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

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!
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KRISLAI
Sveikatos šaltinis. 
Nevisai suprato. 
Baisus prisipažinimas. 
Ir ten jie griauna. 
Ar išgirs ir supras?

Rašo A. B.

Angliškai mokantiems skaity
ti ir suprasti lietuviams patar
tina be jokių ceremonijų įsigy
ti žurnalą “Health and Hy
giene.” Išeina kas mėnesis. Ne
paprastai gražiai apdirbtas ir 
kupinas naudingų patarimų apie 
sveikatą ir ligas. Leidžia jį 
“People’s Health Education 
League”; prenumerata tiktai 
vienas doleris metams. Adresas 
toks: 41 Union Square, New

Viena gera korespondente ra) 
šo: “Draugai, visai nesenai per-y 
skaičiau ‘Laisvėje’ krislus, ku 
riuose drg. A. B. barasi an; 
korespondentų už rašymą vier. 
tik apie draugijų parengimus ir 
susirinkimus, bet esant tokioj 
draugijos korespondentu, ką gi 
turi žmogus daryti?” Toliau ji\ 
mano, kad jeigu draugijos su
sirinkimai ir parengimai nebus 
aprašyti, tai nebus galima iš 
draugijos gauti dienraščiui pre
numerata.

šios draugės ir kitų gal ne
visai teisingai buvo suprasti tie 
mano krislai. Nesakiau, kad rei
kia visai nerašyti apie draugijų 
susirinkimus ir parengimus. 
Reikia rašyti. Tai sveika ir 
laikraščiui ir draugijoms.

Bet rašymas rašymu nelygus. 
Aš sakiau, kad nereikia iš susi
rinkimų ir parengimų smulkme
nas rašyti, atkartojant tuos pa
čius dalykus kas mėnesis. Drau
gija laikė susirinkimą ir pada
rė vieną ar du geru, naudingu 
arba blėdingu tarimu. Apie tai 
tik reikia parašyti ir užteks— 
parašyti apie svarbiausius daly
kus trumpai ir aiškiai. Tai bus 
ir naudinga ir patraukianti ko
respondencija.

Beje, korespondentai turi pil
ną teisę išsireikšti “Laisvėje”, 
ką jie mano apie visokius pata
rimus ir pabarimus. Jie turi pil
ną teisę iškloti savo vargus ir 
bėdas, Tokius raštus talpinsim 
po bendru antgalviu “Kores
pondentų Balsas.”

Ką gi reiškia Hitlerio ir Mus- 
solinio pripažinimas Ispanijos 
fašistų valdžios? Tas reiškia, 
kad jie prisipažįsta, kad jie ir 
jų ginklai šiandien skerdžia 
Madrido .civilius gyventojus. Jie 
bijo, kad Franco neprakištų, to- 

v" del jį pripažįsta visos Ispanijos 
valdonu, idant galėtų jam atvi
rai ir viešai padėti žudyti Ispa
nijos liaudį. Taigi, karas prieš 
Franco jau dabar yra karas 
ppeš Hitlerį ir Mussolinį.

į

“Daily Workeryje” lapkričio 
20 d. atspausdintas pareiški
mas Ispanijos Suvienytos Jau
nųjų Socialistų Lygos, šita Ly
ga yra rezultatas nesenai įvy
kintos organinės vienybės tarpe 
Ispanijos Jaunųjų Komunistų 

' ir Ispanijos Jaunųjų Socialistų 
Lygos. Visi džiaugėsi tuo jau
nuolių apsivienijimu, ypač da
bar, karo ugnyje.

Bet atsirado grupė trockistų, 
kurie pradėjo organizuoti nau
ją neva “Jaunųjų Komunistų 
Lygą” ir paskelbė karą Suvie
nytai Jaunųjų Socialistų Lygai. 
Tą griovimo darbą trockistai 
varo dabar, kuomet reikia di
džiausios vienybės, šis Suvieny
tos Jaunųjų Socialistų Lygos 
pareiškimas griežčiausiai pas
merkia trockistus ir vadina juos 
kontr-revoliucionieriais ir fa
šistų agentais.

Tokiais jie ir yra. Trockistai 
visur tokiais yra. Jau įsitikino 
Ispanijos socialistai, greitai įsi
tikins ir kitų šalių socialistai.

Socialistų Partijos Pild. Ko
mitetas laiko posėdžius. Komu
nistų Partijos Centralinis Ko-

Darbo Žmonių 
t Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

Nukautas Garsus Anarchis
tas Ispanijos Generolas
BARCELONA, Ispanija. 

Pranešama, jog kovoj su fa
šistais Madrido priemiestyj 
liko užmuštas garsus Ispanų 
respublikos generolas, anar
chistas Buenaventura Dur- 
ruti.

FEDERACIJOS VADU BOI
KOTAS AMALGAMEITAM
TAMPA, Florida. — Am

erikos Darbo Federacijos 
suvažiavime lapkr. 20 d. de
šinieji vadai pervarė tarimą, 
kuris smerkia Amalgameitų 
Rūbsiuvių Uniją už naudoji- 
mą jos unijinio ženklelio ir 
ragina Federacijos unijas 
poikotuot Amalgameitų žen
kleli. Green, Woll ir kiti se- 
: lieji Federacijos viršinin
kai išranda, būk Amalga
meitų Unija praradus teisę 
/naudot savo ženklelį, kada 
1933 m. susijungus su Unit
ed Garment Workers Unija. 
Todėl jie ir pripažįsta 
šios unijos ženklelį, o 
Amalgameitų;

Bet tikroji priežastis 
šiniųjų Federacijos viršinin
kų boikoto prieš Amalga- 
meitus vra ta, jog Amalga
meitų Rūbsiuvių Unija pri
klauso prie Industrinių Uni
jų Organizavimo Komiteto. 
[Šis gi komitetas organizuo
ja dar neorganizuotus dar
bininkus plieno, automobilių 
ir kitose pramonėse, nors 
tam piktai priešinasi'senie
ji Federacijos vadai.
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Gen, Franco Reikalauja i j •■]*<< v'h'ia'ic) Dar tik savaite ateal v,, - i bet, girdi, “nesą planuoja-
Ispanijos Aukso | ma sutarties prieš Sovietų] 

r 1 Sąjungą.” !
Sovietų ambasadorius į tą I 

užsigynimo melą šitaip at
sakė: Jeigu sutartis yra da
roma tik prieš komunizmą 
kaipo tokį, o ne prieš Sovie
tų. valstybę, tatai reikštų, 
kad Vokietijos valdžia rei
kalaus Japonijos policijos 
kovai prieš komunizmą Vo
kietijoj arba kad Japonijos 
valdžia šauksis Vokietijos 
policijos prieš komunistinį- 
judėjimą Japonijoj. Bet to
kiu aiškinimu niekas negali 
tikėti. Todėl sutartis yra 
atkreipta prieš Sovietų Są
jungą, o ne prieš komunisti
nį judėjimą Japonijoj ar 
Vokietijoj.

Sugautas bemeluojant, Ja
ponijos ministeris toliau 
nieko neatsakė Sovietų am
basadoriui.

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia jau neslepia, kad bu
vo ir tebesą vedamos “ko
kios tai” derybos tarp Vo
kietijos ir Japonijos, kas 
liečia Sovietų Sąjungą, nors 
pats derybų turinys yra sle
piamas.

PARYŽIUS. — Vyriau
sias Ispanijos fašistų ko- 
mandierius gen. Franco pa
reikalavo, kad Francijos 
valdžia bėgyj kelių dienų 
pervestų jam auksą, kurį Is
panijos respublikos valdžia 
yra persiuntus į Paryžių 
saugesniam laikymui.

O jeigu Francijos vyriau
sybė nesutiktų perduot tą 
auksą Ispanų fašistams, tai 
gen. Franco grūmoja pasi
šaukti talkon Italiją ir Vo
kietiją.

’ Apskaitoma, kad Ispani
jos valdžia persiuntus Pary
žiun $250,000,000 aukso iš 
šalies iždo. Bet dauguma 
jo jau esą parduota už Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
popierinius pinigus.

Madrid,' lapkr. 22. — Res
publikos milicininkai kulka- 
svaidžiais nukovė 100 fašis
tų raitelių, puolusių tiltą.

mitetas pasiuntė atsišaukimą ir 
pasiūlymą, kad tos dvi partijos 
sudarytų bendrą frontą Ispani
jos demokratijos gynimui, or
ganizavimui darbo partijos ir 
kovai už didesnes algas darbi
ninkams Amerikoje. Bet ar 
Norman Thomas ir kiti S. P. 
vadai išgirs ir priims šitą Ko
munistų Partijos balsą? Palauk
sime ir pamatysime.

ITALU FAŠISTAI PRIPAŽĮSTA ROMOS, NAZIŲ Karo Dujų Eksplozijoje
Užmušta 42 Italai

IR JAPONIJOS SĄMOKSLĄ PRIEŠ SOVIETUS

GRĄSINA SOVIETŲ SĄJUNGAI, JEIGU JINAI VEIK
LIAU REMTŲ ISPANIJOS RESPUBLIKĄ

ROMA.—“Giornale d’Ita- 
lia,” Mussolinio politinis bal
sas, rėkia, būk “Rusija atvi
rai kariškai įsikiša į Ispani
jos reikalus” naudai respub
likos. Bet, girdi, “toliau 
matančios ir drąsios šalys”: 
Italija, Vokietiją ir Japoni
ja yra pasiryžusios išvien 
veikti prieš Sovietų planus, 
kas liečia “užsienių.”

Ispanijos klausimu Italija 
veiksianti sykiu su Vokieti
ja, kad komunistai nieku bū
du negalėtų gaut Ispanijoj 
papėdę savo “politiniams ir 
kariniams veiksmams.” Bū
sią panaudota visos pastan

Sovietai Protestuoja 
Prieš Nazių-Japonų 
Karišką Susitarimą
MASKVA. — Sovietų Są- 

jungos ambasadorius K. Ju- 
renev užprotestavo Japoni
jos užsienių reikalų minis- 
teriųi H. Aritai prieš slap
tą karinę sutartį, kuri šio
mis dienomis padaryta tarp 
Japonijos ir Vokietijos 
prieš Sovietų Sąjungą. Ju- 
renev įspėjo, kad ta sutar
tis įtemps santikius tarp So
vietų ir Japonijos.

Ministeris Arita pripaži
no, kad “yra derimasi su tū
la valstybe, idant sudaryti

MADRID.—Ispanijos res
publika kanuolėmis tapgink- 
luoja visus savo prekybos 
laivus. Du ginkluoti jos 
žvejų laivukai rimtai sužei
dė fašistų karo laivą “Velas
co.”

į.

gos, idant ‘sovietizmas” ne
galėtų įkelt kojos į Vidurže
mio jūros pakraščius.

“Giornale dTtalia” užtik
rina, kad Italija nepralei- 
sianti “ginklų prikrautų” 
sovietinių laivų į-Ispaniją.

Mussoliniečiai, žymėdami, 
kad Anglijos valdžia ^2?° i nori. kad Ispanijos fašistai
palinkimo Ispanijos fašis
tam, sako, kad “komuniz
mo laimėjimas” Ispanijoj 
taipgi būtų pavojingas Ang
lijos reikalams. (Fašistai, 
kaip jau žinoma, apkrikšti
ja “komunistais” visą demo
kratinę respublikos valdžią 
Ispanijoj.)

Fabrikantai Reikalauja 
Uždaryt Pašalpinius 
Darbus Bedarbiam

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų Prekybos Rū
mas, susidedąs iš 600 įvairių 
kapitalistinių organizacijų, 
lapkr. 20 d. pareikalavo, kad 
Roosevelto valdžia kaip ga
lint greičiau uždarytų vie
šus WPA darbus bedar
biams. Prekybos Rūmo va
dai pasakoja, būk šiuo lai
ku Amerikoj esą jau “ne 

i daugiau kaip 4,000,000” tin
kamų darbui bedarbių; o 
pramonė kylanti tain, kad 
galėsią “pritrūkt” fabrikam

Dar tik savaitė atgal vy
riausias pašalpinių darbų 

i administratorius H. L. Hop- 
|kins parodė, jog nežiūrint, 
kaip pramonė kiltų, vis tiek 
dar 1937 m. šalyj liktų 6,- 
500,000 iki 7,500,000 bedar
bių. Bet siurbėlės, iš kurių 
susideda Prekybos Rūmas, 
norėtų juos palikti be pašal
pos trupinio. Tada fabri
kantai vienus kuo pigiausiai 
samdytų, išmesdami laukan 
geriau apmokamus darbi
ninkus, o kitus paaukotų ba
do mirčiai.

Valdininkas Šaukia Darbinin
kus Padėt Pataisyti Ameri

kos Konstituciją

TAMPA, Florida. — Val
diškos Darbo Santikių Ko
misijos narys Ed. S. Smith, 
kalbėdamas Amerikos Dar
bo Federacijos suvažiavime, 
šaukė' ’ darbininkus pasi- 
stengt, kad šalies konstituci- 
4 X-* 4- 4-ii /I V\ 4^
Aūgščiausias Teismas dau
giau negalėtų naikinti žmo
nių naudai išleidžiamus įsta
tymus.

Be Augščiausio Teismo 
sauvalios aprėžimo nėra ap
saugoti jokie darbininkams 
naudingi, kongreso išleistini 
įstatymai, kaip pabrėžė Ed. 
S. Smith, kuris čia, supran
tama, išreiškė prezidento 
Roosevelto nuomonę.

BERLYNAS. — Praneša- 
ma, kad savo ambasadorium 

ja būtų taip pataisyta, idaĮntpHe Ispanijos fašistų “val
džios” Hitleris paskyrė pa
saulinio karo generolą Wm. 
Faupelį.

ROMA. — Bedirbant ka
rines nuodingas dujas Fini- 
co miestelio fabrike, Italijoj, 
įvyko eksplozija, kuri už
mušė 42 darbininkus ir su
žeidė 21.

ANGLŲ VALDŽIA PALANKI 
ISPANIJOS FAŠISTAMS
ROMA. — Tarp Italijos 

fašistų valdininkų yra kal
bama, jog Anglijos valdžia 

greičiau nuverstų respubli
ką.

Mussoliniški laikraščiai 
džiaugiasi, kad Anglijos už
sienių reikalų ministeris 
Eden seime gynė Hitlerį ir 
Mussolinį, kuomet komunis
tas atstovas Gallacher ir 
darbiečiai užsipuolė juos už 
Ispanijos fašistų rėmimą. 
Tada Eden labiau kaltino 
kitas “šalis” (suprask, So
vietus ir Franci ją) už neva 
“ginklavimą” Ispanijos res
publikos.

Nuskendo Nazių Submarinas 
Su 8 Jūrininkais

LUEBECK. Vokietiia. — 
Susidūrė su kitu laivu ir nu
skendo nazių submarinas su 
8 jūreiviais, lapkr. 21 d. Ne
laimė įvyko bedarant prati
mus laidyti torpedas į “prie
šo” laivus.

Įkaitintas Žmogžudystėj Ge
nerolas Denhardt Paleistas 

už Užstatą iki Teismo
LOUISVILLE, Ky. — Ge

nerolas H. D. Denhardt, bu
vęs Kentucky valstijos vice- 
gubernatorius ir milicijos 
galva, nušovė savo sužieduo
tinę gražuolę našlę Verna 
G. Taylorienę. kaip kad jį 
įkaitino pradinis teismas. 
Tačiaus teisėjas Morgan pa
leido generolą už $25,000 už
stato iki Grand džiūrės teis
mo, tuom sulaužydamas šios 
valstijos įstatymus.

$4,000,000,000 Gryno Pelno 
Fabrikantam Amerikoj

WASHINGTON. — Pre
kybos ministerija skaitliuo- 
ja, kad šiemet Amerikos fa
brikantai turėsią $4,000,000, 
000 gryno pelno, arba $1,- 
200,000,000 daugiau negu 
pernai.

NAZIŲ AMBASADORIUS 
ISPANŲ FAŠISTAM

Graikija Priima Ispanų 
Fašistų Astovą

ATHENAI, Graikija. — 
Faktinasai Graikijos dikta
torius gen. Metaxas priėmė 
Ispanijos fašistų neva “val
džios” atstovą Seb. Rome
ro..

Mussolini ir Naziai 
'Skolins’ Submarinus
Ispanijos Fašistams

t:

60,000 Darbininkų Dalyvavo 
Salengro Šermenyse

LILLE, Franci ja. — Pro 
kūną nusižudžiusio socialis
to šio miesto majoro ir vi
daus reikalų ministerio Sa
lengro praėjo 60,000 darbi
ninkų, atiduodami jam pas
kutinę pagarbą. Prie nusi
žudymo, jį privedė fašistai, 
šuniškai jį užsipuldinėdami 
ir šmeiždami, būk tai kaip 
“šalies išdaviką.” Salengro 
karo metu buvo vokiečių pa
imtas į nelaisvę, bet fašistai 
spiegė, būk jis pats perbė
gęs į kaizerio pusę.

Protestui prieš fašistus 
šustreikavo 12,500 Lille me
talo fabrikų darbininkų. •

Amerikos Tankai “Netikę 
Karui,” Sako Vokietys

BERLYNAS. — Vokieti
jos karininkų žurnalas “Mi- gazoliną Ispanų fašistų
litar Wochenblatt” rašo, kad 
Amerikos kariniai tankai 
yra toli atsilikę nuo europi
nių. Jie esą “be plano” pa
statyti. Amerikos armija 
turinti 800 tankų tokio pras
to pabudavojimo, kaip laike 
pasaulinio karo, Greitieji 
bau ji Amerikos tankai bėg
dami perdaug kratosi ir 
svyruoja; iš jų šaudant, 
sunku būtų kam pataikyti, 
arba jie galį greitai parvir
sti. O kiti su geresne lygs
vara pastatyti Amerikos 
tankai esą per lėti. Ypač 
kritikuojama du -šaudymo 
bokštukai ant amerikinių 
tankų. Esą patirta, jog 
kuomet du šauliai iš vieno 
tanko šaudo, tai tik viens 
kitam kenkia.

Jei Japonija Nepanaikins Su
tarties su Naziais, Negaus 

Žvejot SSRS Vandenyse
MASKVA. — Jeigu Japo-puikūs universiteto rūmai ir 

nija nepanaikins savo slap
tos karinės sutarties su Vo
kietija prieš Sovietų Sąjun
gą, tai Sovietai neduos tei
sės Japonijai žvejoti sovieti
niuose vandenyse Sibiro pa
kraštyj, kaip kad Sovietų 
vyriausybė įspėjo Japonijos 
ambasadorių lapkr. 21 d.

Žvejyba Japonijai yra vie
nas iš svarbiausių jos mais
to šaltinių.

Fašistai Pasiruošę Bombar- 
duot Barceloną

PARYŽIUS. — Anglijos 
valdžia lapkr. 21 d. prašė 
Ispanijos fašistus, kad dar 
neblokaduotų svarbiąją Is- ;- 
panijos prieplauką, Barcelo- 
nos miestą. -

Biarritz, Franci j a. — Is- . 
panų fašistų radio stotis 
San Sebastiane pranešė, jog 
kada fašistai blokaduos ir 
bombarduos Barceloną, tai , 
nepaliks ten jokios saugios x 
vietos svetimų kraštų lai- ? • 
vams apsistot.

Taneriffe. — Ispanijos fa
šistų galva Franco perspėjo 
Francijos ir Sovietų val
džias, kad fašistai skandins 

Bilbao, Ispanija, lapkr. 22. visus tų dviejų šalių lai- 
—Liaudies milicininkai at- vus, kurie tik gabens “karo 
ėmė kelis miestelius iš fa- medžiagas” Ispanijos respu- 
šistų Bilbao srityj, šiaurėj, blikai.

Federacijos Vadų Gengste- 
riai Pašovė Jūrininką

BALTIMORE, Md., lapkr. 
22. — Darbo Federacija de
šiniųjų vadų atsiųsti gengs- 
teriai užpuolė streikuojan
čių jūrininkų mitingą ir la
bai pavojingai peršovė strei- 
kierį Danielių Kimą.
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Fašistai Beveik Apsupti 
Universiteto Mieste

t

ROMA. — Pranešama, 
kad Mussolinis ir Hitleris 
“neoficialiai skolins” sub- 
marinus, o gal ir didesnius 
karo laivus Ispanijos fašis
tam. Italija žadanti jiems 
“paskolint” bent 15 subma- 
rinų, kad užblokaduot didį
jį Ispanų respublikos uostą' 
Barcelonoj.

Ispanų fašistai teturi tik 
8 karinius laivus prieš res
publikos 18 karo laivų. To
dėl jie be pagelbos iš Itali
jos ir Vokietijos negalėtų 
sėkmingai blokaduot Ispani
jos prieplaukas.

London. — United Press 
žiniomis, Mussolinis savo 
laivais jau išsiuntė didelius 
krovinius tankų ir šarvuotų 
automobilių Ispanijos fašis 
tam lapkričio 21 d.

12 laivų iš Italijos veža 

“valdžiai.”
Kitas pranešimas sako, 

kad Caproni orlaivių fabri
kas Italijoj baigia prirengti 
dar 50 naujoviškų greičiau
sių lėktuvų siųsti Ispanijos 
fašistam. Kiekvienas toks 
lėktuvas yra ginkluotas tri
mis kulkasvaidžiais.

Madrid. — Fašistai buvo 
užėmę apatinę dalį Biologi
jos Rūmo Universiteto Mie
ste, kuomet viršutinėje jo 
dalyje dar laikėsi liaudies 
milicininkai, kurie buvo at
sidūrę lyg nelaisvėje. Bet 
kiti Madrido gynėjai išmušė 
fašistus iš žemutinės patal
pos ir paliuosavo savo drau
gus.

New Yorko Times prane
šimais lapkr. 22 d. liaudies 
milicininkai jau beveik ap
supa fašistus Madrido daly
je, vadinamoje Universiteto 
Miestu.

Per kova sunaikinta keli 
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naujoviški moksliniai įren 
girnai. ML
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Largo Caballero Sveikinimas Lap
kričio Revoliucijos Sukaktuvių

Proga
Lapkričio men. 7 d. Ispanijos premje

ras, socialistų vadas, Largo Caballero, 
pasiuntė sekančio turinio pasveikinimą 
Lapkričio 7 d. Revoliucijos 19-kameti- 
nėms sukaktuvėms:

Dabartiniu laiku, būdamas perdaug už
verstas visokiais darbais, aš, prieš savo no
rą, neturiu galimybės parašyti straipsnio i 
specialį laikraščio numerį paminėjimui 7-tos 
dienos lapkričio. Bet tuom kartu nei kiek 
nemažiau išreiškiu savo gilų dėkingumą už 
jūsų rūpestį ir per jus kreipiuosi į rusų 
liaudį su šiomis eilutėmis, kaipo pirminin
kas Ispanijos respublikos valdžios, kaipo na
rys Ispanijos Socialistų Darbininkų Partijos, 
kaipo sekretorius Visuotino Darbininkų Su
sivienijimo ir atstovas visų politinių partijų 
ir darbo unijų, dabartiniu laiku vedančių 
kovą prieš fašizmą.

Siunčiu širdingiausį pasveikinimą Sovie
tų Sąjungos valdžiai ir dirbantiesiems. Is
panijos proletariatas tiki į aktyvę pagelbą 
rusų darbininkų reikale kovos apgynime 
savo politinių ir ekonominių laisvių. Jūsų 
revoliucijos istorija gyvuoja Ispanijos darbi
ninkų sieloje ir yra mums įstatu ir vadovys
te kovoje prieš fašizmą Ispanijoj. Mes ne
išvengiamai pergalėsime, ir visos Europos 

“\proletariatas padidins savo spėkas ir galės 
laukti moralės paramos ne vien nuo rusų 
darbo žmonių, bet ir ispanų darbininkų.
O šių dienų žymiausis pasaulio protau- 

tojas, Romain Rolland, tarp kitko, pasa- 
ub: ?

Jūsų smagaus džiugesio diena—visų mūsų 
džiūgėsio diena—mes neturime pamiršti mū
sų liūdesio: Ispanijos, kraujuje pasisiuvu
sios Ispanijos. Ispanija didvyriškai kovoja 
prieš govėdą klerikalinės ir militarinės re- 

- akcijos pasiutusių šunų...

Palyginkit tų dviejų vyrų atsiliepimus 
j Lapkričio revoliucijos sukaktuves su 
“sveikinimu” “Naujienų” redaktoriaus, 
kuris pareiškė, būk Lapkričio revoliucija 
esanti pasaulio nelaimė!

m \ kad ši organizacija visuomet tarnavo 
klerikalizmo reikalams ir vertė savo na
rius eiti išpažinties. Be to, ten virė di
deli vaidai už vietas. Nemažai organiza
cija išleido pinigų byloms, kurias sukėlė 
patys Susivienijimo nariai. Tos priežas
tys ir nustūmė daugelį lietuvių (net tų 
pačių katalikų) nuo LRKSA. Ir tas pri
vedė prie to, kad po 50 metų gyvavimo, 
LRKSA prezidentas pareiškia: “mažėta
me narių skaičiumi” (“Garsas” už lapkr. 
17 d., 1936). '

Nemažai tų pačių katalikų darbininkų, 
užuot stojus į LRKSA, įsirašo į laisvas 
organizacijas, kadangi ten jiems geriau, 
ten jų niekas nevaržo, ten nėra tokių įki- 
rių šeimininkų, kaip kunigija.

Lietuviai darbo žmonės šiuo tarpu da
lykus ima plačiau. Jie žiūri į organizaci
ją, kurion jie stoja, idant ji būtų ne tik 
susišelpimo ir apdraudos organizacija, 
bet kad ji tarnautų ir bendriem žmoniii 
reikalam. LRKSA kaip tik to ir neparo
dė ir nežada rodyti.

Būtų gerai, kad LRKSA nariai šias 
mūsų pastabas imtų domėn ir prie pir
mos progos keltų jas aikštėn, tobulinda
mi savo organizaciją ir tuo užtikrintų 
jes gražesnį gyvenimą.

Taisyti dalykus nepervėlu net ir po 50 
metu, v

Begėdiškas Žygis
Amerikos Darbo Federacijos Konven

cijoj, Tampa mieste, reakcininkai prava
rė negražią rezoliuciją, pasmerkiančią 
Ramiojo Vandenyno pakrašties jūrinin
kų ir apskritai laivų darbininkų streiką.

Šis streikas yra vienas jš pavyzdingiau
si ą, kokius Amerikos darbininkai kada 
turėjo. Jis tvarkus, disciplinuotas, pla
tus ir vieningas. Green su Ko. pasmerkė 
jį tik dėlto, kad streikieriai neklausė 
pardavikiškų International Seamen’s 
LTnijos vadų direktyvų, kurios buvo at
suktos prieš darbininkų interesus.

Ramiojo Vandenyno jūrininkų streiką 
užgiria visi pažangesni žmonės ir spau
da. [7 . ’ ’

Žinoma, streikieriai daug tos rezoliuci
jos ir nepaisys, kadangi ji nėra balsas vi
sos Amerikos Darbo Federacijos, o tik 
jos dešiniųjų lyderių. Veik pusė Federa- 
c jos narių neatstovaujama šitoj konven- 
c.joj;—Green jų unijas suspendavo dar 
prieš konvenciją. Dėlto streikieriai dės 
v;sas pastangas laimėti savo kovą, nepai
sydami, ką sako Green.

Bet vis vien konvencijos lyderių žygis 
yra negražus!

Ateiviai, Gaudami 
šalpą, Gali Tapt

Piliečiais

Pa- kio nusprendimo. Neužilgo gal 
kiti teisdariai kitose šalies daly
se būtų taip pat darę. Tas nu
sprendimas įvedė naują kvali
fikaciją del Amerikos pilietys
tės, kuri būtų sulaikius nuo na- 
turalizavimo tūkstančius kitur- 
gimųsių ateivių, kurie kentėjo 
nuo ekonomiško krizio ir kurį 
jie negalėjo kontroliuoti. Komi
tetas tapo organizuotas New venimą, jautru kartu neapsirgtų 
Orleans iš dviejų vietinių ad- ta liga.
vokatų, kurie , davė patarnavimą 
keturiems ateiviams. T ' ' ____ _ ___  _ o
kadį kaip ir su tūkstančiais ki- neišpasakytai limpanti prieš iš- 
tų žmonių, jie galėjo ir nore- bėrimų užpuolimą—kada ser- 
jo dirbti, ir kad jie save ir jų gantis pradeda šniokštuoti ir li- 
šeimynate užlaikė iki užpuolė ga panaši į paprastą šaltį. Jeigu 
šiandienos sunkieji laikai ir at- tavo vaikai bovijosi su ta liga 
ėmė nuo jų darbus ir išbaigė ' sergančiais vaikais, tai kai tik 
sutaupytus pinigus.. | greit apie tai sužinosi—kai tik

Tie advokatai bandė įrodyt, persitikrinsi, kad anas vaikas 
kad ateivis galėtų daug geriaus tymais serga, tuoj nuvesk vaiką 
finansiškai prisidėti prie šalies pas gydytoją ir pranešk jam 
gerovės, jeigu galėtų tapt pi- j apie tai. Tavo gydytojas pa
liečiu, nes kaipo ateivis, jis tur tars kas geriausia daryti. Gal 
kentėti visokią neapykantą ir jis patars imti “augusio krau- 
nekuriose valstijose jis legališ-jo” pagydymui.
kai sulaikytas nuo nekuriu pro-1 _____________________

Imti daugumą pavojaus nuo li
gos. Ir ta* yra per įčirškiną 
mažos cįalelės kraujo vieno iš 
tėvų.

Jeigu vaikai, kurie buvo tos 
ligos pavojuj, gautų tokį įčirš- 
k'mą kifujo vieno tėv^, tai liga 
juos neužpultų, arba tik leng
va' ja iirgtų. Jie grobai pa
sveiktų ir. gal per visą savo gy-

Kiekviena motina privalo tą 
Pasirodė, žinoti apie tymus. Liga yra

Bet šitas gydymas turi būti 
vartojamas tik, kuomet tavo 
vaikas yra pavojuj tos ligos. 
Bet jeigu vaikas liga jau serga 
ir nežinojai, kad save išsistatė 
tai ligai, tai jau tada jis rei
kalauja svarbiausios medikališ- 
kos priežiūros. Ypatingai su 
jaunais vaikais reikia gydyto
ją kuogreičiausia pašaukti.

Pavojingas pripratimas moti
nų leisti sveikus vaikus prie ty
mais sergančių, kad “visi sykiu 
liga sirgtų”, jau nyksta, nes 
dauguma tėvų šiandien geriau 
supranta sveikatos taisykles, 
negu kada nors praeityje. Nors 
drūtas senesnis vaikas gali grei
tai pasveikti nuo tymų, bet jo 
jaunesnis ir silpnesnis brolis 
arba sesutė gali užsikrėsti plau
čių uždegimu, kuri liga tankiai 
seka tymus ir nuo kurių labai 
daug vaikų miršta.

Manykite, kad tymai yra pa
vojinga liga, tai neturėsite ap
gailestavimo.

v

riose valstijose pilietystė yra 
būtinas reikalavimas tapti ro- 
kuĮidų vedėju, architektu, auk- 
cijonierium, balsamuotoju ar 
graborium, kasyklų viršininku, 
katilų inspektorium, teismo ste- 
nografistu, dantistu, gydytoju, 

'okatu, nejudinamo turto me- 
vaistininku, pardavėju

"laisves” Sidabrinio Jubilėjaus Minėjimo

ir originališkas nu- 
pamainytas. Nu- 
kuris būtų buvęs 

prieš ateivių (ant

adv 
kleriu, 
alaus ir kitų svaiginančių gėri
mų, inžinierium ir daugybę ki-

Bo: 
ką 
kai 
tik 
tar

Ar ateiviai, kuriuos bedarbė 
privertė prašyti ir imti laiki
nos viešos pagelbos, sulaikyti 
nuo Amerikos pilietystės?

Pereitais keliais mėnesiais tai 
buvo labai svarbus klausimas.

Tarpe nekuriu žmonių, kurie 
antagonistiškai žiūri į ateivius, 
yra toks nusistatymas—neduoti 
nedirbantiems n e p i 1 i ečiams 
pašalpos. Ir nuo tos rūšies- 
žmonių jau girdime obalsius: iš- 
deportuoti iš Suv. Valstijų tuos 
ateivius. Bet turime čia teisin
gai pažymėti, kad pats Kongre
sas apie tai visai nesirūpino ir 
nieko neveikė.

Pereitą birželio mėensį, -teis
daris federaliame teisme Loui- 
sianos valstijoje visai nedavė, 
griežtai atsisakė, duot pilietys- 
tę ateiviams, kurie gavo pašal
pos. Tas nusprendimas plačiai fesįjų ir užsiėmimų. Faktai pa- 
raportuotas .anglų kalbos spau- ’ duoti, kurie parodė, kad neku- 
doje ir visur giriamas tų žmo
nių, kurie visuomet stovėjo ir 
stovi prieš ateivius. Bet jų 
džiaugsmas buvo labai trumpas. 
Civilinės organizacijos, prie ku- 
kurių skaitome Foreign Lan
guage Information Service, tuoj 
pradėjo veikt, kad gavus antrą 
išklausymą to svarbaus klausi
mo. Toks antras išklausymas 
buvo duotas 
sprendimas 
sprendimas, 
vartojamas
pašalpos) naturalizavimą, buvo 
pašalintas.'’

Originališkas nusprendimas 
lietė keturis ateivius, du ita
lus, vieną graiką ir vieną iš Pie
tų Amerikos ateivį, kurie visi 
P”ašė pilietystės Louisianos val
stijoje. Jų prašymus svarstė 
teisdaris Wayne G. Borah. Jis 
rado, kad keturi prašytojai bū
vu bedarbiai ir todėl jis laikė, 
kad jie “negalėjo finansiškai 
remt Suv. Valst. valdžią,” kad 
per pereitus penkis metus jie 
gavo federalės ir valstiškos pa
šalpos arba pašalpinį darbą. 
Juos, girdi, negalima skaityti 
kaipo prisirišusius prie Suv. 
Valstijų konstitucijos principų 
arba geros tvarkos ir laimės 
Suv. Valstijų, kaip įstatymas 
reikalauja.

Foreign Language Informa
tion Service, ir kitos organiza-1 ant 
ei jos, ant syk matė baisumą to^1 mų

Gaila, kad kuomet teisdaris 
'ah pamainė savo originališ- 
nusprendimą, taip nedarė 
po principinį dalyką, bet jis 

stengėsi skirtumą daryti 
pe tiesioginės pašalpos ir

“darbo pašalpos”. Bet kaip ten 
nebūtų, svarbu, kad nusprendi
mas pakeistas.

Tymai ir Jų Sulaikymas
Dr. John L. Rice

New Yorko Miesto Sveikatos
- Komisionierius

Tymai yra pavojingesnė ir 
rinįdesnė liga, negu motinos ma- 

Vien tik New Yorko mieste
ji jFra priežastimi daugiaus mir
čių 
kystes ligų į krūvą sudėt 
neturim jokio “vaccine/

no.

LRKSA Sukaktis
Vakar, lapkričio mėn. 22 d., sukako 

lygiai 50 metų nuo įsikūrimo LRKSA. 
Šeštadienio “Laisvėje” mes rašėme apie 
SLA,. kuris taipgi įsikūrė tą pačią dieną. 
Abu Susivienijimai, mat, švenčia tą pa
čią dieną savo auksinį jubilėjų, kadangi 
abu kadaise buvo ta pati organizacija.

Originalio Susivienijimo skaldytojai 
buvo klerikalai-kunigai. Jie terorizavo 
narius, kurie ne taip, kaip jie, manė, ku
rie atsisakė eiti išpažinties, bei neprita
rė kunigų politikai.

Šeštadienio laidoj mes nurodėme, jog 
SLA per tuos 50 metų savo gyvavimo 
nesuvaidino tos rolės, kurią būtų suvai
dinęs, jei jos priešakyj būtų stovėję tole
rantingi žmonės, kuriems būtų rūpėję or- 

įganizacijos interesai. Jei Gegužis ir Ko. 
nebūtų sekęs tos politikos, kurią sekė anų 
laikų kunigija, tai SLA būtų šiandien 
kitokia organizacija.

. Bet jeigu SLA negalėjo išaugti į didelę 
organizaciją, tai LRKSA dar mažiau. 
Po 50 metų gyvavimo, LRKSA šiandien 
teturi apie 12,000 narių ir su gan pakri
kusia tvarka. Reikia atsiminti, kad per 
tuos 50 metų LRKSA nebegalėjo įsiregis
truoti net Mass, valstijoj.

Gi LRKSA turėjo progų augti. Visų- 
pimiausiaį, kada abu Susivienijimai ski
lo, 1901, iždas pasiliko kuniginio susivie
nijimo kasoj. Daugiau: per tą visą lai
ką kunigija palaikė parapijas, palaikė 
daug' žmonių savo įtakoj; bet į organi
zaciją daug jų įtraukti nebepajėgė.

Kodėl? Aišku, vyriausia priežastis ta-

Apie Lietuvių Kolonizavimą 
Argentinoj

“Rytojuj” telpa E. Tumėno straipsnis, 
rišąs t. v. lietuvių kolonizacijos (kuria 
smarkiai susirūpino tūli “šviesuoliai”) 
klausimą. Be kitko, jis pastebi:

Dar nesenai mūsų kolonija persirgo ta 
karštlige, kurią “sukūrė” Daukantas, ap
važiavęs Argentinos teritoriją “kolonijos” 
reikalu. Dabar vėl išnaujo viskas gimdo
ma, planuojama. Tik gaila, kad nedaroma.

Mano nuomone, sukurti lietuvišką ko
loniją Argentijoj, gražus ir naudingas tik
slas, bet reikia apsižiūrėti ar yra tam są
lygos ir, ar nuo ten, iš kur reikia tas pra
dedama ugdyti. Nekalbant apie smulkme
nišką kolonizacijos įgyvendinimą, reikia 
skaitytis su pačiu fundamentaliu klausi
mu. Kas duos to darbo pradžiai lėšas ir 
privilegijas? Kiti mano, kad susirašys keli 
desėtkai ūkininkų ir jau kolonija. Bet 
kaip ir nuo ko pradėti džiunglių laukuose? 
Kuom jas rauti ir ką valgyti, kol jas iš- 

/ rausim? Apie tai nieks nesirūpina. Arba 
kiti mano, kad kolonizuotis važiuos tik 
tie, kurie turi tam tikrą sumą pinigų. Kaip 
vieni, taip ir kiti kolonijos steigime atsi
durs vienodoj padėtyj, būtent: reikės daug 
dirbti ir mažai valgyti, nes kokios nebūt 
rūšies nauja kolonija — ūkis, o ypač šiais 
laikais, nedavė ir neduos tiek daug vai
siaus, kad juo būt galima verstis. O antra, 
reik turėt omenyj, kad veik visi ūkio ga
miniai yra monopolizuoti, stambių kapi
talistų rankose, ko pavyzdžiui turim vin- 
uoges, kukurūzus, vatą ir kt., delei ko ma’- 
tom einančias milžiniškas kovas, prieš že
mas jų, kainas, kurias kapitalistai nustato 
sulyg savo skonio. Tokiu būdu, kad au
gindamas, pjaudamas dirbsi tiek, kiek nie- 
kuy kitur, o naudos iš to nebus ir to “ro
jaus,” to “užtikrinto” pragyveninlo, kurį 
“kolonijos steigėjai” perša, tur būt nesu
lauksi. Vėliaus man daTlg apeina, būtent, 
kad kolonijų steigėjai piršdami tą gerovę

negu nuo visų kitų kūdi- 
' . kl.es 

kuris 
visados apsaugotų nuo ty- 
bet Dies tik galime prašu-

Šiemet sukako 25 metai 
kaip leidžiama “Laisvė.” Vi
si šie metai yra “Laisvės” 
Sidabrinio Jubilėjaus minė
jimo metai. Esame išleidę 
specialius certifikatus su at
vaizdais šešių žymiausių pa
saulio revoliucijos vadų. 
Tais cėrtifikatais atžymima 
“Laisvės” rėmėjai. Kiekvie
nas “Laisvės” rėmėjas pri
valo įsigyti tą certifikatą. 
Jį, gauna visi tie, kurie pa
sveikina “Laisvę” jubilėjaus 
proga ir suteikia piniginę 
dovaną.

Per du mėnesiu laiko apie 
Certifikatus nieko- nesakė
me, nes reikėjo aukų prezi
dentinių rinkimų kampani
jai ir Ispanijos liaudies ko
vai su fašizmu. Rinkimai 
jau pasibaigė. Ispanijos 
liaudies kovom labai reikia 
paramos, remkime visi! Bet 
atsiminkime “Laisvės” išlai
kymas dienraščiu irgi yra 
mūsų pačių gyvas reikalas. 
Kurie dar neturite “Lais
vės” Sidabrinio Jubilėjaus 
Certifikato įsigykite tuojau. 
Paskutiniu laiku Certifika-

tus įsigijo:
Marie Frank, Wanamie, 

Pa., $2.00; Telda V. King, 
San Francisco, Calif., $2.00; 
Ignas Urbonas, Brooklyn, 
$1.50. Po $1, Stankevičius, 
Brooklyn, N. Y.; Karol Ben
der, Brooklyn, N. Y.; Gra
silda Paršonienė, Brooklyn, 
N.Y., ir S. Bijavičia, Arnold, 
Pa.

Jiems visiems Certifika- 
tai yra pasiųsti. Anksčiau 
vardų neskelbėme, nes laike 
rinkimu “Laisvės” naudai 
dovanų nenorėjom prašyti, 
kad nepakenkus rinkimų 
kampanijai, rinkimam pra
ėjus rūpinkimės savo dien
raščiu.

Širdingai dėkavojame 
draugams, kurių vardai 
augščiau pažymėti (kai ku
rie su gan stambiom au
kom) ir prašome kitų drau
gų juos pasekti.

Norime priminti, jog 
“Laisvės” Sidabrinio Jubilė- 
jaus metai jau baigiasi, tai 
draugučiai, p a s i s tengkite 
įsigyti “Laisvės” rėmėjo 
garbės ženklą prieš 1937 m.

P. Buknys.
MASKVOS DARBININKAI SVEIKINA ISPANIJOS KARŽYGIUS

“Mes esame su jumis, karžygiški Ispani jos darbininkai,” šaukė Sov. Sąj. darbi
ninkai. Čia atvaizduojama dalis 120,00 0 maskviečių, kurie demonstravo Raudo
noj Aikštėj ir sveikino Ispanijos darbininkų priešfašistinę kovą. Sovietu darbi
ninkai ne tik žodžiais juos sveikina—tapo pasiųsta daugelis laivų Ispanijon, pri
krauti maistu ir drabužiais iaudies vald žios rėmėjams.

Fersergėja Augščiausio
Teismo Storžievius

■bando įtikinti visus, kad mums lietuviams 
neturi rūpėti visuomeniniai reikalai, šalies 
politinė b e i ekonominė padėtis, sako— 
mes esam ūkininkai, ateiviai, nepažįstam 
vietinių sąlygų ir nesirūpinkim politika, o 
tik žiūrėkim, kad kruvinu pra <aitu už
dirbtume sau duoną ir užsitikrintume savo 
rytojų.—Gražūs posakiai, tik g
tie ponai, kurie tą visą perša; nenor kru
vinu prakaitu sau duonos užsidirbti, o tik 
kitiems tą siūlo. '

Mums ateiviams turi rūpėti vietinė ša
lies padėtis, net daugiau negu vietiniams,

aila, kad

llllg
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todėl, kad nuo šalies politinės ir ekonomi
nės santvarkos priklauso mūsų gyvenimas 
ir mūs ateitis.
Straipsnio autorius baigia pareiškimu: 

Tik tuomet mumą bus privilegijoš ir są
lygos steigtis kdloni 
lizmo monopolio ah 
darbo žmogaus rankų.

Mes visuomet laikėmės tos nuomonės, 
kad iš tos kolonizacijos pasinaudos tik 
keli žmonės, mok 
žarstyti.

U

i j as, kai nebus kapita- 
.t visuomenės turtu ir v

ą kito nagais žarijas

TAMPA, Florida. — Vy
resnysis karininkas G. L. 
Berry, spaustuvių presma- 
nų unijos vadas ir preziden
to Roosevelto “santikių de
rintojas pramonėj,” padarė 
storą pasargą Jungtinių 
Valstijų Augščiausiam Tei
smui. Savo kalboj lapkr. 18 
d. suvažiavime Amerikos 
Darbo Federacijos Berry 
įspėjo Augščiausią Teismą, 
kad jis turi “permainyti sa
vo filosofiją” ir liautis nai
kinęs darbo žmonėms nau
dingesnius įstatymus, ku
riuos išleidžia kongresas. 
Jis kreipė šio teismo dėme
sį į milžinišką daugumą Ro
ose vėl to gautų balsų prezi
dentiniuose rinkimuose, ir 
sakė, kad tie balsai pasmer
kia Augščiausio Teismo at- 
žagareivišką politiką.

Pasikalbėjime su laikraš
čių reporteriais paskui Ber
ry nurodė, kad suvaldymui 
Augščiausio Teismo galėsią 
būt padaryti tokie žings
niai: šalies konstitucijos pa
taisymas, konstitucinis su
važiavimas ar kongreso nu
tarimas, aprėžias to teismo 
sauvališkumą.
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KORESPONDENTU BALSAI
Per Kantrumą Prie Tobulumo

“dikta- 
a pro- 
kores- 
jų r ei
tai ne-

Pastaruoju laiku “Laisvėje” 
pusiau lūpų pradedama kalbė
ti apie “incidentą” tarpe re
daktoriaus ir korespondentų. 
Dalykas, matote, yra tame, 
kad redaktoriaus mikli plunk
sna išbraižo kai kuriuos nerei
kalingus žodžius, tuščius saki
nius, nesveikas mintis. O jeigu 
sykiais redaktorius randa kai 
kurio korespondento ar ben
dradarbio taip “sunkiai” įra
šytą kai ką, kad jo plunksna 
“neįveikia” iškasavoti, tai, 
“magaryčioms,” prie tokio raš
to prikabina “viviską”-uode- 
gą-prierašą.

Tokia redaktoriau’ 
tūra,” natural’ i 
testą iš “neklaidingų” 
pondentų. Matote, čia 
kalai “paliesti” ir kaip
protestuoti jiems? Bet, tuo pa
čiu sykiu, redaktorius mano, 
kad jis peršvelniai dar tesi- 
švaisto su savo plunksna ir at
eityje mano neteksiąs kantry
bės ir dar griežčiau elgsis pra- 
vedime savo “cenzūros.” Čia, 
matote, įvyksta “didelis tryni
masis” ir abiem pusėm “sun
ku.” Bet, kiek jau matosi, re
daktorius turi užtarėjų, “strei
klaužių.”

Nors ir aš jaučiuosi šioks- 
toks korespondentas ir nors ir 
mano reikalus taip lygiai re
daktoriaus “cenzūra” paliečia, 
kaip ir kitų koresp., bet šia
me atvejyje stoju redaktoriaus 
pusėn su drg. Jaunas Senis 
(“L.” No. 252) ir drg. A. M. 
B. (“L.” No. 264. žiūrėkite: 
“Skaitytojų Balsai”).

Mes, korespondentai, imda
miesi rašyti bile koresponden
ciją ar šiaip straipsnį, kurie 
jaučiamės galį, pirmiausiai tu
rime imti du labai svarbius ir 
plačius dalykus: kokiai spau
dai rašome ir kokie rašytojai 
esame. Jeigu rašytumėm ka
talikų spaudai, tai užtenka ži
nojimo, kaip išgarbinti pra- 
baščių, nes katalikų veikimas 
prasideda ir baigiasi tik “dva
sios vado” ribose ir jų spauda 
tiek iš koresp. tereikalauja 
ir tiek tetalpina. Kas kita dar
bininkų spaudos koresponden
tams. Juk visi žinome, kad 
mūsų, spauda yra liaudies ap
tarnautoju dvasiniu penu. • O 
čia juk darbas beribiai platus, 
kuriame yra visi gyvenimo įvy
kiai apkalbami. Kad tokį didį 
darbą tinkamai atlikti, reikia 
tam tikros sistemos, tam tik
ros linijos. Mūsų laikraščiai ją 
turi. O ta sistema-linija yra iš
dirbta per Komunistų Interna
cionalą. Mūsų laikraščiai jos 
prisilaiko ir sykiu mus, ko
respondentus, prilaiko, kad 
neiškryptumėm. Mūsų redak
toriai, stropiai sekdami šią li
niją, reikia didžiuotis, padarė 
mūsų darbininkišką spaudą ne 
tik uoliausia lis es gyveni
mo reiškėją ir užtarėja, bet ir 
švariausia spauda ant svieto 
(to tik neįmato adv. Bordens 
ir visi fašistai).

Tai vienas dalykas, kuris 
reikalauja mūsų įsidėti į gal
vą. Kitas tai tas, kad mes esą- 1 
me darbininkai ir kaipo tokie 
mažo mokslo. Kaipo maža- 
moksliam£ mums visada yra 
nepatogumų su rašyba ir min
tijimu. čia tik spėjam, kiek 
jau begalim, sukuopti mintis, 
paimam plunksną ir susiduria
me su rašyba. Bemąstant, 
kaip čia pagerinti savo raštą, 
aiškesniu ir su mažiau klaidų, 
kaip štai, brūkšt, mintys iš
slysta. Ir taip priešprišiais 
kankina mumis. z

Prie tokių mūsų mokslumo

šią beribę plotmę mūsų dar
buotės,-retas iš mūsų tegali bū
ti laimingu, kad matyti savo 
raštus išėjusius per redakto
riaus “čysčių”, neapsvilusiais 
arba, kad neišsivilktų uodegą- 
prierašą, kaip kada.

Tiesa, mums koresponden
tams, prisieina daug kantru
mo ir pasirįžimo aukauti. Bet 
tik tuomi tegalima laimėti, 
mes ir redaktoriai kooperuo
dami. Juk tą patį aukuoja ir 
redaktoriai. O tas mūs ir jų 
ąukavimasis mierija vienam 
tikslui: kad teisingai ir lygsva
roje tarnauti liaudžiai ir dar
bininkų klasei. Tame darbe 
mūs redaktoriai turi turėti pir
menybę, nes jie tam darbui 
kvalifikuoti.

Pagalvokime, kas liktų iš 
mūsų laikraščių, jeigu redak
toriai, be atodairos, užkimštų 
juos tokiais raštais, kaip kad 
mes parašome? Vietoje teisin
go ir tyraus žinyno, liktų, 
anot “Keleivio” išsitarimo, tik 
jovalas. Mes patys jovalo ne- 
pakęstumėme. Vietoje rugoti 
redaktoriams už “sauvalumą”

mažiukę korespon d-e n ei ją, 
kad “Laisvė” įdėtų į savo 
špaltas, nepamenu dienos, bet 
žinau, kad ne vėliau kaip 9 
dieną šio mėnesio. Turinys bu
vo ve kokis: L.D.P. Kliubas 
rengia teatrą “Ant Bedugnės 
Krašto”. Aktoriai užprašyti iš 
Brooklyno. Liaudies Teatro 
Grupė. Ir priminiau kokiuo 
tikslu teatras rengiamas, nes 
nuo kliubo susitvėrimo sueina 
20 metų. Prašiau, kad kitos 
organizacijos nerengtų, o da
lyvautų mūsų parengime. Bet 
“Laisvės” štabas, nežinau ko
dėl, nenori talpinti. Bet jeigu 
ir patalpins, tai jau bus per 
vėlu.

Taigi, tokiam atsitikime, 
skriaudžiate kitas organizaci
jas ir aš gaunu 
draugų, 
siu, 
jūs 
lių.

velnių nuo 
Bet aš kitos nerašy

tai bus jūsų kaltė, jeigu 
mums padarysite nuosto-

‘ Su pagarba, J. Wizbor.
Nuo Red. Labai gaila, kad 

mes, draugai, verčiau turėki- draugas gaunate velnių. Da
me kantrybę, mokykimės iš lykas tame: 
redaktorių, mokykimės 
bos iš gramatikos ir iš 
gelio šaltinių. Tik tuomi 
lėsime, o ne niurnėjimu.

Požeminis.

rasy- 
dau- 

tobu-

Pabarimas Redakcijai
Lapkričio 17 d., 1396 

Gerb. “Laisvės” Redakcija!
Aš biskį jus pabarsiu, bet 

nesupykite ant manęs, ve ko
kiam reikale. Aš pasiunčiau

: turėjome labai 
! skubių korespondencijų, o jū
sų parengimas įvyks tiktai 
gruodžio 6 d., tuo būdu mums 
atrodė, kad nėra jau taip sku
bus reikalas. Todėl užsivilko 
kelias dienas. Bet jau tilpo 
lapkričio 18 d. Atleisite. Pa
tariame ateityje tokiais reika
lais rašyti tiktai pranešimą, 
tai daug greičiau tilps. Kores
pondencijos kariais turi pa
laukti savo kaleinos. Nenorime 
kitus korespondentus užpyk
dyti taipgi.

ALDLD REIKALAI
Bėgamu Reikalu

Well, rudeninis veikimas 
susikraustė į svetaines. Ki
tas mėnuo—pabaiga šių me
tų ir jau sausis mėnuo ir 
naujas metas. Visada AL
DLD vajai įvykdavo pra
džioje metų, tai yra sausio 
mėnesį, bet šis vajus prasi
dės su pradžia vasario mė
nesio ir tęsis iki pirmos die- 
gegužės. Kodėl taip? At
sakymas štai kame. Sausis 
mėnuo visada būna žiaurus 
žiemos mėnuo, šalčiausias, 
sniego daug, ir nėra paran
ku mūsų kuopų darbuoto
jams susisiekti su savo ko
lonijos lietuviais; prakalbos 
nebūna tokios sėkmingos, 
kokios turėtų būti. Vasario 
mėnesis gi jau būna biskį 
mandagesnis,' susisiekimas 
parankesnis, kovo mėnesis 
ir balandžio patsai geriau
sias aplankyti lietuvių 
kužes su literatūra ir 
binti prisirašymui 
ALDLD.

Konferencijos

Prakalbos
ap- 
kad

Kalbėtojus rūpintis 
kuo anksčiausiai,

A. P. L A. REIKALAI
Pirmo Apskričio Veikla.
Pirmo apskričio veikiantysis 

komitetas turėjo iš eilės tre
čią posėdį, kuriame, tarp kit
ko, buvo apkalbėta APLA va
jaus eiga. Pasirodė, kad šia
me vajuje labai mažai kuopų 
dalyvauja — ar tai del prezi
dentinių rinkimų, ar tai del ar
timos ir labai laukiamos vie
nybės su LDS, kaip kad neku- 
kurie mūsų draugai pareiškė, 
girdi, pakalbinus žmones pri
sirašyti, gauni atsakymą, kad 
prisirašys tada, kada abi or
ganizacijos susivienys. Gal iš 
dalies ir taip, bet vienybės 
klausimas neturėtų būti sker
sai kelią prisirašymui prie 
APLA. Juk nieko nelėšuos ei
nant į vienybę.

Todėl mes raginame, APLA 
kuopas ir veikėjus imtis smar
kesnio darbo gavime naujų 
narių į APLA. Tai kuopai, 
kuri gaus daugiausia narių, 
apskričio komitetas skiria 
“surpraise” dovanėlę. •

APLA centro sekretorius iš
siuntinėjo visoms kuopoms 
nominacijų blankas. Nariai no
minuoja ir išrenka į centro ko
mitetą narius, o vėliaus sekan
tis seimas juos užgiria. Bet to
liau nuo centro gyvenanti na
riai labai mažai težino apie 
narių į Centro Komitetą kom- 
petentiškumą. Mūsų organi
zacija susideda iš 99 nuoš. 
sunkaus darbo žmonių, todėl 
tie nariai tėmija, kad Centro 
Komitetas būtų lOČ nuoš. 
darbininkais bei išlikimas 
dustrinei unijai.

Bet ar taip yra ? Spalių
d. APLA centro komiteto po
sėdyje buvo skaitomas laiškas 
užgyrimo fraternalių organi
zacijų konferencijos, kuri įvy
ko spalių 25 d. Pittsburghe. 
Laiške buvo kviečiamas APLA 
centro komitetas prisiųsti at
stovą nuo mūsų draugijos. ,Ro- 

1 dosi, kad labai būtų naudinga 
dalyvauti tokioj svarbioje kon
ferencijoj, o dar daugiau mū
sų patiems draugijos nariams. 
Bet kaip tik laišką perskaitė, 
tai pirmininkas J. Gataveckas 
pareiškė, kad šis laiškas yra 
pavojingas mūsų organizaci
jai. Keli komiteto nariai rei
kalauja leisti balsuoti, bet pir
mininkas atsisako leisti balsa
vimui ir pasistojęs išmaršuoja 
laukan nebaigęs susirinkimo.

šitoks pirmininko Gatavec- 
ko pasielgimas yra nesiskaity
mas su konstitucija ir pasitar- 
navimas plieno baronams. To
dėl dabartinėse nominacijose

su 
in-

18

ba- 
kal- 
prie

ALDLD apskričių konfe
rencijos įvyksta gruodžio ir 
sausio mėnesiais. Aiškus 
dalykas, kad ALDLD centro 
sekretorius pasiųs visus pla
nus apskričių konferencijom 
reikale vajaus. ALDLD 

| Centras skiria tam tikras 
dovanas vajininkams už ga
vimą tam tikro skaičiaus 
narių. Gi apskričių konfe
rencijos neturi pavesti visą 
vajaus darbą apskričių ko
mitetam, bet galutinai pri
dėti prie Ceptro plano da- 
pildymus, jeigu koki bus. 
Apskričių konferencijos tu
ri būt vadai savo ribose ir 
žiūrėti, kad vajaus darbas 
eitų pirmyn ir apskričio ri
bose skirta kvota būtų išpil- T 1 1 • • •
skričių komitetai nesutiktų 
imti atsakomybes vedime 
agitacijos savo' ribose laike 
vajaus, tai išrinkti komisiją 
iš sumaniausių draugų-gių 
vedimui vajaus darbo savo 
ribose.

ir sekamuose balsavimuose į 
A'PLA centro 
čio komitetasI
draugus:

Pirmininko

komitetą apskri- 
numato sekamus

vietai Antanas 
Šyiežiauskas, 18 kuopos narys, 
Wilmerding, Pa. Jis yra rim
tės žmogus, visuomet dirbąs 
Sųnų Draugijos komitete ir 
per A. Š. pasidarbavimą SLD 
tapo suvienyta su APLA. švie- 
ž auskas yra nepartinis, bet 
visuomet, remia iškeltus dar-

bininkiškus klausimus.
Vice-pirmininko vietai K. 

Stašinskas.
Sekretoriaus vietai J. Gasiu- 

nas.
Kasieriaus vietai J. Yesada- 

vičius.
Iždo globėjai: D. Lekavi

čius, A. Žvirblis, J. Mažeika.
Šiuos draugus išrinkus 1937 

:n. į APLA. centro komitetą, 
oūtų daug sklandžiau ir vie
nybę įvykinti su LDS.

APLA 1-mo Apsk. Komite
tas:

Org. Geo. Urbonas,
Sekr. K. Levine.

NOTARV 
PUBUCTel. St*tK 2-078S

Night Tel. Juniper 5-4912

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJ AS

Patarnauju visiems be skirtu* 
m o. Parsdindau 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.

KNYGOS—JŪSŲ APŠVIETA!
Dabar Galite Gauti Pigiausiai ir Geriausias Knygas!

Naudokitės šia proga! Pirkite sau ir savo pažįstamiems! Skaitykite, o už tai 
patys sau būsite dėkingi! Didžiausių pasaulio mokslo žmonių protas—knygose!

Didžiausia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugija Skelbia Nupigintą 
Knygų Išpardavimą, štai Surašąs Mūsų Knygų.

Išanksto kiekvienas 
skritys turi rūpintis, 
apskričio ribose kiekvienoj 
kolonijoj įvyktų prakalbos. 
Prakalbų tema būtų geriau
sia Ispanijos įvykiai, Lietu
vos demokratijos klausimu 
ir kartu surišta su ALDLD 
agitacija už naujų narių ga
vimą, 
gauti
kreiptis prie Centro sekre
toriaus ar patys tiesiai į 
kalbėtoją, kokis jum geriau
siai patinka. Draugai, anks
tyvas prisirengimas visada 
atneša geresnes pasekmes, 
našesnį darbą ir tuomi visi 
būna patenkinti.

Dabar
f

Centro Sekretorius prane
šė. kad gauti nauji nariai 
laike “Laisvės” vajaus, skai
tysis nauji nariai agitacijos 
mėnesiu vajui ir ju mokes- 
tvs skaitvsis už 1937 metus. 
Kiek tokiu nauju narių gau
ta laike “Laisvės” vajaus, 
nežinau, kadangi rekordų 
neturiu, bet ju yra gauta ir 
“Laisvės” vaiininkai neturi 
pamiršti ALDLD. kaip AL
DLD vajininkai laike orga
nizacijos vajaus nepamirš 
“Laisvės.”

Mokestys
Teko paklausti Centro se

kretoriaus. kaip nariai mo- 
kasi į ALDLD. Atsakymas 
tokis: dalvkai pusėtinai ne
derėjo. Per rudsėii. spalį ir 
lapkritį narių duoklės plau
kia į.centrą. Bet tuo na
ciu tarpu dar esą narių, ku
rie ko tai laukia, nėra mo
kėję už šiuos metus. Tai 
nėra geru dalvku, ir jie turi 
būti taisomi. Mokestis kiek
vienas narvs turi užsimokė-

tis pilnateisiu nariu organi 
zacijoj.

A. Matulis,
ALDLD CK Pirmininkas.

Gaukite "‘Laisvei” Naujų 
Skaitytoju

Hartford, Conn

Mums teko dalyvauti “Lais
vės” didžiuliam koncerte, ku
ris įvyko Brooklyne lapkričio 
8 d. Mums buvo proga pasi
matyti su savo senais draugais 
ir draugėmis, su kuriais mes' 
kadaise sykiu veikėme Hart
forde, bet ne su visais. Užklau
siu, o kur kiti draugai, gal 
serga, gal yra mirę, gal išsi
kraustė iš Brooklyno? Gaunu 
atsakymą, jog jie nėra mirę, 
tik vieni pavirto gyvais nabaš- 
ninkais, o kiti pradėjo veikti 
patys prieš save. Girdi, o viską 
tą daro ypatiškumai. Man ro
dosi, kad tie draugai turėtų 
mesti šalin ypatiškumus ir vei
kti bendrai, kaip pirmiau vei
kėte. Mes visi esame darbinin
kai ir mūsų visų tas pats tik
slas : laimėti kovą prieš karą 
ir fašizmą.

* * *
Trumpas laikas atgal va

žiuodama su vaikinu automo
biliu j e jauna lietuvaite, Mary

sirito nuo tilto ir tapo mirtinai 
sužeista. Mirė už dviejų va
landų nuvešta ligoninėn. Pa
tartina jaunom merginom sau
gotis pasivažinėjimų su neat
sargiais draiveriais.

(Pabaiga 5-tam pusi.)

ISTORIJA IR MOKSLAS
Mes turime žinoti ne tik tai, kas yra, bet ir tai, 
kas buvo, žinoti praeitį, kad suprasti ateitį! 
ISTORIJA SOCIALIZMO JUNGTINĖSE VALS

TIJOSE—parašė M. Hillquit. Knygoj rasite 
Amerikos darbo žmonių istoriją. Ji turi 450 
puslapių. Jos kaina buvo $1.50, o dabar 50c.

VAKARŲ EUROPOS LITERATŪROS ISTORI
JA—parašė M. Freče. Vi 
knygų apie kultūrą. 296 p 
vo $1.50, o dabar 50 centų.

ISTORIJA KLASIŲ KOVOS 
rašė A. Bimba. Knygoj Ta 
riją ir aprašymą apie darbo žmonių gyveni
mą nuo Amerikos atradimo. Kada atsirado 
negrai? Kodėl buvo Amerikos Revoliucija? 
Ir daugelį kitų dalykų 
turi 608 puslapius. Jos kaina buvo $2.25, o 
dabar tik 50 centų.

RUSIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORIJA 
—parašė V. Knorinas. Istorija Rusijos revo
liucijos, piliečių karo, Pėnkių Metų Plano. 
Istorija iki šių dienų. Knįrga turi 440 pusla
pių. Ją aplaikėme iš Sovietų Sąjungos. Kai
na $1.00. * I

RUSIJOS ISTORIJA—parašė M. Pokrovski. 
Viena iš geriausių istorijų apie praeitį. 
Knyga turi 320 puslapių. Kaina buvo $1.75, o 
dabar 50 centų.

AMERIKOS DARBININKĖ-^parašė A. Bimba. 
Istorija Amerikos darbipinkių gyvenimo ir 
kovų. Knygoj yra 220 poslapių. Jos kaina 
buvo $1.25, o dabar tik 30 centų.

LENINAS JO GYVENIMAS
rašė E. M. Jaroslavski. Geriausia knyga apie 
Lenino mokslą. Tikra istoriia. Turi 432 
puslapių. Jos kaina buve

PASAULIO STEBUKLAI—barašė Dr.
Kaškiaučius. Viena iš geriausių mokslo knv- 
gu. Ji turi 416 puslapių, 
dabar 50 centų.

CARO KALĖJIMUOSE—parąšė Vibcas Kapsu
kas. Tai geriausias aprašvmas 1905 metų 
revoliucijos ir kalėjimų padėties. Šia knyga 
išleido rusų, ukrainu ir 1Ti 
turi 320 puslapių. Kaina 
50 centų.

VOKIETIJOS SOČIA L-DEM. 
rašė Luksenburg ir keli k 
turi 280 puslapių. Kaina puvo $1.25, o dabar 
25 centai.

PILIEČIŲ KARAS FRA N 
Marksas. Knyga turi 360

ma iš svarbiausių 
uslapiai, kaina bu-

AMERIKOJ—pa
kitę Amerikos isto-

sužinosite. Knyga

IR DARBAI—pa-

$2.00, dabar 50c.
J. J.

Kaina buvo $2.00,

kitose kalbose. Ji 
buvo $1.75, dabar

ŽLUGIMAS—pa- 
iti autoriai. Knyga

T JO J—parašė K.
. __ .. w puslapių. Jos kai

na buvo $2.00. dabar 50 čentų.
KAROLIO MARKSO TEORIJOS .SISTEMA— 

parašė L. Boudin. Knyga turi 336 pus. Kai
na buvo $1.50, o dabar 50 centų.

ISTORINIS MATERIA LIZMAS—parašė H. Gor- 
ter. 192 puslapiai. Kaina buvo $1.50, o dabar 
25 centai.

KOMUNIZMO A-B-C—parašė N. Bucharinas. 
Knvga turi 206 puslapių. Kaina buvo $1.25, 
o dabar 50 centų.

POLITINĖS EKONOMIJOS PAMATAI—parašė 
F. Vaišnora. Knyga turij 256 puslp. Kaina 
buvo $1.25, o dabar 25 centai.

Visos Šios virš suminėtos Įenkios knygos riša 
marksizmo klausimus. Norite žinoti, kodėl yra 
bedarbės, kriziai, iš kur kapitalistai gauna pel
nus, kaip jie išnaudoja darbininkufc, kas reikia 
mums daryti ir daugelį kitų klausimų,—tai skai

dykite jas.
ARGENTINA IR TEN GYV|. LIETUVIAI—pa

rašė M. Rasoda-Mizara. Knyga turi 192 pus
lapių. Jos kaina buvo 75 centai, o dabar 
25 centai.

SOVIETŲ SĄJUNGA—parašė R. Mizara. Knyga 
turi 286 puslapių. Jos kaina buvo $1.00, da
bar tik 50 centų.

APIE SOVIETUS IR REV0LIUCIJA LIETU
VOJ—parašė Vincas Kapsukas. Knyga turi 
240 puslapių. Jos kaina' buvo $1.00, dabar 
50 centų. Į

GAMTA IR ŽMONĖS—parašė M. Iljin. Knyga 
tik iš spaudos. Ji turi 
iš geriausiu.ir žingeidžikusiu mokslo knygų. 
Kas gi nežino, kaip svarbu žinoti apie gam
tą? Jos kaina yra $1.50,1 bet šio išpardavimo 
metu tik $1.00.

314 puslapių. Viena

Mūsų knygos j gerai padarytos,

APYSAKOS
Turime žingeidžiausių ir geriausių apysakų. 

Skaitykite!
ALIEJUS—parašė U. Sinclair. Viena iš žingei

džiausių apysakų. Turi 800 puslapių. Jos 
kaina buvo $2.50, dabar $1.00.

SPALIS IR KITOS APYSAKOS—parašė Ja
kovlev. Knygoj yra 288 puslapių. Rusijos 
revoliucijos istorija. Jos kaina buvo $1.00, 
dabar 50 centų.

POVILAS JURKA — parašė Rasoda—Mizara. 
Viena geriausių apysakų iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Knyga turi 318 puslapių. Jos 
kaina buvo $1.50, dabar 75 centų.

KARAS LIETUVOJ—parašė M. Gromov. Kny- • 
ga aprašo rusų-vokiečių karą. Viena iš įdo
miausių apysakų. Knyga turi 224 puslapius. 
Kaina buvo 75 centai, o dabar 25 centai.

UGNYJE—paraše H. Barbusse. Knygoje apra
šomas pereitas karas. Viena iš geriausių 
apysakų. Ji turi 432 puslapius. Kaina buvo 
$1.75, dabar 75 centai.

VOKIEČIO KAREIVIO KARO ATSIMINIMAI 
—Aprašomas Vokietijos užpuolimas ant Bel
gijos ir Francijos 1914 metais. Baisūs karo 
lauko vaizdai. Knygoje yra 178 puslapiai. 
Dabar kaina -tilt'25 centai.

SENO VINCO RAŠTAI—telpa kelios apysakos. 
Knyga turi 446 puslapių. Jos kaina buvo 
$2.00, o dabar tik 50 centų.

SVIEKATOS REIKALAI
DARBININKO SVEIKATA—parašė Dr. J. J. 

Kaškiaučius. Knyga turi 628 pusi. Viena 
iš geriausių knygų kaip užlaikyti sveikatą, 
kaip nuo ligų apsisaugoti, 
vienam yra brangiau sis daiktas, 
kaina buvo $3.00' dabar $1.00. (ALDLD 
nariams 25 centai). ♦

PIRMOJI PAGELBA—parašė Dr. J. J. Kaskiau- 
čius. Knvga turi 128 nuslapių. Ji aprašo 
apie 100 ligų. Yra paduota receptai kain 
suteikti pirmą pagelbą. Kaina buvo $1.00, 
dabai* 50 centų.

KNYGOS
Pasaulyj yra daug 
į dievus, o kiti ne. 
lyje tikėjimų? Kam jie tarnauja?

šias knygas:
RELIGIJA—parašė S. Matulaitis.

250 puslapiu. Sužinosite iš kur 
sokios Šventės, kain relig'ia keitėsi. Kny
gos kaina 'buvo $1.50, o dabar 50 centų.

KOMUNIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ—parašė 
vyskupas Brown. Skaitykite ką jis rašo 
anie religiją. Knvga turi 224 puslapius. 
Jos kaina buvo $1.25. d’bar 25 centai.

Turime ir brošiūrą “Krikščionybė” religijos 
klausimu.

BROŠIŪROS APIE KARĄ
NAUJAS KARAS—narašė V. Andriulis. Bro

šiūra 28 nuslapių. Labai naudinga. Jos 
kaina tik 5 centai.

NAUJO KARO GAISRAS—narašė D. M. šolom* 
skas. Brošiūra 64 puslapių. Reikalinga kiek
viena™. Kaina 20 centu.

KOVA PRIEŠ KARĄ IR FAŠIZMĄ—prakalba 
d. Ercoli Komunishi Inter. Kongrese. Kny
gelė 98 nušlamu. Būtinai reikalinga kiekvie
nam. Kaina 25 centai.

ĮVAIRIOS
BEŠVINTANTIS RYTAS—parašė St. Jasilionis., 

Knyga tik iš spaudos. Geriausios eilės ga
biausio mūsų poeto Bolio Sūnaus-Jasilionio. 

Knyga turi 288 puslapių, o kaina tik 50 centų.
Mes turime vaikams vadovėli “Jaunimo švy

turėlis”, eilių—“Janionio Raštai”, “švyturys”. 
Mes turime brošiūrų—“Lietuvos Poniutes ir 
Darbininkės”, “Moters Kovotojos Del Komuniz
mo”. “Kaltinimo Kalba”—prieš teroristus Sovie
tų Sąjungoj, “Darbininkė ir Bedarbė”, “Komun
izmo Pagrindai,” “Lenino Raštai.” Pas mus yra 
“ŠVIESOS” komplektai už 1934. 1935 Jr 1936 
metus. Mes turime “DARBININKIŲ BALSO” . 
komplektus už 1917-1920 metus. Pas mus ga
lima gauti daug kitu knygų istorijos, abelno 
mokslo, sveikatos, religijos, kultūros ir kitais 
klausimais.

Sveikata kiek- 
Knvtros

APIE RELIGIJĄ 
religijų.
Kodėl tai yra?

Vieni žmones tiki
Kiek pasau- 

Skaitykite

Knyga turi 
atsirado vi-

gražiai apdarytos! Didžiausis ir pi- 
giausis knygų pasirinkimas yra ALDLD centre! Su užsakymais siųskite 
ir pinigus! Perkautiems kartu'virš $3.00 vertės duosime 25 nuoš. nuo-
laido! Persiuntimą mes apmokame! Vis 
ALDLD Cl£ sekretorių sekamu antrašu

pas
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BOSTONO ŽINIOS
- VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS 

Gerdauskas ir J. Kuznevičia 
26 centus. Ačiū už aukas. Pi
nigai, kaip nutarta ir perduota 
Ispanijos naudai parengime tą 
pačią dieną.

Dar Vienas Puikiai Nusisekęs naujausio atsiekta plaukų da- 
binimo srity. O pasidabyti gra
žiai plaukus — irgi yra me
nas, dailė. Ir tai gal seniausia 
meno šaka. Susivėlusio, aš 
manau, nemylime dabar—ne
mylėjo nei tūkstančiai metų 
tam atgal.

Iš pasakų ir dainų mes ži
nome, kad jau senų senovėje 

~ > lietuvaitės galvą šukavo, gel- 
■ jomis 

gėrėjosi ne tik pati mergelė, 
bet ir bernelis.

Ir tas pats, maždaug, viso
se tautose buvo ir yra.

Taigi dd. Barčiai, kurie 
šioj srityj yra specialistai, la-

Bendras Darbas.
Lapkričio 15 d. sutraukė So. 

Bostono Lietuvių salėje ma
žiausia 600 žmonių. Tą dieną i 
čia buvo bendro draugijų ko
miteto (bendro fronto) ban
ketas.

Pirmiausiai, kol apatinė sa
lė tvarkėsi užkandžiam — 
viršutinėje ėjo gražus progra-:į0„;s"kasetes' pynTir 
mas. Gana gražų įspūdį darė 
havajiečių stygų orkestrą, 
nors šį kartą jiems griežti ne
visai sekėsi. Kas anksčiau yra 
juos girdėjęs, sako, kad griež- 
davę geriau.

>U>VJ UL.VJJ J X cv kjp voicmobtu,

Toliau ėjo dainos. Dainavo bai vietoj šį numerį įdėjo.
Julia Reynardienė ir E. Re p-1 Apart piaukų dailės, čia 
šiene — solo. M. Buzevičienė buvo pademonstruota moterų 
ir M. Zavišienė —- padainavo naujausi išeiginiai drabužiai, 
duetą. Solistėms šį kartą nevi-'j^ buvo tiek daug (tos pačios 
sai gerai sekėsi dainuoti. Pir- j mergelės kelis sykius persi
mąja!, manau, kliudė šaltis. 'rengė), kad ir skaičius sunku 
Antroji dainavo pertyliai. Sa-|rasįb 
koma, jai trūkę drąsos. Bet 
balselis švelnus ir kuomet drg.
Repšienė “įsidrąsins” — turė
sim gerą dainininkę.

Duetas publikai labai pati- tę kūnu—kad kiekviena gali- 
kęs. Artistes iššaukė ir vėl pa
sirodyti. Jodvi labai gerai ar- Hollywoodo “žvaigžde 
tistiškai scenoje moka užsilai
kyti. šitoj srity, ypač Zavišie- • mergos, kurioms 
nė, “bytina” ir ponią Kubilie-Į klubas padidinti, tai 
nę. Dainininkes, aš asmenis-j vietoj kūną suvaržyti, 
kai, pirmu kartu girdėjau pa- su vata iškimšti!
vieniui (t. y. ne chore) dai-Į Ne be reikalo mūsų

i nuojant. Ir mano supratimu šį ]jaį į jas žiūrėjo-ir seilę rijo.

Sakau: mūsų darbininkų tė- 
• vų dukros taip gražiai išau- 
’ gę, skaisčios veidu, lieknios, 
jsimetringos ir gražiai išsivys-

ma rinkti “grožio karaliene,” 
ir tt.

Ką tai giliuoja turtingųjų 
reikia tai 

vienoj 
kitur

berne-

Didžiausis būrys darbinin
kų dirbo iškaitę. Visi stebėjo
si, kad jie tokio pokylio čia 
niekad nematė.

Reikia pastebėti dar štai 
kas: maistas buvo nešamas į 
stalus bendrai, o jau čia sve
čiai galėjo jo pasiimti tiek, 
kiek kuris gali sunaudoti.

Dar vienas dalykas metėsi į 
akis. Čia nesimatė mūsų pro
fesionalų. Ir tai jau trečias 
bendro fronto milžiniškas pa
rengimas, o jie (mūsų inteli
gentija) kur nors kitur “bri
džius” lošia.

Na ir tegul sau lošia. Pažiū
rėsim ar arklys pas šieną—ar 
šienas pas arklį ateis.

Kaip anais kartais, taip ir: nedaro, 
šį sykį, matėsi dr. J. Repšis 
su žmoną, “Kel.” red. St. Mi- 
chelsonas su žmona, bizn. Ge. 
Stukas ir dar vienas kitas iš 
biznierių.

Lauksim daugiau tokių pa
rengimų.

kartą jos dainavo neblogai.
Labai gražų programos nu

merį atliko jauna šokikė — 
Birutė Petkiūtė, iš Peabody. 
Pašoko porą klasiškų (bale
to) šokių ir tas mūsų publikai 
labai patiko. Birutė jau du sy
kių pas mus pasirodė. Bet 
daugumui publikos, kaip šoki
kė, taip ir jos šokiai — buvo 
naujiena. Daugelis yra matęs 
tik polką, valčių ir ameriko- 
hiškus “tiū stepsus.” Įdomu, 
už manęs stovėjo dvi moterys 
ir vis stiepėsi ant galų pirštų, 
kad per kitų galvas geriau pa
matytų šokikę. Viena iš jų Bi
rutę jau mačiusi kažin kur šo
kant, todėl savo draugei v i s | 
aiškino: “Pamatytum! ji be
šokdama ir ant galvos atsisto
ja—aha!”

Galima drąsiai laukti, iš Bi
rutės Petkiūtės ateity turėsi
me meno žvaigždę. Linkim ta
tai pasiekti.

O Styvis tik ir kartojo vis: 
“A a a! Šita graži! O šita dar 
gražesne!”

Apie patį balių perdaug ir 
nerašysiu. Penki stalai ir per 
tris sykius buvo pilni. Valgyt, 
gert ikvaliai. Tik paskutiniams 
pritrūko ir reikėjo pripirkti.

Nekerdiejus.'
Nuo Red. Bankietas įvyko 

sekmadienį, o tik penktadienio 
ryte gavome aprašymą. Drau
gai turėtumėte žinoti, kad 
toks suvėlavimas labai nesvei
kas dienraščiui. Be to, Kores
pondentų Biuras nori, kad 
Bostono žinios eitų penktadie
nio numerin ir barasi, kada 
neįeina, tačiau raštus dažnai 
gauname tiktai ketvirtadienį, 
arba, kaip šį sykį, net penkta
dienį. Jeigu norime, kad Bos
tono žinios tilptų penktadie
nio laidoje, tai raštus turime 
gauti ne vėliau kaip trečiadie
nio ryte. Prašome Koresp. 
Biurą į tai atkreipti savo dė
mesį.

Cleveland© Kronika

I Gražų numerį atliko trys se
serys Kirkliauskiutės, Lillian 
Burbiūtė, Birutė Sabuliūtė ir 
Patricija šuriliūtė. Jos pašoko 
“Suktinį” ir “Noriu Miego.” 
Visos lietuvių tautiniais dra
bužiais.

Tai irgi naujiena mūs publi
kai; ir šis numeris jai patiko. 
Bet recenzento pareiga į da
lyką kritiškiau pažiūrėti.

Šokikių grupę sumokino, ro
dos, p. Kubilienė, pasirodymui 
bendram tautų parengime, 
jvykusiame nepersenai So. Bo
stone atvirame ore.

O kaip tu gali, žmogus, pa
miršti mūsų jaunąjį (13-14 
metų) Walterį Zingas (ar Zi- 
augas?). Jis, brač, kad išsine
šė per patį diržu pasikabinęs 
didelį “armoniką” — tai net 
visi nustebo. Ir sugrajino pui
kiai dvi polkutes ir vieną šiaip 
muzikos šmotą. Jaunas muzi
kas jau kelintą sykį mūsų pa
rengimuose pasirodo. Valio, 
Walteri!

Corlette Apylinkės Moterys 
Darbuojasi.

čia reikia pažymėti, kad 
mūsų darbininkės moterys pra
dėjo gerai darbuotis. Nemažai 
jos darbuojasi kitose darbi
ninkų organizacijose ir dar čia 
įsikūrė atskira moterų, tai LDS 
kuopa. Į trumpą laiką gavo į 
kuopą 6 naujas nares. O dar 
kas labiausia džiugina, kad
jos pasiskyrė iš savo veikimo 
rašyti į tris darbininkų laik
raščius — į “Laisvę”, “Vilnį” 
ir “Tiesą.” Manau, kad jų tam 
darbui kiekvienas darbininkas 
ir darbininkė simpatizuos ir 

rems.
Middlefield Apylinke.

Manau, kad “Laisvės” skai
tytojai negirdėjo, kad šios apy
linkės farmų darbo žmonės 
savo gražiu pasidarbavimu 
gausiai parėmė darbininkų 
dienraštį “Vilnį.”

Čia gyvuojanti ALDLD 51 
kuopa rudeniop parengė pik
niką “Vilnes” naudai. Pelno 
davė $71. Tai farmų darbo 
žmonių naudingas pasidarba
vimas savo klasės apšvietos 
reikale.

Jaunuolių LDS kuopos čia 
i įvykęs piknikas taip pat buvo 
pasekmingas. Jaunuolių kuopa 
pelnė $15.

Darbininkų
“Dirvos” 

Karpius savo
taip kalba. Girdi, Ohio lietu
viai farmų darbininkai patys 
skurdžiai gyvena ir neturi ko 
pavalgyti, o savo darbininkiš
kus laikraščius remia ir jų re
daktorius maitina. Matot, ant 
kiek darbininkų priešam rūpi 
skurdus farmerių gyvenimas. 
Je nori, kad farmeriai skur
džiai ir pusbadžiai gyventų ir 
darbuotųsi ne už savo reika
lus, ne už savo skurdaus gyve-

ji

Priešai Širsta.
redaktorius K. 
šlamšte rašo ir

Ir paskutinis programo nu
meris irgi buvo gražus, įdo- 
Jttius ir naujas, šiam numeriui 
jpastayti daug darbo (manau 
ir pinigų) įdėjo dd. Barčiai. 
; Tai plaukų madų ir grožio 
paroda.

Surinkta daug gražių lietu
vaičių. Visų plaukai sutaisyti 
gražiai, įvairiai, žodžiu, čia 
įuvo parodyta visa tai, kas

nimo pagerinimą, o palaiky
mui darbininkų klasės išnau
dotojų ir jų fašistuojančių pa
sekėjų. Už tat “Dirvos” redak
torius ir širsta, kad darbininkai 
jau mato, kas yra darbininkų 
klasės priešas ir kas stovi dar
bo žmonių sargyboje. Darbo 
žmonės remia savo dienraš
čius todėl, kad jie stoj-a už pa
gerinimą darbininkų gyvenimo 
ir už apgynimą darbininkų 
laisvės žodžio visose šalyse, 
taip pat ir Lietuvoje.
Kazyriavimo Yda Dar Madoje

Clevelando nekuriose apy
linkėse lietuviai darbininkai 
dar nesistengia pamesti kazy- 
riavimą, nenaudingą1 ydą. Ta 
yda dar paveikia ir į nekuriuos 
pažangesnius lietuvius darbi
ninkus ir darbininkes. Darbi-

Atradėjas mirusio buvo prie
glaudos namų gyventojas.

Warrensville, Ohio

' Ant Clevelando miesto far
mos apie penketas metų at
gal sykį į savaitę atsilankyda
vo katalikų kunigas. Dabarti
niu laiku kasdien atsilanko į 
koplyčią pamaldų atlaikyti. 
Labai dažnai atsilanko ne vie
nas, bet visas tuzinas, kai ka
da ir daugiau kokių tai zoko- 
ninkų su ilgomis sermėgomis 
ir virvėmis susijuosusių. Pro
tingesni įnamiai ant pamaldų 
neina. Eina tik keletas ir dar 
vis atvaro visai pamišusių 
vyrų ir moterų,. Su jais atei
na melstis'ir vyriausia bose ir 
keletas darbininkų. Po pamal
dų pamišėlius uždaro, o kuni
gai ir zokoninkai sueina čia į 
valgyklą ir tur labai skaniai 
pagamintus pietus.

Reikia sakyti, kad jie čia 
atsilankydami, prieglaudos na
mų gyventojams nieko gero 

o gero maisto nema
žai sunaudoja. Per tai įna
miam maistas daros prastės-1 • • , v , __ | l/Ull IX d V7 1Y X1/LA 1I11COUU « X YžXL Ct 1
nis ir vis mažinama. Tamsy- streikieriams labai sunku ko.

|vą vęsti. Bet Sawmill Timber 
Workers unija nutarė vesti ko
vą toliaus. Grays Willapo Har
bor distrikto darbininkai hu- 
ėjo jiems pagelbon ir parūfpi- 
no pikietą ir uždėjo savo na
riams specialių mokesčių 
dolerį. Distriktas turi 12,000

i narių. Tai bus gera page 
del McCleary darbininkų, i

Lapkričio 4 d. susirinko jke- 
ValĮsti- 

ius

N. N

Raymond, Wash.
Demokratų policija ir vėl dau

žo galvas darbininkams
Gubernatorius Martin per 

|du mėnesiu prieš rinkimus pa
sirodė darbininkų draugu, b(jt 
ant rytojaus po rinkimų valsti
jos policija pradėjo galvas 
daužyti darbininkams. Ir l<o 
jis paiso, nes, mat, tapo iš
rinktas, tai darbininkams ker
šija. Dalykas tame, kad 9. 
Martin gavo daug kartų r.u 
darbininkų nubaubti, kada va
žinėjo su prakalbomis. Kitur 
darbininkai net pikieto liniją 
pastatė.

Dabar yra šitaip. McCIeaiy, 
Wash., darbininkai streikuoj 
jau du mėnesiai prieš užmo
kesčio numušimą ir prieš uni
jos narių persekiojimą. M 

j Cleary yra mažas miestukas' 
toli nuo kitų miestų. Ten

bes skelbėjai miesto taksų ne- j 
mokėjo ir nemoka, darbo žmo
nės iš jų nei mažiausios nau
dos neturi.

Prakalbos ALDLD 15-tam 
Apskrityje

Nuo lapkričio 9 dienos Cle- 
velande ir apylinkėje įvyko 
ALDLD 15-to Apskričio pra-! 
kalbos. Kalbėjo d. L. Prūsei- 
ka. Kaip girdėt iš darbininkų 
ir darbininkių, katrie lankėsi 
ant jo prakalbų, prakalbos pa
tiko ir jie nemažai gavo klasi
nio pasimokinimo. Manau, kad 
prakalbų rengėjai plačiau pa
rašys apie pasekmes.

New Britain, Conn

Ii šimtai pikietuotojų. 
jos policija pradėjo ran 
žmones daužyti ir gazus mnt

i jų leisti. Sužeista keletas vy
rų, moterų ir vaikų, žinoma, 
darbininkai nenusigando. Ant 
rytojaus daugiau nuvažiavo 
kietuoti. Bet ir policija b 
dar žiauresnė, 
darbininkų likos sužalota.
čiau darbininkai nepasiduok ir 
toliau ves kovą.

• pi- 
avo 

Ir vėl keletas 
Ta-

Dabar Pacific Coast supąra- 
ližuotas, nes streikuoja m 
ninkai ir laivakroviai. 
medžio išdirbystės baigia
sidaryti. Mat, medžius c 
giau gabena laivais, 
mieste 
sidarė. 
laivai, : 
kuoja, 
pitonai, 
rai organizuoti. Jie kovos 
laimės. O kiti 
jiems pagelbės.

ari- 
Vįsos 

už- 
au-

šUme 
už
želi

visos medžio šapos
čionai stovi du di

nes jų jūrininkai siįrei-
Ant laivų liko tik

. Laivakroviai yra
ka- 
ge- 
iki 

darbiniiikai

New Kensington, Pa
Puiki Parama Ispanijon 

Kovotojams
Mes, New Kensingtono lie

ti d. 
iam 
rau

kiau-
. OXXXXCV CXj^/XYz JLUĮJCAAJUJ VKJ JI AV* VA X V/ kJ 

duos kovotojus prieš fašizmą. ^les, 
atjausdami jų sunkiai kovaį,

Iš Tarptautinio Veikimo Del 
Ispanijos.

Buvo jau žymėta spaudoje, 
,kad New Britaine socialistai, 
komunistai ir sindikalistai ben
drai veikia, renka aukas, ren
gia parengimus sukėlimui fi
nansų del Ispanijos liaudies 
valdžios. Kaip gyvi nesame 
matę tokio gražaus parengimo 
kaip įvykusis 15 d. lapkr. -Jei 
tikėt vietos spaudai, tai ant 
pietų su šokiais suėjo žmonių 
viršaus dviejų šimtų ir visi su 
dideliu ūpu linksminos tame 
pokilyje.

Po užkandžių kalbėjo Ispa
nų ir italų kalbose du kalbė
tojai. Socialistų lokalas aukų 
pridavė $50.00, lietuvių “Lais
vės“ skaitytojų grupė davė tuviai, susirinkę lapkričio 
$6.26, ir lenkų I.W.O. $5.00. APLA 9 kuopos mėnesir 
Kiti pavieniai aukavo po pen- susirinkime ir apkalbėję d 
kinę ir kas kiek galėjo, to- gįjos reikalus, pakėlėme ' 
kiu būdu aukų susidarė $218. simą- apie Ispanijos liaudies 
Patsai parengimas irgi 
gražaus pelno.

Įvairios organizacijos žada nutarėme parinkti aukų ir ant 
. . tuojau sudaryti platų, pastovų | vietos nariai sumetė gerai įpra-

ninkam reikėtų rimtai pamąs- komitetą remti Ispaniją, kuris 
tyti, kad prie kazyrų sunaudo- rįnks maistą, drapanas ir fi

nansus. Lietuviam reikėtų to
kį komitetą ne tik remti, bet 
įtraukti draugijas į tą komite
tą del pasekmingesnės rinklia
vos.

Iš “Laisvės” Skaitytojų 
Susirinkimo.

jama daugybė brangaus laiko, 
o naudos nei mažiausios nėra. 
Fašizmas, reakcija galvą kelia 
ir lengviau bus užpulti nep’ri- 
siręngusius darbininkus. Tatai 
darbininkai rimtai turim pa
mąstyti ir kazyres padėti į ar- 
chivą. Kazyromis užtektų pa
sinaudoti tik tam tikrai pa
rengtuose kazyriavimo vaka
rėliuose. Tad būtų daug svei
kiau kazyrom ir mums pa
tiems.

Warrensville. Apylinke
Nuo Kingsman kelio uz šim

to žingsnių atrado negyvą 
žmogų. Vėliau paaiškėjo, 
kad jis dirbęs ant Cleyelando 
miesto farmos prie WPA pro
jekto ir daugiau kaip trys mė
nesiai neatėjęs dirbti. Jo mo
teris jieškojus per tris mėne
sius. Pas mirusį rasta $5. 
Pripažinta, kad miręs natura- 
liškai ir žolėj išgulėjęs virš 
trijų mėnesių. Sako, kad my
lėjęs girtuokliauti, tai spėja
ma, kad bus degtinės auka.

15 d. lapkr. iš ryto apie 20 
“Laisvės” skaitytojų suėję pa
kalbėjo apie gferinifną veiki
mo. Tame susirinkime dalyva
vo ir J. Siurba iš Brooklyn, N. 
Y. Tačiaus diskusijos nebuvo 
pergeriausios. Keletas atsinau
jino laikraštį “Laisvę”, kiti ža
dėjo tą padaryti vėliau.

BuVo ‘pranešta, kad tą die
ną po piet įvyks šokiai su už
kandžiais del Ispanijos para- 
įmos, tai draugai sumetė aukų 
tam tikslui $6.26. Aukavo se
kamai: po 50c. J. šuopys, A. 
Ptacoski, J. Aukščiunas, !Z. 
Yasekas, J. Mickevičia, F. Kai
riūkštis, Remeičiai, Valaičiai, 
;M. Penkaitienė, ir A. Bakevi-

;čia. Po 25c: G. Mitčiulis, V. 
iYokimas, J. Grimaila, J. J.

' džiai $26. Taip pat susirin
kimas išrinko d. P. Povilaitį 
pereiti per stubas ir parinkti 
daugiau aukų tam prakilniam 
tikslui. Darbas atliktas.
kų surinkta viso $68.10 i|r vi
sos aukos skiriamos Ispanijos 
demokratijos gynėjams ! nuo 
fašizmo, čionai telpa ir auko
tojų vardai. j

W. Waitkievicz aukojo $10; 
po $5 aukojo A. Valaitis, K. 
Shukis, P. Kriščunas, ! 
dūkas, ir A. Sheiris; po 
Byevich; po $2, J. Yasudjivich, 
V. -Virbitckas, S. Martinius, ir
J. .Skeris; po $1, K. Žukas, A. 
Stulgis, J. Chuplis, P. Pdvilai- 
tis, G. Stonis, O. Stonienė, L. 
D.S. 10 kp., Bendras frontas,
K. Remaikis, M. Lukšienė, F. 
Lukšis, A. Stonis, A. Laysy, 
P. Prikaucki, F. S., ir M. Sto
nienė; po 50 centų, J. Rasiu- 
lis, V. Ambrazaitienė, J. Tho
mas, B. Petraitienė, A. Bagdo
nas, K. Stašinsky, A. j^rtmoi- 
nienė, M., Kasavičieriė, B’. 
Fritz, H. Slipanuk, F. Karun, 
ir S. Holovsky; W. Serdinkie-

P. Povilaitis. Įvich 10 centų.

Au-

. Ai-

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

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, nuovargj, šaltį, 
fankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTlES, sudarytos iš daug skirtin
gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių; kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
shio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

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

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

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 Pirmos Dienos

Nuodai jūsų kraujuje daro reuma
tiškus skausmus, sustingimus ir iš
tinimus, ir vargina jumis kiekviena
me pasijudinime. Pasiliuosavimui 
jums is 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 fantrašu, 
(arba užeikite asmeniškai) į 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)

Clement Vpketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7761

MEDUS
Ir vėl bitininkas Končius atve
žė

cuk-

^‘Laisvei” didelį vežimą 
MEDAUS.

MEDAUS
“Naudokite medų vietoje
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuojaus į

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
tada laikas valgyti medų,Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6909

RADIO SERVICE
ALL WORK GUARANTEED
Aš pataisau visokių išdir- 
bysčių radius ir parduodu 

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas.

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND ^STREET 

BROOKLYN, N. Y.

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

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

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OĘISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7171

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamų kainų.

ParRamdau automobilius vestuvėm, 
parėrn, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Av/nuc) 
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas 
PLAUKŲ OC 

KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c 
Prielankus Patarnavimas 

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

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.•

Sav. Vincas Viiniaustas
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinas, vynai 

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

žmonėmis.

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČIUS
S30 Summer Ave., arti Chester Ave, 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—«.

Nėra valandų sekmadieniais.
““  * 111 1 '     ■ ■ ---------- “     ■    —»  - - n||-
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LINARDS LAICENS. Iš latvių kalbos verte DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai
Kulpmont, Pa

Kaip Apgavikas Apgavo 
Moteris.

(Tąsa)
Bulvėm ir kopūstais, kopūstais ir bulvė
mis. Pilvas išpampęs buvo. Veidai išpur
tę. Baisiai norėjos baltos duonos. Bet 
languos visur buvo. Pilvas reikalavo, pa
ėmiau. Pasisekė kartą, kitą. Paskui su
gavo. Nuovada, protokolas. Bet nuo pro- 

T tokolo gyvenimas nė vienam nepagerėja.
Jau tada tą supratau. Manau: trauk vel
niai—mes su motina ryjam kitų nunešio- 

l tų skarmalų dulkes ir bulvėmis kemšam 
pilvus,o kodėl jie turi visko? Kodėl? Ar 
tai nuodėmė, kad ir aš kartą j savaitę • 
suvalgysiu pyrago šmotelį? Argi nuodė
mė? Na—del manęs tai nebuvo nuodė
me. Taip aš sprendžiau. Ir taip prasidėjo.

—O dabar?
—Dabar! Cha, cha, cha! Nuodėmė, čia 

tokių mulkių nėra, kuriuos galima būtų 
nugąsdinti nuodėme. O, mes labai gerai 
žinome, kad nėra tokio žmogaus pasau
lyje, kas nebūtų nieko vogęs. Kiekvienas 
turėtų sėdėti čia, ir daugeliui šventųjų 

^amžinos katorgos nebūtų perdaug, jei jo 
nuodėmes norėtum sulyginti tiktai su 
manojom. Aš bandžiau, žinoma, ir dirb- 
-ti. Dirbau visokius darbus, ką mokėjau. 
Bet mačiau, kad skirtumas tarp mano 
apetito ir turtuolio apetito nė per plau
ką nesumažėjo. Kalėjimas jau buvo ma
no kauluose ir kraujuje. Aš jo nesibai- 
džiau. Todėl nesunku nedirbant imti, kas 
gyvenimui reikalinga. Ir ėmiau, kur ga
lėjau. Vogiau jau iš keršto, iš pykčio, iš 
neapykantos, iš papratimo ir, pagaliau, 
tas man teikė net malonumo. Ir kokio 
dar malonumo! Vienintelio gyvenime! 
Tokiu būdu esu nepataisomas vagis. Mū
sų tarpe nėra tokio, kuris būtų kalėjime 
ir per bausmes pasitaisęs. Tu esi didelis 
gudruolis, mokytas žmogus, politikas, už 
laisvę kentėjęs—bet ar tu žinai, kas jie 
tokie, tie, ką čia pūsta šiuose mūruose? 
Devyniasdešimt iš šimto jie yra iš po

grindžių, iš Maskvos priemiesčio lūšnų. 
^Bulvėmis, kopūstais mitę, o duonos ma

tę tiktai sekmadieniais. Tie, ką mėsą val
go, skaito juos purvu. Jie mato, kad yra, 
ir jie ima. Bet paimtas yra svetimas tur
tas, he, he, he! Nesistebėk, kad jų taip 
daug. Šioj pat kameroj dvidešimt penki 
iš trisdešimties tikrai tokie pat, kaip ir 
aš. Ar jie yra padarę kokį nors didesnį 
nusikaltimą—apiplėšę banką, valdžios iž
dą, sandėlius, apvogę namus, automobi
lius, mašinas?! Ne, to ne! Menkniekiai: 
mėsos gabalėlį, kailinius, laikrodį, smul
kias prekeles. Bet tai atsitinka dažnai— 
dažnai vagia, dažnai pakliūva. Taigi—ir 
aš esu ligi mirties nepataisomas vagis. 
Nieko nepadarysi. Tesėdi teismuos pro- 

vkuroras ant prokuroro, tesako pamoks
lus kalėjimuos ilgaskvernis prie ilgas
kvernio—pataisyti mus gali tiktai medi
nis ploščius (karstas), o išteisinti gali 
penktasis korpusas (centralkalėjimo la
voninė).

Šis vagis kalbėjo, kaip gerai apgalvojęs 
kalėjimo išminčius. Atals matė, kad jis, 
privačios nuosavybės logikos spaudžia
mas, prisiartino prie socialistinių pažiū
rų. Ar nereikėtų tiktai praverti duris ir 
vagis, baisus recidivistas, galėtų būti pri
imtas į socialistinės pasaulėžiūros kovo
tojų šeimyną? Jis atsiminė ginčus gu
bernijos kalėjime,—kaip darbininkai Ča- 
če ir Bielinskis buvo susidūrę su ūkio sa
vininku Remsonu. Ar šis recidivistas Ar- 
stnieks nebuvo artimesnis darbininkams 
Čacei ir Bielinskiui, negu Remsons ir 

1 abu dobelniekai? štai klausimas, į kurį 
reikia trumpai ir aiškiai, be išsisukinėji
mo, atsakyti: taip ar ne? Tiktai po to 
galima buvo pradėti kalba apie auklėji
mą, .mokymą, teorišką lavinimą ir t.t. 
Atals susimąstė.

Kas antras sekmadienis į kalėjimą at
eidavo kažkoks sausas, ilga raudona bar
zda baptistas. Jis turėjo iš kalėjimo pat- 
ronato ypatingą leidimą aplankyti kali
nius kamerose, skelbti jiems evangeliją 
ir išdalinti savo spausdinius. Kaliniai 
baptisto laukdavo. Sutikdavo jį manda
giai ir džiaugsmingai. Įėjus į kamerą, jį 
apstodavo ir klausinėdavo apie laisvę, 

f apie amnestijos gandus, apie viską. Kiek- 
vienas norėjo gauti iš baptisto veltui da
linamo dvasiško žurnalo, arba kitos ko
kios nors brošiūros bent vieną numerį.

- Vienok baptistas kiekvienam po ekzem-

pliorių nedavė: stebėjo, kurie mažiau su
gadinti, tiem ir teko. Todėl, kad ką nors 
gavus, reikalinga buvo nuduoti, jog gai
lies už nuodėmes, gatavas atsiversti ir ti
kįs. Lingrafs norėjo gauti bibliją. Kele
tą sekmadienių paeiliui jam teko dievo
baimingai kalbėtis su baptistu, bet visgi 
atnešė tiktai naująjį įstatymą.

—Na, vėl yra kaikuriam laikui popie- 
rio nusivalymo reikalams!—Visi džiau
gėsi baptistui išėjus. Ištikrųjų, kalėjime 
sunku buvo gauti popierio. Bibliotekos 
knygas plėšyti nevalia, bet naujas įstaty
mas ir dvasiškas žurnalas dabar buvo 
privati nuosavybė. Išeinamoj vietoj sė
dėdamas su nauju įstatymu rankoje ir, 
lapą po lapo plėšdamas, Lingrafs linkėjo 
baptistui viso gero. Baptistą kalėjime 
sutikdavo džiaugsmingai ir dėlto, kad 
kiekvieno naujo žmogaus iš laisvės 
pasirodymas kalėjime buvo įvykis—dide
lė permaina.

Ir bažnyčion visi eidavo noriai. Liute
ronų ar pravoslavų dvasiškiai kamerose, 
žinoma, niekuomet nerodydavo savo 
akių; pamaldas atlikdavo tiktai oficia
liai, kalėjimo bažnyčioje. Ten suleisdavo 
kartu iš daugelio kamerų, taip pat ir mo
teris. Ir moteris—tai buvo svarbiausia. 
Bažnyčioje galima buvo persimesti vienu 
kitu žodžiu, gauti ir perduoti raštelius, 
užmesti akį, jei nedaugiau, duoti ženk
lą su pirštais, šūktelti vardą per kitų gal
vas. žodžiu—visoki galimumai. Kad juo 
geriau tai atlikus, tekdavo labai rūpes
tingai apsimesti nužemintais,, dievobai
mingais, atgailaujančiais.

Kameroje kaip iš baptisto, taip ir iš 
pastorių visi juokėsi, vadino begėdiškais 
žodžiais, pasakojo pornografiškus anek
dotus, išjuokė dievą ir tikybą kaip tiktai 
mokėdami. Jei iš šimto pasitaikydavo 
vienas, kurs dievo dalykus ėmė prie šir
dies, tai jam tekdavo savo kailiu panešti 
visus prakeikimus, skirtus pastoriui, die
vui, Kristui ir šventai dvasiai. .

—Aš dievą gerbiu tiek pat, kaip...— 
sakydavo, užbaigdamas begėdišku žo
džiu, recividistas Portmans, sukdamas 
savo stačius ūsus ir žaibuodamas stikli
nėmis akimis po nudažytais antakais.

Ir kameroj, ir kalėjimo kieme vaikš
čiojant apie žalią pievelę, Portmans nuo
latos vaikščiojo po ranka su devyniolik
mečiu Konstantinu Okatovu. Okatovs bu
vo buvęs gubernatoriaus tarnas ir myli
masis—tai žinojo visa kamera.’ Tiktai 
truputį apsivogė ir subjaurojo guberna
toriaus garbę, todėl pateko už štangų, 
nors galėjo būtrišgelbėtas. Portmans rū
pinosi Okatovu, kaip sužieduotine; jis 
jam davė ne tiktai geriausį maistą, ką iš
rašinėjo iš krautuvės, ar kas būdavo at
nešama, bet pildydavo ir visus jo kapri
zus, gindavo jį, jei kas norėdavo paer
zinti, ir gatavas buvo mirti už jį. Jis 
papuošė Okatovą: atidavė jam savo Ryš
kiai spalvuotą kaklaraištį, keletą kartų į 
dieną raitė jam plaukus, aprūpino ge
riausiu muilu ir pagaliau nelengvai gau
namais kvepalais. Jis nudažė jaunuoliui 
antakius ir blakstienas, džiadgdamasis 
jo akių mirgėjimu, o vakarais mėgdavo 
aprišti jam galvą skepeta ir šaukė:

—Tu esi puiki mergička!—Ir jaunuolis 
iš tiesų primindavo švelnią, gražią mer
gaitę, nes barzda jo dar nedygo.

Portmans buvo pavydus ir niekam ki
tam neleido draugauti su jaunuoliu. Juo
du gulėjo greta; vakarais Portmans atsi
guldavo į Okatovo lovą ir stipriai prisi
glausdavo prie jo.

Teismą ir teisėjus nekentė ir niekino 
kameroje nemažiau kaip dievą ir kuni
gus. Nebuvo tokio, kuris į teismą būtų 
žiūrėjęs kaip į teisybės įstaigą, kur išda
lina kiekvienam pagal nuopelną. Kiek
vieno uždavinys buvo kokiu tikta? ga
lima būdu išsisukinėt nuo nuteisimo, o kai 
aiškiai buvo matyt, kad niekaip negalima 
bus liudininkų nurodytus faktus protoko
luos nuneigti, tad griebdavosi paskutinio 
—nuoširdaus prisipažinmo* ir meldimo 
bausti pagal “jo ekselencijos pono teis
mo pirmininko mielaširdystės.” Šis prisi
pažinimo būdas, panašus į teatro vaidini
mo rutiną, buvo vartojamas jau nuo ne
atmenamų laikų.

(Daugiau bus)

Kvailą ir bažnyčioj muša— 
sako patarlė. Tas pats ir čia. 
Rinkimų dienoje būrys lenkių 
moterų, kaip paprastai sustoję 
ant šaligatvio netoli balsavi
mo vietos, tarėsi-kalbėjosi apie 
savo šeimyniškus reikalus. Tuo 
tarpu aplink strapinėjęs dar 
jaunas ir gerai atrodąs vyriš
kis prisiartinęs prie moterų ir, 
apart persistatymo, pasisakęs, 
kad esąs “fortune teller.” Tuoj 
viena iš būrio paklausus:

—Kiek lėšuotų ?
—Teisybę' pasakius, — sa

ko tas—aš nesu joks feike- 
ris, bet esu aukštą astrologijos 
mokslą išėjęs žmogus, taigi ir 
mūsų kainos už patarnavimą 
demokratiškos — tik $5.

—Tai perdaug, — atsiliepė 
kita.

—Na, kadangi jūs čia esate 
penkios — sako jis, — tai su
dėkite visos po dolerį, tada aš 
visoms ant sykio išmesiu kor
tas.

Susitarta. Ir nuėjus vienos 
stubon žulikas pradėjo savo 
darbą.

Sumaišęs ir pavartęs kazy- 
res metė ant stalo ir greitai 
apvožė, 
tokiu
apipylė jį klausimais: 
yra?”, “Ką reiškia?” 
kyk, pasakyk?”

Tuomet jis į tą, kuri
buvo nosį prikišus ir delei ku
rios neva tas būrimas ėjosi, 
prakošė:

—Tu mirsi, — ir truputį 
patylėjęs sako,—ir daugiau 
jūsų šeimoj mirs. Moteris at
šoko nuo stalo, “fortune” už
sibaigė, apgavikas išėjo.

Bet kokios to pasekmės?
Moteriškė, kuriai pasakė, 

kad “tu mirsi” (turiu pripa- j 
žinti, kad jis sakė teisybę; juk 
nė vienas su saule negyvensi
me)', dabar yra “folly-mani- 
jos” apsėsta, nieko neveikia, 
labai susirūpinusi ir kur tik 
eina, visiems pasakoja, kad ji 
“mirs.”

Bėda, sakau, tiems religiji- 
niams fanatikams. Jie tiki į šį, 
jie tiki į tą, jie tiki į viską. 
Todėl visoki šarlatanai juos 
gali lengvai išnaudoti.

Bon Ami.

vakarus, kas duotų geresnes 
pasekmes negu pavieniai. Ta- 
čiaus bėda, kad yra žmonių 
užsispyrėlių . i.

ALDLD. 84 kp. šio mėne
sio susirinkime nutarė pasimo- 
kėti metinę duoklę $2.00 į 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Lietuvoje Demokratinei Tvar
kai Atsteigti Centralinį Komi
tetą, kaipo jo narys.

Taipgi kuopa siunčia savo 
atstovus į minėto kongreso ini
ciatyva šaukiamą ant 22 d. 
lapkričio konferenciją N. J. 
valstijos, Newark, N. J.

5 d. įvyko posė-Lapkričio 1 
dis, vietinių progresyvių drau
gijų bendro f 
kalu jau įvykusių (1 d. lapk
ričio) prakalbų, gelbėjimui Is
panijos kovotojų prieš fašiz
mą, apie ką jau buvo “Lais
vėj” rašyta. I «

šiame gi posėdyje mūs bro
liai sklokinipkai
draugiškai puolė P. Sakataus- 
ką, kuris yraj jiems didžiausiu 
kaulu gerklėje, už tai, kad, 
jų išrokavimti, per “greitai” 
pasiuntė L. U. Kliubo auką

•onto atstovų rei-

gana ne

Moterys nustebintos 
artisto” pasielgimu, 

“Kas

biuriai, o ne visa-kam priešin
gi sklokininkai. Na, ir Broo
klyn© strazdukai šaukia sa
vuosius neit į bendrą frontą 
su komunistiniais žmonėmis 
priešfašistiniam veikime ir tt. lavičius 50c, o ne 25c. Aukų

Aš nė kiek nesistebiu iš to, rinkėjai padarė klaidą užra- 
kad Brooklyn© “Vienybė” lie- šydami. Senas Pijus, 
tuviškų fašistų organas gėrisi j 
sklokos No. 2 “darbuote ...” 
Lietuvių patarlė sako: “Toks 
tokį pažino ir į svodbą pavadi
no . . .”

prakalbų aprašymas ir aukau
tojų Ispanijos kovotojams var
dai, kur pažymėta, kad drau
gė Ragauskienė aukavo 50c, 

■o turi būt $1.00, ir drg. Bas-
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Lapkričio 9 d., “Laisvėj” 
tilpo 1 d. lapkričio įvykusių

LICENSES
BEER WINE LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL—6613 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1513-1515—69th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRED GUGLIELMELLI 
(Homewood Bar and Grill)

1513-1515—69th Street, Brooklyn, J4. Y.---- -- --------------------------
NOTICE is hereby given that License No. j 
RL—2345 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A Of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 117 Gold Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

.TAMES MC LAUGHLIN
117 Gold Street. 'Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim 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.

y
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t t t i i NOTICE is hereby given that License No.$10.00 Ispanijos liaudies kOVO-.CTR—27 has been issued to the undersigned 
. . ,, . z-t • i • . to sell beer, wine and liquor at retail undertOJU pagelbaį. Cxircii, reikejo Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 

- .... . . Į trol Law at 790-2 Broadway, Borough ofi -j . m. • i • j • -i li oi uaw a t Dioauway, ijojougn uipalaukt menesį kitą, nCSlSkU-. Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

bint, nes dar, girdi, “Bimba su 
Šolomsku nebadauja” ir tt.

on the premises.
LORRAINE CATERING CO., INC.

790-2 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone Evergreen 7-1416

. . , t t-> ■ i • • NOTICE is hereby given that License No.Allt drg. J. Bimbos 1 r g 1 B—4410 has been issued to the undersigned
,. . i _ . ! v .< • > ,, to sell beer at retail under Section 76pliurptelejo uz per

, • i •„lx « 1 977 Pacific Street, Borough of 1aukų, kurios: buvo surinktos County of Kings, to be consumed

. i — • v z z *1 , , tO bCIl DCvI nu I Clnll uTKlCl OCCliOll <QpllUrptelejO jUZ per greitą Of the Alcoholic Beverage Control Law at
- . ' . . , 1977 Pacific Street. Borouorh of Brooklyn, I

1 on the i
Pqc‘1- I prakalbose 1 d. lapkričio, ati-j1,lcinists- lawrence dolan

t______S77 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

NAMŲ ANTRAŠAS:
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 4-6776

arčiau
įdavimą Ispanijos liaudies gel
bėjimo tarptautiniam komite
tui, kuris nesenai čia susiorga
nizavo. (Šio komiteto posė
džiuose ir ApDLD 84 kp. turi 
savo atstovus).

Negana to. Mūs broliams 
sklokininkairs labai nepatiko 
vienbalsiai priimta 
dinosi balsuot prieš, rezoliuci
ja Ispanijos 
tai, masiniarh susirinkime 1 d. 
lapkričio už 
Sakatauskas

į.! tokios rezoliucijos tai tik žmo
nių erzinimais.
učiteliai, ar tai, atsiprašant, 
jų centras, savo organe piktai 
šaukia, kad, girdi, Patersone 
prakalbas “užgriebė” centra-

, nes jie gė

liau dies užuojau-

tai, kad ne jie, o 
pateikė. Girdi,

Net ir sklokos

PRANEŠIMAI Iš KITUR

HARTFORD, CONN
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Buvo sustreikavę septynių 
departmentų darbininkai Roy
al Typewriter Co. Darbininkai 
streiką vedė sėdėdami—atsi
sakydami dirbti. Jie reikalavo 
10 n uos. algų pakėlimo. Strei
kas tęsėsi tik pusę valandos. 
Darbininkai susitaikė su darb
daviais gaudami pakelti algas 
ant 6 nuoš.

Kompanijos prezidentas pa
skelbė vietinėje spaudoje, būk 
jis nieko nežinojęs apie darbi
ninkų nepasitenkinimą tomis 
algomis. Jis pakėlęs 9 nuoš. 
del penkių tūkstančių darbi
ninkų. Algų pakėlimas prasi
dės su lapkričio 16 d. Tik 
klausimas, ar visiems vienodai 
bus

CLEVELAND, O.
Draugijų Ve k. Kom. susirinkimas 

įvyks 27 d. lapkričio, 7 vai. vakaro, 
Darb. Svet., 920 E. 79th St. Atsto
vai nuo Draugijų bei Kom. Part, sky
rių esate apsiėmę ateiti į susirinki
mą, pribūkite laiku.

Pasarga: Draugijos bei K. P., ku
rios rengiate bent kokius parengi
mus, malonėkite užsiregistruoti pas 
Protokolų Sekretorių F. Baužą.

f Smarkus ištrynimas — į malonumas ir palengvini- 
I mas kuomet muskulai

PAIU-EXPELLEIt \ 
žinomas lietuvių šeimoms I 

. jau per tris gentkartes.

fete' u! im*

pakeilta. Ateitis parodys.
Senas HaHfordietis.

Paterson, N. J
.Lapkričio 14 d. turėjome 

gana linksmą ir didelį balių, 
kurį surengė tarptautiniai: 
lenkai, rusai ir lietuviai — 
ALDLD 84 kp.; visi gana ar
timi komunistų simpatikai.

Balius atsibuvo lenkų' tau
tiško namo gana švarioj ir rui
mingoj svetainėj. Publikos, o 
ypatingai jaunimo, taipgi ir 
lietuvių jaunimo, buvo labai 
daug.

Manoma, kad rengėjai turė
jo gražaus pelno, kurį visuo
met sunaudoja apšvietai b e i 
darbininkiškų reikalų para
mai.

Vietos lietuvių progresyvės 
draugijos, rodosi, turėtų ben
dra? rengti pasilinksminimo

VYRŲ IR 1 
GYDOMOS

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

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

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

MOTERŲ LIGOS 
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 Mčšlažarnės bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Scite* XT---- XT—
vų Įdegimas ir 
keblumai, Nosį 
Plaučinių Dūdų, 
ir kitos ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomas su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kur' 
pasiklauskite m 
ir jūsų nesveik 
kintas. Kraujd Tyrimai 
Analyze, X-spim’ 
inai ir ciepijim 
narnos. Pasitari

.beinąs Nusilp: 
žarnų Sugedimai, Hemor- 
kiti Mčšlažarnės bei Lau-

atica, Neuralgia, Ner- 
Chroniški Reumatiški 
es. Gerklės, Plaučių, 
, Inkstų Netvarkumai

ios jūs nesuprantate, 
anęs su pasitikėjimu, 
imas bus jums išaiš-.

Tyrimai, šlapimo 
.dūliai, Serumų Įleidi- 
ni. Sąlygos yra pfiei- 
mai veltui...„mos. Pasitarimai veltui.

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

110 East 16 St, N. Y.
Tarp 4th Ave. ir living PI. 

Valandos 9 A. M. iki 1 P. M. 
Sekmadieniais 9 A. M. iki 3 P. M.
(MES KALBAME LIETUVIŠKAI)

į Lietuvių Anglių Kompanija
l> Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i jžsų namus. Prašome 
isitėmyti adresų ir telefonų.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU ■ EMBER COAL COMPANY '
485 Grand street Brooklyn, N. Y.

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

id
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOSA

Vogė Pinigus Nupirki 
mui Maisto

Kur Mrs. Prestes No. 2-ro Skloka Negavo Paramos
Kūdikis? Skaldyme Lietuvių Vienybės

Brooklyno Dvasiškija 
Prieš Fašistus

Brazilijos Informacijų Biu
ras, kuris turi puošnų ofisą j 
Radio City, nesuteikė nė žo-(No. 2-ro sklokos su LSS 19-ta 
džio informacijos, kuomet de- kuopa rengtos prakalbos Ispa- 
legacija užklausė biuro vedė- nijos klausimu. Tų prakalbų 
jo: “Kas atsitiko su įkalintos įvykimo istorija maž daug to- 
Mrs. Prestes kūdikiu, kuris Rįa ;
buvo išplėštas iš jos rankų Komunistai senai ragino vie- 
tuoj po gimimo?’ Mrs. Pres- įos socialistus bendrai su ko- 
tes yra pati garsaus brazilie- munjstais pradėt veikimą Is

panijos liaudies paramai. Bet 
prisišliejusiems prie LSS 19-tos 
kuopos tūliem No. 2-ro sklo-

Penktadienio vakarą įvyko

Komunistai senai ragino vie-

A. VELIČKOS ir 0. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės’’ 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.

I

Pąšto inspektoriai patraukė 
teisman Edward Bauries, 22 
metų, kurį kaltina pavogime 
pinigų iš laiško. Sakoma, kad 
Bauries pasisavino visus laiš
kus, kurie buvo prisiųsti namo 
gyventojams, kur jis irgi gy
veno—103-36 104th St., OzoneI
Park, Queeps. Vienam laiške 
buvo $17.50 čekis, išrašytas 
vienai to namo gyventojai. 
Bauries čekį nunešė į banką ir 
iškeitė. Jis yra bedarbis inži
nierius, dviejų vaikučių tėvas. 
Inspektoriai sako, kad jis tuos f- 
pinigus praleido ant maisto. Į

žymūs Brooklyn© dvasiško 
luomo žmonės pareiškė nepa
sitenkinimą, kad Italija ir Vo
kietija pripažino Ispanijos fa
šistų generolo Francisco Fran
co valdžią ir persergėjo, kad 
pasikėsinimas suorganizuoti 
Amerikos bažnyčių pasekėjus 
į religinę prieš-“raudonąją” 
kryžeivystę atneš tik blėdį ba
žnyčioms.

Commission on International 
Justice .ant Goodwill of the 
Brooklyn Church and Mission 
Federation rekomendavo, kad 
Jungtinės Valst. nepripažintų 
Ispanijos fašistus.

Rev. Bradford Young, 
Church of the Holy Trinity 
kunigas, savo rezoliucijoj tarp 
kitko pareiškė: “...Ispanijos 
bažnyčios sunkumai, tai pase
kmė pačios bažnyčios apsilei
dimo. Ji paliko žmones neži- 
nystėje ir biednais, o pati nau
dojosi milžinišku turtu ir po
litine jėga. Dėlto tie, kurie no
rėjo socialių reformų, patapo 
prieš-klerikališkais, vienok pa
siliko religiniais.”

► kuris iš karto pareiškė nega- 
lesias viską reikiamą pasakyt,

■ nes paaukavus 10 valandų 
kelionei, jam leista tik 30 mi-

■ nučių darbui — prakalbai.
Michelsonas stipriai pabrė

žė reikalą vienybės. Jis trum
pai priminė, kad nors Ispani
jos liaudis beginklė, nuogomis 
rankomis ginasi nuo juos už
puolusių moderniškiausiai gin
kluotų fašistų, tačiau galimas 
daiktas, kad jie savo didvyriš
ka ir vieninga kova dar gali 
nusukt sprandą fašizmui, šį jo 
pareiškimą palydėjo gausus 
plojimas ir balsas — “Tik su- 
vienytom spėkom tą padarys.”

Jis nurodė, kad mes geriau- , 
šia galėsim padėt Ispanijai 
“išlaikydami ir stiprindami sa
vo pozicijas prieš fašizmą 
Amerikoj. Pas lietuvius irgi 
yra daug fašistiško brūdo. 
Reik žiūrėt, kad jis neįsigalė
tų. šluokite juos lauk iš darbi
ninkų tarpo. Boikotuokite vi
sus lietuviškus fašistus.” Tie ir 
panašūs išsireiškimai buvo 
daugelyje vietų jo kalbos, 
rioj nušvietė prisidengusių 
triotizmu lietuviškų fašistų 
lę, dvasiškijos rolę, taipgi 
mimą Ispanijos ir santikiuose 
su Ispanijos įvykiais galimo iš
kilt .karo klausimą. Užbaigė 
jis savo kalbą sekamai:

“Visos darbininkiškos orga
nizacijos turi susivienyt ir su
daryt Liaudies Frontą. Komu
nistai neblogiau už ką kitą 
veikia prieš fašizmą. Socialis
tai, komunistai ir kitos organi
zacijos turi tartis bendram 
veikimui prieš fašizmą.”

Advokatas Gugis, SLA. iž
dininkas, taipgi karštai kalbė
jo už lietuvių darbininkiškų 
organizacijų ir inteligentijos 
bei biznierių, bendrą veikimą 
prieš fašizmą, pažymėdamas, 
kad darbininkai turi galią ir 
teisę suvaldyt tuos, kurie iš jų 
pragyvenimą daro. Tačįau, sa
ko adv. Gugis, “iš savo tamsu
mo yra tokių, kurie eina į fa
šistų mitingus, remia savo 
priešus.”

“Lietuviai turi vienytis prieš 
fašizmą. Jeigu dalysis į dalių 
daleles, šakų šakeles, gausit 
fašizmo retežius.” Jis 
nurodė, kad šis karas nebus 
tautų karas, bet demokratijos 
prieš fašizmą. Ir “jei darbinin
kų klasė savo reikalų nesu
pras, sugrįš į 17 šimtmetį.”

Dr. Montvydas kalbėjo dau
giausia Am. Lietuvių Kongreso 
reikalais. Jis humoristinėj for- 
m6j priminė, kad dar prieš 
nuvertimą caro Mikės jis kal
bėjęs Brooklyno publikai ir 
raginęs nuversti carą. Dauge
lis klausytojų, nors trokšdami 
to, netikėję, kad bus galima 
nuversti tokios galingos impe
rijos valdoną. Bet tas padary
ta. “šiandien,” sako Dr? Mon
tvydas, “aš. raginsiu nuverst 
kitą valdžią — Smetonos val
džią.”

Ir čia jis nurodė, kaip Sme
tonos valdžia smurtu įėjo ga
llon, kaip sutrempė konstituci
ją, kurią ‘pildyti ir saugoti 
Smetona buvo prisiekęs prieš 
dievą visągalį, kaip dabar yra 
persekiojami, karo teismų žu
domi ir kalėjimuosna brukami 
tie patys darbininkai ir vals
tiečiai, kurie išlaikė lietuvybę, 
kovojo prieš carizmą ir už ne
priklausomą Lietuvą.

“Tokia valdžia turi būt nu
versta,” pareiškė kalbėtojas. 
“Ir jeigu pusė miliono Lietu
vos išeivių, padedami apie mi
liono čion gimusių lietuvių, pa
rems Lietuvos valstiečius ir

ANTANAS KASMOCIUSčių darbininkų vado, kuris 
taipgi randasi kalėjime.

Biuro vedėjas teisinosi, kad 
biuras tik biznio organizacija , ^os žmonėm pavyko nutęsti 

! derybas. O kada pamatė, kad 
I toliau tęsti negalės, prisikalbi- 
Ino socialistus pasitraukti iš de
rybų ir rengti su jais atskiras 
prakalbas. Pasinaudodami 
LSS 19-tos kuopos prisidėjimu, 
jie gavo kelis žymiausius lietu- 

; vių socialistų vadus kalbėto
jais ir tikėjosi jų populiarišku- 
Imu sutraukti mases, tuomi pa
rodant, būk masės pritarian
čios darbo žmonių vienybės 

! skaldymo politikai.
Apsigavo. Jų padėtį gerai 

atjautė Smetonos pakalikas 
, Tysliava, kuris pats ir nemaža 
grupė jo rėmėjų atėjo suda
ryt publiką ir išgirst, kaip 
“pils kailį komunistams.” No. 
2-ro sklokos žmonių buvo net 
iš Patersono, Newarko ir ki
tur. Atėjo socialistai išgirsti 
savo vadus. Juos išgirsti *atėjo 
ir komunistinės pakraipos 
žmonių. Bet plačios mases pa
sižymėjo nebuvimtt, nes viso 
iš viso galėjo būt į 250 žmo
nių. O aukų surinkta $40 su 
centais. (Vienos komunistinės 
sriovės 
$137.26. Tik savaitė prieš tai 
“Laisvės” koncerte buvo su
rinkta $112.50.).

Apsivylė ir laukusieji “ko
munistams kailio pylimo.” Tą 
rolę išpildė tik vienas Stilso- 
nas. Nei vienas socialistų kal
bėtojas prie to neprikidėjo. Vi
si pabriežtinai kalbėjo už ben- 

, drą frontą prieš fašizmą.
Stilsonas kalbėjo pirmuoju. 

Sulyg jo, komunistai, kurie esą 
skelbiasi save darbininkų kla
sės avangardu, tik Rusijoj pa
naudoję gerą taktiką. O kitur 
visur jie atsiskyrę nuo masių, 
apsilenkę su klasių santikiais, 
nedarę darbininkų fronto, bet 
liaudies frontą, kuris nuvešiąs 
į dar didesnes pelkes. Komu
nistų Liaudies Frontas esąs 
kaltas Ispanijoj. Jis išstatęs 
buržuazinius reikalavimus ir 
norėjęs, kad rev. darbininkai 
jį remtų. Sulyg jo kalbos išei
na/ būk darbininkai neremią 
Liaudies Fronto valdžios.

Franci jo j esą komunistų 
Liaudies Frontas pasiūlęs neu
tralitetą Ispanijos klausimu. O 
Sovietu Sąjunga neremianti Is
panijos dėlto, kad Liaudies 
Frontas kilęs iš Kominterno 
vadovybės, tad, girdi: “Ar no
rės bakstelt šonan Liaudies 
Front© valdžiai.” Esą, “tik ka
da jau Ispanija pakarta, pra
dėjo jieškot britvos, kad virvę 
nupjaut.”

Jam pabaigus savo tiradą 
prieš komunistus ir Liaudies 
Frontą pasigirdo skystokas 
plojimas, daugiausia iš tų viė- 
tų, kur sėdėjo Tysliavos pase
kėjai.

Sekamas kalbėjo Amalga- 
meitų Unijos finansų sekreto
rius Schlosbergas. Jis pabrėžė, 
kad Liaudies Frontas nebuvo 
komunistų neigi socialistų, 
kaip kad fašistai bando išaiš
kinti (Pamaniau, kuo yra Stil
sonas, kuris L. Frontą kredfta- 
vo vien komunistams?—Rep.). 
Schlosbergas kalbėjo daugiau
sia iš Ispanijos istorijos, už rė
mimą Ispanijos Liaudies. Fron
to valdžios.

Trečiu kalbėjo’ “Keleivio” 
redaktorius St. Michelsonas,

ir nieko bendro neturi su poli
tika, vienok jis vėliau pripaži
no, kad tas biuras išleido bro
šiūrą “Getulio Vargo Valdžia 
ir Komunizmas Brazilijoje,” 
kurioj palaikoma fašisto Var
go politiką.

Suvienytas Komitetas Ap
saugojimui Brazilijos Liaudies 
šį. vakarą rengia masinį mitin
gą Hotel New Yorker, kur 
kalbės James Waterman Wise 

' ir Isobel Walker Soule, kurie 
ką tik sugrįžo iš Brazilijos. •

Veikalo “Dvaro Bernas” 
Jaunuoliai

Lapkričio 29-tą dieną, La
bor Lyceum svetainėje, bus 
lošiami du veikalai: “Dvaro 
Bernas” ir “Partizanai.”

ALDONA ŠERTVIETYTĖ
Veikale “Dvaro Bernas” 

tarp daug kitų lošia ir du jau
nuoliai. Tai Felix Lepinskas ir 
Aldona šertvietytė. Jie lošdami 
labai gražiai myluojasi, dai
nuoja ir tuomi žavės žiūrėto
jus. Jie lošia tarnų roles.

^Taigi, nepamirškite juos' ir 
visus kitus pamatyti ateinan- 
čioj nedėlioj, 4 :30 po piet.

Rengimo Komisija.

Lankėsi Žymusis “Laisvės” 
Vajaus Udarninkas •

Šiomis dienomis apsilankė 
“Laisvėje” vienas jos vyriau
sių vajininkų S. Reikauskas. 
Pereitą savaitę, sunkiai susir
gus jo žmonai, jo darbas susi- 
trukdė, tačiau jis vis dar pasi
liko pirmoj vietoj vajininkų 
sąraše.

Ligonei pagerėjus, jis ir vėl 
pasileido darban (Kas sakė, 
kad vedę žmonės negalį veik
ti?).

Iš Brooklyn© d. Reikauskas 
penktadienį išvažiavo į She
nandoah apylinkę vajaus rei
kalais. Ten padirbėjęs apie sa
vaitę, leisis į Baltimore.

Geros kloties! Rep.

Cypress Hills Pirklystės Ta
ryba reikalauja, kad būtų 
įtaisyta trafiko šviesos ties 
Fulton St. ir Pennsylvania 
Ave., nes ten įvyksta daug au
tomobilių nelaimių.

Detektyvas Ralph Goldstein, 
31 metų, traukiamas teisman 
ėmime $13 ir $85 vertės auk
sinį laikrodėlį nuo raketie- 
riaus, kaipo kyšį.

prakalbose surinkta

Minės SLA 50-metines 
Sukaktuves

ku- 
pa- 
ro- 
rė-

toliau

Ginkluoti Mušeikos Pastojo 
Kelią Streikieriams

Internacionalės Jūreivių 
Unijos viršininkų pasamdyti 
ginkluoti mušeikos ir policija 
pastojo kelią streikuojantiems 
jūreiviams ir neleido jiems 
naudoti unijos salę, 61 White- 
|hall Street, New Yorke.

Apie 1,000 jūreivių numar- 
šavo į tą salę, kurią patys jū
reiviai užlaiko savo pinigais, 
ir kuomet mušeikos ir policija 
juos neįleido vidun, tai jūrei
viai pastatė pikieto liniją. Pi- 
kietas siekė aplink visą bloką 
ir streikieriai maršavo nuo pie
tų iki ;6 vai. vakaro.

Jūreiviai išrinko delegaciją 
iš šešių streikierių, kuri įėjo 
į unijos ofisą tame name pasi
kalbėti su Clarence Angel, 
unijos sekretorium. Tame ofi
se tą sekretorių saugojo 20 gin
kluotų mušeikų ir įvyko karš
tų argumentų, vienok Angel 
nesutiko įleist streikierius į 
salę.

Sugrįžus delegacija reikala
vo, kad policijos kapitonas at
imtų ginklus iš mušeikų, bet 
jis tarė: “Aš nenoriu kištis į 
streiką.” Tai veidmainingas 
pasakymas, nes policija po jo 
komanda, saugojo, kad strei
kieriai neįeitų į salę.

Streikieriai tarė: “Mes pi- 
kietuosime savo unijos salę tol, 
kol mes išvysime tuos “feike- 
rius.” , ■'\

New York an pribuvo Ame
rican Merchant linijos laivas 
American Banker ir visi jo jū
reiviai sustreikavo ir užsiregis
travo pikietavimui.

šį mėnesį sukanka lygiai 50 
metų, kai pradėjo organizuo
tis didžiausia lietuvių organi
zacija — Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje. Ta proga dau
gelis SLA. kuopų mini 50 me
tines SLA. sukaktuves. Ta pa
čia proga SLA. Penktas Aps
kritys ir keletaš vietinių SLA. 
kuopų drauge rengia didelę 
pramogą — koncertą, prakal
bas ir šokius. Muzikalių progj 
ramo dalį išpildys šie artistai: 
K. Hoffmanas, IF. Norkus, A. 
Tamkus, V. Tarųkiūtė, A. Lu- 
kiūtė, V. Tamošaitienė, E. Le
vanda ir D. Bubniūtė. Kalbės 
SLA. sekretorius M. J. Vini- 
kas ir jaunuolis studentas K. 
Michelsonas. Po programo bus 
šokiai pųįe LeVaįndos gero or
kestro. I

Parengimas įvyks Ukrainų 
salėje (seniau buvusiame Lie
tuvių Tautiškame Name), 101 
Grand St., Brooklyn, N. Y., 
lapkričio 29 d. Pradžia 4:30 

po pietų. Įžanga tik 50 ir 
Į šokius — 25 centai.

Reporteris.

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. EVer green 8-8520

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

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

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

vai.
40c.

Negrė Gali Auginti 
Baltą Mergaitę

“Ačiū dievui, dabar švęsime 
linksmą dėkavohės dieną.” 
Taip tarė negrė moteris Sere
na Alves, kuomet teisėjas 
Louis Brodsky paijaikino skun
dą, būk Ji neturi ^eisės augin
ti baltą mergaitę.

Mat, penkių metų mergai
tės Lucy Peluso tėvai, bedar
biai, negalėjo užlaikyti ją, tai 
jie atidavė Serenai Alves ir, 
jos vyrui auginti Lucy, vienok 
kas' tai apskundė negrų šeimą.

Suareštavo 19 Muzikantų

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Radio Unija iššaukė streiką 
prieš Carrier Call, 80 Cortland 
St., po to, kaip firma atsisakė 
tartis ir pravarė 5 unijistus. 
Reikalauja pakelt algas po 10 
centų į valandą ir 40 iki 50c 
valandai minimum, 40 vai. sa
vaitės, laiko ir pusės už virš
laikius ir pripažinimo unijos.

Švaistymąsis su šautuvu 
prieš streikierius patupdė už 
grotų Colonial Venetian Blind 
Co. formaną. Jis sulaikytas po 
$1,000 kaucijos.

Taigi, galime pasidžiaugt, 
kad Liaudies fronto idėja su
silaukė šalininkų lietuvių so
cialistų vaduose. Nuo šiol mes 

darbininkus, tai jie atliks pa- turėtume smarkiau irtis pir
tį svarbiausi darbą — nuverti- myn priešfašistiniame darbe.

. " ” Rep.mą tos valdžios.

hu* ’S'

Teisėjas Charles Solomon 
sulaikė 16 vyrų ir tris moteris 
po $506 kaucija kiekvieną, 
kuomet jie pasisakė, kad ne
kalti betvarkės kėlime bepi- 
kietuojant teatrą.

Tie žmonės buvo suareštuo
ti, kuomet jie pikietavo teatrą 
ties Pitkin ir Saratoga gatvė
mis. Policija sako, būk pikietai 
pravardžiavo to teatro darbi
ninkus. Pikietai yra Muzikan
tų Unijos nariai ir reikalauja 
“gyvos muzikos” (orkestros) 
teatruose.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su vigais 

tinkamais įtaisymais. Pardavimo 
priežastį sužinosite ant vietos. Kreip
kitės po numeriu 417 Lorimer St., 
(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

(^76-281)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
i______ ... r

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičiuš su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

U

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

D e Kalb leng
vas būdas pir

kti anglį
Prisipilkit jūsų au
glio aruodus dabar. 
Rcnkpinigių nerei
kia: užsimokėsite už 
anglj bekūriadami.

____or our 
fasiįpaiįmentjjlan^

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.

Jčfferzotv 
3-2779

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y

IkmIshSs




