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Darbininkai VUy Salių . 
Vienykitės! Jūs Nielc*
N e p r a I almėsite, Ti) .
Retežius, o Išlaimėsit* ■■ 
_ ...Pasauli!
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KRISLAI 
“Laisvės” Vajus. 
Moka Sovietams. 
Iš Jūrų 200 Laivų. 
Sovietai Perka Laivus. 
Anglijos Komunistai. 
Lenino-Stalino Raštai. 
Mūsų Mokyklos.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

“Laisvės” vajaus laikas jau 
baigiasi. Dar daug reikėtų 
mūsų draugams padirbėti. Va-

S'nX-'-Sf Italija Grasina Karu SOVIETU LAKŪNAS KOKINAKI IŠKILO 9 j
firs « S ; Eur»P0)'> S1“E<l?s MYLIAS, SUMUŠDAMAS VISUS REKORDUS Italy; Atėmė 200 Šautu-

gauta skaitytojų. Reikėtų daug ‘
daugiau pasidarbuoti.

Sovietų Sąjunga jau užsakė 
Japonijoje ir Manchukuo kraš-■ 
te už 70 milionų jenų tavorų, 
tai, yra už tris ketvirtadalius 
tos sumos, kurią Japonija ir 
Manchukuo turi sumokėti už

Mussoliniui Aliejp
DHAT A tTT77— f v i-- ! MASKVA. — Sovietų la-. ROMA.-Itahjos fasisti- kūnag vladimir Kokinaki 

mai valdovai sako, kad jei- , lgk gu vienu mo. 
;gU Tautų Lygos salys ban- ja kričio 21 d iškilo
dys užkirst Italijai įvežimus |47 806 <dag št virš 
aliejaus, geležies ir anglies ,Mįskv0£ tai yra devynias is užsienių, tai Italija bus I ameriko’iškas mylias. Jis 

atsimest nuoSovietų Sąjungos Rytinį Chinų “priversta” (
Gelžkelį. Kaip žinia, Sovietai Tautų Lygos, ir kaip grasi-' 
tą gelžkelį pardavė. Japonija na Mussolini, tatai reikš 
ir jos padaras Manchukuo at- pradžią karo Europoj, 
moka tavorais.

Sovietai nemažai iš Japonijos ' 
į tą sąskaitą ėmė-pirko pupų, 
ryžių, šilko, bet daugiau fabri
kinių dirbinių. Užsakyta 150 
kompresorių, 450 dideli moto
rai, 1,800 elektro-motorai ir ne
mažai kitokių mašinų, taip pat 
120 tonų pajėgos keltuvą, 9 
traukiančius laivelius, 16 žvejo
jimo laivų, 10 mažesnių žvejo
jimo laivų, 135 greitus katerius 
(laivelius). '

“Epron,” Sovietų Sąjungos 
specialė laivų traukimo įstaiga, 
per 12 metų jau ištraukė iš jū
rų 200 kadaise nuskendusių lai
vų, kaip rašo “Pravda” No. 
307. Daugelis tų laivų buvo 
pataisyti ir dabar vežioja tavo- 
rus, pasažierius, prijungti prie 
Raudonojo karo laivyno arba 
įlaužyti metalui. Gerai tar
nauja ledlaužis “Sadko,’-’ kuris 
18 metų išbuvo jūrų dugne. Iš 
sudaužytų laivų šalis gavo 180,- 
000 tonų metalo.

šiemet Sovietų Sąjunga iš už
sienių pirko 70 įvairių laivų, 
kurių visų įtalpa siekia 250,000 
tonų. Tuom kartu ir savo ša
lyje laivų budavojimo fabrikai 
dirba visomis pajėgomis. Ša
lis stiprėja, daugiau reikia lai
vų.

Nuo Anglijos “nepriklauso
mos” Darbo Partijos atskilo 
apie 1,000 narių ir įstojo į An
glijos Komunistų Partiją. Jie 
išleido pareiškimą, kuriame tar
pe kitko rašo:

“Komunistų Partija išvien su 
kitomis Komunistų Internacio
nalo sekcijomis vadovauja ko
vai prieš karą ir reakciją ir 
tuomi įrodė darbais, kad gali
ma darbininkų judėjimo vieny
bė. .. Mes kreipiamės į darbi
ninkus, kad šiuo momentu su
tvirtintų vienatinę revoliucinę 
darbininkų klasės vadovybę — 
Komunistų Partiją.”

Tas parodo, kaip Anglijos 
Komunistų Partijos įtaka auga.1

skirų knygų.

naki išbuvo orę 62 minutes. 
Jis tyčia mažai pasiėmė ga LONDON. — Ethiopai iš 
žolino,< kad lengviau būtų r^en?^e? kalnų užpuolė ita- 
kilti, iržemyn nusklendė vi- į us nugaros, is siaurės 
sai be gazolino i nuo Womberta sn-

Pačioj augštumoj buvo 60' Kassa Sehabet yadovy- 
- - - " . i bėję jie užmušė tris italų

i pakilo 453 pėdas augščiau, Kokinakio kailiniai ir ke- oficierius ir 300 _ kareivių, 
negu italas komandienus pure susąlo kaip ragas; ve-; . ,v

Reanto Donati 1934 m. bal. jas skaudžiai kando ir labai Į 
11 d., ir tuom sumušė., visus sunku buvo kvėpuot, nors 
pasaulinius lėktuvų augščio lakūnas turėjo užsidėjęs de- 
rekordus. guonies (oxygeno) kvėpavi-

Donati kilo specialiai pa- mo maską. Kiekvienas atsi- 
jbudavotame lėktuve, kuris kvėpimas buvo skausmas, 
i buvo taikomas tik rekordi-, Kokinaki nenaudojo akinių, 
j niams augščiams; o Kokina- bijodamas, kad jie apšals ir 
' ki naudojo paprastą lėktų-tada jis nieko negalės per 
vą, kokių Sovietuose yra juos matyt; o be akinių į' 
daug pastatyta pagal inži- ;
nieriaus N. Polikarpovo pla- spindėjo, bet buvo taip šal-•

kraščiaį pasakoja, būk Ko-! Tokiuose stratosf eros 
i kinakio lėktuvas buvęs spe-. augščiuose, pasirodo, oras 

•'-o i'-t ’cialiai pastatytas augštyn toks .skystas, kad ir oxyge-
sahes fronte ethiopai kri ; i no kvėpavimo maskos neuž-

tenka; ir tik su didžiausiai 
pastanga galima pasijudin
ti.

Kokinaki savo laiku buvo; keki al ir inti dar. 
paprastas laivakrovis ir ju-; bo sąlygas. •
rininkas. '

Prieš Opozicijos Už-“ 
darymą Lietuvoje

laipsnių šalčio’žemiau zero;

NACIONALIS VEIKIMO KOMITETAS VARDU 60,000 
ORGANIZUOTŲ AMERIKOS LIETUVIŲ REIKA

LAUJA SUŠAUKT SEIMĄ

negu italas

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų užsienių rei
kalų ministeris Cordell Hull 
pareiškė, kad ši šalis ne
trukdys normalės (viduti
nės) prekybos sli Italija, bet 
išvežimus Italijai virš pap
rasto saiko laikys karo me
džiagų gabenimais Mussoli- 
niui; o nuo tokių išvežimų

; (Telegrama)
I CHICAGO, Ill., Lapkr. 28. 
—Vardu 60,000 Organizuo-

įnirtęs Įn?s. <e« 11 v.; Befe( 

i n i.i —vardu bu,uuu (Jrgaiuzuo- xLygos Bausmes italam tų Amerikos Lietuvių pro-
I priešų 200 šautuvų ir 4 kul- 
i kasvaidžius. Likusioji ita
lų būrio dalis pabėgo.

30,000 iki 40,000 ethiopų, 
komanduojamų Seyoumo, 
tebegrasina italams iš už 
pečių.

akis saulė apakinančiai i Užstreikuota 28 Japo-
i r i , _. Hiciiauo x unuaiuuvv spindėjo, bet buvo taip šal-1 •• n . • •

it"JfhL™uIerSergeJ° nūs. Tik kapitalistiniai V,ta, kad akys šalo. I U1J0S Garlaiviaiprezid. Rooseveltas.
ADDIS ABABA. — Pra

nešama, jog pieniniame sa-i 
vo i 
puola italus ir jau atėmė 
iš fašistų Anale ir Dabrade- 
rre, nors italų komanda bu
vo pasigyrus, būk visi pie-1

Lapkričio 20 d. Kokinaki 
pakilo 42,640 pėdų, bet tuom 
jis buvo nepatenkintas ir 

uun vj«x pxe- . rytojaus išnaujo skrido 
tmes Ogadeno provincijos I 
ethiopų vadai “pasidaVę Ita
lijai.” _

Tuo pačiu laiku italai 
skelbiasi, kad sumušė ethio-' 
pus keliuose nedideliuose i 
susikirtimuose šiauriniame 
Ethiopijos fronte.

Motor Products Darbi
ninkai Tęsia Kovą 
DETROIT. Mich.—1.500 

streikierių Motor Products 
Kompanijos vienbalsiai nu-|ĮS - 
tarė tęsti streiką. Penkta- ’ 

___• „ . .v_. .įsniisLi jii ooo neis.varus iiusko difemo ryta į pikietą įseio mon -j -
-i aaa r -u* • . J 1 ukiui vesti. — 1933 m. vidutine1,000 streikierių.

Amerikos Darbo Federa
cijos automobilių darbinin
kų unijos lokalo pirminin
kas Francis Dilldn stengiasi 
sukurstyti fęderacinius uni- 
jistus prieš streikierius. 
priklausančius M e c h anics’ 
Educational Society unijai 
bet tas jam nesiseka. Fede
raciniai darbininkai remia 
streikierius. Mechanics’ uni
ja šaukia Federacijos uniją 
į bendrą konferenciją su ly- 
ofia atstovybe iš vienos ir 
kitos pusės, idant suvienyto
mis jėgomis nugalėt bosus.

Negaudami reikalingų da- 
i lių iš Motor Products 
1 Kompanijos, u ž s i darinėja 
Briggs Body, Chrysler ir ki- 

rugpjūčio ‘ 193^ metų kompanijų automobilių 
fabrikai. • ?

Gręsia Visuotinas Streikas 
prieš Meksikos Fašistus

MEXICO CITY. — Dar- 
bininkų Apsigynimo Komi
tetas šaukia visuotiną strei
ką, jeigu Meksikos prezi- 

jdentas Cardenas neuždarys 
; “auksamarškinių” fašistų

augštyn.
Antruoju skridimu Koki-

TIENTSIN. — Sustreika
vo unijistai Japonijos jūri
ninkai, sustabdydami 28 lai
vus Osaka garlavių kompa
nijos, didžiausios Japonijoj. 
Ji turi 32 laivus išviso. 
Streikieriai reikalauja pa-

testuojame prieš uždarymą 
Valstiečių Liaudiniu kų, 
Krikščionių Demokratų 
Partijų, Ateitininkų, Pava
sarininkų ir kitokių opozici
nių organizacijų. Reikalau
jame Lietuvos piliečiam lai
svės ir seimo sušaukimo* 

Nacionalis Lietuvių 
Veikimo Komitetas,

L. JONIKAS, Sekretorius 
3116 South Halsted St,,

-1 -į’jpSjVisos lietuvių orgam nci-

Chinai Daužė Japonijos
lit i .• f m i • •J /LwmIu* nA/lniHnu/V I MnttlriMiLIETUVOS ŽINIOS Ambasadoriaus Traukinį

BRUSSELS. — Belgijos 
biznieriai bruzda prieš Tau
tų Lygos bausmes, kurias 
vykdant prieš Italiją, tapo 
sustabdyta tiesioginiai išve
žimai vilnonų ir kitokių au
dimų, taipgi įvairių mašinų 
ir odos dirbinių į Italiją. Tas . 
skaudžiai atsiliepia į Belgi-1 
jos pramonę.

i Belgijos laikraščiai vis aš
triau išstoja prieš Angliją 
ir smerkia Tautų Lygos 
bausmes Italijai.

Laike prakalbos Liege jos, pritariančios dem^'Ma- 
mieste, surengtos Tautų Ly- i tinėms teisėms, privalo nu
gos vardu, kur buvo apgina-Į sti panašius protestus S me- 
ma Lygos veiksmai prieš į tonos valdžiai ir Liet’’.vos 
Italiją, fašistai studentai su- j spaudai su reikalavimu 

, kėlė riaušes ir išardė susi-j greitu laiku paskelbt ]ais- 
! rinkimą. Per susikirtimus j vus seimo rinkimus ir suda- 
su riaušininkais sužeista 20 ryt ’ demokratinę valdžią 

, asmenų., Lietuvoj.

*•%

/JI

S H A N GHAI. — Chinų n . v. h. .i n*Grąsimmas Visuotinu Streiku rnverte 
Kapitalistus Suvaldyt Savo Gengsteriuš

Kaip Lietuvos Valdžia šel- pajuto, kad policija ateina kra- minia užpuolė tieę Chinki-
pia Dvarininkus, , tos daryti ir pinigų ieškoti, tai ango stočia akmenimis dau-

RATTMAQ jj.kėlias šimtines prarijo. Bet žyti traukinį, kuriuo važia-1
{AUNAS. Atlyginant 102 ^uvo su£jnota, kad mergina v0 Japoriiios ambasadorius dvarininkams uz paimtas nuo jų .nrqril-n 4.n- rilinfq vo Japonijos amoasauoiius

žemes Lietuvos valdžia iiems P. J šimtines, tai jai duota Chmijai Akltą Ariyoshi 
jau užmokėjo arba nuo jų sko-' ncin°s ■ ! kaip kad jis protestuodamas B A R BERTON, Ohio. -
lų (taksų) nuskaitė 2,207,000 
litų, davė 2,128 hektarus miško

.iškirsti ir 386 hektarus miško

i skundžiasi* f
SHANGHAI. — Čia yra 

suprantama, kad Japonija

hektaro miško kaina buvo tarp 
2,000 ir 2,500 litų.—Be to, su
grąžino tiems dvarininkams po 
70 hektarų žemės prie iš sykio 
jiems paliktų po 80 hektarų 
kiekvienam.

Kitiems dvarininkams valdžia 
dar tęsia atsilyginimus.

Nenori Miškų Darbų
KAUNAS. — Urėdijose

Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto tari
mu, nuo ] 
iki dabar jau išleista 30 tomų, 
Lenino Raštų. Tai yra trečia 
laida, kuri turi 4,800,000 atski
rų knygų.

Stalino knyga “Klausimai apie 
Leninizmą” jau yra išversta į 
75 skirtingas kalbas. Jau pra
eitais metais jos buvo atspaus
dinta virš 7,000,000 kopijų.

lyje per 15 metų buvo atspaus- organizacijas. Per tų fasis- 
dinti 160 skirtinguose leidiniuo- užpuolimą ant komums- 
se, kurie sudarė 115,940,000 at- tų prakalbų ties prezidento

palocium pereitą treciadie-
. nį buvo užmušta keturi as-, Jabai Panašus į A. Venclovos

palocium pereitą trečiadie-

Šią žiemą turėtų kiekvienoje , menys. 
didesnėje kolonijoje mūsų drau
gai steigti mokyklėles ir studi- BERLYNAS. — Hitleri- 
juoti Komunistų Internacionalo ninkai padarė kratą katali- 
Septinto Kongreso rezoliucijas, kų vyskupo grafo Preysing- 
Jas išleido lietuvių kalboje Lichtenberg-Moos palociuje 
Jungt. Valstijų Komunistų Par- ir suėmė jo sekretorių pra- 
tijos Lietuvių Frakcijų Cent- lotą Banaschą. Priežastis 
ro Biuras. 1 Jar neskelbiama.

A. Andrulio, “Vilnies”
' v. . į. j, >• ' -------- ------------ — , — j, — j 

RorLLtni-iailc M areni- ištiktųjų tik toliau atideda, 
nvUdKluIiaUS HldlblU , bet neatmeta Sayo plano at- 
hc Mocė ’ plėšt' penkias turtingiausias
tab llldob. VdldllJUJt; siaurines provincijas nuo
Draugas V. Aiidrulis, dien

raščio “Vilnies” redaktorius, 
iš Chicago, Ill., kalbės šiose 
kolonijose:

WORCESTER^ MASS.
Lapkričio (Nov.) 27 d., Lie
tuvių Svetainėj, 29 Endicott

Street, 7:30 v. vakare.
HUDSON, MASS.ir| 

girininkijose prasidėjo bedar-i , ,v. n , T. t 
bių surašinėjimas miškams kirs-' Lapkričio 28 d., Lietuvių pilie
ti. Daugelis miestiečių bedar- i Kliubo Svetainėj, 2 vai. po 
bių nelabai nori tokių darbų,’ ....
kur nepaprastose jiem sąlygose 
reikia dirbti už pusbadžio al
gą. Kai kurie-neturi kuom ap
sirengti, kitiems nėra kaip šei
mų palikti miestuose.

Raseinių “Stebuklai”
RASEI NIAL—Ant švento

riaus prie savo vienuolyno rū
mų domininkonai pastatė kop
lyčią, kurią įruošė Francūzijos

Chinijos ir sūdaryt ten ne
va “nepriklausomą” chinų 
valstybę.

Japonijos generolai norė
jo taip padaryt pirm laivy
no apribojimo konferenci
jos, kuri šaukiama Londorie 
gruodžio pradžioj. Jie da
bar šėlsta, kad nepaspės tą 
pasimojimą įvykdyt pirm 
konferencijos.

pietų. , --------------- -----
Cambridge, mass. Sovietų Sutartis su Amerika 

jLoajPsvretaiJj, 163 “ard^t. J de* Teismiškų Liūdymų 1 
7:30 vai. vakare, Bus puiki i 1
programa : dainuos Ignas Ku-I 
biliunas, Banio orkestrą grieš, 
dvi seserys skambins mandoli

nomis, ir kalbės Dr. Jonas 
Repšys.

NORWOOD, MASS.

bų užgyrimo, Francis Ger
hart, pirmininkas Diamond 
degtukų darbininkų unijos 
lokalo, nurodė miesto val
džios veiksmus prieš darbi
ninkus ir padarė išvadą, 
kad reikia organizuot Dar
bo Partiją. Darbininkai 
tam karštai pritarė. " ...

Streikuojantieji Insulator 
kompanijos darbininkai pri- 

biniaf laikysis" tik tarp fab- klauso Puodžių Unijai. Per 
riko sienų ir niekam nebus paskutinį kompanijos sargy- 
leidžiama ten įeit arba išeit, binių užpuolimą ašarinėmis 
Tokia pertaika dabar yra bombomis ir kitais pabūk- 
padaryta su darbo unijomis. I lais tapo sužeista 20 asme-

Miesto unijų centralinė ta
ryba nusprendė šaukti vi
suotiną streiką, jeigu Insu
lator kompanijos ginkluoti 
padaužos, vadovaujami mi
licijos oficierių, ir toliau už- 
puldinės pikietininkus aša
rinių dujų bombomis. Vi
suotino streiko bijodamas, 
todėl, Prekybos Rūmas nu
tarė, jog kompanijos sargy-

leidžiama ten įeit arba išeit.

nų. Po to ir buvo nutarta 
šaukt general! streiką, jeigu

Iš lauko pusės streikieriai 
nuolat pikietuoja fabriką.

Kalbėdamas d a r b ininkų j bosai nesuvaldys savo geng- 
susirinkime delei tų paliau- sterių.

j sutarti^ ^tarp^ SovTet^' vy- Fašistai NuplėŠČ AlHC-
riausybes ir Amerikos del 
teismiškų liūdymų. ‘Ameri
kos teismų atstovai galės 
gauti liūdymus iš Sovietų 
šalies, o Sovietai iš Jungti-

rikony Vėliavas

—

Amerika Gali Sustabdyt

Lapkričio 30 d., Lietuvių Sve- nių Valstijų tam tikrose by-
Liurdo pavyzdžiu, šalia pasta-. tainėj, 7:30 vai. vakare, bus lose.

puiki dainų ir muzikos 
programa.

LAWRENCE, MASS.

tytos koplyčios nuo seniai buvo 
šulinys, kurį atremontavo ir 
pašventino. Dabar domininko-!
nai jau skelbia stebūklingų Guodžio 1 d., Lietuvių Piliečių Gydytojui Gerklę 
pagijimų, štai kaip greitai ir Kliubo Svetainėj, 2 vai. die-1 
lengvai atsiranda stebuklingos ną, bus su puikia dainų ir mu-i 
vietos. Atrodo, jog visas reika- | zikos programą.

! Senis Ligonis Perpjovė

PADUA, Italija. — Fašis
tai nudraskė Amerikos vė
liavas nuo amerikonų dak
tarų J. Moersch ir J. L. 
Bollman automobilio su 
“laisnio” lentele iš Angli
jos. Fašistai visaip išplū- 

I do automobilistus su jų 
žmonomis. Jungtinių Vals
tijų ambasadorius Romoji PHILADELPHIA, Pa.

i Salvatore Tarsatana, 81 me-. . , . v . . n. v- ’tų senis, ligoninėje britvalde .t? yzPr°testavo Italijos
J J saldžiai, kuri veikiausia at-

. daktarui S. C. Dale’ui, ku-1 slPrasVs-
* . • • • 1 • 1 1 • • *" " ‘■■■ ■ ■'

zikos programa.
SO. BOSTON, MASS.

apsakymą “Kai versmė išdžius- Gruodžio 1 d., .Lietuvių Sve- I‘6'Xi“CJC i valdžiai, kuri veikiausia at-
ta.” tainėje, E ir Silver Sts., 7:30 PeyPJ°ve ^gerklę jaunam 1 o.

--------  | vakare, bus puiki dainų
programa.

MONTELLO, MASS.
Gruodžio 2 d., Lietuvių Tau- taria areštuotas. Tas tam

Originališkai Slėpė Pavog- I 
tus Pinigus ,

ris norėjo paimti truputį se
nio kraujo ištirti. Tarsa- Valdininkam Sekasi

RASEINIAI. — šiemet ketu-;

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų prekybos lai
vų komisija (Shipping 
Board), valdiška įstaiga ža
da daryt spaudimo laivų 
kompanijoms, kad jos ne- 
vęžtų aliejaus ir kitų katu! 
reikalingų medžiagų Italijai 
ir Ethiopijai. Valdžia yra 
davus laivų kompanijoms 
didelių paskolų, taip kad 
faktinai yra “užmorgi^’uo- 
tas” kiekvienas toks Ip’ ’as. 
Tuo būdu, sakoma, v< 
gali priverst kompanija at-

!s

B

šiomis dienomis Alytaus ap- tiško Namo Svetainėj, 7:30 v. SUS žmogus sako, kad dak-rį valdininkai pasistatė gražius sisakyt nuo prekybos latO 
taras norėjęs jo kraują “iš- namus, o pora įsigijo prie pat medžiagomis, jeigu tik jinai 

I vogti;” ... J miesto nemažus ūkius. tikrai norėtų.
skrity viena mergina pavogė vakare, bus ir muzikalė 
kelis šimtus litų. Kai mergina programa.

z
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kiškoj spaudoj. Ten, kur darbininkams 
nevalia platinti lapeliai viešai, jie tą da
ro slaptai.

Dabar, kuomet krikščionių demokratų, 
liaudininkų ir social-dėmokratų partijos 
tapo padarytos nelegalėmis, tai ir jos tu
rės daryti tą patį—veikti slapta—jei no
rės pasilaikyti, jei norės kovoti prieš 
smetoninį režimą, kuris yra kruvinas, 
baisus, kuris atnešė nelaimę Lietuvos 
liaudžiai ir stato didelin pavojun Lietu
vos nepriklausomybę.

tHi
Entered as second class matter March 11, 1924, at 
tM' Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 8, 1879 .

Komunizmo Baubu Padėties 
Nepataisys

Smetonos organas (“L us,” num. 
257) iškėlė skandalą del : • rastos litera
tūros pas tūlus asmenis aune. Tarpe 
kitos literatūros, žvalgybininkai suradę 
biskį atsišaukimų į Suvalkijos valstiečius 
ir’todel fašistų išvada tokia: “ūkininkus 
kurstė komunistai.” Esą, “susekti ūki
ninkų neramumų kurstytojai.” Ten pat 
sfltėtonininkų organas rašo, būk • »<•. -

“Spalių 30 d. valstybes saugumo policija 
padarė kratą pas Juozą Gvildį, stalių, gim. 
1912 m. Šakių apskrityje, gyv. Kaune, Ita
lijos g. Nr. 87. Kratos metu pas sakytąjį 
Gvildį rasta: spinta, prigrūsta įvairiausių 

'’komunistinių spausdinių—viso apie 20,000 
"'eg z.; 199 lapai įvairių, rankraščių, skirtų 
komunistų laikraščiams ir atsišaukimams, 

■'pilnas portfelis komunistinių spausdinių; 
sofos viduje buvo paslėptas primityvus, na
mų darbo rotatorius atsišaukimams daugin
ti. Be kitų atsišaukimų, pas Gvildį rasta 
'daug atsišaukimų: ‘Perskaitęs duok kitam, 
"nesakyk iš kur gavai. Suvalkijos valstiečių 
streiko vykdomojo komiteto atsišaukimas į

^yisos Lietuvos Valstiečius’!”
%

■^L. Aidas” džiaugiasi, kad be paminė
tojo Juozo Gvimžio žvalgybininkams pa
vyko dar du kitus asmenis suimti, Ete- 
Eėją Videlvskytę ir Mašę Aroliauskaitę. 
PaŠ jas, girdi, rasta sekamos literatūros:

• i > •

1. Lietuvos komunistų partijos centro ko-
* miteto atsišaukimas: “Liet, socialdemokratų 

k partijos centro komitetui ir visoms jos or-
\ 'ganizacijoms. Lietuvos ^valstiečių, liaudinin- 

'kų sąjungos centro komitetui ir visoms jos 
organizacijoms, žydų sijonistams-socialis- 
tas,” kuriame siūloma sudaryti bendrą fron- 

prieš fašistinį seimą ir reikalauti visai 
^"demokratinio seimo.
£ 2. “Komunistų Internacionalo 7 kongreso 
JJrezoliucija, priimta 1935 m. rugpjūčio 1 d., 
JJšklausius d. Vilhelmo Piko pranešimą apie 
įkomunistų internacionalo pildomojo komite
to veikimą.”
2 3. Lietuvos komunistinio jaunimo sąjun
gos centro komiteto atsišaukimas “žiežirbai” 
tr visiems jos skyriams, visam darbo jau- 
Sohnui.”
~ 4. Liet. kom. jaunimo sąjungos centro 
jkomiteto atsišaukimas “Į pavasarininkus ir 
••ateitininkus,” kur siūloma reikalauti viso- 
Z«kių laisvių. M**• 5. Liet. kom. partijos centro komiteto at- 
•stšaukimas “Lietuvos socialdemokratų parti
jos centro komitetui ir visiems LSDP na
ganams.”
«•» 6. Z. Angariečio 8 puslapių brošiūrėlė 
•••“Liaudininkų partijos nariams.” Ir čia nu
rodoma, kad visos liaudies partijos turinčios 
•“{sudaryti bendrą frontą, ’• 
•■•dalyvautų neva lygiom!

•—nevadovautų šiam fro. 
išrašyta 15 komunistų pas.
Jis to smetoniškas organas daro išva

dą,^būk pagrobtoji literatūra “rodo, kas 
išJ tikrųjų kelia ūkininkų neramumus 
ESetuvoje ir kursto prieš vyriausybę ir 
kzJ 'iš tokių kurstytoji! galima laukti.” 
«a smetonininkai bnndo padaryti kaltais 
cjel Suvalkijos valstiečių streiko komunis
tus, o tik visai nesenai jie del to kaltino 
Ęftlerį, liaudininkus, kiek vėliau—krikš- 
(įbėmis demokratus. Akyva, kad Smeto- 
lĮps organas bijosi pacituoti bent vieną 
if; tų “15 komunistų pasiūlymų.”
; ; Mums tiek tenka pasakyti: visa pami

gtoji literatūra siūlo ne Sovietų valdžią 
steigti Lietuvoje, bet atsisteigti demok- 
ijĮtines laisves, grąžinti kraštui seimą,

l ie komunistai 
Bernis su kitais 

Pabaigoje su
mų.

savivaldybes, spaudos, susirinkimų ir žo- 
(įžio laisvę. Tuo reikalu Lietuvos Komu- 
lįstų Partija kreipiasi į visas laisvę my- 
lįįčias organizacijas, į visus laisvę mylin
ius žmones, siūlydama sudaryti liaudies 
frontą pašalinimui fašistinio režimo ir 
įsteigimui demokratir i laisvių. Tai 

nieko kriminališkr nieko ten bai
saus. Amerikoje mes tokių atsišaukimų 
matome labai daug visur ir net darbinin-

Va, Tas Baubas!
Parašius viršuj paduotąjį straipsnį, 

mums paštas atnešė ir vieną tų lapelių, 
kurių fašistų žvalgybininkai suradę pas 
Juozą Gvildį. Jie platinami Suvalkijoj ir 
mes gavome iš vieno valstiečio. Kadangi 
lapely j raštas neilgas, tai mes čia jį išti
sai perspausdiname. Jis seka:

Perskaitęs duok kitam, nesakyk 
iš kur gavai.

SUVALKIJOS VALSTIEČIŲ STREIKO 
j VYKDOMOJO KOMITETO ATSIŠAUKI

MAS į VISOS LIETUVOS VALSTIEČIUS.
Jau du mėnesiai praslinko, kai prasidėjo 

Suvalkijos valstiečių kova už jsavo padėties 
pagerinimą. Tautininkų valdžia šaudė į val
stiečius ir meluoja, būk nėra lėšų valstie
čių reikalavimus patenkinti, visaip šmeižia 
streikuojančius valstiečius.

Broliai valstiečiai, kodėl tautininkų val- 
džia neapkrauna mokesčiais visokius sindi- 

I katininkus, bankininkus, dvarininkus, “Mai
sto” ir “Lietūkio” ponus ir kitus turtuolius? 
Kodėl ant mūs valstiečių vis sunkesnę naš
tą krauna ir dar mus šaudo? Už tai tauti
ninkai gina turtingųjų pelnus.

Tautininkų valdžia giriasi visokiomis pa
šalpomis ūkininkams. Bet ar matė biednes- 
nis valstietis nors kokią pašalpą iš tautinin
kų valdžios? Pašalpą matė vien dvarininkai 
ir turtuoliai.

Broliai valstiečiai! jei norit pagerint savo 
gyvenimą, turit vieningai kovot. Tautininkų 
valdžia neiššaudys visų valstiečių, bet grei
čiau patys nuo valstiečių pūslėtų rankų nu
sisuks sau sprandą. Mes kviečiam Suvalki
jos ir visos Lietuvos valstiečius tęsti kovą 
ir išplėsti ją po visą Lietuvą! nepristatinė- 
kit jokių maisto produktų į miestus, nemo- 
kėkit skolų, mokesčių, neleist valstiečių tur
to pardavimo iš varžytinių, rinkit savo a^ie- 
linkėse streikui vadovauti komitetus, neleist 
streiklaužiauti.

Mūs reikalavimai: Kad būtų pakeltos že- 
į mės ūkio produktų kainos ir jos atitiktų 
i mokesčių, skolų mokėjimo galimumui ir per

kamų pramonės prekių brangumui.
Kad būtų be procentų atidėtos nemažiau 

5 metams skolos.
Kad biedniems valstiečiams būtų visai 

panaikinti, o kitiems bent pusiau sumažin
ti valstybiniai ir saviivaldybiniai mokesčiai.

Kad nebūtų valstiečių turtas pardavinėja
mas iš varžytinių.

Kad būtų areštuoti visi vagys kaip Lape
nas ir jų turtas konfiskuotas valstiečių rei
kalavimų patenkinimui.

Kad būtų apkrauti mokesčiais visi tur
tuoliai.

Kad būtų sušauktas demokratiškais rinki
mais seimas, įvesta banko kontrolė, panai
kinti sindikatai.
' Broliai valstiečiai, kurie dar nekovojate, 

prisidėkite prie šios kovos ir niekas ne- 
streiklaužiaukite!

Telkimės visi už vieną ir vienas už visus, 
tada laimėsim!

Tegyvuoja valstiečių streikas!
Suvalkijos Valstiečių Streiko 
Vykdomasis Komitetas.

1935 m. Spalio mėn. 13 d.
Kas lapelyj yra blogo valstiečiams? 

Kas ten blogo apskritai Lietuvos liau
džiai? Nieko! Streiko Vykdomasis Ko
mitetas ragina valstiečius kovoti už sa
vo interesus, už visos Lietuvos liaudies 
interesus, už sušaukimą demokratiniais 
rinkimais seimo, už demokratines laisves.

Kiekvienas Amerikos lietuvis darbo 
žmogus, bus jis proletaras, biznierius ar 

. profesionalas, jei tik jis nebus fašizmo 
auka, tuos reikalavimiis, kurie lapelyj 
yra įdėti, visuomet sutiks paremti!

■aur . ** i.

Socialistų Partijoj Kova
Tebeverda

Šiuo tarpu Amerikos Socialistų Parti
joj eina nepaprastai aštri kova, kuri gali 
privesti partiją prie skylimo. Dešinie
ji socialistai, vadovaujami New Yorko 
grupės—Oneal, Waldmano ir kt.—užsi
spyrė iššluoti iš partijos eilių visus kai
resnius socialistus. “Valymą” partijos ei
lių pradės jie New Yorke. Kadangi So
cialistų Partijoj randasi daug kairiai nu-

sistačiusių žmonių, tai, žinoma, jie leng
vai nepasiduos; jie kovos prieš partijos 
skaldymą. Lapkričio 17 d. New Yorke 
įvyko socialistų, masinis mitingas, kuria
me kalbėjo Norman Thomas ir kiti. Jie 
pasižadėjo nepasiduoti Onealo-Waldma
no užmačioms.

Dešinieji sugalvojo kitą kovos būdą 
prieš kairiuosius. . Gruodžio mėnesį jie 
šaukia į New Yorką t. v. rytinės Ame
rikos srities socialistų konferenciją, ku
rioje bus, žinoma, Onealo-Waldmano 
vienminčiai. Minėto j konferencijoj bus 
bandoma paruošti partijai platforma, pa
statyti sekamiems prezidentiniams rinki
mams kandidatai ir, žodžiu, viskas su
tvarkyti taip, kad sekančio j partijos kon
ferencijoj (kuri įvyks gegužės mėnesį, 
1936) jie galėtų organizuotai atsistoti ir 
padiktuoti kairiesiems: su mumis, arba 
laukan iš partijos.

Kairiųjų socialistų organas, “Socialist 
Call,” pereitos savaitės laidoj išstojo su 
smarkiu editorialu prieš dešiniuosius. 
Laikraštis pabrėžia, jog ilgiau jis nety
lės. Dešinieji, sako “Call,” daug griekų 
papildė, apie kuriuos negalima ilgiau nu
moti ranka. Tais nusidėjimais “Socialist 
Call” priskaito, be kitko, sekančius:

1. Dešinieji palaikė Hyman Nem- 
ser ir jo sutvertą prieš Amerikos Darbo 
Federaciją raketierišką uniją krautuvių 
tarnautojuos.

2. Jie palaikė Harry Lang’ą ir jo bjau
rius kontr-revoliucinius puolimus, dary
tus ant Sovietų Sąjungos.

3. Jie naikino kovingas socialistų kuo
pas ir steigė “popierines” kuopas, kad 
tuo būdu palaikius savo kontrolę New 
Yorko mieste centraliniam komitete.

4. Jie paturėjo unijos skaldytojus mo
kytojų unijoj, priklausančio j ADF.

5. Dešinieji pakirto progas socialis
tams laimėti daugiau narių į partiją; sa
vo dešinių politiką jie pakenkė socialis
tams pereituose rinkimuose New Yorko 
mieste.

6. Jie atakuoja be reikalo Norman 
Thomasą, socialistų vadą.

Šitie ir kiti apkaltinimai išstatomi 
prieš dešiniuosius, kurie pasirengę pada
ryti viską, kad sunaikinus kairesnius ele
mentus.

Komunistai, žinoma, turi palaikyti kai
riuosius, kurie sutinka daryti bendrą 
frontą su komunistais, kurie sutinka ko
voti fašizmą. Bet mes taip jau, kur tik 
turime progos, sueikime ir su dešinio nu
sistatymo socialistais darbininkais, ir 
juos bandykime pertikrinti, kad jie rem
tų kairįjį sparną. Komunistai mano, 
kad šiuo tarpu, kuomet reakcija siaučia, 
daug būtų geriau, jei ir socialistų parti
ja būtų vieninga, stipri, ir kad ji kovotų 
prieš fašizmą ir karo pavojų.

Daugiaus Vaikščiok— 
Sveikatą Pataisysi
John L. Rice, Gydytojas

Sveikatos Kom. N. Y. Miesto

susirinkimą ir saugų 
/ į šią šalį.” ..

Pilgrimų a p v a i kščiojimas 
buvo pirma padėka, surišta su 
javų ėmimu. Massachusetts ko- 

---------- e Jlonija paskyrė gruodžio 13 d., 
tas yra išleidęs lapelius į 1621 m., kaip dėkavonės šven- 
Amerikos lietuvius tais rei- tę po vienų metų visokių bėdų 
kalais. Komitetas taip pat ir vargų.
išsiuntinėjo visoms organi- palikti 
zacijoms, draugijoms, kuo
poms rezoliuciją, kurioje 
užgiriamas buvusių Lietu
vos prezidentų ir min. pir
mininkų m e m o r a ndumas 
(reikalavimas) S m e t o nos 
valdžiai ir reikalaujama,kad 
tuojaus būtų sušauktas Lie
tuvos seimas, išrinktas vi
suotinu ir slaptu balsavimu.

Mes, Amerikos Komunis
tų Partijos Lietuvių Frak-

I cijos Centro Biuras, ragi-

Nauji Žygiai Lietuvos Žmonėms Padėti ■ atvykimą 

Ir Lietuvos Nepriklausomybę Ginti
Visiems Lietuviams!
Visoms Lietuvių Organiza
cijoms ir Draugijoms!

Buvę Lietuvos preziden
tai ir ministerių pirminin
kai įteikė Smetonos valdžiai 
memorandumą. Bet žinoda
mi, kad Smetona jį paslėps 
nuo svieto akių, jie pavarto
jo komunistų priimtą me
todą ir pirma įteikimo val
džiai, jį atspausdino ir pa
skleidė Lietuvoje. Tiktai to
dėl tas memorandumas pa
siekė ir mus amerikiečius.

Tame memorandume nu-!
, i i T. j • • v įvijus v/viiljlu juiuius, iagi- Kuinus tarpe rauuunujų u uai-,

io omą, ca ic uvoje vieš , name vįsus komunistus, so- tų žmonių ilgai neegzistavo. I kol
nnl'iiii'i haici oknrwiniinn till- . __ . ’ _ . ‘ _ _». • i • • i • •• į ILCllUV ▼ loKOpatauja baisi ekonomine pa- ciaHstu kataHkuSi
dėtis, teroristinė politinė 
priespauda, valdininkų sau
valiavimas, kas, savo keliu, 
silpnina Lietuvos atsparą 
prieš grūmojantį jos nepri
klausomybei pavojų iš Vo
kietijos ir Lenkijos pusės. 
Tuo būdu, buvę prezidentai 
ir min. pirmininkai reika-! 
lauja, kad būtų Lietuvoje 
atsteigtos žmonių civiles 
laisvės ir demokratinės tei
sės.

Vadinasi, tai, ką mes ame
rikiečiai sakėme, dabar pa
tvirtina buvusių prezidentų 
ir min. pirmininkų pareiš
kimas. Lietuvai grūmoja 
pavojus. Dabartinė Lietu
vos vidujinė santvarka vedą 
visą kraštą prie pražūties, 
veda prie nepriklausomybės 
palaidojimo.

Kaip gi Smetona atsakė į 
memorandumą? Ogi dar

skloki- 
ninkus, sandariečius ir vi
sus lietuvius savo organi
zacijose ir susirinkimuose 
priimti tą rezoliuciją. Tai 
bus pagelba Lietuvos žmo
nėms. Tai bus amerikiečių 
balsas prieš pavojų Lietuvos 
n e p r i klausomybei. Suda
rykime bendrą frontą šiuo 
svarbiu klausimu.

Lai nebus tokios organi
zacijos bei kuopos, kuri at
sisakytų ištiesti ranką Lie
tuvos žmonėms šioje valan
doje.

Už Lietuvos nepriklauso
mybės gelbėjimą!

Už civiles laisves ir demo
kratines teises Lietuvos 
žmonėms!

Už sušaukimą visuotinu 
| ir slaptu balsavimu išrinkto 

; seimo!

Vaikščiojimas verčia labai 
daug muskulų krutėti, verčia 
vaikščiotoją giliaus kvėpuoti 
ir pagreitina kraujo cirkulia
ciją. Kiekvienas iš tų yra to
nikas kūnui, ir kadangi žmo
gus vaikščioja šviežiame ore 
su nuolatine permaina scenos 
ir žmonių, tai tas viskas pa
daro vaikščiojimą svarbiu svei
katos pagelbėtoj u.

Kuo smarkesnis vaikščioji
mas, tuo geresnės pasekmės. 
Tas nereiškia, kad žmogus tu
ri prisilaikyti prie kokių grei
tumo rekordų, bet tik reiškia, 
kad vaikščiojant mes turime 
įdėti daugiaus miklumo mūsų 
žingsniuose. Mes iš pavaikš
čiojimo gauname tik tiek, kiek 
jame įdedame. Pakelk galvą, 

| pečius į užpakalį numesk, liuo- 
' sai nuleisk rankas prie šonų, 
pradėk su gera postura.

Per daug žmonių šiandien 
visai nevaikščioja. Jeigu jie 
turi eiti nors tik kelis blokus 
tai ima gatvekarį arba auto
mobilių. Trumpas pavaikščio
jimas prieš vakarienę yra 
daug sveikesnis pripratimas, 
negu pasėdėjimas kedėje. Tik 
pabandykite nors trumpai pa
vaikščioti ir,.matysite, kaip pa
gerės sveikata.

Pabandykite vaikščioti nors 
dalį kelionės į darbo vietą kas 
rytą. Pradėk rytoj ir pertoli 
nevaikščiok tik kelis blokus, 
kad nors ir turi apleisti na
mus anksčiau kas ryt, bet tas 
viskas užsimokės. Kasdien bis
kį ilgiaus vaikščiok. Vidur
dienį vėl pabandyk ant šviežio 
oro pavaikščioti kelis blokus, 
o jeigu turi linksmą draugą, 
tai dar geriau.

Pabaigoje savaitės pasirink 
kokią vietą ir ten pėkščias nu
keliauk, bet antrą savaitę to- l 
liaus eik ir trečią dar toliaus.

To apvaikščiojimo 
aprašymai perstato 

linksmą pasveikslą to pokilio. 
Kolonijališkas gubernatorius 
Winslow sakė, “kad po ėmi
mo pirmų javų, valdžia išsiųs 
keturis vyrus šaudyti paukščių 
kad mes galėtume sykiu pasi
linksminti.” Ir “turkės” buvo 
pridėtos prie žvėrienos. Gar
sus indijonų vedėjas, Massa- 
soit, in 90 jo sekėjų buvo ypa
tingai pakviesti į Pilgrimų po- 
kilį, kuris tęsėsi per tris die
nas. Gaila, kad šitas draugiš
kumas tarpe raudonųjų ir bal-(Bet niekuomet nevaikščiok pa- 

1 pavargęs.
F.L.I.S.Neužilgio pakilo karas Varpe 

naujai atvykusių baltų ir indi- 
jonų ir puritonai su nepasi
tikėjimu žiurėjo į indijonus.

Dvejais metais vėliaus įvy
ko antras Padėkavojimas ir

Scranton, Pa
Spalio 26 d. ALDLD 39

tada žmonės padėką davė už.^UOpa turėjo surengus prakal- 
pasekmingą atvykimą laivo su bas draugui J. Mažeikai. Jis
maistu. Oficiališka dėkavonė 
įvyko 1688.

New Yorko valstijoje pirma 
dėkavonės diena įvyko lapkri
čio 26 d., 1795 m., Guberna
torius John Jay paskyrė tą 
dieną kaipo padėką del pra- 
sišalinimo geltonojo drugio. 
‘ Laike N e p r i k lausomybės 
Karo, Kontinentalinis Kon
gresas paskyrė dieną, arba il
giaus, padėkos davimui kasojus, tai pusėtinai, virš šimto, 
metai, apart 1777. Jurgis Wa-I Reikia pasakyti, kad buvo pa- 
shingtonas išleido pirmą prezi-[ sėkmingos prakalbos. Kurie 
dentinę proklamaciją, paski- i nebuvo prakalbose, dabar gai- 
riant ketvirtadienį, lapkričio į lisi. Literatūros parduota už 
26 d., 1789 m., kaipo diena;virš $2. Aukų surinkta $7.05. 

| padėkos davimui. Washing- 
___________ ___________ Primtas rezoliucijas siųs- tonas išleido ir antrą tokią 
kiečiau suspaudė Lietuvos ’Kite Smetonai Kaunan, Lie- proklamaciją 1795 m. Prezi- 
žmones. Jau ne tik kad Lie-1 tuvos atstovybei Washing- dentas Madison įsakė kitą Dė-

kalbėjo veik tris valandas. 
Kalbėjo dviem atvejais. Išaiš
kino, kokiose sąlygose šiandie
ną randasi Lietuvos darbinin
kai ir valstiečiai, pabrėžda
mas apie išstojimus valstiečių 
prieš valdžią. Susirinkusieji 
atydžiai klausėsi.

Publikos pagal Scrantono 
lietuvių skaičių buvo nedaug, 
bet-pagal prakalbų lankyto
jus, tai pusėtinai, virš šimto.

Ne Korespondentas.
PASTABA

Užsitęsė neparašyta taip il- 
i, nes tą turėjo padaryti ko- 

Į respondentas. Kadangi kores- 
O Nekuriose pietinėse valstijo- i pondentąs paėmė aukotojų 

pasipriešinimas vardus, tai aš čia ir neprisiun- 
! prieš Dėkavonės Dienas, jos.^u> bet reikalauju korespon- 
manė, kad tai buvo palaikąs dento pasiųsti vardus į spaudą 
puritonų šventės. 1858 m. J arba priduot tam, nuo ko pa- 

, 25 valstijų ir dviejų teritorijų ( ėmėte.

tuvos Komunistų Partija tonan ir Lietuvos ir Ame- kavonės Dieną po 1812 metų gai 
nelegališka, ne tik kad Lie-1 nkos lietuviu spaudai. I karo užbaigos. I res;
tuvos Socialdemokratų Par
tijos veikimas uždarytas, bet 
dabar Smetonos valdžia taip 
pat uždarė Krikščionių De
mokratų Partijos ir Liaudi
ninkų Partijos veikimą. Jų 
vadai turėjo nešdintis į | 
Klaipėdą. i

A. K. P. Lietuvių Centr 
Biuras.

Dėkavonės Diena 
Amerikoje

se pasirodė

Minėjimas Dėkavonės Die-
Ar mes, Amerikos lietu-i uos Amerikoje yra viena iš 

viai, tylėsime? Ne, negali-' cll'Įziausiy švenčių.
me tylėti. Mes turime išties- Pir™?us!as P^ekavojimo
ti savo ranką Lietuvos zmo- j ivv|fA valstiiniA rlltrn
nėms šitoj kovoje uz civiles
laistės ir demokratines tei
ses ir už gelbėjimą Lietu- aįVyko į Popham. Buvo labai
vos nepriklausomybės. Dar
bas neatidėliojamas. Rytoj
ar poryt gal bus pervėlu.

Tai ką gi mes turime da-, ir angliškas kapelionas laikė valstijose ji yra 
ryti? Štai ką: Nacionalis mišias, jo pamokslas buvo šventė, lygi kalėdomis. 
Lietuvių Veikimo Komite-“duokime padėką Dievui už !

padėkavojimo 
' apvaikščiojimas A m e r i k oje
■ įvyko Maine valstijoje rugp.
■ 9 d., 1607 m., kada pulkas an
gliškų kolonistų (pilgrimų),

rimtas apvaikščiojimas, be jo
kių papuošimų, kolonistai pa
statė didelį kryžių ant lauko,

gubernatoriai išleido padėka-
vonės dienos proklamacijas.!
Prez. Lincolnas paskyrė ket- V D C I? AI 41 C
virtą ketvirtadienį lapkričio J J j 3 t Pl V U
mėn., 1864 m., kaipo Dėkavo-' 
nės Dieną ir nuo to meto, “kas
met, paskutinis ketvirtadienis 
lapkričio mėnesyje, paskirtas 
kaipo diena dėkavonės, prezi
dentine proklamacija.

Nors šiandien Dėkavonės 
Diena apvaikščiojama visose 
valstijose, bet Naujos Anglijos 

didžiausia

F.L.I.S.

Ne Korespondentas

Naturalis Paveikslas
Fotografas, grupuodamas 

tėvą su sūnumi del,paveiks
lo, liepė sūnui uždėti ran
ką ant tėvo peties.

“Būtų labiau naturališka, 
jeigu jūs lieptumėt jam 
įkišt ranką į mano kišenių,” 

i pastebėjo tėvas.
‘ Surinko J. šilingas.
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KAIP KAZYS KINSGAIL A PRIĖJO GYVENIMO’

Netikėta žmogaus mirtis, ne
paprastoj vietoj, sukėlė daug 

'įvairių kalbų ir aprašymų. 
Darbininkų priešai tą įvykį 
panaudojo politikos tikslams, 
kad pažeminus darbininkų įs
taigą, kurioje toji nelaimė 
įvyko. Naujienos aprašė įvy
ki taip smulkmeniškai, lyg 
kad jų korespondentas būtų iš- 
kalno žinojęs apie būsimą tra
gediją ir pasislėpęs tėmijo, 
kuomet Kinsgaila atėjo į Vil
nies šapą ir pradėjo terorizuot 
darbininkus.

Kazys (čalis) Kinsgaila 
buvo apysenis žmogus, apie 60 
metų amžiaus, neaugštas, bet 
stipraus sudėjimo. Iki jo mir
čiai daugeliui buvo žinomas 
tiktai kaipo čalis. Beveik nie
kas nežinojo jo pavardės; ne
sakydavo nė kur gyvena. Jis 
visuomet būdavo užsimislijęs, 
o suėjo su pažystamais mylė
davo daug kalbėti. Daugiausia 
kalbėdavo apie savo “išradi
mus.” Atsimenu, vieną sykį, 
vasaros laiku, ant Halsted St.> 
jis pasakojo būriui vaikinų 
apie stebuklingą automobilį, 
kuriam nereikės nė gaso, nė 
elekt. v galima bus važiuot 
greičiau už dabartinius. Vie
nas iš būrio vaikinų pastebė
jo: “Ar į pakalnę.”

Apie tą išradimą Kinsgai- nubėgo pas Warszawskj pa

te, apie 7 vai., čalis visas dre- reikėjo, bet tavoras išeidavo |v A T T|I T| 9 ’ A I 17 f ••
| bedamas atbėgo į šapą jieško-! labai prastas, beveik pusę tu-JS ALDLl/ J’CIO ADSKlTiClO KOIll SrPIlCl 10S 
| ti manęs . Jis skundėsi, kad rėdavo parduoti už antros kla- ”
I . r I 4 *per visą naktį negalėjęs mie- sės tavorą ir virš pusę darbi- 
got. Tuo tarpu manęs šapoj ninku buvo atleidę iš darbo. v.

“priešus” nebuvo ir čalis paštrumavęs O kurie buvo užsilikę darbe, Apskričio ,
kalbėdavo truputį išėjo lauk. Man dienos tie turėjo baisiai skubinti. At-j ferenciJa- ors 01as buvo pu-j kerne pereitais metais. Būtent: 

stengdamasis juos kaip galint ]aiku papasakojo, kad čalis leido kone visus tuos, kurie setinai nePa]ankus> tačiaus,visa '

“priešų”. Apie savo 
jis taipgi daug

pažeminti.
Vienas iš jo aršiausių “prie 

šų” buvo Dr. Dundulis; 
kiekvienos progos jis prikal
bėdavo daug žodžių, bet nė 
vieną sykį jis nepasakė, ką 
blogo Dr. Dundulis jam pada
rė. Taip ir pasiliko misterija. 
Kitas “priešas’ 
Adomaitis, apie 
daug kalbėdavo, bet 
niekad nepasakė, 
piktas ant jo.

Vilnies manadžeris d. Mil- 
leris taipgi buvo eilėje jo prie
šų. Atsinešimas linkui d. Mil- 
lerio buvo tolygus visiems ki
tiems jo priešams: niekindavo 
Millerį, bet nesakydavo už ką. 
Bet šiame atsitikime mes žino
me, už ką Milleris prasikalto. 
Tai buvo taip: Apie pora mėne
sių atgal čalis į popierą susivy-

17-tą d. lapkričio atsibuvo (trūkumas, bet pažiūrėkime, ką 
*. ’ ’v’ » kon- mes naujo ir naudingo nuvei-j

I Lapkričio 11 d., Ben^ as 
Komitetas (lietuvių organiza
cijų)—Laisvės Choras, LDS 
135 kp. ir ALDLD 85 kp. su- 

| rengė šokių vakarą choro 
; kambariuose 'delei atpildymo 

eH^kolonijų'pasiuntS de- “D- Worker” kvotos Vato.

’w

tačiaus visa 
delegatai pribuvo beveik visi, | legatus į Clevelando priešfa- 
išskyrus tolimas mažesnes šistinį suvažiavimą, mes veik

Čalis leido kone visus tuos, 
piktas jieškojo manęs, bet aš; jau buvo virš 40 metų am- 

,o jaunesni irgi ne visi 
nepa-j dalaikydavo—:

žiauri J nubrūžina pirštus iki kraujų. 
Jeigu ir labiausia i_

Čalis dirbti, negali, o uždarbis tik!
priėjo tarpe 12 ir 18 dolerių už 40 i - . . , . *
mane valandų darba. fet Jv,«nok delegatų bei sve-

i cių dalyvavo gražus skaičius.
Dar vienas dalykas. Kaip! Kas labiausia tai, kad šioj j 

ir mntvdamas ioo- iuo toliau itik vyrus geisdavo, tai jų vie- konferencijoj jaunuolių daly- 
, . . , . . v v. . . . ton samdydavo jaunas mote- vavo pusėtina grupe, kas da-foi Inhinn Iro n n c?i n* vi j ... . 1

'ris bei merginas, nes, mat, jas rė labai gerą įspūdį konferen- 
| dar geriau sekasi išnaudoti, cijoj. Atsidarius konferencijai
negu vyrus. O jau tų bosų

e- į tai nekreipiau atydos. Nė aš, i žiaus, 
Priejnė kiti darbininkai nė

buvo ___
kurį taipgi

adv.

mislijo, kad artinasi 
netikėta tragedija.

Apie 8:15 vakare 
smarkiais žingsniais 
prie manęs ir pradėjo
barti, kodėl gi man nerūpi jo! 
bėdos. Paklausęs valandėlę!

taipgi |
kodėl jis tai labiau karščiuojasi, ir ne-j 

■ suprasdamas momento rimtu- ■ 
mo, aš pasakiau jam: “čali,! 
jeigu tau čia žmonės nepatin
ka, tai neateik daugiau.” Tai 
buvo užpilta aliejaus ant de-

I gančios ugnies; čalis visasI 
pradėjo drebėti, užsidegė kai | 
liepsna, akys sublizgėjo. Vik
riai dešiniąja ranka sugriebė 
revolverį iš savo overkoto ki- 
šeniaus. Bet vieton šauti, jis

niojęs nešiojosi dvi šeštarniukes j iškėlė ranka su revolveriu aug- 
(gyres) ir-rodinėjo savo pažįs- j gčiau savo ga]Vos ir vis tebe-
tamiems sakydamas, kad tai 

(jo išrastos mašinos dalysč Tas 
šeštarniukes parodė ir Mille- 
riui, bet pastarasis, vieton pa
girti išradimą, pasakė, jog pas 
Warszawskj tokių šeštarniu- 
kių pilnas jardas, čalis Kins
gaila, nesuprasdamas juoko,

drebėdamas rėkė ant manęs, 
kam aš jį varau lauk ir kodėl 
man nerūpi jo bėdos.

Matydamas, kad čia jau ne 
baikos, aš valandėlę patylė
jęs, pradėjau gražiai kalbėti, 
aiškindamas, jog aš jam nie
ko blogo nepadariau ir neno
riu padaryti, o tu su revolve-.

la kalbėdavo ir iki paskutinių žiūrėt ar kartais kas nepavo- rju atėjai prieš mane, čelis po
savo dienų, tik dabar tas jo ge jo išradimo... 
išradimas buvo “patobulintas” 
taip, jog nevien automobilį ga
lės varyt, bet ir laivus ant jū
rų, strytkarius, arba bile kokią 
kitą mašiną, kuriai reikalinga 
jėga. Nereikės anglių, nerei- pasakų, 
kės gaso, nė aliejaus. Tai bū-1 j 
siąs ideališkiausias išradimas, į riu e~it su reikalu^ kitur. Bet •1*1 1 • ••

i biskį pradėjo apsiramint. Tuo
Į jo mirtinų “priešų” eiles tarpu d. Vasys buvo atėjęs 

netikėtai pakliuvau ir aš. Vi->prie manęs. Biskį-po-biskį 
suomet aš būdavau atsargus, i čalis nuleido savo ranką že- 
neprieštaraudavau jam. Kuo- j myn įr įsidėjo revolverį kiše- 
met nenorėdavau klausytis jo)nen. Paskui d. Vasys pradėjo 

pasitraukdavau kalbėti su čaliu, o aš prasiša- 
nuo jo, nuduodamas, kad tu- Jinau, kad jo nepykinti.

- : Kaip žinoma, tapo pašauk- 
(lapkr. 10) tas policistas, kuriam čalis ne

visai netikėtai ir nenoroms aš norėjo pasiduoti ir dėlto tapo 
jį užpykinau ir tuomi atsisto- nušautas per širdį, 
jau į frontą jo “mirtinų prie- momentaliai.
šų”. Vėliausia “prasikaltęs”,, Taip užbaigė čalis savo gy- 
būčiau pirmiausia nukentėjęs, j venimą, kurį daugelis brid- 

Buvo taip : nedėlios vakare, I geportiečių pažinojo, kaipo

as

apie kurį daugelis svajojo, o 
tik jis galutinai išrado ir iš
tobulino.

Išdėstęs planus, pablūdęs se
nukas kalbindavo prisidėti į 
kompaniją išdirbinėti tokias 
mašinas. Jis užtikrindavo di
delį pasisekimą, iš ko gali- galis Kinsgaila atėjo pas Vii- > nesubalansuoto proto žmogų, 
ma būsią milionus dolerių pel- njes namo prižiūrėtoją Baltu- 
no „pasidaryti.

čalis visuomet kalbėdavo 
nuoširdžiai, niekad nesijuok
davo ir nemylėdavo pastabų. 
Jis smarkiai užpykdavo, jei
gu kas bandydavo su juo gin
čytis ir prieštaraut. Del ma
žiausio pasipriešinimo jis pra
dėdavo karščiuotis ir nervuo
tis. Jis mylėdavo tuos, kurie 
jo klausydavo ir neprieštarau
davo.

Čalis Kinsgaila turėjo daug

nedėlios vakare

veik
A A A A A. A A A T A M A # • < . —

sutinsta rankos, kuoPas’ kurios nepnsiunte, ar kiekvienoj kolonijoj įtraukė-
negalėjo prisiųsti delegatus. me visokių pažiūrų žmones į

3Ppavyko gerai, tapo sukelta pil
na kvota ir pinigai persiųsti 
pažymėton vieton.

Turiu pažymėti, kad prieš, 
šokių surengimą buvo išėję ne-

_ _ J'*"!'*

pranašaudami, kad niekas neis 
ant šokių. Bet kaip tik atbu- . 
lai, žmonių prisirinko tie&£ 
kad mažai kada turėjom dau
giau.

■ '4? ’ ’ A

norėtumei Nors New Britainas nelabai bendrą frontą, ir daug kitų 
.............. Į palankiose geografinėse ribo- darbų atlikome, kurių čion nė- kurie “neklaidingi veikėjai,

ir daug kitų į

! se del visų apskričio kuopų, i ra reikalo minėti.
i - - - ■■ - Priimta keletą gerų rezoliu-Į

į cijų, kurios, žinoma, tilps at
skirai. Beje, pertraukoje New
Britaino draugės Remeitienė, 
E. Malinauskienė ir E. Valai
tienė su pagelba draugo Ba- 
kevičiaus pagamino šiltus ir 
labai puikius pietus už visai 
mažą kainą. Aš varde visų de
legatų tariu ačiū tiems drau
gams ir draugėms už pasidar
bavimą.

Baigiantis konferencijai de
legatai suaukavo drg. Kapsu-

tapo pakviesti draugai nuo to- 
žiaurumas: darbininkus perse- limesnių kuopų pakalbėti, tar- 
kioja’ gal nė kiek nemažiau, pe kurių kalbėjo ir jaunuoliai, 

jkaip pietų Amerikos kolonijo- B. Medelis labai aiškiai nu- 
1 Išvietė reikalingumą suaugusių

Dabar nauja kompanija ža- kooperuoti su jaunuoliais, nes 
da dirbtuvę pagerinti visą sis
temą, if___2____ ____
mašinas, išmainydama bosus,ni kitų nesuprantame. AntrasI ko__fon_dan $3.20. 
ir tam panašiai. Darbi- ‘ ...............
ninkai su šypsą laukia tų ge
rovių, bet labai abejotina, ar 
tik nebus darbininkų suvyli- 
mas.

nors ir dabar yra veikiama iš- 
išmesdamas tas greitas vien, bet vis dar ganėtinai vie-

jaunuolis kalbėjo K. Strižaus- 
kas (Straus) ; kalbėjo nuo 
Prolet. Meno Sąjungos 4-to 
Apskr., sveikindamas ALDLD 
su 20 metų sukaktuvėmis.

J. Moreikiutė, šioji jaunuolė, 
ragino stoti jaunuolius prieš 
karą ir fašizmą, nurodė, kaip 
karas ir fašizmas neša pražūtį 
ateinančiai gentkartei. Taipgi 
kvietė jaunuolius remti prole-

Konferencija užsidarė su-l 
d a i n uojant ’’Internacionalą“ 
kaip 5 vai. vakare.

Konf. Koresp.,
J. Shukaitis.

Haverhill, Mass
Mėnesines Nuotrupos

Lapkričio 10 d. įvyko 18-kos

Lapkričio 6 d. buvo L. Cho
ro mėnesinis susirinkimas. 
Draugė org. A. Račkauskienė 
atidarydama susirinkimą pa
žymėjo, kad apart visųrapor-' 
tų (choro komisijų), išduos 
raportą delegatės iš Antro 
PMS Apskričio konferencijos.- 

| Delegatės buvo O. Pečiukonie- 
|nė ir A. Račkauskienė. Rapor
tas buvo raštiškas, sužymėta 
konferencijos visi tarimai. To
dėl raportas tapo priimtas su 
pagyrimu.

Komisija operetės “Tamy- 
los” raportuoja, kad darbas 
varomas pasekmingai, aktoriai 
pradedama disciplinuot, kaip 

j lošime, taip ir dainavime, iš 
! ko pasirodo, kad “Tamyla” 
bus sulošta Lietuvių Svetainėj.

i

Corbin-Holmer Shoe Co. 
užsimanė nukirsti savo darbi
ninkams algas 12 ir puse nuoš. 
Darbininkai susišaukė susirin
kimą ir nubalsavo dauguma
nepasiduoti ir atmetė kompa- tarinę literatūrą; nurodė, ko- metų Rusijos Revoliucijos su- 
nijos reikalavimą. Tada kom- kis yra didelis skirtumas tar-! kaktuvių paminėjimas, su- 

kapitalistinės ir proletari-1 rengtas per vietinę Komparti- 
nės literatūros. ! jos sekciją..

Toliau sekė apskričio valdy-| Vyriausiu kalbėtoju buvo 
bos raportai. Tarpe kitų vai- Kom. Partijos distrikto org. 
dybos narių, raštininkas d. V. Ph. Frankfield, iš Bostono. Jis j ---------------- _
J. Valaitis davė platų raportą • atžymėjo Rusijos proletariato organizatorius: A. 
iš metinės darbuotės, 
primindamas 20 metų 
egzistavimo ir 
darbus lietuvių 
tarpe.

Pasirodė, kad 
Draugija ne vien 

kas- Į čius išleido gerų 
'jdien kyla, o ją ir tą menką jos dėka mes šiandien turime choristų-čių apsileidimas. Kuo- 
uždarbį bosai nukramto. daugelį draugų ne vien tik šio- met prisieina dalyvaut tarp- 

visą tautiniai, tai mūsų dainininkų 
kurie nelankę uni- nėra, “neturi laiko, užmiršta.” 

Jeigu vien jaunuoliai taip elg
tųsi, tai dar būtų pusė bėdos, 
bet dabar seniai, sehi choris
tai, taip daro, tai jau blogai.

panija uždarė dirbtuvę ir pa
reiškė, “jeigu duositės nukirs
ti 12 ir pusę nuoš., tai atida
rysime dirbtuvę ir gaminsime 

■sčeverykus, kaip ir dirbome. O 
jeigu ne, tai mes nepaisom 
šios dirbtuvės, nes mes turime 
kitur dirbtuvių.” Tada, žino
ma, darbininkai išsigando, kad 
gali netekti darbo. Pabuvę dvi 
savaites laiko,. nusitarė priim
ti kompanijos reikalavimą.

Tai baisus darbininkams 
smūgis. Pragyvenimas

taip gi nuveiktus darbus ir palygino 
ALDLD skirtumą tarpe Sovietų Sąjun- 
atliktus'gos darbininkų ir kapitalistiš-jos

darbininkų ( kų šalių darbininkų gyvenimo.
j Programą išpildė Laisvės 

ši apšvietos' Choras, sudainuodamas 4 dai- 
tik tūkstan- nas. Dainos išėjo pagirtinai, 
knygų, bet,Tik reikia priminti nekuriu

Lapkričio 7 buvo mėnesinis 
susirinkimas Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 136 lęp. 
Laike šio susirinkimo tapo pri
imti 3 nauji nariai.

136 kp. turi 4 vajimnkus- 
Račkaus- 

ikienė, O. Pečiukonienė, A. P.
Dambrauskas ir B. Gūmaus- 
kas. Visi dirba su pasišventi-- 
mu delei organizacijos, ypa'r 
tingai draugės moterys. Jail 
jos turi 8 jaunuolius, p ku
rių jos mėgina suorga lizuot 
jaunuolių kuopą.

Drg. V. Račkauskas išda
vė piktų raportą iš LDS I Ap-

(Tąsa(4. puslp.)

Jis mirė

i

k uždarbį bosai nukramto.
V. Rudaitis.

t

Klausimai ir Atsakymai kad

v

25

kad

Proletaras.

ir 
vi-

jo stuba ir nieko namie nebū
nant, sudegė iki žemei. Mes 
labai apgailestaujame draugų 
Vaitekūnų.

Hudson, Mass.

HMailneMi

Nuo 
Neuralgiikų 

Skausmu 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

kuris sufaikia greitą ir tikrą 
palengvinimą

Klausimas:
Draugai: Paaiškinkite

“Laisvėje”, kodėl šiemet re
voliuciniai darbininkai (ko
munistai ir jų simpatikai) 
nestato savo kandidatų į 
SLA valdybą? Aš mačiau 
SLA Darbininkų Komiteto 
pareiškimą, kuriame užgi
namas yra tas sleitas, ku
riam įeina Bagočius, Gugis, 
Jurgeliutė. Ten randame tik 
d. Miliauską, kuris būdavo 
progresyvių kandidatu. Mes 
puikiai žinome, kad Bago
čius ir Jurgeliutė yra at
kakliai kovoję prieš progre- 

A šyviu b žmones. Kaip -čia da
bar suderinti tuos visus da
lykus?

SLA Narys.
Atsakymas:
. Taip, drauge, šį sykį pro

gresyviai SLA nariai nesta
to savo sleito valdybos rin
kimuose; o remia tą^ kurį 
minite. Mūsų revoliucinė 
spauda (“Laisvė” ir “Vil
nis”) taip pat agituoja SLA 
narius balsuoti už šitą slei- 
tą. Tam progresyvių žygiui

šį. Tuo tarpu Baltušis nebuvo 
namie, o tik aš vienas, čalis | 
pradėjo pasakoti apie savo' 
“priešus”. Paklausęs valandė
lę aš pastebėjau, kad man ne
svarbu jo priešai ir man nusi
bodo klausyt tas pasakas. Ta?
buvo neatsargus mano pasaky- pardavė 
m as.
mi aš užtariu jo 
užsikarščiavo, , 
grąsint ir netrukus išėjo. mašinas (konvejerius),

Ant rytojaus, panedėlio ry- kurių visai mažai darbininkų

Apie Darbus ir Apie Viską
Vietos Firestone Rubber Co. 

savo dirbtuvę del 
čalis pamislijo, kad tuo- United States Rubber Co. iš 

i “priešus”. Jis priežasties nėjimo biznio. Mat, 
pradėjo man buvo sudėjus naujausios mados 

! mašinas (konvejerius), prie

yra kelios labai rimtos prie- atminti, kad ,einant į bendrą
žastys. frontą, negalima išvengti

Pirma, visi SLA dešinieji kompromisų-nusileidimų. To
kad • negali suprasti tūli mūsų

I draugai.
Ar mes pilnai patenkinti 

šiuo sleitu, kurį remiame? 
Ne, nepatenkinti ir mes tą! 
atvirai pasakome. Mes žino
me, kaip atkakliai prieš mus 
kovojo Bagočius ir Jurge
liutė. Mes manome, kad ga
lima buvo socialistams ir jų 
šalininkams sudaryti geres
nį sleitą. Reikėjo parinkti 
daugiau tokių žmonių, kaip 
Miliauskas, Mažiukna ir Mi- 
kužiutė. Bet jie to nepada
rė, o mes jiems padiktuoti 
negalime.

Mes kritikuojame "nusi
statymą tūlų atskirų žmo
nių, bet sleitą, kaipo visą, 
remiame, nes, kaip jau sa
kyta, mes manome, kad jis, 
abelnai, yra anti-fašistinis 
sleitas. Todėl SLA progre
syviai nariai ne tik turėtų 
balsuoti už šitą sleitą, bet 
dar smarkiai pasidarbuoti, 
kad jis tikrai laimėtų rinki
mus.

elementai susivienijo, 
laimėjus rinkimus ir įvedus 
fašistinę diktatūrą. Dar 
daugiau, šitie dešinieji ele
mentai yra sudarę bendrą 
frontą,su klerikalais. Na, ir 
jeigu fašistų-klerikalų slei- 
tas laimėtų rinkimus, tai 
būtų laimėjimas darbininkų 
priešų, laimėjimas fašizmo. 
Smetona labai iš to pasi
džiaugtų.

Antra, aišku, kad jeigu 
kairiojoj pusėj bus pasidali
nimas, bus du sleitai, tai de
šinieji laimės rinkimus. Tai 
kas lieka daryti? Ar leisti 
fašistams-smetoniniams lai
mėti? Ne, mes to negalime 
daryti. Mes turime dėti vi
sas pastangas, kad pastoti 
fašistams kelią. Mes mano
me, kad kairysis sparnas 
laimės. Smetona ir jo agen
tai nosį turės nuleisti.

Trečia, mes juk senai kal
bame ir stojame už bendrą 
frontą prieš fašizmą. Reikia

* / Į, į.
frontą, negalima išvengti

Čia turiu pažymėti, kad 
draugas S. Reikauskas sukid- 
napino (atvažiavęs apsivedė ir 
išsivežė) mūsų gerą darbuo
toją Oną Sidarienę. Ta drau
gė, dabartinė Reikauskienė, 
jau nuo savo jaunų dienų buvo 
laisvų pažiūrų ir iki šiol ge
rai visur darbavosi del darbi
ninkų labo. Mes jai linkime 
laimingo ir linksmo poriško 
sugyvenimo, taip pat neužmir
šti ir ateityje darbuotis darbi
ninkiškoj dirvoj.

Dabar pažymėsime, 
mes ir vėl parinkome aukų 

 

d ei darbininkiškų reikalų, del 
Gust- aclerquist, švedų tautos 
darbihįnKų vadovo, kuris už 

 

dokų streiko vadovavimą tapo 
areštuotas ir Roosevelto val
džia nori jį iš šios šalies iš- 
deportuoti. 
los vedimo

j e valstijoje, bet ir po 
Ameriką, 
versitetų net nei augštesnės 
mokyklos, bet šiandien gali 
atsistoti prieš minią žmonių ir 
puikiai išreikšti mintį. Tie 
draugai šiandien puikiai var
toja plunksną, kurių rašinėliai 
šiandien dabina mūsų du dar
bininkiškus dienraščius ir ke-( 
lėtą žurnalų. Pastudijavus A 
LDLD 20' metų laikotarpį ma
tosi milžiniški nuveikti darbai.

Klausant įvairių komisiją 
raportus, jie nedavė gero ūpo, į 
nes mūsų pereitos vasaros di-. 
dieji piknikai tapo pusėtinai! 
gamtos apgadinti ir finansinės 
pasekmės mažos. Vasarinė 
jaunuolių mokykla taipgi ne
įvyko negaunant tinkamos vie
tos.

PAIN - EXPELLERIO

Telephbne, ' EVergteen 8-9”70

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius .
libahamubją.ir laidoja numini-, 
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimais

231 Bedford Avenue .
BROOKLYN. N. Y

Iš kuopų delegatų raportų 
paaiškėjo, kad visur yra vei- | 
kimas sulig išgalės. Southbury1 
ir Oxford ūkininkai nusiskun- | 

Nanartavičius” P. I d5’ kad Pas delei SUnkių |
♦ ! (YWAnimA nnlinlrvhiH niinlrn ■

Taigi, del jo by- 
aukavo Laisvės 

Pašalpinė Draugija $5; po 
centus, V.
Vaitekūnas, F. Bukatek 
smulkių surinkta $1. Taigi, 
so pasidarė $7.

Del “Daily Workerio” L. P. 
Kliubas aukavo $5. Del Ange
lo Herndon aukavo šie drau
gai: F. Bukatek aukavo $1; 
po 25 centus—J. Roženas, S. 
Brokley, G. Šidlauskas, I. 
Morkūnas, A. Janulis, A. Kau- 
za, M. Kazlauskas, J. Melku- 
nas, J. Jeskevičius, K. Urbo
nas, K. šlapkųs, F. Kauhakis, 
A. Sikarskis ir A. šaulinskas, 
smulkių 65 centai. Viso surin
kta $5.15.

Pinigai tapo pasiųsti ten, 
kur reikia ir varde darbininkų 
reikalų tariu visiems aukavu
siems širdingai ačiū. * .

Dar turiu pažymėti, 
mūsų draugą P. Vaitekūną pa
tiko didelė nelaimė. Lapkričio 
15 d. išvažiavo Bridgewaterin 
į svečius, kaip 2 vai. po pietų, 
o nakčia, kaip 3 vai., užsidegė

'gyvenimo aplinkybių sunku 
yra palaikyti organizaciją, nes 
ūkininkams prisieina dirbti 
tamsa nuo tamsos, kad nerei
kėtų badauti. O antra, tai su
sisiekimas vienas su kitu labai 
sunkus. Kitiems net tenka 
8-10 mylių keliauti į susirinki
mą.

Iš abelnų diskusijų paaiškė
jo labai įdomių dalykų, ku
rie neša blėdį mūsų organiza
cijai, tai puldymas draugų 
ūpo, kaip kurių išsireiškimas, 
kad apskričio ribose viskas tik 
griūva—įra, ot tik, rodos, di
džiausia betvarkė, ko žinoma 
nėra. Tiems dvasios nupuolė- 
liams labai puikiai atrėžė jau
nuolis C. Straus nurodydamas, 
kad nors ir yra vienas kitas

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

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

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

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

dymo. Rašykite šiaip: «>

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborins

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
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Žinios Apie Karą

Fašistai Daug Meluoja

nevido-
SCRANTON, PA

Anglija, Japonija, Chini-

Ethiopai sako, kad

Paterson, N. J

L. W. liepė

didesni fabri- 
visuomet gali 
už mažuosius, 
būtinai politi- 
valdžios apa-

ma- 
die- 
die-

Kodėl Toks Merdėjimas 
Apielinkėje?

Nes kuomet tokio in- 
nėra, kad bedarbius 
tai bosai bedarbės nu-

kyt, tai, L. W. sako, turime 
iškovot bedarbių socialį inšiū- 
rina. 
šiuri no 
šelptų.

vėm laike streiko ir naudoja dirbtuvės visos streikuoja. Tad 
juos streikų sulaužymui. Maž visas sunkumas dabar Pater- 

buvo d. šono streikieriam, tai su 
žom dirbtuvėlėm. Vieną

. V* *■*»

Puslapis Ketvirtas . LAISVE A

ii®

Maršalas P. Badoglio
Mussolinis pasiuntė prieš 

ethiopus generolą — marša
lą Pietro Badoglio, nes nėra 
patenkintas karo 
generolo De Bono, 
las Badoglio yra 64 metų 
amžiaus. Žiaurus nevido
nas. Jis gimęs 1871 metais. 
1890 metais jau buvo leite
nantu. 1912 metais dalyva
vo kare prieš turkus kaipo 
armijos kapitonas. Perei
tame kare pradėjo kilti po 
to, kaip austrai baisiai su
mušė italus prie Caporetto. 
Čia Badoglio gerai laikėsi. 
Greitai jis gavo augštą ar
mijoje vietą ir 1918 metais 
italai laimėjo mūšį ties Pia- 
va upe, jų pasisekimai buvo 
priskaityti generolui Ba
doglio.

Feldmaršalo titulą gavo 
nuo Mussolinio 1927 metais, ______________ -x --------------- —
nepaisant to, kad jis laike! ji į tai žiūri. Bet Washing- matė tik kelis negyvus ethi- 
fašistų sukilimo* buvo prieš tone Anglijos ambasadorius j opus. Ethiopai sako, kad 
fašistus. Badoglio yra at- pareiškė, kad nors tas daly-1 šiame užpuolime italai už
kakins monarchistas. kas anglų dar nėra svars-! mušė tik 10 ethiopų ir 30 

1932 metais jis vadovavo tyta, bet atrodo, kad Angli-Į sužeidė. Pasirodo, kad ita- 
‘ : ir ja laikys rankas nuošaliai j lai perdaug giriasi, o ethio- 

vietos gyventojų nuo to įvykio. Reiškia. An-1 pai gal perdaug mažina sa- 
glija leis Japonijos imperia- vo nuostolius.

žygiais
Genero-

italų armiją Libijoje 
smaugė ’ 
sukilimus.

Feldmaršalas B a d o g 1 io 
yra daugiau karaliaus šali
ninkas, o ne fašistų. Bet jis 
ir su jais gerai sugyvena. 
Generolas De Bono, kuris 
pirma komandavo Italijos 
armijas^ prieš ethiopus, yra 
nuo senai fašistas ir yra 
vienas iš suokalbininkų, ku
rie, 1924 metais, nužudė Ita
lijoje garsų veikėją, sociali
stų atstovą, Giacomo Mat- 
teottį.

listams laisvai veikti Chini- 
joje.

Tik kelios dienos atgal 
Italijos fašistai gyrėsi, kad 
jų 20 bombinių orlaivių už
puolė ethiopus ties Buia, 
kur buvo apie 20,000 ethio- 
pų, ir mėtydami bombas, 
šaudydami iš kulkasvaidžių, 
jie užmušė 2,000 ethiopų.

Bet greitai paaiškėjo, kad 
ten buvo smarkiai pavaišin
ti fašistų orlaiviai. Mussoli- 

• ! nio žento Ciano orlaivis taipja ir Jungtines Valstijos . buvo suskylėtas, kad greitai 
—---- Į nusileido, bet spėjo už italų

Jungtinių Valstijų impe- linijos. Čia dalyvavo ir du 
rialistai susirūpino naujais! Mussolinio sūnūs, Bruno ir 
Japonijos puolimais ant Chi-1 Vittorio. Vieno jų orlaivyje . . • • — * . . — 1 i — T • 1 z-v T—v

gingiau stokime į kovą, netin
gėkime ryto anksti išeit ant 
pikieto linijos, nes juo ener
gingiau stosime kovot, tuo 
greičiau kovą laimėsime. O 
juo greičiau kovą laimėsime, 
tuo bus geriau mum ir mūsų 
šeimynom. Tad lai nebūna ko
vos laike atsidėjimo ant . kitų 
ir tinginystės! Kovą tik mes 
patys galim laimėt.

J. Bimba

nijos, grobimais šiaurinės rasta 7 skylės, o kito 9. Da- 
Chinijos penkių gubernijų, bar ir patys fašistai sako taip neturėtų būti. 
Jie atsiklausė Anglijos, kaip skrajojo virš to lauko ir

fabrikantėliai, kurie i giau mokėt darbininkams, ne
savo šeimynom ir gu maži fabrikantėliai, tyčiom 

darbi-Į nemoka daugiau, kad tik pa- 
Tie imą darbą iš ko- sidaryt daugiau pelno. Skir- 

' misionierių už pigiausią kainą, tumas tik tame, kad iš dau- 
kaip ir kąs stumia ir didesnes dirbtu- giau turinčio iškovojus, darbi- 

. miwkai ilgiau gali išlaikyt lai
mėjimus. Tad, sako, kaip 
prieš vienus, taip ir prieš ki
tus reikia lygiai kovot.

Jis nurodė, kad patersonie- 
čių laimėjimas nepasibaigia 

ir po laimėjimu tik Patersone. Sako, 
Pateijsono šilko pramonės streiko, kad mokėtų lygias al- 
streikieriai sftyo reikalavimus gas su didelėm dirbtuvėm ir 
greičiau laimėtų, ir kas svar- pildytų visas sąlygas, nusta- 

laimėjimus tytas kontrakte. O jeigu ku
rie negali išpildyti kontrakte

■ mažieji 
dirba su

. „ , . , . „ .. . ’ samdo tik viena kitą
Gerai Pamokino, kaip Reikia . .... S ninka.Kovot ir Laimėt

Lapkričio 20 d., I
kiekvieną dieną, įvyko šilko1 Ves iš pramonės arba verčia 
pramonės streikierių susirinki-! jas numušt darbininkams al
mas. Tarpe kitų vietos vadų I gas> jeigu nori kompeticiją iš
kalbėjusių, kalbėjo ir pente-1 laikyt. Todėl, sako, nesigai- 
rių unijos vadas iš New York-iekitė taip vadinamų famili- 
d. L. Weinstock, kuris savo! jų šapų, verskite jas sustot 
kalboje nurodė planus, kaip! dirbus laike streiko, i“ —

biausia, tai kaip 
darbininkai ilgiau išlaikytų.

Drg. L. W. sakė, paklausk nustatytas sąlygas, tai tokius 
bile darbininką Amerikoje vyt laukan iš industrijos ir te- 
apie penterių uniją ir jos ve-|gul eina dirbti už algą. O jų 
-damas kovas ir penterių algas vieton atsistos 
ir jų sąlygas, tai retas kuris kantai, kurie 
iš darbininkų atsakys teisin- daugiau mokėt 
gai ir didelė didžiuma apie 
juos nieko nežino. Bet, girdi, niai permainyti 
paklausk bile darbininką Ame- ratą, pastatant savo žmones į 
rikoje, npt ir Europoje, apie valdžios vairą, kurie atsaky- 
Patersono šilko pramonės dar- tų prieš darbininkus, o netaip, 
bininkų vedamas koyas, dide- 'kaip šiandien yra, kad valdžia 
lė didžiuma darbininkų išaiš-! atsako tik prieš kapitalistus, 
kins teisingai apie patersonie-! O kąd laimėjimus ilgiau išlai- 
čių kovingumą. O betgi, sako, 
iš veik nežinomos industrijos 
prisieina ateit žmogui ir aiš
kint kovingiem darbininkam, 
kaip kovą sėkmingiau laimėt,
ir kaip laimėjimus ilgiau išlai-1 alintus darbininkus ant vietos 
kyt. Drg. L. W. sako, kad ne-’, arba keliasi kitur su dirbtu- 
užtenka ateit ant pikieto lini
jos ir daugiau nieko neveikti.

♦Reikia matyt skobus ir už pi-
• kieto linijos ir juos “pavai
šint”.

jūsų laimėjimas, kaipo kovin
gų darbininkų, paskatintų ne 
tik tekstilės industrijos, bet ir 
i_: _c /
kovą už didesnį duonos kąsnį, I 
kas ateityje prisidėtų prie il
gesnio laimėjimų išlaikymo. 
Jis sako, kad Amerikos orga
nizuotų darbininkų nukreip
tos akys į jūsų kovą. Tad jie 

•(rems jus sunkioj kovoj, kaip 
moraliai, taip ir materialiai. 
Streikieriai karščiausiai užgy- 
rė d. L. W. pasakytą prakal
bą.

American Federation of Silk 
Workers unijos generalis vie
tos manadžeris Alex Williams 
viešai pareiškė, kad jis šimto 
nuošimčių sutinka su L. W. 
nurodytu keliu streiko laimė
jimui, ir ląimėjimų išlaikymui.

Po masinio ] 
pikietuojamos “family” šapos, 
kurios dirbo ir keletas iš jų 
likosi sustabdytos. Didelės 
dirbtuvės visos streikuoja. Tad

parašo.—Red.) O kas su ki
tais korespondentais—nežinia. 
Scrantono ALDLD kp. turi du 
išrinkus korespondentus, bet 
rašo per retai, o, žinoma, kiti 
laukia išrinktųjų koresponden
tų žinių laikraščiuose. Ir tokiu 
būdu, daug žinių ir pranešimų 
nepamato saulės šviesos.

Pasirodo, kad nevisada išei
na gerai su rinktais korespon
dentais. Del pavyzdžio: 
Scrantono ALDLD kuopa Įsi- 

§joj1 taisė del vasarinių parengimų 
! daržą-parką ir turėjo atida- 
i rymui parko pikniką 18 d. 

Turbūt nei vienoj lietuvių ■ rugpj., šių metų, buvo svečių 
kolonijoj nėra toks apmirimas, j neį tolimų vietų, buvo su- 
kaip Scrantono-Wilkes Barre. rjnkta aukų keletas dolerių 
apielinkėje; tiesiog tikras Į parko reikalams. Koresp. apie 
merdėjimas. Ir kodėl ? Ar tai tai nei gugu, o kiti tikėjosi ir 
del didelės bedarbės, kuri la-Įvįs Įaukė. Gi iždininkas, ant 
biau paliečia šią anglies sritį,* belaimės, pametė surašą au- 
negu kur kitur, ar del abclno kaatojų vardų. Aukos priim- 
visų • apsileidimo ir . , . . •
mo? Teisingai pasakant, tai1 dienai, 
del abiejų priežasčių. Vienok

šia aprašo mainierių vargus.1 Svetainėje, 1610 Washburn St., West j 
. ,.v. . . , v . I Side. Kviečiam visus skaitlingai da-I

(Drg. Veisiejiskis ll’gl dažnai Jyvaut šiame pokilyje ir paremt or-

nepaisy-(tos, bet nepaskelbtos ir po šiai 
o aukotojai gali sau 

manyti, kad nuėjo į keno nors 
kišenių.

Ta pati kuopa turėjo arba
tos vakarėlį 27 d. spalių, šių 
metų, buvo viskas, apart poros 
dalykų, suaukota, buvo net su
rinkta ir aukų kuopos reika
lams ir drg. Turauskui apie 
$4.00 ir drg. suskolino $20.00 
greitiesiems kp. reikalams, bet 
ir čia iš koresp. pusės grabinė 
tyla, o kiti vis pasitiki ir lau
kia.

Buvo surengta drg. Mažei-i 
kai prakalbos, bet ir apie tas' 
nieko negirdėti. Kodėl taip j 

būti to-!yra ir kodėl toks nepaisymas?
Rumboniškis.

Nuo Red.—Apie būsimus
“Praneši-

Kada buvo geri laikai, tai 
buvo pasiteisinimas, kad per- 
gerai visi turi, tai todėl sun
ku darbininkiškas veikimas iš
vystyti. Dabar gi blogi lai
kai, tai ir vėl pasiaiškinimas, 
kad darbininkai labai suvargę, 
nubiednėję, neturi pinigų, ne
gali užsimokėti į organizaci
jas, todėl ir su veikimu nieko 
negalima padaryti. Ir vienaip 
bloga ir kitaip negera. Bet 
tikrenybėj, tokie pasiteisini
mai, jeigu jie ir turi kokios ( 
nors vertės, negali 
ji skęrspainė, kuri paguldo 
šios apielinkės darbininkišką 
veikimą į merdėjimo patalą, parengimus rasite 
Nei vienam klasiniai susipra-imų” Skyriuje, 
tusiam darbininkui negali bū
ti priežastis neveikti darbinin
kiškoj organizacijoj, tik todėl, 
kad jis ar ji bedarbis. Priešin
gai, dar daugiau reikia dirbti, 
veikti, kad greičiau priskubint 
galą šiai supuvusiai sistemai. 
Labai tankiai būna, kad tie

kitų industrijų darbininkus j .patys, kurie nusiskundžia, jog

varduvių parėj 
dirbo, kad tokia 
gana pasekmin
ei a yra ir ener-

negalima veikti, nėra energi
jos, nei ištekliaus, bet tik pa
žiūrėk, tai keno nors vedybų, 
gimtuvių ar 
dalyvavo bei 
“pare” bm?ų 
ga. Reiškia,
gijos ir ištekliaus.

Drg. St. Jasiulionis paste
bi, kad ALDLD 12 apsk. gy
vybė stovi pavojuje. Pastaba 
teisinga ir vietoj. Bet ar gerai 
padarytų Binghamtono kuopa 
atsimesdama nuo 12 apskr. ? 
Mano supratimu, tai ne. ALD 
LD 12 apskr. gyvavimas dali
nai priguli ir nuo jųjų, Bing- 

mitingo buvo’hamtono kuopos. Atsimetimas
reikštų, kad jeigu miršti, tai Į 
še tau paduška ant burnos ir 
greičiau uždusk.

Nedovanotinas

daug tokio turinio
L. W. kalba.

L. W. sako, kad didieji fa- ną jas sustabdai, tai kitą
Jis nurodė, kad streiko lai-! brikantai nėra geresni delei j ną jos nuėję dirba.

.mėjimui nemaža kliūtis yra ir! darbininkų. Jie, galėdami dau- Draugai darbininkai, ener-

<+:
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Japonijoj ir šunes lavinami prie anti-dujinių maskų, kurios teks dėvėti laike 
karo, prie kurio tos šalies imperialistai stropiai rengiasi.

Forest City, Pa.
ALDLD 219 kuopa ir LDS 

27 kuopa bendrai buvo su
rengę vakarienę lapkričio 10 
dieną pas draugus V. ir M.

niaukus, tai publikos buvo ne-. 
daug, net ir mūsų kuopų na
rių dauguma nedalyvavo, nors 
buvo garsinta dienraštyj “Lai
svėj”. Bet kurie draugai bu
vo, tai visi buvo patenkinti, 
nes nusiskundimų iš publikos 
nebuvo girdėtis. Kuopos taip 
gi patenkintos, nes pelno* liks 
po $5 abiem. I

Kuopų nariai prisidėjo su 
aukom. Aukojo šie draugai ir( 
^raugės: Bene Navalinskienė 
aukojo 9 svarus namie dary-j 
tų kilbasų del vakarienės; Ma-Į 
ry Mitčiulienė—2 keksus, pet-j 
ronė Kandrotienė—1 gaidį ir J 
2 pajus; Monika Stankevičie-Į 
nė—1 gaidį ir kiek kitų reik-j
menų prie gaminimo vakarie-j 

■ nes; Amil. Gulbinienė — IĮ 
j kvortą Smetonos; Joe Gulbi- 

Pietariutės1 nas—2 gaidžius; Joe Mitčulis' 
apsileidimas, kad negalėjo pri- —2 gaidžius; Kazys Ašmėnas 
rengti spaudai ALDLD 12 ap- —2 gaidžius ir kvortą ir pu- 
skričio konferencijos protoko-!sę geros degtinės, 
lą. Bet lygiai kaltė puola už| 
tai ir ant wilkesbarriečių ap- 

, kričio komiteto narių, kurie 
ant vietos gyvendami ir nega
lėjo atsilankyti pas Pietariu- 

į tę į stubą per kelis mėnesius ir 
pasiteirauti tuo reikalu. Sar
mata už tokį apsileidimą.

Argi šios apielinkės veikė
jai išmirė, ar kas atsitiko; 

į Nieko panašaus. Tie patys 
I žmonės kaip buvo, taip ir yra, 
i tik nepaiso veikti daugiau. XO 
!jei kuris apsiima vieną darbą, 
Į tai turi dirbti ir visus, o pagel- 
; bet nieks nenori, todėl 
j tada nieko neveikia. 
Į Ar ilgai gi taip bus? 
i ku pasakyt, bet jei šios 
• linkės draugai ir ALDLD ir 
kitų organizacijų nariai nesu- 

i kYus prie gyvesnio ir tam- 
1 presnio veikimo, tai aišku, kad 
1 ne tik ALDLD 12 apskr. su- 
■ kriks, bet ir tūlos kuopos su- 
i byrės. Nejaugi mes prie to 
, ir leisimės ?. .

Iš Wilkes-Barre apielinkės 
vienas drg. Požeminis tankiau-

sę geros degtinės.
Mes tariame labai didelį 

ačiū visiem aukotojam, taip gi 
publikai už atsilankymą. 

Vakarienės Rengimo Kom.
ir

Haverhill, Mass

mes 
tąip,

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
skričio konferencijos. Rapor
tas priimtas su. pagyrimu.

-■ ’J——

Čionai atžymėjau tik vieno 
mėnesio darbus. O juk 
krutam kožną mėnesį
kad mes būtume nenubraukti 
nuo darbininkiško žemlapio.

Dabar da turim už vis svar- 
gun_ i biausią uždavinį, tai surengi- 
,„iG_|mas pramogos delei “Laisvės” 

25 metų jubilėjaus. Komisiją 
turime, tai lauksim, ką jinai 
mums suteiks. Apie tai vėliaus 
pranešiu. Jakenų Petras.

visai

apie-

■S

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SCRANTON, PA.

Komunistų Partijos vietinė grupė 
rengia šaunų pokylį padėkavonės 
dienoj, 28 d. lapkr., J'rench Roof

ganizaciją. Jaunuoliams ir vaikams 
po pietų iki vakarui, o suaugusiems 
—vakare. Įžanga tik 35c.

Kviečia Kompartija.
(279-280)

CLEVELAND, OHIO
Liet. Darb. Svetainės prižiūrėtojai 

rengia pietus ir šokius Thanksgiving 
dienoj, 28 d. lapkr., Liet. Darb. Sve
tainėje, 920 E. 79th St. Pietai pra
sidės 1:30 vai. po pietų. Įžanga 35c, 
vaikams iki 15 metų—15c. Vien tik 
šokiams—15c. K. Dargus orkestrą 
grieš šokiams. Kviečiam visus skait
lingai dalyvaut ir paremt darbininkų 
svetainę. Rengėjai.

(279-280)

PHILADELPHIA, PA.
TDA 9 kp. susirinkimas įvyks an

tradienį, 26 d. lapkr., 735 k'airmount 
Avė., 8 vai. vakare. Kviečiam visus 
draugus ir drauges atsilankyti. Ku
rie dar nesate užsimokėję duoklių už 
šiuos metus, malonėkite greitai už- 
simokėt. Nepamirškite ir naujų na
rių atsivest prirašyt.

B. Ramanauskiene.

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks antradienį, 26 d. lapkr., 8 
vai. vakare, 29 Endicott St. svetainė
je. Visi nariai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyt. Kviečiam ir simpatikus, bei 
kitus neprigulinčius draugus atsilan
kyti.

Fin. Sekr. D. Lubienė.
(278-279)

Pirmad., Lapkričio 25, 1935
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WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barre ir apielinkės lietu

viams darbininkams žinotina, kad 
lapkričio 27 dieną, Shenandoah Ly
ros Choras suvaidins vieną geriausių 
operečių “Vestuvės Pušyne.” Kaip 
vietos, taip ir apielinkės draugai ne
praleiskit nepamatę šio veikalo. Tai 
yra vienas iš labai svarbių dailės 
kurinių. Vieta visiems yra gerai ži
noma—Coughlin High School Audi
torium, N. Washington St. Pradžia 
7:30 vakare. Kviečiame visas ir visus 
skaitlingai dalyvauti.

Aido Choras.
(279-281)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ve^ 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

’ BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-6191

512

I
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
NUPIGINTĄ KAINĄ

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

ji-

'• f

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

<♦> Painters and Carpenters<b

<!>

<t>

kst'1 M as h ad n o h uis fck so w

Whlsk*y A Blend 
Xtl SYftAICHT WHiititS

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

*

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir is lauko
A. BALČIŪNAS

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1861 
arba užeikite pasikalbėti į ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

an-

bo tiems patiems mūsų prie-

Iš UMWA Pirmo Distriktošams, su kuriais kovojant tiek lapeliuose Požeminis.

LICENSES

so suimta 120 žmonių, iš jų šapirografuotų atsišau-

jama.

Paterson, N. J

talistinės sistemos. Todėl dar-
Textile Unijos vice prezidentas, bininkui, kad gaut darbą, taipročiai, ir kad valstiečių

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Laisves

Undertakers and EmbalmersUMWA lokalo

NOTARY PUBLIC

Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Temykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.$150
buvo pametęs 1934 metais tek-

•<

Gali sykiais likti ir išlaisvin-

UEat O

marininkai). Kad darbo vals
tiečiai, kuriems taip baisiai fa-

dienomis, 
susirenka 

Harrisbur-' 
žmogžudys

%

laikinai sulaikyt darbo valstie
čių revoliucinį išstojimą. Bet 
ar ilgam?

Kokias iš

&&&&

išreikštai savo minčiai. Bet jo jieškos laisves, 
padaryti žingsniai AF of

pasikeiti- 
nėra Lie- 

naudai. 
Paimsime

I siais 
i lauk 
' jiem 
! dus,

daug aukų paaukuota” (“L. 
A.” No. 228. 1935 m. spalio

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

bu.
Trečias: iš spaudos matyt, 

ne-' kad šio streiko eigoj buvo pa-

prie- 
ne \ politi-'

Ir George F. Lee Kompanija 
Jieško Paskolos

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

po komunistų 
einantiems darbinin- 
bedarbiams ramų, 

“ištikima c.

-A

Juraitis
1935 m. Spalio 29 d.

V.ĮR " V 'į'
-V' l.»y / vU

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

ANTON KROPF 
(NEW RIDGEWOOD CASINO) 

. Brooklyn, N. Y.

parodė, kad Lietuvos fa- 
liogeryj nėr vienybės, 
panašūs fašistų susidūri- 
nėra pripuolamas reiški- 
o tai yra fašizmo ypaty-

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

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

SKAITYKIT IR PLATEN- 
KIT “LAISVĘ”

-re į
kriminalistams 

širdį, bet

Lapkričio 18 d., kaip 
kiekvieną dieną. i

kokių tai kriminalinių nusikal
tėlių riaušes, štai “L. A.” pa
duoda sąryšyj su valstiečių 
streiku, suimtųjų skaičių : iš vi-

“ištikimą ’ fašistinės tokius reikalavimus, kuriuos į — 
saugotoją nuo komu- palaiko komunistai. Nors tai ^ar

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

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

Tel.: STagg 2-5043

Vnvin-io 3881 has been issued to the ^undersig^iqd 
K Viliuje to sell beer at retail under Section 76 of 

the Alcoholic Beverage Control Law>< at 
753 Myrtle Ave., Borough of .Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the

LOUIS MEHLER
Ave., Brooklyn, N. Tf.

Tik už $150 Gąrbingos Laidotuvės
Grabas aptra.uktas arba medinis, iš kieto medžio, su 

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
, Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con

trol Law at 1113 President St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATILDA HENNESSY - 
PRESIDENT GRILL

1113 President St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
i A 4033 has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 76.-of 
tho Alcoholic Beverage Control Law-->«t 
1702 Himrod Streel, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off -tho 
premises.

HENRY PLATE
1702 Himrod St., Brooklyn, N. .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10157 has been issued to the undersigned 

i to sell beer, at retail under Section 76 of 
' the Alcoholic Beverage Control Law at 
j 207—6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
I County>of Kings, to be consumed off the 

premises.
I ERNST and WILLIAM SCHLICHTING

Brooklyn, N. Y.

Lapkr. 20 ir 21 
_____ valstijoj 

nuo savęs tieki Board of Pardons,

vadais. Jie buvo vejami 14 d. teisėjas Jones daleido 
iš distr. konvencijos ir paduoti skundą teisman ir ve- 
reikalinga sudėti priža- liau, kada bus byla nagrinė- 
kad daugiau “negriešys,” 

tai tik tada bus durys atdaros
į uniją. O apie gavimą darbų, 
nėra kalbos. Darbų reikės pa- 

įr laukti kol komp. prikels iš nu- į

įvyko šilko mirusių rinkas. O to baronai 
pramonės streikierių susirinki-. neįstengs padaryti prie kapi-

konvencijoj už tvėrimą Darbo tas, nes kapitalistiniai teismai 
Partijos veda jį gerojon pusėn parodo 1—- - 1
ir už tai jį roįkia pasveikint, lankią 

•ir jeigu jis ir ant toliau mar- niams.

p 1 RL 6181 has been i
! to sell beer, wine and liquor

premises.
GOLUB and SCHRIER

' 854 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6093 has 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 2101 Mill Avenue, Borough of 
Brooklyn,s County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN M. GABRIEL 
(MILL BASIN HOFBRAU)

2101 Mill Avenue, • Brooklyn, N. Y.

Pirmad., Lapkričio 25, 1935

Lietuvos Valstiečių 
Streikas

Per paskutiniuosius porą 
metų fašistinės Lietuvos, kaip 
ekonominiame, taip ir politi
niame, gyvenime įvyko dideli 
pasikeitimai. O tie 
mai jokiu atžvilgiu 
tuvos buržuazijos 
Kaip tik atbulai.

paklusniems, 
obalsiais 
kams ir 
darbštų, 
Lietuvos 
nistinio 
valstietį, 
ris savo

Magasm*.,. ....... ■■■.............

daryti bendro liaudies fronto 
pirmi praktikiniai žingsniai. 
Komunistai ir liaudininkai val
stiečiai, eiliniai liaudininkų 
partijos nariai bendrai daly
vavo kovose.

“L. A.” kaltiną valstiečius, 
liaudininkus, kad jie savo pri
imtose paskutiniame LVLP su
važiavime rezoliucijose išsta-j

pavojaus, J
Tą patį valstietį, ku- 
krauju apgynė nepri- 

porą klausimų iš Lietuvos po- klausomą Lietuvą nuo priešų, 
litinio gyvenimo.

Kada buržuazija pergyvena 
paskutines savo viešpatavimo 
dienas, tai jos liogeryj įvyksta 
skilimas, atsiranda nematyti 
prieštaravimai, kurie išsilieja 
į tokias, kaip 1934 m. 30 bir
želio žudynes hitlerinėj Vokie
tijoj, arba peštynes tarp Lie
tuvos fašistų tų pačių metų 7, mano—J.), kurio sūnus krau- 
birželio. j ją praliejo nepriklausomybės

7 birželio voldemarininkų kovose, dabar krašte keltų su- 
išątojimas (Hitlerio remia- irutę ir tuo pačiu ruoštu dir- 
mas) prieš smetonininkus aiš
kiai 
šistų 
kad 
mai 
nys, 
be. Peštynės tarp Lietuvos bur-į miau “L. A.” i
žuazijds ir ateityj galimos, nes perdaug išsiplepėjo, ir kad ne 
tai išplaukė iš fašizmo esmės, jo naudai tas, stengiasi platų

Revoliucinis judėjimas Lie- valstiečių išstojimą paverst į 
tuvoj, nežiūrint į visą savo au
gimo sunkumą, kasdien didė
ja. “šturmo idėjos masėse 
bręsta” (Stalin). Lietuvos fa
šizmas, matydamas proletari
nės revoliucijos artėjimą, jieš
ko naujų būdų, kaip šitą pavo
jų sutriuškint. Šitų būdų jieš- 
kojimas įvairiose buržuazijos 
grupėse iššaukia prieštaravi
mus, kurie galų galų priveda 
net iki kruvinų tarpusaviu žu-

darbininkai 
iš savo algų 25 nuošim

tį iki naujų metų, kaipo pas
kolą, kuri bus atlyginta su šeš
tu nuošimčiu. Bet čia darbin. 
irgi pasipriešino argumentuo
dami, kad tokie investmentai 
prasti ir niekad negrįžta. At
sisakymas duoti tokias pasko- 

I las yra atsisakymas nuo pri
ėmimo numuštų algų; priėmi
mas tokių sąlygų, reiškia suti
kimą nusimušti algas.

suos tuo keliu, tai galim susi- pies Voice” laikraščio atstovas i viršininkus, kad 
laukt ir neblogo vado darbinin- J. Kandola ir D. M. Šoloms- I duotų 
kiškam judėjimui. Bet, kaip kas, kurie ragino streikierius 
sakiau, jeigu maršuos tuo keliu. - laikytis vieningai kovos fron-

Iš paties streiko galima pa- ! te.
sakyt tik tiek, kad keletas bo-j 17 d..lapkričio buvo sureng- 
sų, vadinamų _ novelty goods įos diskusijos per ALDLD 84 
darbų, pasirašė po unijos kon- j^p Komunistų Internaciona- 
Lnktu ir jų darbininkai sugrį- j0 gepįįnt0 Kongreso priimtos 
zo dirbti ir keletas vėl žadaį 
pasirašyt šiomis dienomis, bet' 

• nei vienas bosas plain ■ 
lietuvišką gražu ne komunistiniai rei-1 £°°ds department nepasirašė (

Bet pažiūrėkime, ką šian
dien tas pat juodašimtiškas 
“Lietuvos Aidas” rašo apie lie
tuvišką valstietį, kurį dar va
kar vainikavo tikslu priešpa- 
statyt juos revoliucinei darbi
ninkų klasei. “Nieku būdu ne
galima buvo patikėt, kad 
Lietuvos ūkininkas (pabraukta

kalavimai, ir ne del to “L. A.” 
prikiša liaudininkų partijai, 
kad jų reikalavimai panašūs į 
komunistų reikalavimus, bet 
del to kaltina liaudininkų par
tiją, kad ji nesugebėjo sulai
kyt savo eilinius nuo bendro 
išstojimo su komunistais prieš 
skurdo valdžia, v

“L. A.” rašo: “išskiriant 
reikalavimą sušaukt seimą, ko- 
muhistai juos (liaudininkų 
partijos suvažiavimo rezoliu
cijos reikalavimus—J.) pakar
tojo savo reikalavimų for
moj ūkininkų tarpe platintuose 

(No. 229.1935.X-

po unijos kontraktu. Tad strei- i 
kas tęsiasi ir kova 
unijos ir bosų visu 
Pasirašymas kelių 
nepermaino streiko 
Todėl kiekvieno streikierio yraj^’ 
būtina pareiga dalyvaut pikie-, 
tų eilėse su didžiausia energi-j 
ja. Nes pasyvumas streikierių! 
tik apsunkina ir pailgina kovą 
laimėt.

10 d. lapkričio įvyko lietu
vių streikierių susirinkimas, 
kuriame kalbėjo streiko komi-' 
teto sekretorius D. Rice; “Peo-Į

rezoliucijos reikalu. Drg. J. 
I Siurba labai nuosekliai išaiš- 
! kino rezoliucijų reikšmę ir jų 
I pritaikymą prie gyvenimo. 

■ Diskusuojant nuo flioro iš eina tarpi ... , .1 opozicijos draugų matėsi sen- įtempimu.; timentaS) kaip iš kuriU) už vie.
11 V.V1^inybę darbininkų ir likvidavi- 

pa ®ies-jmą opozicijos (sklokos). Bet 
pas kaip kuriuos vis dai* neiš- 

i slysta iš galvos kerštavimas, 
kuris skaldo darbininkišką ju
dėjimą, kuris silpnina darbinin
kų spėkas. Aš manau, kad lai
kas ir labai laikas ir tiem opo
zicijos žmonėm pagalvot apie jų 
žygių žalingumą darbininkiš
kam judėjimui.

J. Bimba.

5 d.).
Tai neaiškioj formoj duota 

. v 'suprast, kad liaudininkų eili- 
Bet kelioms eilutėmis že-Įnjaį nariai suranda su komu-į 

susigriebęs, kad |.nįstaįs kovoj prieš fašizmą,1 
bendrą kovos kalbą.

Tas streikas bandė 
mest ir į kitas Lietuvos vietas. 
“L. A.”, 230 numeryj 1935.X.
7 d., rašo: “Iš Suvalkijos dalis 
komunistėlių ir šiaip padaužų 
persimetė į Žemaitiją. Kaikur

viėnas baustas komunistas. 10 
kriminalinių nusikaltėlių ( ? !) 
(pab. mano—J.), 17 neturi jo-Į 
kio turto, 28 žemės ūkio dar
bininkai, 3 batsiuviai, 5 siuvė
jai, 2 dailydės, 1 stalius, 1 au- 

____________ , ... . . t ladirbis. Iš visų suimtųjų tik 
dynių. Kada buržuazija mato Į vienas turi 41 ha žemės, o vi- 
savo viešpatavimo galą, ji pri-jsi kiti yra mažažemiai, savi

ninkai nuo 0.5 iki 7 ha žemės. 
Tais- daviniais “L. A.” nori 
įrodyt, kad čia visai ne vals
tiečių streikas buvo, o kokių 
tai banditų užpuolimas.

Germanas Prižadą Ištesėjo

SCRANTON, Pa. — Naujo
ji Mainierių unija likviduota, 

i Germanas (angį, taikymo bo- 
persi- ardo viršyla), ką prižadėjo, tą 

ištesėjo—liudija tas, kad p. 
Henne prisiuntė jau laišką 
dist. prez. Kosikui su meldi
mu, kad likviduotos unijos na
riai būtų priimti į seną uniją. 
Prez. Kosik .pareiškė, kad pa

kinių ūkininkams kiršyt.” • ! gal unijos ir distr. konstituci- 
Paskutinis .valstiečių išstoji- ją, tiems eiliniams “paklydė- 

! mas yra tik pirmieji daigai ar- Rams” durys plačiai atdaros 
tėjančios lemiamos kovos su į UMWA. Kas kita su buvu- 
fašizmu.

Jieškos Algos Teismo Keliu

Kingstono anglies komp. 
darbininkai yra nuskriausti 
apie $175,000 algomis (12000 
darb.). Kaip žinoma, ši komp. 
prižadėjo išmokėt algas po to, 
kaip darbin. sugrįš darban ir 
kaip komp. gaus paskolą nuo 
valdžios. Rodosi darbininkai 
jau yra grįžę darban, ir dirba 
nuo rugsėjo vidurio, bet nei 
paskolos komp. gavo, nei už
vilktas algas išmoka. Kitokios 
išeities darbininkams neliko, 
kaip eiti teisman. Lapkričio

eina iki beprotystės ir nematy
to siutimo. Ji siunta ant savęs 
ir visu savo įniršimu puola ant 
mirtino savo priešo — darbi
ninkų klasės.

Tai prieštaravimai fašistų fašistai stengiasi įkalbėt 
liogeryj, pasireiškę paskutinia- kiems žmonėms, kad jie 
me laikotarpyj.

Priešingai šitam reiškiniui tus streikas yra vien komu- 
įvyko dideli pasikeitimai kla- nistų prasimanymas. Bet ylos 
sų kovos fronte. Dar nematy-' maiše nepaslėpsi!
tas, buržuazinės Lietuvos gy-1 Toliau “L. A.” tame pačia- 
vavimo laikotarpyj, įvyko pla- me numeryj rašo: “Todėl Vi
tus valstiečių išstojimas.

Jei darbininkų ir bedarbių 
judėjimas Lietuvoj rodė vis 
didėjantį aktingumą kovoj už 
ekonominius ir politinius rei
kalavimus, tai iki šio laiko 
valstiečių įsitraukimų kovon 
prieš skurdo valdžią mes ne- 
matydavom tokiu uostu,- kaip 
paskutinis streikas. Darbo val
stiečiai buvo atsilikę nuo dar
bininkų klasės kovos prieš iš
naudotojus. Tiesa, kai kur dar
bo valstiečiai išstodavo prieš 
varžytines, išvarydavo ir su
muodavo anstolius ir policiją, 
bet tai buvo tik pavieni, ne 
masiniai (ne daugiau vieno 
kaimo) išstojimai prieš fašiz
mo plėšikavimus. Paskutinis gi| 
valstiečių išstojimas, Dzūkijoj,) nagaikomis ir švino kulkomis 
Suvalkijoj, Kauno apylinkėje 
ir kitur, del Lietuvos revoliuci
nio judėjimo istorijos, yra di
delis šuolis į priekį. Tai dar 
kartą patvirtina Kominterno 
nurodymų teisingumą, kad mes das? 
pergyvename i m p e r ialistinių Į 
kovų ir revoliucijų periodą?

Nors
svei-

be_' mas, kuriame kalbėjo UTW
pla-

! ir 1934 metų tekstiliečių vi- 
I suotino streiko vadas, kuris 
šiais metais AF of L konvenci
joj, Atlantic City, N. J., įnešė 
rezoliuciją už tvėrimą Darbo 
Partijos Amerikoje, F. Gor
man. Jo kalba šiuo sykiu buvo 
gana interesinga streikieriams. 
žinant F. Gorman veiklą dar
bininkiškame judėjime praei
tyje, daugelį darbininkų nuste
bino šiuo sykiu. F. G. pareiš
kė, kad darbininkams neuž
tenka būt organizuotiems vien 
tik industriniai, bet reikia būt 
organizuotiem ir politiniai į 

(Darbo Partiją. Jis sakė, kad 
darbininkai, būdami organi
zuoti abiem frontais, galės pa
naikinti daug blogo. F. G. sa- 

; kė, kad šis tekstiliečių strei- 
j kas nebus paskutinis, nežiū
rint kokius laimėjimus darbi- 
minkai atsiektų, kaip nebuvo 
' paskutinis praeitas pasaulinis 
karas prie dabartinės santvar
kos. Jis nuėjo tiek toli, kad 
pasakė, jeigu norima, kad ne
būtų daugiau streikų, tai rei- 

| kia pakeist visa valdžios struk- 
paduotų įara Komunistai senai ta dar- 

. davinių galima daryt išva- binjnkams sak6. giu0 syk F
G. tik patvirtino komunistų

Į sai nenuostabu, kad pradžioj 
prie neramumų prisidėję ūki
ninkai, pamatę savo darbo 
baisumą, tuojau atlyžo.” Su
prantama, kodėl valstiečiai 
taip iš pradžios plačiai išstoję 
kovon už savo reikalus, šiuo 
kart “atlyžo.” Fašistinės Lie
tuvos policija, tam tikslui or
ganizuoti dragūnai, su valstie
čiais ne švelniau pasielgė, kaip 
ir caro kazokai, kurie taip pat! 
korė ir nagaikoms pliekė Lie
tuvos valstietį, kaip ir Lietu
vos policija. Tame tik skirtu
mas, kad Lietuvos fašistai kol ■ ’ i
kas dar nekaria, kaip caras' 
kardavo, o pasielgia papras
čiau—sušaudo.

Šiuo kait fašistams pasisekė

prisieina galvoti apie įkūrimą 
sovietinės sistemos, kurią, ne- 

! reikia abejoti, sukursim su 
darbais. Prigulėdami unijoje, 
jeigu veiksim ištikimai savo 
naudai, tai galėsim daug at
siekti pagerinimo, kad hors 
ekonominis būvis būtų įmano
mas.

Todėl, tegul bus mums už 
reikalingą pareigą statyti savo 
uniją į šimtaprocentines tos 
prasmės vėžes.
Campbell ir Reilly Žudikas 

Jieško

Pirmas: kad tas išstojimas mokinjmij. Ant kiek F. G yra 
J ;  ............... . . , .ėjo po komunistų vadovavimu nuošjrdus šiem išvedžioji-

Kad darbininkų klasei ir dar- (tiesa, kai kur bandė nagus mams_ tai paiieka darbinin- 
prikišt Hitlerio agentai volde- kams palaukt. Nes daugelisbo valstiečiams, ilgamečio eko

nominio krizio slegiamiems,
4 truks kantrybės, kad jie gali, 

kai kam, visai nelauktai su- 
kilt prieš fašizmo tvarką. To
dėl Komintemas mus mokina 
ir perspėja, pergyvenamo lai
kotarpio ypatingumu, kad 
mes patys būtume pasiruošę 
netolimiems, o gal ir netikė
tiems mūšiams, kad ruoštu- 
mėm darbo mases prie jų.

Kalbant apie Lietuvos vals- kai ir mažažemiai valstiečiai, 
trečių streiką, įdomu yra štai Tas reiškinys del valstiečių 
kas pastebėt. Dar visai netaip revoliucinio judėjimo itin svar- 
senai Lietuvos buržuazinė 
spauda smarkiai mėgdavo 
priešpastatyt neramiems,

susirinkime statė sau klausi- 
i mą: Kas atsitiko su F. G. ? Ar 

šistai piešdavo komunistus, ne|ir jis jau išmoko pažint gvve- 
tik kad nesibijo jų, o atbulai, Į nimą, tokį, kokis jis yra?’ Ar 
po jų šūkiais ir vadovavimu’tik apsimetęs tyčia taip kalba, 
išstojo prieš fašistų bado vai-j kad atgaut reputaciją, kurią

"53 Myrtle

bection 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 180 Irving Ave., Borough of

$225

NOTICE i« hereby given that License No. 
RL 6265 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor lit retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn^ County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIA KRANECK 
sGLENMOR^ CAFETERIA

112 Glenmore Ave., Brooklyn, N.« Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Cour' 
trol I .aw at 8867-6JJ—25th Ave., Ulmer Park, 
Borough of Brooklyn, Covintj o£ Kings ,tp 
be consumed on the premises. . “

ALBERT GUNDERSEN j.,/
OLD SPOT CAFE and RESTAURANT .

8867-69—25th Av., Ulmer Park, B'klyn, N,,X>

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 820 has 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 117 Columbia Heighta, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

Kietosios anglies lauke rink-^n co“mbhi°HSIAN ci£™k™c n. 
ta ir manyta sulinkti 500,000 NOTICE is hereby given that License ’tio. 
parašų ant peticijos, 
reikalaujama šalies prez., kad 
jis uždėtų nuo $2 iki $5 taksų ^“mkes.4 
ant Rusijos įvežamos anglies, 
kad tuomi padauginus darbų ! notice is hereby given that License No. 
šio lauko kasėjams. Nors ir ’{“-J” \^en andXuor atc reuFS 
dirbta išsijuosus, bet surink-, t^ti0^i32;t
ta tik 200,000. Lapkr. 18 d. on°thiynpreSi^y of King6’ to be con8Un^ 
delegacija, susidėjusi iš 
glies savininkų, k’ongresmanų'180 lrvinK Ave-
ir UMWA vadų priešakyje, !s h£^by. Kiv?n.th? Li<T8e«-&;• 1 j j > 6234 has been issued to the undersigned

j įteikė peticijas prez. Roosevel- 
Itui.

MEDUS
Laisvė” gavo didelį vežimą*MEDAUS

' “Naudokite medų vietoje cult 
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau 

čius. Kreipkitės tuojaus į. 
“Laisvę” ir įsigykiteMEDAUS
tada laikas valgyti medų 

jau apsergate šalčiu 
‘Valgykite medų, kad 

nesirgtu mėtė.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. i 207 -6th Ave.? 
RL 6317 has been issued to the undersigned j 
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 premises. j

MARY B. HOLLYWOOD I
5905—3rd Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. ! 
RL 2927 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under i 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 254 Driggs Ave., Borough of ■ 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed I 

.on the premises. 
JOHN ANTOSZ

254 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6266 has been issued to the undersigned 
to .->ell beer, wine and liquor at retail under Į 
Sectioh 132-A of the Alcoholic Beverage Con- , 
trol Law at 1116 Manhattah Ave, Borough of i 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

THEODOR KURYLAS >
1116 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. Ne 
B 5285 has been issued to the undersigned . , .
to sell beer at retail under Section 76<of KHCLU. 
the Alcoholic Beverage Control Law at j 
393 Kingston Ave , Borough of Brooklyn, ' 
County of Kings, to be consumed on the • 
premises. I

BEN MARCUS , 1
393 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y. |

NOTICE is hereby given that License No. ' 427 Lorimer St., B
. to sell beer, at retail under Section 75 of | 

IS“ ! the Alcoholic Beverage Control Law at I 
854 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn

Jau įvairiais būdais kompa
nijos muša darbininkų algas, 
bet vis nėra joms galo. Jos 
dabar praktikuoja numušimą! 
reikalaudamos iš darbin. pas-' 
kolų. Kingstono komp. norėjo, 

• , _. , i .___ i „ j rMU.nvr, is nereby given that JLicense jmo.nUO kasėjų paskolos tam, Kaci A 10241 has been issued to the undersigned 

ji • galėtų jiems patiems 
i -!_•>> m -n j___  „ 1 „„ „ 854 JNostrand Ave., Borough ot Brooklyn,mokėti užvilktas algas. Čia County of Kings, to be consumed off the 

darb. pasipriešino. Nesenai, 
Red Ash anglies komp. ir | 
Stockhouse anglies komp. iš
siprašė nuo kasėjų tokių pas- 

i kolų, bet laikui atėjus neatsi
lygino. Dabar Geo. F. Lee 
komp. reikalauja per lokalo

! Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:^

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.

Vas. 28 d., 1928, Pittstone 
buvo nužudyti
1703 vadai Alex Campbell ir 
Peter Reilly, kurie buvo griež
ti priešai besiskverbiančių 
kontraktorių į kasyklas. Už 
tokią jų veiklą, žmogžudžiai, 
kurių būta trys, užklupo juodu 
automobiliuje arti Campbello 
namų ir iš savo automobilio 
mašininiu šautuvu abu sušau-' 
dė. žmogžudžiai, apie mylią 
pabėgę, atsidūrę prie tavori- 
nio traukinio, paliko brangų 
automobilių, šoko ant karų ir, 
taip liko laisvi nuo policijos j 
sugavimo, kuri tik už pusva-: 
landžio tesivyjo juos gaudyti? 
Už metų laiko likosi pagautas 
tik vienas Ralph Millissari iš 
Port Chester, N. Y. Jis, kaipo 
šoferis, dalyvavęs toj žmog
žudystėje, likosi nuteistas vi
sam amžiui į Eastern katorgi- 

i nį kalėjimą. Kiti du dar ir po 
šiai dienai laisvi.

ar 
mažiau

džią.
Antras: kad šiame valstie- stiliečių streike kaipo streiko' Penna, 

čių streike, kaip matyt iš su- vadas? Well, i 
imtųjų socialio sąstato, didelę; pasakysiu, kad gal F. G. nė-*ge. Ta proga šis žmogžudys 
rolę lošė žemės ūkio darbinin-į ra šimto nuošimčių nuoširdus’-paėmė advokatus, kurie jam įr



Komisijos Narys.

|J 1 v» rx •• • wr v* .. įkuvpa lame oavv p uonidi voiiiį 
Nakčia ravojmgiau Važiuot susirinkimą. Iki šiol kuopa lai-

PatarnavimasI

Puslapis Sestas LAISVU Pirmad., Lapkričio 25, 1935

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Iš United Fruit Co.

Darbininką Streiko
Susėdus prie arbatos ir už

kandžių, d. Amelia Jeskevičiū- 
tė, mokytoja, pasakė labai ge- 

i ra prakalbą, išaiškinant, delko 
moterys turi organizuotis ir la- 

kompanijos vintis. Taipgi įspūdingą trum- 
streiką, pą atsiliepimą į moteris pada-

i Mirusio Deutsch Vietą 
Užimsiąs Sullivanas

United Fruit 
darbininkai laimėjo ! 
kuris įvyko ketvirtadienį, 21 
lapkričio, ant trijų dokų : 2-ro, 
3-čio ir 7-to, ant West St., kur 
dirba šuvirš 800 darbininkų.

Šitie darbininkai buvo lai
komi žemiausios rūšies žmo
nėmis todėl, kad apie trečda- 
lis i y gyvena ant Boweres, pi
giuose viešbučiuose, kaip jie 
vadina-ladžinghauzėse. Tai bo
sai juos ir šaukia visokiais! 
vardais. Bosai visai nesitikėjo, i 
kad šitie žmonės galės iškirsti 
tokį šposą. Į

Nagi tie žmonės vieną gra- fruvo gausus, surinkta $9.20. 
zią dieną ir pastato kompani- Nesitikėta tokių stambių au- 
jai reikalavimą pripažinti įacĮ jr aukojusių vardai ne-

Longshormen’s) užrašinėta, tačiaus pasirodė, 
Uniją, 95c į valandą, už virš- ^acĮ radosi paremiančių mote- 
Įaikį $1.35 į valandą ir gėrės- rų veikimą stambiomis auko- 
nių sąlygų prie darbo, ne to- mįs> Aukavusiem valgiais 
kįo skubinimo, kaip kad iki 
šiol bosai veja.

Kompanija nesutinka, misli- 
na sau: kaip priveš įvalias 
streiklaužių, tai povaliai ir ap
sidirbs su streikieriais. Ir pra
deda vežt skebus taksėmis; iš 
syk net po 17 tąkgių atvažiuo
ja. Nagi, kad ims streikieriai 
vanoti skebus, daužyti taksės. 
Į 10 minučių buvo nuvalyta. 
Nękurie pradėjo gražiuoju pra
šyti, kad nemuštų, girdi, juos 
bosai prigavę. Kiti bėgo, kaip 
galėdami. Vienas detektyvas 
bandė išsitraukti revolverį, bet 
streikieriai pirmiau jam iš
traukė.

Bosai pamatę, kad visai ki
taip yra, negu jie manė, tuo- 
jaus ėmė derėtis su delegatais, i 
Pripažino uniją ir 95c į va
landą. Į vieną dieną laimėta 
streikas.

Kitą syk aprašysiu plačiau 
apie UFC ir kaip gudriai ko
munistai suorganizavo 
kompanijos darbininkus.

J. Saulėnas.

tos

d. T. Kazokienė. Dr. Aldo- 
Šliupaitė sveikino mus nau- 
pažintim ir užgyrė mūsų 

ap- 
, per ku- 
ir veikti, 
patarimų 

sveikatos klausimais. Maža 
mergaitė, Lilija Lazauskaitė, 
pasakė eiles.

Užkandžius suaukavo ir su
nešė pačios draugės moterys. 

I Ant vietos paprašyta aukų 
sveitainės lėšoms. Atsiliepimas

rė
na
ja
pastangas organizuotis į 
švietos organizaciją 
rią galime šviestis

teikti 
klausimais.

tačiaus pasirodė

ir 
, pinigais varde ruošusio tą va
karą ALDLD Moterų Komite
to nuoširdus ačiū. K. N.

Operetė “Vestuvės 
Pušyne”

su-“Vestuvės Pušyne” bus 
vaidinta gruodžio (December) 
15, 1935, Labor Lyceum sve
tainėj, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. Vaidinimą 
ruošia Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 1 kuopa paminėji
mui šios organizacijos penkių 
metų sukaktuvių. Operetę vai
dins Lyros Choras iš Shenan- 
doahrio.

LDS 1 kuopa kviečia visus 
narius ir simpatikus garsinti šį 
parengimą, patiems skaitlingai 
dalyvauti ir platinti tikietus.

Mannisto Laikinai Paleistas '
Po $1,000 Kaucija

9

‘Pereitą ketvirtadienį Am. 
Ateivių Gynimo Komitetas iš
gavo laikiną paliuosavimą Os
car Mannisto po $1,000 kauci
ja. Tačiau jam įsakyta vėl pri
būti Ellis Salon padėkavonės 
dieną, 28 šio mėnesio, kad lai
vu Hamburg jį galėtų depor- 
tuot fašistų Finlandijon.

Tą dieną, kada Jungtinės 
Valstijos apvaikščios dieną, 
įsteigtą per pirmuosius atei
vius džiaugtis įgyta laisve, 
nauja užvėja nuo persekioji
mų, tai iš tos pirmųjų ateivių 
iškovotos užvėjos šiuolaikiniai 
darbo žmonių laisvės priešai 
dėportuos Mannisto į fašistinę 
Finlandiją, atskirdami jį nuo 
žmonos ir trijų Amerikoj įfi-i 
musių vaikų. Ir tas vykdoma 
dėlto, kad Mannisto yra uni- 
jistas, kovotojas už geresnį 
gyvenimą.
-" Darbininkai turi sukelti stip
riu protestą ir reikalauti, kad 
Mannisto būtų paliktas iki se
kamo kongreso, kur bus per- 
svarstofniT kai kurie įstatymai 
imigracijos klausimu.

Ką Vaizduoja Operete “Vestu
vės Pušyne?”

Veikalas “Vestuvės Pušyne” 
vaizduoja Lietuvos kaimo jau
nimo gyvenimą, šis veikalas 
kiekvienam primins jaunimo 
dainas, šokius, naktigones, 
varžymąsi už vaikinus ir mer
ginas.

Veikalas vaizduoja jaunos 
merginos, pasiturinčio trak- 
tierčiko dukters, kuri įsimylė
jusi į kaimo darbininką, jau
ną vaikiną, gyvenimą, šios 
merginos tėvas, gyvenęs dar 
senais caro laikais, yra pasi
turintis, taip sakant, prie gra
šio ir pilnas senų prietarų. Jis 
mano, kad tėvas turi teisę pas
kirti dukteriai vyrą. Tad jisai 
ir skiria savo dukteriai, Jus
tei, vyrą. Bet skiria ne tokį, 
kokį Justė galėtų mylėti, o 
tokį, kuris yra turtingas, pirk
lys ir tokio pat tikėjimo, kaip 
kad Justės tėvas.

Ką daro Justė, verčiama už 
i nemylimo vyro, sužinosit dau- 
1 giau sekamuose “Laisvės” nu- 
( meriuose ir pačiame vaidini
me.

Iš Lietuvių Motery 
Šeimyniško Vakaro
•»-Ketvirtadienio vakarą įvy
ko moterų pažinčių, pasikalbė
jimo, pasilinksminimo sueiga, 
kurią galima skaityti vykusia 
įreriau, negu galima buvo ti- 
kStis, ruošiant paprastą vaka
rą. Vis dėlto apgailestavom, 
Jcad ne šeštadienio vakaras; 
laiko buvo mažoka, kad pilnai 
atsiekti tikslą.

I draugą-gę iš LDS centro. Vė- 
j liaus turėsime Dr. Kaškiaučių 
ir Dr. Žukauską, kurie duos 
paskaitas sveikatos klausimu.

I Turėsim lekcijų politiniais ir
Deutsch vietą užimsiąs Ti-1 šiaip svarbesniais dienos klau- 

mothy J. Sullivan, tipiškas de- simais. 
mokratų šulas ir aldermanas 
iš 18-to A. D., kuriame jis yra’ 
vadu. Specialiai rinkimai bus 
sykiu su prezidentiniais rin
kimais 1936 m. rudenį. Sako
ma, LaGuardia labai norėjęs 
išvengti supuolimo tų rinkimų.

Naujas aldermanų pirminin
kas yra 42 m., nevedęs, gyve
na su motina, 1469 Lexington 
Ave. Gimęs tame distrikte, ku
rį jis atstovauja nuo 1920 m. 
Yra nejudomo turto ir 
draudų biznierius.

Politiniuose rateliuose 
visokių spėliojimų. ManomaJ 
kad jis veiksiąs harmoningai 
su fusionistais kas liečia ap-i 
saugą bankierių reikalų. Kas 
liečia apvienijimą trafiko ir 
bedarbių šelpimą, spėjamą, 
kad majoras turėsiąs sakyti 
radikališkų spyčių, kaip kad 
kadaise, kuomet jis kandidata
vo į prezidentus. Bet tai abe-, 
jotina. 1

Tuo pat sykiu $50,000 ver
tės darbų skyrimas pereina 
Sullivano gallon. Baimijamasi, i 
kad, ilgai nelaukęs, jis pra-j 
dės “priiminėti rezignacijas” 
nuo raštinės tarnautojų ir per- 
leidinėti vietas “vertingiems 
demokratams.”

Deutsch, buvusį aldermanų 
pirmininką, laidojo sekmadie-

jaunimo gyvenimas po Sovietų 
valdžia ir tt., kad supažindi
nus Brooklyno lietuvišką jau
nimą su klasių kovos reikalais.

Mes atsišaukiame į jus, tė
vus, raginti savo sūnus ir duk
teris lankyti tokią svarbią mo
kyklėlę. Pirmas studentų su
ėjimas įvyks rytoj, antradienį, 
lapkričio 26 dieną, 8 valandą 
vak., “Laisvės” svetainėj, šia
me susirinkime studentai susi
organizuos, kad ateinančią sa
vaitę pradėt mokyklą. i

Mokyklos Komitetas.

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.

Dabar nariai turėtų dėti pa
stangas, kad šie kuopos geri 
sumanymai būtų sėkmingi. Vi
si, kuriem laikas pavėlina, tu
ri atsilankyti. Kuopos komite
tas pasižadėjo, ant kiek jiem . i geras uiznis aaromas. AisisauKiie
bus galima, dėti pastangas §iuo antrašu: 794 Grand St., Brook- 
gauti prelegentus bei patys, lyn, N. Y. 
retkarčiais duoti, lengvesniais' 
klausimais, paaiškinimus, šis ' r>T^TTZ A T A VTIVI A I 
klausimas bus dar kartą pa-l KJblKALA VIIVIAl
keltas sekančiame metiniame 
susirinkime, kuris įvyks ketvir 

/ tadienį, gruodžio 5 d.
yra I Koresp.

Jauni Darbininkai Pikiete

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas, arba gali 
partnerystę. Labai gera vieta 

geras biznis daromas. Atsišaukite
i

eit 
ir

(277-282)

ap-
Reikalingos patyrę merginos dirbt 

, prie žarnų mieravimo. Greitai atsi- 
. šaukite sekamu antrašu: Psaki and 
: Mustakis '205 Duane St., New York 

City. (277-279)

Garod Radio Corp., 36 E. 
12th St 
jauniems darbininkams, kada 
jie pridavė bosams reikalavi
mus. Jų valandos buvo nuo 
60 iki 70 ir algos nuo 32 iki 
37c į- valandą. Unija pareika
lavo linijinės algų skalės po 
42 iki 50c į valandą, laiką ir 
pusę už viršlaikį, dvigubą mo-i 
kestį už sekmadienius ir pri-1 
pažinimą unijos. Bosai, vieton / 

‘išpildyt reikalavimus, uždarė 
duris. Gi darbininkai pastatė 
masinį pikietą.

Nuteisė 3 Lupikus
Trys lupikai neišmokamai 

nio rytą/ Mt. Hebron kapinėse, Į didelių palūkanų už paskolas 
Glendale, Queens. Sakoma,, nuteisti Specialių Sesijų teis- 
kad persidirbimas buvęs pa- m'- penktadienį nuo 6 mėnesių 
matine priežastim mirties. !>ki 5 metų. Nuteistaisiais yra 

Nors Deutsch didžiumoje Sam Kurland, Sam Faden ir 
sutiko su LaGuardijos planais, (Philip Rosenthal. .
tačiaus jis buvo vienu iš ne
daugelio miesto valdininkų, 
parodžiusių kibirkštėlę libe
ralizmo. Dviem atvejais jis pa
rėmė taikininkus. Vienu buvo 
jo užstojimas išmestų 6 me
dicinos studentų is Columbia 
Universiteto, o antruoju—jo
prakalba Henry Barbusse mi
nėjimo bankiete, kur nors ne
buvo asmeniniai, tačiau buvo 
gauta ir perskaityta jo pra
kalba.

Reikalinga pora be vaikų sykiu 
gyventi. Yra 5 dideli kambariai su 
visais įtaisymais, mes tik abu ir ga
na vietos bus del visų. Namų ra- 

paskelbė “lockoutą” Ikan(h* nereikia, nes visi kambariai 
• fornišiuoti. Renda menesiui $25.00. 
Atsišaukite sekamai: J. Žilinskas, 
411 So. 15th St., Newark, N. J.

(277-279)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Petro Deveikos. Pirmiau 

gyveno Racine, Wise., bet dabar jo 
nerandu. Jis paeina iš Labanoro pa
rapijos, Utenos apskričio. Turiu labai 
svarbtj reikalą su juo. Prašau ji patj 
atsišaukt, arba kas apie jį žinote, 
kur jis randasi, malonėkite rašyt se
kamu antrašu: Chas. Vidžiūnas, 284 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(277-280)

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIE VISADA ATDAROS -L AAV. X. A O Dieną ir Naktį

Zausneris Turėjo Rezignuot
Phillip .Zausner, Maliorių 

Unijos N. Y. Distrikto Tary
bos sekretorius galop rezigna
vo pereitą ketvirtadienį. Ta
ryba tuojau skelbia rinkimus. 
Jisai buvo užėmęs vietą perei
tą birželį, suklastuotais balsa
vimais. Lokalai 848, 905 ir 
490 užprotestavo. Jų protestą 
parėmė žymių liberalų komi
tetas, kuris tyrė padėtį ir pa
reiškė, kad rinkimai buvo ne
taisyklingi.

So. Brooklyn, N. Y.
Iš Lietuvių Darb. Susivienijimo 

50 Kuopos Veikimo

Ketvirtadienį, lapkričio 21 
d., Workers Center Svetainėj, 
kuopa laikė savo pusmėnesinį

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandąvoja šapa 25x60. Dviejų 

augštų, plytinis namas. Gera vieta 
del kriaučių šapos. Vieta randasi ant 
24 Catherine St., Brooklyn, N. Y., 
šalia Grand St. tilto. Atsišaukite po 
šiuo antrašu del tolimesnių informa
cijų: 676 Manhattan Avė., tarpe 9 
ryto ir 6 vakaro. Arba telefonuokite 
EVergreen 8-8114.

Pasirodo, lupiku būti pel-', 
ninga ir ne bloga. Reikalavi
mas duonos bedarbiams dides
nis blogas įstatymų akyse, nes 
Angelo Herndon už tokį reika
lavimą nuteistas nuo 18 iki 20 
metų retežių /kalėjimo.

brooklynotūvų
AT YDAI! 1

Brooklyno LDS jaunimo 200 
kuopa ir So. Brooklyno jauni
mo kuopa bendrai išdirbo pla
nus delei jaunimo vakarinės 
mokyklėlės, šioje mokyklėlėje 
bus studijuojama lietuvių gra
matika, Lietuvos istorija, dar
bininkiška dailė, LDS organi-! 
zaciniai reikalai, jaunimo rolė, 
kovoj prieš karą ir fašizmą, į

:Q Telefonas) Evergreen 7-7770 >
| PAUL GUSTAS
S LIETUVIS GRABORIUS |

■o Benai dirbąs graborystės pro- > 
■3 f esi joje ir Brooklyno apielin- g 
:g kėj plačiai žinomas. Tik dabar £ 

atidarė savo ofisą ir patarnauja
■2 balsamavimu ir palaidojimu
;B mirusių.
| Veltui Chapel Šermenim
9 Parsamdo automobilius šerme-
S nims, vestuvėms, krikštynoms 
o ir kitokioms parems
Pį Saukit* dieną ar naktj

s 423 Metropolitan Avė.
$ Brooklyn, N. Y.

— i I

---------- i kydavo tik vieną susirinkimą 
Važiuotės nelaimių statisti- kas mėnuo, bet nuo dabar tu- 

kų biuras paduoda, kad N. Y. Įrės dumenesinį ir pusmėnesi- 
valstijoj pirmais 9 mėnesiaisnį. Pusmėnesiniuose susirinki- 
šių metų dienos metu buvo i muose bus duodama lekcijos 
30,533 pavojingų nelaimių ir 

Jis jų buvo 797 mirčių. Gi nak
tinėj važiuotėj buvo tik 
18,934 nelaimės, bet 891 
mirčių. Apskaičiuo jama, 
kad taip yra dėlto, jog nak
čia yra smarkiau važiuojama 
ir kad mašinų šviesos, jei silp- kimą nutarta duoti platesnį 
nos, neapšviečia reikiamo to- paaiškinimą apie LDS, kuom ji 
lio, o 'jei stiprios, aptemdo J skiriasi nuo kitų lokalinių iri 
akis atvažiuojantiem prieš ir nacionalių lietuvių pašalpos ir 
jie nepajėgia išvengt nelaimių, apdraudos organizacijų ir apie 
Nakčia peikia važiuot atsar- pašalpą bei apdraudą abelnai. 
giau.

įvairiais klausimais. Tas bus 
daroma tikslu, kad narius su
pažindinus su šia organizacija 
ir su įvairiais kitais klausi
mais, kurie apeina darbinin
kus.

Sekantį pusmėnesinį susirin-

Tam tikslui nutarta gauti

PRANEŠIMAS
TAMAS VASILIAUSKAS

Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų įstaigą, lie

tuviam. patogioje vietoj:

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

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

draugišką patarnavimą, 
site užganėdinti.

(275-281)

Rhea Teitelbaum
Vedeja ,

Kambarys, 
plaukymui

Trečiadieniais,
penktadieniais, 
sekmadieniais- atdara dieną ir

ir naktį.

VYRŲ DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir

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.
SPECIALĖS KAINOS PER SAVAITĘ

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

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

ROBERT LIPTONDR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITE) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street 
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Setų $10.00Suteikiam garbingas laidotuves 
nepaisant kaštų. Turime puikiai 
įtaisytą pagrabam patalpą, pa

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway,

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

Sekmadieniais—susitarus.

Tel. Virginia

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos

su

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
ir augstyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraičiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Tel. Starsr 2-0788 . NOTARY
Nirht 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.

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.

| CHARLES UP TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ nr-r 
KIRPIMAS ZSD1*

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

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

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Paraamdau automobillua veaturSa*. 

parčm, krlkitynom ir kitokia* 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės 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 kokj 
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 Si, N. V.

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




