
KRISLAI
Kryžiais vaduos Vilnių.* 
Gal taip buvo, bet taip 
nebebus. V
Didžiuojasi Smetonos
Patepimu.
Pažįstamas balsas.

Rašo A. B.

=
Darbo Žmonių 

Dienraštis
Kaina $5.50 Metams 

Brooklyne $7.50 
Metams

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

težius, o Išlaimesit 
Pasaulj! '

Dabar nelaimingasai Vilnius 
tikrai bus atvaduotas. Mes j j 
atvaduosime ir atvaduosime tik
rai naujais būdais, būtent, kry
žiais. Taip tvirtina Vilniui 
Vaduoti Sąjungą, kuri yra iš- 

A viliojus ne vieną centą ir iš 
amerikiečių. Rašo prof. M. Bir
žiška “Mūsų Vilniuje”, tos są
jungos Prgane (No. 22) :

Ryžkimės: tegu kiekvienas 
VVS skyrius pasiims iniciaty
vos, o jo pavyzdžiu, be abejo, 
paseks kiti (pavasarininkai, 
šauliai, jaunalietuviai, skau
tai) ir ne tik kiekviename kai
me bei miestelyje, bet ir kiek

viename mieste, nė Kauno napJ 
lenkdami, pastatys po gražųj 
puošnų lietuvišką kryžių—Vil-j 
niaus kryžių.”

Lenkai gi tų kryžių nusigąsĮ 
ir atiduos Lietuvai Vilnių. Mesi 
gi tada prof. Biržišką ir kitus 
šposininkus iš Vilniui Vaduoti' 
Sąjungos paskelbsime Vilniaus 
šventaisiais!

No. 295 Telephone STagg 2-3878

Mezgyklos Streikieriai Su
daužė 6 Stabą Automobilius

READING, Pa. — Berk
shire mezgyklos streikieriai 
sudaužė šešis iš dvylikos au
tomobilių. kuriais darban 
važiavo skebai. Skebus gy
nė miesto policija ir valsti
jos kazokai, atakuodami 
streikierius buožėmis ir aš
arinėmis bombomis. Nuo 
streikieriu gavo akmenų ir 
pats policijos viršininkas 
Ben. Widson.

Areštuota dar 14 streikie- 
rių ir laikoma po $1.250 už
stato kiekvienas. Iki Sšiol 
suimta virš 150 streiko pi- 
kietininkų.
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Ispanijos Liaudiečiai
Atmušė Smarkiausius

Fašistų Antpuolius
Sukirto Fašistus Universiteto 

Mieste; Skaudžiai Sumušė 
Priešus Pozuelo j

H -

Komunistas Atstovas Nesuti
ko Prisiekt Anglų Karaliui 

Jurgiui ant Biblijos

Baudžia Piliečius už Nebalsa- 
vimą Brazilijoj

Be abejo, labai karštai šiam 
naujam triksui pritaria mūsų 
katalikiškos “Amerikos” redak
torius Laučka. Savo gazietoje 
(gr. 4 d.) jis ne tik užgiria 
šį Biržiškos sumanymą, bet dar 
teigia, kad Lietuva nieko dau
giau ir neužsitarnaujanti. Jis 
sako:

“Prof. Biržiška pasiūlė visai 
naudingą sumanymą. Lietuva 
gerai žinoma kaipo kryžių ša-^ 
lis. Ji tokia turi ir pasilikti, 
nes Lietuvos kelias—kančios 
ir pergalės kelias.”
Dabar žinosime, kur eina VV 

• S reprezentanto Uždavinio ir 
kitų misionierių renkamos au
kos.

/ —-
Mes negalime sutikti su Lau- 

, čkos skiriama paskirtimi Lie
tuvai. Tiesa, jinai buvo kry
žių šalis, bet ji tokia visada 
nebus. Lietuvos kunigams ir 
ponams amžinai nesiseks Lietu
vą kryžiavoti. Kada Lietuvoje1 
laimės darbininkai ir valstie
čiai, jie padarys Lietuvą laisva) 
progresyviška ir gerbūviška ša] 
limi. J

MADRID, grd. 15. — Fa
šistai su tankais, kanuolė- 
mis, kulkasvaidžiais ir ran
kinėmis granatomis vėl įnir
tusiai šturmavo Universite
to Miestą, Madrido priemie
stį. Bet liko atgal atmušti 
su dideliais sau nuostoliais.

Fašistai per 24 valandasAnglija Ardo Ameriki-
nūc ^nnioilrnc Plona ; audringai atakavo respub- 
Ilcb DdllldlKUb I idilę likos milicininkus Pozuelo-

Visi Angli-LONDON.
jos seimo nariai grųod. 14 
d. buvo prisaikdinamu nau
jam karaliui Jurgiui šeš
tam. Komunistas atstovas 
Wm. Gallacher ir keli dar- 
bieČiai atsisakė ant biblijos 
prisiekti. TodeL jie turėjo 
žodžiu patvirtinti, kad da
bar Anglijos karalium yra 
Jurgis.

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija. — Rinkimų tribuno
lų valdiški prokurorai šau
kia tardyman tuos piliečius, 
kurie nebalsavo praeituose 
rinkimuose. Be rimtos kliū
ties susilaikantieji nuo bal
savimo gali būt piniginiai 
baudžiami, pagal 1935 m. 
rinkiminį įstatymą. Pasku
tiniuose rinkimuose nebal
savę apie 1,000,000 galėjusių 
balsuot piliečių. — Daugelis 
nenori balsuot už fašistinius 
valdžios kandidatus, o bal
suot prieš juos bijo.

Chiang Kai-Sheko S 
ėmimas Yra Japonijos 
Provokatorių Darbas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - q - - - - - - - - - - - - - - -

Sovietai Sako, Japonija Nori' 
Sukelt Piliečių Karą Chinijoj 

Ir Tuom Nusilpnini Šalį

18 Metą Kalėjimo už Hitlerio 
Vyriausio Agento Nušovimą 

Šveicarijoj

Argentinoje išdygo dar vie
nas lietuviškas laikraštis. Jį lei
džia M. šalčius ir vadina jį 
“Išvien.” Aštuntame savo laik
raščio numęryje ponas šalčius 
giriasi ir džiaugiasi, kad Sme
tonos valdžios oficiozas (“Liet. 
Aidas”) davė jam patepimą.

1 Na, o ką giria Smetona, tas sve
timas liaudies reikalams,

---------\ Valdemorillo fronte, už ke- 
Stengiasi Pasilaikyt Argen- lių mylių nuo Madrido; bet 
tiną Kain Anglijos Reikme- tano atmušti ir atgal atme

nu šaltinį Karo Metu I sti, ypač nuo Pozuelo. kur 
------- - . liko nukauta bei sužeista 

BUENOS AIRES. Argen- 600 fašistu. Pozuelo mūšyje 
tina. — Tarp-Amerik i n i s; iš respublikiečių tarpo apie 
taikos kongresas pereitą 300 užmušta bei sužeista, 
šeštadienį jau buvo paskel
bęs plana, nagai kurį Šiau
rinės. Pietinės ir Centrali- 
nės Amerikų respublikos tu
rėtų bendrai veikti prieš 
karo pavojus Amerikos že
myne ir prieš i si traukimą į 
karą su užsieniais. Bet da
bar. gruod. 14. Argentinos 
valdžia pareikalavo pataisy
ti ta plana. įžiūrima, kad iis 
buvo suformuluotas taip, 
kad daugiausia tiktu Jung
tiniu Valstijų reikalams.

Argentinos valdžiai pra
tinka suvaržvmai ginklu, 
paskolų ir prekybos su už
sieniais karo motu. Sper
ma. kad tai Anrdiia pavpikė 
Argentinos valdžia reika
laut pataisvmu minimam i jus įskiepijo tam tikrais 
nlnnui. Analų turčiai vra | skiepais, veikiančiais prieš 
idėie labai dau«* kanitalo 
Argentinoj; o karo laiku 
Argentina, galėtu tarnaut 
Anglijai kain didvsis šalti
nis kviečiu, m^os ir tūlu 
reikalingų medžiagų.

Anglija Neleis Naziam, 
Romai Laužyt Sutarčių?

Shanghai, grd. 15. — Gen. 
Chang Hs.ueh-liango sukilė
liai atakuoja Chinijos val
džios armiją ties Lanchow.

CHUR, Šveicarija. — Už 
nušovimą vyriausio nazių 
propagandos agento W. 
Gustloffo vas. 4 d. š. m., da
bar tapo nuteistas 18 metų 
kalėti žydas studentas Da
vid Frankfurter. Jis gailė
josi, kad negalėjo nudėt patį 
Hitlerį už žvėrišką žydų 
persekiojimą Vokietijoj.

BERLYNAS. — Hitleri
ninkai džiaugiasi, kad Da-

300 užmušta bei sužeista.
Associated Press žinio

mis. respublikos milicinin
kai kirto smarkų smūgį fa
šistų armijai iš šono ties 
Fresnedilla. 12 mvlių į va
karus nuo Madrido. z
Fašistai Valgo žiurkieną.
Madrido Priemiestis, grd. 

15. d.—Kuomet pirmiau fa
šistai buvo užėmę Medici
nos Kolegiją Universiteto 
Mieste, jie suvalgė net žiur
kes, kurios buvo naudoja
mos bandymams, ir joms į 
kraują buvo įleista perų 
choleros, raupų ir kt. Bet 
fašistų gydytojai, matyda
mi pavojų saviškiams, tuoj 
visus žiurkierios valgyto-

minimas ligas, ir tuo būdu 
išgelbėjo juos nuo mirties.

Šis pranešimas iš pačių 
fašistų stovyklos liudija, 
kaip trūksta jiems maisto.

Ministeris Eden Bijo Euro
pinio Karo Del Kišimosi į 

Ispanų Kovą

Hitleris Uždraudžiąs 
Atakuoti Krikščionybę
Užtat Kunigai Turį Agituot 
Valstiečius Pigiai Pardavi- 

nėt Savo Grūdus.

MASKVA. — Sovietų vy
riausybe su panieka atmeta 
Japonijos paleistus paska- 
lūs. būk Sovietų Sąjungą 
padarius kokia tai karinę 
sutartį su Chinijos sukilė
lių generolu Chang Hsueh- 
liangu. kuris suėmė Chini
jos diktatorių Chiang Kai- 
sheką.

Sovietų valdžios organas 
“Izviestija” nurodo, kad 
gen. Chang Hsueh-liang jauvid Frankfurter nubaustas .

už Gustloffo nužudymą nuo senai bernauja Japoni- 
skaudžiausiai, kiek tik gali- Pįi. t Kada , jis buvo Man- 
ma, pagal Šveicarijos įstaty
mus. .

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Kur buvęs, kur nebuvęs, vėl 
sužibėjo mūsų senai pažįstama 
asmenybė, Rafael Abramovi
čius. Jis skaitosi dideliu žmo
gum ir kalba popierinės men
ševikų partijos vardu. Jis ne 
tik kalba, bet reikalauja, kad 
Sovietų Sąjunga eitų ne tuo ke
liu, kuriuo ji ėjo ir eina, bet 
tuo, kurį jai skiria menševikai 
ir kuriuo taip didvyriškai mar- 
šavo Vokietijos ir Austrijos so- 
cialdemokrątai, jog turėdami 
valdžią ir galią tų nelaimingų 
kraštų įvedė stačiai į kapitalis
tinio pabaisos nasrus.

Abramovičius savo raštą su 
visais reikalavimais sakosi pa
siuntęs tiesiai Sovietų Kongre
sui, kuris svarstė ir priėmė nau
ją konstituciją./Nors jis gyve
na Paryžiuje, bet visai nesibi- 
jąs “teisybės” pasakyti bolševi
kams tiesiai į akis.

Benton Harbor. Mich. —
Gimė 21-mas kūdikis Fr. 
Hungerfordams. Jiedu turi 
19 gyvenančių vaikų. Hun
gerford yra fabriko darbi
ninkas, 45 metų amžiaus.

Fabrikantai vėl Reikalauja 
Panaikint Bedarbių Apdraudę

Washington. — Tūli fa
brikantai iš New Yorko 
valstijos vėl kreipiasi į ša
lies Vvriausia Teismą, kad 
panaikintų bedarbių ap- 
draudos įstatymą,, kaipo ne
va “priešingą konstitucijai.” 
Trys savaitės atgal Vyriau
sias Teismas 4 balsais prieš 
4 paliko galioje žemesnio 
teismo sprendjmą, kuris už- 
gyrė tą įstatymą.

Tik stebėtis reikia, kad tasai 
menševikų tėvas nepavargsta 
mokinti tuos bolševikus. Jis nei 
užmiršta juos, nei dovanoti 
jiems gali, kam jie taip gražiai 
iššlavę iš savo žemės carus, po- 

T nūs, generolus, kapitalistus ir 
visas tas šiukšles, kuriose kito- 
se šalyse taip gražiai šiandien 
bujoja fašistinis barbarizmas.

MIRĖ BRANGIAUSIAS 
ŠIAUČIUS

PARYŽIUS.—Mirė bran
giausias pasaulyj šiaučius 
Pierre Yantornv. 61 metų 
Jis imdavo iki $300 už pora 
čeveryku. Jo kostumeriai, 
žinoma, buvo tik turčiai.

LONDON. — Anglija ne
galės amžinai pakęst, kad 
“tūlos” šalys sauvališkai 
draskytų tarptautines su
tartis, — pagrasino A. 
Eden, Anglijos užsieninis 
ministeris, seime gruod. 14 
d. Visi suprato, jog tos “tū
los” šalys yra Vokietija ir 
Italija. Edeno pareiškimą 
galima laikyt ir atsakymu 
Hitlerio valdžiai, reikalau
jančiai sugrąžint kolonijas, 
kurias Vokieti j a ture j o 
pirm karo. Dauguma tų ko
lonijų dabar yra Anglijos 
rankose.

Eden priminė ir savo val
džios daromas pastangas 
derybomis ir balsavimais 
užbaigti naminį karą Ispa
nijoj. Sako, to karo tolesnė 
eiga vis labiau gręsia už
žiebti europinį karą.

BERLYNAS; — Vokieti- Brooklyn, N. Y. — Vėljos diktatorius Hitleris įspė- nas!davg b;nkrutan James 
ięs susirinkimą nazių aps- Butler grosernių kompani.
kričių vadų iš/ visos šalies, 
kad liautųsi užsipuldinėję1 
krikščionybę. Jis nurodė na-1 
zių programos 24-tą punktą, 
kuris žada remti “teigiamą
ją krikščionybę.” Paskuti
niu laiku prieš Hitlerį su
bruzdo ir buvę paklusnūs i 
protestonų dvasiškiai.

Uždrausdamas savo agen- . .
tams stačiai atakuot krikš- cukraus kompanijos, 
čionybę. Hitleris nori, kad 
dvasiškiai užtat smarkiau 1 . _
agituotų valstiečius vežti nesama, kad gen. Chang 
grūdus į rinkas ir pardavi-1 Hsueh-hango vadovaujamas 
nėti nustatytomis, žemomis sukilimas pries centrahne 
kainomis.

ja. Jos turtas esąs tik $2.- 
500.000; skolų gi ji turinti 
$3,500,000.

Newark, N. J.—Manoma, 
ikad tai spekuliantai išvogė 
!iš teismo rūmo 18 puslapių! 
vardų šėrininkų pasidavu- 
sios bankrutan Francisco

■ ■ .i ■■ ■■ ’X

Peiping, grd. 15. — PrA-

Ispanų Fašistai Sulaikė 41 Asmuo Gavo po apie 
17 Sovietų Laivų 2 Milionu Pelno 1935 m

Prezidento Rinkimų Ga
lutinos Skaitlinės t ,

Chinijos valdžią jau persi
metė į Shensi ir į Kansu 
provinciją.

MASKVA, grd; 15. — Is- 
panijos fašistai iki šiol su
laikė jau 17 Sovietų laivų 
ir padarė juose kratas. Vien 
per paskutines 7 dienas taip 
suturėjo keturis sovietinius 
laivus. Fašistai neva jieško 
ginklų tuose laivuose. Nors 
iki šiol nerado jokių ginklų, 
tačiaus vis nesiliauja stabdę 
sovietinius laivus. Sovietų 
Komunistų Partijos orga
nas “Pravda” rašo, kad Is
panijos' fašistai tuomi “ne
pakenčiamai trukdo Sovietų 
prekybą.” >

WASHINGTON. — 1935 
metais 41-nas turčius Jung
tinėse Valstijose, vidutiniai 
imant, gavo po $1,800,000 
pelno. Bendrieji tos grupės 
pelnai pakilo 18 nuošimčių, 
lyginant su 1934 m.

Tuos skaitmenis paduoda 
valdiškas taksų biuras. Bet 
kapitalistai’.didelę dalį savo 
pelnų užslepia nuo biuro, 
norėdami sumažint privalo
mus valdžiai mokesčius nuo 
įplaukų.

WASHINGTON. — Galu
tinais skaitmenimis, Roose- 
veltas rinkimuose gavo 27,- 
752,309 balsus; Landon 16,- 
682.524; visi kiti 1.379,565.

Kazioifi balsų skaitliuoto- 
jai atrado, kad už komunis
tų kandidatą i prezidentus 
Browderį paduota 80.096 
balsai, o už socialistu Nor
man Thomasa 187.342. Fa
šisto kunigo Coughlino kan
didatas Lemkė gavo 892,- 
793 balsus.

MADISON, Wis. — Ren
giasi streikuot 8,000 Wis- 
consino Universiteto stu
dentų, protestuodami, kad 
universiteto direktoriai nu
tarė atstatyt iš tarnybos jo 
prezidentą Glenn Franką.

Jūrininkas Išgelbėjo 36 nuo 
Prakiurusio Laivo

SUDEGĖ 6 KALĖDINIŲ 
ŽAISLŲ DARBININKAI

Chicago, Ill. — Kaina'bu
šelio kviečių pakilo iki 
$1.35; tai augščiau, negu 
bet kada per paskutinius 7 
metus.

Prieškalėdinis Biznis Paki
lęs 10 Procentų

a.................. II, ■ ■■

WASHINGTON. — šie
met prieš kalėdas 10 nuo
šimčių daugiau išperkama 
krautuvėse dovaninių daik
tų negu pernai, kaip rapor- 
tuoia Amerikos krautuvi
ninkų organizacijos.

Norvegijos prekių laivas 
“King’s County” užplaukė 
ant povandeninės uolos, ku
ri ir nuplėšė jam beveik vi
są dugną, Fundy Užlajoj, 
ties St. John, New Bruns
wick. Bet jūrininkas Har. 
Hansen išgelbėjo visus 36 
laivo įgulos narius. Jis apsi
rišo ilga virve, išplaukė per 
lediniuotą vandenį 125 pė
das į krantą, ištempė virvę, 
kaipo “gyvybės liniją”, ku
ria yisi laivo darbininkai- 
tarnautojai ir buvo nuleisti 
ant kranto.

MEXICO CITY. — Per 
gaisrą priemiestyje Contre
ras vienoj mažoi dirbtuvėj 
6 darbininkai sudegė ir 7 ta
po sunkiai sužeisti. Gaisrą 
padarė eksplozija “fajerkre- 
kių,” dirbamų kalėdiniams 
žaislams.

' Kada jis buvo Man- 
džuriios guberna t o r i u m, 
juk Chang Hsueh-liang pats įjBSg 
faktinai atidavė tą didžią 
chiniška pievinei j a Japoni- J. a
jai. Todėl dabartiniai skelbi
mai, būk gen. Chang Hsueh 
reikalaująs, kad Chiang 
Kai-shekas vestu visą Chi- 
nįia karan prieš Janoniią 
ir išmuštų ją laukan iš Chi- 
nu žemių. — tai vra tik su- 
vedžiojanti pasaka.

Japonija per jai parsida
vusi Wang Ching-wei. bu
vusi Chinijos ministeri pir
mininką ir per gen. Chang 
Hsu eh-H anga nnri tik sukelt 
namini kars Chiniioi ir dar 
labiau nusilnnint ta šalį, 
idant Janonijai būtų juo 
lengviau ją grobti.

“Geistiniausias dalykas,” 
rašo “Izviestija,” “tai kad 
kuogreičiausiai būtų užbai
gtas dabartinis sukilimas,0 
vadovaujamas banditiško 
generolo Chang Hsueh-lian
go.

Prasidėjo Savitarpinis 
Karas Chinijoje

.žį.

H I

PEIPING, grd. 15— Įvy 
ko mūšis tarp sukilėlių ge 
nerolo Chang Hsueh-liango 
ir centralinės valdžios ar
mijos. kuri atsiųsta išlais
vint Chiang Kai-sheką. Su
sikirtime, už 40 mylių nuo 
Shensi provincijos sostinės < ™ 
Sian’o, tapo nukauta kelios » . 
dešimtys karių iš abiejų pu- *; 
šių.

%

Graikija Prinažino Mussoli 
niui Ethiopiją

ATHENAT. — Graikijos 
diktatorius J. Metaxas zna- 
skvrė savo konsulą i Addis 
Ababą, buvusią Ethionijos 
imperatoriaus sostine. 
Tuom pripažino Ethiopiją 

! Italijai. .
A

Brooklyn# ir apylinkės lietuviai, šiandien vakare važiuokite j didį masinį mitingą 
Madison Square Gardene, SOtk St ir 8th Ave, New Yorke. Išgirskite kalbas gar
siausio jūrininky streikų vado-kovotojo Harry Bridges ir kity unijy darbuotojų!
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Sit-down Streikai Plečiasi
Pastaruoju laiku pradėjo smarkiai plė

totis taip vadinami “sit-down” streikai. 
Kai kur jie vadinami “stay-in” arba “sit- 
in” streikais. Tai streikai, kuomet 
darbininkai paskelbia samdytojams ko
vą ne išeidami iš fabrikų ir išoryj pikie- 
tuodami, o būdami fabrikuose, bet ne
dirbdami.

Europoj panašios rūšies streikai pasi
reiškė Italijoj, tuojau po karo, paskui 1 
juos matėme Lenkijoj (ypačiai angliaka
sy klose), 0 dar vėliau — Franci jo j. Ame
rikoj jau kelinti nietai tos rūšies streikai 
buvo naudoti Akrono gurno fabrikuose, o 
šiuo tarpu jie plečiasi visur: automobilių 
fabrikuose Detroite ir kitur, WPA darbi
ninkuose New Yorke ir kitur.

Kol kas jie turi didelio pasisekimo, ka
dangi samdytojai greit išpildydavo dar
bininkų pareikalavimus. Tik keliuose at
sitikimuose tos rūšies streikai buvo pra- • 
laimėti.

Kol-kas samdytojai dar nesuspėjo su
rasti iš savo pusės ryškių metodų kovoji
mui su tos rūšies streikais; darbininkai, 
palaikydami gerą discipliną, sėdi prie 
mašinų, nesitraukdami nuo jų ir dėlto 
kompanija negali ^atsiųsti skebus. Bet 
reikia manyti, kad samdytojai greit pra
dės surasti atatinkamus metodus kovai 
su tos rūšies streikais ir darbininkams 
nebus taip lengva atsilaikyti, kaip tūli 
mano.

Dėlto, naudojant sėdėjimo- fabrikuose 
streikus, darbininkai turi organizuotis į 
unijas ir organizuotis greit. Kai jie bus 
stiprūs organizaciniai, tuomet bent ko
kios rūšies streikai bus lengva laimėti.

Šiuo tarpu, ypačiai plieno pramonės 
darbininkai privalo sparčiai organizuotis, 
nes artinasi toji diena, kurią jie turės pa
statyti plieno kompanijoms griežtus rei
kalavimus pagerinti jų būvį ir pripažinti 
uniją. Veikiausiai ten teks skelbti gene- 
ralis streikas.

Kitų pramonių darbininkai privalo da
ryti tą patį: organizuotis į darbo unijas. 
Aišku, jie turi panaudoti sėdėjimo fabri
kuose streikus privertimui samdytojų 

.‘pripažinti jų uniją.
| gd ——————

pirmininku. Berods 1931 m., Evaldas pa
ėmė priemiestyj apie $38,500 iš Keistučio 
Spulkos ir davė morgičių ant savo namo, 
bet namas, kaip vienas “aprizeris” įkaina
vo, vertas tik $19,500.

Tuomet valstijos ofisas rašęs spulkai laiš
ką ir perspėjęs, kad sekretorius perdaug iš
ėmęs pinigų iš spulkos. Spulkos direkto
riai tuomet sudėję p. Evaldui sumą pinigų 
atpildyti, A. Zalatorius irgi davęs viršuj pa
minėtą sumą pinigų.

Dabar spulka jau turi tą Evaldo namą, 
bet jis vertas daug mažiau, beveik tik pu
sę to, kiek morgičius iš spulkos duotas iš
peša.

Tarp Zalatoriaus ir Evaldo, sakoma, dėl
to tai nesusipratimas įvykęs. Pagalios, Za
latorius ir neišrinktas. Janulis išrinktas 
spulkos pirmininku.

Zalatorius reikalavo savo pinigų. Ir sa
ko, kad p. Evaldas jam nenorėjęs duoti. Ta- 
čiaus p. Evaldas tvirtina, kad mokėjęs tik 
ne po daug, nes daug mokėti negalėjęs. 
Zalatorius mano, kad Evaldas gaudamas po 
$8,000 į metus už sekrętoriavimą Keistučio 
Spulkai, taipgi^sekretoriauja ir spulkai Lie
tuva, tai galįs atsimokėti. Evaldas sako, 
kad turint progą jis galėtų atsimokėti, bet 
tik palengva.

Pagalios Zalatorius nuėjo į teismą ir gavo 
nuosprendį. Tada Evaldas pasidavė bank
rotui.
Matyti, byla bus plati ir įdomi, nes iš

kils naujų faktų ir kombinacijų, į kurias 
bus įvelta visa eilė kitų asmenų.

Nesidžiaugiame p-nų Evaldų nelaime, 
bet faktai parodo, jog tie, kurie kasė mū
sų draugų dienraščiui duobę, gali įpulti 
į ją patys.

Boikotuos Fašistinių Teismų 
Tribunalas

t*

Iš Rio de Janeiro (Brazilijos) ateina 
žinių, skelbiančių, kad to krašto politiniai 
anti-fašistiniai kaliniai, su Prestes prie
šakyj, nusitarė boikotuoti tuos teismiš- 
kus tribunalus, kurie juos teis.

Kaliniai pareiškia, jog minėtieji tribu- 
nalai. yra anti-konstituciniai—Brazilijos 
konstitucija draudžia panašius tribuna
lus steigti ir per juos žmones bausti. '■Mi
nėtuosius teismo organus įsteigė diktato
rius Vargas, besivadinąs prezidentu, sa
vo iniciatyva.

Tūlų politinių kalinių bylos prasidęs 
sekančią savaitę. Jie ten iškels būtent 
tą klausimą, jog ne jie turi būti teisiami, 
bet pats Vargas, kaipo šalies žmonių ne
prietelius, kurį Brazilijos žmonių opinija 
jau senai pasmerkė.

Buvęs ‘Vilnies’ Skundikas 
Bankrutuoja

“Vilnis” praneša, kad p. J. Evaldas, 
žymu^ chicagiškis lietuvis biznierius su 
•žmona “pasidavė bankrūtui Federaliam 
teisme, pas teisėją Wilkerson.” Sakoma:

A. TamkeviČiai $4,592.35.
J. Mazehauskui $1,883.89.

; Januliui $1,790.69.
A. Zalatoriui $1,283.26.
Kitiems mažesnės sumos. Viso kreditorių 

sužymėta apie 19.
Turto Evaldai surašė virš penkių ir pusės 

tūkstančių dolerių vertės. Tai daugiausiai 
namų rakandai, tuščias lotas mažos vertės 
ir šiaip mažos sumelės.

Teisybė, Lietuvių Auditorijoj yra daug 
sudėta, bet ji dabar irgi tokioj padėtyj, kad 
neišsimoka obligacijų.
teas Evaldas yra klerikališkai-fašistiš- 

ko nusistatymo žmogus. Prieš keletą 
metų jis, kaip žinoma, buvo patraukęs 
valdiŠkan teisman “Vilnį” ir jo skundo 
dėka keletas vilniečių tuomet buvo sua-

'.’’r* j v-'x. 1* w •
aeKa Keletas vilniečių tuomet buvo sua
reštuota. Daug nuostolių jo tas žygis 
padarė Chicagos dienraščiui.

Toliau apie tą poną “Vilnies” reporte- 
. ris žymi:

J. Evaldas per daug metų yra Keistučio 
Spulkos sekretorius. A. Zalatorius buvo

Ex-Karaliaus Nervai Suirę

APSAUGA JŪSŲ SENATVĖJE

Keistas Apsirikimas
New Yorko Timeso korespondentas 

Vokietijoj, p. O. D. Tolišius, plačiai rašo 
minėtam laikraštyj apie pasireiškusį Vo
kietijos fašistų šeimoj “nesusipratimą.” 
Girdi, šiemet Vokietijai štokuos 1,000,000 
tonų kviečių ir apie tiek pat rugių, kurie 
prisieis importuoti arba paimti iš sėkli
nių rezervų.

Kaip fašistai tuos javus importuos, 
kad jų aukso rezervas labai menkas, o 
parduoti užsienyj daugiau pramoniiiių 
dalykų, kiek parduoda, nėra prospektų.

Dėlto Goeringas, “keturių metų plano” 
diktatorius, pareiškė, kad bus skaitomas 
išdaviku kiekvienas farmerys, kuris ja
vais maitins kiaules arba kuris laikysis 
pas save javų perviršį.

Pasirodo, kad farmeriams geriau ap
simoka maitinti kiaulės javais, negu juos 
parduoti, nes tokiu būdu jie geriau už
dirba. Valdžia norinti pakelti grūdų 
kainas, bet tuomet turės pakilti duonos 
kainos ir dėlto prasidės žmonėse dar di
desnis bruzdėjimas.

Vadinasi, ir vienaip bloga ir kitaip ne
gera.

Bet kyla klausimas, iš kur atsirado to
ji mintis, būk Vokietijai maisto nereikė
sią importuoti?

Korespondentas žymi, kad 1933 ir 1934 
metais Vokietijoj buvo geras derlius, tad 
juo pasiremdama fašistų valdžia ir darė 
savo apskaičiavimus, kūrė planus. Bet 
1935 ir 1936 metais derlius pasitaikė pra
stesnis, na, tai jis ir apvertė visus Hitle- 
rio-Goeringo planus augštyn kojomis.

Pasaulio anti-fašistinė spauda jau se
nai skelbę, jog Hitlerio ekOnėminiai pla
nai yra budinkas, būdavo j amas iš sniego. 
Jie atrodo gražiai, bet bile dieną saulė 
jiM>s gali sutarpinti. Panašiai ir pildosi.

Svarbu, kad kiekvienas Ame
rikos darbininkas—vyras ar 
moteris—pilietis ar ateivis^1—su
prastų Socialės Apsaugos Įsta
tymo senatvės naudų (benefits) 
skyrių, Social Security Board 
Washingtone šiandien prane
šė, nes Su lapkričio 24-ta diena, 
kiekvienas dirbtuvės, ofiso, 
krautuvės, šapos, kasyklos ir fa
briko darbininkas gavo socialės 
apsaugęs sąskaitos aplikaciją 
(social security account appli
cation), ir darbininkas turėjo 
sugrąžinti šitą aplikaciją su rei
kalingomis informacijomis ne 
Vėliaus gruodžio mėn. 5 d., 
idant valdžia galėtų .pradėti so
cialės apsaugos sąskaitą, kad 
jis galėtų gauti jam prigulin
čias senatvės naudas.

Kaip darbininkas gauna šitas 
aplikacijos blankas ir kaip jis 
privalo jas sugrąžinti valdžiai, 
buvo jau pranešta šitame laik
raštyj. Tuo tarpu, Social Secu
rity Boad duoda sekantį trum
pą paaiškinimą apie tai, kaip 
Įstatymo senatvės naudos sky
rius liečia Amerikos dirbantį 
vyrą ir dirbančią moterį.

Dabar yra įstatymas šitoje 
šalyje, kuris duos 26 milionams 
dirbančių žmonių kiek nors pi
nigų, kuomet jie pasensta ir su
stoja dirbti, šitas įstatymas, ir 
su kitomis naudomis, buvo Kon
greso pravestas pereitą .metą ir 
jis vadinamas “Social Security 
Act.”

Po šituo įstatymu Suv. Vals
tijų valdžia siųs čekius kožną 
mėnesį pasitraukusiem nuo dar
bo darbininkam, vyram ir mote
rim, kuomet jie jau pasiekę 65 
metus ir kurie prisilaiko prie įs
tatymo kelių lengvų reikalavi
mų. šitas įstatymas liečia dar
bininkus, nepaisant ar jie pilie
čiai ar ne piliečiai.

Ką Tas Jums Reiškia
Tas reiškia, kad jeigu dirbi 

kokiame nors fabrike, šapoje, 
kasykloje, dirbtuvėje, krautuvė
je, ofise, arba' beveik bile ko
kios rūšies bižnyje ar industri
joje, tai ateityje gausi pašal
pos. Kuomet sulauksi 65 metus, 
arba daugiaus, ir pasitrauksi 
nuo darbo, gausi valdišką čekį 
kas mėnesį per visą liekamą gy
venimą, jeigu1 kada nors dirbai 
(vieną dieną ar ilgiaus) kiek
viename iŠ bile 5 metų po 1936 
metų, ir jeigu per tą laiką už
dirbai .iš viso $2,000, arba virš.

Turėsi teisę gauti tokius če
kius. Juos gausi, nepaisant, 
kiek turto arba įeigų turėsi. 
Įstatymas juos vadina “Old- 
Age Benefits” po “Social Secu
rity Įstatymu”. Jeigu nori dirb
ti po 65 metų, tai mėnesinius 
čekius nuo valdžios gausi tik, 
kada nutarsi nuo darbo pasi
traukti. ..

čekių Suma
>

Kiek gausi, kuomet sulauksi 
65 m., prigulės nuo to, kiek už
dirbai algose j industriališkame 
arba biznio užsiėmime tarpe 
sausio 1 d., 1Q37 m., ir tavo 
65 m. gimimo dienos. Vyras, ar 
moteris, kuris gauna gerą algą 
ir turi nuolatinį darbą visame 
jo arba jos gyvenime gali gaub

ti net iki $85 į mėnesį per visą 
gyvenimą po 65 metų. Jeigu 
tave įstatymas apima, tai ma
žiausia suma, kuri bus išmokė
ta bus $10 į mėnesį.

Jeigu Dar Jaunas
Sakykime, kad_gali dirbti dar 

per 30 metų. Jeigu paprastai 
uždirbi apie $25 į savaitę, arba 
$1,300 į metus, tavo čekis, kuo
met sulauksi 65 metus, bus $45 
į mėnesį ant viso gyvenimo (po 
tų metų). Jeigu uždirbi $50 į 
savaitę, arba $2,600 į metus, tai 
gausi $63.75 į mėnesį per visą 
gyvenimą po 65 metų.

Jeigu Esi Vidutinio 
Amžiaus

Sakykime, kad jau sulaukei 
55 metų, ir dar turi apie de
šimts metų padirbti iki 65 m. 
Daleiskim, kad uždirbi $15 į sa
vaitę. Kuomet sulauksi 65 me
tus ir sustosi dirbti, tai gausi * 
čekį ant $19 kožną mėnesį per 
visą gyvenimą. Jeigu uždirbi 
$25 į savaitę per 10 metų, gau
si truputį suvirš $23 į mėnesį 
nuo valdžios per visą gyvenimą.

Mirties Atsitikime
Jeigu numirtum prieš gavi

mą mėnesinio čekio, tai tavo 
šeimyna gaus mokestį pinigais 
pasiekiant 31/2 centų del kiek
vieno algose uždirbto dolerio 
po 1936 m. Pav., jeigu numir
tum sulaukęs 64 metus, ir jeigu 
uždirbai $25 į savaitę per 10 
metų prieš tą laiką, tavo šei
myna gauna $445. Kiton pu
sėn, jeigu nedirbai gana ilgai 
gauti reguliarišką mėnesinį če-_ 
kį, kuomet sulauki 65 m., tad 
gausi sumą vienoje krūvoje, ar
ba jeigu numirtum tavo šeimy
na gaus sumą vienoje krūvoje. 
Suma to, irgi, bus bus 3^2 cen
tų del kiekvieno algose uždirb
to dolerio po 1936 m.

Taksai
Tas pats įstatymas, kuris; ap

rūpina šitas : senatvės naudas 
tau ir kitiems darbininkams, 
paskiria nekurtuos naujus tak
sus kurie turi būti užmokėti 
Suv. Vai. Valdžiai, šituos tak
sus kolektuos Suv. Vąl. Iždo 
Departmento Bureau of Inter
nal Revenue, ir klausimai apie 
juos turi būti pasiųsti tam biu
rui. Įstatymas irgi įsteigia “Old 
-Age Reserve Account” Suv. 
Vai. Ižde ir Kongresas autori
zuotas įdėti į šitą rezervo sąs
kaitą kasmet užtektinai pinigų 
aprūpinti mėnesinius mokesčius, 
kuriuos tu ir kiti darbininkai 
gausite, kuomet sulauksite 65 
metų.

Tavo Dalis Taksų
Šito įstatymo reikalaujamus 

taksus tu ir tavo darbdavys už
mokėsite. Per ateinančius tris 
metus mokėsi apie 15 centų į 
savaitę, gal 25 centus į savaitę, 
gal 30 centų į Savaitę, arba 
daugiaus, tas priguli nuo to, 
kiek uždirbi. Kitais žodžiais, 
per sekančius tris metus, su 
sausio 1 d., 1937 m., užmokėsi 
1 centą del uždirbto dolerio ir 
tuo pačiu laiku tavo darbdavys

užmokės 1 centą dėl kiekvieno 
tavo uždirbto dolerio iki $3,000 
į metus. Dvidešimts šeši milio- 
nai darbininkų ir jų darbdaviai 
mokės tuo pačiu laiku.

Po pirmų trijų metų—tai bus 
1940 m., tu mokėsi ir tavo darb
davys mokės IV2 cento už kiek
vieną uždirbtą dolerį, iki $3,000 
į metus. Tai bus trijų metų 
taksai, ir tada su 1943 m., mo
kėsi 2 centus, ir tiek tavo darb
davys, už kiekvieną uždirbtą 
dolerį per kitus tris metus. Po 
tam, tu ir tavo darbdavys, ats
kirai mokėsite pusę cento dau
giau per kitus tris metus, ir ga
lų gale, 1949 m., tai dvylika 
metų nuo dabar, tu ir tavo 
darbdavys mokėsite po 3 centus 
už kiekvieną uždirbtą dolerį, iki 
$3,000 į metus. Tai augščiausia 
suma, kurią kada nors mokėsite.

Tavo Darbdavio Taksų 
Dalis

Valdžia tuos abiejus taksus 
kolektuos nuo tavo darbdavio. 
Tavo dalis bus atmušta nuo ta
vo algos. Valdžia nuo darbdavio 
kolektuos tiek pat, kiek nuo ta
vo algos numušta. •

Tas taip veiks, kad nors ir 
pradėsi dirbti kitam, taip ilgai 
kol tu dirbsi fabrike, šapoje, 
kasykloje, ofise, krautuvėje ar 
kitoje panašioje biznio vietoje. 
(Ūkių darbininkai, naminiai 
darbininkai privatiškuose na
muose, valdiški darbininkai ir 
panašaus darbo darbininkai, ne
papuola po šitais taksais.)
Senatvės Rezervo Sąskaita

Senatvės Rezervo fondas Suv. 
Valstijų Ižde traukia pelną ir 
valdžia gvarantuoja, kad pelnys 
nemažiaus kaip 3 nuošimčius. 
Tas reiškia, kad 3 centai bus 
pridėti prie kiekvieno dolerio į 
fondą kas met.

Gal tavo darbdavys turi se
natvės planą jo darbininkams. 
Jeigu taip, tai valdžios senat
vės naudos planas su tuom ne-

siskirs. Darbdavys gali pritai
kyti jo planą prie valdžios pla
no.

Kiek gausi nuo valdžios pia
no, visuoniet bus daugiaūs, ne
gu užmokėsi taksais, ir papras
tai, daugiaus, negu galėsi gauti 
padedant lygią sumą pinigų kas 
savaitę kitokiu būdu.

Social Security Board.
Red. Pastaba. — šis rašinys 

yra biskį pavėluotas, bet tal
piname jį laikraštin dėl bendrų 
informacijų.

ŠYPSENOS
Romansas

Vaikinas: “Kada tik aš 
tavę pamatau, tai aš neži
nau, kas daros: man tiek 
kraujas užsidega, rodos, 
kad aš visas suvirsiu.”

Mergina: “O kaip aš ta
ve pamatau, tai man taip • 
kraujas atšąla, kad, rodos, 
į ledą pavirsiu.”

Vaikinas: “Ar nebūtų ge
rai, jeigu mes abu susi- 
glaustum, tai tu sušiltum, o 
aš atauščiau?”

Mergina: “Rodos, kad bū
tų dar geriau, jeigu grei
čiau tu išeitum, tai tu at- 
auštum, o aš sušilčiau.”

Geras Paaiškinimas
Vaikas: “Pasakyk, ma

ma, kaip pažinti, kiek senas 
yra vištukas?”

Motina: “Pagal dantų, 
sūnau.”

Vaikas: “Vienok vištukas 
dantų neturi.”

Motina: “Taip, sūnau, 
vištukas dantų neturi, tai 
neturi, bet turi dantis tie, 
kurie jį valgo.”

Robziw.

jus. Jam rimtai pakrikę įvykiai, ^.ustrijos naziai bi-
VIENA, grd. 14. Vievin- nervai. Kai “kas spėja, kad jo, kad ėx-karalius nepasi- 

tis. pas baroną Rotschildą „s kT . ; . ; ’ v ,
buvęs Anglijos karalius Ed- g blogai J0. Prot^ Pavei" sauktų žydą hervų gydyto-
tis pas batoną Rotschildą

liaudies valdžios rekrutai Karolio Mar-Ispanų
kšo barakuose, Madride, mokinasi kaip Valdy
ti mortirą,—apkasuose naudojamą kanuolę.

wardas Šaukiasi 
nervų specialistus

ausų ir 
gydyto-

kęs pasitraukimas nuo 
to ir su tuom surišti

sos- 
kiti

toją. Nes tai, girdi, būfų. 
“perdaug garbės žydams.”

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KASKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

ĮSISENĖJUSI SLOGA

Drauge gydytojau, duodate 
per mūsų dienraštį “Laisvę” 
sveikatos patarimus. Gal ir 
manęs neatstumsite. Iškalno 
tariu ačiū.

Jau keturi mėnesiai prabė
go, kaip man kataras uždarė 
nosų kvėpavimą. Ir dažnai de
šinė šnervė prišašta ir skauda, 
užeina tankiai niežėjimas. Ir 
akys man tankiai ašaroja ir, 
niežti. Norisi kosėti ir net 
užkerta kalbą. Gale gerklės 
irgi gižena, niežti. Tonzilių 
jau neturiu—senai išimti.

ATSAKYMAS

Jums tonziliai jau senai iš
imti, o slogos vis tiek Jus ka
muoja—nosyse, gerklėje, gal 
ir da giliau. O jums, be abejo, 
buvo įkalbėta, kad, kai išimsi 
lauk tonzilius, tai nosyse ir 
gerklėje Visa kas bus, kaip 
sviesteliu tepta: nei šalčių, nei 
slogų. Bet, matot, taip nėra. 
Tonzilių išėmimas kartais yra 
būtinas reikalas, bet dažniau
sia juos išlupa be reikalo: jie 
galima ir taip išgydyt—atatin
kamu geru maistu, turtingu 
vitaminu A ir kitais vitami
nais, ’saulės šviesa, ir dar tū
lais antiseptiškais.

Jums vyra chroniška sloga 
nosyse, gale gerklės, veikiau
sia da ir giliau kvėpavimo dū
doje. \ *

Tai slogai pašalinti labai 
svarbu maistas^ Kad jame bū
tų daug vitamino A ir kitų vi
taminų, mineralų.

Greta paprasto maisto pa
tartina Jums imti ir žuvų ke
penų aliejaus (cod liver oil, 
halibut liver oil, salmon oil ir 
t.t.). Tuo patim aliejum gerki 
būtų tepti ir į nosis, keletą

kartų dienoje.
Gerklę galėtute tepti iodo 

ir glicerinos mišiniu: pusę iodo 
tinktūros ir pusę glicerinos 
bonkutėje. Padažykite medvil
nės gabaliuką, apvyniotą ap
link šakaliuką ar pagaliuką ir 
tepterkite gerklėje, po kartą 
kas diena. Galite kuo ir pa
gargaliuoti, kad ir druskos ir 
sodės skiediniu.

Bet už vis geriau slogoms 
gydyti yra dijatermija ir ul- 
tra-vijoletiniai spinduliai—mo
derninio gydymo fizinės prie
monės.

Dijatermija (diathermy) ga
mina neapsakomai greito vir- 
bėjimo trumpas elektro-mag- 
netines bangas, kurios bom
barduoja, išjudina kiekvieną 
narvelį, teikia jiems gaivumo. 
Nuo to vįrbėjimo įšyla giliai 
visi audiniai, prasiskleidžia 
kraujagyslės ir daugiau per 
jas perbėga gryno kraujo. Tąs 
grynas kraujas atneša su sa
vim statomųjų medžiagų ir 
padeda įdegusiems, slogų ap
imtiems audiniams atsigauti. 
Tuo patim tarpu nudėvėtos 
įdegimo medžiagos greičiau 
prasišalina, išsi vaikščioja,— 
tinimas atslūgsta. Taip dija
termija gydo visą eilę įvairių 
įdegimų, sukepimų, skausmų.

Ultra-vijoletiniai spinduliai, 
gaminami tam tyčia lempų, su
sigeria į odą, į jos riebalinę 
medžiagą ir tenai padaro vita
miną D (saulės'šviesos vitami
ną), o tas vitaminas pagerina 
kalkių apykaitą organizme. 
Kraujas pasidaro lyg “tirš
tesnis”, gaivesnis. Slogos ir ki
ti įdegimai greičiau • pereina, 
ir visas organizmas pasidaro 
miklesnis, gaivesnis, energin
gesnis.

jt i’
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Darbininkė ir Seimininkė Pasaulis Susidomėjo Jos Romansu

1

Kaip Maudyti Kūdikį
E. Vilkaitė, Slaugė, šią Paskaitą Davė per Radio 14 
Gruodžio, Iš Stoties WMB Q, Brooklyne, p. Ginkaus 

Vedamu Laiku.
10 minučių, bet niekad, nors ir 
trumpiausiam laikui, negalima 
palikt jį vieną vandenyje.

E.' Vilkaitė.

Daugelis kūdikių užauga ir be 
tinkamos priežiūros, bet dan
gtis jų miršta. O tie, kurie au
ga, negaudami tinkamos prie
žiūros dar mažyčiai būdami, 
dažnai gauna visokias vaikų li
gas, kurios sutrukdo jų augi
mą ir nusilpnina sveikatą vi
sam gyvenimui.

Pereitą sykį kalbėjau, kaip 
kūdikius valgydinti ir migdyti, 
šiandien pakalbėsiu, kaip juos 
maudyti ir jų drapanukes' plau
ti.

Kaip tik bambukės užrišimas 
nudžiūsta ir nupuola, kas dau
giausia ima dešimt dienų, tada 
galima kūdikį visą maudyti 
maudynėj. Yra dvi parankios 
tam maudynės. Viena, tai plona 
nedidelė baliejukė; antra, ant 
kojų pastatoma guminė (robi- 
nė) voniukė, kuri pritaisyta ant | 
tam tikrų medinių arba geleži- į 
nių kojų, ir galima ją pasis
tatyti į kiekvieną paprastą di-

Vienas sutaisai, jau kitos kelios 
stovi. Taip ir vargsti, kol pa
baigi darbus.

Darbininkai nesutinka. Die
niniai dažnai susipykę su nakti
niais darbininkais. Jie sako, 
kad naktiniai tik “breikius” da-

Jau nuo senai yra planuoja
ma, kačT reikalinga išleisti val
gių gaminimui knygą. Kiek me
tų, kai mūs draugės gaspadinės 
teikia per laikraščius įvairius 
receptus ir patarimus, bet su
rinkti tuos visus naudingus pa
tarimus yra sunku ir nepato
gu, gi apsieiti be jų neįmano
ma. Bendros tokios sutraukos 
pas mus kol kas nėra.

Brooklyn© ALDLD motery 
komiteto ir kp. narės nuspren
dė, kad išleidimas tokios kny- 

1 gos mums yra reikalingas. Gal 
kas pamanys, kad leidimas kny
gos apie valgių gaminimą ne- 

džiąją maudynę, ši maudynuke i ‘u,\.‘3Ūt visuomeniniu reikalu, 
■ yra parankiausia. I1/1 „tlk ?tskira fe-mnimkių uz-

Į duotis, seimininke kaip ir dar- 
Temperatūra vandens turi bininkė, abi yra visuomenės ir i — i • i • _ *būt apie 98 F. laips. šilumos ligi 

šešių mėnesių; 85^ F. šilumos, 
kuomet kūdikis vienų metų am
žiaus. Vanduo" visada turi būt 
bandomas gradusninku (termo
metru). Kuomet tik ranka ar 
alkūne bandysi, tai tankiai bus 
taip, kad vanduo kūdikiui bus 
peršaltas arba peršiltas. Kam
barys, kuriame kūdikį maudysi, 
turi turėt mažiausia 72 arba 75 
ligi 80 laipsnių šilumos. Ge
riausia kūdikį maudyti maudy
nės kambarėlyj (bathroomy), 
kuris galima užšildyti elektri
niu arba gesiniu pečiuku; įjėi- jis 
yra šaltas.

Visus reikalingus dalykus tu
ri susidėt prie maudynės ir pri
rengti vandenį pirmiau, negu 
kūdikį atsineši maudyti, kad 
nereikėtų bėgioti ir duris vars
tyti, kol kūdikį nurengsi, iš
maudys! ir vėl ar vsi. Taip 
darant kūdikis nepagaus šalčio, 
nei vėjas jį užpus.

Pirmiausia reikia kūdikio vei
duką ir akis numazgoti, pas
kiau nosiukę ir ausis išmazgoti, 
taipgi ir plaukučius išplauti 
kiekvieną sykį, kada jį maudai.
Dalykai Reikalingi Maudy

mo Laiku:
1. Turi vartoti švelniausią 

muilą, Castile ar Ivory soap.
2. švarūs abrūsai iš minkš

to audeklo.
3. Du minkšti maži skudurai 

iš lininio arba bovelninio audek
lo: Vienas, kūdikio veidukui ir 
galvukei, kitas, jo visam kūnui. 
Reikia “pauderio” arba zinc 
miltelių, kuriais,išbarstysi šun- 
tančias jo kūno dalis. “Pauderį” 
turi atsargiai vartoti, nes kuo
met kūdikis gauna “pauderio” 
į nosiukes, jis pradeda čiaudėti 
ir gali net į save giliau įtraukti, 
o pauderis vidun įtrauktas gali 
būt nuodingas. Perdaug paude
rio nereikia ant kūdikio kūno 
pilt, nes jis tada džiovina kū
dikio “delikatną” odą.

4. Reikia turėt bonkutę “olive 
oil.” Kuomet kūdikį numazgoji 
ir sausai nušluostai, tai jeigu 
oda tarp kojukių, pažastyse ar
ba po kakliuku rausva, tuomet 
ištepk “olive oil.” Gali šio alie
jaus uždėt ir ant viso .kūnelio 
kai kada, tik ne kiekvieną die
ną. Jeigu oda ant galvukės 
nelabai švari, tai po maudynei 
ištepk ją “olive oil”, ir tegul 
taip per naktį ir dienį pabūna. 
Paskiau išmazgok su muilu; ir 
taip tankiai galima daryt, pakol 
galvukės oda palieka visai šva
ri.

Kūdikis neturi būt ilgiau 
vandenyj laikomas, kaip 7 mi
nutes. O kuomet jis bus apie 9 
mėnesių amžiaus, tada galima 
jam duoti vandenyje pažaist ir

mūs judėjimo narės. Vienos ma
žiau, kitos kiek daugiau ener
gijos tam judėjimui prideda, 
bet jos abi yra mūs bendradar
bės. Išleisdamos tokią knygą,* 

•nemažai laiko ir energijos su
taupysime savo draugėms.

Galutiną tokios knygos išlei
dimo planą paskelbsime kiek 
vėliau, dabar atsišaukiam į mū
sų drauges šeimininkes, kad 
stotų į talką ’ knygos priruoši- 
mui. Mes kviečiam kožną šei
mininkę, kad prisiųstų mums 
savo geriausius, kasdieninio 
maisto gaminimui receptus. 
Mūs proponuojamoj knygoj ne
bus vertimų iš angliškų bei ki
tokių knygų. Visi receptai turi 
būt, praktiški, pritaikyti lietu- 
viškam-amerikoniškam gyveni
mui. Receptuose proponuo ja
mas maitas privalo būt geras 
maistingumo žvilgsniu, neper- 
brangus ir nereikalaujantis 
perdaug laiko pagaminimui.

Apart maisto gaminimo, pro- 
ponuojamoje knygoje bus ir ki
tokių naudingų patarimų, kaip 
tai: apie skalbimą, prosinima, 
kambarių valymą ir daugelį 
įvairiu dalykėlių.

Už suteiktus receptus, mes 
padėsime po receptu autorės 
vardą ir miestą, taip, jog kožna 
kuomi nors prisidėjusi, galės 
jaustis, kad ir ji yra to didelio 
darbo dalininke.

Receptus siųskite sekamu an
trašu :

VIRĖJA
221 So. 4th St., Brooklyn,?N. Y.

PASARGA. Jeigu kuri su
teiksi! tinkamesnį varda, komi
sija paims tai atydon. Komisija 
taipgi pasilieka sau teisę atmes- 

nepraktiškus receptus.ti

LEWISTON, ME
“Laisvės” krisluose d. A. B. 

rašo šventą teisybę, kad dauge
lis draugų turi geras mintis ir 
galėtų parašyti daug sveikų ir 
gerų žinučių, bet viskas dingsta 
jų pačių galvose. Taip, drauge, 
ir aš viena su savo mintimis 
prirašau dideles knygas apie 
dirbtuvės darbininkų vargus, 
bet ta knyga pasilieka pas ma
ne, ir ji dingsta niekam nema
toma ir nežinoma.

Draugas Bimba tuomi ir man 
sukėlė ūpą rašyti ir šiaip taip 
ką pasakyti, tai aš noriu para
šyti apie audinyčios darbus. Aš 
pati ilgus metus dirbau, tai ge
rai patyriau.

Audinyčios darbas sunkus ir 
sunku jį gauti. Algos mažos. 
Darbininkai neturi Unijos ir jo
kios vienybės. Jeigu darbininką

paleidžia iš darbo, kad jis ne-;•pradėjus, kaip pasilenki, tai ir 
galėjo tiek padaryti, kiek bosas bėgi nuo vienų staklių prie kitų, 
nori, tai tūli likusieji darbinin
kai kaltina paleistą darbininką, 
būk jis netikęs, neskubina dirb
ti ir pildyti boso įsakymą. O bo
sas palieka geras.-

Darbininkas, turėdamas nuo 
3 iki 12 staklių, jokiu būdu ne
gali suspėti jas visas pavaryti, i rą. Atsitinka, kad dieninis nak- 
Siūlai taip prasti, rodos, kad tiniui savo “breikius” priskiria 
iš dulkių suverpti, trūksta, nes- ir per tai pasikelia barnis. Die- 
pėji rišt. O bosas užlindęs žiū- niniai darbininkai naktiniam 
ri, kaip tavo staklės’eina. Jeigu nelinki gerai dirbti, ir jeigu bū- 
staklės pastovi keliąs minutes, 
tai jis atbėga pas tave ir šau
kia dirbt. Jam pasakius, kad 
siūlai prasti, trūksta, staklės 
genda, taisytojas negali spėt 
sutaisyt, ba jis turi perdaug, 
bosas, siūlus patampęs, pasako: 
“siūlai tvirti, tik tu tingi. Sku
bink, kitaip eisi namo!” Ir taip 
boso pagadintas darbininkas 
skubina, kiek jam spėkos lei
džia.

Pietum duoda pusę valandos, 
tai nespėji prakaitą apsišluos- 
tyt ir kiek užvalgyt. O dažnai. tęs, kad 
darbininkas pietum pasilieka 
“breikius” (sutrūkimus) taisy
ti ir taip skubina valgyt, kad 
vos perkandęs maistą kemša į 
savo vidurius, kad tik greičiau 
praryt ir jis galėtų 
viską padirbti: ir 
sutaisyti, ir stakles 
kad 'pradėjus dirbti 
geriau pavaryti.

žiūrint į darbininkus, graudu 
pasidaro ir pradedi mislyti, 
kiek ilgai galėsi gyventi neturė
damas laiko nei pavalgyti, nei 
savo nugarą atitiesti. Darbą

per pietus 
“breikius” 
priruošti, 

jas galėtų

Du kart vedus ir du kart per
siskyrus, Mrs. Wally Simpson 
pasirinko trečiuoju Edwarda 
8-tąjį ir atrado karalių jos lau
kiant. Šis jos paveikslas yra 
vienu iš vėliausių.

Anglijos demagogai aiškina, 
būk tai del jos divorsų ji ne
tinkama būti karaliene ir būk 
išimtinai del romanso su ja ki
lęs nesusipratimas ir karalius 
turėjęs atsisakyti: nuo sosto. Ta
čiau Anglijos “Daily Worker”

tų jų valia, tai jie pusę staklių 
neštųsi namo, kad tik naktiniai 
negalėtų dirbti.

Tokiai padėčiai esant ir bo
sam gerai darbininkus išnaudot. 
Bosai supranta, kad darbinin
kai neturėdami sutarimo nieko 
bosam negali padaryti, tai bo
sai ir daro su darbininkais, kaip 
jie nori. Mums reikia unijos ir 
stiprių, gerų vadų', tai gal ir pas 
darbininkus pasidarytų vienybė. 
Bet vadų mažai. Vienas, kitas 
pamėgina organizuot, bet pama- 

sunku ir nuleidžia
rankas.

Sena Bobutė.

SO. BOSTON, MASS.
/

ALDLD 2-ros kuopos mote
rų metinis susirinkimas įvyks 
šiandien, 16 gruodžio, 7:30 
vakaro, 376 Broadway. Turė
sim valdybos rinkimą ir daug 
kitų svarbių dalykų. Turėsim 
ir pamarginimų. Visos narės 
dalyvaukit ir atsiveskite naujų 
narių.

Organizatorė H. T.

savo pranešime sako:
Karaliaus Edwardo 8-to atsi

sakymas nuo sosto parodo pa- 
vykimą ministerių pirmininko 
Stanley Baldwin© manevro pa
keist netinkamą karališką fi
gūrą lankstesniu įrankiu.”

Taigi, romansas buvo ne prie- 
žasčia, o priemone esantiem 
valdžioje atsikratyt mažiau pa
geidaujamo karaliaus, jį pakeist 
kitu.

Į Edwardo atsisakymą nuo

sosto štai kaip atsiliepė Angli
jos visuomenės grupės:

Fašistai reiškė Edwardui 
simpatijas, kad masių senti
mentu pasinaudojant galėtų jį 
panaudot gelbėjimui monarchi
jos nepaprastai padėčiai ištikus.

Darbo Partijos viršūnės pri
ėmė už gryną pinigą Baldwino 
šūkavimą apie demokratiją ir 
nuėjo jam talkon pastatyti nau
ją karalių, neklausė Kom. Par
tijos patarimo sudaryt 
be karaliaus.

Komunistų Partija 
reikalą nepriklausomos
droš darbo žmonių kovos prieš 
abu: karalių ir Baldwiną, nes 
nei vienas nei kitas neatstovau
ja masių reikalų. K. P-ja šaukė 
kovon už tikruosius masių rei
kalavimus, už demokratiją ir 
taiką. Komunistų siūlymas ra
do pritarimo tarp Darbo Parti
jos eilinių narių ir jos atstovų 
šalies parlamente, bet jis nera-?>į 
do atbalsio jos’ viršininkuose, 
tad ir nebuvo vykdomas.

valdžią

nurodė 
ir ben-
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BONAI IR PRIEDAI DAR
BININKAM

LYNN, Mass. — General 
Electric Kompanija žada 
prieš kalėdas padalint $310,- 
000 bonų tarp 5,400 savo 
darbininkų. k

Lowell, Mass., Merrimack 
bovelnos audinių kompanija 
ketina pridėt kiek algų pen
kiolikai šimtų savo darbi
ninkų.

Kai kurios kitos kompa
nijos taipgi žada bonus bei 
algų priedus darbininkams. 
Bet vis tai menki trupiniai, 
lyginant su smarkiai paki
lusiais fabrikantų pelnais.

JSP*

Vaikai Prie Sovietų ir Vaikai Prie Fašizmo
Man metėsi į akis paveikslas, 

kur dailia tvorele apsuptas šva
rutėlis pagrindas ir jame žai
džia, vartosi keturi kūdikiai: 
sveikutėliai, gražūs, drūti, tar
si koki sunkiasvoriai ristikėliai 
treiniruojasi. Už tvorelės stovi 
dabotoja. Jai nėra reikalo ženg
ti jų žaislavietėn, neš ten visa 
tvarkoj, mažutėliams negręsia 
joks pavojus. Atėjus laikui val
gydinti, ji atidarys vartelius, o 
sveiko apetito vedami vaikučiai 
atras pro vartelius kelią į jos 
glėbį ir prie valgio.

Toliau, už tvorelės, toli, vos

užmatai, visas plotas matosi 
pilnas lovelių ir kitų tokių pa
grindų. Skirtinguose narveliuo- 
se-užtvaruose užima vietas skir
tingo amžiaus vaikučiai. Ir 
ąbelnai higienos ir patogumo 
atžvilgiu juk negalima visus su
brukti į viena ąr.du narveliu. 
Jiem duodama įvalias vietos, 
kad laisvai galėtų, žaisti, kad 
erdvės bei oro būtų gana. Nie- i mokyklos, sulyg pasirinkimo ir 
kas del jų nęperbrangu. Tie lai
mingi mažutėliai piliečiai, tai 
Sovietų vaikai.

Nejučiomis pamąsčiau: bepi
gu ten būti motina. Tavo kūdi-

kį prižiūri to darbo mylėtojos | kimštos klasės, o paaugus—ne- 
specialistės, o tu su šimtais, | darbas, skurdas ir, daugeliui, 
tūkstančiais kitų tokių pat mo- blogdarių likimas.
tinų be rūpesčio dirbi dirbtu
vėj, mokiniės, augi kultūroj ir 
politikoj, kaip ir visi kiti darbš
tūs šalies piliečiai. Ir nerūpi tau 
vaikų ateitis, nes tu tikra, kad 
juos laukia lygiai rūpestingai 
vedamos geriausios pasaulyje

O Ten...

nori kančiomis prispirti didvy- * 
rišką Madridą pasiduoti fašistų 
vergi j on.

Bet ar jūs sutiktumėt nusi
lenkti, tarnauti tam, kas išardė 
jūsų ramius namus, išžudė ne
kaltus ^kūdikius? Ir abelnai kas 
norėtų gyventi greta judošiaus, 
kuris atvedė maurų ir kitų gen
čių išgamas žudyti savo gimi
nę, savo tautą, kad ją paver-

talento, darbai, profesijos ir vi
sa, ką šalis gali duoti bile ku
riam savo piliečiui. Ne taš, kas 
pas mus, kur vaikam gręsia ba
das, nesveiki kambariai, pri-

ISPANŲ KŪDIKIAI, KURIUOS HITLERIS NUŽUDĖ MADRIDE

Tik didžiausias reikalas pranešt pasauliui apie tarptautinio fašizmo žiaurumą 
ir begailestingumą pateisina spausdinimą šių paveikslų. Jie parodo kelias iš dauge
lio aukų, žuvusių 6 lapkričio, kuomet fašistų orlaiviai, skraidydami žemai virš 
Madrido pilnoj dienos šviesoj, tiksliai mėtė bombas į aikštę, kur žaidė būriai vai
kučių. Čion matosi ir viena netrukusi bomba, kuri turi fašistų šalies žymę ir yra 
padaryta 1936 m. Catalonijos valdžia pasiuntė šiuos paveikslus į visą pasaulį, kad 
pasaulio “taikos ir demokratijos mylėtojai galėtų išnešt nuosprendį.”

Štai mano akys pasiekė ir ki- 
lą jį pamačius. Ten taipogi 
vaikai, kitų tokių pat motinų gus? Nedasileidžia prie to ir 
siela, brangenybė, gyvenimo sie
kis. Tai kodėl šiurpu juos pa
mačius? šiurpu dėlto, kad tie 
gražutėliai vaikai sukoneveikti. 
Vieno akutės užmerktos ir jos 
niekad, niekad daugiau nesišyp- 
sos širdies skausmų veriamai 
motinai. Kito skaisčių akelių 
vietoje tik kraujuotos duobės. 
Trečiam veidelis. visai sužalo
tas. Ir taip ketvirtas, penktas, 
šeštas.... Jie visi nužudyti. 
Ten toliau matosi šimtai 
tokių kūnelių. Nuostabu, 
su!

Ir čion ne audros būta, 
žemės drebėjimo ar kokia
nesuvaldoma gamtos pajėga tą 
niekados neatleistiną žalą -pa
darė. Čion Hitlerio ir tarptauti
nio fašizmo barbarizmas tiks
liai, draskančiomis bombomis 
kančias; ir mirtį iš dausų pasė
jo.

Ir nepaliovė jis tą žvėris įžei
džiantį plėšrumą. Fašizmas ir 
dabar tebemėto bombas ant 
mokyklų ir ligonbučių, ant vai
kų žaislaviečių ir ant namų, ku
rie dar iki šiol išbuvo nesude
ginti, nesunaikinti, kuriuose 
kimštinai pilna kūdikių. Jie

kitų 
bai-

negi 
kita

Ispanų liaudis.
Ir nėra aukos, kuri ispanams 

būtų perbrangi atmušimui bar
bariškų fašistų gaujų. Jiems 
gelbsti jų didvyriškoj kovoj vi
sos tautos. Lietuviai ir gi gel
bėjo iki šiol; mes įsitikinę, kad 
jie neapleis tą kilnų ispanų 
liaudies rėmimo darbą iki toji 
liaudis pergalės priešą. Gelbės 
ne tik iš prie jautos ispanams, 
bet gelbės dar ir dėlto, kad su
mušimas fašizmo Ispanijoj reiš
kia apsaugą savo šalies, savo 
namų ir savo meilių kūdikių 
nuo šių dienų Madrido kūdikių 
likimo.

Girdėjau aš daug kilnių obal- 
sių, mačiau daug jaudinančių 
vaizdų, šaukiančių kovon prieš 
neteisybę, išnaudojimą, pries
paudą ir barbarizmą. Tačiau 
niekad nemačiau tokio vaizdo, 
kokiu yra šiųjų mažutėlių žu- 
dynė. Jų nublankusieji veideliai 
iššaukia sielose tokias audras, 
kurių suvienyta pajėga nepaliks 
akmens ant akmenio 
nušluotas nuo žemės 
žiaurusis fašizmas.

iki nebus 
kamuolio

Alisa.
JIE PUIKIAI APRŪPINA SAVO MAŽYČIUS

Sovietų kūdikiai žaidžia Ural-VagonstToi fabriko auklė- 
tuvėj, milžiniškoj vagonų dirbimo įstaigoj Sverdi o vsko 
srityje. Sovietų Sąjunga yra pasauliniai pagarsėjus savo 
stebėtinu tinklu agentūrų ir tarnyba savo kūdikių ir 

motinų gerovei.
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Kovokit del Savo Padė
ties Pagerinimo

V pavyzdinga. Ar liks kiek uždar
bio nuo vakarienės, 
žinoti.

neteko su- PinSBURGHO IR APiFJ JNKĖS ŽINIOS

|L. K. P. Centro Komiteto 
atsišaukimas)

Kainos pakilo maisto pro
duktams, kapitalistai dar 
aukščiau pakėlė kainas pra
monės prekėms. Darbininkų 
algos pasiliko tos pačios 
pusbadžios. Kapitalistų pel
nas, ypač įvairių monopo
listinių sąjungų pelnas, del 
to dar labiau padidėja, o 
darbininko šeima šiandien 
del brangenybės augimo pa
juto dar didesnį skurdą. Pa
blogėjo padėtis dargi tų 
darbininkų, kurie savo ko
va anksčiau privertė fašis
tus ir įmonininkus įvesti 
darbo užmokesnio minimu
mą, o ką jau bekalbėti apie į 
kitus darbininkus! Tuo tar
pu artinasi žiema, tas dar 
didesnių vargų šaltinis.

Darbininkai ir __

Vienas iš 
apie virš 

minėfą parengimą, apart kitko, 
paragina vietos socialistus prie 
kovinimosi, kad per tai suteikt 
pavyzdį jaunimui ir įtraukt jį 
į kultūrinį veikimą. Paragini
mas yra vietoj, bet ar tokis ju
dėjimas įvyks, ar ne, tai tiktai 
klausimas. Man regis, turint 
jaunuolių ir norint, kad jie tu
rėtų rimtesnį užsiėmimą, rei
kėtų pristatyt prie jau gyvuo
jančio pažangaus L. L. R. Cho
ro. Tai pirmutinė ir gera proga 
jaunuoliam pasirodyti ant lie
tuviškos respublikos scenos ir 
tai ne tiktai Vienas iš Tėvų, bet 
abelnai visi tėvai 
apie

“Keleivio” Nr. 50 
Tėvų, aprašydamas

ir motinos 
tai rimtai • pasvarstykite. 

Tėvas be Vaikų.

San Francisco, Califfc

Gruod. 7 d. buvo 39-ta die-
Darbininkai ir darbiniu- na> kaip streikuoja laivakro- 

kės! Komunistų partija šau- viai ir jūreiviai. Dabar derybos 
kia jus į kovą del savo pade- eina tarPe Masters, Mates and 
ties pagerinimo. Ne mažiau pilots» taipgi su American Ra-

suda- 
vyrai 
kaip 
bile

Ir tuomi ban- 
užbaigt. O jei 
tai kreipiama 

į ypatiškumUs,

Iš APLA 7-tos Kuopos 
Gyveninio

Pittsburgfie, taip vadinamoj 
Sbho daly j, gyvuoja APLA 
7-ta kp. ši kp. nariais ir nėra 
tokia skaitlinga, kaip kad ga
lėtų būt' šitoj kolonijoj, nes 
čia kitos draugijos gyvuoja 
gana dideliu skaičium narių, 
mūsų APLA kp. jų nepaveja. 
Tai visgi tam yra priežastis, 
kuri gal būt pati savaimi iš
siaiškins ir mums norint ar ne
norint turės būt taisytina. Bet 
šiuo tarpu atrodo didžiausiu 
trūkumu šiai kp., tai moterų- 
narių, nes jos didžiumą 
ro vyrai. O kaip žinom, 
nėra toki moderniški, 
moterys, todėl iškilus
klausimui, ar tai organizaci- 
niui ar visuomeniniui, tuojaus 
ir atsakoma, kad tai taip ir 
taip buvę, 20 ar 30 metų at
gal ir buvę gerai, tai ir dabar 
turi būt gerai, 
doma klausimą 
kas ir daroma, 
daugiau atydos
negu į patį reikalą. Už pavyz
dį paimkim buvusiai! A. L. 
Kongresan pasiuntimo delega
to klausimą. Nebuvo žiūrima, 
kad atstovu išrinkt narį, kuris 
dalyvaus kongrese, bet buvo 
žiūrima, kad savo ypatiškus 
užsispyrimus pravedus. Ir ko
kia nauda iš to išėjo, kad lai
kui atėjus išrinkti delegatai 
nei vienas negalėjo kongrese 
dalyvauti. • 

X *
Antras klausimas, kuris pra

eitam susirinkime padarė ne
mažai ir nereikalingo nemalo
numo, tai tas, kad narys, ne
dalyvavęs susirinkime, kuo
met . buvo toks klausimas nu
tarta, antram ar trečiam su
sirinkime bando apie tai argu- 
mentuot—d i d žiausį triukšmą 
sukėlė tie, kurie nebuvo susi
rinkime, kuomet tarimas buvo 
padarytas. O tas tarimas 'štai 
koks: atsišaukus Pittsburgh© 
ir apylinkės draugijų sekreto
riui į draugijas prisiimt dele
gatus į 15 lapkričio sūvažiavi- 

23-čia diena streikuoja, čia ma» APLA 7-ta kp. šį klausi- 
eina didelė kova tarpe darbo mi-1 Pilnai įvertino ir išrinko 

Kompanija turi i delegatą nutarė pasiųst pa- 
. . . ! avnilrinimti an £9 nnkn ir na-

dio Telegrapnists Association. 
Pacific prieplaukose yra 229 
laivai, 40,000 darbininkų strei
kuoja. Sandėlių darbininkai 
streikuoja 38-ta diena. <4š 28 
sandėlių, streikuoja 850 darbi
ninkų. Maišų industrijos 550' 
darbininkų streikuoja. Bethle
hem Shipyards darbininkai 
streikuoja 29 diena. Iš 14 sky.- 
rių, streikuoja 2,500 darbinin- 

_____ _ kų. Akinių šlipuotojai strei- 
Savo (Jalinais kuoja 33-čia diena. Cigarų 

išdirbimo darbininkai streikuo-

6 litų į dieną Kaune, ne ma
žiau 5 litų provincijoj—štai 
koks turi būti darbininkų 
reikalavimas. Bedarbiai 
taipgi turi reikalauti padi
dinti pašalpas. Aptarkit sa
vo padėtį, statykit jūsų pri
imtus reikalavimus ir orga
nizuokit streikus.

Draugai ir draugės! Be 
kovos fašistai nieko nedavei 
ir neduos, 
streikais ir ypač Kauno vi-, 
suotino streiko dėka darbi-|Ja Upholsteriai Kroe- j
ninkai šiek tiek pagerino i 
savo padėtį. Bet sujungto
mis jėgomis fašistai ir ka
pitalistai vėl blogina darbi
ninkų padėtį. Ne fašistų ir 
išnaudotojų tarnams darbo 
rūmams pasitikėdami, o tik 
kovodami darbininkai pa
gerins savo padėtįzBet mes 
daugiau laimėsime, jei sto
sim į kovą vieningai ir or
ganizuotai. Socialdemokra
tai, komunistai, sionistai- 
socialistai, krikščioniškų są
jungų nariai, nepartiniai 
darbininkai—visi turi įsi
traukti į bendrą kovą už sa
vo reikalus. Neprisileiskite 
j savo tarpą kontr-revoliuci- 
nių trockistų, kuriems rūpi 
ardyt bendrą darbininkų 
frontą ir tarnaut fašizmui. 
Kad kova būtų pasekmin- 
gesnė, kurkit įmonių komi
tetus bendro fronto pama
tais. Kurkit nelegales prof
sąjungas, apimkit jomis vi
sų pakraipų darbininkus, 
savo kova rūpinkitės jas le
galizuoti ! Kurkit streikų 
kasas!

hler Mnfg. Kompanijos darbi
ninkai 47-ta diena streikuoja.

U.S.L. Battery Company, 
Oakland, išstreikavo 70 dienų; 
110 darbininkų streikuoja. L. 
A. Young Spring and Wire 
Co., Oakland, 33-čia diena 
streikuoja 365 darbininkai.

Pacific Rubber & Tire Mfg. 
Co., Oakland, streikuoja 154 
darbininkai.

Stockton Celery darbininkai 
23-čia diena streikuoja. <—

, if kapitalo.
penkis šimtus samdytos ir re- 

. guliarinės policijos, apgink
luotos šautuvais, gazo bombo
mis ir visais moderniškais 
streiko laužymui pabūklais. 
Tos apylinkės vigilantai ir yra 
gatavai prisifuošę pulti strei- 
kierius. Bet nežiūrint to, strei
kieriai laikosi gerai, ypatingai 
pikieto linijoj.

Textile streiką vadovauja 
draugė Karosienė. Ji savo va
dovybe surengė demonstraci
jas prie dirbtuvių ir priėmė 
protesto rezoliuciją prieš Svei
katos Departmentą už sunaiki
nimą jų pikieto šekio. Tą še- 
kį streikieriai pasistatė sau 

Vieninga ir organizuota del pasislėpimo .nuo vėjo, pūgų

sveikinimą su $2 auka, ir pa
kėlė sumanymą kviest visas 
Soho draugijas, kad visos ben
drai 15 lapkričio suvažiavimo 
dienoj, pagerbimui visų dele
gatų ir kongreso pastovaus ko
miteto atstovo Dr. A. Montvy- 
do, surengtų bąnkietą. Dabar 
tuo viskuo reikėtų tik pasi
didžiuot, nes viskas pavyko 
kuo puikiausiai (apie tai jau 
buvo spaudoje). Bet mūsų na
riai, kurie neviską įvertina, 
pradėjo triukšmą kelt, kad 
kam aukota suvažiavimui $2, 
kuomet jie tokio tarimo neži
no, nei negirdėjo (nes jie ne
dalyvavo susirinkime, kuomet 
tarimas padarytas), ir dar

kova, draugai darbininkai 
ir darbininkės, mes pagerin
kime savo ir savo šeimų pa
dėtį !

Lietuvos Komti- 
nistų Partijos 
Centro Komitetas.

bandė apkaltint buvusio su
važiavimo delegatą, būk per 
jos užsispyrimą $2 suvažiavi
mui aukota. Tai labai apgai
lėtina, kad draugai taip siau
rai į dalykus žiūrit.

Girdėjosi išmetinėjimų, kad 
niekas nežino ir kad niekur 
nebuvo paskelbta ta aitka. 
Tat aš, kaipo buvusi kuopos 
delegatė ir suvažiavimo sek
retore, norių pastebėt, kad 
smulkmeniškai visa suvažiavi
mo eiga ir tarimai bus pri
duoti sekančiam Pittsburgh© ir 
Apylinkės draugijų suvažiavi
mui. Bet jei kas kokių infor
macijų nori, tai aš visuomet 
sutinku paaiškint, nors kuo
pos raportą jau išdaviau ir 
“Laisvėje” už gruodžio 2 die
ną Darbininkių ir šeimininkių 
skyriuje tilpo mano rašinyš 
apie suvažiavimą, kuriame 
minima ir aukos. Tačiau dė
lei išvengimo nereikalingų ir 
beverčių ginčų bei nesusiprati
mų, čia aiškiai paminėsiu au
kavusių draugijų vardus ir 
aukų sumą. APLA 1-mas aps
kritys aukojo $2; auką skyrė 
Ispanijos kovotojams; SLA 
40-ta k p.—$2 ir APLA 7-ta 
kp. $2. Aukos skiriamos suva
žiavimui. Manau, kad dabar 
visiems bus aišku ir dėlei to 
visi nesusipratimai užsibaigs.

Grįžkim prie' APLA 7-tos 
kuopos ir moterų. Atrodo, kad 
dalykai jau pradeda taisytis, 
nes priežodis sako, kad nėra 
to blogo, kad neatneštų gero. 
Tai taip ir pas mus. Pasigin
čijus - padiskusavus, eita prie 
rimtų dalykų — prie nomina
cijų į centro valdybą ir kuo- Frakcijos rengimo komitetui 
pos valdybos rinkimų 1937 m. Į už tokias puošnias vaišes ir 
kuopos valdybą išrinkta gerilabelną Jūsų prielankų atsine- 
ir rimti veikėjai," į kurių skai- Šimą linkui L.L.T. vaidintojų, 
čių įeina ir moteris, būtent 
drg. E. K. Sliekienė išrinkta 
į užrašų raštininkės vietą. Tai ir svetingas pasielgimas buvu- 
gabi ir energinga veikėja. Ga-!sių komitete arba šiaip gelbė-

$6.00
6.00
6.00
5.92
3.52

pirmininkas d. J. Mažeika tam 
pritarė ir paprašė draugų, ku
rie išgali, kad aukotų dienos 
uždarbį tam tikslui. Draugai 
aukojo sekančiai po dienos 
uždarbį: 
j. Miliauskas . 
J.’ Purtikas . . 
M. Paulauskas 

(

J. Mažeika . . 
Alex Sherbin
Ig. Kazlauskas pusę dien. 3.00 
Ed. Rakita ..................... 2.50
J. K ved eras ..................  2.25
A. Yankauskas . ............. 1.00
Alex Pašakarnis ............ 1.00
Andrius Valeika............ 1.00
A. Vileniškis........................25
J. Balčius.............................25

Per A. Sherbiną aukojo se
kanti draugai': 
John Dzierski . 
Frank Imbraz . 
Pete P. Barry . 
S. Z. Uįman . . 
Robert Wittmen 
Max Witkowski 
A. P. Evans . . . 
Fran? Chaiko . 
St. Witkowski .

bėjo. mūsų scenos tvarkytojui 1 
Povilui Vainauskui rūpintis 
ir suruošti viską tinkamai ant 
scenos.

Taipgi primintiha dar ir pa
čios publikos ramus ir inteli
gentiškas užsilaikymas, nuo ko 
daug priklauso ir pats vaidini
mas. Ir podraug atsiprašoma, 
jog programo išpildyme įvyko 
pakeitimas, ir už garsintų dai- 
ninkių neatvažiavimą. Mes 
užtat labai apgailestaujame.

Žodžiu sakant, waterburie- 
čių toks draugiškas pasielgi-

i mas pasiliks pas L.L.T. narius 
ilgam nepamiršimui.

Liet. Liaudies Teatro Sekr., 
P. Baranauskas.

DR. I. CO14N
Specialistas ant Operacijų ii 

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: EVer green 7-0072

2.00 
1.00 
1,00 

.50 

.50

.56 

.25 

.25 

.25

Madrid, grd. 14.—Pasitvir
tina žinią, kad svetimos ša
lies (Vokietijos ar Italijos) 
submarinas nuskandino Is
panijos respublikos subma- 
riną C-3 su 39 jūrininkais. 
Kiti trys išsigelbėjo.

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.

iI

Viso ........................... $45.00
Varde Ispanijos kovotojų už 

laisvę, visiems aukotojams ta
riu širdingą ačiū.

Karvelių Tėvas.

VIEŠA PADĖKA NUO LIETU 
VIŲ LIAUDIES TEATRO 

WATERBURIECIAMS
Lietuvių Liaudies Teatro vai

dintojai, kurie pereitą sekma
dienį, 13 d. gruod., vaidinome 
veikalą “Partizanai” Waterbu- 
ryje, pareiškiame nuoširdžią 
padėką Lietuvių Komunistų

pagal- 
sakot

už tokias puošnias vaišes ir

Ypatingai pas mus visus pa
siliko ilgai atminčiai malonus

jusiu to vakaro parengime, ku
riais buvo: J. Žemaitis, Žemai
tienė, P; Bokas; jaunuolės— 
Julia Victor, *Kokanskaitės ir 
kt.

Taipgi ačiuojame tenykš
čiams draugams, kurie pagel-

Lewis Tauchės
499 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

R

Smarkus ištrynimas — 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkartes.

r

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborins (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius 
Išbalžamuoja ir laido ją numiru- 
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas
yeselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avėnue 

Brooklyn, N. Y.
FOTOGRAFAS

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lųs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

v.

Tel. St*rg 2-0788 NOTARY
Night TeL Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
BALZAMŪOTOJAS

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.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po Šermenų pietij. 
Teikiam nemokamai valiausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. L, N. f.

VYRU IR MOTERŲ LIGOS 
GYDOMOS NAUJOVIŠKAIS

BŪDAIS
Kraujo ir Odos Ligos, Nervų Sui

rimai, Slogos ir Chroniški Skaudu
liai, Nervų ir Abelnas Nusilpimas, 

i Skilvio ir Žarnų Sugedimai, Hemor
rhoidal ar kiti Mėšlažarnes bei Lau
kan Ėjimo Nesveikumai, kaipo skau
smo ir nesmagumų priežastys, Strė
nų Gėlimas, Sciatica, Neuralgia, Ner
vų įdegimas ir Chroniški Reumatiški 
keblumai, Nosies, Gerklės, Plaučių, 
Plaučinių Dūdų, Inkstų Netvarkumai 
ir kito? ligos Vyrų ir Moterų yra sė
kmingai gydomos su patenkinančiomis 
ir greitomis pasėkomis; o jeigu turite 
kokią ligą, kurios jūs nesuprantate, 
pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 

* ir jūsų nesveikumas bus jums išaiš
kintas. Kraujo Tyrimai, šlapimo 
Analyze, X-spinduliai Serumų Įleidi
mai ir Ciepijimai. Sąlygos yra priei
namos. Pasitarimai veltui.

and
CARPENTERS

Taisom ir maliavojam na
mus iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street

Brooklyn, N. Y. 
ir

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

lime tikėtis geros tvarkos 
kuopoje. Bet ar mes išsirinkę 
valdybą galim viską palikt jai, 
o patys ramiai sau nuošaliai 
pasilikt? Juk dabar vajaus 
laikas, o pas muš moterų ma
žiau, negu ant vienos rankos 
pirštų ir iš tų pačių kita yra 
nebuvus susirinkime nuo prisi
rašymo., Tai apie šį klausimą 
turėtumėm visi rimtai 
vot. Pirmiausiai, ką
draugai APLA 7-tos kuopos 
nariai? Juk didžiuma 
esat vedę, turit dailias mote
ris, jaunas dukteris, marčias ir1 
tt. Nejaugi jūs dar tikit, kad 
moters vieta tik prie pečiaus.' 
Nesiduokit, lietuviai darbinin
kai, save išnaudot inšiurins 
kompanijoms arba nedarbinin
kiškoms organizacijoms. Stokit 
visi į APLA 7-tą kuopą. Kuo
pa laiko susirinkimus pirmą 
nedėldienį mėnesio, kaip 7 v J 
v., L. M. D. name, 142 Orr 
St. Pasižiūrėkim į SLA 40-tą 
kuopą, kuri gyvuoja šitoji pa
čioj kolonijoj. Turi pusantro 
šimto narių, kurių tarpe mote-, 
rų, jei ne daugiau kaip vyrų, 
tai tiek jau tikrai. Tai kame 
priežastis APLA 7-tai kuopai, 
kad ji negalėtų pavyt narių 
skaičiumi kitas draugijas, čia 
gyvuojančias, o ypatingai pa
didint moterų skaičių ? Tik 
padėkim į šalį niekniekius, o 
žiūrėkim į rimtus-naudingus 
darbus, nes tik rimtais ir nau-' 
dingais žygiais galime pasi
didžiuot.

APLA 7-tos Kp. Narė.

iš jūsų

ir lietaus, bet Sveikatos De- 
partmentas atrado būk šekis 
nėra užtektinai sanitariškas, 
todėl sugriovė ir atėmė pasto
gę iš pikietuotojų. Protesto re
zoliucijoj prieš Sveikatos De- 
partmentą streikieriai sako: 
Mes tikri esame, kad čia yra 
šimtais budinkų San Francisco 
mieste, kurie tikrenybėje yra 
publikos šašai ir reikalauja 
jūsų atydos daug daugiau, ne
gu mūsų mažas šekutis.

Pacific.

Generolas V. Chripiri, ka
ro orlaivyno komandie- 
riaus pagelbininkas, Aš
tuntam Sovietų Kongrese 
pranešė, kad į trumpą 
laiką SSSR turės 7,000 or
laivių ir 100,000 lakūnų 
apgynimui rubežių.

DARBININKŲ KALENDORIUS
1937 METAMS.

Leidžia “Vilnis” 3116 S. Halsted St., Chicago, III.

Norwood, Mass

Tad prašome visas kuopas ALDLD, LDS, APLA ir pavienius 
platintojus tuojaus užsisakyti Darbininkų Kalendorių.

FLATBUSH OFISAS 
, 2220 Avenue j 

Kampas E. Žlrd St.

Darbininkų Kalendorių prasidėsime siuntinėti su 12 
dieųa gruodžio. Užsitraukė darbas dėlto, kad šiais 
metais išeina daug didesni^ negu pirmiau buvo.OFISO VALANDOS 

nuo 1—S diena ir nuo T—8 vakaro
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vat ii ryto

“Laisvei” didelį vežimą 
MEDAUS.

MEDAUS

DR. L. ZINS
Virš 25 Metų Praktikos

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

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

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. 

Telefonas Evergreen 7-1312

medus
Ir vėl bitininkas Končius atve
žė

Prakalbos, Koncertas, 
Vakariene

Gruodžio 6 d. čia įvyko Liet. 
Svetainėj bendro draugijų ko
miteto parengimas. Kalbėjo 
apie Ispanijos kovas ir apie 
lietuvišką fašizmą “Keleivio” 
red. St. Michelsonas. Sudaiifavo 
keletą liaudies dainelių vietos 
L. L. R. Choras. Nors ne visi 
choristai pribuvo, bet sudaina
vo vykusiai, Yermolavičiūtės 
vadovystėje. Daugiaus koncer
tui žadėtų dalykėlių kažin ko
dėl nebuvo. Publikos buvo vidu
tiniškai. Ispanijos .kovotojam 
suaukota 20 dol. su kaupu.

Kaip koncerte, taip ir vaka
rienėj publikos nuotaika buvo

APLA 2-ros kuopos laikyta
me susirinkime gruodžio 6 d., 
tarpe kitų klausimų, buvo pa
keltas klausimas ir apie Ispa
nijos* kovotojus už laisvę. Ka
dangi nuo atidarymo savo na
mo (kuris buvo lapkričio 22 
d.), pasiliko iškabos su įvai
riais užrašais, tarpe kurių bu
vo: “Dienos uždarbis Ispani
jos Kovotojams,” tai di J. Mi
liauskas paagitavo, kad rei
kia tą obalsį vykint gyveni
mai!, ir nuo savęs pasižadėjo 
duoti dienos uždarbį. Kdopos

“Niiiudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 
čius. Kreipkitės tuoj auš į 

“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS
■ t •

Ne tada laikas valgyti medų, 
kada jau apsergate šalčiu. 

Valgykite medų, kad 
, nesirgtumėte.

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

Tai metraščio knyga, kurioje telpa svarbieji darbinin
kų judėjimo ir abelni istoriniai įvykiai; daug svarbių 
statistikų ir straipsnių ekonomikos ir politkos klausi
mais, bei lengvų pasiskaitymų iš beletristikos ir poezi
jos srities. Prie to, telpa daugiau kaip 40 paveikslų iš 
Lietuvos gyvenimo, Ispanijos kovų, stambių Amerikos 
darbininkų judėjimo vadų ir tt. Tai bus turtingiausias 

už visus pirmiau išleistus darbininkų kalendorius.
Jis bus 160 puslapių. Tai pusėtina knyga

Darbininkų Kalendoriaus kaina 25 centai kopija.
Užsisakiusiems kalendorių platinti, duodame 25 nuoš. nuolaidos.

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

Vilnis, 3116 S. Halsted St, Chicago, HL
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¥ ALDLD REIKALAI

A

ktika parodo, kad moterys 
darbininkės gali ir privalo da
lyvauti bendrame judėjime, 
bendrame organizavime darbo 
liaudies fronto.

Todėl, einant prie užbaigos, 
Apskričio komiteto vardu, ra
ginu ir prašau visas kuopas 
antrame apskrityje skaitlingai 
dalyvauti metinėje 
cijoje, kad padarius 
rimus, naudai mūsų 
kiško judėjimo.

Draugiškai, jūsų, 
ALDLD Antro Apskr. Sekr.

Geo. A. Jamison,
128 Roosevelt Ave., 

Livingston, N. J.

konfe’ren- 
gerus ta- 
darbinin-

Žingeidūs Kaip Kurie Dalykai 
iš ALDLD 7-to Apskričio

Konferencijos

Gruodžio 6 d. So. Bostone 
atsibuvo Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 7-to Apskričio metinė

v

ALDLD Antro Apskričio 
Kuopoms ir Nariams

Draugės ir Draugai! Su 7-ta 
diena gruodžio mėnesio išsiun
tinėta laiškai N. J. valstijos 
kuopoms su raginimais reng
tis prie draugijos metinės kon
ferencijos, kuri įvyksta sekma
dienį, sausio 10 dieną, 1937 
m., “Laisvės” Svetainėje, Broo
klyn, N. Y. Prasidės, lygiai 10 
valandą dienos.

Gi apskričio organizatorius, 
d. Gilman, tą pat atliko su N. 
Y. valstijos kuopom, t. y., iš
siuntinėjo tokius pat laiškus 
man pagelbėdamas greičiau 
atlikti šį svarbų darbą. Taipgi, 
laiškuose yra ir kuopoms jų 
metinio raporto blankos, ku
rias kuopų sekretoriai priva
lote gerai, tinkamai išpildyti 
ir konferencijoj priduoti aps
kričio sekretoriui, pirmiau, ne
gu prasidės konferencija.

Draugai! Jūs gerai žinote,
kokias pareigas mums uždėjo konferencija. Delegatų dalyva- 
praeitą pusmetinė konferenci- vo nuo 11 kuopų 32 ir trys 
ja, kuri įvyko birželio 28 die- apskričio komiteto nariai, viso 
na. Jeigu jūs jau užmiršote,1 °c TZ — r------
tai aš čia vėla pakartoju: Kon
ferencijoj nutarta turėti po an
trą apskritį prakalbų maršru
tą. Antras, tai Komunistų Par
tijos rinkimų kompanija, kuri, 
tiesa, jau praėjo, bet atskaita 
reiks išduot.

Trečias, ir labai svarbus ejar- 
bas, tai pagelba Ispanijos liau
džiai, kuri taip pasišventusiai, 
taip vieningai kovoja prieš 
kruvinas fašistų gaujas.

Toliaus, prie apskričio mar
šruto, komitetas matė reikalą 
ir naujų narių verbavimą į li
teratūros draugiją, o ypatin
gai moterų, kurios apšvietoj ir 
politikoj turi ir 
be abejo, lošia 
vaidmenį, šiuos 
tolygio panašius 
zacijos darbus 
pažymėti, ant kiek jos pajėgė 
nuveikti. ’ * -

Dabar, draugės ir draugai, 
mūsų, kaipo klasiniai sąmo
ningų darbininkų, būtina pa
reiga darbuotis šiais reikalais: 
Gelbėti pinigiškai, drabužiais 
ir kuo kas išgali Ispanijos 
darbo liaudžiai laimėti jų sun
kią kovą; pasidarbuoti sukėli
me Amerikos politiniams kali
niams, bei jų šeimynoms pini- 
giškos paramos, nors ant šven
čių, kuria rūpinasi Tarptauti
nis Apsigynimas. /

Stiprinti savo kuopas orga
nizaciniai ir apsišvietime. Ypa
tingai, traukti juo didesnį skai
čių moterų darbininkių prie 
Literatūros Draugijos, nes pra

gali sulošt ir, 
labai svarbų 
ir svarbius ir 
mūsų organi- 

kuopos turės

35. Konferencijos ūpas išrodė 
lyg be druskos, veik nieko 
naujo, kaipo kokia priprasto
ji pamalda. žymėtina, kad 11 
kuopų visai neprisiuntė nei 
delegatų, nei raštiškų rapor
tų. Sekretorė raportuodama 
pranešė, kad prašius raštiškų 
raportų, jei kurios kuopos ne
galės dalyvauti. Bet nebuvo 
paklausyta.

Jaunuolių klausimu plačiai 
kalbėta, kad labai jaunimas 
neseka, mūsų veikimo idėjos 
pėdomis, reiškia, bijo bolše- 
vikiškumo. Nutarta ir išrinkta 
komisija iš trijų, šalip apskri
čio komiteto, darbuotis pri
rengiant anglų kalboje prele
gentą, kad darytų maršrutus 
per chorus, skiepijant darbi
ninkišką supratimą. Jei komi
sija sugebės savo pareigą at
likti, gali būt gerų pasekmių. 

v Kadangi moterys yra ben
drai šioje organizacijoje, 'tai 
šalip veikiančio komiteto, iš
rinkta iš trijų moterų komisi
ja, kurios pareiga vien mote
ris skatinti bei įtraukti į šią 
organizaciją ir į abelną veiki
mą.

Organo “Laisvės” vajaus 
reikale. Iš vajininku kalbų pa
aiškėjo, kad randasi gudrių 
“Laisvės” skaitytojų, kurie 
gerai, pasiturinčiai gyvena, 
bet dienraščio “Laisvės” neat
sinaujina per pusę ir metus 
laiko ir dar praneša išleistu- 
vei, kad jo lauktų. Konferen
cija nutarė, kad 7-tam aps
krityje tokių slekerių netole-

ruoti, laikraštį norį gauti, turi 
užsimokęti.

Taipgi kreipta domės į tai, 
kad daug geriau supažindi
nus jaunuolius, tai tėvam turė
ti savo namuose visada “Dai
ly Worker” arba “Sunday 
Worker”. Kuomet tie laikraš
čiai ateidinės į namus, tai jau
nuolis ar jaunuolė nors pri
puolamu laiku pasiskaitys 
klasinės sąmonės ir neišrodys 
jam, kad tas laikraštis būk 
baidyklė, o reiškėjas tikrovės 
realaus gyvenimo jr 
kovos.

Konferencijoje buvo 
svečias jaunuolis, 21 
Kundrotas, tik dar du
šiai iš Lietuvos atvykęs. Buvo 
perstatytas pakalbėti. Jis turi 
drąsos ir gražiai kalba. Jįs 
pareiškė, kad Lietuvoje pana
šūs susirinkimai tik kur girio
je pasislėpus būtų galima lai
kyti. Šiaip tai ir už stėnos gir
di. Būtų geras įspūdis, prie 
kito kalbėto j aus, prakalbų
maršrutas jam surengti.

Delegatas.

klasių

jaunas 
metų, 
mene-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Ten Buvusiam, Chester, Pa. 

—Apie tą kruviną užpuolimą 
ant streikierių buvo parašyta 
kito korespondento ir jau til
po “Laisvėje.” Vistiek ačiū 
pranešimą.

u z

Norwood, Mass.

ir kad būtų siunčiamos arba 
nešamos Laisvės Choro svetai
nėn, po Nr. 57 Park St., Hart
ford.

Draugija paaukavo $5 del 
nario, kuris jau senai serga 
džiovininkų ligonbutyje. Taip
gi draugai ir draugės parda
vinėjo štampas del politiškų 
kalinių.

Kai matot, iš virš minėtų 
darbų, draugija darbuojas ne 
tik pašalpos reikalais, bet ir 
visuomenės. Tai geras .pavyz
dys ir kitoms draugijoms.

Nemunas.

Elizabeth, N. J
Singerio kompanija paskelbė, 

kad gruodžio 24 d. darbininkai 
gaus bonus, tai yra, mokės dar
bininkų ekstra dviejų savaičių 
algą. Pereitais metais šiuo lai
ku davė po vieną savaitę apmo
kamų vakacijų ir už septynius 
šventadienius mokėti ekstra 
(nesuprantama, ką 
—Red.).

Šiai kompanijai 
keturi tūkstančiai
Kodėl Singerio kompanija pasi
darė taip gera savo darbinin
kams? Kiek man yra žinoma, 
tai kompanija labai bijo unijos.

tas reiškia.

dirba apie 
darbininkų.

L*
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Sovietų raudonosios armijos kareiviai Maskvos apy
linkėje laike manevrų šoka iš orlaivių ir nusileidžia

M

*;

parašiutais “priešo’’ užpakalyje.

Bendro fronto komiteto 
bankietas 6 dieną gruodžio šių 
metų pusėtinai pavyko. Aukų 
Ispanijos kovotojams surinkta 
$21.34. Nuo bankieto taipgi 
liks pelno, kas bus sunaudota 
pagalbai Lietuvos darbininkų 
kovos prieš fašizmą.

Aukavusių vardai:
Po $1: Z. Dvareckas, A. 

Zaruba, P. Blažys, D. Melkū- 
nienė, M. Dulkė, A. Petrukai- 
tienė, J. Casper, M. Stulgaitis, 
J. Petrukaitis, Z. Balnis, J. 
Galgauskas ir L. Trakimavi
čius; po. 50c.: M. Misevičienė, 
S. Budrevičienė, A. K. Neviac- 
kas, M. Krasauskienė, K. Vi- 
tartas, M. Jasionis, S. Kara
lius, D. Valma, V. Krulis, V. 
Navickas ir M. Uždavinis; 
po z 25c.: N. Neveckienė, M. 
Trakimavičienė, J. Kastečka, 
J. Sadauskas, A. Paliliūnas, 
J. Dųvidonis, Mučinskas, A. 
Yokubickas, T. Germanavičie- 
nė, J. Truskauskas ir K. Val
ma ; M. Stulgaitienė 35 centus. 
Smulkių—$1.74.

Visiems aukavusiems šir
dingai ačiuojame.

J. Galgauskas,
Bendro Komiteto Iždininkas.

Įdomus atsitikimas iš farme- 
rių gyvenimo. Lietuviška far- 
merka atvežė farmų produktų 
i Elizabethą ir pagimdė kūdi
kį. Iš to jau galima įsivaizdinti, 
kaip vargingi farmeriai gyvena 
šioje aukso šalyje. Moterys pri
verstos dirbti iki pat kūdikio 
gimdymo ir važiuodamos kelyje 
kūdikius gimdo.

Kada gruodžio 8 d. Shipyard 
darbininkai susirinko dirbti, tai 
rado negyvą 
ward Snyder, 
kuris gyveno 
vingston St.
Darbininkas sirgo iš vakaro, bet 
negalėjo pareiti namo ir buvo 
paliktas vienas.

darbininką Ed- 
67 metų amžiaus, 
po num. 316 Li- 
Komipanija kalta.

Hartford, Conn
Gruodžio 10 d. atsibuvo 

metinis susirinkimas Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų pašalpinės 
draugijos. Susirinkimas visais 
atžvilgiais buvo pasekmingas 
ir tvarkoje vedamas, už tai 
kreditas pirmininkui. Į valdy
bą likosi išrinkti šie draugai: 
pirminihku—A. Klimas, vice
pirmininku—K. Wilkas, iždi
ninku —■ V. Kazlauskienė, ka
sos globėjais—J. Juška ir 
Plitnikas. O kiti visi pasiliko 
senieji.

Draugas M. Seliokas išbuvo 
keletą metų draugystės pirmi
ninku ir daug pasidarbavo 
draugijai ir visuomeniškiems 
reikalams, už taj nariai norė
jo, kad pasiliktų ant toliaus. 
Gal ir būtų pasilikęs, jeigu 
ne darbo aplinkybės. s

Viena iš komisijos drabu
žių rinkimo del kovojančių Is
panijos darbininkų, išdavė ra
portą, iš kurio matėsi neblo
gos pasekmės. Vienas iš narių 
įnešė, kad būtų renkarfia au
kos del Ispanijos darbininkų. 
Draugystė pilnai pritarė. Su
rinkta $21.38. Aukotojų var
dai bus pasiųsti per komisiją. 
Komisija atsikreipė į visus su
sirinkusius, kad aukotų šiltų
drapanų, senų arba ir naujų, daugiau privilegijų ir jų nebau-

Vajininkas drg. A. Stripeika 
eina pirmyn ir jam labai seka
si. Jisai puikiai konkuruoja su 
savo oponentais. Taip ir reikia. 
Vajininkai dirba didelį apšvie- 
tos darbą. Mes turime jiems pa
dėti.

Drg. Stripeika mažai giriasi, 
o daug dirba. Yra pavojus 
draugams Reikauskui ir Marti
nui. Eastonietis Sharkis ėjo į 
laižybas su Stripeika, kad jis, 
Sharkis, pralenks Stripeika. 
Well, drg. Sharkey, wake-up!

Eks-vajininkas D. K. visai 
nepadeda drg. Stripeikai. Va
jus baigiasi, o jis nė vieho 
skaitytojo negavo. Drauge D. 
K., jau trys metai praėjo, kaip 
buvai vajininku, nejaugi dar 
vis jautiesi pavargęs?

Ukrinas.

Lawrence, Mass
Jaunuolis iš Lietuvos apie 

Lietuvą
Gruodžio 5 d. Jjuvo surengta 

’“surprise party” jaunuoliui J. 
Kondratavičiui, kuris du mėne
siai atgal atvažiavo iš Lietuvos. 
Jis buvo nuvežtas Lietuvon 4 
metų amžiaus, o dabar eina 21 
metus. Įžangos tikietai buvo po 
$1, bet svečių buvo arti šimto.

Besilinksminant, buvo pa
kviestas patsai jaunuolis Kon
dratavičius pakalbėt. Jis padė- 
kavojo “pares” rengėjams ir 
paklausė, ar svečiai leistų jam 
pakalbėti apie Lietuvą. Visi su
tiko, kad kalbėtų.

Jis papasakojo daug žingei
džių dalykų apie padėtį Lietu
voje. Jis nurodė, kaip vargsta 
ir gyvena Lietuvos ūkininkai ir 
miestų darbininkai, prispausti 
po Smetonos letena. Jie neturi 
laivės nė per nago juodymą. 
Pilni kampai pristatyta šnipų, 
taipgi pilni kalėjimai prigrūsti 
politinių kalinių, kurie yra kan
kinami urvuose ir nemato jokios 
šviesos. Jis nurodo, kaip bai
siai yra politiniai kaliniai tor- 
turuojami, o kriminalistai turi

■* ’• 1V • M*

L. K. Biuras.

Newark, N. J
die-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Clement Yoketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY, 

Telefonas Bryant 9-7761

statyta tiesiai į / laivą, kuris 
neužilgo išplauks j Ispaniją.

E. Skučiene.

BROOKLYNO OFISAS 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 8-7179

CLEVELAND, OHIO.
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

17 d. gruodžio,#8 vai. vak., Liet. Dar
bininkų Svet., 920 E. 79th St. Drau
gai nariai nepamirškite ateiti, nes 
bus metinis susirinkimas ir kuopos 
valdybos rinkimas ant kitų metų. Se
kretoriai taipgi nepamirškite ateiti. 
— Kp. Narys. (294-295)

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and GriO 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

tris savaites nerinks šiukšlių. 
Tai ot, atsirado siaurapročių, 
kurie veltui dirba. O tas pone
lis tai sau kišenėn pinigus susi
dės.

$7.00 
draugai, kad

DETROIT, M1CH.
, Gruodžio 19, šeštadienį, 7:80 vai. 
vakare, Draugijų Svet., 4097 Porter 
Sta įvyks ALDLD 52 kp. priešmetinis 
susirinkimas. Nariai būtinai dalyvau
kite, nes bus rinkimai kuopos valdy
bos 1937 m.,' Taipgi yra ir kitų svar
biai dalykų, r— Rašt. M. B. (294-296.)

105 Jackson St.,

Sav. Vincas Vižniauskas 
lianageris, 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.

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

—____ .— 1^1 y » III

džia taip, kaip politinius kali- kovotojų. Tai jeigu kas turit 
nius. Didžiuosius kriminalistus atliekamų drabužių, malonėkit 
po kelių mėnesių išleidžia iš ka- atnešti į
Įėjimo ir duoda valdžioje vir- Newark, N. J. Iš ten bus pri 
šininkų vietas arba taip už kokį 
šnipą pastato.

Kondratavičius prisiminė ir 
apie Smetoną. Koks, girdi, jis 
gali būti lietuvis, kad jis dau
giausia kalba lenkiškai, o ne 
lietuviškai. Jis sakė, kad kalė
jimų viršininkai daugiausia 
yra buvę caristinės valdžios 
šnipai. Todėl Smetona juos ir 
laiko, kad jie moka kankinti 
kovotojus už laisvę.

Reikia pasakyti, kad Kon
dratavičius yra geros iškalbos gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
jaunuolis, gali sakyti ir prakal-|kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
bas. Yra pasimokinęs. Gąli iš-'?.aknų turi, s.avyje... . lingą šilumą, Šildydama kaipo sauleseiti geras veikėjas. Linkime jam spinduliais, 
geriausio pasisekimo, kad jis --------:
šioje šalyje stotų į darbininkų 
eiles ir kovotų už laisvę ir de
mokratiją.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu 
tu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų kojų gė
limą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin-

Puslapis Penktas

, 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- 

vončmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
ikuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’9 OINTMENT.

PASARGA: Jeigu’nori aplaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes, tai visada klausk taip: DE- 

Methuen miesto gatvių supe-JtEN’S OINTMENT ir neklausykite 
rintendentas pranešė, kad jis nri jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 

turi 12 vyrų, kurie renka šiukš-| Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
les nuo gatvių ir iš stubų. Jie DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
visi dirba miestui veltui. Mat, ^Pla^ysl^e Deksnio Galingą , _ , ,, . . ’ Mostj. Parsiduoda visur,aldermanas paskelbė, kad per, x..-_ __________ ! Reikalaunam Agenčių ir Agentų.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Mirė nuo apdegimo Ruched 
Bistany, 43 metų amžiaus. Jis 
dirbo Pacific Print Works dirb
tuvėje ir dirbtuvėje apsidegino. 
Jis buvo italų tautybės darbi
ninkas.

Šis Tas

Draugai Kazakevičiai 6 
na gruodžio surengė savo sū
nui gimimo dienos pokilį arba 
“birthday party.” Buvo susi
rinkę gražus svečių būrelis. 
Bevalgant gardžius valgius, 
buvo perstatyta draugai visi 
iš eilės ką nors pakalbėt ir pa- 
linkėt Vincui Kazakevičiui.

Taip pat buvo įnešta vieno 
draugo, kad paaukot kiek kas 
gali del liaudies fronto kovo
tojų Ispanijoj. Nutarta ir įvyk
dyta.

O mūsų draugai Kazakevi
čiai labai geri simpatikai dar
bininkų judėjimo ir niekur ne
atsisako paaukot del darbi
ninkų labo, kiek kada tik iš
gali. Tai ir šiame jų sureng
tam pokilyje draugas Kazake
vičius pasakė trumpą prakal- 
bėlę, nupiešdamas svečiams 
Ispanijos liaudies likimą ir jų 
kovas, ir kad yra mūsų reika
las jiems pagelbėt.

Draugam padiskusavus, nu
tarta sukelt aukų. Aukavo šie 
draugai:
J. B. Paserpskis 
Kazakevičiai
J. Žilionis 
M. Zilionienė 
J. Kreivėnas 
E. Skučienė 
P. Makreckienė 
V. Noimanas

$2.00
1.00
1.00
1.00
1.00

.50

.25
.25

Viso sukelta
Labai gerai, 

visur ir visuomet nepamirštat 
darbininkų judėjimo ir kovų. 
Tiktai per kovas darbininkai 
laimės.

Draugai Newarkieciai!

Jaunųjų Komunistų Lyga 
renka drabužius del Ispanijos

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 pasirinkimą* 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasterics, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj Ir kainas.

Antrašas: 36-42 Stagg Street,

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.
‘ Telcfonuokite: EVergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti į ofisą
485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Gran St.

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N.'

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Paremkim Narsiai Kovojančius Jurininkus, 
Būkim Madison Sq. G arden Mitinge Šį Vak.! 
—T---------------------------------------------------------- \__________________________________ PI -------------------------------------------------- i-----------0 0

Pribuvo Ispanijos Jau- 
į nimo Delegacija

New Yorko jūrininkai, re
miami kitų unijistų ir pažan
giosios visuomenės, rengiasi 
didžiausiam jūrininkų istorijoj 
masiniam mitingui, kuris įvyks 
šį vakarą, tai yra trečiadienį, 
16 d. gruodžio, 8 vai. vakaro, 
milžiniškoj Madison Square 
Garden salėje, 50th St. ir 8th 
Ave., New Yorke.

Mitinge kalbės garsus jūri
ninkų "vadas Harry Bridges.

Didžiuliu Queen Mary laivu 
New Yorkan pribuvo 4 Ispani
jos Jaunimo Fronto delegatai 
ir prieplaukoj jie buvo entu
ziastiškai pasitikti didelės de
legacijos, daugiausiai suside
dančios iš Amerikos 'jaunimo
vadų ir kolegijų laikraščių re-1 Pora metų atgal jisai buvo vie- 
daktorių.

Tie keturi delegatai atsto
vauja visas Liaudies Fronto 
sekcijas-katalikus, republiko- 
nus ir Suvienytą Socialistų Ly
gą, į kurią įeina ir komunistai.

Jiems ruošia platų prakalbų 
maršrutą Jungtinėse Valstijo
se ir Kanadoje, kuriuo jie su
pažindins šių šalių jaunimą ir 
abelnai darbininkus su Ispa
nijos jaunimo darbais kovoje 
prieš užpuolikus fašistus.
- Charles Zimmerman, Inter
national Ladies Garment Wor
kers Local 22 prezidentas, už
kvietė tą delegaciją kalbėti 
unijos masiniame susirinkime 
Madison Square Gardene šio 
ketvirtadienio popietį.

nu iš daugelio eilinių jūrinin
kų. Bet San Francisco jūri
ninkų kovos, 1934 m., jį iškė
lė ir jis išaugo pasauliniai ži
nomu vadu. Jis ką tik atvyko 
orlaiviu iš Pacifiko pakraščio, 
kad dalyvauti jūrininkų kon
ferencijoj ir kalbėti apie jūri
ninkų reikalus su savo broliais 
jūrininkais ir jų rėmėjais. Šį 
vakarą yra vienintelė proga jį 
išgirst.

Tam pat mitinge kalbės ir 
Ątlantiko pakraščio jūrininkų

žymusis vadas Curran, taipgi 
kiti unijų ir organizacijų va
dai.

Tas mitingas turi kelias už
duotis: sustiprinti kovojančius 
jūrininkus moraliai ir materia
liai; parodyti laivų kompani
joms, kad užpakalyje vienin
gai kovojančių jūrininkų sto
vi galingas darbininkų judėji
mas; pareikšti protestą išdavi
kiškiems 1S Unijos viršinin
kams, taipgi pasmerkti visus 
jūrininkų puolikus ir laivų sta
tybos darbininkų žudeikas, ku
rie suruošė skerdynę Cheste- 
ryje.

Jūrininkai savo vieningumu 
ir .kovingumu pavyzdingai iki 
šiol išlaikė savo linijas su ma
ža pagelia iš šalies. Tačiau 
ši yra valanda, kurią jiems 
reikalinga mūsų visų priejau- 
ta ir ją šiuo tarpu geriausia 
galime pareikšti dalyvumu 
Madison Sq. Garden mitinge.

East New Yorke Nepa 
prastos Prakalbos

Penktadienį, 18 d. gruodžio, 
East New Yorko ir Richmond 
Hill lietuviai turės nepaprastą 
įvykį, kokio iki šiol dar nebu
vo. ALDLD 185 ir LDS 13 kps. 
rengia prakalbas Kyburio sve
tainėje, 950 Jamaica i; Ave., 
8:00 vai. vakare. Kad šios 
kuopos rengia prakalbas, ne
būtų taip svarbu, nes prakal
bos dažnai rengiamos, bet di- 
deliausia svarba tame, šioje 
kolonijoje kalbės tokie kalbė
tojai, kurie čia dar niekad' ne
kalbėjo, tai drg. A. Bimba ir 
Dr. A. Petriką. Kokiomis te
momis jie kalbės, čia nemi
nėsiu, nes kuomet ateisite į 
prakalbas, patys patirsite.

Taigi, visi vietos ir apylin
kės lietuviai
pasiklausyti jų 
mes užtikriname, kad 
naujo išgirsite kaip iš visuo
meninio judėjimo, taip ir svei
katos klausimais.

Kom. Narys.

Tūkstančiai Jūreivių 
Maršavime

Ispanų Laivo Navemar 
Įgula Nepasiduoda

būtinai ateikite 
prakalbų, o 

daug

cantonio, “yra aukos socialės 
ir ekonominės sistemos, kuri 
turi būti perdirbta. Skurdus 
gyvenimas, kuriame jie augę,1 
yra vyriausias faktorius jų 
prasižengime.”

Tie šeši jaunuoliai nuteisti 
mirti už nužudymą sub- 
vių kolektoriaus laike apiplė
šimo. Susiorganizavo komite
tas, kuris veda kampaniją, 
prašyti gubernatoriaus Lehma- 
no, kad jis sulaikytų vykinimą 
gyveniman mirties nuospren
džio.

Studentams Stipendijos
New York’o Lietuvių Profe

sionalų Draugija turi garbės 
pranešti, kad 1937 m. pavasa
rio semestrui draugija teikia 
dvi stipendijas Columbia Uni
versiteto studentams, norin
tiems studijuoti lietuvių kalbą. 
Kandidatai turi būti matriku- 
liuoti universiteto studentai, 
kurie lietuvių kalbos lankymą 
nori kredituoti savo kolegijos 
studijoms. Kursų lankymas 
kredituojamas 3 punktais. 
Prašytojai teiksis kreiptis į 
Draugijos sekretorių adv. K. 
R. Jurgėlą, 359 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Draugijos Valdyba.

Prasidėjo Pilnėto Byla

Sutaisyta JOHN W. THOMSONS (TANKUNO), N. D. P. C.

i 

r
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Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—B.

Nėra valandų sekmadieniais. 
i_ •

J 
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NATURAL-LAX-HERB TEA
—------------- - --------------- . Nelaukite iki vidurių užkietėjimas įsisenės,

nes iš to išsivystys visokios ligos, kaip tai: 
galvos skaudėjimas, šaltis, kataras, apendi- 
kas, inkstų ligos, įdegimas tonsilų, reuma
tas,, nervuotumas, ekzema, kepenų Širdies 
ir kitokios ligos.

Vartokite Thomsono NATURAL-LAX- 
HERB TEA, kuri yra sudaryta iš 12-kos 
Natūralių žolynų ir turi visokių mineralinių 
druskų ir vitaminų, kurie yra būtinai reika
lingi žmogaus kūnui. NATURAL-LAX- 
HERB TEA yra viena iš geriausių paliuo-

savirnut, išvalymui ir sutvarkymui paįrūsių vidurių. Taigi, tuojaus pri- 
siųskite 50c Money Orderį bei krasos ženklelių, o aš tuojaus jums pa
siųsiu už tai pakelį N. L. H. T. per paštą. Rašykite Šiaip:

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

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS) 

. NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS

Bloor ir Hathaway Kalbės 
Motery Susirinkime

Komunistės ir simpatikės 
yra šaukiamos į specialį mo
terų mitingą ateinantį pirma
dienį, 21 šio mėn., Webster 
Ball, 119 E. 11th St., N. Y. Nuo 
K. P. specialį pranešimą per
duos Motina Bloor, garsi sene
lė moterų vadovė, ir “Daily 
Work.” redaktorius C. Hatha
way. Įėjimas su kortelėmis, 
gaunamomis pas partijiečius.

Mitingas Ispanijos Paramai
Coney Island organizacijos 

su Am. Prieškarine-Priešfašis- 
tine Lyga priešakyje rengia 
masinį mitingą Ispanijos rei
kalais. Apart kitų garsių kal
bėtojų bus ir Luis Carreaga,

Nepaisant lietaus ir šalto 
vėjo, pučiančio nuo jūrų, tūk
stančiai jūreivių susirinko 
Battery Parke pereitą šešta
dienį ir numaršavo į Union 
Square, kur buvo atlaikytas 
masinis mitingas.

Streiko Komitetas 'raporta
vo, kad Colonial laivų linija 
derasi su streikieriais del kon
trakto. Jeigu kompanija pri
ims streikierių reikalavimus, 
tai bus didelis laimėjimas, nes 
ta, kompanija turi nemažai lai
vų.

Abelnai imant, jūreiviai- 
streikieriai gerai laikosi ir ke
liose vietose pralaužė laivų 
kompanijų suvienytą frontą.

Ispanijos generalis konsulas 
New Ydrke. Mitingas įvyks 
penktadienio vakarą, Casa 
D’Amor, 31st St. ir Mermaid 
Ave.

Specialiai del Švenčių
• Oak Mellow, 9 mėnesių senumo

59c už puskvortę, $1.15 už kvortą
• Baltimore Club, 2 metų senumo
• Gryna Maryland Ruginė

98c už puskvortę, $1.89 už kvortą
• Pilnas Galionas Saldaus Vyno 98c
• Port, Muscatel, Sherry ir kitų

A u g š č i au suminėti 
yra tik keli iš mūsų 
specialių v e r t y b ių. 
Mes turime jų virš 
1,000 skirtingų savo 
s a n delyje, specialiai 
padidintame šventėm 
vynais, degtinėm, dži- 
nių ir puikiausių kor- 
dialų iš veik visų pa

saulio šalių.

Duokite Likerį Kaipo 
Kalėdų Dovanų

Tai bus labai įverti
nama dovana.

Pirkitės Sau Šventėm Likerius Didžiausioj,
Kainų ir Labiausia Patikimoj Krautuvėj Brooklyne

THE MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND STREET, BROOKLYN

___  corner of Grand and Roebling Streets
EVergreen 7-1645 L-886

Žemiausių

Ispanų laivo Navemar įgu
la nesutiko apleisti laivą ir 
perduoti jį privatinei ispanų 
laivų kompanijai, nepaisant 
federalinio teismo įsakymo. 
Laivas randasi Red Hook apy
linkėje ir visa įgula remia da
bartinę Ispanijos liaudies fron
to valdžia, kuri konfiskavo vi- 
sus privatinių kompanijų lai
vus. žinoma, ir Navemar ran
dasi tame skaičiuje.

Du maršalkos, saugojami 
policistų, mėgino užlipti ant 
laivo, vienok ispanai jūreiviai 
juos neprileido. Dabar ta lai
vų kompanija, Compania Es- 
paniola de Navegacion Mari- 
tima jieško kitų būdų atgavi
mui laivo. Sakoma, kad ji 
kreipsis prie Amerikos karinio 
laivyno.

Ruošias Demonstracijai 
Už Pašalpą-Darbus

Vos užbaigę pereito šešta
dienio demonstraciją, bedar
bių organizacijos ir WPA dar
bininkai pradėjo smarkiai ruo
štis kitai demonstracijai, kuri 
bus ateinantį šeštadienį prie 
City Hali.

Demonstracija ruošiama ne 
tik protestui prieš atleidinėji
mą iš WPA darbų, bet ir rei
kalavimui, kad pašalpa būtų 
pakelta 40 nuošimčių ir kad 
sulaikytų atiminėjimą pašal
pos.

Tuo tarpu Federation of Su
pervisors Councils, projektų 
vedėju organizacija, grąsina 
streiku, jei iki ketvirtadienio 
nebus sugrąžinti darban pro
jektų darbininkai artistai, ku
riuos pravarė už sėdėjimo 
streiką.

Grąžina 1,000 Pravarytą
Vienas tūkstantis pravarytų 

iš WPA darbų pora savaičių 
atgal, kada prasidėjo masinis 
atleidinėjimas, šalpos biuro 
viršininkų tapo pripažinti rei
kalingais darbų. WPA admi
nistratorius Somervell prane
šė, kad jie būsią sugrąžinti 
darban. Tačiau juos varysią 
per tinkamumo WPA darbui 
kvotimus.

Tą sugrąžinimą WPA dar
bininkai skaito neoficialiu 
WPA viršininkų pripažinimu 
atleidi nėjimų. neteisėtumo. 
Taipgi sugrąžinta 96 darbininr 
kai, buvusieji prašalintais už 
sėdėjimo s.treiką.

1 .... * 1 ---- -

Šiandien Išneš Nuosprendį 
Clyde Alien Byloje

Negras Clyde Allen šį rytą 
bus teisiamas < Kings County 
Teismabutyje, Part 9, 120 
Schermerhorn St., i Brooklyne. 
Jis yra suokalbio auka ir kal
tinamas vagystėje ir išžagini
me motetų.

Jį gina Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas, kuris ra
gina darbininkus perpildyti 
teismabutį. 10 vai. ryte. Poli- 
cistas Arthur Wallot padarė 
suokalbį prieš Allen, kad iš
teisinus jo pašovimą laike 
arešto, Areštas įvyko tuo me
tu, kuomet visa kapitalistinė 
spauda rėksmingai reikalavo 
sugauti dviejų moterų užpuo
liką Brooklyne, Prieš jį nebu
vo jokių liudijimų, vienok pro
kuroras Geoghan sudarė mini
mą suokalbį.

Sūnus Apmušdavo 93 Metų 
Amžiaus Motiną

Tikėsite ar ne, vienok Flat
bush teismabutyje policija ap
kaltino vyrą apmušime, spar
dyme savo 93 metų amžiaus 
motinos ir jos privertime mie
goti namo priebutyje todėl, 
kad jinai jį pravardžiuodavo.

Ta senė motina, Annie Es
posito, teismabutin pribuvo su 
juoda akia ir mėlynėm. Ji gy
vena 248 4th Avė., Brooklyne. 
Jos žiaurus sūnus, Joseph Es
posito, turi 57 metus amžiaus. 
Jis teisinosi, kad kuomet jis 
pareidavo iš darbo, motina jį 
•pravardžiuodavo ir jis nieka
dos nerasdavo gatavą vakarie
nę ant stalo. Vienas kaimynas 
pranešė, kad sūnus motiną la
bai tankiai apmušdavo.

Teisėjas George Folwell nu
sprendė, gal sūnus nesveiko 
proto, ta'd per 10 dienų jis bus 
egzaminuojamas Kings Coun
ty ligoninėje.

Kalbės Vito Marcantonio
Gruodžio 19 d., Viešoj Mo

kykloj num. 29, Kane ir Hen
ry Sts., Brooklyn, kalbės Vito 
Marcantonio. Susirinkimą ruo
šia tos apylinkės gyventojai 
išgelbėjimui šešių nuteistų jau
nuolių nuo mirties elektros kė
dėje.

“Šie jaunuoliai,” sako Mar-

Generalių Sesijų Teisme, 
prie teisėjo Jonah J. Golds
tein, prasidėjo William Clay 
byla. Clay buvo užpultas pi- 
kiete pereitą gegužės mėnesį 
ir policijos sumuštas iki nete
kimo sąmonės. Tačiau jis bus 
teisiamas policijos užpuolime. 
Renkant džiūrę, teisėjas pa
laikė gynėjų advokatą Horo
witz, kuris kvotė būsimus džiū- 
rimanus kas liečia jų atsineši- 
mą į pikietus ir teisę pikietuo- 
ti.

Turtas, vertės $28,000, lau
kia Michael Murphy giminių, 
jeigu jų yra bent kur. Jis buvo 
57 metų amžiaus ir mirė “fur- 
nišiuotame” kambaryje po 
num. 3 Pilling St., Brooklyn. 
Pas jį rasta bankų knygutės, 
kurios rodo $2$,000 depozitų.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.
Moterų Susirinkimas

ALDLD Moterų 81-mos kuopos su
sirinkimas bus šį ketvirtadienį, 17 
gruodžio, 8 vai. vak., “Laisvės” sve
tainėje. Rinkimas valdybos, galuti
nas prisirengimas baliui, kuris įvyks 
20 šio mėn., ir kiti reikalai. Po su
sirinkimo—draugiškas pažmonys. Na
rės ir ne narės kviečiamos dalyvauti.

Valdyba.
(295-296)

NEW YORK CITY, N. Y.
ALDLD 23-čios kp. susirinkimas 

įvyks 18 d. gruodžio, 7 vai. vakare 
pas drg. Ch. Matthew, 433 W. 33rd 
St. Apt. 8. Daugelis narių dar nepa- 
simokėję už šiuos metus duoklių. 
Ateikite ir pasimokėkite.

Valdyba.
(295-296)

BROOKLYN, N. Y. '
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo lietuvių 17 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 16 d. gruodžio, 8 vai. v. 
“Laisvės” svet., 419 Lorimer St. Visi 
būtinai atsilankykite, nes bus prieš- 
metinis susirinkimas, tai tuksime 
daug svarbių dalykų aptarti, taip pat 
ir valdybą naują išrinkti. Atsiveski
te ir nauju narių į susirinkimą.

A. W.

EAST NEW YORK, N. Y.
šį ketvirtadienį, gruodžio (Dec.)

17 d., įvyks ALDLD 185-tos kuopos 
svarbus mėnesinis susirinkimas Kibu- 
rio svetainėj, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia lygiai 8-tą 
vai. vak. Bus rinkimas sekantiems 
metams valdybos, tad kiekvienas na-1 
rys dalyvaukite šiame susirinkime.— 
A. Daugėlienė, Sekr. (294-296)

PARDAVIMAI !
Parsiduoda mažas trijų kambarių 

fornišis (baldai). Galima matyti nuo 
ryto iki 3:30 vai. po piet. Užpakali
niam name, ant pat viršaus, po de
šinei. Kreipkitės prie Joe Simokaitis,
18 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

(295-297)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja farma, 83 akrų. Yra 

didelė stuba su 6 kambariais, višti- 
nyčia ir taip pat didelė barnė. Dvi
dešimts penki doleriai į mėnesj. Gali 
randavot ir ant daugelio metų. Krei- 
pkitėrf po num. 37 Lawn Ave., Ar
lington, N. J. (294-300)

IR BALSAMUOTOJAS
LAISNIŲOTAS 

New York ir New Jersey 
Valstijoje

Graborystės reikale visada jums 
mielai patarnaus pigiai.

306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

Jau Laikas Pasirūpint
Žiemos Šventėm Gėrimų

Geria usia Vieta 
Brooklyne 
Naminius 
portuotus 
ten, kur

mos Kainos

Pirkt 
ir Im- 

Likerius 
yra Že-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

■>, (UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsaindau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

D i d elis pasirinki
mas Į v a i riausios 
Degtines, Vyno ir 

Kitokių Likerių
Pas

HYMAN BERGER
RETAIL

WINES AND LIQUORS
409 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tarpe Stagg ir Ten Eyck Sts. 

,(Pigiau niekur negausit)

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

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

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

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewe» 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)

LAISNIŲOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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