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SU STACHANOVO JUDĖ
JIMU SOVIETAI PRA

LENKS KAPITALISTŲ 
GAMYBĄ Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

STALINO KALBA
STACHANOVIEČIŲ

SUVAŽIAVIME

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių 
Vienykitės! Jūs Niekt 
N e p r a 1 almėsite, Til 
Retežius, o Islaimėsit* 
Pasauli!

*

MASKVA. — Suvažiavusiems 
2,500 delegatų nuo smarkuolių i 
darbininkų stachanoviečių drg. 
J. Stalinas pasakė vienos valan
dos kalbą apie jų judėjimą, kai
po prirengiantį kelią iš socia
lizmo i komunizmą. Tam judė
jimui padarė pradžią jaunas
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ANGLIJA PASIPRIEŠINUS Toriaci ^11
JAPONIJOS GROBIMUI 5 rrdllClJd LdliaM OU 
CHINIJOS PROVINCIJŲ Hitleriu; Auga ^AZIU 

Karo Pavojus Rytuos
TOKIO. — Japonijos ka-

angliakasis Aleksei Stachanov. 1(? vadai daio didelio spau-
dimo savo valdžiai, reika
laudami, kad leistų jiems

Jis taip darbą sutvarkė, kad pa
kelia gamybą keliais šimtais 
procentų augščiau. Pagal Sta- atkirst nuo Chinijos penkias 
chanovo nurodomus pertvarky- šiaurines provincijas ir su
muš staiga padidėjo darbo na-’ daryt iš jų neva “nepri- 
šumas ir įvairiose kitose pra-1 klausomą” chinų valstybę, 
monėse. Drg. Stalinas, Sovietų jęUrįa tikrumoj valdytu Ja.- 
Sąjungos Komunisti] PartlJ0S! nOniia 
generalis sekretorius, be kitko,. * „ *1 ’ v , , . ...sakė. r i Pranešama, kad Anglija

i stipriai pasipriešino tokiem 
“Stachanoviečių judėjimas nu- japOnų karininkų planam, 

eis į mūsų socialistinės kūrybos jr todėl Japonijos karalius 
istoriją, kaip vienas is garbin- 
giausių jos puslapių, šis judėji- hi R , qunrantama 
mas siekia prašokti'dabartinius ?10 P "“lama
technikos saikus ir 
dabartinius gamybos 
Stachanovo judėjimas iš pačios , 
savo esmės yra giliai revoliuci
nis.

“Kodėl kapitalizmas sumušė 
ir nugalėjo feudalizmą (buvusį 
pirmiau baudžiavos Surėdymą) ? 
Todėl,kad jis padarė visuomenę 
turtingesne. Kodėl socialistinė 
ūkio sistėma turi neišvengiamai 
nuveikti kapitalistinę ūkio sis
temą? Todėl, kad ji gali suteikt 
visuomenei daugiau produktų ir 
padaryt visuomenę turtingesne, 
negai kad gali kapitalistinė ūkio 
sistema.

sustabdęs ta nauja Chinijos 

pralenkti j°g sustabdymas yra tik bi
planus. kinas.

Sovietų Lakūnas Iškilo 
42,640 Pėdę Augštyn

MASKVA. — Sovietų la- 
kūnas Vladimir K. Kokina- 
ki lapkr. 20 d. su atviru lėk
tuvu iškilo 42,640 pėdų virš 
Maskvos. Tame augštyje 
buvo 62 laipsniai šalčio že
miau zero ir lėktuvas apša
lo. Kokinaki ketina greit 
antru atveju dar augščiau 

Klysta tie, kurie mano, būk1 pakilti. Jis buvo apsirengęs
socializmą galima sudrūtinti su- kailiniais ir užsidėjęs de-
lyginant medžiaginiai žmonės 
žemu laipsniu. Tai yra smulkiai- 
buržuazmis supratimas apie' 
socializmą. Socializmas tegali

FRANCUOS VALDŽIA NENORINTI TARP S AVI
NĖS PAGELBOS SUTARTIES SUfSSRS

AMERIKOS MINISTERIS OrMniTlIOlišaukia nepardavinėt įOaiaszub vjrganizuojd 
mussommbalo Valdybą; Joj

WASHINGTON. — Jung-1 17 1 C7 *
tinių Valstijų vidaus reika-l 
lų ministeris H. L. Ickes at
sišaukė į šios šalies žibalo 
kompanijas, kad nevežtų 
aliejaus-žibalo ir gazolino 
Italijai. Jis priminė, jog ži
balas ir gazolinas yra karo 
medžiaga ir Magino kompa-1 pranešama, kuo naiuszus, uyoą, voKieujps niuenmn- 
nijas laikytis Amerikos be-! Klaipėdos seimelio pirmi- kų spauda tudm-labai nu- 

1 šališkumo kare. Bet sykiu ninkas, sutiko suorganizuot džiugo, kaip dideli^ naziam 
.. Bet kai pirmu

i kraštui. Tam! atveju ^Baldszui nepavvko, 
[darbui jį pakvietė Lietuvos!ant rytojaus nazių laikras- 
! diktatorius Smetona. [ čiai sušuko, kad Baldszaus 

Apskaitoma, kad gruo-! Baldszus buvo į semelį iš-1 paskyrimas buvo “satota- 
džio mėnesį iš Amerikos' rinktas nuo “vokietininkų” - T------------ —
bus išvežta 2,400,000 bačkų partijos. Rikimuose jis ga- 
gazolino, kurio didelė dalis, vo daugiau balsų, negu bet 
suprantama, teks Italijai. , kuris kitas vokiečių partijos

HOUSTON, Tex. — Hum-: atstovas. /
j bleL Magnolia ir tūlos kitos, Bai^SZUs ketina sudaryt hitlerininkų spauda jau vėl

Vyrausią Vokiečiai?
NAZIAI NEPASITIKI BALDSZUI KAIP LIETUVIS 

KOS KILMĖS “V OKIETININKUI”

1

I
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KLAIPĖDA. — Oficialiai zuot Klaipėdos kraštui val- 

pranešama, kad Baldszus, dybą, Vokietijos hitlerinin-
Hitleriu, darbuosis prieš už- 
gyrimą sutarties su Sovie
tais.

Francijos ambasadoriaus (( _ t, ,
pasikalbėjimai su Hitleriu ! pareiškė, kad neturįs ga- naują direktoriją (valdybą). laimėjimu, 
palietė rytų pblitiką apskri-1 ^os sustabdyti tokių karo . Klaipėdos kraštui. T— [
tai, reiškia, ne tik Sovietų medžiagų gabenimus Itali-'- ■ ■ - - ■
Sąjungą, bet ir Lietuvą ir Jai- 
kitus Pabaltijo kraštus.

Susitaręs su Francijos 
imperialistais, Hitleris įgau- 

| tų daugiau drąsos savo ka- 
Į riškiems planams rytuose.

BERLYNAS. — Franci- 
jos ambasadorius Vokieti
jai Fr. Poncet lapkr. 21 d. 
dvi valandas kalbėjosi su 
Hitleriu apie . sumezgimą 
politinio draugiškumo tarp 
tųdviejų šalių. Pranešama, 
kad Hitleris pasirengęs da
ryti Franci j ai nusileidimų, 
norėdamas su ja susiartint. 
Neabejojama, kad Franci- 
jos ambasadorius kalbėjosi! 
su Hitleriu ir apie tarpsavi-; 
nės pagelbos sutartį tarp■ 
Sovietų Sąjungos ir Fran
ci jos.

| Francijos ministerio pir
mininko Lavalio valdžia yra 
nelabai palanki tokiai su
tarčiai su Sovietais. O kai | Ickes kaltina plieno ir ce-' 
susirinks Francijos seimas, mento kompanijas, kad jos! 
jam greit teks spręst klau- susitarusios lupa iš valdžios i 
mą, ar patvirtint ar atmest perdaug augštas kainas už Į 
šią sutartį. Nužiūrima, kad medžiagas PWA pašalpi- 
Laval, besibičiuliuodamas su niam statybos darbams.

guonies (oxygeno) kvėpavi- 
T mo maską.

Kokinaki pirmiau buvo
I ROMA. — Mussolini pa
leidžia trims

laimėti tik pagrindais darbo jūrininkas ir laivakrovis. 
augšto našumo (produktingu- •Sakoma, kad italų lakūnas

žas” iš Lietuvos pusės, nes 
vokiečių partija, girdi, tu
rėjo kitus kandidatus į val
dybos organizuotojus.

Dabar gi, lapkričio 21 d.,

I

Kompanijos Skuta Valdžią į mažesnės žibalo kompani- tokią valdybą> kuri sutiktl} i rašOj kad «vokiečių pJarHj0S
■

.-tf’*' s f?
r
W i
■ 4

v. [ Jos z^da negabent Musso i- su Klaipėdos statutu ir su! 
Vi-i mui žibalo. seimelio atstovų daugumos

! politiniu nusistatymu.
i Baldszų Lietuvos valdžia 

n r •• D 1 i* • Jau antrą sykį pakvietė to- rOllClją ralestinoj kiai pareigai. Pirmą kartą 
-----------  jam tas darbas nepavyko ir 

JERUZALĖ.—Per laido- Baldszus buvo nuo jo pasi- 
tuves trijų nušautų įtaria- traukęs, 
mų gengsterių-arabų, jų ______ _______ ________ c
tautiečiai akmenimis užpuo- buvo paskyręs du lietuvių girdi, rėpė tik tuo tikslu.

W A S KINGTON I 
daus reikalų ministeris j-------------------

j Arabę Riaušės prieš

tf

Paleidžia 100,000 Italę Carę Rūsiai po Maskva 
Karię Žemei Dirbt 400 Mėty Senumo

MASKVA. — .Darbinin-

lė anglus policininkus, išbel- partijos atstovus suorgani- 
dė policijos stoties langus ir, ZUot direktoriją. Jiem nesi- 
sudaužė tris policijos auto-j sekė. Tuo tarpu Anglija 
mobilius Haifoj. ! persergėjo Lietuva, kad lai-

raginamas,” Baldszus apsi
mąstė ir sutiko organizuot 
Klaipėdos kraštui valdybą.

Tie hitlerininkų prvrta- 
ravimai, sakoma, paei 
to, jog vokiečių parti i ' re
mianti naziai nelabai 
tiki Baldszui, kaipo liet’ viš- 

ikos kilmės klaipėdiečiu1’ Jo 
Pirm' Baldszaus Smetona kandidatūrą į seimeli jie, 1 1 i*. • *. ‘ • J M . • i » .•« • v

kad patraukt ir Klaipėdos 
lietuvius balsuot už vokie
tininkų kandidatus rinki
muose.

Dabar naziam paaiškeJŽį 
kad ne visi išrinkti sein'4in 
vokiečių partijos žmonės 
yra hitlerininkai; tačiau s jie 
tikisi, kad naują Klaipėdos 
direktoriia kontroliuės “tik
rieji” vokiečiai.

| persergėjo Lietuvą, kad lai
kytųsi Klaipėdos statuto irmo') - augštesnio, negu kapito- R. Donati 1934 m. iškilęs vnagtaTs8 toUaU bekasdami tunel* ' - -

tiečių, kad sugrįžę namo jie į- _ ~ .. i- 'o. j . v •• •
.dirbtų laukuose ir daržuo-!ko senoves RusiJ0s carų dl‘ Studentus Vengrijoj 
|se. Pradėjus, mat, Tautų deli požeminį kambarį, .. mintj
Lygos ekonominėms baus- įrengtų 400 metų atgal Kada Baldszus buvo pir-............. 1 ® “is <y><i Ai- 

[pėdų žemėje po siena buvu- studentai užpuolė žydus

listiniame surėdyme, taip kad 47,352 pėdas augštyn. Ko
kinaki stengsis sumušt ir tą 
lekordą. |ge> praūejus,

Fašistę Kariai Bailūs • mėms veikti prieš
HARAR, Ethiopia.—Tur-' 

kas generolas Wehib Paša,1

visi visuomenės nariai turėtų 
gausybę vartojimo daiktų ir 
gausingą kultūrinį gyvenimą.

“Kad socializmas pasiektų to 
tikslo ir padarytų mūsų visuo
menę turtingesne, tai mūsų ša
lis privalo turėti augštesnį dar
bo išnašumą, negu pažangiau
siuose kapitalistiniuose kraš-1 
tuose. Stachanoviečių judėjimas; 
tai ir yra tam judėjimas. Jis 
atidaro naujas galimybes prak
tiškai sustiprint socializmą mū
sų šalyj, paverčiant ją turtin
giausia šalim.*

tiečių, kad sugrįžę namo jie
požeminiam gelžkeliui, ūžti-! Šėlsta Riaušės prieš Žydus sudarytų tokią Klaipėdai
. _ .. In. i . • valdvhfj Vi iri iaroiVafn cni_

c ii ucii/Avr | 
mat, Tautų delį požeminį kambarį,

■ dar labiau pritrūksta mais- žmonių. Jo rūsys yra 65 
I to. Tokiomis “vakacijomis” j _ ~ \ _
fašistų valdžia, be to, tikisi į sios Kitai tvirtovės. Tame

komandierius ethiopų pietį- sutaupyti $25,000,000 lėšų I kambaryje rado kanuolių
nio fronto, praneša, kad ita
lai tapo su dideliais jiems 
nuostoliais 
sa Baneh. 
Mussolinio 
bailūs., o

iŠ

si- ‘
4 
I

■ į

JĮ d

valdybą, kuri išreikštų sei
melio daugumos politinę

4k

’ muzikos k o n s e r vato rijo j, 
universitete ir vidurinėse 
mokyklose; daugelį žydų 
studentų sužeidė; gatvėse 
daužė langus žydų krautu
vių. Iš sostinės Budapešto 
pogromai prieš žydus pa
sklido Szegede ir kituose 
miestuose. Vengrijos mini- 
steris pirmininkas Goem- 

;boes pataikauja pogromšči- 
! kams.

Kai kur fašistiniai padau-

Anglija Karo Laivais Pasitraukia Graikijos 
Grasina Aigiptiečiams Fašistinis Diktatorius

i
" , '1 apvalių šovinių. Matyt, se-

Taip paleidinėjami trims novės carai naudodavo jį
per metus.

atmušti nuo Sa-
Jis sako,
kareiviai

ethiopai narsūs n‘“‘k“a”reMų;

mėnesiams kareiviai tik Ita- kaip slaptą amunicijos san- 
lijbj, bet ne Afrikoj. Musso- dėlį ir į 

yra lini savo armijoj turi milio-; ro laiku 
•rus , . . J J

Iš Socializmo į Komunizmą JLj Etmonų
ir New Yorko “Times” ko- ]įa]aį SuHlUSC EthlOpUS 
mcnnndnnrac Horn d I )on- * r

Ethiopų narsą patvirtina
“Stachanoviečių judėjimas 

priruošia kelią perėjimui iš so
cializmo į komunizmą. Socia
listinėje visuomenėje kiekvienas 
dirba pagal savo išgalę ir gau
na atlyginimo ne pagal savo 
reikalus, bet sulig to, ką jis pa
gamino visuomenei. Tatai reiš
kia, jog kultūrinis ir techniki
nis lygmuo darbininkų klasės 
dar nėra augštas — kad dar te-: 
bėra skirtumas tarp protinio ir M6to Katalikus Iš Vietų Už | 
fizinio darbo. 

B

“Komunistinės
principas yra, kad kiekvienas 
dirba sulig savo išgalės ir gau-

* na pagal savo kultūrinius rei
kalavimus, o ne sulig to, kiek 
jis ko pagamino. Tatai reiš
kia jau užtenkamai augštą kul
tūrinį ir technikinį lygmalą, kad 
panaikint prieštaravimus tarp 
protinio ir fizinio darbo... So
vietų sutvarkymas turi visas 
galimybes pasiekti sau pakan
kamą technišką išlavinimą. O 
tai yra vienatinis būdas panai
kint prieštaravimus tarp pro
tinio ir fizinio darbo ir užtik- 
rint reikiamą augštį 
našumo.”

čia drg. Stalinas 
jog kai kur vietiniai

X (Tąsa 5 pusi.)

respondentas Harold Den- 
nyj bet jis mano, kad vie
niems ethiopams nepavyk
sią apsigint, nes trūksta 
jiems naujoviškų karo pa- dar tebėra 30,000 ethiopų 
buklų. Daugybė sužeistų Tembien kalnuose užėję ita- 
ethiopų kareivių nuolat esą lams iš už nugaros, kas su- 
privežama į miestus. daro didžiausią fašistams kyt savo priešus. 

----------- i pavojų.
I Italų komanda praneša,

i | Neleidimą Jų Vaikų Į Nazių | kad keturi jų batalionai už- i 
visuomenės . Organizacijas i klupę ir sumušę ethiopus1 

'Tnwininn vn Izn mni A hnvn

Tembien Tarpkalnej
ASMARA, Eritrea. —Vis

pasislėpimo vietą ka-
u. J

Profesorius Artemi Ar- 
cechovski sprendžia, kad tas 
rūsys -kambarys įtaisytas 
1535 metais.

Keli mėnesiai atgal dar
bininkai, bekasdami tunelį žos areštuojami, bet juos 
požeminiam gelžkeliui, už- baudžia tik po porą dolerių, 
tiko caro Jono Baisiojo tei- ,----- \-------------
smabutį rūsyje. Ten Jonas Lenkai Išdaužė Čechoslovaki- 
užieisdavo meškas sudraS- .j0S Atstovybės Langus

CAIRO, Aigiptas. — De
monstruodami prieš Angli
ją, ąigiptiečiai studentai 
išdaužė langus 
riam ir busams. Policinin
kai pašovė dar 11 studentų, 
o studentai sužeidė 14 poli
cininkų.

Anglijos laivynas daro 
šaudymų pratimus; sykiu - įtį\ n iti i a 
nori pagąsdint aigiptiečius, AllDKlJLlv

gatveka-

ATHENAI, Graikija. — 
Fašistinis Graikijos dikta
torius G. Kondylis žada 
sistatydint iš ministerio pir
mininko vietos, kaip tik su
grįš ant sosto karalius Jur
gis. Karalius, maf, žada at- 

i steigt konstitucinę valdžią.
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Maskvos požeminio gelž- 
kelio kasėjai, be kitko, ra
do viena senovišką antspau- 

d> JL1JL A J | I\JLL4|JL5 JLJL OULllllAOę C UX1JLLJ kJ UO ■■ . • v *vi iESSENE, Vokietijoj, vie-!Tembien tarpkalnej Abaro. I 
nas katalikas buvo išmestas 
iš tarnybos miesto valdžioj 
todėl, kad jis savo vaikų ne
leido į fašistų jaunimo or
ganizaciją, o siuntė juos į 
katalikų jaunuolių organi
zaciją. Žmogus tada krei
pėsi į teismą, ir nazių teis
mas atmetė jo skundą, pa
reikšdamas. kad jokiose val
džios įstaigose ne vieta 
tiems, kurie elgiasi prieš 
nazių “principus.”

Jau daugybė katalikų val- 
priminė dinink^liu išvyta iš vietų už 
valdiniu- ^ad jie neleidžia savo džia ketina per porą metų 

į vaikų į fašistines organiza- dasistatyt iki 2,190 naujo- 
| ci j as. viškų karo lėktuvų.

Italai žengią pirmyn palei 
Takkaze upę.

Vėl telkiasi ethiopai ties 
Buia, iš kur italai gyrėsi 
juos išbombardavę lėktuvų 
bombomis ir kulkasvaidžių 
ugnim.

mens su užrašu: “Jeigu aš 
i norėčiau aprašyt savo mei
lę, tai mano plunksna su
degtų.”

Po dabartiniu Kultūros

darbo iš-

HONOLULU, Hawaii. — 
Išsiveržė Mauna Loa ugnia- 
kalnis, 14,000 pėdų augščio. 
Apylinkių gyventojai nusi
gandę.

London. — Anglijos val-

viškų karo lėktuvų.

bruzdančius prieš Angliją. 
Daugelis aigiptiečių valdi
ninkų išreiškė nepasitenki
nimą del Anglų karo laivy-

PRAKALBOS •A

—---------v “Vilnies” redaktoriaus V.
no manevrų Aigipto pakraš- Andrulio, iš Chicagos, šiom 

‘dienom prakalbos įvyks sek<- 
j mose vietose:
! NEW HAVEN, CONN.
Šeštadienį, 23 lapkr. (Nov.), 

'Lietuvių Svetainėj, 243 Front 
Street. Pradžia 7:30 v. vakare.

WATERBURY, CONN.
Sekmadienį, 24 lapkr. (Nov.) 

103 Green Street. Pradžia 
7 :30 vai. vakare

VARŠAVA. — Lenkai pa
triotai per demonstraciją 
prieš Čechoslovakijos atsto-( 
vybę išbeidė n jos rūmo J Brazilijos Seimas Nubalsavo^ 
langų‘ j Išvaikyt Fašistus

RIO DE JANEIRO.
Brazilijos kongresas (sei-1

tyj.

1®

i Balsai prieš Naują Dalybą
NEW YORK. — Bando- mas) nutarė reikalaut, kad! 

Parku profesorius Arce-! muose žurnalo “Literary valdžia panaikintų visas fa-1 
chovski atrado nepaprastai j Digest” balsavimuose 53 šistų-inteligralistų organi- 

nuošimčiai balsų paduota'zaci  j as, kuriose esą 500,000 
prieš Roose velto “naujosios 
dalybos” politiką ir 47 nuo
šimčiai už ją.

seną rūsį-kambarį, kuris, 
matyt, buvo išbudavotas 
1,800 metų atgal.

Paryžius. — Franci jos fa
šistų vadas del la Rocque 
reikalauja, kad valdžia ge
riau apsaugotų jų demonst
racijas nuo komunistų ir so
cialistų.

iki 700,000 narių. Pasmerkė 
fašistus kaip “užkeiktus 
demokratijos priešus.”

Chicago, Ill. — AtkastaLondon. — Mirė Anglijos ‘ 
admirolas Earl Jellicoe, ko-1400 chinų lavonų, kurie bus 
mandierius Anglų karo lai-' vežami Chinijon išnaujo pa- 
vyno 1914 m. pasaulihiame laidot. Tai senas chinų pa
karę. Jis buvo 76 metų am-j triotiškai tikybinis papro- 
žiaus. i tys.

NEW BRITAIN, CONN.
Pirmadienį, 25 lapkr. (N v.)
Lietuvių Svetainėj, 354 ^ark 
St. Pradžia 7:30 vai. va’ arei

I i

HARTFORD, CONN

irLyric Hall, kampas PaK 
Broad Sts. Pradžia 7:30 ”
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<< ’ tauta būtų 
Visos tautinės 

litinio ir kito-

f; ; i

Jaunalietuvių Reikalavimai Pa
smaugti Krikdemų ir Liaudininkų

Partijas
Pradžioje lapkričio mėnesio Kaune 

įvyko, Lietuvos Tautininkų Sąjungos 
(smetonininkų-fašistų) apskričių pirmi
ninkų suvažiavimas, kuriame buvo iš
dirbta planai, kaip palaidoti liaudininkų 
ir krikščionių demokratų partijų ‘liku
čius-^ anot “Lietuvos Aido.” Suvažiavi
me pareikalauta užgniaužti kalbamas 
partijas.

Bet kas buvo nedasakyta minėtam su
važiavime, tai užtenkamai aiškiai pasa
kyta t. v. jaunalietuvių suvažiavime, ku
rį sudarė “Lietuvių Tautininkų Sąjun
gos Jaunosios Lietuvos rajonų vadovy
bių ik skyrių atstovai.” Pastarajam su
važiavime sakė kalbą “tautos vadas” 
Smėtbna. Šičia Smetona ir jo sėbrai pil
nai šeimininkavo ir pagamino rezoliuci
jas, kurias, žinoma, jaunalietuviai pri
ėmė*. “Organizaciniais ir visuomeniniais 
klausimais” rezoliucijoje yra pareikšta 
sekantis:

/•.(.l) Atėjo laikas, kad Ii 
itin drausminga ir viening 
vfejiomeninio, kultūrinio,
kio pobūdžio organizacijos, turinčios tikslus 
auklėti savo narius tautininkais ir gerais 
piliečiais, turi būti sujungtos vienon Vado- 
vybėn, vadovaujamon Tautos Vado. Svar
biausiąjį ir pagrindinį branduolį turi suda
ryti dabartinės tautinės organizacijos. Nė 
vienai organizacijai, nenorinčiai eit Tautos 
Vado kelais, neturėti] būti leidžiama veikti.

».(2) Pavasarininkų, jaunimiečių ir kitos 
opozicinės organizacijos, šiandien aiškiai 
pasirodžiusios įvairiais kurstymais prieš 
tautinę Vyriausybę, negali būti ilgiau palie
kamos. Arba jos turi eiti su tautiškuoju 
Lietuvos gyvenimu ir judėjimu, arba turi 
pasitraukti.

(3) Politinių krikščionių demokratų, liau
dininkų ir socialdemokratų partijų likučiai 
ir'‘centrai šiandien tariamaisiais ūkininkų 
neramumais ir kitais kurstymo darbais yra 
pačios save pasmerkusios palaidoti. Jų lei
džiama ir palaikoma spauda, be paliovos 

^nuodijanti visuomenės7 gyvenimą, reikalau- 
/ ja-tautinės vyriausybės griežto ir neatidėlio- 

1 tino spreridimo.

Po. šito suvažiavimo Smetona ir užda
rė krikščionių-demokratų, liaudininkų ir 
social-demokratų partijas. Palaidojo jų 
“likučius.” Įdomu pažymėti tai, kad re
zoliucijoj paminėtom partijom primeta
ma kėlimas neramumų Suvalkijos ūki
ninkuose ir kurstymas jų prie streiko. 
Na, o kiek pirmesniam numeryj “L. Ai
das” ūkininkų streiko kaltę primeta 

! muitams!
SriTetona, kai tasai Krilovo vilkas,

ris kaltino ėriuką už tą ir kitą, bet pa
starasis vis rimtai atsakė į vilko užmeti
mus?' Tuomet vilkas pasakė: nors tu del 
to i F1 nekaltas, bet kadangi aš noriu ėsti, 
tai Vistiek tave pjausiu.

J
1 “T&utos vadas” visiems gerai žinomas. 
/Tai’buvusis carbernis, lenkbernis ir kai- 
ze'rBęrnis. Kuomet jis kalba apie tautos 
laimę ir vienybę, tai ne tik darosi juokin

ga, bet pikta.
Atsikratyti tokio “tautos vado” ir jo 

režiffio Lietuvos liaudžiai būtinai reika
linga, jei ji nori pamatyti šviesesnį gy
venimą. O tą padaryti ji tegalės sudary
dama stiprų liaudies frontą, atkreiptą už 
nuvertimą smetoniško režimo, atsteigimą 
demokratinių laisvių Lietuvoj ir apgyni
mą Lietuvos nepriklausomybės.
’ Ajnerikos lietuviai turi padėti savo 
brojjams ir seserims Lietuvoj!

" M' *
" Vitaitis Paded metonai

Įįįjgffifc; fl

Kiuomet Amerikos livu. ;ų darbo žmo- 
mų»*masės stoja už demo?.ratines laisves 
Lietuvoj, prieš Smetonos režimą, prieš 
pavarymą palėpin social-demokratų, liau-

dininkų ir krikščionių demokratų parti- ■ 
jų, tai SLA organas “Tėvynė” išstatoma 
ginti smetoninį režimą.

Neužtenka to, kad iki šiol “Tėvynės” | 
redaktorius p. Vitaitis nematė reikalo i 
patalpinti buvusių Lietuvos prezidentų į 
ir ministerių pirmininkų Smetonai pa- i 
reiškimo savo redaguojamo organo skil- ' 
tyse, bet jis pradėjo atakuoti bendrą ko- 1 
vą prieš fašizmą. “Tėvynėj” už lapkr. ! 
22 d. Vitaitis šitaip rašo: <

Padaliau pradėjo aiškėti, kuriuo tikslu 
Amerikos lietuvių komunistai taip susirūpi- i 
no grąžinimu demokratinių laisvių Lietuvo- I 
je. Brooklyno komunistų organe aiškiai pa- I 
sisakoma, kad komunistams bendras fron- : 
tas su kitomis Amerikos lietuvių idėjinėmis j 
sriovėmis reikalingas tam, kad prisidengus 
Klaipėdos ir Lietuvos nepriklausomybės gy
nimo obalsiu, visų Amerikos lietuvių vardu 
išnešti pasmerkimą dabartiniam Lietuvos 
režimui ir vėliaus tą pasmerkimą platinti 
Lietuvoje “požeminiu” būdu.
Girdi, tokiomis priemonėmis “demok

ratinių laisvių grąžinimą Lietuvoje ne
gali pritarti nei vienas nuoširdus lietu
vis.. .” Dar toliau: “požeminis Lietuvos 
gyventojų kurstymas” reikštų rengimą ' 
dirvos Hitleriui... Vadinasi, Vitaitis 
beveik atvirai pasako prieš-fašistiniai 
nusistačiusiems žmonėms: nedarykite 
prieš Smetoną nieko, bet tylėkite, suglau
dę ausis, nes “požeminiai būdai” veikti 
neleistini.

Išvada iš to aiški: visos opozicinės 
partijos Lietuvoj ^oficialiai panaikintos, 
pavarytos palėpin. Pasiliko tiktai viena 
tautininkų partija. Viešas veikimas 
krikščionims demokratams, liaudinin
kams, social-demokratam.s, komunistams 
šiandien neįmanomas. Tuo būdu, sulyg 
Vitaičiu, šitie visi žmonės turi tylėti, o 
jei ką nors “požeminiu būdu” pasakys— 
jie bus Hitleriui padėjėjai.

Del tokio skandališkai pro-fašistiško 
pareiškimo mes nekaltiname Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje, nekaltiname jo
jo Pildomosios Tarybos. Kalta čionai 
redakcija—“Tėvynės” redaktorius Vitai
tis, kuris, prisigėręs pas Smetoną “arba
tėlės,” šiandien bando paversti “Tėvynę” 
Smetonos organu. Mes esame tikri, kad

- SLA nariai pasipiktins tokia savo redak
toriaus taktika, tokiais žygiais ir jie i 
atatinkamai tai įvertins.

Podraug mes raginame SLA naudus pa
sakyti savo žodį prieš tokius Vitaičio 
darbelius ir pareikalauti, kad jis išspaus
dintų “Tėvynėje” buvusių Lietuvos pre
zidentų ir ministerių pirmininkų Smeto
nai pareiškimą.

Mes esame įsitikinę, kad esamose sąly
gose Liet, liaudis gali naudot visokius bū
dus nuvertimui Smetonos fašistinio reži
mo ir atsteigimui demokratinių laisvių 
Lietuvoj. Tik tuomet bus galima apginti 
Lietuvos nepriklausomybbę. Prie to mes i 
kviečiame visus demokratiniai nusista
čiusius Amerikos lietuvius!

PRESO IŠMOKĖJIMAS
Išmokėjimas automatiš

kos mašinos — “Press”, .ku
ri spausdina visokius spau
dos darbus, kažin kodėl pra
dedamas primiršti. Šiuom 
kartu tik šie draugai pasi
rūpino minimos skolos rei
kalu: J. Steponaitis, brook- 
lynietis, užsimokėjo už 
“Laisvę” metams $7.50, pre
so išmokėjimui aukahja $1, 
Liet. Polit. Kaliniam $3, 
Tarptautiniam Darb. Apsi
gynimui $2 ir “Daily Wor- 
keriui” $1.50. Puikus atsi
minimas savo klasės reika-

Drg. S. Puidokas, iš Rum- 
.. ford, Me., rašo: “... pri- 
siunčiu čekį $18.50, kurį ma
lonėsite išdalinti sekančiai: 
už plakatus $4.50, d. J. Ma
žeikos lėšom $8, preso išmo- 
kėjimuį $5 ir Liet, politka
liniam $1.”

Ir čia gražus padalinimas. 
Paliaubų dienoje atsilankė 
į “L.” raštinę drg. K. Tiš
kus, brooklynietis, besišne
kučiuojant išsiėmė doleriu- 
ką, padėjo ir tarė: “Tai 
nors kartą ir aš prisidėsiu 
prie išmokėjimo preso... 
Ilgai mane vargino liga ir 
bedarbė”.

Draugas Tiškus sirginėjo 
ilgoką laiką. O Great Necke 
gyvendamas vargo del be
darbės. Dabar, pasveikęs ir 
pradėjęs dirbti, remia savo 
dienraštį. Anksčiau d. Tiš
kus gana stambiai aukomis 
yra rėmęs “Laisvę” ir jai 
išeinant dienraščiu yra sko
linęs pinigų įsigijimui ma
šinerijos.

Taipgi drg. Stanley Sha- 
blauskas, brooklynietis', pa
aukojo $1 preso išmokėji
mui, Draugė P. Ruseckienė 
iš Scranton, Pa., užsimokė
jo užsilikusią “Laisvės” pre
numeratą $5.50, už sekan
čius metus užsimokėjo $5.50 
ir $1.00 paaukojo preso iš
mokėjimui. Taipgi drg. A. 
P. Remeika, iš Newark, N. 
J. irgi $1.00 paklojo į preso 
fondą.

Sekami draugai užsimo
kėjo už “Laisvę” visiems 
metams ir aukojo į preso 
fondą po 50c.: G. Sharknus, 
iš McKees Rocks, Pa.; K. 
Bendler, iš Oakville, Conn.; 
J. Grumberg, iš Pittsburgh, jr užvardinta po karalium Fi- 
Pa.; M. Martinaitis, iš Mi- lypu iš Ispanijos, 
nersville, Pa.; Geo. StasseH 
(Stasevičius), iš Pittsburgh,’ 
Pa.; J. Stankus, iš Union 
City, Conn.; M. Buika, iš 
Dickson City, Pa.; B. But
kus, iš Scranton, Pa.; K. 
Noraitis, iš Hillside, N. J.; 
Tony Rinkus, iš Ithaca, N. 
Y.; Andrius Naruševičius, 
iš Worcester, Mass.; A. Be- 
leskevičius, i iš Cambridge, 
Mass, ir Vaclovas Padgals- 
kas, iš Meksiko, Me.

Visi draugai, kurių pre
numeratos yra išsibaigusios 
privalėtų / pasirodyti taip, 
kaip augščiau suminėti 
draugai kad pasirodė.

Šiuom kartu aukų gavo
me $16.50, iš anksčiau turė
jome $1,392.13. Viso aukų 
preso išmokėjimui esame 
gavę $1,408.63. Skolos dar 
turime $591.29.

P. Buknys.

“ California”—kuri ispanams
buvo labai karšta, ištikro reiš
kia “karštas pečius”.
“Colorado” — gavo vardą nuoiBaadžia Kalbėjo

Paterson, N. J

jos upės, kuri tyrinėtojams at
rodė labai raudona, nes jos 
vandenis turi daug raudono 
dumblo ir jie tą upę užvardino 
“Colorado”.

Sutrauka ispaniškų žodžių 
“Verbų Nedėlia” (Pascua Flo-!
rida) kvietkų šventė tapo var
das Floridos, todėl, kad Ponce

^'Kennedy nekreips™ 
tai atydos, užteko jam, kad

— ispanų kalboje areštavusieji policistai pasakė 
radom akmenis kišeniuose” ir

Norman Thomas; Suglauskime 
Savo Eiles.

Lapk. 21 d. tapo nuteisti ke
turi streikieriai užsimokėt po 
$25 pabaudos ir teismo lėšas 
neva už tai, kad policija “ra
dus kišeniuose akmenų laike 

i arešto.” Nors teisiamieji ne- 
į prisipažino prie kaltės, bet

ko-

ku-

Kur Randasi Rašytojas 
Ludwig Renn?

RUNA žinių agentūra klausia, kur 
dabar randasi garsusis vokiečių proleta
rinis rašytojas Ludwig Renn (kurio tik
ras vardas Arnold Vieth von Gelsenau) ? 
Tas laikotarpis, kuriam jis buvo nu- 
smerktas kalėti, pasibaigė ir Renn, sa
koma, buvo išleistas iš kalėjimo, bet po 
to—jis ir vėl dingo. Spėjama, kad na- 
ziai jį bus suėmę ir uždarę į koncentraci
jos stovyklą, bet kur jis randasi, niekas 
nežino.

Ludwig Renn paeina iš žymios, aristo
kratų šeimos. • Į revoliucinį darbininkų 
judėjimą Renn perėjo keliais metais 
prieš nazių perversmą. Jis yra gabus 
rašytojas, autorius veikalų “Krieg” ir 
“Nachkrieg.”

Fašistai rašytoją smarkiai kankino ka
lėjime. Matomai, jie pasirengę jo gyvo 
neišleisti iš savo nagų.

Kova už Thaelmanno laisvę bus kova 
už laisvę Renno ir visų kitų anti-fašisti- 
nių kalinių, esančių nazių kalėjimuose. 
Todėl toji kova turi būti sustiprinta.

Vyskupas Matulionis Tuoj 
Apleistus USA

“Draugas” praneša, būk vyskupas Ma
tulionis, “šventumu dvelkiąs asmuo,” 
tuoj apleisiąs Jungtines Valstijas. Chi
cago j “seserys kazimierietės” jam suren
gusios atsisveikinimo puotą, į kurią, bet
gi, “nedaug |esusirinko žmonių.”

Kaip Valstijos Gavo Savo Vardus
Daugiau kaip pusė šitos ša- joniškos šeimynos, kuri toje 

lies valstijų ir teritorijų gavo vietoje gyveno, ir pats vardas 
•vi* Lt A V _____ 1 _ X_____reiškia “Aš valau žemę”.

“Alaska”—gavo vardą nuo 
eskimosų, ir išverstas reiškia 
“didžioji šalis”.
“Šalis Kelių šaltinių” yra tin
kamas varias “Arizonai”.
“Arkansas’^—buvo vardas fe
nais apsigyvenusiųjų indijonų. 
“Connecticut” yra “šalis ilgos 
upės”.
“Idaho”—reiškia “Šviesa ant 
kalnų’’.
“Illinois” — išverstas reiškia; 
“upė vyrų”. Tai gal vienintt- 
lis indijonų vardas, kuris yra 
neaiškus.
“Kentucky” — mėlynos žolės 
valstija, pirmųjų gyventojų 
užvardiąta, nes jiems reiškia

savo vardus nuo indijonų. Ki
ti valstijų vardai paėjo nuo 
svetimų šalių. Net septynios 
iš lotynų šalių, ir septyniolika 
anglų užvardintos ir tik tris 
francūzai užvardino, tai Ver- 
monut, Louisiana ir Maine. 
Tik viena valstija neša ameri
konišką vardą—tai Washing
ton.

Ilgai prieš atvyksiant į šitą 
šalį garsaus laivo “Mayflo
wer”, kuris atvežė pulką pio
nierių prie garsaus Plymouth 
Rock, jau indijonai. užvardino 
jų teritorijas jų ypatingais žo
džiais, ir šiandien tie vardai 
yra istoriški. Daugumas iš tų 
vardų reiškia, ką tie indijonai j “rytojaus šalis.” 
matė, kiti vardai paėjo nuo jų “Massachusetts” 
šeimyniškų (gentinių) vardų.

Čia aprašysime, ką valstijų “Michigan”—yra 
vardai reiškia. Pradėkime su ras/’ 
“Alabama”—tai vardas indi-,

“Minnesota”—yra tamsūs van- 
— deniai”.

1 Platte Upė Nebraskoje davė
tai valstijai jos vardą, kuris

, į. reiškia “plati upė”.
' IWMjWp *v1 “Dakota”'—reiškia “suvienyti 
MiiBy draugai”.

“Ohio” yra Iroquis žodis reiš- 
kiantis “milžiniškas”.

IgPĮfr ' “Oklahoma”—kur vis gyvena
Matote■ daug indijonų, yra “šalis rau-

donųjų žmonių.”
“Tennessee” — yra “įlenktas, 
šaukštas.”
“Texas”—yra “šalis alijantų”. 
“Wyoming”—išverstas reiškia 
“šalis"kalnų ir klonių”.

Jasper M c Levy, Bridge- 
porto (Conn.) socialistas 
majoras, išrinktas antram 

terminui.

vietayra 
dideliuose kalnuose”.

didelis eže-

■

valstiją “Verbų Nedėlioję.”
“Montana” 
reiškia “sniegu apdengta”. ( - ------- -
“Oregon” — tiems ispanams j užbaigtas kriukis. Tai šitoks 
r eiškė “šalis vyrų su didelėms j valdančiosios klases teisingu- 
ausims.” Tai buvo ispanų var-jmas. Juos nuteisė ne todėl, 
das indijonams. I kad pas juos būtą radę ak-

• „ i menų, akmenys tik policijos
Ph,l>pp.„,3 - buvo sutrauk- .ovokaci a. Juos nubaudė vy.

ka ispanisko Islas Fil.pinas, i riausja tode, kad ye ketMrf 
i jauni kovotojai-—B. ApaI, L. 
‘ Golberg, J. Najme ir Johny, 

“Porto Rico” —išverstas reiš- veikė tarpe skraidančių būrių 
kia “turtingas uostas.”

Yra daug valstijų, kurioms 
francūzai ir anglai davė var
dus, tuos vardus jie paėmė 
nuo asmenų ir vietų Francūzi- 
joj ir Anglijoje.

Ištyrinėto j as Champlain da
vė “Vermont” jos vardą ir 
vardas reiškia “žali kalnai.” 
“Maine”—vardas paeina nuo 
senoviškos provincijos Francū- 
zijoje, kurios savininku tuom 
laiku.buvo karalienė Henrietta 
Maria, žmona Karol i aus 
mo iš Anglijos.
“Louisiana”— užvardinta 
bei karaliaus Louis XIV.

Iš Anglijos paeina sekančių 
valstijų vardai •— District of 
Columbia— atminčiai Christo
pher Columbus.
“Delaware”—po Lord De la 
War, kuris atvyko į Delaware 
Bay, 1601 m.
“Georgia” —vardą gauna nuo 
karaliaus George.
“Indiana” — taip užvardinta, 
nes buvo šalis indijonų.

Karalienė Henrietta Maria 
vardą davė “Maryland”. » 
“New Hampshire”— sulyg an- 

Iglišku apskričiu Hampshire.

I ir daugelį dirbtuvių sustabdė 
dirbus.

Taipgi tą pačią dieną šilko 
pramonės streikieriam, masi
niam susirinkime, kalbėjo So-y 
cialistų Partijos kairiojo spar
no vadas Norman Thomas. Jis 
davė daug gerų patarimų 
streikieriams, kaip streiką lai
mėt. Jis nurodė, kad neužten
ka būt organizuotiem tik eko
nominiai, bet reikia būt orga
nizuotiem ir politiniai, kad ko
vą laimėt ir laimėjimus palai
kyt. Jis nurodė, kad Ameriko
je -fašizmas kelia galvą ir 
prieš jį, kaipo didžiausią žmo
nijos nelaimę, reikia kovot ko
lei dar nepervėlu. N. T. sako, 
“neklausykite tų, kurie sako, 
kad Amerikoje fašizmas yra 
negalimas, kaipo civilizuotoje 
šalyje.” Jis faktais įrodė ypa
tingai Šautuose fašizmo die
gus, kur policija ir milicija 
laike streikų ne tik ant gatvių 
trempia arklių kanopom, dau
žo buožėm galvas ir šaudo 
streikieriusr, bet įsiveržia į stu- 
bas ir’ terorizuoja kaip mote
ris, taip ir kūdikius. Taipgi 
teisia darbininkų • vadus ant 

“New Jersey”—sulyg kitu an-Dericiūgo lainės tik už tai, kad 
klišku apskričiu. pie išdrįsta organizuot darbi-

Karalius Karolius Antrasis) cinkus, kaip dirbančiuosius, 
iš Anglijos davė žemės Ameri-į *r bedarbius. Nors, sako, 
koje.^o broliui Duke of York, ' 
ir ta žemė užvardinta New 
York.
“Pennsylvania” —kuri reiškia 
“Penno miškai” buvo užvar
dinta garbei William Penn. 
“Rhode Island” — pirmiaus 
buvo vardas tik mažos salos, 
kur šiandien miestas Newport 
stovi, ir vardas paėjo nuo 
Island of Rhodes, Anglijoje. 
Valstija buvo žinoma kaipo 
Providence Plantations, bet 
galų gale valstija pavadinta 
Rhode Island.
“Virginia” — buvo užvardinta 
garbei Elizabethos, duktės 
Henriko Aštuntojo, kurią po- 
puliariškai vadindavo “Virgin 
Queen.”

Ir taip “Washington” yra 
vienintelė valstija nešiojanti, 
amerikonišką vardą garbei 
didvyrio, Jurgio Washington©.

FLIS.

pir-

gar-

ir Nertuose tokių atsitikimų 
netrūksta. N. T. sakė, kad dar
bininkai, būdami organizuoti 
abiem frontais—ekonominiai ir 
politiniai, suvienytom spėkom 
nusuks sprandą bekylančiam 
fašizmui.

Streikieriai N. T. kalbą pa
lydėjo griausmingais aplodis
mentais.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
kelios dirbtuvės ir vėl pasira
šė puo unijos kontraktu. Tad, 
draugai darbininkai, suglaus- 
kime glaudžiau savo spėkas, 
tai priversime ir kitus bosus 
priimt unijos sąlygas, kurios 
yra palyginamai mažos.

J. Bimba.

ŠYPSENOS

T. Mooney Reikalauja 
Pab’uosuot Uiaebnannę

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Garsiausias Amerikos po
litinis kalinys Tom Mooney 
mušė Hitleriui telegramą, 
reikalaudamas “išvien su 
šimtu tūkstančių kitų,” kad 

Ispanijos tyrinėtojai ir ku- Baliai paliuosuotų Ernstą 
nigai, kurie buvo pirmieji at- Thaelmanną, žymiausią Vo- 
vykę į pietines valstijas ir ant kietijos komunistų vadą, 
Pacifiko kranto, davė ispaniš- kurį hitlerininkai rengiasi 
kų ir lotyniškų vardų teritori- nusmerkt galvos nukirti- 
joms, kurias jie rado. Imui.

Matomai, Matulionis vyks atgal į Lie
tuvą. Jo misija Amerikoje buvo labai 
nevaisinga; visur nedaug žmonių teatsi- 
lankė į mitingus, kuriuose jis darė pra
nešimus apie Sovietų Sąjungą. Į mitin-

gus atėję, žmonės mažai, paisė, ką jis sa
kys prieš Sovietų valdžią, kadangi dau
geliui klausovų buvo žinoma, kad vysku
pas Matulionis Sovietuos tupėjo kalėjime 
už šnipinėjimą Lenkijos ponų naudai.

PrisiruoŠė į Karą
Savininkas garsinos!, jog 

užmokėsiąs $100 tam, kuris 
išnaikins žiurkes jo krau- 
tuvėj. .

Vieną dieną atėjo pas jį 
nuskuręs žmogutis,, su rau
dona nosim, apsiėmė tą dar
ną puikiai atlikti. Tik duok 
jam, sako, svarą sūrio.

Gavo sūrio.
“Reikia man ir kvortos 

degtinės,” tarė jis.
Gavo degtinės.
"‘Parodyk dabar, kur tavo 

skiepas?”
Parodė.
Po valandos tas žmogutis, 

paraudęs it vėžys, iššokęs iš 
skiepo, suriko:
“Ur-ra! Esu prisiruošęs; 

siųsk čia man tavo visas 
žiurkes!”

Surinko J. šilingas.

»• i*
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Apskritimo Kvadratūra jam
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Motina” Scenoj

per-
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REGINYS IV

Tai juokdarys 
Greitūtėliai bu

valdyba 
broliškas 
dalyvauk

Taipgi 
draugus

šuns iškąsta.
feodalinis dviratis, kad

A.: Ryškus faktas. Tikriausia šimto nuo
šimčių feodalinė šeimyninė scena. Ir, svarbiau
sia, kame dalykas? Visi daviniai yra: Būdu pa

Conn. Valstijos Menininkų 
Atydai

valstybinė leidykla
Minskas, 1934 m., 124 pusi.
Literatūros Chrestomatija skiriama 
bet ji labai tinka pasiskaityti ir ne 

lankytojui. Telpantieji knygoje

“Motina” vaizduoja Rusijos proletariato 
kovas prieš carizmą tarpe 1907 in-1917. Į 
poros valandų laikotarpio vaidinimą yra su
traukta pasaulyje negirdėtai svarbus ir di
delis revoliucinėmis kovomis numargintas de
šimtmetis. Aktoriai vaidina taip įtikinan-

ir ir dabar “Moti- 
Sąjunga (Theatre

naujoviškai: vai

Išgirdęs žodį “motina”, aš visuomet pir
miausiai pamąstau apie Maksimo Gorkio 
“Motiną” ir podraug—apie Rusijos proleta
riato kovas, jų pasišventimą, drąsą ir narsą, 
vaizduojamą “Motinoje”.
-^Gorkio “Motina” išversta į veik visas ci
vilizuotas kalbas. Lietuvių kalboje šis veika
las taipgi išverstas (Išleido “Vilnis”). “Mo
tina”, be to, buvo ir^dMugelyje vietų tebėra 
vaidinama judžiuose.

Kai tiktai pamačiau skelbimus, kad “Mo
tina” bus vaidinama scenoje, neapsirikda
mas pamąsčiau, jog tai bus perstatomas vei
kalas ta pačia tema.

“Motina

našumas? Yra. Darbo kontaktas? Yra. Bendras 
politinis nusistatymas? Yra. Vienok baisiau
sias nesusipratimas, o, tarp kitko, pasiutusiai 
norisi valgyt. (Uuosto orą.) Ogo. Vasko.s pu
sėj gerai kvepia. Hm... (Uosto. Nori, bet ne
drįsta.) Kotletai. Galimas dalykas, kad kotle
tai, bet aš gi net sakyčiau, kad greičiausia 
kiaušiniene su svogūnais... (Atsargiai beldžia 
į priedangą, vos girdėt, labai silpnu balsu, be
veik šnabždomis.) Galima? Nieko.. . (Uosto.) 
Tiesiog feodalinis kvapas. O gal neetiška? 
(Ant pirštą galą, įeina į Vaskos pusę ir ne- 
patėmyja Liudmilos, kuri guli tolimajam kam
pe, užkniubus ant dėžės.) Oi, kiek pirmos rū
šies gyvenimo!.. Ar etiška? A? Ar ne? Ro
dos, kotletai... Ar gal būt, taip? Ar tik pa
liest rankomis?... (Jieško ant lęntynos, indai- 
triukšmingai krinta, Abromas apibertas mil
tais.) Uch! (Litidmila žiūri į jį lyg sustingus, 
nustebus).

Na ir kas iš to? ,
O kas dabar man pasakys, etiška ar ne 

nepartinės drau

na . . . nesisukinėkit, o tai

Visi chorai, kurie dar n »> 
pasimokėjote Meno Sąjun
gai metinių duoklių—pra
šome tai padaryti greit 
Taipgi raginame visas dar
bininkų organizacijų kuo
pas ir draugijas įstoti j Me
no Sąjungą. R

L.: Bučiuokit. . .
A.: (buočiuoja) : Ar taip?
L.: Dabar šitą. (Abromas bučiuoja.) Dabar 

dar kartą šitą. Dabar šitą.
A.: Dabar vėl šitą, taip? (Bučiuoja.)
L.: Koks gudrus! Gana, gana! (Juokias, ati

ma rankas.) Užteks.
A.: Visai etiška.
L.: Aš manau. Ach jūs, mano meilutėlis! 

Ach jūs, mano vargdienėlis, ir nėr kam jus 
pasigailėt. Koksai gi jūs liesutis —liesutis. 
Jums reik pienuką gert. Norit pienuko?

A.: Ogo. Ir duonos.
L.: Gerkit, Abromuk, gerkit. (Pripila 

pieno.) Norit, aš jums padėsiu kotletą?
A.: Noriu kotleto.
L.: Va tai gerutis. Valgykit. Taisykitės.
A.: Visuomet pasiryžęs.

' L.: Į sveikatėlę. Pas mane pasidarysit sto 
rutis—storutis.

Taip pat, visi chorai 
rimtai nutart, kada būtų 
riausias laikas turėt mūsų 
skričio parengimą. Turi 
nuskirta diena, kada nebus jo
kio lokalinio parengimo. Cho
rai nutarkite, ar būtų gerina.* 
turėt parengimą šeštadienį, ar’ 
sekmadienį.

ALPMS distrikto 
kviečia visas mūsų 
organizacijas irgi 
mūsų konferencijoj 

(kviečiame pavienius 
Į dalyvaut.

Jei konferencija bus turtin- • 
jga, ji suteiks mums vis ’ eilę’’ 
(gerų ir planingų nubrimų.-1 
j Chorai gerai apsvarstykite są*, 
vo susirinkime dalykus ir ab-į 
veškite geras sugestijas. Ne* •' 

Į užmirškite, kad konferen cija 
į turi prasidėt lygiai 10:30 vaL.

K. Strižauskas,
Sekr..;

•trijų aktų drama, vaidinama 
Civic Repertory Teatre, New Yorke. Su dai
nomis ir muzika. Vaikalą pagamino (pasi
remiant, žinoma, Gorkio nemirštančia apy
saka) vokiečių kalboj Brecht, o muziką pri
taikė kompozitorius Hanns Eisler. J anglų 
kalbą išvertė Paul Peters 
ną” stato scenoje Teatro 
Union, Ine.).

Vaidinimas atliekamas 
dylos dažnai kalba į publiką ir visos scenos 
“paslaptys” publikai atdaros—scenų 
mainymas atliekamas akiregyj žiūrovų, 
Geresniam dalykų nušvietimui, judomų 
veikslų aparatu pristatorni paaiškinimai, 
gi, vaidinime įeina muzika, (du pianistai), dai
nos, iliustracijos, paaiškinimas judomų pa
veikslų aparatu ir “paprastas” lošimas. Ta 
visa kombiniuote sudaro ypatingai gilų efek-

Literatūros Chrestomatija, ketvirtiems mo
kinimo metams, paruošė B. Pranskus, išleido 
Baltarusijos valstybinė leidykla, nacionalis 
sektorius,

Nors ši 
mokyklai, 
mokyklos 
trumpi gyvenimo vaizdeliai ne tik suįdomins 
dailiosios literatūros mėgėją, bet sykiu jie 
bus jam kaipo tikri literatiniai skanskoniai. 
Čia rasi dalykėlių ir iš senųjų lietuvių rašyto
jų : Dionizo Poškos, Vaičaičio, žemaitės, Bi
liūno, ir jaunųjų: Kapsuko, Janonio, Juraitės, 
Sodainio, Regračio, Džugo, Dabulio, Brolio ir 
žalionio. Taip pat senųjų ir jaunųjų rusų ra
šytojų: Krylovo, Puškino, Nekrasovo, Čecho
vo, Tolstojaus, Garsino, Gorkio, Furmanovo, 
Biedno, Panfiorovo ir Avdejenko, vokiečio Vai- 
nerto, latvio Laiceno, vengro Gidašo. Daugelio 
šių autorių ir paveikslai įdėta.

žinant, kad “Laisvės” skaitytojai, dailiosios 
literatūros mėgėjai, toli nepasikakina dailią
ja literatūra telpančia “Laisvėje”, ir žinant, 
kad jie imasi tokio dvasinio peno, kuris yra 
perrūgęs buržuazine ideologija, norisi nuošir
džiai patarti jiems įsigyti ir perskaityti Li
teratūros Chrestomatiją. Ją galima gauti 
“Laisvėje" už 50 centų, apdarytą.

Kai . apie telpančių vaizdelių (prozoj ir 
poezijoj) turinį atskirai, būtų bereikalingas 
darbas. Jau keletas jų tilpo “Laisvės” Meno 
Skyriuje, ir kas skaitė — pasigrožėjo.

St. Jasilionis.

čiai/taip gabiai, taip efektingai, kad žiūrovas 
tuojau tampa užžavėtas, besijaučiąs esąs liū- 
dininkifMaktualių kovų, ir pasiaukojimų, ku
rių dėka išsiliuosavo Rusijos darbo žmonės. 
Gal būt truputėlį veikalas perdaug supapras
tintas; gal geriau būtų buvę, jei autorius 
būtų kai kuriuos “mažmožius” (pasak tū
lų buržuazinių kritikų) apleidęs, o įdė
jęs ką tokio “didesnio”. Neesu ekspertas 
tame, todėl negaliu pasakyti, kaip geriau 
būtų. Užtenka tiek čia priminti, kad “Mo
tina”, kaip ji sutvarkyta dabar—yra supran
tama kiekvienam, .labai “paprasta” ir tuo 
būdu ji labai didelė. Jei dar veikalas bent 
viena scena būtų ilgesnis, tai susidarytų kur 
kas didesnis efektas.

Motinos, Pelagijos Vlasovos, rolę vaidi
na gabioji Elena Henryiutė (Helen Henry). 
Tai pasižymėjusi artistė. Šiai rolei ji tary
tum apsigimusi. Povilo Vlasovo rolę vai
dina John Boruff. Kitas roles, kaip minėjau, 
taipgi vaidina geri artistai. Visas kolektyvis 
vaidintojų personalas—labai gerai sumokin- 
tas ir daro gero įspūdžio vaidinime.

Teatrų lankytojams patartina būtinai pa
matyti “Motiną.”

(Tąsa iš pereito Meno Skyriaus)
T.: Tikrai nėra kontakto.
A.: Tikrai yra kontaktas.
T.: Kuomet yra kontaktas, taip nesielgiama.
A.: O kaip elgiamasi?
T.: Tiktai ne taip.
A. (įsiutusiai) : O kaip gi? Nu?
T.: Abromai! Nepamiršk, kad aš tau ne 

žmona—vergė, o laisva draugė gyvenime ir 
darbe.

A.: Amerika!
T.: Na, tiek to, imkim ir užbaikim šitą dis

kusiją ir skaitykim toliau. Kur mes sustojom? 
(Skaito.) “Ekonominės istorijos gadynės, 
žmonijos ekonominio vystymosi schemos su
kūrimas dar tolimas galutinam išsprendi
mui.. . ” Aš manau... I I

A. (į šalį atsidusdamas) : Uch, jautį suval- 
gyčiau!

Kad būtų pRtėmyta Ameri- 
kos Proletarų Aleno Sąjungos- 
Conn. Distrikto konferencija 
įvyks gruodžio 1, 1935 nk». • 
Darbininkų Centre, 53 Church 
St., New Britaine, 10:30 vstf/’ti 
ryte.

Pirma pastaba: Būtinai rei
kalinga, kad visi delegatai pri
būtų laiku, nes bus daugelis’ 
svarbių dalykų nutarimui.

Nuo senų laikų buvo papro*-- 
tys, kad mes laukiame iki pas- 
kutinės dienos išrinkti dainas,, j 
kurias turi dainuoti chorai- 
bendrai ant mūsų didelių pa- ..... 
rengimų. Kad išvengt to . 
geistino dalyko, chorvedžiai, 
turi atsivežt dainas į kojifereh-/* 
ciją ir konferencija išrinks tin-7 , 
karnas dainas. *'* Y?

etiška VLKJS nariui bučiuot 
ges ranką?

L.: Nepartinės draugės?!
Tiesiog vieni juokai iš jo! 
čiuokit!

A.: Jūs manot etiška?
L.: Bučiuokit!
A.: Ar gal būt neetiška?
L.: Kad jus kur, ištikro! Kaip rankute lo- 

pyt kelines, tai etiška, o kad paskiau pabu
čiuot šitą rankutę, tai neetiška? Na, bučiuokit

Ethiopai Neduosią Ita
lam Jokią Savo Žernią

GENEVA.— Atėjus pr&Y 
nešimams, kad pasinaujino’ 
derybos tarp Mussolinio,' 
Anglijos ir Franci jos delbi- 
karo baigimo, Ethiopijos at-- 
stovas Tautų Lygoj pareiš
kė, kad jo šalis atmes viso;’ 
kį taikymąsi, kur bus prį- 
pažįstama Italijai bet kOr>' 
kios žemės, kurias italai bū&‘' 
užkariavę Ethiopijob

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skverą 
CAMBRIDGE, MASS

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9 vakare

Nedaliomis ir Iventadieniain 
10-12 ryte

rimtai 
sakau, įdursiu. Va taip. Va taip. (Siuva.)

A.: čia kas kabo?
L.: Tai mano bobutė, namų šeimininkė.
A.: Ypatingai simpatiška senukė. O čia?
L.: Tai mano diedukas.
A.: Taipgi pirmos rūšies senis.
L.: Vidviženec ir darbo didvyris.
A.: Nepasakytum. Toks jaunas ir jau darbo 

didvyris. Ir kaip tur būt malonu turėt tokią 
simpatišką bobutę ir tokį gerbiamą dieduką.

L.: Be pajuokų.
-A.: Kokios gal būt pajuokos, kuomet aš pa
siryžęs tiesiog iš visos širdies apkabint jūsų 
įžymius pranokėjus. (Padaro judesį, įsiduria į 
adatą.) Ai!

L. (juokdamos) : Aš gi jums sakiau ramiai 
stovėt—va ir įsidūrėt. Stovėkit ramiai (At
kanda siūlą.) Baigta.

A.: Buvo skylė—ir nėra skylės. Tiesiog ste
bėtina. Mokslo ir technikos stebuklai!

L.: Nu?
A.: Nu?
L.: Nu?
A.: Nu? Kas nu?
L.: Nu, kas dabar reik padaryt?
A.: O aš nežinau.
L.: O kas gi žino. Dabar reik padėkuot, su

pratot ?
A.: Labai dėkingas.
L.: Na kas gi taip dėkuoja, damai? Ne taip.

Fi, koksai jis niekam tikęs kavalierius!
A.: Gal būt reik—mersi ? Tai—mersi.
L.: Taigi ne. (Užsispyrusiai ištiesia ranJcą.)

Nu? / ‘
* A.: Ką?

L.: Reik pabučiuot rankutę, supratot?
A.: Pabučiuot... rankute...
L.: Ko gi jūs bijot? Nu? Greitai!
A. (apkvaišęs bučiuoja ranką) : Oi! (Ūmai 

nubėga savo pusėn ir pradeda, lyg padūkęs, 
riaustis knygose.)

L. (kvatoja) : Oi, negaliu! Oi, mirsiu! Oi, 
koks jis juokingas! Kur gi jūs pabėgot? Ab
romuk! Palaukit. (Bėga paskui jį). O kitą 
rankutę? Reik ir kitą.

A.: Palaukit. (Skubiai dėsto knygas.)
L.: Ko jūs ten j ieškot?
A.: Jieškau partetiką. Palaukit, įvyko bai

siausias krachas. Partetiką kas tai pavogė.

Wilkes Barre ir apielinkės 
(lietuviams darbininkams žino--, 
tina, kad lapkričio 27 dienąy- 
Shenandoah Lyros Choras su
vaidins vieną iš geriausių ope-r. 
rečių “Vestuvės Pušyne.” Kaip 
vietos, taip ir apielinkės draw?, 
gai nepraleiskit nepamatę šip. 
veikalo. Tai yra vienas iš la-_ 
bai svarbių dailės kurinių’./ 

[Vieta visiems yra gerai žino*1 - 
i ma-‘-Coughlin High School’ ’ . *;
Auditorium, N. Washington*- 7*’ 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare."*-^ 
Kviečiame visas ir visus skait- - ;; 
lingai dalyvautį. '"'T,t

Aido Choras. *

A.: Nieko.
T. (tęsia) : “Nesustodami ant praeitų ban

dymų, pereisim prie vieno iš pastarųjų, kuris 
priklauso vokiečių ekonomistui Karoliui Biuch- 
leriui...

A.: Kuznecova.. . Gana... Aš nenoriu dau
giau Karolio Biuchlerio. Aš noriu didelio šmo
to duonos ir nemažesnio šmoto mėsos. Aš no
riu grandiozinės kiaušinienės, iš, bent, šešių- 
septynių kiaušinių. Aš noriu lašinių, noriu 
sviesto, noriu pieno, noriu riebalų, noriu vi
taminų, noriu agurkų... Tik tu vistik mano 
žmona, tad aš tau visai konkrečiai pareiškiu: 
aš noriu ėst...

T.: Abromai, be riksmo. Pas tave feodalinė 
santuokos sąvoka.

A.: Feodalinė sąvoka? Ji mane mokina po- 
litgramotos...

T.: Tššš. Ką pamanys kaimynai?
A.: O kaimynai—tai ne feodalinė sąvoka? 

O .kuomet sudraskytos paskutinės vyro kelinės 
ir nėr kam užlopyt—tai ne feodalinė sąvoka? 
O kuomet nėra ėst—tai ne feodalinė sąvoka?

T.: Ach, taip! (Nutraukia nuo vinies mili
nę ir apsirengia.) Priekaištai?

A.: Kur gi tu, Kuznecova?
T.: Savo pasielgimuos aš neprivalau dayinėt 

tau atskaitos! (Išeina).
A.: Tonka... Tonytę... Nu, skaitykim jau, 

skaitykim.
T.: Atsitrauk. Leisk man nusiramint. (Išei-

A. (pilna burna) : O man vistik nekens, jei 
aš būsiu storutis, storutis. Kaip tik pas mane 
kodėl tai šiandien rimčiausias apetitas.

L.: Tad ir gerai, Abromuk, nesivaržykit. ži
not, Abromuk, šiandien aš jus visą naktį sap
navau. Baisiai juokingai. Lyg tai mudu gelž- 
kelio bėgiais su pačiūžomis slydinėjomės. Ap
link tokia baisi naktis, ir čia paskui mus bė
giais primusas, lyg garvežys su žibintais... 
Tu-tu-tu. . . Vejasi... U-u-u...*

A.: Sunkus įvykis ant transporto.
L.: Ir staiga jūs mane apkabinat. ..
A.: Ką jūs sakot...
L.: Dievaži. O paskui staiga aš jus apkabi

nu. (Instinktyviai apsikabina viens kitą). Ir 
staiga mudu drauge. (Bučiuojasi.)

A.: Ogo!
L.: Ir staiga mes išbundame. . . Tai yra aš 

išbundu.
A.: O aš neišbundu?
L.: Jūs.. . irgi... išbundat.
A.: Geri juokai. O bučiuotis?
L.: Kaip bučiuotis?
A.: Bučiuotis su draugo žmona—tas etiška 

ar neetiška?
L.: Juk viskas tas buvo sapne.
A.: Sapne?
L.: Sapne.
A.: Nu, jei sapne, tąsyk, aš manau, grei

čiau etiška, negu neetiška.
L:, (atsidusdama) : Abromuk, dievaži, man 

taip gėda. Aš nežinau kas tai yra etiška ir kas 
neetiška.

A.: Ji nežino, kas tai yra etiška! Įdomu ži
not, kur gi žiūri jūsų gerbiamasai vyras Vas- 
ka? Jis gi tur žiūrėti, kad jūs lavintumėtės.

L.: O jis tik žiūri, kad aš garbanuočiau 
plaukus.

A.: Koks niekšas!
L.: Ir nėr kam manęs pasigailėti, ir nėr 

kam mane lavint. (Verkia.) Ir nėr kam su ma
nim knygą paskaityt. Ir nėra kam mane į 
zoologijos sodną nuvest.

A.: Oi, vargšytė! Kodėl gi jūs iki šiol ty
lit? Imsiu aš jus gailėti, imsiu aš jus lavinti, 
imsiu aš jums knygas skaityti. (Bėga pasiimt 
knygos.) Prašau tik neverkit. Kuomet mote
riškė verkia, yra tame kas tai tokio žvėriškai 
feodališko. Nu, imsim skaityt. Galima pra
dėt nuo paprasčiausio. (Skaito.) “Elektro- 
magnitinė šviesos teorija. Pergyvenamas da
bartinis laikas atvaizduoja gadynę gilių per
mainų, charakterizuojančių revoliucinį sukrė
timą visose gyvenimo srityse. Būsiančiam mū
sų gadynės istorikui teks išaiškint tuos dės- 
tingus ryšius, kurie sujungia vienybiniame is
toriniame dėsnyj pergyvenamas mumis socia- 
liai-polįtines permainas ir tuos gilius pasi
keitimus, kurie.. . ”

L.: Abromuk. Nuveskit mane į zoologijos 
sodną.

A.: Visuomet pasiryžęs! Smulkių turit?
L.: Kavalierius! Yra, turiu.
A.: Tad kame gi dalykas?
L.: O Vasia? Ką pamanys Vašia?
A.: O Tone? Ką pasakys Tone?
L.: Ach, bet tas taip įdomu. Paduokit kai

linėlius, būkit kavalieriumi. Na, einam.
(Išeina.)

(Tąsa bus kitame Meno Skyriuje)

Tik tas rašytojas gali vadin 
tis revoliuciniu, kuris ištik- 
rųjų kelia darbininkų ma
sių revoliucionizavimosi pro
cesą ir mobilizuoja jas ko

vai su priešu.
—JURGIS DIMITROVAS

Trijų Veiksmų Vodevilis. ’
Parašė: Valentinas Katajevas. t

Iš rusų kalbos vertė: P. Saženis
VEIKIANTIEJI ASMENYS:

1. Vasia (V.)*
2. A bromas (A.) 

draugai.
3. Tone (T.)
4. Liudmila (L.)
5. Flavijus (F.)
6. Emeljanas Juodžeminis (E.)—poetas.
7. Saša—mažas berniukas, visai bežadis, pa

sirodo pirmam akte.
8. Svečiai. *'■ ' ' .

Pamačius “Apskritimo 
Kvadratūrą”

Perskaitęs d. Saženio vertimą Katajevo 
veikalo “Apskritimo Kvadratūra”, pamaniau 
sau: “Puikus pasiskaitymui veikalas, bet ar 
jis .gali padaryti gerą efektą scenoje?” Da
bar, kaip žinia, šis vaikalas vaidinamas Ly
ceum Teatre, New Yorke, anglų kalboje. 
Taigi nuėjau jį ^pamatyti, žiūrint į vaidini
mą, įspūdis pasidarė Šimteriopai didesnis, 
negu veikalą skaitant.

Savu laiku buvo rašyta “Laisvėje”, kad 
vertėjai į anglų kalbą šitą veikalą smarkiai 
sudarkė ir perstatytojai veikalo davė publi
kai suprasti, būk jis pagamintas iš pastarų
jų laikų Sovietų gyvenimo. Iškilus prieš tai 
darbininkiškoj spaudoj protestams, dabar 
daug dalykų pataisyta ir pažymėta (progra
moj), kad veikalas vaizduoja 1928 metų gy
venimą Sovietus.

Aktoriai geri ir puikiai lošia. Angliškai šis 
veikalas vadinamas “Squaring the Circle”. 
Apie Jo turinį nerašau, kadangi skaitytojas 
ras jį “Laisvėje”. —a.

(Abromas ir Liudmila)
L. (kvatoja) : Oi, negaliu. . .Oi, negaliu. ..
A.: Aš atsiprašau, bet atsitiko grandiozinis 

nesusipratimas.
L.: Nesusipratimas. Oi, negaliu... Į ką jis 

panašus... tai dievas jus nubaudė.
A.: Dievas — tai grynai feodalinė sąvoka.
L.: O po svetimas lentynas landžiot tai 

ne fi... fu... Oi, negaliu nei ištart... Tai 
negrynai feodalinė?

A. (pasilikęs stovėt ant kėdės, miltais api
bertas, \nuliudusiai) : Kas tai yra privatinė 
nuosavybė?

L.: Nelaimingas! Pasižiūrėkit į veidrodį. 
Oi, negaliu-u! Visas miltuotas! Alkanas, viena 
kelnepusė sudriskus. Įdomu žinot, kur gi žiūri 
jūsų žmona?

A.: Deja, mano žmona žiūri išimtinai į Plot- 
nikovo visuomeniniu formų istoriją.

L.: Oi, vargdienėlis, Abramčikas! Koks jis 
nelaimingas! Kodėl gi jūs stovit ant kėdės lig 
Timiriazevui paminklas? Eikit, aš jūs pasi
gailėsiu.

A.: Ogo! Kuznecova! Tu girdi? Tavo vyrą 
jau bepartiniai draugai pradeda gailėt.-

L.: Stovėkit ramiai.
A.: Kas tai bbs?
L.: Aš jums tuojau užsiusiu kelnepusę.
A.: Visuomet pasiryžęs!
L. (užsiuva) : , Va taip, nesijudinkit, lyg 

švytuoklė, o tai įdursiu. Va taip... Na ir 
skylė. Lyg

A.: Tai 
pagriebtų.
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Jeigu tas į$tu Pftdarytą 
gų sies trys & |ys Wų i

ei
gų SJQS
tarę, tąį Jąpa^ją hųtų ppįT

• la šaįka, mat, jį turėjo daug Į Mongolijoje ir Siaurinėje 
žemįų Ukrainoje.

Dabar lenkų fašistų spąu- 
da pradėjo bjaurią kajnpa-: 
niją prieš Sovietų Sąjungą- 
Rašo visokius melus, jun
gia Sovietų valdžią su Ko
munistų Įnternacįonalu ir Japonijos ekonominio pą|ri- 
kitpkių nesąmonių griebia- limo, kokis buvo laike peręi- 

buvo vartojama. Taigi ji j si

Sovietų Pratartas
Ethiopų Kalbą Jau Turi 

7,000 Mėty
Smithsonian Instituto kal

bų profesorius Dr. J. P. 
Hąrrington sąko, kad ethio- 
pų kalba jau 5,000 metų 
pirm dabartinės skaitlinės 
U 
yra apie 7,000 metų senu
mo. Jis sako, kad visi tyri
mą! parodo, kad ethiopų 
kąlba yra sesnesnė ir už žy
dų kalbą ir todėl ji prikląu- 
souprie seno civilizuoto pa
saulio liekanų.

Chinijoje.
4. Kąpiųąi įtempta Euro

poje padėįis privęs piję fot 
kad Jąpąnjjos jėgą įr auto
ritetas daugiau pakils.

5. Žinomą, tokių bizpio ir

to pasąulinio, karo, veikiau
siai, nebus, bet vis vien da

ili L-« n fbartinė nepastovi EuropojeWashingtono Ponai bu- padėtis paveiks į Japonijos

sirūpino Japonijos

Japonija Grobia 5-kias 
thinijos Gubernijas

Japonijos imperialistai 
grobia penkias gubernijas 
šiaurinės‘Chinijos: Chahar, 
Suiyuan, Shansi,

I gresyvių) delegatai nesilanko j mi- 
Į į'^to visi} Glqvę|ąpdo lietuviu draugi

jų bępdro susirinkimus. Taip 
ęlgdąpjiąsi dplęgatąi dąro pirmą są
lygą pakrikd^mųi Šio ta|p svarbąus 
veikjmo, fcuoinet visoje šalyje val-

pusės padeda Roosevelto valdžiai ne 
tik sumažinti bedarbiam pašelpą, 
bet ir visai jąją atimti. Delegatai, 
pasitaisykite!

Ne Delegatas.

Man<į?ur;joą. PWP0 
šalimis tas nepavyko ip da? 
bar jps.tųęi p|ftųti ą«drft: 
Mussolinįs tuoin
Pft, M 4 metai fttgftl- jąpo- 
nija aiškiai sulaužė sutar
tis, niekus jai nieko nedarė 
ir dabar jis puola Ęthiopiją.

ti sutartis. Mųssolįriįs einą 
jos pėdopiis. Kąs bus ser 
Narnąs?

<<

pasaulį tame, kad jie palai
ko ethionus. Bet edlumoh

ųioje įtąląj' fąšįstąi demon- 
stmo prieš Sovietų konsu
latą ir šaukė: “Vokietijai 
UkrąinąP’ Reiškia, jie re-

4 . _ . 7 , , mia jlitlerio pląnus užgrobt
Japonija parodė kelią ląužy- Sovietų Ukrainą.

Spyiętų Sgjųpga jąų įtei- aSo Z
kg antrą piestą prięš Ra- šąlppą. bedarbių šeimynoms. Jokia 
lį|^ PŠtas fcwę, kaį « apėmusių deie^

T~T
FOTOGRAFAS

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

1$ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikaluj esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko- 

l kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion SU kamp. Brpadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern. Park
way ir Chauncey ėtočių BMT Line. 

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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) %

Ląijotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja pumiru- 
ęius ant visokių kalinių; par- 
saipdo automobilius ir kfcriėtąs 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BBtQQKLYN. N. Y.

Amerikietis hMMa; 
/“.S Newtenkintas Ettjafe' 

ko ethiopus. Bet gilūmoję į Ęranęįjoą Soiųaliląndą' 
šp’Jįes jie. Vienok tiįdši, priįųyo. pulkininkas Hųbert ■ 

laimęs Mųssolmis. jjie | juįj^ negyąs ąmerįįęietisJ 
■l 1 . I . - . . .A J ‘ - ** ' į" * ,įjūris per- ilgoką lailcą mo-| 

ąnf įįęk sugriaus Ęųrppęję ynQ ethippus. Jis sąkft, kąš 
kąįi Jagggiją gą- Haile Selassie yra gudrus, 

joje lankėsi vice-preziden- kartu jie bijosi, kad Italija j1?®.. . viespąpąųti ^et ethiopai labai tinginiai,
tas Gardneris ir nrienlau-1 npnžk^innt.n RthJnniin? ‘ ............................'

fa progą dęl tąlųnesnių ląą? 
štų užkariavimo.” . . į 

Ęeikią pasakyti, kad čia* 
Japonijos imperialistų ; šie-' 
kiaį gana gerai apibūdinti; 
Jau dąbąr visi mątomę, k$p; 
Japonija šiaurinėje Chinijo
je ruošia kitą ‘‘neprigulmih-' 
gą’’ valstybę iš 100,000,000 
gyventojų, tai yra vėl r-en- 
giasi didelį Chinijos plotą- 
atplėšti.

Ęthiopai Nesibijo Tąnką
Ethiopų oficierius, kuris, 

dalyvavo suėmime šešių itą-j 
lų tankų prie Anele sako:' 
“Mes n e s i b ijome tankų. 
Kaip tik prieiname arįi, tai 
tankams galas”. Mat, kada 
ląbai ąrtį prieįną, tai iš tan-

ekonominį ir autoritetinį 
pakilimą. Iš to taško žiū
rint gerės Japonijos ir fi
nansinė padėtis. Be abejo 

Washingtono imperįąlis- ■ Ą^riJcoj’e karas atneš Jąpo- 
tai smarkiai susirūpinę Ja- ;n9a^ naudą.” 
ponijos grobimo žygiais j Tokios Japonijos imperia- 
Chinijoje. Nesenai Japoni- listų išvados. įet tuom pat

tas Gardneris ir prieplau-.( neužkariautų Ethiopiją, nes 
kas aplankė Amerikos karo' tada pągąl jų išvadas “Japo- 
laivai. Tai buvo atlikta nijos prekyba Afrikoje ne-

7.” Japonija todėl 
neva ręįškia Ethiopijai sim
patijas. 1 . 7 į

Hopei ir “draugiškumo” žygiais. Qal pagerėtų 
Shąntung. šios penkios gu- tas dar daugiau Japonijos 
bernįjos turi 470,991 ketur- imperialistus padrąsino pul- 
Kgmpių mylių plotą, arba ti Chinįją. 
daugiau kaip tris kartus, 
kCip pati Japonija ir 95,- nai kąlba jau apie Kelloggo 
000,000 gyventojų, tai yra 
daugiau negu Japonijos gy- 
vąntojų. Čia Japonija, kaip 
ir* Mandžurijoje, steigs ne- 
v$ “neprigumingą” naują 
karalystę, kuri bus Japoni
joj padaras. Platesnių žinių 
šiuom klausimu galite rasti 
“iįviesos” Nq. 3, 1935, apie 
pącįą Japoniją, jos imp.eria- 
lįįinę politiką ir pasinio ji- 
m# grobti šias gubernijas, i ponams.

imperialistus padrąsino pul

Dabar Washingtono po-

prieškarinę sutartį, Bokse- 
riško sukilimo nuslopinimo 
imperialistų p r o t o k o 1 us, 
Washingtono sutartį ir Tau
tų Lygą, kad tas viskas bū
tų panaudota prieš Japoni
ją

Praeitais metais Ameri
kos—Chinijos biznis siekė 
$100,000,000 ir todėl yra del 
ko susirūpinti Washingtono

Mandžurija ir Ethiopiją

Italai Eina, bet Atgal
Fašistai vis gyrėsi, kad 

jie maršuoja pirmyn, kaip 
pfetų, taip šiaurės fronte. 
Dąbar apie pietų frontą ir 
Pdtys rašo: “Pulkininko 
MhĮėtti kolumnas, kuris bu- 
vd net ties Sassa Baneh ir 
artinos į Daggah Bur, 100 
mylių į šiaurės nuo Gora- 
hai, dabąr pasitraukė iki 
Gabredarre, kuris yra 14 
mjįdių į šiaurės nuo Gara- 
hai.” Reiškia, italai smar-

Siiezo Kanalą Gilins
Suezo kanalu vietomis ga

li laivai plaukti tik toki, 
kurie negiliau yra vande
nyje, kaip 33 pejos. Kana
las bus gilinamas iki 34 pė
dų gylio. Tas yra sujung
ta su Italijps-Ėthiopijos ką? 
ru, kad padarius pilną už
tikrinimą saugiau pra-, 
plaukti bile laiku Anglijos 
dideliems šarvuočiams.

Ir Japonijos spaudą daro 
lyginimus tarpe Japonijos 
užpuolimo ant Mandžurijos 
1931 metais ir dabartinio 
Italijos užpuolimo ant Ethi-:. 
opijos. Japonijos imperia
listai argumentuoją, kad jų. 
užpuolimas nebuvo teritori
nis grobimas. Jįę sako: 
“Cbinįja yra nęprigulminga 
ir po Japonijos ųžpųo.lįmp, 
kaip buvo ir prieš jį.” Kiek
vienas suprantame, kaip tai

nenori mokintis kaip veikti 
prieš orlaivius, tankus, ir 
pulkasvąidžiuSj kad jie vis 
turį palinkimą dideliais bu- 
riąi^^pulti iįąlus. Tame ga
li; būti daug tiesos, bet ir 
perdęjįmo yrą. Pulkininkas 
Juliąn susipyko, jis nemokė
jo su etapais susitaikinti. 
Bet ethiopus daug švedų,1 
belgų ir kitų karo specialis
tų mokiną ir tįe geriau susi? 
taria. Tie karo specialistai 
ątsiliepia, kad ethiopai grei
tai. persiima naujos karo 
taktikos sumetimais. ...

■VI '.'1

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

£AS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
Šis didelis mipjęįnimas tik trumpant 

įąikui, tuojau naudokitės proga.
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PRANEŠIMAI KKITOR J

yra bjaurį melagystė. Ja- ūųįą sąųįyh, UOS jų. 
ponija atplėšė nuo Chinijos ZI0S uovaĘOS

dabar <^ziai nustatyti4 tolimesnius kestra.
grobia šiaurinę dalį Chini- Ethiopai sako,
• t* •• zz 1 iin ranlriia ffia'znlin.nJVo. Mandžurijos “nepri- < V1 . x . - . v. .r 
gųlmybė” nieko nereiškia. ^aiP priverčia ita

Mandžuriją, Jahol,

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. rengia maskaradų 

balių subatoj, 23 d. lapkr., 62 Lafa
yette St. Pradžia 6 vai. vakare. Įžan
ga tik 2^ c^ritąi. Bųę skanių Yą|$U, 
ųžkap(|žų| ir bus (lupdama try § gra
žios dovanos, šokiams grieš gera or-

Kviečia Komisija
jos. Mandžurijos “nepri- J*? tankus^ apipila gazolinu^

WORCESTER, MASS.
lus išeiti IS tankų ir pasi- TDA 13 kp. mėnesinis susirinki- 
duoti. Kaip jie tą -padąro‘mas iyyks antradieni, 26 d. japkr.,' 8 
npžinij} Rpf būti iĮp . vai. vakarę, 29 Lndicott St. svetainė- nežinia, gaĮ oųp jie.| . visi nariai malonėkite Myvąut, 
vaytoją taųi tigrus apį"-.ųe$ turim daug svarbių dalykų ap- -

Ftllinnai lai nA prunkštimo prįętaisus. Gąr‘svarstyt. Kviečiam ir simpatikųs, bei. 
EUllOpai, Į31 ne aa^s, ha tę>k,OS.& nepnguUnėms draugus ats.lan. f

Tokią “neprigulmybę” ir 
Mussolinis siūlo Ethiopijai.

HYMAN BERGĘR
SAVININKAS

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

Tel. Stagg 2-2996: Ljcęnsą L-JL37O

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

. ■ rioms p'arėms degtinių, kreipkitės pas mus.
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, DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKA ' 
čią randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kairia, negu kitur dabartiniu laiku.
Ą. M. KISĘON, Aptiękorius Savininkas

8701 JOS C^MPAU AVE., DETROIT, MICH.
* u

TE
*

feiaurių fronte prieš ita
lus prasidėjo ethiopų sukili
mai jau italų užimtame 
krašte ties Makale. Mūšiai 

• eina į šiaurės nuo Azbi, ku- 
fiį yra arti italų kolonijos 
Ėjdtrea. Reiškia, ir čia ethi- 
ppąi pradėjo apsupti italus, 
kiįrie įsiveržė į Ethiopiją. ■ "

Siįkilo Ethiopijos Žmo- 
:nės Prieš Italus
■ įsiveržėlius
•
Italijos fašistai gyrėsi, 

kad juos gražiai pasitinka 
Etiopijoje gyventojai ir 
nei fašistiniai jau moka sa
liutuoti. Bet dabar atėjo ži
rnis, kad Makale ir Ender- 
ta į srityje sukilo civiliai gy
ventojai prieš italus. Prie- 
žąStis sukilimo buvo ta, kad 
itfdai be atmokė j imo grobe 
tų'• žmonių grūdus, gyvulius 
ir kitą turtą. Mat, kaip ver
čia į ‘civilizaciją” ethiopus 
Romos kątąlikų popo palak 
įpinti italai fąšįstąi. Prieš 
sukilėlius itąlaį naudoją or
laivius ir sodžius degina.

Ujiky Fašisty Zaunos
Lenkų fašistai savo tar- 

pę.’niaujasį. Bęko grupė pil
ną! pritaria visoms Hitlerio 
karo provokącijomą, bet tu- 
IpS kitos grųpėą prįešįnąsi. 
SjoVietų Sąjungą neapken
čia ir generolo Ridzy Smig-

Japonija Džiaugiasi iš 
Karo Afrikoje

Japonijos i m p e rįąlistine 
spauda iš vienos pusės 
džiaugiasi del Italijos-Ethi- 
opijos karo, o iš antros ne
va rodo Ethiopijai simpati
jas. Jos laikraštis “Jomiu- 
ri,? sekamai apibūdino ka
rą ir jo įtaką į Japonijos 
gyvenimą:

“1. Sąmyšyje sų kąru Afri
koje, Italijos išvežimas su
mažės ir tam priešingai Ja
ponijos išvežimas padidės.

2. šis karas teigiamai pa
veiks į Japonijos prekybinio 
laivyno pelnus.

3. Aky vaizdo j e Italijos 
Ethiopijos karo pasidarė 
daug aiškesnis reikalas per
si dalinti pasaulyje rinkas, 
kolonijas, ir tai, veikiausiai, 
prives pripažinti visą pa
saulį, kad teisingi yra Japo
nijos žygiai Mandžurijoje,

Chiniečiąi
Shanghai mieste išeinantis

Amerikos impęrialisfų įta-

prieštankineš priemonės įš-i 
rąstą Anglijoje ir dabar jas
išbando ęthiopai.

Ųip. Sek?. U. Lu^ięųę. I 
(278-279)

ELIZABETH, N. J.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
• ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 
rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų jr kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga-

Aantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

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

Vienintele Ljetuviiįka- Vaistinę Worcesteryje.

koje anglų kalba Žurnalus, Anfflk Dailiai '
“Chine Weekly Review” ra- "“aalvvlip flllglld sukaktuvių paminęjimą nedeliaj, 24

——— d. lapkričio, Ęųšų Ųjaudięs Namą,;

Chinijoje dabar padėtis VeįHįąpt Tąųtų, Lygos g^ąme dalyvaus Dramos Grupė iš 
biįtų kita, jeigu chįųiečiąi sanHcijpms pjį^s Įtalįją jįewarko 
tąip pat energingai būtų IŠt Mussųljnis Wys _ __
stoję prieš Jappnijoš ūžpuo? reikmenų Jungtinėse Kviečiam visus lietuvius ir kitatau-

so:
it

sukaktuvių paminęjimą nedėlioj, 24
7 . ”7, 7

408 Gęųrt , 2 ij° pipty- FrP-

* 1

limą Mąndžųrijoje, kaip da- tijose, Brazilijoje, Vokiėti- 
bar ethiopai. Jeigu chinie-1 joje ir Japonijoje. Jis žinp- 
čiai būtų pasipriešinę japo-1 jo, kad tos ‘sankcijos bus 
nams Mandžurijoje taip, prieš Italiją ir todėl jau iš- 
kaip jie 1932 metąįs kovojo kalno daug reikmenų Isigi- 
Chapei mieste, arba J93.3 JQ-
metais pne Chinų Sienos, Į Pereitais metais iš Vokie- 
tai padėtis būtų kitą./ Į tijos į Italiją per Holandi- 

r' 
jūčio lųėnęsį iš- 
' tonus,/rugsėjo 

—315,020 tqpUs- Pereitais 
ųiętąis. spąlįtj męųesį Jtąlįja 
iš Vokieti jus gąyo 290^355 
tonus anglies, o šiemet per 
tą patį menesį-—442^792 tOt; 
nūs.

Musolinis Labai Dūks
ta prieš Angliją

Mussolinis ląW: dūksta 
prieš Angliją. Jam vis^he-, 
duodą < ramumo sutrauktas’ 
Anglijos karo: laivynas; Vi- 
durže'miiiėse ir Raudonos^ 
jūroje. Nprs; dąbąr Ąng|i-

“Be abejo, (yra panašumo ją nekiek išvežta ąngĮies, o
* ~ 1 šiemet rutarpe Japonijos užpuolimo 

ąnt Mandžurijos ir Italijos 
užpuolimo ant Ethiopijos. 
Tada« Anglija ir Franciją 
norėjo susiderėti su Jungti
nėmis Valstijomis ir paver
sti Japoniją prisilaikyti su
tarčių, bet tąs nepavyko.

Naudotojų Kooperatyvio Susivienijimo aliejaus apdir 
bipip JirbtuvČs N. Kansas Cjty, Mo. Kooperatyvas at
pirko jas iš bankrutuojančių kapitalistu.1' < jy'

liją, mąt; ėthmp^l ipfe' 
k}ų ąmąrjęįąį ątrfųįė italus,; 
bet vis viep t^ę palups 
ir Anglijos Jąbai įsitempę 
santykiai.•• \ '■

< ir Mandolinų orkestrą.; 
jų, dalyvaus ir kitoą męno,; 

spėkos. Bus keletas gerų kalbėtojų. | 

č|us skaitlingai, dalyvaut.
‘ ■ Rengėjai.

WpBpESTER, MĄSS.
ALDLD. 155 Uųppą ręųgią grąžius 

kostiumų šokius su keturiom ‘ dova- . 
riom. Ivy^s šeštydienį; lapkričio 
(Nov.) '23, Lietuvių svetainėj, 29 
Endicott St. Dus dvi dovanos pini; 
gaiš jr dvi daiktais. Įžangą 25c., 
RrUdžią 7:3Q, vakaro. , 
\ - -

CLEVELAND, OHIO
y.jąų LiętuyiŲ IĮatywŲnkiškų

> .; Draugijų At yda j! 1 .
26 d, lapkočio',' 7:Š0 vai. vakare, ■ 

Lietuvių Svetainėj, 6835 Superior 
Ąvę., įvyk? suąirinkirųas Cleveland©, 
Lietuvių Draugijų del bendro veiki- 
ipo už privedimą įstatymo del be-’ 
datbeš, senatvės ir abelnos socialus': 
apdfabdos, kuris yra žinomas, kaipo; 
Darbininkų Biliuą HR 2827. . Ėąst^-. 
ruoju ^iku ^0s^bpta‘, kad daugelio 
draugij^/o ypač darbininkiškų (pro-

„■.r-,-

t y^q|i^s; Wy^Aš'. 
Uėtuviy ir Aną^ lĮCMM 

APIĘ..'ŠEIMYNINI IB

' ■■ r Muitai i)r. .kaškiauaus; aąvo

>:■ t>ti, gąlite liauti čia nurodytu
■' v; ' V

s .( rtkladsUto infotmacljų apia 
vardus ir kainas; atsa<

- kyttiui imkite atampą*.

..

<

Painters and Carpenters
» ,

Taikome ir fnaliąvpjam© yąmu» iš vidaus ir iš lau^o

A. BALČIŪNAS 
r , ? ' ' • • «

3.21 Cl^uncęy Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS 
ŠS31 76th Street, W-oodhaven, N. Y.

TeLs Foxeroft I-6H1

O

o

o

o

o

< >
>

F

TRU-WER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
telefonas t EVergreen 7-1661

it H il JIĮlii Į i'i i"ij~U IIĮIJIĮIJI IJH

Lietuviu Anglių Kompanija 
lis, geriausios 

; pilnas svoris—-2009 svarų
tyrias, tai legaliikas svoris. Prista- 

' tome greit i jūaų namus. Prašom* 
IsiWttiyti ^dręsą ir telefoną.

\ \>. ■ Tekfonuokite: Evergreen 7-1181 
arba užeikite pasikalbėti | ofisų 
Kaip pas Union Avė. ir Grand St.

Graųd S.L, ftj. Y



• j - i v • • i- i _ „„I Section 132-A of the Alcoholic Beverage Čon-paSldžtre lengvesnis ir Unksmes--I trol Law at 1116 Manhattan Ave, Borough of 
davhoc i Brooklyn. County of Kings, to be consumed

•no

dymo. Rašykite šiaip:

112

I BROOKLYN LABOR LYCEUM

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

4 La vl vllAC x4 44 L į * '

kurie valgė ir vėjas stovėjo!
» naciu ireriaus:

$150 $225
ar

s

nesilai- 
stovėt 
Trečią

ir pradedant 
iškilmę, bet 

pasistatę kal- 
žygiuoja na-

TEIMA 
Brooklyn, N. Y.

siste- 
darbo

1 ELU 
GLENMO 

Glenmore Avo.

Kirovo) ir kitų fabrikų, kur 
jis dirbo.

. Kitaip ir būt ne
gali, nes darbininkų revoliuci
nis judėjimas gali būt geres-

niniame gyveimė, 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 toĮumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padalyti goriausių ir di- 
džiausiu kompanijų ir iš geros medžiagos.

sniege, kad negreit 
lauke dūkstantis

kitas
kur kviečiami

So- 
mi- 
su- 
So- 
Pil-

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847

’ . , ' I vežimas kūno, iš ligonines.
Buvusios Tveriaus guber- 1 ba dvėsė; žvakės, kryžiai ir

j Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
’ Į lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svčtimtau- 
Į čius dauę pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
I laikais viskas yra nupiginta. Todėl mos dabartinės 
I depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
Į mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su- 
I taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie

on the premises.
THEODOR KURYLAS

1116 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

! NOTICE is hereby given that License No.

•u ’to Heli beer, wine and liquor at retail underkalbate Pydyta medžiaginiais gerumais. . Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
L*w at 112 Glenmore Ave., Borough of

JSmmIMkImmHhHH

šeštad., Lapkričio 23, 1935 LAISVI Puslapis Penktas*
9*840

Iš Lietuvos Politinių Kalinių Gyvenimo baI-
---------- | są ir kalbėjo opesniais veiki- 
noma. Kai kurie draugai ne-[mo klausimais: kaip dabar 
spėjo apsirengt, šiuo kartu jis!pas mus veikimas eina; kokie 
nubaudė, už ne savo laiku iš- , . . , ■ ...... _ , 'trukumai yra; kaip turėtųsirikiavimą, 5 draugus po 2 sa-. . ,

— • būt; ką mes turime daryt,

pares v Invinirniiisi ' Tią ian 1220

Iki š. m. birželio mėn. mes, 
polit. kaliniai, buvome sukim
šti visame kalėjime bjauriau
sioj kameroj. Kartais kameron 
sukimšdavo iki 30 žmonių, tuo vaites baudžiamos. Toks po-i"ul; M 
metu kaip tokioj pat kameroj kalinių persekiojimas val-!ldant dalykai pasitaisytų, mu- 
paprastai sėdi 8-13 žmonių, dininkui Radionovui 
Kamera turi vieną langą. Prieš didelį malonumą, 
duris per 2 metrų koridorių ■ 
yra išeinama, iš kurios visa 
smarvė eina kameron.

narų 
kartą 
baUs-

Nežiūrint to, kad kameron 
prikimšta tiek žmonių, sėdėt 
buvo tik 8-10 žmoniems. Liku
siems nebuvo vietos kur pri
sėst Už sėdėjimą ant 
valdininkas kiekvieną 
šaukdavo ir grasindavo 
mėmis.

Vieną dieną sargas paskel
bė, kad jau “pamokų laikas.” 
Kadangi visiems nebuvo kur 
susėst, tai draugas Sultonas 
vaikščiojo po kamerą. Tai pa
stebėjo valdininkas ir užsipuo
lė drg. Sultoną: kodėl tu nesi- 
mokini? Draugas Sultonas pa-| 
aiškino, kad nėr kur prisėst 
visur pilna žmonių. Valdinin
kas atkirto: “Prisitaisykit lak-1 
tas virš narų ir kaip vištos ga
lėsite ten sutupt.” Draugas 
Sultonas jam atsakė: “Tąi val
dininko pareigos. Įtaisykite, Į ta viename savo 
jei norite patys laktas, ir pa- padarė peržvalgą iš praeities 
bandykite sutupdyt ten kali- veikimo. Nors yra daug veik- • y I I

ta, atlikta daug naudingų dar
bų, tačiaus nepasitenkinta tik 
tuomi, kas jau nuveikta. Pri
eita prie išvadas, kadį^jėikia 
padidinti vietinį darbininkišką 
judėjimą, reikia geresnio vei- 

idiotas l kimo, o kad tą atsiekt, tai rei- > v • .• • i • V • T X •

sudaro' sų vietiniam veikime, ir tt. ir 
11, p. Reikia pažymėti, kad 

Už tokį bereikalingą puoli- šis draugiškas pasikalbėjimas, 
; mą, mes nuėjome skustis vir-' bediskusuojant svarbiausius 
šininkui Šalkauskui. Pastarasis1 klausimus bendro veikimo,K'dar 
sadistiškai nusišypsojęs atsa-! geriau sutvirtino mūsų pir
kę: matyt jūsų skyriaus tvar
kingas ir drausmingas valdi
ninkas.

Fašistai bando pačiomis 
niekšingomis priemonėmis su- 
ardyt polit. kalinių kolektyvo 
vienybę, sunaikint juos fizi
niai, teroro būdu palaužt jų 
ištikimybę, darbininkų klasės 
reikalams. Tas jiems nepasise
kė ir nepasiseks. >

Juraitis.
1935 m. rugpjūčio 25 d. -

Lowell, Mass
Tokių “Parių” Mums Reikia 

Daugiau
Kompartijos vietinė viene-

susirinkime

nius. '
Už tokį “atsikalbinėjimą” 

drg. Sultoną nubaudė 3 pa
roms karceriu. Po to mus iš
kėlė į VIII skyrių. Tas skyrius 
yra ypatingas tuo, kad ten 
specialiai parinktas i_____
valdininkas Radionovas ir trys j Sprint ir pačią Komunis- 
sargai, pasižymėję rev. polit. “ būt ne-
kalinių kankinime. Apie juos 
net patys sargai, įsileidę kai-; . ±
bon su mūsiškiais išsitardavo,!nls tlk.tada> kuomet pat! par- 
kad tai patys bjauriausieji, «ją tvirta nariais n- gerais 
sargai visame Kauno kalėjime.lvelkeJa,s' Mmns z,noma' ,kad 

n . iir musų mieste yra veiklių Valdininkas Radionovaš

viečiy Kongrese

kai 
trukdė ir šmeižė 
judėjimą, kaip

(Tąsa iš 1-mo pusk)
ir darbų vedėjai iš pradžios 

Stachanovo 
nereikalingą

“naujenybę.” Tokie buvo suval
dyti.

“Bet Stachanoviečių judėji
mas išsivystė iš apačių ir bū
tent todėl jis yra stipriausias 
ir sveikiausias judėjimas šian
dieną.

Stachanovizmo Vaisiai
“Stachanovas penkis ir šešis 

sykius tiek padidino anglies

v. lavinimuisi. Jis jau 1889 
m. buvo baro valdžios įka
lintas, paskui į Kaukazą iš
tremtas ir nuolat persekio
jamas už revoliucinę veiklą 
Rusijos Soči al-Demokratų 
Darbininkų Partijoj.

Kalininui pagerbti Sovie
tų vyriausybe išleido speci
alius paštaženklius su pa
veikslėliais iš jo gyvenimo 
ir darbų.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 6'150 has been issued to the unAweignod 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
•Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8S67~'€0—25th Ave., Ulmer Paaii, 
Borough of Brooklyn. Counts ot Kings to 
be consumed on the premises.

ALBERT CUNDERSEN
OLD SPOT CAFE and RESTAURANT 

8R67-69—25th AV., Ulmer Park, H'klyn, N, Y.

NOTICE is hereby gjven that License No. 
■A 10167 hss been issued to the tin doru ign*! 
to sell beer, at retail under Section 75 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
207—6th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNST and WILLIAM SCHLICHTDNG 
207—6th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 320 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, wine and liguor at retail under 
Section 132-A of the ___
trol Law at 117 Columbia ____  ________w_.
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. •.

THE NORWEGIAN CLUB, INC., 
117 Cohimbih Hoighta, Brooklyn, N. Y. J

mūsų 
imiau buvusį neblogą draugiš
kumą tarpe vietinių veikėjų.

iKadangi šioj. iškilmėj daly
vavo ir draugas Š. Appel iš 
Boston, Mass., specialiai tuo 
tikslu užkviestas, tai jis pa- pagaminimą virš pirmiau buvu-

i baigoje visų kalbų padarė la- šio saiko. Panašiai padarė Bu- 
bai gerą analizą ir galutiną sygin ir Smetanin, vienas ma- 
išvadą, kad mes Lowellyj,! šinų statybos srityj, kitas če- 
taip, kaip ir kiti miestai, tu- verykų gamyboj. Tatai buvo pa-j 
rime gerus veikėjus, gerai su- skelbta laikraščiuose ir tas j u- ■ notice hereby given that License No.
prantančius darbininkų klašės' dėjimas kaip kokia liepsna per

, reikalus, tik mums reikiaI bego per visą šalį. • 
; daugiau koordinuot veikimą.’ “Ar Stachanovi 
I Daugiau kooperuoti vieni, su 
kitais. O tam būtinai reikia vi
siems veikėjams priklausyti 
Komunistų Partijai, kuri yra 
pamatu geriausiai vienybei, ir 
susitarimui bendrai kovai 
prieš karą ir fašizmą. Su tuom 
kiekvienas sąžiningas kovoto
jas sutiks, kad kitokio kėlioj 
teisingam veikimui nėra.

Aišku, kad draugas Appel 
puikiausiai permatė mūsų veir 
kimo trukumus. Jis įsigilino į 
padėtį mūsų veikimo ir išana
lizavęs nurodė, kodėl mes tu
rime gerų spėkų, bet nesuda
rome atatinkamo veikimo, su
lyginant su kitais miestais, 
kur kartais su mažesnėm spė 
kom geriau veikiama, 
tyriausia todėl, kad ten visos 
veikliosios spėkos surištos į 
Komunistų Partiją.

—Jūs rengiatės organizuoti 
bendrą frontą, jūs 1

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6317 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5905—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the pramise-s.

MARY B. HOLLYWOOD 
5905—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

I RL 2927 has been issued to the undersigned 
to sell hew, wine and liquor at retail under

I Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
' trol Law at 254 Driggs Ave., Borough of 

Ar Stachanovas ir Busygi- o^the^em^ses1/ of KinK8’ to l>0 con8umcd 
nas yra didelės ‘figūros’ Sovie-, 
tų Sąjungoj ir atsakomingos už 
kibirkščių išpūtimą? Ne. 
matome juos šičia kaipo

. .v ,. 1V. v , noi i>»w ai iou irvmg avū., uorougn otprastus, neisdldzius žmones, be Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

jokio pasipūtimo ir nereikalau
jančius jokių laurų vainikų.

JOHN ANTOSZ
254 Driggs Ave.. Brooklyn, N. Y.

' NOTICE is hereby given that License No. 
MeS RL 6Į8Į has been -issued to the undersigned

pa

MEDUS
Laisvė” gavo didelį vežimą ‘

MEDAUS
B 3831 has been issued to the undersigned tyiaHii vipIata pit Irto sell beer at retail under Section 76 of- ^^UUOKlie meUU VICLOJC CURr,n 
the Alcoholic Beverage Control Law at ' raUS -----SakO Dr. J. J. KaŠkiaU
753 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, , 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS M EHLER
763 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

d liquor at retail under 
AlcohoMc Beverage C®n- ' 
umbla Heights, Borcrugh •

NOTICE is hereby given that License No. ’

NO'UICE is hereby given that License No. 
B 5285 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of j 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Kingston Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BEN MARCUS
398 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10241 has been issued to the undwsigned 
to sell beer, at. retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ■ '

GOLUB and SCHRIĖR 
854 Nostrard Ave.. Brooklyn, N. Y.

I ■

NOTICE is hereby given that License No, 
A 4033 hhs been issued to. the undersigned ’ 
to sell beer,:‘at retail under Section 75 of 

I the ' Alcoholic Beverage Control Law at 
| 1702 Himrod Street "to sell beer, wine and liquor at retail under I 1™2 Him rod • Street, Borough of Brooklyn. 

• Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- County of Kings,' to be consumed off the
trol Law at 180 Irving Ave., Borough of

on the premises. , 
ANTGN KROPF

(NEW RIDGEWOOD CASINO)
180 Irving Avc„ Brooklyn, N, Y.

prenftises. • • • ' •
- . ' < HENRY PLATE

1702 Himrod St.. Brooklyn, N. Y.

Stachanovizmo Pasisekimo j Rju 6234 has been issued to the undersigned | 
to 8o11 beer, wmc and liquor at retail under M 

_ Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- ■
trol Law at 1113 President St., Borough of ™ keturiOS nriežastvs Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

F y . on the premises.
----- i MATILDA HENNESSY 

PRESIDENT GRILL
1113 President St.. Brooklyn, N. Y.

Keturios Priežastys
“Yra I '

smarkiam šio judėjimo issiplė- 
tojimui. Pirma, jis tarnauja pa
matiniai pagerint darbininkams' notice is hereby given that License No.

,v • ' i ' • i m. 626C has been issued to the undersignedmedžiagines sąlygas. Gyvenimas to .,ell beer, Wine and lidum- at retail under

nis. Tokiose sąlygose darbas yra 
lengvas. Tas ir išaiškina aug- 
štus gamybos lygmalus. .. Jei- 
0-11 nac mil<? hiitll krivis arba 6093 ,UIS 1)6011 issued to the undersigned gu pas mus outų kuzis aiua to aeiĮ beer wine and Bquor at retai] under

. tas darbininkams 49oc.tioI»1 182-A AkohoHe Beverage Con-, trol Law at 2101 Mill Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises’.

JOHN M. GABRIEL 
(MILL BASIN HOFBRAU)

2101 Mill Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6265 has been issued • to the 'undersigned

O tai!bedarbė -• •
j j prakeiksmas (kapitalistinėse ša-
11 lyse)—tai šis judėjimas būtų 
(negalimas. • -oi”

l

Politinė laisvė turi būt pa-

žmonių, tik jie. dar neįtraukti apie organizavimą Darbo Par- 
% vx _?_a  T> _ - A-? J.J. 2.1 A. J — 1 »• "4-4 n 4- o U .

silpnumą’veikėjai, pamiršote, kad ■ jūs 
patys dar tebesate pasiskirstę 
—nesate vieningos Komunistų 
Partijos nariais,—pareiškė d. 
Appel. Jo šis analizas buvo

kiekvieną dieną, net po kelius^ Komunistų Partiją ir todėl(tijos ir tam panašiai-, bet jūs 
kartus, apsilanko kameron ir - - - . . 1 __ ■>
kiekvieną kartą suranda “ne
tvarką”. Pav.: šiandien jis įsa
ko, kad lentynoj puodukas tu
ri būt pastatytas iš kairės 
bliūdo pusės. Rytoj atėjęs tuo
jau puola prie lentynos ir šau
kia, kodėl tvarkos 
kom. “Puodukas turi 
dešinėj bliūdo pusėj.” 
dieną jis jau įsako, lęad puo
dukas tur būt apvogtas bliūdu.
Ir tai kiekvieną dieną. Už tokį 
“netvarkingą” lentynos prižiū
rėjimą, prieš mūsų išvažiavi
mą į Sovietų Sąjungą, buvo 
nubausti 4 draugai po dvi sa
vaites be teisės gaut iš “lais
vės” maistą, pasimatymus, už- sniegas pasirodė; jis krito ne- 

» draudė rūkyt, atėmė knygas ir 
laikraščius. Draugas Venckū- 
nas už tokį T>at “nusikaltimą” 
gavo 7 paras karcerio. Tą pa
čią savaitę įvyko dar toks at
sitikimas. Grįžę iš pasivaikš
čiojimo, mes, kai kurie, pra
dėjom valgyt. Kaip tik tuo 
metu sargas suriko: “Pamo
kos”! Po kokios minutės atsi-i 
darė durys ir sargas užklau
sė: “Ar visi valgote?” Nieks 
jam nespėjo nieko ; 
nes jis tuojaus užtrenkė duris, j 
Mums visiems, 1 
nevalgė, už tai buvo surašy-

i tas raportas, kad mes “pamo
kų” metu užsiiminėjome pa
šaliniais dalykais, kurio pasė
koj gavome visi 18 žmonių po 
3 savaites baudžiamos.

Valdininkas, sužinojęs, kad> 
mes rašome ant jo skundus, 
prigrąsino: “Jei norite gaut 
po 7 paras karcerio — rašy
kit skundus.” Ir jis savo grą-

neatsakomingi už 
komunistinio judėjimo. Nors 
jie yra klasiniai sąmoningi 
darbininkai ir nekurie iš jų 
jau veikia kitose organizaci
jose. Taigi, kad tinkamiau pa- sveikinančiai priimtas visų del- 
sikalbėjus su mūsų draugais nų plojimais ir pripažintas tei- 
simpatikais, nusitarta rengti singu. Pabaigoje šio pasikal- 
“Tea party”—arbatos bankie- bėjimo buvo padaryti žings- 
tuką ir užkviesti mums žino- niai budavojimui Kompartijos, 
mus pritarėjus komunistiniam Tam tikslui šaukiamas 
darbui, kur bus galima drau- susirinkimas, 
giškai pasitarti apie sudary- kandidatai į partijos narius, 
mą geresnio veikimo Loweliyj;] 
surasti, ko trūksta, kad dabar1 
mūsų veikimas persilpnas.1 
Taigi, lapkričio 17 dieną š. m.,1 
kurioje pirmą kart šį rudenį

tvarkiai, šalto, spiegiančio, ve 
jo sukamas, Kur papuolė, lyg1 
primindamas darbo žmonėms 
netvarkią kapitalistinę 
mą, nuo ko mili-onai 
žmonių kenčia badą ir di- 
džiausį skurdą. Gi vėjas šėls- 
damas-įnirtęs kaukė už sve
tainės langų, tarsi grūmoda
mas darbininkams už ką 
nors: ar už jų neveiklumą, ar 
už rengimąsi į smarkesnę ko-

Arbatos “Parė” užsibaigė: 
(labai entuziastiškai ir geru 
l ūpu. Sniegas tebedrimba tokiu 
pat tempu, kaip 

. šią pažymėtiną 
Į draugai dalyviai, 
i nierius, smarkiai
■ mon, mindami gilias pėdas 
naujame 
užpustytų 
vėjas.

atsakyt, va prieš kapitalizmą?
- ’ • Nesuprasta, kurių pusėje 

! Bet Lowellio 
pačių geriausių, klasiniai są
moningų darbininkų grupė, iš 
apie 30 svečių, pirmą kart to
kiam tikslui parengime, pa
kviesti rengėjų, susėdo prie 
ilgo parengto stalo aplinkui, 
kur jau garavo karšta arba
ta ir pridėta skanaus pyrago. 
Svečiai išsigėrė karštos arba
tos, kas tokiame šalto oro lai
ke labai tiko.

Dar kiek pajų okavę-pasi- 
sinimą įvykdė. Lieponis po to šnekučiavę lengvesniais klau- 
gavo be jokios priežasties 14 'simais, eita prie paties tikslo, 
parų karcerio. Kadangi prie'delei kurio buvo rengtas šis' 
kitų valdininkas jokiu būdu suėjimas su draugišku pasikal- 
negalėjo prikibt, tai jis sugal-J bėjimu.
vojo tokį triuką: Rytinio pa- Pirmučiausia vienas rengi- 
tikrinimo metu susitaręs su mo komisijos narys paprašė 
sargu, negirdint atrakino ka-! išsirinkti pirmininką ir užra- 
meros duris. Po to staigi su- šų raštininką pasikalbėjimo, 

^švilpė išsirikiavimui. žinoma, tvarkai. Pirmininkas pakvietė] 
4 sustot taip greit buvo neįma- draugus pareikšti patį tikslą

Kaspijos Jūras.

■w,

Louis, H. Brown, vienas 
Amerikos, bankierių lyde
rių, kovojančių w dides

nius išnaudotojams 
pelnus.

Sovietinė revoliucija atnešė sa- ’be” co^umcd
vo žmonėms ne tik ‘laisvę, bet ir, on thc p™™!???.- ----- -
medžiaginį gerbūvį!

“Antra priežastis, kodėl Sta- 
chanovo judėjimas turi tokio ’ 
pasisekimo, tai’ kad pas mus! 
nėra darbininkų išnaudojimo. 
Čia žmonės dirba .sau ir savo 
klasei. Darbo pareiga tad yra 
garbė ir šlovė.

“Trečia priežastis šio judė
jimo pasisekimo tai mūsų tu
rėjimas naujoviškos technikos.; 
Toks judėjimas būtų negalimas, 
jeigu neturėtume naujų fabri-. 
kų ir naujų įrengimų... Bet 
neužtenka vien tik'naujoviškos 
technikos savaimi; reikia išla
vintų, išmokintų darbininkų, o 
čia tai jau ir ketvirta priežas-| 
tis, kodėl šiam judėjimui taip 
sekasi, nes mes tuos dalykus' 
jau turime. Mes turime naujus Į 
žmones ir naujus technikos 
augščius.”

Drg. Stalinas, Sovietų Komu- J 
nistų Partija ir šalies vyriau-! 
sybė deda visas pastangas, kad' 
stachanoviečių judėjimo tikslai! 
būtų įvykdyti ištisoj Sovietų I 
Sąjungoj. Ij

Drg. Kalinino 60 Metų 
Amžiaus Sukaktuvės

• u i

čius. Kreipkitės tuojaus
“Laisvę” ir įsigykite

MEDAUS v
Ne tada laikas valgyti medų?"
kada jau apsergate šalčiuje.

Valgykite medų, kad 
nesirgtumėte.

“LAISVES” ANTRAŠAS,„t
427 Lorimer SL, B’klyn, N.

Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTE
Š7 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS,

iš

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

Šita arbata yra moksliškai sutaisyta 
12-kos atskirų, žolelių, žiedelių, lapelių,
šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 

visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 
1 būdų sutvarkyti pairusius vidurius.uuu^ auivuioju

New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimuj, išvalymui ir sutvarkymui 
Vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelj Natural-Lax.-Hėrt) Tea. Arba pri- j| ■ 
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban- w 

dymo. Rašykite šiaip:

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

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose 

PHILADELPHIA, PA. 
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu: 
1439 South 2nd Street

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Bieliausko Graborystes Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043

PRANEŠIMAS BROOKLYN!) IR APYLINKES LIETUVIAMS 
į Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystes įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko* 
Įplyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

MASKVA. -- Visoj 
vietų šalyj iškilimingai 
nima 60 metų amžiaus 
•kaktis M. L. Kalinino, 
yiietų Sąjungos Centro
dančiojo Komiteto pirminiu 
ko/ Į Maskvą atvyko jį 
sveikint delegacija iš buvu-ri 
sids Tveriaus gubernijos J 
Verchniaja Troiza kaimo,II 
kur jis gimė, taipgi delega- Į 
miną nun Pnfilnvn fdnhar I Grabas aptrauktas arba, friėdihls, iš .Kieto •medžio,, su CŲOS nuo VUUIOVO' ^aa^ar jl etalingmis rankenomiš; vidurys išmuštas baltu Šilku

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

III

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “1AISVĘ”

nijos vyriausias miestas 
Tver tapo pakeistas į “Kali* 
.nin” pagerbti šį didį revo
liucionierių- ir veikėją.

Kalinin yra neturtingų 
valstiečių sūnus, Dirbda-

Tik už’$150 Garbingos Laidotuvės • ?
Grabas aptrauktas arba «iėdihis, i§ .kieto medžio, su ■

I ir paduška to paties šilką; vardo bįėteli. Išviršipinė 
grabui dėže taip pat, padarytą iš kieto medžią. Par- 
vęžįmas kūno, iš ligoninės,, isbalsamavimas.; siutas ar- 

Z, 1 U' ’ ’ krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kviętkas.’ Išimame visus leidimus termi
tus.) • Suteikiame, karavaną’ kūriko'grfibą ,vęžą,Jrjyie-•? 
tią ’ automobilį į' visaš kapines Nęw Yorko,miesto apy
linkėj; grabo Ruvažamė j kapines be mokesčič. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitu pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kairtą. t

Visas ihetalinis grabas pilnai atidaromas už $225
Vidurys išmuštaš baltu šilku ir paduŠka to paties 

Šilko; vkrdo blėtelč. Išviršiniu? grabui d6ž6 taip pat 
padaryta iš kieto, medžio. Parvežimas kūno iš ligo* 
nines, išbalsamevitnas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant. durą kyietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo <rabą veža Ir du, 
auMniobilips į visas’ kapinfes NeW Yorko miesto apj*-. 
linkeje; grabo dėžė nuvežama J kapines be mokesčio. 
Koplyčią, duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai sVetimtauęių; paĮarnaus ir lietuviams, kurie j ji kraipau' 
nuliūdima valandoj; o patamįvitnas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tek Stagg 2-5043
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Pradžia

(277-282)

(277-279)

lapelius

J. M.

Sudegė 4 Biednioko Vaikai

Komisija.

(275-281)

LIPTONROBERT
So. Brooklyn, N. Y

Dovanosta

su

PO Mrs. Ward Pikieto Vadovybėj tiem vai-

Rašoma Muzika

TRUMPOS ŽINUTES

ir jis skaudžiai nukentėjęs. I

HARMAN

kūdikiais, 
nužudyti i

(Nov.) 24 
svetainėje, 
pas 23rd

d., Workers Centei 
5th Avė. ir kam- 

St., So. Brooklyn,

j Reikalinga pora be vaikų sykiu 
; gyventi. Yra 5 dideli kambariai su

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

Sekmadieniais—susitarus.

Aktorius Leonard Doyle ap
skundė ponią Natalie Hays 
Hammond už paviliojimą jo 
žmonos. Jis reikalauja atmo-

Įvyks nedėldienį, lapkričio.

5 vai. po pietų.
Užkviečia Rengėjai.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas, arba gali eit 

j partnerysAę. Labai gera vieta ir 
geras biznis daromas. Atsišaukite 
šiuo antrašu: 794 Grand St., Brook-

Lygos 
ir Fašizmą 
šaukiamas 

Clevelande. 
Komitetas

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis Ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
ParBamdau automobilius vestuTCus, 

parCm, krikltynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
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.

DR. ALDONA ŠLUBAS
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Petro Deveikos. Pirmiau 

gyveno Racine, Wise., bet dabar jo 
nerandu. Jis paeina iš Labanoro pa
rapijos, Utenos apskričio. Turiu labai 
svarbų reikalą su juo. Prašau jį patį 
atsisaukt, arba kas apie jį žinote, 
kur jis randasi, malonėkite rašyt se

nkamu antrašu: Chas. Vidžiūnas, 284
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(277-280)

Te!. Stags 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
nepaisant kastų. Turime puikiai 
įtaisytą pagrabam patalpą, pa

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. L, N. Y.

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

la-
H_ lyn, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ 
kirpimas

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

rį Telefonas: Evergreen 7-777® g

PAUL GUSTAS i 

? LIETUVIS GRABORIUS 8
5 Senai dirbąs graborystės -pro- $
2 f esi joje ir Brooklyno apielin- fi 
5 kčj plačiai žinomas. Tik dabar » 
ž atidarė savo ofisą ir patarnauja &
3 balsamavimu ir palaidojimu 5
5 mirusių. g

Veltui Chapel Šermenim | 
< Parsamdo automobilius ierme- n 
g nims, vestuvėms, krikštynoms 0 
3 ir kitokioms parims g

Saukit* dieny ar naktf <t

2 423 Metropolitan Avė. į
i Brooklyn, N. Y. J

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja šapa 25x60. Dviejų 

augštų, plytinis namas. Gera vieta 
del kriaučių šapos. Vieta randasi anti 
24 Catherine St., Brooklyn, N. Y.,

pasilikus šalia Grand St. tilto. Atsišaukite po 
bet iŠ š*uo antrašu del tolimesnių informa

cijų: 676 Manhattan Avė., tarpe 9 
, ryto ir 6 vakaro. Arba telefonuokite 
EVergreen 8-8114.

REIKĄLAVIMAI
Reikalingos patyrę merginos dirbt 

prie žarnų mieravimo. Greitai atsi
šaukite sekamu antrašu: Psaki and 
Mustakis 205 Duane St., New York 
City. (277-279)

Reikalinga patyręs darbininkas1 
prie restauranto darbo kaipo (coun
ter man), vienas kuris gali greit 
dirbt per pietus. Tųiimpos valandos į 
ir geras atlyginimas. Atsišaukite į 
restaurantą ant 518 Metropolitan 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(277-278)

Puslapis šeštas LAISVB šeštad., Lapkričio 23,

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Puikioji Meno Pramoga Įvyks Rytoj Malioriai St0]a Ųnii°"

Menininkų 3-čias Apskritys smagu ir gražu pasilinksminti, 
ruošia nepaprastai gražią ir, Tikimasi ir paskilbusį Raudo- 
smagią pramogą^ šį sekmadie-. nos žvaigždės sekstetą iš Eli- 
nį, 24 d. lapkričio (Novem-! zabetho dalyvausiant progra- 
ber), 6 v. vakaro, “Laisvės” 
svetainėj. Įžanga tik 25 c ypa- 
tai.
< Kas bus tame vakare?

Kadangi programą pildys j site apskritį, kuris palaiko 
keturi apskričio chorai, o trys, chorvedžių mokyklėlę, rengia 
jų iš kitų miestų—Newarko,1 būrelį jaunuolių vadovauti ir 
Elizabetho, Great Necko, tad'auginti darbininkų meną. Del- 
vakare bus daug gražaus jau-, to laukiame visus lietuvių dar
binio. Gi iš patyrimo žinome,' bininkų meno mylėtojus ma- 
kad būryje jaunimo1 ne vien tyt mūs vakare.
jauniem, bet ir suaugusiom' Menininkai.

I L1U0 OCAOICI

! zabetho dalyvausiant 
moj.

Bet ne vien pasilinksminimo 
klausimas glūdi šiam vakarė
lyje. Savo atsilankymu parem- 

pildys site apskritį, kuris palaiko
X 1 1 v • 1 11—1

Brooklyno ir Ap. Lietuvių 
„ ,, Veikimo Kom. DarbuotėIškabų manorial Brooklyne ______

buvo skaitoma openšaperių 
dalis tame amate. Bet dabar 
pradėta stiprus vajus unioni- 
zuoti juos ir pasėkos geros. 
Sign Painters Unijos Lokalas 
230, kuris veda kampaniją,, 
jau padarė sutartis su keliomis 
didelėmis firmomis bėgiu pa
starųjų kelių savaičių. "Ūpas 
pakilęs. Manoma suorganizuot 
visus.

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Šiandien Ateikit į “Laisvę” 
—Bus Darbininkų Mokykla

Mirė Akermanų Tarybos i Biedno Vaiko Noras Gyvent 
Pirmininkas Deutsch ! Kainuos Gyvastįį Kainuos Gyvastį

šešiolikos metų vaikas JohnBernard S. Deutsch, Alder-
manų Tarybos pirmininkas, J S. Cimiengo, Burlington, N. J., 
mirė ketvirta'dienio vakarą sa-j nuteistas mirti elektros kėdėj 
— - O K X f O A / * 4- L. O 4- « X « (* (\ 1, L r* /"xI už nušovimą 60 metų farmerio 

Eilers. Su juo kartu nuteistas 
G. H. Hilderbrand, užmušimo 
dalyvis, 28 m.

Jaunuolis yra biedno lenko, 
foundrės darbininko sūnus.

vo namuose, 639 W. 246th St., 
Bronx. Jo mirtis nustebino 
daugelį, kadangi jis tik tre
čiadienį buvo pasitraukęs nuo 
savo pareigų savaitės pasilsiųi 
ir niekas nemanė, kad jo pa-' 
dėtis rimta. Jam mirus, Tam- Jam su Hilderbrandu norėjosi 
many šulas Dennis J. Mahon, pinigų įvairiems reikalams, bet 
buvęs vice-pirmininkas užims, darbų, nėra ir pinigų nėra. Nu- 
10' vietą, kas sustiprins Tam- sitarė nueiti pas Eilerį, turtin
many poziciją.

Mokytojai Sulyg Svorio
Keistų dalykų dedasi 

aukso šalyje, šeši mėnesiai at
gal jauna mokytoja, Miss Rose! 
Freistater, turėjo 181 s. svorio.1 
Tada švietimo Taryba jai at
sakė, kad jai negali duoti dar
bą, nes ji esanti perriebL Mer
gina į 6 mėnesius prarado 31 
sv. Dabar sugrįžo reikalauti | 
darbo, bet ir vėl nėra. Mergi
na reikalaus apkalbėjimo, su
lyg ko Amerikoj sprendžiamas 
tinkamumas, sulyg proto ir iš
silavinimo ar svorio.

gą farmerį, pačiupti jo vištų, 
bet įvyko susikirtimas su far- 
meriu ir vaikas jį nušovė do
vanoms gautu revolveriu. Tei
sėjai svarstė ne pilnai dvi va- 
landi ir išnešė vaikinams mir- 

S10,1 ties nuosprendį.

Raketierė 60 Metų Moteris

Sukatoj, 23 d. 
(Nov.), lygiai 4 vai. 
“Laisvės” svetainėje,

Lapkričio 17 oras buvo 
bai prastas, lietus nesiliovė 
jęs visą dieną, tad'ir delega
tai ne gana skaitlingai atsilan
kė į susirinkimą.

Svarstyta Amerikos 
Kovai Prieš Karą 
Kongresas, kuris 
3-4 sausio, 1936, 

.Lietuvių Veikimo
i nutarė jį remti visais galimais 
būdais ir pasiųsti keletą dele
gatų į būsimą kongresą. Tuo 

Tikslu nutarė surengti masinį 
: lietuvių susirinkimą, kad išaiš-. 
I kinti darbininkams prieškari-j 
nio ir priešfašistinio kongreso:

’ svarbą ir paskatinti imti jame visais įtaisymais, mes tik abu ir ga
na vietos bus del visų. Namų ra
kandų nereikia, nes visi kambariai 

SUSirin- fomišiuoti. Renda menesiui $25.00. 
ir kimo išrinktas komitetas iš tri-! Atsmaukite sekamai: . J. Žilinskas, 

------- . . . . . 1411 So.-15th St., Newark, N. J.daugiau jų narių, kurie pasižadėjo tuo-| 
mokintis.1 jau imtis už darbo: pąimt sve-

ir

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI
lapkričio 
po pietų,

. . .. . _ ivYksta dalyvumą.
darbininkų klasine mokykla— j
diskusijos. | Rengimui masinio

Kiekvieno darbininko i- -------
darbininkės pareiga 
lavintis, studijuoti, 
Pasekmingai tą galima bus čia tainę, pagamint 
atlikti. Bus studijuojama Ko- gaut kalbėtojus, 
munistų Internacionalo Sep
tinto Kongreso rezoliucijos ir 
kiti svarbūs dienos klausimai. 
Būkite laiku, nes mokykla tę
sis tik 2 valandas, lygiai nuo 
4 iki 6 vai.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS 
pro Tię VISĄDA -ATDAROS A- AAv -A. A O Dieną ir Naktį

Iš TDA Lietuvių 17 Kuopos 
Susirinkimo

Rhea Teitelbaum

Kambarys, 
plaukymui

Vedėja

Pigus aliejinis pečiukas, vie
nintelė apšildymo priemonė 
namuose Mr. James Ciempi, 
W. Orange, N. J., buvo prie- 
žasčia mirties keturiems sūne
liams nuo 13 iki 4 metų. Vai
kai nuėjo į postoginį kamba
rėlį rengtis miegui, pečiuku 
nešini. Neužilgo, motina su 
dviem mergaitėm, 
virtuvėj, pajųĮo gaisrą 
vidaus gelbėt jau nebuvo ga
limybės. Ant jos riksmo pri
buvo kaimynai, bet kopėčiomis! 
lipęs prie lango kaimynas bu ! 
vo apsuptas įiepsna ir, apde-' 
gęs, nukrito. Gi vaikai sudegė.1 
Ciempi yra WPA darbininkas, j

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALUS KAINOS PER SAVAITĘ

Trečiadienio vakarą Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo Liet. 17 kuopa turėjo su
sirinkimą. Įstojo 1 naujas na
rys, taipgi buvo raportuota, 
kad laike Dr. Kaškiaučiaus ir 
d. Bimbos prakalbų organiza
torius Varąškevięius gavo du 
nauju nariu. Buvusių sėkmin
gų prakalbų komisijos rapor
tą kuopa užgyrė. Komisija pa
sižadėjo darbuotis surengimui 
kitų dar sėkmingesnių prakal
bų prie pirmos progos.

Kuopa išrinko komisiją dar
buotis TDA Distrikto Bazarui, 
kuris įvyks vasario mėn., 1936, 
New Yorke. Kuopa prašo vi- 

kuri kliudo vežiojimui streiku sus draugus ir drauges prisi- 
laužiais priloduotų ] 
Sąryšis išsiuntinėjo savo na
riams speciali laišką, pažymė
tą “slaptas,” kuriam nurodo, 
kad unijos kliudo pervežimui 
skebinių prekių, kad paliesti 
bosai tuojau raportuotų visas 
smulkmenas sąryšiui ir kad 
neleistų įsigalėti unijoms savo 
įstaigose iki bus teisme per
svarstytas dokų boikoto klau
simas.

Apeliacijų teismas svarstys 
šį klausimą 25 šio mėnesio ir 
sąryšis, matomai, jau pasitiki 
jo išsprendimu bosų naudai.

Toji skurdo padėtis puldo, 
'naikina visokiais būdais darbi- 

* ninku jaunimą dėlto, kad jis 
nėra organizuotas į revoliuci
nes organizacijas, kurios rodo 
kelią, kaip jaunimas gali iš
gauti geresnį gyvenimą.

Policija sulaikė Mrs. Cece
lia Boylan, pas kurią, 1644 
Amsterdam Ave., atrado 781 
apdraudos pažymėjimų, kas 
įrodo ją buvus vadovybėj ra- 
keto. Po jos suimti 6 kiti įtar
ti asmenys. Ji sako, kad sąly
gos ją privedė griebtis rake- 
to. Bet keisčiausia tas, kad 
raketieriai skaitomi taip ne
pavojingais, jog paleisti po 

' $500, o pati Boylan po $250. 
Štai kaip policija “valo” rake- 
tus! Bet užtai, einant tais pa
čiais įstatymais, May’s krautu- 

. vės streikierės padėtos
$1,000 kaucijomis.

Teismas Gelbės Dokų Bosam
Komercijos Sąryšis ir kitos 

bosų organizacijos bendromis 
pajėgomis kovos sulaužyti 
New Yorko Išvežiotojų Uniją,

••••Teko sužinoti, kad žymus 
kompozitorius, Žilevičius, jau 
baigia rašyti muziką prologui 
8 veiksmų dramos “Pabuskite 
Lietuviai.” Kas teiksis šią mu- 
zBcalę .dalį atlikti, bus praneš
ta vėliau, ši drama bus stato
ma sausio 12, 1936 m., Ukrai
ną salėje, Bropklyne, paminė
jimui 15 metų Sukaktuvių Val
stybinio Teatro įsikūrimo Lie
tuvoje. Dramą “Pabuskite Lie- Į 
tuviai” režisuoja visiems žino
mas Lietuvių Meno Teatro re- 
žisorius Vitalis Bukšnaitis.

Šio paminėjimo proga L. 
Meno- Teatro Komisija Istori
niai Teatro Medžiagai Rinkti 
—rengiasi per spaudą plačiau 
supažindinti lietuvių visuome
nę su dramos istorija, Valst. 
Teatro įsikūrimu, jo reikšme 
ir tt.

E. B.

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir 
ir naktį.

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

Lietuvių Darbininkų Susi-1 
vienijimo 50 kuopa turės sma-' 
gų šokių ir išlaimėjimo vaka-į 
ra. Ant išlaimėjimo bus tor-( 

prekių, j dėti darbu ar aukomis, kuo-' kė, antis ir gaidys, šokiams
met į jus atsikreips komisija.' grieš, gera muzika. Visi būki- 
Visas bazaro pelnas eis gyni- ^e- ^ia bus proga linksmai lai- 
mui politinių, kalinių ir jų su- praleisti ir, kurie bus lai- 
šelpimui. ! mingi, turės gerus pietus.

TDA Centro laiške skaitė
me, kad vien tik 85 vyrų ir 6 
moterų, kurie nuteisti ilgiems 
metams kalėti, bausmės suda-! 
ro 2,000 metų kalėjimo. Yra' 
tūkstančiai kitų, kurie nuteisti 
trumpesniam laikui už daly
vavimą streikuos, reikalavimą 
pašalpos ir tt. * Taipgi yra 7 
našlės su mažais 
kurių vyrai tapo 
streikuose.

TDA nori visiem 
keliam ir jų motinom, taip pat 
kaliniam, suteikti po dovanė
lę reikalingiausių daiktų šven
tėms ir prašo mūsų kuopą su
kelti $5 tam tikslui. Mūs kuo
pa pasižadėjo, bet kad pinigų 
ižde neturėjom, tad atidėta, 
iki išleisim ką nors laimėjimuiJ

Buvo geri raportai iš Brook-1 
lyno ir Ap. Lietuvių Veikimo 
Komiteto, ir iš D. O. Paren
gimų Komiteto. Kuopa nutarė 
užleist D.O.P. Komitetui savo 
parengimo dieną, 12 sausio, i

N. j'

Mrs. Harry F. Ward, pagar
sėjusio Teologinės Sėminarijos 
profesoriaus žmona, kuri yra 
Pirkėjų Lygos steigėja, nors 
yra virš 50 metų, tačiau išėjo 
vadovauti masinei pikieto lini
jai prie May’s krautuvės, 510 į 
Fulton St., Brooklyne. Tos de- 
partmentinės krautuvės darbi
ninkai, didžiumoj merginos, 
streikuoja prieš ilgas valan
das, mažas algas ir blogas są
lygas. Iki šiol buvo virš 100 
areštų, tarpe tų 5 Pirkėjų Ly
gos narės.

Pirkėjų Lyga sykiu su Civi
lių Laisvių Unija tyrė tą strei
ką ir surado, kad darbinin
kėms nebuvo kitos išeities, 
kaip streikas, kad policija jas 
žiauriai puola, kad kaucijos 
areštuotoms yra neleistinai (
augštos ir priteisiamos di-;kėti už jos meilę $100,000. 
džiausios bausmės. Iš to mato-j Doyle skundžiasi, kad ponia 
si, kad policijos departmentas( Hammond savo turtingumu ir 
yra susirūpinęs, kad tos krau- pataikavimu . atviliojus iš jo 
tuvės viršininkui Weinstein pa- Leoną Hogarth, taipgi aktorę, 
vyktų sulaužyt streiką. i

PRANEŠIMAS
TANAS 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 
Kviečiame atsilankyti, o bū- 

draugišką patarnavimą, 
site užganėdinti. '

Barry P. Skalius
( JALINSKAS)

Lietuvis Graborius

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn. 

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

• u . J-.' \ H Z-A.-.’r*''

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

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

25c
Patarnavimas

Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Ifibčrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nušilo!- 
mas, Nervų Jė- 
fos išeikvojimai, 

i a t a Y i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
žarnų Ligos, 
Mėšlažamšs Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių. Kvėpuojamų- 
ų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
au nesuprantamą nesveikumą, atei

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




