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Darbininkai Visų Salife 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik ' 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

KRISLAI
Merdėjimas ir 

pražydėjimas.
Realybė ir sapnai.
Blogi dalykai.
“L.” jaunimo skyrius.

Rašo St. Jasilionis.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Gyvename kapitalizmo mer
dėjimo ir socializmo pražydė- 
jimo gadynę. Kapitalizmo 
merdėjimą matome tame, jog 
didelė gyventojų dalis bad- 
miriauja ir sala, o maistas ir 
kiti gyvenimo reikmenys dide
liu kiekiu naikinama, idant 
palaikius augštas reikmenų 
kainas. Technika išvystyta 
augščiausiame laipsny, o be
darbių lūšnelėse uždarinėja
ma elektros šviesa. Ištobulin
ta geriausi namų šildytuvai, o 
bedarbis neturi kuom šildytis. 
Tobuliausiomis mašinomis dir
bama avalynė, o bedarbis pri
mityviu būdu loposi sukliurusį 
batą. Bedarbis jieškosi maisto 
išmatų statinėse. . .

Gi santvarkoj, kur vystosi
socializmo pražydėjimas (So-1 priklausomą chinų valsty- 
vietų Sąjungoj), dalykai yraįbę,” sudarytą iŠ 5 šiauri- 
kaip tik priešingai. Ten maisto nių Chįnijos provincijų: Ho- 
porcijos didėja, bedarbės nė-: peh, Shantung, Shansi, Cha
ra, elektros šviesa plečiasi ir har ir Suiyan. Tame milži- 
už miestų, primityviai įrankiai; niškame plote yra 95,000,- 
< 
sunkėja dienos, kas 
dirbti.

Tų esamų faktų tik Grigai
tis neįžiūri. O daugelis žymių džuriją nuo Chinijos, Japo- 
socialistų įžiūri ir sveikina nų generolai, kaip žinoma, 
Sovietų Sąjungos santvarką irgi paskelbė neva 
džiaugsmu!
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Japonai Atplėšia 95 
Milionų Chinų Žemę; 
Daro Atskirą "Šalį”

PRIRENGTOS DIDELĖS ARMIJOS PRIEŠ CHINI- 
JĄ IR KOMUNISTŲ JUDĖJIMĄ

TOKIO. — Japonų gene
rolai žada šiandien ar šeš
tadienį paskelbt atskirą “ne-

eina užmarštin. Ten tik tam 000 chinų gyventojų, kurie 
nenori'bus pavergiami Japonijai 

1 taip, kaip ir Manchukuo 
kraštas. Atplėšdami Man-

Kapitalistinėje santvarkoje bar pilnai šeimininkauja. 
ir( menas gyvena merdėjimo ( 
dienas. Realį gyvenimą, kuria
me viešpatauja neišbrendama 
jūra skurdo, negi vaizduos 
valdančioji klasė. Prisieina 
vaizduojamam menui imti sce
nas iš sapnų. Prisieina rodyti 
sapninės meilės tvirtybę, ku
ri ir prieš griūvantį pasaulį 
atsilaiko. Tokiomis sappy sce
nomis išpuoštas veikalas “Pe
ter Ibbetson,” kurį man nese-' 
nai teko matyt Radio City 
Music Hall.

Gi veikalai ateiną iš Sovietų 
Sąjungos rodo ne sapnus, bet 
pilniausio entuziazmo realybę. 
O suprantą meną žmonės, sa
ko, jog Sov. Sąjunga savo ku
riamuoju menu gali didžiuotis.

Wilkes Barre apielinkėj ne 
tik “Laisvės” vajus silpnai 
stovi. Literatūros 12 Apskričio 
gyvybė, išrodo, pavojuj. Va
sarą įvykusios konferencijos 
protokolas dar nepaskelbtas. 
Komitetas su kuopomis nesi
kalba. “Laiškų niekam nera
šiau — neturiu laiko,” aiški
nosi apskričio sekretorius, In- 
driulis, konferencijoj. Ar ga
li dalykai būti blogiau y

Binghamtono L i t eratūros 
kuopa jau svarstė klausimą at
simesti nuo apskričio. Balsavi
mas už atsimetimą šiuo sykiu, 
tačiau, neperėjo. Viršijo 
mintis, kad dar palaukti 
gal dalykai pagerės.

ta

šiaurinė chinų “valstybė,” ji 
tuojaus nutrauks visokius 
finansinius ir ūkiškus

LIETUVOS ŽINIOS |3o,ooo Ethiopų Pra
laužė Priešų Frontų; 
Italų Žygiai Sulaikomi 
ITALAI NEGALĖSIĄ PANAUJINT UžPlUOLIMV 

BENT IKI GRUO DžlO VIDURIO \ - -
........

’lūžiausias italam pa-

Fašistai Uždarė 9 
Organizacijas

KAUNAS. —Komisija prie 
apskrities viršininko uždarė 
šias organizacijas: 1) Lietuvių 
moterų sąj-gą, 2) Jūrininkų 
dr-ją “Inkaras,” 3) Liet, .mok
slo ir švietimo- draugiją, 4) 
Vokiečių partiją Lietuvoje, 5) 
Spaustuvininkų sąj-gą, 6) Bu

ry- tų samdytojų sąj-gą, 7) Lie
sins su diktatoriaus Chiang tuvos žydų dr-ją Vokietijos 
Kai-sheko centraline Chini- žydams remti, 8) žydų draugi

ją lietuvių kalbai ir literatūrai 
skleisti, 9) Draugiją psichi
niams ligoniams šelpti.

T Tai nebuvo revoliucinės or
ganizacijos; bet ir jos pasiro
dė Smetonai .“pavojingos.”

jos valdžia Nankinge. Nau
joji “valstybė” veiksianti iš
vien su Japonija ir Manchu
kuo.

Japonija, be kitko, siun
čia savo armijas išnaikint 
komunistinį judėjimą šiau
rinėje Chinijoje.

WASHINGTON?— Jung
tinių Valstijų valdžiai labai 
nepatinka šis naujas Japo
nų grobimas Chinijos, kur

“nepri-
i klausomą Manchukuo vals-
; tybę,” kurioj Japonija ;da- tuo būdu yra vejamas Ame

rikos kapitalas iš pelningų 
biznių.Japonija dabar sumobili

zavo visą Manchukuo armi
ją ir atsiuntė dar desetkus^ 
tūkstančių savo kareivių 
prieš Chiniją, jeigu Chinijos 
Nankingo valdžia mėgintų 
pasipriešint atkirtimui pen
kių minimų provincijų nuo 
savo šalies.

Japonai sako, kaip tik bus1 linkybėse nieko negalėsianti 
įsteigta “nepriklausoma”: daryt prieš Japoniją.

LONDON, Lapkr. 19. — 
; Anglijos valdžia susijaudi
nus prieš Japonijos vykdo
mą grobimą J>enkių šiauri
nių Chinijos provincijų ir 
darymą iš jų naujos “nepri
klausomos chinų valstybės.” 
Bet Ariglija dabartinėse ap-

Varžytinės Tarp “Naminės” 
Bravorėlių.

Kalvių apielinkės gyvento
jai pasinaudodami gražia 
gamta, kur tarp kalnų randa
si nemaža ir apaugusių viso
kiais medžiais bei krūmais 
vietų, pradėjo gaminti “nami
nę.” Apielinkėj veikią bravo
rai labai turį daug užsakymų.

Vienas vadinasi “apskrities 
fabrikas,” o antras parapijos. I 
Dar vienas šlėktų fabrikas su 
lietuviška pramone buvo su
daužytas. "Mat, konkurencija.

Nors ir taip* visa apielinkė 
norėjo net siųsti delegacijai 
pas Kainų . tvarkytoją, -■ kad , 
nustatytų visų “naminėlės” fa-Į 
brikų gaminių kainas, nes vie-1 
ni už kvortą ima 3 litus, kiti 
pustrečio lito ir net 2 lt. Sako, 
turėtų būti dar pigesnė.
'Iš pūdo rugių padaro 12 

kvortų degtinės, o tas kaštuo-' 
ja: rugiai 2 litai, du Vokeliai 
mielių pusantro lito ir penkios 
dėžutės sacharino 50 et., viso

taip brangu,1

i Valdžios Pašalpų Stab
dymą Bedarbiams

WASHINGTON.— Majo- 4 litai. Sako, 
rai šimto Amerikos miestų kad daug reikia drebėti va

rant. ,reikalauja, kad Roose velto

Elektrinis Smegenų į Miestų Majorai prieš 
“Komandierius”

CHARLOTTESVILLE, — 
Virginia. — Šalies Mokslo 
A k a dė m ijos susirinkime 
Yale .Universiteto profeso
riai J. G. Dusser de Ba-
renne ir W. S. McCullough valdžia nestabdytų bedar- 
padarė pranešimą1 jš savo- biams pašalpų. New Yorko 
tyrinėjimų apie elektros majoras LaGuardia pasmer- 
veikimą žmogaus smegeny- kė Roosevelto planą, žadan- 

kad proto tį nukirst federates valdžios 
centras yra viršutinėj sme- paramą bedarbiams i.„_ 
genų dalyj, iš kurios eina 1936 m. liepos mėnesio. Jis 
elektros signalai (ženklai), pareiškė, kad valdiškais 
duodami komandą kitoms obalsiais ir gudriais posa- 
smegenų dalims ir kūnui ikiais negalima bus pasotint 
abelnai.

se. Jie surado,
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Nazių Kiršihimai Prieš 
Lietuvius

Tilžės dienraštyje “Tilsiter 
Zeitung NS Grenzvacht” 245 

nuo ' Kr. buvo įdėta žinutė apie 
įvykusį Skaisgiriuose (Rytprū
siuose) jaunimo propagandos

vakarėlį, kuriame, tarp kitko,! 
buvo suvaidintas ir veikalėlis: 
“Klaipėdos rūsys.” Iš aprašy
mo matyti, kad jaunimui su
kiršinti prieš Lietuvą hitleri
ninkai rodė, kaip Klaipėdoje ( 
persekiojamas vokietukas už j 
jo ištikimybę savo 3tautai” ir, 
įniršusios gaujos užmušamas. 
Dalyvavusieji tame vakarėlyje 
jaunuoliai buvo tuom labai su
žavėti.

Del Brošiūros “Komunisty 
Programa Prašalinimui 

Kary ir Fašizmo”
Visa eilė ALDLD ir 

LDS kuopų užsisako pla
tinimui šios be galo svar
bios brošiūros. Tas pa
rodo, kad tos organizaci
jos įvertina svarbą Komu
nistų Internacionalo Sep
tinto Kongreso rezoliuci
jų ir nutarimų.

Bet daugelis kuopų ne
užmoka iš anksto, žada 
atsiteisti už brošiūras vė
liau. Sako: “Prisiųskite 
bilą, užmokėsime vėliau.” 
Draugai, susimildami ne
laukite bilų bei paragini
mų. žinote, siuntinėji
mas bįlų sudarp nemažai 
darbo ir išlaidų. Cen
tro Biuras neturi nei pini
gų, nei laiko jokiam pa
kartotinam, b e r e i kalin
gam darbui.

Gavote brošiūras ir 
stengkitės kuo greičiau
sia atsiteisti, nelaukdami 
jokių specialių bilų. Tau
pykime laiką ir centus 
naudingesniam darbui, 
kaip siuntinėjimas bilų 
6ėi laiškų. Tikime, kad 
visos kuopos, gavusios 
brošiūras, kurios išanksto 
neužmokate, greitai užsi
mokėsite.

Lietuvių Centro Biuras,
46 .Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

ROMA, Lapkr. 19. — Ita- į Tai 
lijos fašistų vyriausia tary-lvc 
ba nusprendė sustabdyt-vi
sokius didesnius karo veiks
mus prieš Ethiopiją; nuta
rė, kad tuo tarpu Mussolini 
jieškotų susitaikymo su An
glija.

Šiauriniame fronte 30,- 
000 ethiopų, komanduojami 
generolo Seyoumo, prašilau- 
žė per italų armijos liniją Wen^kaTnuose randasi tokio-

Ethiopai, komanduojami
generolo Kassa, gali gręjt 
pradėt atakuot italus iš 
priekio; kitos ethiopų arini- 
jos su savo greitais judėji
mais grasina italam iš “šo
nų.

Anglijos karo žinovai sa
ko, kad ethiopų gen. _Sey-' 

jioumo 30,000 kareivių Tam-

Jdomu būtų žinoti, kiek jau
nuolių skaito “Laisvės” angliš
ką jaunuolių skyrių? Ar visi 
tėvai, skaitą “Laisvę” pataria 
skaityti jį savo vaikams? O 
skyriuje telpa gana įdomių 
straipsnių. Be politikos žinių, 
straipsnių, korespondencijų, 
pastaruoju laiku telpa skaity
tini vaizdeliai, dalykai iš mok
slo sričių. “Facts and Cracks”, 
by Charlie, mano manymu, 
tūrėtų tilpti visuomet, nes tai 
pliusas gyvumui. O laikraščio 
gyvumas patraukia ir skaity
tojus.

ROMA, Lapkr. 19.—Fašis
tai skelbia, kad jų lakūnai 
išžudę 6,000 ethiopų karei
vių Mefcic klonyje.

ROMA. Suvaldyt fašistų 
riaušėms prieš Angliją ir ki
tas Italijos karui priešingas 
šalis, Mussolini • pasiuntė 
pulkus reguliarės armijos į 
daugelį šalies miestų.

Pataisymas
“Vilnies” Redaktoriaus Marš 
ruto Massachusetts Valstijoj

Per Vėtras Žuvo 28
NEW YORKO ir 

Jersey valstijose, iš priežas
ties audringų vėjų su liūti
mis, pereitą sekmadienį įvy
ko daug automobilių nelai
mių, kur žuvo 28 žmonės.

New

Paskelbtam maršrute yra 
pasakyta: gruodžio 1 d. 2-rą 
valandą dieną kalbės So. Bos
ton, Mass. Tai turi būti: 
gruodžio 1 d. Lawrence, 
Mass., 2-rą valandą dieną ir 
taip toliaus, o gruodžio 1 d., 
7:30 valandą vakare So. Bos
ton, Mass. Kitas visas marš
rutas taip, kaip skelbtas ir eis. j 

j. Grybas, tarė LaGuardijos kalbai.

bedarbių minių.
LaGuardia pašiepė būrius 

Roosevelto sutelktų į Wash- 
ingtoną jaunų advokatų, 
valdžios tarnautojų, kurie 
išmislinėja savo bosui įvai
rias gudrybes. Jis priminė 
alkanų, pusnuogių, į despe
raciją įpuolusių bedarbių 
demonstracijas ir maištus 

♦prieš miestų valdybų rūmus. 
Sako, gal Roosevelto valdžia 
to nemato, bet miestų majo
rams nuolat tenka susidurti 
su tokiomis alkanųjų minio
mis. |

LaGuardia smerkė ir 
Amerikos Bankininkų Są- 

] jungos suvažiavimo New 
Orleans nutarimą pakelti 
palūkanas už duodamas pa
skolas, ypač miestams. Sa
ko, bankininkai dabar nosis 
riečia augštyn; bet jeigu 
centralinė valdžia būtų jų 
nesušelpus pinigais iš šalies 
iždo, tai jų bankai būtų taip 
ir likę uždari. Dabar gi jie 
diktuoja valdžiai.

Kiti majorai karštai pri-l

SOVIETAM NEBAISŪS NEI NAZIAI NEI JAPONAI

ir užėjo 20 mylių italams iš 
už pečių. Italai atsidūrė 
pavojingoj padėtyj. Tas 
sėkmingas ethiopų žygis da
bar svarbiausia ir verčia 
Mussolinį sulaikyt didesnius 
užpuolimo veiksmus prieš 

! ethiopus ir vėl šaukti Ang
liją į derybas del susitai
kymo.

Kada Mussolini išsiuntė 
maršalą Badoglio pavaduot 
buvusį vyriausią italų ko- 

imandierių Ethiopijoj gene- 
1 rolą de Bono, Italijos faŠis-

se pozicijose, kad prieA’jų 
beveik negali prieitu jokie 
didesni italų būriai.

Italų traukimas pirmynlš 
šiaurės, todėl, turėsiąs būt 
atidėtas bent iki pusei grūb- 
džio mėnesio.

Ethiopai Sužeidė Daug
Fašistų Lėktuvų -:

ASMARA, Eritrea. — 20 
italų lėktuvų užpuolė žudyti 
bombomis ir kulkasvaidžių

?>■
I Olcį Uc LJUiitJ, Ltctitjuo Actais- ( DO Hl DO,miS Ir KUlKclbVclKL4«U 

tai skelbė, kad ethiopai bū- kulkų lietum ethiopus, susi- 
šią ūmai iššluoti iš šiaurinės ; būrusius Mefcic klonyje.

1 savo krašto dalies visu 1 Keli tūkstančiai ethiopų
i frontu. Dabar gi fašistai
Jaustųsi laimingi, jeigu pa
vyktų jiems “išvalyt” ethio- 

|pus komandoj jų generolo
Seyoumo.

šaudė į priešų orlaivius iŠ 
šautuvų ir lengvų kanuolių. 
Vienas kanuolės šovinys pa
vojingai sužeidė lėktuvą 
Mussolinio žento, grafo.G. 
Ciano; be to, į jo lėktuvą

. Mussolini jau taikytusi, 39 šautuvų kulkų.
• jeigu Anglija sutiktų pali t Ezopai prišaudė skylių ir į

i Italijai tas Ethiopijos vie- 
! tas, kurias italai iki šiol už- lėktuvus Mussolinio sūnų 

Bruno ir Vittgrio. Fašistų
■ kariavo. O dar nesenai jis ĮaĮ£Qno Qstini’o kulkasvaidi-
i reikalavo visos Ethiopijos. nįnkui D. Birago’ui ethiopai 

peršovė kelį. Pavojingai su-
Ethiopai Surakina Italus1 ir ,keli kiti •v n m įlektuvai, kurie paskui1S Priekio ir IS Nugaros Šiaip taip dasigavo i italų

pusę ir nusileido.
Italai giriasi, kad per* tą 

savo užpuolimą iš oro jie iš- 
žudę 2,000 ethiopų kareivių.

1 Italų štabas, Makale. —
30 tūkstančių ethiopų “pra- 
spruko” pro italų frontą iš 
Tambien kalnų ir užėjo 20* J. diliui vii lYdllių 11 Iwcju 1*01 *1*

v7~ Suvažiavi- Stachanovo būdu, galime 'mylių italams iš už nugaros. GyVCHlOlŲ OllKUiniftS 
me 2,500 sparčiausių sovieti- keturis sykius augščiau pa- Kita ethiopų armija stovi |

MASKVA.

nių darbininkų, pakėlusių 
gamybą pagal Stachanovo 
sistemą kelis iki kelių šimtų 
sykių, G. .K. Ordzonikidze, 
sunkiosios pramonės komi
saras, pareiškė, jog dauge
lis darbų bus užbaigta per 
ketverius metus vietoj pen- 
kerių metų, kurie buvo tam 
skiriami pagal Antrosios 
Penkmetės Planą.

i J. j Stalin, Sovietų Sąjun- 
1 gos Komunistų Partijos ge- 
neralis sekretorius, savo 
kalboj užtikrino, jog, dir
bant pagal mainierio Sta
chanovo atrastą sėkmingą 
darbų sutvarkymą, šalies 
socialistinė gamyba taip pa
didės, kaip daugelis dabar 
negali nei įsivaizduot.

Susirinkusieji griausmin
gai sveikino drg. Staliną 
daugiau kaip 20 minučių.

Sunkiosios pramonės ko
misaras 'Ordzonikidze sakė: 

! “Dabar mes žinome, kaip, 
j ačiū darbų sutvarkymui

kelti darbo našumą, šis ju- italams iš 
dėjimas taip sustiprino mū
sų šalį — ir padarys ją to
kią galingą,—kad joks Hit
leris, jokie Japonų imperia
listai neturės pagrindo net 
pamąstyt, kad jie galėtų 
peržengti kad ir per siauru
tį Sovietų žemės ruožą.”

Šalies apsigynimo komi
saras Vorošilov iš savo pu
sės pareiškė:

a

Zž1 Prieš Grobikus Halus
ADDIS ABABA. — En-

Trys didelės italų armi? 
jos dalys liko pasiųstos už- 
klupt ethiopų Seyoumo ka
riuomenę kalnuose, bet iki 
šiol negali net surasti tų 
ethiopų kariautojų, pasislė
pusių stipriausiose kalnų 

-u . _ . pozicijose. Iš čia ethiopai,
“Sovietų lakūnai yra ge- darydami netikėtus italams 

riausi pasaulyj.. Raudonoji staigius užpuolimus, gali iš- 
Armija jau meistriškai yra žudyt daugybę priešų ir su- 
išmokus iššokti su parašiu- ardyt jų frontą, 
tais iš lėktuvų. Mes jau ne
statome klausimo — ar mes 
nugalėsime priešą? Nes mes 
jį be abejonės nugalėsime.] 
Dabar turima mūsų Raudo
noji Armija yra geriausia

stambios ethiopų jėgos yra 
sutelktos prie Amba Alaji der os apygardos gyvento- 
kalnų į pietus nuo\Makale. jai, ’ pietus nuo Makale, 

'sinr’* ai sukilo prieš italtį 
vyriausybę. Sukilimas iš
siveržė svarbiausiai todėl, 
kad italai ima iš žmdfiių 
grūdus ir gyvulius be atly
ginimo.

Italai pasiuntė būrį lėktu
vų bombomis ir kulkasvai
džių ugnim nubaust-sukilė- 
lius. Tuo būdu daug ethio-
pų išžudyta ir šimtai jį 
grintelių sunaikinta.

pa • • m • • A Aktorė ‘Tati” Nusižudė?Ethiopai Neprieinamose; west Chester, pa. —
kalame Pn7iriinco Prisiekusiųjų teismas nu- lldldms ruziujuse sprendė, kad jauna aktorč

I

’sprendė, kad jauna aktOtS 
j Evelyn Hoey pati nusišovė 

pasaulyj armija, bet mes i L O N D O N.—Italai bent po girtai puotai išdykėlio 
padarysime jos galią dar di-, kelias savaites negalės žy- turčiaus H. Huddleston Ro- 
desnę, dar pavojingesnę ’ giuoti pirmyn šiauriniame gers dvare. Jeigu jis būtų 
priešui ir tuom suteiksime Ethiopijos fronte, kol nepa-' paprastas pilietis, o ne mi- 
dar didesnio džiaugsmo pa- šalins 30,000 ethiopų, ūžė- lionieriukas, tai nuosprehdis 
šaulio darbo žmonėms.” | jusiu jiems iš už nugaros. | gal būtų skirtingas.
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Gallacher ir MacDonald
Pereituose Anglijos parlamento rinki

muose tapo išrinktas parlamento nariu 
z komunistas William Gallacher. Tai bus 

antras komunistas tos šalies parlamente. 
Pirmu kartu komunistas ten sėdėjo prieš 
virš kelis metus—Saklatvala—bet jis bu
vo išrink cas ne Britanijos Komunistų 
Partijos : ąrašu, o Darbo Partijos. Galla
cher išrinkimas todėl labai svarbus, kad 
tai atlikta Komunistų Partijos sąrašu. '

m Gallacher išrinktas mainierių apgy
vento j sntyj, West Fife, Škotijoj. Jis 
nugalėjo darbiečių kandidatą, kurį rėmė 
liberalai. Pastarieji darbietį rėmė todėl, 
kad neįk -udus d. Gallacher’io “kaipo di
desnio blogumo.” Komunistų kandida
tas tačiaus gavo virš 13,000 balsų ir jis 
supliekė darbietį savo oponentą.

’ Išviso \nglijos Kompartija statė tik
tai du t j kandidatus—Gallacher ir Po- 
littą, K. .partijos sekretorių. Pastara
sis kaik .datavo East Rhondda srityj, 
Vali jo j. Bet Politt pralaimėjo, nepai
sant to lakto, kad ir jis gavo virš 13,000 
balsų, č.onai, mat, liberalai, susidėję su 
konservatoriais, rėmė darbietį, kad tik 
neįsileidus komunisto.

Kitose visose vietose Kompartija savo 
kandidatų nestatė, bet šaukė balsuotojus 
.paduoti savo balsus už Darbo Partijos 
kandidatus.

Svarbu tai, kad kuomet MacDonaldas 
ff jo sūnus prakišo rinkimus, Jai komu
nistas laimėjo. Tai parodo darbinipkų 
kairėjimą. Podraug, tai parodo, kad 
darbininkai neapkenčia jų reikalų parda
vėjų buržuazijai, ir kur tik gauna pro
gos tokiems keršija!
^ Komunistai kandidatai, rinkimų kam
panijoj, visur skelbė, kad jie stovi už pla- 

‘ Jų bendrą frontą su Darbo Partija, bet 
pastarosios vadai atsisako sudaryti bend
rą frontą. Be abejo, jei Darbo Partijos 
vadai būtų sudarę bendrą frontą su ko
munistais, jei visa energija ir pasirįži- 
mas būtų visur ir prie kiekvienos progos 
rodyta už bendrą frontą, tai ir Darbo 
Partija nepalyginamai būtų daugiau at- 
Štovų išrinkusi į parlamentą.

‘ Gal ši pamoka bus sunaudota išvengi
mui tų klaidų ateityje.

’ 'Drg. Gallacher yra vienas vadų Angli
jos Kompartijos. Tai pasiaukojęs dar
buotojas ir drąsus darbininkų klasės rei
kalų gynėjas. Britanijos darbininkai ne
sigailės jį pasiuntę parlamentan.

Kodėl Jie Tyli?
' “Tėvynė,” “Vienybė,” “Amerikos Lie

tuvis” ir “Dirva”’—visi keturi boikotuo
ja buvusių Lietuvos prezidentų ir minis- 
terių pirmininkų pareiškimą Smetonai. 

•Rodei? Kas pasidarė? Bene jums, vy
rai, jau ir Grinius su Stulginskiu pasida
rę “Maskvos agentai?” O gal tai vis dar 
atrūgos tos arbatėlės^ kurią visų paminė
tų laikraščių atstovai pas Smetoną gėrė 
laike Kauno Kongreso?
*" Ar jūs manote, kad del to Amerikos 
lietuviai nesužinos tikros padėties Lietu
voj? Jie sužinos iš tos spaudos, kuri pa
skelbė minėtą atsišaukimą.
. Mes kreipiame tų laikraščių skaityto
jų įo nėšį į šį nepaprastai rimtą faktą.

REF TUOS ATSAKYMAI
G. Jbinui, Newark, N. J. *

Kadangi tuo klausimu pas 
mus jau buvo rašyta, tai 
draugo 11 Politinės Trump- 
frienc nenaudojame.

Drg. Pacific’ui. — Tarno 
Mooney pasmerkimo istori
ja mūsų spaudoj buvo daug

Skaitytojai turėtų Versti jų redaktorius 
išspausdinti savo laikraščiuose minėtą 
dokumentą!

“Draugas” Apie Vaitkų
Chicagos kunigų “Draugas” šitaip ra

šo apie Vaitkaus dalykus:
Lietuvos laikraščiai praneša, kad lakūnas 

F. Vaitkus jau išvyko į Ameriką, kur gavęs 
vienoj lėktuvų firmoj gerai apmokamą dar
bą.

Apie “Lituanika II” “M. R.” taip prane-. 
ša :

“Paskutiniuoju metu Lietuvos aero 
klube ir kitose įstaigose kilo sumanymąs, 
kad ‘Lituanika II’ turi likti Lietuvoje ir 
ją reikia iš Itn. Vaitkaus atpirkti. F. 
Vaitkus sutiko savo lėktuvą parduoti už 
pusę kainos, kiek ‘Lituanica II’ kaštavo 
Amerikoj.. Tai išeina apie 90,000 litų.” 
Turint galvoj, kad F. Vaitkui buvo mo

kama suvirs metus laiko šimtas dolerių į ■ 
mėnesį ir išlaidos, už lėktuvą gauna kel.io- 
liką tūkstančių dolerių ir dar gerą vietą 
lėktuvų firmoj, tai, žinoma, antrasis skri
dimas jam tikrai buvo naudingas. Apsimo
kėjo rizikuoti skristi per Atlantiką ir kuo- 
greičiausia nusileisti pamačius sausžemį, 
kad toliau skrendant lėktuvo nesudaužyti ir 
sau biznio nepagadinti.

Vadinas, antruoju skridimu pasinaudojo 
jo organizatoriai socialistai, kurie kapitalo 
sukėlimui išleido tiek pinigų, kiek ir lėktuvo 
įtaisymui ir taip pat pasinaudojo lakūnas 
Vaitkus. Bet kokia iš to nauda lietuvių 
tautai ir skridimui aukojusiai visuomenei, į 
tai sunku yra atsakyti.
Socialistai, kaipo tokie, t. y., eiliniai 

socialistai, iš to skridimo nepasinaudojo 
nieko. Skridimą, beje, savu laiku smar
kiai rėmė ir “Draugas” su savo pase
kėjais.

Mes girdėjome, kad Vaitkus Ameriko
je negyvensiąs, o tiktai pasisvečiuosiąs 
ir grįšiąs atgal į Lietuvą, kur gausiąs 
tarnybą. z

Nusižudė Smetonos Agentas
“Lietuvos Žinių” koresp. praneša, kad

Spalių 19 d. 9 vai. ryto savo bute, kurį 
nuomavo pas Lietuvos pil. Kairovskį, Itaco- 
lomi g-vėj nr. 10, tragingai pabaigė gyveni
mą Sao Paulo Lietuvos konsulato sekreto
rius Bronius Steponaitis, uuo P. Mačiulio 
išvykimo ėjęs konsulo pareigas. Velionis 
nuo seniau sirgo neurastenija, o dabartinės 
sunkios pareigos ir kiti gyvenimo nesma
gumai, matyt, galutinai pakirto nervus.
Nurodoma, kad Steponaitis pastaruo

ju laiku “atrodė nebenormalus psichišku 
atžvilgiu; gyveno labai užsidaręs ir vi
siems atrodė keistuoliu.”

Pietų Amerikos lietuvių darbininkų 
spauda kovojo prieš Mičiulius ir Stepo
navičius kaipo prieš skundėjus vietinei 
valdžiai radikališkesnių lietuvių darbi
ninkų. Taigi vienas skundikas, fašistų 
valdžios agentas, pasidarė kaip tas Ju
das Iškąri jotas.

Įdomu, kad Steponaitis buvo turtin
gas! Iš kur jis susikrovė tuos pinigus?

Lietuvos Klausimas USA Kompar
tijos Plenume-

Šiomis dienomis įvyko USA Komunis
tų Partijos Centro Komiteto praplėstas 
suvažiavimas—plenumas—kaip mes jį 
vadiname. Dalyvavo keletas šimtų veik
liausių ir vadovaujančių Partijos veikė
jų. Generalinio Kompartijos sekreto
riaus d. Browderio raporte ir eigoje dis
kusijų buvo ryškiai pabrėžtas reikalas 
gynimo Lietuvos nepriklausomybės, gy
nimo jos ypačiai nuo banditų hitlerinin
kų pasikėsinimų.

Šis plenumas buvo neišpasakytai svar
bus, kadangi tai buvo išklausytas rapor
tas iš Septintojo Pasaulinio Kominterno 
Kongreso ir minėto kongreso nutarimai 
derinta prie amerikinių sąlygų.

Apie šį plenumą, jo nutarimus, jo dar
bus prisieis ne'kartą plačiai pakalbėti 
mūsų spaudoje ir darbininkų susirinki
muose.

kartų minėta, todėl draugo 
rašinėlio tuo klausimu laik- 
raštin netalpinsim. Mat, tu
rime daug bėgamais reika
lais raštų. “Ar NRA Yra 
Mirusi?” sunaudosime. Ačiū 
už rašinėjimą.

Povilo Jurkos Pasekėjui, 
So. Boston, Mass. — Rašinė
lis persilpnas. Pagaliaus,

rašykft daugiau apie ameri
kinius dalykus: korespon
dencijas, žinutes, straipsne
lius; vaizdelius. Temų-—-šim
tai ! Lavinkitės—nesitenkin- 
kit tiktai laikraščių skaity
mu—imkitės už knygų— 
mark sistinių - leninistinių 
raštų, kurie sustiprins 
draugą politiniai ir kultūri
niai.

Trempinių Dvaras Baudžiavos Laikais
Tuo laiku Trempimų dvarą 

(Marijampolės apsk., Liubavo 
valšč.) valdė kunigas Aukštu
kas. Kun. Aukštukas buvo žemo 
ūgio, rudų plaukų, apie 40-50 
metų amžiaus vyras. Veidas bu
vo pailgas ir amžinai susirau
kęs ; akys buvo gelsvos, pri
merktos. (Kaimo žmonės jį va
dindavo velniu su katino aki
mis). Aukštukas pasižymėjo ne
paprastu žiaurumu.

Trempinių dvaro žemės tuo 
laiku buvo 300 margų. Baudžia
vą turėjo į šį dvarą eiti Gulbi- 
navo ir Trempinių kaimo žmo
nės. Kiekvieną šeima, kurių tuo 
laiku abiejuos kaimuos buvo 30, 
turėjo leisti po vieną žmogų 
4-ias dienas savaitėje atlikti 
baudžiavą. Tuo tarpu moterys 
turėdavo suverpti ponui savai
tėje po 5 tolkas siūlų (1 tolka 
yra 20 posmų, o 1 posmas apie 
5 metrus). Į darbą turėdavo 
eiti labai anksti, apie 3 vai. 
ryto, žiemos metu ligi ryto vy
rai sukdavo pančius, vydavo^ 
virves, o dieną dirbdavo kitus 
dvaro darbus. Moterys brukda
vo ir verpdavo dvaro linus. 
Dvaro darbus visi turėdavo at
likti, o neatlikę buvo baudžia
mi. Pirmą • kartą nusižengęs 
baudžiauninkas gaudavo 16 ryk
štės smūgių, antrą kartą — 30 
smūgių ir trečią kartą nusižen
gus atimdavo žemę ir į jo vietą 
parveždavo kitą badžiauninką. 
Moterys irgi buvo plakamos. 
Nuo pirmos bausmės baudžiau
ninkas sirgdavo, o nuo antros 
ne retai ir pasimirdavo. Bude
lius, kurie plakdavo žmones va
dindavo “noipieąnykais.” 
laiku nomiesnykais buvo 
pas ir Rutkauskas.

Nomiesnykai būdavo
atlyginami, turėdavo savo ark
lius ir raiti prižiūrėdavo bau
džiauninkų darbus laukuose. 
Nomiesnykai turėdavo teisę įsa
kyti gražesnėmis mergaitėms bei 
moterims eiti su jais ir su dva
ro akamonu praleisti nakties. 
Buvo atsitikimas, kad vieną mė
nesį 16 mergaičių pagimdė po 
kūdikį. Kuri jų neklausydavo, 
būdavo prievarta paimama, ve
žama į Vygrius (ten kur apie'metus. Tie draugai ir drau- 
Augustavą), išniekinama, priri- gės būtinai tą turi atlikti 
šama prie stulpo ir įmetama į jki nau'jų metų, nes jau

Tuo
Kro-

gerai

Varšuvoje, Krokuvoje 
Sėdi bernelis nevalioje. 
Gromatėlę parašyčiau, 
Savo mergelės paprašyčiau, 
žalią rūtelę kad parduotų, 
Mane jauną kad išvaduotų. 
Mergužėlė nueidama, 
žalią rūtelę nunešdama, 
Savo bernelį vaduodama: 
Stok, berneli, prie šalelės, 
Mes sumainysim aukso žiedelius 
Ir sulaikysim slaptas kalbeles.

Kunigo Aukštuko labai bijo
davo vaikai, nes motinos juo 
vaikus gąsdindavo. Pažinti vai
kams jis buvo lengva, nes dėvė
davo rudą, nušutusį švarką ir 
“kacapišką,” ant akių užmautą 
kepurę. Pats Aukštukas ant 
mergaičių bei moterų nebuvo 
gašlus, bet savo dvaro prižiūrė
tojams to nedrausdavo.

Apie 1850-1860 met. iš kun. 
Aukštuko dvarą nupirko Aušle- 
kas, kuris prieš tai buvo giri-

ninku. Tais laikais girininkai 
būdavo labai turtingi. (Turtus 
buvo sukrovę daugiausia nešva
riu būdu).

Pagraužiu dvarą ir kitus du 
dvaru — Navasodų ir Jurgiš- 
kių valdė baudžiavos taikais 
liuteronas Baginskas. Baudžia
vą eidavo šie kaimai: Pagrau- 
žiai, Klinavas, Pajaujai, Liuba
vas, Navasodai ir Jurgiškiai. 
Elgesys su baudžiauninkais bu
vo tas pat, kaip ir Trempinių 
dvare. Navasodų ir Jurgiškių 
dvarai po lenkmečio rusų valžios 
buvo išparceliuoti. Aleksandra- 
vo dvarui baudžiavą eidavo: 
Krijobaliai, šeškiniai, Būdvie
čiai ir kiti kaimai. Daugiau 
apie šiuos dvarus žinių nėrą.

žinias surinko: Pranas Venc
lova iš Stasiukevičienės 86 m. 
amžiaus, gyvenančios Būdviečių 
km., Liubavo vals., Marijampo
lės aps. ir iš J. Kazimiersko, tu
rinčio 70 m. amžiaus, gyv. Sau
lėgrąžų km., Liubavo valse., 
Marijampolės apskr.

(Iš “Liet, žin.”)

ka nuo ALDLD 59 kuopos 
su pasveikinimu ALDLD 
organizacijos su 20-ties me
tų sukaktuvėmis.

Draugiškai,
B. A. švelnienė,

ALDLD 59 Kp. Sekretorė.
Pirmiaus buvom aplaikę 

nuo keletos kitų kuopų pa
sveikinimus, kurie jau pa
skelbti spaudoje.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

ĮDOMUMAI

A.L.D1.D. REIK Al Al

ežerą žuvims suėsti. Neretai 
baudžininkai sakydavo: “Vieš
patie, apsaugok mus nuo Vyg
rių koronės.”

Kun. Aūkštukas 
baudžiauninkus ir 
dalykus, pav.: jei 
moteris būdavo įtariama ragana 
esanti, tai ponas ją liepdavo ,su 
visais vaikais mirtinai užplakti. 
Užplakdavo todėl, kad manyda
vo joje ar jos vaikuose velnią 
apsigyvenusį. Kunigas Aukštu
kas ir Liubavo klebonas buvo!

Balsavimų Blankus I lėles, kur draugės ir drau- 
~ . . • igai galėtų sueiti ir lavintisDabar eina balsavimai j 

kandidatų į Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos Centro Komi
tetą ir jo alternatus. Blan- 
kos išsiutinėtos visoms kuo
poms ir pavieniam nariam. 
Balsavimus reikia būtinai 
atlikti šį mėnesį, nes jie bai
giasi su pradžia gruodžio 
mėnesio. Blankos privalo 
būti į centrą prisiųstos iki 
5 dienai gruodžio (Decem
ber), 1935 metų.

Tankiai valdybos ilgiau 
užlaiko, o tas negerai, nes 
centre suvėlina balsų su- 
skaitymą ir 
Prašome visas kuopų valdy
bas nesivėlinti su blankų 
prisiuntimu. -

Duoklės Senų Narių
idOlZjlllCį J1CV OdUXYlCllllClO V1C- | 

Dar nemažai yra organi- velande, sausio 3, 4 ir 5 die-1 
zacijos narių, kurie nesumo-, nomįs. Tai jau bus trečias j 
kėjo savo duoklių už 1935 Amerikos darbininkų tokis!

kongresas. Pirmas įvyko; 
New Yorke, antras buvo į 
Chicago j e, o dabar turėsi-! 
me Clevelande. i

f

Karo ir fašizmo pavojus; 
didelis. Karas faktiškai jau i

I savo tarpe. Paskutiniu lai
ku Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partijos Lietuvių 
Centro Biuras išleido labai 
gerą brošiūrą: “Komunistų 
Programa Prašalinimui Ka/ 
rų ir Fašizmo.” Joje yra vi
sos Komunistų Internacio
nalo Septinto Kongreso re
zoliucijos. Jas būtinai rei
kia skaityti ir studijuoti. 
Brošiūra 48 puslapių, o par
siduoda tik po 10 centų. 
Kuopoms jau buvo išsiunti
nėta laiškai su paragini
mais. Parsitraukite jos, 

1 skaitykite, lavinkitės ir mo-

Liutytis Bute
Leningrado Zoologijos sodno 

liūtė “Lena” nesugebėjo išpenėt 
savo vaiko, gimusio rugsėjo mė
nesyj. Liutytį pasiėmė auklėti 
pas save į butą Vasiljevo sa
loj (miesto rajonas S.) zoologi
jos sodno mokslinio skyriaus 
vedėjo padėjėjas d. Kostjan’as. 
Jis nustatė žvėriukui specialį 
racioną (maistą) — pieną ir 
kiaušinių trynius. Liutytis peni
mas dieną ir naktį. Jis puikiai 
auga. Keletą sykių jis važinėjo 
tramvajumi. Dabar (5.X-) liu- 
tyčiui 24 dienos, dydžio jis su
lig naminiu katinu. Už dvide
šimties dienų gyvulys gaus mė- 

I sišką maistą ir bus patalpintas 
nuolotiniam gyvenimui Lenin
grado Zoologijos sodne.

paskelbimą, kyklelese studijuokite.

ges būtinai tą turi atlikti

Kongresas prieš Karą ir 
Fašizmą

Paroda Apie Abissiniją
Mokslų Akademijos Etnogra

fijos ir Antropologijos mažėju
je atidaroma paroda, pašvęsta 
Abissinijai (Ethiopijai). čia 
bus perstatyti eksponatai pris
tatyti laike ekspedicijos ir įgy
ti muzėjaus, o taipgi paišymai 
ir paveikslai (kolekcijos) pa
gaminti šių dienų Abissinijos 
darbininkais. Iš parinktos me
džiagos bus parodytas Abissini
jos socialis patvarkymas, jos 
giminių sąstatas, šalies ekono
mika, žemdirbystė ir t.t. Paga-

Kongresas prieš karą ir', minti maketai Abissinijos ka- 
fašizmą yra šaukiamas Cle-; riuno, namų vidus ir kit.

gruodžio mėnesį tūli nariai 
pradeda mokėti duokles už 
sekamus metus, o sausio 
mėnesį jau geras būrys 
draugų ir draugių sumoka 
savo duokles, nes žino, kad 
centras negali veikti, ne
gaudamas pinigų. Mokėki
te, draugai, savo duokles, 
kurie dar esate nemokėję.

Gavome 843 Naujus 
Narius

lenkai, todėl labai persekiodavo' Šiemet į ALDLD jau ga-
lietuvius baudžiauninkus. Griež-1 vome 843 naujus narius, niai dalyvauti. Siuom klau-

i i i • .. ____ _______tai buvo uždrausta lietuviškai 
kalbėti net ir savo tarpe. Į baž
nyčią irgi baudžiauninkai netu-

[ rėjo teisės eiti ir leidimą iš pono 
gaudavo tik išimtinais atsitik- 
mais. Kas pasipriešindavo pono 
įsakymam, ypač vyrai, būdavo j 
atiduodami Suvalkų teismui, o, 
vėliau kalinami Krokuvos ir | 
Varšuvos kalėjimuos. Daugiau
sia taip baudžiami būdavo už

kankindavo 
už kitokius 
kuri kaimo

5—s.
(“Len. Pravda”)

Los Angeles, Calif
Lietuviai Jaunuoliai

Lapkričio 9 dieną čia įvyko 
pradėtas už naują pasaulio! balius parengtas per L.D.S. 
persidalinimą. Viena tinis1 jaunuolių kuųįą. žmonių buvo 
būdas kovos prieš tą pavo-1 pusėtinai ir pelno galės likti 
jų, tai darbininkų, pažan-' del jaunuolių kp.
giųjų biznierių, inteligentų I Mūsų jaunuoliai labai gerai 
ir visų tų, kam karas ir pa- Į darbuojasi parengimuose del 
vojus yra žalingas pareiga1 sukėlimo pelno. Bet man ro- 
vienytis, organizuotis, jung- • dos, kad neužtenka vien tik - 
tis. Clevelando kongrese 
privalo mūsų kuopos masi-

i Mūsų buvo obalsįs gauti simu gausite daugiau infor- 
1,000 naujų narių. Iki pra- macijų laiškais, 
vedimo šio obalsio dar sto- 
kuoja 157 naujų narių. Bū
tų gerai, kad mes tą kvotą 
užbaigtume su lapkričio 

I mėnesiu, gruodžio mėnesį 
i pasilsėtume, o su pradžia 

J sausio stotume į naują va
šia taip baudžiami būdavo už narių gavimą į ALD- 
lietuvių kalbos vartojimą. Tuo- LD. Dar yra plati dirva 
se kalėjimuos būdavo plakami, gavimui naujų narių. Dar

to, reikia rūpintis, kad ga
vus daugiau narių į kuopą. 
Ypatingai dabar yra gera pro
ga vajaus laiku. Ant pereito 
baliaus lengvai būtumėt gavę 
vieną kitą narį, jeigu būtumėt 
pakalbinę.' Todėl ateityje pa- 
sistengkite jūs, jauni draugai, 
ir draugės. Progų jum čia yra, 

» nes mes čia turime priaugan- 
| čių lietuviškų vaikinų ir mer- 
• gaičių užtektinai padaryti di
delę kp.

Lietuvių Bendras Frontas

Lapkr. 12 dieną čia įvyko 
istorinis susirinkimas tarp Lostampomi ir bądu marinami. Iš 

kalėjimų niekas negrįždavo.
Apie tuos kalėjimus bau

džiauninkai ir dainą buvo su
dėję, kurią slaptai dainuodavo. 
Toji daina skamba taip:
Varšuvėly, Krokuvėly 
Sėdi brolelis nevalioje. 
Gromatėlę parašyčiau, 
Savo brolelio paprašyčiau, 
Kad žirgelius parduotų, 
Mane jauną išvaduotų. 
Jaunas brolelis nujodamas, 
Bėrus žirgelius nuvesdamas: 
Nors bėrus žirgelius parduosiu, 
Bet tave jauną neišvaduosiu. 
Per savo valią ir savalę 
Šėriau žirgelį per savaitėlę, 
Dabojau mergelę per laukelį.

daug ir daug darbininkų ir 
darbininkių stotų į mūsų or
ganizaciją. Gyvenimas dar
bininkus daug ko jau pamo
kino, teisinga mūsų bendro 
fronto kova dar. daugiau 
privalo suartinti su nepar- 
tijiniais ir kitų sriovių dar
bininkais. Į AlįDLD organi
zaciją privalo? būti plačiai 
atdaros durys visiems sąži
ningiems lietuviams darbi
ninkams, pažangiems biz
nieriams, profesionalams ir 
farmeriams.

Steigkite Mokyklėles
Žiemos metu būtinai rei

kia steigti klasines mokyk-

Mūsų Knygos
ALDLD senesnių leidinių 

dar yra centre pusėtinai. 
Brošiūroje “Kėlias į šviesą’ 
visos knygos buvo surašy
tos, kurių dar turime plati
nimui. Mes patariame žie
mos metu parsitraukti ir 
platinti mūsų parengimuo
se. Reikia pastebėti, kad 
tūlų kolonijų draugai aplei-1 Angeles lietuvių. Suėjo atbo
do literatūros platinimą, o vai nuo visų lietuvių draugijų 
tas yra negerai. Į aptart, kaip sudaryt bendras

Tv i .. . i frontas prieš karą ir fašizmą^
s engvesmų pasiskaity- sekančiai atstovai dalyvavo: 

mų mes dar turime sekamų Lietuvių Laisvės Kliubo—M. 
knygių Aliejus, Spalis itipukis ir u. Davienė, Lietuvių 
Kitos Apysakos, Povilas Darbininkų Susivienijimo 35 
Jurka” it “Karas Lietuvo- kp. P. Pupis ir P. Repecka, 
je.” Turime ir “Vokiečių Lietuvių Tautiško Kliubo—M. 
Kareivio Pasakojimai” — Lellis ir P. Ambrosas, Lietuvių 
apie pereitą karą.* Parsi-, Darbininkų Choro—A. Mali- 
traukite ir platinkite jas. Snauskas ir P. žaunis, Lietuvių 
a. n . cr u. i x . ’ Darbininkų Susivienijimo jau- Sveikina su Sukaktuvėmis ; nuolių kp._Nancy Droley ir

Aplaikėme sekamą laišką ir Ed- ' Redzevičius, ALDLD 
į 145 kp. J. Valaitis ir Julė Pu
pis,

iš Akron, Ohio:
“Drauge:
Čionai rasi $2, tai yra au-

Prieš Karą ir Fašizmą
(Tąsa 5 pusi.)



LAISVĖ Puslapis Trečias

Darbininke ir Šeimininke Moterų Žinios

Darbo Moterys 
Sovietų Sąjungoj

L. LIEPA

(Pabaiga)
Aš bedirbdama mokinaus va

kariniuos kursuos, sustiprinda- 
dama savo praktiką teoriją. Va
dovauju profaktyvo rateliais, 
rateliais prie totorių sąjungos 
skyriaus ir fabrikuose. Daly
vavau darbininkų išradimuos, 
už kuriuos gavau “darbininkų 
išmintingumo” obligacijas ir 
200 rublių premiją. Už organi
zavimą beraštės likvidavimo 
fabrike No. 1, 1931 m., ir fab
rike No. 6, 1933 m., gavau rau
donąją totorių profsąjungų vė
liavą. Vadovauju dabar partis- 
torijos (partijos istorijos) rate
liu.

bos, policijos ir tt., tai S. Są
jungoje ta suma pinigų sudaro 
tokias gyvenimo sąlygas, apie 
kurias darbininkai kapitalisti- 

j nėse šalyse gali tik svajoti, ša- 
1 lyje sudarytas poilsio namų, sa
natorijų, kurortų tinklas. Yra 

Į specialės vaikų sanatorijos.
Joms valdžid atiduoda geriau
sias vietas. Tos įstaigos pla
čiai aptarnauja darbininkus ir 
jų vaikus. Per vienus 1934 m. 
poilsio namuose, sanatorijose ir 
kurortuose buvo daugiau, kaip 
11/2 milionų darbininkų ir dar
bininkių.

Vaikų įstaigų tinklas, kaip: 
lopšeliai, aikštelės, vaikų na- 

j mai, sodai, miškų mokyklos,

MERGINA OFICIERIUS .

Sov. valdžios įstatymdavystė 
eina darbininkų padėties palen
gvinimo linkme. Darbo moteris 
naudojasi įstatymu, kuris ją pa- 
liuosuoja 2 mėn. prieš gimdy
mą ir 2 mėn. po gimdymo su 
pilnu darbo mokesties išlaiky
mu. Be to moteris gauna neap
mokamą medicinos pagalbą. 
Tam tikslui visoj šalyje įsteig
ta visa eilė konsultacijų ir me-; 
dikališkų įstaigų. Valdžia rū- Į sanatorijos, kasmet auga. Jos 
pinasi, kad vaikai gimtų 
augtų sveikais.

Motina gali darbo metu 
3 valandos maitint savo vaiką. 
Motinoms, maitinančioms savo 
vaikus, išduodama dar papildo
ma parama. Tik per vienus 
1933 m., parama išduodama 
nėščioms, gimdymo ir maitini
mo metu moterims siekė 180 
milionų rublių. Ta suma kasmet 
auga.

Vaikų įstaigoms išlaikyti iš
leista 292 milionai rublių, iš 
kurių vaikų pieniškoms valgyk
loms* išleista 5 milionai rublių, 
vaikų lopšeliams—105 mil., vai-

New Yorke iškilus bučerių 
streikui, Moterų Taryba ir 
Moterų Veiklos Komitetas 
Prieš Pragyvenimo Brangį 
tuojau metėsi talkon ir veik
liai dalyvauja pikiete. Nė- 

f ra abejonės, kad darbo klasės 
i unijis- 

tai atsimokės tuo patim, bū
tent parama, kada jos vėl pa
skelbs kovą prieš maisto bran-

juok*. Tai pasaulio darbinin
kų mokslas, kuriuomi vaduo- 
sis visa darbininkų klasė kelių, 
o gal ir keliolikos metų laiko
tarpiu. Nuo jų pažinimo pri-iv . . . , , y . .
klauso tavo ateitis, tavo kla-l^!1"™^6^_b“čena‘ 
sės ateitis. O jei jūsų koloni
joj bus tų rezoliucijų studija
vimo kursai, neapleisk juos, 
nors čia pasaulis augštyn ko- 
jomis virstų, nes tai yra tavo 
nepavaduojamas mokslas.

f Savamokslė

žai uždirba.
La Rossiere, šv. Juozapo 

Katalikų bažnyčios kunigas 
užgyrė moterų diskriminaciją, 
tikslu ’ “sugrąžint senovišką 
namų gyvenimą.”

Lovesque tą nesąmonę at
mušė, pareikšdamas, kad toks 
namų gyvenimas negalimas, 
kol vyrai teuždirba net po $16 
į savaitę. “Moterys dirba dėl
to, kad vyrai negali užlaikyti 
šeimos,” sako unijos vadas.

VALGIU GAMI 
NIMAS

ir

kas

U----- :----------------------------
Beveik viskas gali atsitikti 

Sovietų Sąjungoj—taigi dėlto 
Nina Isajeva turi leitenanto 
darbą raudonojoj armijoj. 
Tur būt ji gera, kadangi jį 
mokina klasę militarinės tak
tikos. Vyrai klauso ir mėgs
ta klausyti.

Višta Su Grybais
Galima vartot likusią : 

Supjaustyk mėsą mažais 
teliais. Paimk 14 svaro 
ar kokių turit grybų. 
pirma pakepinkit ant 
kol bus minkšti.

Padarykit sosą šitaip:
Ištirpinkit šaukštą i__

įdėkit 3 šaukštus miltų ir 
virinkit minutą; pilkit ; ’ 
va 11/2 puoduko pieno arba \ 
tienos sriubos, biskį pavirinkit, 
įdėkit druskos pagal skonį. Su
dekit mėsą ir grybus į gilų in
dą, užpilkit sosą ant viršaus, 
apibarstykit pasviestuotais duo
nos trupiniais. Kept reikia pe*' 
čiuje kol parus, tik ne per il
gai, nes ir taip viskas jau išvirs
ta. Šitaip pataisant ir iš nėr., 
daug mėsos galima dar kartą, 
padaryt pietus.

šmo- 
baltų

Jaunos, bet kovingos par
davėjos May’s departmentin ė j 
krautuvėj, Brooklyne, strei
kuoja ir pikietuoja krautuvę 
jau nuo 21 d. spalio. Keturios 
iš jų padėtos po $1,000 kau
cijos, kaltinant “suokalbiavi- 
me kenkt bizniui.” Bet jos to 
nepaiso ir pasiryžusios kovoti, 

Į kol išgaus geresnes sąlygas ir 
v v ... , , I pripažinimą unijos.ma uzmusus tėvą smailia bate-- 

lio kulnim. Tėvas manė, kad’

Teis Merginą, Tėvo 
Užmušėją

Skyriaus Skaitytojams 
Ir Bendradarbiams

Wise, Virginijoj, prasidėjo 
teismas 21 metų merginosvis daugiau vaikų aptarnauja.

1934 m. po visą SSRS vaikų Maxwell. Jinai kaltina^ 
lopšeliuose buvo 6,414,000 vai
kų. Tas skaičius sulyg 1935

didesnis vaikų skaičius aptar
naujamas kitose vaikų įstaigo
se.

Darbininkė moteris rami už 
savo vaikus, ji žino, kad vai
kai aprėdyti, sotūs, šiltose ir 
gražiose patalpose. Jie gerai 
auklėjami.

Aišku, kad darbo moterys tu
ri galimybę dalyvauti visuo
meniniame gyvenime, valsty
bės darbe. Jos gali lygiai, kaip

I kų sodų išlaikymui 60 mil., vai-Į ir 
kų namams—20 mil. Vien tik'

1 vaikų pusryčiams numatyta 30 
milionų rublių.

Valdžios įstatymas apie vai
kų benamystės likvidavimą dar 
didina tą^ numatytą sumą ir ple
čia darbą tarp vaikų.

Darbo apdraudos fondas 1934 
metais siekė 6 miliardus rublių. 
Tas sudaro daugiau, negu visas 
valstybinis budžetas keturių 
kapitalistinių valstybių: Lenki-

1 jos budžetas 510 milionų rublių, 
Italijos—1,870 mil., Lietuvos— 
48 mil. rublių, Rumunijos—279 
mil. rublių. Jei tose valstybė
se tie pinigai eina aparato iš
laikymui, i _ .

plano turi padidet 113%. Dar tokį batelj avėti griekas,’taipgi I Bosto?° mo,ter5,s. survu<f 
J.J----- .„.i... t t j'b momento prieškarini pikietąi jai griekas su vaikinu išėjus . ... , . . T ,... . , v. .. prie Italijos konsulato. Jos tabūti iki pusiaunakčio. Dėlto jis , ... . ‘

pereita liepos menesį, vieną va- įvykdeu pictl' ,!alku lr tuk*tan' 
karą, nusprendė laukti sugrjž-' f,als besivejant, is rastinių 

. tančios su vaikinu dukters irj tarnautojai, js Park Square 
ją taip sumušti, kad ji dau-1nam0- nuostabia, žiūrėjo i 16 
giau niekad neišeitų iš stubos | m°terų su iškabom ir skaitė 
po 9 vai. vakaro. Bet Edith! ant jų užrašus.
nesidavė mušama ir, nusiėmus Už trijų minučių po piadė-1 •• • i • i 1 — 1 1 V • • 1

vyras dalyvauti visose gy
venimo srityse. Sovietų valdžia 
suteikė jai lygias teises, pa- 
liuosavo nuo dvigubo jungo. 
Darbo moterims kapitalisti
niam pasaulyje Sovietų šalies 
pavyzdis yra kelrodis, vienin
telė išeitis iš to skurdo ii' ver
gystės, kelias prie šviesaus ir 
laimingo gyvenimo.

Ir darbo
įsitraukia į revoliucinę kovą ir 
vis daugiau kovoja už savo iš
silaisvinimą.

Sekantį kartą pakalbėsim 
apie valstiečių moterį kolchoz- 
ninkę, tautinių mažumų moteris 
ir tt.

moteris vis labiau

'CVJL w n VL.

išlaikymui žvalgy-| Kislovodskas, 12-X-35 m.

Lietuvių Lavinimosi Rateliai ir Moterys

Ateinančią savaitę šiame 
skyriuje tilps puikus straips
nis “Kolektyvietės Pas Stali
ną” ir Stalino pasakyta pra
kalba kolektyvietėms, ūkio 
darbininkėms Sovietų Sąjun
goj. Svarbu visiems perskai
tyti. Banančs Prieš Ugnį Keptos

Nulupk bananių kiek šeimy
nai reik, perskelk išilgai, išdek 
ant lėkštos blėtos, tik ne ant- 
viena kitos, užpilk keletą šaukši. 
tų syropo arba rudo cukrau^,* 
ir uždėk keletą mažų šmotelių, 
sviesto. Kepk prieš ugnį kol 
parus, apie 10 minučių. Reik” 
dabot, kad nesudegtų. Galima’ 
kept ir pečiuje.

Kitas būdas kept bananes, tai 
tiesiai su lupyna ir nieko nede-/ 
dant, tik kept pečiuje, kol lu
pyna pasidarys juoda ir paliks . 
minkštos. Taip sutaisytos ba- 
nanės labai geras “dezertas”. 
Valgosi karštos. Sveikas ir ne-. . 
sufušeriuotas maistas.

Draugės L. Liepos straipsnis 
pasibaigė. Jis yra ne tik skai
tytinas, bet informacinės dide
lės svarbos. Draugėms reiktų 
išsikirpti ir pasidėti, kaipo 
faktų rinkinį, kad prie progos 
galėtumėt paduot lietuvėms 
darbininkėms pasiskaityt. Ei
nant artyn bendro fronto su 
kitų sriovių darbininkais, ra
sim daug tokių moterų, ku- 

1 riom, mūsų laikraščio iškarpa 
bus pirmutinė teisinga žinia 

Jvusios, neduodamos progos ap*e Sovietų Sąjungą.
priekabiauti nei areštuoti. Jų' 
tikslas buj/o pasiektas, pas-,1 
kleista prieškarinė propagan
da.

j I Už trijų minučių po pradė- 
batuką smogė juo tėvui galvon, pikieto, tūkstančiai lape- 
nuo ko jis ir mirė. i ^ų pasipylė nuo ;12-kos augš-

Mergina sako: “Duokit man tų namo ir darbininkai gau- 
teisingą teismą ir aš išeisiu j dė juos. Pikietas tęsėsi net 
laisva.” Jos gynėjai argumen-1 Pusę valandos. Pajutus polici- 
tuos, kad ji turėjo teisę gintis, ją, moterys dingo tarsi nebu-

Brooklyno Lietuvių Motery 
Šeimyniškas Vakaras

ALDLD moterys šį ketvirta
dienį, 21 lapkričio, ruošia šau-

New Yorko slaugės, 
vaujamos Miss Merriel

Pastaruoju laiku vėl mažiau 
' gaunasi raštų mūs skyriui. 
Į Draugės, rašinėkite įvairiais 
I klausimais. Visų rašomas ,sky- 

vado ' r*us kus įdomesnis ir naudin-
Cie | gesnis, ne'gu rašomas tik ke- 

nų vakarą? Tai bus šeimyniš- mens, Bedarbių Slaugių Susi- hų drauK11- Lauksime.
ko pobūdžio vakaras, skiria
mas ne pelnui ir ne formaliam

paVienijimo organizatorės, 
reikalavo, kad prie Namų šal-Į

Red.

svarstymui reikalų, bet geres-!P®s Biurų būtų įsteigtas slau-

Obuolių Blyneliai
Paimk nelabai didelius obuo

lius, išgręžk sėklas lauk, nu
lupk, supjaustyk pusės colio 
griežinėliais. Išplak porą kiąiH 
šinrų, įmaišyk 3 šaukštus mil
tų, pilk pieno tiek, kad būt 
lyg del paprastų blynų tešla. 
Įvoliok obuolius į tešlą ir kepk,- 
kol bus obuolys minkštas; teš
los visai nereik pilt į skaura- 
dą. Galima kept ant taukų, 
arba ant sviesto. Iškepę, iŠ- 
dėkit ant rudos popieros, kad 
taukai susigertų į popierą.

Valgyt galima vienus arbia 
pasidarykit sosą iš medaus it 
“peanuts”. Išlukštenkit riešjtt- 
tus, sukapokit, užpilkit kelis 
šaukštus medaus, užsipilkit 
ant blynelių ir taip valgykit.

M. Valilionienė

Pasekmės d. F. Abeko 
Maršruto LDS 9-to ir 
ALDLD 13 Aps. Ribose

Prakalbos buvo laikytos se- 
karnose vietose:

St. Louis, Mo. Susirinkimas 
neskaitlingas, aukų surinkta 
$4.75.

East St. Louis, III. Laikyti 
du susirinkimai, vienas iš jų. 
labai skaitlingas, aukų surink
ta per abu $22.60.

Collinsville, Ill. Susirinki
mas pusėtinai skaitlingas, au
kų surinkta $3.90.

Benld, Ill. Susirinkimas bu
vo nemažas ir gana sėkmin
gas, aukų surinkta $3.25. Au
kų daug nebuvo, nes žmonės 

kad suvargę nuo bedarbės.

■> gių patarnavimas1 biednio- 
kams. Jos nurodė, kad tas su
teiktų slaugėms darbus ir bū
tų palaima ligų kankinamiems 
bedarbiams. Jos taipgi primi
nė, kad iš 800 atsikreipusių į| 
ligonbučių komisionietių Gold
water tik 250 pasamdytos, o 
kitos tebėra be d*arbo.

niam susipažinimui ir laisvoms 
diskusijoms, p a s i kalbėjimui, 
pasilinksminimui. Tai dėlto 
kviečiamos ne vien ALDLD 
narės, bet visos moterys ir 
abelnai publika—moterys, vy
rai, jaunimas.

Vakare turėsime 
lengvų užkandžių, 
kandžių ir arbatos 
rimas. Bet tai ne viskas. Ame
lia Jeskevičiūtė, mokytoja, pa
kviesta ir pasižadėjo trumpai 
pakalbėti moterų reikalais. 
Pirmu kartu mūs vakaran pa
kviesta ir sutiko dalyvauti 
nauja pas mus daktarė Aldona 
šliupaitė, kuri čion nesenai 
persikėlė iš Newarko ir atida
rė ligonių priimtuvę 179 So. 
2nd St., Brooklyn. Taip pat 
tikimės dalyvausiant nesenai 
iš Lietuvos pribuvusią darbi
ninkę, pas kurią daugelis tu
rėsime ką klausti.

Taigi, vakarėlyje bus ver
tingų pažinčių, naudingų pa
sitarimų ir smagus pažmonys, 
ko apgailestaus nebuvėliai. 
Įvyks 21 d. šio mėnesio, “Lais
vės” svetainėj, 419 Lorimer^ 
St., Brooklyne. Įžanga veltui.

Brooklyniete

arbatos ir
Prie už

eis pasita-
Nekartą girdėsi drauges nu- žinybos? Gal pleperiaujant 

siskundžiant, kad neturėjo' pas Oną apie Marę ir jos niek- 
i progos eiti mokslą ir todėl | niekius joms .tas mokslas atė- 
• stoka joms žinojimo kalboje irj jo?

Nieko panašaus. Jos matė, 
kad nuo jų prasilavinimo pri
klausys asmeniškas pakilimas 
ir gerovė, taip pat gerbūvis vi-

Už išpildymą 
jungos linija ir 
darbe buvau du 
j uotą.”

Nors tas pasakojimas ne iš rašyboje bei skaitliavime, ne-j 
pirmaeilio zavodo, bet jis rodo, gali daug ko atlikti. Ir toje 
kaip visos plačios Sovietų Są- apgailėtinoje padėtyje ran d a-

plano profsą- 
pagrindiniam 
kartu, premi-

jungos kampeliuose auga 
terys darbe, kaip jos 
tūriniai.

Kodėl yra galimas 
tūros išbudavojimas, 
girnas pirmyn net pačių atsili- 
kusiausių šalies sluogsnių ?

Jis galimas todėl, kad patys 
■ darbininkai šeimininkai šalyj.

Sovietų valdžia per pirmąją ir 
antrą penkmetines pastatė ir 
stato didelį kultūrinių, buities 
įstaigų tinklą, kurios paliuosa- 
vo plačias darbininkių mases 
nuo naminio darbo, nuo virtu
vės, nuo rūpinimosi vaikais dar
bo metu, o kartais ir visą darbo 
savaitę. Tūkstančiai ir šimtai 
tūkstančių moterų turi galimy
bę kelt savo kvalifikaciją, mo
kytis po darbo ir neatsilikti sa
vo kultūriniai-politiniam vysty- 
męsi.

Sovietų valdžia suorganizavo 
visą eilę duonos fabrikų, fab
rikų valgyklų. Fabrikai vir- 

; tu vės jau dabar aptarnauja vi
suomeniniu maitinimu 20 milio
nų žmonių. Tas skaičius nuolat 
auga. Suprantama, kad darbo 
moteris neturi rūpintis, kad ji, 
vyras ir vaikai nepavalgę ir jos 
pareiga tą valgį pagaminti. Yra 
sudarytas visas tinklas vaikų 
valgyklų, čia daugelis vaikų 
gauna visai nemokamai, arba už 
nedidelę kainą valgį. Vaikai 
gauna maistą lopšeliuose, so
duose, mokyklose.

Darbo apsauga plačiai išvys- neturime.
tyta. Darbo draudimas taip iš- kad ten kas kibiru iš viršaus 
plėstas, kaip niekur pasaulyje, lyg bačkon jų galvon pripylė

auga

toks 
toks

mo-
kul-

kul-
žen-

si visa didžiuma prieškarinių 
laikų ateivių lietuvių moterų, sos §a]jes jr visos darbininkų 
kadangi tais laikais iš kelių uasės. Jos matė tą ir jos su 
šimtų, o vietomis gal tūkstan- pasiaukavimu lavinosi, skaity
čių mergaičių viena lankė bent ^amos knygas ir laikraščius, 
kiek mokyklą. Ne visos mo-. dalyvaudamos organizacijų su- 
kėjo netzmaldaknygę skaityt. , sirinkimuose ir lavinimosi ra- 

Pribuvus į šią šalį, taipgi nejteliuose, lankydamos vakari- 
visos prasisiekė. Tik mažas' nius kursus, 
skaičius pačios per save pra
silavino geriau skaityt ir ra- 

i šyt, kadangi savaime, be mo
kytojaus pagelbos nėra leng
va, negi visos pajėgia save su- 
disciplinuoti, kad mokintis. 
Tik keliose didesnėse koloni-l 
jose buvo lavinimosi mokyklė-^ 
lės, kuriomis, tačiau, mažai) rint savo gyvenimą?
kas iš mūs draugių pasinaudo-| voje prieš išnaudotojus terei- 
jo; vienos iš perdidelio apsi- kja mažiau 
krovimo darbais, kitos del ne- mums reikia daug žinojimo,1 
supratimo svarbos, dar kitos jei norime pagerinti savo gy
dei paiko bijojimo pasirodyti,t venimą, jei norime nugalėti iš-| Francijoj, darbininkų bend- 
kad daug ko nemoka, ir dar 
kitos del įvairių menkniekių.

Laikas Išmokti
Kaip ten nebūtų praeityje, 

bet dabartis ir ateitis yra mū
sų, dėlto turėtume pataisyti 
tą, kas taisytina. Visos mes 
su pasididžiavimu ir pagarba 
žiūrime į Sovietų moteris, ku
rios tiek daug atsiekė. Juk 
jos taip pat buvo visos beraš
tės prieš 18 metų, kaip ir mes. 
Tiesa, ten jos gauna valdžios 
paramą lavyboj, ko mes čia 

Bet ar jūs manote,

Jos matė tą ir jos su

Tai dėlto jos da-! 
bar užima tokias augštas vie-j 
tas ir jos siekiasi augščiau; jos į 
daugiau lavinasi, kad būti ver
tomis tų vietų, kad galėtų jas 
atsakomingai išlaikyti,.r

Kovoj Reikia Daug Žinybos
O mums are nereikia pa^e- 

Ar ko-

. Amerikinė Gimdymo Kon
trolės Lyga klausia visuome
nės nuomonės apie tai, ar tei
singa esančiai ant pašalpos 
moteriškei atimti teisę laisvai 
pasirinkt motinystę ? Tuo klau
simu 2 d. gruodžio, Carnegie 
Hall, New Yorke, šaukia ma
sinį mitingą, kur balsavimu 
bus atsiklausta visuomenės.

Lyga dabar turi 230 klini
kų po visą šalį. Jas palaiko 
visuomenė, kuri mano, 
tai yra būtina sveikatai įstai
gą ir turėtų būti pripažinta 
tokia, kaip kad yra Sovietų 
Sąjungoj, Anglijoj ir Skandi
navų šalyse.

žinojimo? Ne Gelbsti Ethiopu Vaikus

Wilsonville, Ill. Susirinki
mas neskaitlingas, aukų su
rinkta $1.90.

Auburn, III. Surinkta aukų 
$1.95 (prispausti bedarbės).

Bulpitt, III. Surinkta aukų 
$1 (visiškai bedarbiai).

Springfield, III. Surinkta au
kų kiek daugiaus, užmokėta 
svetainė, iš aukų atliko $5 del 
Liet, polit. kalinių.

Viso aukų surinkta $44.35.
Nuo. Harrisburg lig St. 

ir toliaus, Spring-

Tūlos draugės klausė, kode! 
netilpęs pereitos savaitės sky
riuje d. Valilionienės receptas, 
kaip kepti kalakutą (torkę) 
su kaštanų kamšalu. Tas re
ceptas tilpo savaite anksčiau, 
tai yra lapkričio 6-tą išėjusia
me skyriuje.

Jaunų Komunistų Lygos na
rės New Yorke, Fern Pierce, 
balta, ir Emily Baker, negrė, 
turėjo bendrai pasisamdžiu- 
sios kambarį. Dabar, teisėjo 
Sullivan įsakymu, turi išsi
kraustyti iš Comfort Co. na
mo, 317 Lenox Ave., kadangi Louis, Mo 
kompanija nesutinkanti gy- field, Ill., ir visa apielinkė, lig 
vendinti savo namuose negrus! Westvillės už gesą ir aliejų 
ir baltus kartu. Ta pati kom- kelionės lėšų $10.11. Atliko 
panija, tačiau, išrendavoja ir į del Liet, politkalinių $34.24. 
negra4ns kambarius, bet tik at
skirai ir daug augštesnėmis 

vaudamos darbininkų organi- mestiems ir šiaip nukentėju- kainomis.
V Pl 111 Qll.Qirin Irimu n«a iv lavini-' cinmn ia lrovv\ flail-

naudotojus. Tai dėlto ir tu- ro fronto* pagalba, Vaikų Tei- 
rime mokintis. Ir tą galime šių Lyga suorganizavo teikimą 
atsiekti skaitydamos darbinin- pagalbos Ethiopiečių vaikams, 
kų spaudą, o ypatingai daly- likusiems našlaičiais arba pa- *( 1 <• • • 1 •* * • • w * _ •
zacijų susirinkimuose ir lavini
mosi rateliuose. /

Dabartiniu laiku daugelyj^ 
kolonijų bus steigiami kelių ar 
keliolikos pamokų kursai stu
dijuoti Komunistų Intemacio- mui. 
nalo 7-to Pasaulinio Kongreso 
rezoliucijas. Jos išleistos lie-! sižadėjimais auklėti rašoma, 
tuvių kalboj ir parsiduoda po kad darbininkai tai daro ne 
10c., pigiau spausdinimo išlai- vien žmoniškumo sumetimais, 
dų, kad kiekvienas darbinin- bet ir tikslu pareikšti protes- 
kas galėtų įsigyti. Drauge, bū-'tą prieš Italijos fašizmo bar- 
tinai įsigyk ir atydžiai studi-| bariškumą.

siems iš priežasties karo. Gau
nama kasdien aukų tam fon
dui.
cūzų šeimų pasisakė paimti 
Ethiopiečių vaikučius auklėji-

Laiškuose su aukomis ir pa
rašoma,

Nemažas skaičius fran-

Pinigai pasiųsti per drg. F. 
Abeką drg. L. Jonikui.

Visuose susirinkimuose pri
imtos rezoliucijos už Lietuvos 
piliečiam suteikimą demokra
tinių teisių, atsteigimą seimo 
visu'otinu, slaptu, proporciona- 
lišku balsavimu, paliuosavimą 
visų politinių kalinių.

Rezoliucijos pasiųstos Lie
tuvos prezidentui A. Smetonai.

Mūsų draugės šeimininkės 
šiuo tarpu lyg ir sustreikavo, 
per keletą savaičių negavom 
daugiau receptų apart d. Va
lilionienės. Draugės, rašykite. 
Tik pamanykit, jei d. V. pasi
imtų vakaciją taip, kaip jūs, 
tai mūsų skyrius išeitų be re
ceptų! O ką darytų mūsų nau
jos šeimininkės, ypatingai tos, 
kurios iš valgių gaminimo pra
gyvenimą daro? O šiuo bedar
bės laikotarpiu daug tokių; 
kurios tarnaitėmis dykaduo
niams tapo, kuomet fabrikai 
užsidarė.

Skyriaus Red.

Borah Kandidatuosiąs į 
Amerikos Prezidentus
WASHINGTON. — Iš 

“progresyvio” republikono 
senatoriaus Borah pasikal
bėjimo su laikraščių repor
teriais matyt, kad jis ren-

Salem, Mass., pasisakyta ga
na aštriai prieš ir už vedusių 
moterų darbus.

Pequot Mill bosai pasakė, 
kad jie atleis iš darbo moteris, 
jeigu jos apsives arba susi
lauks kūdikių.

Wilfred T. Levesque, Inde- Didesnį raportą iš viso marš- . . . _
pendent Sheeting Workers ruto drg. F. Abekas paskelbs' gįasi kandidatuoti į Jungti- 
Unijos biznio agentas, užpro- spaudoj, kaip sugrįš į Chicagą. | nių Valstijų prezidentuš^ 
testavo, sakydamas, kad mo
terys turi dirbti, nes vyrai ma-

LDS 9-to Apskr. Sekr., 
Wm. Mickalites.

:nors sako, “kol kas ąš dar 
to neskelbiu.”

i $8

.v
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Išrinkite juos SLA. Virsi cinkais
F. J. BAGOČIUS, prezidentas,
J. K. MAŽUKNA, vicė-prezidentas,
P. JUBGELIUTĖ, sekretorius,
K. P. GUGIS, iždininkas,

seną “urėdą”, į sekretorius. S.L.A. nariai at
liks gerą darbą pagerbdami šią nuoširdžią S.L.A, 
veikėją balsuodami nominacijose ir rinkimuose 
už p-Ię Petronėlę Jurgeliutę.

DR. J. STANISLOVAITIS, daktaras-kvotėjas, 
E. MIKUŽIUTĖ, iždo globėjas,
J. MILIAUSKAS, iždo globėjas.

Visos tautininkų grupės ir klerikalai susi
jungė užvaldyti S.-L.A. ir kandidatais j Pildo
mąją Tarybą stato pasižymėjusiu^ atžagarei
vius, demokratijos, laisvės ir pažangos priešus, 
aiškiai sektantiškus ir vienos sriovės partiza
nus. Kas neatsimena Damijonaičio prezenden- 
tavirno laikų, kada tūkstančiai pažangųjų na
rių tapo išmesti iš S.L.A.? Gegužio dinastijos 
tautiškoji vaidyba atsižymėjo skandalingais in- 
vestmentais, dėl kurių S.L.A. turtas taip . _i- 
puolė, kad jau gręsė uždarymo arba didelių ases- 
mentų pavojus. Pasižymėjo ir tuomi, kad ir 
mažiausiai balsų gavę kandidatai buvo renkami 
į Pild. Tarybą. Daugiau dėl netakto, atžaga- 
reiviškos politikos ir narių teisių paniekinimo, 
negu dėl bolševikų propogandos iš S.L.A. pasi
traukė virš 5,000 narių po Chicagos seimo. :

» Vienu atveju tūkstančiai narių išmetami iš 
organizacijos, kitu atveju tūkstančiai ją aplei-

piamės pas jus su šiuo klausi
mu ir aš manau, kad tas klau
simas bus svarbus visiems lie
tuviams darbininkams.

LLP Draugystes Narys.
Atsakymas

Kiek mums yra žinoma, ra
šytas testamentas suteikia pil
ną galią draugystei bei šiaip 
žmonėms pasielgti su lavonu 
taip, kaip testamente nurodo
ma. Bet veikiausia kiekviena 
valstija turi savotiškus tuo rei
kalu įstatymus. Tuo būdu pa
tariame draugams pasiteiraut 
pas Mass, valstijos įstatymų 
žinovus.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos susirinkimas 

įvyks seredoj, 27 d. lapkr. 7:30 vai. 
vakare, po numeriu 376 Broadway. 
Šis susirinkimas svarbus, tad visi 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt.

Sekr., V. Kvetkus.
(275-276)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. 'mėnesinis susirin- 

kipias pereitą sekmadienį neįvyko, 
del priežasties blogo oro, tad mitin
gas įvyks šį sekmadienį, 24 d. lapkr. 
7 vai. vakaro, Darbininkų svetainėje. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tyt, taipgi turime surinkti draugus 
dirbt kaipo darbininkai apskričio pa
rengime, kuris įvyks 30 d. lapkr.

Sekr., K. Rušinskienė.
(275-276)

NEWARK, N. J.
20 metų jubilėjaus vakarienė su 

koncertine programa ir šokiais. Ren
gia Am. Liet. Darb. Lit. Draugijos 
5 kp., nedėlioj, 24 d. lapkr., Jurgi
nis Svetainėje, 180 New York Avė. 
Koncertinę programą išpildys seka
mi asmenys: Sietyno Choras ir jau
na šokikė, Gladys Michell-MakuŠaus- 
kaitė. Kviečiam visus skaitlingai da
lyvaut. Vakarienė prasidės 6 vai. 
vakaro, po vakarienei šokiai prie ge
ros orkestras. Įžanga 75c.

Kviečia rengėjai.
(274-276)

NANTICOKE, PA.
ALDLD 135 kp. metinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, 2 d. gruodžio, 
pas Lubeškus. Visi nariai malonė
kite ateit, nes tai bus labai svarbus 
susirinkimas.

Sekr. E. G
(273-275)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Adv. Kazys G(ugis at- 
keliavo iš Lietuvos 1903! 
m. Lietuvoje lankė Lie
pojos gimnaziją, bet dėl 
rengimo gegužines Kau
ne nusikalto Rusijos val
džiai. Vieni šios geguži
nės rengėjų atsidūrė Si
bire, kiti išbėgo į Švei
cariją, o p. Gugis atsi
dūrė Amerikoje, čia at
keliavęs, jis kasė anglis, 
dirbo plieno dirbtuvėse, 
o vėliau stojo į Armour 
Institute of Technology

studijuoti mechanikos inžinierystę. Inžinieriaus 
profesija nepatiko, tad jis vėl stojo į kolegiją 
ir baigė advokatūrą. Nuo 1929 m. p. Gugis ei
na S.L.A. iždininko pareigas. Iki adv. K. Gugio 
laikų S.L.A. iždininko ofisas buvo apleistas, vieš
patavo betvarke. Jam užėmus iždininko vietą, 
buvo įsteigta geriausia iždo tvarka ir skubus ■ 
patarnavimas. Adv. K. Gugis yra nepamaino-

BALTIMORE, MD.
WIR benas rengia oysterių parę 

nedėlioj, lapkričio (Nov.) 24 d., Dai
lės kliubo svetainėje, 20 N. Calhoun 
St. Prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis 
iki 12 vai. nakčia. Kviečiame vieti
nius ir apielinkės Lietuvius skaitliu- ' 
gai dalyvauti.

Čia galėsite linksmai pasišokti, iš
sigerti ir užkąsti. Atsilankiusiems

džia. Paskola ant jau praskolinto namo, pasko
los savo sriovės sėbrams ant bet kokios vertės 
namų. Pirkimas tokių bondų ir Šerų, kurių ver
tybė ragožiumi nusirito žemyn. — Tai tautiniu* 

Ikų sriovės žmonių pasitamavimas S.L.A., kada 
!jie jį tvarkė.

Detroito seimui pavyko nors dalinai išstūm
ėti juos iŠ Pild. Tarybos; pavyko grąžinti na
triams teisę visuotinu balsavimif rinkti organi
zacijos viršininkus.

Musų rekomenduojamieji kandidatai, išsky
rus vieną, nepriklaiiso jokiai partijai. Jie nė- 
ira kurios nors vienos sriovės žmonės. Augštai 
inteligentiški, ganėtinai mokinti, gabus, darbš
tus ir praktikoje įrodę, kad visuomenės ir or
ganizacijų darbams yra kvalifikuoti, kompeten- 
jtiški ir patikėtini.

Adv. F. J. Bagočius iš 
So. Boston, Mass., 'yra 
vienas žymiausių lietu
vių kalbėtojų. Arti 30 
metų, kai aktyviai daly
vauja kultūriniame lietu
vių gyvenime. Adv. F. J. 
Bagočius ne tiktai yra 
gabifs oratorius, bet taip
gi žymus publicistas. Jo 
raštai pažangioje lietuvių 
spaudoje dažnai telpa, 
nors po tais raštais jo 
vardo ir nematome. Adv. 
F. J. Bagočius buvo iš

rinktas S.L.A. prezidentu kaip tik tuo laiku, ka
da S.L.A. siautė piniginis krizis, bet jo sumanu
mas pastate S.L.A. vėl ant tvirtų kojų. S.L.A. 
nariai, nominuodami ir išrinkdami jį vėl S.L.A.

mas S.L.A. iždininkas. Neabejojame, kad visi 
rimti S.L.A. nariai savo balsais rems adv. K.i 
Gugio kandidatūrą į S.L.A. iždininkus.

i 
Dr. J. Staneslow-Sta- 

nislovaitis iš Waterbury, 
Conn., yra jaunas žmo
gus, bet pasižymėjęs me
dicinoje. Dr. Stanislovai- 
čiui užėmus daktaro-kvo- 
tejo vietą, S.L.A. pašalpų 
išmokėjimas ligoninis bu
vo tinkamai sureguliuo
tas, ko seniau nebuvo. 
Dr. Stanislovaitis yra 
rimtas, nuoširdus S.L.A. 
darbininkas, — jį birti- 
nai turim vėl išrinkti šiai 
vietai, tai yra Daktaru- 
Kvotėju.

Eufrazina Mikužiute iš 
Chicago, Ill., dabartinė 
S.L.A. iždo globėja, kuri 
pereitame seime gavo 
daugiau balsų už visus 
kitus kandidatus į Pild. 
Tarybą. Ji buvo suma
nytoja įsteigti Jaunuolių 
Komisiją S.L.A., tapo tos 
komisijos nariu ir per 4 
metus buvo pirmininke. 
Kaipo lietuvių dienos pa
saulinėj parodoj sekreto
rė ir kaipo rengėja iškil
mingiausioj© Chic a g o s

lietuvių bankieto ji parodė nepaprasto darbštumo

užtikriname gerą laiką.
Rengėjai.

(275-276)

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatoinis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

MONTELLO, MASS.
ALDLD kuopa ir kitos kuopos ren- į 

gia didelį balių ir vakarienę suba- j 
toj’, 23 d. lapkr., 7:30 vai. vakare, | 
Liet. Taut. Namo Svetainėje. Pelnas } 
nuo šio parengimo skiriamas “Dailyd 
Workeriui.” Įžanga tik 75c. Bus iki! 
valiai valgių ir gėrimų ir galėsite vi- ' 
si linksmai pasišokt prie geros or
kestras. Kviečiam visus skaitlingai , 
dalyvaut. Rengėjai, j

(275-276) j

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
, .v 2220 Avenue J

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto Kampas E. 23rd St.

prezidentu, pasitarnaus organizacijos gerovei.
J. K. Mažukna iš Pitts

burgh, Pa. Visi, kurie 
skaitome laikraščius, nuo
latos pastebim p. J. K. 
Mažukno vardą kaip vie
no žymiausio veikėjo 
Pittsburghe ir jo apylin
kėse. P-nas J. K. Mažuk
na yra senas S.L.A. na
rys ir visą laiką žymus 
šios organizacijos veikė
jas. Vėl išrinkdami p. 
Mažukną į S.L.A. vice
prezidentus, mes atliksi
me gerą darbą — turė
sime nuoširdų ir sumanų 
dėjėjo vietai.

P-lė Petronėlė Jurge- 
liutė iš New Yorko yra 
mums visiems žinoma, 
pažįstama per 20 metų’ 
S.L.A. veikime. Ji buvo 
S.L.A. Centro Sekreto
riumi per daug metų, 
pasižymėjo kaip viena 
nuoširdžiausių S. L. A. 
darbininkų kokią kada 
S.L.A. turėjo. Nepakęs- 
dama intrigų, kurios Cen
tre buvo vedamos prieš 
ją, ji rezignavo. Bet da
bar pažangiųjų narių

kviečiama ji mielai sutiko kandidatuoti į savo

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. ir LDS 21 kp. ben

drai rengia juokingą dviejų aktų 
komediją “Dramblys.” Lošimas atsi- : 
bus nedėlioj, 24 d. lapkr., 7 vai. va- ! 
karo, Draugijų Svetainėje, 4097 Por- 1 
ter St. Įžanga tik 20c. Prie įžangos ■ 
tjkieto bus' duodamas praisas, gyva į 
žąsis. Po lošimui bus šokiai prie ge- 1 
ros orkestras. Taipgi turėsime ska
nių valgių ir gėrimų.

Kviečia Komitetas. I 
; _________ i

I PHILADELPHIA, PA.
Pirmas Radio Parengimas

Lietuvių radio stotis, kurią veda 
Petronėlė Antanaitienė, rengia pirmą 
lietuvių radio balių, kurio planas eis 
palaikymui stoties ant toliau. Lie
tuvių programos palaikymui per me
tus pasidaro virš $2,000 lėšų. Kol kas

I stoties palaikymui nebuvo prašyta j 
' aukų. Visi žinokit, kad stotis pasi- Į 
tarnauja parengimams, pranešimams i 
ir abelnai programai. Visų prašoma I 
atsilankyti ir paremti stotį.

Balius įvyks Lietuvių Tautiškoj I 
Svetainėj, lapkričio (Nov.) 22 d., 
penktadienį, 928 E. Moyamensing

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

ir gabumo. Nėra veikėjų pasitarimo, nėra kiek 
žymesnio darbo, kur ji nedalyvautų. Iš profe
sijos ji yra mokytoja, baigusi gamtos mokslų 
skyrių Chicagos Universitete; vėliau toje pa
čioj įstaigoj studijavo dramaturgiją vienus me
tus ir jurisprudenciją vienus metus.

J. Miliatrskas iš Mc 
Kees Rocks, Pa., per dau
gelį metų nenuilstamai 
dirba įvairiose lietuvių 
organizacijose ir kiek
vienoj kaipo viršininkas 
arba kurio nors komite
to narys. Panašioj S.L.A. 
fraternalėj A.P.L:A. or
ganizacijoj buvo Centro 
Pildomojo Komiteto na
riu per 8 metus ir cen
tro sekretoriumi per 2 
metus. Kandidatuodamas 
j S.L.A. sekretorius, ga
vo didelį balsų skaitlių. Kaipo delegatas S.L.A. 
seimuose aktyviai dalyvauja kiekvieno klausi
mo diskusijose ir pasižymi taktingumu ir S.L.A. 
reikalų nuodugniu žinojimu. Yra S.L.A. Ap- 
švietos Komisijos narys.

Gerbiami S.L.A. nariai, dienoje nominacijų 
būtinai bukite savo kuopos susirinkime, kvies
kite savo draugus, savo pažįstamus, kad ir jie 
dalyvautų ir paduotų savo reikšmingą balsą už 
šiuos kandidatus. Bendrai veikdami mes pasiek
sime tikslą — pažangus S.L.A. nariai Laimes!

S.L.A. VAKARŲ KOMITETAS.

i

Ave. Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
ga su drapanų padėjimu 35c.

(273-276)
.... < ■ ■■ ' .......... ■■ •

PHILADELPHIA, PA.
Kompartijos Liet. Frakcija rengia 

diskusijas, kurios atsibus kas nedėl- 
dienį, 2 vai. po pietų, Darbininkų 
Svetainėje, 735 Fairmount Ave. Ne
žiūrint kokių pažiūrų bei įsitikinimų 
esate, visus kviečiam dalyvaut ir su
sipažinti su darbininkišku judėjimu, 
iš šių diskusijų daug ką naudingo 
išmoksite; svarbiausia yra, tai kad 
visi galėsime savo nuomonės išreikšt. 
Jeigu kurį sekmadienį diskusijos ne
įvyktų, tai apie tai bus pranešta per 
dienraštį “Laisvę.” Prašgm visų ge
rai įsitėmit ir nepamiršt ateit ir 
savo draugus atsiyest.

Komisija.
(275-276)

BROOKLYN LABORLYČEŪM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

—J

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys jlarom ją ir ga- 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTROOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass.

Vienintele Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

Klausimai ir Atsakymai
Gerbiama “Laisvės” Redak

cija, malonėsit mums paaiškint 
žemiau telpantį klausimą.

Pas mus (Hudson, Mass.), 
kaip jums jau yra žinoma, 
randasi pusėtinas būrelis lais
vų pažiūrų lietuvių darbinin
kų. Bet kada patinka juos ko
kia nelaimė, suserga ir miršta,

tai esant jų moterims, vai
kams ir giminėms nesusipratu- 
siems klasiniai, ima juos ir lai
doja su visomis bažnytinėmis 
ceremonijomis. Taigi, likusieji 
jų draugai labai pyksta, kad 
taip veidmainiškai mūsų buvę 
draugai tampa palaidoti.

Tai mes jieškom išeities, 
kad ir su mum taip neatsitik
tų, kaip reiks važiuot pas 
Abraomą. Mes turim savišal

pos Laisvės Pašalpinę Drau
gystę ir praeitais metais buvo 
įnešta, kad nariai, kurie norė
tų, padarytų testamentus, 
kaip jie norėtų numirus būt 
palaidoti, ir priduotų Draugys
tės sekretoriui laikyt. O mir
čiai atsitikus, Draugystės sek
retorius atplėšia numirėlio 
konvertą, peržiūri jo testemen- 
tą ir jeigu jo likusi moteris, 
vaikai arba giminės sutinka

taip jį laidot, kaip jo yra pa
rašyta, tai gerai, o jeigu jie 
nesutiktų, o norėtų taip palai
dot, kaip jiems patinka, sulau
žydami jo testementą, tai kas 
tada turėtų didesnę galią, ar 
jo likusi šeimyna, ar draugys
tė, kuri taip laidotų, kaip jo 
testemente būtų pažymėta ? 
Nekurie draugai argumentuo
ja vienaip, o antri kitaip.' Bet 
nė vieni nežinom. Taigi krei-

DIDEUS NUPIG1NIMAS
Dviejų dolerių vertes knygų 

Dabar gausite už $1.25*
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111.40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija

Telefonuokite: Evergreen 7-1161 
arba užeikite pasikalbėti i ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St. 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pirmos klasės anglis; geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresų ir telefonų.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Los Angeles, Calif
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Lietuvių Skyriaus—J. Babicz. 
Šis sumanymas kilo iš L. L. 

Kliubo per drg. M. Pūkį, tai 
ir liko užkviestos kitos drau
gijos, katros su mielu noru 
prisidėjo. Atstovam suėjus 
ir apsvarsčius dalykus, likos 
nutarta surengt masinį susirin
kimą 8 d. gruodžio. Paimta 
3 temos apkalbėti 1, kodėl 
kyla karai; 2, karas ir fašiz
mas ir 3, kaip mes to visko 
galime išvengti. Išrinkta 3

Pittsburgh, Pa phietis. Girdi, d. Smithas turi 
didelę teritoriją.

O ką sako mūsų vajininkas 
iv a s dus a. L.apKncio: d. A. Stripeika apie “Laisvės” 
Lapkričio 24 d. Pittsburgh-vajų ? Jis sako: “Mano terito- 

ir apielinkės Lietuvių Draugi-: rijoj užteks lietuvių, kad pra- 
jų Sąryšis rengia labai gražų'lenkti visus konkurentus.” 
pasilinksminimą, kuris prasi
dės lygiai 3 vai. po pietų ir 
tęsis iki vėlai vakaro, visiem' dasi visokių lietuvių profesio- 
gerai žinomoj vietoj, L. M. D J nalų, kaip vaistininkų, dakta- 
Svetainėj, 142 Orr St., Pitts-1 rt^ advokatų ir kitų. Didžiu- 

jauni lietuviai. 
Stripeika sako, 
daktarai užsi- 
“Laisvę”. Tai 

pagirtinas dalykas. Reikalui 
esant, Elizabetho lietuviai dar-

Kas Bus 24 d. Lapkričio?

šiuo laiku Elizabethe ran-

burgh, Pa. Šį kartą bus gera^ mojė* dar 
proga atvažiuot draugam iš Draugas A. 
tolimesnių kolonijų, nes anks- kad net keli 
ti prasidės. ’ prenumeravo

Kiekvienas, mylintis dainas,

Kai Kas Apie Sapnus siau užmigęs, arba dienos 
sapnas.” Išradėjas M. M. Gol- 
denstein irgi raportuoja: “man 
reikėjo praleisti daugiau ir 
daugiau valandų mąstymui 
apie problemą, bet aš sura
dau, kad mintis padaro man

JINAI SEKAS a p n a i—-1 u š ti naktiniai 
žmonių sapaliojimai, daugelis 
iš mūsų taip sakome. Tačiau 
mokslas kitaip supranta jų 
reikšmę. Būdamas atostogoms 
mažam kaimelyj, ir neturėda
mas ką veikti vieną lietingą 
dieną, perskaičiau dr. Laird 
straipsnį, atspausdintą vienam 
Bostono nedėliniam dienraštyj, 
apie sapnus. Daktaras Laird 
yra direktorius Colgate Uni
versiteto Psychologijos Labo
ratorijoj, Hamilton, N. Y. 
Stiprus protavimas laike mie- 

> veikia

sapnuose laike miego. Jis, bū
damas 14 metų amžiaus, ra
šydavo rytmečiais ir naktimis. 
Giuseppe Tartini, kuris uždė-
jo mpderniškai smuikai viršų, i jaugiau kada prabundu 2 ar-

• na .4 iv milui Invm

draugai: J. Valaitis, J. Babicz; muziką ir šiaip pamarginimus, . DrofesionaIu „„„„ P1'1”' ■ •’ ■ , bus| oiiniiKai tų proiesionaių nepa- g0> nes mUsų galvosir M. Pūkis, katrie apsiėmė tą atsilankęs nesigailės, nes 
viską išaiškinti. labai įvairus parengimas. Šis 

parengimas turėtų būt labai 
Taipgi likos nutarta ir ant sį<aįtlingas, nes komitetas su- 

toliaus veikt suvienytu fr°n-}sideda iš kolonijų, tai kiekvie-
tu. Tam darbui išrinkta ple
numo komisija.

Ant pabaigos draugė Davie- 
nė pavaišino visus su užkan
džiais. Ačiū jum, draugute. 
Jūs dažnai mus nepamirštate.

Labai smagu, kad mes galė
jom -— supratom visi sueiti 
ir pradėt tokį svarbų darbą 
suvienytom jėgom, protestuot 
prieš karą ir fašizmą.

R.—Ka.

i mirš. Kurie remia darbinin- kartais geriau tam momente, 
kišką spaudą, tie profesionalai negu kai mes esam 

iš Daugelis ypatų 
nius protavimus, 
miege.

B r i t a n i jos 
Charles Boys, kuris galvojo, 
galvojo, kaip padaryti instru-

užsitarnauja užuojautos 
darbininkų pusės.

nemiege. 
padarė geres- 
kada jie buvo

nas komiteto narys turi orga
nizuot savo kolonijos drau
gus, kad padaryt parengimą 
skaitlingu. Bent vieną kartą 
bandykim sutartinai dirbt ir 
matysim, kaip prieisim prie 
tvarkingo ir sutartino darbo, 
kuris tarpe darbininkų senai 
turėjo būt padarytas.

Turime darbuotis be skirtu
mo politinių ar religinių įsiti
kinimų, nes šiandieną prieš

. r T visų akis stovi tas pats klausi- 
UO RED. Apie A BLD.imas, į ^urį vįsį ^urį pasį_ 

145 kp. vakarienę buvo rašy- rengę vienodai, organizuotai 
ta Laisvės Ncl 251 (spalio atsakyt. Tai karo ir fašizmo 
23 d.). Todėl jūsų korespon-, klausimas, kuris turi būt kiek- 
dencija, vėliau gauta, netilpo, 
taip pat dėlto ir iš šios kores
pondencijos apie vakarienę ap
leidžiame.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kesėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
arba norite palengint kokliušo 
antpuolius jūsų vaikui, užeikite į 

vaistinę ir nusipirkite butelį. 

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, gazai, šir
dies pykimas arba praradimas no

ro valgyt, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

102 Kent Si., B’klyn, N. Y.

vienam svarbu. Todėl ir priva
lom visi bendrai kovot, kad 
užkirtus kelia tai baisiai šmėk
lai, kuri skrajoja po visą pa
saulį, norėdama paskandint 
viską kraujuose ir ašarose. 
Taigi, jeigu mes norim tų bai
senybių išvengt, tai turim 
visi stot į bendrą frontą ir ko
vot už apgynimą patys savęs 
nuo tų baisenybių.

Taipgi minėtam parepgime 
bus kalbėtojų nuo įvairių srio- 
vių, nes visos sriovės bendrai 
šį parengimą rengia. Na, tai 
24 lapkričio visi ir visos šir
dingai kviečiami atsilankyt. 
Tik nevėluokite, būkite į laiką, 
kaip 3 vai. po pietų.

Komiteto narė,
E. R. Sliekifenė.

Elizabeth, N. J
Trumpos Žinios

Pas mus lankėsi draugai 
Reikauskai. Drg. S.-f Reikaus- 
kas, garsus “Laisvės” vajinin- 
kas, pasikalbėjime pasakė, 
kad jis manąs, kad šiemet pir- 

I mą “Laisvės” vajaus dovaną 
I gausiąs d. Smithas, philadėl-

20 METŲ JUBILEJAUS 20 i

VAKARIENEI
Su Koncertine Programa ir Šokiais

Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 5 Kuopa

Nov
1935

JURGINEJE SVETAINĖJE
180 New York Ave. Newark, N. J

KONCERTINĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS: 
Sietyno Choras ir jauna, talentinga šokike, Gladys 
Michell-Makušauskaite, kurią pirmu kartu matysime 

šokant Newarke

PO VAKARIENEI BUS ŠOKIAI |
VAKARIENĖ BUS 6-tą VALANDĄ i

....................................................  —i...................................... < i i. i ■ ■ ■ ' r ' -   i ■ ■ |

Įžanga 75c. Šauni Orkestrą Šokiams I
i«—» ai

Į metus kartą yra kviečiami 
tėvai į mokyklą pasikalbėti su 
mokytojais apie vaikų moks
lą. Tad ir aš- patekau. Man' , . . r .
nuėjus, pirmiausia nuvedė į ment« «azul mleruotl- bet Vls 
mokyklos svetainę, kur vaikai 
turėjo programą, suvaidino 
trumpą veikaliuką ir šiaip pa- 
marginimų turėjo. Paskui vai
kai ėjo į klases ir mokytoja 
mane pakvietė į klasę, kad pa
matyti vaikų progresą. Toj | 
klasėj buvo 40 vaikučių—balt- 
veidžių ir juodveidžių. Reikia 
pripažinti, kad juodi ir balti 
vaikai 
neturi jokių skirtumų.

Na, o pas suaugusius to nė
ra, yra visokių kliūčių. Pavyz
džiui, Komunistų Partija no
rėjo surengti prakalbas svar
biais klausimais Lietuvių Lais
vės Svetainėje. Bet svetainės 
gaspadorius nedavė svetainės 
todeb kad į susirinkimą ateina 
juodveidžių. Tai peiktinas pa
sielgimas. Svetainės šėrininkai 
turėtų susidomėti šiuo klausi
mu, ar ištikrųjų negalima juo
dų žmonių įsileisti į šią svetai
nę? Ar juodveidžiai ne tokie 
pat žmonės ?

draugiškai sugyvena,

mokslininkas.

jam nesisekė tas padaryti. 
Jis darė bandymus tos maši
nos išradime per 20 metų, bet 
dieninis jo galvojimas nedavė 
jam geidaujamų rezultatų. 
Profesorius Boys sako : “Bet 

: sykį, miegodamas pamačiau 
savo sapnuose ant sienos tą 
mašiną. Atsikėliau iš > lovos, 
nusiskubinau į savo laborato
riją ir padariau ją su pilnu to
bulumu jos naudojimui 
kur ji buvo reikalinga.”

Matematikas' Henri Poin
care sako:

“Matematikos studentai turi 
pripažinti* kada jie bando mo
kintis šiandien, jog sapnai kai- 
kam pagelbsti sunkiose prob
lemose.”

Wolfgang Mozart, žinomas 
muzikas, daugiausiai sutvėrė 
muzikos kūrinių, su kuriais 
jis pirmiau susipažino savo

ten,

sapnavo, jog velnias turi būt 
jo vergas. Jis savo sapnuose 
manė apgauti šėtoną, ir pada
vė jam sapnų smuiką del pa- 
griežimo.

“Bet kokis buvo mano nusis
tebėjimas,“ Tartini užrekorda- 
vo, “kada aš išgirdau jį—šėtoną 
—griežiant sonatą.” Tartini, pa
budęs iš miego, parašė “Vel
nio Sonatą.” Visi proto darbi
ninkai—išradėjai, rašytojai, 
muzikai, artistai—randa sau 
pagelbos sapnuose. Viena da
lis smegenų miega, o kita ne. 
Mes, miegodami, galim girdėti 
budinamąjį laikrodį, šaukimą, 
tačiau negalim duoti atsaky
mo, nes mūsų liežuvis miega.

Velionis Thomas Edison, su
siartinęs su sunkiomis galvoji
mo problemomis, išsitiesdavo 
ant kieto stalo viršaus Menlo 
dirbtuvėj ir pusiau primigęs 
mąstydavo. Kada buvo pirmas 
pasaulyj elektros spėkos na
mas atidarytas, tai Edisonas 
taip galvojo: Jis nuėjo už sa
vo dirbtuvės kerčios į Prince 
George viešbutį, kuriame pa
valgė didelius pietus, o pas
kiau, sugrįžęs atgal raštinėn, 
užkėlė kojas ant deskos, užsi
traukė derby ant viršaus akių 
ir užmigo, užduodamas pro
tui augštą veikimą.

Kitas amerikonas išradėjas 
R. N. Kircher sako: “Sumisli- 
jimas ateina, kada aš esu pu-

! ba 3 ryte, ir guliu lovoj to
buloj tamsoj, tai turiu prie
šais save ant lubų arba ant 
sienos kartais tuo pačiu laiku

i šimtus vielų, suvedžiota, tai aš 
ir noriu gauti jų sujungimą.” 

.Novelistas, kuris yra gavęs 
premijų už savo raštus, T. S. 
Stribling, rašė panašiai, kaip ir 
kiti tveriantieji rašytojai. Po
nas StribliAg atsikeldavo 3-čią 
valandą ryte ir išeidavo į gi
rias, pasiimdamas su savim il
gą ritulį popieros ir paišelius.

Jis rašydavo tol, kol apsvai
gimas davesdavo jį į užsnūdi- 
mą, o kada jis nubusdavo, vėl 
rašydavo incidentus iš savo 
sapnų minties. Visą dieną jis 
protarpiais užsnūsdavo, o nu
budęs vėl rašydavo. į

Julia Ward Howe, civilio 
kai o poetė, kuri parašė “Bat
tle Hymn of the Republic” 

j praleido visą dieną, tėmyda- 
ma kareivių maršavimą Wash
ingtone. žodžiai tam hymnui 
atėjo jai mintin vieną naktį, 
tai buvo 1861.

Istorija: 
nas Hyde” 
to Louiso 
kaip 
glų 
daug

PIENO KELIU

MARGOT GRAHAME
RKO-Radio žvaigždė, maloniausiai 

atrodanti judy “The Three 
Musketeers”

“Dr. Jekyll ir po- 
ątsirado iš Rober- 
Stevensono sapnų, 

ir kitos jo pasakos. An- 
poetas Masęfield turi 
irgi sapnų tvėrybos. , 

Kuršėnų Studentas.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

liečiu turite knygų, kurias no
rėtumėte paaukoti skaityklai, 
praneškite bile kuriam komi-!

Lapkričio 17 d. Literatūros sijos nariui, arba patys atneš- 
Draugijos 54 kuopa surengė 
drg. Andruliui prakalbas. 
Draugas Andrulis pasakė svar
bią prakalbą apie šių dienų 
padėtį Europoje, apie karą ir 
fašizmą, apie bendrą frontą 
Amerikoje ir visam pasaulyje. 
Visi darbininkai ir profesiona
lai turėtumėm daugiau susido
mėti šiais klausimais, 
karas ir atims 
ateis fašizmas 
nukapos.

Ateis 
daug gyvasčių, 
ir daug galvų

Ukrinas.

Binghamton, N. Y
Nepaminėtas Jubilėjinis 

Koncertas

kite pas L. Tvarijoną, 331 
Clinton St., o iš čia komisija 
pasiims. Knygos pageidauja
mos Visokio turinio. Ypač nu
matoma reikalavimas lengvaus 
turinio skaitymų—apysakų, ro
manų/ Už suaukotas knygas 
kuopa bus dėkinga. Knygos 
bus duodamos skaityti dykai.

Kuopos susirinkime, lapkri
čio 14 d., finansų sekr. rapor
tavo, kad užsimokėjusių na-^ 
rių yra 57, o dar gera dalis I 
yra nemokėjusių. Artinasi me
tų pabaiga, reikėtų nepasilik
ti. Mokestis nedidelė—tik 
$1.50 į metus.

Kuopa nutarė užsisakyti 
“Vilnies” išleisto Kalendo- | 
riaus 25 kopijas pardavimui ir I 

kopijų brošiūros “Komunis- 
programa prašalinimui ka- 

ir fašizmo.” j |
Gera Vieta Kriaučiui II

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

p|| KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkti
Šis didelis nupiginimas tik trumpam^ 

I'™laikui, tuojau naudokitės proga.

HYMAN BERGER ’
SAVININKAS •

409 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisves” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

20 
tų 
rų

Literatūros kuopa (ALDL 
D) ir Aušros Choras turėjo 
šaunų koncertą minėjimui 20 
metų savo gyvavimo. Koncer
tas įvyko 26 d. spalio. Bet nie
kas apie jį neparašė į “Lais
vę.”

Koncęrtą galima rokuot pa- ma kostumieriškam krtaučiui. 
vykusiu. Publikos suėjo aps- Jei kas

įčiai, ir programa buvo puiki. rgtų p]atesnilJ 1Illur 
| Gražiai pasirodė ir Mainierių|0pie są)ygas jr vietą>
Kvartetas iš Shenandoah, irj Į<reiptis pas Svetainės sekret. 
Aušros Choro dvieilis kvarte
tas, smuikininkas Opalach ir 
kiti.

Buvo pasižadėjusi dainuoti 
koncerte Anna Kazlauskaitė, 
bet prieš koncertą susirgo ir. bininkių kuopai (LDSA) su, 

liki šiol tebeserga. Apgailėtina,I Literatūros kuopa (ALDLD),| 
kad ji negalėjo dalyvauti pro-> dalis moterų nustojo lankyti' 
gramoje, ir linkėtina jai greito susirinkimus. Literatūros ,kuo- 
pasveikimo.

Pelno šis koncertas davė su- atskirą moterų susirinkimą,! 
' virš 24 dol.

Steigiamas Knygynas

Vistiek kaip sunkiai judžių 
žvaigždė dirba, ji visada turi 
atrodyt kuo gražiausiai, štai 
kodėl taip daug jų geria pie
ną. Jis duoda joms energijos, 
palaiko jų švyturiavimą... 
nepridedamas nei vienos un
cijos svorio tobuloms jų fi
gūroms.

Jūs taip pat galite pasilai
kyt miklūs be riebumo, ge
riant pieną. Ir jis yra vienas 
iš taupiausių valgių šiandien! 
Jei norite moksliškai suma
žini sau 
knygutės: 
žvaigždių 
atvirlaiškį
adresu: Bureau of Milk Pub
licity, Albany.

svorį, reikalaukite 
“The Milky Way.” 
valgiai. Atsiųskite • 
su savo vardu ir

TH K STATE OF NEW YORK

Sunaikinimui Persalimo' 
Krutinėję 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystes Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043

Tūlas laikas kaiP randasi I PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS 
šaklnVkrl?^ kad Bieliausko Graborystes Įstaiga puikiai Įtaisyta: dvi ko-

I plycios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pasarvojimo.
L.” skaitytojų no- 

informacijų 
gali I laikais viskas yra nupiginta.

S. Jasilionį, 109 Crestmont 
Rd., Binghamton, N. Y.

Moterų Susirinkimas

Susivienijus

Į Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėlI lietuviškos laidotuvės taip brangios, t) pas svetimtau-
I čius daug pigesnės ? Tėmykite, kad šitos depresijos 

Todėl mes dabartinėsI depresijom laikais suteikiame patarnavimą už daugI mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su-I taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
I Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų piniguti.

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

Lietuvių Dar- I CIEfl 
,i (LDSA) su 11 ylvU

ar
po j e kilo sumanymas šaukti I B13Ži3U

manant, kad į jį ateis tos .vi
sos draugės, kurios pirma lan
kydavo moterų kuopos susį- 

Literatūros kuopa nutarė rinkimus. Toks \susirinkimaš 
įsteigti knygyną, iš kurio ne|būvo šaukiamas 15 d. lapkri- 
tik kuopos nariai, bet ir pa- čio. Vakarui programa buvo: 
šaliečiai galės imti skaitymui maisto brangumas, kova prieš 
knygąs. Kuopos nariai žadėjo karą ir fašizmą. Tačiau mote- 
nemaža knygų suaukoti. Kny- rys šiuomi susirinkimu nėsusi- 
gyno įsteigimo kommisijon jei- domėjo. Atsilankė tik 7 narės, 
na Vitartienė, žolynas ir Ja-' Tarinių nepadaryta.
silionis. Kas iš narių ar paša- ' J.

Tik už $150 Garbingos Laidotuvės
. . Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 
• J I metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 

x 'll it paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė
Toks \susirinkimaš' j grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par

vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai it krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Sutėikiarhe karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie- 
ną automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnhvo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
vialHHrlrU' n tatat arti Avimai bu« kuo tink aitai ausi a k ir teisingas. TeL Stasfflr 2-5043nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkaitaiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043

‘i** J
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Šiandien Dalyvauki! Madison Square Garden KaĮ,ina Mai°r? Glostyme 

n » » n « v « i n r> v i Vaisių-Kosmetikų Raketo
Demonstracijoj Prieš Sulaikymą Pašalpos;

Ralph Astrofsky, perėjūnų-j 
benamių šalpos direktorius,: cantonio 
pranešė, kad pašalpa bena- įteiks 
xniams visai sulaikoma šį tre-j reikalaujančią tyrinėti

simų ir atsakymų formoje.
Į šią mokyklėlę norinti sto

ti privalo ateiti šį šeštadienį, 
j Jeigu nepatogi būtų diena ar- 

Vartotojų Veiklos Komite-! ba valanda ant toliaus lankyti, 
tas kaltina majorą LaGuardi-j tai bup aptarta pačiame stu- 
ją už sulaikymą vaistų ir kos- dentų susirinkime.

Į mokyklėlę yra kviečiami 
visų miesto dalių darbininkiš
kų organizacijų nariai ir sim- 
patikai. Būkite laiku.

Komisija.

DOPK dailės ir šokit) va
karas, kaip buvo pranešta, ne
įvyks 19 sausio, nes kitos srio- 
vės-grupės parengimas bus tą 
dieną. DOPK savo parengimą 
atkels arba nukels viena sa
vaite. Galutinai bus pranešta

1 po susirinkimo.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugės apsivedimui. 

Turi būt tarpe 20 iki 40 metų senu
mo. Protinga, mokyta—be vaikų. Ne
reikia, kad būtų bagota. Aš esu 
mokytas ir turtingas. Rašan malonė
kite prisiųst ir paveikslą 
laišku. Rašykite sekamai: 
Rt. 1, Warren, Mich.

kartu su 
Box 428,

(275-277)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja šapa 25x60. Dviejų 

augštų, plytinis namas. Gera vieta 
del kriaučių šapos. Vieta randasi ant 
24 Catherine St., Brooklyn, N. Y., 
.šalia Grand St. tilto. Atsišaukite po 
šiuo antrašu del tolimesnių informa
cijų: 676 Manhattan Avė., tarpe 9 
ryto ir 6 vakaro. Arba telefonuokite 
EVergreen 8-8114.

(275-281)

Kongresmanas Vito Mar- 
pareiškė, kad jis 

kongresui rezoliuciją, 
i šalpos 

čiadienį. Protestui prieš sulai-padėtį New Yorko mieste, 
kymą pašalpos ir prieš suma-> Virš tūkstančio darbininkų 
žinimą šalpos darbų šaukiama penkiuose WPA Švietimo Ta- majoras atidėjęs tyrimą neri-[----------------
milžiniška demonstracija, rybos projektuose sustreikavo, botam laikui. Vartotojų Veik-■ Seiko Kftd FillUOS Yra. 

-I J'/M 1/ n 1 n 11 rl n yyi i za L zaU uxtzaYI _ 1 Tz^ z\ n zaci avi n ,

metikų raketo tyrimo. Buvo 
paskelbta, kad tyrimas to ra
keto būsiąs pravestas gruodžio 
2 d., bet po įtaka “paliestų 
vaistų ir kosmetikų interesų,”

Įvyks šį vakarą, 20 lapkričio,1 reikalaudami mokėt už šven- 
didžiojoj Madison Square tadienius.
Garden svetainėj, kampas 50 r>, L
St. ir 8th Ave., New Yorke.

Reikalas
šalpos Padėtis New Yorke Kova už pašalpą bedar-
Organizuoti bedarbiai ir biarns yra visų darbo žmonių 

šalpos darbininkai energingai reikalas, kadangi darbas nie-i 
rengiasi Madison Sq. Garden; kam neužtikrintas, ne iš savoj 
protesto mitingui. j pasirinkimo jie yra bedarbiais.

Majoras LaGuardia, po ma- Bedarbių gerovė reiškia gero- 
sių spaudimo įtaka, Wash-!vę visiems darbo 
ingtone pasakytoj prakalboj maistą bedarbiams, 
pasmerkė atidėliojimą federa
tes šalpos-darbo programos.
“Jūs negalit papenėt alkanus karą didžiulėj demonstracijoj 
žmones epigramomis ir obal-įuž pašalpą ir už daugiau dar- 
siais,” šaukė įpykęs majoras. • bų bedarbiams!

žmonėms: 
apsaugą 

algų dirbantiems. Dėlto visi 
kaip vienas dalyvaukime šį va-

■Jos Komitetas buvo nesenaivv. . __ „
Į suorganizuotas padėt sekmin-l Augsciausias menas 
gai sutvarkyt vaistų ir kosme-l ---------
tiku prekybą. Tų produktų su- ............................ .
naudojama Didžiajame New 
Yorke vertės $47,000,000.

Vartotojų Veiklos Komite- 
| tas nurodo, kad buvo reikalin
gas greitas tyrimas, kadangi 
esanti sekama padėtis:

1. New Yorke pardavinėja-! 
ma patentuoti vaistai ir kos
metikai, kurie yra žalingi svei
katai.

2. Vaistai ir kosmetikai yra 
netiksliai ir tankiai apgaviu-

* | VlZzlViO IHK/UUl) CVX •

gai garsinami, tuomi ne tik'yyells susiraukė, tačiau atsa-

Sugrįžęs Amerikon rašyto
jas H. G. Wells pasisakė esąs 
užsiinteresavęs judžiais. Jis 
pareiškė, kad judžiai yra ar
tistiškiausia forma išraiškos, 
kuriai neprilygsta scena neigi 
opera. Jis dabar užsiimąs ap
rašymu filmų, taip, kaip jos 
vaidinamos, tik be technikos 
aiškinimų. Wells griežtai atsi
sakė diskusuoti politinius ar, 
užrubežių reikalus.

Užklaustas, “ar tu eini į ju- 
džius menui, ar del pinigų ?”

PRANEŠIMAS
TAMAS VASILIAUSKAS

Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų įstaigą, lie
tuviam patogioje vietoj:

518 Grand St., Brooklyn
Labai puiki vieta užėjimui 
kiekvienam, čia patarnau
jama įvairiais vynais, degti
nėmis ir alumi. Gražus pasi- 
. rinkimas visokių valgių.
Kazys Kuloka, kaipo įstai
gos gaspadorius - manager, 
užtikrina visiem malonų ir 

draugišką patarnavimą.
Kviečiame atsilankyti, o bū

site užganėdinti.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Anti-Nazi Maršavimo Žinios, Planai

išleido ir paskleis 
lapelių, šaukiančių

apvalant pirkėjų kišenių, bet jįs jnteresuojąsis me-Į
gręsiant ir jų sveikatai. j nu> bet paisąs ir atlyginimo.

3. Dabartinė Sveikatos De- Jis’ vyksta į Hollywood būti 
partmento Vaistų Divizijos In- ‘«tvliU tėmvtoiu.”
spekcija yra taip nesutvarky-' 
ta, kad ji niekad negalėjo tin-Į 
karnai pravesti sanitariškumo 

vaistais

tyliu tėmytoju.

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

šita arbata yra moksliškai sutaisyta iš 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 
šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 

visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 
būdų sutvarkyti pairusius vidurius.

New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite Šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PTRTTQ VISADA ATDAROS
A. AAV. A. A O Dieną ir NaktįTraukiu paveikslus familijų, ves- 

tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES

Rhea Teitelbaum
Vedėja r

•

Garinis kambarys, Turkiškas
Rusiškas Kambarys, didelis 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALĖS KAINOS PER SAVAITĘ (

Kambarys, 
plaukymui

nant jos nepriklausomybę, tu-1 
rėt būt skaitlingiausia iš mažų 
tautinių grupių šiame” parade. | kodeksus sąryšyje su 

obal-rir kosmetikais.
Mot. Tar. rems VVK kovo-i-k-DS 50 kp. tuiės šaunų paien- 

Von Ossietsky, je už neatidėliojamą ištyrimą i giĮBą. Bus šokių vakaras ii iš- 
r Brandes, kurie pūs- to raketo ir pagerinimą pade-Į laimėjimas. Išlaimėjimui lei- 

• • • 1 džiama kalakutas, antis ir gai-
j dys. 28 lapkr. pripuola padė-l 
i kavonės diena, kurie išlaimė-, J I
site, tai turėsite gardžius pie
tus.

1 šokiams bus gera 
Farber tapo su-'visi dalyvaukite.

Rothstein de- 
krautuvės, 4012 
Brooklyne, 25 

išėjo į streiką.

Demonstracija iškels 
si paliuosavimo Thaelmanno, 
Mierondoff, 
Huebke ir 
ta kalėjimuose už tai, kad jie'ties. Komitetas eis pas majo- 
vadovavo religines, rasines aiyrą ateinantį ketvirtadienį, 
darbo žmonių grupes kovoj už! ---------------------- -
laisvą Vokietiją. Sumušė Unijos Organizatorių

Kepėjų Bendras Veiklos 
Komitetas, sykiu su 14 kepė-! 
jų unijos lokalų, kurių nariai1

So. Brooklyn, N. Y.
Nedėldienį, lapkričio 24 d.,1 512 Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y. 
Te!.: Glenmore 5-6191 MOTERŲ DIENOS

Pirmadieniais ir antradieniais 
nuo 12 v. dieną iki 11 vąl. vaka
re. Po 11 vai. vakare vyrams.

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir
ir naktį.

muzika.

Smarkiai eina prisirengi
mas priešnaziniam paradui, 
kuris įvyks šį ketvirtadienį, 4 
vai. po pietų, tuojau po dar
bui, New Yorke. Anti-Nazi Fe
deracija 
500,000
žmones į maršavimą.

Išleista atsišaukimas į reli
ginius žmones ir- nurodoma 
nazių persekiojimas religinių 
žmonių Vokietijoj, kuris yra 
didžiausias istorijoj nuo pir
mųjų krikščionių persekiojimo
laikų. Atsišaukiama į Unijiš- daugumoje yra vokiečiai, pasi- 
tus, kurie turi ne mažesnį tiks- žadėjo 
lą būti demonstracijoj, ka-j narių 
dangi 10,000 Vokietijos darbo; parade.
unijų vadų ir eilinių narių yra! šimtai organizacijų daly- 
ištrėmime. šaukiami žydai, ku-' vaus parade. ‘Lietuvių vieta 

mažuma, 4-toj Divizijoj, b sekcijoj, kur 
susirinks visos kitos kalbinės

sumobilizuoti 25,000 
dalyvavimui anti-nazi

Center, 
23rd St.,

rie, kaipo tautinė 
nukentėjo labiausiai.

Lietuviai, kaipo tauta, ku- grupės. Divizija 4-ta susirinks 
riai Hitlerio nazių valdžia grą-, ant 38th St. į vakarus nuo 8th 
so užgrobti Klaipėdą ir už-1 Avė. Mobilizacijos laikas 4 v. 
pulti pačią Lietuvą, sunaiki- po pietų.

Policija Vėl Puolė 
Skandinavų Kliubą

’Menininkų Trečio Apskričio 
Parengimas

Nežiūrint teisėjo pirmesnio 
patvarkymo, kad Skandinavų 
Apšvietos Draugija, 5111 5th 
Avė., yra čarteriuota organi
zacija ir nereikalauja specia
lių policijos leidimų šokiams, 
šeštadienį policija vėl užpuo
lė kliubą ir įteikė varantus 
viršininkams. Kliubas masių 
protesto pagelba mano užkirst 
kelią tokiam kliubo persekioji
mui.

Jau porą kartų buvo rašy
ta Meno Skyriuj apie meninin
kų parengimą, kuris įvyks šį 
sekmadienį, 24 dieną lapkri
čio, “Laisvės” svetainėje. Įžan
ga 25 centai ypatai.

Rašyti -apie šį parengimą 
nėra reikalo, nes visi žino iš 
praeities praktikos, kad kur 
susirenka visi menininkai, cho-

Herman S. 
muštai, kąda 
partmentinės 
—13th Avė., 
patarnautojai
Farber, pardavėjų unijos or
ganizatorius, pribuvo į streiko 
vietą. Krautuvės savininkas jį 
pasišaukęs diskusuoti streiką. 
Jiedviem bekalbant, kas nors 
iš užpakalio smogė unijistui 
galvon. Krautuvės savininkas 
pabėgęs. Gi unijos organizato
riui turėjo susiūti žaizdą.

Streikas įvyko savininkams 
atsisakius atnaujinti kontrak
tą. Unija reikalauja sutrum- 
pint darbo valandas, 25 nuoš. 
pakelti algas ir sugrąžinti du 
darbininku, nesenai pravarytu 
už unijinį veikimą.

Atsibus Workers 
5th Ave. ir kampas 
So. Brooklyn, N. Y. Pradžia 
5 vai. vakare.

Rengėjai.
(275-276)

Darbininkų Kalendorius
LDS 1 kuopos metinis susi

rinkimas 5 d. gruodžio (De
cember). Visi nariai turi daly
vauti, nes bus renkama nauja 
valdyba.

S Telefonas: Evergreen 7-7770 ?

| PAUL GUSTAS
8 LIETUVIS GRABORIUS ž
0 Benai dirbąs graboryetės prq- > 
2 fesijoje ir Brooklyno apielin- r 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
» balsamavimu ir palaidojimu £ 
B mirusių. >

5 Veltui Chapel Šermenim | 
x Parsamdo automobilius ierme- r 
5 nirns. vestuvėms, krikštynoms £ 
S ir kitokioms parems g 
A Saukite dieną ar naktį \

s 423 Metropolitan Avė. g
Brooklyn, N. Y. ■[

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St Brooklyn.

ROBERT LIPTON 
Įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams 

Dovanos

Nėščia Motina Nusižudė

LDS 1-mos kuopos apvaikš- 
čiojimas 5 metų sukaktuvių ir 
operetė “Vestuvės Pušyne” 
bus 15 d. gruodžio, Labor Ly
ceum, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne.

SUSIRINKIMAI
EAST NEW

ALDLD 185 KP.
Šį trečiadienį,

Kepėjai Protestuos Majorui 
Policijos Terorų

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Rali 

NEW YORK, N. Y.
Room 405-6-7 

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir
Susižiedavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis su 
, šiuo laikraščiu.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimam^

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN. N. Y.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu iermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Paraamdau . automobiliu* reaturiM. 
r part m. krikitynom ir kitokiam 
*■ reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) ' 

Brooklyn, N. Y.
Atrodo, laukimasis kūdikio, 

kas turėtų būti džiaugsmu mo
terims, šių laikų sąlygose dau
geliui yra nepakeliama našta. 
Taip buvo su Mrs. Bertha 

ristai, ten būna ir gera muzi-j Orth. Jinai turėjo vieną sūne- 
kalė programa arba aiškiau' H 18 mėnesių ir laukėsi už ke- 
sakant dainų išpildymas, ku-piU dienų kito. Tokioje padė- 
ris retai pasitaiko panašiuose pyje> su sūneliu kartu dingo iš

- - • • 1 namų. Jieškota jos visur ir tik
už dviejų dienų rado gaso pil
nam apartmente Fiske .Place, 
South Hempstead, L. I., nusi
žudžiusią. Notoj sako, kad jos 
sveikata buvo silpna ir ištek
liai maži, kad tikėtis pasveik- rinti prisirašyti draugai malonėkite 
ti.

parengimuose. Todėl raginame 
visus paremti menininkų vaka- 

1 ra. c

W. Norris orkestrą pradės 
šokiams griežti 7-tą valandą 

! vakare. Prašome atsilankyti 
i visus/

Bakery ir Confectionery 
Workers Int. Unijos 50-tas Lo- 
kalas nutarė eit pas majorą 
LaGuardiją protestuoti polici-! 
jos brutališkumą prieš unijis- 
tus kepėjus. Kepėjai ypatingai 
tą patyrė pikietuodami Purity j 
Bakeries Korporaciją, kur yra 
streikas. Dabar pikietas jau 
vedamas ir prieš Cushman Į 
krautuves, kur 
areštuoti Levinson 
witz, brooklyniečiai.

Unijos lokalai 3 ir 509 tu- 
rėjo streikierių ir narių para
dą Bay Ridge sekcijoj, Brook- ja, kadangi streikieriai unijis- 
lyne, kur dalyvavo su virš du tai masiniai pikietuoja ir gau- 
tūkstančių narių. Eisenoj jie na tam darbe plačią 
aplankė esančias toj sekcijoj j i§ mėsos vartotojų, 
Užstreikuotas kepyklas ir! Tarybų ir Susiedijos 
krautuves. Į Komitetų.

Kviečia Menininkų 3 Aps.

Bučeriai Turi Laimėjimų
pirmadienį'
ir Horo-1 bu-

15

YORK
NARIAMS 

gruodžio 
(Dec.)- 20, d., įvyks mėnesinis

•susirinkimas Kiburio svetainėj, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn,

Visi atsilankykite.
M. Misevičienė, Sekr.

BROOKLYN, N. Y.
TDA 17 kp. susirinkimas įvyks 

seredoj, 20 d. lapkr., 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St. Visi nariai ir pritarėjai bei no-

dalyvaut, nes bus apsvarstoma kele
tas labai svarbių dalykų. Kviečiam 

į norinčius draugus dirbt darbininkiš- 
ir 

nevilkinti laiko, kuris galėtų būt su
naudotas svarbiems darbams.

Org., G. W.

Lietuviu Darbininkų Mokyk- !“} C'T",2joj. greit p.r;sir*!f 1* ~ J nevilkinti laiko, kuris valetu but su

lėlė Bus Subatoj Po Pietų

PARSIDUODA BIZNIS
Parsiduoda moderniškai įtaisy

tas čeverykų taisymo Storas. 
Taipgi parduodu naujus ir varto
tus čeverykus. štoras randasi pa
čiam biznio centre, randa žema, 
Gera proga pirkti biznj, kuris 
randasi geroje vietoje, kur nėra 
bedarbės, ir žmonės pasiturinti. 
Biznis • išdirbtas per 42 metus. 
Pardavimo priežastis—savininkas 
išvažiuoja į Sovietų Sąjungą. 
1409 Varnum 
ington, D. C. 
informacijų: .
Kreipkitės sekamai del platesnių

(269-275)

St., N. W. Wash-

Carl Abushenko,

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
Bet. Graham A Manhattan Avės.

Tel. Stagr 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper b-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
< žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Bėgiu pirmų trijų dienų 
cerių streiko New Yorke 
bosų susitaikė su streikieriais. 
Tikisi ir daugiau bosų greitu 
laiku prašysiant taikos su uni-

paramą

Darbininkų klasine mokyk
lėlė ir diskusijos Komunistų 
Internacionalo Septinto Kon
greso rezoliucijų įvyks šešta
dienį, 23 d. lapkričio, 4 vai. 

svetainėj, 
tik 2 va- 
valandos.. 
kurie ne-

Moterų , bus laiku. Jie pasivėluos ir 
Veiklos pradžios negirdės. Pamokos 

| bus prelekcijų, diskusijų, klau-

po pietų, “Laisvės”
Ši mokyklėlė bus 

landų, nuo 4 iki 6 
Niekas nelauks tų,

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku.
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit 1
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Savininkas

25c

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis 

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c 
Prielankus 

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Patarnavimas

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n fai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li- 

gos. Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No

sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuoiamų- 
ų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
au nesuprantamą nesveikumų, atei

kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

1 Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

DR. L. ZINS 
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė ir Irving PI. 

NEW YORK ___
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M.

MES KALBAME UETUVUKAI




