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IŠ LIETUVOS

Konferencija padarė griė

2-ras Internacionalas 
į Atmetė Tarptautinį, o

Leido Tautinį Frontą

BUVĘS ŠALIES VICE PREZIDENTAS NEMOKA 
VALDŽIAI $60,000,000 PASKOLOS, KURIA

GAVO VARDU SAVO PAKRIKDYTO BANKO

Streikuojantieji šilko da
žytojai laikosi kaip mūras. 
Prieš kiekvieną bosų ban
dymą pradėti darbą su ske- 
bais streikieriai sutelkia vis 
daugiau pikietų, kurie nu
šluoja skebus šalin.

5,500,000 Vokiečių
Kariuomenės 1935 m

Šilko Audėjai Isnaujo

nuošimčių 
bedar-

SAULIŲ UŽTEMIMAS
PER 30 DIENŲ

Harvardo universiteto as- 
r o f e s o r i us 
' jog surasta

Milžiniškas Pašaipiųjų 
Pinigų Eikvojimas

WASHINGTON

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Paraguay Atmeta 
Taikos Pasiūlymą

BUENOS AIRES.—Tau- 
tų Lyga buvo pasiūlius savo 
tarpininkystę delei karo 
baigimo tarp Paraguyąus ir 
Bolivijos, Pietinėj Ameri
koj. Bet kadangi paskuti
niu laiku karas sekasi Ang-

KOMUNISTŲ JAUNIMO LYGA ŠAUKIA SOC. • 
JAUNUOLIUS Į SUVIENYTA FRONTĄ DEL

PARAMOS ISPANĘ KOVAI PRIEŠ FAŠIZMĄ

KRISLAI
Skaitytojų Susirinkimai 
“šviesos“ Numeris 4.
NRA Tikslas.
Kom. Partijos Vajus.

j Pildantysis Komitetas pas
kutiniame savo susirinkime 
Paryžiuj atmetė Komunistų 

, Internacionalo pasiūlymą 
| delei suvienyto abiejų Inter- 
; nacionalų fronto kovai prieš 
Ibada, fašizmą ir karą, ta- 
I čiaus, pripažino Socialistų 
Partijoms teisę atskirose 
šalyse daryti bendrą frontą 
su komunistais. O dar 1933 
m. kovo mėnesį Soc. Inter
nacionalo Pild. Komitetas 
buvo uždraudęs savo parti
joms eiti į vieningą frontą 
su komunistais; tada sakė, 
kad tokio žingsnio negalima 
daryt be paties Soc. Inter
nacionalo užgyrimo.

Kodėl Antrasis Interna
cionalas dabar davė tą teisę 
savo atskiroms partijoms? 
Todėl, kad nepaisant jo už-

PARYŽIUS. — Franci jos 
Komunistų Partijos dienra
štis “L’Humanite” išspaus
dino laišką Socialistų Inter
nacionalo pirmininko Van- 
derveldės apie bendrą fron
tą tarp socialistų ir i_____
stų. Iš laiško pasirodo, kad

Tais faktais atstovas Ar- 
Ichimbaud įrodinėjo, kad ir 
Franci j a turi tinkamai ap- 
siginkluot. Dar niekada 
“ramiu” laiku taip pašėlu
siai nesiginklavo Franci jos 
ir visų kraštų imperialistai 

Borah i kaip dabar, besiruošdami
• per- 

Bet jis

ir | sausio 5-7 d. delei plačiosios 
mobilizacijos kovai už be- 

Toliau Archimbaud nurodė, I darbių apdraudą ir žmoniš-

bet ne Jungi Valstijom
LONDON. — Japonijos 

ambasadorius Anglijai Mat- 
sudaira ir jos atstovas I. 
Yamamoto sutinka, jog ant 
kiekvienų keturių Japonijos I
karo laivų Anglija gali turė
ti tokius pat penkis karo 
laivus, bet Amerika tegali 
turėti tik lygų skaičių kari
nių laivų su Japonija. Tas 
Japonų imperialistų davi
mas pirmenybės Anglijai 
yra aiškinamas, kaip jų
dviejų susiartinimas prieš 
Ameriką.

NEW YORK. — Ameri
kos Jaunųjų Komunistų Ly
gos sekretorius Gil Green 
pasiuntė pakvietimą Jaunų
jų Socialistų Lygai, kad dė
tųsi į vieną frontą su ko
munistais jaunuoliais ir da
rytų bendrus veiksmus de
lei paramos revoliuciniams 
Ispanijos darbini nkams. 
Laiške nurodo, kaip socialis
tai, komunistai ir sindikalis- 
tai išvien stojo Ispanijoj į

Užmušė Uošvį ir Bėdą Su
vertė Plėšikui Ričkui

Kaišiadorių valse., Eitkonių 
k. gyventoja D. Bubliene nepa
prastai neapkentė savo uošvio. 
Kartą, vyrui išvykus į Kaišia- 
dorius, ji senąjį Būblį užmušė^ 
Tardoma policijai aiškino, kad 
atėjęs plėšikas Riekus ir uošvį 
nužudęs. Bet susipainiojo — 
kitą kartą parodė, kad senelis 
lipęs kopėčiomis ir nuo jų nu
kritęs. Nuo skaudaus susitren- 
kimo miręs.

Kadangi buvo pakankamai 
įrodymų, kad senąjį Būblį nu
žudė marti, Kauno apygardos 
teismas ją nuteisė 5 met. sunk, 
darbų kalėjimo.

Baudžia už Gyvulių 
Kankinimą

ROKIŠKIS. — Rokiškio apsk. 
viršininkas, pasiremdamas nau
jai pasirodžiusiu gyvulių glo
bos įstatymu, nubaudė už arklio 
mušimą per galvą ir kitokį jo 
kankinimą 25 lt. baudos arba 3 
pąrorpis arešto Obelių valse., 
Stravų km. gyventoją Karpovą 
Timofėjų.

Globodama gyvulius, tačiaus, 
fašistų valdžia vis pragariškiau 
kankina politinius kalinius ka
lėjimuose.

žūt-būtinę kovą prieš fašiz
mą; kaip savo krauju jie 
patvirtino tą vienybę. Ma
žiausia, todėl, ką galėtų pa
daryt Jaunųjų Socialistų 
Lyga Amerikoj, tai sujupgt 
savo spėkas su komunisti
niais jaunuoliais, darant 
bendras demonstracijas 
prieš Ispanijos konsulatus 
įvairiuose miestuose ir ren
kant aukas nukentėjusiępijs 
Ispanijos revoliucionieriams 
bei jų šeimynoms.- .

TAŠKENT. — Kolekty- 
vės farmos pirmininkas ir 
buvęs pirmininkas tapo so
vietinio Uzbekistano Augš- 
čiausiam Teisme pasmerkti 
sušaudymui. . Jie, buvusieji 
buožės, vogė -Sovietų val
džios nuosavybę ir visaip 
gadino bovelnos derlių. Už 
tokius prasižengimus pir
miau buvo nuteisti sušau
dymui šeši panašūs gaiva-

Kaunasi Rengiasi Karui
Kauno m. savi v. statybos sky

rius parengė prival. įsakymo 
projektą, pagal kurį visi Kauno 
m. namų savininkai savo na
muose turėtų įsitaisyti slėptu
ves nuo dujų karo atveju.

itas. O kada darbininkai 
i nubalsavo streikuot, jis 
ėmė juos mulkint, būk jie 
negalį eit streikan be Au
dėjų Unijos Nacionalio Pil- 

idančiojo Komiteto užgyn
imo. Bet šilko audėjai ne
paiso Kellerio urzgimų. Jis 
gi, iš savo pusės, stengiasi 
sulaikyt nuo streiko bent 
mechanikus, staklių taisyto-

PATERSQN, N. J. — Pa
gal vienbalsį šilko audėjų 
nutarimą, šiandien nuo vi- 
durnakčio streikan išeina 
8,000 audyklų darbininkų. 
Jie išstoja kovon prieš al
gų mušimus žemiau sutar
ties. Fabrikantai, kaip ži
noma, pradėjo šilko audė
jams kapoti algas, kaip tik 

ir MacMahonai 
visuotiną audėjų 

streiką, parduodami jį kapi
talistams.

Lovestonietis Eli Keller, 
vietinės unijos vedėjas, kiek 
galėdamas stengėsi, kad 
naujas streikas būtų atidė-

Kareivį Bulgarijoje
SOF1A. — Diktatoriau^ 

Georgieffb valdžia pakorė 
kareivį Načo Lazaroff^, '■ 

darbuotis, ’ kaipo revoliucinį kovotoją
• prieš fašizmą. Gręsia pa
korimas ir dešimčiai kitų .

; kareivių, kurie už tokį vei- 
jkimą buvo suimti sykiu su 
1 Lazaroffu. Tik smarkios 
demonstracijos prieš Bulgar 

! rijos konsulatus ir atstovu 
ibes tegali išgelbėti tų karei--
• vių gyvybę.

CHICAGO, Ill. — Buvęs 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas Charles Dawes 
1932 metais paėmė $80,- 
000 paskolos iš šalies val
džios vardu savo bosaujamo 

Nei vienoj darbininkiškoj or-' Central Republic Banko. Tą 
ganizacijoj nepamirškime, jog paskolą jis gavo per valdiš- 
dabar eina ir vajus už gavimą . ką Finansų Atsteigimo 
naujų narių Komunistų Parti-; Korporaciją, kurios pirmi- 
jai. Kiekviename susirinkime ninkas jis pats buvo. Bet 
draugai privalo kreipti į tai suderėjęs sau milžinišką pa- 
domę; gauti balso paaiškinti sk0]ą Dawes paskui pasi- 
Partijos reikalą ir pakviesti ^traukė fos vietos.

Kalbant0 apie ^pribrendimą”, 'r.eikgj° Pasirodyti, kad ne i ris 
tai mūsų organizacijose yra O1S Pats sau j 
tūkstančiai idėjiniai tam pri 
brendusių narių. Draugai, da 
rykite sekamą logišką žingsnį— 
stokite į revoliucinę savo Par

Pereitą sekmadienį “N. Y. 
Times” rašė, jog NRA yra tai
koma kaipo pabūklas prieš re-1 
voliucinį darbininkų judėjimą. 
Mūsų spaudos skaitytojai tatai 
jau senai žino.

Darbininkai Vitų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesne, Tik 

Retežius, o išlaimėsite 

Pasaulį!

lijo j ir kt. suėjo į vieną 
frontą su ’

Rado Trijų Kilogramų 
Baravyką

LEKĖČIAI, šakių apskr. 
Spalio 23 d. Pažiegždžių km. 
viena grybautoja, grybaudama 
Rūdšilio miške rado milžinišką 
baravyką, kurio kotas buvo 21 
cent, ilgumo, kepurės (viršaus) 
plotis—34 cent, ir svėrė 3 klgr. 
40 gramų. Nežiūrint to, kad 
baravykas buvo ir senokas, bet 
visiškai sveikas — nesukirmi
jęs. (Kilogramas yra virš dvie
jų svarų.). * . .

Darbininkų vadas Tom Mooney apsikabinęs sa
vo moterį Reną, aplankiusią jį San Quentin ka
lėjime, kur jis nekaltai pūdomas jau 18 metų. 
Dabar paduota apeliacija šalies Augščiausiam 
Teismui del jo paliuosavimo.

Pirmaujantieji “Laisvės” va- 
jininkai ugningai darbuojasi. 
Bet yra kolonijų, kur dar ne
sušaukta nei platūs skaitytojų- 
šėrininkų susirinkimai.

Paskubėkite, draugai. Kaip 
gi prigydysite žmonėms obalsį, 
jog kiekvienas senas “Laisvės” 
skaitytojas privalo gauti bent 
po vieną naują?

Tai nėra sunkus uždavinys. 
Pabandykite, o persitikrinsite, 
gaudami ir po daugiau.

bininkų revoliucijos; todėl/’į 
kad Austrijoj, Francijoj » fr į 
kt. eiliniai Soc. Partijų na*! 

iriai privertė savo vadus SU-, • 
Isitart del bendro fronto su 
■Komunistų Partijomis ko-< 

komuni-!vai prieš karą ir fašizmą; į 
Taigi ir dabar Antrojo So- Į 
cialistų Internacionalo va- ;

I dai suprato, kad bendras 
| frontas tose šalyse jau gy-, 
jvuoja ir gyvuos, nežiūrint, 
i kad jį prakeiktų Soc. Inter
nacionalo Pildantysis Komi
tetas. Jie nujautė, kad vię- 

Iningas darbininkų frontas, 
•augs ir kitose šalyse, vis 
tiek kaip tam priešintųsi II 
Internac. vadai.

II Internac. vadų posėdy
je, beje, Scandinavįjos ir 
■Anglijos socialistų lyderiai 
net nupeikė Ispanijos dar
bininkus už darymą revoliu
cijos prieš fašistinę Ler- 
roux valdžią; ir nors pats 
Soc. Internacionalo komite
tas išreiškė prijautimą re
voliucionieriams, bet tas 
prijautimas buvo bailus: j ir 
skystas. Tuom nepatenkin- 

Itas, Ispanijos socialistų de-

skolą, o ją skiria jam kiti 
valdiškos korporacijos žmo
nės. Dawes pasižadėjo 
greit pinigus sugrąžint, bet 
ir po šiai dienai dar neat
moka valdžiai 60 milionų 
dolerių.
• šalies valdžia dabar užve
dė prieš jį bylą; bet nebėra 
vilties atgriebt visų pinigų, 
kuriuos Dawes gudriai ’ iš- 
slapstė. Todėl valdžia nori 
užgrobt bent $14,000,000 li- 

*Mat, I kusio tame banke turto, ku- 
’ ’ > priklauso keturiems 

paskiria pa-'tūkstančiams jo šėrininkų.

Darys Šventuoju Latrą Pakorė Priešfašistiriį 
Karalių Aleksandrą ?
SKOPLJE. — Stačiatikiai

(pravoslavai) Jugoslavijos 
kunigai pradėjo 

» i
kad paaugštinti į jų bažny
čios šventuosius velionį sa
vo karalių Aleksandrą. Jis 
buvo nušautas Marselėj, 
Francijoj. Bet gyvas būda
mas, Aleksandras pasižy
mėjo ne tik kaipo kruvinas 
darbininkų ir valstiečių ti
ronas; jis buvo garsus ir 
kaipo asmeniškas. latras ir 
didžiausias ištvirkėlis. Ju-1 
goslavijos kunigai, matyt, liko pasiųstas į sun- 
tikisi, kad pakėlus Aleksan- Wjų darbų kalėjimą dar- 
drą į šventuosius, išgarbi- bininkas Hermann Wald- 
nant i jo “dorybes”, staiga voigt už komunistinį veiki-1 

na užtemusips po 30 dienų, pagerėtų jiem biznis. i mą.

8 Sovietų Kenkėjai
Nusmerkti Sušaudyt dėsnį Laivyną Anglams,

ninkai Francijoj, Saare, Ita- galingą ir karštą paramą, 
kokią išreiškė Komunistų 

komunistais, kas Internacionalas sukilusiems, 
liečia rėmimą Ispanijos dar- Ispanijos darbininkams.

i Ohio Delegatai į Dar-
i bininky Kongresą;

t

COLUMBUS, Ohio. — 130 
atstovų nuo visos Ohio val-

Išėjo naujas numeris “švie
sos,” Am. Liet. Darb. Litera
tūros Draugijos žurnalo. Gra
žus ir turiningas. Jame, be kit
ko, matome tokių raštų, kaip: 
draugų St. Jasilionio, Jono Kaš- 
kaičio ir Raudono Juoko gabūs 
eilėraščiai, E. R. “Užrašai iš 
Karo Kalėjimo Lietuvoj”, M. 
Rasodos apyskaitė “Tėvų Ke
liais,” “Es Lebe Lenin”, “Taj-- 
ano Simfonija”, St. Jasilionio 
“Septyniolika Metų” iš revo
liucijos kalendoriaus, M. Gor
kio “Proletarinė Literatūra”; 
“Henri Barbusse” ; “Penkiolika I Germanai 
Metų Amerikos Komunistų Par- atšaukė 
tijos”; “Auga Galiūnas: Karo 
ir Fašizmo Priešas”; “Lietu
vos Darbo Masių Būklė”; “To
mas Mooney”; Z. A. “Pasta
bos”; D. M. šolomsko “Septy
niolika Metų Sovietų Gyvavi
mo”; J. Siurbos “Negrai Kai
po Pavergta Tauta; “Visuoti
nas Tekstiliečių Streikas”; 
moksliniai straipsniai ir kt.

Patartina “šviesą” ne tik 
skaityti, bet ir studijuoti. Ge
ras taip pat daiktas draugams 
po kelis susirinkti, bendrai skai
tyti, aiškintis ir diskusuoti.

tuota trys žmonės, kaltina-1 lijęs remiamam Paraguayui tronomijos p 
mi, kad jie išvogė $100,000 prieš Amerikos remiamą Shapley sako,mi, kad jie išvogė $100,000 prieš Amerikos
vertės įvairių automobilių Bdliviją, tai Paraguayus at- tolimose dausose dvilypės 
dalių iš General Motors fa- meta Tautų Lygos patarna- žvaigždės-saulės, kurios bū- 

brikų. 'vimus

delegatų į šalies darbininkų 
Tas kongresas 

Kitos dirbtuvės gamina di-, įvyks Washingtone 1935 m. 
delius daugius • bombų

Prie pašalpų dalini- sPr(>giniU. _
Toliau Arcmmoauct nurodė, l darbių apdraudą ir žmoniš- 

j jog Vokietija turi apie 4,000 [ką tuojautinę pašalpą.
j lavintiį karui lakūnų. Ap-1 ’ Konferencija padarė griė- 
Įart nųolatinęs 300,000 vyruotą tarimą prieš bandymą 
| armijos, Hitleris turi1 100,-1 apdėti mokesčiais pirkinius- 
{000 paruoštos kariškai tar- i pardaviniųs, nes tais mokes- 

I čiais būtų dar labiau pa
brangintais d a r,b i ninkams 
pragyvenimas. Konferenci
jos išrinkta delegacija 
įteiks protestus gubernato
riui White ir valstijos sei
mui prieš tokius mokesčius; 
ta delegacija taipgi reika
laus prie"' 
dąugiau /pašalpos 
biams. j

Išvogė $100,000 Vertės 
Automobilių Dalių

FLINT, Mich. — Areš

PARYŽIUS.— Francijos 
seimo atstovas Archimbaud 
pranešė, kad Kruppo fabri-Įstijos bedarbių organizacijų 
kai Vokietijoj skubiai dirba atlaikė konferenciją, kurioj 

Vie- didžiąsias kanuoles, patran-^nutarė siųsti didelį skaičių 
no miesto bedarbiams šelp- kas tvirtovėms daužyt ir vi _ 
ti yra skiriama $1,500,000 dutines mūšiams kanuoles., kongresą, 
valdiškų pinigų per njetus. 
Miestas turi 200,000 gyven
tojų.
mo bedarbiams paskirta 806 
asmenys.' t?Diugeli6 'jų al
gos siekia nuo $200 iki $380 
per mėnėsį: n '

Kitam miestui viduriniuo-
nnn\AAa^UJSeu^r^a^n?r I nY^ai policijos ir 80,000 pa-j 
000,000 bedarbiams .šelpti ir 'gelbinės kariuomenės. Prie 
yra laikoma 1,506 nuolati-!^o pridėjus karinius rezer- 
niai apmokami valdininkai1 VUs (atsarginius), Vokieti- 
tiems patarnavimams. Dau- '. joj tinkamos karui jėgos 
gelyje vietų valdininkams 4935 sieks 5,500,000 vy- 
ir jų raštinėms yra išeikvo- 
jama 25 iki 50 nuošimčių vi
sų pašalpos pinigų; o jeigu 
valdininkų išlaidos nevirši
ja 14 nuošimčių, tai skaito
si gana gerai.

Tokius faktus aikštėn iš
kėlė “progresyvis” republi- 
konas senatorius '____
kalbėdamas per radio per- ’ greitam karui.____ >
eitą pirmadienį. Bet jis Į Brussels.—Susidarė nau 
dar tų miestų vardų nepa-'jas Belgijos ministerių ka 
skelbė; reiškia, ir pats pri-minėtas su Theunisu kaipc 
dengia eikvotojus. pirmininku.
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Menševiką Atsakomybė del SLA >
Krizio..,. • ’

Savo rašte SLA prezidentas Bagočlus 
pareiškė, kad Pild. Taryba “dirba ir ko
voja tiesiog už organizacijos gyvybę ir 
būvį.” Apart prastų investmentų, kurie 
grūmoja keliems šimtams tūkstančių do
lerių, Bagočius dar suranda ir kitą nelai
mę. Jis sako: “Kitas dalykas, tai mūsų 
fondų stovis: paskutiniais laikais beveik 
visi mūsų fondai yra su deficitu: dau
giau išmokam, kaip kad surenkam.”

Bet kodėl taip yra? Ogi todėl, kad 
Bagočiai, Gugiai, Vinikai ir Vitaičiai ir 
algomis ir už sugaištis tuos fondus tušti- į 
na šimtais dolerių.

O menševikų tėvas Grigaitis “Naujie- • 
nose” lapkričio 17 d. dejuoja sekamai: I Į 

Tai yra ne tušti žodžiai. Milžiniška SLA j 
turto dalis nabašninko Paukščio ir Gegužio i 
iždininkavimo laikais buvo įdėta į neleisti- 1 
nūs investmentus: į “debentures”, kurie nė- i 

: ra jokia nuosavybė apsaugoti. Daugelis tų - i 
investmentų šiandie nebeturi jokios arba 
beveik jokios vertės, ir valdžia atsisako juos 
pripažinti. Bet jeigu juos nubraukti nuo 
knygų, tai pasidaro didelė skylė organizaci
jos pomirtinių fonde.

'A > * * 'i • . •
Kalti Paukščiai ir Gegužiai! Bet taip 

pat lygiai kalti Grigaičiai, Bagočiai ir 
Gugiai. Ar ne iš vieno jūs visi .ėjote? 
Ar jūs nepalaikėte Gegužio-šaikos Susi
vienijime? Ar nepadėjote tai saikai te
rorizuoti kairįjį sparną, kuris nurodė ši- / 
tuos Paukščių ir Gegužių darbus ir šau
kė SLA narius budėti, šluoti laukan tuos 
sutvėrimus?, Atsimenate, kaip jūs gynė- 
te Gegužius, o keikėte komunistus ir ap
šaukėte juos SLA organizacijos “griovi
kais”, “triukšmadariais” ir kitokiais var
dais? Pagaliaus Chicagos seime padėjo
te Gegužiui pašaukti policiją ir buožės 
pagelba ištaškyti iš seimo tuos delegatus, 
įurie buvo nusistatę prieš šitą SLA or- 
gąnizacijos griovikų kliką—Gegužius, 
Vitaičius ir t. t.

Matote, jūs, Grigaičiai ir Bagočiai, ly
giai esate kalti už krizį SLA finansuose.

Ar Atsieksime Didįjį Tikslą?
Su gruodžio 1 diena turės užsibaigti 

“Daily Workerio” vajus ’jž sukėlimą 
$60,000. Dar tėra surinkta iki $38,000. . 
Bet šiomis dienomis visos Komunistų 
Partijos organizacijos yrą įtrauktos į

vajų,'parengimai tam tikslui įvyks šim 
tai$.. Nors'laiko nedaug' beliko, bet at 
lėkimui tikslo šansų yra daug.

Taip pat reikia rimtai padūmoti zapie 
dienraščio “Laisvės” vajų. Irgi, reikia 

, pripažinti, eina gana sunkiai, labai lėtai. 
Ekonominės sąlygos vajui labai nepalan
kios, tas tiesa, bet taipgi tiesa yra, kad 
turi gerų pasekmių tie draugai, kurie pa
siryžusiai darbuojasi. Toki vajaus udar- 
ninkai, kaip Reikauskas, Smitas, Šimai
tis, Bokas ir eilė kitų draugų, darbais 
įrodo, kas galima atsiekti net ir tokiose 
■sunkiose sąlygose. Jie ir senas prenu
meratas atnaujina ir gauna naujų.

Mes esame pilni tos vilties, kad “Lais
vės” vajus dar įsismagins, paąudringės. 
Šimtais dienraščio draugų ir kovotojų 
stos >į darbą su padidinta energija.

, Lietuvos Revoliucinią Politinių 
Kalinių Balsas

Mes karštai sveikiname Priešfašistinio 
Susivienijimo pradėtą kampaniją už 
Lietuvos revoliucinių politinių kalinių 
reikalavimus. Kauno ir Raseinių kalėji
mų politinių kalinių atsišaukimai, kurie 
tilpo “Laisvėje”, turėtų rasti tikrai ma
sinio atsiliepimo plačioj Amerikos lietu
vių visuomenėje. Jie( yra stačiai žudo
mi Smetonos bastilijose. Jie šaukiasi 
prie mūsų—prie Amerikos lietuvių mo- | 
ralinės ir medžiaginės paramos. Jie pra- : 
šo, kad mes padėtumėme jiems iškovoti i 
iš Smetonos valdžios nusileidimų ir kalė
jimo sąlygų pagerinimų.

Mes negalime suvilti mūsų kankina
mus ir žudomus draugus. Priešfašisti
nio Susivienijimo kampanija turėtų pa
siekti kiekvieną lietuvių organizaciją ir 
draugiją, kiekvieną klasiniai sąmoningą 
darbininką, kiekvieną lietuvį, kuriam rū- 

i pi likimas ir kovos Lietuvos darbininkų 
! ir< valstiečių. , . , •

Pradžia jau padaryta. Connecticut 
!* valstijos^ Literatūros Draugijos apskritis 

savo konferencijoj priėmė rezoliuciją už 
Lietuvos revoliucinių politinių kalinių 

* reikalavimus. . Ragina visas draugijos 
kuopas išgirsti kalinių balsą.

Oakville, Conn., ir Waterbury, Conn., 
lapkričio 18 d. prakalbose šis klausimas 
buvo apdiskusuotas, susirinkę darbinin
kai karštai pritarė atsišaukimui ir sume
tė kaliniams apie $17 aukų. Be abejonės, 
šių kolonijų pavyzdį paseks kitos koloni
jos. Kampanija įsisiūbuos.

Bet svarbiausia, kad ši kampanija pa
siektų masines vietines pašalpines drau
gijas. Jose priklauso tūkstančiai įvairių 
pažiūrų ir įsitikinimų lietuvių. Ten rei
kia Priešfašistinio Susivienijimo ir kali
nių atsišaukimai diskusuoti ir aiškinti. 
Labai svarbu, kad tų organizacijų narius 
laimėti, juos įtikinti. Svarbu, kad jie pa
keltų balsą už kalinius, prieš Smetonos 
valdžios įvestą teroristinę sistemą kalėji
muose. ' j .

Dienraštis “Laisvė” teiks visapusę pa
ramą Priešfašistinio Susivienijimo pra
dėtai kampanijai. Mes raginame visus 
“Laisvės” skaitytojus ir draugus ištiesti 
savo ranką Lietuvos revoliuciniams po- 

I litiniams kaliniams.

TRUMPMEN03
Vienas “Dailės Mylėto

jas” Grigaičio organe ši
taip rašo:

“ ‘Naujienos’ niekad nevarto
jo ir nevartos spatisdinto žo
džio nekalto žmogaus nu- 
skriaudimui, apjuodinimui ar 
apmelavimui... žinių teisin
gume, švarume ir. bešališkume 
‘Naujienos’ visuomet duoda 
pavyzdį kitiems lietuvių laik
raščiams.. .“

stovinčius revoliucinio dar- Spalio 22 d., prigėrė, Paul 
bininkų judėjimo priešaky-!Baker, 57 metų-žmogus, buvęs 
je, bet dėlto, žinoma, mums ‘‘Laisvės’’ skaitytdjas. Velionis 
nei šilta nei šalta! paėjo iš Lietuvos, Kauno vedy

bos, Biržų apskričio, Vabalnin
ku pašto, kainjo neteko suži- 

Š i a U dieninę Jugoslaviją noti. Jo tikras vardas yra 
sudaro trys tautos: serbai, I Apolinaras Perekšlis. Lietu- 
kroatai ir slovėnai. Pir-|V0J paIiko broIi ir seserp čia 
mosins tautos buržuazija pakko banke 4 tokstančius ir 

’i pavergusi kroatus ir ;
slovėnus, kaipo tautines 
mažumas. Nušautasis ka
ralius Aleksandras, su ser-

4 . šimtus dolerių ir stubą, kur 
jis gyveno. Bet kiek ji verta 

į—negaliu pasakyti.
Velionis ėjo pamariu su ko- 

| kia motere ir, įpuolęs į marias, 
! prigėrė. Kiti sako, kad buvo 
! skylė, kur jis įpuolė, lenta iš
puvus, tai jis ir įkrito. Tai 
taip laikraščiai pranešė, vie-

Žinoma, kiekviena^ gyvū
nas turi pasikelti pats sauibų monarchistais, fabrikan- 
uodegą, bet čia tai jau (per-;-tais ir dvarponiais, žiauriai 
daug. Žmogus, kuris tą ra- j slopino kroatus ir slovėnus, 
šė, aišku, i turbūt neskaito Trempdamas jųjų tautinį ju
to visko' melais,' ką “Nau- dėjimą. . Bet štai, Aleksam; nok kaip tenai buvo, tai gal 
jienos” rašė apie Sovietų dras tampa nugalabintas. Jo tik jis vienas žino,, bet jis da- 
Sąjungą. Tik atsiminkim: i vietoj atsistoja, pusiau ofi- bar niekam nieko nepasako. 
“Leninas į-H i Kaizerio j agei 
tas,” ! “Rušiį’pS";'; boįšUvikį 
moteris'bbfka irį pardiibdą, m-- • . i - . . n
“Rusijos: Ja ^u.ir.lalzosl ptrl? P°-
lizmą J praldikuoj^ giunčia pag poyy]ą pra_
^5’ -1? i Si pa y® j !" Išyti jiems platesnių teisiu, džiausi ir: bpaumusi melai 'p4naįiai ip ųgl į 
kuriais kadaise. Naujienųburžuazija. Netenka neį 
spaltos buvouizpildytos O k • i§ to nieko 
kur t. v. antraeiliai melai J. - .J ’ 
ir faktų iškraipymai?! !lsei *

TZ. t , . r v. v . i Kroatai ir slovėnai pąsi- Kiek tai liečia žmonių ap- r ' , i. i jšmeižimą, tai “Dailės My-Illuosuos tiktai tuomet, kada 
lėtojas” “pamiršta,” jog 
“Naujienos” beveik kas an
tram numefyj šmeižia u.. TZ . , n .... -i . , > -i -. los Komunistų Partija, ku- ni^u-niekina komunistų veikeius. H. , \ i 1 • •
Taigi, kuomet klausimas ei- r!^ ?u ar0 ?eib _ i . , . slovėnų geriausi darbininkuna apie apmelavimą, tai i,, - \ & , . • 
“Naujienų” bendradarbis ir ases <ov 0^a1, 
šiame straipsnelyje sumuša 
rekordus!

Jis seniau gyveno miestukyj 
Roslyn, Wash., kuris yra 95 
mylios nuo Seatties. Tenai jis 
prigulėjo prie LDKG Drau
gystės. Tai minėta draugystė 
atsiėmė velionį į tą miestuką 
ir pakavo jo draugystės kapi
nėse.

Velionis buvo laisvų pažiū
ri] žmogus, bet prie darbinin
kiškų organizacijų neprigulėjo 
ir nepaliko jokio raštelio, kur 
jo turtas turi būt padėtas po 
jo mirties. Tai dabar advoka- 

fabrikantų ir dvarponių re-! tai ir rūpinasi, kaip ta turtelį 
žimas bus nuverstas. Prie I geriau sunaudoti. Sakoma,

[cialiai, jo brolis, Povylas. Į ; ‘ ,
i; Na, ir va, kroatų buržu-

.į to mases ruošia Jugoslav!- kad jo brolis Lietuvoj esąs ku- 
Komunistu Parti ia. ku- nigu. Velionis buvo nevedęs.

Arba paimkim kelis ank- 
! styvesnius “N.”mumerius ir į 
i, pasižiūrėkim, kaip tūlas į 

.į. “N a u j i enų” bendradarbis 
i Brooklyne bjaurioja Buivy-

• j •

O Vengrijos diktatorius, 
Į kruvinasis Horthy, pereitą 
savaitę minėjo savo penkio- 

*5" likos metų viešpatavimo su- 
įkaktuves. Jas minint, su- 
! areštuota daugybė komu- i 
nistų. Prieš penkioliką me- i 
tų, kuomet Sovietų valdžia!

dą^ lygdamas į jo grynai as-j nuversįa ir visą galią 
meniskus reikalus, tai dai pasigrbbė buržuazija su
kartą pamatysim, kaip'neš
variai “Dailės Mylėtojas” 
nusimeluoja. Ar švarus 
laikraštis turėtų kišti savo 
snapą į kito žmogaus asme
niškus reikalus? Kokios vi
suomeniškos svarbos turi 
tas, kad žmona atsiskiria 
nuo vyro, arba priešingai? 
Panašios “žinios” juk tai 
yra pliatkai, tamsių davat
kų užsiėmimas. Švarus ir 
kultūriškas laikraštis ne tik 
neturėtų tai talpinti į savo 
špaltas, bet dar privalėtų 
sudrausti savo bendradar
bius nuo tokio nerimto dar
bo. Bet “Naujienos” veja
si Mahanojaus “Saulę” ir 
So. Bostono “Keleivį,” ku- 
riedu tos rūšies “literatūra” 
yra permirkę.

YPSENOS

Jo Klaida
Turgaus dieną ūkininkas 

pasitraukė nuo savo vežimo 
ir kalbėjosi su kaimynu.

Tuo tarpu atėjo kareivis, 
pasiėmė jo maišą su rugiais 
ir nešasi.

Ūkininkas sušuko: — Kur 
tu neši mano rugius?

Kareivis:—Ar tai rugiai? 
Aš maniau,; kad kviečiai; 
mano klaida.

Bus vienas atsikėlimas
Mažas Jonukas pabudo 

vidurnaktyje ir pradėjo pra
šyti gerti.

Tėvas atsiliepė: — Aš ži
nau, kad tu nenori gerti. 
Gulk ir miegok.

Kiek patylėjęs Jonukas 
vėl atsiliepė:—Tikrai, aš la
bai noriu gerti.

Tėvas:—Jeigu tu nenutil
si ir neužmigsi, tai aš tau 
atsinešiu savo- diržą.

Vėl kiek laiko patylėjęs 
Jonukas prakalbėjo: — Pa
pe, kada tu atsikelsi atsi-. 
nešti diržą, tai sykiu atnešk 
man ir vandens.

Parinko A. M. Bedievis.

M. Baltrušaitis.

Aš turiu norą visada, ir trau

kite bent taip. Imkite po val
gio žuvų aliejaus, bent po 
šaukštą ar daugiau, iki vasa
rai. Imkite iodo po lašą du
kart kas savaitė, per visą gy-

L. G. Young, milionierius, 
nesumokėjo savo pačiai alimo
ny, su kuria jis yra persisky- 
ręs. Pati traukia jį teisman.

Kad tai pataisius, Jūsų vy- 
lytiškai, ras turėtų ko pasimokinti apie 

. Tai yra jo 
Ir jam pa-

TURI NORĄ, BET TAIP daro labai negerai. Ilgainiui,
SAUSA | nuo tokiu netikusiu santikia-

* . *■

Drauge gydytojau, prašy- j vimų, moteriai atšąla, pakrin-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS . , . I
371 Lake ' 'Newark, N. 1.

Telephone: Humboldt 2-7964

reikia *r mažulytės giltinės liaukutės 
i kanalo—makšties 

Ir vėl dalykas: mano lytiniai j plėvėse, ir iš to ten pasidaro

DARBININKU 
SVEIKATA

Horthy priešakyje, Horthy 
pareiškė, kad į visai trumpą 
laiką komunistai bus išnai-; 
kinti. Bet, štai, naikina jis 
juos pašėlusiai, žudo ir ka
lina, o vis tik Vengrijos Ko
munistų Partija tebegyvuo-' čiau ir aš patarimo per laik- • ka jausmai, sugenda ūpas, ner- 
ja ir didvyriškai tebekovo-' ra§tį “Laisvę”. Aš esu mote- 
ja. Anksčiau ar vėliau ji'ris 40 metų amžiaus, vedusi, 
padarys buržuazijos viešpa-! Mano liga tokia. Aš labai ner- 
tavimui galą ir tokiems, (vuota, ir man svoris labai nu- 
kaip Horthy, bus atatinka-; puolė, pasidarė 
rnai atmokėta. Mėnesines turiu ant laiko, tik j

nn h v i a rLnnac Knf* aa uncrolin

vai ir bendrai visa sveikata.
| Net ir tos pačios moteriškumo 
liaukos—ovarinės liaukos—ir 
tos apsilpsta. Tada su mčne- 

taip silpna, sinėmis esti keblumų, kaip 
--- -- • kad ir Jums dabar. Ir, ova-

I po tris dienas, bet aš negaliu rams apsilpus, menkiau veikia 
’suprasti, kodėl man

i • .v -j-. * 'vargti, kol praleidžiu ta laika, gimdomojoDrg. Rakosi, issedeięs as- T \ ,. . \. &. .. Ir vėl dalykas: mano lytiniai J
tuoneuus metus Vengiijos jausmaj pa]iko tokie navatni. in^PaPrasta.i snusn.
kalėjime, šiuo tarpu ruošia- 
mas _išsiuntimui į darbinin- į‘ia mine* susinešti 
kų tėvynę, Sovietų Sąjungą, bet, kada mano vyras prieina, lyties gyvenimą. 
Pastaroji atiduos Vengrij’os :tai jis lieka neužganėdintas, tiesioginė pareiga, 
ponams kokį kontr-revoliu-1 Man nuo pradžios dar yra bis-ičiam tatai daugeriopai atsim.o-- 
cionierių. Darbininkams to-!kį šlapumo; potam pasidaro ketų.

Nekartą “Naujienos” ap- kis mainas yra labai bran-j taip sausa, kad mano vyras ne- Iš savo pusės Jūs pati ne
melavo, apšmeižė ir Šitų žo- gus! įnor^ dalyvauti su manim, daug tegalite padaryti. Dary-

Jis sako—eik pas daktarą, o 
i kad nebūsi geresnė, aš tave 
I pamesiu. Man taip darosi jau 
(penki metai. Tai..prašau pa- 
| tarti, kaip aš galėčiau savo vy- 
irui pataikyti, ir kaip padaryti, vepimą. Rūtų gerai gauti ir 
jkad būtų šlapesnę. ,Labaį nėr (“Menocrin (Thyro-Ovarian 

.’ J norėčiau, kad mane .vyras pa* Coinp., narrower), Sanitablets 
11 įmestų.. . x į ; !No. lO’O“.' Imkite po dvi tab- 

, 'lėti prieš valgį, keletą mėne
sių, apleisdama po savaitę 

. Be to gauki
te dar gi ir brome, “Triple 
bromides, grs. 15; tablets No. 
1J)O.“ I stiklą vandens ištar- 
pinkite po dvi tableti ir po pu
sę šaukštuko sodės (“baking 
soda“) ir išgerkite kas vaka
ras, prieš gulsiant. Už kokio 
mėnesio pąkaks imti po vieną

cionierių. Darbininkams to- j kį šlapumo; potam pasidaro ketų.
Iš savo pusės Jūs pati ne-

džių rašytoją ir jo draugus, R. M

LIETUVOJE NĖRA KUR PALAIDOTI MIRUSIUS NEPARAPIJONUS
Beda su Eks-kunigo Purickio litų už vieną1 tik vietą1 kapinė- 

Lavonu , se. Taigi ‘ii* jų dvasiškiai į>ink
B “Lietuvos žinios” : sielojasi, Jaujasi' ki?k ’!olrs, už j°- 

kad mirus tokiam <.geram; k>as kapines miestui taksą ne- 
žmogui,“ kaip kunigas Juozas mo ama- 
Purickis, nebuvę kur jį palai
doti. Apsivesdamas, jis, i 

^sulaužė katalikų kunigystės 
sakramentą, ir dvasiškiai jam 
to niekad neatleido: atsisakė 
jo lavoną laidoti šventintose 
savo kapinėse.

Tose kapinėse, beje, yra ne
šventinta kapų dalis; ji aptver
ta tvora, kurioj visai nėr vartų. 
Todėl “kaip kokiu barbarišku 
būdu, daktaro Purickio lavoną 
beliko kelti per tvorą į nešven
tintą kapų dalį,“ rugoja “Lie
tuvos Žinios.” Taip pažemint 
Purickį nenoręta, ir todėl 
kreiptasi į reformatus, eVange- 
likus; o šie pareikalavo 10,000

E

Jį

v

Tik po. ilgų derybų susitarta 
mat, su liuteronais ir sulygta 3,000 

litų už vietą .jų kapuose. . 
Del to “Lietuvos žinios“ sa

ko pamokslėlį: . <
“Galima nerašyti apie tai, 

kad dr. Purickis buvo tikintis 
katalikas, buvo krikščioniu 

. . f demokratų partijos narys ir 
tos partijos atstovas seime bei 
užsienių reikalų, ministeriš, 
daug krikščionims 'gero pada

ręs ; galima nieko rieprikiši- 
nėti net, kad kolegos kunigai 
jį lankė, palaikė'su juo san
tykius, kalėdojo jj, ėinė pini
gus bažnyčiai',—na, tai jų eti.

‘ kos dalykas, bet hėgalima ty-

kur palaidoti I vesnius darbininkus, atsipalai- 
1 davūsius * nuo visokių bažny
čių? ' .

!O taip yra ne tik dabar; 
taip buvo ir prie liaudininkų- 

- _ . . socialistų valdžios. Jie nepasi-
tik laidotūysms neturi. ;betlr0pino net tokiu paprastu da. 

lykėliu, kaip laisvi miestiniai 
kapai.

Kun. Purickis Buvo Prisilupęs 
Turtų

Bern inisteriaud amas Lietu* 
yos valdžioj ir nepraleisdamas 
progos pasipinigaut, kun. J. 
Purickis greitai pralobo. Juk 
tai pelningesnė profesija ir už 
kunigystę, kaip matorne iš šio 
trumpo aprašymo '“Lietuvos 
žiniose“:

Purickio.

lėti, kai nčr 
žmogus.

“Gerai, kad - dr..
grabo vietaL nupirkti surasta
3,000 litų, ■ įet kiek gi yra 
žmonių, kurie tiek pinigų ąie 

1
per visą gyvenimą nėra matę, 
—kur jiems dėtis ?!

■ ! I“Kada gi pagaliau Kauno, 
^avivaldybė bent » .pasilaidoti 
žmonėms duos vietos ? ! !?’

✓
Graži smetoniško Kauno ci

vilizacija! Jėigū žmogus nėra 
kokios “vietos“ tikras parapi- 
jonas, nebus nei jo lavonui 
vietos, nebent kur patvoryj 
pakasti, kaip padvėsusį gyvulį. 
Bet jeigu taip su buvusiu ša
lies ministeriu Purickiu, bur
žuazijos laikraštininkų pirmi
ninku, tai ką kalbėt apie lais-

’• “Dr. J. Purickis, įsitraukęs 
į politinį darbą, nutolo nuo

I !

kunigystės, būdamas ministe
riu atsisakė, būti kunigu 
pagaliau 1926 metais apsive-!
dė. Nors kunigystę buvo me- į ATSAKYMAS __
tęs, bet liko ištikimas katali-į Nežinau, Drauge, tikrai, kie-’įapie mėnesines, 
kas. Dr. J. Purickis buvo ke-'no čia galėtų būti kaltė: Jūsų 
l>y mūro namų savininkai 
Žemaičių gat., Perkūno alėjoj , 
ir Aleksote.”

O reikia žinot, kad ir ame-' 
rikoniškais doleriais
Kaune namai labai brangūs.

■ar Jūsų vyro. Turiu palinki-
1 mo manyti, kad greičiausiai 
į tai yra vyro kaltė, kad jis 
j nekoks džentelmenas, neką te- 
' nusimano apie meilės meną,— 

perkant, neprirengia, neišjudina Jūsų
į atatinkamai. Jis pirma to tu-

• | retų su Jumis gerokai pabai-‘ vakarais, vis taipo pat, į van* 
I kauti, paromansuoti, Jus išbu-Įdenį, su sode, gal kelis mėne- 
įčiuoti, iškutenti, išglarr/onėti. sius.
j Visa tai prirengia moterį, ir i Kanalui vilgyti gaukite gli-

, “Glycerine 3 ozs.“ 
gmės, jausmo ir pasitenkinimo,'Sumaišykite vieną dalį gliceri- 
orgazmo. Bet, jeigu vyras,' nbs ir 5 dalis vandens ir tuo 
kaip tai visų dažniausiai ir es- skiediniu vilgykite makštį, įlei-

Vakarų Audroje Žuvo 17
i SAN FRANCISCO Cal. !ja^ atsiranda* pakankamai drė—cerinos, 
Per šėlusią audrą su sniegu 
ir lietum vakariniame Am
erikos pakraštyje žuvo bent i ti, be niekur nieko, stačiokiš-' dinėkite po truputį su šmirkš- 
17 žmonių. • kai pradeda, tai. moteriai pasi-' tynėle' kas vakaras.
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Darbininkė ir Seimininkė MERGINOS-KATRUO KELIU EINATE?

Parašė Jou Shih. Vertė Proletarė

Vergė Motina
(Tąsa)

Kas liečia kūdikio vardą, siutsai galvojo il
gai ir rūpestingai, bet nevyko surasti tinka
mų pavyzdžių. Senė pasiūlė parinkti vardą 
iš frazių “Ilgas Gyvenimas, Turtas ir Garbė,” 
arba “Pasitenkinimas, Gerdvė, Džiaugsmas ir 
Senatve.” Geriausia iš visų, ji manė, būtų 
“Ilgas Amžius” • ar tam panašiai. Tačiaus 
siutsai nesutiko, skaitydamas tuos vardus per
daug paprastais, nudėvėtais. Nors jisai rau
sėsi po istorijos knygą, j ieškodamas jos to
muose ko tai nepaprasto, be praėjo <pusė mė
nesio, mėnuo, o jis vis dar nesurado vardo, 

\ kuris jam atrodytų tinkamas.
Jis vėlino vardo, kuris neštų palaimą jo 

sūnui iš vienos pusės, o iš kitos išreikštų tą 
faktą, kad jis gavo sūnų senatvėje. Ir neleng
va buvo tokį surasti. Vieną dieną jis sėdė
jo su trijų mėnesių sūnumi ant kelių, sykiu 
laikydamas knygą po lempos šviesa ir žiūrė
damas per akinius vis dar vardo tebejieškojo 
knygoje. Kūdikio motina liuosai sėdėjo kam
bario pasienyje, jos mintys kur tai toli, toli. 
Ūmai ji prabilo:

“Aš manau, kad būtų gražu jį vadinti Ru
dens Turtu.” Visi esanti kambaryje sužiuro 
į motiną, klausydami jos žodžių. “Jisai gimė 
rudenį, ar ne? Brangi rudens dovana! Va
dinkite jį Rudens Turtu.”

“Puikus!” Siutsai tuojau palaikė jos suma
nymą. “Kiek tai pastangų aš sueikvojau! 
Taip. Aš sulaukiau savo gyvenimo rudens. 
Man jau virš 50 metų. Taipogi kūdikis gimė 
rudenį, ir ruduo yra subrendimo sezonas visai 
gamtai. ‘Rudens Turtas’ yra pilniausiai tin
kąs vardas!. Apart to, jį rasite ir istorijos 
knygoje, kur sakoma: ‘Dar bus rudens der
lius,’ ten sakoma, ir, ištiesų, aš sulaukiau savo 
derlių!”

Tuomet jis pagyrė kūdikio motiną, saky
damas, kad vien studijavimas būna galų gale 
bevertis ir kad inteiligehtiškumas esąs dangaus 
dovana. Tos pastabos pastatė moteriškę ne- 
jaukion padėtin. Ji nuleido akis ir pasinėrė 
karčiose ir liūdnose mintyse:’’ .

“Tai buvo dėlto, kad aš galvojau apie Pa
vasario Turtą!” pro ašaras ištarė motina.

Rudens Turtas kas dieną darėsi meilesnis 
ir prisirišęs prie motinos. Jis turėjo stebė
tinai dideles akis, kuriomis ilgai ir žingeidžiai 
žiūrėjo į svetimus, nors savo motiną jis pa
žindavo vienu žvilgsniu ir net iš tolo. Visą 
dieną jis glaudėsi prie jos ir, nežiūrint siutsa
jaus didelio prie jo prisirišimo, kūdikis tėvo 
nepaisė. Siutsajaus pati nuduodavo labai juo- 
mi patenkinta ir davė suprasti, kad jinai jį 
mylinti, kaip savo kūdikį, bet kūdikio didelėse 
akyse ji pasiliko svetima ir tegaudavo ilgą 
žingeiduolio stebėsį. Juo stipriau kūdikis ri
šosi prie motinos, tuo artėjo atsiskyrimo die
na. Pavasaris atėjo įkandžiu uodegon žie
mai, o vasaros kojos smarkiai sekė paskui. Ir 
taip faktas baigimosi motinos trijų metų su
tarties, kuria ji buvo išrenduota, pradėjo stip-

nuteista 18 metų kalėti aršiau
siam urve Italijos fašizmo.

’Vertė Norma.

Julija Skeberdytė 
Sveiksta

Savo laiku mes rašėme šia- tą visą darbą aš gavau NRA 
me skyriuje, kad Vokietijoje algos $1 į savaitę. Jeigu mer- 
Hitlerio valdžia siunčia jaunas į gina atmeta tą progą, ją išme- 
darbininkes tarnaičių darbams, ta gatvėn.'
kur jos negauna jokios mo- Į “Lyga turi dvi verstino dar- 
kesties. O štai paprasta Newjbo kempes lavinimui merginų 
Yorko istorijukė, kurią skaito-. tarnaičių darbo. Čia socialės 
me jaunos mergaitės laiške, sąlygos yra aršiau apribotos, 
prisiųstame “Daily Worke-jiegu mieste, ir darbo dau- 
riui” moterų skyriui. Laiške giau.” 
randame sekamą:

“Pastaruoju laiku aš gyve-!jaunas merginas, del neturto 
nau ‘Merginų Aptarnavimo į nebaigusias mokslus, taip ly- 
LygohJ kuri randasi 138 East 
19th/St., New Yorke. Ta orga
nizacija neva gelbsti mergi
noms nuo 16 iki 21 metų am
žiaus.

darbininkišku uždaviniu gauti 
nors vieną “Laisvei” naują skai
tytoją.

Montello, Mass

Tai tokia “laimė” laukia
ir už-

moti-

moti-

riai pasireikšti visti mintyse.
Siutsajus, iš meilės savo sūnui, turėjo pasi

tarimą su savo pirma pačia. Jis norėjo, kaip 
jis sakė, mokėti kitą šimtą dolerių ir nupirkti 
moterį visam amžiui.

“Jei tu nori ją pirkti, tai pirma užduok 
man nuodų!” buvo jo pačios atsakymas.

Siutsai ilgai nieko neatsakė, tik prunkštė iš 
pykčio. Tada privertė save nusišypsoti 
klausė:

“Ar tu nemanai, kad kūdikis be 
nos.. . ?”

“Tai tu neskaitai mane tinkama jam 
na?” sarkastiškai atkirto senė.

Tuo tarpu kūdikio motinos mintyse ėjo 
kova tarp dviejų priešingų jausmų: Pirmoj 
vietoj, jos smegenyse ilgai skambėjo atbalsis 
žodžių “trims metams.” Trys metai, ji ma
nė, greit praeis, ir taip ji priėmė tarnaitės 
padėtį siutsajaus namuose. Ji matė savo at
minties Pavasario Turtą taip jau gyvą ir pa
liečiantį jos mintis, kaip ir tikrenybės Rudens 
Turtą. Jeigu jinai negalėtų pergyventi atsis
kyrimą nuo pastarojo, kaip gi jinai galėtų pa
mesti pirmąjį!

Tuo pat sykiu ji ištiesų troško praleisti 
likusį savo gyvenimą šiuose naujuose namuose. 
Ji jautė, kad Pavasario Turto tėvui neilgai 
lemta gyventi, kad jo liga jį nusineš į treje
tą, ar ketvertą meti] nežinomon amžinastin. 
Jinai planavo prašyti savo antrojo vyro pri
imti į išsūnius Pavasario Turtą, taip kad ir 
jis galėtų būti su ja kartu.

Dienos sapnai ją užvaldydavo, kada ji sė
dėdavo prieangyje, ankstybos vasaros saulėje. 
Kartais, kada ji, ten sėdėdama, krūtimi pe
nėdavo Rudens Turtą, jai rodėsi, kad ji mato 
ir Pavasario Turtą taipgi. Ji ištiesdavo ran
ką, kad priglausti jį arčiau ir pradėdavo kal
bėti į du broliu—bet kito ten nebuvo. Duryse, 
netoliese, stovėjo senė švelniu veidu ir žiaurio
mis akimis, atydžiai ją dabodama. Tuomet ji 
sugrįždavo į bauginančią tikrenybę. “Geriau 
prasišalinti, kaip greičiau galima! Ji seka ma
ne, kaip šnipas!” Tačiaus, kuomet kūdikis jos 
rankose pravirkdavo, ji žinojo, kad niekas 
daugiau nesvarbu, kaip jis, ir tas ją sulaiky
davo.

Vėliau siutsai permainė savo planus. Jis 
nusprendė kviesti Sun moterį ir nusiųsti ją 
pas Rudens Turto motinos pirmąjį vyrą, pa
klausti, ar pastarasis nesutiktų išrenduot ją 
už 30, o daugiausia už 50 dolerių dar trim 
metam. “Kuomet Rudens Turtas bus penkių,” 
•jis sakė savo pačiai, “tuomet jis galės motiną 
palikti.”

Senė kalbėjo maldas su buddistų rožančium 
rankose. Ji vis tebemurmėjo; “Namu Ami- 
tabba,” kuomet ji atsakė:

“Jinai turi savo kūdikį namie. Tu turi jai 
duoti progą sugrįžti atgal pas jos teisėtąjį 
vyrą.”

Siutsai nuleido galvą ir abejojančiai ištarė:
“Bet pamislyk apie Rudens Turtą, atskirtą 

nuo motinos vos dviejų metų!”
“Aš jį galiu išauginti,” atkirto senė, padė

dama rožančių. “Aš galiu jį prižiūrėti. Ar 
tu bijai, kad aš jį nenužudyčiau?”

(Daugiau bus)

“Vilnis” pranešė, kad d. 
Julijai Skeberdytei padaryta 
operacija ant appendicitis ir 
kad ligonė eina geryn.

Draugė J. Skeberdytė mums 
gerai žinoma, kaipo jauna, 
gabi ir neatiaidi veikėją. mūsų; 
judėjime. “Vilnies” skaityto
jams ji gerai pažįstama, kai-

I

Juliją Skeberdytė

Italijos Dimitroff — 
Komunistė Adele Bei

Adele Bei, Mussolinio vai- [ dirbau del pragyvenimo.
džios areštuota ir kankinama — • "JI
ir vėliau nuteista 18 metų ka- Po^is veikimas užsienyje ?
Įėjimo, parodė savo heroišku-

) mą. Organas Raudonosios Pa- 
. gelbos Italijoj, “Soccorso Ros-

\ ' so” tai parodo aprašydamas 
jos teismą.

šiam laikraščiui pavyko 
gauti ištraukas iš draugės Bei 
bylos eigos prieš fašistų speci
ali tribunolą, kur ji buvo kal
tinama vedime . komunistinio 
darbo Italijoj. Adele Bei, mo
tina dviejų kūdikių, stojo prieš 
savo apkaltintojus, taip kaip

t 
i
)

■ .
ji

fe

giai ir tas, kurios iki 21 metų 
amžiaus ]
kyklos suole su didžiomis vil
timis, kad, užbaigę moks.lus, 
gaus puikias vietas ir gerą gy- 

“Aš greit sužinojau, kad šiivenimą. Tačiaus ponai nei ne- 
! vieta yra gero pelno priemonė j rausimi pasiūlo pačioms gra- 
keliems viršininkams-. ’Man ji žiausiorhs iif lipšniausioms iš jų 
reiškė verstino darbo kempę, vietą kabaretuose, kur mokes- 

išeiti su*| tik '' gaunama nuo išgertų 
valandos: “drinksų” ir nuo “gero apsi

buvo labai prižiūrimos ir apri-įėjimo” su klientais (kostume- 
botos. Gyvenimas pasidaro I riais). Daug jaunuolių nu- 
nepakenčiamu del daugelio svyruoja šiuo pragaištingu ke- 
žvalgybinių, pastatytų tarp liu, bet ne visos.
mūsų. Vos tik prabuvau ten I
kelias valandas, tuojau jie ma-’da permatyti, kad visi pažadai 
ne pristatė šveisti grindis ir!ir romansų žurnalų, pasakos 
mazgoti indus. Jie man davė apie puikias progas gyvenime 
suprasti, kad imti šalpą yra! yra tiktai vylius ir jos, šalia 
gėda, tačiaus jie niekad nepri- ■ buržuazinės mokyklos mokslo, 
siminė apie algą. i mokinasi klasių kovos mokslo

_ ’teorijos ir praktikos ir sykiu
rogų amuose vjsaįs darbininkais priren-

“Po dviejų savaičių jie ma-!gia dirvą Sovietų tvarkai, kuri 
Ine išsiuntė ‘progos namuosna.’!tik viena suteiks progą išnau- 
Už teisę eiti mokyklon, aš ture-! doti mokslą bei talentą savo 
jau užlaikyti švariai 5 kamba-1 pasirinktoje srityje su tinka- 

irių stubą, ištrinti drabužius irimu atlyginimu ir pagarba. 
| atlikti kitus stubos darbus. Už \ Mažytė.

Naujienos Iš Darbininkų 
Judėjimo

Spalio 28 d. ALDLD 6 kuo
pa surengė prakalbas Liet. 
Taut. Namo Svetainėj. Kalbė
jo d. *R. Mizara, iš Brooklyn,- 
N. Y., ir Anna Stašiūtė, jau
nuolė, iš |Cambridge, Mass. 
Darbininkiškos publikos susi-

pajėgė išsėdėti mo- rinko apie du šimtus. Kalbėto-

“Mus neleisdavo 
vaikinais ir svečių

jai pasakė pamokinčias pra
kalbas ir atsakinėjo į klausi- • 
mus. Gaila, kad jaunimo buvo 
tik keletas. Kodėl jaunimas 
nesiinteresuoja darbininkų ju- 
(jėjjmu ? Tą atsakyti gali tik 
jie patys. Lavinimos mokykla 
būna kas antradienio vakara 
ir eina sėkmingai. Mokytojau
ja d. R. Mizara. Bet mokinių 
dar permažai lanko mokyklą. 
Visi, kuriem rūpi darbininkiš
kas judėjimas, turėtų ateiti į 

Rimtos merginos jau prade- mokykia jr lavintis.
Literatūros Draugijos 6 kuo

pos susirinkime nutarė pagel
bėti finansiniai Kanadoj lei
džiamam laikraščiui “Darbi
ninkų žodžiui.” Tame pasidar
buos K. Vasiliauskas.

j komunistės, aš sykiu pildžiau
Į ir savo pareigas kaipo motina, 
i kadangi mano partijos užduo- 

♦ • tis, per proletarinę revoliuciją, 
duoti geresnį gyvenimą darbi- 

^ninkams ir geresnį apsaugoji-
i mą proletarų vaikams, kurie į 

~ T_ . . , , 'dabar miršta nuo bado. |
Teisėjas: Kokis buvo tavo. t .

Teisėjas: Prie kurių tų ėjai 
su savo darbu ?

Kaltinamoji: Elementų, ku-
Kaltinamoji: Aš visuomet 

interesavausi darbininkų judė
jimu, tai yra darbininkų klase, rle sudaro dirbančiųjų mases; 
kurioj aš priklausau.

Teisėjas: Kaip tu
mano funkcija nėra specifiš
kai atžymėti, kurie iš jų.

Teisėjas: Ar tu žinojai, kad
buvai 

klausinėjama, pasisakei esanti 
komunistė. Ar tu ir šiandien‘su tavo veikimu tu pildei kri
tai patvirtini? > minalystę prieš savo šalį ir fa-

Kaltinamoji: Taip. Darbi-^izmį kurie Italijai ir jos 
ninkas negali niekuo kitu būti.. apsauga ge“

Teisėjas: Kodėl tu sugrįžai i
Italijon? Kokias pareigas tu 
tikėjaisi atlikti Italijoj?

Kaltinamoji:

rą gyvenimą?
Kaltinamoji: Aš žinojau ir 

j žinau, kad komunisto darbas 
Tokias parei-:nSra prieš, darbininkus, bet

Georgi Dimitroff, drąsiai pa- prieš tuos, kurie juos išnaudos
ParthoTnare^čio ^eka“^ Komunistų Partijos nario, tai Ja' Aš žiao?au ir žinau> *ad 
I arti j os nare, čion seka is-> /larWnw mano veikimas padėjo ardyti
traukos iš teismo rekordų : | yra būti vadovybėje darbinin- „rjespaU(jos jr t>a(j0 režimą

Teisėjas, koriai t„ .aūiriallk'j JU kovose, kurias jie veda p ri.Pa.uaos lr . Daa° režimą. ieiseja». KOuel tu apleidai > .. ’ kuri nriovnrfn nariamTeisėjas; Kodėl tu apleidai 
Italiją su savo šeimyna?

Kaltinamoji: Už tai, 
mano kūdikiai neturėjo 
nos. Mano vyras ir aš nebuvo
me fašistais ir to užteko, kad 
negauti darbo.

Teisėjas: Kaip tu gyvenai 
užsienyje ?

Kaltinamoji: Dirbdama. Aš 
esu darbininkė ir aš visuomet

kasdieną
kad 
duo-

Teisėjas: Ar tu nemanai, 
kad, taip darydama, tu aplei
dai savo pareigas kaipo moti
na, nes tai veda tave prie ap
leidimo tavo kūdikių ?

Kaltinamoji: U ž s i b r iežus 
vesti pirmyn proletarų kovas 
prieš fašizmą, su mano prity
rimu kaipo revoliucionierės ir

kurį fašizmas prievarta uždėjo 
ant darbininkų, valstiečių, ir 
smulkiųjų biznierių ir visos 
darbininkijos. Aš’žinau. ..

Teisėjas; Gana! Aš uždrau- 
džiu tau kalbėti!

Su tuo draugė 
buvo pastumta į 
prastu greitumu 
bunalo ši moteris, darbininkė 
iš Cantiano (Pesaro), buvo

Adele 
šalį. Su 

sp^ecialio

Bei 
pa- 
tri-

po moterų skyriaus redakcinės , 
komisijos vedėja ir nuolatinė | 
rašytoja ne tik tame skyriuje, 
bet ir abelnai laikraštyje. Ji
nai buvo nuolatinė “DB” i 
vėliau, “Darbininkės” bendra-: 
darbe. i

Apart bendradarbiavimo kaiisko, J. Šimaičio, S. Rei- 
spaudoje, draugė Skeberdytė kausko ir kitų. <
ilgą laiką sekretoriavo LDSA , šiandien surašąs stovi seka- 
3-čiam Apskričiui, esančiam mai:
Chicagoj ir apielinkėj. Apskri- l 
tys buvo veikliausiu visame su-1 
sivienijime. Vėliau jinai išbu-i 
vo pusmetį suvienytų LDSA ir į 
ALDLD organizacijų apskričio 
sekretore, kur taipgi pažymėti
nai gerai vedė visą darbą. Pa
starąjį pusmetį, del silpnos i 
sveikatos, bUVo pasitraukus iš! 
sekretorystės, tačiaus visuomet! 
aktyviai dalyvavo “Vilnies” Į 
Moterų. Skyriaus redakcinėj i 
komisijoj ir vedime darbo tarp ; 
moterų bei abelname veikime, Į

Linkime brangiai draugei! 
Julijai Skeberdytei greito pa- 

! sveikimo ir naujų jėgų tęsimui 
! to didelio darbo; kokį iki' šiol
dirbo.

“LAISVES” VAJUS ŠIANDIEN
Jau einant į spaudą že- 

ir> j miau paduotam surašui, ga- 
2 jvome gražius siutinius nuo 

i draugų A. J. Smith, S. Pen-

526
313
304

Rytietė.

VALGIU GANI 
NIMAS

Punktų
S. Reikauskas, Shenandoah 776 
A. J. Smith,. Philadelphia 747 
P. Bokas, Waterbury, Conn.

I M. Dobinis, Newark, N. J.
;G. Shimaitis, Montello,Mass
i ALDLD 11 ir 155 kp., 
i Worcester, Mass.
i A. Daukant, Toronto, Can.
G. Krance, I. Katilis, Brid- 

j gewater,. Mass.
I J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 
į C. K. Urbon, Hudson, Mass 
i D. Galeckas, Philadelphia 
i P. Buknys, Brooklyn, N&,Y.

■ O. Girnienė, Binghamton 
į J. Vasiliauskas, Detroit 
Į J. Gasiūnas, Pittsburgh 
I D. Krūtis, Elizabeth, N.J.
S. Puidokas, Rumford, Me.
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.113
A. Žemaitis, Shenandoah

■ A. Klimas, Hartford, Conn.
A. Lideikienė, Great Neck

I ALDLD 84 kp. (J. Bimba,

288
283

222
216
174
174
158
144
140
136
128
125

107
103

99

Šutinta Višta

Supjaustyk vištą, nuplauk 
ir užpilk vandeniu, kad ap
semtų mėsą, užvožk ir šutink.! 
Kada bus pusiau išvirus, įęlek i 
1 supjaustytą morką ir 1 su
pjaustytą cibulį, pridėk drus
kos ir pipirų pagal skonį, ir 
šutink iki mėsa bus minkšta. 
Baigiant šutinti, įdėk 1 šauk
štą sviesto ir rūgščios smeto-1 
nos. Jeigu vanduo ant mėsos 
nusekęs, tai papildykit virintu 
vandeniu, bet neperdaug, kad 
nesugadintum skonį.

’skauradoj, sudėk mišinį ir 
maišyk iki bus parudęs. Tada 

- išimk ant karštos torielkos, pa- 
n gražink mažais, šmoteliais pe- 

| truškų ir padėk ant stalo kar
atą. . .

M. B.—Waterbury, Conn.

Kopūstai Ir Kiaušiniai

Virink mažą kopūsto galvą 
iki bus minkšta. Nusunk ir 
leisk stovėti kelias valandas. 
Tada smulkiai sukapok, pri
dėk druskos įr pipirų pagal 
skonį, 1 didelį šaukštą išiįar- 
pinto sviesto, 3 gerai suplak
tus kiaušinius ir pusę puoduko 
gero pieno. Ištarpink 1 didelį 
šaukštą sviesto paliavotoj

J. Matačiūnas, Paterson,

J. III

92

92

Lapkričio 13 d. nuo inkstų 
gedimo ligos mirė M. Briedis, 
45 metų amžiaus. Jau nuo se
nai jautės negerai, vėliaus li
ga visai paguldė į lovą. Važia-,, 
vo pas visokius daktarus, bėt 
niekas negelbėjo. Yra buvęs 
“Laisvės” skaitytoju per kele
tą metų, ir ALDLD nariu. 
Remdavo darbininkišką judė
jimą. Dabar tik prigulėjo prie 
Liet. Taut. Namo Draugovės. - 
Prieš mirsiant, sesuo, iš Bosto
no, siūlė katalikų kunigą, o 
namiškiai—protestonų, bet jis . 
atsakė: “Aš ne proto liga ser-., 
gu, man jokių monų nereikia.”1.

Liko t .palaidotas 15 d. lap-, ;

D.

87 
86 
80 75 : kričio, su metodistų mulkinimo t

i burtais, po kamanda Petro,' 
62 | Vaičiūno, kuris yra tos mulki-

• nyčios geras parapijonas.
60 Į Velionis turėjo daug pažis- 
60: tarnų. Buvo gero būdo ir su v

j visais taikiai sugyveno. Už ' 
53 i tat jį lydėjo apie 40 automo- 
52 Įbilių. Lydėjimo tvarkytojai pra- 
52 ; šė visus palydovus sugrįžti į na

mus, negrįžtantiems ant vietos 
pasakė ačiū už patarnavimą, 
bet kaip sugrįžo, tai ne visus . 
priėmė. Todėl iškilo rūgonių. ,, 

Velionis paliko nuliūdime , 
savo moterį ir 8 metų sūnų, 

i taipgi du jau užaugusius sū- .
42 j nūs, bet šiems jis buvo tik pa- ' 

| tevis. Lai ilsisi šaltoj žemelėj. • 421 ______
34
33 Darbininkiški Parengimai, į » 
33 Kuriuos Visi Darbininkai Tu- 
32 retų Skaitlingai Atsilankyti ir 
31

48
44
44
44
42

R.

MOTERIS

ALDLD Pirm. Rąj. Kom., 
Montreal, Can.

S. Pen.kauskas, .Lawrence, 
. ' Mass.

R. Mizara, Brooklyn, N. Y. 
V. Globich, Wilkes-Barre,Pa 
A. Valinchus, Pittston, Pa. 
Dr. J. J. Kaškevičius, New

ark, N. J.
ALDLD 149 kp., Philadel

phia, Pa. .
J. Barkus, Brooklyn, N. Y.
J. Navalinskienė, Forest 

City, Pa.
A. Barčius, So. Boston
K. Bakanauskas, Easton 
J. Grybas, J. Trečiokas,

Norwood, Mass.
Bimba, Brooklyn, N.Y.
Baltušis, Chicago, 
Pakali, Brooklyn,
Slavinskienė, Rockford

Bastis, Grand Rapids, 
Mich.

E. Zitkienė, Hartford, Conn. 
Chas. Kwarren, Brooklyn 
J. Balsys, Baltimore/ Md. 
P. Taras, Brooklyn, N. Y. 
ALDLD 13 kp., Easton, Pa. 
A. Kazokytė, Brooklyn, N.Y.
J. Muskauskas, Wilkes-Barre 31
J. Adams, Grand Rapids
K. Mugienienė, Oakland 
V. Bublis, Brooklyn, N.Y. 
Geo. Žilinskas, Suffield
L. Colwell, Brooklyn, N.Y.
P. Janiūnienė, Bayonne 
A. Dapšis, Detroit, Mich. 
P. Žemaitis, Detroit, Mich, 
E. Skleris, Cleveland, Ohio
J. J. Mockaitis, Bridgeport 
P. Bernotas, Pittsburgh,Pa. 
P. Ramons, Scotia, N. Y. 
A. Sliekienė, Pittsburgh, Pa.

Walant, Philadelphia, Pa. 
May, Hoboken, N. J. 
Lacovicz, Belle Vernon 
Plungis, Cleveland, Ohio 
Daugėla, Worcester, Mass 
Petronis, Montreal, Can.
Jeskevich, Brooklyn, N.Y. 20 
Zavis, Hellertown, Pa. 20 

Chas. Dumčius, McAdoo, Pa. 20
S. Peleckas, Brooklyn, N. Y.
K. Romikaitis, Reading, Pa. 
J. Stasiukaitis, Philadelphia
Geo. Stasiukaitis, Cliffside

žymių permainų bus šiame 
surašė rytoj. Smarkiai pakilo 
Massachusetts ir New Hamp
shire valstijos. Tačiaus plačių-

Gausiai Paremti ,

Lapkričio -(Nov.) 24 dJ
I įvyks koncertas Liet. Taut. 
Namo Svetainėj. Programą iš-j* 
pildys Norwoodo choras, prisi-

ši moteris 
kėravotoja 
cijoj, Sovietų Sąjungoj. Pavasarį ji
nai užbaigė traktorystės kursus ir jos 
traktorius tapo apdekoruotas raudo

na udarninkės vėliava.

TRAKTORISTĖ GAUNA 
PAGARBĄ

yra geriausia traktoriaus
visoj Stalingrado provin-

24 
22 
22 
?? deda So. bostoniečiai ir vieti

niai, montelliečiai. Bus turtin
ga programa. Įžanga 35 cen
tai. Rengia ALDLD 6 kuopa 
ir kviečia visus atsilankyti.

Lapkričio 28 d. “Laisvės” 
skaitytojų balius įvyks toj pa
čioj svetainėj. Į šį balių skait
lingai suvažiuos visi “Laisvės” 
skaitytojai ir šiaip 
Bus užkandžių ir 
Smagi orkestrą grieš lietuviš- 
kus ir latviškus šokius. Tai yra 
vakaras prieš “Thanksgiving” 
dieną, tad bus ir “turkės” lai- ; 
mėjimas. Rengia “Laisvės” 
skaitytojai ir ALDLD 6 kuo
pa.

Didžiausias “Laisvės” kon
certas ir balius įvyks gruo
džio (Dec.) 1 d., So. Bostone, ' 
Lietuvių Svetainėje. Yra pa-' " 
imtos abi salės. Ten publikos 
bus iš visos Naujos Anglijos, ' 
todėl visi nepamirškite atsilan
kyti. Rengia ALDLD 7 Ap-

22
22
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20

rėmėjai.... 
gėrimų. r

14
11
11
10

jų masių šiame darbe dar nesi-. skritys. 
mato. Draugai, jauskitės savo 1 Šalna.
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Mokslas ir Išradimai
rengiasi prie naujo karo.Radio Gydymui Kurčiųjy

Leningrado institute pro- K • |py|jmo Metodaj 
sorius Belogolov išrado J

Lawrence, Mass■ Draugė maų rašė, ;kad Lyros 
i Choras dkiniioja'radio stotyje.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas laikė pirmą seimą 

! Clevelande. Tam seime re
negatas Pruseika išsėdėjo visas 
tris dienas, kaip pereklė višta 
ant kiaušinių. Pruseika sei
me tupėjo ne be reikalo. Jis 
tėmijo dienom seimo eigą, o 
vakarais, paslapčiom, dirbo

Trečios die- 
, sutvėrė

j ■■■T1 r frr. į i'7-r

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Turėjome Pasekmingas 
Prakalbas

DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI
VAKARIENĖ, KONCERTAS IR ŠOKIAIROCHESTER, N. Y.

Lietuvių Komunistų Frakcija šau
kia susirinkimą sekmadienio rytą, 
9:30 valandą, lapkričio (Nov.) 25 d., 

j Gedemino Dr-tės svetainėje, 575 
I Joseph Ave., sekamais klausimais:

1. Prisiruošimui prie Bedarbių 
Kongreso, kuris bus Washingtone, 
sausio 5 d., 1935, už bilių H.R.7598.

2. Už Visuotiną Lietuvių Suvažia
vimą prieš karą ir fašizmą.

3. Gelbėjimui Lietuvos politinių
i kalinių. *

Pradedant programą Liau- I 4, vietinių draugysčių rinkimų rei- 
dies Choras, vadovystėj d. B. Įkalais.
Petrukevičiaus, sudainavo “In- j ..KYieciami darbininkai-kes, kas ’ I tik interesuojates minėtais klausi-
ternacionalą’ ir dar tris darbi- mais. Bet “Laisvės” ir “Vilnies” 
ninkiškas, bei liaudies dainas. Į skaitytojų, ALDLD narių ir visų pro- 
Choras dainavo gražiai ir su-' 
sirinkusi publika pagyrė chorą | 
garsiais aplodismentais.

Po dainų kalbėjo d. B. Pet- 
, Jis kalbėjo anglų J

Lapkr. 11 d. įvyko ALDLD 
37 kuopos prakalbos su muzi- 
kale programa. Arti 300 Law-1 
rencio darbininkų susirinko 
pasiklausyt d. Mizaros prakal
bos, Liaudies Choro dainų ir 

. Liaudies Choro atskirų
sos po sunkių ligų arba gau- daktarai perimdinėja Sovie- Jsklokos kuopą iš seime išpėrė- ninku.

fesorius Belogolov išrado ■ J
prietaisus, kaip su radio! Sovietų Sąjungos medici- 
prietaisais gydyti kurčius irj na pasiekė augštą laipsnį 
apykurčius žmones.

Rengia Phila. Liet. Darbininkiškos Organizacijos

apykurčius žmones. Dau-! kraujo įpylime sergantiems,; blėdingą darbą.
gelis žmonių netenka klau- taip, kad Azijos ir Europos !nos vakare Pruseika

• - _ - . t n i • • z—m • • ...

na ausyse sklėrozą — ausų tų metodas. į tų sklokiukų.
kaulų susirgimą, arba šu- j Medicina suranda, kad i Farizėjiškas “smegenių trus- 
mą. Belogolov leidžia į! žmonių kraujas skirstosi į; to” tėvas tą daro tiksliai. Jei 
ausis tam tikrus stiprius; keturias grupes. Iki šiolei I eilinis narys taip pasielgtų, tai 
garsus. To pagalba jis ati-I ligoniui buvo galima naudo-; būtų kita kajba, bet Pruseika 
taiso sergančių klausą.Į ti kraują tik tokio pat tu-, - 
Kiekvieną dieną institute i rinio, tai yra, tos pat gru-i 

.pereina apie 200 žmonių.'pės1 žmonių, kurios yra ser-l, 
Jau virš 4,000 kurčių ir ne- 'gantis. Priešingos grupės I ?
i i • v • i t — • i • j i ? 1___ — — _  1 — • Y  Y i • 1 • ' J

Į nėra tuo. Jis, dar būdamas 
“Laisvės” pastogėje ir Kom- 

| partijos eilėse, spjovė ant sa
lvo skelbti] ir darbininkų ide-

daini-

Pradedant programą

' gresyvių darbininkų yra pareiga at- 
l silankyti į šį svarbų susirinkimą.

L. K. Frakcija.
(276-278)

jau vnb^,vvu kuiliu ii ne- lucauigus gi upes j jų. Už tai Pruseika šiandien Po daini
dagardinčių lanke institutą, j \raujas galėjo užmušti Ii- kankinasi desperacijos konvul- rukevicius.

.Po mėnesio laiko 80 nuošim- gonį. Sovietų profesorius S. 
čių visų sergančiųjų buvo!L Spasokukocki išrado bū-

sijose ir sėja dezorganizaciją 
(prieš darbininkų judėjimą, nes 

pagydyti nuo šumo, diegimo dą, kad priešingos grupės j0 praeitis jį kankina. Jis 
ausyse, o 100 žmonių ir vi- kraujo nedidelis kiekis ne' blaškosi į visas puses. Ir į kli
šai klausą atgavo. Dakta-! tik nepavojinga įleisti ser
vas Rubinstein sako, kad' gančiam, bet net labai nau- 
čia yra tik pradžia, bet ji' dingą. Gi profesorius A. S. 
pasekminga. įBagdasarov atliko bandy

mus, kad net ožkos kraujas 
nekenkia žmogui, bet pagel
bėja. Labiausiai pasiekta 

Amerikoje generolas Mit- pasisekimo įleidime kraujo 
chell darė bandymus su ra- malarija sergantiems. Nuo 
dio kontroliuojama torpeda, malarijos labai kenčia Indi- 
Jis leido torpedą iš orlaivio jos gyventojai ir Indijos VC4
ir už 70 mylių pataikė cie- daktarai, pradėję naudoti < vadovauja, 
lių. Mitchell sako, kad gali- Sovietų būdus prieš malari- na yra gabesnis, tinkamesnis, 
ma padaryti torpedą, kurią ją, persitikrino, kad jie yra'tai Petro yra pareiga ten būti., 
bus ‘galima iš Amerikos į labai geri. Indijos dakta-.Rusijos darbininkai, tverdami ! 
Europą nušauti ir patai- rai ; 
kinti į tikslą! ;Sovietu daktarams už su

Vokietijoje vienas zurna- teiktą mokslą. j
las rašė, kad yra atlikta1 Yra atsitikimų, kada Ii- kalil}&as vietas, 
bandymai su torpeda, kurią gonis yra ant tiek silpnas,
1 1 • j • 1 • 1 ■ ■ • 1 • T • 1 * ’ 1 1 1 * įninkąs buvo renkamas,1* A I T 4-1 I K 1 I t WS X-X I « z-J I ■> -1 I I 4-

Bombos ir Torpedos

Nedėlioję, 1 Dieną Gruodžio (December)
PUIKIOJE LIETUVIŲ SVETAINĖJE

E. Moyamensing Ave., Philadelphia, Pa.
Koncertas prasidės 2-rą valandą dieną;
Vakarienė bus lygiai 6-tą vai. vakare

928

J. L. KAVALIAUSKAITE

GARDNER, MASS-
ALDLD 53-kuopa rengia didelę 

kalboj, ragindamas jaunuolius' vakarienę ir šokius šeštadienio va- 
nro-nni-znnfk i • darbininkiškas 'kare’ 24-tą IaPkričio (Nov.) Lietuvių organizuotis J . aarOinniKiSKas Svetaingje> 205 Main Street. Pro- 
organizacijas, jaunuolių spor- granroj dalyvaus Lietuvių Jaunuolių 
to bei kitokius darbininkiškus Choras.

rią vietą-sieną jis atsimuša, kliubus, kvietė jaunuolių tėvus 
ten jis perdaug užsigauna. To- raginti savo sūnus ir dukteris 
del jam visas pasaulis 
augštyn kojomis ir 
jam nėra geras.

Koks čia skirtumas 
ninkams, kuris asmuo 
kolektyviškam darbe del visų ' bet jis daug pasakė ir jo kal- 
gerovės? Man atrodo, kad nė-'ba publikai patiko. Kviesime 
ra jokio skirtumo, kas “Lais-į jį tankiau kalbėti mūsų paren- 
vės,” ar “Vilnies” viršūnėse i gimuose.
yra, ar vadovauja, bile gerai Į ,

. Jei Petras už Jo-l Po to pasn-oėlo ant estrados
------- , Kaskeviciutės,

’ ’ ' ’ šauniai padainuoja
-................. - -įgauna nuo publikos smarkių tuvių Tautiško

aplodismentų. Jos pagirtinai 
gražiai dainavo. Publikai ne
paleidžiant jų nuo estrados,

I M. Kaskevičiutę pavadavo B.
1 Petrukevičius, kuris su P. Kas- 
ikevičiute dainavo dar porą
1 dainų duetą, kas publikai taip- 
' gi labai patiko.

Visi trys mūsų šie daininin-
Pruseika tą gerai žino. Jis kai dainuos dienraščio “Lais- 

žino, kad darbininkai gali sa-.vės” bankiete, So. Bostone,

atrodo ateiti dainuoti prie Liaudies 
niekas1 Choro, kurio pamokos laiko-

I mos kiekvieną sekmad.,. kliubo 
darbi--svetainėje. Drg. Petrųkevi- 
dirba’čius dar pirmą sykį kalbėjo,

Prie šokių bus gera muzi
ka. Įžanga suaugusiems 35 centai, 
o jaunuoliams 25 centai. Visus šir- ' 
dingai užkviečia komisija. i

(276-277) i

WORCESTER, MASS.
Visi draugai, kurie lankė lavinimo- j 

si mokyklėlę, būtinai būkit visi ir ; 
laiku ateinantį penktadienį, lapkričio i 
23. Iš priežasties studentų masinio . 
mitingo, ir suvienytų draugijų įvyku
sio bazaro, mokykla buvo pertraukta ' 
per dvi savaites. Dabar vėl įvyks 
reguliariai kas penktadienį.

(276-277)

kurios 
duetus ir

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kuopa rengia puikų 1 

koncertą, kuris įvyks šeštadienį, Lie- , 
i Namo Svetainėje, i 

Pradžia 7:30 vai. vakare, šiame kon- ; 
certe bus turtinga programa, kurią 
išpildys Norwoodo Choras ir kiti ' 
Meno Artistai, So. Bostoniečiai 
Montelliečiai. Dalyvaukite visi.

(276-277)

PRAŠOME ĮSITEMYTI PROGRAMĄ

prisiuntė padėkavonę į Sovietų Sąjungą, nerinko gene- 
i uolus, ar profesorius, bet rin- 
įko tinkamus darbininkus į rel- 

. Jei išrinktas 
neatliko savo darbo pridera-i 
mai— į jo vietą kitas darbi- j 

, kuris j 
_ , .it ! atliko tos, ar kitos vietos dar-:
Toji ypatingai, kada reikalinga, ba atsakančiai. I

J1 1 J 1 _ ’ operaciją. k '
kuris Sovietų profesorius N. N.

atveda Burdenko iškalno paima pa-į ve pasiliuosuoti tik per bendrą gruodžio 1 d. Beje, prakalbose Kviečia rengėjai. 
! čio ligonio kraujo, konser-i veikimą, o ne per keno nors dainininkam pianu palydėjo 

gabus pianistas John Ųmpa, 
kuris jau daugelį sykių yra 
patarnavęs ( savo 
musų parengimuose.

Užsibaigus dainom, 
Mizara pasakė įdomią prakal
bą, apibudindamas darbininkų Visi-darbininkai ir darbininkės priva- 
atsiekimus ir laimėjimus So- lo dalyvauti ir išgirsti šių draugų 

. . . . j. . . ; raportus. Relief Workers Union,vietų Sąjungoj, taipgi (darbi-1 
ninku kovas ir vis didėjantį 
skurdą griūvančiose kapitalis
tinėse šalyse. Jo prakalba pa- įą atsidarys penktadienį^ 23 lapkri- 
tiko Lawrencio darbininkams

Buvo renkamos au>kos pa
dengimui išlaidų. Aukojo se- į0 bus mokinami dainuot; mokytoja 
kančiai: po 50c.—B. Chulada bus K. Vaiteliutė.
ir A. Taraška; po 25c.—J. Ar-'v\ k"r.^ tu‘.it0 vįik.ų juof. ’. . . mokyklėlę, sis mokslas bus naudm-
bočius, J. Milvida, J. Jurgele- ' gas nevien tik jiems, bet ir jums at- 
vičienė, V. Balčiūnienė, K. neš naudą linksmumą, kaip pamaty- 
Vaicekutis, J. Chulada^r S. site> la.<' .vaikučiai gražiai moki- 
Penkauskas. Su smulkiomis 
surinkta viso $6.65. Aukoju-i 
siems tariame širdingą ačiū.

Ruošiamės! j “Laisvės” 
Bankietą

Jau visa eilė Lawrencio 
apielinkių automobilistų > susi
rašė važiuoti į dienraščio 
svės” bankiet,ą ir nuvežti tuos,' 
kurie neturi kuo nuvažiuoti, i 
Taipgi daugelis neturinčių au- i 
tomobilių jau susirašė važiuo-; 
ti, bet automobiliuose , vietos 
dar 'yra, tad kurie norite va- 
žiuoti, pasiskubinkit užsiregis
truoti, nes atrodo 
mobiliuose vietos1 
liks.

Bankietas įvyks 
gruodžio 1 d 
bo svetainėje, kampas E ir Sil- })US 35 c> ypatai. Koncertas prasidės i 
ver gatvių, So Boston.

šiame bankiete dalyvaus ne 
vien visos Mass, valstijos “Lai-j 

,------; •------- / -- — j svės” skaitytojai ir rėmėjai,:
lei Laurel Lake rado lavoną bet visų miestų gabiausi—ta-1

karo laivo, tikrai galima įleidimas gali jam pakenkti 
pataikinti į cielių. r“ 
nauja torpeda gale turi atlikti ligoniui 
magnetinį prietaisą, 
neišvengiamai ją 
prie laivo.

Imperialistai viską daro, ivuoja jį, ir paskui po operą-1 malonę. Jis žino, kad kovos 
kad tik daugiau ir baisesnių ■ 
karo pabūklų pasigaminti, paties kraują. 
Tas liudija, kad jie greitai

ir

MONTELLO, MASS.
“Laisvės” skaitytojų balius, 

gia “Laisvės” rėmėjai. Įvyks 
čiadienį, 28 d. lapkričio (Nov.) 
tuvių Tautiško Namo 
Pradžia 7:45 vai. vakare, 
kės traukimas ir kitokių baikų, taip- 
pat ir geri šokiai. Įžanga 25 centai. ,

Ren- 
tre- 
Lie- 

Svetainėje 
Bus tu r-

(276-278)

SHENANDOAH MAINIERIŲ KVARTETAS
Dainuos revoliUcijines dainas.

J. L. KAVALIAUSKAITE, MEZZO SOPRANO
Garsi kaipo dainininkė, iš Brooklyn, N. Y.
A. VIŠNIAUSKAS, BARITONAS

Puikąus talento dainininkas, iš Bayonne, N. J.
MRS. AMELIA ŠPOKAS, SOPRANAS

Gera dainininkė, kuri darbininkų organizacijom patarnauja
MISS JEANNE ARBE, SOPRANAS

Puikiai pasižymėjusi dainininkė
RUSSELL O. DREGER

Direktorius The Dreger’s Konservatorijos duos smuiko solų.
A. E. POTAS IR B. NAVARDAUSKAS

Grieš smuikų duetą, akompanuos Helen Rainys. ;
A. BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS,

Sakys prakalbą svarbiais klausimais.
HELEN RAINYS IR EUGENIJA MAČĖNAS

Skambins piano duetus.
K. MENKELIUNIUTĖ, MEZZO SOPRANAS,

Dainuos solus ir duetus su A. Višniausku
BRONĖ JANONIŪTĖ, Dainininke

Tai vietos talentas, dalyvaus šiame koncerte.
M. GAILIŪTĖ, šokikė

Ji bus naujienybė šiame parengime

STATEN ISLAND, N. Y.
„ ... Ketverge, 22 lapkričio (Nov.) Svca ' 

proiesiJOJ Hali, 789 Post Ave., West Brighton, 
Staten Is. bus išduotas raportas apie 

d R. maršuotojus į Albanį ir kaip jie buvo 
brutališkai policijos užpulti. Kalbės 
John Kryzak ir Richard Sullivan.

l'cijai įleidžia ligoniui tą jo frontas tarpe darbo ir kapita- 
lo kristalizuojasi, bet Prusei- 

,kai, kaipo farizėjiškam despe- 
1 ratui, toki dalykai, kaip vieny- 
Ibė tarp darbininkų, neapeina.

Jūs, Rytuose, esat ne kartą 
i girdėję Pruseika kalbant. Jūs 
Jpatėmijot, kad Pruseika savo 

seika atvežė. Įeinu į vidų, kalbą tankiai dalina į dvi da- 
Viduje pilna žmonių, o Prūsei-,^s- Ms vienoje dalyje tankiai 
ka viduje jų ir šinkuoja Klam- i dangstosi kairiomis frazėmis, 
pynės šėrus po $10, ir aukas nuduodamas, jog jis esąs dar- 
renka. Pamatęs mane, Prūsei-' bininkų draugas. Ne kartą tom 

su- 
: klaidina nepatyrusius darbi- 

-•--- ninku judėjimo dėsnių. Jūs 
i esate patėmiję, kaip Pruseika 
'savo kalboje taikstosi ir atsar- 
Igiai vaktuoja darbininkų mo- 

>, Imentalį sentimentą. Jei jis 
jyj-cs numato, kad nėra atatinkama 
juk ; dirva tolimesniam mulkinimui, 

‘Lai-'ar niekinimui darbininkų, jis 
i pirmą kalbos dalį trumpina ir 
'antrą dalį kalbos taiko pagal 
i to momento sentimentą.
i Todėl Pruseika turi būti 
'darbininkų n u m a s k uojamas 
atviru protestu ant vietos, kur 
tik jis pasirodo. Jo farizė
jiškas politikoje nusistatymas 
yra daugiau negu kenksmin
gas paprastų darbini nkii 
sluogsnių progresui. Tokiiį 
desperacijos pūstelninkų, kaip 
Pruseika, vieta girioje su to 
laipsnio gyvūnais, o ne tarp 
darbininkų. Pruseikos plauko 
elementai šiandien prirengia 
dirvą ir gimdo visokio plauko 
vigilantes ir fašistus.

John Baker.

Dvidešimto Šimtmečio Pūstelninkas
/

? Šiandien dar daug yra žmo
gių, kurie skaito tikybinę isto
riją apie buvusius pereitų am- 
ži\į pūstelninkus. Nekurie 
karšti tikėjimo pasekėjai labai 
susidomi tų pūstelninkų gyve
nimu ir patyfe iš proto išeina. 
jTokių įvykių man teko prigy
venti savo gyvenime net du.
• Dvidešimtam amžiuje, ro
ndos, nebūtų reikalo rastis tų 
^kankinių, bet jų yra labai 
■daug pas visas tautas ant šios 
«šarų pakalnės, aplink visą 
planetos kamuolį. Amerikos 
.lietuviai irgi nėra nuo tų kan
kinių liuosi, vpatingai darbi
ninkai daug ko turi nuo jų nu
kentėti.
J Šių dienų farizėjus, Leonas nė’ bus puikus, gerai iliustruo- 
■jPruseika, nuolat puola ant są- tas, pripildytas iš viso pasaulio 
jnoningų darbininkų. Kad ne 
vienokiu, tai kitokiu būdu tai
ko pakenkti ir užduoti skaudų 
smūgį Kompartijai. Farizė- 
Jus, “smegenų trusto” tėvas

ka tuoj pašoko ant abiejų, pa-, radikališkpm frazėm jis 
spaudė dešinę. • . - - t

“Tai ką draugas, ar dirbi ?” . Mnkų judėjimo dėsnių.
“Ne,” sakau.
“Gal pirksi Šerą?”
“Delko?”
“Del ‘Naujos Gadynės’.
“Aš, del ‘Gadynės’?

turime ‘Laisvę,’ ‘Vilnį.’ 
draugas pats dirbi prie 
svės,’ ar ne?”

“No, ne. ‘Laisvė,’ ‘Vilnis’— 
prasti laikraščiai. Juose nie
ko gero nėra. ‘Nauja Gady-

WORCESTER, MASS.
Vaikų Žiburėlio draugijėlės mokyk-

čio, 7 vai. vakare, 29 Endicott St. 1 
' Lietuvių svetainėje. Bus mokinami, 

lietuviškai skaityt ir rašyt. Mokyto
jas bus J. Kizys; nedėlioms 9 vai. ry-

Prašome visų tė

rašėjais. Komitetas.

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia Kard Party ir 

j šokius penktadienį, lapkričio Nov. 
123. Išlošusiems bus duodamos dova- 
I nos. Gera orchestra šokiams. Atei
kit praleist smagiai laiką šioje Kard 
Party. Prasidės 7:30 valandą. Įėji
mas bus 20 centų ypatai. Vieta—

“Lai- Lietuvių Salė, 6835 Superior >Ave.
Komitetas.

ir

AKOMPANISTĖ, JULIA BASANAVIČIOTĖ
PUIKIUS KAVALKUS GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ

®EPK3555KS33E53253855333ZSZZS5333335^^^^CT

JUOZASI KAVALIAUSKAS
: Laisniuotas Graborius

ir mano raštais. Tai kiek pirk
si?”

“Ko?”
“Šerų.”

__________ __ - . “Neturiu pinigų—bedarbis,” 
pruseika, bandė, bando, ban- atsakiau jam. Pruseika pasi
vys varyti tą destruktyvį dar- traukė nuo manęs ir daugiau 
bą prieš revoliucinį darbininkų 
Judėjimą.
' Man prisimena, kada fari- 
zejus Pruseika atsibaladojo4 į 
ftlevelandą, rodos, sausio-vasa
rio (tikrai laiko nepamenu) 
Jhėnesį, 1932 m., su slapta mi
dija. Tuoj paleido slaptos mi
dijos krivulę per visus sąmo- 
•fiingus darbininkus, kad kuo 
^greičiau susirinktų visi pas J. 
^Žebrį. Klausiu vieno, klausiu 
kito apie tą “sekretną” jo mi
siją, bet nė vienas nežinojo. 
Sako:.“Kaip sueisime, tai ant 
pietos sužinosime, ką Leonas 
.pasakys.” Esą, jis čia už dy
ką neatvažiavo.

•• Negavęs tinkamo atsakymo 
4r aš nudūlinau pamatyti tą ( 
'“sekretną” paukštį, kurį Pru- į velandiečiai gali pasididžiuoti.

nekalbėjo. Ar Pruseika par
davė serų—nežinau, bet ži
nau, kad jis suklaidino ir gavo 
kelius pasekėjus Clevelande. 
Dainininkas Krasnickas tapo 
jo agentu. Tas pats Krasnic
kas tuo kart, vadovavo-mokino 
Lyros Chorlp Krasnickas, tar
naudamas Pruseikai, užsibrėžė 
Lyros Chorą išardyti. Jisai, 
dar mokindamas Lyros Chorą, 
iš to paties choro sutvėrė sklo- 
kos (tikrai nepamenu) kvar
tetą, ar sekstetą. Gerai, kad 
Baltrušaitis su Kompartija į 
laiką pastebėjo ir paėmė kitą 
mokytoją. Naujas mokytojas 
ne tik kad gerai mokino, bet 
kartu Lyros Chorą, sustiprino 
ir pakėlė meniškoj srityj. Cle-

« « • w • • T • • 1 • 1 V • J •

PAPJAUTA MOTERIS
MILVILLE, N. J. — Pa-

nežinomos, gerai pasirėdžiu
sios moteries apie 55 metų 
amžiaus. Jinai buvo peiliu

CLEVELAND, OHIO
Menkeliuniutės Koncertas 91 Dieną 1 

Gruodžio »
Lyros Choras rengia Į antrą mus 

Mes, lyriečiai, | 
parodysime jums visiems, kad mes Į 
galime atlikti savo veikalus puikiau, Į’ 
ne kaip kitos tautos. Konstancija 
Menkeliuniutė, jūs žinote, yra geriau
sia lietuvių dainininkė. Šiame kon
certe mes lyriečiai, turėsime lyriečių I 

šeštadienį, vyrų, chorą, vyrų ir merginų duetų • 
Liet Pil Kliu- ir kvartetų ir mūsų choras dainuos 

daug gražių ir naujų dainų. Įėjimas
Į 

lygiai 5:30 valandą. Vieta—Lietuvių' 
Salė, 6835 Superior Ave. Neužmirš
kite būti šiame koncerte.

Komitetas.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

kad auto- 
greitai ‘ne- Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNUOTAS graborius
lentingiausi 1 dainininkai. Iš 
mūsų kolonijos dalyvaus sese-į 
rys,; Kaskeviciutės ir B. Petru- 

supjaustyta, suspardyta ir kevičius.
trimis kulkomis peršauta, i Lawrenciečiai išvažiuos 5 ^

—------------ vai. po pietų, nuo B. Chula- į

Jersey City, N.J.—Pasku- dos krautuvės, kampas Park į 
tiniu laiku dikčiai sumažįn- ir Benington gatvių. Ateikite ! 
ta pašalpiniai darbai bedar- ’visi skelbiamu laiku.
biams; jų padėtis blogėja, i L. K. Biuras. ;

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai'

BĖN GERSOVITZ 
NOTARAS

20 St. James St. East
. Tel. HArboMr 3424

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin- • 

į
tas ir už prieinamą kainą.
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Penktas Puslapis,• r. ■

a

socia-

Čia aiškiai matome, kad Ka-

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Lapkričio 4 d. į rinkimų mi-)

Pacific.

Scranton, PaRADIO ARTISTU KONCERTAS

ir

ryto

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

, Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y

yra
Kodėl

Programoj dalyvaus v i sų 
mylimi radio daininkai-artis- 

tai;

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii

kad atgrąsinti darbininkus,

Montello, Mass.

VAL. VAKARE

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

Įvyks Šeštadienį, Lapkričio (November) 24
LIETUVIŲ TAUTIŠKOJ SVETAINĖJ 

Kampas Main ir Vine Gatvių 

PRADŽIA 7:30

Šiandien, Jefferson parke,. 
policija komunistų mitingo ne
išardė. Reiškia, koncesijas _ 
laimėjome po rinkimų. Bravo! ■ 
Pirmyn!

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn. N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien. Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

v

TreČiadien., Lapkr. 21, 1934

PIJET Vertė PETRAS

Barikados Vienoje
Gatvekarioi 

chen, narys 
Austrijoje, šeimynos tėvas, turintis tris 
vaikus ir linksmą žmoną, ramiai ėjo į 
gatvekarių stotį. Buvo ankstyvas rytas 
—15 minučių po 4. 15 minučių prieš še
šias jis turi išvažiuoti su pirmuoju gat- 
vekariu. Tuščios buvo gatvės, o namai 
rodėsi taip tykūs, tarytum juose niekas 
negyventų. Gatvekarių bėgiai spindan- 
čiai žiūrėjo į jį, kaip durtuvai. Jis pri- [ 
siminė apie revoliucines kovas 1918-19 
metų, kada kraujas—proletariškas krau
jas liejosi čionais apie bėgius. Jis pasi
bjaurėjo karu, kuriame jį privertė prieš 
jo norą dalyvauti. Bet kuomet jų Vadai 1 
paskelbė demokratinę respubliką, tuomet i 
ir Sejnchen galų gale pradėjo tikėti atei- [ 
nančia geresne ateičia, tvirtai simpati
zuodamas respublikai.

i

Bet užėjo infliacija ir priespauda, i 
Sejnchen buvo apgautas, prarado visus ! 
savo sutaupytus pinigus ir nubiednėjo. i 
Kiek jis vieną dieną uždirbo, tiek ant į 
rytojaus turėjo praleisti. Tuo laiku jis 
rūpinos dalyvauti ’kiekvienam savo par
tijos susirinkime, uoliai skaitė savo laik
raščius* ir diskusavo su kitais apie socia
lizmą. O parlamento nariai Breinter, 
Bauer ir Seitz buvo geri pažįstami, ku
rie parlamente kitus atstovus mokėdavo [ 
gana gerai išjuokti. Sejnchen džiaugėsi i 
del to ir diena po dienos laukė ateinančių 
dalykų, tuo tarpu jo įžymus “pažįstamie
ji” kalbėjo, šaudė karštomis frazėmis. 
Visi jie kalbėjo apie veikimą, bet jie ne
turėjo mažiausio supratimo apie tai ir 
koks tas veikimas galėtų būti. Anks
čiau jie visada šūkaudavo apie revoliuci
ją. Tas pats parlamento narys Bauer 
pakartotinai surikdavo: “Lai gyvuoja 
Pasaulinė Revoliucija!” Bet dabar jau 
to daugiau nebesigirdi, nes pats tas žo
dis “Revoliucija” paliko jiems kartus, 
svetimas, in nemalonus—lybiai. tiek pat,. 
kaip ir tiems fabrikantams. Austrijoje 
kalbant apie tai gali išgirsti tik komuni
stus, bet jie yra mažumoje, o pačioje Vie
noje bei parlamente jie yra bereikšmiai. 
Taip pat jis netikėjo daug apie Sovietus. 
Tik kartą, masiniam susirinkime, savieji 
Vienos partijiečiai, apsilankiusieji Sovie- 
tijoje, išdavė raportą apie tai, kaip ten 
darbininkai valdosi ir gyvena; jam tuo
met atrodė, kad tos kalbos bus užgirtos 
jų vadų, bet po to jo partijos laikraštyje

konduktorius Jozef Sejn-
Socialdemokratų Partijos

pasirodė straipsnis jo “pažįstamojo” dr. 
Bauer apie tai, kad delegacija melavus 
apie Sovietus, kad ten tikrumoje viešpa
taująs badas ir vargas. Perskaitęs tą, 
Sejnchen žemai nulenkė; galvą prieš “pa
žįstamąjį” dr. Bauer, kuris tikrai buvo 
protingesnis, negu jis.

Pro šalį praėjo polteistas, nuobodžiai 
pažiūrėjęs į jį. Sejnchen buvo išauklėtas 
jo vadų matyti policistą, kaipo apgynėją 
respublikos, ir jis tvirtai tikėjo tam, ne
suprasdamas tikro dalyko apie tai. To
dėl jis mandagiai pažvelgė į “gynėją res
publikos”—jo vadai visuomet kalbėdavo 
apie “mūsų respubliką”, bet Sejnchen 
jautė, kad tas ne visai buvo teisingai;— 
ir jis ėjo pagal ritmo, kaip kad buvo 
pripratęs kariuomenėje, išilgai, keliu pro 
policistą. štai prie gatvės kampo laik
raščių pardavinėtoja, drebėdama visu kū
nu, turėjo ištiesus tiesiog po jo nosimi 
laikraštį. Sejnchen pažvelgė į jį, kuris 
dar atsidavė spaustuvės dažais: “Aiškus 
teismo nuosprendis—išteisinimas Schot- 
tendorf procese.” Sejnchen pajuto, kad 
jo krūtinėje kažin kas užvirė ir jis pa
dūkusiu įniršimu trenkė į šalį reakcinį 
laikraštį. Jis pats nepajuto, kaip jo abi 
rankos buvo pakeltos į augštį su kietai 
sugniaužtais kumščiais.

“Šunys!” sugriovė jo 
gatvėje. Konduktorius 
neapykantą savyje taip
kad revoliucijos metuose. Jis ėjo, smar
kiai mušdamas kojas į cementu išlietą 
gatvę. Jo ausyse girdėjos neperstojan
tis ūžimas—“išteisino darbininku užmu
šėjus”! Buvo nušautas vaikas ir vienas 
karo invalidas. Apie juos jis galvojo, 
žiūrėdamas išilgai bėgius, kurie vingiuo- 
damies įėjo į gatvekarių stotį. Konduk
toriai susirinko. Jie visi žinojo apie tai. 
Štai bukas, šiurkštus murmėjimas girdė
josi užpakalyje jo nugaros.

“Ar jūs skaitėt?”
Sejnchen, patvirtindamas tą, grūmo

jančiai iškėlė kumštį: “atsakymas į tai!” 
Kas ramiai galės prašalinti savo kanki
nantį pyktį—“taip, taip, atsakymą į tai! 
—Atsakymą!”

Iš visų pusių pylėsi konduktoriai į dar
bą ir spietėsi į krūvą kiemo viduryje. 
Visų veiduose atspindėjo neapykanta. 
Matytis buvo dar nesutarimas, nes di
džioji jų dalis laukė, .ką pasakys jų va
dai, tačiau pas visus buvo vienas ir tvir
tas nusistatymas: veikti, bet nekalbėti!

(Daugiau bus)

balsas tykioje 
jautė augančią 
smarkiai, kaip

Kalifornijoj Kompartija Gavo 82,000 Balsy; 
Paliko Ant Baloto Legale Partija

; SAN FRANCISCO, Cal. —, lionas, sužiniai, ar nesužiniai, 
{Neoficialiai pranešimai sako, balsavo už sinclairišką 
i kad Anita Whitney, komunistų lizmą.” 
kandidatė į valstijos kontrolie
riaus urėdą, gavo šimtą tūks- lifornijos darbininkai kairėja;

{tančių balsų. Leo Gallagher, ir reikalauja politinės permai- 
| “associate Justice of the Su-Inos išbridimui iš 
i preme Court”, nominacijų rin- 
I kimuose, gavo 205,000 balsų.
| Tai pirmi rekordiniai Komu- 
l'nistų Partijos laimėjimai Kali- 
į f o rn i jo j.

Anita Whitney yra gerai 
' žinoma ir labai populiari. Ka
ida jos tėvas buvo Kalifornijos 
{valstijos augščiausio teismo 
(teisėju, tuomet Anita Whitney 
: kovojo už IWW (aidoblistus). 
i Dabar ji kovoja sykiu su ko
munistais ir visais klasiniai są
moningais darbininkais už 
darbininkų teises.

Oficialiai visų kandidatų 
balsavimo pasekmės nėra ži-

I nomos, gal ir nebus, nes poli- i _ .
itiški triksai vartojami pilniau- Mūsų spauda yra mūsų svar-1 
[šiame išsivystyme, koki tik yra biausias ginklas prieš kasdie-' 
! žinomi. Rinkimų rezultatai iki ninį priešą. San Francisco dar- , 
šiol sekami: Sam Darcy, į gu- bininkai jau pradėjo savo dar-j 
bernatoriaus vietą, gavo 11,- bą. “Western Worker” nuo ( 
402 balsų; Pettis Parry, į liu-[ dabar kas antradienis išeis 45 
tenantus—7,368 balsus; Ha-'puslapių, kas penktadienis—4 Į 
rold J. Ashe, į sekretoriaus puslapių. Taipgi darbininkai ( 
vietą—40,000 : Anita Whitney, ■ eina į Epic kliubus ir priren-1 
į kontrolieriaus vietą—82,000 • gia pasikalbėjimus, 
b.; Archie Brown, į iždininko ....................... ,
vietą—18,320 b.

Šitie rinkimai įnešė daug į darė suvienytą frontą su “ 
j svarbios politinės reikšmės ' lairites” ir laimėjo r*”“’

Atlantic City, N. J. — 
' Skelbimų biznierių suvažia- 
ivime paaiškėjo, jog per pa- 
'skutinį pusmetį jų pelnai 
padidėjo 6 iki 50 nuošim
čių.

ekonominės 
gyvenimo priespaudos, šitą 
apsireiškimą matome ne vien 
Kalifornijoj, bet perdėm visą | 
kapitalistinį pasaulį. Franci- 
joj šiais rinkimais darbininkai 
išrinko apie 165 komunistus 
majorus į miestų valdvietes. 
Todėl komunistų ir visų klasi- i 
niai sąmoningų darbininkų yra ' 
šventa pareiga stoti prie uo
lesnio darbo, kad pravesti ke
lią ir pasiekti tą minią, kuri 
padarė žingsnį pirmyn laike 
šių rinkimų.

Kad atsiekti pasibrėžto tiks
lo, pirmiausia reikia sudrūtin- 
ti mūsų darbininkišką spaudą 

' ir ją padidinti visokeriopai, i

Visa 
Istorija

AR JŪS žinote, kodėl pienas 
vaikams taip naudingas?
jis yra būtinas tinkamam jų augi
mui, jų sveikatai ir abelnai gero
vei?

Tai todėl, kad pienas turi savyje 
beveik visus elementus, reikalin
gus kūnui budavoti. . . ir turi juos 
tinkamuose daugiuose. Jie yra su
jungti tokiu būdu, jog čielas tikrai 
yra didesnis, negu visos jo dalys 
krūvon sudėjus. Magiška Gamtos 
chemija juos sujungia . , . tuo pa
grindu, kurį mes galime vadinti 
GYVYBINIAI - PIENIŠKU PRIN
CIPU.

žmonoms reikia pieno, kol tik 
jie gyvi. Bet niekad jiems labiau 
jo nereikia kaip vaikystėje. Todėl 
prikalbinkite savo vaikus GERTI 
DAUGIAU PIENO—tatai jiems 
naudinga!

PRAŠYKITE

BRET-O-COL TABLETS
BRET-O-COL TABLETS (pile 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, sių

skite 50c. šiuo antrašu:
THE BRET-O-COL LAB.

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

Adele Mickevičiūte

Ignas Kubiliūnas, žymiau
sias radio komikas; Adelė 
Mickevičiūte, sopranas; L.L. 
R. Choras, po vadovyste 1. 
J ar m o I a vi čiutės; Helen ; 
Dauksewicz, bendžio ir d ai-ž 
nų solus duos; Andrius Gri-'< 
gunas, akordionistas; L.L.R. 
Choro Vyrų Oktetas; Adele 
Mickevičiūte ir. Ignas Kubi
liūnas, duetus; LLR Choras 
sulos operetišką vaizdą' 
“Kova Prieš Badą”. Taipgi 
ii* vietiniai menininkai iihs 
dalyvumo.

Lapkričio 4 d. įvyko Dr. J.
I J. Kaškiaučiaus prakalbos. 
! Publikos buvo pusėtinai, bet 
| galėjo būti daugiau pagal mū- 
[ sų koloniją. Priežastis tame, 
I kad mažai buvo garsinta, o 
j kurioje vietoje kalbės, tai' 
laikraštyje visai nebuvo pažy-1 

I mėta, todėl dauguma nežinojo, 
kur eiti. Ateityje turėtų būti 
to vengimo. Dr. Kaškiaučiaus 
prakalbos visiems labai patiko, 
nes daug ko galima pasimo
kinti. Todėl susirinkusieji pa
geidavo, kad mūsų gerbiamas 
Dr. Kaškiaučius ir vėl atlan
kytų mūsų koloniją su prakal
bom.

Dar vienas dalykas pas mus 
peiktinas, tai tas, kad niekas 
nebandė užrašinėti mūsų dar
bininkiškus laikraščius. Juk 
buvo ir tokių, kurie dar ne
skaito, “Laisvės” arba nė kat
ro darbininkiško laikraščio.

Prakalbų Lankytoja.

SERA darbininkai, dirbanti j 
ant Lake Merced projekto, pa- ■

‘sinc- 
ir laimėjo streiką— ' 

(darbininkų gyvehime. Vienu iš [ apmokėjimą algų už lietingas; 
[svarbiausių dalykų, tai bus I dienas. !
I Frank Merriam astuonių mi- 
lionų propaganda, kurią jis^ingą susirinko virš 3 tūkstan-į 
skleidė prieš visus klasiniai; čius darbininkų. Slaptos poli- • 

'sąmoningus darbininkus irteijos pribuvo visas batalionas,! 
prieš savo oponentą, poną Up-[salėje ir lauke stovėjo pulkai, 
ton Sinclair.

Šitie rinkimai paakstino prie i bet tas negelbėjo. Leo Gall- 
didesnio mąstymo ir veikimo 

[taip vadinamą “miegančią 
I liaudį”, šita pasyviška darbi- 
; ninku dalis yra didžiuma bal- 
• suotojų.
jų nežinojo,‘kas tie komunistai 

; yra ir kO jie nori*, šitie rinki- 
į mai kaip tik ir buvo ta proga 
tai darbininkų daliai susipa-, 
žinti.

Frank Merriam, 
į lapius ir apgarsinimus lotų iš
kabose, paveikslų formoj at
vaizdino komunistus, kokie jie 
esą baisūs ir žvėriški: visi at
eiviai, nemoką net šios šalies 
kalbos, nė rašto; necivilizuoti, 
kaip gorilos su barzdom, išal
kę; su raudonomis vėliavomis, 
laukią, gatavi užpulti ramius 
Amerikos piliečius, kuriuos 
Frank Merriam atstovaująs ir 
ginąs nuo komunistų.

Darbininkai be atvaizdų ge
rai žino, kaip jis apgina teises 
tų piliečių, kurie stovi už jo 
pečių. Pereito streiko metu 
tūkstančiai darbininkų, per
dėm visą Pacifiko pajūrį, per
tikrino ant savo kailio nuo 
Merriam milicijos ir policijos i 
teroro. Dar ir po šiai dienai | 
daugeliui kam nėra išgaravę 
gazo dujos iš plaučių, plaukai 
neužaugę ant galvos nuo po
licijos blakdžekių.

Kitas svarbu pažymėti, tai 
tas, kad stambus kapitalas bu
vo labai susirūpinęs šitais rin
kimais ir dėjo visas pastangas. nia baltųjų patriotų gove- 
palaikyti Frank Merriam prie” dos padaryt užpuolimą ant 
valstybės lovio. Tam tikslui kalėjimo, pasigrobt negrus 
daugšau kaip 30 miestų majo- kalinius ir nugalabint juos 
rai laikė konferenciją. Preky-Įfoe jokio teismo. Tokiuose 
bos Rūmų Associacija (Cham- gj atvejuose policija, kaip 

žinoma, nedaro pasipriešini- [ 
mo kraugeriškoms baltųjų ( 

i gaujoms.

agher kalbėdamas pasakė:
“Jeigu miesto administraci

ja nori turėti čia policiją, tai 
Iki šiol dauguma iš J,JS Pareiga būti uniformoje, o ;

- į ne slapstytis, kaip slapukam,1 
nuo darbininkų.” Sako:; 
“Mums nereikia tokių sargų, I 
kurie bijo viešai darbininkams (

■ pasirodyti.”
per gelton-* Aukų mitin£e surinko $250. į

Gręsia Nulynčiavimas 
Keturiems Negrams

i Clifton Forge, Va. — 
Rado išžagintas, užmuštas 
ir į skardžią tarpkalnę nu
mestas dvi mergaites, Alice 
B. Hill, 13 metų, ir jos sese
rį Elleną, 9 metų. Tuojaus ! 
piktadarystė buvo primesta 
.negrams, kurių keturis are
štavo ir nežinia į kokį kalė
jimą nugabeno. Suimtieji 
negrai, kaip pranešama, yra 
nesvietiškai kankinami, ir 
policija skelbia, būk vienas 
jų, Philip Jones jau “prisi
pažinęs.” O tariamu “prisi
pažinimu” yra ypač kursto-

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškaia 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
1512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

i J. DAUŽICKAS ir J. DOVIDAITIS
! LINKSMA LIETUVIAMS UŽEIGA
| Puikiai įtaisyta ir erdvi vieta. Patogi grupėm pasišneku- 
| čiuoti, linksmai laiką praleisti.
3 Skanūs užkandžiai. Patarnaujama dūksti ir vėlai. Kurie 
'j lankote Ridgewood Grove ristynes ar kitus sporto pa- 
| rengimus tai užeikite pas mus, nes tik vienai 
I blokas nuo Ridgewood Grove.

337 St. Nicholas Ave. Kampas Palmetto St.
Evergreen 2-9141 Ridgewood, N. Y.

i/III I Atviri kojų skauduliai, Garankš-
II Į j ■ Į II į lĮjĮJA čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 
• matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

I 5

Gerbiama lietuvių visuomene! Mes kviečiam iš plačios 
apielinkės darbininkus, biznierius ir inteligentiją, atsilan
kyti ir pasigerėti šuo gražu, operetišku radio artistų kon
certu. ĮŽANGA TIK 35 CENTAI.

Užkviečia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 6-ta Kuopa

Elizabeth, N.J.—Beeinant 
skersai gelžkelį, liko trau
kinio užmuštas Hillsides 
pašto antrasis superinten- 
tas M. Mahoney, 68 metų 
amžiaus.

SKAITYKIT IR PLATIN’ 
KIT “LAISVĘ

ber of Commerce) prisidėjo 
iki paskutinio su centu ir žo
džiu, primesdami savo opo
nentui Sinclair’iui kairįjį so
cializmą ir net komunizmą. I

Komunistai taipgi plačiai 
nurodė darbininkam Upton 
Sinclair utopiškojo Epic pla
no kenksmingumą ir kad jis 
neįvykdomas kapitalizmo ribo
se, nes Sinclairio planas buvo 
taikomas darbininkų atitrauki
mui nuo kovos ir jų pavergi
mui kapitalizmo naudai. Bet' 
nežiūrint į komunistų pasargą ( 
ir kapitalistų propagandą, iš 
3,140,114 balsuotojų, apie mi-'

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS;

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue 1 

Kampas E. 23rd St.



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Kada ji suži-

l’ILNAS SVARASI
Choro Dramos Grupės dalyvauja

TDA 17 Kp. Susirinkimas

50c. VERTĖS

Rengėjai

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Taigi visi ir visos isitėmyki-

Rengimo Komisijos Narys. nepriėjo, kaip išgirdo šūvius

Trumpos Žinutės

MADE WITHOUT GLUCOSE

PAIN-EXPELLER

REALLY 
PURE 

CANDIES

p ra-1 
Visi’

graži melodrama 
Ja loš Aido Cho- 
Jeigu kas rengsi-

Antspauda

yra Jums
Apsauga

sve-
St.,

lai 
nu 
tik 
bet

Sekantį sekmadienį, lapkr.

Tel. Stagg'2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(Levandauskas) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Visi ir visos ruoškitės 
dalyvauti!

Rengėjai.

L.D.S. 50-tos kuopos komisi
ja, kuri rengė šį teatrą arba 

newarkie- 
ir kad pa- 
paimdami

visko ihatosi, kad 
keltuvų darbininkai 
Skelbti generalį streiką.

gi
riai iš Newark©. Apie aktorius blausios Brooklyn© teatralės 
atskirai nerašysiu, nes jie jau!spėkos dd. J. Nalivaika, Sa- 
buvo aprašyti, tik pasakysiu,; dauskienė, Kranciutė, Marcin- 
kad atliko roles gerai.

Veikalas gi pamokinantis ir !
gražus tiems,

■vų kapinėse.
Laidotuvių apeigomis rūpi- 

įnasi grąborius J. LeVanda 
|(Levandauskas).

LaGuardia reikalauja, kad' 
būtų imami žingsniai prieš 
trokus su didelėmis (skardžio

pa, nedėlioję 25 d. lapkričio, 
“Laisvės" 
Lorimer

Kodėl ? I tiems, gali būt ir nesupranta-• ypatai.
i iškalu©

PARDAVIMAI
; PARSIDUODA saliūnas ir restauran- 
I tas; biznis randasi geroj vietoj— 

Kas pirks, bus laimin
gas, nes geras biznis. Parduodami 
paliksime ir “license” leidimą. Par- 

Savi-

inas.
Newarkieciams priklauso. 

darbštumą, nes! 
toks veikalas išverst iš rusų .
kalbos ir sulošt, tai reikia pa
dėt daug darbo, o jie tą atliko.1 

pas newarkiecius

498 Ferry St., 
Tel. Mitchell 2-9356.

I (275-281)

Tarptautinio Darbininkų Ap-'E. Thaelmanną. Rodymas atsi-
Taipgi pas newarkiecius sigynimo 17 kuopos susirinki- bus sekmadienį, 25 d. lapkri- 

/ra gerų aktorių ir matyt, kad ™as Įvyks trečiadienį, 21 d. čio, 1 vai. po pietų, Irving Pla- 
-»ae su noru ir pasirįžimu dirba.! lapkričio. 8 vai. vakare, “Lai- za svetainėje, Irvmg PI. ir

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainą

Parsam^au automobilius ve- 
stuv.ėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) ■ • i!
BROOKLYN, N. Y .

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU dženitoriaus pagelbi- i 

ninko, kuris suprastų, kaip užtai- ■ 
syt “štymą”. Sąlygos geros. Kreip- i 
kites kud greičiausiai pas: l

ST. WORT, SUPT.
1170 Lincoln Place, Brooklyn, N. Y. 

Apt. B-l, Ground Floor 
(276-278)

; Juozas Navickas, 61 metui 
nepriklausote piie j amžiaus, 855 Linwood St. Mirei

vakare, 
tainėje, 419 

Sovietų Į Has Triukšmas”. Lošė Sietyno Brooklyne. 
akto- Vaidinime

Mi-i didelis ir gražus veikalas “ža-

Šeštas Puslapis
Trečiadien., Lapkr. 21, 1934

M

A.

t

Liet. Dari). Sus. Jaunuolių 
Kuopa Reikalauja Debatų
Keisčiausi “Naujienų” re

porteriai bene bus 
lyne. Jie viską 
savo grigaitinius akinius ma-Į South Brooklyne, buvo loštas 6 vai. 
to. Nesenai jaunasis 
chelsonukas išplūdo 
Sąjungos tvarką, ten pat ant 
vietos drg. Johnnie Orman, L. 
D.S Jaunuolių Komiteto Sek
retorius, iššaukė Keistutį Mi- 
chelsoną į debatus tuom klau
simu. “Naujienų” num. 272 
jų reporteris sako: “Ar iš tik-

Iš Perstatymo Veikalo 
“Žalias Triukšmas”

Praėjusį sekmadienį, lapkri-j

i Matykite Veikalą - “Uošve 
į J Namus, Tylos Nebebus”

Scenon stato Lietuvių Dar- 
Brook-jčio 18 d., Darbininkų Centro | bininkų Susivienijimo 1 kuo- 

tik per i svetainėje, 723 — 5th Avė.!

[kevičius ir L. Kavaliauskaitė.
Tai yra komedija vieno 

kurie šiek-tiek ' veiksmo, bet juokų, tai tiek tu
ro Jaunųjų Komunistų Lygos į apsiskaitę arba susipažinę su rėsite, kaip neturėjote nieka- 
atstovas- norės eiti su Michel- Sovietų Sąjungos žmonių nau-' dos pirmiau. Ir atminkite, kad 
sopu į debatus, tai dar klau-lja statyba. O kurie ne, tai; įžanga labai pigi, tik 25 centai 
simas.” Klausimas? 
Kada ir kur komunistai bijo
josi stoti su socialistais arba 
kitais darbininkų priešais į de_ garbė už jų 
batus? Niekados! Komunistai’ 
gina teisingą poziciją ir jie vi
sada prisirengę stoti. Lai 
“Naujienų” reporteris (Rytie
tis) nestato klausimo, bet 
pasiskaito “Laisvėje” 274 
meryje ir matys, kad ne 
Johnnie Ormanas nesibijo, 
L.D.S. kuopa jau viską pada
rė, kas reikia surengime deba
tų. Taigi dabar eilė Keistučio 
Michelsono.

Charles Reddy, 170 W. 83rd 
St., kiek laiko atgal pabėgo Į 
nuo tėvų. Jis yra 16 metų. 
Jo seselė Alice yra ligoninėje ' 
po operacijos,
nojo, kad brolis parėjo namo, 
tai staigiai jai geriau pasida-j 
rs- ______ I

Ch. Riker, 17 metų, nuėjo į j 
Beleville raistą medžioti. Jis! 
pamatė krūmuose, kad kas tai 
sujudėjo ir manydamas, kad 
jau rado zuikį—iššovė, pasi
rodo, kad ten buvo kitas me
džiotojas W. Rude,'23 metų. 
Rude gavo šmotų į veidą ir' 
pečius, bet spėjama, kad pa
sveiks.

Judis Apie Thaelmanną i
Amerikos Lyga Kovai Prieš 

Karą ir Fašizmą rodysf judi 
apie Vokietijos kovotoją drg.

Mes turim padarę 

500,000 
svarų SHJ svar

bu; SPECIALŲ 
ŠIAI SAVAITEI

Ne viršaus 3 sva
rų kostumeriui-— 
nei kiek verteiviui

SENSACĮsKOS
SALDAINIŲ VERTES
VIEN TIK Šią Savaitę visose 

Krautuvėse

CHOCOLATE
WHIPPED CREAMS
Skanūs! Jūs tikėtumėtes mo
kėti 60c. už švara tokių saldai
nių, kaip tie. 50c- VERTĖS

VANILLA AND > 
STRAWBERRY 

COCOANUT KISSES
Padaryti iš šviežiai maltų San 
Blas cocoanuts ir skanaus 
smetoninio gardumėlio.

CHOCOLATE 
Covered

PILNAS SVARAS

• 50c. VERTES (

PILNAS SVARAS

vakarą, dėkuoja
Čiams už su lošimą 
tarnavo už dyką, 
.ik kelionės lėšas.

Publikos buvo 
giausia. Priežastis
tame, kad Brooklyne buvo ki
tas parengimas.

Southbrooklynietis.

Elevatorių Darbininkai 
Rengiasi Prie Streiko

45,000 keltuvų (elevatorių) 
darbininkų rengiasi prie gene- 
ralio streiko. Unijos vadai ir 
jų tarpe Ben Gold įteikė iš- 
n a u d otojams reikalavimus. 
Darbininkai reikalauja 40 va
landų darbo savaitės ir $30 al
gos. Bus dar laikoma konfe
rencija su LaGuardia. Bet iš 

veikiausia 
turės

Brooklyno Rengėjų Atydai į

Visų sriovių ir visų pramo-1 
gų rengėju prašome atkreipti; 
atydą ir nieko nerengti 9 die-1 
ną gruodžio, nes tą dieną bus! 
lošiama Labor Lyceum svetai- ; 
nėję labai 
“Tamyla”. 
ro aktoriai.
te gi tą dieną parengimą, tai į 
reiškia, bandysite pūsti dūmus Į 
prieš vėją.

“Tamylos” aktoriai jau iš
lavinti dabar ir tik laukia mi-j 
nėtos dienos, kad stot ant see-į

trečiadienį, 21 d. čio, 1 vai. po pietų, Irving Pla- 
“Lai- za svetainėje, Irving Tl. „ 

svės” svetainėje, 419 Lorimer 15th St., New Yorke. Tai pas- 
St. Visi nariai ir narės yra’kutinis rodymas to paveikslo 
kviečiami būtinai dalyvauti,; New Yorke. Darbininkai kvie- 
nes yra daug svarbių reikalų.; kviečiami atsilankyti.
Daugelis narių dar nėra mo- j Rengėjai,
kėję duokles, ateikite ir užsi- 

neperdau- mokėkite. Labai svarbu pri- į 
turbūt bus sirašyti ir tiems darbininkams, į 

kurie dar i
i šios organizacijos, kuri vienai- j -įg lapkričio. Bus palaido- 
i tinę drąsiai ir kovingai gina!tas 21 d., 2 vai. po pietų, Aly- 
I visus darbininkų politinius ka
ilinius. Neužmirškite, kad 
;džia 8 valandą vakare, 
būkite.

TDA. 17 Kp. Org.,
J« Saulėnas.

Bedarbių Darb. Vargai
*Žydų šelpimo organizacijos 
h* federacija skelbia, kad1

Yorke jie šelpia 250.000 nos ir sumušt rekordą .šių me- 
yyrų, moterų ir vaikų. Dabar tų loštų veikalų, 
tos organizacijos varo vajų už ' Taigi visi ir visos įsitėmyki- 
sukėlimą 2 milionų dolerių jų į te 9 d. gruodžio, nes tokį vei- 
šelpimui. Ar daug gali už tą; kalą praleist nepamačius, tai l 
sumą prišelpti 250,000 žmo-ibūtų didelis .apsileidimas, 
nių.? Kiekvienas supras, kad į Rengimo Komisijos Narys, 
labai mažai, nes jeigu ją su-1 “ '
keltų ir visus pinigus paskirtų į Darb. Neapkenčia Fašistus į 
bedarbiams, tai ir tada kiek-, 
Vienam žmogui į metus išeina ! Newarke. bažnyčioje ant Į 
tik po $8. i Broad ir Hill St., fašistai tu-

Bedarbių reikalai tik tada I rėjo prakalbas, kur kalbėjo 
pagerės, kada jie organizuosis ' Amerikos fašistu vadas L. 
j bedarbių tarybas ir energin-' Dennis.

Plėšikai Nušovė Žmogy
Du jauni plėšikai atėjo į L 

Yussik, 56 metų žmogų, pasi-
~ P’kway ir 20th St., Brook-
1 i lyne, nušovė jos savininką
lYussek, 56 metų žmogų, pasi
griebė apie $60 pinigais ir pa
bėgo. Tas atsitiko vakare. Jo 

j moteris kaip tik apie tai kal- 
i bejosi, kada jis ją siuntė namo
pasilsėti, ji sakė, kad gali koki į
plėšikai užpulti ir atimti pini- ant kampo.
gus, tat norėjo paimti juos ir L ... . -

, pdUIY^l HLC 11 11VCHDC KUUlJIKį'

j nešti namo, bet Yussik past- duosime už prieinamą kainą.
I juoke, kad iŠ jo niekas negali ninką galite matyti nuo 12 iki 2 vai., 

atimti. Moteris dar iki namų •ka® (.hei!ą: .. . .,. . .,v . , v- . ! Taipgi laikom 14 fornišiuotų kam

iTai rubiniai-raudonos, didelės, 
saldžios vyšnios įkalintos sie
nose skanaus Loft šokolado.

VISI

SALDAINIAI
PADARYTI

BE
GLUCOSE

BAYONNE, N. J.
“LAISVES” NAUDAI

KONCERTAS

------------ - . jaunųjų ii dūdomis ir automobilius 
gai kovos už privertimą vai- suaugusių darbininkų susirm-

@ džjos priimti H. R. 7598 bilių. ko lauko pusėje ir smarkiai
•  protestavo prieš fašistus. Jie

šaukė “Šalin Fašistus!”
demonstrantus buvo pašauktaDeportacijų Kiekis Auga

^(’.-Darbininkų organizacijos specialė policija, kuri visada 
priešakyje su Ateivių Gynimo fašistus apsaugoja.
Komitetu įteikė NewuYorko, 
ejnig r a c i jos komisionieriui 
protestu prįeš^deportavimą at
eivių. Kpmisionierius Mac- .. .
Cprmick pareiškė, kad 1.700 įlciep ”” ™et^ 

f • J • * 1 v i ICloll. u lo dlUUV

kurie turi radio prietaisus. Jų 
valdytojai privalo

v. džiami po 10 vai.
_ies : kėlimą triukšmo. I t

būti bau- 
vakare už

metų am-

;tpivių darbininkų bus depor- 
ųpti, nepaisant to, kad jie turi 
usilaukę Amerikoje vaikų ir 
au ilgai gyevna. Plėskime ko- 
rą prieš deportavimus! Sausio 
nSnesį tuo reikalu yra sau-'

K j L L S . P AIN

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet

Aldona Klimiutė'barių. Kreipkitės sekamu antrašu: i 
! FRANK LASECK,

Newark, N. J. Į
(Nov.) 25 d., Lietuvių Ukėsų
Kliubas, iš Bayąnne, N. J., ren_ 

- gia koncertą naudai dienraš-
REIKALAVIMAI

REIKALAUJAME agentų ir agen
čių del pardavinėjimo naujų vaistų. 

Gerai apmokam. Klauskite platesnių 
informacijų:

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford, Conn.

(276-281)

Sergančių Vyrą ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
■Nervų Ligos 
Chroniški Skau
du 1 i a i, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St. N. Y.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

čio “Laisvės.” Bus puiki pro
grama. Dainuos:

K. Menkeliuniūtė, žymi dra
matiškas mezzo sopranas, ku
rią retai galime girdėti ir Ba- 

lyonnėje ji dainuos dar pirmu 
'kartu. Taipgi dainuos A. Kli- 
| miūtė, skambi koloratūra so-

REIKALINGA mergina prie lengvo i pranas iš Brooklyno ir dainuos 
namų darbo. Ji turi būt švari. Al-1 vietinis dainininkas 
ga $10.00 Į mėnesį kartu su pragy
venimu. Ateikite ypatiškaį arba ra
šykite ‘: ( ■ i

J. EISENBERG
Steuben Street Brooklyn, N. Y. 

(276-281)

A. V. Kane, 33
žiaus, 130 Stanley Avė., atras-

v 'tas garadžiuje negyvas. Au-
Arestuotas Policininkas ' tomobiliaus motoras veikė, pa- 

. . ' sirodo, kad jis parvažiavęs už-
.. Areštavo pohcminką L. Pe-, si(Jarg h. Sgdsjo kare> tuom ,.

11 Ien81asl i kartu prisirinko nuo gazolino
....... Jis atbuvęs savo darbą, | dujų ir ~ užs augg. ;
nuėjo į Polly Hill Social Kliu- j 
bą, 2165 8th Avė., Harleme.!
ten pradėjo švaistytis ir vėliau j yra labai pavojingi, bet Dr. 
išsitraukęs revolverį peršovė F. McAndrews darė sd jais 

i jaunuolį Jerome Luchinį. Mat, į bandymus ir mažoje dozėje jie
v__. _____ Dabar jis įleido

laike st/eikų ir. demonstracijų, į jų T. F. Flandreiui, kuris ga-
■ tat net ir viešose užeigose į vo kraujo užnuodijimą ištrau- Atsišaukite tik tie, kurie tikrai in- 
, greitai naudoja ginklus. x

Braškančios gyvatės nuodai

kiama' New Yo7kTda7binink“i PriPra‘o,šaudyti J darb>ninkus' yra gyduolė, 
fcęnferencija.

\ t Ant Times Square požemi- 
nio traukinio stoties I.R.T. Co.

Caristas Staiga Mirė
Sekmadienį, New Yorko

14

KEARNY, N., J.
REIKALINGAS vyras prie gasolinos 

sto.ties, pinigiškai prisidėti su apie 
$2,000, galima daryt kaip tik patin
ka: jei nori tai gali būt partnerys, 
arba duot tik paskolą ir užsitikrint 
sau gerą darbą. Stotį statysiu' 
kuono geriausioj . vietoj mieste, ant! 
Main Street; tai gera proga lietu
vių prisidėt prie šios rūšies biznio.

i kęs dantį ir jam negelbėjo jo-
j kios gyduolės. Daktaras sako, n. J. 
kad jau vistiek turi mirti, tat.

i gal tie nuodai išgelbės jį. j-----

teresuojatės tame dalyke. V. Po- 
dziunas, 354 Highland Ave., Kearny,

(249-281)

Viš- 
niauskas, puikus baritonas ir 
grieš puikiai išlavinta rusų sty
gų orkestrą.

P. Buknys sakys prakalbą 
svarbiais dienos klausimais.

jžanga tik 30 centai ypatai.
Skaitlingai, susirinkite išgir

sti šio koncerto ir praklbų ir 
tuom pat kartu paremsite dar
bininkišką dięnraštį “Laisvę.”

Beje: po programai bus šo
kiai, griežiant gerai orkestrai.

Tas viskas atsibus Lietuvių 
Ukėsų Kliubo Svetainėje, 10 
W. 22nd St., Bayonne, N. J. 
Koncertas prasidės 5 vai. po 
pietų, šokiai nuo 7-nių.

mušeikos užpuolė bedarbį dar- ristai, susirinkę 167th St., jų 
bininką George Howard ir name minėjo 75 metus nuo' 
baisiai sumušė. Jie sudaužė ' pergalingo karo ant turkų prie !įet’ant Highland Ave. troko 
darbininkui veidą. Jis dabar, Kara miesto. Tą pat dieną J motoras sugedo ir jie paliko 
guli ligoninėje. Virš 2,000!buvo 106 metų sukaktuvės S. {troką su sidabru.
žmonių matė tą užpuolimą ir Į Barono. Jis ten buvo, kartu i 
daugelis pasipiktinę norėjo ap- su kitais linksminosi, bfet štai-!

Vagiai pagriebė troką su 
! $30,000 sidabro ir nuvažiavo.

, __  ___ Wm. Miller, 22 metų am-*
ti darbininką, bet pribuvę ga pasijuto ųekaip. - Nuvestas žiaus, 133—36 Locust St., nu- 

policinhikai su revol- į kambarį greitai mirė. S. Ba- sižudė gazu. Jis paliko atsi- ’ 
ir kulkasvaidžiais iš- ron buvo gimęs Vilniuje, 18 d. sveikinimo laišką savo moterei

vaikė miną. {lapkričio, 1828 metais. ir broliui, ’

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku j Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi
SAVININKAI MARčIUKAI

417 Lorimer Street, t; '“Laisyes” Name
. Į | Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
__________Telefonas: EVergreen 7-1661

LIETUVIŲ . ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. ' Prista
tome greit į jūsų nanius. • Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661
arba užeikite pasikalbėti 1 ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

PABANDYKITE!
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