
KRISLAI
Pagerėję santykiai.
Liet, profesionalų vieta. .
Kylančios meno jėgos.
Publikos šnibždesiai.
Suprask, jei gudrus.
Jis visur patarėjas.

Rašo St. Jasilionis.
Pereitą sekmadienį “Laisvės” 

metinėje iškilmėje ryškiai ma
tėsi pagerėjimas santykių tar
pe “Laisvės” šalininkų, nauja- 
gadyniečių ir socialistų. Ir vie
ni ir kiti atsilankę į šią iškil
mę draugingai sveikinosi ir kal
bėjosi—kalbėjosi apie platesnį 
subendrinimą jėgų. O žinant, 
kad tąjį santykių pagerėjimą iš
šaukė reikalas bendros jėgos 
kovoje prieš fašizmą ir karą, 
negalima tylėti nepareiškus 
džiaugsmo!

Kompartijos veikėjas kalba
si su profesionalu apie įtrauki-'

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Workers* Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tilt 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Anglija Perspėja Lie 
tuvą Nelaužyt Klaipė 

dijos Savivaldybės
PROTESTAI PRIEŠ KLAIPĖDOS DIREKTORIŲ

LONDON.—Anglija per- j ri išreikštų seimelio nusista- 
mą didesnio profesionalų skait- spėjo Smetonos valdžią, kad tymą, ir pati Lietuvos val- 
liaus į kovą prieš karą ir fašiz- Lietuva susilauks nesmagu- džia ne sykį pasižadėjo tą 
ma. Mat, lietuviai profesionalai jeigu laužys Klaipėdos reikalavimu pildyti. Bet da- 
iki šiol, su labai maža išimtimi, krašto statutą ir savo duo- bar, kaip matome, Smetona
tebestovi nuošaliai nuo tos ko
vos. O juk ir jie šiuo gyvenimo 
momentu turėtų pasisakyti kur! - _ . v - . v
stovį, kur jų numatoma vieta. |Se?’ Taip pranešama IS VI- 
Fašistinė kultūros griovyba tu- sad pasitikimų šaltinių.
retų paakinti lietuvius profe-1 Anglijos valdžia padarė 
sionalus—su fašizmu, ar prieš1 Lietuvai tokią pastabą del 
jį? j to, kad Smetona paskyrė M.

-------  Į Borchertą Klaipėdos krašto
Tai vienur, tai kitur jau ne 'd i r e k t o rijos pirmininku, 

sykį buvo atsiliepta, kad beky-1 Nes Borchertas savo politi- 
lančios meno jėgos—mūsų dai-■ niu nusistatymu yra prie-

tus prižadus, užtikrinusius vėl sulaužė šį Klaipėdos sa- 
Klaipėdai savivaldybės tei- vivaldybės punktą.

Borcherto paskyrimas 
Klaipėdos direktorijos pir
mininku iššaukė protestų 
audrą Vokietijoj. Supran
tama, kad Hitlerio valdžia

9 NEGRAI SCOTTSBORO JAUNUOLIAI | 
IŠNAUJO SUMOKSLIŠKAI {KALTINTI

TIK VIENAS NEGRAS PRIIMTAS Į DŽIŪRĘ
.Z

SCOTTSBORO, Alabama. 
—Lapkričio 13 d. tapo su
daryta “grand džiūre” iš 18 
žmonių naujam teismui 
prieš devynis negrus Scotts
boro jaunuolius. Į “džiū- 
rės” prisiekusius posėdinin- 
kus priimta ir vienas neg
ras, farmeris' Creed Con
yers, kuris yrh pirmininkas 
Paint Rock negrų mokyklų 
tarybos.

n i n i n kai—turėtų gastroliuoti i šingas didžiumai dabar iš-, To pasėkoj dabar ir atėjo iš ro, paimto iš- rūgštesnės 
platesniu ruožtu, po lietuvių ko-! rinktų Klaipėdos seimelio ' Anglijos persergėjimas, kad klasės, L
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liudijimą, kaipo melagingą.
Per Tarptautinio Darbi

ninkų Apsigynimo apeliaci
ją, Jungtinių Valstijų Augš- 
čiausias Teismas atmetė 
pirmesnius įkaltinimus ir

Revoliucinis Streikas 
Gręsia Anglijos Vieš-) 

patavimui Aigipte
4 UŽMUŠTI, 200 SUŽEISTŲ, 50 AREŠTUOTŲ 1

CAIRO, Aigiptas, Lapkr. 
14.—Naujai išsiveržė maiš-
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nuosprendžius, p a d a rytus' prieš Anglijos yiešpata- 
Alabamoj prieš tuos Scotts-'Aigipte. Siaučia aigip- 
boro jaunuolius. Augščiau-1 piečių susikirtimai su polici- 
sias Teismas panaikino tuospa jr Anglijos kariuomene 
Alabamos teismų sprendi- • Cairo ir Gizeh miestuose ir 
mus todėl, kad į prisiekusius apygardose. Per pasikarto-

veiks prieš ją, tai Anglams 
sunku bus sėkmingai veikti ’ 
prieš Mussolinio karą Ethi- * 
°pijoj. J. t s-

Pats apskričio teismo tei-' posėdininkus (grand džiūrę) jančius susidūrimus 4 asme- 
sėjas A. E. Hawkins kvotė ten visai nebuvo priimama nYs užmušti, 200 sužeistų ir 
pašauktus kandidatus į negrai ir tuom laužoma ša- i 50 areštuotų, 
džiūrę ir atmėtė du negru, lies konstitucija. Tada visa.

kreipėsi ir į Angliją, Fran- Taigfi džiūre parinkta nepa-
ciją ir Italiją, kurios yra už-1 lanki nekaltiems scottsbo- 
tikrinusios s a v i v a 1 d ybės riečiams. nes ji susidaro iš 
principus Klaipėdos kraštui. 17 baltųjų ir tik vieno neg-

lomjas. Neturint keliaujančių .• atstovų, tarp kurių yra 24 tokie veiksmai iš Lietuvos 
meno grupių, reikėtų bent as- vadinami “vokietininkai” ir1---------- 11 “’----x
menims tatai padaryti. “L. c „ v
koncerte gražiai pasirodė dai- 5. ^tuvnj parjos” zmo- 
nininkė Mickevičiūtė ir neblo- nes’ 
gai seserys Kaškevičiutės. Pa-; Savo perspėjime Anglija 
starosios, sakoma, jautėsi per- nurodo, jog Klaipėdos sta- 
silpnos prieš kitus programas tūtas reikalauja paskirti to ; 
dalyvius. Bet tai dar nereiškia, krašto direktoriją tokią, ku- j 
kad jas reikėtų padėti, taip sa- ___________________________
kant, “ant lentynos.” Kas pats ' -
nusimano esąs silpnu, tas gali Angluos ir Amerikos I 
kilti. Tik tie nebekyla, kurie, ° J
jaučiasi esą augštai. Koncertą- ’ 
vimo reikale turėtų tarpinin
kauti Prolet. Meno Sąjungos Į 
centras. • I

pusės gali “įvest ją į keblu
mus.”

Dar nėra žinios, ar Angli
ja tarėsi su Italijos ir Fran- 
cijos valdžiomis ar ne, pirm 
pasiųsdama Lietuvai tą sto
rą priminimą.

Kompanijos Urmu 
Gamina Aliejų Italijai

šnabždesys ir bekylą paršai i 
iš koncerte sėdinčios publikos,' 
aišku, neigiamai atsiliepia į nįjos skyrius Socony Va- 
programos pildytojus, nustelbia J ShpU pe_
jų ūpą. ši publikos yda, matyt, ■ . V n a
ne urnai išsigyvendins. Bet rei- troleum savo fabrikuose Ar- 
kėtų eiti prie jos išgyvendini-, timuose Rytuose dieną ir 
mo, labai reikėtų ! naktį be pertraukos valo

-------  aliejų ir dirba gazoliną Ita-
Kiek čia senai taip daug kai- Ii jos karo mašinai Ethifl pi- 

bėta apie proletarini meną, apie joj# 
dainų ir melodijų klasinį pobū-,
dį, turinį, o vistiek jis nepri- IŠ Aleksandrijos, Aigipte, 
gyja. “Laisvės” koncerte to pro- traukiniais lapkr. 13 d. at- 
letarinio turinio kūrinių buvo vežta į Suezą 36,000 bačkų 
labai menkas nuošimtis. Gi pub-1 kerosino italams. Tuo pa- 
lika, simpatizuojanti revoliuci- gįu laiku garlaviu “Išmini”

SUEZ, Aigiptas. — Ame
rikos Standard Oil Kompa-

mo, labai reikėtų!

Japonų Išmistas apie 
Karinę Sovietų Sutartį 

su Jungtim Valstijom

Ši džiūre jau ir1 
įkaitino visus .devynis neg
rus jaunuolius:

Haywood Patterson, Cla
rence Norris, Ozzie Powell, 
Willie Robe rson, Andy 
Wright, Olen Montgomery, 
Charlie Weems, Eurene 
Williams and Rov Wright.

Jie, pagal baltųjų buržu
jų ir vietinės • valdžios su
moksią, kaltinami, būk ta- 
voriniame traukinyje už-;

nėms idėjoms, bene gausingiau- atgabenta jiems 9,000 bačkų, 
cnm o ■r»lr>rl i omon r,, ° M 'gazolino. x

AngUjos SheH žibalo kom- chinija ir Soviet Sąjun^. 
pamjos fabrikai Sueze pasi-1 
samdė extra daugiau • dar-1 
bininkų ir per ištisas 24 va
landas paroj apdirbinėja 

Į italams, žibalą ir l

Tai šitaip Anglija “boiko
tuoja” prekybą su Italija.

šiai teikė aplodismentų liaudiš
koms melodijoms. Ir suprask, 
jei gudrus, tą visą kaitalioji- 
mąsi. •

Dr. Kaškiaučius nė iškilmėje 
. neliuosas. Visi jį pažįsta, visi 

sveikina ir net patarimų svei- j 
katos klausimais reikalauja, i 
“Dažnai skauda galvą, dakta
re,” aiškina žmogus. “Nuo ko 
tas paeitų?” klausia. O Dr. Kaš
kiaučius ir turi aiškinti.

Kur daugiau tokių popplia- 
rių patarėjų? 1 s

Doriškai Supuvęs 
Fabrikantas Chrysler

LONDON, -r- Amerikos 
automobilių fabrikantas W. 
P. Chrysler teisme pripa
žintas kaltu, kad grąsini- 
mais privertė Ahglijos pilie- 

' ti A. de la Poer parduot 
Chryslerio kompanijai savo 
Šerus toli žemiau jų vertės. 
Chrysler turėsiąs atmokėt 
apie $350,000. Teisėjas At
kinson smerkė tą stambų 
amerikoną fabrikantą už 
dorišką supuvimą.

wit

Ethiopai Išžudę 1,000r. į 
Mussolinio Kareivį

HARAR. — Ethiopijos 
valdžia užginčija italų jJra-' 
nešimus apie didelius jų 
laimėjimus pietiniame fran
te. Ethiopai dar nėra pasi
traukę iš Gorahai, Saša • 
Baneh ir Daggah Bur, ku
riuos italai gyrėsi paėmę;.

Ethiopijds

S t u d e n tų vadovaujami 
gyventojai šaukia, “Šalin 
Angliją!” “Šalin Anglų pa
kaliką Nessim Pašą!” (Ai
gipto ministerį pirmininką).

Aigiptiečiai reikalauja vi
siškos n e p r iklausomybės 
nuo Anglijos. Jie supranta, 
kad Anglija, sutelkus savo 

mirti elektros kėdėj. Per į karo laivyną į Suezo kana- 
Tarptautinio Darbiu inkų , lą ir šiaip Aigipto vandenis 
Apstovnimo pastangas, ’ ? ” *' ' ‘
Augščiausias Teismas du riuomenę prieš Italiją, tuo . # H
kartu nanaikino mirties pačiu žygiu gali dar labiau' Mussolini protestuoja 
nuosprendžius tiem nekal- suvaržyt ir pavergt Aigiptą. (Tautų Lygai, kad ethiopai ,p 
tiem scottsboriečiam, o svkį Sukilėliai prieš Angliją raudonais kryžiais pažymi 
iuos atmetė net vienas Ala- eina po Wafdo Partijos ve- vtik savo ligonines, bet

bvla vėl tapo sugrąžinta 
Alabamos teismams su nu
rodymu, kad i grand džiūre 
tiiri būt šaukiami ir negrai 
posėdininkai.

Vienas iš teisiamųjų, Pat
terson buvo jau net tris sy
kius pirmiau nusmerktas, • . • I’ll 1 1 “ •

Apsigynimo pastangas, ir sutelkus Aigipte savo ka-

kavo italus ties Goranar, 
užmušė 1000 Italijos karei
vių somaliečių ir pagrobė 
šešis italų. tankus, iš kurių 
buvo išimta 12 negyvų ita
lų.

-

----- -----liava., kuriai pritaria 90 įr šiaip vietas, idant italai 
Tik Tarptautinis Darbi- nuošimčių visų Aigipto su- nebombarduotų. Todėl

baruos teisėjas.

nuolę ; žagin&P prostitutę, ninku* Aps.igyiiįmas> Politi-1 augusių piliečiu. Wafdistai Ethiopiios -Raudonojo Kry-

TOKIO. — Japonijos lai
kraščiai skelbia, būk Sovie
tai, Jungtinės Valstijos ir 
Chinija padarė karinę su
tartį, pagal kurią, girdi, tu
rėtų būt laikoma didelės jų 
karo jėgos Tolimuose Ry
tuose.

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų užsienių rei
kalų ministerija vadina tuos 
Japonijos imperialistų pas
katos taip “kvailais ir juo
kingais,” kad neverta į juos 
kreipti jokios domės. | . , . , ,

Japonų generolai paleido Į f ^le kumgiis^^kad 
turkius gaiiuuB, mani paici-
sint dar smarkesnį Japoni-, i^s aPie etc. Už religi
jos ginklavimąsi karui prieš nių dalykų įžeidimą “Spakt.

Mrs. Victoria Price ir kita I nių Kalimu Gynėju Sąiun- 
su ja buvusia mergše Ruby, ga ir masinis darbininku 
Bates. Bet dabar prieš juos, judėjimas iki šiol išgelbėjo 
b’ūdiia tik fašistu papirkta tu nekaltų vvruku gyvybę. 
V. Price, o Ruby Bates jau Kitaip jie būtų jau nužu- 
senai atšaukė savo pirmesnį dyti bent dveji metai atgal.

LIETUVOS ŽINIOS
Nubaudė “Spaktyvo Balso”, “Spaudos Fondo” Sukčius 

Redaktorių už Kunigų Į KAUNAS. — Tapo areštuo-
Paslaptis įas įr dabar yra tardomas

i “Spaudos 
Fondo” tarnautojas. Jį kalti
na nusukimu 70,000 litų įstai- 

I gos pinigų.

jau nutarė boikotuot visus žiaus Komitetas dabar isa- 
iš Anglijos įvežamus pro
duktus, protestuodami, kad 
Anglija dabar tuojaus ne
duoda Aigiptui konstituci
jos su pilnu užtikrinimu' to 
k r a što nepriklausomybės. 
Sykiu darbininkai ir studen
tai šaukia visus darbo žmo
nes i generali streiką prieš 
Anglijos vyriausybę ir jos 
įstaigas Aigipte.

Valdžia uždarė universi
tetus ir visas kitas augšta- 
sias mokyklas Aigipte ir 
mobilizuoia visą galimą po
liciją ir kariuomenę nuslo- 
pint tą Anglijai pavojingą 
sukilimą.

ANGLIJA KALTINA 
ITALIJĄ

' LONDON. Lapkr. 14. — 
Anodijos valdžios rateliai 
kaltina Mussolinio propa
ganda prieš Anglus Atoip-

kė nuimti raudonus kryžius 
nuo visų kitų vietų, apart 
keturiu Raudonojo Kry
žiaus ligoninių. .

Mergina Nušovė Chihu 
Generolą, Japoną Tarną

TIENTSIN,' Chinija. —25 
metų amžiaus chinietė mer
gina, duktė velionio genero
lo Sze Chung-pino, ateitu į 
budistų bažnyčią, nušovė 
maršalą gene rolą Sun . 
Chuan-fanga. buvusį valdo
vą penkių Chinijos provįn- < 
ciiu. Jis buvo Japonijos- pa
taikūnas ir Chinijos Nan- 
kingo valdžios aršus prie
šas. Šovikė suimta. Ji kalti
na Sun Chuan-fangą, kaipo 
jos tėvo sušaudytoją.

KAUNAS. — Vieną kartą Raudonikis, buvęs 
pašaipos laikraštėlyj “Spakty- 

, vo Balsas” buvo parašyta ir | 
1 kunigas 

tokius gandus, idant patei-! klausydamas išpažintis kalbė- 

nių dalykų įžeidimą “Spakt. 
Balso” atsak. redaktorei pro- * • 
kuratūra iškėlė bylą.

Šiomis dienomis Kauno 
apyg- teisme toji byla buvo 
sprendžiama. Ekspertu be ki
tų buvo pakviestas ir “Altorių 
šešėlyje” autorius Putinas-My- 
kolaitis.

Teismas “Spakt. Balso” ats. 
redaktorių pripažino kaltu ir 
nubaudė 200 lt. arba 1 mėn. 

j arešto ir atėmė teisę vienerius 
metus būti ats. laikraščio re
daktorium.

Teismininkas Užgiria 
Negrų Lynčiąyimus

Berlyno Galva Teisia-
ga“ąa mas už Pirkimą iš Žydų i

Pietų Fronte Ethiopai 
Traukiasi Atgal?

Berlynas. — Hitlerininkų 
teisman patrauktas Berlyno 
miesto majoras dr. Heinrich 
Sahin už tai, kad jis pirko 
reikmenų iš žydų krautu
vių. Už tą “nusikaltimą”| 
jam gręsia išmetimas iš na
zių partijos ir iš majorys- 
tės, kurioj jis tarnavo nuo 
1931 m. balandžio mėnesio.

C OLŲ M BUS,'Texas.— 
Apskričio prokuroras O. P. 
Moore* ir teisėjas H. P. 
Hahn teisina baltųjų gaują, 
kuri pakorė du negru jau
nuoliu. Jiedu be kaičios įro- 
dymų buvo įtarti kaip ūž- 
mušėjai vienos baltos mote
riškės. Moore ir Hahn sa- 

* ko, kad tie du negrai dabar 
“nubausti pagal žmonių tei- 
sdąrystę.”

“Arijai” Jaunuoliai Prašosi
te, kaino viena iš nriežas- j Tarnaut pas Žydus

Frankfurt-Am-Main, Vo-čiu. iššaukusiu- sukilimus
nrieš. Angliią. Delei tu su- kietijoj. hitlerininkų laik- 
kilimu labai yra susirūpi- raštis “Volksblatt” <perkū-

A ’ 1 1*. • • v -•y: __ • ..

ROMA.—Pranešama, kad 
pietiniame Ethiopijos fron-l 
te gen. Nasibu traukia sa- n i. n • v 
vo armijas atgal į stiprės- ĮkdllDO Ull RUDlgU UŽ 
nes e t h i o p am pozicijas,j 
idant geriau galėtų užkirst 
italam kelią linkui Hararo, 
Jijigos ir Diredawos.

Italų lėktuvai jau skrai- priteisė 18 mėnesių kalėji- 
dė virš Jijigos.

Addis Ababa.—Italų lėk
tuvas, numesdamas šešias 
bombas ant Daggah ‘Bur, 
sužeidė vieną moterį ir kū-

Priešingumų Naziams
COLOGNE, Vokietija. — 

Hitlerininkų teismas čia

mo kunigui Blankenrathui 
už kalbėjimą prieš nazių 
valdžią ir 8 mėnesius kun. 
Kellensbergui už atkalbinė
jimą jaunuolių nuo Hitlerio 
jaunimo organizacijų.

Iš Kliubo Padarė Traktierių 
Su Kryžium

UKMERGĖ. — Nebeužten
ka Inteligentų Kliubo vadovy
bei to, kaęl kliube nėra jokio 
kito laikraščio, be “Ryto,” ji 

I dar ir didžiulį kryžių prikalė 
įprie sienos kaip tik tame’kam
baryje, kur žmonės užeina vi
sai nedievobaimingais tikslais. 
Kliubą, pavertę traktyrium, 
atėmė laikraščius ir kitus kul
tūringai įstaigai privalomus 
dalykus, papuošė jį didžiuliu 
medžio kryžium.

Du Darbieriai Išrinkti 
1 Toledo Valdybą

nūs Anglijos valdžia.
Jau pirmiau Angliia vra 

protestavus nrieš Italijos 
propagandą Aigipte.

Pranešama, kad Italija 
žada Aigiptui visiška nepri
klausomybe, jei^u tik aigin- 
tiečiai svki nusikratys An- 
gliios viešpatavimo.

Anglijos valdžia supran-

nuoia prieš vokiečius jau
nuolius, kurie eina tarnaut 
į žydų namus. Mat, naciai 
nesenai išleido įstatymą,•'už
draudžianti žydams saiųįyt 
jaunesnes kaip 45 metu .Vo
kietes bei kitas “arijas” 
merginas ar moteris. Todėl 
dabar daugelis vokiečių 
jaunuolių prašosi i tarnybą

'' ';MwwaikaaaMMn:'’ '■ I' .• •.

TOLEDO, Ohio. —Perei
tos savaitės rinkimuose į 
miesto valdžios taryba tapo 
išrinkti P< F. Murphy ir 
Ed. De Angelo, kandidatai 
apskričio darbininkų politi
nio veikimo kongreso. Be 
to, pervaryta į mokyklų ko
misiją du darbiečių kandi
datai. ''

ta. kad ieip’u Aigintas. nu-i pas žvdus užimti moterų 
siau-savivaldiškas k r aštas,' tarnaičių vietas.

ANGŲ JA PRAŠOSI TAIKOS SU ITALIJA

ROMA. — Kiek pirmiau onijos kaštais. Anglu poli- 
Mussolini prašvte' prašėsi j 
dervbas su Angliia del Ethi
opiios. Dabar iau Anglija 
prašosi tartis, žinoma, Ethi-

tikus “suminkštinę” du da- į 
Ivkai—tai sukilimai prieš 
Angliia Aigipte ir nauji 
italų laimėjimai Ethiopijoj.

' ■ Wfl



Puslapis Antras Penktai, Lapkr. 15, 1935LAISVB

sužinojęs, kad tai rev.

Dantis taip “gydo”, kad po 
prisiei-

“Netiesa,” sakė “Amerikos” 
redaktorius Vilniškis. Kata
likų vadai bandė mums įkal
bėti, kad reikalaudami Lie
tuvoj civilių laisvių, mes
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1; ’ Vėl Įspėja!
Associated Press žinių agentūra pra

neša, kad Anglijos valdžia pasiuntė Lie
tuvos valdžiai notą, reikalaujančią, kadx 
pastaroji laikytųsi Klaipėdos statuto, 
.kaip jį nustatė Britanija, Francija ir 
Italija. Jei to Kaunas nesilaikys, tai ga
lima susilaukti blogų pasėkų.

Šiuo tarpu Smetonos valdžia sulaužė 
savo duotą pažadą, paskirdama tūlą Bor- 
chertų Klaipėdos krašto direktoriato pir
mininku. Borchertus, sako Anglija, ne
turi prijautimo 24-se Klaipėdos krašto 
seimelio nariuose—vadinasi, didžiuma 
seimelio jam nepritaria. Tas pradėjo 
kelti didelį nepasitenkinimą vokiškuose 
sluogsniuose ir prasidėjo protestų, ban
ga. ,

Taigi Smetonos valdžia ir vėl iškirto 
l^vąilybę. Andai ji buvo signatorių įspė
ta" Ji pažadėjo daugiau “nebegriešyti,” 
bet žiūrėk, štai, ir vėl daro tą patį. Ar 
neužtenkamai jinai sukėlė Klaipėdos 
krašto žmonių prieš Lietuvą tuo savo ne
išmintingu rinkimų metodu, kurį pakišo 
Klaipėdos krašto balsuotojams?!

Jei norima, kad Klaipėdos kraštas bū
tų draugingas Lietuvai, reikalinga kuo- 
veikiausiai išvyti iš Lietuvos valdžios 
smetonininkai! Reikalinga sugrąžinti 
Lietuvai demokratine tvarka: seimas, sa
vivaldybės, laisvė spaudos, susirinkimų, 
žodžio! Kitaip, Smetona su savo klika 
pražudys Klaipėdos kraštą ir Lietuvos 
nepriklausomybę.

... Buvusieji Lietuvos prezidentai ir mi- 
nisterių pirmininkai įteikė formalį reika
lavimą Smetonai pasitraukti. Bet jis at
sisako. Jis įvedė mirties bausmę tiems, 
kurie palaikys krikdemų ir liaudininkų 
partijas. Vadinasi, Smetona tebeveda 
politiką Lietuvos pardavimo!

Amerikiečiai lietuviai! Reikalaukite 
Smetoną ir jo kliką pasitraukti iš val
džios ! Paremkit buvusiųjų prezidentų ir 
ministerių pirmininkų reikalavimą!

nimas,” kurį leidžia LKJS CK organas. 
Savo numeryj 10, už spalių mėn., 1935, 
šis laikraštis šitaip charakterizuoja esa
mą padėtį ir reikalingumą sudaryti Jau
nosios Kartos Frontą:

Fašistų valdžia nuolat siaurina jaunimo 
teises, uždarinėja darbininkų bei jaunimo 
pažangesnius organizacijas, stumia jauni
mą į vis didesnį skurdą, didėja naujo 
imperialistinio karo pavojus.

Italija jau pradėjo grobti Abisiniją; Vo
kiečių fašistai savo suvažiavime Niurem- 
berge atvirai su užsipuldinėjimais ant So
vietų Sąjungos, kalbėjo apie karą prieš ją.

Tuo pačiu vis didėja Lietuvos nepriklau
somybei pavojus iš vokiečių fašizmo pusės, 
nes kelias į Sovietų Sąjungą eina per Lietu
vą.

Lietuvos fašistų valdžia netik nesiruošia 
atmušt Vokiečių fašizmo puolimą, bet savo 
pardavinga politika' kaip autonomijas Klai
pėdos krašte naikinimu, valstiečių šaudymu 
bei kišimu į kalėjimus visų darbo žmonių, 
kovojančių del savo padėties pagerinimo, 
padeda Vokiečių fašistams. Taip pat Lietu
vos fašistai jau atvirai derasi su didžiau
siais Lietuvos liaudies priešais lenkų fašis
tais, vokiečių fašistų bičiuliais ir tuo pačiu 
parduoda Lietuvą Lenkijos fašizmui bei Hit
leriui, nors viešai ir rėkia prieš juos.

Tie faktai rodo, kad gyvenam svarbių 
įvykių išvakarėse, įvykių, kurie neša ir Lie
tuvos jaunimui bei visiems darbo žmonėms 
naują skerdynę, karą, neša Lietuvai okupa
ciją, dar didesnį skurdą, dar didesnę jauni
mo beteisę.

Todėl ir taip svarbu šiandie greitas vie
ningo jaunosios kartos fronto .sudarymas, ir 
todėl komjaunimas per atsišaukimus kreipė
si į “žiežirbą,” Jaunimiečių,” “Sionistų — 
socialistą” ir kitas jaunimo drganizacijas, o 
į kai kurias iš jų jau buvo kreiptasi ir žo
džiu, kad kuo greičiausiai įgyvendint jau
nosios kartos vienybę, del atsispyrimo fašiz
mo puolimams.
Nors suminėtosios organizacijos vis 

purtosi, ..atsisakydamos nuo tokio žygio, 
tačiaus Komunistinė Jaunimo Sąjunga 
pasižada nenuleisti rankų, bet darbuotis, 
kad šį pasimojimą* įvykinus ęyveniman. 
Dabar, kuomet Smetonos režimas griež
tai išstojo prieš liaudininkus ir krik-de- 
mus, veikiausiai ir paskui tas partijas 
sekąs jaunimas pradės kitaip į dalykus 
žiūrėti. , į

Jungtinėse Valstijose mūsų jaunimas 
privalo eiti prie panašių žygių. Čia rei
kalinga tam tikrais punktais sudaryti 
jaunosios kartos frontas. Sakysime: gy
nimo Lietuvos nepriklausomybės ir Hit
lerio kovojimo klausimu.*

Tikėsite, ar ne, bet Sme- šių. Dabar ir jų partijoms 
tonos valdžia nutarė organi- kas. Mes sakėme, kad da- 
zuoti Lietuvos darbininkus bartinė santvarka Lietuvoje 
į “profesines sąjungas,” tai pastato Lietuvos nepriklau- 
yra, “darbo unijas.” Tokį somybę į didžiausį pavojų, 
patvarkymą randame val
džios oficioze “Liet. Aide” 
(spalio 29 d.). Ten stačiai 
sakoma:

“Steigiant darbo rū
mus... visoje Lietuvoje pasitarnausią Hitleriui.
bus suorganizuotos dar- 

. . bininkų profesines sąjun
gos. Jos rūpinsis grynai 
ekonominiais darbininkų 
reikalais. Joms nebus lei
sta veltis į jokią politi
ką.”
Tos “darbo unijos,” žino

ma, bus po griežta Smeto
nos valdžios kontrole. Val
džia nori užbėgti darbiniu-f ir kiti katąlikų vadai? 
kams už akių, kad neleidus! _____
jiems susiorganizuoti į lai
svas darbo unijas.

Smetona pasimokino iš 
Amerikos kapitalistų, ku
rie organizuoja kompaniš- 
kas darbo unijas. Bet ar 
tas išgelbės Lietuvos fašis
tinę valdžią? Labai abejo
tina. Smetona gal dar neži
no, kad Amerikoje kompa- 
niškų unijų nariai pradeda 
sukilti ir atsikratyti nuo 
bosų kontrolės.

Mes manome, kad Lietu
vos revoliuciniai darbinin
kai irgi mokės Smetonos 
“profesines sąjungas” pa
versti klasių kovos įran
kiais. Atsimenate, kaip sa
vo s laiku caristinėj Rusijoj 
Zubatovas organizavo “pro
fesines sąjungas.” Bolševi
kai mokėjo jose pasidar
buoti del revoliucijos.

Well, bet dabar buvę Lie
tuvės prezidentai ir minis
terial viešai ir visam svietui 
pareiškė, kad reikia reika
lauti Lietuvoje . atsteigimo 
k o n s titucinės santvarkos, 
kad kaip tik dabartinė Sme
tonos diktatūra grūmoja 
Lietuvos nepriklausomybei. 
Ką dabar sakys p. Vilniškis

Kaip ten nebūtų, bet pas- 
: kutiniai Lietuvos įvykiai 
1 dar garsiau šaukia į Ame
rikos lietuvius sudaryti ben
drą frontą gynimui Lietu
vos nepriklausomybės ir pa
dėjimui Lietuvos žmonėms 
laimėti civilių laisvių.

| / I
tų 13-kai metų, jeigu ir'atsisako duot, 
naujų gezolino šaltinių ne
atsirastų. Bet nauji šaltiniai kelių metų “gydymo 
atrandami, kurie maž-daug na juos visai ištraukt, nes ty- .

čioms dantų gydytojas supū
do. Dar pora faktų. Drg. Kai
riūkštis nuėjo pas daktarą su 
širdies liga. Daktaras Zacha- 
rinai
polity kalinys, suriko:* Matyt,.... 
kad banditukas. Už rašykit
jam 7 paras karcerio. Kartą ' 
nuėjau aš pas daktarą, bet 
būdamas “naujokas” papuo
liau ne pas tą, kurį reikėjo.•• 
Už nežinojimą, • kur reikėjo 
kreiptis gydytojas Račiūnas 
užrašė 7 paras karcerio. Tik 
skyriaus valdininkui išaiški- 

jnus dalyką, bausmė buvo nu-,, 
i imta. Kai kurie draugai turi 
egzemas. Juos gydo po ke
lius metus, bet liga jų ne tik, 
kad nenyksta, bet vis plečiasi į 
augščiausią formą.

Daktaras Volpertas, kada 
pas jį kreipiasi ligonis, kiek- ' 

i vieną kartą prirašo visai skir
tingą tepalą. Jei pirmą kartą 
gavai tepalą, kuris tau pade- . 
jo, ir antrą kartą paprašysi to 
paties tepalo, ir dar pasakysi, 
kad jis ligą gydo, tai Volper-. ... 
tas būtinai prirašo visai kitą, -■> 
kuris suerzina ligą, plečia ją—

Tai keli faktai iš kalinių gy- .. jf 
dymo praktikos .

Juraitis.
1935 m. Rugpjūčio 25 diena. •' •

suteikia 600,000,000 stati
nių. Todėl yra numatoma, 
kad gezolino gali užtekti 
dar ilgiems metąms. Dar gi 
numatoma, kad būtų gali
ma padaryt ir dirbtino ge
zolino iš anglies. Tas jau 
yra pasekmingai išbandyta 
Vokietijoj; dabar jau ban
doma ir Suvienytose Valsti
jose. Dobilų gezolinu bus 
galima pavaduoti petroleum 
(tam tikros rūšies vadina
mas gezolinas). Bet ši for
mula dar galutinai neištobu
linta, kad būtų galima pa
dirbti tokio gezolino daug 
ir pigiai.

ĮDOMUMAI
Numatoma, kąd Gezolino 
Užteks Ilgiems Metams
Buvo pranašaujama, kad 

Suvienytose Valstijose lai
kui bėgant štokuos gezolino, 
bet tie pranašavimai neturi 
pamato. Tą patvirtina val
džios ekonomistai. Su nor
maliu sunaudojimu biliono 
statinių per metus — žino-

Greičiausias Lenktynėms 
Automobilis

Lenk tynių automobilio 
vairuotojas, Sir Malcolm 
Campbell, pereitą rugsėjo 
mėnesį prie Salt Lake City, 
sumušė pasaulinį rekordą 
automobilių lenktynių srity
je, įvažiuodamas apie 300 
mylių į valandą.

Lenktynių laimėjimo au
tomobilis yra visai skirtin
gas nuo paprastų pasažyri- 
nių automobilių, kaip abel- 
na savo konstrukcija, taip 
ir išvaizda. Pastarasis au
tomobilis, vardu Blue Bird, 

į turi dvyliką cylinderių; jo 
’motoras yra orlaivio mode- 
I lio, kuris vadinas “V-design 
Rolls-Royce” ir turi 2,500 
arklių spėką; padaro 3,500 
apsisukimų (“revolutions”) 
per minutę. Motoras sveria 
vidutiniai-1,600 svarų. Pra
dėjus važiuoti su pirma “gy- 
ra,” gali važiuoti 100 mylių 
per valandą, į antrą “gyrą”

ŠYPSENOS

Negali Suprasti
Senas klebonas, pusėtinai- 

prisiragavęs altorinio vyno, ' 
skaitė šventrašty apie sutvėri
mą Jievos:

• “Kuomet • Adomas miegojo, 
dievas, išėmęs iŠ jo šonkaulį, 
sutvėrė Jievą. Mūsų pirmutinė •_ 
motina buvo 300 pėdų ilgio, " 
50 pėdų pločio, 30 pėdų aukš
čio ir iš vidaus 
luotą.” ’

Pasikrapštęs 
ir antru kartu
pat. Mat, du knygos lapai su
lipo į vieną, o ant trečio’ pus
lapio jau būta apie Nojaus 
Arką. Padėjęs šventraštį į ša
lį, klebonas tarė:

“Mano mieli broliai ir se
serys : Kad mūsų pirmutinė 

buvo tokia * didelė,

Cesar Vilar Turi Būti Laisvas!
Z

Kubos valdžia nesenai suareštavo Ku
bos Nacionalės Darbo Federacijos gene
ralinį sekretorių, Cesar Vilar, ir šiuo 
tarpu laiko jį kalėjime, neišleisdama po 
jokia belą. Vilarui primetama norėji
mas nužudyti J. V. ambasadorių Ęuboje. 
Kadaise ant minėto ambasadoriaus, Jef
ferson Caffery, gyvybės buvęs darytas 
pasikėsinimas. Matomai, jį darė patys 
valdžios šnipai, kad tuo būdu primetus 
tą darbininkų veikėjams. Vienas žino
ma, kad Vilar tokiais dalykais, kaip pa
dėjimu prie kieno nors namo bombos, 
niekuomet neužsiėmė ir neužsiims. Ši
okis apkaltinimas, kurį dabar daro Ku
bos slaptoji policija Vilarui, yra gryna 
klasta!

Mat, Cesar Vilar laike visuotino Ku
bos darbininkų streiko pasišventusiai 
kovojo su išnaudotojais, tuomi jis ir bu
vo labai nusidėjęs valdančiajai klasei.

Bijomasi, kad Batisto-Mandieto val
džia d. Vilar kalėjime nenugalabintų. 
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas, 
todėl, atsišaukia į visas darbininkiškas 
organizacijas, gyvuojančias Jungtinėse 
Valstijose, ypačiai darbo unijas, ragin- 

mas siųsti Kubos valdžiai reikalavi- 
išlaisvinti Cesarį Vilarą/Reikalavi-m

mus^'galima siųsti Kubos ambasadoriui 
Washingtone. Be to, kur randasi Ku
bos konsulatai, tai jiems toki reikalavi
mai turi būti įduoti!

i| Jaunosios Kartos Frontas
Lietuvoj šiuo tarpu dedama didelių 

pastangų (iš Lietuvos Komjaunimo Są- 
J’ungos pūsės) sudaryti taip vadinamą 
Jaunosios Kartos Frontą. Apie tai pla

čiai rašo “Darbininkų ir Valstiečių Jau

Apie Lietuvių Vidurinę Dimanovo 
Mokyklą Baltarusijoj

“Raud. Artojuj” telpa BSSR CVK Na- 
cionalinio Skyriaus, specialės komisijos 
(Svotelio ir Stašelio) raportas apie Di
manovo lietuvių Angariečio vardo vi
durinės mokyklos (high school) padėtį. 
Komisija nurodo, kad mokykla kas me
tai auga.

Iš padžios, rašo komisija, ji tilpusi nedi
deliam mediniam name, dabar jau turi nau
ją pastatytą dviejų ' augštų mūrinį namą, 
bendrabučius, turi elektros šviesą, turi savo 
ūkį, kuriame yra apie 25 ha žemės, yra di
delis suaugęs sodnas, 4*arkliai, 7 melžiamos 
karvės, 20 kiaulių (iš jų 6 parčiukai) ir kt.

Mokykloje mokinasi daugiau kaip 120 
mokinių. Mokytojai savo žiniomis pilnai 
atatinka vidurinei mokyklai. Bėda įtiktai 
tame, kad stoka mokytojų. Iš viso yra tik
tai 5 mokytojai, skaitant mokyklos direkto
rių ir jo pavaduotoją. Visi jie turi po 36- 
42 valandas pamokų į savaitę įvairiais klau
simais.

Apart pamokų klasėse, daugelis mokyto
jų dar turi kitus darbus. Pavyzdžiui: di- 
rektoriauš pavaduotojas d.-Dovydaitis veda 
choro, muzikos ir dramos ratelius.
Tačiaus, komisija suranda visą eilę ir 

netikslūiiių, kurie nors yra nė dideli, bet 
kenkisi mokslui, kenkia viskam. Pati 
komisija dalyvavo mokinių, mokytojų ir 
mokyklos tarnautojų susirinkime, kur 
netikslumus iškėlė patys mokiniai ir tar- 
nautojaį. Surasta, jog tūli mokytojai 
daro nedraugiškas pastabas mokiniams, 
“mokykloje sutaupyta 1,500 rublių maiš
to lėšų,” mokyklos ūky j ne viskas gerai, 
ir t. t. Todėl ištyrusi viską,

Komisiją dąvė mokyklos vadovybei visą 
eilę pasiūlymų del mokyklos darbo pageri
amo. Pasiūlė padidinti duonos normą, kas 
ir buvo padaryta tą pačią dieną. Pasiūlė 
laike didžiosios pertraukos duoti mokiniams 
arbatą.

Komisija įteikė BSSR CVK Nacionaliam 
skyriui pranešimą. apie mokyklos stovį ir

Grigaičio kuprą, atrodo, 
gal tik grabas begalės išly
ginti. Jau didžiausia audra 
kyla socialistų eilėse visam 
pasaulyje už bendrą frontą 
su komunistais, bet Pijus 
laikosi savo senų meliodijų. 
Jis pamėgdžioja newyorkiš- 
kę Socialistų Partijos “se
nąją gvardiją” ir užsispy
rusiai reikalauja nieko ben
dro neturėti sif komunistais. 
Jam jau nebepatinka Nor
man Thomas ir visa Socia
listų Partijos vadovybė, ku
ri palengva linksta prie 
bendro fronto idėjos.

Bet prieš vėją ilgai ne
papūsi. Niekas iš to neišeis. 
Grigaitis turėtų suprasti, 
kad jo misija yra beviltė. 
Bendras frontas tarpe, so
cialistų ir komunistų ateina' 
—net čia pat Amerikoje. 
Išaušta nauja gadynė, pra- taT 
sideda darbininkų klasės silpnino. Nežiūrint*to, kad jo 
apvienijimas prieš fašizmą.
Toks Grigaitis gali priešin- laikomas bendroj kameroj, 
tis, bet nesulaikys to judėji
mo.

mi šalies šaltiniai, kurie su- i 205 ir į trečią “gyrą” gali 
teikia 13,250,000,000 statinių daryti 330 mylių į valandą, 
per metų^—tai tik tų užtek- ’ Veismūniškis.

Medicinos Pagalba Kauno Kalėjime
Kaip gydo polit.

KASDK atvirai pasakė vienas 
felčeris fašistukas: “Mes jūsų 
negydom, kad pagytumėt, bet džiova. Daktaras 
gydom, kad susirgtumėt.” Tai 
pasakyta tikra tiesa.

Štai drg. Sultonas jau pen
ki metai kaip serga pavojinga 
egzema (drg. Sultonas jau 
baigia sėdėt aštuonius metus). 
Kadangi tą egzemą taip “gy
dė”, įad ji iš menkos ligoš iš
siplėtė į augščiausią formą. 
Per 5 metus daktaras Volper
tas Sultoną tiesiog kankino; 
daro ant jo savo bandymus. 
Kiekvieną kartą, kada jis nu
eina pas gydytoją, jam prira
šo vis naujas adatas (“uko- 
lus”), nuo kurių drg. Sultonas 
kelias dienas vaikšto kaip gir- 
__ Tos adatos jį visai nu-

i

ir lauko išsma

akis, klebonas ; 
perskaitė taip "

Reumatikėms prirašo vo-

kalinius jos jis nei kartą ligonės neap
žiūri.

Drg. šepiraitė Maša serga 
Laurinavi

čius jai pasakė, kad pavojin
ga gyventi bendroj kameroj. 
Kada draugė paprašė ją izo- 
liuot, jis atsakė: ‘‘Gali toj pa
čioj kameroj pati izoliuotis.” | 
Ją ir iki šiol laiko bendroj!

Draugė Šėraitė taip įsotina
s kuomet ją dievas sutvėrė, o 

nusidėjusi sumažėjo, susitrau
kė, it vilnonė skara po geram 
skalbimui, tas man aišku, bet 
kokiems paibeliains mūsų pir
mutinė motina buvo iš vidaus 
ir iš lauko išsmaluota,— to, 
dievaži, aš ir pats suprasti ne
galiu.”

kūnas yra visas išbertas, jis

kameroj.
pat serga džiova. Daktaras 
Laurinavičius įrodinėjo, kad ji 
esanti sveika. Jam gi išvykus 
į tarptautinį fiziologų kongre
są Leningradan, jį pavadavo 
daktaras Koganas. Pastarasis 
apžiūrėjęs drg. šėraitę pasa
kė, jog ji jau nebeturi vieno 
plaučio. Kadangi Koganas 
mažai turi praktikos, tai jis( 
būtinai užsispyrė, kad kol su-| 
grįš Laurinavičius padaryt jai 
operaciją. Operacija pavojin-1 
ga. Reikia išimt 4 šonkau- 

a liūs. Jis dabar kiekvieną die-1 
g i ną iššaukinėja drg. šėraitę, 

nori pri- 
į verst, kad ji leistųsi daryt ope
raciją. Mat, jis nori pasi- 
praktikuot ant kalinės, nes už 
pastarosios likimą jam nerei
kės atsakyt.

Labai sergančioms draugėms 
prirašo “žalumynus” (2 mor
kas ir 2 svogūnus), bet kol 
kalėjimo viršininkas gydytojo 
leidimą patvirtina, praeina 
duotas laikas ir kalinės tų ža
lumynų nebegauna. Kartais 
pasiseka tuos “žalumynus” 

| gaut, bet juos kas kart ma- 
“vir-

Drg. Kolas serga akių liga 
(Kolas pradėjo sėdėt jau L 
metus). Jam reikia padaryt terorizuodamas ją 
operaciją. Bet vieton opera
cijos, gydytojas, pasityčioda-

Smetona kirto krikščio
nims demokratams ir liau- 
dininkams. Liaudininkus mas, šitą operaciją atidėlioja, 
stačiai kaltina susidėjime su 
komunistais. Mat, jie užtarė 
streikuojančius valstiečius.

Ką dabar pasakys Ameri
kos katalikų ir sandariečių 
sroves? Aną sykį jų žmones 
sake, kad Lietuvoje tik ko
munistus persekioja, bet 
“geros valios” žmones galį 
laisvai veikti. Už tai jie at
metė pasiūlymą reikalauti- 
Lietuvos žmonėms civilių ’ pasižypii

Taip tęsėsi jau 8 metai. Drg. 
Kolas dabar vos mato, nebe
gali nieko skaityti.

Kalėjimo daktarai žvėriš
kai terorizuoja rev. polit. ka
lines. Jos negali prisišaukti 
gydytojo. O jei kada ir pri
sišaukia, tai jas gydytojas pri
ima tik juokams. Per vieną 
valandą “apžiūri” virš 30 
žmonių.

i Daktaras Zacharinas ypač žiną žemesnieji kalinių
i savo budeliškumu. Į šininkai”, kol pagaliau tiek

laisvių ir demokratinių tei- Pav., draugė užsirašo opera- belieka, kad jau. nėra ką duot.
Lietuvoje uždrausta veikti. cijai. Jam to jau užtenka.

Jis visai ligonės neapžiūrėjęs nias, bet diena iš dienos jas 
Dar vienas svarbus daly- daro jai operaciją. Po operaci- atidėlioja, ir galų, gale visai

pranešė rajono organizacijoms, kad imtųsi 
priemonių mokyklos darbo pagerinimui.
Tenka priminti, kad šitoj mokykloj pa-

matinė kalba yra lietuvių kalba ir, joje 
mokosi daugiausiai Baltarusijos lietuvių 
kolchozninkų ir darbininkų vaikai.

Puikus Apgynėjas
Tėvas, sugrįžęs namo iš kar- 

čiamos .su pamuštu antakiu, 
i skundėsi savo suaugusiam sū
nui.

“Eikiva,” tarė sūnus. “Aš jį? 
pamokysiu, kaip reikia kelti;; 
ranką ant mano tėvo. Tik 
man \parodyk, kuris, o aš su 
juo saviškai atsiteisiu.”

Atėjo. Tėvas rodo į sėdintį- 
už stalo stiprų, augalotą vy
rą. Sūnus, prisiartinęs prie jo,— 
klausia:

“Ar tu mano tėvui pamuše! “ 
antakį?”

“Taip,” atsakė stiprusis.
“Na, dar kartą mėgink tą 

padaryti, kuomet aš čia esu!”
Tas atsistojęs rėžė jo tėvui 

į žandą. • ,
“O dar kartą ar išdrįsi?”
Drūtuolis ir antru kart dar 

smarkiau rėžė jo tėvui į žan
dą.

Sūnus, pagriebęs tėvą už 
rankos, tarė:

“Tėvai, eikiva kuogreičiau- 
siai namo, — tas nevidonas 
supykęs dar gali mūdviėm 
abiem kailį išperti...”

Surinko J. Šilingas.
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Pažvelgus Atgal I pasimokėti po $15.00. Taigi, bažnytėlė buvo šventinta alum, 
degtine, peštynėmis, tik išminties nebuvo. K. Shaikus. 'Laisvės’ Vajus Šiądien

PASSAIC, N. J.—8 d. lapkr. buvo lošta “žmogžudžiai.” Statė 
ant scenos Dramatiškas ratelis. Tik gaila, kad taip dailų ir su
prantamą veikalą taip sudarkė. Jeigu pats autorius būtų lošimą 

■ matęs, vargiai būtų pažinęs. Kritikuot lošimp negalima, nes nie
kas nebuvo atlikta gerai. Viskas atlikta žemiau kritikos. Dauge
lis aktorių netiko savo rolėse; tarpe savęs buvo visai nesusimo- 
kinę. Na, ir gremiravimas buvo visai netikęs. Nudavimo jokio 
nebuvo, žiūrėta vien į suflerių. '

Sudarkyta veikalas per Norkaus kaltę. Tasai vyras pamatė, 
kad 18 kuopa L£5S (Brooklyno) gerai tą veikalą sulošė, tai jisai 
ir norėjo' parodyt, “ką gali.” Surinko žmones—by tik žmonės, 
nesuprasdamas scenos reikalo. Na, ir išėjo ne “žmogžudžiai,” 
bet karikatūra.

Publikoj nebuvo jokios tvarkos. Kiekvienas sėdo, kur jam 
! patiko. Per perstatymą alų pardavinėjo svetainėje, o girti šūka- 
i vo. Laike permainymo scenerijos buvo šokiai. Geriau būtų, kad 
' visai neperstatytų veikalų, negu taip perstato.

Iš Petrogrado ateina žinia, kad tenais vedamos derybos tarpe JAKIMAVIČIŲ JUOZAS
įvairių socialistiškų sriovių įkurti bendrą valdžią. Maskvoje, 
kaip rodosi, įsikūrė visų sriovių socialistų valdžia.

“LAISVĖ” 18-KA METŲ ATGAL

Iš “Laisvės” num. 92 už Lapkričio men. 19 d., 1917 m.
Kerenskis galutinai sumuštas. Maskvoje dar eina mūšiai. 

Visą pereitą savaitę kaip ir nebuvo tikrų žinių iš Rusijos. Nie
kas tikrai negalėjo pasakyti, kas ten dedasi ir katra pusė laimės.

Tik štai, ryte, 17 d. lapkričio (subatoj) Washingtone gauta 
tikra žinia sekamo turinio!. .. Kerenskis pranyko, o laimėjusieji 
bolševikų kareiviai surengė parodą ant Petrogrado gatvių. Tai 
pirmoji tiesiu keliu atėjusi iš Petrogrado žinia paleista pėtnyčioj.

Nors Maskvoje didelių nuostolių nėra, išėmus Kremlio apy
gardas, vienok manoma, kad laike mūšių pereitą savaitę žuvo 
3,000 žmonių.

Jau tik dvi savaitės laiko beliko iki pabaigai vajaus. O 
dar daugelį vietų visai mažai tesidarhuota gavimui nau
jų skaitytojų. Draugai, subruskite! Atsiminkite, kad šis 
vaius nėra paprastas, ale Jubilėjinis.

Drg. Šmitas visą savaitę laikosi pirmoje vietoje, bet 
per visą savaitę dar nieko negirdėjom nuo drg. Stripei- 
kos. Gi drg. Dobinis pranešė, kad būsiąs “Laisvės” ofi
se su pluoštu prenumeratų, o kito šūvio tai laukiame iš 
Bostono, nes draugai bostoniečiai yra pasisakę, kad sek
madienį 17 d. lapkr. turėsią talką ir yra nusistatę gaut 
šimtą naujų skaitytojų.

ŠIANDIEN KONTESTO LENTELE RODO ŠIAIP:
Punktai 

A. J. Smith) Philadelphia, Pa. _1615 
A. Stripeika, Elizabeth, N. J. 1038 
Krance, Ratilis, Bridgewater 
J. Bakšys, Worcester, Mass. 
G. Shimaitis, Montello, Mass.

715
706

_817
i Jc<iuslc<is Lawrence AThss 702

BOSTON, Mass.—Ę. Pankhurstienės prakalba Tremont Temple Newark ir Apielinkčs Kolek.___ 514
puikiai pavyko. Vyrų ir moterų, susirinkusių jos prakalbos klau-1 S. Reikauskas, Bežemis ------------470

[ I P. Bokas, Waterbury, Conn.____ 442
O. Gimienč, Binghamton, N. Y._ 420

Detroit, Mich. Lapkričio 11 d. LSS 116 kp. surengė piakal-1 Sy^ buvo apie 2,000. Daugelis negalėjo gauti tikietų. Moterų . _
bas dėl sušelpimo politiškų prasikaltėlių, kurie randasi vargin- įeįsiy priešės (iš pačių moterų) mėgino įskųsti Pankhurstienę Vaiatk^^^asparavičiiis 
giausiam padėjime ir jiems reikalinga pinigiška pašelpa. Kai- p0]icjjait Mat, buvo pardavinėjama knygelė apie lytiškus dalykus I 
bėjo kun. Mockus temoj “Dievas gailėjosi, jog žmones buvo su
tvėręs ant žemės, ir rūpinosi dėlto savo širdyje.” Antra tema: .
“ką žmogus pasės, tai ir pjaus.” Kalbėjo gerai. Pertraukoje 
prakalbų sudainavo LSS 116 kp. choras kelias dainęles ir drg. 
P. Varnas dainavo solo. Dainos pavyko neblogiausia. Drg. K. 
Stankus .pagiedojo gadzinkas ir labai publiką prijuokino, net 
antru sykiu,publika iššaukė, žmonių buvo prisirinkę pilna sve
tainė.. . Užsibaigus prakalbai, drg. K. Stankus nesutiko su Moc
kaus prakalba, kad katalikas negali būti socialistu. O drg. K. S. 
sako—kad gali būti socialistu.. K. S. Mockų kvietė į debatus. 
Mockus publiką užklausė ar užsimoka tas klausimas debatuoti.

< Publika nubalsavo 69 prieš 10. Kas rengs debatus, dar nežinia.

Haverhill __________________381
ir policija. Vienok policija neuždraudė tos knygelės pardavinėt. J- Mataciunas, Paterson, N. J. —353

, P. S. A. Lipčius, Chester, Pa.__ 348
• ‘ J. Mažeika, Cleveland, Ohio____ 312

Senelės Jones prakalba Franklin Union puikiai pavyko. Gražu a. Klimas, Hartford, Conn.___ 496
buvo klausytis, kaip ta žilagalvė angliakasių vadovė guldė savo Anvil, Montreal, Canada 
galvą už angliakasių reikalus. Ji taip pat daug kalbėjo apie1 Apslį5* J>,ttsb?Tgh& * 1 1 ■ 1 C. K. Urban. Hudson, Mass1 • • 1 • V V J _ — 11 — v .11 __ * 'razbaininkus iš augštesnės klasės, žmonių buvo daug. •.

Pėtnyčios vakare Lietuvių Labdarystės Draugijos Svetainėje 
buvo net 7 mitingai.

PARYŽIUS.—Mirė garsiausias Francijos skulptorius Augustas 
Rodin. Jisai visai trumpą laika prasirgo.

: ‘_______
“LAISVĖ” 22 METAI ATGAL

Turėtų Būti Geriau

Iš “Laisvės” No. 91, už Lapkričio mėn. 14 d., 1913
žydelį Beilį išteisino, bet žydų tautą apkaltino. Kijevas lapkr. 

10 d. Prisaikintųjų teisėjų teismas išteisino žydelį Mendelį Beilį, 
kuris buvo kaltinamas užmušime vaiko krikščionies Juščinskio, 
su tikslu panaudoti jo kraują <jel žydų religijos tikslų. Vienok 
rusiškas teismas savo nusprendime pasakė: “Beilis nekaltas, 
žmogžudystę atliko kokia tai kita, nežinoma, ypata, su tikslu 
pasinaudoti krikščionišku krauju.” •

“Lietuvos žinios”’ ir “Viltis” gavusios žinią iš p. Basanavi
čiaus, kad jau vežama į Vilnių 40,000 rublių—labai iš to apsi
džiaugė, vadindami tą žinią “linksma naujiena.”

Kalbantis “Laisvės” rei-i. rimtai i darbuokimės 
kalais, nebėdavojame, bet ir 
džiaugtis nedaug kuom te
galime. Atvirai kalbant, ir 
vajaus ir jubilėjaus reika
lai, heikia pasakyti, kad tu
rėtų eiti geriau.

J u b ilėjinius certifikatus 
šiuom kartu įsigijo: ALDL 
D 136 kuopa, Harrison, N. 
J., už $5; M. Valatkienė, 
Bridgeport, Conn., už $1; J. 
Gerulis, Newark, N. J., už 
$1; P. Kazakevičius, New- 

> ark, N. J., už $1; A. Kup-
Ų Basanavičius su Yču išvažiavo Lietuvon, gabendami Vilniaus ronis, Philadelphia, Pa., už 

svetainei pastatyti kokius 45,000 rublių. Tiedu vyrai savo atsi- $1; ir C. Nevedomskas, Ka- 
liepime-atsisveikinime sakosi sudrūtinę lietuvius vienybėje ir tt. nada už $1. 
Mūsų žodis ant to pasigyrimo toks: ponai Basanavičius ir Yčas 
sukompromitavo tautos namų idėją tarpe šviesesnios, svarstau-j 
čios ir darbščiausios liet, visuomenės dalies. Jeigu būtų tasai! 
politiškas chamas p. Yčas likęs namie, ir jeigu būtų elgtasi I 
BEPARTYVIŠKAI, GRAŽIAI—tuomet būt surinkta dvigubai >

Linkime, kad viršuj sumi- 
I nėtų draugų vardai būtų pa- 
i akstinimu t ū k s t a n čiams 
1 dienraščio rėmėjų ir skak 

tiek. Ponai Bas. ir Yčas nesukvietė vienybėn jšeivių, bet prisidėk Rytojų rūpintis jubilėjunLr-7 
jo prie suvienyjimo klebonijų su saliūnais ir šiaip jau barš
kančiais gaivalais...

Udarninkų surašė mato-

reikalinga, o kas bus’ 
ga—pasilikti delei 
peržiūrėjimo. žiūriu, mano 
iškarpa iš' “Laisvės”, ką pir
miau minėjau. Ką daryti? Rei
kia kiek žinau aprašyti apie 
mano skaitymą “Laisvės”.

atsimenu,- tai

is‘ naudin- 
tolimesnio

Laisvė

Punktai
S. Massulis, Brooklyn, N. Y.___ 70
F. Abekas, Chicago, Ill.__________64
K. Bakanauskas, Easton, Pa.____ 62
H. Žukiene, Binghamton, N. Y._ 61
A. Valinchus, Pittston, Pa.__
J. Žilinskas, Lewistoft, Me._
P. Jackson, So. Boston, Mass.
P. Buknys, Brooklyn, N. Y.
M. Deedas, Red Lake, Canada
A. Kaulakis, Auburn, Me.__

Aš kiek 
man rodos, bus apie pen 
ka metų, kada aš pradėjau 
“Laisvę” skaityti. Aš turiu 
pasakyti, kad mūsų ‘
buvo man tas šaltinis, iš 
rio aš pasėmiau mano visą dar 
bininkišką apšvietą ir žinoji 
mą. Atsimenu, skaitau; vie 
nas-kitas žodis man neaiškus 
Klausiu vyro, jis man p 
na, tačiaus būdavo nesupran
tamų žodžių, tai jieškojau po 
lietuvišką-anglišką žodyną, 
kad suprasčiau jų prasmę ir—56

„55
_ 55 reikšmę. Netik vien
—50 išmokau, bet ir rašymu. Štai,
__50

skaitymą

—256 
—233 
„300 

P. žirgulis, Rochester, N. Y.___ 200
V. J. Valaitis, New Britain, Conn.192 
J. Mažeika, McKees Rocks, Pa. _189 
A. žemaitis, Shenandoah, Pa._324
M. Krisas, Montreal, Canada___ 172

Į V. Marinas, Waterbury, Conn._158
S. Puidokas, Rumford, Me.____160

i P. Šlekaitis, Scranton, Pa.____ 133
! A. Barčius, So. Boston, Mass._ 249
, J. Vasiliauskas, Detroit, Mich.__ 124
F. Gervickas, Athol, Mass.

' V. J. Stankevich, Wilkes Barre 114 
A. Lideikiene, Great Neck, N. Y. 108 
V. Januška, Richmond Hill, N. Y.100
C. Schwartz, Reading, Pa._____ 100
J. Grybas, Norwood, Mass.______98

1. „94
v • K. Mikolaitis, Baltimore, Md. —94 pazanglUO- Levanas, Los Angeles, .Calif. 94 

_ ______ • J. Shopes, New Britain, Conn.___87 
qfnvin- Baranauskas, Brooklyn, N. Y. _77

A. Kazakevičius, Minersville, Pa. 77

zxumu. iTiv- _ v ką darydavau; liepdavau im- 
F. Mankauskas, Tunkhannock, Pa. 50 ti iŠ “Laisvės” žodžius, saky^ 
A. Sabuliene, So. Boston^ Mass. —50 ti man, o aš bandydavau pa

rašyti ir paskui žiūrėdavau,^!
V. Sandargas. Inkerman, Pa.____ 50 1 ar gerai parašiau.

-501 Apie dvylika metų 
"50 kada prisirašiau prie 
_44 ninkiškų organizacijų 

11 mūsų kolonijoje
tebuvo), čia ir. 
su tam tikro-,\ 

Apsiėmiau vie-” 
valdybose, neš 

II35 | draugai tais laikais 
„34) jei neapsimsiu, tai d

jam. Reikia rašyti lietuviškai, 
nors būtų patogiau angliškai^ 
nes čia mokslą tokį turėjusi, 
bet visgi nenusigandau. Apsi
ėmus reikia darbą atlikti, 
vėl man į pagelbą ateina 
sų “Laisvė”. Reikia tam ti 
žodžių išsireikšti mintį, para
šyti protokolas. Pasiimu laik
raštį ir tėmiju tuos, ką jau 
tilpo, nes žinau, kad ten jau 
perėję per redakcijos 
gą, tai bus viskas tvarkoje. 
Dar ir šiandien tėmiju labai 
visus gramatiškus dalykus, 
kiek galiu, nes dar man trūk- ' 
sta to žinojimo ir mokslo. 
Nors visko neišmoksime, bet 
vis dar mokinamės kas dien. 
Blogai yra, jei praleidžiam 
bent vieną dieną be jokio nau- 

' jo žinojimo. Bet turiu pri
pažinti, kad reikalinga tau
kiaus rašinėti, nes jokio darbo 
gerai negalima atsiekti be 

i praktikos ir patyrimo. Jau 
! dabar turime ir angliškos li
teratūros pakankamai delei 
visų, ką duoda darbininkams 
apšvietos, betgi aš negaliu bū
ti be “Laisvės”, jei neskaity
siu, tai užmiršiu lietuviškai

Sherry, F. Ramoška, Brooklyn, 50
W. Slegus, Akron, Ohio________ 50
T.

P. Wassell, Hoboken, N. J. 
M. Yuoces, Cleveland, Ohio 
V. Padgalskas, Mexico, Me. _
J. Buzak, Dorchester, Mass _
Wm.’Trainis, Royalton, Ill.-------- 44 ' viškų, nes
K. Rušinskienė, Minersville-------- 44 vjen įietuviškų
Jasilioniene, Maciukiene, I .

Binghamton, N. Y. ________ 44 Vėl susidūriau
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. —41 mis kliūtimis. 
V. Judzentavičius, Girardville, Pa. 41 I kitą darbą 
E. Skleris, Cleveland, O. —----------40
J. Kalvaitis, Brooklyn, N. Y, 
J. Bark u s, Brooklyn, N. Y.
M. Girdžiuviene, Collinsville, Ill. 30 

122 S. Peleckas, Brooklyn, N. Y.____ 28
J. Daubaras, Athol, Mass.---------- L.
J. Valatka, Brooklyn, N. Y.____ 24
A. Kondrotas, Hartford, Conn. —24 
J. K. Alvinas, Detroit, Mich____ 22 '
J. Ynamaitis, Union City, Conn._ 22
L. Colwell, Brooklyn, N. Y.___ —22
J. Julius, Moline, III.____________22
O. Kučiauskaite, Baltimore, Md. _21 
V. Masonis, New Britain, Conn. _20 
C. D. Long, Wrightstown, N. J. —10 
J. Kondrota, Forest City, Pa.___ 4

atgali 
darbi

su
traukti iprie “Laisvės” visus 
seniau buvusius “L.” skai
tytojus,* visus jos bendra- °' Giržaitiene, E. St. Louis, Ill 
darbius, visus 
sius žmones. Kuriuos iš to
liau nuo “Laisvės” 
čius pasiekia žodis per “Lai
svę,” mes sakome į jus, 
draugai: “Laisvės” Sidabri
nis Jubilėjus turi pagrei
tinti susiartinimą mūsų vi
sų kovojančių prieš kapita
listinę prięspaudą, kovojan- “Laisvę” nuo pat jos išleidi- 
čių prieš hašizmą ir karą. 1 mo. . Užrašų neturiu kas link 
Stiprinimas “Laisvės” yra “Laisvės” pradžios, o afminty- 
stiprinimas kovos už nuveik Je neužsiliko tikrų žinių, ku- 
timą kapitalizmo, kas reiš
kia sutrempimą plėšraus fa-1 
šistinio barbarizmo; reiškia 
panaikinimą pragariškų ka
rų.

Mes kviečiame opozicijos 
(sklokos) žmones, socialis
tus ir bepartyvius tuojau 
užsirašyti “Laisvę”, įsigyti' leist 
“Laisvės” jubilėjaus certifi- nįnku <•> i n. r 11 ’ Xml r i ponų

SKAITYTOJU BALSAI
LIŪDNAS JUBILĖJUS

Prenumeravau ir skaičiau

mū?

seren

“Laisvę”, kol bedarbė tarpe 
mainierių įsigalėjo. Vieton pa
vienių kopijų, gauta kiek pre
numeratų, bet ir tie neilgai 
laikėsi: Bedarbiai neįstengė 
atnaujint prenumeratų, o biz-1 
nieriai “neturėjo laiko skaity-į 
tiv, tai “Laisvės” prenumera-j 
toriai išsibaigė. Aš turėjau į 

nusistatymą skaityt “Laisvę”, [ 
kol aš, gyvas, bet nesant už-| 
darbių, nebuvo galima užsimo
kėti prenumeratą. “Laisvės” 
Administracija pagelbėjo man 
siuntinėdama .“Laisvę” už pu
sę kainos 1934 m. šį metą 
siuntinėja “Laisvę” bargan— 
išlygų griežtų nenustatė, bet

riais metais “Laisvė” pradėta 
i leist. Rodos, kas nors leido 
laikraštį pirmiau, negu keli 
vyrai, susidėję, pradėjo leisti 
“Laisvę”. Atmenu, skaičiau 
“Darbinihkų Viltį” ar tam pa
našų laikraštį, pirm “Laisvės”. 
Buvau skaitytoju senos “Vie- 

'nybės Lietuvninkų” ir “Lietu
vos”. “Lietuva” tapo sustab-

;, o “Vienybė Lietuv- 
ėmėsi atžagareivių ir,Apie Stoughtono merginas rašo mums net trys Socialistų kuo-me, kad gerokas skaičius

diaugų labai gražiai dai- katus, padėti “Laisvei” šau-^ponų reikalais rūpintis, tai! Pasakė: ‘ kad jei jau negalėsi ■ rag '-r sRaityti. 
buojasi gavimu naujų skai- niai apvaikščioti dvidešimt darbininkams ji netiko ir pa-1 užsimokėti, tai prisieis laik-Į

pos nariai, būtent: Nevirauskas, V. Adomavičius ir S. Milčius. 
Jie barasi ant Fisenkos, kam šis sako, jog tūlos Stough tono mer
ginos “pucuoja” ąau veidus. Mūsų trys draugai nurodo, jog tytojų. Draugai A. J. šmi- Ne vien rašymu ir skaitymu 

apdovanojo mane, bet žinoji
mu apie darbininkų vargus, 
jų kovą su priešais-kapitalis- 
tais; atidarė akis apie religi
ją. “Laisvės” aprašymai apie 
streikus, karo ir fašizmo pa
vojų. galėtų visiems akis ati* 
ddryti ir duoti suprasti, kas 
yra tavo draugas. Vienas įran
kis, su kuriuo galima apšvies
ti tuos, ką dar nėra įsitikrinę, 
ką reikia daryti, kad pasiliuo-.

' suoti iš po to sunkaus jungo, 
kurį mes velkame šiandien,' 
dienraštis ‘‘Laisvė”. Ją reikia 
užrašyti savo pažįstamiems ir 
draugams. Per šį jubilėjinį va-

i jų platinkime kiek tik galima 
| “Laisvę”, gaudami jai naujų ’ 
j skaitytojų, šitas darbas yra 
i nevien keletos draugų darbas, 
bet visų tų, kurie jaučiasi, kad 
esate kovotojai už darbininkų 
klasės reikalus. Stokim visi į 
bendrą darbą, o pasekmės bus . 
geros. x

Lai gyvuoja mūsų “Laisvė”' 
ir skleidžia apšvietą visiems 
darbininkams!

Jauna Kovotoja.

penkių metų jubilėjų, SUS-.lioviau ja prenumeravęs. “Lai-1 rašti sulaikyti.” šį metą blo-i 
.>!giau, negu kada nors pirmiau.
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merginų apšvietimas ne ant paskutinio laipsnio stovi. Yra dar tas 1Ų A. Stripeika pasimai- tiprinti “Laisve”, kaipo dar- svė” stovėjo su darbininkais ir 
ir famoin v\r\ 4*1*11 niifi louinnoi Dniinfolia YWArnrinii Y^vi i ' • i •! •• _ • • *■ . ■ *■ _ _ __ir tamsių, bet vistiek po truputį lavinasi. Daugelis merginų pri- bininkų klasės įmonę kovo- buvo mylima visą laiką. Kada i Pabaigoje spaho menesio pra- 

____ ____ o_-_____ — jp už Dasiliuosavima iŠ socialistai užgriebė mūsų įs-j dėjau dirbti anglių kasyk- 
Nereikia tik merginy erzint ir peikti laikraščiuose. Vely gražu- lokai nuQ iVmosios vietos. JR d irPgkausmų * .teigtą laikraštį “Naujienas”, j e. Uždarbis mažas, o vis-

gėm įteikti žmonėms “Laisvę” t trumpo laiko Laisvė 
vieton “Naujienų”. Skaitytojų man Jau nebus siunčiama. Kad 
gauta, bet ne tiek daug, kad gavau Laisvę iki šio lai- 
apsimokėtų laikraštis siunti- ko, tai privalau padėkavoti 
nėti pundais ir pardavinėti pa- “Laisvės” prenumeratoriams ir 
vienėm kopijom, bet vis “Lai- rėmėjams, rengusiems pramo- 
svės” ‘bendrovė siuntinėjo ( gas “Laisvės” naudai ir vaji- 

_________________________ I ninkams, kurie surankioja 
naujų prenumeratorių. Kodėl 
aš negaunu nei vieno naujo 
prenumeratoriaus ? Nieks ne-

• sutinka prenumeruoti. Laisvie- 
čiai ir susipratę darbininkai, 
matyt, linksmai sutiko “Lais
vės” jubilėjų ir nemažai iš jų 1 

1 nusistatę tinkamai paminėti.
Smagu tiems, *kurie gali daly
vauti minėjime šio svarbaus 
jubilėjaus, bet man negali būt 
smagumo, nesant savo vietoj 
kaip buvau pirmiaus.

A. Krajauskas.
Spring Valley, Ill.

nydami laikosi pirmoje vie- 
r sidėjo prie tautiško namo ruošimo ir apšvietoje vis tolyn žengia. 'Įoje Kiti draugai stovi to-

mu pratint prie apŠvietos. Draugiškumas visados atneša gerus 
vaisius. Bet sparčiai augštyn kasa- 

Įsi šie: Bakšys, Penkauskas, 
’Šimaitis ir Krance su Kati- 

prakalbas ant pė|nyčios, 14 d. lapkr., Lietuvių Svetainėje (7 lium. Mus labai interesuoja 
vai. vakare). Bus kalbama apie tai, kaip kovoti su maisto pą- bostoniečių planas gauti 100 
brangimu? Kaip girdėjom, tai daugelis moterų labai įpyko ant naujų skaitytojų viena die- 
mūsų bučerių, kurie jau išties nelabai paiso savo kostumierių. na.
Taip pat žadama kalbėt ir apie burdingierius. Pažiūrėsime, kaip i Bostoniečių Šimto skaity- 
ten išeis su tomis pirmomis prakalbomis ir kokią uniją manoma Į tojų diena bus šį sekmadie- 
sutverti! y nį, 17 d. lapkr. Nov. Kas tik

gyvas ir galįs turi stoti į 
talką tą dieną.

“Laisvės” vajus baigsis su 
1 d. gruodžio (Dec.). Pąsis- 
pauskime draugai, nes tik 
dvi savaitės laiko beliko.

Šiemet vajus, iki šiol, ei
na geriau, negu pernai, ta
čiaus, kaipo jubilėjinis va-, 
jus, jis yra persilpnas. Rei-* 
kia žymiau didesnio skai
čiaus naujų skaitytojų. 
Kiekvienas “Laisvės” skai
tytojas privalo gauti nors 
po vieną naują skaitytoją. 
Tai yra mūsų, draugai, 
svarbiausias uždavinys, kai
po budavotojų darbininkiš
ko judėjimo. .

Na, tai ir So. Bostono moterys subruzdo! Jos nutarė surengti

Subatoj, 15 d. lapkr., į Bostoną atvažiavo pagarsėjusi ant 
viso pasaulio Anglijos sufragisčių vadovė, ponia Pankhurst. 
Kalbės Tremont Temple vakare.

Iš “Laisves” No.'92, už Lapkričio 18 d., 1913
Lapkričio 14 d., 11:30 ryte mirč kunigas* Dembskis Scranton, 

Pa. Priežastis ligos—plaučių uždegimas. Palaidotas Brooklyno 
krematorijoj.

4 SPRING VALLEY kunigas* nemyli * svieto “raškažių,” rašo 
mums Jurbarko Jonas, ir todėl automobilius taisosi. Jis, kaip 
Elijošius, galės lėkt į dangų, nes turi dvi melžiamas karves— 
kaimine Spring Valley ir Kewattee. Gudrus kunigužis! Teisybę 
patarlė sako: “tyli kiaulė giliai šaknį knisa.” '

STEVENS POINT, Wis.—čia buvo pašventinimas naujos baž
nyčios. Senoji buvo sudegus. Kol nebuvo ji gatava, tol pamaldas 
atlikdavo mokykloj. Paskui iš ten išgabeno visas bažnytines tul- 
šis, o vieton to privežė rudžio. Oi, tai buvo gėrimėlio! Visi sakė: 
“gerkim ant dievo garbės!” Kunigas, žinoma, prisirinko dolerių. 
Ir kaipgi neprisirinks iš tokių žmonelių! Tie bliauja begerdami 
ir duoda.

Kaip visados tokiuose baliuose, pat pabaigoj, pagal programą
ėjo galvų skaldymas. Priėjo dalykas ir prie teismo. Keli gavo mO

Rengdamiesi prie minėj i- 
“Laisvės” jubilėjaus,

Apvienijimas . priešfašis- 
tiniai nusistačiusių žmonių 
yra svarbiausias Komunistų 
Internacionalo žygis šiuo 
momentu. Todėl, draugai, 
“Laisvės” platinimas, yra 
vienas iš svarbiausių mūsų 
uždavinių. Nes “Laisvę” 
gaudamas žmogus gauna 
kas dien žinių apie fašisti
nį terorą, apie karo pavojų 
ir kasdien gauna aiškų pa
veikslą iš klasių kovų visa-' 
me pasaulyje. Tas akstiną 
žmones prie kovingumo, 
tuomi artinas galas kapita
lizmui !

Sėkminga socialistinė kū
ryba Sovietų Sąjungoje duo
da inspiracijos kapitalisti
nių šalių pirmeiviškai žmo
nijai kovoti už pasiliuosavi- 
mą. “Laisvę” skaitydami, . 
gauname teisingas žinias 
apie Sovietų Sąjungą. Todėl 
“Laisvės” platinimas šian
dien yra svarbus revoliuci
nis darbas. Prie to darbo 
mes kviečiame visus ir kiek
vieną darbininkiškai nusis
tačiusį žmogų.

P. Buknys.

N. M. SINIAVSKY, atvy
kęs j Jungt. Valstijas So
vietų viešų darbų komisa
ras. Jis čia susipažins su 
padėtimi ir pirks kai ku

rių radio dalykų.

NUO- 
»

VEIKLIOS DRAUGES 
‘ MONE APIE “LAISVĘ y

Paėmus keletą praėjusių 
numerių “Laisvės”, jieškant 
tam tikrų pranešimų, žiūriu, 

j kad yra antgalvis “ ‘Laisvės’ 
j skaitytojams prašymas”. Per- 
J skaičius, padėjau. Bet šian
dien, turint daugiau laiko, rei
kia padaryti ‘clean-up’, išmes
ti, kas mano manymu nėra

Virš pa- 
draugės, 
mokslu? 
veikian-

Red. Pastaba. — 
minėtas rašinys yra 
augusios ir ėjusios 
Amerikoje, o dabar
čios mūsų judėjime. Ji 
nedideliam mįestelyj. Su 
tuo rašiniu, prisiuntė 
“L.” naudai, bet del tam 
rų priežasčių jinai prašo 
pavardės laikraštyj
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NUKABINTA VĖLIAVA
r. AISTIS

Pūs mus prieš pirmą gegužės, teisin-
' giau sakant—pačiose pirmosios gegužės 
šventės išvakarėse kažkas iškabino rau-

■ dona vėliava. Sako, kad komunistai.
j Iškabino vėliavą pačiame miestelio ga

le, įkeldami ją į ten pat stovinčio, bet
• jau senai nebeveikiančio plytų fabriko

; r dūmtraukį. Į pačią dūmtraukio viršūnę.
Plevėsuoja raudona vėliava viršum plyti-

'. nes dūmtraukio, o ant vėliavos kažkoki
- žodžiai juodom, išsiūtom raidėm užra-

Pastebėjo vėliavą tik pačios pirmos ge- 
•• 'gūžės rytą ir pranešė policijai.
.... Ties plytų fabriku, kaip matai, atsira- 
Udo keli miestelio policininkai ir pats nuo

vados viršininkas jų priešakyj. Susirin
ko ir minia žmonių.

Susirinko minia žmonių, o gegužės 
. JŽ rytas buvo gražus ir saulė žydrame dan- 
.h.guj kaip auksas spindėjo. Linksma tokį 
■,,;rytą buvo visiems, nes džiaugsmas, kad 

ir be priežasties, grynai pavasariškas 
džiaugsmas neprašomas pats j žmonių 
krūtines ir širdis smelkėsi. O vėliava vir
šum plytų fabriko dūmtraukio kyšojo ir, 

vėjelio plesdenama, taip pat 
, pavasariškai plevėsavo.

Vėliavą reikėjo nuimti, nukabinti. 
Taip reikalauja tvarka ir įstatymai. Ir 
policija atvyko prie plytų fabriko ne 
fam, kad plevėsuojančia vėliava pasigro
žėti. Grožėtis, gėrėtis ir žiopsoti—minios 

Reikalas- policija gi privalo daboti tvar-
fclSJcos.

Bet nukabinti vėliavą nuo dūmtraukio 
pasirodė dalykas- ne toks jau lengvas. 
Kad nukabinti—kam nors reikėjo įlipti į 
patį dūmtraukio viršų. O dūmtraukio ge
ležiniai laiptai, kuriais jau senai me
keno nesinaudota, kaip ir pačiu fabriku, 
kuris jau kelintus metus stovėjo uždary
tas del taip vadinamo ekonominio krizio, 
taigi—dūmtraukio laiptai buvo netvar
koj. Vienur, kitur trūko skersinio, o ir 
šoniniai turėkliai buvo pusėtinai išklerę. 
O laiptai buvo tik vieni—tie, kurie, buvo 

' pritaisyti prie dūmtraukio iš lauko pu
sės. Bet kas jais lips? Jais lipti reikėjo 
drąsuolio, nes grėsė pavojus belipant 
lūžti su kokiu išklerusiu skersiniu ir 
nusisukti sprandą.

Bet vėliavą vienok reikėjo nukabinti. 
Tvarkos ir įstatymų įžeidimas būtų pa
likti ją laisvai plevėsuoti.

—Na, vyrai, kas užlipsite į dūmtraukį 
ir nukabinsite vėliavą? Gausite penkis 

, litus!—kreipdamasis į susirinkusią mi
nią pasiūlė huovados viršininkas.

Penki litai šiais krizio ir nedarbo lai
kais—nemažas pinigas. Uždirbti jį tokiu 

• ūmu laiku ir prie tiekos nedaug fizinių 
jėgų įtempimo—juk ką gi čia reiškia už
lipti į dūmtraukį!—dalykas malonus ir 
pageidautinas. Bet iš minios, kurioj bu
vo ne tiktai savo šventę švenčiančių dar- 

. bininkų, bet ir nemažai niekad “švęsti” 
nepaliaujančių bedarbių, kYirie—prie pro- 

v gos tebus pasakyta—pas mus jokių pa
šalpų negauna, nes oficialiai mūsų krašte 
bedarbių “visai nėra”,—taigi iš šios mi
nios niekas nesijudino.

Sveikinimas Amerikos 
Lietuv. Darbininkams

—Nagi, vyrai, argi bijote?—mėgino 
sugėdinti ar padrąsinti bailiuosius nuo
vados viršininkas. Minios abejingumas ir 
šaltas laikymasis jį stebino. Bet jis ne
nustojo vilties nupirkti už pinigus žmo
gų, kuris atliks tą pavojingą darbą, ku
rio pats imtis bijojo.

—Vyrai, nebūkit bobom. Kas nukabins 
vėliavą, tam duosiu dešimts litų!

Tai jau dvigubai tiek, kiek buvo pa
siūlyta iš karto. Bet ir dabar drąsuolio 
lipti pavojingais laiptais, atrodė, neatsi
ras—minia tebestovėjo šalta ir nejudanti. 
Tačiau po trumpos pauzos, kuriės metu 
gal ne vienas jau ėmė svyruoti—ryžtis 
ar nesiryžti, iš minias staiga išsiskyrė 
nereikšmingos išvaizdos žmogelis ir pri
siartino prie nuovados viršininko.

—Tu lipsi?—lyg netikėdamas paklau
sė nuovados viršininkas ir atydžiai pa
žvelgė į staiga išdygusį drąsuolį. Drą
suolis stovėjo nuleidęs žemyn akis, iš
blyškusiu veidu, stovėjo suvargęs ir su
nykęs, ne kaip didvyris, pasiryžęs pavo
jingam žygiui, bet kaip vienas tų, ku-z 
riuos “drąsuoliais” padaro nedarbas ir 
namie badaujanti šeima.

—Na, kągi, lipk,—patraukė pečiais 
nuovados viršininkas ir davė kelią.

žmogus ėmė lipti. Jis lipo nedrąsiai, 
laiptas po laipto, kildamas pamažu į vir
šų, ranka išmėgindamas, prieš užkelsiant 
koją, kiekvieną įtartiną skersinį. Ilgi 
akimirksniai įtempto minios dėmesio, 
vienų baimės, kitų—paprasto smalsumo 
ir, štai, žmogus pagaliau užkopė patį 
dūmtraukio viršų. Užkopė ir dešine ran
ka nusitvėrė plevėsuojančios vėliavos 
koto. Atrišo kotą nuo perkūnsargio smai
galio, prie kurio jis buvo pritvirtintas, ir, 
tebelaikydamas jį dešine'’ ranka, ėmė 
lipti žemyn.

Vėliava buvo nukabinta. Nuovados 
viršininko veidas pasipuošė pasitenkini
mo šypsą. Bet vėliavą nukabinęs žmogus 
dar nebuvo nulipęs ir minia tebestovėjo 
šalta, nejudanti ir neparodanti jokio 
jausmo. Minia iš apačios atydžiai sekė ir 
stebėjo kiekvieną žemyn lipančio žmo
gaus judesį, kiekvieną jo kojos ar rankos 
veiksmą. Nusileidimas buvo toks pat pa
vojingas, kaip ir lipimas į viršų. Staiga 
įvyko kažkas nelaukto, kažkas baisaus. 
Lipęs laiptais žmogus, dar gana aukštai 
bebūdamas, staiga, nežmoniškai surikęs, 
atsiskyrė nuo dūmtraukio ir ėmė kristi 
galva žemyn. Truko tik vienas trumpas 
akimirksnis ir vargšo drąsuolio išbadėjęs 
kūnas tėškė į sudžiūvusią, molio ir plyt
galių nugruntūotą žemę.

Minia pribėgo ir apstojo nelaimingąjį. 
Iš jo burnos, nosies ir ausų sunkėsi ir 
bėgo raudonas kraujas, raudonas, kaip ta 
vėliava, kurią jis nukabino Ir kuri dabar 
gulėjo čia pat, šalia jo. Žmogus buvo ne
gyvas. O pas mus tokia tvarka, kad žiū
rėti į nelaimingų atsitikimų aukas ilgai 
neleidžiama. Todėl policija minią bema
tant išvaikė. Ir minia, policijos vaikoma, 
skirstėsi. Skirstėsi ir galvojo apie raudo
ną vėliavą....

Sov. Sąjungos laivo “Stalingrad’ Įgula sugavo baltą meskutj ir jį prisijaukino 
“Stalingrad” plaukioja šiaurės juroje. Paveiksle matom jūreivį- maitinant meš 

kutį, kuris jau gerokai paaugęs.

Mes, buvusieji, Lietuvos naši, jie žino, kad jų drau- 
fašizmo kaliniai, bet dabar gai, esantieji laisvėj, veda 
laisvi viso pasaulio darbi- j kovą prieš kruvinąjį fašiz-
ninkų tėvynės piliečiai, 
karštai sveikinam Amerikos 
lietuvius darbininkus ir dar
bininkes.

Draugai ir draugės! Mes 
šiandien laisvi tik todėl, kad j jiems jėgų ir ištvermės sun- 
vienoj šeštojoj pasaulio da-j kiose jų kalėjimo sąlygose, 
lyj auga ir bujoja socializ
mo šalis—Sovietų Sąjunga, ir Amerikos lietuvių darbi-

Mes stosim į milionines ninku, pareiga ir ateityje 
Sovietų Sąjungos socializ- teikt pagelbą Lietuvos po
rno statytojų eiles ir visas lokaliniams. Revoliucinė ko- 
jėgas atiduosim mūsų so- va Lietuvoj aštrėja, tos ko- 
cialistinės tėvynės stiprini- vos aštrėjimo pasekmėj di- 
mui ir žydėjimui. Bet mes, deja politkalinių 
dirbdami bendrą socializmo jo tas reikalauja mūsų darbo 

pagerinimo ir išplėtimo.
Amerikos lietuviai darbi

ninkai savo centais‘ir savo 
protestais prieš politkalinių 
kankinimus Lietuvos kalėji
muose, kovodami už politka
linių padėties pagerinimą ir 
už visišką jų paliuosavimą,

statybos darbą Sovietų Są
jungoj, neužmiršim ir mū
sų draugų, kankinamų fa
šistinės Lietuvos kalėji
muos.

Draugai ir draugės! Lie
tuvos darbininkų ir darbo 
valstiečių padėtis kasdien 
vis blogėja. Bedarbiai ba
dauja, dirbantiems darbi
ninkams sumažintos algos ir 
jas dar labiau mažina. Val
stiečių turtą pardavinėja iš 
varžytinių už nesumokėtus 
mokesčius ir skolas. Darbo 
žmonių padėtis darosi ne
bepakenčiama, auga nepasi
tenkinimas esama padėtimi. 
1935 m. rugpjūčio mėn. ga
le visu j Suvalkijoj kilo pla
tus valstiečių maištas, per 
susirėmimus su policija keli 
valstiečiai buvo užmušti, ke
letas policininkų sužeista. 
Augant ir aštrėjant revo- 
1 i u c i n e i kovai, didėjant 
priešfašistinių kovotojų ei
lėms, didėja ir politkalinių 
skaičius. Fašistų valdžia 
areštuoja aktyvesnius dar
bininkus ir valstiečius, su
daro jiems bylas ir grūda 
ilgiems metams į kalėjimą.

Dabartiniu metu fašisti
nės Lietuvos kalėjimuose 
yra apie 500 politinių kali
nių. Kalėjimuos fašistai vi
sokiais būdais kankina po
litkalinius. Čia paduosim po
rą bendrų skaitlinių (smul
kiau apie. politk'alinių padė
tį parašysim atskirai), ro
dančių, kaip fašistinė Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimo 
administracija p e rsekioja 
politkalinius. Tik per tris 
mėnesius — gegužės-liepos 
—1935 m. tiktai 60 politka
linių (išviso Kauno kalėjime 

z yra 140 politkalinių, bet 
apie kitus neturėjom žinių) 
buvo nubausti 209 dienom 
baudžiamos grupės padėti
mi. Baudžiamoj grupėj iš 
kalinio atima: maistą iš 
laisvės, knygas, laikraščius* 
rūkymą, neleidžia rašyt ir 
gaut iš laisvės laiškus, ne- 

peidžia pasimatyt su gimi
nėmis, leidžia skaityt tik re
liginio-turinio literatūrą. Ir 
per tuos tris mėnesius 12 
žmonių (iš tų 60 skaičiaus, 
kaikurie buvo bausti keliom 

I bausmėm iš karto) atsėdėjo 
j 70 parų karceryj. Karceris 
—tai pusiau tamsus urvas, 
kuriapie kalinys neturi pa- 
siklojimo, maitinamas duo- 

i na ir “kava”, o šilto maisto 
; gauna tik kas trečia diena.

Visais tais kankinimais— 
maisto iš laisvės atėmimu, 
karceriu, moraliniu kankini
mu—pasityčiojimais, fašis
tai stengiasi suardyt polit
kalinių sveikatą, nužudyt 
juos lėta mirtimi. Bet poli- 

| tkaliniai kalėjime laikosi 
j tvirtai, kiek galėdami lavi-

mą ir jų neužmiršta.
Politkaliniai dėkingi Am

erikos lietuviams darbinin
kams už materialinę ir mo
ralinę paramą, kuri suteikia

Mūsų visų, tame skaičiuj j

skaičius,

daug padėjo Lietuvos fašis
tinių kalėjimų politkali
niams jų kovoj. Politkaliniai 
įsitikinę, kad revoliuciniai 
Amerikos lietuviai darbi
ninkai ir toliau tą kovą tęs 
ir vystys.

šeši Iškeistieji iš 
Lietuvos Kalėjimų 
Politiniai Kaliniai. . ig suma, iš visų mūsų koloni-

gai ačiū!
Turiu pažymėti, kad aukos 

Kapsuko Fondui ateina labai 
lėtai. Vasarą tapo išsiųsta iš 
šito fondo 69 doleriai. Nuo to 
laiko iki šiai dienai susidarė 
$27.25. Visai mažutė suma. 
O mes turime sukelti, jei ne 
500 dol., tai bent 250 dolerių 
iki naujų metų! Tokia nedide-

Drg. Kapsuko Vardo 
Fondas Lietuvos Rev. 

Spaudai Remti
Draugo Kapsuko Vardo 

Fondas Lietuvos Revoliucinei I
' ' • > I • ‘ • I

Spaudai Rėmti, bėgiu pastarų
jų kelių savaičių, susilaukė po' 
kruopelę aukų.

103 kuopa ALDLD, Hud
son, Mass., per d. J. Jaskevi- 
čių, atsiuntė 4 dol.

Net iš tolimos Washipgton’o 
valstijos atsiliepė mūsų drau
gai: 132 kuopa ALDLD, Ta
coma, Wash., per d. F. Ka
valiauskienę, prisiuntė 2 dol.

LDS 1 Apskritys, per d. G. 
J. Krance, Bridgewater, 
Mass., paaukojo 5 dol. širdin-

ją, būtų galima per kelias die
nas sukelti! Dolerį-kitą atsiųs- 

i tų organizacijos, kuopos—ir 
kvota būtų sukelta.

Lig šiolei tik iš keleto kolo
nijų susilaukėm atsiliepimo. 
Iš didžiulių ir mažų miestų nie 
žodelio negirdėt. O reikalas 
didelis, svarbus! Ten, mūsų 
tėviškės užkampiuose, po 

| žiauria Smetonos fašizmo le
pena, darbuojasi, prisimygę, 
ištikimi įgudę draugai: gami
na, skleidžia revoliucinę lite
ratūrą ! Ten mūsų parama 
taip skaudžiai reikalinga! Su
kruskite, Draugės ir Drau
gai! Atsiliepkite! Kapsuko
Fondas laukia! j

Dr. J. J.. KaškiaučiUs, ižd., 
48—2nd Avė., Newark, N. J.

r

STOKITE Į

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK f

Lietuvių Darbininkų Susivienjimų
DABAR GALITE SUTAUPINTI NUO $2 IKI $5

Dabar, laike vajaus, patapdami Lietuviy Darbininkų Su
sivienijimo nariu, galite sutaupyti nuo $2 iki $5, nes įsto
jimas j apdraudos skyrius žymiai sumažintas. Jaunuo

liams nuo 16 iki 25 mėty dar mažesnis įstojimas.

Vajus tęsis šešis mėnesius, iki 15 d. balandžio, 1936 m

Apdraudos Skyriai: $150, $300, $600 ir $1,000 
Pašalpos į Savaitę: $6, $9, $12.

PER 5 METUS SAVO GYVAVIMO LDS JAU IŠMOKĖJO
Pašalpomis virš $86,000; Apie 2,000 sergančių narių
Pomirtinėmis virš $11,000. aprūpino tinkama pašalpa.

Del virš 300 bedarbių narių, negalinčių užsimokėti duokles, suteigė progą 
pasilaikyti organizacijoj ir užtikrino jiem pašalpą ir apdraudą.

TVIRČIAUSIA LIETUVIŲ ORGANIZACIJA
Finansinių žvilgsniu Lietuvių Darbių inkų Susivienijimas dabar tvirčiausia 

lietuvių savišalpos organizacija. Finansinė vertybė siekia net 168.15 nuoš.

Turtas siekia $110,000.
Narių turi virš 5000. Apie 1,000 jaunuolių. Virš 500 vaiky

Kuopos gyvuoja visose lietuvių didesnėse kolonijose, nuo Maine valstijos 
iki Californijos. Viso 167 kuopos. Jaunimo 32 kuopos.

Vyrai, Moterys ir Vaikai Gali Įstoti
l;DS nariais gali patapti vyrai, moterys ir vaikai. Asmenys nuo 16 iki 
50 metų amžiaus priimami į suaugusių. apdraudos skyrius. Visi jie 

veltui gauna laikraštį “Tiesą”, LDS organą.

Į Vaiky Skyriy priimami vaikai nuo 2 iki 15 mėty anjžiaus.

Tuo jaus įsirašykite į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą ir 
užtikrinkite sau tinkamą pašalpą ir apdraudą

Pašalpą ir apdraudą jūs čia gausite pigiau, negu kur kitur

Tėvai, įrašykite savo vaikus; apdrauskite ir jy sveikatą ir gyvastį

Del platesnių informacijų kreipkitės j LDS 
kuopas savo kolonijoj arba šiuo antrašu:

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS
419 Lorimer Street Brooklyn, N. Y
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ŽINIOS APIE KARA
Italai Arti Jijigos i Keturi Karo Frontai

Pietų fronte italų padary-1 Ethiopijos-Italijos kare 
tas didelis pasistūmėjimas'jau susidarė keturi frontai, 
pirmyn po to, taip užgrėbė , Šiauriniame fronte yra trys. 
Gorahai. Italai pasiekė net' Vienas tarpe Anglijos Su- 
Daggah Bur, kuris yra apie ' dano ir Adowa ties Wal- 
200 mylių Ethiopijoje nuo kait provincija. ’Čia italai 
Italijos Somalilando. Jie yra mažai pasistumia, nes didę- 
tik apie 150 mylių nuo gelž-1 Ii kalnai ir daug visokių gi- 
kelio, kuris jungia Addis'pių prapulčių. Antras ir tai 
Ababą su Francijos prie- vyriausias šiaurių fronte 
plauka Jibuti. Jie yra 125 susirėmimo punktas ties 
mylios nuo Jijiga miesto, Adowa-Makale. Čia išilgai 
per kurį plentu ethiopai Į kelią vedantį linkui Addis

Ababa a italai puola per di
delius kalnus. Trečias yra 
Aussa provincijoj pat šiaur
rytiniame krašte prie Fran
cijos Somalilando. Čia ita
lai labai mažai pasistumia, 
nes karščiai siekia iki 154 
laipsnių. Ketvirtas frontas 
yra pietų krašte, nuo Itali
jos Somalilando.

gauna amunicijos ir ginklų 
iš Anglijos Barbera prie- 
blaukos.

kinti gyvą jėgą. Dabar yra 
tik klausimas:, kaip ethio
pai mokės vartoti ginklus 
ir kiek jie jų turi.

Pirmiau daugelis manė, 
kad ethiopai puls dideliais 
būriais ir tai bus geras cie- 
lius italų bombiniams orlai
viams ir atakoms iš orlai
vių kulkasvaidžiais. Bet 
dabar pasirodė, kad ethio
pai moka gerai slėptis ir 
kovoti grupelėmis.

Sovietų Sąjungos karo ži
novai bijosi vieno. Jie ma
no, kad dideliuose mūšiuo
se ethiopai gali susimesti į 
dideles grupes. Tada juos 
galėtų skaudžiai bombar
duoti ir iš kulkasvaidžių 
mušti italų orlaiviai, o dar 
blogiau būtų, jeigu ethio
pams prisieitų po didelio 
mūšio trauktis. Jie veikiau
siai bėgtų tankiomis eilė
mis. Tada italų karo orlai
viai galėtų baisiai daug jų 
išmušti.

Tai čia tas garsusis “Džimi” Walker, buvęs New Yor- . 
ko miesto burmistras, kuris del įvairių suktybių buvo 
pabėgęs į Europą, o dabar sugrįžo ir niekas jam (iš 
valdininkų) nei žodžio apie jas nesako. Greta, jo žmo
na, buvusi aktorėj Betty Compton.

o dabar jau reikia mokėti net 
$3; O bedarbio pašalpa kaip 
buvo $1.25 į savaitę, taip ir 
pasilieka. Tai ir gyvenk, žmo
gus, su tokia pašalpa.

Draugai bedarbiai, reika
laukime iš valdžios, kad duo
tų geresnę pašalpą. Stokime į 
bendrą frontą.

Senas Grinorius.

Great Neck, N. Y

dalyvauja skaitlingai ir; 
žai pasidarbuoja del 
kų labo. Tai ir 
gimė draugės daug
dėjo gamindamos vai 
me vakarėlyj darbavosi 
draugės: J. Kriaučiūnienė, fir. 
Kasmauskienė ir A.vBečienft. 
Už taį Komunistų Partijos vie
tinis “unit” taria širdingai 
ačiū toms draugėms už jų šir
dingą pasidarbavimą.

Pelno liko $19 “Daily 
keriui”, paskirta kvota 
išpildyta su kaupu.

Vakarėliui valgius ’aukavo 
šios draugės-gai: A. Bečienė, 
Kasmauskienė, J. Kraučiunie- 
nė, Blažik ir S. Alčis.

Visiems aukavusiems ir pub
likai tariame širdingai ačiū.

Darbininkė S.* ■ .. . »

mas atliktas išilgai Fafan 
upe nuo Italijos Somalilan- 
do. Čia buvo geras kelias, 
kurį italai panaudojo savo 
tankams ir armijos perme
timui trokais. Italai įlindo 
giliai, kaip kokis klynas. Jų 
dešinįjį sparną apsaugoja 
Anglijos Somalilandas. Jų 
frontas pirma buvo veidu į 
šiaurės, o dabar atsisuka 
veidu į vakarus-šiaures. Bet 
šis italų žygis jiems galėtų 
brangiai atsdįti, jeigu ethi- pietus 
opai užpultų ant italų nuo Tarpe tų kalnų tik 30 pėdų!ja turi sekamą artileriją:

“Daily Worker” Naudai Drau
giškas Vakarėlis Gerai Pavyko

Spalio 27 d. Komunistų Par
tijos vietinis “unit” surengė 
draugišką vakarėlį su užkan
džiais. Darbininkų ir darbi
ninkių susirinko gražus būre
lis. Nors buvo ir įžanga, ta- 
čiaus, apart mūsų artimų sim- 
patikų, buvo ir pašalinės pub
likos, kaip iš lietuvių, taip ir 
kitataučių.

Taip pat dalyvavo ir 9-tos daugelį chinų valdininkų 
Sekcijos organizatorius drau- Tientsin mieste, Chinijos 
gas Jansonas. Pasakė labai ge- žemėj.

N a n king.—Chinijos val
džia protestuoja Japonijai, 
kurios žandarai areštavo

Kalnai ir Armijos
Italams puolime ant Eth

iopijos nuo Makale reikia 
pergalėti daug didelių kai-; 
nu. Tik kelios mylios

> yra

Italijos Artilerija
Fašistinė Italija artilerf- 

ją, kanuolės, veik visas veža 
pagelbžįz motorų. Sunkioji 

į1 artilerija yra mechanizuota. 
Alaji kalnai. Lengvoji tik dalinai. Itali-

Webbe Shibeli upės Somali- 
lando pasieniu, nes jie galė
tų atkirsti italams susisie
kimą ir sunaikinti juos.

Italai sako, kad ethiopai 
baisiai betvarkėje bėgo nuo 
Gorahai. Galimas daiktas, 
kad yra perdėjimų, bet yra 
daug ir tiesos, nes ethiopai 
neturi pakankamai ginklų, 
amunicijos ir pratimo - juos 
vartoti.

Sovietų ir Anglijos karo 
žinovai mano, kad italai ne- 
galės užduoti mirtinų smūgį 
ethiopams iš pietų fronto, 
kad ethiopai prie Harrar ir 
Jijiga kalnų galės gerai at
sispirti, o tuom pat kartu 
puolimais iš šono nuo Web
be Shibeli upės užduos ita
lams mūgį.

spraga, per kurią eina ke-| Lengvoji artilerija. — Ka
lias. Iš abiejų pusių yra'nuolės 75 milimetrų sveria 
baisūs kalnai, siekianti iki!
10,000 pėdų augščio. Čia j 
ethiopai mano užtverti ita
lams kelią. Ir iš tikro, jei
gu jie turėtų gerų ginklų, 
išlavintą armiją, tai italai 
negalėtų per šiuos vartus 
prasimušti. Sako, kad or- ’ 
laiyiams yra sunku perga- derio išdirbystės 105 mm 
lėti šie kalnai. kurios sveria 2,700 kilogra-

-------- ' Įmų. Nušauna už 9 mylių, 
ijų kulkos sveria apie 25 
svarus.

Kanuolė 102 mm., Angli-

po 1,100 kilogramų. (Kilo
gramas yra 2 ir pusė sva
rai). Vežamos traktoriais, 
kurie turi 35 ar 40 arklių 
jėgą. < 
keliais 30 mylių į valandą.

Sunkioji artilerija. — Yra 
i daug rūšių kanuolių. Šnei-

Gali daryti gerais CUZų išdirbystės

Ethiopu Didžios Armijos
Ethiopija jau sumobiliza

vo virš 1,000,000 kareivių, jos Armstrong Co. išdirbys- 
Šimtai tūkstančių kareivių tės, sveria 3,670 kilogramų, 
yra pietų ir šiaurių fron-; Kulką nušauna už 11 kilo
te. Ethiopijos armiją kol metrų (apie 8 mylios).
kas italai niekur negalėjo | Kanuolė 149 mm., specialė 
skaudžiai sumušti ir sunai- griauti tvirtumas, kulką

40 METŲ JUBILEJUS 
Sukaktuvės Palangos Juzės Draugijos Gyvavimo 

Apvaikščiojimas Įvyks

Subatoje, 16 d. Lapkričio (November), 1935
LIETUVIŲ SALĖJE, 180 NEW YORK AVE., NEWARK, N. J. 

Programą sudarys geri kalbėtojai. Lyraitės iš Brooklyn© šoks klasiškus šokius.
' , Populiariška orkestrą grieš šokiams.,

■*<>.?•x ';

Nauji nariai ir narės bus priimti į Draugiją iki 25 metų veltui, nuo 25 iki 40 m. už 
pusę įstojimo. Prie tam kiekvienas pirkdamas tikietą 35c'gaus 3 baro tikietus po 10c 
dykai; visiems proga išsigerti ir pasilinksminti, sulaukus 40 m. jubilėjaus.

Draugijos narius, taipgi gerbiamą publiką, kviečiame kuoskaitlingiausiai atsilankyti 
pas mus į svečius, nes toki parengimai atsibūna didelėj retenybėj.
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE. ĮŽANGA 35 CENTAI

Kviečiame Visus į Rengiamą Jubilėjaus Vakarą. Komitetas.

šauna 105 svarų. Nušauna,dar daugelį prekybos laivų 
už 6 mylių. Pati kanuolė 
sveria apie 7,000 svarų.
Daugiausiai jos pagamintos 
Vokietijoje, Kruppo fabri
kuose.

Kanuolė 149 mm. nušauna 
už 15 kilometrų (10 mylių). 
Kulka sveria apie 126 sva
rus. Kanuolė sveria 4,500 
kilogramų (11,500 svarų). 
Kitos kompanijos tokios pat 
kanuolės turi po 152 mili
metrus; jų kulkos sveria 
apie 120 svarų, kanuolė 
7,820 kilogramų.

Kanuolė 155 mm., fran- 
, nušauna 

už 20 kilometrų. Kulka sve
ria apie 120 svarų. Kanuo
lė 13,000 kilogramų.

Mortyrai. — Italija turi 
mortyrų (trumpų kanuolių) 
po 21 centimetrą, 26, 30 ir 42 
centimetrų gerklėmis. Mor
tyra 21 centimetrų šauna už 
6 mylių apie 150 svarų kul
ką. Mortyra 26 centimetrų 
iššauna 220 kilogramų (apie 
480 svarų) kulką, nušaunant 
už 7 mylių. Mortyra 30 
cent, gerkle iššauna 445 ki
logramų kulką, kuri lekia 
už 17 kilometrų. Mortyra 
42 centimetrų, yra baisiai 
didelė, ji su įrengimu sve
ria T00 tonų. Jos kulka į 
sekundą lekia 470 metrus, 
kulka sveria 800 kilogramų 
arba 2,000 svarų, nušauna 
už 15 kilometrų (10 mylių).

Tokios italų kanuolės. 
Prie to ji turi daug mažes
nių, prieš tankus, orlaivius 
ir kitokiems tikslams. Ethi
opai priešr šias baisias ka- 
riuoles gali pastatyti tik 
nas, netoli šaunančias 
prastas kanuolės.

Mussolinis. rengiasi pavers
ti tiesiai į karinius, jeigu 
kils karas su Anglija.

Selassie Vis Giriasi
-i « *

Ethiopijos imperatorius 
Haile Selassie vis giriasi, 
kad sumuš italus. Po italų 
laimėjimo pietų fronte jis 
kalbėjos su korespondentais 
ir pareiškė, kad “italams ne
bus piknikas prie Jijiga 
miesto.” Jis sako, kad ethio
pai traukiasi strategijos 
tikslais, kad jie tik už 'mė
nesio laiko tikrai pradės 
kariauti. Atrodo, kad Haile 
Selassie perdaug giriasi. Ti
krumoje, jis ir yra kaltinin
kas, kad Ethiopija neturi 
jėgos atremti užpuolikus. 
Ethiopai drąsiai gina savo 
tautinę laisvę, bet valdžia 
kalta, kad neaprūpino juos 
reikalingais ginklais.

Seattle, Wash

sė
li

I Italijos Prekybos Lai 
vynas ir Karas

ra prakalbėlę, paaiškindamas 
šios dienos įvykius ir ragino 
visus skaityti darbininkišką 
spaudą—“Daily Workerį”.
Kalbėjo taip pat d. Elčis ir 
d. S. Petkienė, prašydami, kad 
draugės ir draugai paaukotų 
Įdek kas išgali. Po dolerį au
kavo sekami draugai: Vasiu- 
lionienė, (Račkauskienė), A. 
Chelkis ir Balžik. Viso surink
ta $8 su centais.

Po aukų rinkimo to vakaro 
pirmininkas draugas D. Kas- 
mauskas pakvietė visą eilę 
draugių-gų kalbėti. Kalbėjo 
A. A. Lideikienė, P. Beeis, Va- 
siulionienė, F. Klastauskas, 
Vasiulionis, Chelkis, J. Lau-j 
žaitienė ir F. Lideikis. Turiu | 
pasakyti, kad visi draugės ir 
draugai turi daug darbininkiš
ko supratimo'ir turėtų jie sto
ti į Komunistų Partiją be jo- f 
kių atidėliojimų, kuriems ap-j 
linkybės leidžia būti Komunis
tų Partijos nariais.

Aš turiu pasakyti, kad di
džiumoje šiame parengime da
lyvavo moterys. Pas mus Gre
at Necke moterys visuomet

Visko Po Biskį £

Jau apie keturios savaitės, ■ 
kaip streikuoja Fisher Flour- ■ 
ing Mill darbininkai. Tai yra I 
didžiausia melnyčia šiam 
mieste. Darbininkai reikalau- | 
ja, kad būtų pripažinta unija 
ir pakelta mokestis, kaip kito- Į 
se melnyčiose mokama po 50 
centų į valandą paprastam | 
darbininkui. Kompanija sutik
tų su mokestimi, bet nenori | 
pripažinti uniją. Laivakroviai i 
atsisako krauti į laivus tonos | 
miltus, kurie yra skebų išdirb-j- 
ti. Tas pagelbsti streikuoto-. | 
jams. -

Spalio 28 d. čia užėjo ūmus 
šaltis, kuris traukėsi per visą 
savaitę, ūkininkams padaryda
mas daug nuostolių. Sušaldė 
visas bulves, kurios buvo ne
nukąstos ir obuolius, kurie bu
vo nenuskinti. Skaitoma, kad 
nuostolių padarė už 3 milionus 
dolerių tik Washingtono val
stijoje. žmonės niekados tokio 
ankstybo šalčio neatmena.

Bulvių kaina tuojaus pakilo 
nuo 14 dol. už toną iki 30 dol. 
Ir kiti visi žalėsiai pabrango 
trigubai, žmonės nebegali į- 
pirkti.

Italija turi 489 prekybi
nius laivus su įtalpa virš 
100 tonų kiekvienas, kurie 
visi sudaro 2,439,200 tonų 
įtalpą. Karui prasidėjus su 
Ethiopija tas laivynas pa
kinkytas aprūpinimui italų 
armijos. Jau 1 d. spalių 
205 prekybos laivai su įtal
pa 1,187,400 tonų aptarna
vo tik karą. Tuom pat kar
tu daugelis kitų vežė žalia
vą iš užsienio, kuri buvo 
taipgi verčiama į karo reik
menis. Tik penkis pasažie- 
rinius laivus: “Rex,” “Conte 
de Savoia” ir kitus plaukio-

i jančius tarp Italijos ir Ame
rikos kol kas paliko savo 
vietoje, o kitus laivus pa
naudojo karui. Iš to aišku, 
kaip Italijos žmonių gyveni
mo reikalai pablogės,. nes tų pačių negalės įpirkti, 
laivai neaptarnaus jų reika-1 pirmiau maišiukas bulvių, 
lūs, o karą. Tuom kartu, 1OO svarų būdavo 75 centai, ' /■

Apie metai tam atgal ponas 
Roosęveltas šaukė, kad ūki
ninkai nesodintų-daug bulvių, 
kad kainos būtų augštos. ’ šie
met gi gamta sunaikino bul
ves. Dauguma farmerįų turės 
užkalti langus savo -stubukių 
ir j miestą eit badant. Ne tik 
kapitalistai kankina žmones, bet 
ir gamta prie to prisideda. 
Pirmiau žmonelės išsivirdavo 
bulvių kokios košėš ir kęsda- 
vo pilvus suspaudę, o dabar nę

PAiN-EXPEt LĖK
F ’*** «<
Skausmų Pačiuota ar Sustirusių 

Muskulų Prasalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitų ir tikrų

v____ palengvinimų 4

DIDELIS NUPIGINUS
Dviejų dolerių vertės kny

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robi 
knyga, kui-ią D-ras Kaškia 

pakartotinai liepia skaitytL
Pirkite ją dabar, nes už m 

včl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

arbata yra moksliškai sutaisyta iš •šita
12rkos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 

Į Y '^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-La^.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelj Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4'po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban- 

x dymo. Rašykite šiaip:

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

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

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

P. BIELIAUSKAS
< 8831 76th Streęt, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 1-6901

■K-

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

WILLIAMSBURGHE, 
252 Berry St., Brooklyn, N

arti Grand St. 
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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Galveston, Sabine, ' New

Tankai Vieton Sviesto
Paeita sekmadienį “New 

Yorfc Times” įtalpino savo 
korespondento F. BirchalT 
straįpsnį apie padėtį fašisti- 
nėje!'Vokietijoje. Autorius 
rašojlkad Vokietijos fašistai 
rengdamiesi prie karo, prie 
užpuolimo ant Lietuvos, Če- 
choslbvakijos, Sovietų Są
jungas ir kitų šalių, daug 
gamina ginklų ir amunici
jos. &et už tat Vokietijoje 
Stoka mėsos, sviesto, kito
kio maisto ir gyvenimo reik
menų. Korespondentas sa
ko: *Arms but no Butter.”

• I

(Ginklai, bet nėra sviesto).

kitas. Dar daugiau drąsūs 
italai kalba apie užkariavi
mų Indijos ir net Australi
jos. Bet reikia pažymėti, 
kad visi būsimos didelės 
Italijos projektai yra būda
vo jami ant pakrikimo Ang
lijos imperijos ir paliečiant 
Francijos reikalus.”

Toki yra .Italijos fašistų 
danai. Kiekvienas supras, 
kaip-tas veda prie paaštrėji
mo reikalų tarp Italijos 
Anglijos.

ir

Kas Karą Laimėty-
Anglija ar Italija?

"Italija Išaugs ant 
Anglijos Griuvėsių”

ryje Anglijos kreiseriai.
“Tokiu būdu, jeigu Itali

ja negalės “padaryti jūrų 
stebuklą” ir sumušti daug 
gąlingesnį Anglijos laivyną 
eilėje atvirų mūšių, tai Ita
lijos pozicija yra labai silp
na. O jeigu dar Franci ja 
griebsis prieš Italiją ginklo, 
tai tada Italijai ir labai blo
gai, nes jos karo orlaivynas, 
kurį galėtų panaudoti prieš 
Angliją, tada bus sukausty
tas daug galingesnio Fran
cijos orlaivy no.

“Pasaulinėje padangėje 
nesimato Italijai ir talki
ninkų.”

Taip atvirai kalba Angli
jos politikai apie karą su 
Italija, kuri užsimanė .už
kariaut Ethiopiją ir atimti 
Anglijos kolonijas.

Orleans ir kitos prieplaukos 
labai “bizi”, nes iš čia lai
vai plaukia į Italiją su alie
jum, anglim, plienu, tepalui 
ir kitais reikmenais. Alie-| Anglijos valdžia rengiasi 
jaus pirkimas per Italiją prieš nuodingų gazų orlai- 
jau^6 kartus didesnis, ^kaip vių'atakas. Iki sekamo pa- 

1‘ vasario visi Angli jos gyven- 
tojai, suaugę ir maži, bus 
aprūpinti prieš nuodingus 
gazus maskomis. Vien An
glijai yra reikalinga 46,000,- 
000 priešgazinių maskų.

Masky lik Anglijoje

Pagal anglų spaudą karas 
;arpe Anglijos ir Italijos ne- 
švengiamas, nes Italija ma- 
io išsiplėsti Anglijos lėšo
mis. Albert Witon rašo:

“Ekonominiai Italai net 
labar jau turi pirmesnybę 
Vidu r žeminėse jūrose.... 
Bet Italija gali turėti pir-, 
menybę net karo srityje, i siveržia iš tų dviejų šalių 
Užsienio karo žinovai, gy- ^emų interesų.. Karas palie- 
venanti Romoj, mano, kad čia įvairių šalių vienaip ar 
Anglijos viešpatavimas Vi-,kitaip reikalus, sudaro eilę 
duržeminėse jūrose pasibai*' painiawu ir didina pasauli
ne.... Italija tvirtai laiko ' nio karo pavojų. Todėl pilnai 
rakta prie tu jūrų ir ji ma- natūralu, kad karas visų 
no, kad Anglija turės pa- kreipia atydą, o ypatingai 
krikti.” imperialistinių valstybių,

Antras anglu žinovas kurios vienaip ar kitaip pa- 
Straboldi rašo/kad Italija sirodė esą karo šalininkės, 
mano, jog kare Anglija dar daugiau rengiasi karan 
orieš Italija nepalaikvs ! užuodę mūšių paraką ir ki- 
Francija, kad Franciia sąži- 'tas šalis priverčia budėti.” 
niškai neremia Angliją. Jis Jau ir taip kapitalistinis 
orileidžia tą ir rašo:

“Italijos visi šarvuočiai ’ 
orieškarinio budavojimo ir i

Mussolinis mano, kad Ita
lija turi veik visą svietą už
valdyti/ Italijos avantiūra 
prieš Ethiopiją yra tik pra
džia* pravedimui tij planų. 
Apim tai Anglijos laikraštyj 
“Nation” Albert Witon se
kamai rašo: \ ■ •

“Italijos karininkų ir dip
lomatinių vadų akimis žiū
rint/ Ethiopija turi tapti 
itališku Gibraltaru, pamatu 
naująi didelei Italijos impe
rijai' Kur gi mano ‘Italija 
plėstis? Atsakymu į tai yra 
tas, ką man pareiškė vienas 
žymus Italijos ekonomistas, 
o tai—‘Italija išaugs į galin
gą valstybę ant Anglijos im
perijos kapo.’

“Šis italų nusistatymas 
išaiškina Italijos užpuolimą 
ant Ethiopijos ir Mussolinio 
pasiryžimą. Mussolinis pasi
rengęs, jeigu bus reikalas, 
kariauti prieš Angliją. Jis 
mano, kad Anglijos imperija 
pakriks ir Italija galės už
kariauti Aigiptą, Palestiną, 
didesnę dalį Anglijos kolo- iKlno„ ir D0 8 kanuoles! 
nijų Afrikoje. Italijos kar- l^’P08 ”, P° . ° . kanuoles į 
eiviai-Milano parodoje nešei 
plakatus su užrašais: ‘Ang
lija, saugokis! Mes tavęs 
nesibijome!” “Anglija, tavo 
karo laivynas ir armija se
na ir silpna, mūsų karo lai
vynas, submarinai ir karo 
orlaiviai yra galingi, galin
ga ąrtilerija!” Tokiu plaka
tų buvo šimtai.

“Mussolinio planai yra pa
prasti: jis planuoja išnaudo
ti Italijos kolonijų gyvento
jus Užkariavimui Anglijos 
kolortijų Afrikoje. Net prieš 
Ethiopiją ir tai Italija mo
bilizavo 100,000 kareivių 
tarpe savo kolonijų gyven
tojų Afrikoje.' Mussolinis 
mano, kad užkariavus Ethi
opiją, jis galės iš juodų 
žmonių išstatyti 500,000 ar-

“Izvestija” apie Karą
; “Žinoma, kad reikšmė Ita-
! lijos-Ethiopijos karo toli iš-

• v • • v i i • • vi*

ant Aigipto, kurį mano at
plėšti nuo Anglijos į arti
miausius 25 metus, o kada 
užkariaus Aigiptą, tai pa
griebs ir Suezo kanalą, tai 
yra įėjimą į Raudonąsias 
jūras. Kontroliuodama Eri- 
treą ir 'Ethiopiją, turės kon-

jis buvo pirmiau, nes Itali
jai reikia jo tankams, or
laiviams, karo laivams ir ki
toms karo mašinoms. Į Ita
liją keli laivai išvežė 384,- 
437 bačkas po 42 galionus 
žibalo ir 150,364 bačkas ne
dalyto aliejaus. Šis kiekis 
pasiųsta tik bėgyje 2 mėne
sių.

Per devynis mėnesius 
1935 metų Italija pirko Am
erikoje 278,240 tonų gele
žies ir -plieno; 559,114 bač
kas tepamojo aliejaus; 160,- 
433 bačkas naftos; 2,188,- 
733 svarus tepamojo gry- 
zo ir 6,499 tonus anglies. Ji 
pirko dar nemažai ir med
vilnės. Tas viskas naudoja
ma prieš Ethiopija.

Kunigai ir Žydą Rabinai; 
Mussoliniui į Pageltą ■ 

_____ į 
Romos katalikų popas jau 

senai pareiškė, kad jis stoja 
už Italiją, kaipo “civilizuo- j 
tą” šalį, prieš Ethiopiją, ku- i 
ri yra “pagoniška” ir “bar-1 
bariška.” Jau mūsų skaity-1 
tojams yra žinoma, kaip 
Italijos fašistai verčia į 
“civilizaciją” ethiopus, žu-' 
dydami iš orlaivių bombo-' 
mis vaikus, moteris, jų gy-' 
vulius, degindami namus, | 
leisdami nuodus ir chemi-' 
kalų pagelba degindami 
ethiopus kareivius.

Afrikoje Italijos fašistai 
nemažai turi katalikų kuni-!

pasaulis buvo tartum para
ko bačka, bet dabartinis Ita-

[ Ii jos užpuolimas ant Ethio-
vra po 21,000 ar 22,000 tonų į PB.0S ^ar. <|augiau karo, pa- gų, kurįe laimina kareivius 
įtalpos. Jie ginkluoti 12-kos vojų. padidino. Darbininkų įr jų ginklus tame kare. Jie 
?olių kanuolių gerklėmis. pasmarkinti prieš- papirko nemažai ir ethiopų
z-.. / t. v v. • . i Lavini iv nvina-faQ.iafini imi- ' i.-.’i.xy:__ . 1--------------- :___ 1___Gi Anglijos šarvuočiai gink- karinį ir priešfasistinį 
luoti 15-kos ir 16-kos colių kimą. ________ _
kanuolių gerklėmis. Patys 
Anglijos “mažiausi” 4 šar
vuočiai turi po 25,700 tonų

15-kos colių. Didžiuliai šar- i
- “Rodney” ir “Nei-*

Maisto Pigumas 
Ethiopijoj

vei~ - krikščioniškų kunigų, kurie 
|Adowo mieste laikė pamal- 
I das dėkavodami dievui už 
suteikta Italijai pergalę.

Bet Italijos armijoje yra 
ir žydų, šie ir padeda ethi- 
opus versti į “civilizaciją.”

Ethiopija yra medžioklės Apgavimui žydų kareiviu, įjvuočiai “Rodney” ir “Nel-I Ethiopija yra medžiokles Apgavimui žydų kareiviu. | 
son” turi po 34,000 tonu, ir,in žemdirbystės šalis. Ethi- Italijos armija jau išvažia- 
kiekvienas 16 colių gerklėm; opijoje maistas labai pigus, vo, du rabinai-Aldo Sonni- 
kanuoles. “Rod ney” ir į Dabartiniu laiku už tuziną no ir rabinas Amedeo Ter- 
“Nelson” išbudavoti po ka-i kiaušinių ten moka tik 2 racina. Greitoje ateityje 
ro ir jie bile kuris gali su-'centus amerikoniškais pini-;dar į Ethiopiją išvažiuos 
mušti Italijos visus šarvuo- ! gaiš, už svarą veršienos 3 Trečias rabinas E. Catari- 
čius į daiktą paėmus. To-! centus, už svarą avienos—'vas. Visokios fašistams prie- 
liau Anglija turi 3 šarvuo- 2 centus ir už cielą karvę monės tinka naikinimui ne- 
čius—kreiserius, kurie kiek- tik apie $6. Moterų plaukus kaltų Ethiopijos gyventojų, 
vienas turi 15-kos colių ger- ■ susuka, padabina afrikoniš-. Tame fašistams gelbėja ka- 
klėmis kanuoles ir yra grei-1 koj madoj už 10 centų, o ' taliku kunigai, ethiopų ‘‘pa
ti, kurie vieni gali sumušti; amerikoniškoje už 20 centų.1 goniški” kunigai ir žydų ra- 
Italiios karo laivvna. Kas ------------------ .binai.
Li, aunu vieni ouniuobi |

Italijos karo laivyną. Kas 
ten nebūtų, bet atviro mū
šio tarp Anglijos ir Italijos 
karo laivynų nebus...

“Bet iš kitos pusės” italai 
tvirti naikintojais ir sub-|

Ethiopija Taikintus!
Iš Ethiopijos ateina ži

nios, kad ji taikytųsi su Ita- 
mariL'irnaiijorkaroTai-j11^ sagomis:

, , . . Inorvodanr Irnnini dali (Icra-vynas todėl vengs 
mūšio, bet pagelba naikinto
ju ir submarinų naikins

džių protestą, kurį įteikė vi
soms šalims, priklausan
čioms prie Tautų Lygos.

Mussolinio pareiškimas 
yra ne diplomatinis,, gre
mėzdiškas, pilnas visokių 
užpuolimų ir išsisukinėji
mų. Jis grūmoja Tautų Ly- 

jgos šalims visokiais baisu- 
Besiartinant 18 dienai mais.

lapkričio, tai yra nuskirtai Mussolinio išsišokipias net 
dienai pabaudos prieš Ita- Francijos tuos sluogsnius 
Ii ją, kuri užpuolė Ethiopiją, suerzino, kurie pirmiau da- 
Mussolinis išleido 1,500 žo- linai stojo už Italiją.

šis Anglijos im
perialistų prisirengimas ne
kalba už taikų, tas tik pa
rodo, kad ji rengiasi prie 
didelio karo.

Mussolini's Grūmoja
Tas gremėzdiškas

“Laisves” Vajus 
Gavimui Naujų Skaitytojų 
Prasidėjo 1 d. Spalio (October) ir baigsis su 1 d. Gruodžio

Reguliarė “Laisvės” prenumerata metams $5.50 ir pusei metų $3. 
Laike vajaus naujiems skaitytojams yra nuolaida. Jiems tik $5 me
tams ir $2.75 pusei metų. Tai tuojau naudokitės tąja proga, kurie 
iki šiol dar neprenumeruojate, tai dabar užsiprenumeruokite.

Seniems skaitytojams kainoje nėra nuolaidos. Jiems $5.50 metams 
ir $3 pusei metų. Tad prašome draugų tai jsitėmyti ir atsinaujinant 
prisiųsti pilną kainą.

Dovanos Dalyvaujantiems Konteste:
Prašome gauti “Laisvei” kuo daugiausia naujų skaitytojų. Darbuo
kimės, kad “Laisvė” apvaikščiotų savo 25 metų Jubilėjų su daugiau
sia skaitytojų negu bent kada savo gyvavimo laiku.

Tuojau stokite j konlestą ir gaukite vieną iš žemiau nurodytų paskirtų dovanų:

1) $35, 2) $30, 3) $25, 4) $20, 5) $18,
6) $15, 7) $12, 8) $10, 9) $7 ir TO) $5

Martos vilkienes Divorsas
Išleidimas apysakos, kuri bus duodama metiniam dienraščio skaityto
jam kaipo jubilėjine dovana, kainos apie $2,800.00. Tą sumą reikia 
sukelti iki sausio mėnesio sekamų metų. Tad, draugai, platinkime 
“Laisvės” sidabrinio jubilėjaus certifikatus. Draugijos, kliubai, chorai, 
dailės ir apšvietos grupės bei kuopos tuojau privalo įsigyti savo dien
raščio jubilėjinį certifikatą ir tuom prisidėti prie išleidimo skaitytojam 

jubilėjinės dovanos.

Prašome Ir Atskirų Asmenų Įsigyti T ą ‘‘Laisvės” Rėmėjo Garbės ženklą

Labai svarbu ir asmenims įsigyti “Laisvės” sidabrinio jubilėjaus certifikatą. Tiem 
certifikatam nėra nustatytos kainos, žinoma, žemiau dolerio nebus galima išduoti. 
Bet kurie iš “Laisvės” rėmėjų finansiniai išgali, tai lai patys nusistato sumą su 
kiek pasveikinti savo dienraštį 25 metų jubilėjum.

MATTHEW P. BALLAS, Ine
Undertakers and Embalmers

'■'b

NOTARY PUBLIC

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

Tel.: STagg 2-5043r IhO! AItalai ir Ethiopai 
Skaudžiai Susirems
Pietų fronte italai pada

rė didelį progresą linkui 
Harar ir Daggah Bur. Bet 
ten yra tik apie 75,000 ita
lų armija tame fronte, tie- 

kurią Ethiopija turėtų iš-1 sa> įa^a^ apginkluota ir tu- 
ėjimą į jūras. Žinoma, kad *’11^1 ^au.^ orlaivių ir tan- 
Italijos fašistai nesutiks ant i ^ai i pagelbą skubina-

atviro Perve(^ant Italijai dalį Oga- 
den provincijos, bet už tai 
nuo Italijos gaunant jos da-

Anglijos prekybinius laivus. « dabartinių'kolonijų per, 
~ . ■,_ , įkuria. Krninniia riirpfn ir.iBet tas galės būt tik Vidur- 
žeminėse ir Raudonose jū
rose, nes kitur Italija netu
ri karo laivvno bazių. Itali
ja gali Anglijai padaryti ne
smagumą, tai panaudodama 

trolę ant išėjimo iš Raudo- savo orlaivyną.
nųjų jūrų. Tada Italija lai-•' “Bet vis vien iki to laiko, 
kys lįeilį prie Anglijos ši r- kol Anglijos karo laivynas 
dies-^pagrobimui I n d i j os. Vra rytinėje dalyje Vidur- 
Anglija, būdama tokioje pa- žeminių jūrų, kol jis nesu- 
dėtyje, negalės priešintis muštas, tai Suezo kanalas 
Italijos žygiams užkariavi- yra Anglijos rankose. O tas

ii Arabijos. Su paverti- reiškia, kad Italijos armija
1 milžiniškos Arabijos į Ethiopijoje ir Italijos kolo
nijos koloniją. Palestina,Inijose Afrikoje kabo ore.[Tautų Lygos pabaudomis, 
įkas, Yemen, Hejaz ir ki- Atsitikime Italijos-Anglijos | kada kitos šalys uždaro iš- 
5 šalys greitai bus italų tikro karo, Italija negalės vežimą tavorų į Italiją, tai 
kariautos. Po to Italija pasiųsti tai armijai pagel- Amerikos kapitalistai dar 
kariaus Afrikoje Anglijos bą aplinkui Afriką, nes ita-daugiau bizniavoja su fašis- 
Įonijąs Sudaną, Kenyą, i lų transportus suimtų At- tais, padeda žudyti Ethio- 
ngannyiką, Rhodesiją ir .lantike ar Indiškame didjū- pijos gyventojus.

to, o kitaip Ethiopija nesu
tinka.

ma pasiųsti apie 20,000 ka
reivių iš šiaurinio fronto. 
Italai siunčia kareivius 4ai-

Plaukia Amerikos Ta-v Ethiopai Ogadeho dyku- [ 
mose neturėjo daug armi
jos, jie yra sutraukę galin
gas' jėgas ties Harar, Jijiga 

! ir Daggah Bur, kur sakoma 
yra apie 300,000 ethiopų. 
Jiems dar į pagelba pasiųs
ta 40,000 kareivių ir ten bus! 
dideli mūšiai. Šiame fron-1 
te ethiopai ^daugiausiai su
traukė ir savo reguliarės| 
armijos kareivių. Jeigu 
jiems pavyktų sumušti ita-’ 
lūs, tai pietinio fronto ita-1 
lų armija žūtų Ogadeno dy
kumose.

vorai Fašistinei Italijai
Jungtinių Valstijų kapita

listai trina rankas, kad Ita- 
lijos-Ethiopijos karas su
teiks jiems daug pelnų. 
Ypatingai jie naudojasi

, ^,j -<■ -r -

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

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuves taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Temykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupytu daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-

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

Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Temykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

ar 
mažiau

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

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

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

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

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

PITTSBURGHO IR APIEUNKES ŽINIOS

SUS

Gaitis

Tel. Stagg 2-2996License L-1370

jaunuo

jaunuo

LIPTOROBERT

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
PRANEŠIMAI IŠ KITUR P. Puodis

PATERSON, N. J

Dovanos

Prakalbų Rengimo Komisija

visų
Komitetas

Vinco Duktė,ALDLD Moterų Komitetas

Sekr, Ginaitienė

EASTON, PA

va
Kviečia Komisija

kad

Kviečia Komisija

daugiau lietuvių kalbos, rašy 
bos ir skaitliavimo, dalyvauti.

, Iškilimai Pasitiko Italus 
Anti-Fašistus Delegatus

Rusijos Revoliucijos 
Paminėjimai Sėkmingi

Vaikas Linksmas, 
geria “Broncotone

Šaunus Prieškarinis 
Bankietas Šį Vakarą

redaktorių
France su
Tremtimi

.. .Virš 5,000 darbininkų, 
apie 50 vėliavų ir iškabų

Lietuvės Moterys Turės 
Draugišką Vakarą

{staiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
(j Įvykiams

Whiskey A Blend 
ALL STRAIGHT WHIMHS .

DOPK pinkikas birželio 14 
d., 1936, Ūlmer Parke, Brook- 
lyne.

Vakarėlin yra pakviesta žy
mios moterys pakalbėti mote
rų reikalais, taip pat galės iš
sireikšti ir kitos dalyvės. Tiki
masi ir muzikos. Smulkmenas 
pranešime vėliau. Kol kas pra
šome visus rengtis dalyvauti 
mūsų vakarėlyje. Įžanga vel-

Rusijos Revėliucijos 48 Metų 
Sukaktuvių Pamiftėjimas

Komunistų Partijos Eastono Sekcija 
rengia puikų Rusijos Revoliūcijos

LDS 1 kuopos metinis susi
rinkimas 5 d. gruodžio (De
cember). Visi nariai turi daly
vauti, nes bus renkama nauja 
valdyba.

Atskiros organizacijos pra
šomos nerengti parengimų mi
nėtose dienose.

graži
orkestrą grieš1 šokiams 
visus, senus ir jaunus 
ir linksmai praleist vakarą.

11 Kviečia Komitetas,

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

subatoj, lankr. 16 d., 7:30 vai. vaka
ro, Draugijų Svetainėje, 4097 Porter 
St. šjs susirinkimas yra svarbus ir 
kiekvienas privalo dalyvauti. Bus 
rinkimai į Centro Komitetą. Apart to 
bus ir kitų svarbių dalykų apsvars-

O 2:30 vai. po pietų toj 
pačioj svetainėj (62 Lafayette 
St.) bus labai svarbios disku
sijos apie Komunistų Interna
cionalo 7-to Pasaulinio Kon
greso tarimus ir rezoliucijas. 
Į diskusijas įvadą pad/arys J. 
Siurba, iš Brooklyno 
redaktorius 
ko judėjimo dalyviai 
ir pritarėjai 
vauti šiose diskusijose.

Org. S. Vilkas.
(271-272)

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.

WORCESTER, MASS.
Aido Choro metinė vakarienė įvyks 

nedėlioj, 17 d. lapkr., 6 vai. vakaro, 
Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St. 
Bus skanių valgių ir gėrimų. Taipgi 
bus graži muzikališka programa ir 
gera orkestrą grieš1 šokiams. Kvie
čiam visus, senus ir jaunus atsilan
kyti

PITTSBURGH, PA.
L.D.S. jaunuoliai rengia svarbias 

prakalbas drg. J. Orman, jaunuoliui, 
kuris nešertai sugrįžo iš Sovietų Są
jungos. Prakalbos įvyks nedėlioj, 
17 d. lapkr., 7:30 vai. vakare, Liber-

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO 

VARTOK KAPO

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. rengia prakalbas 

drg. V. Andruliui, “Vilnies” redak
toriui, nedėlioj, 17 d.1 lapkr., 2 vai. 
po • pietų, Kliubo svetainėje, 408 
Court St. Drg. Andrulis kalbės svar
biais gyvenimo klausimais, kurie vi
siems bus pamokinanti ir interesingi. 
Tad visus kviečiame skaitlingai daly
vauk ir išgirst šio gero kalbėtojo 
prakalbą.

Svarbūs Pranešimai

ALDLD 84 kuopos susirin
kimas įvyks sekmadienį, lap 
kričio 17 d., 1 :00 vai. po pie
tų, po num. 62 Lafayette St 
Visi kuopos nariai būtinai da
lyvaukite.

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.

yra1 18-kos metų sukaktuvių paminėjirtią 
' sbkmadienj, 17 di lapkričio, lygiai 

3 vai. po pietų, Central Labor Union 
Svetainėje, 214 Northhamptdn St. 
Easton, Pa. Kalbės vienas gabiausių 
kalbėtojų ir Kompartijos darbuotojų 
d. Pat Toohey, 3-čio Distr. Komu
nistų Partijos organizatorius.

Eastono ir apielinkes lietuviai dar
bininkai skaitlingai atsilankykite ap
vaikščioti 18-kos metų gyvavimo 
darbininkų valdomos šalies, Sovietų 
Sąjungos su visais jos laimėjimais 
ir pirmynžaga. Įžanga veltui.

Kviečia Kompartija.
(271-272)

HUDSON, MASS. .
Lapkričio 16 d. (Nov.), 7:30 vai. 

vakare, HLP Kliubo svetainėje, bus 
rodoma krutami paveikslai pagamin
ti Sovietų Sąjungoj. Paveikslas už
vardintas “Kelias į Gyvenimą”, 
(“Road to Life”). Kviečiam visus 
skaitlingai dalyvaut. Nesigailėsite 
atėję pamatyt jį. Įžanga tik 25 cen-

ty (Liet. Darbininkų) Svetainėje, 
1322 Reedsdale St. Muzikalę prog
ramą išpildys LDS Jaunuolių Cho
ras, orkestrą ir solistai. Drg. Orman 
kalbės apie Lietuvą ir Sovietų Są
jungą, ir ten gyvenančiais jaunuolius; 
kaip jie gyvena ir kaip jie veikia, 
kad pagerinus savo gyvenimo stovį. 
Įžanga veltui. Jaunuoliai kvięčia vi- 

skaitlingai dalyvauti.
LDS Jaunuoliai.

(271-272)

Apie tūkstantis mokinių 
Liaudies Mokyklos 135, Lin
den Blvd, Flatbush sekcijoj, 
Brooklyno, sustreikavo, reika
laudami geresnių sąlygų mo
kykloj. Juos parėmė tėvai.

Reikalaudami naujos moky
klos, mokiniai ir jų motinos 
kartu, nešini iškabas su obal- 
siais paradavo aplink bloką. 
Bet tos vienos demonstracijos 
negana, sakė motinos, ryt, po- 

bus kitos demonstracijos 
Švietimo Taryba * darys 

žingsnius įsteigimui naujos 
mokyklos.

BALTIMORE, MD.
Visų Lauktinas Svečias

Daugelis draugų ir draugių po 
pereitų metų daktaro J. J. Kaškiau- 
čiaus prakalbų pageidavo dar kar
tą jį turėti savam būryje, taip nau
jo, pamokinančio išgirsti apie svei
katą ir šiaip bėgamus dalykus. Taip 
mūsų troškimas išsipildė. Dr. J. J. 
Kaškiaučius bus su mumis sekma
dienį, lapkričio 17, Lietuvių Svetai
nėje, kaip 1:30 vai. po pietų. Daug, 
daug naujo išgirsite. Todelei mes nuo 
savęs, draugai ir draugės, parody
kime pilnai, jogei įvertiname mūsų 
Dr. J. J. Kaškiaučių, kiek galint 
skaitlingiau atsilankydami j prakal-

SO. BOSTON, MASS.
Komunistų Partijos vietinis 

vienetas rengia gražų koncer
tą. Įvyks šį sekmadienį, lap
kričio 17 d., 8 vai. vakare po 
num. 376 Broadway. Ragina
me ir kviečiame visus So. Bos
tono lietuvius dalyvauti šiame 
koncerte.

PHILADELPHIA, PA.
Kompartijos Lietuvių Frakcija ren

gia diskusijas labai svarbiais klau
simais, nedėlioję, 17 d. lapkr., 2 vai. 
po pietų, Darbininkų Svetainėje, 735 
Fairmount Ave. Tema diskusijų bus 
Kompartijos 7-to Kongreso priimtų 
rezoliucijų. Svarbią įžangą padarys 
Drg. D. M. Šolomskas, iš Brooklyno. 
Po trumpos prakalbėlės, kas norės, 
galės gauti balsą apie tai išsireikšti 
savo mintis. Tas tai bus labai svar
bu, nes tik taip galėsime susipažin
ti su darbininkų klasės kovomis ir 
kaip geriau organizuotis.

(271-272)

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugystė 

rengia didelį balių, subatoj, 16 d. 
lapkr., Laisvės Choro svetainėje, 57 
Park St. Įžanga tik 25c, pradžia 7:30 
v.v. Turėsim skanių valgių, gėrimų 
ir gerą orkestrą šokiams. Tad visus 
širdingai kviečiame dalyvauti, links
mai laiką praleist ir tuom pat kartu 
paremt orgartizaciją.

Kviečia Komitetas.

darbininkais. Visiems prakal
ba patiko.

Reikia duoti kredito ir pa
girti Lietuvių Jaunuolių Cho
rą ir Orkestrą už dalyvavimą 
visuose revoliucijos minėjimo 
mitinguose ir išpildymą pro
gramos. Jie jau dalyvavo tri
juose mitinguose ir taipgi da
lyvaus lapkr. 24, Liet, svetai
nėj, 1721 Jane St., S. S. Kur 
tiktai pasirodo, visur palieka 
gražų įspūdį. Taip ir reikia.

Sovietu Judis “Valstiečiai” 
Art Cinema Teatre

Pagalios senai laukiamas 
garsusis Sovietų Sąjungoj da
rytas judis jau pasiekė Pitts- 
burghą. Jo vardas “Valstie-

Užmėzgimui tarpusavyje ge
resnių pažinčių ir draugišku
mo lietuvės moterys turės 
draugišką suėjimą — arbatos 
vakarėlį. Jis įvyks ketvirtadie
nį, 21 d. šio mėnesio, “Lais
vės” svetainėje.

čiai.” Bus rodomas Cinema 
Art Teatre, 809 Liberty Avė., 
pačiam miesto centre. Prasi
dės lapkr. 18 ir tęsis per visą 
savaitę.

šitas judis yra garsiakalbis. 
Galima netik matyti, bet ir 
girdėti rusišką kalbą ir liau
dies dainas. Kurie nesupranta 
rusiškai,, tai yra paaiškinimai 
anglų kalboj. Matyti galima 
valstiečių gyvenimas, buožių 
kovą prieš biednuosius valstie
čius, kaip dabar Lietuvoj, vė
liau valstiečių organizavimąsi 
į kolektyvus ir tt.

Visi mūsų spaudos skaityto
jai kviečiami pamatyti tą judį, 
taipgi praneškite ir kitiems.

Reporteris.

HAMTRAMCK, MICH.
♦

4-rių veiksmų dramą “Aukso Jieš- 
kotbjai” stato scenoj Hamtramck 
darbininkiškos organizacijos lapkri
čio 17 d., nedėlioj, Tarptautiniam 
Darbininkų Name, 3014 Yemans St. 
Durys atsidarys nuo 4 vai. po pietų. 
Lošimas prasidės punktualiai nuo 
penktos vai. vakare, šokiai tęsis nuo 
9 vai. vakare iki 1 v. ryto. Įžanga 
perkant išanksto tikietus 35c., prie 
durų bus 40c. Vien šokiams—20c.

Rep. J. J.
(271-272)

Tiesos”
Visi darbininkiš-

d raugai 
kviečiami daly-' lapkričio

I Piliečių 
I Avė.
j Todėl, gerbiamiej
i lietuviai, pasinaudokite
i ateikite į šias prakalbas 
lėsite.

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA}

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

Int. Longshormen’s Associa- 
lapkr. 19 tion 808 Lokalus savo mitin- 

LMD svetai- Re pereitą antradienį pareis-' 
142 Orr St. Visur pradžia ke, kad jie neiškraus skebais 

i prikrautų laivų Meksikos 
Įlankos pertuose. Jie didžiu- 

jma balsų pereleido rezoliuciją 
tuo klausimu, taipgi užgyrė 

j San Francisco lokalų 38-79 re- 
Jzoliuciją, kuri pasmerkia uni- 
Ijos prezidęntą Ryaną už nesi- 
skubinimą įvykdinti boikotą 

, prieš tuose pprtuose prikrau
tus laivus 
tino referandumo unijoj ir 

?•; greitos veiklos tuo klausimu.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

Šita Lyga vis platesnes dar
bo mases pasiekia su savo 
propaganda prieš karą ir fa
šizmą. Jinai nuolatos rengia 
masinius mitingus visose mies
to dalyse. Sutraukia apie save 
ir nemažai profesionalų, abel- 
nai inteligentijos. Lapkr. 17, 
Mayflower viešbuty, kaip 10 
vai. ryte, jinai Įurės konferen
ciją. Lietuvių draugijos taipgi 
dalyvaus. į

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

vaistinę ir nusipirkite butelį.

“BRONCOTONE”'
D-RO L. GRYCZ

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 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

102 Kent St., B’klyn, N. Y.

Diskusijos, Kuriose Visi Kvie 
čiami Dalyvauti

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kuopa rengia dideles 

prakalbas ir su programa. Kalbėto
jais bus drg. Andrulis iš Chicagos, 
kuris kalbūs politiniais ir ekonomi
niais šios dienos klausimais ir dak
taras Kaškiaučius, sveikatos klau
simais.

Muzikalę programą išpildys Siety
no Choro nariai. Bus duetai, solo ir 
jaunuolių grupes lošėjai.

Viršminėtos prakalbos įvyks 17 d.
7:30 vai. vakare, Lietuvių 

Kliubo svetainėj, Schuyler 
Kearny, N. J. Įžanga veltui.

šios apielinkes 
proga ir 
o nesigai-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausio* 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašom# 
įsitėmyti adresą ir telefoną

Telefonuokite: Evergreen 7-1*6) 
arba užeikite pasikalbėti 1 ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St..

485 Grand St., Brooklyn, N Y

BAYONNE, N. J.
A.L.D.L.D. 212 kp.. rengia svar

bias prakalbas drg. V. Andruliui, 
“Vilnies” redaktoriui iš Chicagos, 
pirmadienį, 18 d. lapkričio, 7:30 vai. 
vakaro, Kliubo svetainėje, 10 W. 
22nd St. Drg. Andrulis kalbės svar- | 
biais gyvenimo klausimais, apie ku- j 
riuos visiems yra svarbu žinoti. Tad ( 
visi kviečiami skaitlingai dalyvauti I 
ir išklausyti drg. Andrulio svarbias j 
prakalbas. Įžanga veltui.

Kviečia Komisija.
(271-272)

Jonas Ormanas Kalbės Apie 
Lietuvą ir i Sovietų Sąjungą

Nedėlioję
Lapkričio 17, Liberty sve

tainėj, 1322 Reedsdale St., 
Jonas Urmonas kalbės apie 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare. Į- 
žanga veltui. Visi kviečiami. 
Muzikalę programą išpildys 
patys jaunuoliai.

Jaunuolių susirinkimas su 
d. Urmonu bus toj pačioj vie
toj ir dienoj, kaip 2 vai. po 
pietų. Kviečiama visi 
liai dalyvauti.

J. Urmonas, kaipo 
lių delegatas, dalyvavo visuo
tinam lietuvių kongrese Kau
ne, aplankė visas svarbiausias 
vietas Lietuvoj, nuvyko į Sovie
tų Sąjungą ir ten taipgi aplan
kė visaJ svarbiausias vietas. 
Dabar jisai išduos raportą ir 
palygins tų dviejų šalių pade- BrOoldyilO LaiVakrOViai 
girsti. Boikotą dkebimą Lhivų

Lapkričio 16 Urmonas kai 
bes Washingfone, lapkr 
New Kensingtone 
kalbės Soho 
nė j 
7 :30 vai. vakare

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ 
. NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat Nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
didelis nupiginimas tik trumpam 

j laikui, tuojau naudokitės proga.

ni ir Tom De Fazio. Pirmasis 
yra ILGWU 89-to Lokalo ma- 
nadžeris, o antrasis — vienu 
iš italų darbininkų laikraščio 
“L’Unita Operaia” 
Jiedu laivu He De 
grįžo iš Italijos 
Kongreso, įvykusio Bfuselyje, 
Belgijoj. Kongresui pavyko 
sudaryti bendrą frontą 
priešfašistinių grupių.

Liet. Kalbos ir Skaitliavimo 
Mokykla

žymiausių laikraštininkų, 
redaktorių, žurnalistų, auto
rių, dramaturgų, advokatų, ir 
kitų profesionalų bei intelek
tualų laukiama dalyvausiant 
puikiam prieškariniam poki- 
lyje, kuris įvyks šį vakarą, tai 
yra penktadienį, 15 lapkričio, 

Nedėlioję Atsidaro Mokykla Aiaine Kiiube, 200—5th Avė., 
New Yorke. Pokilyje pirmi
ninkaus Heywood Broun ir 
Roger Baldwin. Ruošia Henry 
Barbusse Memorial Komite
tas. Programą pildys Pierre 
Degeyter Kliubas, kuris 
garsus meno srityje.

Mokyklos komitetas turaje 
susirinkimą lapkr. 10 ir nuįa 
rė pradėti mokyklą su lapkb 
čio 20 ir tęsti per visą žier^ 
kiekvieną seredos vakar 
Vieta nuskirta: Liberty svetai-1 
nė, 1322 Reedsdale St., N. S 
Prasidės visados 7 :30 vai. va
kare.

Mokytojauti apsiėmė J. Ga- 
siunas lietuvių kalbos, J. Mi
liauskas — skaitliavimo. Kvie-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. rengia puikų balių, 

subatoj, 16 d. lapkr., Darbininkų Sve
tainėje, 735 Fairmount Avė., 8 vai. 
vakare. Įžanga 25c. šokiams grieš 
šeškaus orkestrą. Taipgi turėsim 
skanių valgių ir gėrimų. Tad visus 
kviečiame atsilankyti, linksmai laiką 
praleisti ir paremt darbininkišką 
darbą. Pelnas skiriamas “Daily Wor- 
kerio” naudai.

Prie E. 17th St. ir Kings 
wers apartmente, 3 Mitchell 
Highway, Brooklyne, Darbi
niu. būrys apstojo šalpos biu
rą, reikalaudami pašalpos. 
Biuro viršininkai pašaukė po
liciją ir areštavo 4 kovingus 
darbininkus, kaltindami “ne- 
tvarkiam elgesyje,” kam jie 
atsisakė eiti namo kol nebus 
išpildyti reikalavimai. Areš
tuoti — Martin David, Jack 
Smith ir jo sesuo, taipgi Mrs. 
S. Stolpensky. David sulaiky
tas po $750 kaucijos.

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižiedavi-

■HH mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis si 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
.701 GRAND STREET 

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

Kaip žinia, ALDLD Moto
rų Komiteto pasidarbavimu, 
lietuvės moterys Williamsbur- 
ge jau turėjo keletą lavinimo
si susirinkimų. Paskutiniam iš 

. .tų 24 spalio, ir buvo nutar- 
referandumo unijoj ir ta’ kad f' me"es! sus]™k- 

i mas bus draugiškas susiejimas 
į vieton lavinimosi susirinkimo, 
j Keletą iš dalyvavusių draugių 
pasižadėjo atnešti-paaukauti 

' arbatos vakarėliui reikalingą 
I maistą.

Bet tai bus ne vien tų au
kavusių bei priklausančių prie 

' ALDLD vakaras. Mūsų , did
žiausiu pageidavimu yra tu
rėti jame daugelį moterų, kaip 
ALDLD narių, taip ir nepri
klausančių. Dėlto nutarėm 
kviesti ne tik visas moteris, 
bet ir jų šeimynų narius ar 
draugus vyrus, jaunus ir su
augusius.

Pittsburgho apielinkėj visi 
Rusijos revoliucijos minėjimui 
rengti mitingai buvo gana sek-; ryt, 
mingi. Pasirodo, darbininkai iki 
tuo svarbiu klausimu labai su
sidomėję.

Drg.' Robert Minor, Komu
nistų Partijos Centro Komite
to narys, kalbėdamas lapkr. 
9, didžiuliame masiniame mi
tinge, padarė puikų palygini
mą Sovietų Sąjungos su kapi
talistinėmis šalimis. Jisai paro
dė, kaip kapitalistinės šalys 
smarkiai smunka, o Sovietų 
Sąjunga visų smarkumu kyla. 
Delei to kapitalistinės šalys vi
sai naikina demokratiją, įves- 
dinėja kruvinas fašistų dikta-| 
turas, rengia karus, o Sovietų bininkų 
Sąjunga plečia demokratiją ! 
įveda visuotinus 
balsavimus, I 
dotis 95 nuošimčiai visų nuo 
18 metų gyventojų. Jisai kvie
tė visus mokintis iš Sovietų 
Sąjungos, organizuotis ir ko
voti prieš karą ir fašizmą, su
daryti visur bendrą frontą. So
cialistus kvietė kooperuoti su 
komunistais ir kitų sriovių

Sekmadienį, 17 d. lapkričio, 
10 val.»ryto, “Laisvės” svetai
nėje atsidaro darbininkų kla
sinė mokykla. Bus studijuoja- 

,ma Komunistų Internacionalo 
i Septinto Kongreso rezoliucijos 
ir kiti darbininkų svarbūs 
klausimai. Visi be skirtumo n f • 1 V 1 J • 
lietuvių komunistų frakcijos DarblOKĮj KaleildOriUS 
nariai, artimi simpatikai, dar-Į --------

j organizacijų nariai,' DOPK dailės ir šokių 
opozicionieriai, socialistai ir . karas, kaip buvo pranešta, ne

slaptus nepartijiniai yra kviečiami at- įvyks 19 sausio, nes kitos srio- 
vės-grupės parengimas bus tą 
dieną. DOPK savo parengimą 
atkels arba nukels viena sa
vaite. Galutįnai bus t pranešta 
po susirinkimo.

kuriais «ali nau- silankyti.
Nesivėluokite, nes reikia lai

ku pradėti, šį sekmadienį bus 
aptarta mokymosi tvarka, 
gu pasirodytų studentams, 
sekmadienis nėra paranki 
na pamokoms, tai' patys 
dentai galės perkeisti dieną 

Mokyklos Komisija.

HARMAN
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Dr. J. S. MISEVIČIUS

Šį Vakarą Visi į d. Andrulio Prakalbas Lietuvių Subatoj Puikiausis Vakarėlis! J?
I atstovas galingo Deutsche : 
Banko, Berlyne. Keli mėne-Amerikos Piliečių KHube!

Draugas V. Andrulis, vie
nas iš žymiausių ’ lietuvių dar
bininkų judėjimo vadų vidur- i 
vakarinėse valstijose ir liet, j 
darb. dienraščio “Vilnies” re- j mokytojos B. L. Šalinaitės.

Mes norime atkreipti brook- 
i lyniškės publikos domėsi, o 
[ypatingai darbininkų ir jų pri-

nuolis, kalbės apie jaunimo įargju jje ,
pareigas sąryšyje su gręsian-|^.
čiu pasauliniu karu. Dainuos, Jęareliu ’ .................

■Aido Choras, vadovybėje savo j kričio j6, kaip 6:30'vakare

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyno ir apielinkūs Lietuvių 
Veikimo Komiteto mėnesinis susirin- 

siai atgal jis čia suorganizavo Į kimas įvyks nedėlioj, 17 d. lapkr., 
“Laisvės” svetainėje, 

419 Lorimer St. Draugijų bei kliubų 
JOS atstovai būtinai dalyvaukite susirin- 

I kime. Draugijos bei kliubai, kurie 
dar nesate prisidėję prie šios Veiki
mo 
me

susidomėtų Frank Von Knoop Co., 565 P»

Kitose Kolonijose
įvyks

Kliubo Svet., 408 Court St

vai. po pietų.
Sekmadienį, 17 d. lapkričio

V. Andrulis, “Vilnies” Redaktorius iš Chicagos.

riaučių Lygos rengiamu va- Fifth Ave., New Yorke.
Vakarėlis įvyks lap- tikslas buvo čion importuoti ir |I 

paskleisti Vokietijoj padary- 
“Laisvės” svetainėje. i,.tas masinas. '

Lyga tarpe kriaučių susikū- 
I re 1922 metais, tai yra 13 me- 
j tų tam atgal. Kriaučių Lygai 
į per tąjį 13 metų savo gyva
vimo sulošė ne tik tarpe kriau
čių Amalgameitų Unijoje 
svarbų vaidmenį, bet ir abel
nai Brooklyno progresyviam 
judėjime jos nariai stovi pir
mose eilėse.

Kriaučių Lyga savo logiška 
taktika ir jos nariai sumanu
mu išauklėjo nemažą būrelį iš į 

i kriaučių, kurie jau ir kitose , 
j organizacijose užima pirmą
sias eiles. Tai pusėtinas bū
rys progresyvių organizuotų 
kriaučių, kurie kiekvienam 

• darbininkiškam judėjime, jei- 
!gu jau ne pirmose eilėse, tai i 
i bent tam judėjime vistiek sto-i 
I vi. O dar kas, kad tie patys' Dk 
: kriaučiai Lygos nariai tik pa- taipgi ir jau 
i tys turi rasti šaltinius ir kaip tiems, tik nugintiems* prašalint 
[finansus pasidaryti, kad bė- svetimžemių akcentą. Abejo- 
Įgantiems reikalams turėtų iš jančius apie naudingumą pa-

Komisijos bei komiteto, prašo- 
prisidet ir prisiųst savo atstovus.

Sekr. G. Kuraitis.
(270-271)

270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p. 
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

Dr. JOHN WALUK
161 NO. Gili STREET

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

šventadieniais ’susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

VA LANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

* * iii * ’ Draugo Andrulio Prakalbos 
su prakalbų marsru-> . ■ “ v -

Pirmos prakalbos 
penktadienį, 15 d. šio mėne
sio, 7:30 v. vakaro, Liet. Am. 
Piliečių Kliubo, 80 Union 
Avė., Brooklyne. įžanga vel
tui.

Draugas Andrulis aiškins 
vėliausius Lietuvos įvykius: 
apie Smetonos uždarymą Kri- 

. ktčionių Demokratų ir Liaudi
ninkų Partijų ir to pasėkas 
Lietuvos liaudžiai ir Lietuvos < rtuuaumų, w «. 

užsienio politikai. Jisai kalbės I Vengrų Svet., 10 White St., 
apie Klaipėdos ir abelnai ka-i Hillside, N. J. 7:30 v. vakare. 
VO klausimą ir žingsnius bei j Trečiadienį, 20 d. lapkričio, 
pareigas Amerikos lietuvių ' Green Charles Hali, 267 Wal- 
£ais klausimais. j ker St., Cliffside, N. J. Pra-
* Vytautas Zablackas, jau- džia 7:30 vai. vakare, 
ar——————————————————————————————-

Sakoma, kad Vera Stretz jį I nužudžius iš užvydo, kuomet 
po ilgoko meilavimosi su juo 
ji sužinojo, kad jis turi Vo-Į Feather & Down Corp., of Brooklyn, 
kietijoj žmona ir apart to dar:N- Y-’ has registered its trade-marks 

, \ v ■ • i r'Silver Gray” Goose Down andsusekus J! su kita sviesianjau-■ ..Swan white„ Goose Down with thc 
ke nuėjus viešbutin dieną Secretary of State of New York, to 

be used on feathers and down used 
, for upholstery and bedding of every 
I description.

(255-273)

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given that York

k e nuėjus viešbutin 
prieš šovimą.

Pasimokykit Angliškai

Gyvenantiems Richmond 
Hill sekcijoje patogu lankyti 
vakarinę mokyklą No. 90, ku
ri randasi 109th St., i šiaurius 
nuo Jamaica Ave., Richmond

Ton galima gauti 
pradedantiems 

gerai

pamokas 
mokytis, 
mok an -

Abejo-

PARSIDUODA BIZNIS
Parsiduoda moderniškai įtaisy

tas čeverykų taisymo storas. 
Taipgi parduodu naujus ir varto
tus čeverykus. storas randasi pa
čiam biznio centre, randa žema. 
Gera proga pirkti bizni, kuris 
randasi geroje vietoje, kur nėra 
bedarbes, ir žmones pasiturinti. 
Biznis išdirbtas pei’ 42 metus. 
Pardavimo priežastis—savininkas 
išvažiuoja j Sovietii Sąjungą. 
Kreipkitės sekamai del platesnių 
informacijų: 
1409 Varnum 
ington, D. C.

Carl Abushenko, 
St., N. W. Wash-

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

j ko apsimokėti. Patys kriau-, m°hų vedėjai kviečia nueiti 
j čiai per pastaruosius kelius pažiūrėti pamokų ir persitik-, 
įmetus labai nualinti nedarbo, i*ioti.
' bet jie vistiek ateis į Lygos va-

Sekmadienį, 17 d. lapkričio, karėlį. Neturėtų kriaučių pa-
’ ’ c " C1:.,1 rengimo pamiršti

Pamokos būna tris kartus j 
savaitę, pirmadieniais, antra- 

, nuo 
7:30 iki 9:45 vakarais, tuo 
pat laiku galima ir užsiregis

truoti. Tačiaus galintiems lan- 
> kyti tik viena vakarą į savai- 
i tę irgi yra duodamos pagei-

(269-2J5)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn. “Laisves” Name 

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Du Sovietų Judžiai Prasideda Little Teatre, Newarke
Pradedant su šeštadieniu Little Theatre, Newarke, bus 

rodomos dvi Sovietų filmos. Visų prašome įsitėmyti, kad 
bus rodoma tik 5 dienas.

Pirmoji bus rodoma garsi Sergejaus M. Eisensteino mir
ties ir revoliucijos drama “Potemkin”. Ji perstato jūrinin
kų sukilimą prieš sukirmijusį maistą: kovą tarp jūrininkų 

ar..oficierių ant laivo; jūrininkų vado mirtį ir k/tus karžy- 
gįškus vaizdus. “Potemkin” buvo pirmasis Sovietų judis 
patekęs į šią šalį.

Antroji filmą bus “Kelias Į Gyvenimą”, Rusijos bena- ’ NllSHlltasis Dr. Gebhardt 
,mių vaikų istorija. Ten parodomi, kaip karo ir badmečio 
našlaičiai bastosi iš krašto į kraštą šalies ir minta iš plė
šimų ir visokių piktadarysčių. Pagaliaus, po vadovybe sim
patingo mokytojo pavyksta vaikus įkalbėti įsteigti savo 
mokyklą ir čion pagarbos sistema laimi, tačiau ne be kliū
čių. Vieną kartą potvinis nutraukė pristatymą žaliavos ir 
vaikai vėl pasileidžia išdykavimui ir sukyla.

Abu paveikslai turi angliškus paaiškinimus.

• KJ Cv V C v A V J Į z 111 VV X XXX <-V X KJ w

ir fabrikų dieniais įr trečiadieniais, 
Elizabeth, N. J. Pradžia 2-rą darbininkai, p r o f e s i onalai, 

prietelingi biznieriai ir taip 
___ , sau geros valios žmonės ir pa-

134 Schuyler Avė.’, Keamy, N. į remti Kriaučių Lygos parengi-1 
J. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Pirmadienį, 18 d. lapkričio, 
Kliubo Svet., 10 W. 22nd St., 
Bayonne, N. J. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Antradienį, 19 d. lapkričio, muziką, 
ir prie 
gėrimus, 
rėlis. tai 
ksminimo suėjimas, 
lygiečių parengimą, -
gus jaučiasi, kad savųjų tar- siustas į Brockton, Mass. c i • n • • •

l U VJ 1JL11 UI. n

Laidotuvių apeigom rūpina-.

mą- lt? i .Z , '
Vakarėlis, išanksto galima ' Paujamos sąlygos.

tikrinti, bus geras. Kas buvo
Lygos vakarėlyje, tas žino, 

į kad lygiečiai parūpina puikią 
gardžius užkandžius 

užkandžių—skanius
Ivcripčiną vnkn-.' Stanislovas Norvaišas, 39 

draugiškumo, pasilin-! metų, 68 Hudson Ave., mire
Atėjęs į lapkričio . 12 d. Penktadienį 
tai žmo-J (lapkričio 15 d.) kūnas bus iš- 

., pa
pe, visi linksmus, visi drau-

I giški. Jeigu kurie ir būna ne- 
, sutikime, tai atėję į Lygos pa
rengimą susitaiko ir po paren
gimo organizacijose smarkiau 

j ir drau giškiau veikia. Pralei- 
dimas tokio vakarėlio, tokio j 

Jpakilio, tai tikrai pačiam dar-' 
, bininkui būtų skriauda. Atei- ( 

i kite. < j
Lygos Simpatikas. 1

“Valstiečiai” Dabar Rodoma Trans-Lux-lntern. Teatre

Vera Stretz, baigus N. Y. 
. Universiteto kolegiją, nudėjo 
šūviais savo meilužį, kuriam ji 

1 dirbo, kaipo raštinės darbinin
kė ir kaipo sugulovė už $10 į 
savaitę. Dr. Fritz Gebhardt, 
turtingas vokietis finansierius 
ir fabrikantas, jos -buvęs mei- 

| lūžis, tačiau atsimokėjo gyvy- 
1 be vėliau, kuomet ji sužinojo, 
. kad jos viltis su juo vestis bu- 
vus tik svajonė. Užmušystė 
įvyko puošniam Beekman To- 

i deliam mūsų piknikui ateinan- 
' Place, prie 49th St. ir East 
, Rivęr. Jauna 
kyta.

i Nušautasis 
1 kę meilužę
I buvęs vienas iš žymiausių Hit- 
: lerio valdžios agentų šioje ša
ulyje. Jo pareiga buvo akstūi- 
j ti prekybą ir gauti kreditus 
! naziams, tuo būdu gelbstint 
j Vokietijos ekonominę padėtį, 
Į kuri labai paraližuoja Vokieti- 
Ijos ginklavimosi programą.

Trans - Lux - International t minusias iš visų šį metą išleis-: ,
Theatre, Fulton St. ir DeKalb tų judžių bile šalyje. Tai yra vienam reiktų pamatyt tą j'u- 

šią savaitę ! artistiškas ir teisingas atvaiz- Į dį, kol jis yra rodomas paran- 
“Valstie- das Sovietų Sąjungos žemdir^kiai pasiekiamam teatre. Kai- 
veik žy- bių gyvenimo ir kovų. Kiek-tnos prieinamos.

žmogžudė sulai-

per šviesiaplau-
Dr. Gebhardt

Avė., Brooklyne, 
, ■Ęjlįr ,>č rodo sovietioį judį 
, Sk Čiai.” šis judis yra

MIRTYS—- LAIDOTUVĖS

laidojimui.

si graborius J. Garšva.
(Daugiau’ Vietos žinių 7-tam 

puslapyje)

NEWARK, N. J.

I Tri^riSx 1 74 562 BROAD ST. 
rio Central Ave. 

Prasidės Rytoj—Du Dideli Paveikslai 
Bus Rodoma per Penkias Dienas

Sovietų Sąjungos šaunūs Veikalai 
S MUGĖJ M. EISENSTEIN’O 

^POTEMKIN” 
dabar kalbamas judis

—Taipgi— 
NICHOLAS EK’S

‘THE ROAD TO LIFE”
“KELIAS I GYVENIMĄ’’ 

Tai Tikra Pasaka Apie Rusijos 
Benamius Vaikus

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja 

179 So. 2nd Street 
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Valandos: nuo 1 iki 2 popiet 
Nuo G iki 8 vakarais.

Tol. StRKK 2-0783 . NOTARY
Niidit Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

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

žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
kirpimas

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas

k100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTĮę VISADA ATDAROS 
.1. 11^. A. A O Dieną ir Naktį

Rhea Teitelbaum
VedCja

Garinis kambarys, Turkiškas
Rusiškas Kambarys, didelis 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 

mankštymai, restauracija, barberne ir 
ir prirengimai miegojimui;

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPEC! A LĖS KAINOS PER SAVAITĘ ,

Kambarys, 
plaukymui

MOTERŲ DIENQS 
Pirmadieniais ir antradieniais 
nuo 12 v. dieną iki 11 vai. vaka
re. Po 11 vai. vakare vyrams.

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir
ir naktj.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kanipas Debevoise St Brooklyn.

FOTOGRAFAS
JONAS STORES

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

Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

512

paveiks-

kio dydžio, 
kio 
ma.

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.

I
 Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS |
LIETUVIS GRABORIUS |

Senai dirbąs graborystės pro- g 
fesijo.ie ir Brooklyno apielin- 8 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
atidarė savo ofisą ir patarnauja g 

balsamavimu ir palaidojimu S 
mirusių. g

Veltui Chapel Šermenim g 
Parsamdo automobilius šerine* o 
n ims, vestuvėms, krikštynoms g 

ir kitokioms parems g

Saukit* dieną ar naktį g

423 Metropolitan Ave. aBrooklyn, N. Y. į

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 

. Įstaiga

Telephone, EVergreen 8-9770

j. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y. .

Telephone Stagg 2-4408

Aj Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
' Vedu šermenis ir palaidoja tin* 
į karnai ir už prieinamą kainą 
' Parasmdau automobilius vestUTėm, 

parEm. krikttynom ir kitoklCM 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

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

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 gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
au nenuprantamą nesveikumą, atei- 4* 

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

Čiepų (leidimai

MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




