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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

KRISLAI
Paliejo Papos Barščius.
Trumpas Atsakymas. 
Bendro Fronto Baime. 
Stachanovizmas.

Rašo S. Brooklynietis.

Popiežius bandė vaidint “be-
šališkumo” ir “taikytojo” rolę
tarp Italijos ir Ethiopijos. Bet 259
“šventojo tėvo” barščius palie
jo jo kardinolas Schuster. Jis 
didžioj Milano katedroj palai
mino Mussolinio juodmarški- 
nius užkariaut Ethiopiją ir ati-j 
daryt ten duris katalikų tiky-daryt ten duris katalikų 
bai.

Klerikalai spardosi, 
jiems primeni kryžiaus 
žudynes. O dabar kas daroma 
Ethiopijoj naudai Italijos im
perialistų ir “garbei” to paties 
kryžiaus?

kada 
karų

Vienykitės! Jūs Niekto 
N e p r a 1 almėsite, Tik ' 
Retežius, o Islaimėsit^
Pasaulį! ( ^3’

Darbininkai Vitų
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Ethiopai Užklupo
Italų Abazų ir Išžudė;

Mussolini Kerštauja

Roosevelt Perspėja S«!B“ “'™Nariai Telkia Karui
Ti ll i ‘'V LAIVŲ D URA V UJIMĄ į

NllO Karo Prekybos WASHINGTON. — Jung- 
--------  . tinių Valstijų laivyno mini- 

WASHINGTON. — Pre- steris Swanson įsakė sku- 
zidentas Rooseveltas spa- biau statyti karo laivus, 
lio 30 d. padarė pareiški- “idant suteikti daugiau už- 

,” Ma
tote, kokia gražia intencija 
imperialistai pridengia savo

mą, kur perspėja Amerikos 1 sičmimo bedarbiams.
. f n f o Irnlrin: rrv’O'/ia in

biznierius nuo prekybos su . ... - . _
* T 1 • • m 1 11 11 1CL1JLO UCLJL IJL JLLIKJll

ko- Italija. Sako, ^kacl paida- besirengimus karui.

į jai medžiagas tuom jie ilgi-
_ i na karą; o aš, girdi, neti-i

tam' kiu, kad šios šalies žmonės

Veiklesnieji “Laisvės” vaji- 
ninkai “baksnoja” lėtesnes ko
lonijas—kodėl jūs tik rengiatės,. vinėdami reikalingas Itali- 
o neprisirengiate?

—Nepaisymas, nerangumas— 
yra trumpas atsakymas t__
klausimui, be jokių filosofijų. norėtų karo mūšius prail

ginti, idant tuo būdu gau
tų pasipelnyt palyginamai 
mažas skaičius Amerikos pi-

Drg. Mažeika neužsipuldfnėjo 
religijos, kalbėdamas Naujojoj 
Anglijoj apie pasaulinį lietuvių 
kongresą ir ragindamas į ben- I 
dro fronto kovą už demokrati-1 Panašiai apie amerikonų i 
nes laisves Lietuvos žmonėms, karišką prekybą atsiliepė ir 
Tačiaus klerikalų vadai pajuto užsienių reikalų ministeris 
pavojų ir 
pramogas, 
likus nuo 
kalbų.

Turbūt, ir kunigai su zakris
tijonais supranta, kad bendras 
frontas yra geriausias akių ati- 
darinėtojas parapijonams. '

suskubo rengti savo Hull.
idant atitraukt kata- ~ 1 v
tlrg. Mažeikos pra-1 Sav0 Pastaboj pries tą

prekybą Rooseveltas pažy
mėjo, kad jo valdžia tėmi- 
ja visus skiriamus karui 
reikmenų išvežimus laivais 
iš Jungtinių Valstijų. Jis 
jau pirmiau buvo persergė
jęs, jog kurie prekiauja su 
Italija, tai patys rizikuoja, 
ir Amerikos valdžia neims 
atsakomybės už tai, kas 
jieąis atsitiks toje prekybo-

Porą metų moksliškai prala- 
vintas jaunas mainierys Sta- 
chanov Sovietų Sąjungoj atrado 
kelis, rodos, “paprastus” page
rinimus angliai kasti; bet jo 
nurodytais būdais dirbant an
gliakasiui vidutiniai išeina po ! f6-

< 50 iki 310 tonų pagamintos ar,- Į
giies per diena! Vienas Mainierys Nu-

Amerikoj mainietyg viduti-. _ n -v • ’• ‘
* 1 v 4- * 1 * * i sautas, Daug Sužeista• minkštosios anglies arba po! 7 **

pustrečio tono kietosios anglies 
per dieną. Taigi šios šalies ka- MADISONVILLE, Ky. — 
sykių inžinieriai įš pradžios vi- Ginkluoti kompanijos ' sar- 
sai nenorėjo tikėti tam sovieti-Į bi J . lw() mai_ 

jau didelis, neužginčijamas fak-' SL e,lko. P1 Į®tą Man
tas, žinomas kaipo “Staehano-1 mngtone.. Šūviais is kulkas- 
vizmas” ir plačiai įvedinėdamas |vaidžiu vienas pikietininkas, ■ 
sovietinėse kasyklose. " ‘Enos Martin mirtinai su-, 

-------  'žeistas, kitas matmenys pa-Į 
Pagal Stachanovo planą ka-|voiingai našautas; aštuonii 

syklos dabar Sovietuose yra ši- į pikietininkai netaip pavo- 
taip pertvarkomos: 'anglis ker- | jjngai sužeisti, 
tama plačiu ruožu,- o ne siaurais ! 
urvais; dirbama ne pavieniui

Visus Automobilius
ITALIJA SUMOBILIZUOJA 

MOTERIS IR LAIVUS
L1 . i ■;

ROMA. —• Fašistų parti
ją visoj šalyj sudarė mote
rų i Į<oniįt'e,tus ’ vajdovybėje 
motinų ir moterų tų karei
vių, kurie ,žuvo pereitame

"t

Veislės Vitaminas E 
Tapo Išskirtas

BĖRLYNAS.—- Hitpėrįo 
valdžia spalio 30 d. paskel
bė, kad visi automobiliai 
Vokietijoj bus surašyti, pa- kare. Jos vaikščibja 'po na- 
žymint, kurie tinka'kokioms',mus įr agituoja, kad žmo- 
kariškoms pareigoms. _ Pas-1 ngs nepirktų jokių daiktų, 
kirtą dieną karininkai da-1 įvežtų iš tų šalių, kurios da
rys inspekciją Visiems au-!bar skelbia prekybos ir fi- 
tomobiliams. i 'rinnsii hniknta nripš Tfnliia

ITALAI NUGALĖJĘ ETHIOPUS KELIOSE VIETO- 
‘ SE, BET JŲ LAIMĖJIMAI MENKI

ii.
ADDIS ABABA, Spalio ITALŲ DEMONSTRACIJA 

PRIEŠ ANGLIJĄ /nansų boikotą ^riefltaliją. 13.t-P^5ju? italams.verž’ 
, * • r • • i- v._ ;tis is Eritrėjos į Ethiopiją Mussolini įsake sužiūrėti tieg Mussa AJ. ‘ vadinami 

ir surašyti visus prekybos,1 
pasažyrinius ir privatiškus1 ] - - - - - - -

• ] i x — italų armijos reikmenų aba-! glu konsulata.TOKIO. — Japonija ,rei- |ginkluot “apsigynimui,” jei- „„ Z <g,ų Konsuia^

....  1 ■ ~ U f ' '

Japonai Siūlosi Išn^i-
1 • ■ Pi • 17 • > pasazyiinius ir pnvaikmt IninŲ Komunistus.laivus: Rengiasi juosSAN FRANCISCO, Calif.

—Amerikos Chirurgų Kole
gijos suvažiavime buvo/pa- kalauja, kad Chinija visiš-i 
rodyta vitaminas E grynoj kai nuslopintų bet kokią; Mussolinio agentai skel- 

i “pasiaukoji- 
, apsiėjimą be mėsos ir 

kitų reikmenų. Sako, kad 
toks pasiaukojimas “sudrū- 
tinsiąs” jų dvasią.

i i i. i ai- ,zą ir išžudė visus jame bu-gu kiltų karas su Anglija |v‘giug kareivius Danaki|ie.
1 IVI11 a ark 11 n i dcranTm elzril- • . • • ,

į formoj, panašus į smulkią agitaciją pries Japonus; I oia „žmonėms 
druską. Jį išskyrė iš kviečių kad bizniškai bendradar- pią,’ 
ir medvilnės grūdų veislinių biautų su Japonija šiaurinėj 
kruopelių daktarai Herbert' Chinijoj ir kad panaikintų 
M. Evans Jr Oliver ir Gla- komunistinį judėjimą, ypač 
dys Emerson.

Jeigu žmogui arba žin- lijos pasienių. Jeigu Chini-

ROMA. — 200 fašistų stii- 
laukiniai” ethiopai iš Da- dentų spalio 31 d. kerštin- 

nakil dykumų naktį užpuolė gai demonstravo prieš An- 
šaukdami, 

“šalin Angliją!”
čiai taipgi užklupo bemie- Atidarydamas naują uįrd* 
gančių italų būrį ir visus versitetą Romoj Mussoliųi 
nugalabijo.

arti Manchukuo ir Mongo-

duoliui gyvūnui trūksta to jos valdžia to nepadarys, 
vitamino, jis negali veistis, tai Japonija grasina visai 
Manoma, jog stoka vitami- atkirst šiaurines chinų pro- 
no E dažnai būna priežastis vincijas nuo Chinijos.
ir vėžio ligos. Tuo pačiu, laiku Japonija

Iš baltų pikliavotų kvieti- siūlo padaryt karišką sutar- 
nių miltų šis svarbus vita- tartį su fašistine Chinijos 
minas beveik visai pašalin- Chiang Kai-sheko valdžia ir< 
tas.

Vidurių žiūronas

WPA Pinigai Orlaivių 
Stotims Gerinti

Tuo pačiu, laiku Japonija

bendromis jėgomis ištašky
ti Chinu Sovietus.
. SHANGHAI..^ Chinijos 

Chirurgų s u v a ž iavimui. valdžia bijosi daryt karinę 
buvo parodyta metalinis sutartį su Japonija išnaiki- 
vamzdelis su mažyte elek- nįmui komunistų Chinijoj. 
tros lempute viename gale Chinų vyriausybė 
ir žiūronu; aptrame. Padą- jog po priedanga, karo prieš 
rius mažą prapjovimą,tuo ,komunistus Japonija gali

nužiūri.

įrankiu galima ištirti žmo
gaus vidurinius organus ir 
gėriau pažinti ligas.

Hitlerio Sargybiniai Ata
kuoja Krikščionybę
BERLYNAS. — Hitlerio 

Strpikierius u ž n uldinėia 1^°^ policija savo žurna- 
arba dviese, bet didesnėmis su- ir ką tik atsiųsta milicija. |le Juodasis Korpusas _ la- 
tartinomis grupėmis, tiksliai pa- i > ------------------— I biau negu bet kada plūsta
siskirstant darbą. Ir tuo būdu K n vili a krikščionių tikybas ir agi-
kiekvienam darbininkui išeina uvy ICldl RUVVJd atgaivint »nOrdišką”
giau anglies per diieną, negu j Ethiopijos Skaldymą [senovės vokiečių stabmel- 
dirbant senuoju būdu. O kiek' < -----——
mainierys išvaro anglies, tiek' cjg N E V A. — Manoma

dišką religiją.
Tatai priešinasi užvaka-

dėlių pastangų,1 idant padą-l kad Hitleris uždraudė na- 
ryt taiką tarp- Italijos ir,zįams skleisti pagoniškos 
Ethiopijos pirm Anglijos,tikybos propaganda ir už- 
^eim6.nnMWįBėV sjipraųAįyrė ; įrikšęio-

bet čia darbininkas tegaus takią tuma, kad Italija nieku bū-; nybę.” 
Skurdžią algą, kaip ir pirma, ir du nesitaikys, .jeigu negaus.
dar tūkstančiai mainierių visai tam tikrų Ethiopijos žemės' ' 1 (
neteks darbo. , plotų. Į Lynn, Mass. — atsisakė

Tokių skirtingų vaisių duoda Ethiopijos valdžia, kaip sveikinti Amerikos vėliavą 
išradimai socialistinėje Sovietų pranešama, dabar daugiau- Cora M. Foster, viešųjų mo- 
šalyje, iš vienos pusės, ir kapi- sja pasitiki Sovietų Sąjun- kyklų mokytoja per 40 me- 
tahstimuose kraštuose, is an- sa> kuri yra griežtai prie- tų. Ji būsianti išmesta iš 
rA°’ . i šinga .bet kokių žemių atplė-' tarnybos.

540 rublių per dieną-Sovietuose,!
Suprantama, kad ir Ameri

kos kasyklų savininkai bąpdys , 
panaudot tą sovietinį atradimą:

tros.
Šimui nuo Ethiopijos.
$400,000 Papirkinėjimui

Slaptus Taikos Planus Laikraščių ir Politikierių
Pasiuntė MussoHniui

PARYŽIUS. — Pasitvir-I 
tina žinia, kad Anglijos ir 
Franci jos politikai pasiuntė 
Mussoliniui naują planą tai
kai su Ethiopija. Planas kol 
kas laikomas slaptybėje. 
Bet, sulig pirmesnių prane
šimų, yra žadama pervesti 
kelias 'Ethiopijos provinci
jas į Italijos “priežiūrą.”

PITTSBURGH, PA.
Visi Piliečiai Balsuokim 
Darbininkų Kandidatus; Daly- 

WASHINGTON. — Vai- vaukim Masiniam Mitinge 
diška tyrinėjimo komisija ----—
gavo liūdymų, kad gaso LaPkričio ■ L penktadienio

užgrobti dar didesnius 
nįjos plotus.

Chi-

WASHINGTON. — Vie
šųjų WPA dhrbų adminis
traciją paskyrė $18,390,553 
pagerinimams į bei įrengi
mams 313 orlaivių stočių- 
aikščių visose šalies dalyse. 
Tie pagerinimai yra lėšomis 
iš pašalpinių darbų .fondo 
daromi vyriausiai atsižiū-. 
rint į karo reikalus.

Žuvo Šeši Lakūnai
Annapolis, Md.—Nukrito 

į Chesapeake užlają Ameri
kos laivyno lėktuvas ir žu
vo jo vairuotojas leitenan-

■>

Amerika Turi Paskelbt
Mussolinį Piktadariu ta®M M ^arple

I damSuTo1?; asSoS 

didžiausias Jungtinių Vals- 
‘ tijų armijos lėktuvas bom- 
~ I bininkas, vadinamas “le- 
ikiančiąja tvirtove,” ir mir
tinai susižeidė vyresnysis 
oficierius P. P. Hill. Lėktu
vas buvo Boeing’o rūšies.

Cheyenne, Wyoming. — 
Sudužo didžiokas Jungtinių 
Valstijų Oro Linijų kompa
nijos lėktuvas ir užsimušė 
jo keturi lakūnai ir mecha
nikai.

Jungtinių Valstijų užsieni-į 
nių reikalų ministeris F. B 
Kellogg pareiškė, kad1 ši ša
lis gali ir turi paskelbt Ita-1 
lijos valdžia “tarptautiniu' 
kriminalistu” už jos karą 
prieš Ethiopiją. . .

Nariai Protestuoja prieš, 
Hitlerio {žeidimą Anglijoj ;

BERLYNAS. — Nazių; 
valdžia paliepė savo amba
sadoriui' Londone užprotes- 
tuot prieš Anglijos buvusio 
ministerio Winstono Chur- 
cballio straipsnį “Standard 
Magazine,” kąipo “piktai 
ąpšmeižiantį Hitlerį.”

Dayton, Ohio. — Nukris-

rėkavo prieš Tautų Lyg#, 
šaukdamas, kad italai “ne- 

ROMA.-Italu komanda atlaidžiai kovos” prieš
praneša, kad jie vietomis Lyg<Is ekonomines baMą- 
numaršavę 60 mylių į Da- ™es’ atkreiptas pnes Itaur 
nakil dykumą, kur karščiai Tautų Lygos žingsnius 
siekia 157 laipsnių.

Šiaurėje italai tik pa- “begėdiškiausiu dalyku." 
lengva varosi linkui Maka-jO naująjį savo universftętą 
le; paskui žygiuosią į Mag- ‘ M u s s o 1 i n i garbino kaip 
dalą ir Dessye, o iš čia—lin-!« 
kui šalies sostinės Addis 
Ababos. Bet- dar nežinia, 
kaip ir kada jiems tatai pa
vyks padaryt.

prieš Italijos karą jis apšau

ginkluotą tvirtovę.”
Įsakyta visuose Italijos, 

prekybos laivuose įtaisyt 
vietas kanuolems pastatytą ’

■ j •

•S.
< * f/-

i i ft?

Addis Ababa. — Vienas 
italų karininkas ties Dolo, 
pietinėj Ethiopijoj, išlipo iš 
tanko tik vandens atsigert, 
ir tuojau s ethiopai jį nutvė
rė. Jis t; _ 
Addis Ababą.

EXTRA!
--------- i p i

jis ethiopai jį nutve- ŠILKO DARB ĮNINKU 
Ą)o nugabentas į STREIKO SKRAIDANTIS*

JI BŪRIAI a

PATERSON, N. J., Spat 
lio 31.—Sustreikavo 8,000 
paprasto šilko darbininkų; 
Streikas apima 500 dirbtu
vių Čia ir apielinkėj. Skrai
dantieji strelkierių būriai po 
kelis šimtus uždarinėja dar 
bandančias dirbti dirbtuves.

Areštuotas vienas strei- 
kierių organizatorius pa- • 
gal tūlo fabrikanto skundą* 
kad streiko pikietininkai 
akmenimis laidė streiklau
žius ir daužė dirbtuvės lan
gus. *

Miesto majoro taikymo 
komitetas stengiasi dery
bomis streiką užbaigti; bet 
žymiausi fabrikantai dar 
atsisako siųst savo atstovas 
į derybas.

\ Roma, Spalio 31. — Italai 
užėmė geriamo vandens šal
tinius Uecc’e, pagal kelią 
tarp Adagamus ir Makale.

Pietinėj Ethiopijoj italai 
užpuolė ethiopus prie Da- 
wa upės. Kovoj užmušta 11 
ethiopų ir 3 italų kareiviai, 
juodaspalviaėi somaliečiai. 
Italai išviję ethiopus iš tos 
pozicijos.

Asmara. — Italų štabas 
praneša, kad jie pamę Shi- 
lave drūtvietę , ir nuviję 
ethiopus 8 mylias atgal.

5 
M’
ar,-

Išvysią Komunistus iš Darbo Federacijos
'Vienas Hitlerio ■ valdžios MINNEAPOLIS, Minn.- stijų unijų centrus, 
atstovas pareiškė, jeigu An- Amerikos Darbo ( Federacį-atstovas pareiškė, jeigu An- Amerikos Darbo ( rederacj- Suvažiavime Green nedrį- 
glijoj bus taip užsipuldinė- jos prezidentas Wm. Green so reikalaut išmest iš Fe- 
jama ant Hitlerio, tai Vo- j atsiuntė savo "atstovą Meyer. Aeracijos komunistinius na- Izintiin l-iii o n+oi_ I t . _ • y_ _ •____  1___  1 • m • • -i i • • • •kieti ja bus priversta atsi- Į Lewisą išvyti' visus komu- 
ciolrvri' ■nim linini _ i -

Washington. — Vidutinio 
Amerikos gyventojas križid 
laiku sunaudoja 20 svarų 
mažiau maisto per metUŠJ 
kaip apskaitliuoja AAA ad
ministracija. >rius; Taigi -dabar jis visai 

sauvališkai elgiasi, skelbda
mas vajų delei visų “radi
kalų” iššlavimo iš Darbo Fe
deracijos. .

sakyt i nuo “bešališkumo’ 
delei karo Ethiopijoj ir gal 
atvirai remt Mussolinį.

Kelios dienos atgal W. 
Churchill,r kalbėdamas An
glijos seime, nurodė, jog 
Vokietija yra ginkluota ka: 
ro stovykla, ir iš jos puses 
gręsia didžiausias pavojus 
naujo pasaulinio karo*

Minimam savo straipshvj
T j W. Churchill stebisi, kaip važiavime

pž

nistus ir kitus “raudonuo
sius” iš Darbo Federacijos 
unijų šioj apielinkėj.

Su M. Lewisu bendradar
biauja Roy Weir, miesto 
unijų tarybos orgahizato- * ^VIVALDI: 
rius, ir kiti dešinieji vadai'.

Amerikos Darbo Federa
cijos ką tik įvykusiame su- 

Atlantic City

— .-----.----- CHI-
NIJOS DRASKYMAS

gčtvo uuuymų, nuu gasu , * . • ' ‘ , i .
kompanija Denver. Colora- vakare’ ,’vyksta garbus masi- 
do, 1927 m. sumokėjo vieti- ;. ’ i m v*. . r ochool svetainei, Chateau u ■ ■ , ------ —v
niams laikraščiams ir poli- juniata> n. S, Komunistų' Par-! vokiečiai, apsišvietę žmonės, Green pervarė tik tokį kon- 
tikieriams $400,000 kyšių, tijos kandidatai kalbės rinki- &ali remti tokią kruviną stįtucijos pafaisymą, kad ži- irlnnf- iio rmlonIrtu nilionina __ J _ < /ŲUnl-ūvn Gnl™ I u.-.i. .. t
bąlsuot už kpmpamjdi pa- tame mitinge dalyvauti; A 

. | Rep

do, 1927 m. sumokėjo vieti- School svetainėj, Chateau
PEIPING.

Chinijoj, Hopei provincijoj
Šiaurinėj

Dresiy Industrijoj į 
__________ <»»•».

NEW YORK; N. Y.
ILGW Unija pasiuntė ląi&- 

kus dresių industrijos bosapjjĮ, 
kviečiant juos derybosna del 
naujos sutarties, kadangi da
bar esamoji baigsis su 31*’d. 
sausio, 1936 m. Laiškai pa
siųsta trim bosų organizaci
jom, Affiliated Association of

idant jie palenktų piliečius reikalais.

“geidaujamas kainas. J

Visi kviečiami Hitlerio diktatūrą. . Sako, Inpmi konjunistai gali būt nė 
.kad hitlerizmas daro gėdą!priimti kaipo unijų atstovai 
'visai Europos civilizacijai, jį federacinius miestų ir val-

ir kitur, Japonijos agentai Dress Manufacturers, NatioTUĮl 
varo propagandą, kad įvai- Association ir United Assoefa- 
ri°? y.^e^°.s atsimestų nūo : tion. Pirmoji yra fabrikanto^ 
Chinijos ir pasiskelbtų “sa-!ąntroji šapų savininkų, o tre- 
vivaldiškais” kraštais. ' j čioji kontraktorią. ’
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Pagelbon PaterSono Streikieriams!
' 'Rašant šiuos žodžius, veikiausiai, Pa- 

tersono šilko darbininkų (tekstiliečių) 
visuotinas streikas už didesnes algas ir 
geresnes darbo sąlygas jau bus pr'asidė- 
jęs'.“ Iki šiol Patersono tekstiliečiai paro- 
d^'ti'epaprasto narsumo ir pasirįžimo ko- 
vdšė ginant savo ir savo brolių darbinin
ku interesus.
, t $les pilniausiai pasitikime) kad jie pa
namai orijentuosis ir šiuo tarpu, išėję 
kęyon su išnaudotojais.

3Mūsų dienraštis rėmė visuomet, rems 
ir dabar patersoniečių streiką visomis iš
galėmis. Mes raginame visus lietuvius 
daYbininkus-streikierius laikytis kovos 
laūke solidariai, o draugams streikie- 
ridhis linkime laimėti savo kovą!

Palyginkite!
.. Fašistinėj Italijoj suvaržytas gavimas 
maisto, ypačiai mėsos, nors karas su 
Ethiopija tik ką prasidėjo.

Fašistinėj Vokietijoj įvesta sviesto 
ktfftelės, o taipgi pasireiškusi didelė mė- 
so^'stoka ir jai tūlose srityse jau, sako
ma, greitu laiku bus įvestos kortelės. Ei
lė^'žmonių prie maisto krautuvių Vokie
tijoj didėja.

y1’Taigi badas gręsia abiem fašistinėm 
,s£lim! ,

Sovietų Sąjungoj panaikintos maisto 
kortelės,, maisto krautuvės pilnos, maisto 
kaiutos huolatos inažėja ir mažėja!

Štai, du pasauliai! Štai, du gyvi pa
veikslai. dviejų griežtai priešingų kita ki- 

, tai .sistemų!
’• sodinasi, kiekvienas komunistų prana- 
..šautas žodis pildosi beveik žodis žodin! 
'..Kopiunistai nuolat tvirtino ir tvirtina, 
, kadi' kuomet kapitalistiniam pasaulyj gy- 
. yenijnas darbo žmonėm sunkės, tai soci- 
- alizmo šalyj j^s gerės ir gerės!

Delei SLA Bylos prieš 57 Kuopos 
Narius Worcesteryj

- - Laike pastarųjų keletos metų tarpe 
SLA ir 1930 m. buvusios SLA 57-tos kuo- 

■ pėS“valdybos narių tęsėsi valdiška byla 
' dėlei tam tikros sumos pinigų ir delei 
’ vietinio knygyno, esančio Endicott gat- 
“vėfė, Worcesteryj. Dabar toji byla yra 
• pasibaigusi ir apie tą visą biznį LDS or
ganas “Tiesa” (už lapkr. mėn. 1 d.) pa
duoda įdomių davinių.
. . .Skilus SLA organizacijai (rašo “Tiesa”), 

1$3Q metais ir susidarius dviems Pildomo- 
„.sįpms Taryboms, didelis įkaičius kuopų pa- 

, ; sjpakė prieš SLA viršininkus, kurie polici- 
(tjys pagelba suskaldė seimą. Tarp tų kuopų 

. „buvo ir SLA 57 kuopa, kurios viršininkais 
u? veikėjais buvo viršuj suminėti asmenys.

, u Liepos 6 d., 1930 metais, SLA 57 kuopa 
nutarė laikyti visus pinigus savo ižde, ne
siųsti į SLA centrą, nes padėtis jiems buvo 

Ttf&fciški: buvo užvesta byla prieš policijos 
lrg£takėjus ir seimo suskaldytojus ir kuopa 
'•nusprendė laukti, kas iš to išeis.

♦Tolydžio SLA viršininkai spendavo 
. kuopas, neklausančias jų. Buvo suspen

duota ir SLA 57 kuopa. Pagaliaus pra- 
į dėta organizuoti. Lietuvių Darbininkų 

Susivienijimas. 57 kuopos narių didelė 
didžiuma pritarė tam žygiui. Lapkričio 

r 1930, 57-tos kuopos nariai pasirašė 
’ antrtam tikrų kortelių, įgaliojančių val

dybų, pasiųsti jo sumokėtus pinigus — 
tarpe liepos 1 d. iki lapkričio mėn., 1930,

LĖS Organizacinei Komisijai, kuri or-

sios SLA 57. kp. banko depozitą $45.01; 
kad. atiduotų apie tūkstantį įvairių brošiū
rų, kurias kuopa turėjo vertėje $231.10; 
taipgi kad atiduotų visą 'Viešąjį Knygyną, 
kurio vertė siekia $925.00; kad atiduotų 
Lietuvių Namo Bendrovės 105 Šerus vertė
je $105.00; kad atiduotų kuopos rekordus.

Teismas tęsėsi gana ilgą laiką.
Augštesnysis teismas paskyrė tos bylos 

tyrinėtoją (Master), ir jisai savo raportą 
paruošė gruodžio 5 d., 1931 metais. Na, o 

‘ kovo 13 d., 1933 metais tapo išneštas nuo
sprendis prieš skundėjus. Vaduojantis Ma- 
sterio raportu, jų reikalavimas buvo at
mestas.
Skundėjai tuomi nepasitenkino ir darė 

apeliaciją. Jie reikalavo išnaujo dalyką 
pernagrinėt'i. Jų reikalavimą teismas parė
mė ir masteris išnaujo prirengė raportą. 
Taip ta byla ir vėl tęsėsi.

Pagalios, birželio 11 d., šių metų, teis
mas, vaduojantis iš naujo prirengtu, mas- 
terio raportu, išnešė nuosprendį. Teismas 
išsprendė, kad banke depozitas $45.01, apie 
1,000 įvairių brošiūrų, Lietuvių Namo Ben
drovės Šerai ir Viešasis Knygynas nėra 
SLA nuosavybė ir kad tokiu būdu negali to 
gauti. Gi kas liečia sumokėtus narių mo
kesčius, tai teismas patvarkė, kad apskųs
tieji privalo del SLA .sugrąžinti mokesčius 
tfk už liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėne
sius 1930 m. su nuošimčiu nuo spalio 9 d., 
1930 m., viso sumJje $1,216.76. Gi vėliaus 
(liepos 21 d. įių metų) teisėjas Williams 
patvarkė, kad apskųstieji taipgi turi sumo
kėti teismo lėšas sumoje $300. Taigi viso 
bendra suma susidaro $1,516.76. Reiškia, 
skundėjai gavo tik dalį to, ko reikalavo.
Kuo pasiremdamas teismas darė tari

mą? Vyriausiai tuomi, kad 57-tos kuo
pos valdyba, imdama iš narių ’pinigus, 
rašė juos j SLA knygas, o siuntė LDS. 
Juridiniai, vadinasi, išeina taip, kad į 
LDS buvo pasiųsta SLA pinigai, nes 
taip rodė SLA 57-tos kuopos knygos, ku
rias kuopos valdyba pridavė teismui. Mes 
žinome, kad tikrovėje nebuvo nieko pa
našaus, kadangi tie pinigai buvo ne SLA, 
o pačių narių, jų liuosanoriai sumokėti 
siuntimui į LDS, bet teismas su tuo, ži
noma, nesiskaitė.
. Ši byla yra surišta su LDS netiesiogi
niai, tačiaus LDS Centro Valdyba pasi
ėmė ant savęs tą atsakomybę, nes ap
skųstieji1 asmenys dirbę naudai Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo. .

“Tiesa” todėl nurodo, kad
Centro Valdyba plačiai svarstė tą klau

simą. Svarstė apeliacijos klausimą. Be abe
jo, buvo galima apeliuoti į aUgštesnį teis
mą. Bet prieita prie išvados neapeliuoti, 
o daryti žingsnius likvidavimui tos bylos; 
jeigu ir būtų galima bylą laimėti apeliavus, 
tačiaus susidarytų didelės išlaidos; tos išlai
dos susidarytų ne tik mums, bet ir SLA or
ganizacijai. Tai būtų pinigų eikvojimas. 
Tokiu būdu LDS Centro Valdyba nutarė 
.sumokėti SLA organizacijai teismo priteistą 
sumą. ’

Čia reikia primint tą faktą, kad kiek lai
ko atgal advokatas F. J. Bagočius, kuris ve
dė tą bylą, Worcesteryj išsireiškė, jog SLA 
organizacijai ši byla kainavus iki $5,000. 
Well, jeigu tai tiesa, tai buvo didelis pini
gų eikvojimas. Ir kokia gi iš to nauda? 
SLA viršininkai net savo organizacijai būtų 
padarę didesnę naudą, jeigu visai nebūtų 
pradėję tos bylos.

Mūsų nuomone, kad LDS'Centro Val
dyba padarė labai gerai neapeliuodama, 
kadangi bylinėjimaisi būtų atnešę abiem 
organizacijom be_reikalingų nuostolių, o 
naudos jokios. Ėjimas į kapitalistinius 
teismus, bylinėjimasis tik daugiau išlai
dų padarys, o organizacinių klausimų 
neišspręs. Tai gali padaryti tiktai pa
tys nariai bei pačios organizacijos. ’

Lavai Eis su Fašistais?
New York Evening Post koresponden

tas Paryžiuje, Mr. Steel, jau antru kar
tu praneša savo laikraščiui, būk dabar
tinis Franci jos premjeras Lavai rengia
si padaryti šalyje pučą, t. y., jis rengia
si, susitaręs su • fašizmo vadais, įvesti 
Francijoj fašizmą. Mr. Steel sako taip: 
Lavai yra dešinysis ir jis bijosi Liaudies 
Fronto įsigalėjimo ir pritariąs Mussoli- 
nio kruvinoms avantūroms Afrikoj. Na, 
o jis gerai žino, kad pabaigoj lapkričio 
mėnesio prisieis sudaryti nauja valdžia. 
Tą valdžią gali sudaryti Herriot (radi-

--------- —---------- ------------- _.v - i ... 
kalas) arba kiti kairieji vyrai, nusitarę- 
prieš fašizmą. Todėl, girdi, jis nofįs įve
sti fašizmą pučo keliu ir‘ nėprįleisti Liau?» 
dies Frontui laimėti. . r

Žinoma, šitokios žinios būtų .šiurkš-

—LDS Organizacinei Komisijai, kuri or- 
ižavo LDS. Po to SLA užvedė bylą 

prĮęš minėtos kuopos valdybą. Pasak 
“gestos”:

»Skundėjai per teismą štai ko reikalavo: 
J£ad apskųstieji atiduotų del SLA nuo na- 

surinktus pinigus už penkis mėnesius 
t^eP°s 1 d. iki gruodžio 1 d., 1930 m.) 

viso sumoj $1,709.25, dar priskaitant prie 
tos sumos ir nuošimtį; kad atiduotų buvu-

Apsvaigintą jautį * sutinka 
skerdikas. B^gyj kelių se
kundų jis perpjauna jaučiui 
gerklę. Paplūdęs kraujas 
tam tikru j “kraujalaidžiu” 
nuteka į albumino cechą. Iš- 
viduriuotas jautis vis slen
ka toliau. Per kožnus pus
antro metro įvyksta sekan
ti operacija, čia nupjauna
ma galva, išpjaunamas lie
žuvis, nupjaunami ragai. 
Kožna operacija trūksta 10- 
20 sekund. Pė( tris ketvir
tadalius ‘ vai. jAutis išvidu- 
riuotas ir apdirbtas. Mėsa 
nugabenta į šaldytuvus, spe
cialiai 3-paroms, kad atvės
tų,, atrqatos. r— į ]utilizacijos 
cechus.

Po trijų dienų mėsa išve- 
jžiojama^ pardavinėjimui ir 

to.susirinkimo ir dabar periPfį^tatoma į dešrų, dirbtu- 
|vę. ' . ■*' '

' ApTatfkę hidsosz kombina
tą amerikiečiai'stebis, kaip, 
girdi,i jūs'galit5 iš geros rū
šies > mėsos t daryt: dešras ? 
Ir dar pVie’jūsų dabartinių 
sąlygų, kuomet apribotas 
mėsos balansas. ‘

J.‘.Mėsos kombinato ,deš
rų dirbtuvė jau viduryj 
spalio menesio savo gamy
bos plahą (15,000 tonų į me
tus) išpildys.1 '■ Kombinato 
dešrų * dirbtuvės cechai

čios, blogos žinios, jei jos turėtų kiek pa
grindo. Bet mes yistik manome, jog 
Liaudies Frontas fašistams laimėti val
džią Francijoj neprileis, Liaudies Fron
tas yra didelė spėka Francijoj ir todėl 
yra vilties, kad ^isieniš fašistiniams pa
sikėsinimams bus užduotas tokis smū
gis, kad jie daugiau nebedrįs savo galvas 
kelti! . ., , i • ,.,.

-------------------------------------------------------------------------- ,---------- ---- --- f . •

POLITINĖS ŽARIJOS Jja ie"gia n?aršlutą ji JTI raportą is i savo t patyri
mų Sovietų Sąjungoje. (Tfai 
aiškus Socialistų Partijos 
pakairėjimas. i

mučelninku. Mažiau biznio, 
bet ką čia padarysi.

Gi mūsų draugai, Lietu
vos komunistai, kurie buvo 
išmainyti ant kun. Josiuko. 
ir kitų, bu vo eiles metų pū
domi ir kankinami Lietuvos

ver- smetoniniuose urvuose.

To jau perdaug del Oneal.
Jis pabėgo1 i’š Pild.-' Komite-

So. Bostono “Darbinin
kas” (spalių 22 d.) per
spausdina tūlo Prunskio pa
sikalbėjimą su kunigu Jo- 
siuku, buvusiu Sovietų Są
jungoje ir išmainytu ant 
Lietuvos politinių kalinių. 
Verkia “Darbininkas,”
kia Prunskis, kad tam ku-| 
nigui buvę labai sunku. Bet! Taip vadinamoji “Senoji 

• pats kunigas tokių baisių | Gvardija” užsispyrus dras- 
sūnkumų nenupasakoja. ko Socialistų Partiją^ To

Kun. Josiūkas buvęs areš- darbo priešakyje stovi ‘New 
tuotas Odesoj tuo laiku, Leaderio’ redaktorius Ja- 
kuomet lenkai veržėsi So- mes Oneal. Tai atkaklus re- 
vietų Sąjungon. Jis buvo akcionierius. Jeigu Oneal ir 
nužiūrimas kaipo lenkų ša- jo kolegos primanytų, tai 
liniukas. Bet, pasak kun. i be druskos suvalgytų ne tik 
Josiuko, jis buvęs greitai j visus komunistus, bet taip 
paleistas. Paskui ten pat! pat visus socialistus, kurie 
Odesoj gyvenęs dar du me-1 pritaria Norman Thomasui 
tu laiko. Ilgainiui atsidūręs' bei dabartiniam S. P. Pildo- 
Zalavykuose ir ten vėl pa-'majam Komitetui, 
kliuvęs į kalėjimą, bet po i .-----;—
trijų mėnesių vėl buvęs pa-j Nesenai pasirašytas tai- 
leistas ir paskui čiorny Os-1 kos paktas tarpe “Senosios 
trovo parapijoje išklebona- Gvardijos” ir Thomaso va-

redaktorius Ja-

“New Ęeaderį” griežtai pa-1 
smerkia visus1 to susirinki
mo nutarimus. Jis eina taip 
toli, kad kaltįna,Thomasą ir 
jo pasekėjus pavirtime ko
munistais !

* • •Oneal ir visa “Senoji 
Gvardija” drasko ir griauna 
Socialistų Partiją, bet savo 
laikraštyje “New Leader” 
už tai kaltina Pild. Komite
tą ir ypatingai Norman 
Thomasą. . Sako, kad nuo
Detroito konvencijos, kuo- įrengti taip, kad. gaminti 
met Ihomas paėmė partijos, augštos rūšies produkciją.

/-\ L L? m o I 1 z-'t 4- i t I ) 1 1 i Ivadeles,. Socialistų Partijai 
prarado 6,000 narių—dabar

ir Thomaso va
dovybės, matomai, jau j

Bū- griuvo. Thomaso politika šu
čiau galėjęs anksčiau išva- ka į kairę, c

Veterinary kombinatas
S. P. beturinti 16,000 narių, turi 45 žmones. Pas pribu- 

 . vTisį į kombinatą gyvuų
su’ Iš visko matoši, kad “Se- mieruojama - temperatūra. 
su- ,noji Gvardija” eis taip toli, Įtartinas gyvulys izoliuoja- ling ' . , . . . • > . mno iv. -n n rro hnn n m n o i c<r»z>_

žinoti, bet pasilikau dirbti, Gvardijos” į dešinę. Ginčai i u^Xriebs partijos vadovybę

vęs net penkius metus.
Pats kunigas sako: “

nes buvo jaučiama didelė 
stoka-dotnigų.” Tai matote, 
nekliudomas galėjo iš Sovie
tų Sąjungos išvažiuoti, bet 
nenorėjo.

O gal manysite, kad visgi 
ilgainiui kuni Josiūkas pa
kliuvo kalėjiman ir ten tu
rėjo baisiai “mučytis.” Nie
ko panašaus. Ponas Pruns^ 
kis paklausęs: “Tai ar Tam
sta dabar iš parapijos; ar 
iš kalėjimo?” Kunigas at-

“Nei šiaip, nei taip—vi
sus metus išgyvenau »Mas-

Senosios ka(J arba pastatys’ ant savo,< 

arba, skaldys parŲj ą.virsta civiliu karu. Tas ka
ras ypatingai paaštrėjo nuo 
“New Leaderio” atspausdi-l 
nimo labai purvino straips
nio tūlo “profesoriaus” Lef-: 
kowitz, kuris skaldo Moky
tojų Uniją, bet už tai kalti-; 
na kairiuosius socialistus ir. 
komunistus. Socialistų Par-i 
tijos Pild. Komitetas savo1 
susirinkime spalių 13 d. šį 
klausimą svarstė ir
Leaderio” redaktorių pas- aprūpinančioj mėsos indus- 
merkė. O Oneal yra Pild. triją — panaudota LM 
Komiteto narys. ; Kombinatui. Europos šalys

iki šiol neturi nė vieno mė
sos1 kombinato. LMK pasta-

ĮDOMUMAI
Leningrado Mėsos Kombi

natas (LMK)
LMK • pastatytas bėgyj 

dvejetos metų,. Kas yra ge- 
“New riausio pasaulinėj technikoj

Komiteto narys.

Tam pačiam susirinkimuisus metus išgyvenau j ivias- jl sos: Komomaio. jlmk pasta-
kvoje, kambarelyj prie baž-1 Oneal pasiūlė, kad Pild. Ko- tytas pagal Amerikos kom-
nyčios. Mane areštavę atve
žė į Maskvą, paleido, bet 
draudė grįžti prie parapi
jiečių.^

Tai ir viskas. Mat, kun. 
Josiūkas neiškentė nekurs
tęs parapijonų prieš darbi
ninkų tvarką, tai jam už
draudė paskutiniais laikais 
tuo darbu užsiimdinėti.

Atrodo, kad Bostono 
“Darbininkas” ir Chicagos 
“Draugas” negalės kun. Jo- 
siuko padaryti šventuoju

mitetas pasmerktų Norman 
Thomasą už stojimą į deba
tus su Komunistų Partijos 
sekretorium drg. Earl 
Browderiu. Pasiūlymas at
mesta. Iš antros pusės, Pild. 
Komitetas nutarė surengti 
nacionalį maršrutą senutei 
Bergerienei, žmonai buvusio 
žymaus socialistų vado. 
Kaip žinoma, Bergerienė 
nesenai lankėsi Sovietų Są
jungoje ir dabar sugrįžus

binatų tipo, bet jis . pralen
kia Amerikos kombinatus 
apdirbimo technika, sanita-

•mąSį ir nųgąberiajpas (į spe- 
ciąlę sąųi.tarinę. 'ękerdyĮdą. 
Tą^stebipja pveįįmsalius. Ir 
nę$tįeįėtina. ^ąpitalistįnių 
šąljų; p^ą^ti^oj-Ygę^iaus.jas 
yį^ų flįgų gydytoj—girtis. 
Gyvuliui tas-taip, bet, liga 
gali pepejt žmogui, kurs val
gys nesveiko gyvulio mėsą... 
Bet jtaš mąž^i terūpi kapi
talistui . ..mėsinįnkui-biznie- 
riur... . •

} Sovietų šalis užinteresuo- 
ta, kad socializmo statyto
jai būtų sveikiausi pasau
lyj žmonės, užtai ir orga- 
nizųofa?desėtkai sanitąrinių 
budėtoju kad įtartina mė
są nepakliūtų ekspedijavi
mui arba į dešrų dirbtuvę.

Tam tikros, kirpėiu ir ma- 
nikiurysčių brigados nemo
kamai..'aptarnauja kiekvie-

rija, ir gyvulių atmatų uti- ną kombinato darbininką- 
lizacija. . kę. Kiekvienas jų privalo

Seniau, Petrapilio sker- užsilaikyti švariai, privalo 
dykla nežinojo kaip atsikra- reguliariai lankytis pas kir- 
tyt gyvulių atmatų. Šitos- pčją- ir mąriikiūrystę. 
atmatos būdavo išvežtos ne- tūksf knmhi.■ ’ • ** i ’ .

' Kisdienų 4 tūkst. kombi- 
toli skerdyklos, pudavo ir nato darbininkų-kių aprūpi- 
x j — arve, orą. Da- ^anaL į variais - baltąį^ . spec.

, Vi- rūbais, kepuraitėmis,’prie-
feršdayo smarve,. orą. J 
bartiniš LMK sunaudoja

Queen Mary—didžiulis Anglijos laivas—baigiamas statyti ir neužilgo jis leissis skersai Atlantiką j New 
Yorką. Sakortia, tai busiąs greičiausias Anglijos (o gal jr pasaulio) laivas. Karo laiku, aišku, jis gales 

gabenti Anglijos kareivius.

labai giria tenykštę tvarką, 'i Syvujįį atmatai. Atma- jdostČmlš-, rartkšlupščiais ir 
Jai dabar Socialistų Parti- ^os sut^kią, nemažu >pelną , t. ‘Vyus Laltipius skal-
______________  _________ kombinatui. Is atmatų daro- bk kombinato ’ skalbyk- 
____________________ , ma: pašariniai miltai, tęcįi; lojGalima įsivaizdinti tos 

niniai riebalai, kaulų tau- skalbyklos dydis. 3,5 kub. 
kai ir miltai, albųųiipąs ir metro. vandens sunaudoja 
1.1, žodžiu, visas gyvulis su- kombinatas vienam gyvu- 

, naudojamas. |liui; Amerikoj gi—1,5 kub.
Sako, kad H. Fordas sąvo nietrė. ■ •' 

automobilių , dirbtuvėsnai

... .... . - jbaltiųius skal-
kombinatui. Iš atmatų daro- bu kombinato ' skalbyk-

automobilių , dirbtuvesna l visi, kas” atsilanko į L-. 
konvejerio sistemą įvedė m. K., mato skirtumus tarp 
pamatęs šią Sistemą čįkagos Europos skerdyklų ir LMK; 
skerdyklose... LMK-te air- tarp išgarsėjusių Amerikos 
bama sulig konvejerio siSte-' mėsos kombinatų ir tarp 
ma. Jautis įeina į tam tikrą socialistinio,LMK. LMK yra 
kamerą. Prie jaučio viršų-.didesnis ir tobulesnis už

; galvio (momens) dąrbinin-1 Amerikos mėsos kombina-
1 *11 j • V • / J • 1kas prideda triražį (tridan- 
tį). Jautis parkrinta par
trenktas aukšto įtempimo 
elektros srovės; Iš kameros, 
pėr atsidariusias šonines 

! duris jautis,, užkabintas už 
užpakalinių kojų, pakimba n i r * t ♦ «. k

tus.
LMK mašinos ir konve

jeriai pagelbi darbininkui 
ir palėngvina jo darbą... 
Socializmo šalyj viskas da
roma da£bo žmonių labui.

ant kafilio, kuris prifeigytaš! P* Saženis.
prie rato. Ratas pamaži rie-1 Leningradas 
da konvejerio vienų. bėgiu. į 1935. X. 11

: f < • ’•* •• U,l • . ; • ■ ' . .. v



Penktad., Lapkričio 1, 935 ; LAISVE

"Laisvės” Vajus 
ir Jubilėjus

Mūsų obalsis: Minėkime, $5.50, Jubilėjinė dovana $1, •
ir 50 c. preso išmokėjimui.

“Laisvę” skaitau nuo pat; 
jos užsidėjimo, tai jau 25-ti 
metai ir sulyg savo išgalės. 
remiu ją aukomis. Naujų Į

“Laisvės” Jubilėjų su dau
giausia skaitytojų—gali būt 
atsiektas. Taip pat Jubilė
jinė dovana skaitytojams, 
originališka apysaka “Mar- 
tos Vilkienės Divorsas,” ku- skaitytojų bandysiu gauti™ i 
rią rašo Mikas Rasoda, yra 
užtikrinta.

Jubilėjinės dovanos, kai
po fondas išleidimui “Mar
tos Vilkienės Divorso,” 
plaukia gana gražiai. Šiuom 
kartu turime sekamų davi
nių:

“Mieli Draugai: šiame 
laiškelyje rasite money or
derį vertėję $5, tai bus “Lai
svei” Jubilėjinė dovana. 
Sveikinu “Laisvę” kaipo iš
tikimą darbininkų klasės 
vadą ir linkiu jai sulaukti 
tos valandos, kada galės 
duoti signalą darbininkų 
klasei stot į galutiną mūšį 
už proleta riato galę... 
Smulki auka, bet tiek teiš
galiu šiuom kartu... Su 
guodone jūsų SUSNIKŲ 
JURGIS, Suffield, Conn.”

Puikus p a s v e i k inimas. 
Atsiprašome autoriaus, kad, 
vietą taupant, biskutį su
trumpinome laiškelį. Penki 
doleriai yra graži auka.

Esu virš 60 metų senis.... : 
tai sunku man j ieškoti nau-i 
jų skaitytojų. Draugiškai, i 
George Staseli (Stasevi- j 
čius), Pittsburgh, Pa.”

Tokie' draugai, kaip Sta- 
sevičius, yra svarbūs funda-' 
mentiniai akmenys, ant ku
rių laikosi ir bujoja “Lais
vė”. Jam rūpi, kad nebūtų 
kaštų siuntinėjant paragi
nimus atsinaujinti prenu
meratą; jis žino, kad pre
sas dar neišmokėtas ir jis į 
laiką pribūna su Jubilėjinė 
auka.

“Gerb. L. Adm! — šiuomi 
prisiunčiu M. O. sunkoje 
$23.65. Drg. Juozas Stanis, 
iš Baltimore, Md., sveikina 
“Laisvę” Jubilėjum ir ap
dovanoja $5. Likusieji pini
gai yra už prenumeratas se
kamai---- Taipgi drg. M.
Martinaitis aukoja 50c..- 
Draugiškai, J. Mažeika”, 
(Clevelandietis).

Jungt. Valstijų kariniai orlaiviai manevruose. Kas sake, 
kad J. V. imperialistai nesiruošia karui?!

'Laisvė’ 22 Metai Atgal

A.LD.LD. REIKALAI

“Draugai! Mūsų ALDLD 
12-tas apskr. sveikina “Lai
svę” 25 metų Jubilėjum ir 
skiria dovaną $5, kuriuos ir 
prisiunčiu su šiuom laišku... 
Draugiškai, A. Valinčius, 
Pittston, Pa.”

Tai pasveikinimas iš kie
tosios anglies kasyklų sri
ties, kur siaučia labai skau
di bedarbė. Apdovanojimas 
dienraščio penkine, yra žen
klas draugų mokėiimo įver
tinti darbininkų klasės ko
vingos spaudos.

Daugiaus -draugų sveiki
na “Laisvę” Jubilėjum se
kamai: J. Totoris, Roches
ter, N. Y., ir Petet Balzer,

“Gerbiami Tamstos: — 
Patemijau, kad jau trys die
nos. kaip išsibaigė man 
“Laisvės” prenumerata. Ne
norėdamas, kad darytumėt

apie

SmePasimokėkite Savo Duokles.’ko, kad brošiūroje mažai 
l yra apie organizacijos isto- 

kurie nemokėjo 4^' (>entf° K°md,etas sta- 
; 1935 į te savo tikslu ne istoriją 

- aiškinti, bet aiškint darbi
ninkams ii’ darbininkėms 

^as yra ALDLD, kokia 
na narį nėra mokėję 11 kuo-1Jos dai bininkų judėji-
•pu, kurių 2 yra Kanadoje; jme> kok,a darbimnk'ams 
4 ALDLD 7 Apskričio ribo- . . ...
se; 2 Pennsylvania valsti- PiigĮiIet, kokias knygas 
joje ir kitos Ill:, New York lslel<Įo, Jiokiiį dai galima 
ir Nėw Jersey valstijose. £au*,> lr M- . _ , , 

Kada iš vienos pilsSs sek- Eil5 ku0PU iau atsiliepė 
mingA turėjome vaju ikž prisiunčiant laukų padengi- 
naujus narius, kada mes ar- 1,1111 brošiūros lesų, apie tai 
tinaĄės prie‘ 9 šimtų. nau- buvo rašyta mūsų spaudoje, 
jų narių gautos skaitlinės, | bet toli gražu* tas dar ne- 

i tai tuom pat kartu dar tu-; padengia jos išlaidas, mes 
rime 11 kuopų, .kurios visai prašome kuopas ir apskri- 
nemokėjo duoklių. O. dar 1 «us prisidėt pagal savo iš
yra visa eilė kuopų, kurios' galę, paaukoti, kurios kuo- 
ir prisiuntė už vieną, kitą pos turi kiek ižde pinigų.

‘ narį duokles, bet jas galima 
priskaityti prie atsilikusių. 
Gi metai jau artinasi prie 
pabaigos. Po naujų metų DLD Centro Komiteto 
reikės mokėti duokles 
1936 metus, < 
nemokėta už 1935 metus.

Centro Komitetas išleido 
knygą “Povilas Jurka,” pa
gamino jubilėjaus metu pla
tinimui brošiūrą “Kelias į 
šviesą,” regulia 
žurnalą “Šviesą 
daro nemažai : _

j del gi draugai ir draugės lyvautų. Nubalsavus blan- 
|nepagalvoja apie tai, kad,kas, nėlaikykit pas save, bet 
Centro Komitetas negali tą siųskite į centrą, 
viską veltui išleisti. Jeigu; 
mes palyginsime 1930 me
tus, tai dabar yr,a du kartus 
sunkiau centrui verstis—do- 
leris daug pigesnis, popie- , v—prakalbų maršrutu.

Par daug yra draugių ir 
draugų, 
ALDLD duoklių už 
metus. Tiesiog, yra dar šim
tai tokių narių, o jau me
tai baigiasi. Dar nei po vie

darbininkams
nauda prie šios organizaci-

ir New Jersey valstijose.

naujus' narius, kada mes ar- 
tinarfjės .prie 9 šimtų, nau-

Centro Kandidatų 
Balsavimai

Dabar eina rinkimas AL 

alternatų 1936-1937 metams, 
o čia jūsų dar Balsavimai pasibaigs su 1 

•d. gruodžio (December) ir 
balsavimų blankos į centrą 
privalo būti prisiųsta ne vė
liau 5 d. gruodžio.

Kuopų valdybos, šaukda
mos susirinkimus, privalonai leidžia

o tas su-. pagarsyti, kad bus balsavi- 
šlaidų. Ko-i mai, kad daugiau narių da- 1 • 1 — * - -v 1

dokumentaliai 
prirodinėjo—tai

prieš Smetonos valdžią, 
darbo žmonių nepak 
naštą vargų, apie bjaurią 
tonos fašistinę reakcij 
kruviną kankinimą 
kalinių ir tt. Apie tą visą 
vęs tame kongrese mūsų d< 
gatas d. J. Mažeika čia 
gyvu žodžiu, 
išaiškino ir
buvo £0 spalio. Kalbėjo 
atvejais per 3 valandas ir 
100 publikos žingeidžiai 
sėsi. Draugas J. 
ras- kalbėtojas, jisai šios 
siuntinystės žygiuose 
dėlę naudą darbininkų klasfei!

šis susirinkimas vienbaTsiai 
priėmė griežtą rezoliucijąnLie- 
tuvos valdžiai prieš žudymą 
valstiečių ir darbininkų.., Tąįp 
pat prieš persekiojimą,kan
kinimą ir žudymą politinių 
kalinių, ši rezoliucija pasiųs-, 
ta Lietuvos valdžiai—Šmeto- 
nau t .

Drg. Mažeika šaukė, kad 
kuo daugiausia organizacijų 
ir pavieniai siųstų tokias’rė- 
žolinei jas—protestus J5Pieš 
Smetonos tokį kruviną Jfėži- 
mą! Prisiminus, kad del,[vals
tiečių tų kovų ir politinįQ[Jca- 
linių paramai reik ir fin;ą$3ų, 
padaryta kolekta, suaukota^e- 
kančiai: K. Senkus $3, J. Kup
činskas $2 M. Mąrtynaitis $l, 
V. čiudinis, D. Grabauskienė, 
S. Radzevičius, M. Zeikienė, 
A. Čeponis, J. Barkauskas po 
50c.; P. Mičiulis, J. šipalltenė, 
J. Zeikus, A. ArbačauskMS; F. 
Šimkevičius, O. Gustaitienė; K. 
Pauža, S. VarankevičiųS^ K. 
Rušinskienė, V. šimkevj^įęnė 
po 25c. Rešta smulkesniais^ Vi
so suaukota $13.26.

Už ramų užsilaikymą 'Žįąųie 
susirinkime ir už aukas, -varde 
kovotojų už darbo žmonių 
teises, tariame širdingą a&iu! ■ 

Arbačiauškas.

apie

?

I 1

£1 ■ i

Drg. Mažeikos Maršrutas
Draugas J. S. Mažeika, 

kuris dalyvavo Kauno Kon- 
• grėsė, plačiai važinėjo su

• Iš jo 
raporto, tilpusio, , spaudoje, 
matosi, kad pusėtinai darbi-

“Laisvės” Numeryj už Spa- sgvo nuolatiniais, bet bergž
džiais užpuolimais ant darbinin
kų judėjimo.. .

Savo redaguojamam laikraš
tyj “Drauge”, kun. Kaupas, 
nors ir gabiai, bet be vilties 
laimėti, vedė polemiką su socia
listais. Apie tas jo polemikas 
Sąjungos organas “Kova“ tei
singai pasakė, jog jos yra sma

Mų mėn. 31 d., 1913:
Kaip mums praneša iš Brook

lyn©, J. Vanagaitį^ “Birutės”

jau atvažiavo Amerikon. Tiks
las jo atvažiavimo, parinkti 
aukų ir prenumeratų savo laik
raščiui, kuris šiuo tarpu sustab
dytas bent trinls mėnesiams.

Walworth, N. Y., aukojo po redaktorius ir leidėjas iš Tilžės,
$1. C. K. Briedis, brookly- 
nietis, aukojo $2.

• : : ■ i
Vajaus reikalai1 \ taisosi. 

Jau gražus bariukas drau
gų matytis kontestantų su
rašė. Visa eilė miestų rim
tai darbuojasi. -Bostoniečiai 
pasisakė už gavima 100 nau
jų skaitytoju. Bravo! Bal
timore ir Wilkes-Barre ne
gražiai pasiliko, bet yra vil
ties, kad ir ten draugai susi
rūpins savo darbininkiško
mis pareigomis!

P. Buknys.

Platindami ir stiprindaminoreuamab, k<*u uaiy tumei į
kaštų siuntinėjimams man “Laisvę”, jūs stiprinate So- 
paraginimų, siunčiu užmo-, vietų Sąjungą. Kuo dau- 
kesti. čia randate $7. Už giausiai. naujų “Laisvei” 
“Laisvės” prenumeratą yra skaitytojų!

Vajus Eina Puikiai!
Stripeika Stiprus,. Kaip Mūras, Laikosi Pirmoje Vietoje;

Augštyn Kopia Šmitas; Krance ir Katilis Varosi Pirmyn; 
Šimaitis Vėl Pakilo; Penkauskas Neužsileidžia.

ra, spausdinimas ir paštas 
pabrango. Reikia būtinos ir 
artimos kooperacijos visų 
veikėjų, visų narių su Cen
tro Komitetu, kad organiza
cijos reikalus gerai tvar-

ninkai lankėsi j prakalbas. ,' PatCfSOIL i N. J
I Jnnov ne kori cnkmiD- z

Lietuva. Panevėžyj, 
rugs. 8 į 9 dieną, pas siuvėjus - 
Pridotką, Baroną ir Pakarnį 
buvo kratos. Atrasta knygų ir-j 
atsišaukimų į amatininkus, at
spausdintų pernai prie “Rygos 
Naujienų.“ Po tuo atsišaukimu 
pasirašė tada tie trys Panevė
žio siuvėjai, šitą, turbūt pas
kaityta ne už gerą, ir dėlei to 
pasiteirauta.

'Wilmerding, Pa. 19 d. spalių 
atsibuvo susirinkimas vietinės 
SLA kuopos. Pirmininkas drg. 
Kundrotavičiu.s, kuris yra de
šimtininkas (prikalbinęs prie 
SLA 10 narių) įnešė apsvarsty
ti klausimą apie taip vadina
mus “protestus.” Pirmininkas, 
kuris yra‘ senas ir veiklus SLA| 
narys, pasipiktino iš dabartinės.
“Tėvynės” taktikoj kurioje j 
daugiausiai talpinami kvailiau
sios rūšies protestai, po kuriais

gios, kadangi jas visuomet leng- . kilis, kad laiku išleidus kny- 
va sukritikuoti.'. .

So. Boston, Mass. 2 d. lapkr. 
buvo parengtas LSS’ G0 kuopos

l koncertas. Koncertas buvo silp
nokas, nes daugelis artistų ne-' .
mokėjo savo rolių, o per tai vėl siuntines. Bęt, jeigu JUS, 
gadino viską. Gerai atliko mo- draugai ir drauges, į tarne- 
nologa klebono F. N. Rama- j kreipsite atydos, tai ne tik 
nauskas “Naujas šokis.“ Taip^ neatliksite r’“ -------- 
gi gerai -atlošė 
Balčiūnas ir 
Vireliunui trūko truputį nuda-Centro Komitetas 
vimų.

Gerinusį įspūdį daro tas, kad 
merginos pradeda dalyvauti vie
šuose susirinkimuose. Kelios 
merginos dalyvavo ir šiame 
koncerte, kurios padeklamavo 
neprasčiausia. D a r b u o k i tės, 
sutės, darbuokitės.

Dabar jis rašo, kad sėkmin
gą maršrutą turėjo Penn*- 

1 sylvania valstijoje, Miners
ville, Shenandoah apielinkė-

Įvairios Žinios
< • >jL'-
Kaip matosi, tai rinkiftiaii _ „ i iv _ i •. viiie, onendJiaudJi duiemint- a**<*w«*, vc** x****k>***^*

į gas, kad žurnalas eitų regu- . Coa|dale) pa miestelyje Jau artinasi, įvyks lapkričio 5 
| lianai, kad organizacija įusitvgrg nauja ALDLD Id- Tad Patersono politiniai 
augtų . i kuopa iš 9 narių. Kitose ko- i demokratai ir republlkėnai

| Centro Komitetas siunti- lonj ta aukų revoliu- laksto. ?° 'v.amus kJ.lub.“4 ", . . lonijose gauta aukų revoliu-nėjo nemažai raginimų __ir į cinįam darbininku judgji.

Taip- neatliksite savo pareigas, 
i monologą M. "bet daų, bereikalingo darbo 
Virei i tinas. Tik padarysite centre ir išlaidų, 

dar1
kartą prašo visus draugus Jo planas bus paskelbtas yė- 
ir drauges, kurių nemokėtos Jiau. Bet reikia pažymėti, 
duoklės, sumokėti jas 
greitai prisiųsti į <

laksto po įvairius kliubUš' ir 
peršasi į valdvietes. Ypatftffcai > 

. demokratai politikieriaD'Shin-mui ir naujų narių i musų tjnSja gražiaj mokančius klU. 
organizaciją. advokatus ir net Rpose- '
Mūsų Vajus ir Kanadiečiai veltą kelia į padanges.

Pradžioje 1936 metų pra
dėsime mūsų naują vajų, ‘ distrikte trečiam warde šerifą | 
kuris tęsis kelis mėnesius. Manley. Tas politikierius pa-

Girdėjau kalbant pirmam

Tas politikierius pa
reiškė: Girdi, socialistai 4x7ko- 
munistai yra darbininkam-,.prį-

ir kad'vajaus metu į Jungti-i‘ar6jai: a,e. n.etaiP. .
atsilankys du i“Jat ^ln‘nka^į,^ -

" I komunistai tik lermus ;;kęha,
- P . nori Rooseveltui ir jo admmis- I

reikalais ir sukėlimui aukų tracįjaį pakenkti. Pasaltojo ir ' 
linotypo nupirkimui. Vienas daugiau nansensų.

Brošiūra ‘Kelias I šviesa’ draugų lankysis rytinėse j Atsimename, kad šitie de- .
■<1 i č'?i n niin žSrn vicm-vio 1/nn. I valstijose, o kitas centrali- mokratai ir republikonar po- 

nėse. Jie sakys ir prakalbas, ntikieriai dažų pramonės dar- 
v , " . • i j, • <-. v. . t i i- »r,-. tzT • tz 4. u .v . ,. vietomis turės platesnius bininku streiką laužė. Jie bu-asirašo daugiausia davatkos ir Fašistai Įskundė LDS 71 Kp. nams. Kartu buvo issiunti- - - - u u r if

iąip jau visokį nemokėliai. Su-

Stoughton, Mass

se-

--------  t centrą. I nes Valstijas i demokratai t Esą, socialistą,.ir . 
Kuopų valdybų nariai pri- draugai is Kanados, Dar-:komunistai tik lermus .^^ia> 
Vcilo matyti narius, kurie bininkų Žodžio platinimo norj Rooseveltui ir io admlms- . 
dar yra nemokėję.

* Mūsų Brošiūra

yra išsiuntinėta visoms kuo
poms ir pavieniams na-

o ir M
Atsimename, kad šitie de-

darbi ninku susirinkimus, vo parsigabenę iš New Yorko 
Jie daug naujo pasakys apie skebų streiko laužymui. Tiktai 
.Kanadoje darbininkų gyve- stiprus ir vieningas darbmin- 
nimą, kovas ir mūsų orga
nizacijos, reikalus.

Mūsų pareiga bus pagel
bėti jiems gauti naujų skai
tytojų savaitraščiui “Darbi
ninkų Žodis” ir abelnai pa- 

na]Q • < į ■ dėti Kanados. revoliuciniam
Centras leido brošiuraitę' darbininkų judėjimui. Vė

liau bus paskelbta, ^kur lan
kysis kanadiečiai.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius, 

, - 46 Ten Eyck St.,
, Brooklyn, N. Y.

j nėta i r kuopoms laiškai.pra- ■d a r b1 ninkų susirinkimus, 
turėjo įvykti i šant prisidėti prite jqs išlei- 
.v.i QnC;vin^_ idimo lėšų padengimo. Bro-

■ - jšiuros išleidimas ir išsiun- 
r^riai stropiai j tinėjimas atsėjo veik $300. 

rengėsi ir jau viskas buvo pri- Tai pasidarė nenumatomos 
ruošta, išgarsinta per radio ir išlaidos, nes narinių duoklių 
šiaip garsinimai išnešiota. Bet buvo apskaitliuotą tik išlei- . — • 14.*“ 1 • | "I • , • • * ♦ v

Rengiamą Vakarienę

Spalių 2,6 d. 1
Lietuvių Darbininkų Susivieni-j 
jimo 71 kuopos vakarienė su i . 
šokiais. Visi' i

| sivienijimo Centras labai klys- 
! ta, manydamas, kad SLA nariai 
pritaria | tai nešvariai anti.socia- 
listiškai agitacijai, kurią p. 
Račkauskas veda savo ypatiš- 
kuose reikaluose.

Kontestantų Surašąs Šiandien: 
Punktai

A. Stjripeika, Elizabeth,' N. J.— 809 
A. J. Smith, • Phila., Pa. ---------563
Krance ir Katilis, Bridgewater—499 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 364 
G. Shimaitis, Montello, Mass. —352 
J. Mažeika, Cleveland, O. — 312 
J. Valatka, Haverhill, Mass. —309 
P. Bokas, Waterbury, Conn.----296
J. J. Bakšys, Worcester, Mass. —289
O. Gimienė, Binghamton, N. Y. 252
J. Matačiunas, Paterson, N. J. —226 
V. J. Valaitis, New Britain------182
A. Klimas, Hartford, Conn.------176
S. Reikauskas, Shdnandoah, Pa. 172
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.____166
V. Marinas, Waterbury, Conn.___158
C. K. Urban, Hudson, Mass.____138
J. Anvil, Montreal, Canada_____135
Newark ir Apfelinkės Kolektyvas 132 
A. Sarčius, So. Boston. Mass.__ 126
F. Gervickas, Athol, Mass.____ 122
ALDLD Pittsburgh, Pa. _______ 119
V. Januška, Richmond Hill, N. Y. 100 
C. Schwartz, Reading, Pa. ____100. A’
Ona Giržaitiene, E. St. Louis, Ill. 94 C. „ __  ,
K. Mikolaitis, Baltimore, Md.___ 94 K. Bakanauskas, Easton, Pa.
P. Paranauskas, Brooklyn, N. Y. 77 J. Kondrotaš^ Forest City, Pa.__ 4

šį surašą padavus spaudon gavome pluoštus naujų prenu- - .
meratų iš keletos vietų. Draugai Matačiunas, Bakšys, Mažeika sei^.sr; • Socialistiskąjai 
ir keletas kitų rytoj bus daug augščiau negu šiandien. 1 ’

Punktai
A. Kazakevičius, Minersville, Pa. 77

Massulis, Brooklyn, N. Y. _L_ 70
Mažeika, McKees Rocks, Pa._ 60
Vasiliauskas, Detroit, Mich.’ 56
Jackson, So. Boston, Mass.__ 55
Gudas, Montreal, Canada----- 55
Kaulakis, Auburn, Me. ______50
Sabuliene, So. Boston, Mass. 50
J. Stankevich, Wilkes Barre, 50
Deedas, Red Lake, Canada___ 50
Wassell, Hoboken, N. J.____ 50
Sherry, F. Ramoška, B’kykt —50

__50

s,

p.
M.
A.

M.
P.
T.
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. _
P. Buknys, Brooklyn, N. Y.___ 50

uz

kad
“Rygos

atėjus paskutinėm kjienom, | dimui vienos knygos ir žur- 
gauname žinią nuo jpolicijos 
viršininko, kad leidimo šo-

kų frontas privertė skebus iš-v, - U11 ‘ ,1 hsivezti. . . . yw |
Lietuviai piliečiai, balsuokim 

te už Darbo Partijos kandida
tus. Nepasiduokite d erų 9 k ra- ” 
tų ir republikonų politikie
riams. Remkite savo partiją, 
savo žmones.

Iš “Laisvės” Num. 88, 
Lapkričio 4, 1913.

Rygos teismas pripažino, 
kuniginio laikraščio
Garso” redaktorius rašęs dono- 
sus ant kunigams priešingo 
laikraščio, “Rygos< Naujienų.“ 

A. Lideikienė, Great Neck, L. I. 45 I Pavardė to donoščiko Bajoras.
Kalvaitis, Brooklyn, N. Y.----- 35 rpejsrnan buvo pristatyta kopi-
II IZ O T< v r m V __ 28 » . , . , ,

___27 Ja J° donoso ir, nabagas, ture-
J. K. Alvinas, Detroit, Mich.___ 22 jo viešai prisipažinti.
O. KuČTauskaitė, Baltimore, Md. 21 ! priežasties J. Ba joras
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. __20 | nrin<lxinfaq xninu įr dono^iku
V. Judzentavičius, Girardville, Pa. 20 i pi 1Pazinlas ^nipu 11 aonosciKU.
V. Masonis, New Britain, Conn.__ 20 !
J. Barkus, Brooklyn, N. Y._____ 12 1

Valinchus, Pittston, Pa. .
D. Long, Wrightstowtn, N. J._ 10

s. Peleckaa, Brooklyn, N. Y.___ 28
Daubaras, Athol, Mass. ______

; tos 
viešai

Chicagoje mirė kunigas A. 
T”10 kaupas, “Draugo“ redaktorius. 

_ L10 Ta, žinia negalėjo būti naujie
na, nes jau anksčiau laikraščiai 
buvo pranešę, kad jisai sunkiai 

i laik- 
l raštijai jis buvo gerai žinomas

iliams neduos, nes, girdi jūsų. įuom tikslu, kad’ ji daug 
draugystė nėra registruota geHau pagalinia^?> .
Mass. valstijoje.

Bet kuomet kuopos komite
tas greitai dokumentais įro
dė, kad LDS yra registruotas 
Mass, valstijoj, tai viršininkas 
pradėjo aiškinti iš kitos pusės, 
buk Los organizacijos visi na
riai esą “negeri“ žmonės5-, visi 
“raudoni,

mūsų simpatikams ■ klausi
mų apie Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros 
Draugija. Tūli draugai sa-

■ ...I ■ I I »! . |i ■ i . Į ,|. ■

pasipiktinę tokiu policijos pk- 
sielgimu. ,

Matyt, kad mūsų kuopa' bu-!

Minersville, Pa
neiną į bažnyčią ir vo per blogos /galios fa- 

taip toliau. Tokiu būdu, girdi, gistinį gaivalą įskųsta neteisin-
jūs negalite gauti leidimo.

Atėjus tam vakarui žmonių (ti prieš tokius policijos elgė- 
privažiavo iš visos apielinkės, i sįus. Kuopai tas padarė keletą 
bet svetainės nebuvo galima' dolerių nuostolių.
atidaryti, taigi visi skirstėsi | LDS 71 kp. Narys.

gai. Nariai turėtų užprotestuo-

LDS 71 kp. Narys.

Lietuvių Pasaulinio Kongre
so Kaune Čia Išduota Labai 
Platūs ir Žingeidūs Rapor
tai. /

Mūsų spaudoj (komunistinėj 
Spaudoj) jau daug buvo ap
rašyta apie to kongreso veiks-

Prūseikos gazietoj “Naujoj 
Gadynėje 
gvoltu šaukdamas, kad reikia 
šklbkininkams ir katalikams 
vienytis ir bendrai veikti 
abiem sriovėm. Iki šiol^.gir- 
di, žiūrėdavome šaltai yįęfti į 
kitus, nėSr-gįrdi, klausydavo
me vadų.' Matote, kai^ tas 
žmogus per tris metus persi- ? $ 
mainė. Atsimenate, kaip jis 
tuos pačius katalikus niekin
davo, pamišėliais vadindavo.

O juokingiausia tai ta^fkad 
Prūseika nesusikalba J. J 
Dulkiu. Prūseika savo laikraš-

(Tąsa 4 puslp.) G :

rašo J. J. Dtdkis, •
Iii

■ I
7

i
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Puslapis Ketvirtas LAISV® Penktad., Lapkričio 1, 1935 %

P • Žinios Apie Karą
Rooseveltinis “Neutra

litetas”
Spėliojimai ir Suezas

Į slėpti, nes abi šalys angliš- 
j kai kalbančios. Bet dabarti
nis Roosevelto “neutralite
tas” ir atsisakymas bendra-

Paterson, N. J

Rooseveltas, kad geriau 
pasipinigauti iš Italijos- 
Ethiopijos karo, pasiskelbė, 
kad Jungtinės Valstijos bus 
“neutrališkos.” Reiškia, jos 
gali včsti biznį ir su viena 
ir su kita kariaujančia šali
mi. Genevoj išeinanti laik
raščiai pastatė keletą klau-

Kapitalistinėje spaudoje 
vis tankiau pasikartoja vi
sokį feljetonai ir sensacijų 
pasakos apie sugriovimą ir 
užkimšimą Suezo kanalo. 
“Nation” įtalpino feljetoną, 
kuriame aprašo, buk du 
amerikiniai laivai, susikūlė 
Suezo kanale ir, nuskendę, 
visai kanalą užkimšo. Fran- 
cijoje net keli laikraščiai

kinių bijosi net patys ge- dafhiauti prieš Italija jau 
riausi italų lakūnai. Bet pa
prastas* šautuvas, gerai iš negajį paslėpti nei buržua- 

nuošė sudaio didelį pavojų, jqqajįeni “New York Times ypatingai šturminei aviaci- i editoJe rašė, kad tai yra 
drąsinimas prie karo, drą- 

įsinimas Italijos. Ir tuom 
i’pat kartu toliau daro išva- 
|dą, kad tokis Roosevelto 
“neutralitetas” veda Ameri

riausi italų lakūnai. Bet pa- ant tiek yra aiškus, kad a tą
jo šaudantis kovotojas, ko

jai.”
“Šturminiai orlaiviai” pa

prastai žemai skrajoja ir iš 
kulkasvaidžių šaudo į karei
vius. Ethiopai jau kelis to-

zijos spauda. Praeitą sek-

kius orlaivius nušovė iš pa- prje ^aro
prastų šautuvų.

simų, kaip ve: i ai kaip tada įtalpino panašias fantazijas. T V I 
bus su Kelloggo taikos pak- visa tai yra todėl, kad Sue- J. V. IfflpenailSiai KCIl
tu? Ką, ar Jungtinės Valsti- zo kanalas dabartiniame 
jos neturi tarti žodį ir tame, i Italijos kare prieš Ethiopi- 
kas dabarty ra užpuolikas, ija yra tartum durys, per 

I kurias tas karas vedamas.
Bet reikia pripažinti, kad 

imperialistai gali tokį špo
są iškirsti. Gali vienas ar 
kitas Italijos laivas nu
skęsti arba susprogti Suęfco!
1__ 1__ __________
jį ant ilgo užkimšti. Laike rengimasis karan prieš An- 
pereito karo Vokietijos fa- gūją.
šistai buvo papirkę vieną; p0 pereito imperialistinio 
francūzų kapitoną, . kuris karo kapitalistiniame pa
turėjo nuskandinti laivą su šaulyje vyriausi priešingu- 
cimento kroviniu ir kanalą maį įr karo pavojus visada 
užkimšti. Bet budri anglų buvo tarpe Anglijos 
kanalo _ apsaugos sargyba ■ Jungtinių Valstijų Ameri

Italija ar Ethiopija?
Visas tas rooseveltinis 

Amerikos “neutralitetas,” 
tai yra tokis pat, kaip buvo 
Wilsono — tik laukimas ir 
pasirinkimas progos stoti 
karau.

Mussolinis Grąsina Vi
sam Pasauliui

Pabaudas
uz

mani- 
metų 

ir ja-

Mussolinis išleido 
^festą m i mirt 13-kos 
fašistų viešpatavimą 
me tiesiai gi'umoja pasau
liui. Jis sako, kad kas dabar 
išdrįs pastoti Italijai kelią, 
tai Italijos žmonių genera
cija po generacijai atmins 
tą, kas buvo priešai ir drau
gai Italijai. Žinoma, kad šis

giasi Karan prieš 
Angliją

Pirmadienį rastas sąšlavyne 
Flatbush sekcijoj prie Ralph 
Ave. ir Ave J, Michael Lulka, 
gyvenęs 618 Stone Ave., Broo- 
klyne. Manoma, kad jis buvęs 
nušautas. Jį rado išmatų va
lytojai. Kūną pažino jo žmo
na. I

mo į karą. Bet Amerikos 
imperialistai pasirinko lini
ją dar didesniam aštrinimui 
jų susikirtimų su Anglija. 
Gi Anglijos- ministerial ir VJJ^ ________ ___
Churchill sako, kad bus rei-l tutinęs sriovės vienijasi, kad 
kalinga prieš Italiją bloką--Bimba su ęentrp Biuru mar- 
da. Mussolinis atsako,; kad ] šuoja su kunigais”, ir tt., na, 
jis atsakys karu į blokadą. 19 dabar Dulkis numoja ranka 

Į ant Prūseikos ir šaukia prie
Europos kare gali būti, 'savęs tuos katalikus su kuni- 

kad Italiją, Vokietija, kelios j • • 
kitos fašistinės šalys ir su 
Jungtinių Valstijų pagelba . 
kariaus prieš Tautų Lygoje 
esančias ir prieš Italiją pa-1 
vartojusias sankcijas šalis. :vienybeje ir dirbtuvę pikietuo-1 RFIKAT AVIMAI 
Bet Amerikos imperiahs-1 ja Frank j. Benti> Lokalo | IvEjIIVAIjA V liVIAl 
tams neduoda ramybės Toli-‘2247 prezidentas, iš Passaic, j 
mi Rytat Japonija tik ir. N. J., sako, kad streikas iški-' KarveH Ineisv ir Karą ari)a iroKą vuri 
laukia progos, kad tik ki- lo prieš prastas sanitariškas mokėt valdyt. Vienu žodžiu sakant, 
ti ir jų tarpe Amerika įsi- sąlygas ir prieš speed-up, prieš tuvri būt pilna» gaspadorius. 
veltų karan, tada ji visu pa
siutimu puls ant Chinijos, mą algų.
kad jos milžiniškus plotus (kas nenori tartis su unijos vir- ' 
pavergus, o tas labai palie- ’šininkais. Taip paduoda lai- 
čia Amerikos kapitalistų, kraštis “Printers Voice” už 
reikalus. spalio 24 dieną.

Vabalas.

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
tyje piktai barasi, kad “kraš-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 4 d. lapkr., 8 vai. vaka
re, “Laisvės” raštinėje. Visi drau
gai malonėkite dalyvaut, nes turim

siveskite ir naujų narių.
A. Baltaitis.

gaiš!
Pranešu, kad Warren Dye

Works, Oxford, N. J., darbi- daug svarbių reikalų apsvarstyt, at- 
ninkai išėjo į streiką. Darbi- 

i ninkai laikosi šimto procentų 
vienybėje ir dirbtuvę pikietuo-

Frank J. Benti, LokaloKaip tai? Kodėl? Juk at
rodo, kad Rooseveltas ir 
Washingtono valdžia “nori” 
Ameriką išgelbėti iš karo. 
Jie paskelbė, kad nesiųs 
ginklų nei Italijai, nei Ethi- 
opijai. Rooseveltas paskelbė, 
kad jeigu kas vės su kariau- 

“neutralite- jančiomis šalimis biznį, tai 
į rizikuoda

mas, kad "buk Amerikos ka
ro laivai neseks prekybos 
laivus. Rooseveltas paskel
bė, kad kas plauks kariau
jančių šalių laivais, tai pat
sai save pastatys pavojun. 
Kitas pasakys, juk viską da
ro, kad tik neįsivėlus ka
ran. Hearstas, tas didžiau
sias karo šalininkas —gvol- 
tu rėkia ir užgiria tokius 
Roosevelto žygius.

Bet jau net “Times” ma
to, kad tas Ameriką neap
saugoja nuo karo. Visiems 
aišku, kad biznieriai siųs į 
Italiją ir jau siunčia karo 
medžiagas. Kąnuolių kulkų 
gilzoms metalą siunčia pa- 
vydale rynų; plieną, varį, 
kitokį metalą, kaipo neka
rinę medžiagą; aliejų —kai
po nekaltą medžiagą, kuris 
bus Italijos naudojamas 
submarinams, karo laivams, 
tankams, orlaiviams, tre
kams — tas karo> mašinų 
kraujas, be kurio karo ma-

Reikalingas patyręs darbininkas 
dirbt ant farmos. Turi mokėt kaip 

, karves melst ir karą arba troką turi

ilgas valandas ir prieš muši- 
Dirbtuvės savinin-

Roosevelto
’tas” ir Jungtinių Valstijų !įą darys patsai 
atsisakymas bendradarbiau- 1

>ti su Tautų Lyga nubaudi- 
kanale arba~ jo" vartuose^r ūbui Italijos yra tiesioginis

permatė tą ir pastojo tam 
kelia, v

Labai Kenčia Italijos 
Kareiviai Etiopijoje

V

Vokietijos fašistai neturi
ptišgalvio Mussolinio pareiš- jokio noro perdėti Italijos 
kimas nieko bendro neturi fašistų nepasisekimus Ethi- 
su Italijos liaudžia. Italijos opijoje, bet ir jų laikraš- 
Komunistų Partija ’ senai čiuose paduota apie didelius 
pareiškė, kad šis karas nėra italų nepasisekimus. “Deu- 
Italijos liaudies karas. Net tsche Algemeine Zeitung” 
buržuazinių laikraščių ko-1 korespondentas, kuris savo

Komunistų Partija

respondentai iš Italijos pra
neša, kad žmonyse nėra ka
rui pritarimo. Po Adowa 
miesto užėmimo vienas ko
respondentas rašė, kad Ro
moje jaunuolis pareiškė: 
“Jau turime Adową, dabar 
man reikalingos apsiavęs.”

Mussolinis, kaip kokis be
protis, įtraukė Italiją į ka
rą su Ethiopija ir gali ją 
įtraukti į karą su Anglija ir 
kitomis šalimis, kuriame, 
aišku, kad Italija bus su
mušta ir liaudis nukentės. 
Teisingai Italijos Komunis
tų Partija sako, kad Mus- 
solinię žudo Italiją.

akimis matė Italijos armijos 
padėtį, iš Ethiopijos rašo:

“Keliai vietomis taip 
siauri, kad mulas su krovi-
niu negali pralysti, tada v.. ’ , _ krovinį turi nešti patys ka. Irezoliucija sake: 
reiviai. Ant staigių užsisu-] 
kimų mulai nukrinta į pra-1 
žūtis, nes kelias eina prie 
kalno šono. Su mulais žūva, 
ir kareiviai. Daug mulų su
silaužė kojas . ir prisiėjo 
juos palikti.

“Italijos armija jau netu
ri tos gražios išžiūros, kurią 
turėjo Italiją 
Drabužiai suplyšę ir purvi
ni. Daugelio kiauri apsiavai

kos. Jų tarpe eina didžiau
sia kova už rinkas, pelnus, 
kolonijas. Jungtinės Valsti
jos stumia Anglijos biznį 
net iš Anglijos kolonijų — 
Kanados, Pietų Amerikoje, 
Azijoje ir kitur. Abi šalys 
stengiasi laikyti lygius jū
rų karo laivynus. Abiejų pi
nigai nustumta nuo aukso 
pagrindo vyriausiai viena 
antros parbloškimui.

Komunistų Internaciona
las visada nurodinėjo, kad 
Anglija ir Jungtinės Vals
tijos sudaro vyriausius kon
kurentus, didžiausius karo. . ~ _
milžinus. Komunistų Inter-1 sinos yra negyvos. Bus siun- 
nacionalo šešto Kongreso,1 cialPa_ ir V1®.°^10^ kitokios 
1928 metais, karo klausimu ^arin^s medžiagos.

Anglija Savo Vietoje
Mussolinis slaptai prive

žė desėtkus tūkstančių ka
reivių į Libiją karui prieš 
Aigiptą ir Angliją. Mussoli
nio bernas generolas Italo 
Balbo teisino tą, buk suvež
ta kareiviai tam, kad ten 
gera vieta juos mokinti. Vė
liau Mussolinis manevruo
damas paskelbė, kad jis vie
ną diviziją, apie 15,000 ka- 

ipeivių, išveš iš Libijos, bet 
už tai nori, kad Anglija at
šauktų iš Viduržeminių jū- ’ 
Tų kelis karo laivus. Bet kas į 
tikės Mussoliniui? Juk jis į 
15,000 išveždamas iš Libijos, I 
ten gali nuvežti dar kokį 30, į 
000, kaip jis ir šiuos nuve
žė slaptai.

Anglijos politikai hs kdra-1 [f

PAIN-EXPELLER
Nuo

Neuralgiškų ^§§=8
Skausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėj'usio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Paraamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Italijos Karo Laivai ir 
Brazilijos Mėsa

Mušsolinis budavoja vis 
daugiau karo laivų, šiemet 
karo laivynui buvo paskirta 
1,304,£81,000 lirų, tai didelė 
suma: Dabar dar pridėjo 
441,000,000 lirų arba apie 
$35,721,000). Italijos jau ir 
taip pinigų reikalai labai 
suklypę, bet ’Mussolinis vis 

f ........................

i'

daugrau skiria jų karo rei
kalams.

Brazilija buvo pažadėjus 
sulaikyti Italijai 22,000 £o-

Gera 
užmokestis. Nepatyrę darbininkai 
ant to darbo nerašykite, nes neduo
siu atsakymo.

G. M. Kanton,
R. D. No. 3, Richfield Springs, N. Y. 

(259-261)
| Reikalinga lietuvė mergina tarpe 
24-30 metų senumo, dirbt prie namų 
darbo. Atsišaukite greitai sekamu 
antrašu:

Rogers Thompson, 8417 85th St., 
Woodhaven, L. I.

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given that York 

Feather & Down Corp., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-marks 
“Silver Gray” Goose Down and 
“Swan White” Goose Down with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on feathers and down used 
for upholstery and bedding of every 
description.

(255-273)

DR. ALDONA SLUPAS
(ŠLIUPAITĖ)

Jau atidarė ofisą:

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
Nūo 6 iki 8 vakarais.

GREAT NECK, N. Y. GREAT NECK, N. Y.1-ius tą supranta. Jie diplo-j 
matiniai manevruoja, kalba, , 
bet karo laivus laiko savo1 
vietoje. Tuom pat kartu į- 
Aigiptą ir Raudonų jūrų 
pakraščius 
1,200 karo 
ma, kad 
tam tikras 
mis jis sutiktų taikintis su 
EthiopijaJ Tos sąlygos yra 
tokios, kad veik visa Ethio
pija turi atsiduoti Mussoli
nio valiai. Anglija atmetus 
tas sąlygas, o jeigu ji ir pri
imtų, tai aišku, kad jas ne
galėtų priimti ethiopai.

KONCERTAS IR BALIUS
RENGIA VIETINIS CHORAS PIRMYN

|vyks Sekmadienį, Lapkričio 3 d., 1935
M. H. SABENKOS SVETAINĖJE.

91 Steamboat Rd. 
PRADŽIA 4:30

Jūrų, 
sutraukė. iki; 

orlaivių. Sako-' 
Mussolinis siūlė 
sąlygas, kurio-

: Kaip į tai žiūrės Tautų
“Anglo-amCrikoniškas an- Lyga? Kas atsitiks, jeigu 

tagonizmas dabartiniu laiku' karas prasidės tarp Italijos 
yra pamatinis priešingumas ir Anglijos? Ar Anglija ga

lės tą viską praleisti į Ita
liją? Aišku, kad ne. Ir 
“Times” sako, kad “užteks 
provokacijos” ir tada ka
ras. Amerika jausis užgau- 

!ta, jos bizniui kenkiama, 
.jos vėliava įžeista, ji senai 
j ieško progos, • kaip sudau
žyti Anglijos imperiją. Aiš- 

iku, kad jeigu Amerika būtų 
pasisakius prieš Italijos fa
šistus, tat ir Italijos fašis
tams būtų smūgis ir tuom 

i pat kartu būtų sumažėjęs 
I pavojus Amerikos {trauki

imperialistų liogeryje.”
Komunistų Internaciona- 

1 lo Septinto Kongreso rezo- 
lliucija karo klausimu pa
kartoja:

“Imperialistų liogeryje 
i prieštaravimas 

yra Anglį jos-Amerikos an
tagonizmas, kuris daro įta-

J V0, IMU 1CI • •

paliekant, vynaus.as
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Neretai gali matyti basus ką ’ ,.v,-s.us
pasaulinėj politikoj.

Abiejų šalių imperialistai 
rengiasi karan. Abiejų gin
kluojąs ir tuom kartu visuo- augaiiuu oPty8ii4, Huuęgęj - i hnndh f P TV)- 

nuo Afrikos karštos saules. menes akyse bancl° tą Pa

kareivius arba tokius, kurių 
pirštai lenda iš
Veidai apdraskyti tankiai
augančių spyglių, nudegę

Orlaiviai ir Ethiopai
apsiavų.

7

Burnas užsiriša skepetai
tėmis, kad nekvėpavus dul
kių debesius.”

Ir jis toliau nurodo, kad 
kareivis turi nešti 50 svarų 
krovinį, kaip tik sustoja, tai’ 
visi griūva ant žemės. Jau 
vien tas, kad Mussolinis bu
vo priverstas pasiųsti ten 
maršalą Bodoglio rodo, kad 
Italijos fašistams taip nesi
seka, kaip jie manė.

nu njėsos, 
iną uj karą prieš Ethiopiją. 
Bet dhbar paskelbė, kad Ita- 
lijai Znėsą parduos ir dari 
pardavė 60,000 maišiukų 
kavo£ Reiškia, Brazilijos 
imperialistai eina Washing
tono Jponų pėdomis, jie re
mia Italijos fašistus.

Mefc jau senai sakėme, 
kapitalistų kalbos vie- 

dalykas, o darbai kitas.
dabar neva kalba, kad 
jokių simpatijų Itali

jos fkšistdms, bet, kad esą 
-^neutralūs,” o dar gauna 
mokėtų tai ir parduoda.

Orlaiviai ir Šautuvai
Iš Ethiopijos rašo Angli

jos pulkininkas Oliver Ste
wart, kad ethiopai manė, 
jog kalnų oras, susidariu
sios sripvės, neduos Italijai 
progą isnauduoti orlaivius. 
Bet dabartiniai orlaiviai nu
gali tas kliūtis. Jis toliau ap
rašo, kad ethiopai jau iš
moko orlaivius atremt.

“įžymima, tas, kad ethi- 
opajfveik neturi savo orlai
vių ir kol kas dar mažai tu
ri priešorlaivinių kąnuolių,

Efhiopijos imperatorius, Haile Selassie, žiūri j manev
ruojančius ethiopus, besiruošiančius gintis nuo fašisti

nių Italijos užpuolikų.

Jau nesigirdi taip garsiai 
pasigiriančių Italijos fašis
tų pasisekimų, kad jiems 
vyksta ethiopus mušti iš 
lėktuvų. Ethiopijos daugelis 
žmonių pirmiauš nesą .matę 
orlaivių. Iš karto, kada ita
lų orlaiviai pasirodydavo, 
tai ethiopai ne tik nesislė
pė, bet subėgdavo į daiktą ir 
vieni tėmijo juos, kiti šau-, 
dė. žinoma, kad tai būdavo 1 
geriausias celius italų \ fa-1 
šistams, kurie mesdavo įl 
tas ethiopų grupes bombas] 
ir iš kulkasvaidžių šaudė.

Dabar ethiopM jau pra
deda suprasti, kad tai bloga 
jų taktika. Jie išgirdę orlai
vį išmoko pasiskirstyti, su
gulti žolėje, pasislėpti už 
akmenų ir jeigu orlaivis 
žemai skrenda, tai jį apšau
dyti. Iš. orlaivio, kuris turi 
smarkiai skristi, negalima 
pastebėti žmones žolėje pa-1 
sislėpusius. Orlaiviai gali 
skrajoti, bet jie vis mažiau] 
padaro ethiopams žalos. Gi I 
kada ethiopai gaus užtekti- ’ 
nai priešorlaivinių greitai 
šaudančių kąnuolių, tai mo
kės ir gintis.

Programos pildyme daly
vauja geriausios meno 

spėkos.
(1) Vietinis Choras Pirmyn 
po vadovyste A. Klimiutės;
(2) Sietyno Choras iš Ne
wark, N. J., vadovystėje Ė. 
Šaknaitės; (3) Aidų Choras 
iš Brooklyn, N. Y., vadovys
tėje B. šaknaitės; (4) Solo 
dainuos garsioji dainininkė 
K. Menkeliuniutė, iš Brook- 
lyno; (5) Solo dainuos visų 
mylimas dainininkas A. Viš- 
niauskas iš Bayonne, N. J.;
(6) Talentinga smuikininkė
M. Digriutė iš Great Neck,
N. Y., grajis ant smuiko;
(7) Gabusis A. Homskutis 
grajis ant armoniko (vieti
nis.)

Great Neck, L. I., N. Y.
V. VAKARO

K. Menkeliuniūtč
Šokiams grajis Wm. NORRIS Orkestrą iš Brooklyno

Įžanga ypaM> 50c., iš kalno perkant ir už šokius 40c. Vaikams 20c.

HALLOWEEN PARTY per 2 DIENAS
duoda Frank Laseck savo naujoje vietoje.

Bus 31 d. Spalio-Oct. ir 1 d. Lapkr.-Nov.
Naujoji Frank Lasecko vieta vadinasi:

LIBERTY PARK BAR AND GRILL
325 LIBERTY AVE., HILLSIDE, N. J.

Kviečiame vietos ir apielinkės lietuvius skaitlingai dalyvaut šiame 
pasilinksminime ir susipažinti su nauja Lasecko vieta.

Bus Duodama Geri Pietūs Už $1.00
Per dvi valandas už $1 nuo 9 iki 11 vakare, bus duodama gert ir 

valgyt kiek tik kas norės.
Svečių bus iš visur. Įsigykite plačios pažinties.

Grieš gera orkestrą svečių palinksminimui.
Kviečiame atsilankyt,

FRANK LASECK.



Penktai, Lapkričio 1, 1935
< -----

Ką Nominuoti t SLA 
Viršininkus?

SLA Darbininkų Komiteto Pareiškimas
Su/lapkričio 1 d. prasideda SLA Pildomos Tarybos 

nominacijos sekančiai dviejų metų tarnybai. Šioj mūsų 
organizacijoj susidarė ypatinga situacija ir daugelis na
rių stato klausimą, kas reikia nominuoti į viršininkus.

Saridariečiai ir fašistai jau susitarė ir stato savo kan
didatus.

Socialistai ir abelnai kairesni SLA nariai stato kitą 
sąrašą.

Bus nominuota ir neorganizuotai, lokalių grupių kan
didatų.

Už ką. SLA nariams komunistams, simpatikams, so
cialistams ir abelnai pažangiems balsubti, ką nominuoji?

Išanalizavus situaciją, ŠLA Darbininkų Komitetas pri
ėjo prie šios išvados: v - į

Mes nępatenkinti socialistų jau skelbiamu sąrašu. Ir 
p. Bagočfus ir p. Gugis nėra tie kandidatai, už kuriuos 

v .mes entuziastiškai balsuotume. Prie to, mes manome, kad 
vietoj p-lės Jurgeliutės reikėjo pastatyti kas iš pažangių 
į sekretoriao vietą. Taigi, mes norėtume geresnio są
rašo. , .

Bet, jeigu mes pastatysime trečią sąrašą, pasidalinus 
mūsų ir socialistų sąrašo balsams, gali fašistai ir sanda- 
riečiai pravesti savo kandidatus ir sykiu savo reakcinę 
politiką Susivienijime Lietuvių Amerikoj. O tokis daly- 

#kas būtų dideliu pralaimėjimu visiems pažangiems, vi
siems darbininkams SLA nariams.

Mes dėlto raginame visus komunistus, socialistus, vi- 
*feus pažangiuosius SLA narius nominuoti šiuos kandida
tus: «

F. J. Bagočius—prezidentu.
J. K. Mažiukna, vice-prezjdentu.
Petronė Ju r geli u tė—sekretore.
Kazys Gugis—iždininku.
Dr. Stanislovaitis—daktaru kvotėju.

< J. Miliauskas ir E. Mikužiutė—iždo globėjais.
Reikia pasakyti, kad J. Miliauskas tai darbininkų

stovas. Mes taipgi būtume ir patys statę ir dar vieną 
kitą iš šio sąrašo. Šis sąstatas dėlto bus geresnis, kaip 
dabartinė Taryba ir nepalyginamai geresnis už sanda- 
riečių-fašistų sąrašą.

Balsuodami už šiuos kandidatus mes balsuosime ne' 
i pilnai už savus kandidatus, bet balsuosime prieš fašistus,1 

‘reakcininkus ir jų politiką SLA. Dabartiniu laiku mes 
ypač negalime skirstytis, nes galėtų įsigalėti fašistai 
SLA. . ■ Ir.' . 5 ’

Nominuodami ir paskui rinkdami šiuos kandidatus, 
mes taipgi reikalaujame:

(1) SLA turi stoti į bendrą frontą prieš karą ir fašiz
mą.

(2) Už gynimą Lietuvos nepriklausomybės ir reikalavi- 
,mą civilių laisvių Lietuvoj.

(3) Už ateivių teisių gynimą.
(4) Už Bedarbės ir Socialę Apdraudą, kaip reikalauja 

Darbininkų Bilius H. R. 2827.

ir Vincą, 9 m. amžiaus.
Draugas Juozas Kudis pri

guli prie darbininkiškų drau
gijų ir veikia kiek galėdamas. 
Taigi, mes, Pittsburgho lietu
viai, velinam draugui Juozui 
Kudžiui, kad auklėtų sutarti
nai su vyriausia duktere Ju
lijona tuos paliktus 
Vincą ir 
lietuviai, 
kale.

siratas
Juozą. Mes, N. S. 
ir pagelbėsime, rei-

J. Urbonas.

r

Wilkes-Barre, Pa
Keletas žodžių iš Draugo J. 

Kurios 
dienos

Mažeikos 
Atsibuvo 
Vakare.

Prakalbų, 
Spalio 22

pasakė

at-

Mass. Valstijos “Laisvės” Vajininkai Ruo
šia Vajaus Dieną Bostone; Obalsis: 100 

Naują Skaitytoją į Vieną Dieną!

New Haven, (Jono

sirinko pilna Jordan Hali, kas 
•parodo, kad žmonės yra susi- 
interesavę Sovietų tvarka.

Puslapis

Tylunis. *<<

temoka į savaitę. Prie šiandie
ninio pragyvenimo brangumo 
uždarbis labai mažas. 

---
New , Jersey valstijoj tapo 

panaikinta “sales tax” 2 nuoš. 
Šiuos taksus buvo pradėję rin
kti nuo liepos 1 dienos. Vals
tijos ponai buvo priversti pa
naikinti, nes darbininkai pa
sipriešino. Komunistų Partija 
tame daug pasidarbavo, ren
kant parašus ir pasiunčiant at
stovus į Trentoną. Tai yra 
darbininkų laimėjimas.

„ Ukrinas.

mūsų organizacijų nariai 
“Laisvės” skaitytojai; d. 
Petraitis turi pribūti su skait
linga atstovybe iš Brighton; 
dd. Buivydas, Niukas, Usevi- 
čius ir kiti iš Dorchesterio. Į 
šį susirinkypą pribūsiu aš, yra 
pasižadėjęs pribūti ir d. J.
Grybas iš Norwood.

Bostone “Laisvės” vajaus 
dieną skiriąme lapkričio 17 d.

Kitų kolonijų vajininkai, 
kurie čia nesužymėti, bet da- 
lyvaųsit Bostone “Laisvės” va
jaus dienoj, tuojau praneškit 
man žemiau paduotu antrašu.

Draugai, bostoniečiai, ne
manykite, kad mes rengiamės 
jum sarmatą padaryti, ne— 
mes atvažiuosim pagelbėti 
atlikti didelį bolševistinį dar
bą.

A. Taraška, 164 Park St.
Lawrense, Mass.

Pereitą sekmadienį, po L. 
;D.S. Pirmo Apskričio Komite
to posėdžio, kuriame dalyvavo 
keletas gabiausių “Laisvės” 
vajininkų, ’ pasitarėme apie 
“Laisvės” vajų Bostone ir ap- 
ielinkese.

Kadangi bostoniečiai vieni 
nepajėgia išvystyti, vajaus 
darbo Bostone, tai kitų koloni
jų vajininkai mielai sutiko pri
būti į bolševikišką pagelbą, 
sumosiant vajaus dieną Bos
tone su jo apielinkėmis. šį 
sumanymą priėmė visi vajinin
kai su dideliu entuziazmu.

Sekanti vajininkai .jau pasi
žadėjo dalyvauti vajaus die
noje Bostone: iš Bridgewater 
-—G. Krenčius ir I. Katilius, iš 
Norwood©—J. Grybas su ki-

Draugas 
labai gerą 
siems gana patiko. Aiškiausiai 
nurodė dabartinę Lietuvos pa
dėtį, kaip darbininkai ten yra 
skriaudžiami ir persekiojami 
Smetonos fašistinės valdžios. T- -■ -
Draugas Mažeika kalbėjo apie ^ais; iš Hudson pilnas vežimas

Mažeika 
prakalbą, kuri vi-

buvusį Lietuvių Išeivių Seimą, 
kurį sušaukė Smetona Kaune.

Taipogi buvo ir keletas 
klausimų, į kuriuos draugas 
kalbėtojas tinkamiausiai atsa
kė.

Publikos, kaip del Wilkes 
Barre, tai turėjo būti daugiau.

Buvo priimta rezoliucija 
prieš Smetoną, kad paliuosuo- 
tų visus politinius kalinius ir 
atsteigtų civiles laisves Lietu
voj darbininkams.

Buvo renkamos aukos del 
lėšų padengimo, kurios susida
rė prakalbas rengiant. Surink
ta penki dol. su centais.

K

Dabar Keletas Žodžių Apie 
Darbus

Mūsų apielinkėj mainos la
bai prastai dirba, o labiausia 
tai Glen Alden anglių kom
panijos. Taipogi naujos unijos 
mainieriai da vis yra diskrimi
nuojami, neduoda darbų, grei- SZ • f t 1 t • •

ir

Boston, Mass

Sovietų Rusija šian- 
Prelegentu buvo 
K. ^Dawson.
Dawson yra labai

. Tą patį vakarą, tai yraį 
spali© 27 d., So. Bostono Lais
vės Choras turėjo vakarienę ir 
šokius Kliubo svetainėje. Rei
kia pasakyti, kad šioj svetai
nėj niekada dar tur būt nėrą_ 
buvę tiek publikos, kiek buvo ‘ 
šiame parengime. Daug žmo1- * 
nių turėjo grįžti nuo svetai-” 
nes durų, nes jau nebuvo ga-J>j' 
Įima įeiti į vidų. Tas parodo; 
kad choras turi daug simpati-*", 
jos. *' I

Iš Jubilėjinio Parepgimo

Spalio 26 d. Literatūrosj’-J 
Draugijos 32 kuopa buvo sų-o< 
rengus apvaikščiojimą pami
nėjimui draugijos 20 sukaktu- * 
vių. Parengimą galima vai
dinti pavykusiu, nes .publikos -- ? 
atsilankė ne visai mažai. žino--, 
ma, galėjo būti daugiau, jeigu . 
tą pačią dieną nebūtų 
keli kiti parengimai.

Draugė Sasnauskienė, 
LD pirmininkė, pasakė 
tinkamą prakalbą, nušviesda- j 
ma draugijos nuveiktus dar- i 
bus. Jos kalba labai patiko 
publikai. -

Mes, komisija, labai dėka-^-T 
vojame tiems draugams irL. 

Jis nuro-! draugėms, kurie dirbo tą va-:^ I

Mr.

pla- 
šalį

Spalio 27 d. Boston Globe” 
Dept of Travel and Resort su
rengė lekcijas klausimu, kaip 
atrodo 
dien. 
Albert

Mr.
čiai apvažinėjęs Sovietų 
ir nutraukęs daug paveikslų.

i Jis rodė iliustruotus paveiks- 
| lūs ir aiškino, kas publikai su- 
| teikė daug aiškumo; taipgi ro
dė dalinai ir krutamu paveiks-

po J. Jaškevičiaus pastango
mis; iš Lawrence — S. Pen- 
kauskas, Ig. Chulada, R. Chu- 
lada, A. Taraška ir kiti. Ne
teko matyti dar Haverhill dd. 
J. Valatkos ir Kasparavičio, 
taipgi montelliečio d. Šimai
čio ir kitų, kuine pilnai, ti
kiu, sutiks dalyvauti ir atsiveš 
daugiau savo miestų vajinin
kų. Apskaitliuojama, kad tar
pe 15 ir 20 gabiausių Mass, 
vajininkų tą dieną urmu už
puls Bostoną ir apielinkes.

Bostoniečiai turi sudaryt du į SUrengti masines pinikai- zdaro per antrą penkių metų

Elizabeth, N. J
Mr. Dawson nėra joks bol- 

I ševikas, jis yra atstovas- kapi
talistinio laikraščio “Boston 
Globe”, bet jo kalbos turinys 
buvo švarus, tai yra, be jokio 
šmeižto—teisingas.

buvę»n.j 

alų, : 
labai“ ,

Trumpos Žinios

Spalio 28 d. įvyko Elizabe
th o Lietuvių Draugijų Sąryšio 
susirinkimas. Šiame susirinki
me buvo atstovaujama septy- ______ ____o_, „„ ___  , ___
nios draugijos. Padaryta svar-' dė, kokį progresąz padarė So- karą ir gerai darbą atliko. Be.< J 

I bus tarimas, būtent, kad kvie- vietai per pirmą penkių metų je, tą pat vakarą buvo leista^ , 
! sti visas srioves į bendrą fron- planą ir kokį progresą dabar

sykiu tiek ar daugiau draugų 
ir draugių. Tai yra apie tiek 
pat vajininkų ir kita tiek, ku
rie važiuotų su kitų miestų va- 
jininkais nurodydami vietas.

Bostone vajininkais būti tin
kamų yra, paimkim: Ę. čei- 
kienė, Barčiai, Kazlauskas, 
Kubiliūnai, Traupys, Jankevi
čius, Burba ir daugelis kitų ; :.jį(S#_ _______________
Dorchestery-Buivydas, N.iukas, tuviai yra ’ katalikai,, žmonėę.

laimėjimui elektrinė lempai [ 
Ją laimėjo M. Valatkienė iš . 
Bridgeport©. Jos tikieto nume-o/; 
ris buvo 193. » J I

Komisija.

bas, pakviečiant kelių sriovių planą. Jis nurodė nekurias 
kalbėtojus. 'industrijas, kurios savo gamy

ba pralenkė ne tik Europos 
kapitalistines šalis, bet ir 
Ameriką. Apie badą Sovietų 
Rusijoj jis pareiškė, kad ap
keliavęs visą šalį, bet badau
jančių niekur nematęs ir pa
rodė kolektyvų mažų vaikų | 
būrio paveikslą ir pasakė, kad Į 
pagal tą paveikslą galite sprę
sti visos Sovietų Rusijos vai- 

Šio paveikslo parody- 
darbininkišką spaudą. Tas pa-' mas buvo kaipo atsakymas 
rodo, kad katalikai myli “Lai-1 Hearsto laikraščių šmeižtams, 
svę”, nes jinai ištikimai gina ; kur yra piešiama neva badau- 
visos darbininkų klasės reika-, jančių vaikų paveikslai.
__ ---------------------------------------- Būtų daug kas galima iš jo 

-------- - 1 kalbos parašyti, bet kad “Lai- 
Elizabethe darbai blogai ei-jsvėj” tie dalykai buvo jau ap- 

Daug šeimynų yra ant rašyti, tai neapsimoka atkar-

Vieną gražų vakarą išėjome 
su vajininkų drg. A. Stripeika 
gauti “Laisvei” naujų skaity
tojų. žinoma, daug lietuvių 
negalėjome aplankyti, vienok 
gavome: tris naujus skaityto- 

. Be to, visi tryą. šitie lie-

SKAITYK LAISVE

IR KITIEMS UŽRAŠYK 
t ' .4 . I

čiaii gauna darbus tie, kurie Usevi'čius ir kiti; Cambridge— Reikia pasveikinti tuos mūsų 
visai nėra ’ ................. '
Alden kompanija.

šiuom laikotarpiu, pirm ru
denio rinkimų, visokį politi
kieriai pradeda gerintis. Pra
dėjo visą eilę šalpos darbų, i 
jau nemažai bedarbių pašaukė 
į darbus.

Šiuose darbuose dirbama po 
šešias valandas, mokestis 50 
centų į valandą.

(5) Už vedimą SLA darbininkiškoj dvasioj, taipgi to-į 
kioj dvasioj vedimą SLA organo “Tėvynės.”

Pravedimas tokio nusistatymo bus naudingas pačiam 
SLA, kaip ir Amerikos lietuvių darbininkų judėjimui ir 
sykiu mūsų visaf išeivijai.

> Visi juk žinome, kad SLA padėtis bloga. Nariais mūsų 
organizacija nupuolė nuo arti 24,000—1930 metais, iki 
13,303—1934 metais. Finansiniai irgi stovi nekaip.

Vedimas SLA atžagareiviškos politikos, kurią ypač pp. 
Vinikas su Vitaičiu veda, labai kėnkia SLA. Amerikos 
lietuvių išeivija milžiniška savo dauguma yra darbo 
žmones. Amerikos lietuviai darbininkai turi skaitlingas 
organizacijas, tvirtą spaudą. Kada SLA nustatyta prieš 
darbininkų judėjimą, jam susidaro labai nepaląnki at- ' 
mosfera. Prieš jį. eina didelės spėkos. Tas kenkia SLA 
augimui. Šitai jau geriausia įrodyta pastarais keletu me
tų po SLA* suskaldymo. Daugiau trečdaliu narių SLA Mažeikos prakalbos, arba ra- 
nupuolė < * portas iš Lietuvių Kongreso

Taigi, nominuodami ir rinkdami viršminėtus kandida- ^aune; KaP°rtas buvo labai 
r tus, spirkime juos laikytis čia mus isdestyto nusistatymo, aiškino kaip buvo vedamas Jų mes atvažiuosim su kiek 

tai ir SLA pakelsime ir Amerikos lietuvių darbininkų lietuviu kongresas ir kokias galint daugiau automobilių. 
j teises delegatai turėjo fašistų i 
tvarkomam kongrese.

Toliau paaiškino apie dar
bininkų gyvenimą Lietuvoj, 

dos lankė darbininkiškus pa- kaip yra žmonės suvargę ir 
rengimus. Pittsburgho lietuviai, 
ir jai pritarianti amerikonai 
palydėjo į kapines, susidarei 
apie 40 automobilių. Ant ka
pinių pasakė trumpą prakal- 
bėlę J. Urbonas, paaiškinda
mas apie velionės gyvenimą ir 
visiems dalyviams padėkavojo 
už paskutinį patarnavimą.

Velionė 
nuliūdime savo

dirbę po šia Glėn Andriulioniai, V i n s k e vičius brolius, kad jie imasi skaityti kus.
i \ t . . . . , .v. i _ i_____

Bedarbių tarpe veikimas su-, 
(šlubavo. Trumpas laikas atgal 
buvo visa eilė masinių susirin
kimų ir vietomis tie susirinki
mai negana buvo skaitlingi. 
Tokioj daugumoj bedarbių tu
rėtų būt tie masiniai susirinki
mai 
sykį

skaitlingesni. Tai tiek šį 
iš mūsų miesto.

Vėisiejiškis.

Shenandoah, Pa
Iš Drg. Mažeikos Prakalbų

Spalio 21 d. atsibuvo d. J.

portas iš Lietuvių Kongreso

j (buvę . cambridgeiečiai) j. 
Rainardienė, Kvietkauskas ir 
kiti; Brighton—P. Petraitis ir 
kiti. Prie to, Bostono apielin- 

j kese gyvena gabios vajininkės j ius> 
—Krasauskienė, iZinskienė ir 
kitos.

Jei visi čia suminėti draugai na>
ir draugės stos į šį begaliniai pašalpos ir labai suvargusiai toti. 
svarbų mūsų įdejinį, bolševis- * * ‘ '
tinį, darbą, patys ir pasikvies Į vadinamo PWA., bet ir’ten .už- kietai buvo 55c. Nežiūrint tos 
talkon kitus draugus ir drau-' jarbis labai mažas, tik $13.75 augštos įžangos, publikos pri-! 
ges, galime sudaryti viso apie j • ________________________
50 vajininkų Bostono vajaus1 
dienai. Tai bus puikus urmi
ninkų būrys. Tai bus dar pui
kesnis mūsų pasirodymas savo 
idėjiniam darbe; juk tokiu, 
būdu Sovietų Sąjungoj mūsų 
draugai nuveikia milžiniškus 
šalies 
mi jų 
sime.
naujų 
Bostone!” 
bintas z-— juk labai , galima 
manyti, kad kiekvienas urmi
ninkas gaus po 4 naujus skai
tytojus per dieną. -

Bus reikalinga daug auto
mobilių : Bostone ir apielinkė- 
se turi būti suorganizuoti visi 
automobiliai. Iš kitų koloni-

darbus. Mes pasekda- 
pavydžiais irgi nuveik- 
Iškeltas obalsis: “100 
skaitytojų “Laisvei” 

gali būti padvigu-

gyvena. Keli gavo darbą prie Į Į šias lekcijas įžangos ti-

V1SOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems Įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui {dėkite štampas.

J. BARKUS, 
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

IU

r»

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC
____ _______

Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043 
---------------------------------------------------

on

: v .. z..      — ■ —  - —- - ■

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojitno.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuves taip brahgios, o pas svetimtau
čius daug pigesnes? Temykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų Įstaigą su-’ 
taupyt’ daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažu. Tėmykite, ką mūsų ištaiga suteiks už tamstų pinigus.

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar 
mažą pinigų sutną. O ir tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš gerofc medžiagos.

gyvenimui daug gero padarysime.
SLA DARBININKŲ KOMITETAS,

2931 Emerald Ave., Chicago, Ill.

Pittsburgh, Pa
Kudienė. 
amžiaus, 
krito ant 
apie 6 v.

Mirė draugė Ona 
Buvo apie 42 metų 
Eidama iš krautuves 
šaligatvio 12 spalių, 
p. m., likos nuvešta'į.ligonbu-
tį. bet po 30 minučių pasimi
rė. Laidotuvės įvyko 16 spa-

nių be jokių bažnytinių cere- 
i monijų.

Velionė Ona Kudienė visa-

Reikalinga surinkti, sutvar
kyti antrašai, kad urmininkai 
galėtų be gaišavimo važinėti 
nuo stuboš, prie stubos. Tam 
turėsime susirinkimą pirma
dienį, lapkričio—November 4 
d., 7 vaj.-vakare L. P. Kliube, 
376 W. Broadway, So. Bosto
ne.

šiame Nusirinkime privalo
So. Bostono

$150 
ar 

mažiau
i Publikos atsilankė viduti
niai ir visi likos patenkinti.

Buvo renkamos aukos del
Lietuvos politinių kalinių su- dalyvauti visi
šelpimo. Po , $1 aukavo šie: draugai ir draugės, visi “Lais- 
Lakitskas ir Valentą; po 50 
centų žemaitis ir Mauriukas; 
po 25c Lenkauskas, Garliaus- 

į kas, 
paliko dideliame' čius, 

vyrą Juozą1 čius, Alvikienė ir Naravienė.
Kudį, Julijoną, 20 m. duktė-Į Viso aukų surinkta $6.45. 
rį, sūnų Juozą, 12 m. amžiaus- Krosnos Dzūkas.

Kučinskas, Judzentavi-
Overaitienė, Eidukevi-

vės” skaitytojai, bet mūsų vei-. 
kime stovintieji draugai ir 
draugės pasilieka atsakomin- 
gi kas liečia atsilankymą į šį 
susirinkimą.’ Cambridge turi 
atstovauti J. Rainardai, Kviėt- 
kauskas, Vinskevlčius, An-1 

, driulioniai; kviečiami ir kiti,

Tik už $150 Garbingos Laidotuvės
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, šu 

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tūs). -Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie- 
hą automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežamo j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkaS). Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius j visas kapines New Yorko miefeto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama Į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043 

J •
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LAISVE Penktad., Lapkričio 1, 19^ 4,

Didysis “Laisvės” Koncertas
Bus Puiki Programa. Prašome Atydžiai Perskaityt Šį Skelbimą

Adelė Mickevičiūtė
š Providence, R. I. Tai Bosto

no ir apielinkės Radio 
žvaigždė.

Koncertas Įvyks Sekmadienį

LAPKRIČIO |Q NOVEMBER

Vyacheslaw Mamonpff

Prašome Išanksto Įsigyti Įžangos Tikietus Įžanga $1,75c. ir 50c. Šokiams 40c. Rusas, garsus operų daininin-
lietuviams.'

PRADŽIA 3:30 VALANDĄ PO PIETŲ 

ŠOKIAI BUS TUOJAU PO KONCERTO

Italų Darbininkų
Vyru Choras

Tai rinktinių balsų choras, kuris stebėtinai gra
žiai dainuoja. Mes juom pasidžiaugsime 

. “Laisvės” Koncerte.

TAI SESERYS KASKEVIČIUTĖS
iš Lawrence, Mass., pagarsėjusios duetų 
dainininkes. Pirmu kartu girdėsime jas 

Brooklyne.

WILLIAM NORRIS 
Orkestrą Šokiams 

» - ,

ŠOKIAI BUS TUOJAU PO PROGRAMAI

Aido Choras
t

Dainuos naujas dainas, vadovaujant 
L. B. Šalinaitei.

Antanas Raišys,
Puikaus talento muzikantas, grieš smuiko solus 
šiame “Laisvės” koncerte, kas atsilankiusiems 

teiks malonumo.
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K. Menkeliuniutė-Mezzo-Sopranas 
Garsioji Amerikos lietuvių daini
ninkė. Dabar ją girdėsite “Laisvės” 

koncerte.

ABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N. Y.

r

JZ. 4Z» JA. JZ- JZ- JZ- 4Z» 4Z- 4Z» 4Z»
W W W W W W W W W *7V TV W

Victor Becker ir George Vedegis
Electro Steel Guitar ’ Regular Guitar

Jiedu duos duetus per garsiakalbį. Tai bus gražus muzikos kavalkas, kokio dar savo į-
koncertuose nesame turėję. Todėl šis koncertas bus labai įvairus ir žingeidus. Antanas Višniauskas 

Sidabrinis baritonas, iš 
Bayonne, N. J.

Sėdynės rezervuotos, tai bilietus įsigykite išanksto. Prašome nesi vėluoti, nes norime programą pradėti paskirtu laiku. Nepamirš- į / 
kite, kad dabar eina “Laisvės” vajus, tai butų gražu, kad gautumėt savo dienraščiui nors po vieną naują skaitytoją iki koncerto. į
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Klaus Neukrantz . . , . . , .. A / e .,..

Barikados Berlyne
Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.

(Tąsa) l
Degantis cigareto galas tapo nusvies

tas ant žemės, vėjas nešė žiežirbas ’ne
permatomoji tamsumon, kuri prarijo 
tuos vyrus. ^Šautuvai ir durtuvai .tarš
kėjo. Tiesi šešėlių linija slinko veik nfe- 
išduodant jokio garso šalę namų, iki pa
siekė tiltą. Už kampo radosi Wiesen-

• strasse. Čia apsistoję laukė. Maža, pla- 
♦ ti, aptemptoj uniformoj, figūra atsisky- 
Y rė nuo sienos ir atsargiai davė kelis

žingsnius.
Priešakyj jos radosi tamsi, tuščia ir 

.plati Wiesenstrasse. Iš kaires pusės, 
ties viduriu tūnojo tamsus tarpas... 
tarpgatvis! Tik tarpgatvio tolimesnia
me gale matėsi silpnos šviesos ir nieko 
negalima pastebėti. Laiks nuo laiko vė
jas atpūtė neaiškius garsus. Iš po plie
ninės kepurės'pora akinių tėmijo į na
mus ir stogus. Bet jokių pasekmių. Na
mai ir dangus tamsoje neatskiriami.

Jo užpakalyj viešpatavo mirtina tyla. 
Policistai stovėjo prie gonkų. Viešpa
tavo nejauki nakties tyluma. Šios tuš
čios gatvės, juodos langų skylės (negali
ma pasakyti ar langai uždaryti ar atda- 
ri), daržai ir tarpgatvio kvartalai, kurie 
žemai gulėjo už tilto.

Pirmu kartu jie buvo apsiginklavę ran
kinėmis granatomis. Prie kiekvieno pa-

• sijudinimo jautė, kaip granatų rankenos 
paliesdavo pilvus.

\ Viršininkas sugrįžo. Kelių žodžių kuž
danti komanda. Šautuvai išdavė braš
kančius metalo garsus.

—Praskiesti liniją!
, Pirmieji penki užsikabino šautuvus 
ant pečių. Penktas iš kairės buvo sar- 
'žentas Schlopsnies. Rankos jaunų poli- 
cistų, prie kitokių aplinkybių normalios, 
dabar virpėjo atšriubuojknt apsaugos1 
šriubus iš granatų. Vienam tas mažas 
dalykėlis ant šniūrelio iškrito iš rankų, 
nuo kurio įvyksta eksploziją, ir susinar
pliojo tarp jo virpančių pirštų. Jis taip

I nusigando, kad bijojo net paliesti. Jo 
visas kūnas drebėjo ’Kjtąs per neatsar- į 
gumą stumtelėjo jį tamsoje. Jis veik nu
mirė. Jo kulkų krepšelis nukrito ant 
žemės su garsiu barškėjimu. Viršininkas 
siuto iš piktumo, bet susivaldė. Tame _ 

'tamsiame tarpe kairėj šviesos staigiai 
užgeso. — Kvaily! Štai, ką tu padarėli— 
Viršininkas išsitraukė revolverį. Jo plo-. 
nas, aštrus balsas perskriodė tylumą.

—Ugnį!
Tra-a-ach... šautuvų ypas nuaidėjo.

. —Atakon... Pirmyn! Pirmyn!
Rėkdami ir išsižioję bėgo tiesiog tam- 

sion sienon. — Ho... Ho-o-o! Uždary
kite langus!

Schlopsnies truktelėjo šniūrelį, jo plie
ninė kepurė atsimušė į kito policisto,. 

j parkrito rėkdamas iš baimės, granata iš
puolė jam iš rankų, pakilęs bėgo iš visų 

' PajėgU- Užpakalyj sprogdama granata 
apdraskė šaligatvį. Skeveldros akmenų 
ir smilčių jį apipylė.

Prie pat tarpgatvio apkurtinančiai 
sproginėjo granatos. Tarpgatvis, sienos, 
stogai, visa nejauki naktis atbudo. Ak- 

rmenys krito .ant šaligatvio, revolveriai i 
' spjaudė ugnim. Prie pat Schlopsnio nu-' 
krito sunkus gelžgalis. Pakėlė galvą į 

’viršų. Ta>.ptrakeikta kepurė, nieko iš po 
i jus negirdėti ir nematyti. Gal jie mėto 
į tuos daiktus nuo stogų? Bėgo arti prie 
j namų, idant apsisaugojus. Ilgas riks- 
į mas pasigirdo iš tamsaus tarpgatvio... 
ipuf... pufif. tak-tak-ta-k-tak. .\ ųžglū- 
‘šino žmonių garsus. Netikėtai jis nu
girdo viršininko balsą gana tolokai. Da-

' bar Schlopsnies jau nieko nebematė. Pa
sijautė save'vienu, perimtas baimės, toje

> pekloje. Beprasmiai šovė į nekuriuos 
langus skersai Tarpgatvio. šešėlis švys-

- telėjo pro šalį. Atgal?
Didelis pagalys nukrito ant šaligatvio 

dideliu trukšmu. Daugiau figūrų pro jį 
prabėgo. Policistai? Raudonieji? Šau
kė į juos. Niekas negirdėjo. Jo kojos 
bUvo lig prirakintos prie žemės. Nega- • 
Įėjo bėgti. Šūviai ir eksplozijos skam-‘ 
bėjo ausyse. Akmuo atsimušė į jo kepu
rę ir nukrito ant žemės. — Hei, hei,' 
stoook! — riktelėjo. Nusvirduliavo sker- 

, sai gatvės. — Turiu kulką savo galvoj, 
mano galvoj, viskas baigta... sutriuš- 

. kihta...

't'
• *■ f > :

Nuo tilto pasigirdo viršininko švilpu
kas per du kartu. Polięištai galvatrūk
čiais, .pašokdami bėgo’ ątgal ir susispietė 
apie jį. Ataka ;nepasj$eke. ' <

Žmonės ant sįaurųpfiijftų traukėsi į ša-/, 
lį, kuorųet kąž kas buvoį jiešamas viršun. į 
Moteris užžiebė elektfikihę lempą. Vie
nas vyras nešė sužeistąjį- paėmęs :ūž pa^ 
žastų; kiti du laikė už kojų.

—Auuu... u... au...!
•Silpnais ^dejąvimaį girdėjosi name. 

Hermanhas, stovėdamas ^viršuj;’ aticferė 
duris savo kambario. Ten jau keletas 
gulėjo.

Valandėlei lemputė nušvietė tylius, 
baimės apimtus moterų veidus tame 
kambaryj. į j' į -j j t' 11

—Tai mažasis Otto,—viena iš jų pa
kuždėjo, kuomet durys užsidarė.

Hermannas skubiai pastūmė stalą po 
pat lempa ir paskui atsargiai užkėlė au
ką. Tuo jaus tapo^padėtą^paįuška po- jo; 
galva. Daba r j ieJ $al ė jQ ’ge rąį išegZami- • 
nuoti žaizdą., Apačioj 5šįyi^ho^kė^n|ų‘' 
kiškos teliko ‘tikkraujuoti 'drėbezgai.”

Dum-dum kulka! pamanė kramtyda
mas lūpą Hermannas. Kojos riešas vi
sai buvo sudraskytas! Greitai sujieškojo 
bandažus. Kuomet jie bandė kaip galė
dami suraišioti sužalotą koją, jauna mo
teris palytėjo sužeistojo nubalusį veidą. 
Ji nesusivaldomai virpėjo.

Nei vienas nepažinojo šios moters.; Ji 
ne iš tarpgatvio. Tariaus permaunąs g 
prisiminė matęs ją kelis kartus prigelbs- 
tint daboti vaikus nakties laiku ir vėliau 
prižiūrėjo sužeistuosius. Kurtas jam sa
kė vėliatCkad tai jauna soc. dem. taba
ko darbininkė iš Manolis, kurią matė kal
bant į jaun'į cjraugąf Nettelbeckplatz 
aikštei. . J . I •
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Pranešimas Visai VVatėfrburld 
Lietuvių Visuomenei—Darbi
ninkams, Biznieriams, Profe-j 
sionalarns ir šiaip Darbo ir 

Gėros Valios Lietuviams

t

li atsisakė pasirašyti po tokiu 
bjauriu sau .čjekretu; Tada tos 
ppnios išvarę' ir įsakė kitu sy-

W^atefbUfy Conil ^būlšąį^ prisaikdina ir duoda BOSTONO IR APIELINKIŲ 
^LAISVĖS^ VAJAUS REIKA

LAIS SVARBUS SUSI- ’ ’kų farmcrių balių,' sdbatdjj 2 d.'lap*
RINKIMAS

Pirmadienį, Lpkr. 4 d., 7 vai. va
kare, L. P. Klitfbe, 376 W. Broadway, ( 
So. Bostone, įvyks labai svarbus su- |

i į kalėjimą. Man matant, ke- siŲnkimas prisirengimui prie “Lai-
’ :• s . v,.'' , i . sves” vajaus dienos Bostone.

kričio, 8 vai. vakare. Visi ateikite 
sirengę kaip farmeriai. „ Bus. gera 
muzika, turėsim ir skanių valgių 11 
gėrimų.

Komitetas.

šiame. susirinkime nuoifirdžiai 
■ prašomi dalyvauti visi “Laisvės” 
skaitytojai Bostone ir priemiepčiuo- 
be, ypatingai So. Bostono veiklieji 
mūsų draugai ir drauges. Draugai 
Buivydas, Nuikafe, UseviČius numa-

.bląnkas, p^ąųašytį (viso ketu
rias), a:rit kilrių pažymėta, 

•kad jeigū pef grūdą pameluo
si ir liksi susektas, kad ne taip 
yra, kaip sakeisi, tai papulsi 
po $500 bausmes ir šešis mėn.

hartfčrd; čon
- • • • - - - ..... -„«•». » • I

LDS jaunuolių kuopa rengia pra

Brangūs broliai ir seserys: 
$ Mums visiemšj $ yrą , žinoma, 
T . \ '/ ‘‘ s, t .
į Klaipėdą ir .pą^ą Lietuvą. Tas1 po^ atsinešti jr batikos knygu-

----- ' ’ ' ” • ’ ' • : įes#t - H ’ tomi atsakommgais draugais del at- 
į , į.uj tž)kio^is taisyklėmis ir 
tokiaisJsjuodimais grąsinama, _____ o
ka"d 'vargšai ;nėfeikalautų 'pa-'-Įraitis už-’ Brighton. . .

gręsia rimtas į šalpos. Akiregyj to, čia be
darbiai neorganizuoti.

Požeminis

kad Hftleriš -įrąsiria j južunti j kru ateinant (reikalauti pašai* 
’L - J '. v’reikštų jpasattlpli k&fa ir išnai-

jkmiiną i čiviližącijbsį, . Mesf to,
• nenorime,, nežiūrint mūsų .po-" 

litinių bei religinių' fsitikmimų.' 
čionai visiems
pavojus.

Taigj, i Waterbyrib, lietuvių, <
. .. .4 drag j} i j įš,!' atstovajldniri^

apie 3000 narių, sudarė ben
drą komitetą iš 16 žmonių ir 
nutarė sušaukti masinį protes-1 
to mitingą, kuris įvyks 3 d. ! 
'lapkričio, .48 įGreeji Sįt., ,Wa-

''tejb'ury, Cbnnj VPi^diia n‘^0,
1 vai. vakare. Yra užkviesta vi

si vietiniai kalbėtojai, taipgi '180 New York Avė. Visi delegatai 
nutartą ^užkviesti Parapijoms
Chorai? ir Vilijos? jChoras dai-j
puotų, ; ’U . J

Vi§ūš ir yišas kviečiame dM[
,.lyvaii|ti.* - į 5 ;! !■ ' :•' . L f - t 

. Rentimo Komitetas. ‘

ftttston, Pa.

lAšUfoni vežėjų
biliai visu smarkumu atvažiavo! vUft& J f 
paskui kitą tiesiai prie barikadų. jEg 

?gai tiesįNettdlbŪcki/la^4^J^eido aūtra®ff*’ _ _ / _ . ‘1 • Į
n

f gm ties 1Nettelbeckplat™r^ieid< 
bilius nieko blogo nemanydami. ;

Pirm negu, darbininkai prie b&ri 
spėjo .pasislėpti, policistai civilinėse! 
panoše? iššoko iš automobilių ir į>r^ 
yp.ajs šaudyti į tąrpgatvį. Apsupo1 Įtry- 
liką darbinihldį ir 'revolverius atkišę prį~:.

‘ vertė juos ardyti barikadas. TaipįįyįeV 
buvo vartojami kaipo priedanga mio'šūk v 
vių iš darbininkų pusės. Laike pirmoj į 
atakos, Kurtas, turėjo mažą revoįvįj^p 
kaip žaislą saVo didėlėse rankose. įėtgi 1 
jis jautė tada, kad nesąs visąi bespėkis. 
Bet- dabar; kuorrfėt įkišo ranką kišenįunj 
ant nelaimės neberado jopametė beneš
damas balkius barikadoms. ’ Jokioj vil
ties nebuvo kitą gauti. Jokie keiksmai 
tam negelbės. Bet kaip ten nebūtų, jis 
gali padaryti imitaciją.“Ir toji gau
ja,” pamanė, “nusigąsta net garsų.” At
siklaupė ant vidurio tuščios gatvės ir im
damas; iš kišeniąūs sprogstan^ąs kapsu-;

Puf. j; ; sudarė^ pusštifcįį■?W w” Sa
kanti M pu$. GrtktŽi 'jis-išmoko 
rai jas daužyti su mažu akrųenim. Pa- 
ėmą$nt syJfTHs ąr Teeinąs.

kulkos švilpė pro jo ausis. Jie pamanė, 
kad tai į juos šaudoma ir atkakliai taį,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Drg.r J. Mažeikos Prakalbos;
Bjaurios taisyklės Šalpos 

Skyriuje
■Spalio 25 d. čia- įvyko pra

kalbos, rengtos del i d. ^Mažei
kos, “Pasaulinio Kong.” Kiau
ne delegato. Prakalbose publi
kos buvo apgailėtinai mažai. 
Tačiaus visi laikėsi ramiai ir 
klausėsi kalbėtojo pranešimų, 
kuris dalykus dėstė lėtai, bet 

< labai- aiškiai ii:- žingeidžiai. Jz>

1 yeilĮ Uis

A lui, rid^fesvetaii 
kaip..,l^fc®^.^

l. .

MONTREAL, CANADA
Visi Montrealiečiai trauks pama- 

! tyt gražiausią • operetę “Kova
Idėjas” Operetę vaidins Jaunimo 
Choras, nedėlioj, 3 d. lapkričio,’ 
Prince Arthur svetainėje, 57 Prince 
Arthur St. E., 6:30 vai. vakare. Ku
riem teko choro pamokose jį matyt, 
negali atsigrožęt juomi, nes veikalas ' 
pilnas romanso, dainų, juokų ir aša- 
rų. Kaip matom, bus visko iki va- ;

Tiai, veikalas baigiasi tragediškai. 
Tad kviečiam visus draugus ir! drau
ges skaitlingai dalyvauti, kurief pra- 

' leisite šią progą, gailėsitės, nes t< 
kio veikalo ne greit teks pamatyt.

Komisija.

Dovanos

‘•'3 a-.

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.Setų $10.00

Speciali nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
70L GRAND STREET

„ HRQQKLYN, N. Y. > 
£B4t. Graham . Manhattan. Avės.

t i-’

■

f

• v ... ’

I’raiomt

‘stovyb^s iš \Dorčhesterio; Rainardai, 
Andriulibniai, Kviet- 

kauskas — už Cambridge; P. Pet-

Visų suminėtų kolonijų atstovai
pribūkit patys ir pasirūpinkit, kad I
su jumi daugiau pribūtų. ;

| Pašvęskim šį vakarą del .savo 
’1 dienraščio “Laisvės”^.kad žyiYiiai pa- ,| 

kelti jos skaityįojų < skaičių Bostone , 
ir apielinkėse.

A. Taraška.
(258-260) .

NEWARK, N. J.
Newark o .d^a^gijųj s^rHio susirin- 

‘ ., 4 d. lapkr.,
j 8 vai. vakare, Lietuvių Svetainėje, 
' 180 New York Avė. Visi delpo-atai 
būtinai dalyvaukite, nes sąryšis ren
giasi prie didelio sezono darbo, todėl 
svarbu, kad visi dalyvautumėte.

Sekr. S. Gaubiene.
Z ' . > . ‘ ‘ .4 ' '(259-260)

; t —;.i. p.; ’
.HARTFORDį CONN;

TDA susirinkimas atsibus pirma
dienį, 4 d. lapkr. 7:30 vai. vak. Visi 
nariai malonėkite dalyvaut, nes yra 
daug svarbių klausimų, kuriuos turi
me šiame susirinkime išrišt. Drau
gai kiekvieną kartą duoda visokius 
atsisakymus priežasties dėl neatsi
lankymo, daug iš tų yra menknie
kiai, tai blogas darbas. Visi turime 
spėkas sudėję dirbt, kad padarius 
organizaciją stiprią.

Org. A. KcĮndrata.
• z , . ' (259-2,60)

______ j, ;■ ), j__ l 1« ■ 

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 3 d. lapkr., 2 vai. po 
pietų, Leonards svetainėj, 111 W. 
Market St. Visi nariai malonėkite 
dalyvaut, nes turime daug svarbių 
dalykų apsvarstymui.

Sekr. JKIęvin^Jcas.

j I LOWELL, MASS.
?
LDS 110 kp. rengia puikų vaka
rį Isubatoj, 2 d. lapkr.-Novjfr-7 'va^.' 
įkaite, 338 Central St. Turėsime 
tanių užkandžių, gėrimų ir gerą or-

‘i^aitlin8ai a,tsila^iji' gert tMt: 
•warn jaunuolius ateit pašilinKsmin-

svar-v 
s ra
kutis

M- i. Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. mėnesinis susirin- 

kimap įvyks pirmadienį, 4 d. lapkr., 
‘ ‘ , 735 Fair

mount Ave. Visi nariai malonėkite

p nnio,
mūštį- lę'^šte, kuriame

i šWi* kruvinasis N„v < 7:30 vaI vakare.
į fašizmas ir engia mūsų ginu- . , : •

’ižii-.- dalyvauti, nes turim daug svarbių
>i^t;<^sirod|į yntažįį<=<£*<1

——u— -“■■■= -f slttdtlihgai j“' prakalbas. ? Kas te duoklių pasitnokėję, greitai tai pa
kaltas? Aišku, kad ne kalbė-

l tojai. • * - i ■ '
Priežastis publikos - neątsir?

lankymo glūdi kitame dalyke*
Vyriausia priežastis ^yra mūsų 
pačių, vietinių, apsileidimas.

tas raportas iš 16-to apskričio įatsi- 
' buvusios konferencijos. Kurie nesa-

darykite, nes vėliaus būsitę suspen
duoti. ( • i . >

Sekr. K. B.. 
(259-260)

LINDEN, N. J.
135 kp. ir ALDLD 165 kp. 

*. *•' - ,i uenurai rengia masnaiauų u<xnų, ne-
Jeigū mes stengtumėmės visi ! delioj, 3 d. lapkr.-Nov., Welcome 
prakalbas gafslriti, tai be abė-^alt kampas Winans Ave.- ir 16th 

,, . . . _ St. šokiai prasidės 7 vai. vakare.
JOneS SUtiauktumeme daug-Įranga 25 centai, vaikams 10 centų, 
daugiau klaušovų. Dabar, kiek ■ Bus duodamos dovanos už apsimas- 

'1 žirioma> W$til#ivi$iais ’ d. V’a- I kayusiem. šokiams' grieš A. Gurskio 
• jrnčinš <rar4iiii A ii! 'te^ifke Vie- ! °^str^, o užkandžių ,ir gėrimų, (ai 

X1 eyelKe. y je , |,usyąliąi 'Visiėi^^. Kviečiam 30- 
,-kąd Įlę''PTl^ ge^ąusių no- nūą jr jaunus ^kditlingąi ū&lyvaut;

I prakalbų darbas atlikti

LDS
bendrai rengia Maskaradų Balių, ne-

ROBERT LIPION
♦ i J * *

MARMĄS •

Susiziedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Sergančiy Vyry ir Motery 
Chroniškos;!Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervu Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n ftii it 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų Ligos, 
MėšlažaTnėS Li< 

gos, HtefadSIrfo^idai, Nęrvų Įdegimas
, ir Įsisenėję' Redmatiški nesveikumai," 4 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turitę kokj 

įsau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai 16- 
bandymai, X-spinduliai, Seruiųų ir 

čiopų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L.Z1NS
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 41h Avė ir Irving PI. 

NEW YORK __
; Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
i O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 
! MES KALBAME LIETUVIŠKAI 

____  ‘____ JT

NLO REUMATIZMO SKAUSMŲ
I' o'AR ‘GĖLIMO-’’■■ ij

Į ’ °‘VArtT6K KAPOllSALVE ,ij
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salvi 

rdzulthtuls ant pa/reikdlavimo galime prisiųsti liudijimus. GeriausĮj 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir g^į- 
rantuojanti. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems. .į

. - SOOTKOOS DRUG CO. i?

90a Millbury Street, Worcester, Mass.
Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcestei yje.

^KX>0<XXX>0<X>00<XXX>00<X><XX>0000<XXXXXX>00<X>0000<XX^^

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Ąe 11-^-Deive y 5136 

Keystone^-Main 9669
* Užtikrinu, kad mano patarnavi

mas bus atatinĮcamiausias ir už ' 
prieinamą kainą. .. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis.’prie 

manęs sekančiu antrašu:
14'39 South 2nd Street 

d FV2c \ r uEdhiifiijar

CHESTER, PA.
i • V* > Jdna&s įvyks
1- 1p6 , pietų,' 
Upland Rds.

I Visi natiai malonėkite dalyvaut, nes 
Į turim labai daug svarbių dalykų ap- 
! svarstyt. z
I Sekr. N. Dudonis.

Nesenai sumaniau aplankyti.
valdžios šalpos skyrių ir pasi-y . 
klaupti, Jcąjp J,en ,dę4a^i kųĄ . V15Ų,. 1

lesBfeiUitĮyykiu O M^.8 „a.; įtofcjtįso 
/4bėQos7 i&. ,jkalbėft)jųV,' Ws|§#ufetuh< kUyU-Xfc-J 
'dings.

kė j jį. Švinas atsimušinėjo į šaligatviui•< £ 4 i
kairėj ir dešinėj, bet Kurtas sėdėjo vi
duryj ir “šaudė” taipgi, t Tarytum jie 
žaidė. Kuoįdapgįątr jie šaudė, tuo1 jąbiąr. 
jis darbaVcfeUTfdrįgatvyj buvo taip Jtdrm 
su, kad pataikyti tebuvo, įgalima tikį per 
giliukį. Jis nekreipė domės į savo ran
kas,.kurios buvo pažeistos nuo sproginė
jimo kapsulių: Svarbiaūsia'buvo’“š‘au-' 
dyti”;, kuo ilgiau jis “šaudys^. tuo, ,i^ 
giau jie nepajėgs įžengti į tarpgatvį. Jei’ 
policijai pasisektų prasimušti į tarpgat
vį, viskas pražūtų, niekas. iš šio .bučiaus 
neišbėgtų.

Po penkiolikos mirusiu policija pasi
traukė, pasiimdąma kuį/jšavifn melaisvtuš 
nuo apardytų barikadų, bet tik tokiame

U)

Lįetuviy Augliu Kompanija
Pintos Mases ^nglis, 

rūšies įir pflnaa. svoris—2000 svarų 
tonas; tai' legaliŠkas svoris,

geriausiom

PristaWILKES-BARRE, PA.
iš sma

ili g^ažiausiij balių, kuris 
iirmauiSnį; *4 d. lapkričio, 7 

gėfą’ o^kefefrži • kokiams, ska- 
randašii nudriskę^i karnharvs nil* valgių ir Kviečiam vi-lanaasi nuarisKęs k moarys ^gug jr jg toliaus draugus

- su. primityyiaįįis ji^attę(ąiš. Bėt ddlHSuL ’Thrkšmai! ^1rnst vakarą 
jame Išdidžiai, h -1— —

i pfUo(šusiosfpQliti^ferją ręqriibs ir gyūząciją.^ >. ?
panelės siaučia ant almužnoš 
jieškotojų “moderniškai”, kū-

. -t • -r • * TUO Kp. XtJllfclcX XuV 1I1CLU

riŲ ten. randasi-pilna. Jos juos gukaktuvhj vakarienę ir balių, suba- 
----- jr vaiko tenai, ' toj, 2 d. lapkr., Liet. Piliečių Kliu- 

ąfai ar smetoniniai įį° /St,{’J
L įPraugąi ir? .drauges/ vietiniai, ir iš 

Didžiumai' §ąiĮ)OŠ at»iėlihk^š,‘ VistfS kviečiame dalyvau- 
jieškotojų jbs greit atsako at- ti šiame svarbiame susirinkime, ši 

veiti kitą. djėną įiv prašb lauk.yra/atsižyjnejusi per 20 

juomi atliktų reikalą tuoj, tai privalo jos gyvavimu paminėti ir 
tą iškvočia, kaip Hitleris, nuo Padst J’ai ^8ti ant toliaus savo dar- 
šimtu mpį,, nraeitiPS Pn fn bųs’ Pę vakarienei būs šokiai prie šimtų merų praeities. FO to, LoWelVd Jaunuolių orkestros.
tos ponios elgiasi, kaip nota-»

(kkji
duonos ir druskos. Prastai iŠ- vai,vakarę^ Darbininką Centre. Tu- 
rodančiam ir nudėvėtam name- rūšini gėrą’ orkebtrk* šokiams, ska- 
randasi nudriskęs kambarys

jame išdidžiai, puikiai pasi- ir finansiniai paremi darbininkų or- 
/' < C.: > ■

HUDŠON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia 20 metų

sus apielinkės ir iš tpliaųs draugu

t « s

Kviečia Kojnisija.

stramužina ir vaiko tenai, toj, 2 d. lapkr., Liet Piliečių Kliu- 
„kaip pąrij 

? žandarai.'

de be paliovos į kiekvieną net įsivaizduo
jamą pasijudinimą už barikadų.

(Daugiau bus)

tome greit į jūsų namus.
įsitepiyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St,, Brooklyn, N. Y

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. V.
Tėlefonaa: EVergreen' 7-1661

■■■■
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Paskutinis Lietuviu Jaunimo ! Susižeidė d. Antanas 
Užkvietimas

■r .
n

B
n

■ Bank ly mail •
BUSHWICK

7 3

savinos bbtik
GRAND ST. <rt GRAHAM AVE, BROOKLYN 

> TVrite for booklet

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

B ROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Penktad.

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707
- ' «• • * ' ’ ■’ k < ? Y i '* ’’ / 1'1 i v

tolyn. Manoma; kad ' jL'tapo, vakaro.- Uzda^ynįo laikas yra 
išstumta ar išmesta' iš aiitomb- svarbiausias.“ Nuteikite į arti- 
biliaus. ’ ! ' miausią rtJsįrbinipkų Centrą,

- - - , -L—*-  ’

Sekmadienį ir Pirmąd. 
Dideli Apvaikščiojimai

■ - ' 7 j ?

Šį sekmadienį ir pirmadienį, eikite bile popiętį ar vakarą 
tai yra, 3-čią ;ir 4-tą • lapkričio prieš rinkimus. , f 
(Nov.), New Yorko ir Brook-1

. *yno Krautuvė
Sužinojimui ar istikrų- Revoliucijoj 18-koš . Metų.,-Stir' { Vif ’T

- ■ .. »’• > *’ i;■ ? • ; ų> * 4 ,'.""j r

Atsižvelgiaiit į t Brooklyne apie 300 lie-
gelio darbia^ pįdėfj, t Di-. tuvjfW

, džiajame blew. Ydrke šį 
u... ___ __ ; Krautuvė ' Vadinasi Republic

Liquor Store, 431 Grand St., 
Brooklyn, N., Y.

Mat, New Yorko valstijoje 
karčiamom, kur patarnauja
ma ant vietos gerti, išsinešimų

Verkutis
Williamsburgo LDS Jauni

mo 200 kuopa rengia linksmą 
ir juokingą maskaradų balių 
ir .‘/Amateur Hour.
“Laisvės” svetainėje, subatoj,
2 d. lapkričio (Nov.), 8 vai. vietą, sako, kad ar tik nebus, 
vakare. įžanga tik 25c.

1 ' Jaunuoliai prisirengę 
juokinti visus senus ir jaunus. 
Bus tiek daug juoko, kad net 
amžini pikčiurnoj turės nusi
šypsot. Seni ir jauni galės 
smagiai pasišokt prie 
K warren’o orkestros. 
nps turės prigaminę 
dŽių ir gėrimų.

Bus duodama dvi
už gražiausią ir juokingiausią 
kostiumą. Tai bus vienas iš 
naujokiškų ir smagiausių va
karų.

Jaunuoliai užkviečia visus 
skaitlingai dalyvaut ir jiem 
pSflėt tęsti jų apšvietus dar-

Antradienį, 29 dieną spalio, 
A. Verkutis sunkiai susižeidė 

Tai bus dešinę ranką. Daktaras Mise
vičius, apžiūrėjęs skaudamą

kur gausite, reikiamas instruk- 
< cijas. Williartisburgieciai šį 

vakarą, 1 lapkričio, 7:30 va- 
( karo, nueikite į K. P. rinkimų 
centrą, 220fRoebling St. Jei šį 

I Vakarą negalite nueiti, tad nu-

Charlie 
Mergi- 
užkan-

dovanos

Jaunuolė.

trūkęs kaulas palei riešą.'Spe- 
j jama, jog užims apie porą mė- 

nėšių iki ranka bus tihkam’a 
darbui. !
jų yra trūkęs kaulas —' bus kaktuves 
traukiama’ x-spinduliais pa
veikslas.

Susižeidimo priežastis—nu-, 
kritimas nuo kopėčių, kuomet bus trys mitingai skirtingose 

j ėmė iš-langų apsaugos'nuo’vi- vietose, kad kiekvienos apie- 
' šokių sparnuočių vabalų drati-j linkės darbininkai galėtų da

lyvauti juose ’ be didelių sau
šokių sparnuočių vabalų drati
nius sietukus-. • •

Verkutis, liuosu nuo darbo išlaidų.
laiku, visą vasarą trūsėsi apie' ,r

Puikus “Soviet Russia 
Today” Leidinys

• Išėjo iš spaudos specialis nu
meris “Soviet Russia Today” 
žurnalo, kuris pašvęstas pami
nėjimui 18-kos metų Rusijos 
Reyoliucijos sukaktuvių, žur-l 
nąįas turi šimtą puslapių. Ja-| 
me bendradarbiauja 25 žy
miausi pasaulio rašytojai 
apart daugelio kitų ]

Sekmadienį įvyks du didžiu-

r r. (- < ■ n~

O likerių 
viena. Ta

pati programa prasidės lygiai 
5 :30 vakaro. Prašome visų tą 
įsitėmyti.

Šio mūsų penkmetinio kon
certo programą pildyti yra 
pakviestos geriausios dailės jė
gos, kaip tai: Aido ir Sietyno 
Chorai, apart paties Pirmyn; 
solistai, K. Menkeliuniutė ir 
A. Višniauskas; M. Digriutė, 
smuikos artistė; Andrei Ilam- 
sky, jaunutis armonistas ir tt.

Po programos 
prie Wm. Norris 
Taipgi 
mų. •;

Visi 
padėti
džiaugti ir apvaikščioti mūsų 
penkmetines sukaktuves, kad 
palinkėti Pirmyn Chorui ilgo 
gyvavimo.

Vienas iš Kom.

bus šokiai 
Orkestros. 

bus užkandžių ir gėri-

kvięčiami dalyvauti ir
mums bendrai pasi-

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Oth STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus- 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MA SPETH, N. Y. ' 

------------------------------------ ;-----_

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—r8 yakare , i
Ir pagal sutarti

Tel. Mansfield 6-8787 <

VALANDOS:
1—2 p. p. ' 
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius1
ir Sekmadienius..'

Tel. Juniper 5-4488

r * k T V • A — - c? Z 4.

savo namuką; ant augštų ko-,liai mitingai 8 v. vakaro. Vie-i draudžiama parduoti. Todėl 
pečių stovėdamas numaliavo- 
jo stubukės “padangę” ir vis
kas išėjo k nepuikiausiai. Da- 
bargi, pasilipėjo prie pirmų 
langų — kopėčios kažin kaip 
susijudino ir nelaimė.

Jis yra LDS, SLA ir šv. Jur- 'mas įvyks pirmadienio vakarą,

nas iš jų bus Bronx Coliseum, čia yra specialiai laisniuotos 
E. 177th St., 
IRT traukiniais.
Nicholas Palace, 
St., New Yorke.

Brooklyniečių

gio draugystės narys, ir “Lais
vės” skaitytojas. Bendrai sa
kant, progresyvis žmogus. Gy
vena 84-48—89th St., Wood-

Yurgis.

Trumpos Žinutės

Dr. A. PETRIKĄ ,,
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

VALANDOS:
9—12 ryte

1 Dr; BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

- 499 GRAND ST.Juokai Juokais, Bet Kad 
Čia Buvo Ir įdomu

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040privažiuojama krautuvės, kuriose draudžia- 

Kitas bus St. Į ant vietos duoti gerti ir lei
džia parduot vien tik išsineši
mui. Tat Republic Liquor 
Store ir yra tokia- krautuvė, 
kuri parduoda vynus ir degti
nes išsinešimui į namus.

69 West 66th

apvaikščioji-

4 lapkričio, 8:30
cadia Hali, 918
netoli Broadway,

Visuose šiuose 
bus geriausi kalbėtojai ir pui- j 
ki programa, ' kurią išpildys Į 
milžiniški chorai, orkestros, i . ibenai. įžanga į bile kurį iš jų

vakaro, Ar- 
Halsey St., 

Brooklyne.
mitinguose I

35c.1

Avė. K ir E. 34th St., Brook- ictsytojai, 24ve. i\ n jcj. o-iui oi., x>iooK-!p.|. v* IZ T) i** 
prasisie- lyne, gyventojai rado gulint 1 llICCiaillS liOIU. IdlllJOS

Newarkiškis Sietyno Choras 
vis atsižymi kuo nors nepa
prastu ; tai pereitą šeštadienį 
ypatingai atsižymėjo suren
giant naujovišką dalyką—Juo
kų Vakarą.

Nors trumpai, bet noriu pa
minėti svarbesnius dalyvius 
šio Juokų Vakaro, kurie vie
naip ar kitaip prisidėjo prie 

1 pro- 
chorą. Tačiau Pirmyn Choras gramos, jais yra : Aldona Yuo- 
nepasidavė nei vienai iš visų deškiutė artistiškai padekla-

Great Neck, N. Y.
Per taip sunkias, nepalan-

kias šios mažos kolonijos saly- < _ _ -
gas išrodė pasakiška išlaikyti ! išpildymo šio vakarėlio

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

kusių rašto srityje, šio leidinio ant šaligatvio marginą, kuri SilUpatikaiHS 
atspausdinta 100,000 kopijų, paskiau padavė- savo vardą 
Nors šis numeris yra ti‘is syk (kaipo Miss Agnes O’Keefe. | 
padidintas, tačiaus kaina lie- Gyventojai girdėjo riksmą ir 

matė automobilių skubinantltasi ta pati, tik 10c.

Už Ką Balsuosite?

I sunkenybių ir šiomis dienomis 'muoja; Leonard Pakštas ir Pe_ 
dargi apvaikščioja, savo pen- ter M a r š onas—deklamuoja;

viKomunistų Partija prašo 
sus , KP į simpatikus piliečius 
pasidarbuoti balsų Saugotojais 
rinkimų dieną, 5 lapkričio 
(Nov.). Jeigu .per dieną dirba
te,’ pagelbėkite) tarp 4 ir 6 v.

kių metų sukaktuves.
Paminėjimas ruošiamas iš

kilmingu ;koncųrtū, buris’ įvyks 
šį sekmadienį, 3 d. lapkričio,'
M. H. Sabenkos svetainėj, 91 
Steamboat Rd., Great Neck,
N. Y; VAkato pradžia 4:30, o
__ ___________ —1-- 1------ —I____ ;_______

“Kaimiečiai’ Dabar Rodoma Little Theatre, Newarke^’Komunistų kandidatai stoja už Darbininkų Bedarbės, Se-Į 
nAtVės Ir Socialės Apdraudos Bilių HR 2827. Buržuazinių, par- j 1 • ■ ‘ ---------- —■
Uju kandidatai kovoja tą bilių ir remia kitus, darbininkams Į Nauja rusų paveikslų dra- nistiniai. Paskui jis bando įti- 
rijeit^udingus bilius. Vienu tokių yra N. Y. Byrne-Kilgrew. ma; vėliausia išėjus iš Sovietų kinti, kad žmona nusižudė del 
fllltjis. Štai palyginimas tarp tų dviejų bilių :

t DARBININKŲ BILIUS BYRNE-KILGREW BILIUS 
HR 2827

' Duotų:
“ f* Pašalpą visiems, kurie 

jau dabar yra be darbo.'

t 2. Pašalpą sulyg vietos algų 
skale, bej jokiam atsitikime 
nemažiau $10 į savaitę suau- 
gusiem, pridedant po $3 ant 
kiekvieno užlaikomo šeimos 
napo.

3. Nėra laukimo laikotarpio, dirbai mažiausia 90 dienų į

*4. Pašalpa, kaip virš minė* 
visiems darbininkams ir 

fermeriams, negalintiems dirb- j 
ta iš priežasties ligos, senat-1 
vės ar motinystės.

B. Nėra diskriminacijos del1 unijinio veikimo), laukimo lai- 
rasės, tautos, tikybos ar poli-, ^a8 savaičių, 

't ; v—•
Į motinystėj pašalpos.

5. Plačios galimybės palik
ta diskriminacijai.

6. Išdavimas pašalpos pa
vedama biurokratinei politinei

Duotų:
1. Išskiria visus dabar esan

čius be darbo, visus farmerius,
j žemdirbius, tarnus, šalpos, 
gelžkelių, civilės tarnybos, 1 
profesionalus ir beveik visus 
sezoninius darbininkus, taipgi 
dirbusius įstaigose, kur sam
doma mažiau keturių.

2. Pašalpą pradėtų mokėt 
. tik 1938 metais. Pašalpa būtų 
I nuo $5 iki $15 į savaitę, jeigu

Sąjungos studijų, vadinasi 
“Peasants” (kaimiečiai). Ją 
dabar rodo Little Theatre, 562 
Broad St., Newarke. Tai pir
mas to paveikslo rodymas 
New Jersey. ,

“Kaimiečiai” savo srityje 
prilygsta tam, kuo buvo “Cha- 

Youth of Maxim.”

revoliucijos dienas.

politinių priežasčių. Jis kursto 
jos brolį užmušt komisarą. 
Laimėjimas komisaro ir kolek- 
tyvės žemdirbystės teikia la
biausia žavinčių vietų “Kai- 
.miečiuose.”

Tai yra erškėčiuota ir įspū
dinga kova už kolektyvizaci
ją. žymiausia ypatybė apie 
“Kaimiečius” yra ta, kad kar
tą pasiliuosavusiems jiems ne
prilygsta joki kaimiečiai pa
saulyje. Jie sudaro paveikslą. 
Jie yra didvyriais ir viskuo pą-

pajev” ir 
Pirmasis perstatė ankstybas 
Rusijos

1 Antrasis atvaizdavo pirmą di
dįjį bruzdėjimą caristų fa
brikuose. Gi “Kaimiečiai” per
stata kolektyvį ūkininkavimą.

žymiausiais aktoriais “Kai- veiksle. Tūli yra lavinti akto- 
miečiuose” yra Nikolajus, vie- riai, 
tinis komisaras, melancholiš- tikrieji k a i ni i e č i a i, ' 
kas vėjavaikis jaunas ūkinin- labarzdžiai seneliai, energingi 
kas vadinamas Gerasimu ir jo šturmuoto jai už geresnį gyve- 
žmona. Gerasim trokšta, kad nimą ir džiaugsmą. Filmą di- 
kolektyvizacija nepavyktų. Jis rigavo Friedrich Ermler, kuris 
mirtihai primuša savo žmoną yra apdovanotas Lenino Orde-j 
b&iTiyje'del'negimusio sūnauš nu. Paveikslas turi ;

4. Nėra ligoj,- senatvėj nei auklėjimo euristiniai’ ar komu- užrašus. ., , ,

'metą prieš tai arba 180 dienų 
bėgiu dviejų metų prieš pra- 

j šymą pašalpos.
3 Laukimo laikotarpis 3 sa

vaitės; jeigu praradai darbą 
į del neužsilaikymo (reiškia

tačiaus didžiuma yra 
ži-1

/vaikučiai sudainuoja duetą. 
VKeli jaunuoliai sulošia trumpą 

' anglišką veikaliuką “Beit.” 
į Jaunuolės ‘merginos puikiai 
pašoka čigonišką šokį; dailiai 
paskanlbina pianu Tillie Sta- 
niuliutė (šalinaitės mokinė). 
Vytautas Dvareckas, jaunas 
vaikinukas, bet turi geniališko 
gabumo vartoti smuiką; tie
sa, jani publika nėpaskūpėjo 

į aplodismentų. Rogerienė 'ir 
Yuodeškienė sudainuoja due- 

I tą, visam chorui pritariant;
Bičkauskienė ir Stočkienė taip^ 
gi sudainuoja duetą; Ona Stel- 
mokiutė sudainuoja pora dai
nelių solo ir chorui pritariant; 
Tadas Kaškevičius sudainuoja 
solo—chorui pritariant. Beje, 
pirmininkavo ir tuom pačiu sy
kiu lošime dalyvavo jaunas ir 
gabus jaunuolis—Al Kairiūkš
tis. Abelnai, nuo pradžios iki 
galui, šis vakaras pilnas juo
kų.

Visam šio vakaro suderini
mui ir sumokinimui darbavo
si mūsų uoli ir nenuilstanti 
meno ir dailės veikėja—B. ša- 

I linaitė. Atsvižvelgiant į siety- 
niečių pastangai ir tokį dideli 

! triūsą, visgi vietiniai progre
syviai lietuviai turėjo daugiau 
įvertinti jų tokį menišką dar- 

. bą su skaitlingesniu savo atsir 
l“u ( lankymu.angliškus |

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

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

i

j 6, Tvarkymas išdavimo pa-j 
šalpos pavedamas komisijoms 
išrinktoms darbininkų ir far- 
merių organizacijų.

-k.jjC Fondai turi būti sukelia- , mašinai. Į
, ! 7. Fondus sukels paimant ‘

nfi .aptaksuojant dovanas, pa- taksais suJyg a|gy p<> , nu<). j 
likimus, korporacijas ir as- 1936 metais, po 2 nuoš. 1937 
menis, kurių įplaukos siekia ir po 3 nuėš. 1938 metais. To- 
$5,000 ir daugiau, dedant kius taksus sukels algų kapoji- ' 
daug didesnį nuošimtį ant mu ir augštomis kainomis ant 
augštesnių įplaukų. pragyvenimui reikalingų pro-

____________________________ dūktų.

1>vĮ>arbininkai, unijistai ir neorganizuoti, dirbantieji ir be- 
dąrbi?i! Jūs norite tikros pašalpos, taipgi senelių ir motinų 
aprūpinimo! Dėlto balsuokite už J£oinunistų Partijos kandi
datus, ikurie feikalauja tikro darbininkų apsaugojimo ir kurie 
savo kovingumu yra įrodę, kad jie gina mūsų reikalus! Jšrin- 
kirhu juos į' aldermanus ir asemblimanus suteiksirne jiems 
tribūną,'nuo kurios jie galės ginti mijsų reikalus sėkmingiau, 
nfegu būdami lauko pusėj. į ‘ \ , n
|Balsuokite už/visus Komunistų Partijos kandidatus lapkri-- 

ik. .penktą!
Scenaisvei^aįp /‘Kaimiečiai’, į dabar 

rodomo Little Theatre, Newarke*
- 1 f. f y t > ’ • M J • '■ • f m ‘

> Manau; kad ir kitų miestų 
orgAnizacijoms užkvietus, Sie
tyno Choras sutiktų pajuokint’ 
publiką su šiuo naujai susi- 
mokintu Juokų Vakaru.
; Šokiams, griežė Charlie’s 
Kwarreno orkestrą, kurios jau 
reklamuoti nereikia, nes ji pa
ti save iššireklamavo su sa
vo puikiu griežimu.

Svečias.

NEWARK, N. J.

Irpri'i'r '■74 562 broad st. A JA JI .d Ji A prie Central Ave.

DABAR RODOMAS
Svarbiausia Sovietų Filmą

5 Telefonas: Evergreen 7-7770 5

1 PAUL GUSTAS I 
| LIETUVIS GRABORIUS S 

ę Sena) dirbąs graborystės pro- 5
2 fesijoje ir Brooklyno apielin- B
į kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
H balsamavimu ir palaidojimu 3 
B mirusių. S

I Veltui Chapel Šermenim | 
g Paršam do automobilius ierme- :g 
X n ims, vestuvėms, krikštynoms 3 
Q ir kitokioms parems g
ę Saukit* dieni naktį

g 423 Metropolitan Avė. 8 
x Brooklyn, N. Y. g

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavut 
sudarau su

esant 
padidinu to
lydžio, ko- 
pageidauja- 

ma. Taipgi at-
maliavoju įvai
riom spalvom.

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

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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

> sivažinėjimams •

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ nj-p
kirpimas

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas .
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y.,

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row. opposite City Hall 

NEW YORK. N. Y.
Room 405-6-7 

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

’Ša




