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Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulj!
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KRISLAI
Bet jie neverkia.
O bus krokodiliaus ašarų 
Tampoje tragedija.
Ir mano žodis.
Tegul veiks geriau.

Rašo A. B.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7.50 

Metams

šeši jauni vaikinai, Brooklyn© 
darbininkų šeimų vaikai (Bo- 
lognia, Kinmel, Zizzo, Donne, 
Scata ir Bruno), turės supleškėt | 
elektros kėdėj. Teismas rado 
juos kaltais nužudyme požeminio 
traukinio kolektoriaus apiplėši
mo tikslais. Nuteistųjų mirtin 
jauniausias 18 metų amžiaus, 
seniausias 31 metų.

Niekas jų likimo neapverkia. 
Da nemačiau nė vienam nė ka
talikiškam, nė fašistiniam, nė 
sklokiškam, nei menševikiškam 
laikraštyje, kad gailėtųsi šių ne
laimingų vaikų. Nė žodelio už
tarimo, nei vienos ašarėlės pasi
gailėjimo.

Pusiau Kiršią Pašaipi
ųjų Darbą Išlaidas

WASHINGTON. — Fi
nansiniai Roosevelto valdi
ninkai svarsto 25 nuošim
čiais nukirst algas bedar
biams pašalpiniuose WPA 
valdiškuose darbuose nuo 
liepos 1 d. 1937 m. Taipgi 
ketina paleist daug raštinin
kų ir prižiūrėtojų iš tų dar
bų administracijos, kad su
taupytų dar 25 nuošimčius

Hitlerio Submarinai
Bombardavo Ispanų
Respublikos Laivus

B

Fašistai Degina Madridą 
Bombomis ir Gazolinu

Fabrikantai Verčia Mažint 
Viešus Pašalpinius Darbus

Streikas 10,000 Laivų 
Oficieriiį, Mašinistų

Bet atsimenate, kiek ta spau
da priliejo gailių ašarų už nu-, 
teisimą mirtin grupės trockisti- 
nių teroristų, kurie 1934 metais ’ 
nudėjo drg. Kirovą Leningrade 
ir buvo sudarę sąmokslą nužu- *, 
dyti kitus Sovietų Sąjungos va-

Dabar WPA darbuose tu- 
. ri užsiėmimo 2,500,000 be
darbių, kuriems, įskaitant ir 

dus. Bačkos ašarų už sąmonin- medžiagas, išleidžiama apie
gus konspiratorius žmogžudžius, $160,000,000 per mėnesį, 
o nė vienos gailios ašarėlės už 
sunkaus darbininkiško gyveni
mo bedugnėn nublokštus nesą
moningus jaunus kriminalistus!

Ang. Herndono Byla 
Bus Svarstoma Šalies 
Vyriausiame Teisme

7

"WASHINGTON. — Jung-

Šiomis dienomis Sovietų Są
jungos Novosibirske įvyko vie
šas teismas prieš kitus devynis 
žmogžudžius — kontr-revoliucio- • 
nierius. Vienas iš jų yra Vo- tinių Valstijų Augščiausias
kietijos nazių policijos atsiųstas Teismas lapkr. 23 d. prižadė- 
agentas. Jie gadino Sovietų ka- j0 pernagrinėt nuosprendį 
syklas ir žudė mainierius. Jie 
nužudė 14 mainierių, o daugelį 
padarė visam amžiui paliegė
liais. šitife baisūs žmogžudžiai 
irgi pasirodė trockistais. Jie 
nuteisti mirtin.

VALENCIA, Ispan., lap
kričio 24. — Ispanijos res
publikos valdžia oficialiai 
kaltina Vokietiją, kad jos 
submarinai torpedomis bom
bardavo respublikos šar
vuotlaivius ties Cartagena 
ir sužeidė vieną jųjų, “Cer- 
vantes’ą.” Į šarvuotlaivį pa
kliuvę torpedos gabalai ro
do, kad tai Vokietijos pada
ras. Vienas Vokietijos šar
vuotlaivis tėmijo, kaip pa- 

i vyks nazių submarinams 
prieš Ispanų valdžios laivus.

Madrid. — Fašistų lėktu
vai, mėtydami speciales gai
srines bombas, vėl 
Madrido centra; o
čius degina fašistų užsieni
niai legionieriai ir 
mėtydami padegtas gazolino 
blekines ant namų.

Paskutiniuose užp uoli- 
muose ant Madrido fašistai 
daugiausia naudoja itališ
kus lėktuvus.

London, lapkr. 24. — Pra
nešta, kad Ispanijos liaudie- 
čiai atėmę Oviedo miestą iš 
fašistų; bet fašistai tatai 
užginčija.

WASHINGTON. — Ma
žindama pašalpinius valdiš
kus darbus, Roosevelto vy
riausybė klauso didžiųjų ka
pitalistų, kurie rėkia, būk 
viešieji darbai kenkią pri
vačiai jų pramonei. Kuo 
daugiau bus paleista bedar
bių iš viešųjų darbų, tuo pi
giau fabrikantai tikisi gaut 
sau darbininkų.

NEW YORKE, Bostone, 
Houston (Tex.) ir kituose 
uostuose rytiniame ir vaka
riniame Amerikos pakraš
čiuose streikan išėjo jau 10,- 
000 laivų vairuotojų, jų pa
dėjėjų ir mašinistų, reika
laudami pagerint sąlygas.

Sustreikuodami laivų ofi- 
cieriai labai sustiprina jūri
ninkų kovą, kaip kad pareiš
kia E. P. Trainor, delegatas 
Marinių Mašinistų Labda
ringos Sąjungos (Unijos).

Naziai Grasina Karu 
Sovietijai, jei Ji Sušau

dys Nazių Agentą
-0

Meksika Negausianti Lėktu
vų Ispanijai iš Canados

Sovietai Suėmė 31 Nazių 
Šnipų-Suokalbininkų

M

(

degina 
pakraš-

Nobelio Dovana Von 
Ossietzkiui.

Vyriausias Teismas Re
mia Bedarbių Apdraudę 

N. Yorko Valstijoje

OTTAWA. — Kanados 
valdžia rengiasi uždraust iš- 
gabent iš savo šalies į Mek
siką tokius lėktuvus, kurie 
galėtų būt perdirbti į kari
nius orlaivius ir paskui iš 
Meksikos persiųsti Ispanijos 
respublikai prieš fašistus.

London, lapkr. 24. — Ke
turi Anglijos submarinai iš
plaukė į Ispanijos pakraš
čius.

Georgijos valstijos vyriau
sio teismo, išneštą prieš jau
ną negrą darbininką-kovo- 
toją Angelo Hern doną.

Herndon 1932 m. buvo Ge
orgijuj nuteistas 18 iki 20

Laukite, pamatysi te,^ka m vėl.meįų j katorginį kalėjimą 
'už tai, kad jis vadovavo sė
kmingai baltųjų ir negrų 
b e d a r bių demonstracijai. 
Herndoną teisė kaipo “mai
štininką,” pagal senąjį Ge
orgia valstijos įstatymą, iš
leistą Civilio Karo laiku.

Šalies Augščiausias Teis
mas pirmiau buvo dviem at
vejais atmetęs reikalavimus 
pernagrinėt Georgijos teis
mo nuosprendį b e i paliuo- 
suoti Herndoną. O to nuos
prendžio įvykdymas reikštų,

prasimuš upeliai krokodiliškų ■ 
ašarą iš nelaimingų ir šviesos 
bijančių redaktorių akių. Mai- 
nierių žudytojus jie padarys 
tikrais didvyriais ir prakeiks 
Sovietų valdžią, kam ji su jais 
apsidirbo. Hearsto laikraščiai 
jau į aniuolus kelią Novosibirs
ko žmogžudžius.

maurai,

Oslo, Norvegija. — Nobe
lio fondo komitetas lapkr. 
24 d. nubalsavo duot $40,000 
dovaną Vokietijos piliečiui 
Karoliui von Ossietzki’ui, 
kaipo žymiausiam kovotojui 
už taiką.

Nazių valdžia kelis metus 
išvargino Ossietzkį kalėji
muose ir koncentracijos sto
vyklose ir vos lik nenumari
no jį, kaipo kovoto!ą prieš 
karą. Tik paskutiniu laiku 
jis tapo išlaisvintas, bet dar 
tebėra nazių žvalgybos prie
žiūroj.

Tampoje, Floridoje, vaidina
ma liūdna tragedija. Turiu 
mintyje Amerikos Darbo Fe
deracijos konvenciją. Green, 
Frey ir Woll jau pirmiau sus
pendavo iš Federacijos vieną
trečdalį narių, o dabar veikiau- j kad Herndon būtų laipsniš- 
sia visai juos išmes laukan, kai numarintas sunkiuosiuo- 
Taip ir bus sumėsinėta pati Fe- 'se darbuose, kur kaliniai tu- 
deracija. Juk kas gi beliks iš 
Federacijos, kuomet iš jos iš
mes visas stambiasis industri
nes unijas, o pasiliks tikrai 
konservatyviškos amatinės uni
jos?

ri dirbt surakinti geležiniais 
pančiais ir sargybinių pla
kami.

Kovą už Herndono išlais
vinimą daugiausia vedė ir
veda Tarptautinis Darbinin- seimui sumanymą griežtai 
kų Apsigynimas. Bet jam'uždraust Anglų laivam ga-Laikraščiai daug rašo ir žmo-

Anglija Draudžia Savo
Laivams Gabenti

Ginklus Ispanijon
b

Baus Laivus už Ginklų įve
žimų iš Neutralių Šalių

LONDON. —Anglijos už
sienių reikalų ministeris A. 
Eden žada šią savaitę įnešti

nes daug kalba apie nusižudy- talkon atėjo ir kitos darbi- benti ginklus Ispanijos res-
mą žymaus Francijos socialisto 
ir valdžios vidaus reikalų mi- 
nisterio Roger Salengro. Nusi
žudė jis todėl, kad jį bjauriai 
užgavo ir įžeidė Francijos fašis
tų spauda. Ji pasakė, kad Sa
lengro laike pasaulinio karo ap
leidęs Francijos frontą, pabėgęs 
bei išdavęs tautą. Tai, žinoma, 
buvo fašistinės spaudos prasi
manymas, kad sukelti Francijos 
žmones ir prieš Salengro ir 
prieš Blumo valdžią.

Aiškus dalykas, kad Salengro 
buvo fašizmo auka. Bet fašis
tams atkeršyti jis pasirinko 
klaidingą kelią. Kaipo socialis
tas, jisai neturėjo kreipti dėme
sio į tos purvinos spaudos 
šmeižtus. O atsiteisti 
reikėjo nenuilstamu 
socializmo.

ninku ir inteligentų organi
zacijos.

Gal ir prezidento rinkimų 
pasėkos paveikė Augščiau- 
sią Teismą, kad jis, paga- 
liaus, sutiko persvarstyti 
Herndono bylą.

Paryžius, lapkričio 24. — 
Francijos ministeris pirmi
ninkas L. Blum pagamino 
įnęšimą seimui bausti fašis
tinius laikraščius už piktus 
šmeižtus ir kurstymus prieš 
valdžios narius.

su jais 
darbu del

Brooklyn© 
konferen-

10 Uniją Palieka Suspenduo
tos iš Federacijos

Tikrai gera buvo 
lietuvių organizacijų 
cija lapkričio 22 d. Konferenci
ja suorganizavo Amerikos Lie
tuvių Kongreso Brooklyn© Apy
linkės Distriktą ir išrinko vyk
dantįjį komitetą. Dabar tik rei-

kia linkėti ir trokšti, kad šis 
komitetas gautų visų pilniau
sios kooperacijos ir galėtų 
sklandžiai atlikti jam Kongreso 
ir šios konferencijos uždėtas 
pareigas.

Beje, skloka No. 2 visai ne- 
prisiuntė delegatų. Vadinasi, 
Stilšonas-Strazdas - Jankauskąs 
su savo vaisku paskelbė 
Am. Lietuvių Kongresui.

karą

publikai bei Ispanų fašistam 
ne tik iš Anglijos, bet ir iš 
kitų, neutralių, šalių. Angli
jos laivai, kurie ir toliau 
bandys pervežinėti ginklus 
iš svetimų kraštų į Ispaniją, 
būsią smarkiai piniginiai 
baudžiami.

Anglų valdžia nepripažįs
ta karo teisių nei Ispanijos 
respublikai nei sukilėliams 
fašistams. Todėl nieku būdu 
nesutiksianti, kad vieni ar 
kiti stabdytų bei krėstų An
glijos prekybos laivus ant 
marių. Prekybiniai Anglų 
laivai, plaukiantieji Ispani
jon, būsią lydimi karo laivų.

London. — Ispanijos fa
šistų galva gen. Franco 
skundžiasi Anglijai, būk so
vietiniai laivai, “prisideng
dami Anglijos vėliava,” ga
beną karo reikmenis Ispani
jos respublikai.

TAMPA, Florida. — Wm. 
Green ir kiti reakciniai va
dai Amerikos Darbo Fede
racijos * suvažiavime lapkr. 
23 d. pervarė tarimą, kad ir 
toliau pasiliktų suspenduo
tos 10 didžiųjų unijų už tai, 
kad jos prisidėjo prie Indus
trinių Unijų Organizavimo 
Komiteto. Tuom yra užgir- 
ta pasielgimas Federacijos 
valdybos, kuri šias unijas 
suspendavo pirm suvažiavi
mo.

Suvažiavimas daugiausia 
dirbtinai sudarytas iš “se
nosios gvardijos” pakalikų. 
Palaikydamas suspendavi
mą, jis davė Federacijos 
valdybai teisę šaukti specia
li suvažiavimą spręst mini
mų unijų klausimą.

“LAISVĖS” KETVIRTA
DIENIO NUMERIO

NEBUS
šį ketvirtadienį “Lais

vė” neišeina, nes, kaipo le- 
galėj šventėj ’’Padėkų” 
Dienoj, paštininkai vis 
tiek jos neišnešiotų ėmė
jams.

WASHINGTON. — Jung-1 
tinių Valstijų Vyriausias 
Teismas, lapkr. 23 d., ketu
rių teisėjų balsais prieš ke
turis pripažino teisėtu ir ga
liojančiu įstatymą del be
darbių apdraudos New Yor
ko valstijoj. Šis vyriausio 
teismo tarimas paliečia ir 
apdraudos įstatymus ketu
riolikoje kitų valstijų.

Augščiausio Teismo posė
dyje nedalyvavo liberalas 
(buržuaziniai pa ž a n g u s) 
teisėjas H. E. Stone, kuris 
serga. Suprantama, kad jis 
būtų balsavęs už palaikymą 
minimo N. Y. valstijos įsta-’ 
tymo. I

Trys kompanijos New 
Yorko valstijoj norėjo tą įs
tatymą panaikint, ir kreipė
si į valstijos vyriausią teis

imą. Jos tvirtino, kad tai 
“priešingas” šalies konstitu
cijai įstatymas, nes jis rei- 

i kalauja, 
lygiai 
mokėtų 
draudos
teismas betgi užgyrė įstaty- Social!” (Tegyvuoja socialė 
mą. Tada kompanijos atsi- revoliucija!). Vėliau para- 
šaukė į šalies Augščiausią šysiu jums ką daugiau. Svei- 
Teismą. [kinu jus, draugai, iš kovos

Spėjama, jog dabartinis į lauko! 
šio teismo sprendimas reiš-j 
kia, kad jis gal užgirs ir
Jungtinių Valstijų išleistą PkilaJplnlli in 1 Pa 
Socialės Apsaugos Įstatymą, * lIUulIvipilIJvJ, 1 d 
reikalaujantį, kad kiekvie
na valstija įvestų bedarbės 
ir senatvės apdraudą, į ku-) 
rios fondą turėtų mokėti-Kalbės Bimba; Bus ir 
samdytojai ir darbininkai. I Geras Koncertas

Ensenada, Mexico. — Me
ksikiečiai laivakroviai atsi
sako iškraut prekes iš lai
vų, prieš kuriuos streikuoja 
Amerikos jūrininkai.

Lietuvio Balsas 
Madrido

IS

MASKVA. — Vokietijos 
ambasadorius Schulenberg 
lapkr. 23 d. antra syk užpro
testavo Sovietam prieš nu
teisimą sušaudyt vokietį Ke
merovo kasyklų inžinierių 
Emilių L Sticklingą, Sibire. 
Ambasadorius pareikalavo 
jį išlaisvint ir leist jam su
grįžt į Vokietiją.

Stickling nuteistas sušau
dyt sykiu su aštuoniais troc- 
kistais už šitokius krimina
lius nusikaltimus; Jie tyčia 
nevėdino kasyklų, idant 
mainieriai užtrokštų arba 
per eksplozijas žūtų; taip jie 
ir nužudė 12 angliakasių. 
Jie trukdė, ardė kasyklų ga
mybą ir darė sumokslus iš- 
žudyt Sovietų vadus. Tame 
patys prisipažino Stickling 
ir trockistai teisme Novosi
birske.

Nazių šėlimas Prieš 
Sovietų Sąjungą.

BERLYNAS, lapkr. 24.— 
[Visi Vokietijos nazių laik- 
i raščiai dergia Sovietus, kaip 
“barbarus,” “žmogžudžius” 
ir kitaip del to, kad sovieti
nis teismas nusmerkė sušau
dyt vokietį inžinierių Stick- 
lingą, Hitlerio slaptosios po-

t

“Laisvėj” jau buvo lietu
vio laiškas, kuris išvyko Is
panijon kovoti prieš fašis
tus. Dabar gavome jo atvir
laiškį iš Madrido, išsiųstą 9 
d. lapkričio. Jis šitaip skam
ba:

“Brangūs Draugai!
Mūsų tarptautinė kolum-

na žygiuoja iš Madrido įpicijos agentą, kriminaliai 
frontą. Kuomet jūs skaity- ■ veikusi prieš Sovietų val- 
site šią atvirutę, tai mes gal 
baigsime triuškinti fašistus! 
Raudonasis Madridas tikrai 
nepergalimas! Visa Ispani- 

su darbininkais jos liaudis šaukia: “Viva 
į bedarbiu ap- Rusija!” (Tegyvuoja Rusi- 
fondą. ValstijiniS|ja!) ir “Viva Revoliucion

kad samdytojai

Saopaulietis.”

Svarbios Prakalbos

IsPanil Fašistai Skandina,' Ispanijos reikalais, lapkri- 
Grobia Svetimus Laivus (November) 29 d. įvyks 
London, lapkr. 24.— Ispa- prakalbos Lietuvių Tautiš- 

nų fašistų šarvuotlaivis koj Svetainėj, 2 vai. dieną. 
“Canarias” nuskandino dar Kalbės “Laisvės” redakto- 
nežinia kurios šalies preky- rius A. Bimba. Be to, bus 
bos laivą. Fašistai užgrobė įvairaus turinio koncertas. . 
graikų laivą, gabenusį Len-I Būtų gerai, kad lietuviai 
kijos anglį Ispanijos respub? 
likai.

DUESSELDORF, Vokie- 
tija. — Naziai patraukė tei
sman penkis vadusr katalikų 
jaunimo organizacijos už 
“bandymą išvien su komu
nistais suorganizuot Liau
dies Frontą” prieš Vokieti
jos fašistus. Tarp kaltina
mųjų yra 4 kunigai ir 1 pa
saulietis.
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džią. Bet Vokietijos amba
sadoriaus protestai Maskvoj ’ 
prieš mirties nuosprendį 
Sticklingui tai esą dar tik 
“pirmas žingsnis” apginti jį 
ir kitus suimtus nazius So
vietuose.

Jeigu Sticklingas būtų su
šaudytas, Vokietija, girdi, 
nutrauktų diplomatinius ry
šius su Sovietais, o tai galė
tų būt įžanga į karą.

Hitlerininkų laikraščiai 
kupini biauriausių ir kvai
liausių išmislu apie tai. kaip. 
Sovietai “kankina politinius 
kalinius, versdami juos pri- 3 
sipažint.”

Maskva.—Sovietų vyriau* 
svbė turi suėmus jau 31 Vo
kieti jos pilietį, kaipo Hitle
rio agentą, atsiųsta šnipinė
ti Sovietų apsigynimo slap
tybes ir suokalbiauti delei 
Sovietų vadu žudymo bei 
esamos valdžios nuvertimo.
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Paryžius, lapkr. 24. — Is- , 

nanįios fašistai atsisako pa
likt Francijos bei Anglijos 
prekybos laivams bet kokią 
saugią vietą Barcelonos 
prieplaukoj, kurią fašistai 
rengiasi bombarduoti.

Fašistai Neduosią Saugumo 
Francijos. Anglijos Lai

vam Barcelonoj
atgabentų į svetainę kenuo- 
tų valgių ir atneštų drapa
nų, kurių patys nevartoja. 
Tie dalykai bus pasiųsti ne
laimingiems Ispanijos žmo
nėms, kovojantiems prieš 
pasiutusį fašizmą. O mais
to galima tam gauti pas sa
vo groserninkus.

Prašome lietuvius kuo- 
skaitlingiausiai daly vauti 
šiose prakalbose.

Komisija, jau pradeda atšalti.

*•>

London, lapkr. 24. — Pra
nešama, kad karaliaus Ed- 
wardo meilė del amerikonės 
persiskyrėlės Simpsonienės

V
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Šiandien Maskvoj
Šiandien, lapkričio 25 d., Maskvoj susi

renka Aštuntasis Sovietų Kongresas, ku
ris apsvarstys ir priims nauja Sovietų 
konstitucija.

Po to, kai naujos konstitucijos projek
tas buvo paskelbtas, visoj Sovietų Sąjun
goj buvo šaukiami masiniai darbo žmo
nių mitingai dokumento svarstymui. Tie 
mitingai įvyko fabrikuos, kasyklose, kol
chozuose, mokyklose ir visose kitose 
įstaigose, kur tik randasi darbo žmonių. 
Milionai jų dalyvavo svarstyme doku
mento, sulyg kuriuo socializmo šalis at
eityje tvarkys savo reikalus.

Per tą laikotarpį, beje, Sovietų spau
doj tilpo daugybė laiškų, išreiškiančių jų 
autorių nuomones apie konstituciją. To
kių laiškų tilpo kelios dešimtys, jei ne ke
li šimtai tūkstančių.

žodžiu, milionai darbo žmonių dalyva
vo svarstymuos ir taisymuos konstituci
jos projekto.

Dabar, kai Aštuntasis Kongresas su
sirinks, be abejo, tie įvairūs konstituci
niai pataisymai bus svarstomi ir tūli jų, 
galimas daiktas, jei kongresui pasirodys 
praktiški, bus priimti ir inkorporuoti 
konstitucijom

Ši Sovietų konstitucija, be abejo, turės 
kur kas didesnės žmonijai reikšmės, negu 
turėjo didžiosios Franci jos revoliucijos 
Žmogaus Teisių Paskelbimas (1789) arba 
Amerikos Nepriklausomybės Deklaraci
ja, išleista 1776, bei Jungtinių Valstijų 
konstitucija, pagaminta ir priimta 1787 
metais.

Amerikos ir Francijos revoliucijų pa
gaminti dokumentai rėmėsi privatine 
nuosavybe, gi Sovietų Sąjungos konstitu
cija remiasi socialistine nuosavybe. Kon
stitucijos straipsniai 4, 5 ir 6 skelbia:

Ekonominį SSSR pagrindą sudaro socia
listinė ūkio sistema ir socialistinė nuosavybė 
gamybos įrankiams ir priemonėms, sutvir- 
tėję kapitalistinės ūkio sistemos likvida
vimo, privačios nuosavybės gamybos įran
kiams ir priemonėms panaikinimo ir žmo
gaus žmogumi eksploatacijos panaikinimo 
rezultate.

Socialistinė nuosavybė Sovietų Sąjungoj 
turi arba socialistinės nuosavybės formą 
(visos liaudies turtas), arba kooperatyvi- 
niai kolchozinės nuosavybės formą (pavienių 
kolchozų nuosavybė, kooperatyvinių susivie- 

^nijimų nuosavybė).
žemė, jos gelmės, vandenys, miškai, fabri

kai, šachtos, kasyklos, gelžkelio, vandens ir 
oro transportas, bankai, ryšių priemonės, 
valstybės organizuotos stambios žemės ūkio 
įmonės (sovehozai, mašinų traktorių stotys 
irpan.l, o taip pat pagrindinis gyvenamųjų 
namų fondas miestuose ir pramonės punk
tuose yra valstybės nuosavybė, tai yra visos 
liaudies turtas.

Straipsnis 131 sako:
Kiekvienas SSSR pilietis turi saugoti ir 

stiprinti visuomeninę, socialistinę nuosavy
bę, kaip šventą ir neliečiamą sovietinės tvar
kos pamatą, kaip tėvynės turto ir galingu- 
mo šaltinį, kaip pasiturinčio ir kultūringo 
visų darbo žmonių gyvenimo šaltinį. As
mens, pasikėsinę ant visuomenės socialisti
nės nuosavybės, yra liaudies priešai.

Be abejo, kas Čia pasakyta, yra dia- 
metrališkai priešinga buržuazinių kraštų 
konstitucijoms, kurios remiasi privatine 
nuosavybe. Šitų pamatinių dėsnių kong
resas veikiausiai nepakeis, nes ir negali 
pakeisti, kadangi tuomet konstitucija ne- 
atatiktų tikrovei.

Greta to, konstitucijos 10 straipsnis 
pareiškia:

Asmeniška piliečių nuosavybė jų darbo 
pajamoms ir sutaupoms, gyvenamam namui 
ir pagelbiniam namų ūkiui, namų ūkio ir 
ruošos daiktams, lygiai kaip ir asmeniško 
vartojimo ir patogumo daiktams — saugo-

ma įstatymu.

Taigi, saugodama socialistinę visuome- 
.ninę nuosavybę, Sovietų Sąjunga garan
tuoja kiekvienam savo piliečiui laisvą 
naudojimąsi savo uždarbiu ir daiktais, 
reikalingais gyvenimo patogumams.

Iki šiol Sovietų Sąjunga susidėjo iš sep
tynių federalinių respublikų, o dabar jų 
viso bus vienuolika, kurios seka:

Rusijos Sovietų Federatyvinė Socialis
tinė Respublika,

Ukrainos Sovietų Socialistinė 
Respublika,

Baltarusijos Sovietų Socialistinė 
Respublika,

Azerbaidžano Sovietų Socialistinė 
Respublika,

Gruzijos Sovietų Socialistinė 
Respublika,

Armėnijos Sovietų Socialistinė 
Respublika,

Turkmėnijos Sovietų Socialistinė 
Respublika,

Uzbekijos Sovietų Socialistinė 
Respublika,

Tadžikijos Sovietų Socialistinė 
Respublika,

Kazakijos Sovietų Socialistinė 
Respublika, ir

Kirkizijos Sovietų Socialistinė 
Respublika.

Aštuntasis Sovietų Kongresas bus tik
rai istorinis ir jo darbai turės nepapras
tos įtakos ne tik į Sovietų šalies žmonių 
ateitį, bet jie bus reikšmingi visam pa
sauliui. Savo svarba šis kongresas ly- 
ginsis Antrajam Sovietų Kongresui, įvy
kusiam 1917 metais, kada buvo nutarta 
imti valdžia.

Dėlto per šias kelias dienas viso pasau
lio akys bus nukreiptos į Maskvą, į socia
lizmo statytojus, kurie suvažiavo priimti 
demokratiškiausią konstituciją pasaulyj.

“L-vės” Vajus Gavimui Naujų Skaitytoju
I *

Reikauskas Vis Dar Pirmoj Vietoj, Bet per Savaitę 'Laiko 
Nieko Negirdėjome nuo Stripeikos. Baigti Ar Tęsti “Laisvės”

♦ Vajų—Klausimas Dar Neišspręstas.
S. Reikauskas, kuris daugiausia iki šiol yra gavęs naujų 

skaitytojų ir kuris yra pirmoj vietoj vajininkų surašę, apie 
baigimą vajaus išsireiškė sekamai:

“Aš iki 1 d. gruodžio būsiu pirmoj vietoj ir man asmeniš
kai būtų geriau, kad vajus pasibaigtų su 1 d. gruodžio. Bet 
jei prailgintumėte vajų, tai aš dar grįžčiau į Baltimorę ir ten 
gaučiau keletą desėtkų naujų skaitytojų.”

Laukiame kitų vajininkų nuomonės apie vajaus baigimą ar 
tęsimą, žingeidžiausia būtų žinoti, ką draugai bostoniečiai 
mano.. . .

Philadelphija pralenkė Pittsburghą. A. J. Smitas prisiuntė 
$100.50 ir pluoštą naujų prenumeratų. Su philadelphiečiais 
darbuojas ir senas “Laisvės” vajų veteranas R. Merkis.

Vajininkų surašąs šiandien rodo sekamai:

IŠ LIETUVOS
Daug Pagaunama žuvies.
Klaipėda. — Pastaruoju metu 

Klaipėdos žvejai nemažai pa
gauna žuvies, ypač menkių. Dalį 
superka “žuvies” fabrikas, ta
čiau nemaža dalis tenka ir pri
vatiems pirkliams, kurie dažnai 
jau iš vakaro laukia žvejų ketu
rių grįžtant su grobiu uostan. 
Pirkliai superka iš žvejų žuvį ir 
gabena ją Did. Lietuvon — į 
Darbėnus, Skuodą ir dar toliau. 
Už menkių centnerį moka 7 lt.

Nemaža pagaunama ir t. v. 
“deglių,” kuriuos labai perka 
ūkininkai ir šeria jomis kiaules, 
nes nuo jų jos greit nusipeni.

Vidujinis Priešas Jai Pavojus, o ne 
Išlaukinis

Šiuos žodžius rašant, ADF konvencijoj 
Tampoj eina balsavimas klausimu CIO. 
Ką Greenas su savo kompanija padarys, 
liekasi palaukti ir pamatyti. Jeigu kon
vencijos delegatai (kurie neatstovauja 
nei pusės ADF eilinių narių) ir nutartų 
išbraukti iš ADF unijas, sudarančias 
CIO, tai jie pasitarnautų kapitalizmui ge
riau, negu kokis kapitalistų pasamdytas 
agentas.

Tuomet būtų dvi Amerikos Darbo Fe
deracijos ir darbininkų judėjime užvirtų 
griežtos kovos, kurios neneštų darbinin
kams naudos, o tik žalą.

Teisingai zecerių unijos prezidentas, 
Charles P. Howard, pastebėjo: “Ameri
kos Darbo Federacijai gręsia pavojus ne 
iš lauko, bet iš vidaus.” ‘Tai reiškia, kad 
Greenai ir Ko. šiuo tarpu yra didžiausi 
Federacijos priešai.

Mes dar vis manome, kad reakcinin
kai bent penkiom minutom prieš dvyliktą 
susivoks ir susilaikys nuo skaldymo 
ADF, kuriai išauklėti ėmė daug laiko ir 
energijos.

Nebenori Imti Nazių Pinigų
Po to, kai Francija ir kiti kraštai nu

vertino savo pinigus, Vokietija savo mar
kę nuvertinti atsisakė. Tas naziams, ta
čiau, neina sveikatom “N-nų” bendra
darbis, pav., rašo, kad

ir Lietuvoje vokiečių markė visai nenoriai 
prekybiniame pasaulyje priimama ir jau 
smagiai Lietuvos rinkoje jos kursas puolė. 
Seniau už vieną vokiečių reiche markę rei
kėjo mokėti du litu keturiasdešimts centų, o 
šiandien, tai yra spalio 19 d., jau mokama 
tik vienas litas trisdešimt centų! Bet tai 
dar būtų pusė bėdos, dalykas tas, kad visi 
vokiečių pinigus vengia imti. Net Lietuvos 
bankai vokiečių markes atsisako imti. Aiš
ku, kad prie tokių apystovų Lietuvos preky
biniame pasaulyje susidarė neramus laikas 
ir gana nervingas ūpas. Seniau prasidėjusi 
gyva prekyba dabar staiga pradeda vėl ap
mirti. Juk niekas nėra tikras, kokia markės 
vertė bus rytoj. Todėl, prasideda tik spe
kuliacija, bet rimta prekyba suranda daug 
kliūčių. Kitose valstybėse irgi panašūs reiš
kiniai prasideda, ir tenais daug kur susilai
koma vokiečių markė imti, arba daryti ku
rias nors ilgesniam laikui su vokiečiais pre
kybines sutartis. Aišku, kad visa tai veikia 
vokiečių prekybos gyvenimą. Vokiečiai ne
galėdami daug savo prekybos gaminių iš
vežti į užsienius turės liautis taip sparčiai 
ginklavęsi, nes jiems pritruks valiutoj, ki
taip tarus, neturės lėšų.
Kadangi taip, tai “vokiečiai net pas sa

S. Reikauskas 3259 1
A. Stripeika, Elizabeth 3031 
Philadelphia 2231

. P. J. Martin, Pittsburgh 2052
S. Penk.auskas, I. čulada,

Lawrence 1170
K. Žukauskienė, Newark 970 
ALDLD 28 kp.,

Waterbury, 919
G. Šimaitis, Montello 749
ALDLD 11 ir 155 kuopos

Worcester, 700
G. Krance ir I. Katilius,

Bridgewater, 639
ALDLD Montreal rajonas 628 
ALDLD 20 kp. Mot.

Skyrius, Binghamton 529 
G. Kuraitis, Brooklyn 449 
A. Balčiūnas, Brooklyn 430 
J. Vasiliauskas, Detroit 417 
J. Matačiunas, Paterson 370 
ALDLD 85 kp., Haverhill 320 
V. Globich, Wilkes-Barre 309 
Yaskevičius, Hudson 220 
P. žirgulis, Rochester 299 
ALDLD 2 kp., So. Boston 283 
V. J. Valaitis, New Britain 199 
V. Padgalskis, Mexico 193 
P. Baranauskas, B’klyn 174
S. Puidokas, Rumford 164
A. Lideikienė, Great Neck 162
P. Šlekaitis, Scranton 148
A. Klimas, Hartford 146
F. Shimkienė, Kearny 138
E. Cibulskienė, Nanticoke 135
S. Sharkey, Easton 127
M. Deedas, Red Lake,

Canada 122
F. Gervickas, Athol 120
J. Grybas, Norwood 120
Cibulskienė, Brooklyn 110 
D. P. Lekavičius,

Finleyville 105
J. Weiss, Brooklyn 98
P. Burneikis, Brooklyn 78
M. Valentą, Cleveland 72
J. N. Simans, Cleveland 72
V. Novicki, Ansonia 72
Geo. Braknis, Pontiac 72
A. Lukoševičius, Nanty-Glo 71
D. Yanush, Scotia 67
Šaltys, Rockord. 66

»J. Jackim, Shelter Is.
Hghts 60

J. Adams, Grand Rapids 60
J. Barkus, Brooklyn 54
A. Valinčiųs, Pittston 50
B. Surblis, Akron 50
L. šilabaitis, Putnam 50
T. Mitkus, Newark 50
V. Macy, Woodhaven 50
O. Miliauskienė, Plymouth 50 
G. Klimas, Brooklyn 50
S. Juška, Chicago 50
C. U. Davies, Los Angeles 50 
A. Daukantaitė, S. Boston 50
M. Bendineka, Summerlee 50
F. Abekas, Chicago 42
T. Zadelek, Collinsville 40
I. Klevinskas, Scranton 34
E. Vilkaitė, Brooklyn 25
K. Mugianienė, San

Francisco, 24
J. K. Alvinas, Detroit 22
A. Boika, Cleveland 22
M. Biliūnas, Chicago 22
P. žemaitis, Detroit 22
J. Julius, Moline 22
S. Paulenka, Lowell 21
J. Kazlauskas, Hartford 20
K. Getts, Rockford 20
P. Alška, Washington 15
Gudauskas, Georgetown 12
A. Kaunas, St. Clair 11

KAUNAS

Inteligentų Bedarbių Peti
cija Lietuvos Seimui.

Akyvaizdoje kas dieną sunkė
jančios inteligentų bedarbių bū
klės Lietuvoje, nors mažos, bet 
visgi organizuotos inteligentų 
bedarbių prie Darbo rūmų sek
cijos vardu jos laikinoji valdy
ba šiuomi kreipiasi į Lietuvos 
seimą prašydama: 1) Aprūpinti 
nuolatiniu darbu bent tuos inte
ligentus bedarbius, kurie turi 
šeimas. 2) Skirti biudžete ata
tinkamas sumas šelpimui badau
jančių inteligentų bedarbių. 3) 
Kad atsirastų daugiau liuosų 
tarnybos vietų, paliuosuoti tų 
valdininkų žmonas, kurių vyrai 
uždirba, bent 300 litų mėnesiui. 
4) Priiminėti į tarnybas be pro
tekcijų. 5) Turi būti įsteigtas 
sušelpimo fondas, kuris padėtų 
bedarbiams ligoje, nedarbe ir 
kitoje nelaimėje esant. 6) Ne
leisti tarnautojams užimti iš 
karto keletą apmokamų vietų, 
prisidengiant nepagrįstu moty
vu, kad trūksta žmonių. 7) Ne
mokėti nei vienam valdininkui, 
bei tarnautojui į mėnesį • dau
giau kaip 500 lt. 8) Paliuosuoti 
bedarbių inteligentų vaikus, lan
kančius aukštesniąsias mokyk
las nuo mokesčio.

Aukso Veršis Tunka

NEW YORK. — Per lap
kričio mėnesio 21-ną dieną 
penkiolika Amerikos kom
panijų pasidalino $7,500,000 
grynų pelnų. Thompson 
Valve Company Clevelande 
jau trečią kartą šiemet su
skaitė sau po 90 nuošimčių 
pelno, arba 270 nuošimčių 
išviso tai yra, beveik trečia

1 tiek daugiau, negu visas jos 
įdėtas į pramonę kapitalas. 
Tuom viršijo net 1929 m. 
pelnus.

Tarp didžiųjų pelnyto jų šį 
mėnesį yra American Manu
facturing Ca., Colgate- 
Palmolive-Peet, Franklin 
Rayon, Northwest En
gineering, United Milk, 
Wisconsin Elektros Komp. 
ir kt.

ALYTUS.
Už Avies Pjovimą Gavo 

Protokolą
Alytaus m. savivaldybės sek

retorius p. Selionis, rado pas 
vieną pilietį namuose papjautą 
savo reikalams avį. Del skerdi
mo pil. nebuvo pranešęs polici
jai, kad tai daro savo reikalams. 
Yra įstatymas ir taisyklės, kad 
reikia apie tai pranešti policijai. 
Iš karto buvo norėta mėsą kon
fiskuoti, bet vėliau tik sustaty
tas protokolas ir teks mokėti 
pabaudą.

ROKIŠKIS

Joseph Curran, dabartinio rytinių prieplaukų jūreivių 
streiko vadas, pro streikierių centro langą praneša jū
reiviams vėliausias žinias apie streiko*eigą.

ve įvedė tam tikras pasniko dienas ir, be 
to, kelis kartus savaitėje privalo pietus . 
valgyti tik iš vieno patiekalo. Dideliuose 
miestuose tomis dienomis stipriai gyven
tojai kontroliuojami, kad pietus nevirtų 
kelių patiekalų,” nurodoma toliau.

Be abejo, naziai taikysis, bandys savo 
pinigus sutvarkyti, kad jie būtų “priim-

Apylinkėje siautė gudri vagių 
banda, kuri vogdavo drabužius. 
Kriminalinė policija turėjo var
go, bet šiomis dienomis tie ne
labieji įkliuvo ir laukiama, kad 
bus išaiškinta.

MIESTELIUOSE IR 
KAIMUOSE

“ A u š r ė n a i ” ar 
“Pašventupys?”

Jūžintų valsčiuje yra Mižiuš- 
kių kaimas, kurio vardą, esteti
kos delei, patys kaimo gyvento? 
jai ir valsčiaus valdyba nori pa
keisti. Tačiau del naujo vardo 
tarp kaimo gyventojų ir vals
čiaus valdybos kilo ginčas. Gy
ventojai savo kaimą nori pava
dinti “Aušrėnais,” o valsčiaus 
valdyba šiame varde įžiūri auš
rininkų “propagavimą” ir jo ne- 
p r i i m a, p i r š darni “Užupį,” 
“Šventupį,” “Pašventupį” ir ki
tokius vardus, remdamiesi, kad

tini.” Bet ekonominės padėties jie ir tuo 
nepataisys, šalis vis grimzdęs sunkesnio 
gyvenimo duobėn. Tas gali fašistus pa
stūmėti prie pradėjimo karo.

Desperacijon įpuolę žmonės dažnai ne- 
bepaiso, kad jie galą pasidarys, bet varo 
savo ir tiek! r

.......— . ..jj.
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kaimas stovi netoli šventosios 
upės kranto. Bet gyventojai del 
savivaldybės siūlomų vardų ne
sutinka del galūnės, o be to, to
kiais vardais kaimų jau yra Ma
rijampolės apskr. ir kitose Lie
tuvos vietose.

“Aušrėnų” vardą pateisina 
tuo, kad šis kaimas randasi ry
tinėje valsčiaus dalyje, todėl au
šra pasirodanti pirmiausia Mi- 
žiuškių kaime. Pagaliau, “Auš- 
rėnai” yra gražiai skambantis 
lietuviškas žodis ir juo negali 
būti reiškiama jokia aušrininkų 
propaganda. O galiausia, jei ir 
taip būtų, tai ar aušrininkai yra 
nusipelnę tik gilios užuomaršos? 
Berods jie yra labai daug pasi
darbavę Lietuvos atgimimui, to
dėl į panašų reikalą reikėtų sa
vivaldybei žiūrėti blaiviau.

Kadangi valsčius šiuo atžvil
giu nenusileidžia, tai galimas 
daiktas, kad ginčą teks spręsti 
atatinkamoms įstaigoms, nes 

j kaimo vardą prieš jo gyventojų 
norą nieks negali pekeisti. Tai 
yra grynai pačių gyventojų rei
kalas. Dabar, pačių gyventojų 
pageidavimu, laikraščiai ir ko
respondencija adr e s u o j am a 
“Aušrėnų” vardu.

Roosevelto Paskirtas 
Ambasadorius Sovietam

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas pasky
rė ir Sovietų valdžia sutiko 
priimti Josephą E. Davies 
kaipo Amerikos ambasado
rių Sovietams.

Laike prezidentinių rinki
mų fašistiniai republikonai 
užsipuldinėjo Roose veltą, 
kad jis pripažino Sovietų 
valdžią; o ir prakišę rinki
mus jie reikalavo, kad Roo
se veltas* neskiltų naujo am
basadoriaus Sovietams vie
toj buvusio Wm. C. Bullitto, 
iki Sovietai nesusitars su 
Amerika delei atmokėjimo 
senųjų Rusijos carinių ir ke- 
renskinių skolų.

Bet Rooseveltas atrado 
reikalinga siųst į Sovietus 
naują savo ambasadorių to 
nelaukiant. Jis supranta, 
kaip svarbu yra Amerikai 
turėti savo atstovą Sovietų 
Sąjungoj, ypač todėl, kad la
bai aštrėja tarptautiniai 
santikiai ryšyj su karu Is
panijoje ir su Vokieti jos-Ja
ponijos karine sutarčia, at
kreipta prieš Sovietų šalį.

Davies buvo vice-pirmi- 
ninkas demokratų partijos 

I vyriausio komiteto. Jis yra 
žymus tarptautinis advoka
tas. Prez. Wilsono valdžioj 
Davies buvo korporacijų ko- 
misionierius ir pirmininkas 
federalės prekybos komisi
jos.

PRANCŪZŲ METALISTŲ 
PROTESTO STREIKAS 

PRIEŠ FAŠISTUS
PARYŽIUS.—Praeitą še

štadienį metalo darbininkai 
Lille mieste ir apskrity j nu
balsavo tuoj paskelbt visuo
tiną streiką, tuom išreikšda
mi protestą prieš fašistus 
delei mirties socialisto mini- 
sterio Salengro. Fašistai, 
mat, savo nuolatiniais bjau
riais šmeižtais ir užsipuoli
mais ant Salengro privedė 
prie to, kad jis nusižudė.

Du Nunuodyti Kalėjime
RALEIGH, North Caroli- 

na. — Valstijos kalėjime ta
po nuodingomis dujomis nu
marinti du negrai, E. Mack
lin ir W. Tate. Grand džiū- 
rė, surinkta vien tik iš bal
tųjų, mat, atrado, kad jie
du nužudę du baltus pilie
čius.
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Darbininkė ir Šeimininkė
• t

•v

nešti daiktus pas d. P. Žukaus
kienę, 423 E. Seventh St., So. 
Bostone. •

Arbatėlė
Po susirinkimo turėjom už-

“Daniškas Masažas”

Kūdikių Auklėjimas kį nupratint nuo nakties valgio. 
Jis pasikankins gal savaitę lai
ko — jei motina tokius drūtus

(Šią pasakitą d. E. Vilkaitė, slaugė, davė per radio iš stoties 
WMBQ, Brooklyne, p. Ginkaus vedamu laiku, 9 d. lapkričio).

Kad kūdikis s* ugtų, 
kiekviena motina turi žinoti, 
kaip jį prižiūrėti, ypač pirma- 
vaikė, jauna motina arba ta, 
kuri dar tik laukiasi kūdikio. O 
daugelis motinų, pagimdžiusių 
net kelis kūdikius, mažai nusi
mano apie jų auklėjimą. Dar 
blogiau. Kitos visai nenori gir
dėt teisingi^ patarimų tame rei
kale; kaip kad ta moterėlė, ku
ri sakė: Ką jos čia, piemenės, 
mane*pamokins, aš geriau ži
nau .. . aš jau septynis savo 
vaikus pakarojau ...

Tikras žinojimas kiekvienai 
motinai sutaupytų daug rūpes
čio, laiko, vargo ir apsaugotų 
kūdikiui sveikatą, dažnai ir pa
čią jo gyvybę.

Svarbiausia tai du pirmi mė
nesiai, kol kūdikis pripranta 
prie visokių aplinkybių, kaip

jbartinių laikų motina nenori 
keltis nakčia valgydint kūdikį, 
nors kiekvienas daktaras kiek
vienai motinai pataria kūdikį 
valgydint nakčia kas 4 valan
dos, o dieną kas 3 valandos iki 
dviejų ar trijų mėnesių, kas 
priklauso nuo kūdikio drūtumo.

i Ve kas atsitinka, kuomet mo
tina atsisako jam duoti valgyti 
nakčia. Nei vienas kūdikis neiš- 
miega be pertraukos nuo 10 vai. 
iš vakaro ligi 6 vai. /y to. Kiek
vienas kūdikis išbunda nakčia 
antrą ar trečią valandą po dvy
liktos. Jei kuris nepabunda 2-rą 
ar 3-čią, tai kaip 4 arba pusę 
po 4. Tada kiekvienas kūdikis 
taip pradeda verkt, kad į rodos 
kas jį gnaibo arba jau jiš labai 
serga. O nieko jam daugiau 
nėra, kaip tik jis valgyt nori.

Tiesa, galima ir mažyti kūdi-
tai: nevienodumo šviesos, tem
peratūros, bildesio, netinkamo 
kilnojimo ir abelno gyvenimo 
naujame jam pasaulyje.

nervus turi, kad kelių valandų 
verksmą gali pakęsti — ir pas
kui jis laipsniškai apsikęs ir to-
liau nebeklyks. Kad ir išbunda, 
kiek paverkia ir vėl sau tyliai 
guli nemiegodamas ir laukda
mas 6 valandos ryto.

Bet toks, nedamaitintas kūdi
kis neauga taip greit, kaip jis 
turėtų normališkai augti. Kito 
dar ir svoris nupuola. O sveikas 
kūdikis turi svoriu augti, ne 
menkėti.

Kodėl kūdikis turi būt tankiai 
maitinamas? Todėl, kad jo vidu- 
rėliai yra mažyčiai ir silpni. Jis 
dar negali daug ir drūto mais
to privalgyt, kad galėtų pakęst 
8 valandas nevalgęs.

Sveikas kūdikis, laiku valgy
damas ir maudomas, niekad 
daug neverks ir jis eis laukan 
kiekvieną dieną tuo pačiu laiku.

E. Vilkaitė.
(Pabaiga bus ateinantį tre

čiadienį. — Red.).

Siuvamoji Mašina

naudą iš siuvamų mašinų. Ma
šinos buvo pagreitintos. Taipgi 
buvo surasta uolose šmeras 
(aliejus), be kurio siuvamų ma
šinų plėtojimasis gal būt buvęs 
skaudžiai sutrukdytas. Taukų ir 
daržovių aliejais šmeravimai 
buvo užtenkami anom, anksty- 
besnėm mašinom, bet sparta 
dabartinių mašinų yra galima 
tiktai per uolų šmerą.

Sykiu su pietojimusi siuvamų 
mašinų atėjo epocha (gadynė) 
pigesnių, geresnių, šiltesnių, 
švaresnių ir smagesnių drabu
žių masėms. Tai buvo pabaiga 
to periodo, kuriame pusė gyven
tojų buvo užsiėmę vien drabu
žių gaminimu. Mašinos paliuo- 
savo moteris nuo adatos vergi
jos (tik ne nuo išnaudojimo). 

|Jos šiandien gali užsiimti kuom 
nors kitu.

Pirma siuvama mašina buvoį 
aprūpinta su plienine adatai 
rankom gaminta. Tas darė ada
tas labai brangiomis. Kaip pa
reikalavimas augo, adatų dirbė
jai panaudojo mašiną, kad pa- 
iliuosuot rankų darbą, šiandien 
adatos gaminama milionais su 
mašinomis ir žmogaus ranko
mis darytos negali prie jų ly
gintis.

kandžių ir arbatėlės. Bevakarie- 
niaujant, kilo mintis, kad dalį 
vakarienės paskirti Ispanijos 
kovotojams prieš fašizmą. Tad 
vieną pyragą paleidom ant iš- 
laimėjimo. Už jį sukelta $2.25, 
kuriuos tuojau pridavėm sekre
torei, pasiuntimui.

Sekantis ir metinis susirinki
mas įvyks 16 gruodžio. Visos 
narės rengkitės iš anksto prie 
jo, nes turėsime raportus iš šio 
meto darbuotės, taipgi turėsime 
išdirbti naujus planus sekmin- 
gesniam ateinančių metų veiki
mui.

Moterą Skyriaus Koresp.

Brangūs Nameliai
Nežiūrint su kokiu prakil

numu mes dainuojame ‘‘Na
mai, brangūs nameliai/’ toji 
moters dievinama šventovė to
lyn vis labiau panaši sapnui, 
negu tikrovei.

Paimkim, kad ir Ispanijos 
moterų namus. Kaip rūpes
tingai jos žiūrėjo kiekvieną

1 (Apie mašiną pradžią buvo pir
mesnėse 2-se šio skyriaus 

laidose.—Red.)
Apie 20-ties metų jaunuolis, 

dirbąs mašinšapėj, Bostone,

Su pasiskolintais pinigais nuo 
savo tėvo Hove’so brolis išplau
kė į Londoną ir ten minima ma- ta taipgi 
šina jam pavyko užinteresuoti 

! korsetų dirbėją William Tho- 
1 mas. Jis pardavė ta mašina

1839 m., nugirdo tarpe boso ir i Thomas>ui už 250 sįarų> su 
jo draugo diskusijas apie mez- teise vartot tiek, kiek jis norėjo

Šiandien turtingesnės jaunos 
motinos nevažiuoja nei iš ligo
ninės, kol vyras nepaima slau
gės prižiūrėti kūdikį bent dviem 
arba keturiom savaitėm. Per 
tą laiką jauna motina išmoksta, 
kaip kūdikį maudyti, valgydinti 
ir migdyti ir kaip sterilizuoti 
jo drapanukės, nuo kurių nepri-
žiūrėjimo tankiai visoki odos gimą mašinomis, kurios pasi- savo užsiėmime. Tuomet Elias 
užkrėtimai įvyksta. Slaugei atė- baigė sekamais klausimais: nukeliavo į Angliją ir buvo su- 

' “Kam jūs klapatijatės su mez- tikta, kad Thomas mokėtų nuo- 
gimui mašinomis? Kodėl jūs ne- šimtį už mašinas, kurias pasta- 
dagaminat siuvamų mašinų? rasis parduodavo. Bet tas suti- 
Darykit ir aš jums užtikrinu di-|kimas ižradėjui pasirodė nepel- 
delį turtą ateityje.”

Elias Hove, baikštus, biskį 
šlubas ūkininko vaikas, kuris 
girdėjo minimą pasikalbėjimą, 

siuvamą- 
mašiną, kad užsidirbt minėtą gi- 
liuką-turtą. 1843 metais jis pra
dėjo koncentruot visas pastan
gas padarymui' savo pirmos ma
šinos. Jau 1844 m. jis turėjo 
pagaminęs mašiną, kuri siuvo, 

i bet jis neturėjo pinigų materio- 
nius palukę, papenėk. Paskui, 8 ]an}s.įr aPrypinimui savo pačios 
vai. ryto, duok orange juice 
(sulčių) ir cod-liver oil (žuvų1 
aliejaus), jei daktaras liepia. Į įsitikino mašinų galimybėmis ir 
Šiandien gi daktarai jau trijų sutiko paimt Hove’są su Žeimy-

jus, jau motinai nereikia tankiai 
pas daktarą šauktis ir klausinė
ti kaiminkų patarimų, kurie 
tankiai josios kūdikiui būna blo
gi.

Tiesa, toki aptarnavimai ne
prieinami ‘vidutinei darbininkei, 
bet ir jinai galėtų daug pasigel- 
beti ir .savo kūdikiui pagcibėti, nusprendė iŠtobulint 
jeigu su tais reikalais išanksto 
susipažintų.

Todėl aš čia ir suteiksiu kele
tą taisyklių šiuo klausimu, bū
tent:

Pirmą mėnesį kaip 6-tą va
landą iš ryto kasdien, permai- i

ir trijų vaikučių. Jo senas mo
kyklos draugas George Fisher

Ir šmero rolė nepasibaigia sų 
švelninimu 
sukimosi. I

i siuvamos mašinos; 
Sykį pagaminta ada- 
gauna užvaiką alie- 
pastot rūdijimą dra-jaus, kad 

bužių.
Neatsižvelgiant į buržuazijos 

didžiavimosi mašinų išradimu 
bei jų pagerinimu, tačiau mo
teris vis vien yra daugiau pa
vergiama ir išnaudojama. Kito ; 
išėjimo jai nėra, kaip tik orga
nizuotis ekonominiai ir politi
niai, ir kovot už savo kasdieni- šioji žinyčia jau ne ta. Dauge- 
nius reikalus, kad pasiliuosuot į liui jų namai tapo rankomis 
nuo išnaudotojų klasės.

S. Kazokytė.

kampelį, čion žolyną pasta
tė, ten užlaidą išsiuvinėjo, aną 
sienelę padabino gamtiniu pa
veikslu, nuo kalendoriaus nu
imtu, 
sėsi, 
laiko, 
davo, 
rams
torialus.

O dabar? Dabar jos buvu-

Ir taip be galo ji triu- 
Mitingams ji negaišavo 
Net žinių neperskaity- 

nekalbant jau apie “vy- 
skirtus” mandrius edi-

savaičių kūdiki’*1 . a duoti 
orandžių išspaudų ir žuvų alie
jaus: iš sykio po lašą arba du, 
ir kiekvieną dieną po biskelį 
dauginant, ligi pasieks arbatinio 
šaukštuko.

Cod-liver oil yra geriausia 
duoti kūdikiui su mažyčiu šauk
štuku tiesiai į burną ir tuojau 
po to duot orandžių sunkos, ku
rią jau turėsi sutaisius mažoje 
bonkutėje, iŠ kurios kūdikis 
čiulps. Kai kas sumaišo cod liver
oil su orandžių sunka, bet tada 'panašių parodymų, niekas neuž- 
aliejus išlimpa į šalis bonkutės sisakg mašinos. Tačiaus Hove

ningu.
Kuomet Elias sugrįžo į New 

Yorką 1849 m., jis turėjo pasi
skolint $10, kad nuvažiuot prie 
savo mirštančios pačios. Jis bu
vo nualintas, bet nenugalėtas 
dvasioje. Jis labai nustebo, kuo
met sužinojo, kad Bostone ir 
apylinkėj kasdien vartojamos 
siuvamos mašinos ir tuomi lau
žoma jo patento teisės. Jis pra
dėjo bylinėtis ir teismuose mu
šės už nuošimčius. Kiti užvedė 
bylas prieš jį už patentus ir pa
gerinimus. Bylos tęsėsi keletą 
metų. Pagaliau 1854 teismas iš
nešė nuosprendį Hove’so naudai, 
jį pastatė nelyginant kokiu ko

manduoto j u, jis gavo didelius 
nuošimšius ant visų padirbtų 
mašinų.

Neužilgo po to Hove ir tuo
met vadovaujami siuvamų ma
šinų gamintojai — Singer, Gro-

So. Boston, Mass

na pas save ir įdėjo $500 išplė
tojimui tos mašinos. Už tą vis
ką jis taps pusininku tos maši
nos, kuomet ji bus užpatentuota.

Apie balandžio mėnesį 1845 
m., Hove’sas ištobulino savo ma
šiną. Jis rodė ją Quincy Hall 
Manufacturing kompanijai, Bo-,ver, Baker, Wilson ir Wheeler
stone, ir išbandymui susiuvo 5 susijungė ir pardavinėjo paten- 
gražesnes ir stipresnes siūles į 
mažiau laiko, negu 5 greičiausi 
siuvėjai susiūdavo rankom mi
nimoj įstaigoj. Nežiūrint šio ir

įtus bei gaminimui leidimus. Bė
giu jo patentų gyvavimo Hove 
paėmė milionus, taipgi ir kiti 
gavo gausų atlyginimą.

Po Hove’so patento užsibaigi- 
mui 1867 m. baigėsi ir kitų na-

ir kūdikis mažai to aliejaus te- nenusivylė. Patentas jam tapo j rių pamatiniai patentai. 1877 
išduotas 1846 m. Vienok ir ta-j m. prasidėjo kuo griežčiausia 
da mašina nebuvo parduota, o kompeticija, to rezultate nu- 
Fisheris, jau įdėjęs $2000, atsi- puolė kainos ir padaryti svar- 

būs pagerinimai, kas padidino

gauna. O antra, tai geriau, kai 
kūdikis pripranta imti aliejų, 
kuomet jis dar visai mažytis. 
Tad kai ir didesnis paauga, jis 
prieš žuvų aliejų visai nesispar- 
do.

9 vai. ryto maudyk.
10 valandą antrą syk valgyt 

duok.
2 valandą po pietų vėl pape

nėk. Paskiau, 6 valandą vakare 
irgi pavalgydink.

Prieš šeštą valandą vakare vi
sada kūdikis reikia apmazgoti, 
nededant jį visą į vandenį ir 
drapanukėm šviežiom apvilkti. 
Į 24 valandas kūdikis būtinai 
turi būt apmazgotas du sykiu ir 
jo drapanukės apmainytos, nes 
jis tankiai per šiltai būnai ap
klotas ir jo prakaituojanti skū- 
rukė pradeda šusti ir visokių 
pučkų atsiranda.

Vėl papenėk 10 vai. vakaro; 
paskui, kaip 2 vai. nakčia.

Beveik nei viena jauna da-

sakė suteikt daugiau pinigų.

RUDUO SOVIETINĖJ GEORGIJOJ

Oil. «

šura Mosešvidišvili, studentė Bakurtsakh agrikultūri- 
nėj mokykloj Kaukaze, tikisi gaut augštas markes už 

šią pamoką, kaip matyt iš jos Šypsos.

Keli ALDLD 2 Kp. Moterų 
Tarimai.

Susirinkimas įvyko 18 lapkri
čio. Nors oras buvo nepaprastai 
šaltas, bet draugių susirinko pu
sėtinai. ! *

Parengimų komisija raporta
vo, kad yra rengiamas didelis 
bankietas su programa palaiky
mui kliubo kambarių. Įvyks 6 d. 
gruodžio (Dec.), 376 Broadway. 
Taipgi užkvietėm prisidėti Lai
svės Chorą ir kitas mūsų pažan
gias organizacijas.

Antras parengimas bus “Pen
ny Sale.” Įvyks 26 gruodžio.

Trečias parengimas tai bus 
minėjimas 20 metų sukaktuvių 
nuo įsikūrimo pirmo lietuvių 
moterų laikraščio “Moterų Bal
so.” Prelegente tam vakarui ti
kimės gauti d. E. Vilkaitę iš 
Brooklyno, kuri, kaipo slaugė, 
duos gerų patarimų moterims 
sveikatos klausimu ir, kaipo 
darbininkė, kalbės kitais darbi
ninkų klasės reikalais.

Ispanijos Klausimu
Svarbiausiu š i o susirinkimo 

tarimu buvo, kaip būtų galima 
duoti nuolatinę paramą Ispani
jos kovotojams prieš fašizmą. 
Plačiai apkalbėjus tą klausimą 
nutarėm rinkti aukas ne vien 
tik pinigais, bet ir drabužius. 
Tam darbui išrinkom pastovią 
komisiją iš trijų draugių: P. 
Žukauskienės, O Čiuberkienės ir 
S. Šukienės. Taipgi visos narės 
pasižadėjo dirbti pagal išgalę.

Pirmą pradžią nutarėm pada
ryti ateinantį treęiadienį, 25 
lapkričio, ALDLD 2-ros kuopos 
bendram susirinkime. Todėl 
prašome visų, kurie turite atlie
kamų drabužių ar išgali!* kelis 
centus pinigais, atneškite juos 
ateinantį trečiadienį, 7:30 va
karo, 376 Broadway. Ten bus 
komisija, kuri priims daiktus. 
O šiaip visuomet;bus galima at-

išdabintais kapais, kuomet fa
šistų gaujos užplūdo ir jų 
bombos išdraskė namus nepa
likdamos akmens ant akmenio. 
Kitos jau per ištisas savaites 
slapstosi skiepuose ir pože
miuose su mažais kūdikiais. 
Dar kitos nuėjo į frontą, kad 
geriau žūt kovoj prieš nieka- 
dėjus, negu būt užgriūtomis 
arba pasiduot namuose be ko
vos.

? Štai vienas pavyzdžių, ką 
pergyvena ispanų moterys:

‘‘Moterys ir vaikai tūno su
siglaudę Madrido subvėse. 
Mirštančių moterų ir vaikų 
spiegimai ir vaitojimai raižo 
Orą. Miesto gyventojai del 
to ir del sprogstančių bombų 
trenksmo senai užmiršo mie
gą,” pasakojo mergaitė apie 
miestelėnų pergyvenimus.

‘‘Kada miestą bombardavo 
italų orlaiviai, aš buvau prie 
vartų mažo parkučio, kur mo
tinos atsiveda vaikučius žais
ti.

“Daktarės” Annos Swift Da
niško Masažo įstaiga, 8 W. 
70th St., New Yorke, aną die
ną pasirodė buvusi vienu iš 
daugelio klasiškais ir profe
sionališkais pavadinimais pros
titucijos urvų, kur merginos 
samdomos “gydymui ligonių”, 
šiuo atveju tais ligoniais bū
davę garbūs kapitalistinio pa
saulio piliečiai—stambaus biz
nio žmonės, kurie atvykdavo 
viešbutin Baltimore “atsikvėp
ti” nuo monotonijos su savo 
pačiomis.

Tokius liūdymus suteikė 
jauna Ermengarte Wright ir 
Emma Bond, kurios dirbusios 
toj įstaigoj už $40 į mėnesį. 
Jas siuntinėdavo į viešbučius 
pas “liguistus” ponus.

E. Wright pasakojo, kad ji 
uždirbdavusi nuo $250 iki 
$300 “ekstra darbais” belinks- 
mindama ponus minėtam vieš
butyje. Jos liūdymo klausė 
trys teisėjai, didingi, nepalen
kiami “teisybės” sargai, ko
kiais dėjosi ir daugelis kitų 
ponų, kurie “gydėsi” pas ją. 
Bet šiandien nuo jų priklau
sys jos likimas, nes jinai ran
dasi Magdalenos suole. Kvoti
muose priminus nemaloniąją 
tarnybą, jaunoji Wright pra
virko, kaip kūdikis.

Kas ją ir kitas veda į tą 
pražūtingą amatą? Prigimtas 
ištivirkimas ? Neturėjimas sa- 
vygarbos? Nieko panašaus. 
Prigimties troškimus atsieku
sieji nerauda. Negi nuleidžia 
akis gėdingume tas, kam ne- 
graudu del savo padėties.

Pasirodo, prostitucija po 
priedanga masažistės ir $40 
uždarbis už “priežiūrą” sve
čio viešbutyje neužgydo sie
los žaizdas. Jų siela rauda, 
kaip ir tų. nelaimingų, kurios 
priverstos tą pat atlikti už mi- 
zerną užkandį pigioj kavinėj 
ar prieglaudą nuo šalčio ku
riam nors miesto knibždyne.

. Ne inkvizicija teismuose,, ne 
kalėjimų baudos, bet užtikrin
tas, gerbūvingas, lygiateisis 
gyvenimas panaikins prostitu
ciją šioje šalyje, kaip kad tas 
atsiekta Sovietų Sąjungoj.

Alisa.

nulupk ir tą plonąją žievelę, 
užpilk vandens tiek, kad tik ap
semtų; virk, kol bus minkšti. Į 
kamšalą dėk tik riešutus, o van
denį palik del palaistymo. Rie
šutus gali supjaustyti arba ir 
čielus dėt.

Vietoj sviesto galima vartot 
1/2 svaro “sosičių” mėsos, bet 
pirma reik paspirgint.

Kai sukimšit mišinį į kala
kutą, užsiūkit ir kojas suriškit, 
tai neplyš. Ištrinkit šlaunis ir 
krūtinę sviestu, apibarstykit 
druska ir kepkit lengvame pa- 
čiuje. Kaip pradės kepti, laisty
ki! vandeniu, kuriam kaštanai 
virė, į kurį galima dar vandens 
dapilt ir kavalkutį sviesto įdėt. 
Vėliau galima ir šiaip vandens 
į blėtą po biskį įpilt ir tankiai 
palaistyt. Jei neturit uždengia
mos blėtos, kad perdaug nepa- 
rustų, galima uždengt pasvies- 
tuota vaksine popiera; sviestuo
tą pusę dėk prie mėsos ir pri
smeik su dantim krapštyt paga
liukais.

Kept apie 21/2 valandas, pagal 
didumą.

Neturinčiom kalakuto, gana 
maistingą, skanų ir greitą kep
snį galima turėti iš oisterių, ku
rių dabar yra sezonas ir gana 
prieinami.

Oisteriai Kepti Pečiuje
Paimk pusę kvortos oisterių, 

pusę puoduko cracker (sausai
nių) trupinių ir pusę puoduko 
sutarkuotos duonos, pusę puodu
ko tarpinto sviesto, pusę puodu
ko pieno; jei yra skystimo su 
oisteriais, tai pieno mažiau.

Sumaišyk su sviestu “krekių” 
ir duonos trupinius. * Pasvies- 

tuok indą ir dėk eilutę trupinių 
ir eilutę oisterių, ir kožną eilutę 
apiberk biskiu druskos. Ant 
viršaus užpilk pieno ir oisterių 
skystimą, apibarstyk trupiniais 
ir kepk karštam pečiuje 30 mi- 
nutų.

Nereik dėt daugiau oisterių, 
kaip dvi eilutes, nes jei dėsi po 
3-^.ęiles, tai viduriniai neiškeps.

Sveikas ir lengvas pagamint 
valgis.

Daugelis lietuvių moterų ois- 
terius priskaito varlių veislei ir 
negali juos ne tik valgyti, bet ir 
matyti. Toms bus geriau seka
mas kepsnys:

Artistės Rems Boikotą

“Umai krito bomba. Kada 
aš vėl atidariau akis parkūtis 
buvo pilnas mažų kūnelių, 
nuogų, daugelis gabaluose. 
Čion rankutė, ten koja. Vie
ninteliu asmeniu tebesėdinčiu 
buvo senutė, gražiai sudėto- 
tomis rankomis. . . bet jos ži
los galvos niekas daugiau ne
bematė.”

Taip, Ispanijos moterys ne
teko daug, yra daug ko gai
lėtis. Bet jos daugiausia ap
gailestauja tik tą, kad jos pir
ma perdaug rūpinosi namais 
ir juose visokiais menknie
kiais, o permažai kovojo prieš 
fašizmą, leido jam išbujoti į 
žudantį siaubūną, nesutriuški
no jį pat pradžioje.

Mes neturėtume užmiršti tą 
jų įgytą įr mums suteiktą pa
moka : mažiau dejuokim ir 
svajokim bei triuskim apie 
smulkmenas, daugiau organi- 
zuokimės ir veikim atmušimui 
fašizmo, kad mūsų namelius j 
niekad nepasiektų fašistų bar
barizmas.

Pagarsėjusios artistės, He
len Hayes, Margaret Sullivan, 
Fannie Brice, Tamara Geva, 
Stella Adler, Selena Royle ir 
Francis Fuller pasižadėjo rem
ti Pirkėjų Moterų Lygą jų ve
damam boikote prieš Berkshi
re Knitting Mills. Toji nazių 
rankose esanti kompanija dir
ba su skebais, nors 4,000 ša- 
pos darbininkų paskelbė strei
ką.

Kelios departmentinės krau
tuvės nelaiko daugiau tų koji
nių po pirkėjų delegacijos ap
silankymo. Pigesnės rūšys te- 
beparduodamos dešimtukinėse 
krautuvėse. New Yorke prieš 
jas vesta pikietas.

| valgiugamU
NIMAS

Pereitą savaitę pažadėjom 
kalakutų kepimui receptą ir 
čion jį dedame su pora kitų. Vi- 
sus suteikė d. M. Valilionienė.

Mažytė.

Keptas Kalakutas (Torke) 
ir Kaštanų Kamšalas 

(Dressing)
Paimk baltos 2-3 dienų senu

mo duonos minkštimą ir ištrink 
su rankom, kol nebus šmočiukų. 
Ištarpyk 3 šaukštus sviesto, su
pjaustyk 1 cibulį, paspirgink 
svieste ir sumaišyk su duonos 
trupiniais. Įdėk i/2 šaukščiuko 
“poultry seasoning” ir i/2 Puo
duko smulkiai supjaustytų sete
rių.

Nulupk svarą kaštanų (chest
nuts), pavirink porą minučių,

Steikas Su Dresingu 
(Kamšalu)

Paimkit “round steak” tiek, 
kiek reik šeimynai. Tegul at
pjauna apie Į/ž colio storumo, 
Padaužykit su bulvėm t r i n t 
grūstuvu, tai bus minkštesnis.

Padarykit dresingą iš dviejų 
puodukų duonos trupinių, 1 
kiaušinio, 2 šaukštų sviesto, ci
bulio, biskio druskos. Paspir
gink cibulį svieste, sumaišyk su 
duonos trupiniais, įpilk biskį 
karšto vandenio. Tada dresingą 
išklok ant mėsos, mėsą suvy
niok, apvyniok šniuriuku ir ge
rai suveržus — surišk. Ant kar
štos, sausos skaurados (patel- 
nės) greit pakepink, kol aprus. 
Tada įpilk y2 puoduko karšto 
vandenio, apibarstyk druska, 
uždenk ir kepk pečiuje 1 va
landą.

Kai mėsą išimsi, padaryk da- 
žalą-greivę, kaip paprastai.

Sulaukus poilsio dienos, tiki
mės, draugės rūpinsis ne tik 
kepsniais, bet prie jų sutelktose 
sueigėlėse atsimins ir Lietuvoj 
bei Ispanijoj fašistų kankina
mus mūsų brolius ir sulyg išga
lę išties pagelbos ranką, kaip 
jau yra buvę praeityje.

Klaidą Atitaisymas
Malonėkite pataisyti sekan

čias klaidas: Mano raštą apie 
Ambridge jūs taip pataisėte, 
kad aš su juo negaliu sutikti. 
Mano buvo pasakyta, kad balius 
rengiamas 28 d., o ne 27 d. Ten 
buvo mano kalbama apie ALDL. 
D, o jūs padėjote ALPA vardą.

Draugiškai,
P. J. Martin. .4
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Aukos KomunistŲ Partijai tetas ir ALDLD 9-tas Apskri
tys.

Rengėjai.
Dar gauta aukų Komunistų | Drg. J. Deksnys paaukavo 

Partijos rinkimų kampanijos $1.00 Agitacijos Fondui. Pini- 
drau-! gai aplaikyti’ per drg. J. J. 

Bakšį. <
Aukos Ispanijos Liaudžiai.
Ispanijos kovotojams karui 

prieš fašizmą gavome nuo se
kamų draugų ir organizacijų 
aukų: į

Drg. L. Pruseika prisiuntė 
$11.25. Aukos sukeltos pra-

; kalbose—Saginawe $2.25 ir 
Detroite $9.00.

ALDLD 180 kp. draugai su
sirinkime sukėlė $7.25. (Var
dai tilps atskiroj koresponden
cijoj).

ALDLD 13 kp. prisiuntė per

Worcester, Mass
.. - .r. - e * 1

paau-

paau-

lėšų padengimui nuo šių 
gų ir organizacijų:

Drg. Ignas Karlonas 
kavo $1.00.

Drg. A. Kazakevičius
kavo $1.00. Jis jau pirmiau 
irgi buvo aukavęs.

Drg. St. Leesis paaukavo
$1.00.

LDS 79 kp. prisiuntė už 
kuponus per drg. J. Kazlaus
ką $5.00. »

Drg. P. Balčiūnas prisiuntė 
aukų $1.00.

ALDLD 79 kp. sekretorius 
drg. J. Slančauskas prisiuntė 
už 3 kuponų knygeles $15.00.

LDS 55 kp. sekretorius drg.
J. Martinaitis’prisiuntė už ku- drg. B. E. Senkevičienę $20.50. 
ponus $4.45. ! Aukas sukėlė kuopos nariai

ALDLD 158 kp. ir LDS 61 drgg. S. Sharkey ir V. Kau- 
kp. per drg. A. Gvergždžiutę liūs.
prisiuntė uz kuponus $2.00. | Visiems aukotojams taria-

Drg. K. Naravas prisiuntė me širdingą ačiū! 
nuo LDS kuopos už kuponus 
$5.74.

Drg. A. Meleckienė prisiun
tė už kuponus $5.00.

D. M. Šolomskas, 
Liet. Kom. Vedėjas, 
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

DETROITO ŽINIOS
Artinasi Bendro Fronto 

Didysis Parengimas
Detroito Lietuvių Bendro 

Fronto Komitetas, kurį sudaro 
18 vietinių organizacijų ir ku
rio veikimo dabartiniu laiku di
džiausias tikslas yra padėti Lie
tuvos žmonėms atsteigti demo
kratinę santvarką, rengia lap
kričio 29 d. didelį parengimą. 
Tai bus prakalbos, koncertas ir 
•šokiai. Parengimas įvyks Lietu
vių Svetainėje, kampas 25th St. 
ir Vernor Highway. Kalbėtojai 
kviečiami nuo visų 18 organiza
cijų. Taipgi bus ir pašalinių 
kalbėtojų. Jie aiškins esamą 
Lietuvos padėtį ir fašistų vieš
patavimo žalingumą kraštui.

Paskui seks koncertas, kuria
me dalyvaus geriausios vietos 
meno spėkos, kaip tai: Aido 
Choras po vadovyste M. Gugo, 
Dailės Choras po vadovyste V. 
DermaiČio, solistai broliai Va
siliauskai, A. Zigmantienė, 
B. Astrauskiutė, N. Bubeliutė,1 
St. Masytė, M. Grinienė, U. Pa- 
levičienė, A. šatulaitienė, M. 
Širvaitienė, M. Stankienė.

Bet šis parengimas bus svar
bus ne vien tuom, kad jame bus 
daug meniškų spėkų. Svarbiau
sia tas, kad mes veikiame su
bendrintomis spėkomis prieš fa
šizmą. Kauno fašistai barbariš
kai viešpatauja mūsų gimtinia
me krašte, ugnim ir kardu trem
pia Lietuvos žmonių laisvę, juos 
plėšia ir kraštą ubagina. Lietu
vos žmonės vienijasi prieš tuos 
smetoninius kultūros ir žmonių 
gerbūvio neprietelius. Tad ir 
mums reikia vienytis, kad jiems 
padėti jųjų kovoje. Smetoninin- 
kų karo teismai vis daugiau ir 
daugiau turi darbo. Valstiečius 
grūda katorgon, darbininkus 
areštuoja ir kalina.

Taigi mes; su šiuo bendru 
parengimu, ne tik parodysime, 
kad ir mes, Detroito lietuviai, 
vienijamės Lietuvos žmonių pa
gelbai, bet ir pasmerksime 
smurtininkus ir dar sukelsime 
medžiaginės paramos mūsų bro
liams.

I parengimą įžanga tiktai 25 
centai ypatai. Prasidės 5 vai. 
vakare, šokiai eis abejose sve
tainėse prie geros muzikos. 
Kviečiama visus ir visas daly
vauti.

Komisijos narys,
S. T vari jonas.

matyti daug draugų įgavo jau 
gana “augštą” supratimą, jog 
jiems atrodo, kad jie viską jau 
žino ir jokis kalbėtojas jiems 
daugiau žinojimo nebesuteiks. 
Ar ne klaidą, draugučiai, da
rote ?

Bet yra draugų, kurie nuo
širdžiai atjaučia ir paremia 
darbininkiškus reikalus, del 
darbo aplinkybių, negalėdami 
dalyvauti prakalbose, per ki
tus draugus prisiuntė aukas, 
skirdami Ispanijos darb. liau
džiai. Jie yra šie draugai: J. 
Kašinskas, A. Kišonas ir P. 
Smalstis.

Drg. L. Pruseika kalbėjo 
dviejuose atvejuose, ir kaipo 
geras kalbėtojas paliko gerą 
įspūdį detroitiečiuose. Pirmoj 
kalbos dalyj plačiai ir aiškiai 
nušvietė dabartinę padėtį Is
panijoj ir kiek trumpiau apie 
Lietuvą; antroj kalbos dalyj 
kalbėjo apie rinkimus.

Per pertrauką, pirmininkau
janti draugė paprašė, kad su
lig išgalės draugai paaukautų 
padengimui lėšų, o jei liktų, 
būtų pasiųsta Ispanijos kovo
tojams. Susirinkę nuoširdžiai 
tam pritarė ir vietoj su aukavo 
$9.50, įskaitant $2.50, priduo
tus per draugus anksčiau, su
sidarė $12.00. Padengimui lė
šų išimta $3.00, tokiu būdu Is
panijos darbininkam pasiųsta 
$9.00.

Šie draugai aukavo po $1: 
J. Kašinskas, A. Kišonas, P. 
JoČionis, M. Padolskis ir Ado
monis. Po 50c: P. Smalstis, A. 
Metelionis ii’ K. Litvinas. , 

Gaila, kad draugės aukų 
rinkėjos nepaėmė tų vardus, 
kurie aukavo nemažiau 25c.

Visiems aukavusiems širdin- 
kai ačiuoja ALDLD. 52 kp. 
Komitetas. i

Vienas iš Komiteto.

Drg. D. M. Šolomsko 
Prakalbos

Iš L. Pruseikos Prakalbų.
Trečią dieną lapkričio vaka

rinėj miesto dalyj, Detroite, 
Draugijų Svetainėj įvyko drg. 
Pruseikos prakalbos. Prakalbų 
maršrutas buvo tvarkoma per 
ALDLD 10-tą Apskritį, žmo
nių buvo nemažai, bet pagal 
Detroito progresyvių lietuvių 
skaičių turėjo būti daugiau,

Ispanijos ir Lietuvos Klausi
mu ShenahdbaK, Minersville 

ir Mąhąnoy City, Pa.
Kalbės sekamose vietose— 

sekmadienį, lapkr. 29, 2 vai. po 
pietų, Norkevičiaus Svetainėj, 
515 W. Mahanoy Avė., Maha- 
noy City, Pa.

Sekmadienį, lapkričio 29, 7:30 
valandą vakaro, Union Svetai
nėj, 3rd Street, Minersville, Pa. 
Čia bus ir dainų programa, ku
rią išpildys Shenandoah Lyros 
Choro Ensemblis po vadovyste 
drg. Judzentavičienės.

Pirmadienį, lapkričio 30, 7:30 
vai. vakaro, Najaus Svetainėj, 
Shanandoah, Pa.

Prakalbas rengia bendras or
ganizacijų priešfašistinis komi-

1 Bet visgi yra žmonių, kurie 
supranta ir atjaučia karžygiškai 

I,Ispanijos liaudies kovai ir ją 
remia. Užeina pas mane A. K. 
su kitu draugu ir sako, “atne
šiau porą dolerių del Ispanijos 
liaudies kovotojų/’ Prasidėjo 
aukos plaukti, štai vardai ir 
pavardės aukotojų: Po $1, O. 
Noreikienė, S. Kupčiūnienė, E. 
Shaltienė, žeralienė ir M. že-

Susirūpinimas Pasekmingumu 
Bankieto del Naudos Ispanijos 

Kovotojams Prieš Fašistus 
. * • • r r». i ■x r , , r r->

Lapkričio 19 d. gerokas bū- ralis; po'50 centų, P. Stepona- 
relis pirmeiviškų lietuvių, su vičius, Iz. Galinauskienė ir W. 
Komunistų Partijos nariais lie- Morkauskas; po 25 c., B. žero- 
tuviais turėjo susirinkimėlį, lyte, A. Vitkiaučiūtė ir P. Kvet- 
kad pagelbėjus ruošiamam kiene; po 10 c., I. Kvetkas, J. 
bankietui 29 d. lapkričio nau-1 Stankus ir M. Abromaitis, ir 
dai Ispanijos liaudies kovoto- p. Galinauskas aukojo 15 centu, 
jų. Visi susirinkimo dalyviąi Viso suaukota $7.70.
labai entuziastiškai reiškė širdingai ačiū visiems auko- 
mintis, kad padėti darbuotis tojams. Tomis aukomis gal iš- 
del to prakilnaus tikslo. Po 1 
reikšmingų išsireiškimų likosi 
išrinkta trys draugai padidi
nimui besidarbuojančios ko
misijos. šie draugai apsiėmė: 
J. K. šalaviejus, J. Norvaiša 
ir K. Kosulis. Platinimui tikie- 
tų visi pasiryžusiai žadėjo 
darbuotis. Kudarauskienė ir 
Balčiūnienė savanorės stoja 
darban aplankyti daugelį biz
nierių su tikietais ir gauti 
maisto.

Darinktieji draugai į komi
siją turės skubiai padaryti 
1000 plakatų su atatinkamu 
obalsiu, nes šimtai, o gal ir 
tūkstančiai lietuvių jaučia sa
vo širdyse tas baisias, kruvi
nas, moterų ir kūdikių gyvas
tis ryjančias kovas ir šimtus 
laisvės gynėjų, žūstančius. Bet 
neturi galimybės pagelbėti— 
prisidėti. Todėl lai ateina į šį 
bankietą lapkričio 29 d., Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endicott 
Street. Bus gera programa ir 
gera vakarienė už 50c. ypa
tai. Abi svetainės parąndavo- 
ta. Manoma, kad bus kūpi-i 
imi svietu. JL»euėtiiiix vS, .
kad ir vardan to svarbaus tik- Jaunas’ v0„s, ?ulauk?s 26 metų

porą dolerių ir kiti pasižadė
jo pasidarbuoti, kad sukelti 
daugiau paramos politiniams 
kaliniams.

Pas mus visos progresyviš- 
kos organizacijos priklauso 
prie Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo ir moka duok
les. Tai yra puiki parama 
darbininkų apsigynimui.

Ukrinas.

nė. Visi lietuviai kviečiami at
silankyti. Berželis.

lš

labai entuziastiškai reiškė

nai svieto. Dedama pastangos

slo užganėdinti bankieto da
lyvius tikra to žodžio^ prasme, 
kad labiau darbininkija soli- 
dąrizuotųsi. šalin tuščius gin
čus, o visi stokime į jdarbą!

Hartford, Conn

Širdingai ačiū visiems auko-

gydysime žaizdas nors vieno ko
votojo, idant jis galėtų stoti į 
kovą prieš fašizmą ir kad ap
ginti demokratines teises.

Kliubo Korespondentas.

Elizabeth, N. J
Tragedija Ant Geležinkelio.
Traukinys užmušė lietuvį 

Mykolą Waitkevičių. Velionis 
buvo 54 metų amžiaus, neve
dęs, dirbo prie Central Rail
road of New Jersey už daily- 
dę.

W.aitkevicius ėjo iš darbo ir 
neapsižiūrėjo. Vienas trauki
nys praėjo ir tuojaus kitas at
ėjo, o velionis tuo laiku patai
kė eiti skersai kelią ir tapo 
užmuštas ant vietos. Ta nelai
mė atsitiko ant Elizabeth Av., 
lapkričio 17 d.

Mirė Lietuvis Jaunuolis.
Mirė Kastantas Juozapavi- 

'čius — mirė nuo operacijos 
’ant aklosios žarnos, dar visai

amžiaus. Velionis buvo rimto 
būdo ir gerai užsilaikąs jau
nuolis.

Tarptautinio Veikimo.
Hillsidėj jau keli metai ren

giama tarptautiniai Gegužinė, 
o dabar pradedama tarptauti-’ 
niai veikti ir kituose darbuose, 
kaip tai, streikų klausimu, Is
panijos kovotojų rėmime ir tt. 
Lapkričio 15 d. buvo surengta 
“card parė.” Publikos atsilan
kė vidutiniai, aukų surinkta 
$20.80. Taip gi “parė” duos 
kelioliką dolerių pelno.

Į tarptautinį veikimą, arba, 
kaip mes vadiname, į bendrą 
irontą įeina trys lietuvių drau
gijos, tai yra: Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos kuopa, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pa ir Lietuvių Darbininkų Pa
šalpos Draugija. Taip pat įei
na organizacijos slavų, ukrai- 
nų, lenkų ir vengrų. Viso ben
dram fronte turime apie 14 
organizacijų.

Pereitais metais buvo pa
keltas klausimas apie organi
zavimą Farmerių-Darbo Par
tijos, bet buvo mažai laiko 
tam darbui atlikti prieš rinki
mus. Likos atidėta 
nančių metų. Taigi, 
būtų laikas pradėti 
lu rūpintis. 

»l* 'h

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS 
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.
ir

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street 
Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parom, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

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, nuovargį, šaltį, 
rankų kojų tirpimą, dieglius, tuojp.us 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, 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- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GAR- 
ANTUOJAM, kad, pavartojus keli 
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 užmišyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.
Reikalaunam Agenčių ir Agentų.
DEKEN’S OINTMENT CO., 

Hartford, Conn.

ant atei- 
dabar jau 
tuo reika-

ir lietuvių

Tel. Stang 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. ,

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

MEDUS
Ir vėl bitininkas Končius atve
žė “Laisvei” didelį vežimą 

MEDAUS.

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

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
nesirgtu mete.

“LAISVES” ANTRAŠAS 
427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Pasibrėžėme Darbuotis 1 -.: . <. ’. •: < h '

Lapkričio 14 d. buvo su
šauktas susirinki mas . per 
Kom. Partijos narius ir rėmė
jus apsvarstymui, kaip geriau 
būtų galima sustiprint ko
munistinis veikimas Hartforde 
tarpe lietuvių. Išrinktas tam 
darbui komitetas iš vienuoli
kos draugų-gių. Dalyvavo 
Centro Biuro atstovas, kuris 
ragino susirinkusius stoti į 
Komunistų Partiją.

Iš draugų išsireiškimų pasi
rodė, kad dauguma pasitraukė 
iš partijos del perdidelių mo
kesčių ir del ilgų susirinkimų. 
Dabar susirinkimai būna neilgi 
ir po naujų metų dar bus su
mažinta ir mokestys. Todėl 
draugai turėtų stoti atgal į par
tiją. Nutarta rengt parengimus 
Komunistų Frakcijos vardu ir 
surengt prakalbas su kitom or
ganizacijom Ispanijos klausimu. 
Buvo draugijų įnešta, kad pa
rinkt ant vietos aukų Ispanijos 
pagelbai. Aukavo šie draugai- 
gės: K. Arrison $5.00; J. Ai- , 
bavičius, F. Ramanauskas, A. 
Klimas, J. Shults, K. Vilkas, V. : 
ir J. Kazlau ir O. ir P. Giraitis 
po $1; M. Vilkienė 50c., J. Kaz- ‘ 
lauskas, B. Muleranka ir V. ■ 
Staugaitis po 25c. Viso $13.25. ; 
Visiem aukavusiem varde Ispa- j 
nijos kovotojų tariu širdingai 
ačiū. ’ ' T

Freehold, N. J
■.............< - .. .

Prasto ir Gero 
(I t V ‘ • f r

Amerikos L. P. Kliubo susi
rinkime lapkričio 1 d. buvo įneš
ta, kad.kliubas paaukotų iš savo 
iždo $5 Ispąnijos liaudies kovo
tojams. Po apkalbėjimo, didžiu
ma balsų liko atmesta. Tai tik
rai sarmata.

T. D. A. Lietuvių 25 Kuopos 
Susirinkimas.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas .lošia svarbią rolę 
darbininkų judėjime, ypatin
gai politinių kalinių gynime ir 
šelpime jų šeimynų. Lapkričio 
5 d. kuopos susirinkime drau
gai gerai atjautė politinius ka
linius (Negerai, kad taip suvė
lavote pranešti. — Red.). Ka- čįo 29 d 
dangi distriktas atsišaukė į 
mūsų kuopą sukelti $35 į po
litiniu kalinių kalėdinį fondą, jasi šios gaspadinės: O. Žane
tai ant vietos draugai sumetė nė, A. Kudirkienė ir Yanužie-

Taipgi Hillsidėje 
draugijos veikia daugiau su
vienytomis spėkomis. Vasaros 
metu visos keturios lietuvių r 
draugijos turėjo du pikniku, i 
kurie labai gerai pavyko ir 
viskas puikiai atlikta, o žie
mos sezone rengia pramogas 
kiekviena organizacija atski
rai. Bet ALDLD. 200 kp. ir 
LDS. 101 kp. rengia bendrai 
vakarienes bei perstatymus. 
Taip ir dabar, būtent, lapkri- 

yra rengiama bend
ri vakarienė po num. 34 Bloy 
St. Kaip girdėtis, jau darbuo-

FOTOGRAFAS

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

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

Jungtinių Valstijų piliečiu. .

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

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

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

pilietė moteriškė su nepiliečiu vyru.

< t

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

popierų bei liudijimų.
Brošiyra ,Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.

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

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

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

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

ir pavienių.
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.

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’ Fp To-Date 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ OE

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 Viiniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat 

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

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

žmonėmis.

Telefonas: Humboldt 2*7964

Lewis Tauches
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

DR. I. GOHN
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 StM Brooklyn, N. Y- 

Telefonas Evergreen 7-1312
1 t • * 4 i ♦ * »» •* : ’ .

OFISO VALANDOS

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vaL ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J ' 

Kampas E. 23rd St.

—V

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

NEWARK, N. J. ?
VALANDOS: 2— 

Nėra valandų sekmadieniais.
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LINARDS LAICENS. Iš latvių kalbos verte DŽUGAS.

Klykiantieji Korpusai
.NEW YORKO IR APY

LINKES ŽINIOS
PROTOKOLAS BROOK
LYN O LIETUVIŲ OR

GANIZACIJŲ KONF.

Jis užmušė krautuvės savinin
ką H. Meyerson ir pavogė $9.

(Tąsa)
Jam pavedė sustatinėt išrašomų iš krau
tuvės prekių sąrašus, suskaičiuot dirban
čių kalinių darbdienius, surašyt išduoda
mus drabužius, registruot gaunamus lai
škus, surašyt ligonis ir ligas ir, pagaliau, 
kaikuriuos nesvarbius raštinės popierius 
perrašyti, kad palengvinus raštininkų 
darbą. Taigi pasirodė, kad darbo buvo 
labai daug, ir tokio, nuo kurio jis nega
lėjo atsisakyti remdamasis nemokėjimu.

Tarp daugelio šimtų kalinių čia neat
sirado nė vieno iš senesnių draugų ir 
pažįstamų. Visuos korpusuos buvo tiktai 
svetimi, nors Atalui buvo galimybė be
veik su kiekvienu vieną ar kitą kartą 
pakalbėti keletą žodžių. Savitarpiai ry
šiai tarp kamerų ir korpusų čia buvo la
bai silpnai organizuoti. Atrodė net, kad 
jie ir nereikalingi, nes išeidami į darbą 
visų korpusų gyventojai galėjo susitikti 
ir pasikalbėti apie ką reikalinga. Į darbą 
išeiti galėjo kiekvienas, net tuo atveju, 
jei pirmiau neidavo, bet dabar turėjo 
tikslo susitikti su draugais. Vienok buvo 
grupė tokių, kuriuos visiškai neleido į 
laisvės darbus. Tai tie kaliniai, kurie dar 
nebuvo atsėdėję didesnę pusę bausmės ir 
buvo pavojus, kad jie gali pabėgti, arba 
toki, kurie, administracijos nuomone, ga
lėjo kenksmingai paveikti į kitus kali
nius. Buvo čia keletas viso kalėjimo ger
biamų recidivistų, kurių žodis ir įsaky
mas turėjo įtakos ne tiktai jų pačių ka
meroj ir koridoriuj, bet ir visuose kor
pusuose. Jie niekam nedavė kelio, ir sar
gai jų bijojosi. Nežiūrint to, kad jų kame
ros buvo labiau saugojamos negu kitos, 
vienok jie atrasdavo galimybes įvykdinti 
savo norus ir duoti savo įsakymus. Kie
me pasivaikščiojant ar koridoriuj, išleisti 
išeinamojon vieton ar prausyklon jau 
vien iš balso jie buvo pažįstami. Kai jie 
pakeldavo savo balsą, tai galima buvo 
jaust, kad šio balso reikia bijotis. Tai 
buvo stiprūs, aštrūs, pikti balsai, kuriuo
se susikaupė ilgų metų neapykanta, ak
meninių korpusų slėgimas, keršto pyktis 
ir nusikaltimų nuožmybė. Jei jie turėjo 
kokį nors reikalą, kad ir menkiausią, jie 
negalvodami mušė kameros duris kumš- 
čiomis arba kojomis ir rėkė taip, kad vi
sas, nelabai stiprus, medinis korpusas 
drebėjo. Nežiūrint to, kad jie buvo užra
kinti, laikėsi taip, lig rodos būtų čia val
dovais ne sargai ir vyresnybė, bet jie pa
tys. Jie buvo užkariavę tokią padėtį, kad 
galėjo be bausmės iškolioti vyresnybę, net 
prokuroro padėjėją ir k., nes buvo gerai 
žinoma, kad jei pavartos prieš juos re
presijas, tai nuo to daugiausiai nukentės 
administracija, nes visi kiti kriminaliniai 
turėjo būti jiems solidarūs. Todėl karce
ris jų nebaidė, ir ten juos labai retai 
mėgino įgrūsti. Visiems buvo geriau elg
tis kiek galima taip, kad jiems nereikėtų 
paleisti savo balsus, kinžalus per visus 
korpusus.

Ėjo dienos, savaitės ir mėnesiai. Ata
lui čia buvo daug darbo ir laikas atrodė 
lėkte lėkė. Mintys apie knygas ir į galvą 
neatėjo; toki dalykai, kaip biblioteka, čia 
buvo svetima. Savo knygų kaliniai taip 
pat neturėjo. Kas jas būtų ir skaitęs, 
juk beveik kiekvienas su savo prietikiais 
ir gyvenimu buvo kitam ištisa knyga. 
Gubernijos kalėjime arba centralkalėji- 
mo vienutėje praleistos dienos ir savai
tės, kur galima buvo užsiimti įvairiomis 
studijomis ir tolimesniu lavinimusi, at
rodė kaip pusiau užmiršti sapnai. Mintys 
apie panašius užsiėmimus čia iššaukė 
ironišką šypseną. Net ir tos knygos, ku
rias Atals turėjo savo kalinio tarboj,— 
pasidarė nereikalingomis ir kažkokiomis 
menkomis. Kai jis mėgino jas išsiėmęs 
pavartyti, jį pagavo jausmas, tartum jis 
mėgintų žiemos šaltyje išsivilkęs nuogas 
atsigulti ant ledo ir norėtų, jį savo kūno 
šiluma ištarpinęs, pagreitinti žolės žalia
vimą.

Vieną sekmadienį Atalą iššaukė pasi
matymui. Ar ištikrųjų būtų kas nors, 
kas jį aplankytų? Jis stebėjosi ir ėjo per 
kalėjimo kiemą paskui sargą. Buvo labai 
susijaudinęs, kai įėjo pasimatymo kam
barin ir atsistojo prie vieno lango su 
dvigubu dratiniu sietu, per kurį reikalin
ga buvo kalbėtis. Greitai visi sietiniai 
langai buvo užimti, tada įleido iš kitos

pusės sietų apsilankiusius. Sargai stovėjo 
kur nors už nugaros ir gal būt klausėsi. 
Suėjo visokių: senos motinos, žmonos su 
mažais vaikais, merginos—visi vargingai 
apsirengę, ten pat iš Maskvos priemiesčio 
pakreigių, arba pogrindžių, suvargę ir 
išblyškę. Tai buvo kalinių giminės, nusi
kaltėlių šeimynų nariai! Vargšai. Susi
jaudinę ėmė kalbėtis skubiai, nervuotai. 
Taip, ne tiktai Atals susijaudinęs stovė
jo; visi tokie pat.

Atals matė, kaip įėjo Lipaika ir per
bėgo akimis visus sietus, pažiūrėjo į 
Atalą ir j ieškojo toliau. Atals šuktelėjo. 
Tiktai tada Lipaika sustojo.

—Kaip tu pasikeitei!—Stebėjosi Lipai
ka.—Nepažinau.

Praėjo daugiau kaip metai nuo to lai
ko, kuomet su Lipaika paskutinį kartą 

1 matėsi. Tas jau buvo savo atsėdėjęs ir 
laisvas. Buvo ir kiti nuteistieji tvirtovėn, 
jo pažįstami iš gubernijos kalėjimo ir 
vienučių kamerų, paleisti. Vienok Atalą 
nė vienas neatsiminė. Ir kodėl?' Ištikrųjų 

'nuostabu, kad vienas Lipaika panoro su
rasti purviną ir vargingą Kalugos gatvę 
Maskvos priemiesčio pakraštyje.

Sunku buvo kalbėti. Atals neturėjo jo
kių klausimų apie politiką, apie gyveni
mą laisvėje. Lipaika mėgino informuoti 
apie valstybinę durną, apie reakcijos pa
kilimą. Atals, kaip ir kiekvienas kalinys, 
tikėjosi amnestijos arba pirmlaikinio pa
leidimo. Apie tai laisvėje nieks nieko ne
buvo girdėjęs, nors kamerose nuolat kal
bėjo ir tikėjosi. Ką tad dar galėjo duoti 
šis aplankymas? Nuraminimą, kad vie
nas žmogus visgi atsiminė kitą žmogų, 
kažkur uždarytą ir užmirštą; tiktai niuk
są vienodybėn, sustingiman; tiktai primi
nimą apie gyvenimą laisvėje, pasiilgimą 
ir kartu su tuom skausmą nustotos lais
vės. Tai buvo ir viskas, jei neskaityti po
ra svarų cukraus, arbatos, dešrų ir pyra
go. Ir visgi—tai buvo labai daug, ir visi, 
kas turėjo bnt kokį artimą, pasimatymo 
ilgėjosi nemažiau, kaip išsilaisvinimo. 
Susitikimas penkiolikai minučių tarsi 
paliuosavo iš kameros, išėmė iš už štan
gų! Ir tai įvyko nežiūrint to, kad, kartu 
kalbant dvidešimčiai žmonių per sietus, 
kiekvienam reikalinga buvo pakelti bal
sas, kad geriau girdėtų, ir juo kiekvienas 
stengėsi, juo triukšmas didėjo taip, kad 
galų gale susitikimo pasikalbėjimas pa
virto vienu ištisu chaotišku šauksmu iš 
visų jėgų. Ir visgi—šis klyksmas trumpai 
valandėlei paliuosavo iš korpusų.

Iš korpusų valandėlei paliuosavo ir gat
vės vaizdai, ką laiks nuo laiko galima 
buvo matyti pro langą. Kokia buvo ši 
gatvė, ši pro kalėjimą einanti priemies
čio gatvė? Ką davė ji kaliniam? Mergai
tė raudona trumpa suknele stovi prieš 
langą basomis kojomis pasvirusiuos var
tuos—o dar tik kovo vidurys. Prie jos 
prieina didesnė mergaitė, nusmukusiu 
motinos sijonu, lupatose susuktu vaiku 
nešina—abi kalbasi. Toliau pakrypusioj 
lūšnoj maža krautuvėlė, vienu langu, ku
riame padėta keletas saldainių ir viena 
citrina; ant durų raudonais brūkšneliais 
nupaišytas čainikas su parašu: “Kipe- 
tok.” Ateina senė — pakelia pasamonus, 
ištraukia iš kažkur pinigų maišelį, įeina 
krautuvėlėn, vėl išeina. Išeina stora, rau
dona, nešvari krautuvininkė ir užrakina; 
ragažėlė rankoje—nori eiti ką nors pirk
ti. Nueina galutį. Prie krautuvėlės pri
eina kalėjimo sargas su čainiku rankoje 
ir abi mergaitės. Judina krautuvėlės durų 
rankeną. Savininkė, išgirdusi, skuba eiti 
atgal, nes laukia prekyba už pąrą kapei
kų. Pardavus kas reik, krautuvininkė vėl 
užrakina ir nueina, o mergaitės dalinasi 
nupirktą kringelį. Gatvės latakan išsirita 
du šunes, kasa smiltis ir bežaizdami įkan
da viens kitam į snukį. Eina kažkas mė
lynomis nešvariomis kelnėmis, nudribu
siais ūsais, klastingas, sustoja tuose pa
čiuose vartuose, kur stovėjo mergaitė pli
komis kojomis. Prie jo prisiartina nusi
nešiojusi moteriškė, sustoja, kalbasi, su
duoda keliu jam į pasturgalį, paskuKabu 
nueina į kiemą. Mažas bętnįūkds "riešą 
didelę naštą; senas peisakuotas žydas 
taip pat. Tip, tip, kažkokia augšta pane
lė tipena kaip supančiuota — raudonos 
gėlės prie skrybėlės.

(Daugiau bus) ■' •

(Pabaiga iš 6 pusi.)

Skuduriautojas Joseph Riz
zo, 318—23rd St., Brooklyne, 
tapo sunkiai sužeistas, kuomet 
automobilis atsimušė į jo ve
žimą. Automobilio kėravoto- 
jas pabėgo.

lietuvių visuomenė plačiai dalyvau
kite ir raginkite kitus lietuvius dar
bininkus, smulkius bizifierius ir visus 
pritarėjus kovai prieš fašizmą ir ka
rą.

Kviečia Komisija.
(278-280)

dalyvauti šiame parengime ir sma
giai laiką praleisti. Įžanga 25c. Ren
gimo Komitetas. (277-278)

rių; deleg. Kairys, Baniulis, Tiškus, 
Kulys, Nalivaika, Buivydas, Ramoš
ka, Nečiunskas, 'Zubrickas, Šeriene.

Dr. Martino Liuterio Draugija su 
112 narių; deleg. F. Chernevičius ii 
J. Shimanskas.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bas su 400 narių; deleg. Vasiliaus
kas, Sholomskas, Siurba, Balčiūnas, 
Kreivėnas, Menkevičius, V. Michelso- 
nas, K. Veikos ir J. Pauliukonis.

Augščiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje 22 kuopa su 22 nariais; 
deleg. Buknys.

Pirmyn Choras (Great Neck) su 
301 narių; deleg. A. Bečienė.

Šv. Jono Krikštytojo Draugystė 
(Yonkers) su 50 narių; deleg. Kar
tonas.

Komunistų Partijos lietuvių frakci
ja su 65 nariais; deleg. Bimba, Va- 
rison ir Taras.

Aido Choras su 60 narių; deleg. 
Ramoškaitė ir Mickūnas.

Šv. Vincento Draugystė (Yonkers) 
su 66 nariais; deleg. Siurbis ir Plyt- 
nikas.

Dukterų ir Sūmj Pašalpos Drau
gyste (Great Neck) su 90 narių; de
leg. J. Sitiadulis, Naumikis, Linda ir 
P. Gružinskienė.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 19 
kuopa; deleg. Antanaitis.

Priėmus mandatų komisijos rapor
tą, sekė bendros diskusijos.

Po diskusijų rezoliucijų komisija, 
(kuri bendrai su Dr. Montvidu jas 
pagamino) perskaitė rezoliuciją. (Re
zoliucija ir rez. kom. pasiūlymai tilpo 
vakar dienos “Laisvėje”.—Red.).

Rezoliucija ir rezoliucijų komisijos 
pasiūlymai priimti vienbalsiai.

Rezoliucijų komisija taipgi pasiūlė, 
kad Distrikto Komitetas būtų išrink
tas iš devynių ypatų, ir kad į komi
tetą įeitų atstovai, nuo įvairių orga
nizacijų. Konferencija su tuo sutiko, 
ir į k.bmitetą tapo išrinkti:

K. Kreivėnas nuo Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo.

K. Nečiunskas ir J. Buivydas nuo 
Amalgameitų Unijos lietuvių lokalo 
54-to.

V. Michelsonas nuo Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje.

E. Vilkaitė nuo Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugijos.

J. Ormanas nuo Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo.

S. Cibulskis nuo Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 19 kuopos. ‘

P. Taras- nuo Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos.

Kadangi del tam tikrų priežasčių 
Dr. Martino Liuterio Draugijos dele
gatų nebuvo konferencijoj renkant 
komitetą, tai tos draugijos atstovai 
iš savo tarpo nieko nenominavo į 
komitetą. Konferencija nutarė pa
likti atdarą vietą komitete Dr. Mar
tino Liuterio Draugijos atstovui.

Taipgi konferencija išreiškė pagei
davimą, kad Great Nccko ir Yonker- 
so organizacijų atstovai dalyvautų 
komiteto posėdžiuose.

Konferencija užsibaigė 4 vai. po 
pietų.

Konferencijos:
Pirmininkaš V. Michelsonas, 
Sekretorius J. Siurba.

Drožė į Akį už Šuns Spyrimą
“Jeigu žmogus spardo šunį, 

tai jis pilnai užsitarnauja juo
dą akį.” Taip nusprendė teisė
jas D’Andrea ir panaikino už
puolimo apkaltinimą prieš Isi
dore Sidran, 30 metų.

Mat, skundėjas Samuel Soo- 
goff ir Sidran vedė savo šunis 
pasivaikščiot. Kuomet Sidran’o 
šuo priėjo prie .Soogoff’o šuns, 
pastarasis mėgino jį nuvyti, o 
supykęs Sidran jam drožė į 
akį.

Septyniolikos metų James 
Sullivan nuteistas mirti elekt
ros kėdėj sausio 4 d. savaitę.
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_ PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 7 0 metų-

Tūkstančiai rado paleng
vinimą geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.
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Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
--------------- : .... ......-................................ -------------

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

29 d. lapkričio 2 vai. po pietų, Na- 
jaus Svetainėje, 302 S. Main St. 
Visi nariai dalyvaukite susirinkime, 
nes yra d:aug svarbių dalykų apsvars
tymui. ' Komitetas.

(278-279)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. metinis susirinki

mas įvyks 27 d. lapkričio 8 vai. vaka
re. Draugai ir draugės, visi būkite 
susirinkime,- nes bus kuopos valdy
bos rinkimai sekantiems metams ir 
galutinas prisirengimas prie rengi
mo teatro, kurj suloš Brooklyno L. 
L. Teatrališka grupė, 20 d. gruodžio. 
Keleto narių mokesčiai dar neužmo
kėti už 1936 m. Draugai, tai paskuti
nė proga užsimokėti,, nes priešingai 
būsit suspenduoti. V.. J. K.

(278-279)

PATERSON, N. J.
Linksmą balių rengia Jaunuolių 

Kliubas, Wrigley A. C. šeštadienį i 
lapkr. (Nov.) 28 d. S. Bakanausko 
Svetainėje, 62 Lafayette St. Pradžia 
7 vai. v. Bus populiariška orkestrą. 
Katrie norėsite šokt, nepraleiskite 
šios progos, o prie tam paremsite 
Kliubą. Įžanga ypatai 35c.

Užkviečia Jaunuolių Kliubas.
‘ (278-279)

LAWRENCE, MASS.
Masinis Mitingas Prakalbos

Lietuvos ir Ispanijos klausimu. 
Rengia ALDLD ir LSS 61 kuopos. 
Prakalbą sakys du žymūs kalbėtojai: 
St. Michelsonas, “Keleivio” redakto
rius ir R;. Mizara, dienraščio “Lais-
vės” redaktorius. Taipgi bus graži 
muzikalė programa, dainuos Liaudies 
Choras, seserys Kaskevieiutės ir B. 
Petrukevičius. Pianu akompanuos O. 
Balčiunaitė-Vaitkūnienė. Su muzika
liais instrumentais dalyvaus: O. Več- 
kiutė, O. Bulieniutė ir J. Kodžiutė. 
Bus ir daugiau kitokių pamarginimų. 
Įvyks lapkričio 29-tą, L. U. Kliubo 
Salėje, 41 Berkeley St. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Įžanga veltui. Rengėjai 
kviečia visus skaitlingąi dalyvauti.

' i (278-280)

Brooklyno Moterų Mokykloj
Šį vakarą, lapkr. 25 “Laisvės” vir

šutinėj svetainėj, bus reguliarė kal
bėjimo pamoka. Tema: Buvusių Rin
kimų Išvados, šį klausimą diskusuo- 
ja visur. Ir pereitame moterų susi
rinkime jis buvo kilęs, bet del stokos 
laiko nebuvo kada išdiskusuoti. Mo
kyklą palaiko ALDLD Moterų 81 
kuopa. Kviečiamos narės ir ne na
rės.

PHILADELPHIA, PA.
Phila. šiaurinės dalies Lietuvių 

Republikonų Susivienijimas rengia 
didelį balių, lapkričio 28, Ukrainų 
Svet., 849 N. Franklin St. Dvi pir
mos rūšies orkestros. Įžanga su dra
panų pasidėjimu 35c. Pradžia 7 v. v.

Užkviečia Komisija.
(278-279)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbios Prakalbos ir Geras 

Koncertas
Ateinantį nedėldienj, lapkričio 29 d. 

tik ką suorganizuotas visų organi
zacijų Veikiantis Komitetas rengia 
prakalbas ir koncertą. Lietuvių Tau
tiškoj Salėje, 928 E. Moyamensing 
Avė., 2 vai. po pietų. Kalbės drg.

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras kviečia Clevelando 

visuomenę į savo pirmą šio sezono 
parengimą, kuris atsibus nedėlioj, 
lapkričio (Nov.) 29-tą, 1936 m., Lie
tuvių Svetainėje, 6835 Superior Ave._

Bus perstatyta du teatrališki vei
kalai: “5-tas Prisakymas”—drama ir i 
“Consilium Facultatum”—komedija. 1
Po perstatymo bus šokiai prie geros : 
muzikos.

Pradžia 6-tą v. v. Durys atdaros 
4:30 v. v. Įžanga iš anksto 35c., prie 
durų 40c., vien šokiam 25c.

Visus širdingai kviečia
Lyros Choras.

(278-280)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kuopa rengia balių su 

šokiais 25 d. lapkričio š. m. Darbinin- 1 
kų salėje,So. 3rd St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Kviečiama kuo daugiau- • 
šia dalyvauti, tuomi paremsite kuo- i 
pą, rėmime darbininkų judėjimo. ' 
įžanga tik 15c. Komisija.

(277-228)

SHENANDOAH, PA.
Lapkričio 26 d. LDS 34 kuopa ren

gia didelį balių su programa sušel- 
pimui draugų Sta—vičių, kurie yra 
serganti. Balius įvyks Najaus Svet., 
Main ir Poplar Sts. Tad varde drau
gų Sta-—vičių, kviečiam apylinkės ir 
vietos draugus dalyvauti šiame pa
rengime. Pradžia 7:30 vai. vakare.

(277-278)

HARTFORD, CONN.
Kom. Partijos Lietuvių Frakcija 

rengia didelį balių Padėkavonės Die
noj, lapkričio 26 d. Laisvės Choro 
Svet., 57 Park St. Pradžia 2:30 vai. i 
po pietų. Prašome visus lietuvius

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2-ros kuopos susirinkimas 

įvyks 25 d. lapkričio, 8 vai. vakare. 
(Antrašas?—Adm.) Visi draugai ma
lonėkite skaitlingai dalyvauti šiame 
susirinkime. Prot. Sekr. (277-278)

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

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. U N, Y.

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone Evergreen 7-1116 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 1-6776

VARPO KEPTUVE 
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

Čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.

A. Bimba apie Ispaniją, Lietuvą ir 
visą pasaulio padėtį. Tai yra svarbu 
žinoti visiems apie besiartinantį kru
vinųjų imperialistų karą, karą tarp 
komunizmo ir fašizmo. Philadelphijos

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.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

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

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista- 

. tome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Ave. 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
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

10 narių;P.

narių;

Workers

Veikalo “Dvaro Bernas” Ponai

J. LAZAUSKAS

Bernas

Joint.
čių

smoge

Mirė Juozas Stančikas

Sekretore.

Pas Kartoną Pažmonys

Bernas”, 
du mūsų

o V. Pranaitienė—ponios. Jie 
yra labai tipiški savo rolėse ir 
šį sykį loš žiaurias roles. Jie,

Lapkričio 29-tą dieną, ly
giai 4 :30 vai. po pietų, Labor 
Lyceum svetainėj, bus lošiami

karas ir fašiz-
Aky-

Tiškevičiene ir J.s Glaveckas.
234 kuopa su 10 narių; deleg. Ci

bulskis.
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos Kuopos:

24 kuopa su 30 narių; deleg. 
Simon.

1 kuopa su 168 nariais; deleg. Ple
pys, Levanas, šolomskienė, Vilkaitė, 
Kuraitis, Lukšienė, Mureika.

185 kuopa su 36 nariais; deleg. E 
Jeskevičiutė.

grūmoja mirtis. Gi

V. PRANAITIENĖ, 
du veikalai: “Dvaro 
ir “Partizanai”.

Veikale “Dvaro 
tarp daug kitų, lošia
veiklūs ir gabūs aktoriai: J. 
Lazauskas ir V. Pranaitienė. 
J. Lazauskas lošia pono rolę,

N-r-s.

Ispanijai Remi Paradas

mes 
lais-

*
Y-

nes jie, kol kas netiesioginiai, 
labai paliečia ir J. V. reika
lus ir ateitį.

Mitingas buvo įdomus ir 
pamokinąs.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su visais 

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

(276-281)

SUSIRINKIMAI
BENDRŲ PARENGIMŲ KO

MITETO SUSIRINKIMAS
Įvyks šį trečiadienį, lapkričio 

(Nov.) 26 d., “Laisvės” svetainėje, 
8-tą vai. vak. Visi organizacijų at
stovai malonėkite susirinkti, nes yra 
daug reikalų aptart apie ateinančio 
nedėldienio vaidinimus Labor Lyceum 
svetainėje.

Protokolas Brooklyno Lietuviy Organizacijų 
Konferencijos Am. Lietuvių Kongreso Reikalu

Brooklyno ir apylinkės Ame
rikos Lietuvių Kongreso Komi
teto pirmininkas J. Buivydas 
konferenciją atidarė 11 vai. ry
to, 22 d. lapkričio, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube, 280 
Union Ave., Brooklyn, N.Y.

Konferencijos pirmi ninku 
vienbalsiai išrinktas V. Michel
sonas, delegatas iš SLA 38 kuo
pos.

Konferencijos s e k r etorium 
vienbalsiai išrinktas J. Siurba, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo delegatas.

Mandatų komisijon paskirta 
K. Michelsonas, jaunuolis, ir K. 
Naciunskas.

Į rezoliucijų komisiją išrink
ta: Bimba, Tiškus, Buivydas, j 
Stakovas ir Mureika.

Po to sekė raportai komiteto 
pirmininko ir sekretoriaus.

Komiteto pirmininkas J. Bui
vydas savo raporte atžymėjo, 
kad po kongreso komitetas ne
galėjo daug ką nuveikti del va
saros metu karšto oro. Tačiau 
buvo veikiama kiek galint. Jei
gu pačiam komitete būtų buvę 
daugiau susitarimo, tai būtų 
buvę galima daugiau nuveikti, 
sakė pirmininkas. Pastaruoju 
laiku buvo kilus mintis, kad 
reiktų surengti prakalbas Ispa
nijos klausimu, nes Ispanijos 
žmonių kova prieš fašizmą, už 
demokratiją šiandien yra visur 
žmonės labai susiinteresavę. Ta
čiau prakalbų komitetas tuo 
klausimu negalėjo surengti, nes 
iš vietos draugų socialistų pusės 
negavo pritarimo; vietos drau
gai iš LSS 19 kuopos buvo tos 
nuomonės, kad Ispanijos klausi
mu mūsų komitetas neturėtų 
rengti prakalbų, nes mes vyrlMti- 
sia užsibrėžę veikti tik Lietuvos 
klausimu. Savo raporte J. Bui
vydas toliau nurodė, kad šioj 
konferencijoj reiktų padaryti 
nutarimą, kad praplėsti veiki
mą : kad veikti ne tik prieš Lie
tuvos fašizmą, bet ir prieš kitų 
šalių fašizmą.

Komiteto sekretorius J. Siur
ba savo raporte pažymėjo, kad 
iš šios apylinkės į Amerikos 
Lietuvių Kongresą buvo pasiųs
ta 38 delegatai. Komitetas, su
sidedantis net iš 25 narių, buvo 
nelankstus ir negalėjo kaip rei
kia veikti. O prie to dar nebu
vo gero, harmoningo susitarimo 
pačiam komitete. Todėl komite
tas ir nedaug tenuveikė. Atžy
mėjo, jog reikalinga šioj konfe
rencijoj surasti būdus, kaip 
harmoningiau veikti. Nurodė, 
kad Dr. Montvido prakalbų ren
gimo klausimu draugai iš LSS 
19 kuopos negerai pasielgė, ne
kooperavo su komitetu, kad ben
drai komiteto vardu surengti 
prakalbas Dr. Montvidui, kaipo 
Kongreso Nacionalio Veikimo 
atstovui, atvykusiam į šią apy
linkę. Pereitoj konferencijoj ir 
laike prakalbų, surengtų 30 d. 
liepos, aukomis surinkta $42.26. 
Viso išlaidų buvo $21.65. Pas 
sekretorių dar radasi $20.61.

Raportai pirmininko ir sek
retoriaus vienbalsiai priimti.

Po to sekė pranešimas Dr. A. 
Montvido, kurį į šią konferenci
ją prisiuntė Kongreso Naciona
lis Veikimo Komitetas.

Dr. Montvidas pažymėjo, jog 
jis buvo nuvykęs į Pittsburghą 
ir ten dalyvavo konferencijoj, 
15 d. lapkričio. Vykdamas į 
New Yorką, pakeliui sustojo 
Binghamtone ir Wilkes-Barre, 
kur bendro veikimo komitetai 
surengė jam prakalbas. Jis vy
ko į šią kelionę su tikslu kuo- 
daugiausia naudos padaryti Na- 
cionaliam Veikimo Komitetui. 
Kas liečia prakalbas Brooklyn, 
tai Dr. Montvidas paaiškino, 
jog apsiimdamas kalbėti LSS 19 
kuopai savo laiške patarė LSS 
19 kuopos draugams susižinoti 
su vietos komitetu tuo reikalu J Micheteonas, ° J. “Šniras7'j.' Joraitia

Kodėl čia toks nesusipratimas 
įvyko, tai jam nežinoma.

Toliaus raportuodamas iš Na- 
cionalio Veikimo Komiteto dar
bų, Dr. Montvidas pažymėjo, 
jog Chicagoj tas komitetas ga
na harmoningai veikia. Ragi
no dėti pastangas sutartinai vi
soms pažangiosioms grupėms 
veikti įvairiais klausimais. Vie
tos (arba distriktų) komitetai 
turi autonomiją plačiau veikti, 
ne vien tik Lietuvos klausimu. 
Apart to, ką kongresas turi už
sibrėžęs, dar galima ir kitais 
klausimais veikti sulig savo 
nuožiūros, sakė Dr. Montvidas.

Nacionalis Veikimo Komitetas 
į taip trumpą laiką daug nega- 

I Įėjo ką nuveikti. Pasiuntė or
ganizacijoms, p r i s i dėjusioms 
prie kongreso, atsišaukimą, nu
rodymus, kaip veikti. Pasiuntė 
atstovą, drg. šolomską į Kana
dos Lietuvių Kongresą atstovau
ti 80,000 Amerikos lietuvių, su
sirišusių su Amerikos Lietuvių 
Kongresu Atsteigimui Demokra
tinės Tvarkos Lietuvoje. Ko
mitetas dėjo pastangas surasti 
būdus, kaip pagelbėti Lietuvos 
politiniams kaliniams, ir perei
tą mėnesį jau tuos būdus sura
do. Todėl keli šimtai dolerių 
jau pasiųsta į Lietuvą pagelbai 
politinių kalinių, įkalintų delei 
kovos prieš Lietuvos fašizmą. 
Dabar jau steigiama veikimo 
aparatas kolonijose. Jau įsteig
ta veikimo komitetai Pitsbur- 
ghe, Binghamtone, Wilkes-Bar
re, Bostone ir kitose kolonijose; 
šiandien čia bus įsteigtas apa
ratas. O gruodžio mėnesį bus 
Chicagoj konferencija. Kada 
įsteigsime aparatą, tai galėsime 
geriau ir daugiau veikti.

Toliau, Dr. Montvidas prisi
minė, 
nėms 
tesne 
veikti 
elnai. 
na visam pasaulyje: 
bendrai turime veikti prieš fa
šizmą. Dabar 
mas yra dideli pavojai, 
vaizdoj to, mes negalime ginčy
tis del mažmožių. Dabar reikia 
visais būdais darbuotis, kad nu
blokšti fašizmą, kad neprileisti 
prie karo.

Konferencijos dalyviai karš
tai delnų plojimu priėmė Dr. 
Montvido raportą.

Atvykus į SLA Pildomosios 
Tarybos posėdį, Kongreso Ko
miteto iždininkė E. Mikužiūtė 
prie progos atvyko ir į konfe
renciją. Konferencijos pirmi
ninkas pakvietė ją tarti žodį ki
tą. Ji savo trumpoj kalboj pa
žymėjo, jog kongreso komitetas 
veikia kiek gali, ir konferencijos 
dalyvius ragino bendrai veikti.' 
Daugiau darbo, o mažiau ginčų, 
pareiškė ji. Konferencijos da
lyviai ir jos trumpą pranešimą 
nuoširdžiai priėmė.

55 kuopa su 12 narių; deleg. Ber
notas.

138 kuopa su 50 narių; deleg. P. 
Cibulskis ir J. Zablackas.

72 kuopa, su 35 nariais; deleg. F. 
Klaston ir Lukauskias.

172 kuopa (Yonkers) su 
deleg. A. Misevičienė.

81 (moterų) kuopa su 
deleg’. J. Stankaitienė.

Amalgamated Clothing
unijos lietuvių lokalas 54 su 1100 na-

(Tąsa 5 pusi.)

Darbo unijos ir įvairiausios 
organizacijos ruošiasi masi
niai—visi, kaip vienas—išeiti 
atenantĮ šeštadienį į paradą 
Ispanijos paramai. Jos taipgi 
siųs ir skaitlingas delegacijas,1 
kurios sykiu su Komunistų 
Partijos delegacija neš Vokie
tijos konsului protestą, smer
kiantį nazių valdžią už terio- 
jirųą Ispanijos liaudies ir rei
kalaus paliauti vedus kruviną' 
skerdynę ant Ispanijos žemės.

Paradas prasidės mitingu 
šeštadienio ryto 10 vai., 28 šio 
mėn., Union Square. Bus mar
guojama į Battery Place, kur 
randasi Vokietijos konsulatas.

Policijos viršininkai deda 
pastangas užgniaužt protestą 
prieš fašistus bučerius nedavi
mu leidimo paradui. Organi
zacijų protestai ir tūkstantinių ’ 
minių pribuvimas į Union Squ
are šeštadienį turi permainyti 
jų planus, parodyt, kad 
mokam gint susirinkimų 
vę.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENĖS
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.

ANTANAS KASMOCIUS
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 gatves nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

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

Tel. EVergreen 8-8520

1

Mušeika Peiliu Rėžė 
Jūreivį Pikieta

kad pažangiesiems žmo- 
reikia bendrai veikti pla- 
papėde; reikia bendrai 
prieš karą ir fašizmą ab- 
Šiandien fašizmas grąsi- 

Todel visi

Po to sekė mandatų komisijos ra
portas. Dalyvauja 76 delegatai nuo 
29 organizacijų ir atstovauja 3103 
narius. Delegatus prisiuntė sekamos 
organizacijos:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
kuopos:

1 kuopa su 200 narių; delegatai: 
Stakov, Petkienė, Griškus, Balčiūnas, 
Saulėnas, Gužas ir Lasky.

13 kuopa su 31 narių; deleg. But- 
kauskJas ir Brusokas.

50 kuopa su 96 nariais; deleg. 
Urbonas ir Klimas.

47 kuopa (Yonkers) su 8 nariais; 
deleg. Žiurinskas.

219 (jaunuolių) kuopa su 25 na
riais; deleg. J. Orman.

24 kuopa (Great Neck) su 35 na
riais; deleg. Bečis ir Kasmauskas.

200 (jaunuolių) kuopa su 15 narių; 
deleg. Charles Kwarrerf ir Bali Ki
tas.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
kuopos:

/

152 kuopa su 25 nariais; deleg. 
Hermanas.

345 (jaunuolių) kuopa su 12 na
rių; deleg. K. Michelsonas.

38 kuopa su 280 narių; deleg. V.

mat, išvaro berną iš tarnystės 
iš dvaro ir samdo kitą į jo vie
tą. Gi bernas, suagitavęs ki
tus visus, kovoja prieš juos.

Nepamirškite ateinančioj 
nedėlioj juos..ir visus kitus pa
matyti.

Rengimo Komisija.

Delegacijos Raportas 
Iš Brazilijos

jėgos padidėjo, 
tūkstančiai laivų 
inžinierių išėjo 
geresnes darbo 
yra nariais Mas- 
and Pilots Asso-

Marine Engineers

New Yorko streikuojan- 
jūreivių 

kuomet keli 
oficierių ir 
streikan už 
sąlygas. Jie 
terš, Mates 
ciation ir
Benevolent Association.

Streikerys Ted Kelly, 26 
metų, su grupe jūreivių pikie- 
tavo 15-tą prieplauką. Pribė
go nežinomas žmogus,
peiliu į Kelly’o pečius ir pa
bėgo. Kelly nuvežtas į ligoni
nę ir sakoma, kad pasveiks.

Ties 26th St. ir Tenth Ave. 
Streikuojanti jūreiviai nustū
mė vieną taksę į dešimts pėdų 
gylio iškasą. Mat, ta takse bu
vo pristatomi streiklaužiai.

Lapkričio 22-rą dieną Šven
to Jurgio pobažnytinėj salėje 
buvo Rymo Katalikų Susivie
nijimo balius. Tame baliuje, 
bešokdamas, krito ir staiga 
numirė - Juozas Stančikas, gy
venantis po numeriu 54 Hud
son Ave., Central Brooklyne.

Velionis buvo religiškų, pa
žiūrų, gana ramus ir negirtuo- 
klis žmogus. Amžiaus turėjo 
47 metus, žmonės sako, kad 
jis turėjo širdies ligą.

Koki metai atgal jo žmona 
numirė. Velionis paliko sūnų 
Juozą, kuris tarnauja kariuo
menėje oficieriumi.

Centralbrooklynietis.

Kaip jau 4 žinoma, 
Committee For the Defense of 
the Brazilian People (Bendras 
Komitetas Ginimui Brazilijos 
Žmonių) buvo pasiuntęs dele
gaciją tyrinėjimui Brazilijos 
padėties, kuri šiuo tarpu Jung
tinių Valstijų žmonėms miglo
ta, kadangi iš ten išeinančios 
žinios yra griežtai cenzūruo
jamos. Delegaciją sudarė dr. 
James Waterman Wise, žur
nalistas ir laikraštininkas, ir 
žurnalistė Mrs. Isobel Walker 
Soule.

Delegacija raportus patiekė 
pereitą pirmadienį, Hotel New 
Yorker didžiojoj salėje.

Brazilijoj padėtis prasta. 
Remiamas Hitlerio ir Mussoli- 
nio, Getulio Vargas (šalies 
prezidentas) įveda šalyje fa
šizmą. Baisi reakcija siaučia, 
pasak pranešėjų. Kiekvienas 
pažangesnis žmogus kišamas į 
kalėjimą. Tūkstančiai Brazili
jos intelektualų, profesionalų 
ir darbininkų subrukta tam- 
siuosna urvuosna. Brazilijos 
liaudies vadas, Luiz Prestes, 
ir kiti žymesni žmonės žiau
riai kankinami kalėjime. Pres- 
teso žmona, kuri gimė Vokie
tijoj, ištremta Hitlerio tėvynėn 
tuojau po to, kai pagimdė kū
dikį, o kūdikį valdžia pasigro
bė ir dabar nežinia, kur jis. 
Kita vokietė kovotoja, Vokie
tijos komunistų vado E'werto 
žmona, ištremta Vokietijon 
drauge su Prestes’iene. Abiem

Ewert
Brazilijos kalėjimuose kanki
namas.

Nauja Hearsto Klasta
Laikraštininkas Wm. Ran

dolph Hearstas yra gerai pasi
žymėjęs, kaipo žinių klastuo- 
tojas. Tai liudija ir dar vie
nas įvykis. Hearsto laikraščio 
New York American lapkr. 18 
d. laidoj, puslapyje 34, buvo 
patalpintas bažnyčios griūvė
siu paveikslas ir po juo buvo 
sekamas parašas: “štai viena 
bažnyčia, kurią sunaikino Is
panijos valdžios raudonieji ka
reiviai prieš pasitraukimą iš 
Getafe miesto.”

Tą pačią dieną laikraščiai 
New York Times ir New York 
Daily News irgi talpino tą pa
veikslą savo špaltose ir jie pa
žymėjo, kad tą bažnyčią išar- 
dė-sudraskė fašistų kanuolės 
ir orlaiviai, kuomet jie ataka
vo Getafe.

Kodėl Hearstas sakė, kad 
bažnyčią “sunaikino raudonie
ji?” Todėl, kad Hearstas re
mia Ispanijos fašistus ir nori 
diskredituoti Ispanijos liaudies 
valdžią.

Visi New Yorko laisvę ir 
tiesą mylintieji žmonės! Hear
stas išleidžia “New York Dai- ■ 
ly Mirror”, “New York Ame-, 
rican” ir “New York Evening ; 
Journal”. Ar jūs vis dar pirk-1 
site jo laikraščius?

Temytojas.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Šiuomi pranešam, kad Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas rengia 
puikią vakarienę, sausio (January) 
24, 1937 m., savo kambariuose, 280 
Union Avė. Prašome kitų draugijų 
ir pavienių nieko nerengti toj dienoj 
ir daulyvauti mūsų parengime.

Komitetas.
(278-279)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

i

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

TEL. STAGG 2-5043NOTARY PUBLIC

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

or our

Peter Lisauskas

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.

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

De Kalb leng
vas būdas pir-

3-2779

Šį vakarą, tai yra trečiadie
nį prieš “Padėkavonės Dieną”, 
Wm. Karlono gėrimų įstaigoj- 
Logan Grill, bus smagi muzika 
šokiam. Be to, atsilankiusie
ji gaus veltui skanų užkandį 
—“hot turkey Sandvich.” Lo
gan Grill randasi po num. 
61-28 Grand Ave., Maspethe, 
(netoli Urbono aptiekos).

Rp.

Kalbėjo dar visa eilė kitų 
kalbėtojų, pav., buvusis Vo
kietijos teisingumo ministeris, 
dr. Kurt Rosenfeld, advokatas 
Brodskis ir kiti.

Priimta rezoliucija, reika
laujanti laisvės politiniams ka
liniams Brazilijoj ir sugrąži
nimo Prestes’ienei jos kūdikio.

Delegacija energingai ragi
no Amerikos žmones labiau 
susidomėti Brazilijos reikalais,

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Jaunų Vyrų Draugija 
rengia maskaradų šokius šį ateinantį 
ketvirtadienį, lapkričio 26 savo pa
talpoje, Grand St., tarp Rodney ir 
Keap Sts. Bus įvairių kostiumų ir 
taip pat visokių užkandžių ir gėri
mų. Prašome visus atsilankyti.

Sekantis jų parengimas įvyks 25 
d. gruodžio, po numeriu 318 Grand 
St. (Grand Paradise Svetainėje) 

(277-278)

Prisipilkit jūsų an
glio aruodus dabar. 
Renkpinigių nerei
kia: užsimokėsite už 
anglj bekūriadami.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKŲ NAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo.ie 
Graborystes reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1693

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y




