
KRISLAI
Hitler Nepavojingas? 
Naziai “Talkininkai.” 
Draugam Kolonijose.
Pavojus Didėja.

Rašo S. Laisvietis.

Vos tik atšaukta Lietuvos 
armija iš Vokietijos pasienio, 
o jau Smetonos įgaliotinis Chi- 
cagoj A. Kalvaitis viešai rami-
na lietuvius, jog iš Vokietijos 
pusės “negręsia jokis pavojus 
Lietuvai.”

Kas gi čia būtų? Ar Hitleris! 
atsisakė nuo grobimo karo prieš 1 
Lietuvą?—Visai ne. Ką gi tad s 
reiškia Smetonos-Kalvaičio 
skleidžiami raminimai? — Jie

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Rooseveltas Giria Tai- ITALIJA GRĄSINA ŠALIMS, KURIOS 
ką, Bet Rengiasi Karui BOIKOTUOS ITALŲ PREKYBĄ

KDrrsL5n? -26 Hitleris Derisi su Diliomis Dolerių i
WASHINGTON. — Prez.

Darbininkai Visų Salių • 
Vienykitės! Jūs Niekė 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesit*’ 
Pasaulį!

" 1 1

Francija Karui prieš
Sovietus ir Lietuvą

WASHINGTON. — Nuo 
1929 m. iki 1934 m. pabai-reiškia tik tai, kad Smetona ge- Rooseveltas savo kalboj prie SAVINASI “TEISĘ” VALDYT ETHIOPŲ ŽEMES 1929 m. iki 1934 m. pabai- 

‘ Savo notoje Mussolini jau &os biznio pelnai ir algos 
visoms' dedasi “globėju” tų ethiopų Amerikoj nupuolė $26,631,-

rinasi Hitleriui; kad tautos nežinomo kareivio kapo Ar- 
vadas jieško nazių talkos. To- ijngtono kapinėse sakė, kad
kia talka Smetonai galės būti 
labai reikalinga slopint ne tik 
revoliucinių darbininkų judėji
mą, bet ir liaudininkų ir krikš
čionių demokratų pradėtą kovą 
už demokratinės tvarkos atstei- 
gimą Lietuvoj.

ROMA.—Italija išsiunti
nėjo perspėjimą
Tautų Lygos šalims, pasiža-' plotų, kurie “savo noru” į 
dėjusioms boikotuot Italijos , perėję į Italijos pusę. L* 
prekybą, idant

ši šalis nori liktis geru kai
mynu kitoms šalims ir kad) 
ji pritaria pastangoms, ku
rios yra daromos taikai iš
laikyti. Jis^ mintyj turėjo prįe§ Ethiopiją. Perspėji-! panašius.

iv a

1 stabdymui 
Smetonos susiuostymas su Ethiopijoj.

Hitleriu prieš demokratijos rei-,

000,000 išviso. 1932 m. krizioru” | išviso, lyaz m. krizio •
_ _____ .. Jis i nuostolių buvo $8,8i7,ooo,- Į Holandai Nedalyvausią 

priverst čia turi mintyj parsidavėlį:^’ bet ^934 m. jau tik
Mussolinį sustabdyt karą | kunigaikštį Gugsą ir kitus $1,628,000,000. Taigi pernai, 

- -v- . LLiImpIjc*. Perspėji-' panašius. Jeigu tos žemės YPa5 didžiojo biznio, pelnai
j , , • T X 1 • • 1 mas pataria gerai apsimąs- būtų atgal sugrąžintos, tai, I pasiekė beveik gerųjų laikų

^aro tyt ir grasina, kad Italija esą Ethiopijos valdžia tiems nors bedarbių vis dar 
I ir po karo nepirks produktų ■ žmonėms žiauriai atkeršy- i buvo apie 16 mihonų ir dar- 

. . . .... v. Pasak Roosevelto, Ameri- j§ įų kraštų, kurie dabar tų; todel Italija turinti lik- Į bininkų algos liko ant fakti-
į,“rkaro pavoja“ Vo- ka tik “fPsigy-;boikotuos Italijos tavorus tis jų “patronu. . .....

menų. i ja užpykino Francijos val-!v^sur pasitarnavo kapitalis-
Sykiu Mussolinio valdžia džią ir padarė blogą įspūdį tahis, dvarininkams ir buo- iri s c? i 4-11 y

___ r__________ Ekonominėms Tautų Ly- kur-nekur prisidėjo 
Nes Tautų Lyga J gos bausmėms prieš Italiją .trupinys; a-ugscia-u

į nimui," nors Roosevelto vai- arĮ)a nepardavinės jai reik- 
i džia išleidžia imperialist!-

Nazių Olympia do j e
NORI PANAIKINT SOVIE 
TŲ-FRANCIJOS SUTARTI 
IR ŽYGIUOT “Į RYTUS”

URECHT. — Holandijos 
Atletų Sąjunga, susidaran
ti iš 300 sporto organizaci
jų, atsisakė dalyvauti 
rininkų tarptautinėje 
tų Olympiadoj kitą 
Berlyne.

BERLYNAS. — Rengei 
važiuot į Paryžių Hitlerio 
asmeniškas pasiuntinys Jo
achim von Ribbentrop derė
tis apie draugišką sutart|>su 
Franci ja.

Franci j os ministeris pir
mininkas Lavai jau nuo 
pirmiau vedė derybas per 
savo ambasadorių Poncėt’ą 
su nazių valdžia. LL-

Tų derybų pamatinis tik
slas yra “sulopyti” skirtu
mus tarp Franci jos ir • Vo
kietijos, nutraukti tarpsavir 
nes pagelbos sutartį Fran- 
cijos su Sovietų Sąjunga, ir 
paliuosuot Hitlerio rankas 
karui prieš Pabaltijo kraš
tus ir Sovietų Sąjungą. O 
iš Pabaltijo kraštu Lietuva 
būtų pirmutinė Hitlerio au
ka.

hitle- 
spor- 
metą

nai to paties žemiausio laip- 
Tokia" Mussolinio melodi- snio- Taigi NRA laiktorpis

v

kietijos pusės.
Ko galima būtų laukti tokia- . ...... .

me atsitikime, teisingai nuro- n!am gmklavimuiSl dau- ____ _______ _ _________ _ __ x
do Lietuvos Komunistų Partijos £iau, negu bet kada pirmd nurojo į Tautų Lygos baus- kitų šalių vyriausybėms. 
Centro Komitetas savo pareiški-' nuvo tam išleidžiama ramiu mjų “neteisingumą” prieš;
me rugpj. 16 d. š. m., būtent: | laiku šios šalies istorijoj, i Italiją. t I

“O jeigu hitlerinė Vokieti-j Iš~ Roosevelto kalbos gali- ’ girdi,' nieko nedarė prieš, yra skirta prasidėt šio mč- 
ja arba fašistinė Lenkija už- ma buvo suprast, kad jis ne- JapOniios užgrobimą Man- i nėšio 18 d.
kluptų Lietuvą, tai Lietuvos, pritarja Mussolinio karui; džurijos ir nesikišo j karą i ____________

•glbėtu g^ZLietavoš_ nepri- .^iaU’S Roos.eYeltas. le!džia: tarp Paraguayans ir Bolivi-'. ... „ „

Jkie“ybkeiiiet susitart03su rlK?s Kapitalistams,v urmi- tinių.
naujais okupantais, Lietuvos ;niai Pardavinejantiems Ita- ; ■ --
liaudies sąskaiton” (lėšomis), jhjai^ ahejų, bovemą, varį, Italijos prekybą, pasak Mus-
Taigi ne veltui Smetona pa- geležį, plieną ir kitas karo solinio perspėjimo, neišreiš- 

skubomis pasiuntė savo minis- Į medžiagas, 
terį Lozoraitį pasitarti su Len-  
kijos užsienių reikalų ministe-

iš to karo pinigautis Ame- jOs delei Chaco žibalo šal- Italijos Fašistai prieš 
rikos kapitalistams,y urmi- tinių. J Angliškus Catvię VadllS

Lygos tarimas boikotuot °
Milane, Turine ir kituose

Italijos miestuose fašistai

žėms, o darbininkams tik, KūIlOS Fašistai SuČlūČ 
k I r 1 mkoks į 

lavin- j 
tiems gi darbininkams tuo 
tarpu algos buvo abelnai 
numuštos. I

15 Savo Priešininkų
HAVANA. — Kubos da- 

bartinčs valdžios šnipai už
klupo slaptą susirinkimą jo
sios priešininkų ir suėmė 

IP 1 Tlv v- T • buvusio prezidento Grau V1614 Užmušė Ins San Martino ministerijos 
. ! narį C. Maristany, buvusius

WORCESTER, Mass.’ — oficierius Perezą ir Espino-

Elektra per Radio
r

į«'; M S M[tl P«™”radta įr dv,llk, kilų suokalbi.
|gos narių daugumos, tas gatvių anglistus nei iran (( . . vipnn na- ninku pries da'bartmj fasis-

----- _ _. v. .boikotas esąs padiktuotas cūziškus vardus ir pakeist e , °, rP?ima
riu Becku apie ryšių pagerini- j Stalinas Neturėjo Dešimtuko vienos galingos šalies (Ang- juos tokiais vardais, kaip P10. s^°^° skęrsai gatvę, _______________________

■’ , Ii jos). Adowa, Makale arba Italia !kad Y!ehį l sav° . “mą tarp Lietuvos ir 
o Smetonos agentas 
jau glosto Hitlerį.

Lenkijos, 
Kalvaitis

Mūsų draugai kiekvienoj 
kolonijoj turėtų greitai atsi
liepti į Smetonos i 
liaudininkų ir 1 
mokratų partijų Lietuvoj.

MASKVA. — Laike 18- 
metų revoliucijos sukaktu
vių minėjimo parodos, Sta-} 
linas pasišaukė 12 metų I

BAISIOS SKERDYNES GORAHAI MŪŠIUOSE
AMERIKOS BALIONAS IŠKILĘS14 MYLIŲ

»iiai ausi- .į j t • tt t.'...J uždarymą mergaitę vardu Leniną Var- 
krikščionių de-'šavskaja ant Lenino pamin-

klo, sykiu su Sovietų vadais 
" Tas Smetonos' žygis duoda tėmyti demonstracijas. Mer- 
galimybės sutelkti didesnes I gaitė buvo atvykus iš Kun- 
lietuvių minias kovai už de-Jsevo miestelio ir neturėjo 
mokratines teises Lietuvoj ir pinigų sugrįžt namo. Stali- 
už pačią jos nepriklausomybę,' nas norėjo duot jai dešimtu- 
negu bet kada pirmiau. , ką, bet pasirodė, kad ir jis i

Draugai kreipkitės i sočia- kišenyj nieko neturi. Sta-1 nužudė.“ Ethiopaf ne“tikėtai 
hstų katalikų laisvamanių ir Hnas todel pasiskolino .de-, UŽDUolč kardais ;; ;o 
kt. lietuvių organizacijas n šimtuką is sahes gynimo neiiiais buri isibriovusiu ita- 
bendromis jėgomis rengkite komisaro Vorošilovo ir da- 

• • i • •11* __________

klo, sykiu su Sovietų vadais

HARAR. — Per keturias 
dienas ėjo baisios žudynės, 
kol italai atėmė iš ethiopų 
Gorahai. Vienas italų armi
jos būrys (juodasbalviai 
somaliai) visas buvo išžudy
tas. Ethiopai kanuolės šūviu 
sužeidė italų tanką, o tris jo 

į kareivius ištraukė laukan ir

tinkamų kanuolių, negali 
atsilaikyt atviruose mūšiuo
se; todėl ju vadai liepsią

ir ilgais

masinius tais reikalais susirin
kimus. , ve mergaitei. Bet paskui 

•jinai buvo valdžios automo-
lų kareiviu ir beveik juos 
visus išžudė.

Žiaurūs mūšiai įvyko We-
New Yorko republikonų or- biliu parvežta namo. Stali- ghibeli upės fronte. Čia 
— “Herald Tribune” lap- nas pagyrė gražų jos pir-. ethi ai taip pat nušovė že-

I H rasūi mmi varna “I .nninn 77 I . .. . .
ganas .
kričio 11 d. rašė:

“Ministeris pirmininkas 
(Francijos) Lavai labai re
mia sutartį Francijos su na
zių Vokietija, ir kaip pra- 

, nešama, jis mielu noru pą- 
naikintų Francijos susitari
mą su Sovietais, jeigu Hit
lerio valdžia padarytų su
tartį (su Francija), kur už
tikrintų rytinį Francijos ru- 
bežių mainais už visišką

mąjį vardą “Lenina. i myn vieną italų lėktuvą.
New Yorko “Times” ko

j namą. Viela užkrito ant 
elektros perlaidų (storų vie
lų). Kada Kostas Prifti pa
skui paėmė už nusvirusio 
vielos galo, jis tuoj liko mir
tinai nutrenktas. Po jo ta
po ' elektros sriovės užmuš-' 
ti krautuvininkas Dennis O. A. Anderson su savo ba- 

____  _______ iškilo 
! 74,000 pėdų (14 mylių) aug- 
štvn ir po aštuoniu valandų 
vėl laimingai nusileido. Tai
gi jie būtu pasiekę 2.000 pė-1 
dų augščiau negu Sovietų1 
baliūnistai; bet šio ameriko
nų baliūno rekordas dar nė
ra oficialiai patikrintas; to
dėl klausimas neišspręstas,1 
ar jie viršijo sovietinius ba- ^‘’aiškiZi'matėsi"“kad že-

WHITE LAKE, So. Da- 
ikota. — Amerikos armijos 
' kapitonai A. W. Stevens ir

7’ .—. ti krautuvininkas Dennis u. a. Anaerson su ;
daugiausia is netyčių uzpul- Butkiewicz 5r James Cuni-, liūnu “Explorer II

AmprikfK PfpkvhfK respondentas Laurence Štai- Pranešama, kad 14 italų rUllclinvo 1 ivKjUuo .lings praneša iš Harar, kad lėktuvų bombardavo ir ethi-
SlltartlS SU Kanada ^ra narsūs, opų Raudonojo Kryžiaus Ii-

^nėt italus. .... v mings, kurie atbėgo gelbė- 
Ethiopų komandienai uz i prjf

galvų griebiasi, matydami, j h 
kaip lengvai italai bombo
mis ir kulkasvaidžiais iš- 
lėktuvų, sykiu ir kanuolėmis 
ir kulkasvaidžiais ant žemės 
išžudo ethiopus, kur tik šie 
išstoja į atvirą mūšį.

Nuo Gorahai dar lieka 
italams 100 labai sunkių my
lių per kalnus iki gelžkelio. 

Į Be to, kokie 200,000 ethiopų 
sutelkti ties Jijiga ir Hara- 
ru nepraleist italu.

Vyriausias Teismas Neatme- 
ta Naujos Dalybos 2-jy Įstatų

>

oezių maniais uz visiskčj j r — 
Vokietijai laisvę veikimo, I Kanados.
kas liečią Klaipėdą ir (So
vietų) Ukrainą.”
Argi ne aišku, jog Hitlerio 

karo pavojus Lietuvai ir So
vietų Sąjungai ne mažėja, bet 
didėja?

Japonija Kerštauja prieš 
Angly Kišimąsi j Chiniją

TOKIO. — Japonijos ka
ro ministerija piktai kalba 
prieš Angliją, kuri, kaip 
girdėt, ketina duoti $50,- 
000,000 paskolos Chinijai. 
Japonija jau nuo senai sa- 
vinasi teisę pati viena “rū
pintis” finansiniais Chini- 
jos reikalais. Karo minis
terijos atstovas persergėjo 
Chiniją, kad Anglija gali ją 
visai pavergti.

į bet neturėdami lėktuvų ir 
WAS HINGTON. — Už-' 

baigta derybos delei tarpu
savinės prekybos sutarties 
tarp Jungtinių Valstijų ir 

Sutartis dabar 
telieka pasirašyt preziden
tui Rooseveltui ir Kanados 
ministeriui pirmininkui Mc
Kenzie King’ui. Jos turinys 
kol kas neskelbiamas, bet (subruzdo 
manoma, kad abidvi šalys 
žymiai numuša muitus ant 
įvežamų viena iš kitos pre
kių.

Karo paliaubų dienoj pre
zidentas Rooseveltas ryšy j ’ akmenimis laidė vieną japo- 
su ta sutarčia kalbėjo apie | nę mokinę. Japonų karinin- 
draugiškumo sustiprinimą kai tvirtina, kad tai esą vis ‘ 
tarp Jungtinių Valstijų ir'chinų darbas, ir : 
Kanados; bet, žinoma, pa-j suimt ir aštriai nubaust kal- 

biznio tininkus. Bet vienas atsto
vas tarptautinės Shanc-hai

goninę Gorahai.

Japonų Provokacijos Karui prieš Chinus
SHANGHAI. — Iš Japo

nijos karo laivų tapo atsiųs
ta jau virš 2,000 marininkų 
į šį labai svarbų Chinijos 
miestą. Chinai smarkiau 

i prieš japonus; 
šaukia, “šalin Japoniją iš 
Chinijos!” skleidžia prieš- 
japoniškus lapelius.

Išmušta langos vienos ja
ponų krautuvs; nežinia kas

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų Augščiausias 
Teismas atsisakė padaryt 
sprendimą, ar sutinka su ša
lies konstitucija du kongre
so išleisti “naujosios daly
bos” įstatymai, ar ne, tai 
yra Žemdirbystės Sutvarky
mo Aktas ir Guffey įstaty
mas delėi anglies pramonės 
kontroliavimo.

Žemdirbystės aktą reika
lavo atmest įvairios kompa
nijos, kurios nenori mokėt 
valdžiai taksų už perdirbi
mą medžiagų į tam tikrus 
produktus, kaip antai, grū
dų malimą į miltus, medvil
nės perdirbimą J audinius ir 
1.1. Anglies kompanijos 
stengėsi, kad būtų paskelb
tas “priešingu konstituci
jai” Guffey įstatymas, įve
dantis kaip ir N RA anglia- 
kasyklose.

augščio kaip 31 lubų namas. 
Iškilęs jis lengvai per radio 
susikalbėjo su žeme. Baliu* 
nistai buvo pasiėmę moks
linius įrankius tyrinėt reiš
kiniams tokiose stratosferos 
augštumose. Kadangi oras 
ten buvo perskystas, tai ba- 
liūnistai kvėpavo oxygenu 

; (deguoniu) iš tam tikrų 
prietaisų. Jų valtelės (gon
dolos) viduj buvo* 19 laips- 

l'niu, o iš lauko 68 laipsniai 
(šalčio žemiau zero.

Iš menamo 14 mylių ”"gš- ’

v

liūnistus -ar ne. mė apvali, bet šiaip jokių 
Amerikinis baliūnas vra daiktų ant žemės negalima 

didžiausias pasaulyj, tokio buvo matyt.

Sovietai Būdavo ja 7 Galingus Ledlaužius
Sovietų Sąjungai yra rei

kalingi galingi ledlaužiai 
palaikymui atdaro vandens 
kelio aplinkui Sibirą. Le
ningrade, Baltijos laivų bu- 
davojimo fabrike, todėl, 
pradėjo statyti du ledlau
žius, kurie vadinsis “J. Sta
lin” ir “V. Molotov.” Du 
toki pat ledlaužiai jau bū
da vo j ami Nikolajevsko mie-

«•

ir galingesnis už “Krasinjį? 
Visi šie ledlaužiai galės ’at
likti per ledynus ilgas ke
liones be apsistojimo.

kluotus marininkus į Shang- 
hai’jų po to, kai pereitą šeš
tadienį buvo nušautas vie
nas jų marininkas Nakaya
ma. Chinų policija Shang
hai’ju j tvirtina, kad šovikas 
buvo < panašiai apsirengęs, 
kaip ir tas japonų marinin
kas; vadinasi, jis galėjo bū
ti japonas. ____________

Iš visko galima spręsti,' SINGAPORE. — Nežinia 
kad tie išsišokimai yra pa- kas atsitiko garsiam Aust- 
daryti pačių Japonijos im- ralijos lakūnui Kingsford-(arklių jėgos mašinas ir bus!

lai periaiistu agentų, bejieš- Smithui su jo draugu Pe- po 11,000 tonų įtalpos.
reiKaiaUja i i. Fhvh ridena kurio ckrirln iš . _

r -

Philadelphia, Pa.

kėlimas Amerikai 
stovi pirmoj vietoj.

1929 m. prekyba tarp šių-' dalies sako, jog dar nežino- 
dviejų šalių siekė $1,400,- ma, kokios tautos žmonės 
000,000 per metus; dabar ji išbeldė tą langą ir užpuolė 
yra nupuolus iki $500,000,- japonę mergaitę.
000. Japonai atsiuntė savo gin-

kant priekabės naujam ka- thybridge, kurie skrido iš 
rui prieš Chiniją. ‘Anglijos į ^ustraliją. Gal

------------------- bus nukritę į pilną ryklių
Jibuti. — Ethiopų karei

viai nesileidžia traukt foto
grafinius jų paveikslus; bi
jo, kad del to “dūšios ne
pražudytų.”

Bus Svarbi Lekcija
Lapkričio 14 d., 7:30 vai.

x -a/r a £ u -i 'Vakare, 735 Fairmountste Marti vardu fabrike j A phn p bus j kci. 
kurie vadinsis “ O. J. Šmidt” > ■ k v Andrulis “Vii- ■r;L-.*«”?’«;.■ .»Se.®
didesm uz dabartini ledlau-.ja j tus gu prakalboniIįs; 
ziv Krasiną kuris yra di- jig sustog -r phila_ 
džiausiąs dabar visame pa-1 Jmug kalbgt -as ir«^ 
šaulyje. Jie turės po 10,000; Jig kalbės apie

’Komunistų Partiją ir jos 
vedamas kovas.

Tad, visi “Laisvės” skafty-Greitai bus pradėta būda
vot! dar du r ledlaužiai “S. tojai ir nariai ALDLD ir ki

(Šarkiu) Benealiios ūžia a Kirov ir “V. Kuibyšev,” ku- tų organizacijų, atsilankyki. (sarKių; nenganjos uziają, iw.fl 19 ann uVa,
ties Indija. rie turės po 12,000 arklių jė

gos mašinas. Sovietų. inži- 
Dublin.—Apsivertus val-'nieriai dar planuoja ir sep- 

čiai ties Aran sala, prigėrė tintą'ledlaužį būdavoti, ku- 
19 airių. ris bus du kartus didesnis

*

.4

te, o išgirsite svarbią lekci
ją apie Komunistų Partiją*

Kviečia , ‘ ' įte
Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcija#



Puslapis Antras LAISVB Trečiad., Lapkr. 13, 1935

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
« The Laisvė Inc.

every day. except Sunday ___
«• TIN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES i
United Stat , per year---------------- |5.5i
Brooklyn, N. Y., per year------------- 17.50
Foreign countries, per year--------------$7.50
Canada and Brazil, per year---------15.50
Snited States, six months------------|3.00

rooklyn, N. ¥., six months---------$4.0t
Foreign countries, six months---------$4.0®
Canada and Brazil, six months------13.00

Kntered as second class matter March 11, 1924, at 
Ube Post Office at Brooklyn, N. Y., under the A«t

< of March 8, 1879
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Iš Visų fasią Netiesa
“Laisves” laidoj už lapkriĖ o 7 dieną, 

minint 18-ka metines Lapkričio Revoliu
cijos sukaktuves, buvo įdėta sekamas šū
kis: “Stiprindami darbininkišką spaudą, 
stiprinsit SSSR.” Paskaitęs, gudragal
vis Tysliava “Vienybėje” suklastuoja ,tą 
mūšų pasakymą ir pripasakoja fašistinių 
nesąmonių. Jis rašo:

Brooklyno Laisvė vis giriasi, kad jai labai 
rūpi Lietuvos nepriklausomybė. Tuo tar
pu visi žino, kad Laisvei rūpi ne Lietuvos, 
bet Sovietų Sąjungos nepriklausomybė. Tai 
faktas, štai, ką pati Laisvė sako:

“ Platindami ir stiprindami Laisvę, jūs 
stiprinsite Sovietų Sąjungą.”

galima atstumti amerikiečių simpatijas 
nuo kovojančių ir šaudomų Lietuvos val
stiečių.

Kad “Vienybė” šmeižė Lietuvos vals
tiečius panašiai rašydama, tai liudija ir 
buvusieji Lietuvos prezidentai ir ministe- 
rių pirmininkai savo pareiškime Smeto
nai. Jų pareiškimas griežtai atmeta 
tuos šmeižtus, kuriuos paleido Smetona, 
o Amerikoje plačiai paskelbė “Vienybė.” 
Buvusieji Lietuvos prezidentai ir minis- , 
terių pirmininkai pasako beveik taip, 
kaip sakė “Laisvė”. Tai buvo gaivalinis 
masių išstojimas, iššauktas labai didelių 
gyvenimo sunkumų, kuriuos atnešė vieš
pataująs fašizmas! Gal “Vienybė” ir 
tuos vyrūs apšauks “Maskvos agentais.”

Taigi iš katro galo tą Tysliavos “moks
lą” neimsi, io ten jis pasirodys labai šva- 
kas. □

Agitacijos Fondas Svarbumas Pieno 
Valgio Dijetoj

Wilkes Barre, Pa

Kaip matome, Tysliava, vietoj žodžio 
darbininkišką spaudą, įdeda “Laisvę,” ir 
tą viską paima į svetimženklius, nuduo
damas, būk tai mūsų buvo kaip tik taip 
pasakyta. Pasirodo, kad negali nieko ti
kėti, ką tas žmogus rašp, nes jis klastuo- 
ja faktus, klastuoja citatas. O Tysliava 
labai mėgsta cituoti net žmonių kalbas. 
Taigi dabar žinosime, su kuo turime rei- 
kalą." i

Gal jis pasakys mums: “Na, tai kas 
čio tokio? Argi jūs neskaitote “Lais
vės” darbininkiška?” Taip, “Laisvė” yra 
darbininkiškas dienraštis, bet žmogus, 
kuris pretenduoja būti laikraščio redak
toriumi ir nori, kad su juo . ,u rimtai 
skaitomasi, pirmiausiai tu pats prisi
laikyti tam tikrų elementari ų laikrašti
nės doros taisyklių: jei eitu ja ką, turi 
cituoti teisingai.

Paminėtas obalsis yra platus savo pra
sme. Žodis “darbininkiška, spauda” ap
ima kur kas plačiau, negu žodis “Lais
vė.” Todėl mes ir pavartojome vietoj 
“Laisvės” “darbininkiška spauda.”

Bet tiek <<el to. Svarbu patsai prin
cipo dalykas. Tysliava, žinoma, priešin
gas tokiam mūsų šūkiui. Jis vietoj jo 
nori, kad lietuviai darbininkai priimtų 
sekamą, obalsį: “Platindami ir stiprinda
mi Vienybę, jūs stiprinsite Lietuvos Res
publiką.”

Tysliava žino, kad jis ir čia rašo netie
są, bet rašo iurbūt tik tam, kad rašyti. 
Juk šiandien kiekvienam aišku, jog stip
rinant Sovietų Sąjungą, podraug stipri
nama ir Lietuvos nepriklausomybę, ka
dangi, jei nebūtų Sovietų Sąjungos, ne
būtų ir Lietuvos. Ir mažam aišku, kad 
Lietuvos nepriklausomybė yra išdavas 
Lapkričio Revoliucijos. Jeigu šiandien 1 
Lietuva gyvuoja, tai tik todėl, kad gy
vuoja Sovietų Sąjunga. Kitaip Lietuvą 
ir kitas Pabaltės valstybei t-s imperialis
tai- prarytų. Tą negali užginčyti nei 
šimtas Tysliavų. Todėl “1 -aisvė”, ginda
ma Sovietų Sąjungą, stiprina ne tik so
cializmą, naują tvarką, naują pasaulį, 
bet podraug stiprina ir Lietuvos respub
liką, jos nepriklausomybę.
- Netiesą sako Tysliava ir ten, kur jis 
bando įkalbėti, būk “Vienybė” stiprinanti 
Lietuvos respubliką. “Vienybė” remia 
fašizmą, remia smetoniškąjį režimą Lie
tuvoj. Na, o fašizmas yra didžiausias 
Lietuvos nepriklausomybės, neprietelius. 
Žiūrėkim, kas dabar dedasi Lietuvoj! 
Smetona pagrąsino sušaudy>iąs net liau
dininkus ir krikščionis demokratu?, jei 
pastarieji bandys palaikyti savo partijas 
ir leisti spaudą! Tas pats Smetona šau
dė streikuojančius valstiečiu?.

Tik pažiūrėkim, kaip valstiečių strei
kas ,bųvo “Vienybėje” nušviestas. Lietu
vos .valstiečiai buvo padaryti Hitlerio 
agentais, Hitleriui tarnaujančiais žmo
nėmis. Girdi, streiką suagitavę naziai. 
Mat, šitokiu būdu “Vięnybė” ipane bus

Pastaba. O kaip su buvusių Lietuvos 
prezidentų ir ministerių pirmininkų pa
reiškimu? Kodėl “Vienybė” nesupažin
dina savo skaitytojų su tuo taip svarbiu 
istoriniu dokumentu? Kodėl jinai tyli, 
kaip burnoj vandens prisigėrus? Ar tai 
šitaip yra stiprinama Lietuvos respubli
ka?! 

į ■ i i 1 i

Drg. Fosteris Sugrįžo Darban
Dideliu džiaugsmu Amerikos darbinin

kai pasitiks žinią, kad d. Wm. Z. Foster 
jau pasveiko ir sugrįžo į kovotojų eiles 
dirbti. Drg. Fosteris susirgo 1932 me
tais laike prezidentinių rinkimų kampa
nijos. Jis susirgo taip rimtai, kad turėjo 
pertraukti savo prakalbų maršrutą ir ki
tus darbus ir pasiduoti gydytojo direkty
voms. Per tą laiką d. Fosteris buvo du 
kartus nuvykęs į Sovietų Sąjungą, kur 
jis gydėsi. Dabar, sugrįžęs iš ten, pa
sveikęs, jis pradeda dirbti savo partijoj 
—USA Komunistų Partijoj, kurios vadu 
ir dideliu veikėju jis buvo per eilę metų.

Fosteris yra žinomiausias ir mylimiau
sias Amerikos darbo žmonių masėse va
das ir kovotojas. Jis to užsipelnė dirb- j 
damas ilgą laiką ADF, o vėliau Darbo 
Unijų Švietimo (paskui Vienybės) Są
jungoj. Atsistojimas jo aktyvin revoliu
ciniu darban, be abejo, įneš naujo entu
ziazmo visuose revoliuciniuose darbinin
kuose.

Varde USA lietuvių darbininkų “Lais
vė” sveikina sugrįžusį aktyviškan dar
ban d. Fosterį ir linki jam nenuilstamai 
ir ilgai darbuotis! į
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Po 17-kos Metų
Pereitą pirmadienį (lapkričio 11 d.) su

kako septyniolika metų nuo pasirašymo 
karo paliaubų arba nuo pasibaigimo pa
saulinio karo. Tas įvykis buvo minėtas 
visaip: bažnytinėmis ceremonijomis, pat- 
riotiškomis-džingojistiškomis k a 1 b omis 
ir prieškariniu žmonių judėjimu.

Vienas pasirodė kiekvienam aišku: 
šiandien, po septyniolikos metų, kapita
listinis pasaulis vėl stovi prie slenksčio 
pasaulinio karo. Afrikoje karas jau pra
dėtas Italijos fašizmo; Ethiopijoj karas 
vedamas kaip tik del tų pačių priežasčių, 
kaip ir didysis pasaulinis karas. Ir tai 
neįstabu' iki gyvuos kapitalistinė siste
ma, kitko ir negalifria tikėtis.

Tuo tiktai prisieina nūnai džiaugtis, 
kad šeštadalį pasaulio valdo proletaria
tas. Tasai šeštadalis pasaulio—Sovietų 
Sąjunga— yra nepaprastai didelis fak- Į 
torius gynime taikos. Antra: dėka So
vietų Sąjungos įtakai, dėka įtakai ko
munistinio judėjimo, šiandien į prieškari- 
rinį judėjimą įtraukta didelės masės 
žmonių—ypačiai jaunimo, studentijos.

Pereitą penktądienį matėme tūkstan
čius Amerikos universitetų studentų pri
imant prisiegas, pasižadant neremti jo
kio karo. Tai padaryta nepaisant viso
kių universitetų vyriausybių varžymų.

Masės darbininkų ir intelektualų taip
gi yra įtraukta į prieškarinį ir priešfa- 
šistinį judėjimą. Žinoma} tuo tenkintis 
negalima, o reikia darbuotis, kad dar dau
giau ęĮąrbo žmonių būtų įtraukta į prieš
karinį judėjimą. Tiktai kuomet milžiniš
ka didžiuma žmonių pasireikš prieš karą 
ir fašizmą, bus galima tikėtis užtikrinto 
taikaus gyvenimo.

Garsinsime Tiktai Aukas
Jau pradėjo eiti užsaky

mai brošiūros “Komunistų 
Programa Prašalinimui Ka
rų ir Fašizmo.” Kaip žino
te, šita brošiūra susideda iš 
Komunistų Internacionalo 
Septinto Kongreso rezoliu
cijų. Mums dabar labai 
svarbu, kad brošiūra pasiek
tų visus lietuvius darbinin
kus. Kai kurių kolonijų 
draugai ir draugės tą gerai 
supranta ir žada gerai pasi
darbuoti. Štai skaitome ko
respondencijoj iš Baltimo- 
rės, kad ten Literatūros 
Draugijos kuopa nutarė už-| 
sisakyti ir išplatinti net 
šimtą kopijų šios brošiūros. 
Tai pavyzdys kitiems mies
tams.

Bet štai ką, draugai ir 
draugės, įsitėmykite: Pinigų 
už brošiūras šiame skyriuje 
negarsinsime. Čia atžymėsi
me tiktai gautas .aukas Agi
tacijos Fondui.

Drg. Geo. Šimaitis iš Mon
tello rašo sekamai: 
“K. P. Liet.(Fr. Centro 
Biurui:

“Montello Kom. Partijos 
Lietuvių Frakcija laikė su
sirinkimą spalio 31 d. ir nu
tarė išleisti penkius svarus 
Sovietų saldainių ant laimė
jimo. Pelnas buvo skiriamas 
Centro Biurui. Per LDS 67 
kp. vakarienę lapkričio 2 d. 
komisija pavėlino mums ta
tai padaryti. Pasidarbavo 
G. Šimaitis ir E. Beniulie- 
nė. Išleidus saldainius ant 
laimėjimo, pelno liko $5, 
kuriuos prisiunčiu per ‘L? 
administraciją.”

Pinigai gauti. Matote, 
kaip galima surasti įvairius 
būdus pasidarbavimui del 
Agitacijos Fondo.-

Eastono ALDLD 13 kuo
pa paaukojo 50 centų. Drg. 
A. Kindula iš Waterburio 
paaukojo $1. Ačiū už aukas. 
Tikimės, kad ir ateityje ne
užmiršite šios svarbios Cen
tro Biuro įstaigos.

Lietųyių Centro Biuras
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn, N. Y.

Berlynas. — Hitleris ga
lutinai panaikino Plienkepu-
rių Sąjungą, pasaulinio ka
ro ex-kareivių organizaciją.

Atmetė Mėlyną Įstatymą

Pittsburgh, Pa.—čia sy
kiu su rinkimais taipgi nu

balsuota panaikint “mėly
nąjį įstatymą”, kuris neleis
davo sekmadieniais atidaryt 
nei judamųjų paveikslų -te
atrus.

Bažnyčios Pittsburghe iri 
Philadelphijoj net varpais j 
šaukė piliečius balsuot už! 
“mėlynojo įstatymo” palai
kymą.

Pušyne”, kurią perstatys She
nandoah Lyros Choras 27 die
ną lapkričio, po vadovyste 
draugės D. Zdaniutės. Tai vie
na iš naujausių ir gražiausių 
operečių. Vieta visiems labai 
lengva surast, tai yra pačiam 
miesto centre, Coughlin High 

. Wa-

Šis Tas iš Aido Choro Veikimo 
ir Judėjimo

Paskuti nėmis savaitėmis 
choras neveikė taip, kaip ture- 
tų veikti, del įvairių priežas- j School Auditorium?" N.

j v • v_ • • • cių. Choro nariai labai buvo qbinvion St Pradžia Ivviai R Perdaug žmonių žiuri 1 pieną 1 \ . . , . . , sningLon ot. iiaazia lygiai o. . ... _ .... apstoję lankyt choro pamokas v vakarekaipo 1 maistą tik kūdikiams . . . . , .v. v* vaKaie-. ,. .. v v . ir choras per keletą savaičiųir augantiems vaikams, užmirš
dami faktą, kad užlaikyti svei
kus dantis ir drūtus kaulus, 
augusieji irgi reikaląuja tų su-1 
dėtinių, kuriuos randame pie-1 . . v. , , . .
ne, ir kad pienas subalansuoja f11?. ?' suzlnot, kodėl jie susi- choras> taip ir visi svečiai ga- 
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JOHN L. RICE, M. D., 
(New Yorko Miesto Sveikatos'

Komisionierius)

ir choras per keletą savaičių Beje, reikia primint, kad 
jau nei pamokų negalėjo tu-, Wilkes-Barre Aido Choras nu- 

"1 ret. Tai vienam choro susirin- tarė duot vakarienę del drau- 
kime buvo išrinkta komisija gy shenandoriečių po persta- 
aplankyt didžiumą choro na- tymui operetės. Kaip Lyros 
v»i ii im mir/ivint Irn/Snl iin 01101 • —. • • • • v* •

.. ...... • • u ; Choras, taip ir visi svečiai ga-
dijeta. Mažai žmonių žino, kad;lalke,nU0 lankym?sl >. choro|lės traukti j Darbininkų Cen- 
galima gyventi per ilgą !aiką | Pamokas ir juos aplankius, pa- trą> kur bus duodama valgyt 
vartojant pieną išimtinai. Yra ,sn\ode>.. vlsok!ų, ! ir išsigert. Taipogi mylinti šo-
faktas, kad Dr. S. Weir Mit-.kode 3.le nen0H 'ankytis. Cho- kius ga]gs lr pasišokt. Todėl,
chell’io garsus poilsio gydymas r? narių nuomonė nėia visų ^raUggs jr draugai, nepraleis- 

■ ...................................... vienokia ir tas viskas privedė, kit taip svarbios operetės.susidėjo iš absoliutiško poilsio ir j 
vientik pieno. i

Pienas yra puikiausias mais-ją. 
tas. Maži kūdikiai per mėnesius ( 
apsieiną vientik su pienu. Jis

j prie tokių aplinkybių, kad rei- 
(kėjo permainyt choro mokyto-

Lapkričio 8 dienos susirinki
me draugė O. Zdaniutė, kuri

Aido Choro Koresp.

ŠYPSENOS
turi visą medžiagą, kurią au
gančio vaiko kūnas reikalauja. 
Nei vienas kitas maistas nėra 
taip pilnas mineralais, kurie 
būtinai reikalingi kaulams ir 
dantims. Turi vitaminų, kurių 
kūnas reikalauja del augimo. 
Pienas lengvai žlebčiojamas.

Per mažai žmonių realizuoja
si, kad vyrai ir moterys yra tik 
vaikai senesnių metų * ir kas 
jiems patiko pat kūdikystėje, 
tankiai visuomet teikia gero. 
Pienas pilnas kalkio ir fosforo, 
kuriuos du mineralus mūsų kū
nas reikalauja per visą mūsų 
amžių. Turi cukraus, kas mums 
duoda energijos, ir galų gale 
pienas aprūpina pirmos rūšies 
riebalu, kuris atnaujina mūsų 
išsibaigusius audinius.

Daugumoje atsitikimų augęs 
žmogus, kuris prideda pieno 
prie kasdieninio valgio, ant syk 
patėmija sveikatos pagerinimą. 
,Tai melas, būk pienas tukina 
žmogų, bet vistiek tas sulaiko 
daug žmonių nuo jo vartojimo, 
ypatingai moterys nenori nutuk
ti. Jeigu nenorime tukti nuo 
pieno, tai tik turime kreipti 
atydą į .kiek “calories” mūsų

ilgai mokytojavo Aido Chore, 
buvo atleista. Dabar josios 
vietą užims draugė V. Radi- 
šauskiutė iš Wyoming, bet 
draugė O. Zdaniutė pasižadė
jo chorą remt visokiais bū
dais, pati jame dalyvaut ir ki
tus traukt į chorą.

Dabar visų buvusių narių pa
reiga pradėt skaitlingai lan
kyt choro pamokas ir naujus 
narius traukt į chorą, ii’ mes, 
Aido Choras, atsišaukiame 
kaip į jaunus, taip ir augusius, 
kaip vietos, taip ir apielinkės, 
lietuvius darbininkus pamest 
tokį papratimą, kad, tai ne 
mano reikalas chore dalyvau
ti, tegul tą kiti daro.

Šioj apielinkėj gana yra tin
kamų draugų ir draugių, ku
rių yra vieta Aido Chore ir 

; mes jus kviečiame stot choro 
eilėse ir veikti dailės srityje 
del darbininkų gerovės.

Choro pamokos atsibus toj 
pačioj vietoj pėtnyčiomis— 
Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St., pradžia 7 v. va
kare.

Dabar keletas žodžių apie 
tą garsią operetę “Vestuvės

Ponas su Uodega
Prasčiokas, pamatęs ant 

stogo tupinčią papūgą, užsi
manė ją pagauti.

Užsilipęs jau siekė stverti 
ją už uodegos.

Papūga atsigrįžusi piktai 
sušuko:

“Ko tu nori?”
Prasčiokas, nusimovęs ke

purę, tarė:
“Atleiskite, ponas, aš ma

niau — jūs esate paukštis.”

Vėlybas Špukas
Spiritualistas per valandą 

stengėsi pašaukti dvasią miru
sio, idant kalbėtųsi su jo naš
le.

“Aplinkybės šiąnakt nepa
togios susisiekimui. Aš jokiu 
būdu negaliu su ponu Smitu 
susidurti.”

“Oh, aš nesistebiu,” tarė 
našlė, žiūrėdama į laikrodėlį.

“Dar tiktai 9 valanda vaka
ro. Jis paprastai pasirodydavo 
vos tik apie 3 valandą po vi
durnakčiui.”

Surinko J. Šilingas.

šitą taisyklę, tai svarumas visai
nesimainys.
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Sufanatizuotas fašisto vaikas saliutuoja Hitlerį laike 
nazįįų demonstracijos; Hitleris su juo ąusifotografąvo, 
kad parodžius pasauliui, būk jo krųvįnąjj rėkimą re
miu. tiek dideli, tiek pnaži, kas, žinoma, yra netiesa.

suvartotas pienas turi, turime 
suskaityti tas “calories” ir duo
ti kūnui tik, kiek jis reikalauja 
tų “calories”. Kvorta pieno tu
ri apie 750 “calories”. Jeigu 
mūsų kūnas reikalauja nuo, 
2,000 iki 2,500 “calories” į die-! 
ną, tai yra geras daiktas sure- I
guliuoti visą kitą maistą, kad 
pridėjus užtektinai pieno prie1 
kasdieninio valgio. Jeigu seksi1

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

NUOMARO LIGA

Drauge gydytojau, ar ne
galėtumėt man per\ laikraštį 
“Laisvę” pranešti apie nuoma
ro ligą.

Yra mūsų namuose ligo
nis toks, 15 metų vaikas, kuris 
iš pat mažų dienų buvo ne
sveikas. Bet tada kai apsirg- 
davo tomis tampynėmis, tai 
daktarai sakydavo, kad tai i 
tik-paprasta mažą vaikų liga! 
“convulsions”. Dabar, kuo-: 
met didesnis užaugo, pasirodo, I 
kad jo liga nuomaras, ir gana 
dažnai ąpserga.

Išanksto tariu jums širdin
gą ačiū. Malonėkite apie tą 
ligą ką nors parašyti.

ATSAKYMAS 1
Kai vaikui arba bile kam už

eina tampynės, konvulsijos,'

Penėkite Jūs, maitinkite tą 
vaikinuką, kaip kokį penimu
ką, kad atpildžius jo organiz
me neabejotinus' mitimo trū
kumus. Ypač svarbu jam vi
taminai A, B ir D, taipgi kal
kės ir šiaip mineralai. Visa tai 
padeda nervų audiniams atsi
gauti.

Mėsos jam vely neduokite. 
Užtat duokite daug pieno, sū
rio, varškės ir šiaip pieniškų. 
Taipgi kiaušinių, duonos, sal
džių daiktų, vaisių, daržovių.

Gaukite “Viosterol”. Duoki
te vaikinukui po 10 lašų po 
valgio, ištisais mėnesiais. Vie-' 
toj to, galima ir šiaip žuvų 
aliejaus—po šaukštą po val
gio.

Džiovintų mielių, Brewers 
yeast tablets, duokite po 5-10 
tablečių prieš valgymą.

tai yra visuomet rimtas daly-J lodo tinktūros po lašą kas 
kas, o ne koks menkniekis, pora dienų, su vandeniu. Bro- 
kaip Jums anuomet sakyda- mo druskų, Triple bromides, 
vo. ! grs. 15, 100 tablets, po dvi

Jūsų vaikas išmažens būda- tableti stikle vandens kas va- 
vo nesveikas. Gal buvo tam karas. Rimtesniais priepuo- 
kokių pamatinių priežasčių, liais, galima po tiek duoti ir 
kokių mitimo trūkiuhų, kaip kelis kartus dienoje.
tat dažnai estL su kūdikiais.! Paprastų (žalių, džiovintų)
O gal kartais ir galvukė buvo kviečio — grūdų tegul jis 
jam kaip pažeista, smegenų- kramto po žiupsnelį keletą 
tės suspaustos—laike gimimo, kartų kas diena.
ar kaip sutrenktos, nuo puoli-'. Ir da ko būtų naudinga: 
mo, kritimo ant galvos, kaip' gydytojas jam galėtų su ada- 
tat taip dažnai pasitaiko kū- ta įčirkšti Parathyroid ex- 
dikiams. \ tract, 10-—20 -minims.

Kaip ten nebuvę, bet štait O šiaip bendra higijena, 
Jums, Drauge, keletas bendrų oras, saulė, gimnastika, gera 
pastabų. ' nuotaika ir tt.



Trečiad., Lapkr. 13, 1935 LAISVfi Puslapis Trečias

Darbininke ir teimininke
SOVIETŲ SĄJUNGOJ MAISTO KAINOS PUOLA, KUOMET AMERIKOJ KYLA

caxap

Senas baubas apie maisto kainų brangumą Sovietų Sąjungoj eina itžmirštin ir 
Sovietų moterys ant visados baigia nu sikratyti rūpesčiais, kaip suves galą su 
galu. Nauji laimėjimai antram penkmetukės plane numuša kainas, kelia al
gas ir pristato daugiau prekių į turgavietes. Buinios patarnautojos Maskvos 
krautuvėse rodo, kaip cukraus kaina nukertama veik trim rubliais ir sviestas 

5 rubliais kilogramui.

Apleistas Mūsų Veikimas Tarpe Moterų I miau mažiausios algos' * kuri, 
____________________________________ berods, yra apie $12 į savaitę.

Po suvienijimo LDSA su Am. gų budavojimui revoliucinio ju-, 
Liet. Darb. Literatūros Draugi- dėjimo. Tegul gimsta nauji pa-i 
ja Kai kuriose kolonijose mū
sų draugės moterys prarado 
energiją ir aktyvumą, manyda
mos, kad nėra daugiau dirvos 
veikti tarp darbininkių moterų

- . j dėlto, kad LDSA liko sujungtas 
<U11. su ALDLD. Daugiau klasiniai 

susipratusios Am. lietuvės dar
bininkės priklauso prie ALDLD 
ir veikia aktyviai, bet to ne
gana, reikia kad visos, kurios 
seniau nemažai veikdavo moterų 
organizacijoj ir tos, kurios dar 
niekad nebuvo organizacijoj bū
tų įtrauktos ir aktyviai veiktų.

ALDLD yra vienintelė šioj 
šalyje lietuvių darbininkų ap
švietos organizacija, kurioj j ieš
ko ir suranda sau dvasinį peną

i lietuvės darbininkės, kurios no
ri kuomi nors prisidėti prie 
proletariato klasės judėjimo už

siryžimai mūsų organizacijoj.
Darbininkė S.

Darbo Moterys 
Sovietų Sąjungoj

Pirmuose pirmos penkmeti- 
I nes metuose, kada ėjo ūkio ir
■ kultūros šalyje atsilikimo likvi
davimas ir socialistinės ekono
mikos fundamento pastatymas,

! didesniam moterų įsitraukimui
■ į gamybą padėjo tas, kad darbo

(Tąsa iš pereitos savaitės sky
riaus “L.” num. 263)

“Ne taip gyveno mano tėvai 
ir aš pati iki revoliucijos. Sun- į 
ku atsiminti praeitį.

“Gimiau žemės ūkio darbi- 
ninkor šeimoj, Bokolo kaime, procesas del įvedimo naujos 
buvusioj Kurlandijos guberni- j įechnikos, techninių priemonių, 
joj (dabar Latvija). į mašinų palengvėjo. Pradedant

“Mano tėvai dirbo pas dva-'Jnuo 1930 m. iki 1934 m. liau- 
rininką nuo tamsos iki tamsos, dies ūkyje pradėjo dirbti 3^2 
o mus, penketą v a ikų, i milionai naujų darbininkių. Mo- 
negalėjo ir duona maitint. Tė-1 terys pradėjo dirbti ir sunkio- 
vas neišlaikė sunkaus darbo, 
pusbadžio gyvenimo- ir mirė nuo 
džiovos. Man tada buvo ketu
ri metai.
tėvą, kaip dvarininkas išvarė moterys nedirbtų. Skaičius kva- 
motiną. Ji jam buvo nepelnin- i lifikuotų moterų kadrų nuolat 
ga darbo jėga. Mes pasilikom 
be pastogės. Mus, vaikus, mo
tina atidavė piemenauti. Kaip 
dabar matau: auklės ponų vai
kus rateliuose veža, o aš sė
džiu su rykšte rankoj apiply
šusi, alkana ir saugoju pono 
paršelius.

“Iki 14 metų piemenavau. 
Paskui nusiuntė mane į miestą 
tarnauti. Mano gyvenimas dar lurgijoj 1930 m. J ----
labiau pasunkėjo. Dirbau sun-į moterų darbininkių buvo 
kiai už 2 rubliu mėnesiui. 1914 i ig% 
metais pastojau į trikotažo 
dirbtuvę Maskvoj.

—Dirbsi kaip pagelbininkė, 
už tai tave maitinsiu. Išmoksi, 
algą duosiu—sakė šeimininkas.

“Sutikau. Prasidėjo tas pats 
nepakeliamas darbas, 
eksploatacija! Darbas nuo 6 ry
to iki 12 vai. nakties. Turėjau moteris savo teisėse, savo ga-. 
dar vieną pareigą: plauti šei- Į myboj dalyvavime lygi su vyru, i 
mininkams baltinius ir grindis. 
Gyvenau be galo sunkiai ir tik 
spalių revoliucija pertraukė, ma
no kančias.”

O koks buvo fabriko darbi
ninkės gyvenimas? Tūkstančiais 
kartų blogesnis: 14-16 valandų 
darbo diena; lindynė, kajz 
narai gyvenimui ir tt. Tik dė- Į 
ka tam, kad Sovietų valdžia pa
naikino eksploataciją žmogaus 
žmogum, privatinę nuosavybę 
ant gamybos įrankių, taip pla
čiai atsidarė kelias kultūriniam 
ir pasiturinčiam gyvenimui.

Jei anksčiau darbo moteris

joj pramonėj.
Dabar nėra tokių pramonės 

sričių, nėra tokių mašinų, vars- 
Nespėjom palaidoti totų, agregatų ir tt., ant kurių

auga. Sovietų valdžia deda vi
sas pastangas, kad moterys aug
tų techniniai. Didelis tinklas 
kursų, mokyklų, ratelių ir ' 
tam padeda. Obalsis i_____
Stalino “kadrai sprendžia vis
ką” vykdomas gyvenimam

Keletą skaičių kalba, kaip' 
kasmet auga kvalifikuotų mote
rų darbininkių skaičius. Meta- 

. kvalifikuotų 
1 tik 

/o, o 1932 m. jau 50 nuoš. 
Dabartiniu metu tas nuošimtis 
daug aukštesnis.

Mašinų statyboj—1930 m. 
18 nuoš., 1932 m.—47 nuoš., 
o 1933 m.—daugiau 50 nuoš. I 

, Lengvojoj pramonėj tas nuošim- 
ta pati tis didesnis.

šitie pavyzdžiai kalba, kad

Taip pat jie kalba už tai, kaip, 
Spalio revoliucija išlaisvino dar-! 
bo moterį. Sėkmingas socialis- ’ 
tinęs statybos vykdymas, bekla- 
sinės visuomenės statymas su
darė visas galimybės nugalėji
mui amžiais buvusio moterų at-

Įzarmių silikimo.
Štai ką rašo A. T. Panova, 

rūbsiuviųio fabriko Nr. 5 direk
torius :

“Rūbsiuvimo fabrikas Nr. 5, 
ŠeiĮcmano vardu, pernai metais 
išpildė planą tik 89 nuoš. Nu
sprendė pakeist direktorių. 
Gruodžio pabaigoj paskyrė ma-

žiūrėjo į darbą, kaip į gėdos ne direktorium. Naujas atsako- 
dalyką, nepakeliamą naštą, o 
po revoliucijos ji į fabriką žiū
ri, kaip į savo visuomeninio dar
bo dalį ir į darbą, kaip į gar
bės, iškilnumo dalyką. Ir ne
nuostabu, kad moterys pradeda 
vis labiau įsitraukti į gamybą 
ir aktingai dalyvauti socialisti
nėj statyboj.

mingas darbas mane nei kiek 
nebaugino: 5 metus dirbau kai
po fabriko komiteto (fabrike 
Nr. 6) pirmininkas ir gerai ■ 
žinojau gamybą. Trečdalis dar-| 
bininkių mane žinojo iš senos j 
darbo vietos ir sutiko mane1 
gerai. Man teko pakeisti gamy-' 
bos vedėją, cecho viršininką.

: Kiti 24 rasti vertusiais dirbti 
• virš nustatytų valandų, kurios 
yra 9 į dieną ir 54 j savaitę.' 
Už pastarąjį prasikaltimą keli 
savininkai nubausti po $10; ir 
$25. Taip pat rasta supainio-

ne nesustabdo. Aš pe/einu di
rektorių mokslą viename Lenin
grado technikume.

Savo politinį ir techninį augi
mą gavau dėka mūsų didžiajai; 
Lenino-Stalino Partijai, 
manim rūpinosi ir mane augi
no.

Man suėjo 30 metų. Gimiau 
darbininkų šeimoj. Iki 13 metų 
mokinaus. 1919 m. pastojau 
dirbt į fabriką “Pergalę” (buvu
sį šabanovo). Bedirbant fabri
ke mokinaus vakariniuose kur
suose. 1921 metais mūsų fabri
ką reorganizavo ir aš pastojau 
dirbt totorių profsąjungoj. Nuo 
1923 iki 1928 metų kartu su 
motina skalbiau svetimiems 
baltinius, siuvau. Tik 1928 
metais galėjau pastoti į fab
riką Nr. 1, I 
metais mane premijavo už daly
vavimą visuomeniniam gyveni
me ir greitai išrinko fabkomo 
(fabriko komiteto) pirmininku. 
Po to fabriko likvidavimo, 1929 j 
m. pabaigoj perėjau su kito-' 
mis darbininkėmis į fabriką vių darbininkų i 
Nr. 6, kur buvau išrinkta cecho nei kiek neatsiliktų nuo pašau-kymui 
kontrolium. 1931 m. mane išrin- linio 1s.vw11v.JaJk, [ZiUBLd ucocunaio uun-ovcmvn#
ko atsakomingu sekretorium J judėjimo, kad visuomet eitų su ■ sūnūs ir mylimieji. Mes, veikda- 
naujai .organizuotam fabrike ! pirmosiomis proletariato klasės * 
Nr. 1, Karolio Markso vardu.

Aš pradėjau mokytis polit- pajėgtų tinkamai 
grūmotos ir užbaigiau pradinę! kasdieninius klausimus. Mūsų pa(jgti Italijos 
mokyklą. 10 kovo, 1931 m. ma-1 organizacija privalo kovoti suiaikyti jau prasidėjusį karą,1 
ne priėmė į VKP (Visarusijinės' prieš karą ir fašizmą, prieš ai- taipgi nuversti fašizmą, kuris 
Komunistų Partijos) kandida- kio sistemą, už įvedimą socialės yra prįežasčia šio karo. Kodėl 

nepradėt veiklą tuojau?
A'lisa.

kur jau pirmais I . .. ... . .v .v , . Į galutiną pasihuosavimą is ka-

Moterys Metėsi Ant Bėgiu .tas vedimas rekordų, kas hu- 
° j dija suktybes išmokėjime aįgų, 

arba vedime valandų skai
čiaus, bet iš tų niekas nenu- 

štai kaip Jtovoja prieš karą bausta. '2
moterys Italijoj, kuri jau antras 
mėnuo kariauja prieš Ethiopiją! 
dėlto, kad Mussolinio fašizmas 
nori užgrobti ir pavergti Ethi
opiją. Laikraštyje “Giustizia e 
Liberta” į

“Apie dešimts dienų atgal 
grupė moterų, palydėjusių ka- £iau- 
reivius gelžkelio stotyn, sukėlė j a^os ne ^ik patogumams, bet 
kovingą demonstraciją sulaiky-Į maistui neužtenka. Argi šte
inui traukinio. Tūlos moterys i bėtina, kad tokios moterys 
sugulė skersai bėgių, kad trau- Par^^.' namo dar apsiverčia* 
kinys negalėtų eiti. Įsikišo gelž- 
kelių milicija ir prievarta mi

Neleisdamos Vežt Karius

Skalbyklose daugiausia dir
ba moterys. Įsivaizdinkite sau, 
moteris, atidirbusias po 9 va
landas ir 6 dienas ] savaitę, at- 

pranešama iš Milano: Į sinešusias už tą triūsą algas 
po $12 ar pora dolerių daa- 

Aišku, kad joms tos*

pitalizmo jungo.
Ot kodėl mums, draugės, ir 

reikia daboti, kad mūsų organi
zacija, toji siela darbininkiško 
judėjimo tarp šios šalies lietu-

ir darbininkių gas deda Italijos moterys sulai-
l karo, kurio pasėkoje 

revoliucinio darbininkų į žūsta desėtkais tūkstančių jų

eile kitų darbę: virimu, kam
barių valymu, skalbimu, pro- 

tempė moteris nuo bėgių. Šią 1 sinimu, lopymu, siuvimu ir Ai- 
sceną matė skaičius svetimša-Į be kitų, kad suvesti galą sti 
lių, įskaitant ir francūzų diplo-1 galu, 
matą, kuris stotyje laukė trau- 
-kinio Paryžiun.”

Tai dėlto moterys daugely? 
j e atvejų nenori nei į susirin-

Tokias desperatiškas pastan- kimus eiti neigi pajggia sk?Jb_

Į Cecho viršininkais paskyriau 
j tris darbininkes, dirbusias meis
teriais. Visos jos gerai išpildo 
savo darbą.

Fabrike yra 946 darbininkės, 
tarp jų 360 totorių. Iš pradžios 
jos bijojo mašinų, bet po 2-3 
savaičių mokymosi jos užvaldė 
savo varstotus ir daugelis iš jų 
geros šturminink^s. Yra toto
rių brigadyrių ir meistrų. Net 
fabriko komiteto pirmininkas— 
moteris totorė. Fabriko komite
te 15 moterų. ’ '

Kada aš perėmiau fabriką 
buvo daug ųeužbaigtos produk
cijos. Visą laiką planas nebuvo 
išpildomas. Dabar užsigulėjusi 
produkcija likviduota ir darbas 
eina neblogai, planas išpildo
mas. Pereinanti prie naujų pa
gerinimų darbe.

Darbą tdrp moterų vedam 
dviejose kalbose: rusų ir toto
rių. Anksčiam daug darbininkių ' bet ir kokybe, 
palikdavo fabriką—apie 20% 
per 3 mėnesius. Dabar 60 nuoš. 
darbiniu, pasiliko nuolatiniam 
darbui. Prie fabriko yra vaikų 

t^ | s°das ir lopšeliai, bet kol kas 
iškeltas ijie dirba ne visai ^erai. Direk- 

I ei jos sąskaitomis organizavom 
j vaikų namą ir du bendrabučiu 
tautinėms mažumoms.

Bedirbdama profsąjunginiam mingham, Alabama valstijos, 
darbe išmokau technikinį nor- rašo sekamai:
mavimą ir gamybos proceso or- “Vienas iš pikčiausių blogu- 
ganizavimą. žinau rūbsiuvimo Į mų, kuriuos WPA čion atne- 
techniką. Bet patyrimo ūkiška-i še yra taip vadinama našlių 
me vadovaujančiam darbe netu-j pensija. Tos moterys seniau 
riu. Naujo darbo .sunkumai ma-; dirbo šalpos direktoriaus raš- 

i - • ■' t.inpspj, uždirbdamos nuo $12.-
I 50 iki $18 į savaitę. Jos ir 
j tuomet vargiai pasilaikydavo, 
nes kai kurios turi net po 5 

! kūdikius .užlaikyti iš tos algos.
“Dabar su nauju WPA pla

nu viskas yra kur kas blo
giau. Tos našlės su 5 vaikais 
dabar gauna maždaug apie 
$5 į savaitę visiems reika
lams, įskaitant ir mokyklos iš
laidas. Našlė su dviem 
kais gauna $2.10 vertės 
šerio, kas taip pat turi 
dengti visus reikalus. 

“Tos motinos yra 
stumiamos į visokias 
rystes ir prostituciją, 
laikyti savo ir vaikų. 
Viena moteris, kuri 
iki šiolei, užkeikė ir nutrenkė 
visokios rūšies “pašalpas”. Jai 
įgriso badauti, matant kelis 
gaunant visko perdaug. Da
bar jinai slankioja naktį gat
vėmis ...”

Apgailėtina padėtis. Prosti-

“APSAUGOTA

mos prieš karą čia Amerikoje 
eilėmis, kad pilnai atsakytų ir|.ganme atitolinti karą nuo 

rišti visus j Amerikos jaunimo ir galime 
moterims su-

tus sulyg pirmos kategorijps. apdraudos seniems ir bedar- 
Aštuntame rūbsiuvimo darbi- biams valdžios lėšomis. Tačiaus, 
ninku .suvažiavime mane išnn- kad tuos darbus sėkmingai ves- 
ko plenumo* nariu tų darbininkų ti, reikia, kad mūsų organizaci- 
sąjungos, totorių skyriaus ir ja būtų gyva ir veikli, kad jos 
pastatė į nuolatinio sekretoriaus 
darbo vietą. Paskui pervedė į 
fabriką Nr. 6, kur dirbau kai
po fabkomo pirmininkas iki 
1934 m. galo. Vėliau mane pa
skyrė direktorių vieton fabrike 
Nr. 5, kur dabar dirbu.

Aš visomis pajėgomis sten-! . ... _ , . .
giuos pateisinti tą vietą. Nors 1^!
yra sunkumų, darbas vis dar 
ne tokios kokybės, bet geriausių 
šturmininkų pagalba, po par
tijos vadovybe, kovosiu už pla
no išpildymą ne tik kiekybe,

tyti ir lavintis, nes jos užbai
gia darbą apie pasiaunaktį ir 
pusgyvės krinta į savo guolį, 
kad sekamą dieną vėl galėtų 
vilkti tą patį jungą. Tačiaus 
mes turime panaikinti tą pS- 
dėtį, o panaikinsim tik orgą’- 
nizuotumu. Kad sėkmingai or
ganizuotis, būtinai reikalinga 
lavintis politikoj ir abelnai.Jr 
tam privalom surast laiko, ne
žiūrint nuovargio. •-

Fašistu Sūnūs Nekariauja Laimingai Pasveikt Draugei
įtekmė kasdien augtų ir vysty-j 
tusi dirbančiųjų 
moterų eilėse.

Ar taip yra? 
visur. Vietomis

ir

Toli 
nėra

bedarbių; Laikraštis “Corriere della < H. Žllkiciici
I Serra” praneša, Xad fašistų 
valdžios tarnas, Triniti miesto 
majoras atstatytas iš vietos už

grazu ne 
pas mus

(Pabaiga sekamo j M. Skyriaus 
laidoj)

Motinas Nustumia 
Prostitucijon

Viena darbininkė iš Bir-

vai-
gro-
pa-

skurdo 
piktada- 
kad pa- 
gyvybę. 
išsilaikė

Nors Rooseveltas sakėsi 
pravedęs saugumo progra
mą, tačiaus ši apysenė mo
teriškė tebeprekiauja menk
niekiais New Yorko Eastsai- " 
dėj ir pasilaiko tik iš to, I 
kfek praeiviai išperka gu- tucija tas biedniokes nustums 
mo, saldainių ir kitų maž- , j dar didesnį skurdą i£ nesvei- 
niekių. Ji vis tebelaukia ' katą. O to galima išvengti ne 
Naujos Dalybos, kuri turės vienai, bet daugeliui kartu su-
ateiti per Sovietų Ameriką. 
Amerikoj daug 
rų.

tokių mote-
sitarti ir išreikalauti daugiau 
pašalpos, kad nereikėtų ba
dauti, ar parsiduoti.

to gyvumo ir entuziazmo, kuris pastangas paliuosuoti savo sū- 
taip reikalingas darbininkiškai t iš karinės tarnybos mela- 

*• ' “ ‘ ' į mūsų gingais pareiškimais, būk jo
kuopose stoka galinčių veikti sūnus nepavaduojamas žemės 
draugių, tad ir tos kuopos nėra ūkio vedime.
tuo kūnu, apie kurį smarkiai > Tas parodo, kiek “karžy- 
suktųsi darbininkų judėjimas.' giško entuziazmo” karui tu- 
Nekartą nepajėgiame tinkamai ri patys fašistų valdininkai, 
dalykus išrišti ir sukeliame žinoma, ne visi tampa pagau- 
tarpusavyje nereikalingus gin-, ti tokiame klastavime. Tačiaus 
čus, o tas gesina revoliucinę' yra žinoma, kad karo laukas 
liepsną.

Norint organizacijos augimo, 
reikia tinkamai paskleisti savo .

tik biedniokams, stambių bur
žujų sūnūs palieka namie ar
ba gauna vietas užpakalinėse 

idėją tarp darbininkių, kurios : k‘arju linijose ir iš ten grįžta 
dar nėra mūsų organizacijoj.1 apsikarstę medaliais neva tai 
Pasekmėje to didintųsi mūsų pasižymėjimus karo lauke, 
skaičius, atsirastų naujo gyvu
mo, be ko nei viena organizaci
ja negali apsieiti, jeigu ji nori 
augti. 

A

Tad, draugės, pradėkime dau
giau darbuotis. Dėkim pastan
gas, kad daugiau narių pritrau-

Apie d. II. žukienės neląiL 
mę-susižeidimą mus informą.vų. 
d. J. K. Navalinskienė, foręgf • 
citietė, sekamai: 7 *.> A

“Brangios Draugės: «-•
“Šiuomi pranešu, kad nebū

sime “Laisvės” koncerte, kaip * 
kad buvome ketinę. Šį rytą 
(6 d. lapkr.) aplaikiau laišku
tį nuo d. Helenos Žukaitėj • 
kad d. žukienę patiko nelai-?’*. 
mė, jinai skalbdama drabp?. 
žius savo namuose susižeidė/ . 
elektrinė mašina įtraukė kai- 
riąją ranką į gręžtuvą. Ji da- . 
bar randasi Johnson City, ’ 
N. Y., ligonbutyje, kur jai 
gydo sužeistą ranką. Nu» J 
imta X spinduliais pavc’kslašj 
tačiaus tuo tarpu dar nebūVb 
žinoma ar yra sulaužytas kfttP * 
las, ar ne.

“Labai gaila d. žukienės; 
kad tokia nelaimė ją patiko.- i 

pasimatymo.- 
negalima,

būti “Laisvės” koncerte. Jos 
buvo prižadėję atvažiuoti pas 
mus iš Binghamtono, o iš čia ; 
mūsų mašina būtume važiavę, 
į Brooklyną. .•

“Draugiškai,
J. K. Navalinskienė.’M ■.

Nuo savęs linkime mūsų, nėr-. ,! 
nuilstančiai darbuotojai čL 
žukienei greit pasveikti ir ąfc, , 
gavus spėkas vėl stoti į mūsų » 

1 eilfes. ’ !

Motery Darbo Sąlygos 
Skalbyklose .

New Yorko Valstijos Darbo | Laukgme greito 
Departmento Moterų Divizijos'Tajpgi gaj]a kad 

kus į ALDLD, mūsų apšvietos . daviniais spalio mėnesį surasti 
organizaciją. Mes neprivalom 352 samdytojai sulaužę būti- 
■stovėti ant vietos. • švieskimės ' niausiąs darbininkų teises 
pačios ir skleiskime savo idėjas 1 skalbimo industrijoj. Tai tiek I 
tarp darbininkių, kurios vis dar rasta per pačius valstijos in- 
tebetarnauja savo klasės prię- spektorius. O kiek jų nerado ? 
šams. Dėkime daugiau pastan- Iš surastųjų prasikaltusiais

BUVO ‘TIK KLAIDA!”

Billy Sunday, garsus Am
erikos keiksnys misionie
rius, mirė, sulaukęs 71 metų“' 
amžiaus. Iš vienos misijos 
jis pasidarydavo iki $50,000

; pelno.

Mrs. Lorraine Yancey rauda prie mirs tančio vyro lovos, kuomet sužinojo, kad 
j j Los Angeles policistė peršovė. Policis tė sekėsi “tik per klaidą pašovus!”



Puslapis Ketvirtas LAiSVfi
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Buvusių Lietuvos Prezidentų ir 
Min. Pirm. Pareiškimas Smetonai PHIEADELPHIJOS ŽINIOS

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

jubilėjinį

<♦>

<♦>

<f>

pagirtina, 
šiame susi-

Rengėjai.
(269-270)

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

draugiški šokiai, sukatos vakare, lap
kričio (Nov.) 16, 1935. Darbininkų 
svetainėje. Įžanga, tokioj maisto 
brangumoj, tik 50c.

Kviečiami visi protaujanti lietuviai 
iš visos apielinkės susipažinimui su 
Komunistų Internacionalo nutari
mais.

DETROIT, MICH.% 7AįjDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 
subatoj, lapkr. 16 d., 7:30 vai. vaka
ro, Draugijų Svetainėje, 4097 Porter 
St. šis susirinkimas yra svarbus ir 
kiekvienas privalo dalyvauti. Bus 
rinkimai į Centro Komitetą. Apart to 
bus ir kitų svarbių dalykų apsvars-

ka” ir “Kelias į Šviesą”. O svar
iausia, tai kiekvienas narys pasirū
pinkime gauti nors po vieną narį į 
ALDLD 20 kuopą.

Sekr. O. Girniene.

balsuoti Centro
Ų937 metams, 

svarbių reikalų, 
negu

Sekr. M. Ginaitienč.
(269-270)

READING, PA.
. ALDLD 143 kp. rengia 20 metų 
organizacijos gyvavimo, 
parengimą subatoj, 16 d. lapkričio,
Catholic Lits Hali, 126 N. 10th St. 
ant antrų lubų. Pradžia 7 vai. vaka
ro. Kviečiame vietinius ir apielin
kės draugus dalyvauti. Čia galėsite 
linksmai pasišokti, išsigerti ir už
kąsti. Atsilankiusiems užtikriname 
gerą laiką. <• v

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį 14. d. lapkričio, 
Lietuvių Svetainėj (skiepe). Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Draugai, šis susirinkimas bus svar
bus, nes turėsime 
Komitetą 1936 ir 
Taipgi ii’ daugiau 
Tai būtų daugiau
kad visi nariai dalyvautų 
rinkime.

Jau baigiasi metai, 
draugų, kurie nemokėjo 
šiuos metus.

HMMI

TreČiad., Lapkr. 13,

NEW BRITAIN, CONN.

I atsakingą spaudą.
Todėl mūsų giliu įsitikini- 

j mu, neatidėliotinai turėtų būti 
♦ 'sudaryta tautos pasitikėjimą 

turinti vyriausybė, kuri tuo
jau sušauktų tautos atstovybę, 
išrinktą iš Lietuvos piliečių 
laisvai pastatytų, kandidatų 
Lietuvos valstybės konstituci
jos nustatyta tvarka.

tai prieš Italiją išstotų ne 
vien Anglija, bet veikiausia 
ir eilė kitų šalių. Conn. ALDLD 3-čio Apskričio 

Konferencija
ALDLD 3-čio Apskričio Konferen

cija įvyks lapkričio 17 d. Darbinin
kų svetainėje 53 Church St., New 
Britain, Conn, kai 10 vai., ryte.

Visi delegatai, kurie išrinkti nuo 
ALDLD kuopų ir nuo šiaip įvairių 
grupių, kurie atvyks sveikinti su
kankančią ALDLD 20 metų gyvavi
mo, turi nesivėluoti su atvykimu. 
Nes šioje konferencijoje reikės pa
daryti bent Šiokia tokia ilgesnė per
žvalga tos Draugijos gyvavimo ir 
bujojimo b,ei švietimo nuveiktų dar
bų. Reikės pasibrėžti ateities veiki
mui planai. Ateinantis vajus. Page
rinimas “Laisvės” vajaus. Traukimas 
jaunimo į ALDLD ir tt.

Delegatai atsivežkite iš kuopų pil
nus raportus ir nuo narių mokestis.

Apskr. Sekr. V. J. V.
(269-270)

‘ i adminis
traciniais paliatyvais. Vyriau
sybei reikalinga dirbti bendrai 
su tautos atstovybe. Tokia at
stovybė, pašaukta j valstybės 
darbą, galėtų suburti reikalin
gas moralines ir intelektuali
nes tautos jėgas padėti vyriau
sybei vesti ir tvarkyti valsty
bės reikalus ir surasti būdus 
bei priemones valstybės saugu
mui sustiprinti, pasitikėjimą 
atstatyti ir sunkųjį krizį leng
viau pakelti. Reikalinga vieša7, 
nuo vyriausybės nepriklauso
ma valstybės lėšų racionalaus 
eikvojimo ir valstybės turtų 
valdymo kontrolė. Taip pat 
reikalinga, kad viešoji visuo
menės nuomonė galėtų pasi
reikšti 1 per laisvą, tik teismui

Kai tik šis dokumentas j tarimu ir visos valstybės jėgų j nebelaikąs gelbėtis 
—buvusių Lietuvos prezi- 1---- J----- *— 1—J---- —
dentų ir ministerių pirmi
ninkų pareiškimas Smeto
nai — pasirodė, mes pa
ėmėm iš jo plačias citatas 
“Laisvėje”. Tačiaus, mes 
manome, kad mūsų skai
tytojam bus gerai jį turė
ti visą, todėl čia ir per
spausdiname. Šis doku
mentas buvo plačiai pa
skleistas lapelių formoje 
Kaune. Pasirodo, kad bu
vusieji šalies prezidentai 
išmoko nuo darbininkų, 
kaip daryti su raštais, ku
rių negalima spausdinti 
laikraščiuose. — “Lais
vės” Red.

koordinavimu bendram valsty
biniam darbui, šiandien yra 
tokia būklė, kad visos sąmo
ningos tautos jėgos turi būti 
suburtos, nes tik šiuo būdu ga
lima būtų išvesti valstybę iš 
dabartinių ekonominių, finan
sinių ir politinių sunkumų.

Gyventojų masės reiškiamo 
gaivalingumo nepasitikėjimo 
administracinės represijos ne
pašalins. Tam .reikia valstybę 
įstatyti į normalią, teisėtą 
tvarką, šiandien valstybei yra 
reikalinga vyriausybės iš as
menų, kuriais galėtų visai pa
sitikėti plačioji visuomenė. 
Nestatant mūsų valstybes į 
dar didesnį pavojų, šiandien

A. Stulginnskis,
Buvęs Respublikos Prezid.

Dr. Grinius,
Buvęs Liet. Respub. Prez.

Mykolas Sleževičius,
BuVes Ministeris

Pr. Dovydaitis,
BuvęsxMinisteris

E. Galvanauskas,
Buvęs Ministeris

Antant. Tumėnas,
Buv ’ęs Ministeris

Leonas Bistras,
Buvęs Ministeris

Kaunas,
1935. X. 14.

Pirminiu.

Pirm.

Pirm.

Pirm.

Pirm.

Kas Remia Komunistų Partiją
Spalių 19 d. buvo renkama aukos 

del Komunistų Partijos. Prie šio dar
bo kviečiamos visos organizacijos, 
kad pagelbėtų sukelti K. P. bent k Te k 
pinigų del vedimo kampanijos reika
le rinkimų ir abelnai vedamų kovų 
už darbininkų klasės reikalus. Ka
dangi mūsų organizacijos neprisiren
gė prie to darbo, tai tik teko pa
rinkti aukas ypatiškai. Šie aukavo 
po $1: Šimkus ir M. Zald. Po 50c.: 
Stanislovaitis, Gegžna, Baranauskas, 
Kurzinskas, Pepeliuckas, Goodman, 
ir J. Rainys; po 25c.; J. Smitas, Pil- 
dis ir K. Skirvainis. Viso $6.75. Vi
siems aukautojams širdingai ačiū.

M. Z.
susirinkime

svarstyta, kaip 
gavus naujų skaitytojų 
ir naujų narių į A. L. 

Visi draugai nusitarė 
bent po vieną narį gavus 
laike minėjimo 20 metų 

Pasirodo, kad dirva ga-

Rengia ALDLD 14 K p.
Komunistas.

(269-270) 
____________ u

PYMOUTH, PA.
Lfetuvių Kapinių Korporacijos 

priešmetinis susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, 24 d. lapkr. 2 vai. po pietų, 
svetainėje po numeriu 40 Ferry St. 
Visi nariai dalyvaukite, nes bus ren
kami viršininkai del 1936 metų. 
Kuoskaitlingesnis susirinkimas bus, 
tuo geresnę valdybą galėsime išrink
ti, *kad organizacija per metus ge
rai veiktų ir visus svarbius organi
zacijos darbus atliktų atsakomingai.

R. J. Staskevičius.
(269-270)

Ekonominis krizis, pasireiš
kęs visuose pasaulio kraštuo
se, skaudžiai palietė ir Lietu
vą. Mūsų krašto ekonominė 
būklė kasdien darosi sunkes
nė. Ypač mūsų pagrindinės 
ūkio šakos, būtent žemės ūkio 
būklė, darosi tokia sunki, kad 
Suvalkijoj kilo gaivalingas 
ūkininkų bruzdėjimas. Kitose 
Lietuvos vietose tokio judėji
mo, kad ir nebuvo, bet kaimo 
būklė ir ten nelengvesnė.

Žemės ūkio krizis palietė 
prekybą, pramonę ir kreditą. 
Nervingumo banga kyla ir 
griebia vis platesnius ir giles-

Žinios Apie Karą
Niekšiškas Japonijos j 
Užpuolimas ant Chinijos

į Kaip daug kartų teisin- 
|gas buvo draugas Stalinas, 
kada jis pareiškė, kad So- 

I vietų Sąjunga gali džiaugtis 
_ .. . . . {taika tik todėl, kad gerai
Japomjos imperialistai ir . prisirengė užpuolikus at- 

yėl užpuolė Chiniją. Lapkri- i remti. Jeigu Sovietų Sąjun- 
cio 9 dieną jie išsodino «ga Ųūtų silpna, tai ant jos 
Shanghai miesteJ^OOO Japo-1 (jar daugiau būtų užpuoli

mų, kaip ant Chinijos.nijos jūreivių. Kame prie
žastis? Kas tai nušovė mies
te japonų karo laivyno ofi

ALDLD 149 kuopos 
buvo gana plačiai 
daugiau 
“Laisvei”, 
D. L. D. 
dirbti, kad 
į ALDLD 
sukaktuvių, 
na plati, tik reikia daugiau darbuo- Į 
tojų, o pasekmės bus geros. Drg. Į 
J. Butvilą tą pačią dieną gavo nau
ją metinį “Laisvei” skaitytoją. O tą 
gali padaryti ir kiti draugai.

Rep.

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- 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass.

Vienintelė Lietuviška Vaistine Worcesteryje.tančius bombų išmesdavo, 
daug žmonių nužudydavo. 
Pavojingai sužeidė ir ethio- 
pų vadą Afeworka. Ethiopai 
pasitraukė iš Gorahai, nes 
tai tik laikino atsispyrimo 
buvo punktas. Jų karo jėgos 
toli dar į šiaurės gerai pri
sirengę laukia italų.’

Šiaurių fronte taipgi tik 
apie 1,000 kareivių buvo pa
likę apgynimui Makale, jie 
apdaužė puolančius italus ir 
patys pasitraukė į didelius 
kalnus, kur jų sutrauktos 
galingos jėgos.

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 South 2nd Street

mus gyventojų sluogsnius iri1? Japonų ai° laiv^no i FranCHfK Kafn 
dar labiau pasunkina krašto C1?rili Nakayamą. Gal but, ridnilJUb RdlO 
ekonominę būklę. Krašto pa- tai bus pačių japonų 
jamoms einant mažyn, vals- vokacija, kad užpuolus 
tybės finansų būklė darosi vis Biją.
sinkesnė ir mažina lito paden
gimą. Tatai nervina indėlinin
kus (depozitorius) ir dėlto in
dėliai iš bankų bėga, kreditas 
eina siauryn, o drauge eina 
L 1 ’
viso to,‘sklinda žinios"apie’vai-1 J?Ponjjos,karo laivai , išso- yra visokių rūšių, ji 
cfininkų nesąžiningumą, turi- 1 . . _ ...
i»ų vietų išnaudojifną. __

I Sunkios krašto I ’ 
ekonominio skurdo slegiamus 
piliečius tyko panaudoti savo 
tikslams Lietuvos nepriklauso- Uuoti motoriniai dviračiai 
mybės priešai ir tamsūs neat-

y Mik ingi elementai.
» Nelengvesnė ir nemažiau 

pavojinga darosi mūsų valsty
bės būklė kitų valstybių tarpe. 
Maža Lietuva turi išlaikyti 
žjutbutinę kovą-už savo nepri
klausomybę ir atremti nedrau
gingų kaimynų imperialistinės 
politikos siekimus ir kietą, 
planingą, sistematingą spaudi
mą bei kišimosi į mūsų vidaus 
reikalus.
\ Vidinio susitvarkymo darbe 

if. kovoje dėl nepriklausomy
bės išlaikymo Lietuva galuti
noj išvadoj gali pasikliauti tik 
savo pačios jėgomis, tiktai sa
vo gyventojų pasiryžimu, su
sitvarkymu ir visų gyvųjų pa
jėgų suderinimu.

‘ Mes, čia pasirašiusieji, ku-i 
rĮems teko stovėti prie vaisty
tas vairo nepriklausomos Lie- 
tlivos kūrimosi ir kovų dėl jos 
laikais, šią, galbūt sunkiausią, 
mūsų tautos ir valstybės gyve
nimo valandą, kuomet gręsia! 
tokie pavojai viduje ir užsie
niuose, jausdami ir suprasdami 
atsakumą, kurį mes drauge su 
Visais krašto gyventojais neša
lę už Liet, laisvę, nepriklauso
mybę, už mūsų tautos'jauno
sios kartos likimą, kreipiame 
dabartinės vyriausybės dėmesį 
j’būtiną reikalą neatidėliojant, 
nedelsiant imtis tinkamų me
todų ir priemonių valstybei 
gelbėti.
• Praeities patyrimas iš mūsų 

valstybės gyvenimo parodo, 
Kad ypač kritiškais laikotar- 
ltiai» nedidelė piliečių grupė | 
ifepajėgia išspręsti didelius 
valstybės uždavinius. Kad są
moningai tiksliai valdytų val
stybę, kad tinkamai tvarkytų 
visą tautą liečiančius klausi
mus, valdytojai turi remtis vi- 
gos tautos pasitikėjimu, pri-

cm- Mašinos
Franci ja išbandė manev- 

tuo- ruošė savo armiją. Karo mi- 
Chi- j nisteris Fabry sako, kad 

I nijos areštuoti užpuoliką.1 Francija labai gerai prisi- 
:Bet kaip jį areštuoti, nes rengus atmušti tą, kas ant 

siauryn “ir' krašto "glmyba.^Be1 į0 niekas nežin0; Tada trys (jos puls. Franci j os tankai 
vieneviinda orumai 'Japonijos karo laivai isso- yra visokių rusių, ii turi

Japonijos konsulas 
jaus pareikalavo nuo Dodecanese Salos

Dodecanese salos yra prie tyti. 
pat Turkijos. Jos ir priklau
sė Turkijai, bet 1912 metais 
turkų-italų kare Italija jas 
pagriebė. Jų yra 14 salų, i 
kurios užima 981 keturkam
pių mylių ir turi apie 150,-

dino Honken miesto dalyje taip didelių, kad jie tartum 
jūreivius, Japonijos jūrei- kokios tvirtumos.. Jos daug 

buklsF ir viai su plikais durtuvais kanuolių yra vežamos mo-
i stovi keli mastai vienas nuo torų. Raitarija ir pėstinin- _ .

kai motorizuota ir greitai 000 gyventojų. Kariniai šios 
gali būti iš vietos į vietą 
permesta. Ji turi galingą 
karo jūrų laivyną ir dar’ga- 
lingesnį orlaivyną.

kito. Kulkasvaidžiais gink-

laksto gatvėmis. Gatvėse 
stovi šarvuoti automobiliai. 
Japonijos jūreiviai daro už
puolimus ant chiniečių na
mų ir areštuoja juos. Japo
nai pilnai viešpatauja Chi
nijos mieste. Jeigu Japo
nija tuojaus galėjo panau
doti šarvuotus automobilius, 
tai matyti ji buvo prie to 
prisirengus.

Japonijos i m p e r i alistai 
nuo senai turi planą užka
riavimui Chinijos. Jie nau
dojasi kiekviena proga, pro
vokacija, kad užpulti ir 
Chiniją plėšti. Jie ir Man- 
džūriją užkariavo neva ker- 
šindami už užmušimą kapi
tono.

Italu Fašistu 
Pasigyrimai

salos labai strateginės. Ita
lija yra įrengus ant Rhodes 
salos karo laivams, subma- 
rinams ir orlaiviams stotis. 
Apstačius jų kraštus dide
lėmis kanuolėmis. Iš čia 
rengiasi pulti Anglijos Su-

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame pamuš iš vidaus ir iš lauko

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.s Foxcroft 1-6101

Italijos fašistai garsiai su
suko užėmę Makalę ir Gora
hai Ethiopijos miestus. Bet 
jau dabar pradeda aiškėti, 
kad jie nieko ten nelaimėjo, 
nes ethiopai tuos miestus 
patys apleido.

Pietų fronte, Gorahai gy
nė tik 1,000 ethiopų regu- 
liarės armijos kareivių ir 
2,000 vietinių kovotojų. Ita
lai kasdien šimtus ir tūks-

o dar yra 
duoklių ūž 

Tai tų draugų yra bū- 
. tina pareiga dalyvauti šiame susi-

ezo kanalą ir daugelį kitų I rinkime ir užsimokėti duokles. Tatai 
prieplaukų. Graikija norėjo padarę gausite knygas “Pavilas Jur- 
gauti tas salas po pereito -r i šviesą • 0 sYa!" 
karo, nes jos arti Graikijos 
ir ten yrą jų gyventojų. Sa
ko, kad dabar Turkija žada 
Anglijai pagelbą kare prieš 
Italiją, jeigu jai bus grą
žintos tos salos.

f

Vienas iš Ethiopijos kareivių, iškėlęs baltą vėliavą, 
kaipo ženklą pasidavimo Italijos įsiveržėliams, laukia 
priešų netoli miesto Adigrat.

Aigiptas, Italija, Angli- J 
ja ir Karo Pavojus Į

Aigiptas yra neva nepri
klausoma šalis, bet tikru
moje yra Anglijos kolonija. 
Aigiptas nepriguli prie Tau
tų Lygos, bet jis nūsprendė 
pavartoti prieš Italiją pa
baudą kartu su Tautų Ly
gos šalimis nuo 18 d. lapkri
čio.

Italijos fašistai įteikė Ai- 
giptui protestą, kuriame sa
ko, kad* “Italija panaudos 
prieš Aigiptą tokias prie
mones, kokias ji nori, jeigu 
Aigiptas baus Italiją.” Tas 
reiškia, kad Italijos fašistai 
grūmoja Aigiptui. Jie turi 
Afrikoje didelę koloniją Li
biją, kuri rubežiuojasi su 
Aigiptu, turi ten apie 60,000 
armiją, 200 tankų ir apie 
200 karo orlaivių. Aigipto 
karo jėgos daug mažesnės. 
Bet Aigiptą gins Anglija, 
kuri ten turi daug tankų, 
karo orlaivių ir apie 70 ka
ro laivų stovi Aigipto prie
plaukoje Alexandria. Jeigu 
Italija pultų ant Aigipto,

MINERSVILLE, PA.
Rengiama ideališka vakarienė su 

minėjimu 18 metų sukaktuvių nuo 
j Rusijos Revoliucijos ir su prakalba 
; apiė nutarimus 7-to Pasaulinio Ko- 
j munistų Kongreso. Kalbės Edmun- 
, das Milleris, buvęs Sovietų Sąjun- 
į goj, dabartinis K. P. sekcijos ugninis 
oi’g. Vakarienę gamina darbinin- 

Į kiškos veteranes. Žmonių mylimos 
vietinės gaspadinės.

Po ideališkam programui atsibus

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Bronkoton”

<
Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosčja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
arba norite palengint kokliušo 
antpuolius jūsų vaikui, užeikite į 

vaistinę ir nusipirkite butelį.

“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.

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svaru 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašoma 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1S61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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ŽINIOS APIE KARA
Vokietijos, Vengrijos ir p*

nių kanuolių. Ypatingai jų 
daug pristatyta ant Cast
le de Love kalno ir Vesuvi- 
jaus pakalnių. Italija visu 

di-Iš vieno belgų kapitono' pasiutimu rengiasi prie
Lenkijos Suokalbiai “SX““i0 deli” —

Buvo apjieškotos visos Ginklai EthiopijaiVokietijos, Lenkijos ir artimiausios palapinės, ta- 
Vengrijos fašistai laikė ke- čiau dingusio paveikslo nie- 
lis pasitarimus, jų ministe- kas nesurado. Po dviejų die
nai važinėjo tarpe Berlyno, nų paaiškėjo, kad paveiks- o o o----- x
Varšavos ir Budapešto ir lą buvo pavogę vienos neto-. f rancūzų prieplauką Jibu- 
darė visokius karo suokai-j Ii mūsų palapinės stovėju- tį, nes francūzai būk ten 
bius. Iškyla aikštėn, kad tie j sios puslaukinės giminės yra sulaikę ethiopų ginklų 
suokalbiai buvo ne vien vyrai. Mat, jie yra įsitikinę, siuntinius. Bet jie daug 
prieš Lietuvą, Franciją, Da- kad balta moteris (kad ir, gauna jų per Anglijos So- 
niją, Sovietų Sąjungą, bet jos paveikslas) esanti tarp! malilando prieplauką Bar- 
ir prieš Čechoslovakiją. Jie1 
planavo užpulti Čechoslova-I 
kiją, sumušti ir ją pasida
linti. čechoslovakija yra 
tarpe Vokietijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Vengrijos ir 
Austrijos. Ji paskutiniu lai-; 
ku turi artimus ryšius su' 
Sovietų Sąjunga ir yra pasi
rašius bendro apsigynimo 
sutartį. Vėlesniu laiku atsi
darė orlaivių susisiekimo 
kelias tarpe Maskvos ir Če- 
choslovakijos sostinės Pra
gos per Sovietų Ukrainą, 
Rumuniją ir cechų šalį.

Sako, kad Ethiopiją ne- 
kdaug ginklų gauna per

pgikdlinffdS psstippinimui’kiltas, kuris dąve pelno $83.00. Su- jiuiii isva.ka.rese distrikto kon- 
plieno. Fašistinė Italija jo ferenc»os buvo «ana sekmin'
gaus iš Brazilijos.

Fašistinė Italija mano, 
kad iš Jungtinių Valstijų, 
Brazilijos, Vokietijos ir Ja
ponijos ji gaus tiek reikme
nų, kiek tik jai reikia. Bet 
čia didelė problema kuom 
už tą viską apmokėti, tai 
vienas dalykas, o antras, bi
josi, kad Tautų Lygos šalys 
gali užblokaduoti Italijos 
prieplaukas karo laivais ir 
neprileisti tas reikmenas. 
Blokada gali atvesti prie 
didelio karo.

i'nikas, kuris davė pelno $83.00. Su-'rium išvakarėse distrikto kon- cija su 8,800 narių.
Priimta eilė įvairių rezoliu 

“Laisvės” gos Prakalbos, kuriose kalbė- cijų. Vertos pažymėti:

♦ Lietuvis Seržn. Paltaro
kas Gina Ethiopiją-Lai- 

škas iš Karo Fronto
Prieš dešimtį metų į 

Franciją laukų darbams iš 
Lietuvos važiavo daug dar
bininkų, jų tarpe iš Ukmer
gės išvažiavo Paltarokų šei
ma.

1927 m. vienas šeimos na
rys—vyresnis sūnus Zig
mas įstojo į Franci jos sve
timšalių legijoną. Tarnavo 
Maroke. Visus 5 metus le- 
gijone ištarnavo laimingai, 
už parodytą drąsą dyku- 

K mose buvo apdovanotas me-J 
daliu ir gavor:
snį. .

Po tarnybos legijone Zig
mas Paltarokas bastėsi po 
Afriką ir šių metų pradžio
je atsidūrė Abyssinijoje.

Pavasarį įstojo į abyssinų -

jų karo metu, atneša nelai-jberą. Sako, kad pereitą sa- 
mę. Todėl nutarė pavogti šį vaitę ethiopai per Barberą 
paveikslą ir sudeginti jį gavo 6,000 tonų amunicijos,, 
prie karo laužo.

“Beveik kiekvienas abys- būdu 
sinietis karys su savim turi; Ethiopiją. 
kokį nors laimes talismaną.'

“Anot jų, talismanų ap
saugančių nuo mirties jiems 
nereikalinga, nes jie nebijo 
mirties. Turimi talismanai 
atneša pergalę...

“...Šiandien stovykloje 
lankėsi vienas iš neguso 
artimųjų žmonių, Ras Be- 
jūnas, o su juo apie 50 žmo
nių svitos. įvyko didelis ka
riuomenės paradas. Orkes
trų -čia nėra, išskyrus būg
nus. Kareiviai eidami dai
navo įvairias karo ■ dainas 
apie pergalę. Tą dieną buvo 
pagerintas maistas. Tas dar 
daugiau padidino abyssinie- 
čių karingumą...

“Šiaip čia gyvenimas nuo
bodokas. Vakarais nėra kasi 
veikti. Kareiviai dainuoja, 
o karininkai kortuoja ir ge
ria. .. Tai visa pramoga.

“Kalbama, kad netrūkus 
mūsų stovykla truputį pasi
duos arčiau į frontą.

“Tada gal būt bus įvaires
nis gyvenimas.”

(Iš Lietuvos Laikraščių)

kuri motorais ir pernešimo 
buvo pristatyta į

Italijos Fašistai Labai 
Bijosi Namą 
Revoliucijos

Laisvės” prenume
ratoms pasiųsta $91.95, ' liovės - , ,v i „
naudai išlaimėjįmų tikietų parduota jo Miss. D. Detzler is Wash- ford Pledge Resolution , Jai 
už $24.53. Darbininkų reikalams iš- ington, D. C., nacionalė sekre-Tęsinys Londono-Oxford Uni- 
išaukota $5, kp. narių tun 54. J tore Moterų Lygos del Laisvės versiteto kairiųjų studentų 
12, išaukota darb. reikalams $7.00, ,lr Taikos, Rabbi I. L. Israel, griežto • nusistatymo kovai 
išdas $10.75.

48 kp. Mahanoy City, naujai susi-’' 
tvarkė, narių turi 8, delegatai pri-.l 
sižadėjo darbuotis išauginime kp. i

75 kp., St.Clair, narių turi 6, darb. Baltimorės Jaunuolių Susivie-: grupės), ir už bedarbių ap- 
1ala m s n* o o 11 . a .i« $... x '_ _*_*_*_ __ ■ > _ _. _ _ _ . ■ _, j a _ i a j _ j ...

čias.
Kuopų 

priimti.
Nutarta

pusę valandos pietums.
Antra sesija prasidėjo 2 vai., visi 

delegatai pribuvo.
Konferencijos Nutarimai

1 Nutarta rengti platus anglų kal
boj drg. Ormanui prakalbų marš
rutas; į rengimo komisiją apsiėmė 
drg. Radzevičius, Rušinskas, Šmulkš
tys, Valukas ir žemaitis.

2. Plačiai diskusuota “Laisvės” 
vajus ir vienbalsiąi nutarta, kad 
kiekvienas konferencijos dalyvis gau
tų nors pO vieną naują skaitytoju 
“Laisvei”.

3. Nutarta, 
m. gyvavimo 
rengta didelis parengimas, tą atlikti 
palikta apskr. komitetui.

4. Nutarta, kad, kurioj 
būtų galima daugiau įtraukti mo
terų į organizaciją bei veikimą, bū
tų laikoma moterų susirinkimai.

5. Nutarta pastebėti “Laisves” 
administracijai, kad būtų atsarges
nė su klaidomis atlikdama koloni
joms darbus. Pavyzdžiui, drg. Ma
žeikos prakalbų plakatuos del Miner
sville kolonijos turėjo būt žymėta, 
kad bendrai rengia SLA 13 ir ALD 
LD 14 kuopos, o adm. įdėjo tik 14 
kp., tuomi įvyko nesmagumas ren
gėjam bendram susitarime.

Buvo ii’ daugiau nusiskundimų, 
bet del taupumo vietos laikraštyj ne
minėsiu.

16. Nutarta pasiųsti protesto rezo
liuciją prieš Smetonos terorizavimą 
Liet, darbininkų ir valstiečių. Nu
tarta paaukoti $5.00 Agitacijos Fon
dui. Tam pačiam tikslui delegatai 
suaukojo $2.60.

8. Nutarta sekančią konferenciją 
laikyti Mahanoy City.

Konferencija pasibaigė 4:30 vai. 
po pietų.

Konferencijos pirm. B. Valukas,
Sekr. K. Rušinskienė.

: tore Moterų Lygos del Laisvės versiteto kairiųjų
• . m "1____ T T T..-----I________ • _____ .•

j nuo žydų Susivienijimo, John prięš savo šalies kapitalistų 
Davis, narys Negrų Kongreso,! reikalus, už panaikinimą RO

i Franklin Long, prezidentas į TC (moksleivių militariškos

sukelta $2.30, iždas tuš- nijimo; Roger Baldwin, 
raportai apdiskusuoti ir 

konferenciją pertraukti

iiijuuv ; nv^ci juaranui, UUO , 
I Amerikos Civilių Laisvių Uni-1

drauda.
Išrinkta komitetas iš 12 na

rių, kaipo galva tolimesniorjos, buvo vyriausiu vakaro' 
kalbėtoju.

Tas aiškiai parodo, 
kova prieš karą ir fašizmą do
misi. Roger Baldwin ypatingai maža yra Lygoje, o prigulėji- 
pabrėžė nenuilstamai vedamą j mas yra būtinas reikalas; mo
kovą kairiųjų darbininkų, Ko
munistų Partijos narių, Lygo
je, pareikšdamas, kad jei ku
rie atsirastų gabesni kovoje 
prieš karą ir fašizmą už ko-j 
munistus, mes pilnai stotume-| 
-mo šų jais, bet pakol kas dar( 
tokių nesiranda. Bet galutinai 
niekas neturi manyti, kad Ly
gą valčlo komunistai, nes iš 9 
Pildomojo Komiteto narių vos 
2 Komunistų Partijos nariai.

Lapkričio -2-3 dienomis Le
vering Hall, John Hopkins 
Universitete, įvyko distrikto 
pirmoji konferencija, kurios 
pasekmes tenka pabrėžti.

Dalyvavo 150 delegatų, ku
rie savo sudėtimi buvo gana 
mišrūs. Vieną trečdalį sudarė 
moterys. Sveikintina, jogei di
desnę dalį delegatui sudarė 
jaunuoliai, atstovai įvairių or
ganizacijų, kaip juodų, taip 
baltų.

Tarpe jų buvo delegatai iš 
Norfolk, Va., Washington, D. 
C., Hampden, Va., atstovaujant 
National Student League, 
Young Communist League ir 
tenaitines grupes Lygos prieš 
Karą ir Fašizmą. Dalį delega
tų sudarė įvairių bažnytinių 
organizacijų atstovai, pirmoje 

i vietoje protestonų bažnyčios, 
i Išviso atstovauta 41 organiza-

---------- ----  LU A1 Ali VOAA1 V, 

spartesnio veikimo Baltimorė- 
kiek je ir apylinkėje.

Gaila, tik kad lietuvių taip

kestis metams 1 doleris, už ku
rį gaunama žurnalas “Fight.” 

Pagalvokime rimtai apie tai, 
draugės ir draugai.

Narys.

Italijos Fašistai Sveiki
na Amerikos Kapitalis

tu Žygius
Roosevelto “neutralite

tą,” kuris yra nukreiptas 
tam, kad bizniavoti su Itali
ja, vesti prekybą, neva ne
parduodant karo reikmenų, 
o tas pat reikmenas parduo
dant.? “nekaltų” tavorų pa- 
vydale, kaip ve, kanuolių 
kulkoms vario gilzas pavy- 
dale rynų, plieną—kaipo ne
kaltą metalą, žibalą—neka
rine medžiaga ir tt., Itali
jos fašistai gerai įvertino. 
Italijos fašistai buvo suren
gę parodas minėjimui per
eito karo. Parodose visur 
suliutavo ir apsistoję prieš 
Jungtinių Valstijų vėliavą 
šaukė pagerbimo obalsius 
Amerikos kapitalistams. Jau 
mes kelis kartus rašėme, 
kad Roosevelto “neutralite
tas” tarnauja Italijos fašis
tams ir faktiškai stumia 
Ameriką karam

kad ALDLD org. 20 
būtų su-paminėjimui

kolonijoj

Klaidos Atitaisymas
“Laisvės” No. 268, straips

ny “Kas ir Kaip Dabar Gali 
Nuversti Lietuvos Fašistų Val
džią ir Sudaryti Liaudies Vaiz
džią?”, vieno sakinio prasmėm 
buvo sumaišyta rankraštyje ir«> 
taip liko atspausdinta. Pirmor. 
joj to straipsnio špaltoj, trem. 
čiajame numeri uotam e parąr<, 
grafe, baigiant tą paragrafą,, 
skaitoma: “kovos del fašistu 
kovos nuvertimo”. . . Tikreny-* 
bėj turėjo būt pasakyta: “ko
vos del fašistų valdžios nu? < 
vertimo”, ir t.t.

Italijos karaliaus sūnus ir 
sosto įpėdinis Humberto pa
reiškė, kad jau imama iš 
muzėjų ir bažnyčių auksas, 
sidabras ir tarpinamas į 
bulonus, kad tuom užmokė
jus užsienyje už ginklus. 
Tarpe kitko jis tą teisinda
mas sakė:

“Mes esame kalti. Bet ne 
tiek kalti, kaip Anglija su 
savo veidmaininga politika, 
kuri nori pražudyti Italiją. 
Anglija sulaužė sutartį. Ji 
yra baisiai neteisinga. Aš ir 
mano 16-kos metų sūnus 
eisime į apkasus būsimame! 
kare.” Jis mintyje turi ka
rą prieš Angliją. Seniau 
Anglija buvo padarius su 
Italija sutartį pasidalinti 
Ethiopiją, o dabar tam prie
šinasi.

Vienas žymus italu veikė- 
>” ko-1 

respondentei Anne O’Hare 
McCormick sekamai:

“Kas žino kokios bus pa
sekmės Tautų Lygos pabau
dos, gali susidaryti bado pa
dėtis, kuri atves arba prie 
didelio karo, arba prie revo
liucijos. Kas žino, kas bus, 
kada del stokos žalios me
džiagos užsidarys fabrikai, 
dirbtuvės, gaminančios dra
bužius ir kitas gyvenimo 
reikmenis.”

Aišku, kad fašistų gar
sios kalbos negalės aprengti 
ir pamaitinti Italijos liaudį. 
Liaudis gali sukilti ir pada
ryti fašizmui galą.

seržanto laip? Italija Tvirtai Fortifi- Ijas pareiškė “Timeso
rpRnnndpnt.pi Annp C

kuoja Naples 
Prieplauką

Per 6 menesius Italijos
kariuomenę už instruktorių' Naples prieplauka buvo la- 
—karininka. Dabar jis šiau-j bai užimta siuntimu armi- 
rės fronte apmoko abyssinų' jos, amunicijos, kanuolių ir 
naujokus.

Šiomis dienomis vienas jo 
pažįstamas gavo iš Zigmo 
Paltaroko laišką, kuriame 
jis rašo, be kita ko štai ką:

“Europiečiai karininkai- 
r instruktoriai būna fronte,— 

rašo Zigmas Paltarokas,— i 
daugumas jų užfrontėj ap- 

' moko abyssinų naujokus ar
ba sėdi štabuose. O europie
čių karininkų abyssinų ka
riuomenėje yra gana daug. 
Jų algos labai augštos: ma- ( 
žiausia alga yra 35 frankai 
per dieną ir visas išlaiky
mas.

“Mes stovim netoli Soko- 
tos miesto. Stovykla labai 
didelė: čia nuolat būna apie 
20 tūkstančių karių.

“Kasdien į frontą išvyks
ta tūkstančiai abyssiniečių 
ir tiek pat kasdien į stovyk
lą atvyksta naujokų.

“Juos tenka mums apmo
kyti. Tas darbas nėra labai | 
sunkus. Mat, jie žūt būt pa-

’ .siryžę atremti visus Italų 
puolimus ir net iš jų atimti 
Eritrėją (aš turiu galvoj tik 
šiaurės frontą). Todėl labai 
karštai imasi darbo ir greit 
pereina reikalingą apmoky
mą. Tiesa, ne su visais leng-i 
va apsidirbti, ypač su pus- Į 
laukinių giminių kariais.

“Tokių puslaukinių gimi
nių vyrai yra labai prieta
ringi ir tamsūs. Nesenai 
mūsų stovykloj įvykęs atsi
tikimas parodo jų tamsu-

kitų ginklų prieš Ethiopiją. 
Bet dabar jau ruošiama ir 
pati prieplauka karui. Ho- 
landijos ir Rumunijos laivai 
skubina iškrauti aliejų, nes 
greitai prasidės Tautų Ly
gos bausmė prieš Italiją.

Aplinkui Naples-prieplau
ką kalnuose įrengiamos di
delės ir toli šaunančios ka- 
nuolės, kurios kreipiamos 
prieš Anglijos karo laivus. 
Kalnuose aplinkui Naples 
statoma daug priešorlaivi-

Brazilija Remia Italiją

Smarkiausi Mūšiai
OM AGER, Etritrea. — 

Smarkiausiai iki šiol kirto-1 
si prieš italus tai 13,000 
ethiopų vadovybėje Ayelu 
Burru srityje Setit upės, ku
ria rubežiuojasi Italijos ko
lonija Eritrea su Ethiopiją, 
šiaurėje.

Baltimore, Md
ir

ALDLD. REIKALAI
PROTOKOLAS ALDLD 9-to 

APSKRIČIO PUSMETINĖS 
KONFERENCIJOS

Darbuote Lygos prieš Karą 
°“ Fašizmą

Gręsiantis karas ir kartu fa
šizmas Jungtinėse Valstijose, 
išjudina didelę dalį gyvento
jų visokių sluogsnių kovai 
prieš jį.

šiuomi tarpu Baltimorės; 
sekcija su draugu S. Swedloff) 
priekyje veikia smarkiai ne j 
vien tik Maryland valstijoje,! 
bet taipgi Washington, D. C., 
Norfolk, Va., Hampden, Va., 
sutverti Lygos skyriai. Lapkri
čio 1 dieną Pythian Audito-

K. Motuzą.
pakvietė drg. K. Arminą pa- 
pakol komisija sutvarkė man- 
Drg. Arminas aiškino svar-

ALDLD 9-to Apskričio pusmetine 
konferencija įvyko spalio 27 d., 1935 
m., Port Carbon, Pa. Konferenciją 
atidaro organizatorius drg. A. Že
maitis 10:30 vai. ryte. I mandatų 
komisiją paskyrė drg. J. šiupailienę 
ir drg.

Org. 
kalbėti 
datus.
bą bendro fronto 'prieš karą ir fa
šizmą ir abelnais org. reikalais.

Perskaitytas šiai konferencijai pa- I 
teiktas dienotvarkis ir likosi priim-. 
ta vienbalsiai.

Mandatų komisija raportavo, kadi 
delegatų dalyvauja 10, atstovauja 4 t 
kuopas, 4 delegatai nepribuvo, Aps-

V1SOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučias 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.

ROBERT LIPTON’
’ • * 4

įstaiga .
Susiaedavi- 
mams, Ves-! 
tuvėms ir 

Kitokiems ■
Įvykiams

Dovanos t

Setų
Speciali

Specialiai , 
Žemos 

'Kainos 1 
Vedybių . ir - 
Susižieaavi- j 

mo Žiedų i
$10.00 ir augątyn. 
nuolaida, kurie ateis su* 
šiuo lai kraičiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
Bet. Graham & Manhattan Avės.

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

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

Tel.: STagg 2-5043

5

Dešinėj Rumunijos kara
lius Karolis, prieš kurj da
bar valstiečiai bruzda, vjie 
sako, kad jo mergina-sUgu- 
lovė Lupeskiutė perdaug 
kišasi į valstybės reikalus 
ir blogina jų padėt j; jie rei
kalaują išvyti ją iš valdžios 
sferų, ir Karolio lovos, bet 
Karolis apie tai nenori nei 
klausyti.

Brazilija, kuri yra Pietų 
Amerikoje ir didesnė savo 
plotu UŽ Jungtines Valsti- ikričio komiteto narių dalyvauja 7, 
jas, būdama Jung. Valstijų 

i imperialistų įtakoje ir ne
prigulėdama prie Tautų Ly
gos, bizniavos su fašistine 
Italija ir rems fašistus ka
re prieš Ethiopiją. Jau ji 
pardavė Italijai 22,000 to
nų mėsos, už ką Italija su
mokėjo auksu. Parduos ir 
kitas reikmenas. Brazilija 
ypatingai turi daug mėsos, 
kavos, , kiečiausio metalo 
mangago ir kitų reikmenų.

1934 metais Italija pirko

• nepribuvo 1. Konferencijos pirmi
ninku išrinktas draugas B. Valu
kas, raštininke K. Rušinskienė.

Raportas apskričio komiteto, kad 
apskr. yra 9 kuopos; silpnesnėm kp. 
daug pagelbėjo Apsk. org. drg. Že
maitis. Sušaukta bendro fronto sek-' 
minga konferencija, kurioj buvo iš-j 
rinkta delegatai j Visuotiną Lietu
vių Suvažiavimą Cleveland, Ohio ir 

! suorganizuota priešfašistin’s komite- 
. Apskritys taipgi siuntė delega

tę j V. L. Suvažiavimą Clevelande; 
Apskr. surengtas piknikas Minersvil
le, Pa., davė pelno $39.00. Bendrai 
su priešfašistinių komitetu surengta 
prakalbų maršrutas drg. Mažeikai. 
Drg. Mažeika kalbėjo 7 vietose. 
Apskričio ižde yra $33.32. Komiteto 

(raportas diskusuotas ir priimta su 
i20,000 tonų gumos ir iš to j pagyrimais, 
skaičiaus 10,000 tonų iš 
Brazilijos. Gumas reikalin
gas prie automobilių Šinų ir pusmetinis/’kpA^sushinkhnu "turėjo 

•daugelio kitų .dalykų. 1929 i7’ nariM turi 49’ parengimų bendrai 
mptniq Br«7iliin nirma nriJsu kitom or^' tur®J0 3’ kuri® dav.e IlieitllS nidZlllja puma Prie;pe]no $37.00, išaukota darbininkų rei- 
Sovietų Sąjungos buvo ga- i kalams $18.50, surinktų aukomis
mintoja mangago, Sovietai $3-50’ literatūros parduota už $2.90,

. v . -Tnrrr i. protesto rezoliucijų pasiųsta 3, kp.,pasigamino 1,257,000 tonų, fždas $23.37.
Brazilija—293,000 tonų, O * I7 kp., Shenąndoah, metinis rapor- 
TnnoHnpq VnkHiną tik PO-!tas: susirinkimų turėjo -8, prakalbos jungtines valstijos tiK : zu,- surengta dvejos> rezoiiucijos pasiųs- 
000 tonų. Mangagas būtinai, ta 2, surengta “Laisvės” naudąi pik-

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKĖS LIETUVIAMS»1 
Pranešama, kaį pirmutinė Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtąisyta: dvi ko
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

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 įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tcmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.'

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra-i 
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-1 
džiausiu kompanijų ir iš geros medžiagos.

, V* W • 
■ I tas.

ąr 
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 kvietkąs. Išimame visus leidimus (.permi- 
tus). Suteikiame kąrąyaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilj į visas Kapines New Yorko miesto apy
linkėj ; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokapiai. Visokių kitų pasirin- . 
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugupiąi svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-504J

Raportai Kuopų
14 kp., Minersville, Pa. raportas

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

šilko; vardo blėtelė. ' Išviršininė grabui dėžė taip pat1 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo-’ 
nines, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arbą 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir' 
,ant duružkvietkas. Išimame visus leidimus (perini-'1 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du( 
automobilius į vigas kapines New Yorko miesto ąpy-» 
linkėję; .grabo dėžė nuvežama į kapines be ipokesČioF 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin-’ 
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.



r

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

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

LAISVE

I SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

N.(Tąsa)

kdmi-
,--------------c r----------  — _ v - -------- 7 v ------------------ - • --------_------ --------------- <z>-----------------

demokratinių J rikos” raštinėje pasitiktu jau- išduoti leidimą Liaudies Pa-' priimami svečiai, kas tik at- 
r * ■ • • _ . • -w—» * "v -v • t I .. - _ - _ _ . .

giausia jaunimo. LDS Jaunuo-

bet

ga-

(269-275)

r

Susirinkimas

paėmėm Ulmer parką vienam dide-

RROOKUYN LABOR LYCEUM
K

ir

Nare.

tik
Patarnavimas

lie-

O tai geriausia 
veikiant, kad

tų su mūsų kuopos veikimu 
užduotimis.

New Yorko policijos 
sionierius Valentine

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

PRANEŠIMAS BROOKLYNO DAR
BININKU ORGANJKACI.TU PA

RENGIMU KOMITETUI

buvo raštinėn jaunas lietuvis, I veiklus jaunuolis. Dainuos Ai-i 
mažu sūneliu ar jaunesniuoju' do Choras. Jauniem ir suau-

i broliuku vedinas, kuris Įsiki-; gusiem svarbu dalyvauti. Ren-

Kur Galima Kreiptis 
Su Talka?

f
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 1

Visi nariai būtinai dalyvau- 
yra kele

tas draugų, kurie nėra užsi
mokėję duokles, tat ateikite 
htsiteisti.

išvažiuoja
Kreipkitės sekamai del platesnių 
informacijų: 
1409 Varnum 
ington, D. C.

Nuo 
Nouralgiškų 

Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

A.L.D.L.D.D. 1 kp. susirinkimas 
Įvyks ketverge, 14 d. lapkr. 8 vai. 
vak., “Laisvės” svetainėje. Visi na
riai dalyvaukite, nes labai svarbus 
susirinkimas ir turim daug svarbių

(Pabaiga)
Todėl Brooklyno jaunimas

Telephone Stagg 2-4408

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
ParBftmdnu automobilius resturėm, 

parėm. krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn. N. Y.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

PARSIDUODA BIZNIS
Parsiduoda moderniškai įtaisy

tas čeverykų Į taisymo storas. 
Taipgi parduodu naujus ir varto
tus čeverykus. Štoras randasi pa
čiam biznio centre, randa žema, 
Gera proga pirkti biznį, kuris 
randasi geroje vietoje, kur nėra 
bedarbės, ir žmonės pasiturinti. 
Biznis išdirbtas per 42 metus. 
Pardavimo priežastis—savininkas 

Sovietu Sąjungą. 
‘ ‘

Čarl Abushenko, 
St., N. W. Wash-

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

radui Prieš Nazius. Paradas 1 silanko į vakarėlį, ko kitų pa
šaukiamas 21 d. šio mėnesio.! rengimuose nepastebėsi. Vot 
Jo tikslas pareikšti katalikų, ir šitame parengime grieš Ch. 

j protestonų, | žydų, darbo uni-; Kwarren su savo orkestrą vi
jų ir kitų visuomenės grupių šokius šokius. Apart to bus

PARDAVIMAI
Parsiduoda arba išsirandavoja nau

jai, moderniškai' ištaisytas štoras> su 
arba be gyvenamųjų kambarių. Vie
ta lietuvių apgyventa, gera proga 
del saliūno arba kitokio biznio, ran
da žema. Vieta yra po sekamu ant
rašu: N. W. cor. Tenth and Green 
Sts., Philadelphia, Pa.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ Aįp 
kirpimas

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

! liam mūsų piknikui ateinančią vasa-
1 rą. Yra visa eilė ir kitų svarbių klau
simų, kurie reikės aptarti. Taigi, 
visi šio komiteto nariai ir narės bū
kite minėtą dieną ir laiku “Laisvės” 

j svetainėje.
K. šolomskienč, Kom. Sekretorė.

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given that Yprk 

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

< (255-273)

Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

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

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

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

paveiks- 
krajavus 

su

Puslapis šeštas Trečiad., Lapkr. 13, 1935
............... >

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Pasikalbėjimas SU Kitų Srio- moka kartoti' Tuo ta^?" Pri’. kal,b,Ss Vytautas Zablackas^pujįj^ Kriaučių 

• t «i w. n j 1 * • i buvo raštinėn jaunas lietuvis, I veiklus jaunuolis. Dainuos Ai-if ... i. •
vių Laikrasciy Redaktoriais mažu sūneliu ar jaunesniuoju' do Choras. Jauniem ir suau-l Lygos Vakarėlis!

Lietuvos Reikalais ■ šo į mūsų kalbą apie Rusiją,! gia ALDLD 1 kuopa.
o p. Vilniškis nuėjo prie savo'

[užsiėmimo. Tuomi ir baigėsi! ----------------
Užbaigus pasikalbėjimą su Į mudviejų pasikalbėjimas arba J ProteslUOia DraildilUH 

p. Vitaičiu, “Tėvynės” redak-.geriau tariant mano klausinė-!-^ n * v M * 
torium, traukiu pas p. K. P. I jimas, o jo išsisukinėjimas nuo į Parado Prieš Nazius 
Vilniškį, katalikų laikraščio ' atsakymų.
“Amerikos” redaktorių. Kaip-j Sekamose laidose paduosiu 
gi jį pralenksi tokiu svarbiu į mūsų pasikalbėjimą su “Ame- 
klausimu kaip <
teisių klausimas Lietuvoj, nuo ( nuoliu.
kurio daug priklauso ir nepri- i S. Sasnauskiene.
kjausomybės gynimo spėkų į L--------------------
sustiprinimas. Jam turčių rū- 1 KuOpOS Jubllėjillis 
petį Lietuvos reikalai, kadan- , • i • i* i -
gi jo redaguojamam laikraš-, Parengimas ir Apielmkes 
tyje žymiausioj vietoj, klėtku-; Kuqhqs 
tėj, sakoma: “Lietuvi! Dirbki .. ______

Sekančią subatą, lapkričio kuopų susirinkimas įvyks ket- 
16, bus Kriaučių Lygos vaka-J virtadienį, 14 d. lapkričio 
rėlis “Laisvės” svetainėje. Kas (Nov.), 8 vai. vakare, pas 
nežino iš brooklyniškės publi-i draugus Laukaičius, 64—45 
kos apie Kriaučių Lygos pa-. Perry Ave. 
rengimus? Visi! O žino todėl, j
kad jų vakarėliuose griežia kite laikui Taipgi, 
puikiausi muzikantai, tai vie- 

atsisakė na, o antra: labai draugiškai

Valdyba.

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

įvyks LDS 13 kp. mėnesinis su- 
950 

Jamaica Ave., Brooklyn, 8 v. v. 
Visi nariai pribūkit. Valdyba.

ir pasišvęski savo tėvynei Lie
tuvai !”

Įeinu “Amerikos” raštinėn. 
Pasitinka jaunas vyrukas.

—Atstovauju 
bininkų dienraštį 
Noriu matytis sū 
redaktorium p. Vilniškiu.

protestą prieš Amerikos daly- skanių užkandžių ir gėrimų, Į sirinkimas Kiburio svet., 
vumą Olympikoj, nazių Vo-, taip, kad atsilankiusieji jaus 
kietijoj. Pasirašiusių protestą pįJniausį pasitenkinimą, pil- 
komisionieriui skaičiuje ran- niausį užsiganėdinimą.
dasi Dr. John Haynes Holmes,! Kad Kriaučių Lyga priima 
Dr. Henry Smith Leiper, Kris- atsilankiusius gerai, suteikia 

turi dalyvauti ir pasižiūrėti,, taus Bažnyčių Federalės Ta- jiems puikiausius muzikantus, 
; Columbia kurie griežia smagiausius šo- 

profesorius Ge
orge S. Counts ir Waldo 
Frank, Anti-Nazi Federacijos 
viršininkas.

lietuvių dar- pasigerėti darbu mažos kolo- rybos sekretorius;
“Laisvę”. nijos, mainų apielinkės jau- Universiteto 

Amerikos” mmo darbu.
I galima atlikti

—Vilniškis esu aš pats—at- parengiman sueitų^ kuo dau- 
sutiktasis ~

—Tamsta, veikiausia, skai- Hų Komitetas turėtų šį klausi- 
tėt buvusių Lietuvos preziden-' mą imti domėn ir ruoštis skai- 
tų ir ministerių pirmininkų pa-1 tlingai pasitikti šenandorie- 
reiškimą Smetonai ir apie jo dus.

Vardai Aukojusią LDS 200 
Kuopos Prakalbose i

atsakymą į pareiškimą—už
darymą Krikščionių Demokra
tų ir Liaudininkų Partijų?

—Taip, ne tik skaičiau, 
ir pats rašiau.

—Ką manote apie tai ?
—Mano nusistatymą jūs

lite matyti iš i 
jamo laikraščio.

Parengimo reikalais kiek
vienas LDS narys gali kreip
tis prie LDS 1 kuopos komisi
jos, kuri laiko posėdį kiekvie- 

mano“redaguo- n« Penktadienio vakarą, “Lai- 
svės” name, —1----

UAV 1UAA1A C4OV1J. # ,

—Bet kad jūsų nusistaty- ®

buvo tik mislJ0S nanus ,ir

svės” name. Plakatai galima 
i “Laisvėje”.

Tikietai galima gauti pas ko- 
“Laisvėje”.

Vyriausiu tikietų kontrolie
rium ryra d. J. Grubis, 64 Ten) 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. -

Kad padaryti šį jubilėjinį
Ubai Parengimą 100 nuo^sžkmin- 

lietuvių srio- gu’ tal k>ekvieno LDS nario 
kitą suprasti kuo >’ra Pare!ga gCTai Pasidarbuo-

mas tuo klausimu labai neaiš
kus (“Amerikoje” 1 
maža žinelė, kad buvusieji 
prezidentai ir ministerial ‘pa
siuntė kolektyvų raštą Lietu
vos prezidentui A. Smetonai’ 
—S.), gi šiuo 
svarbu visoms 
vėms viena 1 
geriausia, nes čia reikalingas 
bendras susipratimas, bendra 
veikla. j

—Nematau reikalo kitiems; 
laikraščiams editorialus para
šyti.

—Ką, jūsų manymu, mes, 
amerikiečiai lietuviai turėtu
me daryti, kad pagelbėjus sa
vo broliams Lietuvoje atgauti 
demokratines teises ir laisves?

—Ne mūsų dalykas rūpintis 
jų reikalais. Jie turi savo rei
kalus ir lai rūpinasi, o mes tu
rim savo ir jais rūpinamės.

Bet mes esame lietuviai, ten I 
yra mūsų giminės ir draugai. 
Į mus šaukiamasi visokiais 
mažesnės svarbos reikalais. 
Juk mes teikiame paramą sa
vo giminėms ir per juos pačiai 
Lietuvos valdžiai. Ar jūs ne
manote, kad amerikiečių lietu
vių visos sriovės susitarę galė
tume daug pagelbėti Lietuvos 
žmonėms demokratinių teisių 
atgavimo ir nepriklausomybės 
gynimo kovose?

—Tai kam mums tartis su 
kitomis sriovėmis, kad jos 
giria Rusiją, o Lietuvos ir 
tuvybės visai nepaiso.

—Negirdėjau, kad tarp 
tuvių būtų tokia sriovė, kuri 
nepaisytų Lietuvos -ir lietuvy
bės. Norėčiau apie ją suži
not. Kas liečia komunistinę 
sriovę, kurią aš atstovauju 
mes ypatingai susirūpinę Lie-

ši kuopa buvo surengus J. 
Ormanui prakalbas 7 šio mė
nesio. Padengimui lėšų stam
besnėmis sumomis aukojo se
kami :

Degutis ir M. Klimas po 
50c; J. Nalivaika, Balčiūnas, 
V. Naskauskas, Likvidavičius, 
Wareson, G. Laukaitis, P. Kal
velis, Marozienė, C. Alex, Le
lešius, C. Navikas, S. Worth, 
K. Sasnauskas, A. Sinkus, 
M. Sincus, H. Jeskevich, Am
elia Jeskevich, M. Krance ir 
A. Bimba po 25 centus.

Viso surinkta $11.92. Dė
kingi visiems aukavusiems.

Jei kurių stambesnė auka 
nepastebėta ir neužrašyta, ma
lonėsite atleisti ir pranešti 
mums, kad galėtume paskelb
ti.

LDS Jaunimo Kp. Komisija.

ti. Pereitame kuopos susirin
kime mažai narių atsilankė,

j bet tai nereiškia, kad tie nariai
! liuosi nuo darbo šiam parengi
mui. Komisija ir kuopos val
dyba prašo kiekvieną narį at- ' Rytoj ALDLD 1 Kuopos

kiną tni dar nnviskas Patvq!daIykų aPsvarstyti. Taipgi kurie ne- ; U,S’ t . e ’ yS | pasimokėjote duoklių greitai, tai pa- 
atsilankiusieji, dalyvaudami | darykite, kad nebūtų suspenduoti. 
Kriaučių Lygos parengime!, su-; Kp. Org.
teikia kairiajam darbo unijų 
judėjimui moralinės simpa
tijos ir tuom patim kartu 
paremia finansiniai. Tad ir 
yra kiekvieno darbininko, 
kiekvieno profesionalo, kiek
vieno simpatingo biznieriaus 
priedermė atsilankyti į Kriau
čių Lygos vakarėlį, kame įžan
ga prie durų tik 30 centų, o 
tuom galima padaryti daug ko 
naudingo del kairiojo darbi
ninkų judėjimo.

Vakarėlis prasidės kaip 
6:30 vakare ir tęsis iki vėly
bos nakties. Dalyvaukite visi 
kriaučiai, kriaučkos ir pritarė
jai kriaučiams. Ateikite visi: 
seni, jauni, dideli ir mažyčiai 
—visi būsit priimami ir už pui-1 
kiaušio stalo pasodinami. Seni 
pasišnekučiuoti, padiskusuoti 
apie karą Ethiopijoj, Kinijoj, 
o jauni pasišokti, padainuoti. 

Kviečia Rengimo Komitetas.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

License L-1370

Whiskey A Blend 
XU 3TRAICNT WHlSfiti ;i

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

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.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams

2531 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Brooklyno Darbininkų Organizaci
jų Bendrų Parengimų Komiteto na
rių susirinkimas jvyks ketvirtadienį, 
21 d. lapkričio, 1 vai. vakare, ‘L‘ais- 
ves” svetainėje.

Visi komiteto nariai privalo daly
vauti, nes yra svarbių reikalų aptar- 

' ti. Kaip žinote, yra paimta svetai- 
kuopOS susirinkimas įvyks Šį | nė žiemos sezono parengimui ir jau 
ketvirtadienį, 14 lapkričio, 
“Laisvės” svetainėj, kampas 
Lorimer ir Ten Eyck Sts., 
Brooklyne.

Šiame Susirinkime turėsim 
eilę svarbių reikalų apsvarsty
ti. Bus ALDLD Moterų Komi
teto svarbus raportas iš mote
rų veikimo, ant kurio reiks 
daryti tarimus, ir kiti organi- 

. . _ zaciniai ir darbininkų, judėji-
Pirmos ir^ vienintelės pra- mo reįka]aj Nariai prašomi 
-- — - - - U. , L ,. l| pakviesti ir ne narius dalyvau- 

Brooklyne įvyks sį penktadie-i susirjnkime, kad susipažinus IK n ’

eiti į talką šiam parengimui. 
Dirbkime, kas ką galime: par
davinėti tikietus, platinti skel
bimus (plakatus), gauti nuo 
savo pažįstamų biznierių skel
bimų į programą ir tt. Leiski
mės visi darban.

LDS 1 Kp. Komisija.

į V. Andrulio Prakalbos Jau 
Šį Penktadienį

Draugas V. Andrulis, dar
bininkų dienraščio “Vilnies”, 
Chicagoj, redaktorius atvyks
ta į rytus su prakalbų maršru
tu. 7 
kalbos d. Andruliui suruoštos

nį, 15 si o mėnesio, 7 :30 vaka
ro, Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėje, 80 Union 
Avė. Įžanga veltui.

Šiandien prieš mus stovi la
bai svarbios problemos ir nuo 
jų teisingo išrišimo priklausys 
mūsų pačių gyvenimas. Keletą 
svarbiausių klausimų d. And
rulis aiškins savo prakalboj. 
Štai jie:

1. Ar atims Hitleris Klaipė
dą? .

2. Kodėl Mussolinis lenda j

Menkeliuniutė Turės 
Šaunų Koncertą

PRANEŠIMAS
TAMAS 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 įvairiais vynais, 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.

tuvos padėtim. Dėlto ir pas 
? ^’us atsilankiau. Mes dėsim vi

sas pastangas, kad Amerikoj 
visos lietuvių sriovės sudarytų 
bendrą frontą už atsteigimą 
Lietuvoj demokratinių teisių 
ir laisvių ir už gynimą Lietu
vos nepriklausomybės.

Čia p. Vilniškis pradėjo iš
metinėti už pritarimą Sovietų 
Sąjungai ir kartoti “Laisvės” 
skaitytojams jau žinomus He- 
arsto melus, kurių čia neapsi-

k Ką reiškia Japonijos ver
žimasis vis toliau ir plačiau į 
Chiniją? s-

4. Kokiais būdais amerikie
čiai gali padėt Lietuvos žmo
nėms išsikovot demokratines 
laisves Lietuvoje?

5. Ką reiškia Liaudies Fron
tas kovai prieš karą ir fašiz
mą.

Jaunimo reikalais sąryšyje 
su gręsiančiu pasauliniu karu

D a i n i n i n kė Konstancija 
Menkeliuniutė ruošia koncer
tą, 1 gruodžio, LA Pil. Kliu- 
be, 80 Union Avė., Brooklyne. 
Tikisi turėsianti stiprių meno 
spėkų programą. Ją • ’piį^ys 
daugelio dar negirdėti dafhį 
ninkai, būtent Basil Romakoff, 
baso-baritonas; Maria Del- 
reeskina, sopranas; Mary žie
delis, lyriškas sopranas; P. 
Colacino, lyriškas tenoras; 
taipgi dainuos pati K. Men
keliuniutė. Muzikališka pro
gramos dalį išpildys Viktoria 
Valukas, pianistė, ir Vytau
tas Dvareckas, smuikininkas., 
Po koncerto pokiai prie Be
niulio orkestros. ;

t

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

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

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

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 rpes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri-t 
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip:

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

b • ■ • 'Žž-T ■ "s, ' .y?-. -ij’”

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g

| PAUL GUSTAS
| LIETUVIS GRABORIUS £

0 Senai dirbąs graborystės pro- į 
g fesijoje ir Brooklyno apiėlin- r 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja S 
S balsamavimu ir palaidojimu c 
g mirusių. S

I Veltui Chapel Šermenim |
S Parsamdo automobilius ierme- 8 
S nims, vestuvėms, krikštynoms S 
S ir kitokioms parems g
C Saukit* dieną ar naktj

| 423 Metropolitan Avė. | 
| Brooklyn, N. Y. g

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos IšbSrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų J 5- 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n fai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
MSšlažarnės Li»

gos, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję ReumatiŠki nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų*- Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos ęydo-4b - 
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
au nesuprantamą nesveikumą, atei

kite su pasitikėjimu pas mane pasi-
i tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

*
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