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Visų šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasauli!

Brooklyn, N. Y., Trečiadien is, Lapkričio (Nov.) 11, 1936 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXVI, Dienraščio XVII!
jau ir pagyriau, kad Antrojo 
Internacionalo ir Tarptautines 
Darbo Unijų Federacijos komi
tetai laikė susirinkimą ir pasi
sakė už reikalavimą, kad demo
kratinės valdžios parduotų gin
klus Ispanijos liaudies valdžiai. 
“Naujienos” sako, kad tie inter
nacionalai jau liepos 28 d., už 
10 dienų po fašistų sukilimo Is
panijoje, pasisakę už panašų 
nusistatymą. Todėl aš juos ap
šmeižęs, sakydamas, kad tik da- 
bah jie tarė savo žodį tuo svar
biu klausimu.

Neturėjau ir neturiu tikslo 
šmeižti socialistų internacionalą 
bei darbo unijų internacionalą.

Neatsimenu, nepastebėjau to 
minimo liepos 28 d. manifesto. 
Tikiu, kad “N.” sako teisybę, 
kad toks šių internacionalų pa
reiškimas buvo vadovybės pada
rytas. Todėl savo užmetimą 
jiems, kad jie tik dabar prabi
lo tuo reikalu, atšaukiu.

Tačiau, faktas yra, kad Fran- 
cijos Socialistų Partija, kuri to
kią svarbią rolę lošia Antrajam 
Internacionale, stovėdama val
džios priešakyje, nepildė liepos 
28 d. manifesto ir ginklų Ispa
nijai nepardavė, to užgyrė Blumo 
neitralitetą? Taip pat, kad An
glijos Darbo Partija, kuri lošia 
nusveriamą rolę Antrajam In
ternacionale ir Anglijos darbo 
unijos, kurios vadovauja Am
sterdamo Internacionalui, griež
tai ir labai ilgai palaikė taip va
dinamą “neitralitetą”? Ar tas 
reiškia, kad tie vadai Briusely
je liepos 28 d. kąlbėjo už par
davimą ginklų Ispanijos demo
kratijai, bet sugrįžę namo kaip 
tiktai priešingai elgėsi?

Tai kas gi tie tikrieji Lietu
vos, kaipo tautos, ir jos žmo
nių priešai? Pažiūrėkime. Lie
tuvą šiandien valdo ii' kamuo
ja saujalė ponų-turčių su grupe 
tautininkų pryšakyje. Jie nesu
daro daugiau, kaip 5 nuoš. Lie
tuvos gyventojų. Jie laiko pa
vergę 95 nuoš. Lietuvos žmonių. 
Jie dusina tiios žmones dvasi
niai ir marina medžiaginiai. ( 
Tuomi jie silpnina Lietuvos at
sparą prieš Lenkijos ir Vokie
tijos imperialistus, kurie tyko 
nugnybti Lietuvos nepriklauso
mybę.

Taigi, Lietuvoje Lietuvos 
priešais yra dabartiniai valdo
nai—Smetonos su visais savo 
švogeriais. Jie yra tikrieji 
Lietuvos neprieteliai, išgamos.

Amerikoje, mes, pažangioji 
visuomenė, priešingi tam, kad 
Lietuvą valdytų 5 nuoš. Mes 
norime, kad Lietuvą valdytų tie 
95 nuoš. Tai būtų tikra demok
ratija. Mes padedame tiems 95 
nuoš. Lietuvos žmonių pasiliuo- 
suoti. Tuo būdu mes esame ge
riausi Lietuvos ir Lietuvos 
žmonių draugai ir prieteliai.

Bet tie, kurie palaiko tauti
ninkų diktatūrą Lietuvoje, yra 
Lietuvos neprieteliai. Jie yra 
Lietuvos išdavikai. Tokiais yra 
mūsiškiai Tysliavos ir Karpiai.

Kam rūpi Lietuvos pažanga, 
kultūra, gerovė, ateitis ir nepri
klausomybė, tas turi kovoti 
prieš Lietuvos išdavikus, prieš 
Lietuvos neprietelius — Smeto
nas, Karpius, TysliaVas.

Stasys Vitaitis “Tėvynėje” 
sako: “Todėl prašomi Susivieni
jimui prietelingi spaudos bend
radarbiai ir laikraščių redakto
riai susilaikyti nuo SLA diskre
ditavimo ir vaidų kurstymo jo 
narių tarpe bent iki pabaigai 
šių metų.”

Betgi tais SLA diskreditato-

Stripeika 
Pirmauja 
"L.” Vajuj
REIKAUSKAS NENORI 

PASIDUOTI

Šiandien “Laisvės” vajaus 
mapa rodo sekamas draugų 
vajininkų pasekmes
A. Stripeika, Elizabeth, .2425 
S. Reikauskas ,................ 2084
P. J. Martin . .................... 1273
Philadelphia ....................1139
K. Žukauskienė, Newark 730 
ALDLD 28 kp. Waterbury 627 
S. Penkauskas, Lawrence 572 
G. Shimaitis, Montello . . 468 
G. Krance, Bridgewater . .435 
ALDLD 20 kp. Mot. skyr.
Binghamton .......................356
A. Balčiūnas, B’klyn . . . .342 
G. Kuraitis, B’klyn.......... 303
J. Matačiunas, Paterson ..260 
V. Padgalskas, Mexico . . .193 
ALDLD Montreal Rajonas 182 
ALDLD 11 ir 155 kp.
Worcester ........................ .179
P. Baranauskas, B’klyn ..174 
Yaskevičius, Hudson........ 154
J. Vasiliauskas, Detroit ..144 
Machul, Montreal............ 144
V. Globich, Wilkes-Barre 131 
S. Sharkey, Easton.......... 127
A. Klimas, Hartford ....127 
V. J. Valaitis, N. Britain 123 
M. Deedas, Red Lake . . . .122 
P. žirgulis, Rochester .. .122 
Cibulskienė, B’klyn.......... 110
ALDLD 85 kp. Haverhill 110 
S. Orman, Pittsburgh ... .104
D. Lekavičius, Finleyville 100
F. Gervickas, Athol ........ 98
P. Burneikis, B’klyn.......... 78
M. Valentą, Cleveland ... .72 
A. Lukoševičius, Nanty-Glo 71
S. Puidokas, Rumford . . -69 
J. Jackim, Shelter Is. hghts 60 
J. Adams, Grand Rapids . .60
J. Barkus, B’klyn,.............. 54
A. Lideikienė, Gr. Neck . . .53
T. Mitkus, Newark ........... 50

i A. Valinčius, Pittston........ 50
L. šilabaitis, Putnam.......... 50
V. Macy, Woodhaven ..50
O. Miliauskienė, Plymouth 50 
ALDLD 2-ra kp. So. Boston 50
M. Bendineka, Summerlee .50

’A. Daukantaitė, So. Boston 50 
S. Juška, Chicago...............50
G. Klimas, B’klyn, ............. 50
E. Cibulskienė, Nanticoke 47
K. Mugianienė, S. Francisco 24
J. Julius, Moline................. 22
S. Paulenka, Lowell.......... 21
K. Getts, Rockford............ 20
P. Alška, Washington........ 15 

riais ir vaidų kurstytojais yra 
kaip tik tie patys Vitaičiai. Pa- 
viz., Dr. Viniko pasiskelbimas 
SLA diktat, priėmime naujų 
narių ir Vitaičio bandymas tą 
nachališką diktatūrą pateisinti, 
visai nusispjaunant ant SLA 
konstitucijos, yra didžiausias vi
sos organizacijos diskreditavi
mas. šis šių dviejų ponų nepa
teisinamas žygis sukėlė komen
tarus, ginčus ir diskusijas visa
me Susivienijime ir visoje lietu
vių spaudoje. Ar tie vaidai ant 
gero eina organizacijai? Ne, 
neina. Bet kas gi kaltas? Kas 
juos pagimdė? Nugi, Vinikas 
ir Vitaitis—tie du pasiskelbę, 
bet dar nekarūnavoti SLA caru- 
kai.

Taigi, ponas Vitaiti, pasitai
sykite judu ir viskas bus gerai. 
Spaudos bendradarbiai ir laik
raščių redaktoriai yra prietelin
gi SLA, bet jie negali būti prie
telingi uzurpatoriams.

Drąsiai besipriešinant fašistų užpuoli mains ant Madrido, valdžios milici
ninkai, demokratijos gynėjai, stiprina Madrido tvirtoves ir kasa apkasus.

UŽSTREIKUOTA 421 
LAIVAS AMERIKOS 

PRIEPLAUKOSE
NEW YORK, lapkr. 10.— 

Rytinėse ir pietinėse prie
plaukose užstreikuota jau 
232 laivai. Vakarinėse, Paci- 
fiko vandenyno pakraščio 
prieplaukose streikuoja ma
tininkai 189 laivų.

David Grange, streiklau- 
žis vice-prezidentas Tarp
tautinės Jūrininkų Unijos, 
tapo areštuotas, kad užpuo
lė mušti streiko pikietininką 
S. J. McMurray, New Yor
ke. Streikieriu delegacija, 
atėjus į City Hali, pareika
lavo, kad majoras LaGuar
dia uždraustų laivų kompa
nijoms rinkti skebus.

Rooseveltas Žada Page
rinimų Darbininkams
WASHINGTON. — Pre- 

zidentas Rooseveltas savo 
nareiškime Nacionalei Dar
bininkišku įstatymu Konfe
rencijai lapkr. 9 d. žadėjo 
stengtis, kad darbininkai 
Lurėtų saugias ir sveikas 
Jarbo vietas; žiūrėti, kad 
:ie būtų aprūpinti bedarbėj, 
’igoj ir senatvėj; kiek galint 
trumpinti darbo valandas; 
rūpintis, kad darbininkai 
gautu užtenkamas pragyve
nimui algas ir galėtų gyven
ti tinkamesniuose butuose; 
uždrausti vaikų darbą.

Rooseveltas sakė, kad pi
liečiai šiais rinkimais jį įga
liojo daryti tokių pagerini
mų darbo žmonėms.

Biio, kad Svetimi Laikrašti
ninkai “Nesugadintų” Nazių 
Korespondentų Užsieniuose

BERLYNAS. — Vokieti- 
jos Spaudos Rūmo direkto
rius M. Ammann uždraudė 
nazių korespondentams už
sieniuose priklausyt prie bet 
kokių tarptautinių laikraš
tininkų organizacijų užsie
niuose. Bijo, kad kiti laik
raštininkai neišklibintų na
zių korespondentų tikėjimą 
į fašizmą.

Valdiška Komisija Pri
pažino Unijos Atstovus

R. C. A. Kompanijoj
WASHINGTON. — šalies 

Darbo Santikių Komisija 
lapkričio 9 dieną pripažino 
Elektros ir Radio Darbinin
kų Uniją kaipo atstovę dar
bininkų R.C.A. kompanijos 
dirbtuvėse Camden, N. J., 
visose derybose su samdy
tojais. Pripažinimas, ta- 
čiaus, neapima priežiūras, 
raštininkus, sargus ir kom
panijos valgyklos tarnauto
jus.

Po streiko š. m. vasarą 
3.016 darbininkų pasisakė 
už uniją iš dalyvavusių bal
savime 3,163.

Kompanija per savo advo
katą gen. Johnsoną, buvusį 
NRA administratorių, pik
tai spardosi prieš pripažini
mą unijos, kaipo jos darbi
ninkų atstovės.

Paryžiaus Darbininkai i Naziai Uždraudžia Fab- 
Užpuolė Renegato Do- rikantam Siūlyt Algų 

rioto Partijos Seimą Priedus Darbininkam
PARYŽIUS. — Komunis

tiniai darbininkai užpuolė 
teatra. kur laikoma kongre
sas fašistuojančios Prancū
zų “liaudininkų” tautinės 
partijos, kuriai vadovauja 
renegatas Jacques Doriot. 
Darbininkus atakavo 2,500 
noli ei jos. Tapo sužeista ke
liolika darbininkų ir keli 
policininkai.

Iš vado “komunistinės 
opozicijos” Doriot išsivystė 
į atvirą priešą Sovietų ir ko
munizmo. Kalbėdamas savo 
partijos kongrese dabar lap
kričio 9 d. jis daugiausia už- 
sipuldinėjo Franciios Liau
dies Fronto valdžią ir rei
kalavo panaikint tarpsavi- 
nės pagelbos sutartį su So
vietų Sąjunga.

$500.000 SIUVĖJAMS 
ORGANIZUOT

Washington. — Tarptau
tinės Sukniasiuvių Unijos 
valdyba paskyrė $500,000 
organizuot į uniją dar neor? 
ganizuotus bovelninių dra
bužių siuvėjus.

GENERAL MOTORS
NEVA “GERUMAS”

DARBININKAMS
NEW YORK. — General 

Motors automobilių korpo
racija žada tokias “malo
nes” dviem šimtam tūkstan
čių savo darbininkų: pridėt 
po 5 centus algos per valan
da ir sale metų padalint 
$10,000,Q00 bopų tarp jųjų, 
arba vidutiniai po $50 kiek
vienam.

Bet komobaciia lapkr. 9 
d. paskelbė padalinimą apie 
$200,000,000 nepaprastų pel
nų, viršpelnių savo šėrinin- 
kams.

Darbininkam ji žada nu
mest trupini tik todėl, kad 
bijo, idant jie stipriau nesu
siorganizuotų i uniją ir ne
sustreikuotų del žymesnių 
pagerinimų.

BERLYNAS.—Vokietiios 
ūkio diktatorius generolas 
H. Goerinp' uždraudė vie
niems metalo fabrikantams 
siūlyti darbininkam augš- 
tesnes algas, negu moka ki
ti fabrikantai, ir tuom viliot 
nas save jų darbininkus, 
įsake mokėti visiem tik že
mąsias, nazių valdžios nu
statytas algas, kokios buvo 
mokamos aršiausiais bedar
bės laikais.

Uždrausta kompanijom 
be valdžios leidimo didint 
savo darbininkų skaičių. Bet 
o-ipklų ir amunicijos fabri
kai gauna darbininku, kiek 
nori. Jaučiama išlavintų 
darbininkų stoka nekarinė
se metalinių daiktų dirbyk- 
lose.

ANGLIJOS VALDŽIA NU
SILEIDŽIA ITALIJAI
LONDON. — Padarius su 

Mussoliniu prekybos sutarti. 
Angliia ištraukia apie 200 
savo kareiviu iš Anglų at- 
stovvbės Addis Ababoj, Et- 
hiopiios sostinėj, kaip kad 
reikalavo Italijos valdžia.

Mirtinoje Kovoje del 
Madrido dar Nesą 

Persilaužymo
RUSAI, PRANCŪZAI, VOKIEČIAI SAVANORIAI 

PADEDA LIAUDIES FRONTUI APGINT MADRIDĄ 
——   ----------- -------— ia

50,000 Plieno Darbinin
ką Atmeta Bosą Siūlo
mą Uždarbią Pakėlimą

PITTSBURGH. Pa.—50,- 
000 plieno darbininkų per 
savo atstovus iš 14 Carne
gie Illinois Plieno Korpora
cijos fabrikų reikalauja mo
kėt darbininkui bent po $5* 
per dieną ir $1.24 pakelt 
dieninę algą visiem, kurie 
gauna vi^š $5. Šių darbinin
kų atstovai atmeta bosų siū
lomą 10 nuošimčių priedą, 
kuris davestų vidutinę algą 
tik iki $4.32 dienai.

Industrinis Plieno Darbi
ninku Organizavimo Komi
tetas persergsti darbinin
kus, kad plieno fabrikantai 
su savo priedu bruka sykiu 
pasirašyt ir vadinama “rudo 
šuns”, prieš-unijinę sutartį.

Sukniasiuvių Unija Reika
lauja Pataisyt Jungtiniu

Valstijų Konstituciją
Washington. — Tarptau

tinės Sukniasiuvių Unijos 
pildančioji taryba reikalau
ja padaryt toki pataisymą 
Jungtinių Valstijų konstitu
cijai, kad Augščiausias Teis
mas negalėtų naikinti įsta
tymu, kuriuos kongresas iš
leidžia darbo žmonių naudai 
visoj šalyj.

London. — Bankiete pa
garbai Londono naujo majo
ro. apalpo Ramsey MacDo
nald, ministerių tarybos pir
mininkas. Priežastis—vidu
rių “maištas”.

Kom. P. Kuopelės Pei- 
pingo Universitetuose
PEIPING, Chinija. — Ke- 

tūriuose Peipingo universi
tetuose veikia komunistinės 
studentų kuopelės. Hopei- 
Chahar Politinė Taryba pa
liepė sustabdyt visokį komu
nistinį veikimą tarp studen
tų arba judėjimą prieš Ja
poniją., Ši Taryba klauso 
Japonijos įsakymų.

SSRS VĖL LEIDŽIA JA
PONAM ŽVEJOTI SIBIRO
. PAKRAŠČIUOSE

MASKVA. — Japonija at
naujino su Sovietais sutar
tį, pagal kurią Sovietai dar 
per 8 metus leidžia Japoni
jai žvejoti sovietiniuose van
denyse rytinio Sibiro srity j. 
Japonija iš tų vandenų gau
na daugumą sau reikalingos 
žuvies.

LONDON, lapkr. 10.— 
Pranešama, kad fašistai už
ėmę dalį golfo žaidimo aikš
tės šiaurvakariniame Mad
rido skverne.

Per dvi dienas bombar
duodami Madridą, fašistai 
užmušė jame 93 žmones.

Šiuos žodžius' berašant, 
fašistai dar nepajėgė užimt 
nė vieno tilto ant Manzana
res upės, plaukiančios šalia 
Madrido.

Madrid, lapkr. 10—Madri
do pynimo galva generolas 
J. Miaia sako, kad fašistai 
Case del Campo Parke yra 
respublikiečių apsupti, lyg 
į butelį suvaryti.

Hendave, Franc., lankr. 
10.—Fašistai skelbiasi, kad 
dviejose vietose nerbridę 
Manzanares une į Madridu. 
Liaudies milicijos komanda 
tatai užginčija.

Madrid, lankr. 10.—Ispa
nijos resnublikos valdžia sa
ko. kad jos milicininkai at
ėmė iš fašistų stiprias pozi
cijas prie miesto šiaurvaka
rinio kamno ir žygiuoja lin
kui Gatafes.

United Pr^ss žiniomis, 
mūšiuose prieš fašistus did
vyriškai- atsižymi užsieninis 
respublikos legionas, suside
dantis iš rusų, francūzų ir 
vokiečiu savanoriu. Jie at
rodo patyrė kareiviai. Tarp 
iu esąs ir vienas rusas kapi
tonas.

Respublikietės motervs 
pasirengusios nuo stogų mė- 
tvti gazolino butelius ant 
fašistų tankų, jeigu iie at
važiuos į Madridą. Tie ga
zolino buteliai užkemšami 
vata, kuri pirm metant bus 
uždegama.

Kovoj del Madrido kol 
kas dar nematyt persilauži
mo vienon ar antron pusėn.

Mussolinis Drūtina Fašistų 
Frontą prieš Sovietus

ROMA.—Pranešama, kad 
Italija stengiasi patraukt į 
savo pusę Jugoslaviją, Ru- 
muniią ir kitas Balkanų ša
lis, idant sudrūtint fašistų 
frontą prieš Sovietus.

Lėktuvo Sparnas Krisdamas 
Užmušė 5 Asmenis

MASKVA. — Laike lėk
tuvų parado, minint Sovie
tu 19 metų sukaktį, nukrito 
vieno lėktuvo sparnas, sve
riantis 400 svarų; penkis as
menis užmušė ir kelis sužei
dė; bet lėktuvas ir toliau 
skraidė.



Pasaulio darbininkų pareiga padėti Ispanijos liaudžiai apsigint nuo fašistinių žalčių.
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darbių per siena" iš Arizonos 
ir Nevados valstijų. Vadina 
juos “bomais”.
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simas buvo iškeltas vyriausiu klausimu. 
Susirinkusioji publika sumetė virš $100 
aukų Ispanijos demokratijos palaikyto
jams.

Aukos plaukia iš pavienių ir organiza
cijų per ALDLD CK ir kitas mūsų įstai
gas. . ’ ,

Tam pačiam Brooklyne prieš p’prą sa
vaičių įvyko “Sklokos No. 2-ro” parengi
mas, o vėliau LSS 19-tos kp. parengimas 
(bankietas), kur tas klausimas buvo vi
siškai pamirštas (neskaitant to fakto, 
kad LSS 19-tos kp. bankiete dalyvavęs 
“Laisvės” redaktorius, kaipo svečias, 
prisiminė Ispanijos reikalus).

Mes manome, šiuo tarpu Ispanijos de
mokratijos gynėjų rėmimas turi būti pa
čiu svarbiausiu ir ūmiausiu reikalu.

i '

Trečiad., Lapkr. 11, 1936

ŠYPSENOS
Jie Visi su Juomi.

Lankytojas: “Kaip ilga 
jūs jau sėdite kalėjime?”

Kalinys: “šešiolika me n
Lankytojas: “Š e š i o liką 

metų jūs atskirtas nuo viso 
pasaulio! Nejaugi jums ne
sinori pasimatyt su savai
siais, su giminėmis, pažįsta
mais ir draugais?”

Kalinys: “Tai kad aš juos 
kasdien matau — valgant, 
dirbant arba pasivaikščio- 
jant kieme...”

Surinko J. Robziw
Blogas Reiškinys

Tūlose vietose jau įvyko Clevelando 
Kongreso vietinių komitetų suruošti ma
siniai mitingai Ispanijos ir Lietuvos rei
kalais. Kai kur (pav. So. Bostone) jie 
buvo labai pasekmingi ir jų dvasia su- 
drūtino vieningo veikimo sentimentą. 
Nuo tų pačių pagrindų kalbėjo komunis
tai ir socialistai, aiškindami padėtį Ispa
nijoj ir Lietuvoj. Skaitlinga publika tą 
entuziastiškai sveikino.

Brooklyno clevelandinio kongreso ko
miteto valdyba bandė daryti tą patį: pa- 
sirįžo suruošti masinį mitingą, kuriame 
dalyvautų socialistai ir komunistai kal
bėtojai ir kur būtų pareikšta moralė ir 
materiale parama Ispanijos demokratijos 
gynėjams. Deja, turbūt per nesusiprati
mą, užkviestasis kalbėtojas iš socialistų 
pusės, “Keleivio” redaktorius, atsakė 
brooklyniškio komiteto sekretoriui d. 
Siurbai, kad jis norėtų, idant prie suren
gimo prisidėtų ir LSS 19-ta kuopa, nors 
ši kuopa įeina į bendrą komitetą, kaip ir 
kitos organizacijos.

LSS 19-ta kp. išrinko tam tikslui komi
siją tarimuisi. Bet 19-tos kp. komitetas 
užsispyrė, kad į rengimą įeitų ir “Sklo
kos No. 2-ro” žmonės. Del šventos ra
mybės, komunistai su tuo sutiko, tik rei
kalavo greičiau mitingą rengti, nes Ispa
nijos demokratijos reikalams greita pa
gelba labai reikalinga.

Ir štai, vilkinę vilkinę to taip svarbaus 
ir didelio darbo pradėjimą, pereitą šešta
dienį ateina 19-tos kp. komitetas su 
“Sklokos No. 2-ro” komitetu į bendrą 
susirinkimą ir pareiškia, kad jie prakal
bas rengsią vieni! “Sklokos No. 2-ro” 
žmonės dar gi iškolioja komunistus ir da
lykas baigtas. Jie savo politikai (minė- 
tom prakalbom), beje, bando išnaudoti 
Clevelando Kongreso Komiteto siunčia
mą atstovą, Dr. Montvidą, kuris dalyvaus 
Brooklyno organizacijų atstovų konfe
rencijoj, lapkričio mėn. 25 d.

Mes manome, kad šitokis darbas yra 
žalingas. Jis kenkia ne tik vieningo dar
bo reikalui, bet jis taip pat kenkia Ispa
nijos liaudies kovoms.

Brooklyne turėtų būti suruoštas dide
lis, bendras masinis mitingas. Dr. A. 
Montvidas turėtų kalbėti tokiam mitinge, 
kurį ruošia brooklyniškis komitetas arba, 
kur dalyvautų abiejų pusių—socialistų ir 
komunistų — žmonės.

Dabar gi kas išeina? Brooklyne ruo
šiama (Ju masiniai mitingai: komunistų 
ir socialistų. Prie pastarųjų prisišliejo 
ir “Skloka No. 2-ro,” kuriai rūpi ne dar
bininkų vienybė, bet jos griovimas, kuri 
priešinga Ispanijos Liaudies Frontui. 
Jiems ypačiai rūpi plūdimas komunistų. 
Tūli socialistai, matyt tam tikrų keršta
vimų sumetimais, bando “Sklokos No. 
2-ro” ricierių lūpomis ir darbais atakuoti 
komunistus.

Komunistinis judėjimas, kuris tau: 
kąrštai rėmė (darbais ir aukomis) Cle
velando Kongreso Komiteto veiklą, yrs 
priešingas, kad to Komiteto narys, va
žiuodamas Komiteto lėšomis padėti vie
nijimui lietuvių darbo žmonių, tapti: 
sklokos įrankiu griovimui lietuvių vieny
bės Brooklyne arba kur kitur.

Lietuvių komunistinis judėjimas remi;: 
Ispanijos demokratijos gynėjus visomL 
pajėgomis. Mūsų judėjimas nori vienir- 
go darbo ir greito darbo Ispanijos klau
siniais.

Tai, ką daro LSS 19-tos kp. komitetą;, 
x mes manome, nėra niekuo pateisinama.

Komunistų Partija apie Rinkimų 
Pasėkas

Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 
Centro Komitetas išleido pareiškimą, pa
darantį išvadas iš šalies rinkiminių pa
sekmių. Pareiškimas nurodo, jog rinki
muose Amerikos žmonės uždavė didelį 
smūgį reakcijai—Hearstui, Liberty Ly
gai, ir Wall gatvei. Nors demokratų 
partijoj randasi reakcinių elementų, ypa
čiai Pietuose, tačiau aplink republikonų 
partiją buvo susispietusios pačios reak- 
cingiausios pajėgos ir Amerikos žmonės 
taikė smūgį joms.

Balsuodami už Rooseveltą, žmonės bal
savo ne tiek dėlto, kad jie būtų pasitenki
nę tuo, ką jis atliko prezidentaudamas, 
bet dėlto, kad jie bijojo, idant nebūtų iš
rinktas Landon — Landon, kurį išstatė 
ir rėmė rekacinės jėgos.

Komunistų Partijos kandidatai negavo 
daug balsų už savo kandidatus į prezi
dentus, bet jinai jų ir nesitikėjo. Parti
ja dalyvavo rinkimuose vyriausiai tam, 
kad išaiškinus žmonėms esamąją padėtį, 
kad supažindinus juos su reikalu vieni
jimosi prieš fašizmą, kad nugalėjus reak
cines jėgas iš republikonų pastogės.

Tas tikslas ir buvo pasiektas. Niekad 
pirmfhu Amerikos komunistai nepasiekė 
tiek daug žmonių (per radio, spaudą ir 
gyvu žodžiu), kiek pereituose rinki
muose.

Labai svarbus reiškinys buvo tas fak
tas, kad jau visoj eilėj, vietų pereituose 
rinkimuose susidarė platūs darbo žmonių 
judėjimai—savy stoviai judėjimai, daug 
žadą būsimam Liaudies Frontui — Far- 
merių Darbo Partijai. Tokiais judėji
mais tenka priminti New Yorko valsti
joj Amerikos Darbo Partiją, Minnesotos 
ir Wieconsin valstijose — Farmerių Dar
bo Partijos.

Šituose judėjimuose komunistai akty
viai dalyvauja ir juos rėmė ir teberemia, 
nes tai vienintelė viltis, kad ilgainiui bus 
galima tuos judėjimus sukonsoliduoti ir 
įsteigti stiprią Farmerių-Darbo Partiją 
nacionale plotme.

Bendrai, komunistai per pastarąjį lai
ką gerai darbavosi darbo unijose ir vi
suose žmonių judėjimuose, atkreiptuose 
už progresą, prieš reakciją.

Kaipo to pasėka, Partiją gerokai pa
augo nariais, sustiprėjo įtaka masėse ir 
šiuo tarpu ji yra stipresnė, negu kada 
nors buvo.

Baigdamas pareiškimą, Partijos Cent
ro komitetas šaukia visus Partijos na
rius ir darbininkus:

“Žygiuokim pirmyn po Komunistų Par
tijos vėliava! Darbuokimės už Farmerių- 
Darbo Partiją, konsoliduojant progreso 
spėkas prieš reakciją! Pirmyn po vėlia
va komunizmo — dvidešimtojo šimtme
čio amerikonizmo!”

18-ka Metų
Šiandien sukanka lygiai 18-ka metų 

nuo pasaulinio karo paliaubų.
18-ka metų atgal, kai visam pasaulyj' 

buvo linksmai minėta oficialė karo už
baiga, tūli žmonės manė, kad ištikrųjų 
būsiąs paskutinis /karas,

Tik kairieji socialistai, šių laikų komu
nistai, tuomet skelbė, jog tai nioko pana
šaus. Jei kapitalistinė tvarka bus nenu
šluota, tai karai neišvehgiami.

Nereikia nei aiškinti, kad komunistei 
buvo teisingi. Per tą aštuonioliką met j 
įvyko visa eilė plėšikiškais tikslais karų.. 
Bet to, kito pasaulinio karo pavojus yr i 
nepaprastai didelis—bile dieną jis gan 
užsiliepsnoti.

Patinka Knyga “Gamta 
ir Žmonės”

I

Visoms ALDLD kutopoms 
siuntinėta knyga “Gąmta 
žmonės,” bet daugelis narių 
dar jos negavo ar todėl, kad 
neatėjo į susirinkimus ir neat
siėmė, arba, kad dar duokles 
nesumokėjo už 1936.

Knyga labai gera ir kas ga
vo, perskaitė, tai labai džiau
giasi. štai vienas rašytojas iš 
Lietuvos, kuris gavo progą 
gauti tą knygą, mums rašo:

M. Hjino knyga “Gamta ir 
Žmonės” yra labai geras vei
kalas. Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugija 
padarė labai gęrą darbą jj iš
leisdama. Tas puikus veikalas 
tikrai praturtins lietuvių raš
tus. Tik gavęs perskaičiau jį 
su dideliu įdomumu. Jeigu ga
lite, tai prisiųskite kelis, eg
zempliorius “Gamta 
nes.”

Taip atsiliepia iš 
apie mūsų vėliausį 
Kaip kuriems mūsų 

nariams sarmata, 
dar nepasimokė jo

to ir galės padidinti abelną sa
vo kultūrinį žinojimą. Reikia, 
kad pasirūpintume apie ją pa
aiškinti ir mūsų simpatikams 
ir pakalbinti juos į ALDLD. 
Kas dabar stos į ALDLD, tai 
gaus šią. knygą. Atęįty gali jos 
pritrukti.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
nario metinė duoklė yra tik 
$1.50. Narys gauna knygą 
“Gamta ir žmonės” ir per visą 
metą vieną iš geriausių Am
erikoj lietuvių žurnalų “Švie
są.” Ir dabar įstoję nauji na
riai gauna visus “šviesos” nu
merius už 1936 metus.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Francija Praleistų Ginklus 
Ispanijai, jeigu Taip Pat 

Darytų ir Anglija

Nėra Ko Nusimint—Visi 
Tokie.

Tamukas: “Tėveli, tas už
davinys, kurį man vakar va
karą padėjai padaryt, pasi
rodė visiškai klaidingas.”

Tėvas: “Visiškai klaidin
gas? Na, Tamuk, atleisk 
man.”

Tamukas: “Well, tėveli, 
nėra čia ko del to rūpintis, 
nes nei viens kitas tėvas to 
uždavinio irgi nepadarė tei
singai.”

Geriausia Pagelba.
Storulė: “Daktare, kas 

man daryt, kad palengvė- 
čiau?”

Daktaras: “Mankštinkitės 
tinkamu būdu.”

Storulė: “Kokios rūšies 
mankštą jūs man patartu
mėt?”

Daktaras: “Tris kartus 
kas dieną griežtai atstumki- 
te save nuo valgomojo sta
lo.”

Surinko Juodvarnis.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

rašytojas 
veikalą, 
draugijos 
kad jie 
duokles ir negavo knygą, ka
da ji jau pasiekė Lietuvą, ten 
žmogus perskaitė ir atsiliepi
mą parašė.

Drg. D. G. Jussius iš Wor
cester mums rašo : “Gamta ir 
Žmonės” knyga yra labai žin
geidi, tai nepaprastas žiny
nas.”

Vienas draugas iš Francijos 
rašo: “Drauge! Tik aplaikiau 
knygas “Gamta , ir Žnjones”. 

‘ Tuojaus griebiąusi skaityti. 
Skaitosi laibai lengvai, daug 
padidinsiu savo žiflojjmą. Oh, 
kaip esu dėkingas, kad ALDL 
D Centro Komitetas parinko ir 
taip naudingą knygą ’išleido.”

Drg. E. Cibulskienė, mas- 
pethietė, pareiškus kriaučių 
dirbtuvėje: “Gavau knygą 
“Gamta ir Žmonės”, skaitau 
kaip tik pareinu iš darbo ir 
net miego nutraukiu.”

Manau, kad daugelis mūsų 
narių su pasigėrėjimu ją skai-

PARYŽIUS, lapkričio 9.-- 
Francijos ministeris pirmi
ninkas • socialistas „L. Blum 
pareiškia, kad jeigu Ąngli- 
ja sutiktų praleist ginklus 
Ispanijos respublikai, tad 
ginklus jai praleistų ir 
Francija.

London, lapkr. 9.—Angli
jos valdžia nesutinka atida
ryti duris ginklų išvežimui 
Ispanijos respublikai prieš 
fašistus.

Austrija Pripažino Mus- 
soliniui Ethiopiją

ROMA.—Pranešama, kad 
Austrijos k 1 e r o -fašistine 
valdžia jau pripažino Itali
jai Ethiopiją, nepaisydama 
Tautų Lygos. Jau kiek pir
miau Hitleris pripažino Mu- 
ęsoliniui Ethiopų šalį.

Niežinti Šašai—dedervinės.

Godotinas daktaras, tat ir 
aš kreipiuos.į jus su savo bė
domis, gal bus odos liga.

Man jau nuo senai yra to- 
kis nesmagumas. Viršugalvy, 
ant sprando ir ant pažiaunių 
būna šašai. Aš juos tankiai nu
lupu—ir vėl atsiranda. Oro 
permainoj da blogiau. Nulup
tas vietas turiu paslėpt su mil
teliais. Vietomis net kraujas 
pasirodo, bet neskauda, tik 
niežti.

Nebūnant ant ūkės, nėra 
taip lengva su valgiu, bet ban
dau kuo geriausiai prisitaikyt. 
Mėgstu kenuotas žuvis, ypač 
sardinkas—ar jos gerai ?

Šiaip, rodos, viskas būtų ne
blogiausiai. Toli galiu eiti, ne
pailstu. Miegu gerai. Nors 
metais jau nebejaunas, bet da 
vis manau apsivest: merginos 
da nebėga nuo manęs. Vis lau
kiu geresnių laikų, bet tie ša
šai kuo tolyn, vis blogyn. Ki
taip tariant, jeigu viskas būtų 
O. K., tai gal ir šašai išnyktų.

M a 1 o n ė k i te atsakyt per 
“Laisvę.” Kruonio dzūkelis 
bus jums už tai dėkingas.

Atsakymas.

Tai iš visko matyt, kad
visai neblogas kavalierius. 
Viskas Jums krūvoj. Tik tie 
padlos jsašai paveikslą gadi
na. . . Na, gerai, Drauge, pa
sistengsime juos, nelabuosius, 
nuganabyt, kad Jums išvaiz
dos be reikalo negadintų.

Minint šią sukaktį, darbo žmonės pri- 
yalo daryti viską, kad pasaulinio karo ne- 
prileidus. < šiandien yra didelė jėga, ko
vojanti už taiką. Toji jėga — Sovietų 
Sąjunga, ant kurios visi taiką mylį žmo
nės gali pasiremti, kaipo taikos čam-

piono.
Jei visus demokratinės šalys, nenorin

čios karo, ir visi karo1, priešai atsidavu
siai koioperuos su Sov. Sąjunga, tai yra 
vilties, kad pasaulinis karas galėtų būti 
nutolintas.

Sprendžiu, kad tie Jum;; 
niežinti, įkirūs šašai veikiau
sia yra kokios rūšies dedervi- 
nes — parazitinio paėjimo. 
Paėjimo nuo tam tikrų smul
kučių grybelių (fungi). Ir tie? 
parazitiniai grybeliai, kai jie 
įsigali odoje, nelengva esti iš
naikint.

Gaukite, Drauge, gyvojo si
dabro mosties — Ammoniated 
mercury ointment, 2 ounces. 
Gaukite taip gi da ir šito miši
nio :

Phenolis liquef. 1 dram, 
zinc oxidi 1 oz., 
aquae calcis 6 ozs.
Suplakite mišinio buteliuką 

ir juo vilgykite šašuotas vie
tas, keletą kartų kas diena. O, 
mosčia tas vietas tepliokite 
nors kartą per dieną — ant 
nakties. Kur patogu galite ir 
dažniau patepti, kad ir plo
nai. Be to, bent kartą per sa
vaitę ištepkite visas tas vietas 
iodo tinktūra (Tincture of 
Iodine).

Šitos priemonės, manau, po 
truputį išganabys Jums tuos 
nelabuosius šašapalaikius. O 
tada Jūs da geresnio turėsite 
pasisekimo... Jūs — bistras 
vyras!

Kai su maistu, tai maistas 
visa kame daug, daug reiškia. 
Jums ypač svarbu vitaminas 
G, kurs daro odą gražią, žvil
gią, sveiką, atsparią prieš ko
kius šašus, įdegimus. O to vi
tamino G turi kiaušiniai, javi
niai grūdai ir iš jų gaunami 
valgiai (rupi duona, kruopos) 
ir džiovintos bravoro mielės. 
Po truputį turi ir pienas, ke
penys, džiovintos slyvos 
(prunes), apelsinai, špinatas. 
Jūros žuvys labai gerai, švie
žios ar konservuotos. Sardin- 
kos ir gi tinka, jei Jūs mylite 
alyvą.
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Darbininkė ir Šeimininke
Ispanijos Liaudies Kova ir Motery 

Dalyvavimas Joje
kusios, bet jos gan greit įsitrau
kė į kovą. Ispanijos moterys 
duoda nemaža karžygiškumo ir 
pasiaukojimo pavyzdžių.

Dolores Ibarruri, vadovautoja

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos — likosi 
sujungta-suvienyta su ALDLD, 
kadangi jos abi buvo panašios 
apšvietos organizacijos. Jų abie-

L. LIEPA ir kovotoja iškilo kovos sūku
ryje. Viktorija Kent—moteris

Ispanes Madrido
Kovose

(Pereitą trečiadienį šiame 
skyriuje tilpo pirma dalis šio d. 
L. L. rašto apie Ispaniją, kur 
nurodoma delko kilo Ispanijoj 
dabartinė kova.—Red.)

Kame gi buv< ? . . . iliki-
mo priežastys?

Šitos priežastys glūdi trijuo
se visuomenės faktoriuose.

Pirmasis faktorius—dvarinin
kai, laikydami savo ekonominėj 
priklausomybėj dideles valstie
čių mases, stengėsi palaikyti fe
odalinius santikius. Turėdami 
valstybinę valdžią savo rankose 
jie ją naudojo tam, kad tuos 
santikius išlaikyti. Tas neleido 
vystytis pramoniniams santi-

gy ventoj ų daugumos frontas, 
kuriuos vienija neapykanta fa
šizmui, noras atsipalaiduoti 
nuo nepakeliamos gyvenimo ly
gio, noras laisvo ir džiaugsmin
go gyvenimo.

šito fronto šios dienos užda
vinys yra vykdyt iki galo bur- 
žuaziniai-demokratinę revoliuci
ją, atremt ir sunaikint fašisti
nius sukilėlius, išlaikyt tautinę 
nepriklausomybę ir šalies čiely- 
bę, likviduot feodalizmo lieka
nas, atsilikimo, nekultūringumo, 
beraštiškumo likvidavimas.

šitoj liaudies kovoj aktingai 
dalyvauja ir moterys. Nors Is
panų moterys buvo labai atsili-

valstybinėj vietoj-4-iškilo kovos 
metu.

Moterys karo laukuose, už- 
frontyj—visur vykdo kartu su 
visa liaudim savo revoliucinę 
pareigą. Jos aukuoja save, jos 
tampriai suriša savo likimą su 
revolicija ir tam atiduoda savo 
jėgas.

Ispanų moterys iš pavergtų, 
užguitų iškilo į priešakines ko
votojų eiles. Jos rodo pavyzdį 
ir kitų šalių moterims.

Kitam straipsnyj pakalbėsime 
plačiau apie Ispanų liaudies ko
ko vos istoriją, apie plačiųjų ma
sių dalyvavimą joje.
16.X.36 m.

kiams, trukdė pramonės kapita
lo smarkiam vystymuisi. Vėles-
niuos laikuos dvarininkai, bijo
dami agrarinės revoliucijos, sto
jo po fašizmo vėliava, pritaiky-
dami ją savo tikslams. Stambių 
žemvaldžių suaugimas su finan
siniu kapitalu—štai kokia fa
šizmo bazė Ispanijoj.

Antrasis faktorius—tai dva- 
siškija. Inkvizicija, visoks dva
sinis ir ekonominis eksploata
vimas po religijos vėliava, gąz- 
dinimas komunizmo šmėkla sa
vininkiškiems valstiečių jaus
mams—štai jos galia. Dvasiški- 
ja vedė didelį politinį darbą per 
mokyklas, kooperatyvus, savišel- 
pimo kasas, kredito draugijas ir 
t. p. Dvasiškija tuo būdu lai
kydama prietaruose, tamsybėj 
dideles mases padėjo išlaikyti 
šalies atsilikimą, padėjo žem
valdžiams eksploatuoti šias ma
ses. Bažnyčia susijungė su fa
šizmu—ir tuo ji stengias išlai
kyti savo eknominę ir politinę 
galią.

Trečias faktorius—tai kariš- 
kija. Ji yra tampriai surišta 
su dvarininkais ir bažnyčia, 
kardu ir ugnim slopino kiekvie
ną mėginimą nušluoti esamas 
sąlygas.

Taigi mes matom, kad reak
cinis frontas Ispanijoj yra prieš 
pastatytas revoliuciniam, kuris 
siekia šituos santikius nušluoti, 
šituos visuomenės faktorius pa
keisti kitais.

Kova prieš feodalizmo lieka
nas, prieš dvasininkiją, prieš 
monarchistinę karinin^iją, prieš 
fašistinį jungą—šituos uždavi
nius turi Ispanų liaudis piliečių 
karo fronte.

Ta Ispanų liaudies kova yra 
tautiniai-revoliucinč. Kovodama 
prieš fašizmą, isna iaudis ko
voja ir prieš Ispanijos pavergi
mą, kovoja prieš Ispanijos in
tervenciją.

Kaip gi vykdo ispanų liaudis 
buržuaziniai demokratinės revo
liucijos uždavinius?

Visų pirma ji juos praveda 
piliečių karo, iššaukto maišti
ninkais, sąlygose. Apginkluotą 
kovą vesdama prieš fašistus, ji 
stengias visų pirma atimti iš jų 
materialinę bazę. Jie turi tos 
kovos interesuose konfiskuoti 
žemvaldžių ir pramonininkų, 
dalyvaujančių maište, turtus. 
Maištininkų turtų nacionalizavi
mas sudaro pamatą įvest kitus 
visuomeninius santikius. Be to 
ispanų liaudis turi Rusijos pro
letariato pavyzdį, prityrimą. 
Rusijos proletariatas vykdė bur
žuaziniai demokratinės revoliu
cijos uždavinius paėmus val
džią. Ispanų proletariatas sten
gias šioj kovoj turėti vyraujan
čią rolę.

Kas gi suvienijo revoliucijos 
jėgas šioj kovoj? Plačiosios re
voliucijos bazės sudarymas glū
di pirmoj eilėj sėkmingam liau
dies fronto sudaryme, šitas liau
dies frontas susideda iš proleta
riato, inteligentijos, miesto 
smulkiosios buržuazijos, valstie
čių. Tai plačių masių frontas,

Siuvamoji Mašina
Kirst skylę odoj su akmeniu 

arba kaulų adata, tada vert per 
ją medžio šaknį ar sausgyslę bei 
šikšną, tai buvo pradžia dra
bužių siuvimo industrijos labai 
senoj akmenų gadynėj. Nuo 
šios taip žemos formos pradėjo 
augt siuvimo dailė, kuri šimt
mečiams bėgant patapo ženklu 
pažangos ir žmonijos kilimo 
augštyn nuo primityvių lauki
nių.

Po to tūkstančiai metų pra
ėjo kol audimas tapo pradėtas, 
kol šiurkščios vilnos nuo avių, 
verbliūdų, taipgi linai, kanapės, 
vatos augmenys ir šilkvabalio 
gūšta į gyvenimą atėjo. Nuo 
čia siuvimas ir gražinimas žing
snis po žingsnio pradėjo page- 
rėt.

Iš karto išdidūs rūbai buvo 
laikomi karaliam > ir kunigaikš
čiam, kunigam ir kariam. Vė
liau jų pačiom ir dukterim bu
vo leista pasirodyt apsirėdžius 
drabužiuose.

Siuvimo dailė nėra moderniš
kų laikų nuopelnas. Senovės chi- 
nai, egiptėnai ir indusai pakėlė 
siuvimo dailę tūkstančiai metų 
atgal. Pirmos adatos—ylos iš 
akmens bei kaulo buvo papras
tai vartojamos darymui skylių 
ir perstūmimui siūlo. Tačiau ir 
adatos su skylutėm atėjo gana 
anksti. Urvuose prie briedžių 
apsigyvenusių žmonių ir namuo
se prie ežerų genčių buvo atras
tos adatos su skylutėmis, šiurk
ščios, neapdirbtos adatos nuo 
ankstybų egiptėnų atėjo ir pas 
mus. Bet jie, tur būt, turėjo 
dailias adatas siuvimui ir iš- 
siuvinėjimui (embroidery), nes 
kur nors Pompejos griuvėsiuo

se paprastos ir surgikų adatos 
buvo atrastos.

Vartojimos metalinių adatų 
pirmiausia priklauso chinams. 
šios buvo rankų darbo ir buvo 
atgabentos per moorus (mau
rus) kuomet pastarieji patapo 
valdonais šiaurinės Afrikos, 
Sicilijos ir dalies Ispanijos už
lajų.

1370 m. prasidėjo išdirbimas 
rankomis gaminamų metalinių1 
adatų Nuremberge, Vokietijoj. 
Vėliau bėgyje Elzbietos ilgo vie
špatavimo adatų gaminimas 
prasidėjo Anglijoj.

Per tris šimtmečius su virš 
adata pasiliko išimtinai rankų 
darbo įrankis. Tai buvo dalis 
sunkenybės moterims. Jos turė
jo pasaulį apsiūt su rankomis. 
Biednos siuvėjo tęsė siuvimą:

“Su pirštais pailsusiais ir 
nusinešiojusiais

Su akių vokų sunkumu ir 
raudonumu.”

Taip Thomas Hood rašė dai
ną apie “Marškinius”, apie tuo
laikinę marškinių siuvėją.

(Apie tai, kaip vystėsi siu
vamoji mašina bus šiame sky
riuje ateinantį trečiadienį.— 
—Red.).

S. Kazokytė.

ALDLD II Apskričio 
Kuopoms

Brangūs Draugai ir Draugės!
Šiemet sukanka. 20 metų nuo 

lietuvių moterų organizacijos 
Pirmo Suvažiavimo ir įsisteigi- 
mo pirmo liet, moterų laikraš
čio šioje šalyje. Dabar ta mo
terų organizacija yra dalimi

INDUSTRIJA MARŠUOJA PIRMYN.

Keliauninkų karavanais vos pasiekama Ulan-Bator, 
Mongolų Liaudies Respublikos sostinė, didžiuojasi nauju 
industriniu kombinatu, kuriame randasi batų, drabužių, 
kailių ir kiti fabrikai. Čion matome mongolę Tserną 
dirbant verpimo departmente. Ant tos šalies Japonija 
turi alkano vilko akį, bet Mongolija turi apsigynimo su
tartį su Sovietų Sąjunga.

Reiškia, Sovietam drauginga Mongolija galėjo ratelį 
padėt į muzėjų, kuomet Hitleris siūlo jį įvesti Vokieti
jon. Jis idealizuoja namie gaminimą drabužių, nes tas 
užrakintų moteris viduramžių vergijoj, kokioj, berods, 
ir mūsų sesės kaimietės tebeskursta Smetonos valdomoj 
Lietuvoj. ♦

jų buvo ir dabar, susivienijus, 
yra vienas tikslas — skleisti 
darbo žmonėse apšvietą ir vesti 
neatlaidžią kovą ne vien už mo
terų, bet abelnai už visos darbi
ninkų klasės reikalus.

Suvienijus organizacijas, mo
terų organizavimo pareiga yra 
visų ALDLD kuopų pareiga. Vi
suose miestuose ir miesteliuose 
ALDLD kuopos savo susirinki
muose turėtų apkalbėti moterų 
organizavimo reikalus ir, šių 
sukaktuvių proga, bandyti su
grąžinti į ALDLD seniau buvu
sias moterų organizacijos ir A- 
LDLD narėmis. Taip pat reikia 
dėti didžiausias pastangas gauti 
naujų narių.

Jei jūsų kuopoj tas klausimas 
dar nebuvo pakeltas, tai apsvar- 
stykit ateinančiam savo susirin
kime. Rengkite tuo tikslu mitin
gus ir šiaip vakarus. Reikalau
kite moterų kalbėtojų. Taipgi 
panaudokite visas savo koloni-

Nieko naujo šiandien pamaty
ti ispanę Madrido gatvėse. Ne 
tai, kad ji būtų tam specialį lei
dimą gavusi iš vyro. Ir ne kle
bono ji klausėsi rodos. Ji žino, 
kad josios šaliai ir jai pačiai 
gręsia fašizmo vergovės pavo
jus, o gal žiauri mirtis fašistų 
budelių naguose, štai ko ji šian
dien gatvėse.

Ir taip pulkai moterų, tarp jų 
šimtai jaunų mergaičių stvėrėsi 
ginklo ir išėjo kovoti nuo gal
vos iki padų Vokietijos ir Ita
lijos apginkluotus fašistus. Ar
tinantis fašistams link Madrido, 
moterys surengė didžiules de
monstracijas, šaukiančias liaudį 
prie ginklo. Išėjo vyrai. Ir mo
terų karių būriai padidėjo. Dau
gelis jų, vos tik peiliais ir kir
veliais ginkluotos išėjo į moterų 
būrius, kitos greta savo vyrų iš- 
maršavo.

Likusios namie, fašistų gau
joms pradėjus veržtis į prie
miesčius, kaip spauda praneša, 
neturėdamos jokio kito ginklo, 
pylė verdančiu aliejum ir vande

niu ant priešų. Jos tik tada pa
liovė, kada mestos į jų namelius 
granatos išnešiojo į skeveldras 
ir paskandino liepsnoje karžy
giškas namų, šeimos ir demo
kratinės respublikos gynėjas.

Sakoma, vienam Madrido 
priemiestyje veik ištisas vienas 
moterų-mergaičių batalionas su
naikintas. Bet niekas negali jų 
sulaikyt nuo kovos. Jos pasiry- 
žusios gyventi laisvai arba kri
sti kovoj už laisvę.

Gi jos taip trokšta gyvent— 
gyvent laisvai—nugalėt niekadė- 
jus fašistus, būdavot laimingą 
gyvenimą. Ir jos tą galėtų at
siekt. Bet joms trūksta ginklų, 
jas ir jų kūdikius kankina al
kis. šalčio surakintos rankos ne 
taip mikliai valdo ginklą, šilti 
drabužiai čia padėtų. O vaistai 
tūkstančius sužeistų greičiau su
grąžintų į kovotojų eiles. Jūs ir 
aš galėtume joms padėti. Tad 
pradėkime Ispanijos gelbėjimo 
darbą šiandien, be atidėliojimo.

S. Sasna.

jos spėkas įtraukimui moterų į 
organizaciją ir veikimą. Ypač 
dabar, kada eina vajus už gavi
mą naujų narių į ALDLD ir 
“Laisvei” naujų skaitytojų, pa
dirbėkite sunkiau. Iš to bus 
nauda ALDLD, “Laisvei” ir 
abelnai visam mūsų judėjimui.

ALDLD II Apskr. Komiteto 
Motery Skyrius.

Ką Pasakojo Brooklyniete 
Moteris Sugrįžus Iš 

Naziu Vokietijos
Į Brooklyną sugrįžo moteris 

(jos vardo nededam del jos gi
minių Vokietijoj) išbuvus Vo
kietijoj 4 mėnesius. Ji pasako
ja, kad Vokietijoj padėtis labai 
bloga. Pragyvenimas brangus, o 
uždarbiai labai maži. Patyręs 
darbininkas uždirba 32 markes 
į savaitę. Dirba 48 valandas. 
Paprastas darbininkas uždirba 
27 markes.

Rendos turi mokėt už 4 kam
barius 47 markes į mėnesį. O 
maistas taip pat brangus. Sva
ras sviesto 1 markė ir 60 feni- 
gų. Svaras kavos 2 markės ir 40 
fen. “Porkčiapo” svaras 1.10 
fen.; “Round steiko” svaras 1.30 
fen. Duonos svaras 21 fenigas. 
Cukraus svaras 32 fen. Vienas 
kiaušinis 10 iki 15 fen. Svaras 
bulvių 6 fen. Vyrų siūtas pigios 
materijos 80 markių.

žodžio laisvė labai suvaržyta. 
Už mažiausį prasitarimą prieš 
Hitlerį padeda į koncentracijos 
kempes. Užlaikymas kempėse 
labai prastas. Kaip darbininkai 
yra mušami ir kankinami, nega
lima nei aprašyti. O kurie ne- 
dalaiko kančių, tai tuos nakčia
nuveža ant kapinių ir užkasa. 
Niekas nežino, .kur jie dingo. Tą 
jai pasakojo duobkasys. Kurie 
dalaiko kančias, pirm išleidžiant 
juos iš kempės, jie turi pasira
šyti, kad nieko nesakys, ką ma
tė kempėse. ,

Vokietijos didelė didžiuma 
žmonių prieš Hitlerį. Kas toliau 
bus, jie nežino, bet bile minutę 
laukia ko naujo, reiškia—Hit
lerio viešpatavimo galo.

Kulik.

Iš Brooklyniečiy 
Mokyklos

Kas trečiadienio vakarą 8 vai. 
būrelis draugių susirenka “Lai
svės” svetainėj (viršutinėj), 
kad mokintis kalbėjimo viešuo
se susirinkimuose ir abelnai 
įvairių visuomeniškų klausimų. 
Mokyklos palaikymu rūpinasi 
ALDLD Moterų 81-ma kuopa.

Lapkričio 4-tą, turėjom dvi 
temas: “Ar Sovietų Sąjunga 
pralenks Ameriką Moksle” ir 
apie rinkimus. Pirmuoju klausi
mu turiningą kalbą pasakė d. 
Mureikaitė, jaunuolė. Kalbėjo

PASAKOJA TEISYBĘ APIE ISPANIJĄ.

Arti $30,000 buvo sukelta medikališkai pagelbai ir šiltiem dra
bužiam, kuomet ši demokratinės Ispanijos delegacija kalbėjo Ma
dison Square Gardene, New Yorke. Iš kairės sėdi'. Isabel de Pa
lenda, kuri tapo paskirta Ispanijos ministere Švedijai; Luis Sa- 
rasola, katalikų kunigas ir mokytojas bei rašėjas, ir Marcelino 
Domingo, respublikos vadas. Jie dabar važinėja po Jungtines Val
stijas ir Canadą organizuodami paramą Liaudies Fronto valdžiai.

Atsiminimai iš Lietuvių Moterų
Amerikoj Organizavimosi

Dvidešimt metų atgal aš gy
venau Pittsburghe. Tuomet dar 
buvau tamsybės prietaruose pa
skendusi, o apie jokią organiza
ciją ar veikimą mažiausio su
pratimo neturėjau. Didelis ačiū 
Liet. Moterų Progr. Susivieniji
mui (jis dabar yra dalimi Am. 
Liet. Darb. Literatūros Draugi
jos) ir jo veikėjoms, kurios pa
dėjo man ir kitoms moterims 
pasiliuosuoti nuo prietarų.

Tais laikais daugelis sakyda
vo: “Ką tos bobos žino?” Bet 
štai 1916 m. (dienos nepame
nu), vieną gražų vakarą sušau
kta susirinkimas, kuriame šių 
žodžių rašėjai teko dalyvauti. 
Jis įvyko pas d. Petrulienę, d. J. 
Ormano tetą. Dr. J. T. Baltru
šaitienė, tada buvusi mūsų va
dovė, yra daug triūso, darbo ir 
net pinigų įdėjusi į virš minėtą

org. Ji tada buvo pirmutinė mo
teris inteligentė tame mieste. 
Būdama gana gabi mokytoja, ji 
daug mūsų, tamsių moterėlių, 
padarė veikliomis ir pramokino 
rašinėti į laikraščius korespon
dencijas ir tt.

Tame susirinkime dalyvavo ir 
kita d. J. O. teta, B. Leonaitė- 
šimkienė, taipgi K. Brakniūtė', 
O. Virbickienė (jau mirus), O. 
Kielienė, J. Vištartienė, J. K. 
Navalinskienė, V. Maišėjūtė ir 
kitos (pavardžių neatmenu). 
Ten mes tarėme ar geriau sa
kant mes klausėme, o daktarė 
kalbėjo, klausdama, koks var
das būtų gražesnis mūsų žurna
lui. Sako: “Ar nebūtų gerai, 
kad mes balsuotumėme už “Mo
terų Balsą?” Tą mes ir pada
rėm. •

Nepamenu ar jau mes turėjo
me kuopos numerį 21-mą, ar

Puslapis Trečias
1 —1 ---------- ''.rl

lymą. Ypač mane ji ragindavo 
rašyti. Sykį daktarė man sako:

“Tu rašyk korespondenciją iš 
mūsų 21 kuopos veikimo 1920 
metais.”

“Ne,” sakau jai, “nežinau nei 
iš kurio galo pradėti.” O ji ma
ne veik verstinai ragino tą dar
bą atlikti. Aš vėl spyriaus, kad 
negaliu, ir atliktas kriukis. Na
gi daktarė man parašė formą, 
kokioje turiu parašyti kores
pondenciją. Tada įsidrąsinau ir 
“Moterų. Balse” už vasario 1, 
1921 m., telpa mano vardu ko
respondencija.

Ogi, kad pradėjo vyrai mane 
“šydyti,” sakydami: “Ji nemoka 
rašyti, o parašė korespondenci
ją!” Iš sykio labai sarmati- 
naus, bet ’vėliau apsipratau, 
nors retkarčiais parašydavau. 
O kad ji nebūtų mane privertu
si, tai gal nei dabar nežinočiau 
nei iš kur pradėti. Už tai dide
lis ačiū daktarei Baltrušaitienei.

Linksma skaitant mūsų isto
riją — “Moterų Balso” komple- 
tus‘iš 1916-17, 18, 19, 20 ir 21 
metų veikimo. Prisimena daug 
darbo klasei nuveiktų darbų, 
kiek viršminėta moterų organi
zacija yra davusi moterų-mergi- 
nų darbuotojų! Kiek daug būta 
parengimų: balių, prakalbų, pa
skaitų ! Kiek surinkta aukų įvai- 
r'.cms tikslams!

Taipgi linksma prisiminti 
drauges, su kuriomis teko dar
buotis už darbo klasės pasiliuo- 
savimą. Iš pirmiau nepaminėtų, 
Ona Jokubauskienė, dabar gy- . 
vena Chicagoj ir gavo daug nau
jų narių į LDS. Jonelienienė, 
Balšaitienė, Rutkauskienė, Ger- 
džiūnienė, Ivanaitė-Šarkiūnienė, 
Ona Kielienė, Judita Vistartie- 
nė, Petrulienė, taipgi gyvena 
Chicagoj. Ar jos dabar ką vei
kia, neteko sužinoti, bet praeity
je yra daug veikusios. M. Tvas- 
kienė — Detroite, V. Maišėjū
tė — Clevelande. O kitos: Dr. 
J. T. Baltrušaitienė, A. Sliekie- 
nė, B. Šimkienė, H. Bogužienė, 
Ormanienė, su kuriomis sykiu 
veikėme, vis dar tebegyvena 
Pittsburghe.

Taigi, draugės, šį metą su- . 
(kanka 20 metų jubilėjus, kaip 
lietuvių moterų organizacija 
pradėjo savo veiklą plačia papė
de. Minėkime, kur tik galime. 
Organizuokime moterų skyrius 
po vadovybe ALDLD ir kvieski- 
me lietuves moteris rašytis į 
moterų skyrius. Lavinkimės pa
čios įr lavinkime mūsų naujas 
nares. Būkime visos organiza
torės ir auklėtojos naujų kad
rų atmušimui fašizmo. Mes jau 
turime patyrimo, kad moterys 
yra geros kovotojos, tik reikia 
jas suorganizuoti.

Šiomis sukaktuvėmis prašy
čiau minėtas ir kitas dd. pitts- 
burghietes parašyti iš savo kuo
pos veikimo. O visoms patar
čiau įsigyt 1916-1921 metų “M. 
B.” kompletus. Ištikrųjų, tai 
brangi istorijos knyga, gauna
ma ALDLD Centre už $1 ir 
persiuntimo lėšas.

Buvusi LMPS 21 Kp. Narė, 
Binghamton, N. Y.

lietuviškai. Jinai pasižadėjo ne- 
atlaidžiai lavintis, kad sakyt 
prakalbas lietuvių kalboj. Poli
tinio ir abelno prasilavinimo jai 
ir dabar nestoka, kad pasakyt 
puikią prakalbą. Antrąja tema 
aiškiai ir išlaikytai kalbėjo E. 
Vilkaitė.

Lapkričio 11-tos vakarą bus 
trumpos kalbos sekamom te
mom : Mureikaitė—“Kaip Lon
donas rengiasi karui?” Žemai
tienė—“Kaip Organizuot žmo
nes?” Vilkaitė: “Kaip Sugyvent 
su žmonėm?” Taipgi bus kvie
čiamos ir kitos išsireikšt sau 
pasirinktom temom. Kviečiame 
daugiau studenčių ir klausytojų.

Dalyvė.

vėliau gavome. Mat, man buvo 
■ labai sunku suprasti organiza
ciją. Bet vėliau, atmenu, mū
sų draugės, su dr. Baltrušaitie
ne priešakyje, gerai darbavosi. 

, Drg. Petrutienė mažai galėjo 
Į veikti, ba jos draugas buvo la
bai tikįs žmogus ir jos neleisda
vo nei į susirinkimus lankytis. 

* Gerai veikė Leonaitė, taipgi ki
tos mūsų merginos: Maišėjūtė, 
A. Ivanaitė, Letukaitė; ir mote- 

jrys vėliau pradėjome visos po 
biskį suprasti ir lavintis.

O daktarė J. B. mums moks
lo nepavydėdavo, bet kviesdavo 

i pas save į kambarius ir mokin
davo skaitymo, rašymo ir tt., 
net niekados neimdama nei cen
to už šviesas ar kambarių išva-

Los Angeles, Calif.
Pereitą mėn. “Laisvėj” tilpu- 

sioj korespondencijoj iš Los An
geles apie atsibuvusį LDS. 35 
kp. balių, buvo pasakyta, kad 
komisija nepirktų daug valgių, ' 
nes paskui turi daryt visokius 
“bargenus”, kad išpardavus.

Galutinai suvedus atskaitą 
pereitam kp. susirinkime, 4 d. 
lapkr. pasirodė, kad visi valgiai 
buvo išparduoti su geru pelnu. 
Taigi, katrie komisijos nariai i 
įsižeidė tuomi, tai aš labai at
siprašau.

. Turiu pažymėt, kad ypatingai 
draugė U. Davienė ir draugė 
Richerson daug pasidarbavo 
šiame parengime, kad paliktų 
kuopai pelno, ir liko $18.76.

R. K. A.

London, lapkr. 9.—Prane
šama, kad šėlstanti audra 
veikiausia jau paskandino 
Vokietijos prekių laivų 
“Isis” su trimis desėtkais 
žmonių.
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Iš San Francisco Laivakrovių 
Streiko Fronto

Lapkričio 1 d. specialiai apsi
lankiau streiko fronte, žiūrint 
iš šalies atrodo viskas ramu, vi
si uostai-prieplaukos uždaryta, 
žmonės gali vaikščioti ir vieto
mis žuvauti. Policija nė vieno 
nekliudo ir policijos dar nedaug 
randasi ant sargybos. To prie
žastis yra, viena, prezidento 
rinkimai; kita, lapkričio 12 die
ną bus didžiojo tilto atidary
mas tarpe San Francisco ir Oa
kland©. San Francisco prieplau
koj ir jos įlankoj yra 57 laivai, 
stūkso vandenyj, kaip pašautos 
“siguls.” Kitaip sakant, per tūk
stančio penkių šimtų mylių 
streiko frontą yra 136 laivai 
“suštapuoti” ir su kiekviena 
diena tas skaičius auga dides
nis ir didesnis.

Kalbant su laivakroviais, pa
sirodė, jie yra labai atsargūs ir 
su nežinomu visai nenori kalbė
ti apie streiko eigą. Truputį 
man keista atrodė, kada apsi
lankiau į valgyklą. Da tik trečia 
diena streiko, o jau jauni vyru
kai valgo už tikietus iš streiko 
fondo. Pikietai, pikietuoja 
prieplaukas be perstojimo pasi
dalinę į keturis šiftus po šešias 
valandas. Policija padalinta į 
du šiftu saugoja kompanijų sa
vastį po 12 valandų į dieną.
Ar Ilgai Bus Ramu? Ar Ve

damos Derybos Atsieks 
Savo Tikslą?

Jungtinių Valstijų komisio- 
niėrius admirolas H. A. Wiley, 
admirolas M. M. Taylor ir 
George Landick, laivakrovių 
streiko dalykus bando supainio
ti. Laivakrovių streiko komi
tetas per Aaron Sapiro, advo
katą, pasipriešino ir pareiškė, 
kad unijos nepripažįsta tiesos 
tyrinėti kitus dalykus, išskyrus 
vien tik valandas, darbo aplin
kybes ir pagerinimą. Joseph B. 
Weaver, galva Komercijos De
partment© Biuro, laivų inspek
torius pareiškė, kad Komisio- 
niėrius turi galę ant darbininkų 
ir turi būti sutvarkyta.
Tarpininkai Tarpe Darbo ir 

Kapitalo.
Jais yra Edward F. McGrady, 

padėjėjas sekretoriaus iš Wash
ington© nuo Darbo Departmen- 
to ir admirolas H. G. Hamlet. 
Taikos posėdyj unijų komitetas 
išreiškė norą taikytis bile minu-

tą, jei tik kompanijos sutinka 
išpildyti jų reikalavimus. Bet 
laivų savininkai ir samdytojai 
griežtai nuo to atsisako ir rei
kalauja, kad unijos turi jiem 
nusileisti, čia jau aišku, ką toks 
nusistatymas reiškia.

Streikas plečiasi kaip gais
ras perdėm visą Pacifiko van
denyną. Ateina pranešimai apie 
naujus prisidėjimus prie strei
ko. San Francisco išvežiotoji] 
unija su lapkričio antra diena, 
penktą valandą po ,piet, atsisa
ko pereiti pikieto liniją ir ne-

veš nieko iš uostų-prieplaukų. 
Majoro Rossi atstovas McAu
liffe yra gatavas patarnauti, 
kaip jis sako, savo kostume- 
riam, kad jie perdaug nenu
kentėtų nuo šio streiko kivirčų. 
Policijos galva Quinn, įveda vi
są eilę privatiškų telefonų į 
kiekvieną uostą ir į Ferry bu- 
dinką, trumpos bangos radio 
garsiakalbį (short wave broad
casts) , kad akies mirksnyj būtų 
galima pasiusti policiją ir auto
mobilių į bile vietą, jei kur nors 
kiltų kokia šuįrutė, tai yra, mal- 
šint darbininkus. Ant kiek nu
matoma, policija nė kiek neat
silieka nuo 1934 metų technikos. 
Tik ateitis parodys, aut kiek 
Jie bus gabūs šitam streike, 
well, pamatysime.

Pacific.

Virbickas ir penktą — L. Sau- 
lėnienė.

Nekurįos dovanos del virš 
minėto parengimo, buvo su
aukotos per šiuos draugus ir 
drauges: A. Račkauskienė 
kojo porą dailių, užvalkalų 
pagalvių, “saulėžolę” ir 
veikslą; O. Pilsuckienė,
džiulį sūrį, S. Paplauskienė— 
kvortą “pickuls” ir Woltar’s 
Tavern (V. Simanavičius), 
kvortą degtinės. Visiems au
kotojams ir atsilankiusiems į 
parengimą Laisvės Choras ta
ria ačiū.

au- 
ant 
pa- 
di-

vusius — širdingai priimti ir 
pavaišinti.

žinodami, kad iš kolonijų 
svečiams prisieina nelaukti 
vėlumos nakties, mūsų paren
gimo programą pradėsime ga
na anksti, tai yra, 4 vai. po 
pietų. Galėsite gerai pavalgy
ti, išgirsti gerą koncertą, pra
kalbą ir dar laiku sugrįžti na
mo.

Dar kartą kviečiame visus

ir visas dalyvauti lapkričio 15 
d. Worcesteryje lietuvių ko
munistų vakarienėje ir kon
certe.

K. P. L. Fi*. Pirmo
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BOSTONO ŽINIOS
Suorganizuotas Amerikos Lie

tuvių Kongreso Bostono

Lapkričio 1 d. įvyko Bendro 
Veikimo Komiteto sušaukta 
konferencija, Piliečių Svetai
nėje, 376 Broadway, So. Bos
tone. Dalyvavo 87 delegatai, 
atstovaujant 49 organizacijas 
su 7,700 narių. Konferencijai 
vadovavo V. Anesta, padėjėju 
buvo Karsonas, sekretorium— 
S. Michelsonas, Keleivio re
daktorius, kuris patiekė refe
ratą, pažymėdamas Amerikos 
Lietuvių Kongreso nutarimus 
ir pasiūlydamas suorganizuot 
Bostono apskričio komitetą iš 
draugijų atstovų. Konferenci
ja ’vienbalsiai referatą ir pa
siūlymą užgyrė.

Tapo įkurta Bostono apylin
kės draugijų sąjunga,. kurioj 
įėjo visos šioj konferencijoj 
atstovautos draugijos—SLA., 
LDS., LSS., ALDLD., ir pašal- 
pinės draugijos bei kliubai:

1. Lietuvių Amerikos Pilie
čių Ęliubas iš Gardner.

2. Lietuvos Sūnų Draugys
tė iš Gardner.

3. Lietuvių Ūkininkų 
junga iš Stoughton.

4. Penkios Draugijos 
Norwoodo.

5. Lietuvos Sūnų ii’ Dukterų 
Dr-ja iš Lowellio.

6. Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
Dr-ja iš So. Bostono.

7. DLK. Vytauto Dr-ja 
So. Bostono.

3. Penkios Draugijos 
Stoughtono.

9’. Draugystė Lietuvos Sū
nų ir Dukterų iš Lynno.

10. South Bostono Piliečių 
Kliubas ant Brodway.

11. Septynios draugijos ir 
kliubai iš Haverhill.

12. Bridgewaterio 
Kliubas.

13. Šv. Petro ir 
Draugija iš Nashua.

14. Liet. Sūnų ir 
Dr-ja iš Worcester.

Draugija

Są-

iš

Svarbi Knygutė Su Patarimais
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.

su

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir ncat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

Informacijos, ką reikia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN 
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.

JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS”
Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

' Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
sii klausimais ir atsakymais prie pilietybės ir tas abi 
khygutes parduodame už 35c. Mokestį galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVE”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

iš

iš

Piliečių

Povilo

Dukterų

Draugija

Draugija

iš

iŠ

15. “Birutės”
Montellos.

16. šv. Roko 
Montellos.

17. Vienybės 
Montellos.

18. šv. Juozapo Draugija 
Hudsono.

19. A. L. Pašalpos Dr-ja 
Peabody.

20. Lietuv. Sūnų Draugija 
Cambridge.

21. Lietuvių Balso Draugi
ja iš So. Bostono.

22. L. L. Pašalpinė Draugija 
iš Hųdsono.

23. šv. Juozapo Draugija iš 
Maynardo.

24. Nuo įvairių kitų organi
zacijų buvo keliolika kuopų.

Šių organizacijų atstovai su
daro sąjungą, kuriai išrinktas 
7 narių komitetas: Ignas Ku
biliūnas, B. Kontrimas, Bar- 
čienė, J. Virbickas, S. Michel
sonas, A. Dambrauskas, ir V. 
Anesta.

Komitetas vadinsis Ameri
kos Lietuvių Kongreso Bosto
no Apskričio Komitetas, arba 
sutrumpintai: ALKBA.

Darbo pradžiai ižde pasida
rė apie $25—iš delegatų aukų 

i ir pelno nuo pietų. Stambiau- 
Į šią auką davė Gardnerio Lie- 
, tuvių Amerikos Piliečių Kliu
bas, aukuodamas $5.00.

Tą patį vakarą Lietuvių sve
tainėje įvyko bendros prakal
bos su didžiausiu pasisekimu, 
žmonių susirinko pilnutėlė 
svetainė, kimštinai, kad nebu
vo vietos nei stovėt, daugelis 
turėjo grįžti nuo durų, nes į 
vidų jau netilpo.

Per prakalbas surinkta $113 
' aukų kovai su fašizmu.

Geras prakalbas pasakė, 
drgg. Bimba, Michelsonas ir 
Krukonis.

Dainavo Laisvės Choras, Vy
rų Grupė ir Ateities žiedo vai
kų chorelis, kuris publikai la
bai patiko.

Rep.

Haverhill, Mass
Pradžia Žieminio Sezono 

Veikimo

Italija Padėsianti Sugrąžint 
Kaizerj Austrijoj

Lapkričio 13 d. yra rengia
ma žuvų vakarienė. Rengia 
šios organizacijos bendrai: 
Laisvės Choras, ALDLD 85 kp. 
ir LDS 136 kp. Vakarienė yra 
rengiama. Laisvės Choro kam
baryje, 1,99 Washington St. 
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga su
augusiems—50c. Vaikams—25 
centai. Kurios draugės yra ap
siėmę už gaspadines, tai'dirba 
su pilna energija, kad pada
rius užganėdintais visus sve
čius, kurie tik atsilankys ant 
vakarienės. Taipgi virš minė
tos organizacijos užkviečia 
draugus ir drauges, iš aplin
kinių miestų, atsilankyti į ren
giamą vakarienę.

ROMA.— Pranašaujama, 
kad buvusio Austrijos kai
zerio sūnus Otto ketina ap
sivesti su Italijos karaliaus 
dukteria Mare. Tuomet Ita
lija padėtų atsteigt kara
liaus valdžią Austrijoj, kaip 
sako Austrijos monarchistų 
vadas baronas von Wiesner.

NAZIŲ LAIVAI LĖKTU
VAMS IŠVEŽIOT

Paminėjimas Devyniolikos Me
tų Rusijos Revoliucijos 

Sukakties

Lapkričio 1 d. Komunistų 
Partija buvo surengus Victor 
Emmanuel Hall, 94 River St., 
masinį mitingą, paminėjimui 
devyniolikos metų Rusijos re
voliucijos sukakties. Drg. J. 
Balam, iš Bostono, labai pla
čiai ir sugabiai, paaiškino del 
susirinkusios publikos apie 
įvykusią Rusijoj revoliuciją 
1917 m. Ir taipgi padarė pa
lyginimą tarpe Sovietų Sąjun
gos darbininkų gyvenimo, kur 
bedarbe yra panaikinta ir kur 
darbininkus laukia šviesi atei
tis, ir tarpe kapitalistinių ša
lių darbininkų gyvenimo, kur 
randasi milionai darbininkų 
be darbo ir badaujančių ir, ku
riuos laukia tamsi ateitis.

Tiktai man nėra supranta
ma : Kodėl drg. J. Balam nei 
vienu žodžiu neprisiminė apie 
Ispanijos darbininkų sunkią 
kovą prieš žiaurųjį fašizmą? 
Juk dabartiniu laiku visas pa
saulis yra užinteresuotas Is
panijos įvykiais.

K. Meilūnas.

BERLYNAS. — Vokieti
ja jau budavojasi specialius 
karo laivus lėktuvams ve
žioti. O 'dar š. m. gegužėje 
nazių orlaivyno ministeris 
Goering sakė užsieninei 
spaudai, būk Vokietijai to
kie laivai esą nereikalingi, 
būk Hitlerio valdžia negal
vojanti apie karus kur to
liau nuo Vokietijos.

Lenku Fašistai Studentai 
Vėl Terorizavo Žydus

Varšava.—Fašistiniai len
kų studentai užpuolė gatvė
se žydus; kelis sužeidė; iš- 
beldė keturių žydų krautu
vių langus ir akmenimis su
žeidė dvylika policininkų, 
kurie stengėsi suvaldyt tuos 
padaužas.

CHICAGO, Ill. — Nor- 
man Thomas, socialistų kan
didatas į Jungtinių Valstijų 
prezidentus, praeito antra
dienio rinkimuose gavo 4,- 
448 balsus, o 1932 m. rinki
muose jis buvo gavęs 47,258 
balsus.

Republikonų politikieriai 
Illinois valstijoj visai išme
tė Komunistų Partiją iš rin
kimų sąrašų.

Pranešimas Naujos Anglijos 
Komunistams, Simpatikams 

ir Rėmėjams į
Draugai ir Draugės: Komu

nistų Partijos Lietuvių Frak
cijos pirmas distriktas rengia 
gražią ir Skanią turkių vaka
rienę ir koncertą šį sekmadie
nį, lapkričio 15 d., Worcester, 
Mass., Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott St. Prasidės 4 vai. po 
pietų. Koncerto pildyme daly
vaus brooklynietės Lillian Ka- 
valiauskiutė ir Aldona Klimiu- 
tė, taip pat grupės iš Bostono 
ir Norwoodo ir geriausios wor- 
cesteriečių meno spėkos. Daly
vaus drg. A. Bimba, Lietuvių 
Komunistų Centro Biuro sek
retorius ir kalbės apie tai, ar 
žus Ispanijos demokratija ir 
kaip greitu laiku Lietuva gali 
sudegti karo liepsnoje.

Didelės agitacijos bei aiški
nimo nereikia, nes jūs žinote, 
kiek daug svarbių darbų turi 
dirbti lietuvių komunistų dis
triktas, o tiems darbams rei
kia finansų. Taigi, šis didelis 
parengimas ruošiamas ir pasi
linksminimo tikslams ir para
mai mūsų taip svarbaus revo
liucinio darbo. Todėl visus ir 
visas kviečiame skaitlingai da
lyvauti. Jūs labai gražiai pa
rėmėte mūsų distrikto pikni
ką pereitą vasarą1, kuris įvyko 
Lawrence, Mass. Tikimės, kad 
paremsite ir dabar.

Worcesterio draugai yra pil-

Spalio 30 d. Laisvės Choras 
turėjo surengęs savo kambary 
korta vimo vakarą (Whist
Party). Kadangi draugai ir 
draugės gerai pasidarbavo, 
pardavinėdami tikietus iškal- 
no (ypač draugė A. Račkaus
kienė), tai į parengimą pub
likos buvo atsilankę skaitlin
gai. Buvo skirta penkios dova
nos "tiems, kurie geriausiai at
sižymės kortavime. Pirmą do
vaną laimėjo D. Benkus; ant
rą — M. Maksvitienė; trečią nai pasirengę visus svečius—, 
—J. Masevičius; ketvirtą—D. saviškius ir iš kolonijų pribu-

Už NRA AUDYKLOSE

Washington. — Thomas 
F. McMahon, prezidentas 
Jungtines Audėjų Unijos, 
ketina vėl inešt šalies kon
gresui, kad įvestų “mažą
ją NRA” audyklose.

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos iŠdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai 

šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikdniškais. ' Rei- 
kaluį esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom ,
spalvom. •'‘■'’SSL

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

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

<u>

WASHINGTON. — Jun
gtinių Valstijų kongresas, 
šių rinkimų pasėkoj, turės 
334 demokratus kongresma- 
nus ir 75 senatorius; repub
likonų kongresmanų jame 
bus 89 ir senatorių 17.

Farmerių-darbiečiu b u s 
atstovų rūme 5 ir senate 2; 
progresyvių 7 kongresma- 
nai ir 1 senatorius; nepri
klausomų — 1, senatorius 
Norris.

Ir vėl bitininkas Končius atve
žė “Laisvei” didelį vežimą 

MEDAUS.

Pereitą šeštadienį gavome 
šimtą galionų šviežio liepų 

žiedu

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,

kada jau apsergate šalčiu. 
Valgykite medų, kad 

nesirgtumete.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Ne

DIDELIS NUPIGINUSIAS
Dviejų dolerių vertes knyga 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinson^ 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiua 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS,

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

Lietuvis Ekspertas

Darau naujus čeverykus, datąi- 
kau prie visokių kojų, paplatiriu 
ir pailginu gatavus čeverykus ir 

taisau senus.
Nesivarginkite savęs nepritaiky
tais prie savo kojos čeverykais, 
negadinkite tuom savo sveikatos. 
Pasitarkite del pritaikymo čeve- 
rykų su lietuviu ekspertu čęve- 

rykų pritaikymo. Kreipkitės:
306 UNION AVENUE

KAMPAS TEN F.YCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Vaksavojame Čeverykus— 
Shoe Shine

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

a'rti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 
Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telefonas: Humboldt 2-7964

H

Sine.rl.us ištrynimas — 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkartes. .r i’to* 5V’-

*73*

“4

i 
I

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7171

Reumatizmas Sulaikomas
Į 48 Valandas.

Naujas New Yorko daktaro vaistas 
tiekia linksmybę tūkstančiams— iš
varo lauk reumatišką varginimą iš 
nugaros, sąnarių ir muskulų.

Skausmai Paprastai Išeina 
Iš Pii mos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma- 
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums iš kančių jūs turite išvalyt nuo
dus iš savo kraujo!

Šio daktaro nauji vaistai greitai 
tai padaro. Jose nėra svaiginimų— 
saugus jauniems ir seniems, nesuda
ro pavojaus širdžiai. Jie vadinasi 
BARUVACOL ir jūs galite išbandyt 
juos sekamomis prielankiomis išly
gomis. Iškirpkite Šį skelbimą ir at
siųskite su savo vardu ir antrašu, 
(arba1 užeikite asmeniškai) j Atkins 
Laboratory, 44 E. 63rd Street, New 
York City. Nesiųskite pinigų. Už
mokėkite laiškanešiui, $1.85 pride
dant C. O. , D. kaštus, kada jis at
neš BARUVACOL. Naudokite jį 2 
dienas (48 valandas). Jeigu jūs ne
sijausite, kad skausmai prasišalino, 
grąžinkite nesunaudotus vaistus ir 
jūsų $1.85 bus sugrąžinti. Kam kęs
ti dar kitą dieną? Valandos: Šiokiom 
dienom nuo 10 iki 4. (Lith. Laisve)

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ 

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujc-r Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalius
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų, 
rurim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po Šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L N. Y.

Tel. StaKK 2-078S NOTARY
Night Tel. Juniper 5*4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

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

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2—4
Nčra valandų sekmadieniais. %
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LINARDS LAICENS. Iš latvių kalbos verte DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai
Lawrence, Mass.

(Tąsa)
Inteligentą žmogų, prie tokių darbų! Lai
krodžius taisyti, taip, nuo to jis neatsisa
ko. Ha, ha! nusijuokė tas marle apsuk
ta koja, ši idėja buvo tokia juokinga, 
kad net jo apatija valandėlei dingo. Šis 
juokas reiškė tai, kad nėra nieko juokin- 

4 gesnio, kaip įsivaizduoti kokį nors kitą 
darbą, negu tą, kuriam šioje kameroje 
paskirtas.

Nuobodžiai vilkosi laikas nuo pietų li- 
k gi vakarienės. Saulė, vasaros saulė, jau 

nusileido, bet dar negrįžo nuo darbo, dar 
nebuvo patikrinimo, vakarinio suskaity- 
mo, dar nedavė vakarienės. Antrame 
korpuse visa tai jau senai buvo atlikta ir 
matomai visi jau gulėjo.

Pagaliau sužvangėjo didžiosios korido
riaus geležinių štangų durys ir pasigirdo 
trepsėjimas ir atskiri šūkiai:

—Vidun, vidun! Ei, kur tu! Ko tu 
ten!

—Vakarienė! Virtas vanduo.
—Greičiau, greičiau!

K Įgrūdo kameron po vieną, po keletą, 
metė krepšius ir duonos gabalus ant sta
lo eilėsna, griebė savo bliūdelius, bėgo

< prie buizos katilo. Greitai didelė kame
ra buvo pilnutėliai pilna žmonių ir klege
sio. Apie keturiasdešimt žmonių, saulės 
ir vėjo tamsiai įdegintais ir akmens ang
lių dulkėmis apneštais veidais ir anta
kiais. Akys blizgėjo įpuolę, piktos, bal
tos, nuvargę.

—Stotis patikrinimui!—skardžiu balsu 
rėkė koridoriuj. Nuaidėjo raktų smū
giai į geležines duris. Buvo girdimi 
šauksmai: Ramiai!

Kitose kamerose jau ėjo patikrinimas. 
Ten jau didelės durys sužvangėjo ir užsi
rakino nakčiai. Sustojo visi po du į eilę, 
palikdami pradėtą valgį ant stalo. Įėjo 
dežūruojantis padėjėjas su sargais, per
bėgo akimis, pažymėjo skaičių, išėjo.

Stalas buvo apkrautas arbatos indais, 
* juoda ir balta duona, bliūdais, Tiuringi- 

jos ir kepenų dešros gabalais. Tai buvo 
produktai, kuriuos kiekvieną vakarą 
grįžtant iš darbo leisdavo išsirašyt iš 
krautuvės už dienos uždarbio dalį.

Valgė taip, jog, rodos, valgymas būtų 
vienintelis interesas ir uždavinis: skubiai 
pakštėdami, godžiai, išbadėjusiai, išalku
siai. Aiškiai buvo matyti iš pačio valgy
mo proceso, kad tiktai tada galima bus iš 
čia išeiti, jei bus galima stipriau pavalgy
ti, kad tiktai nuo to priklauso gyvybė ir 
laisvė. Nekalbėjo, nejuokavo, nesityčiojo 
iš kits kito, kaip kitose kamerose. Tiktai 
retkarčiais paprašydavo kaikas savo kai
myną paskolinti šeimininką, t. y. peilį, 

!y kurį nematomai paduodavo ir taip pat 
vartodavo. Tik retkarčiais išsiverždavo 
koks prakeiksmo žodis prieš administra-

* ciją ar darbdavius, protestuojant prieš 
išnaudojimą ir blogų produktų pristaty
mą.

Kas buvo pavalgęs, skubėjo susukti ru- 
dan popierin machorkos papirosą ir už
traukti dūmą. Buvo ir tokių, kurie ir to 
nedarė, prispaudę kaktą prie stalo kraš
to, kaip girti, ten pat ir užmigo.

Tie, kuriems reikalinga buvo laukti 
stalo gulėjimui, ėmė raginti, kad greičiau 
valgytų. Taip pat ir tie, kuriems reikėjo » 
gulti ant grindų.

Atals visą laiką sėdėjo ant savo su
lenkto maišo, kampe prie durų, greta pa-

> raškos. Nors buvo paėmęs buizos ir ar
batai vandens, vienok valgyti nenorėjo.

Tiktai po to, kai stalą pradėjo nuimti 
ir ėmė nuleisti lovas—brezentą mediniuos 
rėmuos—tiktai po to lyg ir pastebėjo ir 
abu naujai įleistuosius. Jie išrodė, paly
ginant su kitais, labai balti, tarsi būtų ki
tai rasei prigulėję. Juos sutiko su pora 
abejingų pastabų, kurios reiškė: “Ah, ap
gailėtinieji, ryt vakare jau ir jūs patirsi
te tuos malonumus, kaip mes!” .

Atals jau kažkurį laiką stebėjo valgan
tį arkliavagį Peterį Teterį, apskrities ka
lėjimo didvyrį. Kadangi jis sėdėjo gale 
tolimiausio stalo, nenorėjo jį trukdyti. 
Dabar jis priėjo ir pasisveikino. Būda
mas tvirtų kaulų Teters nedaug pasikei
tė, bet ūsai jo buvo visai juodi nuo ak- 

4 meninių anglių dulkių, tiktai dantys išsi- 
< skyrė savo blizgančiu baltumu. Tai buvo 

antras netikėtas susitikimas.
* . Vos jie du pradėjo kalbėtis, beveik te

kinas priėjo prie jų vyriškis plika, be 
plaukų galva, įpuolusiomis družnomis 
akimis, išsikišusiais žandikauliais.

—Žiūrėk, manęs jau pažint' nenori!— 
jis bandė kalbėti linksmu balsu, bet išėjo 
tai visai apgailėtinai.—Išdidus, iš vienu
čių, poniškoj tvarkoj pagyvenęs!—tęsė 
jis juokavimą.

Tai buvo Ikners, taipgi apskrities ka
lėjimo draugas, penktų metų revoliucio
nierius.

—Pusantrų metų įvertė; keturi mėne
siai atbarabanyti,—pasakojo jis. Iknerį 
ištikrųjų sunku buvo pažinti. Apskrities 
kalėjime buvo didžiausias frantas, krei
pęs ypatingą dėmesį į švarumą. Bet da
bar buvo nuo galvos ligi kojų nešvarus, 
nesiprausęs, baltos tiktai akys apdulkėju
siais blakstienais, nedulkėtos tiktai lūpos, 
valgan nusitrynusios.

Jie susisėdo ant maišo ir ėmė kalbėtis. 
Ikners pasakojo apie sunkumus, kančias, 
išniekinimus.

Katorga čia, brol, katorga! Siberija! Ką 
aš sakau, katorga! Katorgininkams aš 
pavyzdžiu: ko jiems, bebarškina retežiais 
po kamerą. Knygas gali skaityti. Visur 
švaru. Nereikia keltis prieš saulėtekį. 
Be to dabar uoste streikas, mes esam 
streiklaužiai.

Atals pamatė, kad sandėlio prižiūrėto
jas tiesą sakė: jo sulopyta ir nuo nešva
rumų sukietėjusi bliuzkė, palyginant su 
Teterio ir Iknerio bliuzkėm, buvo dar ga
na graži ir švari. Jo čebatai atrodė be
veik nauji, matant Iknerio juodą nykštį, 
išlindusį iš bato smaigalio.

—Bet uždarbis, uždarbis čia puikus! 
Po metų mes išeisime iš čia turtir gaiš vy
rais,—šaipėsi Teters.—šešiasdešimt ka
peikų iš rublio valdžiai, keturiasdešimt 
man. Bet iš keturiasdešimt pusę galiu 
kiekvieną vakarą pravalgyt. Antrą pusę 
tiktai laisvėje! Bet jeigu pirmąją pusę 
čia nepravalgysi, antrosios pusės laisvėje 
niekuomet nepamatysi! Štai ką reiškia 
nemokama valdžios duona!—Jis paėmė į 
rudą popierį susuktą machorką,..patrau
kė dūmą ir piktai nusispjovė.—Ligi šiol 
aš tiktai arklius vogiau. Bet kai išeisiu 
į laisvę, tai griebsiu pačius arklių savi
ninkus už gerklės!

—O aš ne tiktai barono spirito bravo
rą, bet pačiam baronui kraują nuleisiu! 
—Jaudinosi Ikners Teterio keršto pla
nais.

Atals susimąstė: reikia dirbti už treč
dalį uždarbio sunkiausias darbas, kad 
uosto transporto darbininkai neturėtų 
darbo. Ir jei dabar pradės, tai čion pat 
dvejus metus dien iš dienos.

—Bet jeigu visi atsisakytų nuo darbo? 
—paklausė Atals.

—Ar tu iš proto išėjai! Tokiems yra 
karceriai. Numarins badu. Aiškus daik
tas.

—Bet mūsų tarpe yra ir tokių, kurie 
paty% per jėgą lenda, kad tiktai tas dvi
dešimt kapeikų gavus. Kur tu čia atsi
sakysi?—Aiškino Teters.

—Bet jeigu aš neisiu?—klausė Atals.
—Jau mėgino. Nieko negelbsti. Jei 

kurią dieną didelis pareikalavimas—krei
vus, šleivus grūda lauk.

—Pamėginti galima. Pamatytume kas 
bus,—ramino Teters.

Ikners pasiūlė eiti gult. Jo juodi blaks
tienai jau ėmė lipti ir galva sviro ant 
krūtinės. Buvo aišku, kad čia jokio kito 
intereso negalėjo būti.

—Paplepėsime sėkmadienyj.
Daugelis jau knarkė, kai Atals virto 

ant savo maišo.. Pro duris traukė, bet 
kameroj oras buvo sunkus dvokiantis, 
nors lango viršutinė dalis per naktį bu
vo atvira. Greit buvo visai tyfti, jei ne
skaityti tylos trukdymu sunkų kvėpavi
mą, kaikuriuos kliedėjimus per miegus ir 
knarkimą. Šiurpi ir sunki buvo diena, 
taip pat šiurpi ir slegianti naktis. Žmogų 

čia nelaikė per žmogų. Jis net nebuvo 
įrankiu administracijos ir darbdavių ran
kose. Visi šitie purvinom bliuzkėm ap
sirengę ir riksmu gainiojami žmonės pri
lyginti tiktai mėšlui, kurį galima buvo 
pūdyt nešvarumuos ir mindžioti kojom, 
veidmainingai vadinant šį elgimąsi per
auklėjimu ir pataisa.

^Daugiau bus)

Ispanijos Liaudies frontie- 
čiams aukos surinktos per AL 
DLD. 37 kp. komisiją. Čionai 
telpa visų vardai, kurie auka
vo :
John Urbonas .................... 1-00
Boles Churlionis ............. 1-00
V. Akstinas ........................ 1-00
Century Tavern ............... 1-00
Paul Lupsevič ................. L00
M. S...............,...................L00
Antanas Billa ................. 1-00
S. Mlecko . . ...................... 1-00
A. Butėnas...........................50
Paul Raugevich .................. 50
Ignas Razulavičius.............. 25
A. Akulonis .........................05
A. Yukna .............................25
P. Miškinis ...........................25
K. Kiezulas............ .............50
A. Dzeventauskas . .............25
F. Vanagas ....■'.................. 25
M. Sakalauskas .................. 25
J. Tartoms............................ 25
J. Rudis ... v .:..••••• • -25 
A. Karmazinas.......... .  • • -25
B. Zuromskas ..................
A. Stanevičius ....................
A. Lapinskas ......................
S. Grenda.............. ..............25
P. Bagdonas .......... 25
P. Gabrėnas.........................25
K. Dykinavičia .................. 25
R. Grigaliūnas .................... 25
F. Zula .................................25
J. Maselis........ .................... t0
C. Stanvičius .......................25
S. Stanvičius.........................25
J. Petrauskas .....................25
A. Alekonis .........................25
A. Rackow ....................   • -25
V. Krusauskas.....................25
M.. Balavičius ....................... 25
Charles P. Palama...............10
P. Aleksoms .......................50
A Friend .............................25
V. Dragai ....................  -10
Povilas Krukonis.................25
Martinas Savickas.............. 50
V. Grudinskas .....................25
V. Chulada . . ..................... 25
S. Brazauskas .............. '. -25
Jonas Dt.......... . .....................25
V. Mikulienė .......................50

$19.10Viso .........................
Komisija:

Ig. Chulada,
A. Kavaliauskas,
J. Žiloms,
J. Supetris,

, A. Taiįaška,
S. Peiikauskas.

N - -

Kulpmont, Pa
Apie TuluS Nelemtumus

Įsigalėjus a u t o m o biliams 
įsigalėjo čia ir tam tikras ra
ketas, ar kaip tai nepavadin
si. Daugiausia jaunuoliai, no
rėdami kur nors pasiekti, kad 
ir netoli, po du tris sustoję ’ir 
rankomis gestikuliuoja—nykš
čiu rodo į tą pusę, į kurią no
ri važiuoti, reiškia prašos pa
vėžėti. Da pusė bėdos būtu, 
jei toks ar tokie “pavargėliai” 
stovėtų ant šaligatvio ir mosi
kuotų. Bet tūli taip įsidrąsinę, 
kad atsistoja tiesiog ant ke
lio ir pravažiuojančius terori
zuoja. Ne kartą taip elgdamie
si, ne tik patys savę išstato 
pavojun, bet dažnai ir patį au
tomobilistą. Autom obilist is, 
nenorėdamas važiuoti tiesiog 
ant žmogaus, turi karą su.di 
šonan gana rizikingon pusėn, 
iš kurios bile momentu gali 
atskristi kitas karas. Na, ir kas 
tuomet? — katastrofa! Kas 
kaltas? Dažniausia kaltina šo
ferį. O ištikrųjų • kaltas tas, 
kuris ant kelio stovėjo.

Tas turėtų būti, jei ne v'sai 
eliminuota, tai nors pakenčia
mai sutvarkyta, ypač čia pas 
mus.

Nežinau, ar kur kitur tas 
praktikuojama ar ne, bet pas 
mus tai jau perdaug. Irgi j. ,u- 
nuoliai perdaug įtikėjo į “good 
luck”. Dabar čia nepamatysi 
automobilio arba troko, kurį 
jaunuolis keravina, kad ne 
plevėsuotų šuns, katės, vove
raitės ar kokio kito gyvūnėlio 
uodega. Kai kurių gal dau
giau trokštančjų laimės už ki
tus net po kelias tokias uo-

Reporteris.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516

Rusų ir Lietu- 
735 Fairmount 
8 vai. bus ba- 
gera orkestrą. 
Prašome visus

WORCESTER, MASS.
Lapkričio 12-13 ir 14-tą dd. įvyks 

suvienytų Lietuvių Draugijų metinis

Waterbury, Conn.

; šeštadienio vakare bus duodama trys 
geros dovanos. Rengėjai kviečia vi- 

I sus skaitlingai lankyti bazarą. Pra
leisite linksmai laiką, laimėsit gražių 
dovanu ir paremsite savo namą.

(267-269)

Puslapis Penktas

degas ant automobilio suka-ninkas Mikėnas pasiliko bejėgis bazaras, nuosavoj svetainėj, 29 En- 
hintn lir npJvian halcnnti nrinž Bmvn <licott St Kiekvieną vakarą bus dai-Omta. Ill nedl ĮSO balsuoti puts. Biavo muzikos žaislų programai ir .šo-

• Iš kur tas atsirado ir kas ta-! 103 Kliubo nariams už tatai, kiai. Prie to bus skanių valgių, gė-
f.ni nmdoin nnrralin ■naaalr'trH Vnd iin rnlnai simrantfl savo 1 ii gražių įvairių daiktų laime-
žinau tik, kad visi tie, ką uo- brolių Lietuvoje sunkią padėtį rams tik'25c.°<r ant įžangos jlkieto, 
degomis apsikarstę važinėja,|ir kad pasižadėjo padėti jiems 
tą daro del “good luck.” ipasiliuosuoti.

Jeigu jau šuns uodega gali
tave nuo nelaimės išgelbėti, 
tai kuriems velniams tu galvą 
ant pečių nešioji?

Jaunuoli! Tu tokiu savo 
pasielgimu pats savo nckultū- 
riškumą demonstruoji!

Bon Ami.

tai pradėjo, negaliu pasakyti, kad jie pilnai supranta savo Įžangk‘visiems trims vaka-

Iš 103 Kliubo Susirinkimo.
Lapkričio 6 d. įvyko Lietuvių 

Ukėsų Politiško Kliubo mėnesi
nis susirinkimas. Buvo prisiųs
tas laiškas iš Nacionalio Komi
teto kovai už demokratijos at- 
steigimą Lietuvoje. Užrašų raš
tininkas paaiškino, kad nėra 
reikalo skaityti, girdi, tas pats 
raportas, kurį mūsų delegatai 
išdavė sugrįžę iš visuotino Ame
rikos Lietuvių Kongreso. Bet 
draugams pareikalavus, kad lai
škas būtų perskaitytas, tapo 
perskaitytas. Pirmininkui už
klausus, kas manoma daryti su 
laišku, pasigirdo balsas, kad 
laišką pasiųst į gurbą. Tuojaus 
pakilo vienas Smetonos šalinin
kas ir duoda įnešimą, kad prie 
laiško prispausti antspaudą ir 
pasiųsti į Maskvą. Bet tam įne
šimui pasipriešino nariai ir nu
rodinėjo, kad Maskva neturi jo
kio reikalo. Tenai yra Lietuvos 
reikalai, kad padėti Lietuvoje 
gyvenantiems broliams demo
kratiškas laisves atsteigti. Du 
draugai kalbėdami nurodė, kad 
jų locni broliai yra nuteisti į 
amžiną kalėjimą už tai, kad ra
do lapelį stuboje, šaukiantį ko
voti už demokratiją Lietuvoje.

Po diskusijų tapo nutarta 
prisidėti prie komiteto su meti
ne duokle $5.00 ir užgyrė visus 
Kongreso tarimus ir nustatytus 
Komiteto darbus remti visais 
galimais būdais. Smetonos šali-

WATERBURY, CONN.
Pranešimas Visiems Bendro 

Fronto Delegatams
11 d. lapkričio, 8 vai. vakare, 103 

Green St., įvyksta Waterburio drau
gijų bendrai veikiančio komiteto su
sirinkimas. Visi delegatai dalyvauki
te, nes yra daug svarbių 1’ 
svarstyti.

Sekr. Strižauskas.
(265-265)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6 Apskričio konferencija 

įvyks šeštadienį, lapkričio 14 d. Pra
sidės 2 vai. po pietų, 
vių Darbininkų name, 
Avė. O vakare, kaip 
liūs, šokiams 
Įžanga tik 20 
atsilankyti ir 
karą, nes bus

grieš 
centų.
linksmai praleisti va- 
svečių iš. kitų miestų.

6-to Apskr. Kom.
(266-267)

ELIZABETH, N? J.
Aušros Draugijos metinis susirin

kimas įvyks 12 d. lapkričio (Nov.), 
269 Second St., 8 vai. vakare. Šiame 
susirinkime turėsime išrinkti naujų 
valdybą 1937 metams. Taip pat bus 
ir kitų svarbių klausimų, todėl pri
valo visi nariai dalyvauti’

I). K-tis,
Aušros Korespondentas.

(266-267)

SVEIKATA—TURTAS
j Netekus sveikatos, nemiela nei gy- 
į vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
. tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
; tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 

jrankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk D E K S N I O GALINGOS 

IMOSTIES, sudarytos iš daug skirtin- 
dalykų j gų gamtos elementų iš tolimų svieto 

j kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
Išaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiŠkus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR
ANTUOTAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

Kaina 75e., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 

i taip DEKEN’S OINTMENT.
■ PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti- 
ikrąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 

ĮKEN’S OINTMENT ir neklausykite 
į nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
; siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
iDEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

i Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy . Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Bredes, Jr
LIETUVIS ADVOKATAS

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BODAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 
Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai. Serumų Įleidi
mai ir ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

D R. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St., N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Pl. 

jValandos 9 A. M. iki 7 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuvės, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi rugine, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pics, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y. ’

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i j£sų namus. Prašome 
įsitčmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

IRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
* Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis šeštas

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS ANTANAS KASMOCIUS
Paliete 55,000 Voltų 
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Ispanijon Išplaukė 
Laivas su Parama

Vardai Aukojusių Ispanų 
Paramai “Laisvės”

Koncerte

Iškilmingas Parodos 
Uždarymas-Koncertas

Antradienį apleido 29-tą 
prieplauką, Kane St., Brook
lyne, Ispanijos laivas Sil. Jis 
išvežė 3,500 tonų medikališkų 
reikmenų, taipgi maisto ir 
drabužių Ispanijos liaudies ko
votojams prieš fašizmą.

Atsakymui į Ispanijos Svei- 
kato Departmento atsišauki
mą, kad kūdikiams labai sto
ka pieno, Sil išvežė 6,500 dė
žių kondensuoto pieno. Pa
siųsta 1,000 porų naujų batų, 
5 tonai cukraus, 10 tonų įvai
rių kitų maisto produktų, 
2,000 kailinių ir 50 galionų 
lodo.

Penkta valandą ryte 
no nešėjas Cono Babino 
mijo gaisrą name po num. 69 
E. 12 St., tad jis įbėgo į jį 
ir visus gyventojus prikėlė ir 
išvedė iš degančio namo.

pie- 
užtė-

Bruožai Iš Jūreivių 
Streiko

ple- 
370 
visi 
jū-

Jūreivių streikas New Yor- 
ko prieplaukose smarkiai 
čiasi. Streikieriai laimėjo 
vyrų savo pusėn, kuomet 
370 laivo Pennsylvanijos
reiviai numaršavo nuo to laivo 
jam pribuvus 61-mon prie- 
plaukon, ties 21 St., North 
River. Jie nuvyko į streikierių 
centrą, 22 nd St. ir 11 Ave., ir 
pridavė $408 streiko komite
tui. Jūreiviai tuos pinigus pa
tys suaukojo.

Tapo suareštuotas David 
Grange, reakcionieriškas Jū
reivių Unijos trečias vice-pre- 
zidentas. Mat, jis išsitraukė 
revolverį ir užpuolė pikietą Si
mon McMurray. Grange pa
leistas po $500 kaucija.

Jūreivių delegacija nuvyko 
pas majorą LaGuardiją ir rei
kalavo, kad jis sustabdytų lai
vų savininkų samdymą streik
laužių. Delegacija majorą in
formavo, kad jeigu miestas ne
nuvalys streiklaužius nuo prie
plaukų, tai patys streikieriai nė, J. Paserpskis, J. Kreivė- 
visus skebus išvarys iš miesto, nas, F. Vaitkus po 25c.

Joe Curran, streiko vadas, 
paskelbė, kad tik vien New 
Yorke 66 laivai sulaikyti 

, 7,000 jūreivių streikuoja.

kon-

Ado-

“Laisvės” jubilėjinio 
c e r to dalyviai sua ūkavo 
$112.50 Ispanijos kovotojų 
prieš fašizmą paramai. Užra
šinėta vardai aukavusių 25 c. 
ar daugiau. čion talpiname 
vardus visų, kuriuos užrašinė
tojai paėmė. Deja, kai kurie 
jau buvo pradėję rinkimą 
prieš paskelbimą užrašinėji- 
mo. Kitų aukų negalima buvo 
pastebėt, nes rinkėjai negalėjo 
arti prieit del daugumo publi
kos ir del svetainės šviesų 
tvarkytojo nedavimo laiku 
šviesos.

Kurių vardai netelpa čionai, 
prašome pranešti, kad galėtu
me paskelbti vėliau.

L. Tilwick aukojo $5.
E. Cibulskienė ir B. 

maitis po $2.
D. Burba, Kazakevičius, 

Valilionis, J. Danielis, J. Mic- 
knas, A. Dulskis, M. Vekys, 
J. Balčiūnas, M. Wilsoniene, 
F. Marcinkevičius, F. Lideikis, 
Dr. A. Petriką, Ch. Vitas, P. 
Gaidės, Simonavičius, M. Liau- 
danskienė, Kasmočius, Stasiu- 
kaitis, žiurinskas, A. Valin- 
čius, J. Weiss, J. Lideikis, A. 
Talandzevičius, A. žižys, Rau
davę, J. Asmentė, Berdonienė, 
J. Laukus, Emma Gavėnienė, 
Mr. Prijaukantas, Lavičius, 
Kaškiaučienė, Sadauskas, Ta- 
melis, Parunza, Degutis, J. 
Stanelis po $1.

A. Petraitis, M. Sinkevičiū
tė, A. Klimaitė, A. Kalakaus- 
kienė, G. Wareson, L. Kon
čius, bitininkas; J. (Beržinis, 
Jakimavičia, Ch. Jankus, Jos 
Pūtis, A. M., J. Pranaitis, P. 
Stankevičius, J. Vaivada, J. 
Balsys, A. Naudžius, M. Saba
liauskas, J. Skuodis po 50 c. 
Deikus—30c.

M. Samarinas, J. žemaitis, 
J. Kilinskis, J. Kriaučiūnas, U. 
Mikijonas, A. Kvegžda, Ado
maitienė, Pabarška, J. Spiklis, 
Matulevičia, R. Johnson, N. 
Kaulinienė, Cedronienė, Mrs. 
Judge, P. Utsius, J. Bendokie-

Ateinantį sekmadienį, 15 
lapkričio, užsidaro dailininko 
P. Rimšos kūrinių paroda. Pa
rodos uždarymo proga, įvyks 
iškilmingas koncertas. Daili
ninkas P. Rimša savo paroda 
susilaukė daug gražių kompli
mentų nuo įvairių Amerikos 
menininkų, todėl parodos už
darymo proga, apie jo kūry
bą, kalbės žymus Amerikos 
Skulptorių Draugijos atstovas.

Muzikalę programos dalį 
išpildys plačiai žinomas kom- 

I pozitorius J. žilevičia, A. Ba
nys ir P. Stoškiutė. Koncertas 
įvyks parodos vietoj, 310 Ri
verside Drive, New Yorke, 
kampas 103 gatvės. Paroda 
tęsis visą popietį. Koncertas 
prasidės 8:30 vakaro. Įžanga 
$1. Nuvažiuot į parodą yra 
patogiausia Broadway pože
miu.

neapseis.
Balius prasidės 5-tą valan

dą po pietų šią subatą, Amal- 
gameitų svetainėj, ant Arion 
Place, Brooklyne.

Su valgiais, draugai, daug 
nesirūpinkite, jų bus visiems 
pakankamai.

Kriaučiškas jaunime! Mik
linkite savas kojas, nes ba
liaus orkestrą ir gi jauniklių, 
tai galėsite tinkamai ir sma
giai pašokt, o jūsų susiėjimas 
ir gi bus šią subatą 1

J. Nalivaika, sekretorius.

Nors 55,000 voltų elektros 
jėga sutrenkė Ernest Heglund, 
jauną Edison kompanijos dar
bininką, vienok jis šiandien 
dar gyvas. Sing Sing kalėjimo 
elektros kėdėj paleidžiama tik 
2,200 voltų nužudymuose nu- 
smerktųjų.

Betaisant tos kompanijos 
elektros prietaisus šapoje, jis 
palietė gyvą vielą, kuri turė
jo 55,000 voltų elektros ir jis 
buvo nutrenktas dešimts pė
dų. Jo širdis buvo sustojus, 
bet kiti darbininkai jam su
teikė pirmąją pagelbą ir širdis I 
pradėjo veikti. Nuvežus ligo
ninėn jis greitai pasveiko.

GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA
Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano KasmoČiaus vieta skersai gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET B ROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tel. EVergreen 8-8520

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS

Krautuvninkai Atsisako 
Kelt Pieno Kainas

Iš Augšto Krintąs Kaltas 
Perdūrė Mergaitę

Lietuvys Jūreivių 
Streike

“Laisvės” įstaigon pribuvo 
jaunas lietuvys jūreivis Jurgis 
Vaivada, kuris dalyvauja da
bartiniame jūreivių streike. 
Vaivada yra Internat ional 
Seamen’s Unijos narys, bet 
kuomet tos unijos eiliniai na
riai paskelbė simpatijos strei
ką su vakarų streikuojančiais 
jūreiviais, tai jis irgi prisidėjo 
prie streiko. Mat, kuomet 
streikas buvo apšauktas, Vai
vada dirbo ant Black Diamond 
linijos laivo S. S. Black Guli, 
tad to laivo jūreiviai apleido 
laivą ir pastatė pikietą.

Jaunasis streikierys atkar- 
totinai pabrėžė, kad jis ne ko
munistas, bet jis remia tą jū
reivių streiką kaipo darbinin
kas. Mat, ĮSU viršininkai pri
meta, kad streikieriai yra ko
munistai 
baubu” 
streiką.

Jurgis 
suteikti 
“Laisvei.

New Yorke ■ plečiasi kova 
prieš pieno trustą ir Pieno 
Kontrolės Tarybą.

Virš 300 krautuvininkų 
New Yorke ir Brooklyne gavo 
pašaukimą (summons) stoti 
prieš Milk Control Board už 
pardavimą pieno po 9 c. kvor
tą, kuomet toji taryba nustatė 
kainas po 11 c. kvortą. Ne
žiūrint to, iš simpatijos su 
biednuomene ir neprigulmin- 
gais, smulkesniais pieno pris
tatytojais krautuvninkai vieni 
viešai, kiti slaptai tebeparduo- 
da pieną po 9 c.

Brooklyne, vietomis, krau
tuvninkai turėjo pasitarimus 
ir atsisako klausyti tarybos, 
nors ji baugina atėmimu leidi
mo parduot pieną. 25 kraū- 
tuvninkai jau prarado leidi
mus.

Virš 
įsakyta 
Albany
misionierių Peter Ten Eyck.

Vienuolikos metu Gertrude 
[Valenti, 1708 Webster Ave., 
Bronxe tapo perdurta, kuomet 
nuo viešos mokyklos 58 ket
virto augšto nukrito aštuonių 
colių ilgio kaltas šriubams 
sukti ir įsismeigė į mergaitės 
galvą.

Mergaitė su draugėmis sto
vėjo šalę mokyklos, 
kaltas pataikė
Draugės pašaukė 
kuris kaltą ištraukė iš galvos 
ir pašaukė ligonvežimį. Jos 
padėtis kritiška.

Policija klausinėjo darbi
ninkus, kurie tuo metu dėjo 
naujus langus mokyklos 
virtam augšte, vienok nė 
nas neprisipažino, kad 
kaltas jo.

kuomet 
jos galvon, 

policistą,

ir

Varde Ispanijos kovotojų vi- 
minėtiems ir nesu.minė- 

aukotojams tariame.
siems 
tiems 
ačiū.

hm

ir tuomi “raudonu 
bando diskredituoti

Vaivada prižadėjo 
pirmarankių žinių

Lietuviai Kriaučiai Urmu 
Rengiasi Savo Baliun

Reikalauja Paliuosuot 
Moteris Kalines

Teisėjas Abejoja apie 
Baudą Raketieriams

50-čiai krautuvninkų 
savo lėšomis pribūti j 
pas žemdirbystės ko-

E. Vilkaitė Kalbėjo Per Radio

bangomis labai gerai 
girdėjosi iš stoties 

p. Ginkaus .vedamu

ket- 
vie- 
tas

Būk Dėkingas ir Atsargus
■Šį mėnesį pripuola Padėka- 

vonės Diena, tad lai bus šis 
mėnuo tokiu ir važiuotės srity
je. Būk dėkingas tūkstančiams 
gerų visuomeniškai protaujan
čių piliečių, kurie savo atsar
gumu tau duoda progą ilgiau 
gyvent. Taip pat duok progą 
ir kitiems būt tau dėkingais, 
duodamas jiems lygią progą 
ant kelio. Būk atsargus, man
dagus ir naudok logiką.

Trafiko Stotis “L”

Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome įsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Vi

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

Am. Ateivių Gynimo Komi
tetas New Yorke per savo pir
mininką kunigą Reissig pa
siuntė Vokietijos ambasado
riui Jungtinėse Valstijose laiš
ką, reikalaujant paliuosuot iš 
kalėjimo Vokietijoj dvi žy
mias moteris kalines. Jomis 
yra Mrs. Prestes ir Mrs. Ew- 
ert, kovotojos prieš nazius, 
kurios tapo išdeportuotos iš 
Brazilijos Vokietijon 23 perei
to rugsėjo ir vos pribuvus Vo
kietijon įmestos kalėjimam

Kailių industrijos raketie- 
riai Louis (Lepke) Buchalter 
ir Jacob (Gurrah) Shapiro pe
reitą šeštadienį buvo rasti kal
tais raketierizme — teroriza
vime abiejų—kailių pardavėjų 
ir unijos. Jie gali būt bausti 
4 metais kalėjimo ir pinigi
nėm baudom iki $20,000. 
Jiem baudos skyrimą teisėjas 
Knox atidėjo iki ketvirtadie
nio, o juos paleido po $5,500 
kaucijos kiekvieną.

Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Svarbu Visiems Lietuviams Darbininkams Amerikoj
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos Užsienio darbininkų 

leidykloj SSRS lietuvių kalba brošiūra: “Kontr-revoliuci- 
nių Teroristų Trockistų-Zinovjeviečių Teismas,” į kurią 
įeina: 1. Kaltinimo išvados; 2. Valstybės kaltintojo, SSRS 
prokuroro A. Višinskio kalba; 3. Sprendimas. &

IŠ rusų kalbos vertė V. žalionis. Vertimą redagavo Z. Angarietis. 
64 PUSLAPIŲ, KAINA 15 CENTŲ

Užsakymus siųskite “Priekalo” redakcijos adresu: 
Moskva, ui. 25 Oktiabria 7, 

Izdatl inostrannich rabočich v SSRS.
RED. “PRIEKALAS”

Kani Galima užsisakyti ir per “Laisvę”.

Nugirsta, kad šalaviejaus 
šapos jauni vyrai: F. Sidara ir 
šapos pirmininkas J. Miliaus
kas, organizuoja savų kriaučių 
šaunų būrį, kad pakėlus ba
liaus smagumą. Tai pagyrimo 
vertas darbas. Kas paseks Ša
laviejaus šapą?

Buvusiam kriaučių piknike 
svetingai ir organizuotai links
minosi Vaiginio-Matulio, Mi- 
čiulio darbininkai ir su savais 
bosais. Šimaičiui tokis dviejų 
šapų draugiškumas stuktelėjo 
jam pašonėn ir sakė, kad tai 
labai pavyzdingas laiko pra
leidimas ir pasižmonėjimas. 
Dabar, Šimaiti, jau atėjo ir 
tau kriaučiškos Velykos. Tiki
mės, jog pasirodysi lenkčiui 
su gerai pašertais žirgais. 
Laukiame.

Kada buvo piknikas, tai 
Karvelio ir Šimėno šapos ma
žai dirbinėjo. Tuomet buvo 
galima priimti ir kokį atsikal
binėjimą. Bet dabar, vyrai ir 
moterys, pasirodykite kriau
čiai ir geri unijistai ir sugu
žėkite Amalgameitų svetainėn, 
nes šį žiemos sezoną jau kito 
baliaus nebus.

Kalbėti apie kožną atskirai 
šapą, kurių yra 14-ka,—užim
tų daug laiko ir žmonėms atsi
bostų. Vienok nei vienai šapa1’ 
nėra paliekama kokia tai sa
vivaldybė, kad jos būtų liuo- 
sos nuo dalyvavimo baliuje 
Pagaliau, aš manau, kad jum? 
bereikalingai rašau, nes jūs ii 
patys žinote, jog be jūs balius

7

Pirmadienį pusė po vienos 
per piet pirmu kartu teko už
girsti E. Vilkaitę, slaugę, kal
bant per radio apie kūdikių 
auklėjimą. Paskaita, matomai, 
gerai prirengta ir jos perdavi
mas oro 
išėjo. Ji 
WMBQ 
laiku.

Baigdama, d. Vilkaitė kvie
tė merginas-moteris ateiti į 
ALDLD 81-mos kuopos mote
rų susirinkimus 4-tą ketvirta
dienį mėnesio ir-į kalbėjimo 
pamokas kas trečiadienio va
karo 8 vai. “Laisvės” (viršu
tinėj) (svetainėj, kuriose daug 
ko galima išmokti.

Girdėjęs.

Klaidos Pataisymas
Korės pondencijoje, apra

šant ALDLD 55 kuopos pra
kalbas, kurios buvo 30 d. spa
lio, įvyko klaida aukotojų su
rašė. Tarpe kitų aukotojų bu
vo parašyta “d. Kasulaitis au
kavo 25 centus,” turėjo būt 
—50 c.

Komisija rengimo prakalbų 
atsiprašo d. Kasul&ičio už pa
darytą klaidą.

Komisijos Narys.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

ALDLD 55 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, lapkričio (Nov.) 12 
d.. 8 vai. vakare, šapalo-Vaiginio Sa
lėje, 147 Thames St. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti ir atsivesti nau
jų nariu į mūsų kuopa.

Sekr. P. V.
(266-267)

MASPETH, N?Y.
ALDLD 138 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 12-tą 
d. lankričio (Nov.), 8 vai. vakare, 
pas Zabielskj. 61-38 Clinton Avenue. 
Visi nariai dalyvaukite.

Sekr.
(266-267)

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, lap
kričio (Nov.) 12 d. Kiburio Svet.. 
950 Jamaica Ave. Pradžia lygiai 8 
v. v. 
vaut.

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

DeKalb leng
vas būdas pir

kti anglį
Prisipilkit jūsų an- 
glio aruodus dabar. 
Renkpinigių nerei
kia: užsimokėsite už 
anglį bekūriadami.

_______or our 
fasiįpaiįment^lan^

Peter Lisauskas 
savininkas.

Jei neturite pinigų, 
galite gauti kurą iš 
DeKalb Coal Co. su
lig finansavimo pla
no. Prisipilkit savo 
aruodus anglio da
bar, o pradėkit mo
kėti už 30 dienų po 
atvežimo.

Jcffer/or. 
3-2779

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Plėšikai įsibriovė j spyninin- 
ko Nicholes krautuvę, 429 Se
venth Ave., surišo savininką, 
pasiėmė $40 ir auksinį laik
rodėlį. Išeidami jie pamatė 
tris šautuvus, tad juos irgi pa
sisavino, sakydami “Mums jų 
prireiks.”

Charles Frank, 60 metų ne
tyčia įkrito į Hudson upę nuo 
prieplaukos. Vienas naktinis 
sargas išgirdo jo riksmą ir jį 
išgelbėjo.

MIRTYS—LAIDOTUVES

Antanas Blockis, 61 metų, 
203 Autumn Avenue, mirė 
lapkričio 7 d. Laidos lapkričio 
11 d., Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.
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Kviečiame visus narius dalv- 
(265-267)

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1-mos kuopos susirinkimas 

jvvks ketvirtadienį, 12 d. lapkričio 
(Nov.), 8 vai. vakare, “Laisvės” sve
tainėje, 419 Lorimer St. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstymui. Kurių dar yra 
nemokėtos duoklės už šiuos metus, 
tai ateikit ir užsimokėkite šiame su
sirinkime, nes metai eina prie pabai
gos. Taipgi nepamirškite ir naujų 
nariu atsivest.

(265-266)

RANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA kambariai. Ant 

pirmų laiptų po tiesiai yra 4 kam
bariai, su visais Įtaisymais. Renda 
$18 į, mėnesį. Nėra garo. Antrais 
laiptais, po kairei 4 kambariai. Ren
da $17 j mėnesį. Del platesnių infor
macijų kreipkitės nas Kotchinskj, 
19 Ten Eyck St., B’lyn, N. Y.

(265-267)

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

OFISO VALANDOS: 
nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais.

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.
Telephone: EVergreen 7-0072

660

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damns mylimiems pašarvoti dovanai.

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

BERN. J. SHAWKONIS 
(AŠAKUNAS) 

NAUJAS 

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo.e
Graborystes reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Telephone: E Ver green 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.




