
KRISLAI
Pogromai Lietuvoj.
Daktarai Serga.
Pašėlsią žmonės.
“Ramumas” Italijoj?

Rašo Kuršėnų S.

Pereitą šeštadienį gavau laiš
ką iš Lietuvos nuo savo brolio. 
Rašo, kad Telšiuose ir Varniuo-
se buvo pogromai prieš žydus,
kur daug jų sumušta, nežiūrint
policijos “gynimo...” Pogromai
kilę del to, kad dingo viena 
krikščionių mergaitė, 
liau buvo surasta, o 
esanti ligoninėj.

Tačiau niekas iš tų 
čikų nežinojo, kas tą 
gą mergaitę buvo pavogęs, tik

kuri vė- 
dabar ji

pogroms- 
nelaimin-
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Hitleris Slapta Tariasi 
su Mussolinio Paslu
BERLYNAS. —'"Italijos

vienas pašlemėkas pasakė, kad j delegatas Tautų Lygai ba- 
žydai “pasivogę ją nužudyt sa-1 ronas P. Aloisi slapta atvy- 
vo religijos reikalams, 
šių Žalnierių” tuoj atsirado bū
rys ir, apsiginklavę lazdomis, 
puolė žydus.

Reikia žmonėms apšvietos, 
bet jos maža smetoniškoj “tvar
koj” Lietuvoj...

New Yorko “Times” edito- 
riale, kelios savaitės atgal, bu
vo rašyta: “Gydytojų (Ameri-

o “nar- '.ko į Miunichą ir veda pasi
kalbėjimus su Hitlerio val
džios atstovais. Veikiausia 
jis tarėsi ir tiesiog su Hit
leriu.

Italijos ambasadorius Vo- 
ketijai Bernardo Attolico 

į dalyvavo hitlerininkų de
monstracijoj, kur jie minėjo

koj) tūkstančiai užsidirba tik savo fašistų, kurie buvo 
badavimo įplaukas, kada darbi- nukauti laike nesėkmingo 
ninkai eina be medikalės ir dan
tų priežiūros, nes jie neturi pi- valdžią 1923 metais. Italų 
nigų užsimokėjimui už gydy- ambasadorius taipgi padėjo 
mus.”

Tokių blogumų šiandien So
vietų Sąjungoj nėra, tik kapi-

sukilimo prieš respublikos

vainiką ant tų fašistų kapų.
Mussolini buvo kiek pasi-
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talistinėse šalyse. Besimokinan- ’ įJrut?s Prles Vokietiją, kada 
tiems tos profesijos ateitis tam- * Hitlerio valdžia pareiškė,
si kapitalo kraštuose.

“Masės įeis į pašėlimą Vokie
tijoj anksčiau ar vėliau,” sako 
Dr. Freund, “kadangi tenai nė
ra kelio išeiti iš ekonominio ir 
sociali© krizio.”

Tas garsus daktaras parašė 
apie Vokietiją knygą, kuri 
užilgo išeis iš spaudos.

ne

sa“Pas mus viskas ramu”, 
ko Mussolini.

Tai jau ne, ponas diktato
riau. Buvo Italijoj neramumų 
praeityje, yra jų ir dabar, nors 
ir slepiama. Pasipriešinta pir
mam Italijos prieš Ethiopiją 
karui, kuris buvo 1896 m., 
prieš siuntimą daugiau karei
vių. 1912 m. kareiviai buvo iš
stoję prieš antrąjį karą Afri
koje.

jog turės suvaržyt įvairių 
produktų išvežimą į Italiją, 
jeigu tokie išvežimai kenks 
ūkiškam Vokietijos gyveni
mui. Bet paskui Hitleris 

.pasiskubino užtikrinti savo 
Į draugiškumą Italijai. Todėl 
Mussolini dabar neabejoja, 
kad gaus iš Vokietijos karui 
reikalingų medžiagų, jei ka
da Tautų Lygos šalys ištik- 
rųjų pradės boikotuot pre^- 
kybą su Italija.

CHINAI TŪKSTANČIAIS REGA NUO 
ĮSIVERŽUSIŲ j SHANGHAI JAPONU

SHANGHAI.— Persigan- šovė vieną uniformuotą Ja- 
dę chinai gyventojai minio- ponijos marininką mieste, 
mis bėga iš priemiesčio Cha-1 Japonai del to grūmoja Chi- 
pei į tarptautinę Shanghai (nijai “aštriomis priemonė- 
miesto dalį, bijodami, kad mis ir rimtomis pasekmė- 
įsiveržę tūkstančiai Japoni- mis”. Nors Shanghai mies- 
jos marininkų vėl nepradė- to majoras, čhinų genero
lų skersti chinus, panašiai i las W Teh-chąn prižada da- 
kaip japonai čia darė 1932 ryt viską, kas tik galima, 
metais.

Dabartiniam savo įsiver- tininkus, bet Japonija ren- 
žimui japonai gavo prieka-1 giasi savaip apsidirbti su 
bę iš to, jog nežinia kas nu- Į Chinija.

idant surast ir nubaust kal-

Derybos Šilko Audėjų Vokietijos Valstiečiai 
Streikui Baigti

_______

Darbininkai Visų Salių! 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o IšlaimėsitC'. 
Pasaulj! įiį M ♦

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Ethiopai Tikrai Imsią ITALAI 130 MYLIU FRONTU PUOLA ' 
Kariaut už Mėnesio ETHIOPUS; KITUR JIE KLIMPSTA
ADDIS ABABA. — Ethi-, 

opijos imperatorius Haile 
Selassie neduoda leidimo, 
u ž s ienių korespondentams 
vykti į karo frontus. Sako 1

ETHIOPAI ĮSIVERŽĖ Į ITALŲ SOMALILANDĄ

Makale, Ethiopiją.—Italai 
iš Makale dasivarė iki Ari-

Roma. — Italai generolo! 
( R. Graziani’o komandoj iš-

kad ethiopai kol kas tik Į mušė ethiopus iš Saša Ba- talo. Damblynas po didelių 
• neh piet-rytineje Ethiopijo- lietų klampina italų tankus 
je. Italai praneša, kad jie ir jiems labai sunku trauKfcl' 

|veją atgal ethiopus 130 my-; pirmyn. Italų kareiviai pp- 
, lių frontu, ir pirmieji italų' vargę ir pusbadžiai. O ąpie 

.v _ . (būriai jau pasiekę Daggah 40 mylių į pietus nuo Mal:a-
ras is ethiopų puses_prasi- (Bur. Tajgį per trejetą dienų le ethiopai yra įsidrū1?nę 
dės dar uz kokio mėnesio; italai šiame fronte būtų pa- apkasuose ties Alaji, lead 
tuomet, girdi, koresponden-, sįvarę pirmyn apie 100 my- toliau nepraleis! italų.
tai būsią praleisti į frontus, nų nuo Gorahai. Nuo Saša 

į ir turėsią anie ką rašvt. Da- Baneh italams lieka 150 my- 
• bartiniu laiku gi Haile Sela- liu iki Hararo, antro di-

traukiasi į tinkamesnes sau 
pozicijas, ir faktinai neka-i 
riauja. Haile Selassie žada,1 
kad tikras apsigynimo ka-

• W . T • __ •

IŠDAVIKAS
i X AACXA1C KUV1CV- JĮJĮU AlfcllčtlU, ČU11UU UI" Į llbutl. --  EthlOpljOS AUS”
'ssie nenori parodyt svetim- džiausio Ethiopijos fhiesto, sa provincijos valdovas Ma-01 • Hff • i WT e iidiu.Mepia maistą nuo Kazių šabams korės ponČkąntams1 nuo kurio jau netoli gelžke- 

i  (ethiopu armijos policijų i lis, einantis iš “francūziško”
PATERSON, N. J—Va-! : 

kar City Hali prasidėjo de- sušaukė valstiečių “seimą” 
rybos tarp atstovu streikuo- • Goglar miegt idant 
lancių paprasto šilko audėjų .. . , , . . ... .
unijos ir fabrikantų, tarpi-' kleist d“Slau Venues 
ninkaujant miesto majorui.. propagandos tarp jųjų. Na-

Darbininkai taip vienin-1 ziai juosv nori sumobilizuot 
gai streikuoja ir veikliai pi- i “kovai už didesnį derlių.” 
kietuoja, kad jie tikisi pri-1 Bet jau ne dabar^ jie skel- 
verst bosus padaryt strei- j bia tą “kovą”, tačiaus šie- 
kieriams nusileidimų grei
čiau, negu bet kada pir
miaus.

ŽVAIGŽDE matoma 
DIENOS LAIKU

mi • .• ir r I Addis Ababoj, Ethiopijoj,
Gręsia Įnirtis 15 ispany matyt viena žvaigždė dienos

RevoliucionieriŲ

hammed Jahio, kaip prane
šama, parsidavė italams*-ir 

BERLYNAS. _  Naziai i Magdala strityj ir Shibeli i Somalilando į Addis Ababą, veda savo 5,000 kareivių-pas

I metinis derlius Vokietijoj 
menkesnis net negu pernai, 
ir labiau stokuoja maisto, 
negu bet kada pirmiaus ra
miais laikais. Maisto reikalą 
blogina dar didelės jo dau- 
gvbės atitraukimas milži
niškai armijai mitinti.

mačy u viena žvaire uieiiub . Hitlerio valdžia nus. 
’ aiku- Gyyen,t0JaI nustebę; I tašius kainas, kokiomis val-

MADRID. Ispanija.—Tei-j

bet trūksta čia astronomų 
išaiškint tą reiškinį. .

kojo. i sme valdžios prokuroras ■ Miiem/irL’t’ 1W*H If f v*
Tada Italijos darbininkai de-1 reikalauja mirčia nubaust ■ 1’USlHerKll ITlll[ IkClUil

monstravo gatvėse ir geležinke-! i5-ką dalyvių 1934 m. darbi- i V.imrtsl Va
lių bėgius užbarikadavo gyvais ’ ninkn rPvolninnos kurio sn-l MUlIgUI, dUKUimO VU-
kūnais vyrų, moterų ir vaikų, 
kad sulaikius traukinius su ka
ro reikmenimis.

1915 m. Italijos darbininkai tiems 74 revoliucionieriams 
ir valstiečiai kovojo prieš sto- reikalaujama kalėjimo iki 
jimą į Pasaulinį Karą. i gyvos galvos.

Didelis skaičius pabėgusių ka- 1 

Soviertrky Pramistame
Caporetto, kalnyne Italijos Sutartis Pratęsta 10 Metlį 

kareiviai atsisakė kariauti prieš
austrus. Tas kareivių sukilimas 
buvo numalšintas, nes sukilėliai 
padarė klaidą, numesdami į ša
lį ginklus, kuriais būtų galėję 
užbaigti karo eigą...

Po pirmai paskelbtai mobili
zacijai Caltanissetta’je (Sicili
joj) darbininkai buvo sujudę 
prieš Mussolinio karą Afrikoj.

Milane kareiviai nesenai ap
mušė fašistų oficierius ir jiems
pasakė: “Kodėl jūs patys neva
žiuojate į Afriką, idant būti su-
mėsinėtais?”

Kareiviai iš dviejų divizijų 
demonstravo savo barakuose 
Florencijoj ir Messinoj. žino
ma, buvo ir daugiau visokių su
judimų miestuose ir provincijoj 
prieš dabartinį karą.

Tokias žinias paskelbė Tito
Nunzio, “L’Unita Operaia” re
daktorius, o “Fight” perspaus
dino iš jo.

I ninku revoliucijos, kurie su-1 
:naikino žandarų buri Šamai 
.de Langreo anvgardoj. Ki-

MASKVA. — Dar dešim
čiai metų pailginta draugiš
kumo ir neitralumo sutartis, 
kuri buvo padaryta tarp 
Sovietų Sąjungos ir Turki
jos 1925 metais. Be to, lieka ’ 
dešimtmečiui pratęsta Tur
ki j os-Sovietų laivynų sutar
tis, kuri pirmą kartą buvo 
pasirašyta 1931 metais.

Grįžta Graikijon Karalius

TAŠKENT, SSRS. — So- 
vietinis teismas Kokande 
nusmerkė sušaudyt keturis 
organizuotojus ginki uoto 
sukilimo prieš Sovietus. Jie 
turėjo padarę planą su pa- 
gelba kariautojų iš užsienio 
nuverst vyriausybę Tadžiki
stano ir Kirgizu Sovietų 
Respublikų ir Ferghanos 
srities ir sudaryt ten “ma
hometonų valstybę.”

To sumokslo vadai, “šven- 
i to karo” skelbėjai prieš bol
ševikus buvo mahometonų 
kunigai Pir Išan Abdul Mu- 
talieff, Mula Dekhan, Hal- 
mirza ir Abdul Satter. Jie 
veikiausia jau sušaudyti.

/

Keturi tų dvasiškių padė
jėjai gavo po 10 metų kalė
jimo; 22 nuteisti trumpes-

stiečiai turi parduoti savo 
produktus tam tikroms na- 
zių organizacijoms. Bet ka
dangi naziai taip pigiai už 
produktus apmoka, tai vals
tiečiai patvs daugiau ju su
naudoja arba toliau pasilai
ko bei slanta pardavinėja1 
Geresnėmis kainomis. Už tai 
daugelis valstiečiu areštuo
jama. bet to nežiūrint, jie 
vis daugiau sulaiko maisto i 
nroduktu nuo Hitlerio val
džios įstaigų.

Golfas Sovietuose
MASKVA. — Sovietuose

upės klonyj. /
Vienas ethiopų komandie-

ethiopų sostinę.
• Italai stengsis^taip galint

| greičiau užimt gelžkelio sto- lengvintų italains

italus toliau kariaut prieš 
ethiopus. Ta pardavystėpa- 

......................... i užimt
rius sako, jog italams bus ų Dįredawa įr taip užkirst j derlingą Awash klonį ir;iš 
įskelta smagus piknikas., ethiopam privežimą ginklų šiaurės pusės prieiti pi*ie 
iki jie prisiartins prie Jiji-|įr amunicijos tuom gelžke- gelžkelio.
gos, kuri stovi ant kelio į |įu< pet to pasiekt įsiveržė- Italai grumiasi pirmyn iš
Diredawa, svarbią gelžkelio 
stotį.

Didžiųjų Unijų Vadai 
Už Industrines Unijas S

liams nebus lengva. Jie tik 
lėtai tegalės varytis pirmyn 
per kalnynus, ir jų čia yra 
permažai, lyginant su ethi
opų armijomis, kurios pri
rengtos apgint Jijigą ir už- 

i kirst italam kelią į Hararą.

šiaurvakarinio Ethi opijos; 
kampo per kalnus linKui 
Tana ežero.

Addis Ababa. — Ethiopų 
armija prasiveržė į “itališ
ką” Somalilandą tarp Dolo 
ir Webbe Shibeli upės.

Naujas Chiny Raudonosios 
Armijos Laimėjimas

SHANGHAI.— Chinų So- 
vietų Raudonoji Armija pra- 
inušė spragą Chiang Kai- 
sheko fašistų fronte ties 
Chengtu, Szechwan provin
cijos sostinės.

LONDON. — Trys Grai
kijos fašistinio diktatoriaus i niam laikui, o du_ išteisinti. 
Kondylio pasiuntiniai pa-i pjr Išan vadinosi “dan- 
kvietė buvusį Graikų kara- .gaus pasiuntinys.” Jis siun- 
lių Jurgį Antrąjį sugrįžt ir'tinėdavo “velnio šokikus,” 
vėl karaliaut. Jurgis, su-|idant atitraukt nuo darbo 
prantama, su džiaugsmu 
priėmė pakvietimą.

Jurgis II buvo nuverstas 
ir ištremtas iš Graikijos 
12 metų atgal.

Jeruzale.— Per potvinius, 
kilusius iš didelių liūčių, 
prigėrė trys vaikai, ežero 
Huleh apygardoj, Palesti
noj.

darbininkus bovelnos lau
kuose ; rengdavo pamaldas 
delei Sovietų valdžios nu
vertimo, o ypač rekrutuoda
vo kariautojus prieš Sovie
tus ir rūpindavo jiems gink
lus.

WASHINGTON. — Suda- 
rvta komitetas perorganiza
vimui amatinių uniiu į di
džias industrines unijas, ap
imančias ištisas pramones, 
ir suorganizuot darbinin
kus. nepriklausančius dar 
jokioms unijoms. Šio komi
teto pirmininkas yra J. L. 
Lewis, prezidentas Jungti
nės Mainieriu Unijos; sek
retorius — Charles P. How
ard. Spaustuvių Darbininkų 

.Unijos veikėjas, ir direkto- 
Įrius John Bronhv iš Pitts- 
| burgho. Komitetas atsto- 
j vau ja industrines uniias, tu
rinčias 1,250,000 narių.

Už industrines unijas sto
ja Sidney Hillman, nrezi- 
dentas Amalgameitu Siuvė
jų Unijos; David Dubinsky, 
prezidentas Moterišku Dra
bužių Darbininku Unijos; 
Thomas F. MacMahon, pre-1 rus iš “Liberty Glo” garlai-

Traukinių Daužytojas į Italų Laimėjimai Šiau- 
. Sušaudytas Sovietuose rėje Yra Menkos Vertės

MASKVA. — Sovietų tei
smo nuosprendžiu, tapo su
šaudytas garvežių mašinis
tas Ivan Nozdrin, kuris įsi
bėgusiu savo valdomu trau
kiniu drožė į kitą traukinį 
ir sudaužė 24 vagonus. Tei
sme pasirodė, kad Nozdrin 
1919 m. tarnavo caristams 
baltagvardiečiams, kaipo jų 
ginkluoto traukinio maši
nistas prieš Sovietus.

LONDON. — Anglijos 
armijos kapitonas Liddell 
Hart nepriduoda didelės 
svarbos italų laimėjimams 
šiaurėje. Jis sako, kad ethL 
opai gerai padarė, pasi
traukdami iš Makale. Kap. 
Hart nurodo, kad italai kol 
kas vis dar nėra nuėję taip 
giliai į Ethiopiją iš šiaurės 
pusės, kaip per savo įsiver
žimą 40 metų atgal. T**“T) • 1*1 • • Z11I1U įlietų, digdi. J aucBostono LaiVakrOViai ! italai buvo baisiai supliekti.

I * .
n • v n. i. . i . ! Kap. Hart mano, kad uz-rnes Skebimus Laivus teks, jeigu ethiopai stos.į 

griežtesnius mūšius A laji, 
40 mylių į pietus nuo Maka
le. Anot jo, italams giliau 
įsibriovus į Ethiopiją, pasi
darys perilgi jiems susisie
kimai ir turės būt paskai
dytos, praskiestos italų jė
gos; tada ethiopai galės su 
didesniu pasisekimu pradėt 
griežtus mūšius prieš italus. 

Kapitonas Hart, tačiaus, 
kreipia domę į didžiausią 
bombinių lėktuvų sv” rbą 
kare. Sako, stipriausios -po
zicijos dabar tarnauja italų 
bombininkams, kaino cielius 
iš oro taškyti susitelkimus 
ethiopų jėgų ir tuom juos 
demoralizuoti ir išsklaidyti.

BOSTON, Mass. — Sus
treikavo 100 laivakrovių, 
atsisakydami iškraut tavo-

įvedama ir golfo. sportas. zidentas Jungtinės Audėjų1 vio, kuris atplaukė prikrau- 
Padėt prirengti jam tris.Unijos; Thomas Brown,'tas streiklaužių iš vieno 
aikštes Maskvoj yra kvie- prezidentas Metalo Mainie- Texas uosto, kur eina laiva- 
čiamas amerikietis Leonard rių ir Lieivklų Darbininkų (krovių streikas.
Macomber iš Chicagos. Unijos, ir kt. I v------ ... s • , •

Thomas Brown,‘tas streiklaužių iš vieno

_____  - ■_________________ j Komunistai šaukia laiva- 
ikrovius Philadelphijoj, San

LENKU STUDENTU POGROMAI PRIEŠ ŽYDUSz r . plaukų miestuose atsisakyt

VARŽA VA. — Lenkų fa
šistai tautininkai vėl sukėlė 
smarkias riaušes prieš žy
dus, ypač jų tautos studen
tus. Tie padaužos pradėjo 
siausti dienoje paminėjimo 
vieno fašisto studento, kuris 
dveji metai buvo užmuštas 
laike panašių riaušių prieš 
žydus Vilniuje. ' ,

Fašistai dabar sumušė 10 
žydų studentų, kurie drįso 
tą dieną ateit į klases. Jie 
sunaikino Politechnikos Mo-

London. — Franklin West ,ky,klos laboratoriją todėl, 
End Name per gaisrą sude-! kad joj rado besidarbuojant 
gė 5 moterys.

-------  prikraut bei iškraut laivus, 
tolesnių riaušių, mokykla atvykstančius iš užstreikuo- 
tapo laikinai uždaryta.

Fašistiniai padaužos su
mušė tris universiteto vir
šininkus todėl, kad jie neno
rėjo įsileist kelių lenkų stu
dentų pilkose fašistinėse: 
uniformose.

Fašistai taipgi siautė po 
miestą • daužydami žydų 
krautuvių langus. Riaušių 
prieš žydus įvyko ne tik 
Varšavoj, bet ir provincijų 
miestuose ir miesteliuose. _______
Žydai krautuvininkai įvai- bepročių padegė įstaigą.

tų vietų.

Sudegė 4 Pamišėliai
MONTREAL, Canada. — 

St. Jean de Dieu pamišėlių 
ligoninėje per gaisrą keturi 
bepročiai sudegė ir vienas 
iš išgąsčio mirė. Ugniage
siai sykį buvo visus laukan 
išvarę, bet keturi pamišėliai 
vėl metėsi vidun ir sutirpo 
liepsnose.

Manoma, kad vienas iš

KLAIDOS PATAISYMAS

“Laisvės” N. 267, pirma
me pusln.. žinioje su ant- 
galviu: Mokyklos Viršinin
kas Nušovė Bankininką,” 
pasiliko nepakeista klaidin
gai sustatyta eilutė. Ketvir
ta tos žinelės eilė skaitosi: 
“6 metu amžiaus, atėjęs į.”riose vietose yra taip boi-

„ . „ kotuojami, kad daugeliui jų Į toj pačioj ligoninėj sudegė i Turėjo būt taip: 60
\ [penkis žydus. Išvengimui i tenka badą kęsti. [100 žmonių. [amžiaus, atėjęs į...

1890 m. gegužės mėnesį i 
i n d pini liomninSi cndncro •
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Žmonės, Įpuolę Isterijon
SLA tautininkai ir sandariečiai, mums 

išrodo, įpuolė tokion isterijon, kuri gali 
juos visiškai suglūmyti protiniai. Jie pa
leido obalsį: “Neįleiskim Raudono Tero
ro” į SLA pild. tarybą. Ką gi jie skaito 
"raudonaisiais teroristais?” Ogi Bago- 
čių, Mažiukną, Jurgeliūtę, Gugį, dr. Sta- 
nislovaitį, Mikužiūtę ir Miliauską!

Argi gali atsirasti sveikai mąstąs as
muo, kuris tokiems kvailiems šūkiams ti
kėtų?! Abejojam! Ir paty- šūkauto j ai 
tam netiki. Visi suminėtiey J ustų va
dinami “teroristai” juk yr.» arba buvo 
SLA pačiose viršūnėse, na, i ką gi jie iš 
fašistų bei sandariečių suterorizavo?

Mums išrodo, kad fašistai į'labai per- 
anksti pradėjo rėkti “vilkas.” Jie to ka
da nors gailėsis!

Gausi Masių Parama!
“Daily Worker” praneša, kad šiemet jo 

vajus už aukas dienraščiui sumušė visus 
rekordus. Laike trijų vajaus mėnesių 
surinkta $57,184.66. Kvota—$60,000. Be 
abejo, ji bus pasiekta į kelias dienas, ka
dangi nemažai pinigų yra kelyje.

Tokia milžiniška suma pinigų sukelti 
į tris mėnesius—tai parodymas, jog dar
bininkų masės duosniai remia savo spau
dą; jos supranta reikalą parėmimo savo 
angliško dienraščio.

“Daily Worker” negali gyventi tiktai 
iš prenumeratų, nes to negali padaryti 
nei jokis laikraštis, na, o komercinių 
skelbimų nedaug turi; jam jų stambios 
firmos neduoda. Todėl kas metai tam ti
kru Jaikotarpiu Tgliškas dienraštis turi 
save^vajų, per kurį sukeli' tam tikrą 
sumg pinigų, kurių ištenka įsiems me
tams1.

Dabar angliško dienraščio redakcija 
šaukiasi į darbininkus, ragindama pa
platinti “D. W.” iki to, kad jis gautų iki 
100,&00 dieninių skaitytojų. Mes turime 
prisidėti prie to darbo!

“■ “Novij Mir” Dienraštis
Kasai draugai pradėjo leisti savo sa

vaitraštį “Novij Mir” dienraščiu. Ma
tėme jau kelis šito dienraščio numerius 
ir jie daro gero įspūdžio.

“Novij Mir” kaipo laikraštis turi pui
kias, tradicijas. Jis, pasaulinio karo me
tu, ftuvo redaguojamas Bucharino, kuris 
šiuo tarpu redaguoja “Izviestijas” Mask
voj ir kt. žymių revoliucionierių. Tūlą 
laiki^ “Novij Mir” buvo dienraščiu, bet 
ilgainiui ekonominiai sunkumai privertė 
vėl ’darytis savaitraščiu.

Mes sveikiname rusus draugus, pradė
jusius leisti “Novij Mir” dienraščiu ir 
linkine jiems ištvermės jį išlaikyti! Šiuo 
tarį>u, stiprėjant Sovietų Sąjungai ir ra- 
dikalėjant darbininkų masėms, komunis
tiniam rusų kalba dienraščiui Ameriko
je Atsiranda kur kas didesnės progos 
plafihtis.

Yra nemažai ir lietuvių < 
skaitančių rusų kalba, it 
rūsį darbininkišką spauc 
ria$ie įsigyti “Novij M 
rašAs: 58 E. 13th St., New 
Dienraščio kaina metams $6, 
$3.50. Pavienio numerio—3u.

darbininkų, 
i učių, sekti 
tiems pata- 
kurio ant- 
York City, 
pusei metų

Socialistų Vado Našlės Balsas
PJpno Jungtinių Valstijų kongrese so

cialisto atstovo, Bergerio, našlė,- Meta 
Bergerienė, kaip žinia, nesenai lankėsi 
Sovjetų Sąjungoj. Ji buvo delegacijoj, 
kurįą. sudarė dešimt vyrų ir dvi moterys. 
Varpodami Sovietų Sąjungon, delegaci
jos įaiai, pasak socialistės Bergerienės,

-buvome nusistatę nesiduoti save apgauti.
Mes tą pasitikimą tėmysime su didele aty- 
da. Mes visi buvome perspėti, kad matysi- 

tik tą, kas mums bus leista. Na, mes

jiems parodysime. Tokia mintis buvo paža
bojus mūsų protą, kada mes artinomės prie 
Rusijos rubežiaus.
Na, tai jie ir darbavosi. Girdi:

X

Mes visi prisirengėm su klausiniais, skir
tingom temom... mainierio, tekstilės darbi
ninko, daktaro, knygyno darbininko, mo
kytojo, negro ir socialisto.. . Haikurie su L 
W. W. patyrimų likučiais ir kai kurie ne
tikėtinai naiviški ir daugelis su amerikoniš
kais buržuaziniais prietarais. Visus klau
simus sudėjome į apie tuziną puslapių. 
“Kiek mainieriai moka už kurą? Ar gali 
kietųjų kasyklų mainieris, kuris yra bosu 
(foreman) Amerikoje, tapti bosu "Rusijoj ? 
Kokie Komunistų Partijos ryšiai su mainie- 
riais? Ar mainierio dukterys priverstos 
prie prostitucijos taip, kaip Jungtinėse Val
stijose? Kiek laiko praleidžia vaikučiai su 
savo tėvais? Ar tėvų prisirišimas prie vai
kų toks pat kaip ir kitose šalyse? Kaip iš
pildomi gydytojų receptai? Ar Sovietų Są
junga užrašo arba parduoda bile kokią ap- 
draudą?

Kalininas, sako rašytoja, kuris kalbė
josi su delegacijos nariais, biskelį paba
rė pastaruosius del jų tūlų klausinių na- 
iviškumo. Delegacijos nariai apsiriko, 
manydami, kad jiems bus rodyta tiktai 
tas, ko nori Sovietų vyriausybė, o ne 
jie. Delegacija galėjo matyti viską, ko 
tik ji norėjo matyti; ji turėjo teisę vykti, 
kur tik ji troško. Ko sovietų žmonės ne
galėjo jiems parodyti, tai delegacijai 

papasakojo... apie pakėlimą algų (37 nuo
šimčius per pirmąjį penkių metų planą) ir 
kainų nupuolimą (35 nuošimčius) į tą patį 
laiką. Taip, kad darbininkų gyvenimas nuo
lat darosi lengvesnis. Jie mums nurodė, kad 
algų skalė kils 55 nuošimčiais iki 1937 me
tų ir kainos puls panašiai. Jie pasakė, kad 
bemoksliškumas baįgiama naikinti ir nuro
dė, kaip 1917 > metais tik 33 nuošimčiai Ru
sijos žmonių galėjo rašyti ir skaityti, kuo
met dabar jau 90 nuošimčių (mieste 95 nuo
šimčiai). Jie skaitlinėmis įrodė kaip kūdi
kių ir dirbtuvių darbininkų mirtingumas 
nuolat mažėja. Jie tikrino, kad Rusija yra 
vienintelė šalis pasauly, kurioj industrinio 
veikimo tikslas yra padidinti išradimus ir 
mechanizaciją taip, kad darbininkai galėtų 
dirbti trumpesnes valandas ir turėtų dau
giau produktų. Jie pasakė, kad tobuliausi 
saugumo įtaisymai jau įvesti visose dirbtu- I 
vėse delei darbininkų apsaugos ir, kaipo pa
sekmė, industrinių nelaimių mažai teatsi
tinka. • 1 ....

Kada jie užbaigė (rodos, tas žodis netin
ka, nes j’n neužbaigė), mums pasakė, kad 
mes nes p’ ęstume juos peraštriai (nes toli 
gražu neviskas užbaigta), neigi būti per
daug entuziastiškiem, nes tas tik kenktų jų 
tikslui.
Na, ir ką socialiste Bergerienė su ki

tais socialistais ar nepartiniais (delegaci
joj turbūt buvo tik pora komunistų) sa
vo sankeleiviais patyrė? Ji pati atsako:

Iki mes nematėme Rusijos, nekurie iš mū
sų tikėjome, kad niekas gero negali išeiti iš 
diktatorystės, kad nėra nieko verto tiek, 
kiek Rusija užmokėjo, kad jokia draugija 
negali būti pateisinta už tokį terorą ir des
potizmą. Dabar, kada mes pamatėme Ru
siją, mes žinome, kad yra keleriopų diktato- 
rysčių. Mes matėme šalį, -kur visi atsieki- 
mai verti didelių aplodismentų. Bet dar 
daugiau. Kur dvasiniai ir kultūriniai at- 
siekimai delei visų žmonių sukėlė pas mus 
daugiau negu sujudinantį pagarbą.

Ir virš viso to, mes matėme diktatūrą 
mokinant naują gentkartę imti dalyvumą 
demokratijoje, kad panaikinti tą diktatūrą. 
Rusijos mokslas šiandien yra nusistatęs pri
rengti kiekvieną pilietį Rusijos, ne tiktai 
tekniško gabumo, bet sąmoningo išdidumo 
ir galios, su įsitikinimu, kad ta diktatūra 
yra tik laikina ir laukia tik jų pačių nuga
lėjimo. ..

Kada apkeliavome 4,500 mylių, mes pa
reiškėme, kad mes buvome “nustebinti tos 
konstruktyvės energijos.” Mes rašėme apie 
“stebėtiną priežiūrą ir mokslą, kurį jūs duo
date vaikam.” “Kokios aukštos kilmės mo
teris mes matėme... tą padrąsinimą tauti
nių mažumu žmones prie kultūros... pla
čiai apimančią socialę apdraudą... džiau
giamės, kad Sovietų.vadai nesibijojo užimti 
tokius didelius darbus.” Mes išreiškėm sa
vo “nuoširdžią paguodonę tai didelei drąsai 
tų, kurie kovojo revoliucijoj, delei tolimo 
permatymo vadų, kurie galėjo planuoti tarp 
tokio sumišimo, ir didvyriškai pasiaukavu- 
siem darbininkam.”

Trumpai pasakius, mes sugrįžome iš Ru
sijos/ taip entuziastiški, kaip mūsų ciniški 
draugai pranašavo, nors palys to nesitikėjo
me.
Pakartojame, šitaip rašo moteriškė, 

kuri ilgus metus dirba socialistiniam ju
dėjime; vadovaujanti figūra, komunistų 
neužagituota, bet pati pamačiusi socia
listinį gyvenimą, kurį steigia Sovietų Są

jungos darbo žmonės!

Reikalaukim Atsteigimo Civilinių Laisvių 
Lietuvoj; Sukime Lietuvos 

Nepriklausomybę!
Broliai ir Sesės, Lietuviai 

Amerikiečiai!

Lietuva šiandien pergyvena 
netik ekonmonį, bet ir politinį 
krizį. Fašistinės diktatūros pri-1 
spaustai Lietuvos liaudžiaiI 
gręsia pavojus iš nazių Vokie
tijos ir fašistinės Lenkijos gro
bikų.

Dabartinė Lietuvos vyriau
sybė, vietoj būrus visas kraš
to jėgas atmušimui išlaukinių 
priešų, d ai’ aršiau puola savo 
pačių darbininkus ir ir valstie
čius ir taip silpnina jau ir be 
to nualintą kraštą.

Visi pripažysta, kad Lietu
vos nepriklausomybės pavojus 
tegalima prašalinti vien tik 
atsteigus pačioje Lietuvoj ci- 
viles liaudies teises. Tuom 
tarpu, akyvaizdoj viešų Hitle
rio pareiškimų, jog jis pasi
rengęs bile valandą pulti Lie
tuvą ir kitas Pabaltės valsty
bes, Smetonos įgaliotinis Chi-

1
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cagoje, p. Antanas Kalvaitis, L kartu
J « ™ vx n ii /M n n Ir nl i o ’ *

smūgį ir tuom pačiu kartu už
tikrinti Lietuvai saugumą nuo 
Vokietijos ir Lenkijos.

Kiekvienoj lietuvių koloni- 
Įjoj Amerikoje, mažoj ir di
delėj, kuogčeičiausiai privalo 
būti šaukiami masiniai mitin
gai visų politinių sriovių kar
tu. Niekas negali atsisakyt pa
gelbėti savo broliam, Lietuvos 
darbininkam ir valstiečiam, 
kada jie išstoja į kovą tfž bū
tiniausias pilietines teises.

Masiniuose mitinguose 
aiškinti amerikiečiam lietu
viam dabartinę būklę Lietu
voj. Reikalauti Lietuvos vy
riausybės, kad nuoširdžiai sto
tų šalies nepriklausomybės 
sargyboj. O tas įvykinti gali
ma tik atsteigus civiles laisves 
pačioj Lietuvoj ir sustiprinus 
draugiškus ryšius su geriausia 
Lietuvos kaiminka, Sovietų 
Sąjunga, kuri tik viena iš di
džiųjų valstybių pilnai pripa
žysta Lietuvai nepriklausomy-

l su Vilniaus kraštu.
• Masiniuose ir organizacijų 
susirinkimuose priimti rezoliu
cijas, reikalaujančias Lietuvos 
valdžios, kad:

1) Kuogreičiausiai sušauktų 
Seimą, rinktą slaptu, visuotinu 
,ir proporcionaliu balsavimu.

2) Suteiktų visuotiną am-1

per radio ir spaudą skelbia, ’ 
jog Lietuvai iš Vokietijos “ne- 
gręžia jokis pavojus”. Tas da
roma nebe Smetonos žinios. 
Tas daroma tikslu, kadt nuslo
pinti Lietuvos liaudies reikala
vimą sušaukti Seimą ir at- 
steigti žmonių rinktą valdžią.

Kad Lietuvai gręsia rimtas^
pavojus, pripažysta netik dar-'nestiją visiem priešfašistam 
bininkai, bet daugelis buvusių' politiniam kaliniam.
augštų valdininkų, liaudiniu-Į 3. Atsteigtų laisvę spaudos,

Kalbėjo Drg. J. Mažeika
Jam prakalbas surengė A Į 

LDLD 50 kuopa 31 dieną spa
lio. Prakalbos pavyko gerai, 
publikos atsilankė gana daug. 
Drg. Mažeika labai gražiai 
nupasakojo, ką matė ir paty
rė būdamas lietuvių kongrese 
Kaune. Matyt, tas draugas la
bai gerai darbavos ir gana 
daug mum pasakė.

Sumanyta parinkti aukų 
Lietuvos politkaliniams. Auka
vo sekamai: po $1: B. čer- 
nauskas, B. Duoba, ,Geo. Mi
kita, J. Totoris, M. Duseika, 
J. Druseikis; L. Bekešienė 60

•v j centų; po 50 c.: A. Ivonaitie- 
i nė, P. Barsdaitienė, J. Shuo- 
pis, P. Malinauskas, V. Ba- 
chulis, Barauskienė; po 25 
centus: P. Bugailiškis, J. Sha- 
tas, J. Vaivudas, Rinkevičius, 
M. Budris, Kaminskas, J. Vai
tas, J. Mockevičius,. J. Yvo- 
naitis.' Dar smulkių surinkta, 
tai pasidaro $16.91.
’ Pinigus atidavėm drg. J. 
Mažeikai. Jis priduos ten, 
kam yra skirti. Tariame ačiū 
visiem aukavusiem.

Gerai, draugai ir draugės,! 
kad suprantate reikalą šelpti | rė draugas, 
mūsų draugus kovotojus.

Gyvenamas Jkyrėjo
“Ėt, drauguti, gyvenimas 

jau taip įkyrėjo, jog nors gal
vą į tvorą kišk, lai varnos už
pakalį lesa. Norėčiau aš amži
nai užmigti ir niekad daugiau 
per amžius nepabusti...”

Draugas, norėdamas pakeis
ti kalbos temą, klausia:

“O ką čia turi po pažas
čių?”

‘‘Ogi, nusipirkau sau naują 
budininką laikroduką, kad ry
tais nepamigčiau.”

Bėga Testamento Rašyti
‘‘Sudiev, zuikeli, rašyk tu 

savo testamentą”, . tarė me
džiotojas į draugą pirm, negu 
šovė zuikį. Bet nebuvo cie- 
liaunas. Po šūviui, zuikis sau 
bėga.

‘‘Aha, jis tave išgirdo ir da
bar neša kudašių stačiai pas 
notarą testamento rašyti”, ta-

Najau, šiomis dienomis čia 
atsilankė su sklokos reikalais 
Senas Vincas. Manė, kad čia 
jam seksis gerai užrašyti savo 
laikraštį, bet apsiriko. Ir 
vo paėmęs svetainę, manė 
prakalbas pasirengti. Bet 
da pamatė, kad pasekėjų 
ra, tai mūsų tas Senas Vincas

Surinko J. šilingas.
Tarp Kalakutų (Kauniškių)

Kartą kaimietis, atvažia
vęs miestelin ir pririšęs sa
vo bėrąją pas karčiamą, už
ėjo išsigerti. Kai išėjo va
žiuoti, kumelės jau nerado, 
tai sugrįžęs ir skundžiasi: 

“Tik kelios minutos bėr, 
kai palikau savo bėrą, dabar 

j išeinu—jau nebėra.”
Vaitkaitis. Įz Trakiškis.

bu- 
sau 
ka- 
nė-

kų, socialdemokratų, krikščio-( žodžio ir susirinkimų; laisvę pabėgo neatlaikęs savo misi- , _ I • ■ ♦••I ,nių demokratų ir kitų. j piliečiam organizuotis į politi-
Šiomi dienom Lietuvoj iš- nes, ekonomines ir kultūrines 

leistas ir plačiai paskleistas at- organizacijas, 
sišaukimas, po kuriuom viešai 
pasirašo sekami:

Buvę Lietuvos prezidentai: atstovus skelbdama, jog Lietu- 
A. Stulginskas ir Dr. Grinius

Buvę Lietuvos ministerial šia pavojus ir prieš tai nerei- 
pirfnininkai: M. Šleževičius, į kia kovoti. <
P. Dovydaitis, E. Galvanaus 
kas, A. Tumėnas ir Dr. L. Bis- ’ kolonijos bus pasiųsta šie rei- 
tras.

Tame atsišaukime tarpe ki
to ko sakoma:

”... Šiandien 
būkle, kad vięos 
tautos jėgos turi 
tos, nes tik šiuo būdu galima 
būtų išvesti valstybę iš dabar
tinių ekonominių, finansinių 
ir politinių sunkumų. . .

“Šiandien valstybei yra rei
kalinga vyriausybė iš asme
nų, kuriais galėtų visai pasi
tikėti plačioji visuomenė. Ne
statant mūsų valstybės j dar 
didesnį pavojų, šiandien ne
belaikąs gelbėtis administra
ciniais paliatyvais. . .”

Toliau tame atsišaukime sa
koma, kad tik tokia vyriausy
bė gali pašalinti pavojų visiš
ko netekimo nepriklausomy
bės, kuria pasitikėtų didžiuma 
krašto gyventojų; kad būtų 
atsteigta laisvė žodžio, spau
dos ir susirinkimų. Pagalios at
sišaukimo autoriai užbaigia se
kamai :

“Todėl mūsų giliu įsitiki
nimu, neatidėliojant turėtų 
būti sudaryta tautos pasitikė
jimą turintį vyriausybę, kuri 
tuojau sušauktų tautos atsto
vybę (Seimą), išrinktą iš Lie
tuvos piliečių laisvai pastaty
tų kandidatų Lietuvos konsti
tucijos nustatyta tvarka.”

Šito atsišaukimo Smetonos 
valdžia neleido spausdinti 
Lietuvos laikraščiuose, bet jis 
visgi plačiai paskleistas. Jo 
autoriai atvirai padėjo pp 
juom savo parašus, matomai, 
pasitikėdami paramos plačiose 
masėse Lietuvos liaudies. Pa
drąsinta Amerikos darbininkų 
delegacijos atsibuvusiam KAu- 
no kongrese, Lietuvos liaudis 
kelia savo balsą prieš dvari
ninkų ir fabrikantų valdžią, 
prieš fašizmo diktatūrą. Da

bar geriausias laikas suduoti 
Lietuvos fašizmui.” mirtiną

4) Kad liautųsi klaidinusi 
Amerikos lietuvius per savo

vos nepriklausomybei negrę-

Tegul iš kiekvienos lietuvių

yra tokia 
sąmoningos 
būti subur-

jų.

DR. J. J. KĄŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

atsi- 
Lie- 
ap- 

civi-

kalavimai Lietuvos valdžiai 
Kaune ir atstovybėm Wash
ingtone, New Yorke ir Chica
go j.

Šį darbą neatidėliotinai pri
valo atlikti Bendro Fronto ko
mitetai, kur tokie jau gyvuoja. 
Kur dar nėra Bendro Fronto 
komitetų, reikia neatidėlioti
nai šaukti kuoplačiausias kon
ferencijas, įtraukiant į jas vi
sas srioves: komunistus, socia
listus, katalikus, ir laisvama
nius. Akyvaizdoj šių visų fak
tų, nerasi nė vieno sąžiningo 
lietuvio Amerikoj, kuris 
sakytų veikti bendrai už 
tuvos nepriklausomybės 
saugojimą, už atsteigimą
lių laisvių Lietuvos liaudžiai.

Tad subruskime, draugai. 
Laikas labai brangus. Už die- 
nos-kitos galime išgirsti, kad 
Hitleris jau puola ant Klaipė
dos ir per ją veržiasi toliau į 
rytus. Tada jau gali būti per- 
vėlu, dėlto veikime dabar!

Virš viso ko, reikalaukime, 
kad Lietuvoj būtų atsteigta pi
lietinės žmonių teisės, kad 
liaudis galėtų išsirinkti tokią 
vyriausybę, kuriai galės pasi
tikėti ir kurią didžiuma gy
ventojų kritiškoj valandoj 
rems.

Priėmus tokius reikalavimus 
masiniuose ar draugijų susi
rinkimuose, negana juos pa
siųsti Lietuvos valdžiai ir jos 
atstovybei Amerikoj. Kad pri
duoti daugiau moralės para
mos mūsų broliam Lietuvoj, 
reikalinga ir jiem pranešti, 
jog ir mes čionais ką nors vei
kiame. Tad visi tokie reikala
vimai ir tarimai privalo būti 
pasiųsti Lietuvos liberališkai 
spaudai ir pavieniem žmonėm.

Lietuvos darbininkai ir vals
tiečiai tikisi iš mūsų pagelbos. 
Tad nesuvilkime jų. Veikime 
ūmai kolei dar nevėlu!

L. Jonikas, 
Nacionalio Lietuvių Vei
kimo Komiteto Sekr. ,

Malonėkite ir man duoti 
patarimą per mūsų “Laisvę.” 
Esu moteris 38 metų amžiaus, 
vedusi, turiu vieną vaiką. Sve
riu 170 svarų. Prieš dvejetą 
metų turėjau ant tulžies ope
raciją : išėmė tulžį. Labai rei
kia daboti valgymo. Kaip tik
tai pavalgau, tai atsiraugėju, 
kaip su uksusu. Visuomet 
raugėju rūkščiai. Tai malonė
kite man patarti, kas reikia 
daryti. Aš ir dabar rūkščių ir 
karčių niekados nevalgau. Ir 
kiaulės mėsos mažai tevarto- 
ju, daugiausia paukštieną, ba 
gyvenm ant ūkio. Visuomet tu
riu gerti kokį pauderį nuo 
daktaro, kad vidurius valytų. 
Kaip tiktai sustoju gerus, tai 
ir rūkštis vargina, ir viduriai 
nesivalo.

Atsakymas

Jums, Drauge, išėmė tulžia- 
pūslę, ir dėlto viduriai men
kiau mala. Mat, tulžis dabar 
nebeturi sau priprastų takų į 
žarną’

Jums viduriai perdaug pri- 
rūgsta, raugulys kankina, kar
tėlis ėda, ir Jūs dėlto daboja- 
t'e valgio, bile ko nevalgote, 
žinoma, truputį apsiriboti su 
valgiais įgalima, bet neper- i 
daug. Labai daugelis daugiau' 
žalos sau pasidaro, veng
dami tūlų labai reikalingų 
valgių, būk tai jie esą “per
sunkus” viduriams. Jūs va, sa
kote, nevalgote rūkščių ir kar
čių. Be reikalo. Rūkštūs ir kar
tūs vaisiai ir daržovės Jums 
reikia valgyti, tik su tam tik
ra taktika. Citrinos stačiai, be 
vandenio, be ko, nevalgysi: į 
persmarku būtų, kaip ir i 
uksusas ar actas. Tai taip ir 
bile kokį rūkštų daiktą—val
gyti Jūs galite, bet geriau su 

į kuo sumaišius. Sakysim, pomi

bei uogų valgy-

ir su vandeniu 
vaisių sunką.

kepe- 
kruo-

vidu- 
nieko

dorus ir jų sunką galite mai
šyti su pienu : rūštis pieną su
traukia ir jau nustoja savo 
smarkumo, ir toks mišinys len
gva viduriams. Su pienu gali
te maišyti ir citraus sunką 
(grapefruit), ananasų sunką 
(pineapple), citrinų ir kitokių 
rūkščių vaisių 
mą.

Arba galite 
atmiežti tūlų
Sakysim, limonado pavidale: 
citrinos sunką į vandenį ir da 
užsaldykite ruduoju cukrum.

Ir šiaip kokių vaisių bei dar
žovių reikia . Jums vartoti. 
Kramtykite gerai, sunką nu
rykite, o rupieną palikite.

Vartokite daug pieno ir pie
no produktų, kiaušinių, žuvų, 
šviežios mėsos. Nebūtinai pau
kštienos. Kartais gerai 
nų. Rupesnės duonos, 
pų.

Jums duoda miltelių 
riams valyti. Nepatariu 
imti vidurių valymui.

Taip darykite. Valgykite 
dažniau, bet po truputį: kad 
ir kas pora valandų, kad skil
vy vis būtų kiek maisto. Ir 
po kiekvieno valgio imkite po 
truputį kreidos miltelių —pre
pared chalk, 1 1b., kiek ant 

Į peilio galo užkabini, po dale- 
' lę šaukštelio.

Bent tris kartus kas diena 
imkite džiovintų mielių: Brew
ers yeast tablets, po 10 table
čių, tai po 30 kas diena, žu
vų aliejaus po šaukštą kas die
na. lodo tinktūros po lašą kas 
pora dienų.

Išpradžių, kol viduriai tebė
ra nepaslankūs, imkite dar ir 

! sėmenų : Flax seed. Trejetą
tas 1 šaukštų į stiklą šilto vahdens 

—ir išgerkite. Galima ir pa
kartoti. Tai pravalo vidurius 
be erzinimo. Paskiau apseisite 
ir be sėmenų. <

i
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Vokietijos ir fašistinės Lenki

A.LD1.D. REIKALAI

kad
didesnis

kovos eigoj prieš fabendros

Painters and Carpenters

Brooklyn, N. Y

DETROIT, MICH8701 JOS CAMPAU AVĖ,

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

Kas ir Kaip Dabar Gali Nuversti Lietuvos 
Fašistų V aidžių ir Sudaryti Liaudies Valdžių? Boikotas ir Angly 

Laivynas

ir drauges, 
sektantinius 

dirb-

Kadangi kasdien galima lauk
ti Hitlerio užpuolimo ant Lie
tuvos, tai reikia skubintis su 
bendro fronto ir liaudies fron-

(7) Įvest visuotiną darbinin
kų ir tarnautojų draudimą sam
dytojų ir valstybės lėšomis;

(8) Įvest moratoriumą sko
boms (būtent, atidėt skolų grą
žinimą bankams) ir visus dar
bo žmones paliuosuot nuo sko
lų visokiems sukčiams. Duot 
paskolas be mokesčių arba prie
lankiomis sąlygomis valstie
čiams ir smulkiems miesto sa
vininkams ;

mums rūpi 
su visais socialdemokratais ir jų 
šalininkais ir su visa LSDP. Į 
bendrą darbininkų frontą mums 
rūpi jtraukti taipogi darbinin
kus ir iš fašistinių ir buržua
zinių įkurtų organizacijų, k. a. 
iš profsąjungų, atstovilkos sky
rių, darbo federacijos ir pana
šių. Kuo platesnės darbininkų 
masės įsitrauks į kovą prieš 
naudotojus, fašizmą ir karą, 
tuo daugiau pasisekimų turės. 
Kaip lygiai mums rūpi įtraukti 
į liaudies frontą ne tik revoliu
ciniai nusistačiusius liaudinin
kus, bet taipogi kuo plačiausias 
liaudininkų mases, ištisas liau
dininkų organizacijas, o jei pa
siseks, tai ir visą liaudininkų 

Mums rūpi įtraukti į 
antifašistinį liaudies frontą tai
pogi 'ir kitas organizacijas, 
kaip ana laisvamanių, gaisri
ninkų draugijas, koperaty- 
vus, visokius valstiečių rate
lius, butų nuomotojų sąjungas, 
amatininkus, mokytojų sąjun-

Italijos fašistai įrengė ka
ro orlaiviams lauką prie Ak- 
sumo, iš kur puls ethiopus. 
Bet jau ethiopai išmoko 
kovot prieš orlaivius. Tre
čiadienį jie numušė du ita
lą bomberius. Vienas bom-, šuoti iki pabaigos

(9) Užtikrint visoms Lietu- j partiją 
vos tautoms lygybę;

(10) Atstatyt autonomiją 
Klaipėdos kraštui;

(11) Pagalios, vyriausybė tu
ri padėt liaudžiai organizuotis ir 
ginkluotis Lietuvos nepriklauso
mybės gynimui nuo hitlerinės

susivienyti su 
LKP, kad įkūrt naują jungtinę 
partiją. Tai nebūtų naudinga 
Lietuvos darbininkų judėjimui, i dotojų 
nes partija, įkurta iš žmonių, 
tarp kurių nėra vienybės, negal 
ilgai gyvuot arba ji bus neveik
li. Ji subyrėtų, suskiltų. Vie
nok, tai nereiškia, kad komu
nistų partija išsižada politinės 
darbįn. klasės vienybės. Prie
šingai, K.P. rūpi, kad Lie
tuvoj būtų tik viena ir vieninga šis laiškas, o taipogi laiškas: 

“LSDP CK—ui ir visiems LS 
DP nariams” (iš 16. VIII, 35), 
tur būt apsvarstytas visose par- Į 
tijos kuopelėse, visuose partijos | 
komitetuose, o taipogi darbinin-j. 
kų ir valstiečių susirinkimuose, | 
pasitarimuos ir mitinguos.

LKP CK. I 
Rugpjūčio 16 d. 1935 m.

beris nukrito ir visi keturi, rime sunaikinti mūsų priė
jo kareiviai užsimušė. Ant- Į šus.” Vienas dalykas, ką 

fašistai nori, o kitas bus, 
ką jie galės padaryti.

Iš Addis Ababa praneša, 
kad vienas ethiopų oficie- 
rius, būdamas geroje vieto
je, iš kulkasvaidžio užmušė 
400 italų. Jeigu tai tiesa, 
tai fašistams užduotas smū
gis. Bet aišku, kad gerai 
valdantis kulkasvaidį kovo-

gų skyrius, ir t. t. Mums rūpi šizmą LSDP eilėse kiltų suma 
su visomis tomis organizacijo
mis ir aplamai su darbo žmo
nių atstovais * kurt bendro 
fronto komitetus ir liaudies 
fronto komitetus, ruošti viso
kius išstojimus: mitingus, de
monstracijas, eisenas, .streikus. 
Visų gi mūsų partijos organi
zacijų pareiga gyveniman vyk
dyt visus nurodymus, duotus 
bendro fronto ir liaudies fron
to sudarymui, o taipogi pačioms 
rasti naujus kelius, kad tas vi
sas darbas geriau eitų.

Lietuvos socialdemokratai į 
mūsų siūlymus sudaryt bendrą 
frontą seniau arba neigiamai 
atsinešdavo arba ragindavo ko
munistus stot į LSDP eiles, sa
kydami, kad tada ir bus ben
dras frontas. Pirma, jei visi 
Lietuvos komunistai ir .stotų į 
LSDP eiles, tai visgi dar toli 
gražu būtų iki bendro darbinin
kų fronto, nes nemaža darbinin
kų eina paskui klerikalus ir 
dargi paskui fašistus. Antra, 
LSDP išmestų iš savo eilių vi
sus tikrus komunistus, jei jie 
ir toliau šauktų kovot del pro
letariato diktatūros. Trečia, 
LSDP ir nepriimtų komunistų 
į savo eiles. Nes nemaža tu
rėjom pavyzdžių, kada kaires
ni darbininkai, net ne komu-

Taigi, draugai 
mušdami visokius 
nusistatymus savo eilėse 
kim su visu įtempimu šiame lai
ke užbrėžtų uždavinių kryptyj. 
Kiekvieno partijos nario parei
ga, visur, kur tik yra proga, 
aiškinti mūsų nusistatymus ir 
visu savo darbu vykdyt juos 
gyveniman. Kartu mes manom, 
kad ir plačios socialdemokratų 
ir liaudininkų masės, o taipgi 
aplamai darbo žmonių masės, 
nuo kurių mes neslepiam savo 
tikslų, pilnai pritars mūsų nusi
statymams ir padės mums su
daryti ir bendrą darbininkų 
frontą ir platų antifašistinį 
liaudies frontą.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga
rantuojanti. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTK.OOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass.

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

hitlerinė Vokietija arba fašįsti- ■ į 
nė Lenkija, tai su visu rimtu' 
mu stotų klausimas apie bem 
dro darbininkų fronto arba an 
tifaŠistinio Liaudies Fronto vy- 
riausybės sudarymą, kad į liau
dies rankas paimti Lietuvos, ne
priklausomybės gynimo klausi
ma.

mi darbo žmonių organizacijas tojas ir būdamas geroje svarbu, kad konferencija įvyk 
ir naikindami jų spaudą tuom vietoje gali daug Žalos pa 
pat kliudo Lietuvos liaudžiai daryti, 
organizuotis, kad sėkmingiau 
eitų Lietuvos nepriklausomybės 
gynimas. O jei hitlerinė Vo
kietija arba fašistinė Lenkija 
užkluptų Lietuvą, tai Lietuvos 
fašistų valdžia ne tik nesuge
bėtų gint Lietuvos nepriklau
somybės, bet ji tučtuojau j ieš
kotų kelių susitart su naujais 
okupantais Lietuvos liaudies są
skaitom Jei Lietuvą užkluptų

kovoj prieš fašizmą reikia tai- 
revoliucines priemones. 

Tuos socialdemokratus ir liau
dininkus, kurie krypsta į re
voliucinės kovos pusę, mes ir 
vadinam revoliuciniais socialde
mokratais ir revoliuciniais liau
dininkais.
Vienok, bendras frontas mums 

žemesnius tarnautojus, kaimo ir • rūpį ne vien su revoliuciniais 
miesto vargšus nuo visokių mo- socialdemokratais, 
kesčių, sumažint mokesčius vi
siems kitiems darbo žmonėms, 
tame skaičiuj ir vidutiniokams 
valstiečiams, a m a t i n inkams, 
smulkiems krautuvininkams ir 
perkelt mokesčius ant turtingų-

Orlaiviai ir Kulkas 
vaidžiai

I Tokia bendro darbininkų ar
ba antifašistinio liaudies fron
to vyriausybė nebus panaši į 
1926 m. socialdemokratų ir 
liaudininkų vyriausybę. .

Nors 1926 m. klerikalų vy
riausybė puolė del pakilusio 
darbininkų judėjimo, bet 1926 
m. socialdemokratų ir liaudinin
kų vyriausybė susidarė iš par
tijų, kurios nedalyvavo revoliu
cinėj kovoj prieš klerikalų vy
riausybę. Priešingai liaudininkų 
ir socialdemokratų vyriausybė 
susidarė su tautininkų ir tauti
nių mažumų buržuazijos pagel- 
ba, o kartu ir s. d. ir liaudinin
kų partijų vadams rūpėjo su- 
turėt darbininkų judėjimą, kad 
tuo būdu išgelbėt Lietuvą nuo 
proletarinės revoliucijos. 1926 
metais liaudininkų ir s. d. vy
riausybė kliudė vystytis darbi
ninkų judėjimui, persekiojo 
streikus ir ^darbininkų profsą
jungas, tupdė į kalėjimus komu
nistus. Tuo pat ta vyriausybė 
silpnino fašistų priešų eiles. Iš 
kitos pusės, ta pati vyriausybė 
suteikė plačią laisvę fašistams 
organizuotis ir ruoštis prie fa-, 
šistinio perversmo. Tuo visu sa
vo veikimu 1926 m. liaudinin
kų ir socialdemokratų vyriausy
bė faktinai palengvino fašis
tams pasiruošt prie perversmo.; formistines sąjungas, ir metami 
Todėl Komunistų Partija tos' įg jų. Komunistai ir šiandien 
vyriausybės nerėmė ir kovojo1 nesiūlo LSDP 
prieš ją. Bet toj kovoj komu
nistai 1926 m. nėjo prie tos 
valdžios nuvertimo. Priešingai 
komunistai kovojo ir šaukė ki
tus kovot prieš fašizmą, kad* ne
leist fašistams padaryt pervers
mą. Tą viską atsimindami, mes 
negalim kovot del atstatymo to
kios vyriausybės, kokia buvo 
1926 m. Vienok, jei liaudies ko
vos eigoj prieš fašizmą vėl su
sidarytų vyriausybė iš socialde
mokratų ir liaudininkų ir ta 
vyriausybė kovotų prieš fašis-• revoliucinė darbininkų klasės 
tinės diktatūros atstatymą, mes 
remsim tą jų kovą ir kartu 
mums rūpės toliau kovot del 
demokratinių laisvių ir del dar
bo žmonių gerovės. Komunistai 
kartu eis išvien su tais revoliu
ciniais socialdemokratais ir 
liaudininkais, kuriems rūpės tą 
socialdemokratų ir liaudininkų 

konfiskuot visą turtą visų ak- Į vyriausybę pakeist antifašisti- 
tingų fašizmo veikėjų, kaip Lie- ne liaudies fronto vyriausybe.
tuvos liaudies priešų, o ypatin-i Socialdemokratų ir liaudi- 
gai tų fašistų, kurie vagysčių ir ninku eilėse eina kairėjimas, 
kyšių keliu pralobo, ir atiduot: eina kartu augimas nusistaty
tą visą turtą bedarbių, o taipo- mo, kad tik aštrios kovos keliu 
gi miesto ir kaimo vargšų su- galima pašalint fašistinę dikta- 
šelpimui; kontrolė bankų ir pa- turą. Auga nusistatymas, kad 
naikinimas sindikatų

(5) Suteikt plačias demokra-' kint 
tines laisves organizacijoms, 
spaudai, susirinkimams, sąžinei 
ir taip iuhau,ir vieton fašistin ių 
sa\ivaldybių duot galimybę iš
rinkt demokratiniais pamatais 
naujas savivaldybes;

(6) Paliuosuot darbininkus,

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

šita arbata yra moksliškai sutaisyta iš 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 

Ą '^šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 
visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 

būdų sutvarkyti pairusius vidurius.
New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite z šiaip:

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

partija. Bet kad ji įsikurtų, pir 
ma reikia sudaryt bendrą fron

tų nepaprastai skaitlinga. Vi
sose kuopose draugai, visi na
riai, privalo susidomėti. Iš vi
sų kuopų turi dalyvauti dele
gacija, nepaisant, draugai, a».r 
laikėt mitingą ar ne. bet tuoj 
susieikite ir prisiųskite dele
gatus.

Mes kviečiame draugus da
lyvauti’ ir iš tu visų kolonijų, 
kur nesiranda Literatūros kuo
pų. Mes kviečiam iš šių kolo
nijų: Ansonia: J. Navickas, J. 
Valaitis ir kitus; Meriden: ££ 
Cheponiai ir kitus; Windsor: 
Lucks, S. Kelchin ir kitus*” 
Bristol: J. žvingilas, J.' Cos- 
mash ir kitus; Woodbury: W. 
Visockis ir kitus; draugus iŠk 
Wallingford ir tt.

Paskiaus iš ten, kur kuopos,. 
gyvuoja: Hartford, New BrLj 
tain, So. Manchester, Southj 
bury, Torrington, Union City,,. 
Naugatuck, New Haveųį 
Stamford, Bridgeport, Wate^-j,; 
bury, privalo atvykti skaitlių- ; 
gos delegacijos. "

Konferencija įvyks lapkri
čio 17, 10:30 ryte, 53 Churchy 
St., New Britain, Conn.

20 metų sukaktuves minA-**' 
darni, sudarykim didelę masi
nę konferenciją. Lauksime vi-’ 
sų draugų pasimatyti.

pareiga .su visu įtempimu dirbt 
Kas kliudys ben

dro darbininkų fronto sudary- 
I mui ir antifašistinio liaudies 
' fronto sudarymui, tas tuom 
I pat padės fašistams vis labiau 
1 smaugt Lietuvos liaudį ir įvest 
I Lietuvą į karą, nešantį Lietu-

V1SOK1AS KNYGAS’ 
Lietuvių ir Anglų Kalba 

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ x

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

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

J. BARKUS, 
111-40—128th St., 

So. Ozone Park, N. Y.

bendroj kovoj įvyktų
susiartinimas. (Jei

ras kada nukrito, tai su
sprogo nuo tų pat bombų, 
kurias vežė prieš ethiopus ir 
italus sudraskė.

Italijos karaliaus giminai
tis, kunigaikštis Bergamo, 
baisiai įpyko del to nepasi
sekimo ir savo prakalboje 
pareiškė: “Mes turime mar- 

i. Mes tu-

(Pabaiga)
Galėtų prisidėti ir Lietuvos Val
stiečių Liaudininkų Sąjunga 
(Partija), žinoma, jei ji prisi
dėtų prie liaudies fronto. O jei 
liaudininkų partija neprisidėtų 
prie liaudies fronto, tai jos su
daryme galėtų dalyvauti kairy
sis liaudininkų sparnas, kur 
irgi jau yra simpatijų antifa
šistiniam liaudies frontui ir kur 
tos simpatijos turės augti. Jei 
plačios -laldemokratų ir liau
dininkų masės, darbininkai, in
teligentija ir kiti darbo žmo
nės, kurie eina paskui tas parti
jas, prisidėtų prie antifašistinio 
liaudies fronto ir tos plačios 
liaudies masės įsitrauktų į kovą 
prieš fašizmą, tai susidarytų 
tokia jėga, kuriai nesunku būtų 
nuverst fašizmą ir sudaryt an
tifašistinio liaudies fronto vy
riausybę. Mūsų, Komunistų Par
tijos, uždavinys greičiau įtraukt 
socialdemokratus ir liaudininkus 
į platų antifašistinį frontą, 
kad lengviau ir greičiau galima 
būtų nuverst fašistų valdžią.

Mūsų nuomone, tokia vyriau
sybė turėtų gyveniman vykdyt j 
tokius uždavinius:

(1) Tučtuojaus panaikint vi
sus įstatymus, išleistus prieš 
darbo žmones ir varžančius 
liaudies laisvę. Iš kalėjimų tu
rėtų būti paleisti visi politiniai 
kaliniai, kovojusieji už darbo 
žmonių reikalus ir prieš fašiz
mą ir tur būt panaikintas ka
ro stovis. Sušaukimas liaudies 
atstovybės, išrinktos demokrati
niais pamatais;

(2) Tučtuojaus nuginkluot 
visas fašistines organizacijas ir 
sufašizuotą policiją, paleist fa
šistinę žvalgybą ir apginkluot 
darbininkus ir valstiečius, kad 
iš jų sudaryt darbininkų ir vals
tiečių miliciją;
, (3) Pašalinti iš kariuomenės 
vadovybės ir iš valstybihio apa
rato visus karininkus fašistus 
ir valdininkus fašistus, išsky
rus tuos, kurie mūsų kovos ei
goj prieš fašizmą apleis fašistų 
eiles ir aktingai prisidės prie 
kovos del fašistų kovos nuverti
mo ir tuom taisys tą žalą, ku
rią lig šiol jie nešė liaudžiai;

(4) Konfiskuot stambiųjų 
dvarininkų žemes ir atiduot jas 
darbininkams ir valstiečiams;

3-čio Apskr. Ribose
New Britain, Conn. — Šį 

metą ALDLD 3-čio Apskričio 
konferencija įvyksta nepa
prastu laiku, tai 20 metų gy- 
vavirho sukaktuvių metu.

Kad atžymėti tai, labai

| nymas suvienyt abi partijas į 
vieną revoliucinę darbininkų 
klasės partiją, mūsų partija tam 
sumanymui pilnai pritars.)

Vienok mūsų partija iš ank
sto sako, kad toks susivieniji
mas bus galimas tik šiomis są
lygomis :

(1) pilna susidedančių orga
nizacijų nepriklausomybė nuo 
buržuazijos, būtent, s. d. orga
nizacijos, norinčios susidėt su 
komunistais, negal būt bloke su 
buržuazija;

(2) iki komunistų ir s. d. or
ganizacijų susidėjimo į bendrą

I partiją tur būt sudarytas ben
dras darbininkų frontas su 
vieningu komunistų ir social
demokratų veikimu;

(3) susidėjimo sąlygoj tur ( to sudarymu. Visų komunistų 
būt pripažinimas, kad tik 
voliucijos keliu galima nuverst1 toj kryptyj 
buržuazijos viešpatavimą 
įvest proletariato diktatūrą 
vietų formoj;

((4) kova prieš Lietuvos 
lyvavimą imperialistų pusėj 
re prieš SSRS;

(5) partija tur būt pastaty-' vai naują okupaciją 
ta demokratinio centralizmo pa
matais, kurioj užtikrinta valios 
ir veikimo vienybė.

Komunistai niekados neišsiža
dės tų pamatinių dalykų, nes 
be jų negal būt proletariato 
laimėjimo.

Mes jau ne vieną kartą pa- 
žymėjom, jog bendras darbi
ninkų frontas yra reikalingas, 
kad lengviau būtų atremt nau- 

fašistų valdžios puo
limą ant darbo masių ir kad 
lengviau būtų nuverst fašistų 
valdžią. Bendro fronto sudary
mo reikalingumas dar labiau 
jaučiasi dabar, kada mes ma
tom, kaip hitlerinė Vokietija ir 
fašistinė Lenkija vis smarkiau 
ruošiasi į karą ir^rengiasi pa- 
grobt Lietuvą ir panaikint Lie
tuvos nepriklausomybę. O Lie
tuvos fašistų valdžia tuo pat 
metu visu savo veikimu fakti
nai padeda imperialistų pla
nams. Fašistai persekiodami 
komunistus ir kitus revoliuci
nius elementus tuom pat perse
kioja aršiausius Hitlerio prie
šus Lietuvoj. Fašistai daužyda-

Italijos fašistai, atsaky
dami į Tautų Lygos boikotą 
skelbia savo boikotą prieš 
Tautų Lygos šalis. Angliją 
jie paskelbė “Neprietelius 
__ Franciją—“Neprie
telius No. 2” ir taip nume
ruoja kitus. Italijos fašis
tai atsisako pirkti iš Fran- 
cijos vyną ir kitus nedrau
džiamus tavorus.

Anglijos p o 1 i t i k i erius 
Winston Churchill pareiškė, 
kad keli mėnesiai atgal su 
Tautų Lyga mažai kas skai
tėsi, bet dabar ji jau pasi
darė jėga. Tą stiprumą Tau
tų Lygai pridavė Anglijos 
karo laivynas, kuris užėmė 
Viduržeminėse jūrose labai 
strateginę poziciją prieš 
Italiją.

Musšolinis norėtų, kad 
Anglija ištrauktų dalį karo 
laivyno iš tų jūrų, bet An
glija užtat nuo Italijos rei
kalauja ištraukti 30,000 ka
reivių iš Libijos, nustoti ____
puolimus ant Anglijos spau- SKAITYKIT IR PLATINj 
doje, sulaikyti karą Ethio- 
pijoje, ką fašistinė Italija 
negali padaryti. Taigi, Vi
duržeminėse jūrose viešpa
tauja aštrus įsitempimas 
tarpe Anglijos ir Italijos.

321 Chauncey Street, 

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y 

Tel.: Foxcroft »-6»01
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Bendro Žmonių Fronto Reikaluose: prieš 
Karų ir Fašizmų, už Gynimų Lietuvos 

Nepriklausomybes
Tą visą matant, AmerikosLapkr. 2, š. m., Lost Creek,

Pa., buvo suvažiavę iš keletos ir kitose šalyse lietuviai netu- 
vietų (Minersville-Shenandoah rime laukti rankas sudėję, iki 
apielinkės) Kom. Partijos lie
tuviško skyriaus draugai vei
kėjai, kur plačiai apkalbėta 
viršpaminėtų žodžių reikšmė 
ir pabrėžta planai budavoti 
bendrą visokių sriovių frontą 
kovai prieš karą ir fašizmą ir 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
kuriai šiuo momentu rimtai 
gręsia pavojus iš hitlerininkų 
pusės.

Šio suvažiavimo bendra nuo
monė išnešta ir pareiškiame, 
kad jau šiandien visi mato 
fašizmo pasiutimo baisiausias 
kruvinas pasekmes. Itališkas 
fašizmas, tartum padūkęs, ne
klauso nei didžiausių pasaulio 
jėgų. Nepaisydamas tų jėgų 
draudimo, nei bausmių, užpuo
lė ramią Ethiopiją, daugelį 
kartų silpnesnę už save. Vien 
tik grobimo tikslais, terioja 
šimtus tūkstančius nekaltų 
žmonių, naikina jų šalį, griau
na kaimus ir miestus.

Vokiškas fašizmas, Hitlerio 
vadovybėje, į tai žiūrėdamas 
tik rankas trina iš džiaugsmo, 
kad jam darosi gera proga tą 
pat padaryti ant Lietuvos; 
griebti Klaipėdą, pačią Lietu
vą, kitas Pabaltijos valstybė
les, pagaliaus pulti darbininkų 
valdomą šalį Sovietų Sąjungą. 
Jau hitlerininkų vilkiškos il
tys tik čiauška. Jie bile mo
mentu gali iškelti kraujo puo
tą Lietuvai ir ją paskandyti 
karo liepsnose!

hitlerininkai pradės mėsinėti 
mūsų tėvus, brolius, seseris ir 
visą darbo žmoniją. Turime 
organizuotis, budavoti vieną 
bendrą frontą, nežiūrint jokių 
politinių sriovių, nei religinių 
įsitikinimų, nes šis reikalas 
degantis ir visus lygiai apeina. 
Turime stoti .visi bendrai ir 
tuomi pakelti galingą kovos 
balsą prieš Hitlerio bestijišką 
fašizmą, kurisai pasimojęs iš
taškyti Lietuvos valstybėlę ir 
užkurti kitą pasaulinį karą!

Taigi, šiame suvažiavimėlyj 
buvo pasibrežta pradėti dar-

Valentos p a s i d a r b avimas. 
Kuopa nutarė vajaus metu 
nuo naujų narių įstojimo neim
ti. Mūsų kuopos pirm. S. Ma- 
zhn obalsis.: “Svarbiausis mū
sų organizacijos tikslas, tai 
kuo daugiausia naujų narių 
gauti.” Priešakyje turint ga
bų organizatorių, ir 
nariams kooperuojant, 
kuopos tikslas LDS 
pirmoji dovana!

Atsilankius d. Kondzerskiui 
nuo Kompartijos Bazaro ko
miteto, duota jam žodis. Jis 
pažymėjo reikalą paremti Ko
munistų Partiją dalyvaujant' 
bazare, 
7-8 dd; gruodžio mėh., Pros
pect Auditoriums, 2612 Pros
pect Ave. Kuopa nutarė'ir ant 
vįėtoš paėmė 100 tikietų lai
mėjimo, pamokėdama iš iždo 
$3.

BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
Besiruošiant prie “Laisvės” 

Vajaus Dienos
Lapkričio 4 d. įvyko susi

rinkimas padarymui planų, 
“Laisvės” vajaus dienai Bos
tone. Vajaus diena užgirta 
lapkričio T7 d., 9 vai. ryte.

So. Bostone, organizuoti 
vietinius vajininkus ir pagel- 
bėtojus vajininkam iš kitur 
atvažiuojantiems, išrinkta ko
misija iš dd. Kazlauskas, žu- 

' kauskas ir Jasas; Cambridge, 
tą darbą apsiėmė atlikti, d. 
Kvietkauskas, Brightone — d. 
Krasauskienė ir Dorchester— 
d. P. Niukas.

Susirinkimas buvo silpnas: 
Negana'susirinko sobostonie- 
čių, tik vienas d. Niukas at
vyko .iš Dorchester, niekas ne- 

Skaityta laiškas iš Lietuvių ' dalyvavo iš Cambridge ir 
Centro Biuro delei Kotninter-, Brighton. Kur dd. Petraitis, 
no Septinto Kongreso rezoliu- vinskevičius ir kiti cambrid- 

į giečiai ir brightoniečiai ? Ka- 
j da kitų kolonijų draugai rūpi- 
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visiems 
mūsų 

vajaus

kuris yra rengiamas

buotis įtraukiant visokias or-p1,. ,, .. .... cijų užsisakymo. Nutarta už-gamzacijas, draugijas, kliubus J 1 »
ir neorganizuotus į tokį bend
rą veikimą. Iškart šauksim lo-r 
kalinius susirinkimus išdisku- 
suoti-apkalbėti, ką reikia da
ryti, idant apgynus Lietuvą 
nuo užpuolikų, kaip kuo dau
giau įtraukti į tą bendrą veiki
mą, kaip vesti kovą prieš karą' sas labas klotųsi. Šiam drau- 
ir fašizmą abelnai. Pagalinus,1 gui šiais metais dubeltava ne- 
.rengtis prie visos ;
konferencijos, kuri vėliaus bus rį neteko savo ir daugelio.or- 
sušaukta.

Taigi, kas nenori, 
tuva patektų į to galvų kapo-'jau trečias mėnuo serga-ne- 
tojo Hitlerio vergiją, tur sto-' sveikuoja. Bet virš visko jam jie turės raportuoti, kiek vie- 
ti į šį bendrą veikimą ir kitus rūpi LDS gerovė. Nors ir ser- 
prie to raginti. Toks veikimas ga, bet iš LDS atsisako imti 
ir visur kitur lietuviuose ture-i pašalpą. Nariai, atlankykime 
tų būt varoma be atidėlioji- ’ draugą P. 
mo, nes vėliaus gali būt po lai-, W. 11th St. 
kui.

sisakyti 25 kopijas.
Skaitytas laiškas nuo mūsų ’ naši pakėlimu dienraščio “Lai- 

kuopos mylimo ir sergančio. sves” Bostone, argi jum, drau-( 
nario Petro Rodgers, kuriame 8'ai ir draugės, taip visai ne- draugai turi atvažiuoti, dary- 
apie save mažai mini. Drau-' rūpi, kad net į taip svarbų su- ti planus, rinkti “Laisvei”
gas Rodgers rūpinosi, ka 
ganizacijos parengimas Ir vi-

nepasistengėt atei-or- si rink imą 
ti?

Sekantis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, lapkr. 14 d;, 7

apielinkės laimė. Pirmiausiai šį pavasa- vai. vakare, L. P. Kliube, 376
Broadway So. Boston.- šiame 

iganizacijų darbuotojos ir my- susirinkime būtinai
kad Lie- limos draugės. Dabar jis pats atstovai So. Bostono, Cambrid

ge, Brighton ir Dorchester;

PRANEŠTAI IŠ KITUR
draugų, kurie atėję į susirin
kimą ir keletą nuolatinių 
kliubo “burdingierių,” kurie 
visada kitus kritikuoja del ne
veikimo, išdėsto visokias ‘klai
das’, ‘netaktiškumus’ ir tt., o 
paty^ nieko neveikia.

Pradeda rinktis daugiau 
southbostoniškių, įeina ir Rei- 
kauskas su savo drauge ir d. 
Grybas keliom minutėm vė
liau.

Retas kuris southbostoniš
kių ėjo į kambarį drąsiai, vy
riškai; didžiuma jų įėjo nusi
gandę, žiūri išplėstomis aki
mis ir, veik, kiekvienas prisi
artinęs taria: “Kas čia bus?” 
“Ką jūs čia darysit dabar?” 
“Tik pamislyk, is taip toli at
važiuoti, tik jau ne be reikalo 
jūs čia važiavote.”

Jau 8 vai., apie poia desėt-1 (iaiyvauti. Po prakalbų bus klausi- 
kų susirinko. Pradėjome susi-lmai ir diskusijos. Kiekvienas galės 
rinkimą. Naujokaitis pirmuti- j išreikšti savo mintį. Tie klausimai 
nis ima balsą. Jis sako : “Drau- pienam gana svarbūs.
gai, tai didžiausia sarmata 
mums, kad iš kitų miestų

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 13 d. lapkr., L.D.P. Kliu
be, 408 Court St., 8 
draugai ir drauges 
turim daug svarbių 
tyti. Nepamirškitb 
atsivesti.

vai. vakare. Visi 
dalyvaukite, nes 
dalykų apsvars- 
ir naujų narių

Sekr. V. Sherelis.

PITTSBURGH IR APIELIN
KĖS LIETUVIAMS SVARBU

ALDLt> 4-tas Apskritys rengia 
prakalbas, seredoj, Lapkričio 13, Li
berty (Lietuvių Darbininkų) Svetai
nėj, 1322 Reedsdale St., N. S. Pitts
burgh, Pa. Pradžia 7:30 v. v. Įžan
ga veltuį. Kalbės Vincas Andrulis, 
dienraščio “Vilnies” redaktorius iš 
Chicagos, temoj: Ar karas išsiplėtos 
į pasaulinį? Ar Vokietijos fašistai 
puls Lietuvą? Kaip sudaryti ben
dras frontas prieš karą ir fašizmą, 
gynimui Lietuvos nepriklausomybės?

Visi lietuviai, Pittsburgho ir apie
linkės, visokių pakraipų, kviečiami

N. S. PITTSBURGH

ALDLD 
liucijos,

BALTIMORE, MD.
Komunistų Partijos 3-Čia grupe 

rengia draugišką vakarą 15 d. lap
kričio, IRB svetainėje, 20 N. Cal
houn St. Pelnas nuo šio vakarėlio 
skiriamas del Baltimorės mokyklos, 
kurią Kompartija bando sutvert. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvaut 
šiame linksmame vakarėlyje.

Komitetas.
(267-268)

MINERSVILLE, PA.
Svarbus Snenandoah - Minersville 

Apielinkės Draugams! ALDLD 9-tas 
Apskritys rengia 20 metų organi
zacijos gyvavimo jubilėjinį parengi
mą subatoj, 30 d. lapkr.-Nov. Bus 
koncertas ir šokiai. Paminėjimas 
įvyks Union Svetainėje. Apielinkės 
organizacijų prašome tą dieną nieko 
nerengt, bet masiniai dalyvaut šia
me prakilname parengime.

Rengėjai.
(266-268)

ROBERT LIPTON

HARMAN

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
ĮvykiamsKetverge, lapkričio 14, Liberty 

(Liet. Darb.) svetainėj, 1322 Reeds
dale St., ALDLD 87 kuopa laikys 
mėnesinį ssuirinkimą. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti, taipgi atsiveskite ir nau
ju

, rinkti “Laisvei” 
skaitytojus. Argi mes to nega
lime atlikti be jų? Juk mūsų 
čia yra gana, tik reikia dirbti. 
Aš eisiu kiekvieną vakarą už
rašinėdamas “Laisvę,” eikime 
visi, kiek mūsų čia yra; paro- 

turi būtijdykim, kad be kitų pagalbos 
mes galima gauti naujų skai
tytojų. Išrinkime visus naujus 
skaitytojus ir pasakykim 
tiem draugam, kad jie čia 
daugiau nevažinėtų ir neeik
votų laiko”.

Draugė Krasauskienė ir to
kios minties, taipgi ir pora ki
tų draugų. Tačiau, didžiuma 
susirinkusių sutiko, kad vaji
ninkai atvažiuotų iš kitų mies
tų ir pasižadėjo darbuotis pa
tys ir pagelbėti atvažiavusiem 
vajininkam.

Drg. Reikauskas savo kal
boje davė gerų, patarimų, 
kaip pasekmingiausia rihkti 
naujus skaitytojus, taipgi d. į 
Grybas prisidėjo su geromis ■ 
mintimis.

Mass. Vajinihkam
Visi vajininkai pribūkite į 

L. P. Kliubą, 376 Broadway, 
So. Boston, lapkr. 17 d., prieš 
9 vai. ryte. Montello ir Bridge-

narių.
Valdyba.

WORCESTER, MASS.
Moterų ALDLD 155 kp. susirin

kimas įvyks antradienį, 12 d. lapkr.- 
8 vai. vakare, 29 Endicott St. 
narės malonėkite dalyvaut, nes 
daug svarbių dalykų apsvars-

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.Nov., 

Visos 
turim 
tyt.

Setų $10.00
Speciali nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Liptqn
701 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham 8t Manhattan Avės.

tinių vajininkų suorganizuota 
ir kiek pagelbininkų atvyku- 

'siems iš kitų miestų vajinin- 
Į kam. Jei šie raportai nebus 
| patenkinanti reikalą, būtinai 
į reikės šauktis pagalbos keleto 
' kitų miestų draugų, kad atva
žiuotų iš vakaro ir pagelbėtų 
šį darbą atlikti.

Bostone ir apielinkėse mū
sų draugės praeityj turėdavo

Fin. Sekr. J). Lukienč.

Nariai, 
Rodgers’ą, 

Padėkime 
greičiau pasveikti.

Susirinkimas priėmė 
Jaunuolių kuopų komisijos at
sišaukimą prisidėti prie suren
gimo prakalbų d. Johnnie 
Orman. Tam išrinko du na
rius į komisiją, kad geriaus * £eras pasekmes vajų,.darbuo- 

' padėjus mūsų jaunuoliams ta- 
| me darbe. Draugas Johnnie 
j. Orman bus mūsų apielinkėj 
14-18 dd. gruodžio mėn.

Draugas Dočkus išdavė ra
portus iš ILD miesto komiteto 
susirinkimo ir Bedarbių Socia- 
les Apdraudos konferencijos, 
kovai už HR 2827 Biliaus pri- 

' ėmimą Ohio valstijoj. Susirin
kimas užgyrė raportą ir pri
sidėjo su $1 parama. •

Ką sakot, visi nariai, kad 
pagal i mybei ir neišvengiamai veda' atsivestumėm po naują narį į ' * * . . 1 • • 1 J • ~ 1 * 4-1 Ir u z-x r* n i ui va L 1 I

Arbačiauskas.

A.LD.LD. REIKALAI
6-to Apskričio Rezo- 
PriimtOs Konferenci- 
Spalio 27, 1935

Rezoliucija del Hitlerio
i Ruošimos prieš Klaipė

2074 
jam

LDS

1. šiandien svarbiausias 
klausimas, kuris stovi prieš 
mus, tai kova prieš-karą ir fa
šizmą. Fašizmui galima pasto
ti kelią. O tai gali padaryti 
darbininkų bendras frontas. 

Kaip tas galima atsiekti ? 
Pirmoj vietoj kiekviena kuo
pia, priklausanti 6-to Apskri-|jos žygiai taip pat grūmoja 
čio ribose, turi sušaukti kon-| pačiai Lietuvai ir kitų pabal- 
ferenciją su kitų srovių orga-^ės mažų tautelių nepriklauso- 
nizacijom ir veikti ] 
Cleveland© suvažiavimo pri-'prie naujo pasaulinio karo, to-' sekantį mūsų kuopos susirinki- 
ifntus punktus, kaip tai: prieš'del įnią, kuris atsibus 4 d. gruo-
Karą ir fašizmą, už bedarbių Į Mes, lietuviai, susirinkę į džio ? Padėkime mūsų pirm.

i masinį mitingą, lapkričio 3, laimėti pirmą dovaną!
1935 m., Waterbury, Connec-' M—ka.
tieut, Suvienytose Valstijose, 
Šiaurių Amerikos,

Nutariame užprotestuot 
prieš tuos Hitlerio ir jo val
džios plėšikiškus pasimoji- 
mus; pasmerkiame hitlerinin
kus kaipo naujo karo ruošė
jus, šaukiame ir Vokietijos 
žmones priešintis Hitlerio ren- 

’giamai kruvinai katastrofai, 
į Mes stojame už Klaipėdos 

Lietuvių laisvą apsisprendimą, ir pasi- 
įJarbininkų Literatūros Drau- žadame visais mums galimais 
gija sulošė didelę rolę, išleis- būdaiš veikti ir kovoti prieš 
dama 40 knygų ir jau antrą bile kokius hitlerininkų pasi
rietą leisdama žurnalą “Švie- kėsinimus ant Klaipėdos bei 
s&,” surengdama daug prakal- Lietuvos nepriklausomybės, ir 
bų ir prelekcijų kolonijose, toliau 
Todėl 6 Apskričio konferenci-■ Mes priešingi visokiems 
ja .ragina visas kuopas kuo grobikiškiems karams, nebūk 
geriausiai pasidarbuoti gavi- kaip iš kur. pradėti.. . 
TMui naujų narių, o ypatingai 
jaunuolių. Padarykime 20 me-' 
tų sukaktuves pavyzdingomis, | 
padidinant mūsų kuopas na- 

skaičium ir paskleidžiant 
daug literatūros! •

• 4. Jaunimo reikalais: ši 6-to į 
Apskričio konferencija nuta
ria, kad kiekviena ALDLD 
liuopa sukeltų $10 ar daugiau 
švietimui mūsų jaunimo, nu
perka P t daugiau literatūros 
jaunuoliams, liečiančios kas
dienines problemas it hurodan-J 
ČJOs, kaiĮy tas problemas išris- pos 
tt Šias knygas parinks Centro kuriame įsirašė 5 nauji nariai. 
Komitetas.

Apdraudos bilių HR 2827, už 
Lietuvos visuomenės demo
kratines teises ir už Lietuvos 
ftėpriklausomybės apgynimą 
nuo Hitlerio užpuolimo.

2. Lietuvos prezidentui Sme- 
tonaių Reikalaujame, kad bū
tų duota demokratinės teisės 
Lietuvos visuomenei ir kad 
l>ūtų paliuosuoti politiniai ka
liniai. 
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» 3. ALDLD 6-to Apskričio i 
reikalu: Amerikos ’*

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

dą ir Lietuvą
Kadangi dabartiniu 

Vokietijos hitlerininkai 
dėjo atvirai rengtis užgrobti
Klaipėdą ir įvesti ten hitlerinį 
barbarizmą, ir

Kadangi hitlerinės Vokieti-!

laiku
pra-

Komisija:
Pirmininkas, Thomas Matas, 
Sekr., Juozas Strižduskds, 
Kasieris, J. Adomėlis. 
(Daugiau ALDLD Reikalų

3 pusi.)

Cleveland, Ohio
LDS 55-tOa Kuopos SUsirin- 

kimo-Darbuotės
Lapkr. 6 d. įvyko 55 kuo- 

mėnesinis susirinkimas,

Tai dd. S. Mazan, Noreikos ir

i Addis Ababa.—Imperator 
rius Haile Selassie sako, 
kad ethiopai nebuvo italų 
išmušti iš Makale ir Gorra- 
hai, bet patys pasitraukė į 
tinkamesnes karo pozicijos, 
pagal išanks’to padarytą pla
ną.

se, bet šiuo sykiu jos, atrodo, 
nesusidomėja vajumi, net. ir 
pereitame susirinkime tik vie
na d. Krasauskienė dalyvavo. 
Draugės: čeikienė, Reinardie- 
nė, Barčienė, Stašienė ir kitos, 
lapkričio 17 d., atidėkit kitus 
reikalus ir stokit su mumis į 
vajaus darbą! Jūsų stojimas į 
šį darbą bus didelė pagelba.
Tik šią viena diena pašvęskite T1’ 
del “Laisvės’’ Į water vajinmkai galit sustoti

Visi “Laisvės” skaitytojai 
Bostone ir apielinkėse yra 
kviečiami pagelbėti vajaus 
dienoj, nuvesti vajininkus pas 
savo kaimynus ir pažįstamus. 
Taipgi visi kviečiami ateiti į 
susirinkimą lapkr. 14 d. ir 
pranešti kuomi galėsite pa
gelbėti.

Pereitą susirinkimą susirin
kusieji sumetė 4 dol. del gar
sinimo vajaus per radio.
Įspūdžiai iš Vajaus Reikalais 

Susirinkimo
Atvykau į So. Bostoną 15 

minučių po septynių. Įėjęs į 
kliubo kambarį radau

pas d. Niuką, 82 Whitfield St., j 
Dorchester. Norwood ir Hud-1 
son vajininkai darbuosis Cam
bridge ir Brighton. Lawrence 
ir Haverhillio —So. Bostone.' 
Dorchester vajininkam reikės 1 
važinėti automobiliais, taipgi | 
dalis Cambridge vajininkų tu
rės važinėti automobiliais. Di
džiumai So. Bostone automo
bilių nereikės.

A. Taraška.

Princas Siarhemberg (kairėj) stovi su kitais Austrijos 
valdihihkaiš; tafpe jų eina kova už vietas. Napasida- 
lina jie Valdišku loHtl,

Nauja Naziy Karo Vėliava
BERLYNAS. — Iš 21 ka- 

nuoles buvo iššauta, bažny- 
porą i ^os varPais skambino ir ’ 
__ 2 grieže karinės kapeli jos lap

kričio 7. d. iškilmėse, per ku- 
, rias buvo priimta nauja Vo
kietijos karo vėliava su dry
žu, baltu-juodu ^kreivu kry
žium, ratu apvestu ant rau
dono dugno. Bet į tas pla
čiausiai garsintas ceremoni
jas susirinko vos keli tūks
tančiai žmonių Potsdame, 
Hitlerio valdžios centro aik-

Seniesiems oficieriams ir 
kareiviams labai nepatinka 
naujoji vėliava, paties Hitle
rio suplanuota.

Tą pačią dieną buvo pri
saikdinti armijos naujokai, 
kad jie “besąlyginiai klau
sys vado (Hitlerio) ir bile 
kada paguldys savo galvas 
už šią priesaiką.” Tąja pro
ga katalikų ir protestonų 
kunigai atlaikė trumpas pa
maldas naujiems karei
viams.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

'.V'rthh^į

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, j*og jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

Lietuvių Auglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašoma 
jsitėmyti adresų ir telefonų.

Telefonuokite: Evergreen T-1461 
arba užeikite pasikalbėti į ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 Soiith 2nd Street
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Anglies Dulkės
Coaldale, Pa.

žadėjo daug ko naujo paša-1 Ne k/eng ir M. yiškod 
l/vn IriiATYii eneirm IriiQi mi •

pla-

Svečias J

tai

Požeminis.

Baltimore, Md

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC
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$150 $225

daugiausiai- 
surengimo-

pa- 
iš

Trumpai Peržvelgus

Kaip girdima, daugelis

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 sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

tantukus. Bet teismas nesisku
bino išspręsti, kuriai unijai 
tie pinigai priklauso. Dabar, 
kada Maloney likvidavo nau-

249 straipsnyje
Anglių Streikui

parašyta, kad to

lia.
Drg. A. Užupis 

pasidarbavo prie 
šių prakalbų. K. Karsokas da
vė svetainę dykai.

žinomas daiktas, teismas,

kuomi susirinkusieji' 
taip 
per-

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

Tel.: STagg 2-5043 .

darbais.
Vinco Duktė.

■■■■■■■—■u ui

loiiitt Iii

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų jstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
___________ Iš Anglų Kalbos Vertė V. Licnius--------

(Pabaiga)
“Atsakymui į jūsų užklausimą, datuo

tą geg. 6 d., 1929, mes norime jums pra
nešti, kad areštuota Anna Zimmermann 
(nee Berthold), Berlin, N., Kosliner- 
strasse 6, dabartiniu laiku randasi kali
nių ligoninėj, Berlynas, Lehrter Strasse, 
Dept. G, kambarys 4, lova 32.

“Vizitorių aplikacijos leidimui aplan
kyti privalo būti prisiųstos trys dienos 

^pirmiau kalėjimo užveizdai, Berlin-Moa- 
1 bit, Lehrter Strasse.

“Kalėjimo Ligoninės Administracija.” 
(Pasirašo)

Hermann, Justizwachtmeister.”
(Antspauda.)

Kuomet Hermano žmona, kuri šeimi
ninkavo Kurtui per šias dienas, pažvelgė 
už valandos pro virtuvės langą, matė 
Kurtą sėdintį prie stalo ant rankų pa- 
sirėmusį ir betiksliai žiūrintį ton vieton, 
kur gulėjo laiškas.

* * *
Po trijų dienų.
Sekdamas moterį prižiūrtoją, Kurtas 

įžengė į ilgą kambarį, su eilėmis pilkų 
lovų dešinėj ir kairėj. Okupantai—visos 

'įmoterys—buvo šaukiamos prie tvarkos, 
jei tik kuri pakėlė galvą pažiūrėti, kas 
atėjo. Kurto akys šokinėjo nuo veido į 
veidą, buvo valandėlei apsistojusios ties 
langu su štangomis ir paskui toliau žiū
rinėjo. Vienoj lovoj gulėjo moteris, lai
kantį suvyniotą nešvarų rankšluostį, it 
kūdikį savo rankose. Jos baltas veidas 
buvo nušvitęs linksmumu, kuždėjo malo
nius žodžius rankšluosčiui, kuomet tuo 
pačiu laiku glostė jį ypatingu atsargumu. 
Moteris šalę jos koketiškai pamerkė 
Kurtui, prižiūrėtojai nematant, ir pirštų 
parodė sau kakton ir nedailiai nusišypso
jo. Užpakaly savęs išgirdo moters nusi- 
kvatojimą.

Prižiūrėtoja sustojo ties paskutine lo
va po dešinei.

—Šiandieną pirmu kartu ji neturi to- 
^kio karščio,—tarė Kurtui.—Kitaip nebū
tų įleidę. Turi dešimts minučių laiko.

Kurtas negirdėjo jos žodžių, tik ma
tė siaurą, bekraujį veidą ant paduškos, 
su atsikišusiais kaulais ir ant kurio mė
lynos gyslos atrodė lig užteptos kokia 
tai mosčia. Iš juodų apskritulių žemiau 
kaktos akys stebėjo į jį, akys, kuriose 
matėsi ką tai nepažįstamo ir naujo.

Argi tai—Ona?
Ji atgavo sąmonę pirmu kartu tik šian

dieną. Per dienas ir naktis turėjo neap
sakomą karštį. Ji absoliučiai nežinojo, 
kaip ji čia atsirado. Kurtas laikė jos 
ploną, nepaprastai sausą ranką atsargiai 
savojoj, it būtų padaryta iš stiklo.

Prižiūrėtoja bandė pertraukti jų kalbą 
r per kelis kartus. Ona pradėjo kalbėti 

apie tarpgatvio žmones. Nebuvo skai
čius laikraščių. Tik šį rytą naujas pa- 

4 cientas pasakė jai, kas atsitiko Berlyne 
po jos suareštavimo. Ir taipgi, kad par
tijos advokatas iškovojo jos atgabenimą 
šion ligoninėn. Pirmu kartu pasirodė 
nežymi šypsą ant jos veido, kuomet jam 
pasakė, kad ji yra kaltinama už sukili
mą ir priešinimosi prieš valdžios autori-

Kadangi daugiausia veikia-,išraiška ne vien žodžiais, bet-* 
ma ALDLD 25 kp. būrelyje' ir 
iš ten tenka šis tas pabrėžti.

Lapkričio 3 dieną draugai 
surengė kuopos naudai pra
mogą “Oyster Roast” draugų 
Deltuvą ūkyje, kuri ne tik 
kuopai davė keliatą dolerių 
pelno, bet sumanios šeiminin
kės O. Deltuvienės darbštumu 
augintas papartis buvo aukau
tas ir laimėjimu išleistas, da
vė $5.50 Agitacijos Fondui, 
kur taip reikalingi finansai.

Už tat draugei O. Deltuvie
nei tenka garbingas ačiū.

Taipo gi gaspadinėms už 
valgių gaminimą reikia padė
ka voti.

Lapkričio 4 dieną ALDLD 
25 susirinkimas buvo skaitlin
gas, bene todėl, kad draugas 
J. Jasaitis tik ką sugrįžęs iš 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos

kada Lewiso ofisai randasi 
Washingtone, tai norima ir 
konvenciją ten laikyti del di
desnės “demonstracijos.” Iš
laidos Lewisui nei už ką. Ro
dosi jam, kad pinigai ant me
džių šakų auga.
įkliuvusių $25,000 Likimas
UMWA pirmame distrikte 

gyvuojant dviem unijom ir vė
liau streiko paskelbimas po 
Glen Alden anglies komp., šią 
kompaniją privertė pasilaiky
ti išrinktas unijines duokles, 
neišmokant nei katrai unijai. 
Naujai unijai, vadovaujant 
Malonei, prisiėjo eiti teisman,

Pavyko Prakalbos ir Suaitvė- x 
re ALDLD Kuopa

Spalio 17 d. Bendro Fron
to Komitetas surengė prakal
bas d. J. Mažeikai, žmonių - 
atsilankė gražus skaičius ir ' 
visi buvo patenkinti raportu— 
prakalba.

Aukų surinkta maršruto 16-"” 
šų padengimui ir Lietuvos po- " 
litiniam kaliniam $4.86. ’’

Aukavo po 50 centų dd. J."v 
Laigonas ir A. Lakickas; po'" 
25c.: V. Gurckis, V. Laigonas,"'’ 
M. Navickas, J. Mickevičius*, 
T. Kvetelaitis, A. Bačkus, K.' 
Karsokas, P. Steponavičius, 
A. Užupis, Kraipavičienė, E

Kaip Plačiai Siekia Minkšto
sios Anglies Kontraktas?

Per šešis ir pusė mėnesių ei
nant deryboms angliakasių su 
minkštosios anglies magnatais, 
kaip kapitalistų spauda, taip 
ir Lewisas sakė, kad, va, 400,- 
000 angliak. laukia tik valan
dos metimui pikių ir ševelų, 
jeigu anglies magnatai nesi- 
skaitys su kasėjais; per tą vi
są laiką buvo rašoma, kad 
tam skaitliui darb. ir kontrak
tas generaliai bus padarytas. 
Bet tikrenybėj būta kitaip. 
Gal būt tiesa, kad visi angį, 
metė darbą, kaip streikas bu
vo paskelbtas, bet kontraktas' kad išreikalauti tuos 25 tūks- 
tėra padarytas tiktai biskį 
daugiau, kaip vienam trečda
liui.

Lewiso leitenantų paduoto
mis žiniomis matosi, kad kon-'ją uniją, teismas pYadėjo veik- 
traktas generaliai teapima ti tame reikale. Teismas ma- 
Appalachian kalnynus — ryti- no atiduoti UMWA, bet atsi- 
nę Jungtinių Valstijų juostą, skaityti iš tos sumos teismo iš- 
kurioje randasi 12 distriktų. laidoms, padarytoms laike 
su 140,000 angliakasių. Kita streiko po Glen Alden. Malo- 
16 distriktų vadinama “tolimi” j ney dar vis laikosi pretenziją 
ir jie yra atskirti nuo UMWA prie šių pinigų ir nori atgauti 
“gausingai” paruošto stalo, sau. Pasekme to, teismas da- 
Tie distriktai turi patys sau ve 30 dienų Malonei prirody- 
pasidaryti kontraktus su savo' ti, kam tie pinigai jam reika- 
magnatais atskirai. Lewisas ' lingi. 
praneša, kad tie distriktai jau 
pradėję daryti kontraktus po atsiėmęs už išlaidas, likusius 
to, kaip Appalachian kalny
no kontraktas likosi pasirašy
tas ir darą ant to pačio kur
palio, kaip kad Appalachian 
kontraktas.

Klausimas, kokius jie begali 
kontraktus bepasidaryti po to,

—Bet, Ona, tai yra aiški beprotystė.
—Ne, vaikine... pirma neturėjau rim

tumo. Bet kodėl tu man niekados nesa
kei? Aš taipgi maniau, kad tas viskas 
nieko bendro neturi su “priešinimusi val
džios autoritetui.” Žinai, iš pradžių nu
ėjau su demonstracija, nes bijojau, kad 
tu nepapultum. Paskui... viskas persi
keitė. Nežinojau, kad “pasipriešinimas” 
autoritetui, valstybei, kurią aš skaičiau 
visuomet kaipo ką tokio “bešališko,” 
ką tokio virš partijos, būtų svarbi dalis 
klasių kovos. Na, mano vaikine, dabar su
žinojau, kad kiekviena darbininkų kova 
už savo teises, yra kova prieš valstybę. 
Kuomet jie primušė mažąjį Willį polici
jos stotyje veik iki mirties, Kurtai, tuo
met supratau, ką “valstybės autoritetas” 
reiškia!

—Tau yra uždrausta taip kalbėti, poni 
Zimmermann,—prižiūrėtoja ją perkirto, 
bet jos balso tonas buvo neprieštaraujan
tis. Kurtas pastebėjo, kad ji klausėsi 
atydžiai. Dešimts minučių’veikiausia pra
ėjo jau senai, jis pamanė.

—Leiskite man kalbėti,—Ona tarė.— 
Prieš teisėją pasakysiu dar daugiau. Pa
sakysiu jam, kad tie žmonės, kurie turi 
šiandieną valstybės vairą savo rankose, 
yra niekas, kaip tik mirtini darbininkų 
priešai, kad jie naudoja valstybės galią 
apgynimui kapitalistų reikalų ir užgniau
žimui žmonių teisių. Ir pasakysiu So
cialdemokratų darbininkams, pasakysiu 
teisme, kad jų vadai, kurie remią tokią 
valstybę, yra mūsų priešai lygiai, kaip ir 
pirmieji, kuriuos mes privalome panai
kinti, jei mes norime gyventi. Šių metų 
Pirmoji Gegužės mane tą išmokino.

—Ona, tu dar neklausei, kaip mūsų 
sūnus gyvuoja,—Kurtas tarė, norėdamas 
pakeisti temą. Jos nubalęs veidas vėl 
pradėjo kaisti nuo temperatūros pakili
mo. $

—Aš daug apie jį mąsčiau, bet dar 
daugiau apie draugus. Daugumą iš jų 
pažinojau tik iš matymo, net nežinau jų 
pavardžių. Kurtai, man didelė sarma
ta, kad tu turėjai nekokį draugą iš ma
nęs.

Kurtas paėmė jos abi rankas:—Ir da
bar mes turėsime labai gerą ir drąsią 
draugę! Ona, mes visi tavęs lauksime...

Jis lėtai pakilo, kuomet prižiūrėtoja 
palietė jo petį. Ona gulėjo užsimerkus. 
Virš jos galvos kabojo rodyklė su keis
tais brūkšniais į viršų temperatūros 
laipsnių rekordavimo. Ji atrodė mie
ganti. Jos siaura burna nuvargintame 
veide atžymėjo pasitenkinimo šypsą.* * *

“Vorwarts,” lapkričio 5 d., 1930.
“Draugas Zorgiebel, kuris dabartiniu 

laiku laikinai pasitraukia iš viešo gyveni
mo, bet kuris, be abejonės, greitai suras 
veikloj sferą, atiduodamas visą savo ga
bumą ir pasižymėjimą, už ką jis užsitar
navo pagarbos ir simpatijos nuo Berly
no gyventojų plačiausiųjų grupių. Tie, 
kurie turėjo progą stebėti jo darbą iš'ar
ti, žino, kad žmoniškumas ir troškimas 
pagelbėti, visuomet jo pirmi tikslai. Ge
riausi linkėjimai ir pagarba visų sukal
bamų ir švarių Berlyno gyventojų paly
dės jį į naują veiklą.”

atiduos UMWA, nes naujoji 
unija jau mirusi.

Klaidų Atitaisymas
“L.” No.

“Minkštųjų
Pasibaigus’

kaip unija atšaukė streiką ir i ni4 skalė taip ir mirga tarpe 
padarė taiką su baronais? 50-60c. Turėjo būti tarpe 6-šių 
Kaip sau norite, bet Lewiso ^0c. Tikrenybėj, tonų ska- 
spąstų angliakasiam gaudyti ^ra tokia, kadjnuo $1.10 ji 
pridėliota ant kiekvieno žings
nio. Tokiuose spąstuose pa
gauti 16 distriktų angį., skait-1 
liui 260,000, turi atsiduoti ba-' Angį, 
ronų likimui, sutikti ant to, ---- ------

puola žemyn iki 6-šių ir pusės 
cento.

Antra klaida tūno “L.” No. 
žiniose, žinutėj 

“UMWA Lokalas 898 Po Dist.
1 OUV1X1V1 C4A1V LVj

i ką jie duos. j Prez. Diktatūra.” Ten kalba-
I , . ima, kad distr. konvencija į-
Kaip Dalykai Išrodo Po Tik- Vyks spalių 26 d., o turėjo 

ruoju Kontraktu? būti spalių 21 d. Skaitytojai 
Nežiūrint, kad kontraktas meldžiami už tai atleisti, 

pasirašytas Appalachian ang-; 
lies juostai, atšvęsta “pergalė” j 
ir manyta, kad viskas taip pui-j 
kiai nuslydo, kaip ledu, bet, i 
pasirodo, kad, tikrenybėj, ba-į 
ronai verčia uniją traukti že-Į 
mėvelka. Nesenai 1-mo dis-i 
trikto konferencijoj, Scranto-! geidauja" korespondencijų

■ne, p. Kennedy nejučiomis iš- m ūsų miesto, taip sumažėjo, 
i sitarė, kad visa eilė kompani- tiesa. Bet veikimas visgi- ein^, 
jų, pasirašiusių kontraktą, jau kruta ta pačia vaga.
jį numetė į beskę; atsisako pri-1 
imti mažosios NRA kodą; ki
tos bėga į teismus, prašyda
mos drausmės prieš jį. Ypatin-' 
gai nesiskaito su unija tos 
kompanijos, kurias kontro
liuoja plieno trustai.

Ir tas viskas dedasi 
kaip išleisti įstatymai 

j kasių “naudai,” kaip

kyti ir
pilnai likos patenkinti 
gausiais d-go J. Jasaičio 
gyventais įspūdžiais.

Pats draugas turėtų 
apie tai pabrėžti dienraš- 
“ Laisvėje”.
tarimų bene svarbiausi 
šie: Kuomet taip mažai 

“Lais- 
n u tarta 
sukėli-

20 d. spalio paraginti d. J.' 
Mažeikos vietos draugai-gėė 
turėjo susirinkimą, kuriami" 
dalyvavo iš Shenandoah, Pa.';,x 
d. A. žemaitis ir pastarajam“' 
prigelbstint, sutvėrėme ALDL- 

4) kuopelę. Manau, kad mūsų 
kolonijoj šiai kuopai yra pro-

čiau
tyje

!š 
bus
darbuotasi dienraščio 
vės” vajaus metu, tai 
rengti parengimą del 
mo kiek nors pinigų.

Kadangi VII Visapasauliniu 1__  „ „
Komunistų Kongresu susido- j ga ne tik gerai gyvuoti, bet 
mėjo viso pasaulio įvairūs išaugti skaitlingai.
sluoksniai, kaip darbininkijos, 
taip ir buržuazijos, tai*supa
žindinimui lietuvių darbinin
kų nutarta parsitraukti 100 
knygelių “Komunistų Progra
ma Prašalinimui Karų ir Fa
šizmo.”

Del sekmingesnio darbo vi
si draugai-draugės patys turi 
įsigiję perskaityti - studijuoti, 
tas daug gelbsti jų pardavi
mui, kadangi pats turinys ge
rai žinomas. (

Linksma, jogei mūsų kuopa 
padaugėjo vienu nariu, 
grįžo seniau buvęs narys A.; 
Ančiukaitis.

Laukiame daugiau.
Taipogi visi nariai užsimo- ■ 

kėjo už 1935 metus, bet ku-‘ 
ris pirmas bus už 1936 metus? 
Pamatysime.

“Daily Worker” irgi mums 
svarbu, jam paskirta 5 dole-, 
•riai aukų.

Kadangi Lyga prieš Karą ir;
Fašizmą yra be galo svarbi 
organizacija šiame momente, 
draugai-draugės tarp savęs 
surinko $3.65 aukų. Tai pilna

■n .»

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Bronkoton

Jeigu Jūs esa^e užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
arba norite palengint kokliušo 
antpuolius jūsų vaikui, užeikite j 

vaistinę ir nusipirkite butelj.

“BRONKOTON”
D-RO L. GRIČO

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi- 
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose 
kaip kad sukietėjimas, gazai, šir 
dies pykimas arba praradimas no 

ro valgyt, naudokite

“GASTROTON”
D-RO L. GRIČO

102 Kent St., B’klyn, N. Y,

MATTHEW P. BALLAS, Inc
po to,' 
anglia-, 
pasira- 

! sytas “šventas ir neliečiamas 
kontraktas” ir, kada unija tu-,1 
ri tokią didelę armiją valdi
ninkų, “draugų-užtarejų” irf 
turi didžią įtaką Washingtone. 
Vadai bedžiugindami kasėjus 
laimėjimais veda į ašaras. Bet 
mes, angliakasiai, nebandyki
me to kritikuoti, nes vadai lai
kosi “kontraktą” rankose ir 
bile kritikoj jį pakiš sakyda
mi, kad jis neliečiamas ir 
šventas, kol jo terminas pasi
baigs.

Jeigu jau kontraktas dabar 
trypiamas, tai kas iš jo beliks 
už metų ir pusės? Oi, anglia-! 
kasiai, pabuskim I

Kietosios Anglies Angį. 
Konvencija

Kietosios anglies trijų dis
triktų konvencija įvyks gruo
džio 4 d., Washington, D. C. | 
Konvencija šaukiama tikslui, 
kad suformuluoti reikalavimus 
baronams darant naują kon
traktą ir tūlų generalių tari
mų del unijos vidujinių reika
lų. Paprastai šios prieškon- 
traktinės konvencijos būdavo 
šaukiamos lokaliniuosę anglia- 

Į kasyklų ' miestuose, šį sykį,

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystes Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko-' 
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

Ml

Vokietijoj išstatyta iškabos> šaukiančio- • •
Vokietijoj sekančiais metais. Dešinė’ / vnels,leisti žydų į olimpijadą, ruošiamą 
na Meyer. Ją naziai pakvietė dalyvauk Vat^etė, gyvenanti Amerikoj, Hele- 

amerikonus sportininku^“*!^’ •’‘“j ‘“° b°dU itr“UkUS 
, okus j tą olimpijadą.

ar 
mažiau

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

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 (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilj į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų t&ip pat galima gauti už prieinamą kainą.

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

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 miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.



Puslapis šeštas LAISVE Antrad., Lapkričio 12, 1935

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
kaipo “T.” redaktorius ar kai
po sandarietis. Be abejo, San
daros Centras padarysiąs pa
reiškimą ir pasiusiąs Lietuvos 
valdžiai. Del bendro fronto jis 
nematąs galimybių, jeigu bent 
Sandaros Centras sutiktų.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom
Q KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už

“Laisves” Koncertas Buvo Skaitlingas 
Ir Turtingas Įdomia Programa

Adele Mickevičiūte, viešnia- Į “Laisvės” koncertą perei
tą sekmadienį susirinko gra- dainininkė iš gana tolimo Pro- 
žios publikos, kuri perpildė 
didžiulę Labor Lyceum svetai
nę. Matėsi būreliai svečių ir 
iš tolimesnių kolonijų. Iš Hart
fordo buvo Biruta Ramoškai
tė, tenykščio choro mokytoja 
ir kita jauna choristė, gerai 
žinoma brooklyniečiams d. 
Tamošiūnienės dukrelė, d.
Muleranka ir kt. Iš Waterbu
ri o būrelis draugų laisviečių. 
Iš New Haven—graži grupė
jaunuolių choristų. Iš Bridge- ji jį pirmiau tikėjosi. Revoliu-

'vidence, R. L, suteikė klauso- 
vams malonų įspūdį, kaip sa
vo švelniu, augštai išlavintu 
balsu, taip meilia išvaizda ir 
laisvais judesiais scenoj, tar
si būtų 
šeimoj, 
ninkams 
Petrov.

Italų Choras dainavo 
tinai gražiai, gražiau, 
patys optimistai, negirdėjusie-

namie, savo mylimoj 
Jai ir kitiems 

akompanavo
daini- 
Basil

stebė- 
negu

port ir Startford—dd. Burbai, 
Valatkienė ir Harrisonienė, ir 
kiti. Iš Scranton Aldona Ja
nušauskaitė. Be abejo, bus bu
vę ir daugiau tolimų svečių- 
viešnių, kuriuos nepavyko su
sieiti.

Artimesni miestai, kaip Ne-Į eina gražios.” Tokiais ir pana- 
warkas, Elizabethas, Bayon-Įšiais išsireiškimais darbininkai 
ne, Great Neck ir kitos New Į didžiavosi choru, kuris sumušė > 
Jersey ir Long Island koloni-jį dulkes seną posakį, kad' 
jos turėjo po' gerą atstovybę; 
vietos opozicionieriai ir socia
listai taip pat.

Programos pildyme dalyva- 
vavo visi pasižadėję artistai ir 
programa ėjo sklandžiai nuo 
pradžios iki galo. Tik Italų 
Choro, kuris buvo paskutinis 
programoj, tūli nariai pavėla
vo ir gręsė netikėta pertrau- 
ka-laukimas. Tačiaus dėka 
smuikininko Raišio ir gitaris
to Vedegio suteiktiem ekstra 
numeriam išvengta nuobodaus 
laukimo iki baigė susirinkti 
choristai.

Programą atidarė Aido 
Choras, vadovaujant mokyto
jai B. šalinaitei. Aidas jąu yra 
žinomas, kaipo vienas iš ge
riausių lietuvių chorų.

Publika nuoširdžiai sveikino 
viešnias duetistes Kaskevičiu- 
tes, Mass, valstijos meno sri
ties veikėjas ir kaipo jaunas 
besisiekiančias augštyn duetis
tes. Publikai patiko jų gražios 
dainelės.

Antanas Raišys su smuikos 
solo pasirodė, kaipo talentin
gas profesionalas smuikinin
kas, nors 
dentauja. 
jaunuolis 
vardę).

Konstancija Menkeliuniutė, 
jau nacionaliai žinoma daini
ninkė, šį kartą pasirodė su

ciniai darbininkai džiaugėsi: 
“Kokia graži ta mūsų ‘Ban
dera Rosa’, kuomet ją Italų 
Darbininkų Choras sudainavo. 
Jie galėtų ir kontrevoliucionie- 
rius priversti mylėti revoliuci
nes dainas, kokios pas juos iš- 

Tokiais ir pana-

į dulkes seną posakį, 
“Kaip iš darbininkų nėra ko 
daugiau nei tikėtis.” Jie paro
dė, kad tik iš darbininkų^ ypa
tingai iš klasiniai sąmoningų 
darbininkų galima ir reikia ti
kėtis sutveriant tokią masinę; 
disciplinuotą grožę, kuri gali
ma ne be pasiaukavimo ir 
idealizmo iš darbininkų, pusės.

Labai puikų įspūdį darė 
naujai išpuošta scena, ko ne
buvo pirmiaus koncertuos.

Koncertui sumaniai pirmi
ninkavo d. Beeis, greatneckie- 
tis.

Pertraukoj d. Mizara, “Lai
svės” redaktorius, pasakė 
trumpą, bet nepaprastai gerą 
prakalbą, atžymint “Laisvės” 
rolę darbininkų judėjime ir 
kviečiant opozicionierius į vie
nybę, socialistus ir visus į ben
drą darbą už darbo žmonių 
reikalus, prieš karą ir fašiz
mą.

Po programos tęsėsi smagūs 
šokiai prie Wm. Norris’o or- 
kestros.

Rep.

kol kas jis tebestu-
Jam akompanavo

(neteko sužinoti pa-

Draugas Reikauskas Dar 
Dalyvaus

“Laisvės” koncerte dalyva
vo, kaip beveik kas metai, žy- 

! mus “Laisvės” vajininkas, d.
S. Reikauskas su žmona (lai 

naujomis dainomis, kurių ver- jjs nepyksta ant reporterio už
timą jai padaręs Dr. J. J. į išdavimą paslapties: d. Rei- 
Kaškiaučius; taipgi sudainavo . kauskas nesenai apsivedė), 
gėlių ariją iš operos “Faust”. | Reporteris kalbėjosi su juo ir 
Iššaukus publikai antru kartu, apie Vajaus reikalus. Iki šiol 
sudainavo liaudies dainelę, už jįs mažai ėmė dalyvumo va- 
kurią bene daugiausia gavo juj (tam buvo visa eilė prie- 
sveikinimų, kaipo už supran- žasčių), bet į pabaigą vajaus 
tamiausią, labiausia įsigyvenu- jįs dar gali ne vienam šposą 
šią liaudies jausmuose. | iškirsti.

Vyacheslaw Mamonpff, ru-i Reporteris, beje, mano, kad 
sas, ir kaip ir buvo tikėta pasi- j0 pareiga varde visų, laisvie- 
rodė šaunus tenoras. Kai kas 
Iš publikos pasigedo jo puoš
naus apsiaustalo, kurį matė 
paveiksle, bet pradėjus dai
nuoti užmiršo apie tai. Po jo 
dainų solo, K. Menkeliuniutė 
ir Mamonoff puikiai sudaina
vo duetą.

Victor Becker ir George Ve- 
degis, jauni gitaristai, užža
vėjo publiką savo duetais, 
kaip jų grožiu, taip ir naujo
ve, kadangi pas mus tokios

čių dd. Reikauskams palinkė
ti laimingiausio šeimyniško 
gyvenimo!

Reporteris.

Lankėsi Vaistininkas
F. J. Borisas

vėliauBuvęs brooklynietis, 
sobostonietis, o dabar—wor- 
cesteriėtis, vaistininkas F. J. 
Borisas . buvo atvykęs į dien- I y v • i a •muzikos didžiuma nebuvo gir-! raščio koncertą. Deja, ilgiau 

dėję koncerte. Jiedu taip pat jjs čia pabuvoti negalėjo, ka-
skambino ir dainavo pritarda
mi liaudies daineles, kas išėjo 
labai vykusiai.

> Antanas ViŠniauskas, bayo- 
nnietis, kaip paprastai gražiai 
dainavo, daugiausia angliškas 
dainas, kurios jo švelniu bal
su visuomet išeina meiliai. 
Jam akomponavo d. Walter 
Žukas.

P. S. Beje, iš Easthampton, Į me visi patenkinti. Taip pat 
Mass., dalyvavo koncerte iJ mes jums užtikriname, kad 
Balčiūnas su kitu draugu. Tai
gi iš Mass, buvo Jie tik vienas dar gyvesnis visais atžvilgiais 
Borisas.

niuo j uiiib u/juni maine, lYciu 0 | || 11 -

sekantis Lygos vakarėlis bus OOllth DrOOklynC Kalbės
Jonas Omanas

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Lietuviu Socialistu 
Parengimas

nes bus gardžių užkandžių, 
patarnaujant patyrusiai gas- 
padinei ir nuplaunant tuos už
kandžius su šaltu, gardžiu 
alučiu. Nėra abejonės, kad 
kriaučiai ir šiaip jaunimas at
eisite pasilinksminti ir prie j

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

Lietuvių Socialistų Sąjungos
19 kuopa rengia vakarienę ir j gražios muzikos pasišokti, 
šokius gruodžio 14 d., vakare.
Įžanga į viską $1.25 ypatai.
Parengimas įvyks 
radise svetainėje, 
St., Brooklyn.

Grand Pa-
318 Grand

Rep.

Kas Bus Šeštadienį?
Sekantį šeštadienį, lapkričio 

16, 6 vai. vakaro, įvyksta 
kriaučių Lygos vakarėlis, 
“Laisvės” svetainėj.

Aš manau, kad visi gerai 
atsimename, jog pereitą metą 
Lygos vakarėlio tvarka ir 
mandagiu patarnavimu buvo-

. Šį vakarą South Brooklyno 
LDS Jaunimas ruošia d. Jonui 
Ormanui prakalbas, kur jisai 
padarys trumpą pranešimą 

'.L~ apie Lietuvos ir Sovietų Sąjun-
- gos jaunimą. Su tų šalių jau
nimo gyvenimu jis gerai susi
pažino, kadangi jis tose šaly
se praleido ketvertą menesių 
ir ką tik sugrįžo.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

Dar turiu dėkavoti jums, ly- 
giečiams už skaitlingą lanky
mosi į Kriaučių Lygos susirin
kimus, kuriuose yra svarstomai “ ‘ .C 4
tik apie jūsų pačių reikalus} Po prakalbų bus draugiškas 
arba kasdieninės duonos kas- ’ pasilinksminimas ir pasikalbė- 
nį į jimas prie arbatos ir užkan-

I džių, taipgi šokiai. Tėvai pra-
I Lygos susirinkimus ateina gomi pranešti savo sūnams ir 

ir nekurie taip vadinami ratel-, dukterims, taipgi ir kaimynų 
ninkai, bet mes kviečiame vi- lietuvių jaunimui apie šį sma- 
sus ateiti, nes durys atdaros jr naudingą vakarą, taipgi 
visiems. Jus persitikrinsite, | paty<- dalyvaukite, 
kad ta didžiulė lyga išaugo 
vaduojantis pačių kriaučių rei
kalais, su pritarimu kairiųjų 
ir komunistų.

Kazys Kundrotas.

Dainuos Trimito Choras.
Vakarą rengia LDS Jauni

mo 226-ta kuopa. Jvyks šį va
karą, 12 lapkričio, lygiai 7:30, 
723-5th Avė. ir 23rd St., So. 
Brooklyne.

License L.-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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. MARČIUKAI

LDS 1 Kuopos Jubilejinis Parengimas 
Ir Apielinkės Kuopos

J. D.
REIKALAVIMAI

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.L.D.L.D.D. 1 kp. susirinkimas 
Įvyks ketverge, 14 d. lapkr. 8 vai.

, “Laisvės” svetainėje. Visi na- 
' riai dalyvaukite, nes labai svarbus 
susirinkimas ir turim daug svarbių 

I dalykų apsvarstyti. Taipgi kurie ne- 
! pasimokėjote duoklių greitai, tai pa
darykite, kad nebūtų suspenduoti.

Kp. Org.
(268-269)

svetainėje, Brooklyne. Tai lai
kas jau pasidarbuoti su pla-.vak., 
tinimu tikietų -ir dalinimu 
skelbimų.

LDS 1 kuopos komisija, var
de visos kuopos, prašo visus 
LDS narius ir apielinkės kuo-’ 
pas padaryti šį parengimą 
sėkmingu. Kaip? Mes prašo-' 
me apielinkės kuopų savo ap-i 
ielinkėje išplatinti gerai pla
katus ir šiokartes. Be to, rei
kia pardavinėti tikietai ir or
ganizuotai apielinkės grupės 
dalyvauti šiame parengime. ,

Iš Greatnecko, Newarko, i 
Elizabetho, Cliffsidės, Yonke~ i Tq-R A A VHHM A T 
rio, o ypatingai Maspetho ir V VJllvl/5.1

I mes tikimės! Pasirandavoja 6 kambariaivi-

Operetė ‘‘Vestuvės Pušyne” 
Bus Suvaidinta Minėjimui Ju- 
bilėjaus. Prašome Visų Kuopų 
ir Broliškų Organizacijų Tal
kos Padarymui šio Parengimo 
100 Nuoš. Sėkmingu. Tikietų 
Pardavinėjimas ir Skelbimų 
Platinimas Dabar yra Vyriau
siu Darbu.

Po “Laisvės” koncerto se
kantis didelis lietuvių paren
gimas Brooklyne bus Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo ju- 
bilėjaus paminėjimas.' šiom 
penkių metų sukaktuvėm LDS 
1 kuopa rengia muzikališką 
parengimą, operetę “Vestuvės 
Pušyne”. Veikalą vaidins Ly
ros Choras iš Shenandoahrio, g0>’ BrJo*klyno 
kuris jau vaidino tą veikalą daug talkos šiam parengimui, naujai”TšdekoTuoti. "Yra šiluma
keturis sykius ir visur gerai Mes prašome LDS III Apskri- ir kiti parankamai. Namai padaryti 
pasisekė. | «0 komitetą padėti padaryti ^enda

Veikalas yra is Lietuvos gy- gį parengimą sekminių, 
venimo dar prie caro laikų. 
Jame yra daug romanso, 
graudžių ašarų, šiurkštumo,

LDS 13 KP. NARIAM
Šį trečiadienį, 13 d. Lapkr., 

įvyks LDS 13 kp. mėnesinis su
sirinkimas Kiburio svet., 950 
Jamaica Ave., Brooklyn, 8 v. v. 
Visi nariai pribūkit. Valdyba.

sais vėliausiais Įtaisymais. Kamba-

mėnesį. 7133 Cooper Ave., Glendale, 
L. I.

Kreipiamės į Jaunimą

Shenandorio Lyros Choras; 
sunkumo ir meilės. Tad nėra susideda daugiausia iš jauni

mo. Jų mokytoja, draugė D. 
Zdaniutė-Judzentavičienė p*

Narių Pareigos muziką šiam veikalui, 
“Vestuvės Pušyne”. Jie, jauni 
žmonės, vaidina, režisuoja, ra-

abejonės, kad veikalas paten
kins visus.
LDS Kuopų ir

Veikalo “Vestuvės Pušyne
tikietai, skelbimai jau gatavi, j §0 muziką ir pasigamina vei- 
Laiko taip pat jau neperdau- kalą< Tai labai girtinas darbas.
giausiai beliko. Parengimas 
įvyks 15 gruodžio (Dec.), 
1935 metų, Labor Lyceum

Lankėsi Draugai
Binghamtoniečiai

Veikalas “Vestuvės Pušyne” 
yra pagamintas šenandoriečių 
jaunimo pastangomis.

(Pabaiga Rytoj)

(266-268)

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given that York 

Feather & Down Corp., of Brooklyn,
Pa“jN. Y., has registered its trade-marks 
lui,, “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)

Reikalingas pusininkas į barzda- 
skutyklos biznį. Turim dvi vietas, 
tai priimsiu į vieną: New Yorko 
arba Brooklyno vietą. Su pinigais 
nesirūpinkite, nes darbininkas la
biau reikalingas negu-pinigai. Vietos 
randasi po sekamais antrašais: Mol- 
lyn’s Barber Shop, 87 Nassau St. 
(vienais trepais augštyn); kita vie
ta: Barber Shop, 449 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Atsišaukite ant 
Brooklyno antrašo.

Telephone Stagg 2-4408

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdan automobilius vesturf»i, 

parčra, krikttynom ir kitokie* 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn. N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves1 
tuįvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai- 

, riom spalvom.
JONAS STOKES

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

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

512

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.

Tel. Stare 2-0788 NOTARY
Night Tel. Juniper 6-4912 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

Iš Binghamtono “Laisvės” | 
koncerte šiemet .buvo tiktai 
penki, atvykę dd. Pagiegalų 
automobiliumi: darbštus “Lai
svės” bendradarbis, poetas ir 
veikėjas d. St. Jasilionis su 
žmona, dr-Pagiegala su žmona 
ir draugė Nastaija židanaitė. 
Pirmadienį svečiai apsilankė 
“Laisvės? redakcijoj. Namon 
išvyko dar anksti pirmadienį.

Koncertu dd. binghamto
niečiai buvo pilnai pasitenki
nę.

’ Vieną nelinksmą žinią jie, 
tačiaus atvežė mums: d-gė 
žukienė, “Laisvės” vajininkė 
ir veikėją susižeidė ranką ir 
dabar

Pasikalbėjimas su Kitų Srio- 
viu Laikraščių Redaktoriais 

Lietuvos Reikalais

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis

PLAUKŲ
kirpimas

dangi profesijos reikalai ver
tė jį grįžti Worcesterin sek
madienio vakarą.

Tai tur būt vienintelis Mas
sachusetts žmogus, neskaitant 
seserų Kaskevičiučių, kurios 
dainavo, dalyvavęs šių metų 
“Laisvės” koncerte.

Seserys Kaskevičiutės taipgi ir laimingai pasveiktų I 
išvyko namon sekmadienį. [ N—s,

—Tas tai jau būtų slaptas ir 
nelegalis žygis. Veikiausia pa
tys liaudininkai nenorėtų tokių 
žygių, kad žmonės suirutę kel
tų.

—Bet pranešimuose skaitome, 
kad “Krikščionių-Demokratų ir 
Liaudininkų Partijų vadai, ga
vę draudimą veikti, ant grei-1 
tųjų susirinkę nutarė persikelti 
į Klaipėdą, kur Kauno komen
danto draudimas nepasiekia.” 
Ar čia nebus jau slaptas ir ne- 

____ • randasi ligoninėje.! le»alis žy«is? Juk bile reikala- 
Draugė žukienė, kaip žinia,! vimai valdžiai skaitomi nelega- 
- - - -__________- 1liais.

Ponas Vitaitis dalinai pripa
žino, kad ir bile žingsnis gauti

žadėjo
dukrele
laimės negalėjo.

Laisviečiai pasiuntė per. tą, ko nenorima duoti, gali tap-< 
svečius savo linkėjirhus drau-’ti pripažinta nelegaliu žygiu, 
gei žukienei, kad ji greit . Jis dar kartą pabrėžė, jog jis 

negalįs imti atsakomybės pasiū
lymui ko nors šiuo klausimu,

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
Nuo 6 ik) 8 vakarais. SKUTIMAS

Savininkas

25c
15c

Patarnavimas

atvykti koncertan su i 
Elena, bet del tos ne-

gei žukienei,

PRANEŠIMAS
TAMS VASILIAUSKAS

Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų įstaigą, lie

tuviam patogioje vietoj:

518 Grand St., Brooklyn
Labai puiki vieta užėjimui 
kiekvienam, čia patarnau
jama įvaikiais vypais, degti
nėmis ir alumi. Gražus pasi

rinkimas visokių valgių.
Kazys Kuloka, kaipo įstai
gos gaspadorius - manager, 
užtikrina visiem malonų ir 

draugišką patarnavimą.
Kviečiame atsilankyti, o bū

site užganėdinti.

Prielankus•r
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

g Telefonas: Evergreen 7-7770
I PAUL GUSTAS | 
g LIETUVIS GRABORIUS | 

5 Senai. dirbąs graborystės pro- S 
§ fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
B, kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
B balsamavimu ir palaidojimu c 
3 mirusių. g

| Veltui Chapel Šermenim į 
S Parsamdo automobilius ierme- g 
B nims, vestuvėms, krikštynoms S 
g ir kitokioms parems g
Q Saukite diena ar naktį 9

R 423 Metropolitan Avė. j 
B Brooklyn, N- Y. c

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n fai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės LL 

gos. Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No

sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

J ir kitos Vyrų ir Moterų ligos £ydO”* 
■ mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
au nesuprantamą nesveikumą, atei- 

Įkite su pasitikėjimu pas mane pasi- 
i tarti.

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų (leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. I.

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

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




