet. Kom. Kuopa ren
gia prakalbas aiškint, dėlko 
lietuviški trockistai pabėgo iš 
Am. Lietuvių Kongreso, taip
gi apie Amerikos reakcionie
rių bandymus sunaikinti pre
zidento Roosevelto programą. 
Rengkitės patys, praneškite 
apie tai kitiems.

Kalbės A. Bimba ir S. Sas- 
na. Rengėjai.

Serga-Sveiksta

“Sunday Worker” Sutiktas 
Entuziastiškai

šeštadienio vakarą, sausio 
21-mą, išėjo iš spaudos pirma 
laida padidinto “Sunday Wor- 
kerio,” angliško darbininkų 
savaitraščio. Išleista laikraš- 
tinėjo formoj, tik žurnalistinė 
jo dalis likusi tabloidinė.

Prieš laikraščiui išeinant, 
Darbininkų Mokykloj, 35 E. 
12th St., jau laukė 300 Komu
nistų Partijos narių, pasirįžu- 
sių greičiausiai perduot laik
raštį masėms newyorkiečių. 
Tą vakarą 14,000 išparduota 
važinėjantiems subvėmis. Virš 
40,000 išnešė partiečiai 
madienį. 
praneša 
parduota 
kada.

Darbininkų ūpas pakilęs. 
“Sunday Worker” raštinėj 
gaunama šimtai sveikinimų su 
išleidimu padidinto laikraščio, 
kuris galės sėkmingiau pra- 
vest gynimą darbo žmonių 
reikalų, taikos ir demokrati
jos. E.

Ant standų, 
administracija, 
daugiau, negu

sek- 
kaip 
irgi 

bent

x Drg. Petras Vaznis, žinomos 
LDS Centro darbininkės ir 
darbuotojos Annos Vaznytes 
(Wagnis) tėvas, sveikatai pa
blogėjus, išvežtas ligonbutin. 
Anna ir jos sesutes susirūpi
nusios. Labiausia neramios 
tuomi, kad nei aplankyti ne
gali. Mat, uždrausta ir joms 
išeit iš namų iki praeis kva- 
rantinos laikas.

—o—
P. Buknys, “Laisvės” gaspa- 

dorius. šią savaitę sugrįžo 
darban.

—o—
M. Jakštys po operacijos 

sveiksta. šeima tikisi, kad 
galop savaitės galėsiąs sugrįžt 
iš ligoninės namo.

— o—
A. Balčiūnas, “Varpo” ke

pyklos savininkas, taipgi ligos 
krizį praėjęs, sveiksta.

—o—
Juozas Sakalauskas, iš Is

panijos sugrįžęs kovotojas, 
pirmadienį pasidavė dar vie
nai operacijai dėl kare 
žeistos rankos.

—o—
Crown Heights ligoninėj 

beguli Albinas Ragauskas,
gi kovose sužeistas jaunas 
draugas. Greta jo guli kita
tautis jaunuolis veteranas 
Gordon Whitney. Juos nuolat 
lanko draugai Adams, d. Bim
ba ir kiti draugai. Ligoniai 
labai džiaugiasi sulaukę lan
kytojų, ypač jaunuolių. Eilė 
jaunų draugų aplankė sužeis
tus kovotojus. Būtų gražu, 
kad dar daugiau nueitų juos 
aplankyti, su jais susipažinti.

—o—
O. Depsienė dar vis serga nuo 
susižeidimo virš mėnuo atgal.

—o—
Jonas Puodžiūnas, daugeliui 

žinomas, kriaučius, sugrįžęs iš 
Kalifornijos, lovoj neguli, bot 
ir sveiku nesijaučia. Gydytojai į 
kol kas sako ligos priežasties, 
nerandą. Rep.

Nevins “Naktiniu Pelėdų” Or- v c
kestra gros visus amerikoniš
kus ir lietuviškus šokius, o 
prie to, kaip ir pirmesniuose 
Richmond Hill LDS jaunimo 
baliuose, bus įvairių pamargi- 
nimų, kas patenkins visą pu
bliką.

LDS jaunimo kuopa smar
kiai ruošiasi prie savo meti
nio baliaus. Pirmu' syk Brook
lyne lietuvių tarpe jaunuoliai 
naudoja gražias degtukų kny
gutes garsinimui. Jau daug 
lietuvių mate tuos degtukus ir 
visi kalba, kad tai naujoviškas 
būdas garsinti balių. žino
ma, ne tiktai garsinimai nau
joviški, bet taip pat ir balius 
turės daug naujų pamargini- 
mų, kurių Brooklyn© ir apy
linkės lietuviai 
tę.

Prašome visus 
gus įsitėmyti,
įvyksta ateinančio šeštadienio 
vakare, sausio 28 d.

Daugelis klausia, kaip rei
kia pasiekti svetainę iš Wil
liamsburg©. Reikia imti Ful
ton St. “ei” ir išlipti pasku
tinėj (Lefferts AVenue) sto- 
tyj, paskui eiti du blokus at
gal. Svetainė randasi prie pat 
Casino teatro. Tad nesunku 
surasti. Įžanga dėl tokio ba
liaus labai pigi: 49 centai. 
Bus taip pat užkandžių ir gė
rimu. Visi lietuviai kviečia- «■
m i dalyvauti. Komisija.

Aną dieną tūloj užeigoj, 
klausau, kalbasi su tūlu drau
gu Buivydas Ilgasis.

— Jos, Lietuvių Kongreso 
Skyrių Brooklyne suardysim. 
Ka tie 12 komunistėliu mums 
reiškia!—sako jis.

—Taigi, taigi. Pirma jų 
buvo 13-ka, o kai tave, ne
laimingąjį numerį 13-tą, išme
tė, tai pasiliko tik 12-ka. Bet 
kaip ten atsitiko, kad konfe
rencijoj jų buvo net 64 prieš 
jūsų 25-kis?—paklausė jo tas 
draugas.

Iš šalies besiklausę smagiai 
nusikvatojo, o Buivydas Ilga
sis, smarkiai pypkės dūmų pa
traukęs, giliai užsimąstė...

Prašome Nerengti
Lietuvių

kovo 12 d., L. A. Pil. Kliubo
Svetainėje

Liaudies Teatras

su-

te- 
ir-

dar nėra ma-

jaunimo drau- 
kad balius

280 Union Avė., 
Brooklyne, ruošia labai gražų 
sceniška - dramatiška vakarą 
pagerbimui pasauliniai žy
maus Maskvos meno teatro 
režisieriaus, velionio Konstan
tino Stanislavskio.

Vakaras bus su trumpa pre- 
lekcija apie Stanislavskį, su 
scenomis iš veikalų, kuriuos 
Stanislavskis režisieriavo. To
dėl prašome organizacijų ir 
pavienių asmenų nerengti pa
našių parengimų tą vakarą— 
kovo

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-717t

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GRILL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
, Savininkai!
411 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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.

Open Day and Night

RHEA
Managed by 4F

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

| ( Vapor Room,
\ 1 Room, Large

yV Artesian Water, Restaurant, Barber /\
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

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

Sun. all day and night

Sulaikė 2 Jaunuoles Plėšikes
Dvi jaunos merginos, truk

telėjusios degtinės, apsiginkla
vusios revolveriais, apiplėšu
sios vieną jas pavėžinusį mo
toristą prie Ocean Parkway ir 
Avenue Z, Brooklyne. Vėliau 
jos atėjo į Long Island Gelž- 
kelio stotį ir pašovė John O’
Neil, atsisakiusį pakelt rankas 
sulyg įsakymo. Išgirdęs šū
vius, policistas Watts atskubė
jo stotin su revolveriu rankoj 
ir paleido šūvius virš plėšikių 
galvų. Jos apalpo ir tapo su
laikytos. Savo vardų ir adre
sų jos nesakė policijai.

Vėliau sužinota, kad jos 
yra Mona Whitworth, 15-kos 
metų, ir Mary Primavera, 14 
m. Mergaitės uždarytos vai
kų prieglaudoj. Sulaikytas 
Marės tėvas už laikymą šau
tuvo, taipgi T. Cadoores ir jo 
bartenderis Clarence Vlasis, 
Beach 116th St., Rockaway, 
sulaikyti už pardavimą nepil
nametėms degtinės, kurios 
įtakoj jos papildė kriminališ- 
ką nusikaltimą.

MIRĖ
Francis Leap, 52 metų 

žiaus, 1722 Menehan Street 
Brooklyne, mirė sausio 23 d. 
Kings County ligoninėj, 
šarvotas namie, 
tas sausio 27-tą, 
pinėse. ,

Celia Hovick,
žiaus, 358 W. 48th St., New 
York City, mirė sausio 22. 
Kūnas nuvežtas į Nanticoke, 
Pa. Bus palaidota sausio 25.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

am-

Pa-
Bus palaido-
Šv. Jono ka-

31 metų am-

Aido Choro Veikla
Aido Choro narių ir rėmėjų 

skaitlingas susirinkimas įvyko 
20-tą sausio. Išrinkta šiems 
metams choro valdyba ir pada
ryta visa eile gerų nutarimų. 
Jeigu naujoji valdyba juos įgy
vendins, tai Aido Choras pa
taps skaitlingesnis ir stipresnis, 
negu kada nors pirmiau.

Nutarta vajus gauti naujų 
narių. Vajininkais būt — visi, 
tai yra gaut nors po vieną nau
ją draugą 
suaugusius, 
choro.

Nutarta 
Įvyks kovo 
Liet. Am. 
Union Avė.,

Iš komiteto raportų pasirodė, 
kad Aido Choras per metus tu
rėjo daugybę pakvietimų dai
nuot ne tik iš apylinkės, o ir iš 
kitų valstijų; ne tik lietuvių or
ganizacijoms, bet ir svetimtau
čių. Didžiumą jau išpildė. Bet 
dar yra visa eilė pasižadėjimų 
dainuot. Todėl ateinantį penk
tadienį visi būkite, kad tinka
mai prisirengt dainuot sekantį 
sekmadienį.

Aido Koresp. G. K.

ir stengtis įtraukt
pasitraukusius iš

rengt vakarienę.
(March) 11-tą, 

Pil. Kliube, 280 
Brooklyn, N. Y.

Mrs. Sarah E. Duffy, 33-21 
82nd St., Jackson Heights, 
prisaikinta miesto maršalu. 
Tai pirma moteris New Yorke 
užimanti tą vietą. Ceremonijos 
atlikta per majorą LaGuar- 
dią, Miesto Salėj.

SUSIRINKIMAI
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo me

tinis biznio skyriaus susirinkimas 
j vyks penktadieni, sausio 27 d., 280 
Union Avė., pradžia 8 vai. vakaro. 
Prašome narių dalyvauti. — Kom.

(20-21),

12.
LLT Komitetas.

V. Bovinas, Sekr.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moters arba merginos, 

kad prižiūr.ėtų 4 mėnesių kūdikį. 
Atlyginimas iki 825.00 j mėnesį. Ga
lima bile kada atsišaukti po sekamu 
antrašu: A. L., 262 So. 4th St., Apt. 
9, Brooklyn, N. Y. (20-22)

_pAJIEŠKOJIMAf ’
Senyvas žmogus jieško darbo, ar 

prie restauracijos — Bar & Grill, 
dženitorystės ar taip sau kokio dar
bo. Su atlyginimu galėsime susitarti. 
Malonėkite kreiptis pas Jonų Zales- 
kį, 174 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

(19-21)

PRANEŠIMAS
Mirus Barry P. Shalins 

(Šalinskui), jo laidotuvių 
įstaigą, graborystę, perima 
Pijus W. Šulinskas su lais- 
niuotu grab oriu m.

Laidotuvių Įstaiga yra 
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.
Po aukščiau paduotu ant

rašu yra puiki šermeninė- 
koplyčia. Kurie nenori šer
menis laikyti namuose, tai 
gali turėti šalinsko šerme
ninėje.

Šermenines parūpiname 
Williamsburghe ar bile da
lyje New Yorko ir Brookly- 
no apylinkėje.

Telephone Virginia 7-4499

Didžiausia Drabužiui Krautuve 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

January Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyry ir Jauny Vyry Paltų

OVEREATS
Visi $18 vertes dabar po .. • $12.50
Visi $22.50 vertes dabar po .... 16.50 
Visi $28.50 vertes dabar po ... 21.50

Bi kurie $35 iki $45 vertės puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 
Visi vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 

sulyg aukščiau nurodymo.

HENRY NARINS SONS
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsų dešimtį lengvų išmokėjimų planą.

Mateušas Simonavičius I
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

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

STREET426 SOUTH 5th
Blokas nuo Hewes elcveiterlo stoties

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-8886

NOTARY PUBLIC Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patampa
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

M
DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš 

priežasties slogos—šalčio

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

MPASįNORJH. 7^

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME

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

GRAND CHAIR CORP.
A. PETRAITIS

409 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
•

Mes išdirbame puikiausius virtuvėms rakandus (Kit
chen Sets), ir parduodame dirbtuvės kainomis. Mes 
taipgi atnaujiname miegamųjų kambarių, valgomųjų 
kambarių ir virtuvių rakandus taip, kad atrodo, kaip 
nauji. Pasiimam pataisymui ir pristatome pataisytus.

Tel. Evergreen 7-8451




