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Gerai Darbuojasi. 
Dar tik Išsijudinę. 
Paklupdė ant Kelių. 
Prieš 10,000 Ponijos. 
Kaip Siųsti Aukas?

• Rašo A. B.

Philadelphiečiai labai gražiai 
darbuojasi šiame “Laisvės” va
juje. Jie mano, kad jie pirmą 
dovaną laimės. Lapkričio 29 d. I 
susirinkime jie man pridavė vėl 
21 skaitytoją parvežti ir per
duoti administracijai. Vienas 
draugas drg. Smithui pastebi: 
“Bet juk tai dar ne visi.” “Ne 
visi,” atsako Smithas, “bet anie 
bus kitai savaitei.”

Jie mano, kad drg. Reikaus- 
kas juos pusėtinai “nuskriaudė” 
savo lamozinu atlėkdamas ir iš- 
žuvaudamas New Jersey valsti
jos Delaware upės pakraščius 
prie pat Philadelphijos nosies. 
Sako jie: tai ir landus tas drau
gas, ir sužino, ir suranda net ir 
užmirštus kampus!

Geras vajininkas drg. Rei- 
kauskas, geri vajininkai drau
gai philadelphiečiai. Jie sako: 
Mes dar tik išsijudinome jieš- 
koti skaitytoju, vajus turi būti 
prailgintas. Kiek suprantu, ad
ministracijoj matosi nusiteiki
mo vajų prailginti.

Tai tiek apie vajininkus. O 
kaip su šiaip mūsų skaitlinga 
armija senų skaitytojų? Toli 
gražu da ne visi išpildė savo 
garbingą žodį gauti nors po vie
ną naują skaitytoją. Pagalvo
kite, draugai, ir apie tai: Atei
na kalėdos, nauji metai. Iš se
no papratimo daug žmonių per 
kam dovanas savo giminėms, 
pažįstamiems. Argi nebūtų 
gražu, pavyzdžiui, jeigu imtum 
ir vienam iš savo prietelių, dar 
neskaitančiam “Laisvės”, už
prenumeruotum dienraštį kai
po dovaną?

Beje, Philadelphijos masinis 
mitingas Ispanijos ir Lietuvos 
reikalais gražiai pavyko. Svie
to buvo apsčiai ir aukų surinkta 
$90.00. Prakalbų kaštus pa
dengus, pinigai eis Ispanijos 
kovotojams. Bus graži para
ma.

Laikraštininkų Gildija laimė
jo streiką Hearsto laikraščio 
“Seattle Post-Intelligenc.” dar
bininkų. Streikas buvo ilgas ir 
sunkus. Betgi Hearstas buvo 
paklupdytas ant kelių. Jis net 
grūmojo laikraščio uždarymu. 
Bandė streikierius ir uniją iš
gąsdinti.

Labai gražiai ir šiltai šį laik
raštininkų streiką parėmė visas 
Seattle darbininkų judėjimas. 
Laikraštininkai atmins tuos 
darbininkus ir jiems pagelbės 
jų kovose.

Vokietijos Komunistų Partija 
išleido atsišaukimą į Vokietijos 
nazių partijos eilinius narius. I 
Kviečia juos bendron kovon 
prieš dešimtį tūkstančių naziš- 
kos ponijos. Komunistai kvie
čia liaudį visų partijų ir pa
žiūrų susivienyti prieš parazi
tizmą. šis komunistų pasimo- 
jimas pasiekti eilinius nazius 
labai nepatiks Hitleriui, Goeb- 
beliui, Goeringui ir visoms 
toms barbariškoms fašizmo vir
šūnėms,

Vokietijos ir Italijos komuni
stai tiktai praveda Komunistų 
Internacionalo Septinto Pasau
lio Kongreso tarimus. Atsime
nate, Septintas Kongresas nu
tarė pasiekti ir laimėti mases 
fašistinėse organizacijose. Tos 
masės juk irgi darbo žmonės. 
Ne kapitalistai, bet darbininkai 
ir darbo valstiečiai sudaro tuos 
milionus, kurie vienu ar kitu 
būdu įtraukti į vadinamus fa
šistų “darbo frontus”.
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Kodėl Anglijos Karalius 
Gerinasi “Prasčiokams?”

LONDON. — Anglijos 
karalius Edwardas paskuti
niais laikais lankėsi pas su
vargusius bedarbius South 
Wales mainierius. Žadėjo 
jiems pagelbėti, kiek tai 
nuo jo priklauso. Jis sten
giasi parodyt palankumą 
darbininkam abelnai. De
mokratiškai elgiasi ir būda
mas kur tarn jūrininkų ir 
kareiviu. Matomai, nori 
prasčiokų paramos prieš 
didžponius, kurie buntavo- 
jasi prieš Edwarda del jo 
meiliškų ryšių su Simpso- 
niene.

Nazių Sutartis su Japo
nija Užpykino Anglus
LONDON.—Anglijos val

džia priešinga tokioms su
tartims. kaip kad Vokieti
jos su Japonija, pasakė sei
me Anglijos užsienių reika
lų ministeris Anthony Ed
en, ypač kad tokios sutar
tys dalina pasaulį į nenrie- 
teliškas stovyklas. Eden i 
nurodė, kad nazių-Japonijos 
sutartis yra paremta ideo
loginiais pamatais vienokių 
pažiūrų prieš šalis, kur vieš
patauja kitokios ' pažiūros •!* ouvwtu on-
nnlitiVni .jungą, bet dar negauna nei
‘ . vieno naujo sau talkininko.

Vokietija padarė karinę rpll0 įai,pU neį nązįu spąu- 
sutartį su Japonija pirmoj ^Q1- įstosi . nusįminiipąč, 
vietoj prieš Sovietų Sąjun- J Hitlerio sutartis su J.a- 
gą. Bet ta sutartis gali būt ronija naikina Anglijos val- 
atkreipta ir prieš Angliją ir ^žios draugiškumą linkui 
kitas demokratines salis. į Vokietijos. Pastebima, kad 
Anglų politikai numato, jog Jungtiniu Valstijų vy
naziai, būdami talkoj su Ja
ponija, galės griežčiau rei
kalaut sau senųjų Vokieti
jos kolonijų. Po pasaulinio 
karo dauguma tų kolonijų, 
kaip žinoma, teko Anglijai.

Lauko ūkio Įrankių Kom
panijos “Gerumas”

Chicago. — International 
Harvester (lauko ūkio įran
kių) kompanija prideda sa
vo darbininkams po penktu
ką algos per valandą. Bijo, 
kad jie nesustreikuotų ir 
daugiau neišsikovotų.

35 East 12th St., New York,
N. Y. šis komitetas vyriausiu 
tikslu stato surinktomis auko
mis nupirkti amunicijos Ispani- žiu. Sugulusius pikiet. poli-
jos kovotojams.

North American Committee 
to Aid Spanish Democracy, 149 
Fifth Ave., New York, N.Y. šis 
komitetas daugiausia rūpinasi 
suteikimu labdaringos pagelbos 
—moterims, vaikams ir karei
viams maisto, drabužių, gyduo
lių ir t. t.

Abu komitetai yra pilnai pa
sitikimi ir kiekviena auka at
siekia savo tikslą.

Arba, kaip jau daug kartų 
buvo žymėta, aukas galite siųs
ti per “Laisvę” arba “Vilnį.” 
Laikraščių administracijos au
kas perduoda viršminėtiems ko
mitetams, visai nieko sau nepa- 
silikdamos, visai veltui patar- 
naudamos.

Būtų gerai ir tas, kad siųs
dami aukas per laikraščių ad
ministracijas p a ž y mėtumėte, 
kuriam komitetui jūs norėtumė
te aukas perduoti.

Prieš Fašistų Šalis
Susitarę Anglija, 
Belgija ir Francija

a-
ATSAKYMAS Į NA-TAI 

ZIŲ-ISPANŲ SUTARTĮ

PA R YŽIUS. — United 
Press žiniomis, Anglija, 
Francija ir Belgija tariasi 
arba jau susitarė suvienyto
mis jėgomis gintis, jeigu fa
šistinės valstybės užpultų 
bile vieną iš jųjų. Manoma, 
jog Anglija, Francija ir 
Belgija tuomi tiesioginiai 
atsako į Vokietijos karinę 
sutartį su Japonija.

Jau trys dienos pirmiau 
Franci jos vyriausybė pa
reiškė, kad jei kas užpuls 
Anglija ar ( Belgiją, tai 
Francija su savo karinėmis 
jėgomis išstos prieš užpuo
liką.

Hitlerio Nesmagumai Delei 
Sutarties su Japonija

BERLYNAS.—Nors, pa
daręs sutartį su Japonija, 
Hitleris atsišaukė i visas ki
tas valstybes, kad dėtųsi į 
jų bloką prieš Sovietų Są
jungą,’bet dar negauna nei

WASHINGTON. — 
nešama, ’ kad prezidentas 
RooseVeltas užgiria staty
mą dviejų karo didlaivių. 
Vienas ir kitas lėšuos po 
$50,000,000. Vien jų gink
lam ir, šarvam* *hus išleista 
$15,000,000.

Tai būsią Amerikos atsi
liepimas į Anglijos, Vokie- 
j.o.s, Japonijos ir kitų šalių 
pasmarkintą karo laivų ka
ro laivu būdavojimą.

Hitleris dabar statvdi- 
na 115,000 tonų karo laivų 

i įtalpos.
riausvbė kreivai žiūri į Ja---------------
ponijos-nazių sutartį.

Francija senai reikalavo 
Anglijos užtikrinimo prieš 
Vokietija. O dabar, kaip gentina. — Atvykusį prezi- 
tik po Vokietijos sutarties denta Rooseveltą pasitiko 
pasirašymui su Japonija, apie 1,000.000 žmonių minia, 
Anglų valdžia jau ir teikia kuri trukšmingai ji sveiki- 
Francijai tokį užtikrinimą, 
darvdama tarpsavinės pa-’ 
gelbos sutartį su Francija 
ir Belgija.

BOMBARDAVO SUGULI T- 
SIUS STREIKO PIKIETUS 

READING, Pa. — Tūks
tantis streikuojančiu Berk
shire mezgyklos darbininkų 
sugulė ant šaligatvio, idant 
nepraleist vidun streiklau- 

ei j a bombardavo ašarinė
mis bombomis. Bet, nežiū- 
rint bombų ir šalčio, jie ne
sikėlė. Tuomet policija pra
dėjo mušti ir suardyti gu
linčius darbininkus ir dar
bininkes. Galų gale, 58-nis 
areštavo; ir jie tapo nuteis
ti 30 dienų kalėt arba užsi- 
mokėt $12.50 pabaudos.

Maskvoj Sušaudė Girtą Ve
žėją, Užmušusj Du

Maskva. — Girtas važiuo
damas valdišku auto-troku, 
S. Yatzun užmušė du žmo
nes ir sužeidė aštuonis. Už 
tai, pagal teismo nuospren
dį. tapo sušaudytas.

10 metų įkalintas I. De
riabin, kuris nugirdė Yat- 
zūną, idant šis valdišku tro- 
ku vežiotų Deriabino priva
čius daiktus.

Suimta 40 Jūrininkę už 
Protestą prieš Nazius

WASHINGTON. — Poli
cija užpuolė būrį streikuo
jančių jūrininkų, kurie de
monstravo prieš Vokietijos 
atstovybę. Demonstrantai 
smerkė Hitlerio valdžią- už 
rėmimą Ispanijos fašistų. 
Tapo areštuota 40 jūrinin
kų. Jie laikomi po $25 už
stato kiekvienas iki teismo. 
Tai iš Baltimorės atvykę 
streikieriai marininkai. Jie 
suimti neva už “paradavimą 
be leidimo.”

Karo Laivynų 
Lenktynės

P ra-

Milionas Argentiniečių 
Sveikino Rooseveltą

BUENOS AIRES, A 

no. Rooseveltas dalyvaus 
draugišku santikiu konfe
rencijoj delegatų iš Šiauri
nės, Centralinės ir Pietinės 
Amerikų.

VIDUTINĖ AMERIKOS DARBININKO ALGA

DARBO FEDERACIJA 
REIKALAUJA 73 CENTŲ 

VALANDAI

WASHINGTON. — Sam
dytojai ftirėtų pakelt darbi
ninkams algas sulig to, kiek 
pakyla jų pelnai, sako Ame
rikos Darbo Federacija; 
bet kol kas nėra pakeliama 
algos nė tiek,*kiek gyveni
mo reikmenys pabrango. 
Federacijos valdyba savo iš
leistoj biznio apžvalgoj 
skaitliuoja, kad darbinin
kas vidutiniai turėtų gaut 
po 73 centus už darbo va
landą, idant galėtų žmoniš
kai pragyvent su žmona ir 
pora vaikų. Bet pereitą va
sarą vidutinė Amerikos 
darbininko alga buvo tik 58 
centai per valandą.

Federacijos viršininkai, 
remdamiesi skaitmenimis 
darbo ministerijos ir Co- 
lumbijos Universiteto pro-

Vermont Gubernatorius Nu
suko Bankui $250,000

RUTLAND, Vermont.— 
Tapo areštuotas valstijos 
gubernatorius Charles M. 
Smith, prezidentas ’Rut
land Marble Savings Ban
ko, republikonų vadas. Jis 
įkaitintas, kad tiesioginiai 
bei per savo tarnus-knyg- 
vedžius nusuko $250,000 de- 
pozitorių pinigų. Už daly
vavimą tose suktybėse taip
gi suimtas Earle Kinsley, 
republikonų partijos vy
riausio komiteto narys. 
Įkaitinti ir keli banko tar
nautojai, kaipo gubernato
riaus talkininkai bankui 
apiplėšti.

Lygos Vadai Atidėlioja 
Ispanijos Klausimą
GENEVA. — Tautų Ly

gos Tarybos posėdis susi
rinks gruodžio 10 d. Vienas 
svarbiųjų jam klausimų tai 
Ispanijos ministerio pirmi
ninko L. Caballero protes
tas prieš Vokietijos ir Ita
lijos valdžias, kad jos gink
luoja Ispanijos fašistus.

Abejojama, ar Mussolinis 
atsiųs savo atstovą. Vokie
tija gL nebepriklauso Tau
tų Lygai. '

Buržuaziniai Lvgos vadai 
plauoja kaip galint toliau 
atidėt ^varstymą Ispanijos 
respublikos protesto. Jie 
nori palūkėti, idant matytų, 
katra pusė ima viršų Ispa
nijos kare. Sulig to jie. gir
di, galėtų “tikriau” atsiliep
ti į Ispanijos protestą. Iš 
visų šalių atstovų Tautų 
Lvgoj vien Sovietų delega
cija nuoširdžiai remia tą 
protestą.

Madrid. — Liaudies mili
cija išmušė fašistus iš kelių 
poziciiu Ovipdo srityje, 
šiaurėje. Viena liaudies la
kūnų bomba nataikė į fa
šistu komandieriaus būtą 
Grado miestely, arti Ovie
do.

fesoriaus P. H. Nystromo, 
atranda, jog pramonė galė
tų mokėti po $1.77 į valan
dą darbininkui, ir tai nebū
tų jai bankrūto pavojaus.

Kompanijų Pelnai
Federacija savo peržval

goj nurodo kai kuriuos di
džiuosius kompanijų pel
nus dar 1935 m., pavyz
džiui: šešios tabako kom
panijos tais metais gavo 
$72,000,000 gryno pelno; 
plieno kompanijos $44,940,- 
000; didieji automobilių fab
rikantai $195,600,000. O šie
met plieno kompanijų pel
nai pakilo dar 200 procentų 
augščiau; gi autpmobilių 
fabrikantų pelnai šiais me
tais jau viršijo $300,000,000 
gryno pelno. Bęt dauguma 
šių pramonių darbininkų 
negauna nė vidutinės būti
nos algos — 73 centų per 
valandą.

Ispanijos Fašistai 
Sumušti už 7 Mylių 

Nuo Šalies Sostinės
Ispanę Fašistai Provokuoja 

Karę tarp Kitę Saliu
VALENCIA, Ispanija. — 

'Komandierius V. Casajus 
sako, jog kariniai laivai Is
panijos fašistų arba jiem 
pritariančių šalių kada nors 
neužilgo užpuls bombarduot 
laivą kokios kitos šalies ant 
jūrų netoli Ispanijos. Kilus 
del to kivirčiam, užsieniniai 
fašistai surasią priekabę 
jau atvirai kariškai išstoti 
prieš Ispanijos respubliką.

Fašistų Bombos Užmu
šė 365 Žmones Madride

MADRID. — Fašistų lėk
tuvų bombos nuo lapkr. 8 
iki 18 d. Madride užmušė 
365 žmones, daugiausia mo
terų ir vaikų ir sužeidė 
1936. Tokius skaitmenis pa
duoda šio miesto majoras.

Bet po lapkričio 18 d? fa
šistų bombininkai padarė 
dar desėtkus užpuolimų ant 
Mądrido. Taigi jie kur kas 
daugiau madridiečių užmu
šė bei sužeidė.

EXTRA!
Madrid, gruod. 1.—Siau

čia visų smarkiausias karo 
mūšis tarp užpuolančių Ma
dridą fašistų ir ginančių jį 
liaudies milicininkų.-

Cadiz, gruod. 1.—Atvyko 
3,000 nazių iš Vokietijos 
kariaut prieš Ispanijos res
publiką.

Madrid, gruod. 1.—Ispa
nijon atvyko dar 3 
tūkstančių francūzų 
norių kariaut prieš 
tus.

iki 4 
sava- 
fašis-

Burgos, Ispanija, gruodu 
1.—Fašistai praneša, kad 

4 Jie netikėtai šturmu užpuo
lę liaudies milicininkus Ma
drido pakraščiuose ir pri
vertę juos pasitraukt linkui 
miesto centro.

Fašistų kariai keliose vie
tose perėję per upę Manza
nares į patį Madridą.

Berlynas, gruod. 1.—Hit
leris gruod. 20 d. paleisiąs 
iš kalėjimo amerikietį jūri
ninką L. Simpsoną, kuris 
buvo nuteistas už komunis
tinės literatūros įgabenimą 
į Vokietiją.

MUSSOLINIS SUŠAUDĖ 
5 DARBININKUS

ROMA.—Už dalyvavimą 
demonstracijoj prieš fašis
tus Terni mieste, penki dar
bininkai tapo sušaudyti ir 
20 nuteisti po 30 metų ka
lėti.

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

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

NAZIŲ KARO LAIVAS 
PADEDA FAŠISTAMS

MADRID. — Fašistai bu
vo pasigyrę, būk jie užėmę 
strateginį miestelį Pozuelo 
de Alarcon, apie 7 mylios į 
ši^ur-vakarius nuo Madri
do. Bet kas ištikrųjų atsi
tiko, tai fašistai tapo kriu- 
šinančiai sumušti ties tuo 
miesteliu. Respublikos gy
nėjai juos nukovojo ir Hu- 
meroi. arčiau Madrido. Fa
šistai buvo tuos punktus už
puolę su savo tankais, lėk
tuvais, raiteliais ir pėsti
ninkais. Mūšis buvo žiau
rus, ir baigėsi durtuvų ko
va, po kurios fašistai liko 
priversti pasitraukti atgal, 
palikdami didelį skaičių sa
viškių užmuštų ir sužeistų.

Bilbao. — Ispanų respub
likos milicininkai atkariavo 
kelis miestelius nuo fašistų 
Bilbao apylinkėj. .

Madrid. — Fašistų lėktu
vą} vėl pora atvejų bom
bardavo vakarinį Madrido 
skverną, bet trumpai. Kaip 
tik fašistų lakūnai pamato 
respublikos orlaivius, tuoj 
pabėga.

Italijos Kariai Talkauja 
Ispanijos Fašistam

VALENCIA, Ispanija. — 
Atsilankė keli darbiečiai 
Anglijos seimo nariai. Res
publikos vyriausybė, be kit
ko, parodė jiem karo im
tinius. su kuriais svečiai ir 
kalbėjosi. Vienas imtinių, 
italas karvs Luigi Cosi pa
sakė, kad jis su 50 kitų Ita
lijos kariu, su trimis oficie- 
riais ir 15 kanuolių buvo 
laivu atvežti iš Italijos prie
plaukos Genoa kariaut prieš 
Ispanijos respublikiečius.

. Naziu Laivas—Fašistų 
Ginklų Sandelis

ALICANTE, Ispanija. — 
Nepertoli nuo Ispanijos pa
kraščio stovėjo Vokietijos 
karinis laivas, lėktuvų išve- 
'žiotojas, kuomet fašistu la
kūnai bombardavo Alican- 
tės prieplauką ir patį mies
tą. Kai fašistų lakūnai iš
baigė savo bombas ir šo
vinius, kiekvieną sykį jie 
grįžo į Vokietijos laivą pa
siimti daugiau amunicijos. 
Iš jo gavo jie ir gazoliną. 
Tatai patyrė Alicantės civi
lis gubernatorius.

Suirutė Ispanų Fašistų 
Kariuomenėje

MADRID.—Paimti nelai- - 
svėn fašistai kariai sako, 
kad jų kariuomenė jau nela
bai nori klausyti savo ko? 
mandierių, ypač bruzdą 
maurai.
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Madrid. — Madrido ap
gynimo sekretorium pas 
tas socialistas Maximo de 
Vios, tik 21 metų amžiaus.

Kurie norite, surinktas Ispa
nijos kovotojų rėmimui aukas 
galite siųsti tiesiai sekamiems 
komitetams:

Spanish Defense Committee,

s
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Laikas Ruoštis
Šiemet, gruodžio men., sukanka lygiai 

dešimts metų nuo to laiko, kai Lietuvos 
fašistai smurtininkai nuvertė demokrati
ne valdžią Lietuvoj.

)Tą patį mėnesį, gruodžio 27 d., tie pa
tys smurtininkai sušaudė keturis Lietu
vos darbininkų judėjimo veikėjus-vadus, 
Karolį Požėlą, Kazį Giedrį, Juozą Grei- 
fenbergerį ir Rapolą Čiolnį^

Šitos (darbo žmonėms liūdnos) sukak
tuvės negali praeiti taip sau lengvai, ne
atžymėjus jų pas mus.

Reikalinga ruoštis prie masinių mitin
gų, prie protestų mitingų, kad pareiškus 
savo protesto žodį Lietuvos fašizmui ir 
užuojautos jausmą Lietuvos liaudžiai, 
kovojančiai su fašizmu, savo spaudėju.

Mūsų nuomone, tuo turėtų vyriausiai 
užsiimti Cleveland© Kongreso komitetai, 
kur jie yra susiorganizavę. O kur tokių 
komitetų dar nėra, tai turėtų masinius 
mitingus ruošti komunistiniai, socialisti
niai ir bepartyviški žmonės, nusistatę 
prieš fašizmą.

Be moralės, Lietuvos liaudis nori gau
ti iš amerikiečių ir materialės pagelbos. 
Turim padėti tiems, kurie kenčia Lietu
vos kalėjimuose ir katorgose dėl savo 
kovos prieš fašistinį režimą; turime pa
dėti visiems Lietuvos žmonėms, kovojan
tiems su smetonine priespaudą.

Reikėtų, kad tuo klausimu tartų žodį 
ir Cleveland© Kongrese išrinktasis Na- 
cionalis Veikimo Komitetas.

Pasirįžime Yra Pergalė
Sovietų Sąjungos liaudis, revoliucinis 

proletariatas ir valstiečiai, nukovė dvi
galvį arą-carizmą, pergalėjo buržuaziją; 
turėdami savo galioje valdžią ir pramo
nes pasisakė: Sovietų Sąjungos pramone 
turi būt išbudavota sulyg vėliausių mok
slinių išradimų ir prityrimų. Sovietų ša
lis technikoje ir visuose moksluose turi 
pralenkti kapitalistinį pasaulį.

Toliaus pasisakė, kad kapitalizmas, iš
naudojimas žmogaus žmogumi turi būt 
išrautas iš šaknų. Taip ir yra. Pasisa
kė, pasirįžo išlaikyti savo žodį ir išlaikė.

Šiomis dienomis eina visos Sovietų Są
jungos konstitucijinis kongresas, iš kurio 
per visą pasaulį nuskambėjo balsai di
džiųjų revoliucionierių, kovotojų ir lai
mėtojų štai kokiu tonu: Mūsų pramonė 
yra pakilusi 700 nuošimčių, palyginus su 
caro laikais, pareiškė Stalinas. Užsienių 
rdikalų komisaras Litvinovas pabrėžė 
faktą, kad Japonija su Vokietija pasida
rė karišką sutartį užpulti Sovietų Sąjun
gą, dabar Japonija tariasi su Italija 
prieš Sovietus, atsakymas yra ir į tą pa

vojų: Mes turime virš 7,000 gerų karinių 
orlaivių ir greit galime daugiau pasiga
minti — kongrese pasakė Chripin, iš ori
nio komisariato. Gi Vokietija, kurios 
Hitleris tiek daug karu grąsina Sovie
tam, tos rūšies orlaivių turi tik apie 2,000. 
Užtad toliau Chripin sako: bus bloga 
tam, kas pasivelys iš oro pulti Sovietų 
Sąjungą.

Į Japonijos kariškas provokacijas rytų 
Raudonosios Armijos komandierius Bliu- 
cher atsakė, kad jo komandoje Raudono
ji Armija yra stipri ir Sovietai Sibire 
neužleis nei vienos pėdos savo žemės Ja
ponijai. Ir žinoma, kad neužleis, nes 
kiek čia senai Raudonosios Armijos ko
misaras Vorošilov pareiškė: mes esame 
stipriai apsiginklavę apsiginti nuo bile 
kokių užpuolimų.

O kad Sovietų Sąjungoje kapitalizmas 
yra visiškai panaikintas, tai užtenka 
Stalino pareiškimo: “Naujoji Sovietų 
konstitucija yra ne tik demokratiškiau
sia pasaulyj, bet vienatinė tikrai demo
kratiška konstitucija. Jinai atžymi vi
sišką panaikinimą teisės vienam žmogui 
išnaudot kitą. *

Štai ką parodo Sovietų liaudies supra
timas savo reikalų ir pasirįžimas įgyven
dinti bei atsiekti tai, ką pasibrėžia.

Antras pavyzdys pasirįžimo ir ištver
mės—tai Ispanijos liaudis, kuri kaujasi 
už demokratiją su didžiausiais šių dienų 
barbarais Hitlerio ir Mussolinio,po Fran
cisco Franko maska,—su fašistiniais im
perialistais. Trys savaitės atgal baimė 
spaudė širdis visų demokratijos šalinin
kų, kad Madridas puls. Iš oro ir nuo že
mės ugnį pylė fašistiniai barbarai ant to 
pasauliniai garsaus dailės ir senovės pa
laikų miesto. Rodėsi, kad demokratijos 
gynėjai sukris, fašistai užgrobs miestą, 
bus galas civilizacijai. Tokios mintys 
kankino mus, dūsavome, nekantravome. 
Bet vėjas papūtė iš kitos pusės! Madri
das dar vis liaudies valdžios rankose. Dar 
matosi džiaugsmo viltis.

Ispanijos liaudis kietai įsitėmijo savo 
didžiosios kovotojos ir vadės komunistės 
La Passionaria žodžius: “Madridas turi 
būt kapinės tarptautiniam fašizmui.” 
Kovėsi ir kaujasi su didžiausių pąsirįži- 
mu, ir šiuos žodžius rašant priešas mu
šamas, vejamas visuose frontuose.1 Tai 
ką reiškia pasirįžimas!

Mes, Amerikos lietuviai, turime iš So
vietų ir iš Ispanijos žmonių mokintis. Jų 
pavojai yra mūsų visų pavojai. Fašisti
nis imperializmas užpuolė Ispanijos liau
dį, stropiai kėsinasi pult Sovietų Sąjun
gą. O smetoninis fašizmas jau puola 
mus Amerikoje.

Smetona lupa po devynis kailius nuo 
Lietuvos valstiečių ir smulkesnių ūkinin
kų. Lietuvos žmonės šaukiasi į mus pra
šydami pinigų, prašydami juos gelbėti. 
O Smetona, iš valstiečių suluptais pini
gais steigia savo dienraštį Amerikoje. 
Kiša savo fašistinę barzdą už akių “Lais
vei”, nori pastot kelią žodžiui už demo
kratiją. Argi ne laikas, draugai, mums 
pasimokinti iš savo kovojančių brolių So
vietų Sąjungoje ir Ispanijoje? Turėki
me daugiau proletarinio pasirįžimo, sto
kime į darbą, gaukime “Laisvei” naujų 
skaitytojų, spirkim iš po kojų smetoni
nius apuokus! Skleiskime apšvietą, neš
kime teisybės žodį savo broliams ir sese
rims į jų namus kasdien. Kiekvienas 
priešfašistiniai nusistatęs žmogus turi 
jaustis savo pareiga gauti “Laisvei” 
nors vieną naują skaitytoją.

P. Buknys.

Minersville, Pa.
Iš SLA. Parengimo.

Lapkričio 28, SLA. 13-tos 
kp. buvo surengta prakalbos 
su pamarginimais dainelių, 
deklamacijų ir šokių - mank- 
štymųsi. Publikos susirinko 
apie 70, o parapijos salė ne
maža, tai publikos atrodė tik 
saujalė.

Pirmas kalbėjo, vargiai pus- 
alandį, St. Gegužis. Jis ap

gailestavo, kad į tokias svar
bias iškilmes, sukakties 50 me
tų šios organizacijos, tik tiek 
susirenka. Po to trumpai pa
minėjęs jos pradžią ir tūlus 
tvėrėjus, pareiškė jiems pa
garbą už tai, kad jie dar tuo
met pamatė reikalą vienyti 

.lietuvius Amerikoj, kas, girdi, 
Vėliaus nešė didelę naudą ne 

susišelpimu nelaimėse, bet 

ir politikoj. Toliaus jo kalba 
buvo paprastai, savęs pasigy
rimui.

Negana, kad pirmsėdis, jį 
perstatydamas, kaip vėjo pri
pūstas be saiko išgyrė, išaukš
tino, o ir pats tai kartojo, dar 
pridėdamas. Girdi, “per 18 
metų buvau pirmininku— kai
pox generolu, tokios didelės 
organizacijos, SLA.” Gyrėsi, 
kad jis jai tarnavo ne del al
gos ar ko kito, bet del visų la
bo. O visi žino, kad jie, im
dami iš SLA algas, ėmė dide
les surtias ir už Sugaištus lai
kus, kaip parapijų prabaščiai. 
Taipgi gyrėsi, kad jam val
dant SLA užgyventa iki virš 
miliono dol. Bet kad jam val
dant tas milionas dol. desėt- 
kais tūkstančių buvo paskolin
tas jo vienminčiams ant bever
čių praperčių ir tAi be tam 
tikrų reikalingų raštų, tik pa
tikint “geros” valios žmonėms 

—jų žodžiams, kaip pats Ge
gužis kada tai teisindamasis 
prisipažino, tai čia apie ta ne
užsiminė. Vsi žino, kad per 
tai SLA didelės sumos pinigų 
žuvo. Gi dabar drįsta per akis 
girtis.

Antras kalbėjo adv. A. O. 
šalna iš Boston, Mass, šis irgi 
neką ilgiau kalbėjo. Pasigyrė, 
kad jo tėvas šiaučius, o jis jau 
advokatas. Sakė, kad yra vi
siems progų pasiekti mokslą 
ir gerą gyvenimą, jei nori. 
Toliaus, augštino lietuvius, 
kad jie turėjo savo didvyrius 
praeityje ir dabar, net Ameri
koj. Tvirtino, kad Kosciuška 
buvo lietuvis, tik lenkai jį sa
vinas!.

Tai, mat, kas tautininkams 
rūpi, kada pasaulis randasi 
ant karo pragaro kranto iš fa
šizmo siutimo.

Dailės programos verta bu
vo pasiklausyti. V. Baranaus-

Aukos Ispanijos Respublikos Gynėjams
žemiau talpiname naują surašą aukų ir aukotojų, kurie iki 

šiol dar nebuvo “Laisvėje” paskelbti. Viso per “Laisvę” iki

ŠYPSENOS

šiol įteikta $681.60.
Aukotojai seka:

Antanas Urza, Shenandoah, .............................................. $1.00
L. Kazlauskas, Freehold, N. J. ............... 70
P. Steponavičius, Freehold, N. J..............................................25
K. šimąnauskas, Freehold, N. J............................................. 25
Surinkta per Elizabetho parę, Elizabeth, N. J....................... 9.50

’A. Sheris, West View, Pa......... ............................................. 1.00
K.' Aidukas, and S. Bievicio, West View, Pa................... 1.00
G. Sherkshis, West View, Pa...................................................50
Biručių Pašelp. Draugystė, Montello, Mass.................... 10.00
St. Roko Pašelp. Draugystė, Montello, Mass................... 10.00

- Charles Rawkis, Montello, Mass............................................ 1.00
Jonas Vitis, Montello, Mass................................................ 1.00
Antanas Barodica, Kenosha, Wis........................................ 1.00
John Podjun, Luther, Mass. ............................................ 2.00
O. Gudauskas, Georgetown, Ill. .......................................... 1.00
Surinkta pėr J. Kalvelis, Bridgewater, Mass.................. 11.10
Elzbieta Kavaliauskienė, Brooklyn, N. Y............................ 1.00
Jonas Jurgelaitis, Rochester, N. Y. ..........t................... 5.00
Surinkta per Bendro Fronto Prakalbas, Montello, Mass. . . 15.15 
J. Kūgis, Cochasett, Mass...........................................................25
Per J. Ramanauską, Minersville, Pa................................... 6.60
P. Kukenis, Waterbury, Conn. ......................................... 1.00
A. Kalakauskienė, Brooklyn, N. Y........................................ 1.00
A.L.D.L.D. Kp., Lawrence, Mass........................   19.10
P. Dumbliauskas, Brooklyn, N. Y......... .............................. 1.00
Joseph Vaszkis, Quincy, Mass. .......................................... 1.50
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa............................................ 2.00
P. Walkins, Coal Center, Pa.......................................   5.00
Antanas Dūkis, Coal Center, Pa................................................ 25
O. Ramanauskas, Coal Center, Pa...............................................50
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugystė, Lowell, Mass.....................10.00
J. Kazlauskas, Lowell, Mass................................  1.00
Surinkta per N. Zarkauskaites Vestuves, Auburn, Me. . . 6.12 
Ig. L., Johnson City, N. Y................................   2.00
Per H. žukienę, Binghamton, N. Y.....................................   17.75
Per M. Dusei.ką, Rochester, N. Y...................................... 14.00
B. Prarlauskas, Worcester, Mass.................................... •.... .50
J. Kazlauskas,' Hartford, Conn.......................................... 13.25
W. Deksnys, Stamford, Conn................................................ 2.00
Bronė Bernotienė, Worcester, Mass...................................... 3.00
Surinkta per Liet. Kom. Part. Bankietą, Worcester Mass. 56.51 
Surinkta per vakarienę, Philadelphia, Pa............................ 10.53
Geo. Šidlauskas, Hudson, Mass. .......................................... 4.50
Per P. Povilaitį, Arnold, Pa................................................ 68.10
Per J. E. Detchman, Collinsville, Ill................................. 6.83
Frank Simas, Chicago, Ill. .................................................. 2.50
A. Žilinskienė, Brooklyn, N. Y............................................. .50
O. & S. Titanis, Ozone Park, N. Y.........................................2.00
Wm. Palonis, BfOoklyn, N. Y. ............ L......... .75
Per C. Shaltis, Freehold, N. J. .................  .7. .. .... . 7.70
Chas. Mockus, Brooklyn, N. Y...................  1.00
Per A. Stripbiką, Elizabeth, N. J............. . ........................ 12.70
Per S. Puidoką, Rumford, Mę.......................................... 38.38
L. Jozel, Oregon City, Ore. ..,............................................ 1.00
J. Shukaitis, New Haven, Conn.........................   8.83
O. Nevedomskas; Medicine Hat, Alta, Canada .......... 2.50
(Pelnas nuo A.LfD.L.D. 153 kp. ir S.L.A. 106 Kp. pikniko, San 
Francisco, Cal. buvo $35.00 o ne $25.00 kaip pirma buvo gar
sinta.) . , ■ .

Visumenis veikieji Ontona 
Šveista iš Leituvos, Telšiun 
pavėta.

D ANOS AS.
Jau tata sens čėsus kap esu 

visumenis veikies viso sava pa- 
rakvijo. Ali kur tau parakvijo. 
Moni žiną er Plungi er Telše 
,er kiti miestale; visuf* aš esu 
su pavožoni prijemams er ska- 
toms susipratis visumenis vei
kies, visi priš moni maun ke- 
puris er saka dzendobri. Vo 
kudėl tap yr aš^tučtujaus; va
šace er išklumočisu, Mata, aš 
nu pat Leituvos atsiradema, 
česu susizgrybau, kad je nori 
dounas er potras turėti, rėk pi- 
sirašyti pri visokių parte jų, 
navezont ont to, ar tos parte- 
jis kon gerą derb žmonims.

Esam devynis asabas: aš 
Ontons Sveists, mona pati 
Marcijona, vaka Juzis, Kaži 
er Voneki, babųni er senolis. 
Somdom dar peimenį — Prąnį 

kas ir P. Pūkas gerai pasiro
dė su dainomis. Taipgi pagir
tina yra tie tėvai, kurie taip 
lavina savo jaunuolius ir kū
dikius dailėje, kaip čia teko 
matyt.

Pašalinis* 

kus parveizam. Tik nognuš 
onors yr kap nuveni į pačtą er 
gauni pelną glėbį visokiun ga- 
zetų. Visi veiz, dyvijes er saka 
—a mata koks ons šveisus 
žmogus! Nemislik vaščis, pa- 
siotusi panaberije pajem kap 
išgersti tap šnekont. •* .

Tata toki yra mona pateis 
er mona pamelejis bubligrapi- 
je. Jegu nori galiu dar vašace 
pasakyti, kad esu gaspadorius, 
toru valaką žemis er skolas 
žemis banke. Mokslus er pri 
permos komanijes ėjau sava 
parak vija dar pri rusk e.

Bėdoms nepsiskundu, bo 
greta vėl būs poiki česa. Mon, 
anondinas, melnyčio saki toks 
žmogus; vo ons mon rodos yra 
ar vengras, ar bagamazninks 
ar koki seimą narys, atstovs, 
veinu žodžiu šveisus žmogus. 
Saka, dabar vėlaičius grinš ty 
čėsa, kar par pusiaugavį sei
mą atstovą iš varpnyčes žmo- 
nims selkes er cukerkas mėtis, 
tik nabūk liurbis er spėk gau
dyti. Dabarčius agarmonų ple- 
uškalun nebsiklausysmos, vis
ko ko rėks seims dus.

Dabarčius,' kumet vaščis vi
są mona padėjimą žiną, er je
gu Tamystele dar rėk į parte- 
ji nariun, pakarne prašau mo- 
ni į Kuntepliaus parte ji priim
ti er išduoti narį bilietą, kad 
galėčiau už pusi cenos važiuo
ti gelžkeles er kitokiun palen- 
gvenimų. gauti. Aš dideliun 
pretenzijų į parteji naturėsįu. 
Susilygsma. Jegu Tamystelis 
parteji išdoud gazetą, er jegu 
ana yra su risunkas gali veltu, 
kap er visi, mon siunsti. Jegu 
Jumsų nare nėšio uniformą, at- 
siunsk mon, pate er vakams 
uniformas, deržus, akulioius 
er bent 25 litus instojimą mo
kesnį — juk žiną, kad dyka 
negaliu, Jegu rastumes, gali 
dar atsiunsti er šep drabužių 
ar kon nors iš bėliznos er du 
cinkavotus vėdrus. Vo aš jau 
galiu vašace prisykti, kad iš 
monis turėsi narį kap rekont, 
agitecijas už vašačiš parteji 
darysiu kap pat sakis, išsijus- 
damas.

Tou pačiu rašymu noru dar 
pora interesu atlektis. Jegu 
vaščis gali nuveti pri radijaus 
veršininką er anam pakarne 
padėkavok už tokį pamyšlivą 
radijaus programą. Mums gas- 
'padoriams ana yra nogne po- 
zit’ečna. Mas su ta ano progra

er mergą Barbėki. Pri partėjų 
aš anus visus prirašiau tap: 
Marei joną, znočijes patį, pri 
kleboną partejis, savį pri pač- 
tas viršininką partejis, senolį 
pri angelaičių partejis, babunį 
pri cicijadimukratų partejis, 
vakus, Juzį er Vonckį pri nau- 
junlituvių, peimenį pri pavasa
rininkų, ir Kazį pri patęmse 
gaivalun partejis, vo mergą 
■pri skautų partejis. Tata kap 
išvež, aš dabarčius galui būti 
spakains. Mon bėdos nabūs— 
ar veini ar kiti pajimtom ver- 
šu, protekciejs aš vistyk gau
su. žinoms, kad už tus prisira
šymus rekton kon mokėti ar 
douti, ar bronts tap derbtu. 
Ali kap yr veltu, esi prašoms, 
er dar pats kon nors gauni ta
ta er pasidara natik” pats vei- 
kieju, ali da er patį er vakus 
su somdininkas prirašą, šroš- 
ne daug tos partejis nadud, ali 
po beški vis gauni. Gazetų na- 
rek perkti, guzikun, portretų, 
kveitemų į balius, vakarėlius 
er visokius šokius. Veltu važi- 
nėjis po akskorsijis, sonsk,py
džius, vesor permasis įjeni, at
sisėdi — esi uvožojams. Vo 
ketoji parteji veizėk dar er 
nari mokesnį tau sumok; už- 
derbi po beški. Mona vaka er 
peimenatis anondinas bova ka- 
znos kaštu nuvešti er į Palon- 
gą er į Panevėžį į kokį ten su- 
važevimą. Pasižmonė vaka po 
žmonis, Marcijona kožną ne- 
dėlį parneš iš pačtas po pelną 
karzinką gazetų. Kyk rėk no- 
mon interesams susipažitkavo- 
jam, vo kitas nuneši er pardu- 
di Srolke selkems vinioti—vis 
cents į kišenį. Pri skaitymą 
tun gezetų mas tajau naūkvat- 
ni. A bronts anas skatys, česą 
nėr, tik majedniunsius risun-

ma keules nuo virų er arklius 
nu užondžių gydom, avis api- 
borkštam, svirplius iš trobun 
išvarom, pelėm nusikratom er 
blakėms nogne mačyj. .Nogni 
liekarstva! Šis interesus tajau 
būs sekretnus. Ten pri Jūmsų 
Kauni dabar nogne yr į paden
gės iškėlis tas Malkijors Pute
li. Vo pri mūsų ons če šlomšts 
bpva; žydams ^ondenį neši, 
arkliams udegas p jausti er ap
link špitolį su žydates ratelį 
moši. Veinu žodiu, toks kluik- 
šus ir dar naspravėdlyvas žmo
gus. Vaščis ano vagtorekes, į 
sava partejį neįsileisk, bo ons 
priderbs neprrijemlaščių. Mu
mis tik dyva jem, kad Kauni 
ir toki up j orą aukštas veitas 
užem.

Teisa, ar vaščis nažina, kur 
dabar yr Jozis Borba? Išėji 
balamūts ubagaudamas į svie
tą er nabgrįnšt. Nabei kam, 
Reitave, kunigaikšti prudi gul- 
bi lesinti. Ana tyk yra pri Ju- 
ziaus pripratusi, kad iš kitun 
ronkų ničką najem. Padvės 
nabagi!!

Prabočyk er parašyk mon 
grometą ar muni į Kunte
pliaus partejį prijemi ar ne!

' Su uvožone
visumenis veikeis

Ontons Sveits.
(Iš “Kuntaplio”) y X

Vokietija Dabar Labiau
Ginkluota negu 1914 M.

Goslar, Yokiet. — Nazių 
sušauktame Vokietijos far- 
merių suvažiavime gen. Go
ering, orlaivyno ministeris, 
didžiavosi, kad Vokietija 
dabar esanti jau stripriau 
apsiginklavusi negu 1914 
m.

Norwood, Mass.
Šiaip Taip—Šis bei Tas

Lapkr. 8 čia atsibuvo SLA 
II Aps. konferencija. Delega
tais didžiumoje buvo Smetonos 
pasekėjai ir socialistai. Bet 
pastarieji opozicijoje nepasi
rodė, jie tiktai tepliojo tauti- 
ninkėlių ratus, kad peršlykš- 
čiai negirgždėtų t. y., kiek 
padavadijo formalumus. Su
prantama, nieko geresnio ir 
negalima reikalauti iš tokių, 
kurie mano, kad Rooseveltas 
vykdins socializmą.

Gruodžio 6 d., Liet, svetai
nėj įvyks bendras draugijų 
parengimas. Kalbės “Kelei
vio” red. St. Michelsonas, dai
nuos LLR Choras, bus dialo
gų, monologų ir šiaip kome
dijų. Bus ir vakarienė. Į kon
certą įžanga veltui, į vakarie
nę tiktai 50 centų.. Koncertas 
prasidės 3 vai., vakarienė 6-tą.

Geistina, kad ir iš apielin- 
kių lietuviai dalyvautų.

Gruodžio 13 LLR Choras 
Finų svetainėj rengia savo 
koncertą. Sako, kad duos ge
rą programą.

Vertėtų pamatyti.

Lapkričio 24 pas mus pasi
rodė pirmas sniegas ir pridrė
bė iki 4-5 colių. Šaipykis ar 
raukykis, ot pridrėbė ir klam
pok sau sveikas.

Prieš prezidentinius rinki
mus garbarnių fabrikantas iš
kirto kaip ir šposą, ugi nė 
prašant, nė nieko sakant pa
kyšt ir pakėlė darbininkam 
algų net 5-tą nuoš. Šiaip ar 
taip, bet tai visgi yra geriaus, 
negu nieko.

Nekurie stebisi, kodėl J. 
P. pradėjo lošti bei dainuoti. 
Juk tąi esą,jau tuoj.bus laikas 
gulti į karstą. O J. P. sako, 
verkdamas užgimiau, todėl 
mirti mylėčiau dainuodamas. 
Na, ir ką tu dabar tam seniui 
padarysi.

O yra ir tokių, kurie dyvija- 
si, ana, ve, tokių ir tokių tė
vų vaikai eina į bažnyčią. Na, 
ir koki čia dabar gali būt do 
dyvai, kad vaikai eina. Ot, 
kad taip bažnyčia pas vaikus 
ateitų, tai jau, brace, būtų dy- 
vų dyvai.

Aną vakarą gurinu Wash
in gtono gatve ir patinku vie
tos drabužių krautuvninką 
Sarapą. “Na, tai labas vaka
ras,” sakau jam. “Et, geriaus 
nė neklausk, esu pavargęs, 
dabar prieš, šventes didelė bi- 
zi. Mat, aš, rodos, imu tokį 
pat preisą, kaip ir kiti, bet 
kaip geresni tavorą duodu, tai 
kostumeriai dėlto numano. O 
jau didžiausia bėda su tom 
smalsuolėm moterim, jau jom 
bile kokią pančiaką nepakiši.”

Tai net pagailo to žmogaus, 
kad taip sunkiai dirba.

Gyvas Senis.

BRIDGEWATER, MASS.
Lapkričio 21 d. 'buvo su

rengtas gražus vakarėlis “Min
strel Show.” Surengė Lietu
vių Jaunuolių Choras po va
dovyste Isabel Jarmalavičiu- 
tės-Kugel. Frograma buvo 
įvairi. Didžiumą programos 
išpildė patys choriečiai, taip
gi jiems pagelbėjo draugai 
norwoodiečiai ir bostoniečiai. 
Ypatingai gražiai pašoko jau
nos mergaitės L. Melauskutė 
(vietinė) ir J. švedukė (iš 
Bostono).

Publikos buvo daug, čia rei
kia atžymėt, kad Jaunuolių 
Choras dar tik aštuoni mėne
siai tegyvuoja, bet jau gerai 
dainuoja ir visi savo užduotį 
puikiai atlieka. Rengėjai dė
kingi visiems programos pil
dyto jams ir parengimo daly
viams.

K. Peslis.
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Darbininke ir Seimininkė
Kūdikių Auklėjimas
(Pradžia šaos paskaitos til- vas, susirūpina. Jis, parėjęs iš 

po pereitą trečiadienį.)
Sveikas kūdikis, laiku valgy

dinamas ir maudomas, niekad 
daug neverks ir jis eis laukan 
kiekvieną dieną tuo pačiu laiku.

žinoma, kelias pirmas savai
tes daugelio kūdikių vidurėliai 
nebūna normališki, kol jie pri
pranta prie naujo maisto. Todėl 
kad motinos yščiuje kūdikis 
maitinosi tiesiog iš jos kraujo, 
o gimęs turi maitintis kitokiu 
būdu—kai kada būna jo vidu
riai liuosi, o kitą dieną jau kie
ti. Vieną dieną vidurėliai liuo- 
suojasi 2 ir 3 sykius, kitą—tik 
sykį arba visai ne. Dėlto mo
tina neturi nusigąsti. Jeigu jo 
vidurėliai valosi per kietai, ar 
sykį į dvi dienas, arba per liuo- 
sai, kelis sykius į diena, žaliuo
ja, labai geltonuoja arba būna 
išbalę, tada reikia žinot, jog kas 
nors yra. negero su valgiu.

Jeigu kūdikis yra maitinamas 
karvės pienu ir taip atsitinka, 
tai kas nors yra negera su su
taisyta jo valgio formula. O jei
gu motina maitina jį tik savo 
pienu, tai jinai ką nors tokio 
valgo, kad savo pieną sugadina.

Tuomet jau reikia pranešt 
daktarui teisingai ir gerai iš- 
sitėmytus visus kūdikio nenor- 
mališkus apsireiškimus. Dakta
ras gi žino, ką reikia daryti: 
Pataiso valgį, tai ir būna visa 
kūdikio gyduolė.

Bet va ką daugelis motinų 
daro: Kuomet kaiminkos sueina 
pažiūrėt kūdikio, tai kiekviena 
duoda patarimus, kaip kūdikį 
auklėtį ir kokį ji. maistą davė 
ir jos būk nuo ‘ .......kis labai
smarkią} augės. Jaima motina

bes apie tai, ką moterys darbi
ninkės yra nuveikusios. Ogi 
mūsų vietiniai dainininkai ir 
dainininkės, taipgi armonistai, 
smuikininkės, gitaristai ir eilių 
sakytojas rengiasi nepaprastai 
energingai.

Per klaidą nėra paminėta ant 
plakato draugas Stasys Vainei
kis, geriausias ir visų mylimas 
dainininkas. Jisai dainuos nau
jas dainas, kurias mokinasi su 
d. W. Žuku. Prašome ‘ visus

darbo, negali pakęsti kūdikio 
verksmo, o aršiausia tai nakties 
laiku. Pribėga prie lovukės, 
pasiėmęs nešioja, glamonėja, 
bučiuoja ir kalba į kūdikį. Kuo
met jam atsibosta nešioti, pa
guldo jį. Kūdikis ir vėl verkia. 
Tada vyras pradeda bart mo
terį: Tu vaiką nemoki prižiū- j “Laisvės” skaitytojus įsitėmyti, 
rėti; tavo pienas negeras; tu kad d. Vaineikis dainuos mūsų 
ką nors negero valgei. Arba parengime 5 gruodžio.
jeigu kūdikis karvės pienu mai- ! Bus ir kiti vietos menininkai: 
tinamas, tai: tu negerai jam ’ Ona Kazlauskaitė, malonaus 

balso dainininkė; Emilė Undre- 
jūnaitė, skambins pianą; K. Ki- 
ziūtė, šokėja ir armonistė; Vik
torija Vaičekauskaitė, smuiki
ninkė; Irene Metrus, maža mer
gaitė, dainuos ir šoks klasiškus 
šokius; Florence žvirbliūtė su 
savo draugėmis kas vakaras 
mokinasi lietuviškas ir angliš
kas dainas; Kari Kereilis su sa
vo d. skambins gitarą; Ona Pe- 
nekoska, ukrainietė, šoks jų 
tautiškus šokius; Elsie žemai- Į 
čiūtė sakys naujas eiles.

Prašome visus dalyvauti šia
me gražiame parengime, kaip 
vietinius, taip ir drauges-drau- 
gus iš kitur. Susipažinsite su 
svečiais ir viešniomis, sykiu iš
girsite ir gražų programą. 
Taipgi po koncertui bus šokiai 
prie geros muzikos.

Rengėjos.

apkrautas, ar jam neper- 
Apversk jį ant kito šo- 
paskiau pasiūlyk van- 
Po to leisk paverkti ke-

maisto formulą sutaisei, tu kū
dikį apsirgdinai; reikia dakta
ras šaukti.

Kuomet kūdikis verkia, nie
kad nereikia jį tuoj imti ant 
rankų. Pirmiausia pažiūrėt, ar 
jis sausas, ar neperdaug apklo- 
dalais 
šalta, 
n ūko; 
dens.
lias minutes. Jeigu ne užmin
ga—duok biskį pieno. Ir tada 
tikrai jis užmigs, jeigu jis iš 
alkio verkė. Bet jeigu jis vis 
verks, tik tada reikia jį paimt 
ant rankų ir tėmyti ar jis ir da
bar verks ii’ kokia bus išraiška 
ant jo veiduko. Jeigu jis dabar 
nutils, tai žinosi, kad jam nie
ko blogo nėra, kad jis tik ant 
rankų norėjo.

Dauguma motinų ir tėvų, 
kaip pirmiau minėjau, daro 
klaidą—nespėjus kūdikiui su
rikti, tuoj ima jį ant rankų ir 
nešioja. O prie to jis labai 
greit pripranta; tada nei mo
tinai pailsio, nei kūdikiui.

Tai tiek man teleidžia laikas 
šį kartą pasakyti apie tą nepa
prastai svarbų ir platų dalyką, 
apie kūdikio auklėjimą nuo pat 
pirmų jo dienų ir savaičių. O 
nuo geros pradžios labai daug 
priklausys kūdikio augimas,* . “ T'J | J JllCl Uu J U XY 14 V4 4IY1 HllClOp

ir pradeda visokius patarimus sveikata, nervai, smegenys. Tai 
bandyti ant savo kūdikio ir su- fundamentas visam jo gyveni- 
gadina kūdikio vidurėlius. Dak
taras to visko nežinodamas ne
gali pasekmingai gydyti.

O jeigu kūdikis kiek ir pa
verkia, tai nereikia nusigąsti, 
nes tik tokiu būdu* gauna pasi
mankštinti, ir verksmas jam iš
eina ant naudos. Bet jeigu kū
dikis verkia daugiau, kaip pu
sę valandos ir tu žinai, kad jis 
nesenai valgė ir dar visai po to 
nemiegojo, tad reikia duot jam 
atvirinto vandens kokia vieną 
unciia (aunsa) ar biski dau
giau. O iei vandens negeria aY- 
ba išgėręs, patvlėies pusę va
landos. ir vėl verkia, tada rei-

mui.
E. Vilkaitė.

Binghamton, N. Y
ALDLD. 20-tos kuopos Mote

rų Skyriaus metinis susirinki
mas įvyks penktadienį, 4 dieną 
gruodžio, pas d. U. Šimoliūnie- 
nę, 346 Clinton St. Pradžia 7 :30 
vai. vakare.

Visos draugės esate kviečia
mos dalyvauti šiame susirinki
me, nes turėsime daug svarbių 
reikalų atlikti. Reikės išrinkti 
skyriui komitetas ateinantiems 

kia duoti viena unciia pieno, i metams. Taipgi reikės padaryti 
Jeigu jis ta pieną išgėręs už- J Paskutinis prisirengimo žings- 
miega ir miega ligi ateis laikas n^s P^e koncerto, kuris įvyks 
jį valgydinti, ir kai ji valgydi- šeštadienį, 5 gruodžio, sekamą 
ni, išgeria visa formula (porci- dieną P° susirinkimo. Apart su- 
ją), kiek daktaras paskyrė/ ir minėtų, bus ir daugiau reika-1

Bendradarbės apie 
Knygą “Bešvintan- 

tis Rytas”
Mūsų bendradarbės, kaip at

eivės, taip amerikietės lietuvai
tės, gražiai .atsiliepia apie 
“Laisvės” išleistą poeto Jasilio- 
nio eilių, knygą “Bešvintantis 
Rytas”, štai laiškelis iš paties d. 
Jasilionio miesto:

“L.” Red. ir Administracijai: 
“Gerbiami Draugai“: 
“Knygą ‘Bešvintantis

tas’ aplaikiau. širdingai
Jau baigiu perskaityti, 
kuo pasigėrėt, o turint 
ir pakartot skaitymą.

“Draugiškai,
E. Vitartienė.

gavo po $5, kad patys balsuo
tų ir parapijonis ragintų bal
suoti už nurodytą kandidatą 
(aišku, už republikoną). Bry
son toliau sako: “Ne visus pa
rapijoms kunigai gali apmul
kinti....” Jis toliau /sako: 
“Yra parapijonų, kurie nepar
duotų savo balsą priešui ir už 
$50, už $100 ar daugiau. . . .” 
Aišku, kad fašistai darė viską^ 
net kunigus papirkinėjo, kad 
tik sumušus Rooseveltą, bet 
nepasisekė, žinoma, Roosevel- 
tas, nėra darbininkų išganyto
jas, ar išliuosuotojas. Darbinin
kai turi dėti visas pastangas, 
organizuoti Darbo Farmerių 
Partiją.

Šešios Moterys Ant Sovietų 
Laivo.

Čia atplaukė Sovietų Sąjun
gos laivas “Kijev,” ant kurio 
randasi šešios moterys. Mote
rys paėmė pasiliuosavimo die
ną, apvažinėjo Baltimorę ir 
Washingtona. Viena daktaras, 
kita elektros technikas, dvi 
virėjos ir dvi “stewardesses.” 
Sugrįžę į laivą, Paulina Bolot
nikova sako: “Jūsų namai, ke-, 
liai, Washingtone valdiški na
mai, puikūs ir gražiai atro
danti, bet jūsų “movies,” oh!

(labai meiliškos.” Kita moteris 
sakė : “Mes prisirašėm prie lai
vo darbo, kad pamačius 
šaulį, bet mums Rusijoj 
riau patinka, nes pas mus 

Žiupsnelis Žinių iš Baltimorės įvalias darbų.” 
ir Apielinkės

Celanese korporacijos dirb- j 
tuvėj C u m b e r 1 and’e, 9,000 
darbininkų išėję į streiką jau 
antra savaitė. Darbininkai pa
siryžusiai laikosi prieš gink
luotą policiją. Garey, valstijos 
policijos superintendentas, su
mobilizavo didesnę pusę vals
tijos policijos streikui laužyti, j 
Policija žvėriškai 
kierius, areštavo vieną po 
tam.

Nežiūrint, kad valstijos 
Jicijos galva Garey buvo 
traukęs Virš’60 ginkluotų, 
licistų streikieriuą išblaškyti, 
bet streikieriai nenusigando, 
stovėjo kaip mūrinė siena. 
Kuomet policija dėjo visas pa
stangas, kad persilaužus per 
pikieto liniją, tuomet jau atro- 

i dė, kaip futbolės gėmis. Po- 
ačiu. 
Yra 

laiko

rankas vaselina ir maliava nu
simazgos lengvai.

Alyvų aliejus labai gerai ran
kas nuvalo, jeigu paprastas 
muilas nenuvalo, tiktai aptepus 
aliejum reikia palaikyt.
Pavojingą Naudot Kerošiną 

Pečiaus Prakūrimui
Dar vis pasitaiko matyt laik

raščiuose, kad kas nors, norint 
greitai pečių prakurt, užpylė 
kerosino ant malkų ar gęstan
čios ugnies ir kerosinas, ugnies 
pagautas, eksplodavo ir ką nors 
labai arba mirtinai apdegino, o 
kartais ir stubą uždegė, 
turėtų įsitėmyt, kad ^aip 
pečių yra labai pavojinga.

Jeigu jau tu būtinai
naudot kerosiną prie pagreiti
nimo pečiaus užkūrimo, tai da
ryk taip:

Turėk kieto medžio pelenų ir 
suvilgius juos kerosine gali bis
kį užpilti ant malkų, nuo to jos 
labai degs. Pilk tik apie šaukš
tą kerosino. E. Vita.

Visi 
kurt

nori

Baltimore, Md

Gavo Pilt į Kailį.

pa- 
ge- 
yra

lėlių, kurie reikalauja greito 
atlikimo.

Prie progos pakalbinkime ir 
yra permažai maisto arba tas tas darbininkes, kurios dar nė- 
maistas persilpnas. Tik dakta- ra mūsų skyriaus narėmis, kad

kuomet, ji paguldžius, jis ver- > 
kia arba biskį pamiegojęs ver-' 
kia, tai reikia, žinot, kad jam Į

ras tada maistą gali nataisyti: 
Sustiprint ar padaugint.

Sveikas kūdikis, gerai pane- 
nėtas, sausai paguldytas, turi 
miegot laikas nuo laiko. Jis taip 
tik smarkiai ir auga, ir moti
nos neprivargina.

Jeigu kūdikis neišbunda į lai
ką valgyti, tai jis reikia išbu
dinti ir pavalgydinti. Kitas 
dikis, pusiau miegodamas, 
valgo ir vėl miega. 1

Daugiausia ligi 4 arba 5 
vaičių kai kurie kūdikiai visai 
neverkia. Ir tuo laiku daugelis 
jaunų motinų pradeda bėdavo- 
ti, kad kūdikis visai neverkia, 
ir jos Šaukia daktarą, klausda
mos, kas mažyčiui yra. Tam 
kūdikiu visai nieko nėra. Jis 
tik ilsisi, nes jis pusėtinai pri
vargo, kol užgimė ir namo par
važiavo.

Už kelių savaičių kai kurie 
pradeda smarkiai verkti. Na, 
ir dabar motina, daugiausia tė-

prisirašytų į moterų skyrių.
Po susirinkimo bus paskaita 

sveikatos klausimu. Visos drau
gės bandykime būti laiku, kad 
nereikėtų vienoms kitų laukti.

Sekr. O. Girnienė.

kū- 
pa-

sa-

ALDLD. 20-tos kuopos Mote
rų Skyrius energingai rengiasi 
prie paminėjimo 20-ties metų 
sukakties nuo pirmojo moterų 
suvažiavimo. Šios iškilmės bus 
5 gruodžio (Dec.), Lietuvių sve
tainėj, 315 Clinton St.

Tai bus nepaprastai gražus 
koncertas ir šokiai, šiame kon
certe bus daug gerų ir gabių 
spėkų meno srityje, kaip vieti- 

'nių, taip ir iš kito miesto. Vie
šniomis bus iš Wyomingo mer
ginų oktetas, kurios yra nepa
prastai gabios dainininkės, dai
nuos revoliucines dainas. O kita 
viešnia bus iš Brooklyno d. Sa
snauskienė, viena iš “Laisvės” 
redakcijos darbininkų. Ji kal-

kelis puikius aktus, ^ravo Bal
timorės jaunuoliams, už taip 
puikų iulošimą! Mitingas užsi
baigė. Publika skirstėsi su di
džiausiu entuziazmu.

Vitkus.

PITTSBURGH, PA
Pittsburgho ir Apylinkes

“Gerbiama ‘L.’ Red. ir Adm.
“Aplaikiau nuo jūsų Jasi- 

lionio eilių knygą “Bešvin- 
tantis Rytas”, kaipo dovaną 
už mano rašinėjimą. Tariu 
širdingą ačiū. Pasižadu .ir 
toliau rašinėti ir remt “Lais
vę” kaipo darbininkų laik
raštį, kiek man laikas pave
lys.

Draugiškai,
Suzana Kazokytė.

Šeimininkių Reikalai

lę simpatiją Ispanijos demo
kratinei valdžiai ir visai liau
džiai kovojančiai prieš fašis
tus. Konferencija kviečia vi
sais galimais būdais remti Is
panijos demokratinę valdžią.

Plieno Darbininkų Organizavi
mo Klausimu Rezoliucija.
Konferencija pasisako už 

organizavimą plieno darbinin
kų ir konferenciją su frater- 
nalių draugijų komitetu plie
no darbininkų organizavimo 
reikalais, įsteigtu spalio 25 d., 
veiks organizavimui darbinin
kų.

Iš
Draugijų Suvažiavimo įvyku
sio 15 Lapkr. L. M. D. Svet.

142 Orr Street.
Nors viršminimas suvažia

vimas ir nebuvo skaitlingas de
legatais, bet buvo pavyzdingas 
ir įspūdingas todėl, kad visi 
suvažiavimo reikalai buvo 
svarstomi labai rimtai, nebu
vo nereikalingų, nei beverčių 
ginčų delei vieno ar-kito men
ko dalyko.

Dr. A. Montvidas, kaipo at
stovas nuo A. L. K. pastovaus ! 
komiteto padarė labai puikų 
pranešimą, aiškindamas kaip 
bjauriai Lietuvos fašistai žuli- 
kišku būdu pasiėmę valdžią į 
savo rankas žiauriai persekio
ja Lietuvos gyventojus pavar
todami bjauriausias priemones 
šaudymui ir pūdymui sunkių 
darbų kalėjimuose nekaltus 
Lietuvos gyventojus ir net 
tuos, kurie nukentėję delei Lie
tuvos nepriklausomybės.

Dr. Montvidas kvietė visus 
Amerikos laisvę mylinčius lie
tuvius stot į pagelbą A. L. K. 
Komitetui pagelbėt Lietuvos 
liaudžiai atsteigt demokratinę 

Itvarką Lietuvoje.
Kadangi suvažiavime daly

vavo ir kita A. L. K. Komite
to narė, būtent E. Mikužiūtė, 
tai ji ir buvo pakviesta pada
ryt pranešimą. E. Mikužiūtė 
priminė Lietuvos fašistinės 
valdžios žiaurumus ir ji ragino 
netik senesnius arba ateivius 
lietuvius, bet ir jaunesnius čia 
gimusius, kad visi stotų į pa
gelbą savo broliams atsteigt 
demokratinę tvarką Lietuvoje.

; E. Mikužiūtei, kaipo Ameri
koj gimusiai ir augusiai priklau
so didelė garbė už jos nenuil
stantį darbą, kurį ji atliko su
šaukime A. L. K. ir darbą, ku
rį ji atliko pačiam Kongrese 
sekretoriaudama ir tvarkyda-' 
ma kitus Kongreso reikalus ir 
dabar būdama Kongreso ko
miteto nare.

Konferencijai buvo priduota 
trys pasveikinimai su linkėji
mais atsiekti visus užbriežtus 
tikslus su geriausiais pasiseki
mais. Su kiekvienu pasveiki
nimu priduota ir aukų po $2. 
A.P.L.A. 1-mas Apskritys pa
skyrė savo Auką $2 Ispanijos 
kovotojams ir pasveikinime 
prašo parinkt aukų tam tiks
lui. Kadangi po suvažiavimui 
toj pačioj svetainėj įvyko So
ho draugijų bankietas pager
bimui svečių ir visų suvažiavi
mo dalyvių, tai visiems paval
gius skanią vakarienę ir pasi
klausius kalbų, kurias pasakė 
E. Mikužiūtė, Dr. Montvidas, 
Dr. J. T. Baltrušaitienė, J. K., 
Mažiukna, P. Dagis ir J. Ga- 
siūnas. Paskutiniam kalbėto
jui. paprašius buvo parinkta 
aukų Ispanijos kovotojams. 
Aukų surinkta $10 su centais 
už ką visiems aukavusiems 
šardingai ačiū.

Suvažiavimo sekret.
V. J. Količienė.

LIETUVOS KLAUSIMU 
REZOLIUCIJA

Konferencija pasisako prieš 
nuolatinį -persekiojimą Lietu
vos ūkininkų ir darbininkų, ir 
reiškia savo griežtą protestą. 
Draugijų atstovai pasisako 
prieš Lietuvos tautininkų dik
tatūrą ir už civiles teises, už 
steigiamojo seimo sušaukimą.

Konferencija tuo pačiu sy
kiu užgiria Amerikos Lietuvių 
Kongresą, įvykusį Clevelande, 
ir užgiria Kongreso tolimes
nius tęsiamus darbus. 

t .

Rezoliucija Ispanijos
, Klausimu. x

i Konferencija išreiškia dide-

GARSINKITĖS SAVO BIZNĮ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

Tel. Virginia 7-4499

iBarry P. Shalins
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po Šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE. 
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

I Laivo darbininkas (mato
mai streiklaužis) skundėsi, 
teisėjui, kad jį sumušė nepa
žįstami vyrai. Jis sakė: “Aš 
išlipau iš laivo, kuris buvo pri
rištas Pier No. 4, Pratt St. ir 
ėjau skersai Pratt, bet netoli 

j Market gatvės vyras priėjęs 
~: ar ta

vo unijos knygutė yra išstam- 
puota?” Jis toliau sakė: “Aš 

j nekreipiau atydos, ką jis man 
įsakė, aš ėjau savo keliais, tik 
1 pasijutau, kad jau guliu ant 
šaligatvio.” Minėto streiklau
žio vardas Ellis E. Callis. Jis 
sakėsi teisėjui, kad yra narys 
International Seamen’s Union, 
bet tai aiškus dalykas, kad 
Callis buvo skebas, tpdel ir ap- 
kult gavo.
Paminėjimas 19-kos Metų Ru

sijos Revoliucijos.
Lapkričio 22 d. Odd Fel

lows svetainėje, buvo paminė
jimas 19-kos metų Rusijos re
voliucijos. Publikos buvo pil
nutėlė svetainė. Pirmininkavo 
d. Dixoniene. Dainavo žydų 
Choras, pradedant su “Inter
nacionalu.”-Principalis kalbė
tojas buvo d. Pat Tophey, iš 
Philadelphijos, Kom u n i s t ų 
Partijos organizatorius. Drau
gas Toohey, savo kalboj, nu
rodinėjo ir aiškiai išdėstė nuo 
Rusijos intervencijos iki šių 
dienų. Taipogi, nurodinėjo re
voliucijos reikšmę, pirmo ir 
antro 5 metų planų reikšmę ir 
visus darbininkų laimėjimus, 
ką jau Sovietų Sąjungos darbi
ninkai pasiekė.

Toliaus, d. Toohey, plačiai 
aiškino dabartinį Ispanijos ci
vilį karą, ir liaudies sunkeny
bes kovot prieš daug daugiau 
apsiginklavusį fašizmą, kurį 
remia Italija, Vokietija ir Por
tugalija. Draugas Toohey ra
gino visus laisvę mylinčius 
žmones dėt visas pastangas 
gelbėjimui Ispanijos kovotojų, 
kurie upeliais kraują lieja ir 
gyvastis deda apgynimui Is
panijos demokratijos.

Taipogi d. Toohey, plačiai 
kalbėjo apie Francijos val
džią, kuri turi* pirmininką 
Blumą, kuris užsispyrusiai lai
kosi neutraliteto sutarties ir 
nepraleidžia Ispanijos kovoto
jams ginklų. Toliaus kalbėto
jas sakė: “Sov. Sąjunga kal
bina Blumo valdžią, “judinki- 
tės ir mes judinsimės, tuomet 
ir Anglija turės judintis, o jei
gu jūs nesijudinsite, tai mes 
vieni pradėsim.”

Aukų buvo surinkta $61.78. 
New Theater, susidedantis iš 
Baltimorės jaunuolių, sulošė

puolė strei-!prie man^ PaklausS:
ki-

po-1 
su
po

licija buvo sulaikyta. Tuomet 
ji ėmėsi kitu būdu laužtis per 
pikieto liniją: su .automobiliais 
stūmė darbininkus, kaip kokią 
geležinę tvorą.

Staiga pasigirdo balsas per 
garsiakalbį: “Moterys, gulkit, 
sėskit ir klaupkit ant žemės!” 
Moterys priėmė komandą. Po
licija, prisiartinus prie moterų, 
priversta buvo sustot, nes mo
terys nei iš vietos. Policija 
traukėsi atgal. Vėl per gar
siakalbį pasigirsta balsas : 
“Laikykit savo poziciją, nes 
kaip atsitrauksit policija gali 
vėl sugrįšt.” Policija, palau
kus kokią 15 minučių, apleido 
vietą. Tuomet streikieriai su 
šturmingu balsu suriko: “Mes 
pergėlėjom policiją, mes su
mušėm ją!”

Policijai pasitraukus, tuoj 
priėjo prie mikrofono unijos 
organizatorius George More
house ir sako: “Aš tikiu, kad 

j valstijos policija darė užpuoli
mus ant streikierių be autori
teto žinios. Aš protestuosiu 
prieš tai gubernatoriui Nice.” 
Kitas unijos viršininkas W. F. 
Kelly, užklausė policijos su
perintendento: “Kas dabartiniu

Morkos su Bulvėm
Išvirk kelias morkas kartu 

su bulvėm. Supjaustyk smulkiai 
nemažą cibulį ir pakepink 
svieste; kuomet cibulis pagels, 
dadėk dar apie gerą šaukštą 
sviesto (pagal daugumo bulvių 
su morkom). Dabar sutrink 
bulves su morkom, supilk svie
stą su cibuliu, pridė druskos ir
pipirų pagal skonį. Išsviestuok | laiku apmoka valstijos polici- 
blėtą, sudėk ten viską, aptepk {jai, korporacija, ar valstija?” 
sviestu ant viršaus arba ir bis
kį pienu aplaistyk. Pakepk pe- protesto telegramą, davė atsa- 

val- kymą pasmerkdamas policijos 
superintendentą ir paliepęs, at- 
šaukt policiją iš streiko, palie
kant porą policininku del pri
žiūrėjimo “tvarkos.” Tai dar 
kartą pasirodė, kad moterys 
gali pagelbėti vyrams kovoj, 
nes ir augščiau minėtam strei
ke moterys atmušė policiją 
kur vyrai nepajėgė.

Kunigai Gavo $5 už Balsą

“The Sun” laikraštyj tilpo 
korespondencija, kurią parašė 
S. K. Bryson, kad 400 kunigų

čiuje apie 15 minučių ir 
gyk karštas prie mėsos.

Kaip Nuimt Plemus 
Nuo Sinkos

Rūdžių plėmai nuo enameliuo- 
tos sinkos galima nuimti su bile 
kokiais čystijimo milteliais pa
vilgius su kerosinu. Netrink su, 
aštriu peiliu, nes nutrynus žibė
jimą dar labiau rūdys.

Jei rengies ką nors maliavot 
(pentuot) ir nenori, kad tau 
ant rankų priliptų maliava, tai 
pirm pradedant gerai išsitepk

Gubernatorius Nice, gavęs

Tel. Evergreen 7-6909

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

naujus.
Mano Darbas Yra Užtikrintas. 

Labai žema kaina.

Lewis Tauches
499 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu t o k’i o 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama, 

Taipgi atmalia- 
voju1 j v a i r i o m 
spalvom.

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

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

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Dndertaker)

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.

Tel. Star? 2-0783 NOTARY
Night Tek Juniper 6-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMUOTOJAS

Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsaindau 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.

I

• /



ffrečiad., Gruodžio 2, 1936 , _ E A I S V 8
rii‘i>j.,.4it i i. ■ f ' —į<^WWw»w*TiTHĮjttfttof*1 ‘į» i,  y „r, ,

Puslapis Ketvirtas
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Iš Lietuvos priminti, kad nei vienks iš Šių 
kalbėtojų neprisiminė riei pu
se lūpų apie darbininkų rėi-

Kariuomenės Teismas
Kaunas. — 3 metais sunk. d. 

kai. nubaudė ūkininką Vaišnį, 
kad jis kėsinęsis nušauti Ma
rijampolės ap. seniūnus Bogu- 
šauską ir Naviką.

Byla Pel Įvykių
Kaunas.—“žydų Bal.” lap

kričio 5 d. rytinėje laidoje rašo, 
kad šiomis dienomis Suv. Kal
varijos apyl. teisėjas sprendęs 
kunigų P. Ragažinsko, J. Mak- 
navičiaus ir A. Jaudegio, klieri
ko Vaitkevičiaus, Naujokaitytės 
ir Liutkevičiūtės bylą. Tardy
mu buvę nustatyta, kad per su
rengtas religines pamaldas bu-

Į savo dukrelei buvo nustatęs pa- 
! si vaikščiojimo laiką iki 8 vai. 
vakaro, o jeigu pareitų vėliau, 
tai nebūtų įleista į kambarį. An-1 
driušytš nustatytu laiku nepa-1 
rėjo, pasivėlino apie valandą ir 
nebuvo įleista į kambarį. Tada 
Andriušytė nuėjo į krautuvę, 
nusipirko bonkutę acto, išėjo

kalus, nei apie Ispanijos ko
vas kur įdūkęs fašizmas žudo 
nekaltus kūdikius it griauna 
viską. Tiems ponams tas ne
svarbu.

Dėdė Kalnietis.

Waterbury-New Haven

vę minėti Suvalkijos įvykiai ir 
kalbėta prieš vyriausybę. Bet 
kadangi toji byla teisminga 
apel. rūmams, tai apyl. teisėjas 
bylą perdavęs apel. rūmų pro
kuratūrai pagal B. St. 260 str.

ROKIŠKIS

Viduramžio Kultūra
Artinantis Kalėdoms, kai ku

rių parapijij kunigai pareiškė iš 
ambonos, kad kalėdojant bus 
surašoma visi “bedieviai” ir tie, 
kurie skaito “bedieviškus” laik
raščius, ypač “L. Ūkininką.” 
Tokį surašą pasiusią pas vys
kupą, kuris “bedievius” atskil
siąs nuo bažnyčios. Tai tuščias 
gąsdinimas ir visuomenė juo
kiasi, esą, kunigai pamiršo, 
kad dabar 20-tam amžiuj 
“prakeikimai” negelbsti.

Lietuvis Rengėsi j žydus
Vietos gyventojas K. P., jau

nas vyrukas, mokosi žydų kal
bos, rašto ir tikybos. Rabinas 
jam paskyrė Abromo vardą. Po 
žydiško “krikšto” jis būsiąs ap
vesdintas su žydelkaite ir jam 
suteikta pragyvenimo parama.

ALYTUS
Pavogė Du Tiltus

Spalių 31 d. naktį Būdavos 
kaimo laukuose pavogė du til
tus. Tiltai buvo praeitą vasa
rą pastatyti Alovės valsčiaus 
viršaičio iš gerų ąžuolinių lentų. 
Viršaitis, statydamas tiltus, 
manė, kad tokie tiltai išlaikys
15 metų, bet šiomis dienomis 
gavo žinią, kad tiltų grįstai yra 
pavogti. Manoma, ka’d tiltai nu
vežti Butrimonių link, tačiau 
vagys kol kas nesusekti.

Mirė Turtingas Amerikonas
Spalių 31 d. staigiai mirė 

turtingas amerikonas J. Struc- 
* kus. Jis buvo bevaikis, paliko 

žmoną ir 70,000 litų pinigų, ku
rie yra išskolinti pas žmones.

Projektuoja Nugriauti Ad. 
Mickevičiaus Namuką

Kaune, Mickevičiaus g-vėj 
prieš 1-sius universiteto rūm. 
yra mažas senas vieno aukšto 
namukas.

Buvo tvirtinama, kad tame 
namelyje gyvenęs poetas Ad. 
Mickevičius. Tačiaus prieš porą 
metų p. ObuoleviČius miesto sa
vivaldybės archyvuose užtiko 
senų dokumentų, iš kurių esą 
matyt, kad Ad. Mickevičius pro 
savo buto langus žvelgdavęs į 
Vilijos vandenis, įtekančius i 
Nemuną. IŠ to daroma išvada, 
kad Ad. Mickevičius gyveno Se
namiestyje, jeigu matė Nerį, 
bet jokiu būdu ne Mickevičiaus 
gatvėje.

Šie dokumentai buvo pasiusti 
prof. V. Biržiškai susipažinti ir 
pareikšti nuomonę, ar iš tikrų
jų Ad. Mickevičiaus gyventa ne 
Mickevičiaus gatvėje.

Gaivus atsakymą, savivaldybė 
renkas tą namuką nugriauti.

K.' ALYTUS

Nusinuodijo Actu Mergaite
Spalių 25 d. Seirijų mieste

ly nusinuodijo Ona Andriušytė
16 metų panelė. Andriušytės tė
vas Seirijų pašto tarnautojas,

už miesto į d-ro Garbarskio so
dą, numušė butelio kaklą ir ac
tą išgėrė. Po to, besikankinda
ma atėjo pas d-rą prašyti pa- 
gelbos, deja pastarasis negalėjo 
merginai daug padėti, davė vai
stus, bet tas išgelbėti negalėjo. 
Mergina atvežta Alytaus aps
krities ligoninėn spalių 28 d., 
9 vai. ryto mirė.

UTENA
Pranešus policijai, kad Leliū

nų valsčiaus gyventojas šiau- 
čiulis Fabijonas dirba pinigus, 
Leliūnų nuov. v-kas nuvažiavęs 
pas jį rado prirengtą “laborato
riją” 2 lit. monetoms dirbti, ir 
kaimyną Šinkūną Antaną, ku
ris, pamatęs policiją, bandė slė
ptis; rasta ir nevykusis 2 lit. 
monetos bandymas.

Ekspertizos daviniais nusta
tyta, kad su tokiomis priemonė
mis ir tokios medžiagos esą ne
gali nieko tinkamo išeiti ir ban
dyta padirbti 2 litų monetą la
bai netiksli.

Panevėžio apyg. teismo posė
dy pirmasai kaltinamasai aiški
nosi, kad jis taip sau tik ban
dęs, antrasai atėjęs pas draugą 
pažiūrėti ar neišeisianti iš bal
nelio “macinzo” “benzinuvka.” 
Padirbtų pinigų apyvartoj ne- 
pasirodę.

Teismas kaltinamuosius nu
baudė po 6 mėn. pap. kalėjimo, 
nuo kurių Šinkūną lygtinai at
leido.

Shenandoah, Pa.
Lapkričio 22 d. S.L.A. 23 ir 

303 kuopos buvo surengę pa
minėjimą sukaktuvių 50 metų 
nuo įsikūrimo Susivienijimo. 
Kalbėtojai buvo: advokatas 
Šalna iš Bostono, St. Gegužis 
ir vietinis P. W. Birštonas. 
Taipgi ir Lyros Choras buvo 
pakviestas sudainuoti. Prade
dant susirinkimą, susėdo visi 
trys kalbėtojai ant scenos, po 
tam. pirmininkas pakvietė 
susirinkti chorą. Susirinkus ly- 
riečiams ant scenos kalbėtojai 
likosi užpakalyje choro. Viena 
baikininkė—moteriškė sako : 
“tai matote, kaip mūsų tau
tos “vadai” žiūri Lyros Cho
rui ų užpakalį”. Padainavus 
chorui “Sveiki gyvi brangūs 
draugai” ir “Kur Girios ža
liuoja,” tūliems smetoninin- 
kams nepatiko. Mat, dainos 
yra per “raudonos” ir Lyros 
Choro programas likosi su
siaurintas. Choras paliko sve
tainę.

Pirmiausia kalbėjo Biršto
nas. Nežinia, ar tai dėl senat
vės, ar tai del ko šis žmogus 
kalbėti visai negali, mintis ne
siriša; “pakalbėjo” apie 5 mi
nutes ir vėl atsisėdo. Paskiau 
kalbėjo St. Gegužis, Susivieni
jimo šaltyšius (taip jisai pats 
save pavadino), šis žmogus 
kalba taip, kaip jam gerai. 
Girdi, Susivienijime visiems 
lietuviams yra vieta, nepaisant 
kokių įsitikinimų ar pažvalgų 
mes būtumėm. Mes gerai atsi
menam 1928 metus, kada St. 
Gegužis ir A. Staniškis suspen
davo 30 narių 23 kuopoj vien 
tik už tai, kad tie nariai lai
kėsi S.L.A. 'konstitucijos ir 
kad buvo kitokių pažiūrų 
žmonės, negu smetoninin- 
kas Gegužis. Tiktai kada val
diškas teismas paklupdė ant 
kelių tuos du ponus, tai tik 
tąsyk suspendavimą nuėmė.

Advokatas šalna papasako
jo nei šiokių nei tokių pasa
kaičių, kad KosciuŠko buvo 
lietuvis, geras generolas ir 
daugiau nieko, kas būtų nau
dinga, nepasakė. Taipgi turiu

Besilinksminant, besižmonė- 
jant tarpe skaitlingos publikos 
NeW Havene, ALDLD 3-čio 
apskričio linksmame pokilyje- 
vakarienėj teko susitikti daug 
draugų ir pažįstamų, pasikal
bėti, pasidalinti mintimis. Te
ko kalbėti ir su pačiais rengė
jais tos vakarienės, nei vienas 
neišreiškė, neparodė nuovar
gio, o visi su smagia energija 
darbavosi, tik apgailestavo, 
jog svečių kaip vietinių, taip 
iš apylinkės nedalyvavo tiek, 
kiek galėjo būti, kaipo aps
kričio parengime.

Smulkesnių žinučių kaslink 
to parengimo, tikiuosi, parašys 
kas nors daugiaus.

Sekantis New Haveno LDS 
16 kp. parengimas įvyks 6 d. 
gruodžio, ^tai waterburieciai 
suvaidins veikalą “Motinos 
širdis”. Kiek teko patirti iš 
Vaitonaitės, kad waterburie
ciai rimtai rengiasi prie to per
statymo. New Haveniečiai 
taip pat darbuojasi prie to pa
rengimo, kaip garsindami, taip 
platindami įžangos tikietus.

“Motinos širdis” yra veika
las 4 aktų—drama. Jis bus su
vaidintas 6 d. gruodžio, svetai
nėj 243 Front St., New Haven, 
2:3.0 po pietų. Apie kalbamą 
veikalą neturiu nei abejonės, 
kad nedalyvausiu. Taip pat 
patariu ir newhavenieciams 
nepamiršt šio parengimo. Jūs 
pamatysite gražų veikalą 
“Motinos širdis”, o ir tuo pa
čiu kartu paremsite L.D.S. 16 
kuopą. Tad nepamirškime 
dalyvauti!

Waterburietis.

Lowell, Mass.
Kaip Veikiama Pas Mus.
Mūsų mieste veikiančiųjų 

spėkų yra nedaug. Norint ką 
nors geresnio nuveikti, tenka 
tik keliems dratigam gerokai 
pasidarbuoti. O už talką ir fi
nansinę paramą, ačiū mūsų 
geriem simpatikam ir pritarė
jam. Daug darbų be jūsų pa- 
gelbos, draugai rėmėjai, būtų 
sunku, arba ir neįmanoma 
įvykdinti. Jauskitės, draugai, 
kurie padedat, arba finansuo- 
jat mūsų vykdomus darbus, 
jog jūs esate brangūs darbi
ninkiškam judėjimui.

Kad ir su mažom spėkom 
tenka darbuotis, bet vistiek 
šis-tas padaryta gero laike pe
reitų prezidentinių rinkimų 
kampanijos. Apart rėmimo 
nacionalio rinkimų fondo, mes 
Lowellyj du kartu: rugsėjo 26, 
ir spalio 31 dienomis, pasta
tėm kalbėtojus kalbėti per vie
tinę radio stotį. Kalbėjo dd. 
Otis Hood ir Charles Flaher
ty. Suprantama, tas mums 
gerokai kaštavo, tačiau su ge
rų draugų pagelba tas galima 
buvo padaryti.

Kapitalistinė spauda pas
kelbė, kad draugas Browderis, 
Komunistų Partijos kandida
tas į prezid., gavo 52 balsus 
Lowelly. Ar teisingai priduo
ta balsai, tai klausimas, kurio 
mes nežinome.

Gi į kitus urėdus, būtent, į 
valstijos sekretorius draugė 
Moore gavo 265 K balsus mūsų 
mieste. Kiti irgi tam panašiai. 
Pasirodo, kad čia buvo svar
bus klausimas piliečiam: neįsi
leisti fašistą Landoną į prezi
dentus, ir tokiu išrok avimų ati
davė balsus už .Rooseveltą, 
kuomet į kitas vietas tie 265 
žmonės balsavo už komunis
tus. Užpereitais balsavimais, t. 
y. 1932 metais, draugas W. Z,

FošteVis mūsų, mieste gavo 31 
balsą ir kiti Komunistų Parti
jos kandidatai gavo augščiau- 
s-ia 139 balsus. Tiesa, nedaug 
ir šiemet, bet visgi netoli dvi
gubai daugiau. Turint mintyje, 
kad Lowellio žmonės gerokai 
,atsilikę klasiniam susipratime 
— žengia labai lėtai, bet vis
gi gerokai pažengė bėgyje ke
turių metų. Socialistų balsai 
labai daug nupuolė. 1932 me
tais Norman Thomas į prezi-, 
dentus turėjo virš dviejų šim
tų balsų, o šiais metais gavo 
tik 68 balsus. O reikia žinot, 
kad Socialistų Partija nuo se
niau čia buvus įtekmingesnč. i 
Ji lengvai galėdavo ir gali 
gaut leidimus kalbėti gatvėse, 
kuomet Komunistų Partijai 
nesykį buvo išdraskyti masi
niai susirinkimai ir visuomet 
apsunkintas išgavimas leidimo 
kalbėt atvirame ore.

Prastai Pasidarbuota.
Lapkričio 8 d. turėta pra

kalbos paminėjimui devynio
likos metų gyvavimo Sovietų 
Sąjungos. Buvo geras kalbė
tojas drg. J. Baliam iš Boston,

| Mass., bet publikos, t a i ne
daug atsilankė, — gal apie 
šimtas žmonių. Svarbiausia 
priežastis, tai kad lijo tame 
laike, kaip žmonėms reikėjo 
eit į prakalbas. O antra, tai 

[ garsinimas prakalbų iš lietu
vių pusės visai buvo apleistas;

Neminėsiu per spaudą, ko
kie trūkumai buvo ir kas bu
vo neatlikta, bet, draugai, 
mes visi žinome, kaip tas vis
kas *Vyko ir pasitaisykime ki
tam kartui. Tegul tas neatsi- 
kartoja.

Netik prakalbų, bet ir šiaip 
parengimų garsinimai pas mus 
neatliekami, kaip reikia. Tie
siog skandališkai apleistas 
garsinimo darbas. Kritikuoki
me vieni kitus, pasibarkime 
tame klausime ir pągaliaus 
pradėkime susidomėti, rimtai 

i susidomėti parengimų garsini
mais. Nesistatykime save ant 
juoko žmonių akyse su maža 
saujale dalyvių mūsų prakal- 

I bose, arba parengimuose, nes 
mes save moraliai užmušame 
ir materialės naudos mažai tu
rime iš to.

J. M. Karsonas.
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PAINTERS
and

CARPENTERS
Taigom 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

Gaukite “Laisvei’* Naujų 
Skaitytoju

M

a

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik bū?* sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kbjų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
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 kelis 
sykius, aplaikysi palengvinimą ar pi
nigus grąžinam.

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

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

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

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

Hartford, Conn.

Proga Tik iki Gruodžio-Dec. 20-tai
Iki gruodžio (December) 20-tos šių metų, galite užsisakyti “Laisvę” už 
$5.00 visiems metams ir už $2.75 pusei metų ir dar gausite dovanų knygą:

Mortos Vilkienės Divorsas
/

Tai yra apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo, virš trijų šimtų puslapių, paraše žymus rašytojas,
MIKAS RASODA.

Brooklyne Dabar “Laisvę” Galite Gauti Už $6.00 Metams
Brooklyne, kur reikia paštui mokėti po 1 c už kiekvieną kopiją, galite gąuttį“Laisvę”

už 6 dolerius metams, ir gausite dovaną knygą

MORTOS VILKIENĖS DIVORSAS
Seniem skaitytojam “Laisvės” kaina Brooklyne $7.00 metams, kituose miestuose $5.50 metams. Bet 

seni skaitytojai gauna dovanų knygomis iki dolerio ir daugiau.

“LAISVES” ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y

Užsirašydami “Laisvę” ar atsinaujindami dovanas galite pasirinkt 
iš šių knygų:

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai 
Parašė JaroslaVskis
Puslapių 432, kaina $2.00

Vokietijos Socialdemokratijos žlugimas 
Parašė Rožė Luksemburg 
Puslapių 280, kaina $1.50

Karolio Markso Teorijos Sistema
Puslapių 336, kaina $1.50

Mortos Vilkienes Divorsas
Apysaka iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo.
Parašė M. Rasoda, puslapių 316, kaina $1.

Motina. Parašė Maksim Gorkij
Apysaka iš7 darbininkų kovų prie caro 
valdžios Rusijoje, virš 300 pusi., ..$1.00.

Karas Lietuvoje, Apysaka
Paraše M. Gromov, vertė D. M. Šolomskas.
Puslapių 223, kaina ........................... 50c

Moterys Kovotojos del Komunizmo
Parašė Matulaitytė ir Karosienė. Puslapių
160, kaina................ ’................. 25c

Lietuvos. Darbininkės ir Poniulės
Parašė V. Kapsukas. Pusi. 151, kaina 25c.

Kas Tai Yra Trockizmas
Parašė A. Bimba, Pusi. 64, kaina . . . .20c.

Išdavikas, Poema
Parašė Jonas Kaškaitis, Pusi. 264, $1.00.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Pamokinimai kaip gelbėtis susižeidus ar 
staigiai apsirgus, su receptais. Parašė 
Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 126, kaina $1.

Povilas Jurka i
Apysaka, parašė Mikas Rasoda
Puslapių 318, kaina $1.00.♦

Spalis, Rinkinys Apysakų 
' Puslapių 288, kaina $1.00.

Komunizmo ABC
Parašė N. Bucharinas
Puslapių 206, kaina........

Kova Prieš Karą ir Fašiznfą
Parašė Ercoli, vertė Juozas Makulis. 
lapių 99, kaina .............. ....................

Ar Stebuklai Pagydo?
Parašė R. Mizara, puslp. 64, kaina

Krikščionybe ar Komunizmas
Parašė A. Bimbą, puslp. 82, kairia ...5c

Krikščionybė ir Ką Ji Davė Darbininkams
Parašė A. M. Metelionis. 48 pusi., kaina 5c

Bedarbė ir Visuotinas Kapitalistinis *Krizis
Parašė V. T. pusi. 127, kairia............ 25c.

Lietuva 1935 Metais
Parašė F. Abekas, Pusi. 64, kaina ... 10c.

$1.00

Pus-
25c

15c.

Pasiskubinkite užsirašyti “Laisvę” už nužemintą kainą, nes vajus baigsis 
su pirma diena Gruodžio (Dec.). Po pirmai dienai gruodžio “Laisvės” kai
na bus $5.50 metams ir $3.00 pusei metų, ir nebus duodama dovanų

r
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PRASILAVINIMAI DEL WPA DARBŲ
Suvirs 250,000 asmenų pri

sirašę prie WPA vedamų, už 
dyką, klasių, kaipo dalis 
“Emergency Education” prog- 
ramo. šitos klasės palengvina 
bedarbę prirengdamos darbi
ninkus prie darbų. Jaunieji 
žmonės išmoksta naujų ama
tų, kurie reikalauja darbinin
kų ; darbininkai, kuriuos užpa
kalyj paliko šių dienų visokį 
technikališkumai lavinami 
taip, kad jie gali laikyti savo 
darbus arba stoja prie geres
nių ; ir bedarbiai darbininkai 
tose industrijose, kur mašinos 
atstatė vyrus, užsiima naujais 
darbais, kur randasi darbinin
kų stoka.

WPA klasės, kurių suvirs 
5,000 mokytojų algos valdžios 
pinigais apmokamos, prisideda 
prie reguliariškų pašaukimo 
mokyklų, kurios per daugelį 
metų vietinių ir valstijų moks
lo vyriausybių vedamos. Su 
specialiu tikslu lavinti ir pri-į 
taikinti vyrus ir moteris prie 
bėgančių darbo reikalavimų 
jie siūlo suvirš 500 skirtingų 
kursų, ir gana palankūs sutikti 
su vietinėms aplinkybėms, ši
tos klasės seka keturias svar
bias rūšis:

1. Amato ir Industriališkas 
Mokslas. Prigulint nuo vietinio 
reikalavimo ii’ galimybės gau-

Kursai visose šakose namų 
ruošos siūlomi merginoms ir 
moterims. Nekurios klasės yra 
del moterų apriboto turto, kad 
jos galėtų tinkamiau vesti sa
vo namus. Kitos yra profesio
nališki kursai moterims, kurios 
nori tapti prityrusios tarnaitės, 
siuvėjos, viešbučių darbinin
kės, praktiškos slaugės ar .šei
mininkių pagelbėtojos. Kadan
gi nuolat reikalaujama nami
nių darbininkių, tad moterys ir 
merginos užbaigdamos šituos 
kursus stoja tarnystėn.

3. Pirklybos Mokslas. Tik 
asmenys, neturį iš ko prisidė
ti prie reguliariškų pirklybos 
mokyklų, gali įsirašyti į šitas 
klases. Kursus ima jauni žmo
nės, kurie nori sekti ofisinį 
darbą ir bedarbiai, kurie nori 
pagerinti amatą su augštes- 
niais kursais.

4. Žemdirbiškas Mokslas. 
Milžiniškas pašalpos progra
mas ūkininkams vestas per 
WPA mokytojus kooperacijoj 
su žemdirbystės Departamen
tu ir kitais valdžios skyriais, 
šitas programas teikia pagel- 
bą ūkininkams, kuriuos saus
ra ir sunkūs laikai nuskurdino, 
kad jie galėtų padidinti įeigas 
mokslišku ūkininkavimu, ir la
vina ūkės vaikus ir miestų be
darbius, kurie apleido mies-

pagelbą apylinkėms išrišti jų 
maisto problemą. Bendro val
dymo daržovių darželiai, po
priežiūra šitų mokytojų, pri
stato maisto šeimynoms ant 
pašalpos, ir liekamas maistas 
konservuotas žieminiui suvar
tojimui. Georgia valstijoj į 
daugiau 100 vietų konservavi
mo centrai įsteigti, ir labai 
daug maisto taip konservuota.

Vis augantis skaitlius žmo
nių galėjo gauti- darbų, kaipo 
tiesioginė pasekmė pašaukimo 
klasių lavinimo. Spokane, sep
tyni nariai Diesel inžinierystės 
klasės apleido tą miestą pra
dėti darbus naujoj profesijoj. 
Iš vienos “radio” klasės New 
Orleans, net 17 studentų gavo 
federalius leidimus kaipo be
vielių operatoriai ir greit gavo 
darbą. Oakland, Californijoj, 
100 bedarbių, suliejiejai, išsi-' 
mokino naujus acetyleno ir ga- 
zo suliejimo būdus, kad jie 
galėtų gauti darbo prie pasta
tymo San Francisco tilto.

Vyrai, išstumti iš amatų, 
kurie išsibaigė arba išnyko, 
sekdami patarimus WPA mo
kytojų stojo prie naujų au
gančių dirvų, šimtai bedarbių 
vyrų Coloradoj, Idaho ir Ore
gon prisirašė prie aukso kasi
mo ir ištyrinėto jų klasių ir 
šiandien dirba aukso ir sidab
ro kasyklose — dirva, kurioje 
nėra viršprodukcijos pavo
jaus. F.L.P.S.

Waterbury, Conn.

ti išlavintų mokytojų, pamo
kos duotos amato, industrijos 
ir inžinierystės įvairiuose sky
riuose. Naujesnės industrijos 
irgi įimtos—mokinama viskas 
apie “radio” darbą nuo pie
šimo iki veikimo; oro sutvarky
mas ir aviacija.

2. Namų Darbo Mokslas.

tus vykti į ’kaimus, ūkininkai 
apsipažįsta su naujais agrikul
tūriškais programais, žemės 
išgriaužimo kontrol i a v i m u, 
ūkės finansavimu, ir naujais 
agrikultūros būdais.

Apart vedimo klasių ir rė
mimo ūkininkų forumų ir dis
kusijų grupių, WPA mok. teikia

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos dešiny
sis prezidentas Wm. Green 
sako, kad jis nemanąs at
saukt suspendavimą 10 di
džiųjų unijų, jeigu jos neat- 
simes nuo Industrinių Uni
jų Organizavimo Komiteto.

LAISVES’ BAZARAS
Bus George Washington ir Abraham Lincoln Gimimo Dienose

Vasario 12,13 ir 14. Vėliau 20,21 ir 22 February
Visi dienraščio “Laisves” rėmėjai, visi 
apšvietą mylinti žmonės p’rivalo rūpintis, 
kad šis bazaras pavyktų, kad “Laisvė” 

turėtų iš jo materialės naudos.

REIKIA DOVANU DAIKTAIS IR PINIGAIS
* *** ** ***

Bazaras bus sėkmingas tik tada, jei dienraštį “Laisvę” remiančiosios 
mases gausiai pasirodys su dovanomis. Labai naudinga yra dovanos 

naujais daiktais, bet reikia ir piniginių dovanų, nes reikia bazarui 
pripirkti reikalingų daiktų.

•

Šokiai Visom Dienom—Grieš Gera Orkestrą
Kiekvieną dieną šokiams grieš gera orkestrą ir įžanga bus tik 10c 

Taipgi kasdien bus puiki muzikali programa, kurią pildys 
iš kitų miestą ir iš Brooklyno talentai.

PRAŠOME BAZARUI TALKOS

Reikalinga draugų, kurie rinktų dovanas ir 
reikalinga bazarui darbininkų. Prašome padėti 
šiame svarbiame reikale savo dienraščiui. Tuo
jau praneškite į “Laisvės” raštinę kas kuom 

galite padėti prie bazaro.

VISA ŠALIS GALI PRISIDĖTI PRIE BAZARO •
Iš visų miestų bei vadinamų kolonijų draugai turėtų prisidėti prie ba
zaro. Daiktais ar pinigais remkime bazarą visi. Atsiminkime, kad 
šiemet turime daug kampanijų rinkliavom aukų, tai mūsų dienraščiui 
aukų nerenkam. Todėl pasirūpinkime, kad bazaras būtų sėkmingas, 
o jis gali būt sėkmingas tik visiem, šiuom-tuom prie jo prisidedant.

BAZARAS BUS “LAISVĖS” SVETAINĖJE

Iš Waterburio Padanges
Teko girdėti, kad Waterbu

ry republikonai suvis silpni ir 
jų leidžiamas “Waterbury Re
publican” gavo baisų smūgį, 
nes tapo visa partija sutriuš
kinta. Teko girdėti, kad ku
rie dykaduoniai gaudavo stam
bias algas, dabar nei pusės jų 
negaus.

Sako, reikia pagerinti darbi
ninkų būvis. Gražu tas būtų, 
jeigu tas būtų tiesa. Taip ir 

‘turėtų būti, bet praktika gy
venime parodys. O jeigu ir 
bus taip, tai bus pačių darbi
ninkų nuopelnas, nes šiemet 
labiau darbininkai progresa
vo, negu kada pirmiau.

Waterburio darbininkai tu
rėtų organizuotis į unijas, nes 
čia daug dirbtuvių, o išnaudo
jimas darbininkijos nesvietiš
kas.

Unija, be abejo, naudingas 
įrankis prieš išnaudojimą. I 
Tad, broliai ir sesės darbinin
kai, pagalvokime v apie savo 
muskulus, kuriuos už dyką 
atiduodame kompanijoms ir 
kapitalistams. Gal mes galu
tinų vaisių ir nesulauksime, 
bet mūsų pramintas kelias pa-1 
siliks kartoms, kurios eis ir, 
išmins platų vieškelį. Tad kas 
reikia, mes neprivalome atidė
liot.

Mano nuofnonė būtų linkusi 
manyti, kad darbo jėgos, ne
žiūrint pažiūrų skirtumo, vie
nytus! į bendrą frontą. Jūs, į 
k a t a 1 i kai-darbininkai, tokie Į 
patys, kaip ir mes esame—re
voliuciniai darbininkai. Jung- 
kimės prie bendro stalo ir 
paduokime viens kitam simpa
tiškai ranką, o pamatysite, 
kad greit reikalai pasitaisys. 
Juk jūs nesate sotūs ir gyvi 
“šventąją dvasia,” bet taip, 
kaip ir mes, dirbate juodą ir 
sunkų darbą. didesne jė
ga greičiau iškovotumėme ir 
būtų tos kovos rezultatai žy-1 
miai vaisingesni.

St., buvo vokiečių pasilinksmi
nimas su šokiais. Buvo atsi
lankę gana publikos, daug 
vokiečių-prūsų. Buvo tarp sa
vęs kalbėtasi ir apie gyviau
sius Amerikos bei Europos rei
kalus. Bet ir jie ne visi myli 
Hitlerį, taip patyriau.

Waterbiry-Naugatuck pra
dėjo kursuoti nauji, moderniš
ki autobusai, be. to, ir kitose 
linijose pradėjo kursuoti nau
ji autobusai. Nauji autobusai
žalios spalvos, C. R. & Hines.

Prieš kurį laiką Waterbury 
buvo užsidarę kelios dirbtu
vės ir ilgą laiką nieko nevei
kė, dabar teko matyti, kad 
prie dirbtuvių kiemuose dar
bininkai pradėjo trūsti, valyti, 
gal pradės veikti neužilgo. ’

Praeitoj savaitėj nusišovė 
lietuvis Paulavičius. Priežastis 
buvo stojimas į teismą, teismo 
išlošti nesitikėjo, tokiu būdu 
gyvybę sau atėmė. Teismo iš
vengė. Juozelis.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Sietyniečiai malonėkite pribūti ket

virtadienio vakare pamokosna 7:30 
v. v. Choras bus paleistas anksčiau, 
tik lošėjai pasiliks.

Org.
(282-283)

Newark, n. J.
LDS 8 kp. metinis susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 3 d. gruodžio, 8 
v. v., po num. 180 New York Ave. 
Būtinai visi dalyvaukite, nes reikč.; 
išrinkti naują valdybą 1937 m. Taip 
pat užsimokėkit duokles už 1936 m.

B. Deržanauskas.
(282-283)

tiems metams.
I LDS 86 kp. prieš metinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, gruodžio 6 
d. 2-rą vai. po pietų, 1035 Caniff. 
Visi nariai būkit laiku, nes apart 
laikymo reguliario susirinkimo, rei
kės ir išrinkt naują valdybą 1937 m.

I Nariai, kurie dar nesate užsimokėję 
I duokles, užsimokėkite šiame susirin
kime, kad Centras galėtų knygas su
tvarkyti.

A. Varaneckienė, 
Fin. Sekretorė.

(282-284)

CLEVELAND, OHIO Dr. Herman Mendlowitz
ALDLD 57 kp. metinis susirinki

mas įvyks pirmą seredą, tai yra 2 d. 
gruodžio, 8 v. v., Lenkų Kliubo sve
tainėj, 4015 Ė. 141st St. Visi daly
vaukite šiame susirinkime, nes žino
te, kad turėsime išrinkti naują val
dybą. Draugai, kurie nemokėjote 
duoklių šiais metais, malonėkite už
simokėti.

Kp. Sekr. P. Boika.
(282-283)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. prieš metinis su

sirinkimas įvyks penktadienį, gruo
džio 4-tą d. 7:30 v. \. 3014 Yemans. 
Visi nariai būkite laiku, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, taipgi 
reikės rinkti kuopos valdybą ateinan-

------------------------------------------------
SO. BOSTON, MASS.

Didelį ir linksmą bankietą rengia 
ALDLD 2-ros kuopos Moterų Skyrius 
bendrai su visomis mūsų pažangio
mis organizacijomis. Pelnas eis pa
laikymui kliubo kambarių. Įvyks at
einantį sekmadienį, 6 gruodžio (De
cember), 7:30 vakaro, Lietuvių Pi
liečių Kliubo svetainėj, 376 Broad
way. Bus skanių valgių ir gėrimų. į 
Didelė ir įvairi programa. Todėl 
kviečiame visus atsilankyti ir links
mai praleisti vakarą.

Rengėjai.
(283-284)

Mes, Waterburio darbinin
kai, dažnai rengiame parengi
mus ir visokius pokylius, pa
minėjimus bei prakalbas. Atsi- 
lankykit visi urmu, skaitlingai' 
paklausykit, ką žada organi-, 
zuotumas, revoliucinis judėji
mas, ką gali nuveikti vienybė.

Be abejo, paklausę, pamaty
site, kokia gali būti iš to nau
da: tuojau pradėtų mūsų ga
lybė augti ir mes išsikovotu
mėme tą, ką kovojame. Pa
sekime kitų kolonijų draugus, 
kurie vieningai kovojo ir išsi
kovojo. Tad, darbininkai, į 
vienybę, nes kur vienybė, ten 
ir galybė! Nors jūs turite Bos
tono “Darbininką,” kurs, ži
noma, dirba išsijuosęs, bet kie
no naudai?

^Bostono “Darbininkas” turi 
užsidėjęs kaukę, kurią jūs 
nuplėšę pamatysite baidyklės 
veidą. Tad būtinai turit steng
tis, kad jūsų akys, kurias jums 
tinkleliu aptraukė kunigų gud
rumas, gautų tikros šviesos. 
Padarykite tai.

PITTSBURGH, PA.
North Side’o Lietuvių Choras ren

gia juokų vakarą, 17-tą d. sausio, 
1937 m., Liberty Hali, 1322 Reeds- 
dale Street. Įžanga 25c. Komitetas 
prašo kitų organizacijų nerengti nie
ko toj dienoj ir atsilankyti į šį pa
rengimą. Skaitykite “Laisvėje” apie 
choro aktyviškumą.

Kom. Narė M. Urmonaitė.
(283-284)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. metinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 6 d. gruodžio (De
cember), 10 vai. ryto, Bakanausko 
svet. Visi nariai būkite laiku, nes 
turime rinkti valdybą 1937 m. Taip
gi nepamirškite ir duokles užsimo
kėkite, kad neliktumėt skolingi už 
1936 m.

Taip pat Bendras Komitetas ren-' 
gia linksmą balių, kuris įvyks 5 d. 
gruodžio (Dec.). Pradžią 8 vai. va
karo, Carpenter’s Hali, 54 Van 
Houton St. Grieš populiariška or
kestrą — Madrid Club Orchestra. 
Įžanga 35c asmeniui. Visas pelnas 
skiriamas gelbėjimui Ispanijos dar
bininkams kovoje prieš fašistus.

(283-285)

DETROIT, MICH.
Svarbus Pranešimas Detroito ir 

Priemiesčių Laisvamaniams
šeštadienį, gruodžio (Dec.) 5, 7:30 

v. v., Draugijų svet., 4097 Porter 
St., įvyks svarbus Detroito ir prie
miesčių lietuvių laisvamanių susi
rinkimas. Čia bus apkalbama, disku- 
suojama reikalas Detroite organi
zuoti Liet. Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos skyrių. Taipgi ir kiti 
laisvamanių reikalai. Be skirtumo 
partijų, visi laisvamaniai yra kvie
čiami dalyvauti šiame susirinkime.

(283-285)

33 METAI PRAKTIKOS 
522 Bedford Avenue 

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

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

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28 rd St.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

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

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

• (Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

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

WORCESTER, MASS.
Komunistų Partijos bazaras įvyks

ta gruodžio (Dec.) 3. 4 ir 5 dieno
mis, Darbininkų Centro svet., 126 
Green St. Draugės ir draugai, Kom. 
Partija kitų įplaukų neturi, kaip tik 
mūsų darbininkų parama. O K. P. 
yra mūsų darbininkų vadas ir kel
rodis laimėjimui visų kovų. Todėl 
skaitlingai paremkim šį bazarą. čia 
taipgi bus gardžių užkandžių, puiki 
muzikalė programa ir šokiai visus 
tris vakarus.

Rengėjai.
, (283-286)

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.
Siunčiame, duoną per paštą { kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

Man atrodo, kad Waterbu
ry darbininkai turėtų susirū
pinti darbininkiškąja spauda 
ir literatūra. Gerai, kad bū
tų bent nors vienas toks, kurs 
galėtų paaiškinti smulkiau 
apie gyviausius reikalus, nors 
bent vieną kartą savaitėje.

Waterbury daug lietuvių 
lanko vakarines mokyklas ga
vimui pilietiškų Amerikos po- 
pierų, bet ar negalima gi bū
tų lietuviams waterburieciams 
paduoti prašymas miestui, kad 
būtų lietuvis mokytojas, nes 
daug lietuvių anglų kalbos su
vis nesupranta. Tad labai sun
ku yra išmokti to, kas reika
linga gavimui pilietybės. Tad 
pasistengkime tą kliūtį praša
linti, o tas juk lengvai galima 
padaryti.

VYRU IR MOTERŲ EIGOS 
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 ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerkles, 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 čiepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui,

DR. L. ZINS

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit i J2bu namus. Prašome 
Įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

Waterbury 21 lapkričio 
“Nemunų” Rliubę, 48 Green i

Virš 25 Metų Praktikos

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

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

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

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
Telefonas: EVergreen 7-1661 Į
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Netikusios Automobiliu

Šviesos—Pavojinga
Važiuotės taisykles sako:

“Jokio motorinės mašinos kė-

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Svarbūs Jūreivių 

Laimėjimai
Lietuviškas Vakaras Bus 

Sekantį Sekmadienį
LDS 1 Kuopos Svarbus 

Susirinkimas
Pirmadienio vakaro mitinge 

1,800 streikuojančių jūreivių 
nubalsavo išrinkti globėjų ta
rybą, kuri paims Internaciona- 
lės Jūreivių Unijos vadovybę 
į savo rankas, šis žygis pada
rytas tuomi, kad apsaugojus 
uniją nuo reakcionierių vadų, 
kurie visais būdais laužo strei- 

• ką ir uniją.
Streiko komitetas atsišaukia 

į visus unijos narius mokėti 
duokles fondan, kurį naujai 
išrinkta taryba globoja.

Mitinge taipgi užgirta su
tartis su trim laivų linijomis, 
kuri jūreiviam ir oficieriam 
suteikia augščiausią darbo są
lygų lygmalą Amerikos mari- 
ninkystės istorijoje. Laivų 
kompanijos, kurios pasirašė 
sutartį yra: Atlantic States 
Line, Trans-Oceanic Line ir 
Prudential Line.

Pranešama, kad 
Export Linija, kuri turi 20 
laivų, deriasi su streiko komi
tetu ir manoma, kad už kelių 
dienų bus susitaikyta su ja.

Ties 62-ra prieplauka, kur 
buvo pririštas laivas Virginia, 
streiklaužys Rocco Marino su 
peiliu užpuolė du pikietus— 
John McManus ir James 
Brown ir juos sunkiai sužeidė. 
Marino tapo suareštuotas.

Tai bus gruodžio 6 d., “Lai
svės” svetainėje, kaip 5 vai. 
vakaro. Williamsburgo lietu
viška visuomenė, panašių va
karų mylėtoja, jau senai iš- 

Įmetinėjo nekurtoms organiza
cijoms, kad, girdi, jūs nebe
rengiate lietuviškų vakaruškų, 
kad sekmadienių vakarai būtų 
galima smagiai praleisti čio
nai ant vietos, nereikėtų va
žiuoti į East New Yorką arba 
į kitas apylinkės kolonijas.

Literatūros Draugijos 1-ma 
kuopa tą pageidavimą ir iš
pildo. Jinai duos ’gerą muzi
ką, įvairius pamarginimus, 
taip, kad visi eidami į namus 
jausis linksmus ir patenkinti.

Kaip Bus su Drg. Paukščio 
Kolonija ?

Pora savaičių, tam atgal E. 
New Yorko organizacijos tu
rėjo savo vakarą. Williams- 

juos parėmė 
šimtu nuošimčių, duodami sa
vo solistus, ansamblį ir kitus 
programos dalyvius, su ta iš
lyga, kad eastnewyorkieciai 
atsilygins už tai, dalyvaudami 
mūsų parengime. Šią koloniją 
nekurie žmonės vadina drg. 
Paukščio kolonija, tad pažiū
rėsime, kaip jie savo duotą 
žodį išpildys.

E. Bensonas.

American burgo draugai

Gruodžio 3 d., 8 vai. vaka
ro, “Laisvės” svetainėje, bus 
LDS 1 kp. priešmetinis susirin
kimas. Draugės ir draugai, 
pasižymėkite, kad šiame susi
rinkime turėsite išsirinkti sau 
ir organizacijai tinkamą val
dybą. Nors pereitame susirin
kime buvo pranešta, jog rei
kės visą naują valdybą rinkti, 
bet Aš nuo savęs sakau, jog 
kuopa turėtų daryti spaudimą 
ant dabartinio finansų rašti
ninko J. Grubio, kad kaip nors 
jis pasiliktų d ai’ nors ateinan
tiems metams, nes tai pasi
šventęs ir gabus žmogus.

Taipgi reikėtų “paspausti” 
ir protokolų raštininkę J. L. 
Kavaliauskaitę,—ši draugė ir
gi gana gabiai tą darbą at
lieka. Gana gabi 
dininkė, draugė 
bet kadangi toli 
tik ją, bet ir visą
lis apsunkina greitiem reika
lam susisiekimą. Jos vieton 
patartina išsirinkti O. Depsie- 
nę.

Pirmininką ir kitus valdy
bos narius patartina išrinkti 
gyvenančius apylinkėj “Lais
vės”, nes čionai randasi LDS 
Centras ir kitoks greitas susi
siekimas organizacijos reika
lais. i

ir mūsų iž- 
Pranaitienė, 
gyvena, ne 
valdybą to-

Miesto Aldermanų Taryba 
priėmė 1937 metų budžetą, 
kuris siekia $554,998,917.10. 
Tai yra $26,736,354 daugiau 
1934 metų budžeto.

Po Penkių Metų “Grigutis” 
Vėl Pribus į Brooklyn?

užvis svarbiausia: visi 
vienas nariai turi būti 
susirinkime, nes nuo vi-

SLA Sukakties Vakaras 
Buvo Neskaitlingas
Pereitą sekmadienį įvyko 

SLA 5-to Apskričio ir keturių 
. centralinių kuopų rengtas SLA 

50 metinių sukaktuvių minė
jimas Ukrainų svetainėj.

Programa turėta gana gau
si. Menininkų dalyvavo seka
mi : V. Tamkiūtė, A. Liutkiūtė, 
K. Hoffmanas, A. Tamkus, E. 
LeVanda, D. Bubniūtė, V. Ta
mošaitienė, F. Morkus. Jie vi
si atliko pareigas sulyg ge
riausia savo išgale.

Prakalbas sakė SLA sekre
torius M. J. Vinikas ir Keistu
tis Mičhelsonas, SLA Jauni
mo kuopos narys, studentas. 
Mičhelsonas ypatingai pasakė 
įdomių faktų kas liečia SLA 
jaunimą, skaitlinėmis nurody
damas, kad jaunuoliai SLA ei
lėse dar labai neskaitlingi ir 
kad SLA privalo rimtai susi
rūpinti gavimu jaunimo. Pir
mininkavo P. Bajoras, tvarką 
prižiūrėjo V. Mičhelsonas. šo
kiams griežė E. LeVandos or
kestrą.

Publikos buvo apie 150. Tai 
labai mažai, atsižvelgiant į 
svarbą parengimo ir skaičių jo 
rengime dalyvavusių grupių. 
Priežastis gal bus tame, kad 
daugelis SLA viršininkų šiame 
apskrityje yra ponai tautinin
kai arba jų artimi. Prie val
dymo SLA ir varde SLA pū
timos! tai jie pirmieji, bet ka
da prisieina jam padirbti, jį 
paremti, tai jau kitas klausi
mas—jų nėra. Gi darbininkiš
kos organizacijas turėjo savo 
parengimą tuo pat laiku di
džiulėj Labor Lyceum, kuri, 
sakoma, buvus apypilnė pub
likos. Manau, ateityje turėtu
me vengti parengimų tom pat 
dUnom, kadangi tas kenkia 
jbiem, o SLA ypatingai.

“Laisvės” Rep.

Kuomet Lena ir William 
Quade vėlai nakčia parėjo na
mon, 735 Foster Ave., Brook
lyne, jie rado savo 15-kos me
tų sūnų nunuodytą gazu. Pa

Kitu kart Martai buvęs di
delis momentas, kada sužinojo, 
jog turės kalbėt Kominterno 
Kongrese: Drebėjau 
pačios kalbos, 
Kalbėti lengva,

ištver- 
didelė atsa-

punktu ma- 
šis vakaras.

ne del 
sako Marta, 
bet kalboje 

pažymėtos programos pravedi-
mas gyveniman reikalauja il
gų metų pasiryžusio, 
mingo darbo. Tai 
komybė.

“Trečiu dideliu 
no' gyvenime yra
Per tris metus sunkaus darbo, 
nevykimų ir pasisekimų, bėdų 
ir džiaugsmų susigyvenom, tad 
jums ir man nelengva skirtis. 
Tą rodo ir jūsų suteiktos do
vanos, taipgi kasdien ir rečiau 
bei seniau matyti veidai esan
čių čion šį vakarą. Bet bran
giausia jūsų dovaną,” sako 
Marta, “bus jūsų šios dienos 
konferencijoj p a s i žadėjimas 
iki Lenino mirties minėjimo 
padvigubinti Komunistų Par
tijos narių skaičių šioj sekei- 
• • f 9JOJ.

Paskiau buvo deklamacijų ir 
monologų bei masinio dainavi
mo programa, kuri buvo kla
sinė pobūdžiu, bet vietomis 
nepaprastai jaudinanti, o pro
tarpiais taip juokinga, kad 
ašarojom iš juoko. Gaila, kad 
mūs jaunų menininkų nebuvo. 
Veikiausia jie 
nors 
tarp

ravotojui, ant bile gatvės, ne
leista vartot acetylene, elek
tros ar kokią kitą frontinę 
lempą (headlight), jeigu ji 
nėra tinkamai pridengta, kad 
neapakintų-n e apsvaigintų ki
tus kelio naudotojus ir nepa-' 
darytų kelią nepatogiu ir ne
saugiu juomi važiuot ar eit.”

Išvengimui užgavimo akių 
stipriais lempų spinduliais 
susidūrus su jomis, patartina 
draiveriams žiūrėti ne tiesiai 
lempon, bet biskį į dešinę nuo 
šviesos arba į vidurio kelio pa
žymėjimo liniją.

Trafiko Stotis “I.”

Vaidinsim “Ant Bedugnės 
Krašto”

Lietuvių Liaudies Teatras 
sekantį sekmadienį, 6 d. gruo
džio, vaidins veikalą “Ant 
Bedugnės Krašto”, Liberty 
Hali (Lietuvių svetainėje), 
269 Second Street, Elizabeth, 
N. J. Pradės vaidinti lygiai 
7-tą vai. vakare'.

0-

panašaus 
lietuvių.

sumanytųi ką 
pagaminti

Buvau.

ir

Pasitarimas ir Praktikos
Gruod. 3 d. L. L. Teatro vai

dintojai, kurie vaidina veikale 
“Ant Bedugnės Krašto”, susi
rinks Liet. Piliečių Kliube, 280 
Union Avė., Brooklyne. Turė
sime praktikas ir pasitarimą.

L. L. T. sekr.,
P. Baranauskas.

530 Summer Ave., arti Chester Ave, 
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2— 
Nėra valandų sekmadieniais.

A. VELIČKOS ir O. DEGULIENES
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisves” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

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

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

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM IŠTAIGA

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.

Daugiau, kaip penki metai 
tam atgal, Brooklyno Aido 
Choras vaidino muzikališką 
dramą “Grigutis.” Daugelis 
žmonių ir šiandien tą dilginan
čią ir smagumo meliodiją dar 
atsimena, dainuodami lietu
viškuose piknikuose ir visur, 
kur tik susirenka pasilinksmi
nimo vietose. ;

kaip
šiame
sų priklausys ateinančių metų 
kuopos veikla.

J. Žvalgas.

Martos Stone Įdomios 
Išleistuvės >

Prasidėjo Lietuvių 
Moterų Mokykla

del šių išleistuvių, 
ir I. Amter, N. Y. 
organizatorius, kuris 
pažymėjo, kokiom 

pareigom Marta

turinčių

Lapkričio 22 d., East New 
Yorke, laike organizacijų va
karienės, pats Grigutis (drg. 
A. Velička) visam svietui pa
skelbė, kad Aido Choras vai
dins šią penkių aktų muzika
lišką dramą “Grigutis” 13 d. 
gruodžio, Labor Lyceum salė
je. Per visą salę nutrenkė gar
sus delnų plojimas ir maloni 
šypsą ant veidų visų svečių, 
kurie ten dalyvavo. Kad įtiki
nus svečius, kad tas įvyks, drg. 
A. Velička, vaidintojas ir dai
nininkas “Grigučio” rolėje su 
Aido Choro Ensambliu, vado
vaujant d. šalinaitei, sudaina
vo porą ištraukų,
jausmingą ir žavinčią melio
diją. Po to svečiai tuojau pra
šė pas jį tikietų pačiose pir
mutinės sėdynėse.

Tikietai jau atspausdinti ir 
juos galima gauti sekamose 
vietose: J. L. Kavaliauskaitė, 
“Laisvės” raštinėj, 46 
Eyck St., Ona Depsienė, 
pas Scholes St. ir Union 
(grosemėj), J. Juška, 79 
son Ave., C. Brooklyne, P.! 
Bečis, 4 Morris Lane, Great | dovybę. 
Neck, V. Paukštys, 101-54—' 
110th St., Richmond Hill, Ve- 
ličkos-Degulienės restoraeijoj, 
417 Lorimer St., V. Januška, 
104-56—118th St., Richmond- 
Hill ir pas Aido Choro narius.

“Laisvės” reporteris buvo 
pakviestas į choro praktikas ir 
jis' susipažino su dainininkais 
ir lošėjais, tad sekamuose laik
raščio numeriuose galės nuš
viesti vaidintojų gabumus ir 
visą eigą, duodant platesnį pa
aiškinimą lietuviškai visuome
nei.

ko- 
pa- 
Pa- 
bu-

Su antradieniu, 
gruodžio, 
skaitymo-rašybos mokykla. Ji 
tęsis per visą sezoną, iki va
sarai. Įvyks kas antradienį, 
“Laisvės” svetainėj’, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Pamokos 
bus lygiai 8-tą vai. vakaro, js 
baigsis 10-tą vai.

Į mokyklą kviečiamos visos 
merginos-moterys, n e ž i ūrint, 
ar jos priklaupę į bile kurią 
organizaciją, ar ne. Mokini
mas visoms veltui. Mokyklos 
tvarką nusistato pačios stu
dentės sykiu su mokinančiom 
draugėm. Mokinama nuo abė
cėlės iki a’ugštesniųjų kalbos 
formų, tad gali dalyvauti visai 
nemokančies ir mokančios, bet 
norinčios išmokti pilnai taisyk- 
liškai kalbėt ir rašyt.

Mokyklos palaikymu rūpi
nasi Am. Liet. Darb. Literatū
ros Draugijos Moterų 81-ma 
kuopa. Tam tikslui kuopa ren
gia smagų vakarą 20-tą šio 
mėnesio “Laisvės” svetainėj. 
Įdomią programą duos vaikų 
mokyklėlės mokiniai, taipgi 
grupė artistų iš C. Brooklyno 
ir kiti.

diena
prasidėjo moterų

Mayfair Teatre, 7th Avė. ir 
47th St., Arnold McCullough, 
29 metų, išplėšė piniginę iš 
Josephine Mellon rankų ir iš
dūmė pro duris, vienok keli 
šimtai žmonių vijosi plėšiką ir 
jį sugavo. Jis sulaikytas po 
$1,000 kaucijos.

BROOKLYN, N. Y.
Sekmadienį, 29 d. lapkričio rasta 

akiniai Labor Lyceum svetainėje. 
Kas juos pametė, tai prašome kreip
tis pas drg. J. Valatką, “Laisvės” 
spaustuvėje, 427 Lorimer St.

(282-283)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. /

Šv. Jurgio Draugijos Slisirinkimas
Draugijos nariij mėnesinis susirin

kimas įvyks trečiadienj, gruodžio 2 
d.. \7:30 vai. vakare, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo svetainėj, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. šiame 
susirinkime visi nariai prašomi daly
vauti, nes bus renkama puse drau
gijos valdybos. Beto, bus ir daugiau 
dalykų apkalbėjimui.

Nepamirškite pasimokėti draugi
jai prigulinčius mokesčius.

Sekr. J. A. Draugelis.

NEW YORK CITY
APLA 49 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 6 d. gruodžio, 2 vai. j 
dieną, Astoria Hall, 62 E. 4th St.'

Kiekvieno nario pareiga imti daly- i 
vumą susirinkime. Bus renkama | 
kuopos valdvba 1937 metam ir no
minacija APLA centro valdybos. Ne
pamirškit ir naujų narių atsivesti. 
Dabartiniu laiku eina vajus. Nauji; 
nariai priimami už pusę įstojimo.

Valdyba.
(282-283) !

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

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 gatvės nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

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

• Tel. EVergreen 8-8520

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Ten 
kam- 
Ave. 
Hud-

E. Bensonas.

aiškėjo, kad sūnus ant gazinio 
pečiaus šildėsi pieno ir, jam 
nematant, ugnis užgeso.

Grįžtant iš Labor Lyceum 
pereitą sekmadienį nors trum
pam laikui sustojau Komunis
tų Partijos 6-tos Sekcijos cen
tre, 234 Broadway, kur buvo 
komunistų vakaras M artos 
Stone išleistuvėms.

Negaliu pasakyt, kokia bu
vo pradžia, bet pabaiga buvo 
tikrai įdomi. Radau vadovau
jamus sekcijos veikėjus išsi
reiškiant 
Kalbėjo 
valstijos 
trumpai 
svarbiom
siunčiama į Patersoną ir kad 
tokias pareigas gali pildyti tik 
bolševikas komunistas, kokiu 
yra Marta.
, Paskutinė kalbėjo ir pati 
Marta. Pasipylė smarkus plo
jimas, dalyviai pašoko ant 
jų, ir išvykstančią Martą 
sveikino “Internacionalu.” 
skiau įteikta gyvų gėlių
kietas, o ant stalo sudėta pun
deliai dovanų, jų tarpe ir 
megztinis, kad Marta nešaltų 
nešildytame centre, kaip,šalo 
čionai. Nors visi norėjo pasi
rodyti drąsiai, bet iš daugelio 
akių byrėjo ašaros. Pamaniau, 
o visgi trockistai kalbės apie

• “biurokratinę komunistų va-
.” Bet ar išleidžiant 

biurokratus kam ašaros byra? 
Ne. Taip išleidžiama tik my
limieji.

Susijaudinusi buvo ir pati 
Marta. Kalbėjo trumpai. Ji 
sakė, kad taip jaučiasi trečiu 
kart savo gyvenime. Pirmu 
kart ji drebėjo iš susijaudini
mo Lawrence, Mass., kada jai 
pranešta, jog jai pavesta va- 
dovaut masinį pikietą prie au- 
dinyčįos, kur žiauriai puolė 
pikietus ir artyn neleisdavo. 
Visko galima buvo tikėtis. To
kiam atsitikime, sako Marta, 
jauties atsakominga už tą 
masę žmonių, kurie su tavim 
eis. Bet darbininkai suprato 
savo pareigą, susirinko

Mokine.

Apvogė Marcinkų Krautuvę
Naktį iš šeštadienio į sek

madienį nežinomi piktadariai 
įsilaužė į Marčiukų cigarerų įr 
saldainių krautuvę (Lorimer 
gatvėj prie Grand St.) ir iš
vogė už su virš $100 vertės 
įvairių, daiktų. Tarp kitko iš
nešė radio priimtuvą, apie 40 
dol. vertės, cigaretų, d-gės 
Marčiukienės akinius, ir kt. 
daiktų.

Vagiliai įsilaužė per prie
šakines duris. Dalukas paduo
tas policijai, bet klausimas, ar 

sugaus piktadarius.
Rep.

PARDAVIMAI
Dviejų šeimynų kampinis mūro na

mas, yra visi moderniški įtaisymai, 
gražioj gyventi vietoj, patogus pri
važiavimas (tik vienas blokas nuo j 
Jamaica Ave. ir vienas blokas nuo 
129 th St.; Metropolitan arba 121 st 
St. “L.” stotys).

Parduosime palankiomis išlygomis. 
Kreipkitės: L. Grikštas, 127-01 87th 
Rd., Jamaica, L. I.

(281-286)

MEDUS
Ir vėl bitininkas Končius atve- •

V M ze

ji

Pataisa
Pirmadienio “Laisvėj”, apra

šant ' Jurginės balių, įsibriovė 
klaida, pasakyta, kad ameri
koniškiems šokiams griežė Ka-

4 Žakevičiaus orkestrą, o turėjo
šimtai jų ir mes praėjom, nors,būti: Kaizos orkestrą, 
daugybę sugrūdo kalėjimam I Rep.

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

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydymo.
AUSŲ, AKIŲ ir GERKLĖS

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

Sekmadieniais nuo 11 iki 1.
286 Union Avenue

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

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

cuk-

Laisvei” didelį vežimą 
MEDAUS.

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

čius. Kreipkitės tuoj aus į 
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu 

Valgykite medų, kad 
nesirgtu mėtė.

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

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.

BERN. J. SHAWKONIS 
(ASAKUNAS) 

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALSAMUOTOJAS 

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijoje
Graborystės reikale visada jums 

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

Telefonas: Harrison 6-1691




