
EXTRA!

SS6.

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Lapkričio (Nov.) 27, 1935No. 281 Telephone STagg 2-3878

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

ANGLIJA Už ALIEJAUS 
SUSTABDYMĄ ITALIJAI

LONDON, Lapkričio 26.- 
Anglijos ministeris pirmi
ninkas St. Baldwin pasiža
da reikalaut, kad Tautų Ly
ga nutartų užkirst aliejaus 
ir gazolino išvežimus Itali
jai, nors Mussolini buvo pa- 
grąsinęs, kad bandymas su
stabdyt Italijai aliejų reikš 
pradžią Italijos karo Euro
poj.

Darbininkai Visų Salių 
Vienykite!! Jūs Nieke 
N e p r a 1 aimesite, TiV 
Retežius, o Išlaimėsit*^ 

Pasaulį!

Brazilijos Revoliucija LaikosiPLIENO KOMP. SUMOKS
IĄS PRIEŠ VALDŽIĄ 
WASHINGTON, Lapkri

čio 26.—Jungtinių Valstijų 
vidaus reikalų ministeris
Ickes skelbia, kad Carnegie | 
ir trys kitos didelės plieno ' 
kompanijos tarp savęs susi
tarė ir plėšė iš valdžios per
daug augštas kainas už plie
ną, perkamą Miami, N. 
Yorko Triborough tiltui ir 
kitiems pašalpiniams staty
bos darbams. Daroma tyri-! 
nėjimas.

Sovietai ir Rumunija į tientsino sukilėliai suardė japonu Brazilijos Revoliucio
Už Aliejaus Sustab
dymą Italijos Karui

AGENTU PLANUS UZVALDYT TĄ MIESTĄ

10,000 JAPONŲ ĮSIVERŽĖ 
CHINIJON

PEIPING, Lapkr. 26. —Chi
nijos pardavikas Yin Ju-keng, 
galva vadinamos “savivaldiš- 
kos” valstybės šiaurėje, pra
neša, kad jam talkon ateina 
10,000 Japonijos armijos, ku
ri jau perėjo per Didžiąją Sie
ną j Chiniją.

TAUTŲ LYGOJE ŠIS KLAUSIMAS ATIDĖTAS

GENEVA. — Sovietų Są-
junga ir Rumunija lapkri-' Liberalą Valdžia Quebec e 
čio 25 d. pranešė Tautų Ly- į --------
gai, kad jodvi yra pasiren-Į MONTREAL, Canada.— 
gusios visai sustabdyt žiba-1 Quebec provincijos seimo 1 1 • • 1 • w • 1 • 1 • 1 • 1 1 • — -

TIENTSIN, Chinija. — ponijos pagelba, lapkričio 25 j 
Sukilo Tientsino chinai gy- d. įkūrė tariamą “savival- Į 
ventojai prieš Japonijos' dišką kraštą” su sostine 
agentus lapkričio 25 dv Tie • Tungchow, tuojaus atsišau- 
agentai bandė paskelbt šį i kė, kad Japonija atsiųstų 
miestą nepriklausomu nuo armiją apvalyt tą kraštą 
Chinijos ir prijungt prie da
bar lipdomo neva “savival-

nieriai Jau Turi 
Užėmę Eilę Miestų

ĮVESTAS KARO STOVIS; VISUOTINA MOBILIZA
CIJA PRIEŠ REVOLIUCIJĄ

“nuo komunistų.”
Vadinamas “savivaldiškas RIO DE JANEIRO, Lap7 karininkai 29-to bataliono.

kraštas” yra sudarytas iš 181 kričio 26.—Buvo praiįęšta, Ju oficieriai išdūmė į prie*
' - - - ----- užsibarikadavo;.diško” chinų krašto šiaurė- ouuaij 10 . -— v-— ,

:je. Taip ir nepavyko Japo- apskričių Rytinės Hopei (kad Brazilijos prezidento ir . —
lo-aliejaus, plieno, geležies' rinkimuose liberalai laimė- nijos ir jos pastumdėlio po- provincijos ir Chaharo ir Getulio Vargaso kariuome- be au darni sau pagelbo^ 
ir anglies išvežimus Italijai,; jo 48 atstovus, o konservą-; ht!kle,rlaus Y‘n fu-kengo septynių apskritų tarp Bei- ne išvien su policija atgne-l-- _----------_____„ o___ ! Pranešama, kad gube’Tia-

bę nuo revoliucionierių Na- torius Fernandez pabėgo išgaivalams padaryt mieste i pingo ir Tientsino. i
m h-v.m -----------Pirm pasiskelbsiant Yin tai miestą, sostinę Rio del Brazilijos vienu * Meksikos
ministerių pirmininku L. A. L Žmoae? drask® JaPomJos- Ju-kengui valdovu to didelio 

.Ymo plakatus, kuriuos ant ploto su 4,000,000 gyvento- 
! sienų ir automobilių lipdė į jų, Chinijos generolas Sung 
■ Japonijos agentai, pasivadi- 
I nę “mirties nepaisančiu kor- 
'pusu,” kur buvo šaukiama 

WASHINGTON. — Jung- atsimest nuo Chinijos. Chi-

jeigu kitos šalys taipgi su-; toriai (atgaleiviai) 42. Su-' 
stabdys. | daryta liberalų valdžia su

• a • • J • • • • 1 T A

Šį penktadienį buvo ski- m . .
riama Tautų Lygai svarstyt, Taschereau pnekyj.

■ perversmą.
NUŽUDĘ 100 BRAZILIJOS

REVOLIUCIONIERIŲ
RIO DE JANIERO, Lapkr. 

26.— Brazilijos prezidento 
Vargaso valdžiai pranešama* 
kad jos kariuomenė susikirti
muose su revoliucionieriais Re-1 
cife mieste nužudžius 100 su
kilėlių. Apie nuostolius iš vai- jog atidėjimo reikalauja Tejs"mas lapkričio £5 d. pri- dv • — v !• I Lm m n n w»i vii ornivinžios puses užtyli. I

Sakoma, kad valdžios ka- įlinkas P. Lavai.
riuomenė išvijus revoliucionie- įaiški kad
nūs is kelių mažesnių mieste- . , . , /. • u... . t .. . ... .. ketvirtadieni atsidaro Frankų; bet revoliucionieriai įsi-, .. . £ , , . _
drūtinę Natai ir eilėj kitų v • J_— _ _ * _ * - __
svarbių centrų.

tokių išgabenimų užkirti- . vv. . .
mas Italijai. Bet Lygos pir- AllgSCiaUSIO ICISRIO i atvar- |

i j j • i • - de Vas- Rymas prieš AAA Taksus concelos tatai atidėjo neri-j —--------------- -- -
fra^įda™^s„’ tin’ių Valstijų" Augščiausias, "U minia užpuolė jų centrą 

į-,- .. - Teismas lapkričio 25 d. pri-
| Francuos mimstens mkalavimą Louisianos

valstijos ryžių malūnininkų 
ir laikinai uždraudė Roose- 
velto valdžiai rinkti iš jų 
taksus už ryžių permalimą 
arba perdirbimą į kitus val
gio produktus.

Audyklų savininkai yra 
užvedę bylas prieš federa- 
lius mokesčius ant medvil- 

Anglija ir Italija delei tai-! nės įr kitją medžiagų, per- 
palvių gyventojų, būriais per- kos, žinoma, Ethiopijos kaš-1 dirbamų į audimus. Jie no- 

| ri, kad tokie mokesčiai bū
tų pripažinti priešingais ša
lies konstitucijai.

Minimais mokesčiais Roo- 
sevelto valdžia atlygina 
žemes savininkams už laukų 
neužsėjimus bei naikinimą 
“perviršio” lauko ūkio pro- 

! dūktų, sulig AAA (Žemdir-

siąs užimtas namie ir nega
lėtų dalyvaut šio klausimo 
svarstyme penktadienį. TuoITALAM NESISEKA . . _

ApDIS ABABA, Lapkr. 26.' tarpu, kaip pranešama, La- 
f.u i • ----- 1 - vai tęsįa slaptas derybas su—Italų kareiviai, surankioti iš 

Eritrėjos ir Somalilando juoda- 
s] 
bėga į ethiopų pusę. (tais.

Visuose frontuose italai su- ( 
stabdyti ir tik ginasi. Bet nuo 
šiandien jie, pagal naujo italų 79 I AflLl
vyriausio komandieriaus Ba- 011 ClKdS I ZLjVvU LuIlKl“' 
doglio planą, ketina pradėti • *
smarkiausius užpuolimo žy- JVo AIIgllCHYClolŲ 
gius.

ir suplėšė vėliavas. .
Yin Ju-keng^ kuris su Ja-

1 u o ,
Cheh-yuan, Japonijos patai
kūnas, ištraukė savo kariuo
menę iš tos srities. Yin Ju- 
keng šaukia visas penkias 
šiaurines provincijas prisi
dėti prie savo naujos “vals
tybės.”4 ’

Norte provincijos. Bet, nau- laivu, 
jausiomis žiniomis, revoliu-Į 
cionieriai dar tebeturi šį 
miestą savo rankose.

Vyriausiu revoliucijos va
du yra skelbiamas Luis Car
los Prestes, kuris vadova- 

Pagal prezidento ir mi- vo 1924 metų sukilimui, 
nisterių kabineto reikalavi-. Ląike Komunistų Interna- 
mą, Brazilijos seimas lapkr. cionąlo Septinto Pasaulinio 
25 d. nubalsavo dviem mė- Kongreso Prestes buvo iš- 
nesiam įvesti kariškos ap-! rinktas į Kom. Internacio- 
gulos stovį visoj šalyj, idant 
sukriušint prieš-imperialis-

halo Pildantįjį Komitetą.

Japonai Perspėja Anglus Nesikišt Chinijon j “JĮ Jgt žada Panaikint Fašistu
1 I 4-^ i m I ~ 1.^ I ------ ----- ' ■■IMI I

kad ji padrąsina Japonijos mobnizacij'a“' armijos, karo 
pnesus Chinijoj. Leith- laivyno įr orlaivyno visoj 
Ross, mat, be kitko yra pa- gaiyj

TOKIO.—Japonijos užsie
nių reikalų ministerijos at
stovas E ji j i Amau lapkričio 
25 d. aštriai persergėjo Sir. 
F r e d e r i cką Leith-Rossą, 
Anglijos užsienių ministeri
jos finansinį ekspertą, da
bar esantį Chinijoj, kad An
glija nesikištų į dabartinį 
“judėjimą”, per kurį Japo
nija stengiasi atkirsti nuo 
Chinijos penkias šiaurines 
provincijas ir sudaryt iš jų 
naują “savivaldišką valsty
bę”. Amau kaltina Angliją,

keturias valstijas. Paskelbta
pnešus Chinijoj.

Sąjungas Francijoj

sakęs chinų bankininkams 
Tientsine, kad nepavyks 
steigiamai dabar atskirai

i PARYŽIUS, Lapkr. 26 
m *• • • • . ■ • •Ta ,..............................., , . Frartcijos ministeris pirmmm-Revoliucionieriai kertasi kas p Laval žada uždarvl ir 

su valdžios jėgomis Per- i5skIaidyt .<mai5tiškaS” f-širt.
chinų valstybei šiaurėje. nambuco (.Recife) gatvėse, organizacijas. Prie to Lnvalį 

Japonų užsienių ministe- 150 mylių į pietus nuo Na- ■ priverčia kairiosios jėgos, kaipJaponų užsienių ministe
rijos atstovas Amau ypač 
išreiškė n e p a s itenkinimą, 
kad Anglija siūlo savo pa
skolą Chinijos Chiang Kai- 
sheko valdžiai ir tuo būdu, 
esą, duoda jai drąsos prie
šintis Japonijai.

44 Italų Pabėgėliai Apdo
vanoti Ethiopų Valdovo

ADDIS ABABA, Ethio- 
pija.—Per Danakil dykumos 
baisius karščius, ištroškę ir 
išbadėję, atvyko į ethiopų 
sostinę Addis 
juodaspalviai askarai, pa
bėgę iš italų armijos, šeši j 
jų draugai toj kelionėj žuvo' 
dykumoje. !

Imperatorius Haile Šėlas- j 
šie tuos pabėgėlius_širdin- Plūsta Valstiečius Kovojan- stengiasi kitus mulkinti, 

čius už Būklę
Lietuvos Aidas,” fašistų 

organas, spausdina Gaurės 
apylinkės, nuo Tauragės, buo
žių tautininkų “rezoliuciją”, 
kur jie smerkia “svieto perėjū
nus,” k^ipo kaltininkus vals
tiečių streikų prieš nepakelia
mus mokesčius ir peržemas i nas 
kainas ūkio produktų. Smeto- kad Kauno kalėjimo monteris 
nos agentų raginami, Gaurės Antanėlis turi vogtų jš kalėji- 
buožės pasiunjtė tą savo re- mo daiktų. Padarius kratą pas dainėj, 7:30 vai. vakare,

VARŠ AVA.—72,000 Len
kijos angliakasių paskelbė, bystės Sutvarkymo Įstaty- 
trijų dienų streiką lapkri-'mo).
čio 25 d. Grasina pratęsti1; Manoma, kad Augščiau- 
streiką neribotam laikui, Isias Teismas, galų gale, pa- 
jeigu nebus įvesta 6 valan-, skelbs visus tokius taksus 
dų darbo diena vietoj 8-nių priešingais š alies konstitu-

Ababa 44 įr jei nebus pridėta algos. ' cijai.

; LIETUVOS ŽINIOS
gai pasveikino, davė jiems 
naujus drabužius, 100 si
dabro thalerių pinigų ir ap
dovanojo sidabriniais meda
liais. •

Tie 50 kariautojų pabėgo 
nuo italų karo pradžioj, nu
sinešdami 110 šautuvų ir 
penkis kulkasvaidžius. Jie 
tada įstojo į Gugso ethiopų 
armiją kovot prieš italus. O 
kada Gugsa parsidavė fašis
tams, tai jie ir nuo jo pa
bėgo.

BERLYNAS, Lapkr. 26.
Pagal hitlerininkų teismo nuo
sprendį, tapo nukirsta galva 
Albrechtui Speissui, tariamam 
šnipui, kuris išdavinėjęs ka
riškas Vokietijos paslaptis sve- bruzdę valstiečiai kovoja tik už 
timom šalim. Isavo būklę, bet tie poneliai

zoliuciją ministeriui pirminin
kui Juozui Tubeliui, smerkda
mi, kaip jie sako, “riaušinin
kų išdavikiškus darbus, kurie”, 
girdi, “parsidavę už judošišką 
skatikų svetimųjų naudai.”

Smetoninkai žino, kad su-

j Lietuvos valstiečių kova 
ti vedama “parsįdavusių. 
ėjūnų ir išdavikų.” .

būk 
esan- 
per-

Vagystės Kauno Kalėjime
Nesenai buvo paleistas iš 

kalėjimo atlikęs bausmę vie-1 
kalinys. Jisai pranešė,'

Antanėlį rasti vogti batukai ir 
kitų smulkmenų. !

V. Andrulio, “Vilnies” 
Redaktoriaus Maršru
tas Mass. Valstijoje

X 3 Ispaną Sukilėliai 
Nusmerkti Mirtin

tai.
Lėktuvai ir Karo Laivai 

Bombarduot Revo
liucionierius

Pasiųsta karo lėktuvai 
bombarduot ir iš kulkasvai- 
džių šaudyt sukilėlius, kur 
tik jų užtiks.

praneša Associated Press’a.
Sykiu iškilo aikštėn fašistų 

sumoksiąs nuvert respublikos 
valdžią. Lavai, todėl, krei viasi 
į seimą paramos prieš politinę 
fašistų “kariuomenę.”

Fašistų “Ugnies Kryžiaus” 
organizacijos vadas pulkinin
kas de la Rocque, iš savo pu
sės, grūmoja net piliečių ka- 

Revoliucionieriai tebelai- jeigu valdžia bandys li
ko savo rankose stambų skiaidyt fašistų sąjungas.

MADRID.—Ispanijos vy
riausias teismas pradėjo by- 

Draugas^ V. Andrulis, dien- prieš socialistų vadą Fr. 
redaktorius, l. Caballero, 63 metų am- 
------  —. ziaus, buvusį seimo atstovą, 

kaipo veiklų dalyvį 1934 m. 
—1------------ darbininkų r e v o 1 i u c i jos

prieš fašistų valdžią. Jam

rasčio ’ Vilnios j 
iš Chicago, Ill., kalbės šiose 
kolonijose:

WORCESTER, MASS.
Lapkričio (Nov.) 27 d., Lie- gręsia mirties bausmė.
tuvių Svetainėj, 29 Endicott; Skaitliuojama, kad iki šiol 

Street, 7:30 v. vakare. ' '
HUDSON, MASS.

Lapkričio 28 d., Lietuvių pilie-1 
čių Kliubo Svetainėj, 2 vai. po j 

pietų. Į

NORWOOD, MASS.

Lapkričio 30 d., Lietuvių Sve- 
, bus

puiki dainų ir muzikos 
programa.

Bet tuo pat metu sužinota, į 
kad ir skundėjas nešvarus. Pa
darius pas buvusį kalinį kratą 
rasta iš kalėjimo viršininko Guodžio 1 d., Lietuvių Piliečių 
pavogtas revolveris. Ir monte- Kliubo Svetainėj, 2 vai. die- 
ris ir buvęs kalinys abu areš-'ną, bus su puikia dainų ir mu
tuoti ir uždaryti į kalėjimą. |

LAWRENCE, MASS.

zikos programa.

buvo per Ispanijos teismus 
pervaryta bei nuteista jau 

i 30,000 asmenų, areštuotų 
į ryšy j su ta revoliucija.
i Pereitą savaitę kariuome
nės teismas Dijone mirtin 
nusmerkė du revoliucionie- 

Jrius už kelių žandarų nužu
dymą As turi joj. Tą pačią 
savaitę buvo nusmerktas 
mirt ir vienas sukilimo da
lyvis Cadize.

x30 socialistų seimo atsto
vų neateina ųseimą ir sako 
tol nedalyvaus jame, kol 
bus sugrąžinta žodžio ir 
spaudos laisvė ir konstituci
niai saugumo užtikrinimai.

Pernambuco, Olindą ir eilę 
kitų miestų.

Prezidentas Vargas pa
siuntė karo laivus “Bahia” 
ir “Rio Grande del Norte” 
bombarduoti p r i e p 1 a ūkų 
miestus, kuriuos bus užėmę 
sukilėliai.

Prieš valdžią sukilo armi
jos pulkai Pernambuco ir 
Rio Grande del Norte val
stijose, vadovaujami puska- 
rininkų (u n t e r o ficierių). 
Jie išstojo kovon išvien su 
valstiečiais ir darbininkais.

Natai mieste revoliucio
nieriai paėmė telegrafų sis
temą ir nukirto valdžiai su
sisiekimus.

Įvyko įnirtę mūšiai tarp 
sukilėlių ir valdžios jėgų 
viršminėtuose miestu ose, 
Macahyba ir kitur.

Sukilimas prasidėjo, kada 
21-mo bataliono puskarinin- 
kai numaršavo prie guber
natoriaus R. Fernandezo 
palociaus ir norėjo jį suim
ti. Gubernatorius pabėgo į 
policijos barakus. Pernam
buco sukilimą pradėjo pus-

l’Oeuvre” rašo, kad “Urnvss 
Kryžiaus” fašistai ruošėsi štai- 
ga užpult seimo, atstovų r Imą 
ir įvairias ministerijas ir 
dyt sau priešingus pol’ 
sumetant juos nuo Con 
tilto į Seine upę.

Fašistai turi padarę “j 
jį sąrašą,” kur nulemia 
čiai daugumą ministerių ir kai 
kuriuos dabartinius augštus 
ministerijų narius. * ’ *

Socialistų Partijos organas 
“Populiare” šaukia Paryžiaus 
“raudonųjų” priemiesčių gy
ventojus prisirengt kovai prieš 
grąsinamą užpuolimą iš fašis
tų puses.

sžtt-

JAPONIJOS GRŪMOJI
MAS CHINIJOS VALDŽ.

TOKIO, Lapkričio 26.— 
Japonija grąsinančiai įspėjo 
Chinijos Nankingo valdžią, 
kad nemėgintų trukdyti 
“judėjimo” del penkių šiau
rinių provincijų atskyrimo 
nuo Chinijos ir sudarymo 
iš jų “savivaldiškos chini| 
valstybės.” Tą “judėjimą” 
varo pati Japonija.
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; Teisingai Pastebėta
•Vienas SLA narys per “Naujienas” iš

stoja prieš Vitaičio “begėdišką vienpu
siškumą” reikale vedimo SLA organo 
“Tėvynės.” Dalykas yra tame. Prieš"7 
kiek laiko “Laisvėje” buvo pažymėta, kad 
Viniko ir Vitaičio politika kenkia SLA. 
Po to Vitaitis išrėžė editorialą, girdamas 
save ir Viniką. Dėlto SLA nariai pikti
nasi. Paminėtasis SLA narys primena, 
kad

S.L.A. organas “Tėvynė” nė žodžio neišta
ria prieš šmeižikus, melagius ir puolikus. 
Net kada šitie tautininkų organai melagin
gai įtaria Pild. Tarybą S.L.A. turto eikvoji-

■ me, ponas Vitaitis tyli. Bet kada komunis
tų laikraštis “Laisvė” gana švelniai paste
bėjo, kad pp. Viniko ir Vitaičio atžagarei- 
viška politika kenkia Susivienijimo augimui, 
tai “Tėvynės” redaktorius išdrožė ilgą edi
torialą, girdamas save ir Viniką.
Vitaitis imasi kreditą, rašytojas nuro

do, už tuos dalykus, kurie ne nuo jo ir 
ne nuo Viniko priklauso. Girdi, jis, Vi
taitis, radęs SLA Centre betvarkę, bet jis 
padėtį “pataisęs.” Į tai jam taip atsako 
SLA narys

Ponas Vitaitis, kurio žmona kėlė skanda- 
lųs ir net mušė sekretorę, gali sakyti, kad 
jis rado centro raštinę didžiausioj betvar
kėj. Niekas kitas to neįr( 

L,Do. Taipgi niekas nepast, 
‘ kada jis raštinės reikalus . biau sutvarkė 
-ir pagerino.
SLA narys, nurodęs dar visą eilę daly

kų, nemalonių Vitaičiams, savo straipsnį 
Užbaigia:
-*** SLA. nariai juk žino, kad p. Vitaitis or- 
*~ganizacijoj pasidarė žinomas tik nuo to lai- 
*4co, kada jis pradėjo iš jos gyventi. Juk re- 

,'CzIaktoriaus alga buvo iškilus iki $65 savai-
*tėj. Da ir dabar ir p. Vitaitis ir p. Vini
ckas gauna apie porą šimtų dolerių į mėnesį, 
* apart šiokių tokių smulkių uždarbių. Da 

—•nelengva butų išanalizuoti, ar jiedu yra ver- 
*•41 tos algos. Kur gi įrodymai, kad jiedu 

padarė bet ką gera organizacijai be apmo-

Pramoninis unijizmas reiškia tai, kad 
visi darbininkai, dirbą vienoj kurioj pra
monėj, priklausytų vienai unijai, pana
šiai, kaip šiandien angliakasyklų pramo
nėj kad esama: nepaisant, ką tu dirbi, jei 
tik dirbi toj pramonėj, esi vienos ir tos 
pačios unijos narys. Prieš tą politiką 
Green ir kiti bando palaikyti seną, nudė
vėtą gompersinę politiką: amatinį unijiz- 
mą, kur kiekvieno amato darbininkai tu
ri savo atskirą uniją. * Sakysim, prie .sta
tybos dirbą darbininkai sudaro net kelias 
unijas: daily džių, mūrininkų, tinkuoto
jų, etc.

Šiandieninis pramonės išsivystymas 
reikalauja iš darbininkų pramoninio uni- 
jizmo, kaipo kur kas ryškesnio įrankio 
apgynimui savo reikalų. Bet Green ir 
Ko. prieš tai labai kovoja, kadangi tai 
reikštų daugeliui biurokratų praradimą

Kaip Eina "Laisvės”

nepatvirti- 
jo, ką, kur ir

Kova už pramoninį unijizmą, sako 
“Daily Worker,” reiškia stojimas už kla
sių kovos politiką prieš klasių taikymo 
politiką.

Taigi, Lewis, kovodamas už pramoninį 
unijizmą, kovoja už progresą, kovoja už 
plačius darbininkų masių reikalus. Ten
ka priminti, Tad tokios pramonės, kai 
automobilių, geležies, plieno ir kt. yra 
beveik neorganizuotos. Suorganizuoti ' 
jos būtų kur kas lengviau, jei darbinin
kai būtų traukiami į pramonines unijas.

Kad ADF yra pasireiškęs didelis sen
timentas už pramoninį unijizmą, rodo ir 
tas faktas, jog pereitoj konvencijoj 
11,000 balsų buvo paduota už jį, o 18,000 
prieš. Vadinasi, į metus kitus pramoni
nio unijizmo šalininkai mano savo kovą 
laimėti, kadangi jų armija vis auga ir ji 
augs.

Bet kodėl Lewis pasitraukė iš ADF 
vice-prezidento vietos, tai mums neaišku. 
Argi būnant ten negeriau būtų buvę jam 
kovoti už savo principus? Mums išrodo, 
kad jis, būdamas viršūnėse ADF, būtų 
galėjęs kur kas ryškiau apginti pramo
ninio unijizmo reikalus.

Kai kur yra keliama baimė, kad šis 
Lewiso žygis nebūtų žygiu už skėlimą 
ADF. Su tokia mintimi mes griežtai ne
sutiktum. Mes todėl sakome visiems 
pramoninio unijizmo šalininkams: kovo
kite prieš ADF skaldymo tendenciją. 
Skylimams šiuo tarpu ne vieta. Reika
linga palaikyti kieta vienybė ADF ir ko
voti už padarymą jos pramonine, už 
griežtai stovinčią klasių kovos platfor
moje. Be abejo, visi progresyviški A- 
DF darbininkai paturės Lewisą jo kovo
je už pramoninį unijizmą.

Man patinka šiemet va
jaus kontestas tuomi, kad 
jis laipsniškai vystosi į or
ganizacinį aktyvo vajų. 
Pittsburgh’© draugai naudo
ja A.L.D.L.D. apskričio var
dą ir dirba bendrai vienu 
frontu; tik visa bėda, kad 
jie nepajėgė sujungti visos 
apielinkės organizacijų ko
lektyvą. Pittsburgh’o apie- 
linkė tirštai apgyventa lie
tuvių. Kituose miestuose 
organizuojasi kolektyvai po 
Vieno arba dviejų draugų 
vardais. Greitoje ateityje 
iš individualių vajininkų 
darbuotės plėsis masinis va
jaus darbas, kuris apims 
apskričius, organizacijas ir 
“Laisvės” skaitytojus, 
da masinis darbas pra^^.----
jieskoti naujų skaitytojų! kalams..

Ka- 
rasidūs

... “Tėvynės” redaktorius yra patenkintas, 
tautininkų spauda visaip dergia kitus 

*/’JPild. Tarybos narius, nes jis nuduoda ne
matąs—tyli, bet už savo sėbrą varo propa- 
-gandą net editorialais.

Apšvietos Komisija turėtų redaktorių su- 
; -T valdyti.

Sutinkame su SLA nariu: Apšvietos 
Komisija turėtų tarti savo žodį, kadangi 
toki raštai daro žalą organizacijai. Vie
toj talpinus tokią nešva; ią agitaciją už 
saVo “frentus,” Vitaitis turėtų išspaus
dinti “Tėvynėje” buvusiųjų Lietuvos pre
zidentų ir ministerių pirmininkų pareiš-

John L. Lewis Pasitraukė
^Mainierių unijos (UMW of A) prezi

dentas, John L. Lewis, įteikė prez. Green 
savo rezignaciją iš Amerikos Darbo Fe
deracijos vice-prezidento vietos. Jis tai 
padarė del nesusitaikymo su ADF prezi
dentu Greenu, kuris, sakoma, pastaruoju 
laiku pradėjęs Lewisą gnybčioti. Esmi
nis klausimas, skiriąs Lewisą nuo Gree- 
n,0—pramoninis (industrinis) unijizmas 
prieš amatinį unijizmą.
_ Kova prasidėjo pereitoj ADF konven
cijoj Atlantic City, N. J. Ten mainierių 
unijos vadas pasirodė dideliu kovotoju už 
tai, kad visos ADF sudarančios unijos 
būtų padarytos pramoninėmis arba ver
tikalėmis.

Dar Vis Nepašalinti Silpnu
mai SLA

SLA sekretorius p. Vinikas, raportuo
damas SLA Pild. Tarybos suvažiavimui, 
įvykusiam spalių mėn. 17-22 dd., pabrė
žė apie atsilankymą iš Pa. apdraudos de
partment žmonių SLA ofise ir darymą 
organizacijos knygose revizijos. Revizo
riai darę pastabų apie SLA reikalus. Pa
sak p. Viniko, jie pareiškę, jog

Visu pirma, musų atsakomybės išgalės, 
t. y., taip vadinama “solvency”, ant kiek nu
matomu, nebus numušta žemiaus 100 nuoš. 
Egzaminieriai perskaičiuojant turtą dau
giausiai numušė vertybės ant nuosavybių ir 
ant mortgičių, bet užtai pasinaudojant 
amortizavimo teise, galėjome šiek tiek 
bondsų vertę pakelti ir tokiu budu, išrpdo, 
kad musų “solvency” bus numušta nedau- ' 
giau kaip ant 4 nuoš, t. y. turėsime dar 
“solvency” nemažiau kaip 104 nuošimčius. 
(Vėliausiomis žiniomis musų “solvency” pa
silieka apie 105 nuoš.) Tas yra labai geras 
ženklas, tačiau, esame pasaugoti perdaug 
nesidžiaugti, nes tie blogieji bondsai, ku
riuos galėjome iškeisti, bet neiškeitėm, su
daro musų turtui tokį pavojų, kad musų sur- 
plusas galės dar dingti, jei nesivaduosime 
atsargiomis ir gabiomis operacijomis nusi
kratyti tų bondsų. Dabar mat bondsų iš
keitimo įstatymas jau panaikintas ir jų rei
kės atsikratyti kokiu nors kitu budu. Kita 
neprielanki aplinkybė, tai didelis silpnumas 
nekuriu musų mortgičių. šioje srity, jei ne
busime atsargus ir sumanus, galėsime turėti 
didokus nuostolius.
Vadinasi, SLA dar vis pasilieka labai 

didelėj bėdoj su finansais.

mūsų dienraščiams, t4da 
mūsų darbas’ susijungs su 
plačiomis lietuvių darbinin
kų masėmis. Spauda vra 
vyriausia mūsų įtaka masė
se. Naujų skaitytojų mažą 
dalį palaikom tik todėl, kad 
po užrašymu mes jų neat- 
lankom, ne u ž interesuojam 
skaitymu ir supratimu. Vi
si tie skaitytojai daugiau 
prisirišę prie dienraščio ir 
nemeta jo, kuriuos mes tan
kiau įtikinam, supažindi- 
nam su klasių kova. O vis 
tatai stoka laiko.

Philadelphijoj s u Ii p i n ti 
bendrą frontą tąip yra sun
ku, kaip užmiršti tuos viso

kius praeities • nesusiprati
mus.

30 draugų pasižadėjo dirb
ti vajaus laiku. Draugai: 
Pelėnas, Scotch, Papeliuška, 
Butvil ir Žaldokas atliko sa
vo pareigas; o kur kiti 
draugai ?

Bostonas pasigarsino, kad 
viena diena gaus 100 naujų 
skaitytojų. Išpradžių nusi
gandau, bet jei jie “neblofi- 
na,” tai mūsų senai Phila- 
delphijai gali iškirsti svins- 
tvą. Stripeika lipa ant kul
nų, ir pasirodo, kad jis už
rašo kiekvienam lietuviui 
“Laisvę.”

Sekmadieniai yra vajui

Redakcijos Atsakymai Aprašymas nustojo savo ver-
* tęs, todėl Laisvėn” nedesime.

* • * ~ Kitą kartą prašome taip nevė-
Vienam iŠ Dalyvių, Won*?- luoti.

tetr Mass. — Parengimas 
ko 10 d. lapkričio, o tik ( 
parašėte, laukėte dvi sav

Redakcijos Atsakymai Aprašymas nustojo savo v.
< * faa fn/iol "T.aiavfln ’ noripcnn

Korespondento Pagelbinin 
kui, Paterson, N. J. — AtleisMti.

te, drauge, kad jūsų korespon
dencija apie maskų balių ne
tilps “Laisvėje”, nes anksčiau 
gavome nuo kito draugo apie 
tą patį parengimą. Prašome 
draugą dažniau' mums rašinė-

žiauriausių kankinimų revo
liucionierių tarptautiniame 
maštabe. Darbo masėms 
kalėjimas jau nebaisus, nes 
kiekvienas 6-7.žmogus Lie
tuvoj buvo baustas už įvai
rius “nusikaltimus.” Masės 
prie kalėjimo priprato. To
dėl Povilaitis ir sako, kad 
jau nepakanka sulaikyt re
voliucinį judėjimą išbandy
tais būdais, nes revoliucinis 
judėjimas visvien auga, to
dėl reikia smarkiau suvar- 
žyt, terorizuot, šaudyt šią

dragūnuš prieš vidaus prie
šus—revoliucinę liaudį. Ji 
jums neištikima.

1935-X-30 d.
Juraitis.

geriausi, tik bėda, kad “gar
sioji” Philadelphia susiren
gia tą dieną diskusijas Liau
dies name ir mieruoja proto 
lavinimo “progresą”... Tai 
tau ir vajininkai! Vietoj eit 
ir lavintis jieškant naujų 
skaitytojų, tai šposus kre
čia uždarytam kambary pus
tuzinis draugų. Geriau pa
darykit diskusijas, kaip su- 
traukt visus draugus į vajų, 
ir “valiai”, vyrai, po stubas. 
Ten bus visokių temų, filo- 
zofijų, o jų tarpe ir gausim 
naujų skaitytojų, narių, 
parduosim daug literatūros, 
supažindinsim lietuvių ma
ses su mūsų idėjomis. Au
kų taipgi galima gauti vi
sokiems mūsų judėjimo rei- tvarkos atžvilgiu ir kovose 

su vidaus priešais yra atli
kusi milžinišką darbą.” Ar
ba: “Laisvė tegalima tvar
kinga, ir ją sergsti policija” 
(Smetona).

Koks šiandieninės Lietu-

Cleveland, Ohio
Orai jau atšalo, jau dvi sa

vaitės kaip saulė nepasirodo, 
bet sniego dar nebuvo. Laike 
rinkimų darbininkai daugiau 
gavo padirbėti. Dirbo ten, kur 

............ : pjovė 
tuščius lotus, grėbė, atrodė, 
kad Clevelande eina šienapjū
tė lapkričio mėnesį. Kuomet 
vasarą visi pakeliai buvo ap-

nepaklusnią minią. Ir abel-Prjnereikalingi darbai: 
nai Lietuvos fašistai šian
dien kam tai ruošiasi, lig pi
lietiniam karui. Ragina “vi-
siiomenę ’ but pasirengusią žg] pikUolgmis ir tuščiuose 
prieš “vidaus pnesus!” Tam;
pačiame numeryj “L. A.” 
vedamajame rašo: “Reikia 
nepamiršt istorijos pusla
pių, kurie byloja apie netoli
mą mūsų laisvės kovų pra
eitį, kurioje policija vidaus

lotuose veisėsi vabalai, tai nie
kas nepaisė. Bet kuomet mies
to valdininkai susikirto, norė
dami daugiau pasigrobt į savo 
rankas, tada ir darbininkams 
trupinius numetė, kad balsuo
tų už juos, už savo ponus. Tai 
tokią gudrybę miesto valdinin
kai vartoja. O paskui ir vėl 
nieko nepaiso.Philadelphijoj kuriasi toks 

bendras frontas: kaip tik 
mes sulipam į vežimą, tai 
tuoj aus ratai nusmunka, 
sienos vežimo išvirsta ir
bendras frontas pakrinka, vos buržuazijos tonas. Nei 
Draugai, bandykim tą veži-1 liaudis, nei demokratija jau 
mą sutaisyti taip, kad jis * nebevartojama kovoj su vi- 
visur mus bendrai vežtų ir 
parvežtų su geriausiomis 
pasekmėmis. Laikykimės ši
tame vajuj, kad neprakištu- 
mė? Philadelphijoje. Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
iniciatyva kur gimė? Phi
ladelphijoje. “L a i s v ė s” . kį” (dasigyvenote iki ranku- 
25-kių metų jubilėjaus pa- ^^s). Jūsų išeitis vienintė- 

jimas kur turi būt laimė
tas? .* 
phijoj, nes mums vistiek 
prisieis statyt prieš Dela
ware tiltą drg. Kapsuko pa
minklą, nes čia “Kova” bu
vo uždaryta; toj vietoj, kur 
dabar bėga tūkstančiai ma
šinų, buvo “Kova” ir mūsų 
viso judėjimo centras. Visi 
“Laisvės” skaitytojai, atei
kit į talką ir padėkit laimėt 
vajų. Gaukim per šį vajų 
nors 150 naujų skaitytojų 
visi bendrai. Philadelphijoj 
yra keletas šimtų “Laisvės” 
skaitytojų, jų skaičius per
eitais metais ir šiemet žy
miai padaugintas.

Va j įninkąs A. J. Smitas.

Kas link veikimo Clevelan- 
de, tai šį sezoną dar tik vie
ną koncertą turėjome. Tai bu
vo Lyros Choro parengimas. 
Dabar vėl gruodžio 1 d. turė
sime teatrą, kurį taipgi dau- 

; giausia Lyros Choro nariai at-daus priešais, o vienintelė
fašistų atrama yra policija, liks. Toliau gal vėl ką nors 
dragūnai. Pavojingi tie dar- sumanysime.
bininkai ir darbo valstiečiai j
vidaus priešai.

Tiesa ponai fašistai, kaip
i rusai sako: “dožilis do ruč-

Prakalbų pas mus perma- 
žai, reikėtų čia gero kalbėtojo, 
nes mūsų veiklesni draugai 
perdaug privargę, nepajėgia 
spartesnį darbą varyti pirmyn. 
O čia yra geros medžiagos, iš 
kurios galima stiprias sienas 

. _ ____ _... Tik nėra kas pra-
įčiau vartot kankinimui ele-j,jeda. Permažai spėkų, o dai-

žy me j imas ir vajaus laimė-jg. Jaugiau kalėjimų, pla-; budavoti.

Aš sakau: Philadel- ^ros sr0Vę, sustiprint žval-’bo daug.
gybą ir policija, organizuot Eva Simans.

Fašistai Susirūpino
Į ______ _ H

Lietuvos darbo masėms ^iai stiprinamas. Dalykas 
nusibodo jau nešt naštą, ku
rią joms užkrovė buržuazi
ja. Nepakenčiamas darosi 
fašistų teroras. Darbo ma
sės pradeda vis smarkiau 
bruzdėt. Todėl neveltui fa
šistai per paskutinį laiką 
taip smarkiai susirūpino vi
daus saugumu.

Naujai paskirtas žvalgy
bos direktorius Povilaitis 
per radiofoną pasakė kalbą, 
kurioj matyt, kad ponai fa
šistai smarkiai susirūpino 
pavojum nuo yidaus priešo. 
Kyla klausimas: kas gi tas 
vidaus 
ninkas 
įrodyt, 
lenkai.
kas rimtai manyt, kad Lie
tuvoj darbo žmonės, tiek 
daug kentėję nuo vokiečių

priešas ? Žvalgybi-
Povilaitis stengėsi 

kad tai vokiečiai ir
Juokinga. Ar gali

tiprinamas. uaiyKas 
tame, kad vidaus priešą fa
šistai įžiūri darbininkų kla
sę ir darbo valstiečius, ku
rie organizuojasi nuverst 
fašizmą.

Bet duokim kalbėt žval
gybininkui P o v i 1 a i č i ui: 
“Valstybės vidaus saugumo 
klausimas yra mūsų laikais 
opus daugeliui valstybių. 
Mūsų laikais jau nepakanka 
žmogaus veiksmus,.jo norus 
normuot ir tvarkyt, taip sa
kant, paprastomis teisės 
priemonėmis, bet reikia im
tis kitų priemonių, kitų tei
ses normų, kuriomis būtų 
galima mūsų laikų žmogaus 
veiksmus ir jo įgeidžius su
trukdyt, laiku paralyžiuot, 
kad apsaugojus kolektyvą-

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

plėve

Angliakasio Dusulys
Drauge gydytojau, matau 

daug jūsų gerų patarimų mū
sų laikrašty “Laisvėj”. Prašau 
jūsų, patarkite ir man. Aš 
esu vyras 58 metų amžiaus. 
Ilgą laiką dirbau mainose--ga- 
zuose ir dulkėse. Tai patroti- 
jau kvapą. Tai apleidau mai
nas, dabar gyvenu ant ūkio. 
Bet negaliu dirbti: mane labai 
dusina. Sykiais negaliu visai 
kvėpuoti, labai kosčiu. \ Nuo 
kosėjimo man trūko
kirkšny, tai aš buvau pas gy
dytoją. Davė diržą ir dūrė 4 
adatas, tai dabar geriau. Bet 
kosėjimo nesustabdė. Gerklė
je kutena. Valgyt galiu visa. 
Viduriai nedirba, tai vartoju 
bulgarišką arbatą, bet nenau
dinga.

Nakties laike negaliu ge
rai miegot. Atšąla kūnas, iy 
gelia kaulus. Tai sako—rama- 
tas, o kosulys, tai sako — 
“miners asthma”. Tai mano 
ligoms nėra gydytojo, širdin
gai tariu ačiū jums, gydyto
jau. \

Atsakymas

Taip, Drauge, Jums yra ke-
nau apMugujub nuien^v.4- bioka su tais plaučiais. Matot, 
valstybę ir visuomenę” (“L. nuo tų angHnių dulkių> diena

okupantų ir Lenkijos ponų, ' 
taip greit pasiduotų jų‘ 
skleidžiamiems g a n d ams ? 
Kad liaudis sutiktų vėl, ir 
dar geruoju, okupantus į sa
vo šalį įleist, prieš kuriuos 
buktai fašistai tvirtina vi
daus saugumą?

Ne tame dalykas. Tai tik 
slėpimas tiesos, kam tas vi
daus saugumas taip smar-

A.” No. 238, 1935-X-16 d.).
Kas tiesa, tai tiesa, žval

gybininke Povilaiti! Šian
dien jau Lietuvos darbinin
kai ir darbo valstiečiai ne
bebijo jūsų, elektros kanki
nimų, šampolais mušimų ir 
abelnai kankinimų, kurių 
pagelba norėjote užgąsdint o kosulys Jus kutena dėlto, 
darbo mases, ir kuriais Lie- kad gamta stengiasi tas įstri- 
tuvos žvalgyba gali užimt gusias dulkes iškelti, išvaryti, 
net gi pirmą vietą tarp Tačiau tos dulkės daugumoje

iš dienos, metai iš metų, ilgai
niui gerokai užsikimšk mažu
lytės plaučių pūslikės. Oras 
nebegali taip liuosai daeiti 
prie plėvelių. Ir nebegali ata
tinkamai prasivėdinti ir gai
vintis kraujas. Nuo to gauna 
nukentėti netik kad plaučiai, 
bet ir visas organizmas.

jau taip giliai įsiriausę, įaugę 
į plaučių audinius, kad nėra 
būdų joms iš ten prašalinti. 
Toks plaučių užsikimšimas 
dulkėmis sukelia tenai savin- 
go jaudinimo, erzinimo, ir iš 
to priauga storų, nereikalingų 
jungiamųjų audinių. Visa tai 
silpnina plaučius ir duoda ga
limybių ir da kokioms ten li
goms atsirasti.

Sustabdyt Jums to giženi- 
mo, to kosulio nėra būdo. Ga
lima kiek palengvint. Jums čia 
daug naudos bus iš žuvų alie
jaus. Būtinai imkite žuvies ke
penų aliejaus didokomis dozė
mis: tatai gaivina plaučių ir 

I šiaip kvėpavimo takų plėveles. 
Imkite po gerą šauktą po val
gio, galima ir po du, mėnesių 
mėnesiais.

Kartais, kai tas kosulys la
bai jau atsibosta, i galite pa
imti- Syrup Thiocol (Roche), 
po šaukštą su pienu, po valgio. 
Tik kai kada, ne nuolatai.

Jums viduriai sukliurę. Tos 
arbatapalaikės negerkite. Juk 
pats sakote, kad nenaudinga, 
tai paibeliam gi ją imti! Vely 
imkite džiovintų mielių, Dried* 
brewers yeast tablets, bent po 
10 tablečių prieš valgį, vadi
nas, bent po 80 kas diena. Ir 
gi ilgą laiką. Bus naudos vi
duriams ir šiaip daug kam. 
Galite imti ir sėmenų—Flax
seed, po porą-trejetą šaukštų, 
su šiltu vandeniu, viduriams 
pravalyti.

žinoma, iodo tinktūros po 
lašą kas pora dienų, visą gy
venimą. Ant saulė/būkite, ka
da tik galite. Maistą žmonišką 
vartokite, nesugadintą. Būki
te lauke, ant gryno oro kuo- 
dažniausiai. Pasivaikštinėkite.
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Darbininkė ir Šeimininkė
Stalino Prakalba Žemės Ūkio Darbi

ninkėms Kolektyvietėms
Sovietų Sąjungos 18-kos me- šiandien, tai yra dalis naujo gy- 

tų sukakties proga Ukrainos ko- venimo, gyvenimo, kurį mes . 
lekty\iečiai pasiuntė grupę ge- jau galime vadinti kolektyvių 
riausi ^rbo smarkuolių mote-' ūkių socialistiniu gyvenimu. Mes 
rų į Maskvą, kad dalyvautų di-I girdėjome paprastus žodžius 
džiosios Maskvos milžiniškame | paprastų darbo žmonių, nuro- 
revoliucijos sukaktuvių apvaikš- Į dant, kaip jie kovėsi ir nugalė- 
čiojime. Tai didis pažymėjimas' jo sunkenybes tikslu atsiekti 
ir įvertinimas darbo karžygių, laimėjimus šiame konteste. Ta- 
Bet tai ne viskas. i čiaus tai nėra kalbos paprastų

Pasinaudojant jų pribuvimu,' moterų, bet, aš sakyčiau, darbo 
Sovietų valdžia ir Komunistų karžygių, nes tik darbo karžy- 
Partijos Politinis Biuras pa-jgės tegali pasiekti tokius lai- 
kvietė jas viešniom 'pas žymiau- j mėjimus, kokius jos mums at-, 
sius tų įstaigų vadus. Jų pasiti- nešė. Pirmiau mes neturėjome | 
kime dalyvavo Stalinas, Moloto- tokių moterų. Man 56 metai ir j 
vas, Kaganovičius, Vorošilovas, 
Ordzonikidze, Kalininas ir kiti 
žymūs šalies ir partijos vadai.

- Ukrainos kolektyvai šį metą j 
laimėjo visos Sovietų šalies ko
lektyvų lenktynėse už didžiau
sią cukrinių runkelių derlių. 
Tos moterys vadovavo geriausia 
atsižymėjusių kolektyvų runke
lių auginimu. Dėlto jas kolek- 
tyviečiai pasiuntė Maskvon. Už 
tai jas sveikina šalies atstovai, 
čion paduodama, kaip apibūdi
na jos pačios sart darbą ir kaip 
jį įvertina šalies vadai. liovos, kuomet tėvas paniekinan-

Laimingoms, visoj šalyje pa- čiai atsiliepdavo: ‘Aš tave pe- 
skilbusioms savo atsižymėjimu niu.’ Apsivedus, ji dirbo vyrui, 
kolektyvietėms vadovauja jau- kuris taip pat į ją atsinešė su į 
nos moterys Marija Demchenko panieka: ‘Aš tave peniu’. Kaipo j 
ir Marina Gnatenko. Jos viena darbininkė kaime ji buvo skai- . 
po kitai aiškina vadams, kaip į tomą paskutinė iš visų darbi-' 
jos atsiekė rekordinį derlių, net' ninku. Aišku, tokiose sąlygose I 
po 22 tonus ir daugiau geriau- į jokia valstietė negalėjo būti 
šių runkelių iš akro. I darbo karžyge. Darbas buvo jai

Kalba Marija Demchenko,; prakeiksmu ir jinai jo vengė 
įvedėja Stachanovo metodų I visomis išgalėmis.
kolektyve. i “Tj^ kolektyvid■’ūkio gyveni-1
/‘Mes pagaminom 500 centne-jmas daro darbą garbingu, tik 

^nų per hektarą (22 tonus perijjsai ga]į pagimdyti darbo kar-
akrą). Tai ne juokai. Bet viskas žyges kaimuose. Tik kolektyvis 
galima, kuomet yra pasiryži- į ūkis gali panaikinti nelygybę ir 
mas. Mes turim eit pirmyn, vis pastatyti moteris ant kojų.. Tą 
pirmyn. Mes turim užplukdyt jūs pačios gerai žinote. Ko’lek- 
šalį cukrum."

Jinai taip pat kalbėjo apie darbo dienų. Ką gi tas reiškia? 
įspūdingą Raudonosios Armijos i Visi yra lygūs darbo dienų sis- 
paradą ir masinę demonstraciją Į temoj: moterys ir vyrai. Kas 
Maskvoj, 7 lapkričio, sekamai: j turi savo rekordui daugiau dar-

“Pamačius paradą, mano šir- bo dienų, tas gauna daugiau ir 
dis kuo neiššoko iš džiaugsmo, mokesties. Nei tėvas, negi vy-j 
Mūs Raudonos Armijos vaiki- ras nebegali niekinti moterį jos’ 
nai kaip arai. Mums nereikia' maitinimu. Dabar, jeigu mote-| 
rūpintis, mūsų smagus gyveni-1 ris dirba ir turi darbo dienas 
mas saugus. Seni laikai praėjo, l savo rekordui, jinai yra ant sa- 
kuomet mano tėvas dirbo že- vęs ponia, 
mių savininkams už pragyveni-

konteste. Stalino minėtoji mo
kesties nuo darbo dienų sistema 
dabar yra priimta visoj šalyje. 
Produktai kolektyviuose ūkiuo
se padalinami 
sulyg 
dienų 
narį.

proporcionaliai 
išdirbtų normalių darbo 
per kiekvieną kolektyvo

Naujas Scottsboro 
Teismas

Gruodžiol5 dieną vėl bus 
klausinėjami 9 Scottsboro 
kinai. Jų teismas įvyks 6 
šio. Jų įkaltinime tebekartoja- 
ma, būk jie užpuolę baltas mer-

per- 
vai-
sau-

Puslapis Trečias
**

Kas Pavyko Brooklyne 
ir Ko Dar Laukiam

Irės ir visos kitos mergino*s-mo-| 
;terys turėtų dalyvauti tame 
susirinkime.

BrookĮynietė
1 
į

tokių moterų. Man 56 metai ir j 
aš daug mačiau. Aš mačiau j 
daug darbininkų ir darbininkių, j 
Bet tokių moterų aš pirmiau j 
nemačiau. Jos yra visai naujo! 
tipo žmonės. Tik laisvi žmonės, Į 
tik kolektyvių ūkių darbininkai j 
gali išauklėti tokias - darbo 
karžyges kaime.

“Tokių moterų nebuvo ir ne
galėjo būti senovės laikuos. 
Kokios gi buvo moterys seniau? 
Mergystėje moteris buvo skai
toma paskutinė darbo jėga. Ji- j 
nai dirbo tėvui, dirbo be pa- I

tyvis ūkis įvedė mokestį nuo

■ ir vaistai $1,120; mokslas $1,- 
440; smulkios išlaidos $3,500, 

j ir tam panašiai kitos išlaidos.
Tiesa, ne “vargšą” multi-mi- 

lionierių poną -Marquis mes 
J apgailestaujam, kad ponia jį I 
aplups. Kas liečia jį, jis dari 
suspės kelias aktores padžiau-! 
ti ant lentynos ir pakeisti nau
jomis; jam turto išteks.

Kas mums apeina, tai kad 
tos pačios buržuazijos spauda 

j su didžiausiu riksmu rodo'į 
Edward Schultz, Chicago je, 
šeimą, kaipo pavyzdį darbinin
kams. Koks gi jis? Ogi 
Schultzų šeima susideda iš 18 
žmonių. Ir kapitalistų spauda 
nerausdama rašo, kad Schult
zų šeima “gana gerai pramin
ta su $30 pašalpos maistui į 
mėnesį.

Kas galėtų atsakyti, kodėl 
aštuoniolikai Schultzų “gerai” 
minst su $360 į metus ir ko
dėl poniai ir panelei Marquis 

i “reikia” $41,800 į metus, kad 
i “atstumti alkio vilką nuo du
rų?”

ALDLD Moterų Brooklyne 
šeimyniško vakarėlio pasėkoj 
galim pasidžiaugt sekamais: 
Amelia Jeskevičiutė, nors vei
kia tarp menininkų ir jaunimo, 
tačiau moterų klasimu pasakė 

i gerą prakalbą. Susipažinom 
įsu Dr. Aldona šliupaite ir ji 
pasižadėjo teikt patarimų svei
katos klausimais. Įgijom pa
žinčių su keletą naujų draugių 
ir geriau susižinojom tarpusa
vyje. Jei būt buvę daugiau lai
ko, būtų dar geriau. Tokią su
eigą ateityje taikysim ne dar
bo vakarą.

Valgius sunešė Lazauskienė, 
Valilionienė, Kazokienė, Pur- 
vėnienė, Jakštienė, Pranskai- 
tienė, Simanavičienė, Bonkevi- 
čienė, Milerienė ir kitos. Dė
ka joms galėjo įvykti toks va
karas. Dar daugiau draugių 
norėjo prisidėti valgiais, jei 
buvęs reikalas. Kitos ant vie
tos prisidėjo piniginėm aukom 
kurios sudaro gerą pradžią 

i darbui.
Pamokos Moterims ir Abelnos

VALGIŲ GAMI 
NIMAS

špinakų Sriuba
Nuplauk svarą špinakų. Virk 

be vandenio ir uždengtam puo-

Trynių Sosas
Išplak palengva su šakute 5 

kiaušinių trynius, įdėk du šauk
štu cukraus ir 2,/> puoduko 
karšto pieno—pilk pieną palen-

I gva ir maišyk. Supilk į dubel- 
tavą puodą ir virk, nuolat mai
šant, kol pradės aptraukt šaukš
tą. Jei minutą perilgai virsi— 
atsiskirs, praskydęs pasidarys. 
Kaip jau gatava, įpilk pusę 
šaukštuko vanilla.

Su karštu pudingu reikia val
gyt ir karštą sosą, o su šaltu° 1 I * 7

de, ant lengvos ugnies, kol bus' reikin ir sosą atšaldyt. 
minkšti, apie 10 minučių. Iš- ' ----
trink špinakus per sietuką, su- [ .. .. ........ ...... .
pilk ir tą vandenį nuo špinakų 
ir įpilk pieno, kiek reik šeimy
nai.

Atskiram puodelyje ištarpink Į šone pratrūko milžiniškas 
pusę šaukšto sviesto, įdėk šaukš
tą miltų ir, biskį pavirinus, 
įpilk biskį sriubos, kad gerai iš
siplaktų. Tada supilk į sriubą ir 
įdėk druskos pagal skonį. Pie
no nereik virint, nes nustoja 
maistingumo ir sunkiau vidu
riam.

M. Valilionienė. 1

Mažyte.

Worcester, Mass
Iš Moterų Veikimo

ALDLD Moterų kuopa praė
jusiam savo .susirinkime, 12 d. 
lapkričio, aplaikė “Laisvės” 25 
metų jubilėjaus certifikatą, ku- 
rio gavimui kuopa skyrė 
Gražus atminčiai ženklas, 
puoštas pasaulinių i 
vadų paveikslais, 
perduotas d. Ausėjienei, 
pasižadėjo įdėt į rūmus.

ALDLD moterys turi skai-| 
j tymo, rašybos ir skaitliavimo 1 
j pamokas antradieniais ir tre-j 
i čiadieniais. Vienas vakaras 
skiriamas mažiau mokančioms, 

: kitas daugiau mokančioms. 
I Vieta kol kas nepastovi, tad 
norinčios dalyvauti pasiklaus- 
kit antrašo pas d. S. Sasnaus
kienę “Laisvėj”. Pamokos vel
tui. Prasideda lygiai 8 vai. 

j vakaro ir baigias 9 :30 v. Nei 
viena mergina bei moteris ne-!

Hilo, Hawaii.-—Išsiveržu-
• Į šio Mauna Loa ugniakalnio

plyšys dviejų mylių ilgio. 
Vis smarkiau verčiasi iš jo 
žėruojanti lava.

Šitaip galima pasigamint 
sriubą iš daugelio daržovių, 
kaip tai baltų cibulių, selerių, 
žalių žirnukų, kornų, tik kor- 
nus nereik per sietuką ištrint.

Bulvių ir Cibulių Sriuba
Nulupk keletą baltų cibu

lių, smulkiai supjaustyk, užpilk 
porą puodukų vandenio ir virk, 
kol bus minkšti. Nuskusk bul
ves, smulkiai supjaustyk ir su
dėk į cibulius. Kaip baigs virti, 
tada įpilk pieno, kiek reik. Pa
daryk sosą iš miltų ir 
kaip ir špinakų sriubai 
druskos pagal skonį.

pa-1 ..................................................... , šios sriubos lengva
proletariato Pavar£’s pusantros valandos į mint, nedaug kainuoja 
P f isnvnitę, o‘gale sezono pasijus kas maistas.

• ka nprs daugiau sužinojusios.!
i *■ | --------------------

Čion neiškęsiu neišdvaus pa-

sviesto, 
ir įdėk

pasiga- 
ir svei-

kuri

Nutarta parsitraukt 50 kuo- slaptį, kad, pereitą šeštadienį, 
pijų brošiūros Komunistų Pro- Kominterno rezoliucijų disku-! 
grama Prašalinimui Karo ir Fa- savimo pamokom suėjo dau-
šizmo.

mių savininkams už pragyveni- “Man prisimena pasikalbėji-, 
mą, o motina verkė kasdien del- mas Antram Ko lektyviečių 
to, kad nebuvo ką valgyt. Da- Smarkuolių Kongrese su viena 
bar motina sako, ‘Gyvenu tarsi moterim iš šiaurinės provinci- 
rojuje. Bet aš jai sakau, ‘Ne, jos. Jinai štai ką pasakė: ‘Pora 
mama, ------  -------tai dar ne rojus, mes' metų atgal joks vyras manęs su]<t 
dar tebestatome rojų. Mes iš-j nematė neigi norėjo su manim h 
moksim geriau dirbti ir tuomet draugąuti, nes aš neturėjau pa- Suteikime 
mes turėsime viską’.” ! sogos. Dabar aš turiu 500 dar-

Kiekviena kalbėtoja baigė sa-1 bo dienų. Ir kas atsitiko? Nagi 
vo kalbą sveikinimu Stalino, aš negaliu atsiginti jaunikių, i 
partijos, valdžios ir Raudono- visi sakomi norį mane vesti. Bet 
sios Armijos vadų. ' aš imu laiko ir vesiu sulyg sa-

Kolektyvietė Dadikina apibū- vo pasirinkimo.’ 
dino šio meto pasisekimą ir pa
žadėjo dar didesnius atsiekimus 
ateinantį metą. Ji pasakojo, 

. kaip tūli kolektyvai, kur labai
gerai dirbo, net ir šį metą tu- 
rėjo iki 600 centnerių derlių nuo 
hektaro. “Daugiau mūsų atvyks 
Maskvon sekamą lapkritį pasi
kalbėti su mūsų vadais,” pareiš- , rį daro darbo moterį lygia dar-1

“Kolektyvių ūkių nuo darbo 
dienos mokesties sistema pa- 
liuosavo moterį ir padarė ne- 
prigulminga; dabar ji nedirba 
tėvui jaunystėje, neigi vyrui— 
apsivedus. Pirm visko ji dirba 
sau. Tas reiškia valstietės iš
laisvinimą. Tai yra sistema, ku-

MEDUS 
“Laisvė” gavo didelį vežimą 

MEDAUS 
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite 

MEDAUS 
tada laikas valgyti medų,Ne 

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad ' 

nesirgtumėte. , 
“LAISVĖS” ANTRAŠAS

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

! Kas norite medaus prisiųsti 
jums į namus, rašykite bitinin

kui adresuodami sekamai:

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery Street

NO. ABINGTON, MASS.Slyvų Pudingas
Paimk puoduką virtų slyvų, ~ 

išimk branduolius ir gerai iš-į _ 
plak, kad nebūtų šmotelių. Įdėk ‘ 
pusę puoduko cukraus ir pusę 
šaukšto citrinos sunkos.

Išplak gerai 5 kiaušinių bal
tymus ir palengva sumaišyk su 
slyvom, tik neplak; sudėk į gilų i 
pasviestuotą indą ir kepk leng- i 
varne pečiuje pusę valandos, j 
Valgosi, kaip kas nori: karštą,; į 
ar šaltą. įi

Jei norima užsipilt soso, gali- s 
ma jį pasidaryt iš likusių try- į 
nių. I

giau moterų, negu vyrų. Ka- 
j žin ar mes negalėtume ir vi- 

_le u' sada kai kuriuos . snaudalius Parti-'‘ sukirsti ir pasirodyti skaitlin- 
giau tose svarbiose pamokose, 
tuomi taip pat įsigyti daugiau 
tuos politinius klausimus ži
nančių moterų. Pamokos įvyks 

Į kas šeštadienį, 4 iki 6 vai. po 
Į pietų, “Laisvės” svetainėj.

Trūksta Narių ir Lavybos

Mes dar tebesame perma- 
žas būrys moterų - merginų 
abelnai. Bet' ypatingai stoka 
pas mus jaunų, pokariniais* lai
kais atvykusių iš Lietuvos, taip 

, | pat ir čion užaugusių merginų-

Nutarta prisidėt prie 
viu Dienos Komunistu 
jos Bazare, gruodžio 7 dieną. Į 
komisiją įėjo Trasikienė, žali-1 
mienė ir Plokštienė. Paraginta 
draugės “Laisvės” vajininkės ir. 
visos narės smarkiau pasidar-, 
buoti vajuje.

Draugė Norkienė., pranešė 
kad ji parinko aukų nuo drau- j 
gių 18 metų Spalio Revoliucijos 
Bankietui. Aukavo šios drau
gės : Petrauskiene, žemeikienė, 
Mikeliunienė, Navikienė, Tamu- 
tienė, Norkienė, žalimienė, Su
kackienė. 1
Kuriais Klausimais Veikia-' moterų. Tą klausimą visos tu
ma Gerai Ir Kas Taisytina rSk™e mmtyje_ iki sekamo su-

Moterų kuopa šimtu procentų 
‘gerai veikiame sukėlimui finan-, 
su. Taip pat mūsų draugės dir
ba įvairiose komisijose kitose 
organizacijose tam pačiam tiks
lui. Nežiūrint kada, ar tai žie
mos ar vasaros laiku, šis darbas 
pas mus eina pilnu tempu. Tas 
labai gerai. Taip turi būti ir 

reikalams. Bylai bus rcikalin- ■ines n^tuj’im, nustotu energijos 
ga

Ruby Bates, vyriausia liūai- I 
ninke busimoj Scottsboro į 

vaikini} byloje.

ginas, Victoria Price ir Ruby 
Bates, nežiūrint Ruby Bates 
liūdymo 2-me teisme, kad jos Į 
taip sakyti buvo priverstos iš 
baimės tapti nuteistomis kalėji
mai! už valkatystę. Ruby Bates 
ir šiame teisme bus vyriausia! 
liudininke. |

Darbininkės moterys nema-j 
žai laiko padeda besirūpinimu! 
švenčių dovanomis. Klasiniai sa- i*■ i monmgos darbininkės turi pa-, 
---  _ą nuoširdų draugingumo I 

jausmą savo klasės reikalams.
, draugės, dovanėlę 

toms rūpestingoms Scottsboro
■ jaunuolių motinoms, išnešda- 
! mos reikalavimus paliuosuoti, 
Scottsboro vaikinus, taipgi su- 
rengdamos pramogą ar šiaip ką 1 
paaukaudamos bylos vedimo

sirinkimo ir žiūrūkime, ar ne
paaugsime.

Pei mažai pas mus ir studen
čių lavinimos vakaruos. Juk' 
kiekviena iš mūs praleidžiam 
daugiau ne valandą pagražini
mui savęs įvairiausiais būdais, 
tai kodėl ne savo žinybos? Ar 
mūs žinybai nieko nebestoka?!

Toli ir Netoli
I šiam darbui, bet dar turėtum ją 
) padidint, nes yra daugybė labai 
; svarbių reikalų ir kovų, kurios 
reikalauja finansinės paramos 
daug daugiau, negu mes sutek 
k i am.

Bet literatūros platinimas ir čiau dd. Valilionius mūsų šei- 
Marquis,' pasiekimas platesnio skaičiaus myniškam vakare. Darbo są- 

kė Dadikina. j bo vyrui. Tik tokiose sąlygose Wall Stryto Stock Excljfange moįerų pas mus perdaug apleis-, lygos juos išvijo už gana kelių
čion Stalinas pertraukė, “Jūs iškyla tokios puikios moterys, nario žmona, prarado multi- įas. rp.^ būtinai turim taisyti, desėtkų mylių ir niekas jų ne- 

pačios dabar esate vadais ir or- Dėlto aš žiūriu į šios dienos su- milionierių vyrą. Jo meilę nu- ]abai daug moterų yra sitikėjo. Ar daug moterų ir
ganizatoriais.” I ‘ .. ............

“Taip,” atsakė Dadikina, “bet' susirink, pažangių žmonių su . bert, aktorė.
visi vyrai ir moterys kolekty- valdžios atstovais, bet kaipo die- j Ponia Marquis, 
viečiai nori pamatyt jumis, ną pergalės, kurią parodoma' mui su savo 20 metų dukrele, ’ rimtai turėtų pagalvot, 
drauge Staline, ir nori pamatyti laisvos moters darbo pasėkos ir( Muriel, pareikalavo $41,800 ' 
kitus draugus, visos šalies va- galimybės. Aš manau, kad vai-’metams, kad “atstumti 
duš, ir tą jie gali atsiekti geru džia turėtų apdovanoti darbo ’ 
darbu. Dabar visi yra susirūpi- karžyges, atvykusias čion pra- 
nę, kaip užauginti daug cukri-, nešti valdžiai apie savo atsieki- 
nių runkelių ir tuomi pagerint mus.” 
gyvenimą.” ' j Ilgas, jaudrus sveikinimas

Stalinas, darbo smarkuolių palydėjo draugo Stalino pasta- 
sveikinamas didžiausiomis ova- bas. 
cijomis, pasakė toms darbo kar- i Kaip ir buvo minėta d. Sta- 
žygėms sekamą reikšmingą pra- (lino kalboj, valdžia jau apteikė 
kalbą: ; garbės ženklais moteris, pasižy-

“Draugės, ką mes matome mėjusias runkelių auginimo

daug aukų.
M.

Nuolaidi Žmona!
Ponia Blanche Mara

Stryto Stock Excljfa:

&

PAIN EXPELLER
F tua mt v.k oc:
Skausmų Pociuose ar Susfirustų 

Muskulų Prašalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia groitą Ir tikr^ 

___ palengvinimą .

s

Konstancijos Menkeliuniutšs
KONCERTAS

Įvyks Sekmadienį

Gruodžio-l-December
Tolis priklauso ne visada 

nuo mylių skaičiaus, bet ir nuo 
to, kaip į svarbą keliaut žiū
rim. Bent tokia mintis . man 

j atėjo į galvą, kuomet pama-

Am. Lietuvių Piliečių Kliubo Svetainėje
80 Union Avė kampas Stagg St

Pradžia:
4 v. dieną

j sirįnkimą ne kaipo į paprastą kniaukė gražuolė Elvira Tra- mūsų kolonijoj, kurias mes tu-, vyrų būtų važiavę tokį kelią 
I rim ir galim gaut į savo eiles, tik del moterų sueigos? Jei 

pragyveni- ( gįuo klausimu kiekviena narė visi šį klausimą sąžiningai at- 
[sakytų, manau, būtų lengviau 
išrišt ir moterų progreso klau
simą. į

ALDLD Moterų

ALDLD Moterų 
svarstė, taip pat ir 
kuopa svarstė ir sutiko, kad 
Williamsburge būtų ALDLD 
Moterų Kuopa. Ateinančiam

1 moterų susirinkime, kuris įvyks

Įžanga 
$1, 75 ir 
50 centų

Beniulio 
Orkestrą 

Grieš 
Šokiams

alkio 
sako, 
nusi- 
ponu

vilką nuo durų”. Jinai 
kad ji labai draugiškai 
leido, kadangi sykiu su 
Marquis jie išleisdavę po $62,-' 
400 į metus pragyvenimui.

Jos sąskaitoje įrokuota 
maistui $6,300; rendoms $10,- 
600; palaikymui dukters drau
go $1,200; pasilinksminimui 
$2,900; važinėjimui $7,060; 
drabužiams $5,000; daktaras

Reikia priminti, kad ne visos 
narės, kurios karštai reikalavo 
palaikyt moterų kuopą, rūpina
si ja. Nepamirškit, kad turėt 
moterų kuopa, o nieko arba la- 

, bai mažai ja rūpintis nėra jo- 
| kia garbė bei nauda. Literatū
ros platinimas persilpnas. Turė
tų būti daug geresnis.

Yra keletas mažesnių trūku
mėlių, kuriuos reikėtų pastebė- 26 d. gruodžio, diskusuosim tą 
ti, bet paliksiu .kitam sykiui.

Narė.

Įžanga;
40 centų

Kuopa

Komitetas
ALDLD 1

K. Menkeliuniutė

Puikiai Sutaisyta Programa:
Basil Romakof, baso-baritonas; M. Dmitreeskina, sopranas} 
Viktoria Valukas, duos piano solus; Mary Žiedelis, lyriškas 
sopranas; Menkeliuniutė su Višniausku dainuos populiariš- 
kų dainų duetus; pati rengėja, šio puikaus koncerto, Kons
tancija Menkeliuniutė, dainuos solus; P. Colacino, lyriškas . 
tenoras; Vytautas Dvarackas, smuikininkas, iš Newark, N;*J.

klausimų. Susiinteresavusios 
moterų organizav. ALDLD na-

GRIEŠ BENIULIO ORKESTRA.PO KONCERTO—ŠOKIAI
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Puslapis Ketvirtas

Žinios Apie Karą
Klaipėda, Lietuva, Vo

kietija ir Sovietai
rinis lėktuvas “Clipper” 
sėkmingai nuskrido 2,400 
mylių per vandenį iš San 
Francisco iki Hawaii. Jis 
nuolatos davė pranešimus 
per radio, kur jis yra. Kar
tais skrido darydamas po 
140 mylių į valandą ir 10,- 
000 pėdų augščio. Lėktuve 
buvo 9 karininkai. Dabar 
jie skrenda toliau per Ra
mųjį vandenyną linkui Phi- 
lippinų salų. Jų kelias eina mėje gauna 25,000 
per salas, kurias Amerikos 
kapitalistai valdo ir nuo ku
rių galima orlaiviais ata
kuoti Japonijos žemę.

“New York Times” kores
pondentas Frederick T. Bir- 
chall rašo iš Berlyno, kad 
Vokietijos fašistai pasiutu
siai rengiasi karan prieš 
Lietuvą, kad jie puls Klai
pėdą, Lietuvą, Pabalti ją ir 
Sovietų Sąjungą. Jis rašo, 
kad fašistai mano, jog ka
ras neišvengiamas, tik jie 
renkasi progą.

Tam tikslui fašistai dirba 
Austrijoje, Vengrijoje. Če- 
choslovakijoje veikia jų par
tija vadovystėje Henleino, 
su Lenkija jie turi sutartį ir 
Lenkija gelbės Vokietijos 
fašistams, su Japonija jie 
taip pat tokią turi sutartį. 
Dancigas jau veik fašistų 
rankose, jie patenkinti ta 
padėčia. Už Lietuvos kraš
tą Vokietijos fašistai mano 
atgauti nuo Lenkijos kori
dorių (Pomorze).

Korespondentas rašo, kad 
Rytų Prūsai paversti į ka
rinį centrą, ten pristeigta 
strateginių karo punktų, 
išbudavota po žeme daug 
karo orlaiviams garadžių. 
Iš čia fašistai darys staigų 
puolimą. Prieš Sovietų Są
jungą yra vedama bjauri 
melų kampanija, žmonių 
kiršinimas, visos Vokietijos 
liaudies bėdos bandomos su- . ... . _ .
versti ant Sovietų. Su Lie- sa^as’ kurios labai apdrutm- 
tuva fašistai mano greitai, tos, apstatytos didėlėmis ka- 
apsidirbs. i” ~ : 7. - ", ' dehems ir mažiems karo

Amerika Budavoja 490 
Naujų Karo Lėktuvų

ru, aliejum, kurio karo me
tu dar daugiau reikia orlai
viams, tankams, trokams, 
motoriniam dviračiam, ka
ro laivams, submarinams ir 
kitokiems ginklams.

Ramiu laiku Japonija į 
metus sunaudoja 2,200,000 
tonus žibalo. Pačioj Japoni
joje pasigamina 242,000 to
nus, ant Formosa salos— 
35,000 tonus, Manchukuo že

tonus, 
Sovietų Sachaline, kur Ja
ponija randavoja aliejaus 
šaltinius, ji gauna 200,000 
tonus, tai viso turi aliejaus 
500,000 tonus. Dar užsieny-

Anglijos Imperialistai 
Derasi su Italija

Sekr. A. Valinčius.

yra ren- Į

r

žiemos laiku, tad visi įsitėmy- 
laiką ir dalyvaukite šiuo lai-

J. M. Karsonas.
(280-282)

prirašyt prie kuopos.
Sekr. J. Bubliauskas.

(280-282)

DETROIT, MICH.
LDS 21 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 1 d. gruodžio, 1 v. po pietų, 
Draugijų Svetainėje, 4097 Porter St. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tyt. Taipgi bus valdybos rinkimai del 
sekančių metų. Atsiveskite ir naujų 
narių

VE '

Komisija,

Kviečia Rengėjai,

Kviečia Rlengėjai.

MASS.

s.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

i

PATERSON, N.
Vakaruškos 

Lapkričio 30 d. vakare

PATERSON, N. J.
Kuopų Susirinkimai

LDS 123 kuopos metinis susirinki
mas įvyks gruodžio 1 d., 10 vai. ry
te, po num. 62 Lafayette St. Visi 
kuopos nariai dalyvaukite, nes ren
kama kuopos valdyba 1936 metams. 
Taip pat atsiveskite kandidatiį i 
draugiją.

M. Baubliutė. Šios vakaruškos yra 
rengiamos ne del kokio ten pelno, 
bet kad daugiau susieiti į geresnį pa
žintį, į geresnį draugiškumą. Todėl 
kviečiame visus dalyvauti.

J. J. Dulkis.
(282-283)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. rengia gražų koncer-

DETROIT, MICH.
Lapkričio-Nov. 28 d., 3 vai. po pie

tų APLA 47-ta kp. rengia labai 
i”, se-

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti. 
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina., 
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

(Nov.) 27 d., 
Endicott St., 
“Vilnies” re- 
svarbiais die-

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

ALDLD 84 kuopos susirinkimas 
įvyks g’ruodžio 15 d. toj pačioj vie
toj. Tai irgi bus metinis susirinkimas 
ir bus renkama valdyba 1936 me
tams. Visi nariai įsitėmykite ir ne
pamirškite dalyvauti.

J. Matačiunas.
(282-283)

Prista
Praiom®

įsitemyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen T-1161

Kampas Union Avė. ir Grand St.

cielą mėnesį vėliau. Per tą PHILADELPHIA, PA. 
laiką kelis kartus jie gyrė- , 28 d lapkričio> Thanksgiving Day, 
si, kad jau turi Gorahai, ! įvyks koncertas su gera programa, 
bet vis nebuvo užmę. Tas'Darb- Centre> 735 Fairmount Ave. 
patsai buvo su Makale, su S
Saša Baneh ir eile kitų pun- I mas palaikymui namo, 
ktų. < _______

650,000 Nazių Armija
BERLYNAS. — Vokieti- I tą, ketverge, 28 d. lapkr., padėkavo- 

ioi našauktn i vprqfinn nr-ln§s dienoj< Pradžia 6 vai. vakare, 29 JOJ. pdbdUKLd Į verstiną ai- Endicott st lžanga 25 centai. Pre
mijos tarnybą jaunuoliai gi- gramo j dalyvaus žymios meno spė- 
mę 1914 ir 1916 metais. kos> taipgi dalvvaus visiems gerai 
Nors Žydai, pagal nazių nininkas, komikas.
įstatymus, nepriimami į re- 
guliarę armiją, bet jų to 
amžiaus jaunuoliai taipgi 
turi įsirašyt.

Kadangi sykiu su karei- į įvairų vakarą. Bus “bingo pare 
viavimu skelbiama ir versti- riL laimėjimo praizai ir šokiai prie 
nas darbas, tai gal žydus geros muzikos. Parengimas įvyks 

Thanksgiving Day mūsų Draugijų 
je perkasi kas metai 1,700,-! jaunuolius siųs į verstinų svetainėj, 4097 Porter st. šokiai pra- 
000\tonu. Daugiausiai per-' darbų stovyklas. ; sidas 7 v- vakare- Įžanga tik 15; ? ,v ±. ... L I at • • i I centų. Visus jaunus ir senus kvie-kasi is Jungtinių Amerikos i Ne visai tinkamus regu- j čiame atsilankyti. Turėsime skanių 
Valstijų, paskui iš Anglijos,! liarei armijai naziai pra- j valgių ir gėrimų; visi būsite užganė-
Holandijos ir Sovietų Są- mankštins porą mėnesių ir| 
jungos. į padės į atsarginius (rezer-,

Karo metu aliejaus rei-1 vo) kareivius.
kalingumas Japonijai daug j Skaitliuojama, jog atei- 
padidėtų, o gaminimas su-, nančių metų vasario mėnesį 

| mažėtų, nes daugelis šalti-i Vokietijos armijoj bus iki 
nių būtų sugriauta iš oriai- • 650,000 kareivių.

Anglijos karo lai- vllb

Anglijos imperialistai vis 
nori susiderėti su Italijos 
fašistais, kad pastarieji ne
pultų anglų įtakoje terito- ( 
rijas Ethiopijoje. Dabar jie 
derasi del Viduržeminių jū
rų salų. .
vyno bazė ant Malta salos; 
yra labai arti prie Italijos, 
tik apie pusvalandį imtų 
Italijos orlaiviams ją užpul
ti. Anglija ją verčia į ma
žų laivų ir submarinų prie-, 
plauką. Kitus laivus perke- '

Kiek Jau Italai Yra | 
Užėmę Ethiopijos

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER,
T re č i a d i e n į, ■ 1 a p k r i č i o 

Lietuvių Svetainėj, 29
Su 24 diena lapkričio ita- kalbės d. V. Andrulis, 

■ - .............. - - - daktorius, iš Chicagos,r'"------------- - j . ‘n • r • • aaKtorius, is vnncagos, svaroiais uie-
lia į Aigipto, Palestinos, Gi- lal vDUV? is rrijų yietų įsi- nos klausimais. Pradžia 7:30. Įžanga j
braltaro ir Cyprus 
prieplaukas.

Italija Turkijos pasienyj 
turi i

salos verž£ i Ethiopija. Prie
' Francijos Somalilando, ties TZ . , ... , .-nz, a it i i -r i • l Ketvirtadieni, lapkričio 28, toj pa-Mussa Alh kalnu, italai yra j čioj svetainėj, Lietuvių Darbininkų j

Susivienijimo 57 kuopa rengia gražų giamos bendros lietuvių vakaruškos

veltui.

uja 1ULK1JOS pasienyj i-7 ,------ ;----
downing Dndppnnpqp Itlk kamputį užėmę. Siaur- | .

e y a uue a e i -frnnfp i’in iailcrni 90D 1 koncertą ir juokingą komediją. Da- po numeriu 62 Lafayette St. Bus ir
1, v . J v . . Į lyvaus L Kubiliūnas iš Bostono ir koncertinė programa, kurią išpildys

geriausi vietiniai muzikantai ir jaunuoliai, kaip , tai J. Bingelis ir
1- " . • J v .%,,. lyvaus Imylių yra įsiveržę į EthlO- j visi geri:

~ di pija, DUO anglu Sudano iki Į dainininkai. Po koncertui iSSVUTSTk.™ «•». —■

laivams prieplaukos, oriai- Y.ia qa?^ 8^ ho. ^Čia _________

turi 2 kreiserius, 12 naikin-1 kampių mylių plotą. 
x ___ •___ a Pipf.ii trnnf.p if.alni

bus šokiai
Danakil dykumų. Vietomis “ 8

M. K.
Italija ten ]Pe ^a^<0 aPie 2,000 ketur- 

tojų ir 8 submarinus. Ant j Pietų fronte italai išilgai 
salų yra 150 didelių karo j 

TRoosevelto valdžia nutarė orlaivių, apie 30,000 karei- 
gfceitai pradėti budavoti 490 vių. Anglijai tai labai pa
liauju karo orlaivių. Jų tar- vojingos salos. Ji nori, kad 
pe bus išbudavota 50 grei-, Italija jas nuginkluotų. An
tį vijimosi lėktuvų, 110 ata- glija net su Turkija taria- 
kiį lėktuvų, 103 dideli bom- si, kad jeigu Italija nesi-

ELIZABETH, N. J.
Kalbės Dr. Kaškiaučius

j Gruodžio 1 d. pas mus kalbės vi- 
’ 450 mylių frontą įsigriovė į11 su gerbiamas Dr. Kaškiaučius. Jis 
Ethiopija, prie anglu Soma-įkalbčs sveikatos klausimu ir duosi vi- 

i • r • .. _. siems gerų pamokinimų. Prakalbashlando vietomis jie yra 125 rpneia
1 mylias gylio. Čia jie yra jau nijimo

. Court 
Visus 
veltui.

užėmę apie 25,000 
kampių mylių plotą.

ketur-

Lietuvių Darbininkų Susivie- 
33 kuopa Rusų Svetainėje, 408 
St. Prasidės 2 vai. po pietų, 
kviečiame dalyvauti. Įžanga

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Trečiad., Lapkričio 27, 1935

Bfriinkai, o kiti bus trans- trauks, tai Turkija ir Ang- MllSSOlifflO “DoVJUian

PITTSTON-WYOMING, PA.
Atydai ALDLD 12 kp. nariams! 

Kuopos mėnesiniai susirinkimai at
sibus pirmą nedėldienio vakarą, kas 
mėnuo. Tad sekantis susirinkimas at
sibus 1 d. gruodžio (December) 7 
vai. vakare, pas drg. Navikauskus, 
Wyominge. Susirinkimai bus anks
čiau 
kite 
ku.

CLEVELAND, OHIO
Mažų namų savininkų 24 kuopa 

rengia gražų maskaradų balių, 30 d. 
lapkričio, 7:30 vai. vakare, po nu
meriu 16133 St. Clair Ave. Įžanga 
10 centų. Bus duodamos dovanos už 
gražiausią ir prasčiausią kostumą. 
Šokiams grieš gera orkestrą. Kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyti ir 
linksmai laiką praleist.

Komisija.
(280-282)

LOWELL, MASS.
Liet. Sūnų ir Dukterų. Draugystė 

rengia savo vienuolikos metų sukak
tuvių balių, subatoj, 30 d. lapkr., 
7:30 vai. vakare, Darb. Kliubo sve
tainėje, 338 Central St. Rengimo ko
misija kviečia lietuvišką visuomenę 
dalyvauti ir linksmai praleist vaka
rą prie draugų ir pasišoki; prie ge
ros jaunuolių orkestros, kurią vado
vauja E. Gicevičiutė.

Taipgi pranešame, kad nariai, ne
atsilankę į šį parengimą turės dau
giau mokėt už baliaus tikietą. Kvie
čiam visus atsilankyti į šį šaunų pa
rengimą.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. diskusinis susirin

kimas įvyks ketverge, lapkričio 
(November) 28 d., 2 vai. po piet, 
Easton Baking Co. svetainėj.

Tema: Kominterno VII Kongreso 
Tarimai ir Jų Reikšmė. Kviečiami 
visi į šį susirinkimą ir dalyvauti dis
kusijose taip svarbiu klausimu, ku
ris apeina kiekvienam darbininkui, 
nes kongrese svarbiausiu punktu bu
vo tai kova prieš karą ir fašizmą ir 
už vienybę darbininkų klasės.

Komisija.
(280-281)

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)

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 Worcesteiyje.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

portiniai, mokinimosi ir lija bendrai veiks prieš Ita- 
žtfalginiai lėktuvai. Visų jų Ii ją, kad išvijus iš tų salų, 
išbūdavojimas atsieis $7,- i ------------- j
^°’000  Į Japonijai Stoka Aliejaus

Artyn Prie Japonijos l Japonijos imperialistai 
--------  puola Chiniją ir ruošiasi ka- 

Jungtinių Amerikos Vai- ran prieš Sovietų Sąjungą, 
stijų 25 tonų milžinas jū- Bet jiems yra blogai su kū-

S. Baltutis.
(282-283)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia “card par

ty” kazyrų vakarą, 4 d. gruodžio 
I Theodore St. Pradžia 7: 30 vai. va- 
! kare. Įžanga 35 centai. Bus duo- 

ma tam tikrom dienomis damos dovanos lošėjams. Visiems 
1 gerai žinoma vieta, ir gerai prieina
ma, nes busas atveža iki pat du
rų. Tad visus širdingai kviečiame 
atsilankyti.

Mussolini visaip suvaržoiviussonni visaip suvaržo 
! Italijos žmones, uždraudžia-' 
1 win tom tdri-inwi rl i m i c<
mėsa pardavinėti, valdžia 
paima į savo rankas visą 
alchokolį, kurį mano paver
sti į kurą, atima nuo žmo
nių auksinius daiktus, už 
tai ižduoda popiergalius.

DISKUSIJOS
Bendro Fronto Klausiniu

Rengia Liet. Kriaučių Neprigulmingas Kliubas 

įvyks Penktadienį 
29įLapkričio-Nov. 1935 

LIET. AMERIKOS PILIEČIŲ KLIUBE
80 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.

> Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Svarbią Diskusijom Įžangą Pasakys R. Mizara 
Po trumpos įžangines prakalbėlės bus diskusijos 

virš minėtu klausimu.

Draugai Darbininkai! Bendro fronto klausimas 
pastaruoju laiku yra keliamas ir gvildenamas įvairio
se darbininkų organizacijose, bei politinėse partijose. 
Tas reiškia, kad tas klausimas yra gyvas ir svarbus. 
Tad LKNK ir rengia tokias diskusijas, į kurias kiek
vienas lietuvis kriaučius ir ne kriaučius yra kviečia- 

; mas ateiti ir išsireikšt savo nuomonę tuom taip svar
biu klausimu.

ĮŽANGA veltui.
Kviečia Rengimo Komitetas.

Rengėjai.

WILKES-BARRE, PA. . .
APLA 5t kp. rengia pukią vaka- 

... ..... 1’ienę nedėlioj, 15 d. gruodžio, Dar-
i Taigi ir Mussolims kaip bininkų Centre, 325 E. Market St. 
ką “paaukavo”. Tris trokus Vakarienė bus viena iš geriausių ir
,1 ... . - skaniausių. Taipgi bus gera muzi-atgabeno Įvairių metalų. Jų ka del §oųkių. Įžanga tik 35c, už tai

tarpe buvo daugiausiai pa- galėsite pavalgyti ir prisišokt. 
<<in A/Tiicenlinin elrnlnhiivna ' Kviečia Rengėjai.

(281-282)čio Mussolinio skulptūros, i 
kurias padarė įvairūs skulp
toriai iš bronzo ir kitokio 
metalo ir padovanojo Mus-' 
soliniui. Visa tai bus su- 
tarpinta ir panaudota gin
klams prieš ethiopus.

Italijos Fašistai Meluoja
i

—
Russell Owen darydamas 

I peržvalgą 8 savaičių karo 
tarpe Italijos ir Ethiopijos 
sako, kad spalių mėnesį ita
lai daug pasistūmė į Ethio-1 
piją, bet lapkričio mėnesį į 

'mažai progreso padarė.
Kartu jis pažymi, kad ita-* 

i lai fašistai daug netiesos ra- 
I šo. Kaipo faktus jis pami
ni štai ką. Jau spalių 8 die
ną italai pasigyrė, kad jie 
užėmė Aksum miestą, o tik
rumoje jį užėmė tik 15 d.,! 
tai yra po 7 dienų. Pietų 
fronte jau 11 dieną spalio 

I italai gyrėsi, kad jie užėmė 
į Gorahai, gi paskui kasdien 
i iš orlaivių bombardavo tą ’ 
' ethiopų punktą ir užėmė tik I 
8 d. lapkričio, tai yra veikj

PHILADELPHIA, PA.
Visų ' Phila. darbininkų organizaci

jų rengiamas' balius 30 d. lapkr. 
Darbininkų Centre, 735 Fairmount 
Ave., neįvyks del tam tikiu susi
dariusių priežasčių. Tikietų platinto
jai gražinkite pingus kuriems buvote 
pardavę tikietus.

Komisija.
, (281-283)

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 nupiginimąs tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

•ąnnnnuj
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HYMAN BĘRGER
SAVININKAS

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

License L-1370, Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

. arbata yra moksliškai sutaisyta
x^į>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 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri- 

j 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.

Šita is

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios

rūiies, ir pilnas svoris—2000 svaru
tonas, tai legališkas svoris.
tome greit i jūsų namus.

arba užeikite pasikalbėti i ofisą

485 Grand Sh, Brooklyn. N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485, Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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I dalyvavusių gailisi. Vieni sa- me atskirą veikimą. Parsons, 
i į? nežinoję, bet kai kurie ir Miners Mills, Plains, sudaro 
žinodami delei apsileidimo ne-’atskirą nuo Wilkes-Barriu ko- 
dalyvavo. Kai kurie delei ,ap-' Joniją. Parsons turime K. P. 
sileidimo nedalyvavo ir J. Or-'vienetą, ALDLD 170 kp. ir 
mano prakalbose, kuriose taip- LDS 96 kp.

i gi buvo gana daug ko pasimo- 
Lentelė kitais valdybų nariais ir visais aprubežiuot mortgečių-paskp-: kinti.

AUGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America 

1322 Reedsdale St. N. S. Pittsburgh, Pa.

Daugelis draugų klausia, 
kur dingo ALDLD 12-tas Ap
skritys, kad nieko apie jį ne
sigirdi. Ištiesų da niekados, 

i kaip gyvuoja ši organizacija, 
kas buvo užbaigtas. Centro! Pastaruoju laiku draugai šioj apielinkėj nebuvo tokio 
Komitetas ir tada, Seime, aiš- Lekavičius iš Finleyville, Sta- J apsileidimo. Man būnant per 

Su naujais metais—1936 — kino, kad ir toliaus reikalinga šinskas iš New Kensington ir ’ pastaruosius 2 metus apskri- 
mirtinės mokesčių lentelė pil- reiketų rengtis geriau darbuo- bus duoti paskolos, bet gana A 
nai užgirta, kaipo tinkama tis» kad daugiau naudos pa- aprubežiuotos. 
naujų narių priėmimui. Pra- darius APLA organizacijai. C 
ilginta:

Pirmas Skyrius—$150—nuo 
50 metų iki 55 m. Mokestys:

budavojjmui APLA organiza- 
C ’ 53 54 cij°s- Darbo yra daug, taipgi 

randasi geros dirvos, tiktai rei- 
Antras Syrius—$300—45-46 kia visiems bendrai dirbti, 

metų 68c.; 46-47 70c.; 47-48 Gruodžio mėnesį taipgi vi- 
74c.; 48-49 78c.; 49-50 84 cen-'siems nariams reikėtų žiūrėti, met SLA ir kitos tokios duoda 

užsimokėję visas po 50 nuošimčių ii* daugiau 
! duokles iki sausio 1, 1936. Ta- nuosavybės vertės.

Taipgi tenka pasakyti, kad 
knygos sulyginti ir jokių ne-; APLA mortgečiai šiuo laiku 

| visi gana saugus. Visi skolinin
kai mokasi nuošimčius ir net 
sumas. Turėjom šiek tiek ne
smagumų su Vileniškiu, bet 
dabar jis taipgi mokasi nuo
šimčius ir užmokėjo taksus už 
1935. Tai yra geras pasireiški
mas.

Vadinasi, jokio pavojaus tuo 
| klausimu pas mus nėra ir nei 
vienas centas nėra pražudy- 
S. Penna Apdr^idos Depart- 

ntas dar pataria mus inves-

Prailginta įstojimo f
Penn. Apdraudos Department© draugais. Todėl gavime naujų1 lų davimą. Centro Komitetas 

Užgirta i narių mažai pasidarbuota. Tu-j paaiškino, kad davimas apru-
Lapkričio 21, Centras gavo ^ose kuopose, geriau sakyt, di- bežinotas ir tuomi visas daly-- 

pranešimą iš ’ Pennsylvania džium°J kuopų nieko nesidar- 
Apdraudos Department©, kad, buota.
penkiais metais prailginta po-!'

Sukruto Remt “Daily 
Workerj”

Pastaruoju laiku

I ..............................    ■! I I !■■■ I-JI

Paskutinę lekciją davė d. liečia, tik reikia juos išbudint.
Mokyk lėliai užsibaigiant 

tional Youth Committee. Bis- vienas automobilius prisipil- 
kį pakalbėjus apie LDS kuo- dė energijos pilnų mokinių ir 
pas ir kaip jos yra suorgani-’ nukeliavo į Brooklyną pasitiki 
zuotos, d. Fulton davė klausi-' ti J. Orman, kuris tą patį va-‘ 
mus, į kuriuos mokiniai atsa-'karą tik pargrįžo iš USSR, 
kė. Klausimai buvo toki: kaip 
įtraukti jaunuolį į savo LDS 
kuopą, jeigu tavo kuopa nieko 
neturi naujo jam duoti? Ką 
daryti, jeigu jaunuolis sako,
kad neišgali mokėti duokles, Tai pasekmės mokyklėlės, ma*- 
apba tėvai neleidžia jį daly- tote, buvo dubeltavos. Mūsų 
vauti mūsų organizacijoje? Ir 
taip toliau.

Visi mokiniai dalyvavo dis-. 
kusi jose ir buvo labai gerų at
sakymų. Viskas parodo, kad 
jaunuoliai turi daug suprati
mo apie dalykus, kurie juos

Bertha Fulton iš LDS Na

Taip pirma LDS jaunuolių 
mokyklėlė užsibaigė. Moki
niai iš šios mokyklėlės daug 
medžiagos gavo. Į LDS 203 
kuopą keli jaunuoliai įstojo.’

1

1 A. Pipiras iš Soho pridavė pi- čio komitete ir einant sekre- 
| nigų “Daily Workeriui” kvo-'toriaus pareigas, buvo sureng- 

Tai labai ge-.ta “Laisvės” naudai ant metųCentro Komitetas taip ir da-^os sukėlimui. ,
.žiūrėkime, kad kuopų valdy- ro. Paskolų davimas labai ap-jrai, kad nors vėlai draugai su-'po du parengimu. Taipgi ko- 
bos butų veiklios, kad jos mo-Į rubeziuotas.
ketų įtraukti darban ir kitus buvo duodama net 40-50 nuo-/Drg

’ narius, kad visi bendrai, dirbtų j šimčių nuosavybės ver

tai. Prailginta nuo 45 iki 50 kad būtų 
metų.

Trečias Skyrius—$600—40- da bus geriau Centro ir kuopų 
41 $1.12; 41-42 $1.16; 42-43 
$1.20; 43-44 $1.24; 44-45 
$1.32. Prailginta nuo 40 iki 
45 metų.

Ketvirtas Skyrius—$1000— 
35-36 $1.54; 36-37 $1.60; 37- 
38 $1.67; 38-39 $1.74; 39-40 
$1.80. Prailginta nuo 35 iki 
40 metų.

Pagal pomirtinės mokesčių 
lentelės prailginimą dabar ga
lima prirašinėti naujus narius 
penkiais metais senesnius ant 
visų keturių skyrių. Todėl da
bar, kuomet vajaus laiku dar. 
tebėra nupigintas įstojimas,! 
reikėtų visiems smarkiai pa
dirbėti gavimui naujų narių. 
IŠsibraukusieji Nariai Priima

mi Kaip ir Nauji

Kuomet Centro Komitetas . 
paskelbė, kad vajaus laiku 
priimami be jokio įstojimo tie, 
kurie delei kokių priežasčių 
praeity išsibraukė iš APLA, 
tai daugelis klausia, ar jiems 
reikia pildyti aplikacijos ir 
kokios mokestys. Tai dabar 
pranešame, kad pagal pereito 
Seimo tarimą visi išsibrauku-' 
šieji nariai, grįždami atgal, 
turi išpildyti aplikacijas ir at
gal sugrįžti kaipo nauji nariai.! 
Mokestys jiems bus tokios/ 
kaip ir naujiems nariams. Pa
lengvinimas tiktai toks: nerei
kia įstojimo mokėti ir priima
mi net ik 60 m. Tas taipgi pa
liečia visus išsibraukusius, ne
žiūrint, kaip seniai ir delei ko
kių priežasčių jie būtų aplei
dę APLA organizaciją. Apli
kacijos nereikia pildyti tik 
tiems, kurie prašėsi palaikyti 
knygose ir grįždami užsimo
kės užvilktas mokestis. Vadi-

smagumų nebus.
APLA 49 Kuopai Atsakymas 

Mortgečių Klausimu

Gerb. Draugai:
Jūsų kuopos sekretorius ra

šo, kad jūs savo kuopos susi- 
j rinkime išnešėt grieštą protes- 
l tą prieš Centro Komitetą, kam 
jis duoda mortgečius ant na
mų. Girdi, pereitam Seime bu
vo pakeltas klausimas ir Cen-

,tro Komitetas paaiškinęs, kad 
mortgečių niekam

į dąs. O dabar, nežiūrint 
kad su Vileniškiu esąs trįube- 
lis, vistiek duoda paskolas ir 
toliaus.

Visas dalykas šiuo klausimu 
stovi sekamai. Pereitam Seime 
buvo pakeltas klausimas, kad Į

Iš pat pradžių sirūpino savo kvotas sukelti, j mitetas laikydavo kokius aš- 
~ v ‘ ; ant metų.

Jau metai laiko praėjo ir da 
nesimatė jokio veikimo iš da
bartinio apskričio komiteto.

Apleisdamas vietą apskrity
je maniau, kad kiti užėmę tą 
darbą galės varyti pasekmin- 
giau, nes man atrodė, kad bū-i 
nant tokios organizacijos svar
bioj vietoj, reikia daugiau 
veikti. Tai štai kaip veikia.

Jau čionais tie mūsų drau- 
i gai sarmatos nepažįsta.

V. G'laubičius.

w - Alska iš Washington© tuonis posėdžius 
rtės. Bet taipgi praneša, kad jis jau tu- 

pastaraisiais laikas aprube-j ri šiek tiek sukėlęs, 
žiuota davimas tiktai 25 nuo-i Rūpinkimės daugiau gavi- 
šimčių nuosavybės vertės. Tai:mu^ mūsų spaudai naujų skai- 
yra didelis aprubežiavimas tytojų. 
APLA Centro Komiteto, kuo-

darbas dabar turi būti, kad 
daugiau mokyklėlių įsteigti, 
kitose kolonijose New Jersey*

M. Jamison.

SKAITYKIT IR PLATIN' 
KIT “LAISVĘ"

Reporteris

Wilkes Barre, Pa
Kada negana gerai 
jaučiatės...

nebeduo-; tinti pinigus ant didesnių nuo- 
to, Išimčių, kad visi investment^! 

neštų nemažiau 4 nuošimčius. 
Manome, dabar bus viskas aiš
ku.

Draugiškai,
J. Gasiunas.

Centro Sek r.

ALDLD. REIKALAI
Binghamton, N. Y.

ALDLD 20 kuopa laikytame 
savo susirinkime 14 d. lapkri
čio, apart kitų reikalų, kalbėjo 
ir apie ALDLD 12 Apskričio 
padėtį. Minėto apskričio kon
ferencija atsibuvo 28 d. liepos, 

Į o konferencijos protokolas dar 
ir šiandien nėra patalpintas. 
Taip atrodo, kad ALDLD 12 
Apskričio komitetas arba 
“miega” arba visai pamiršo 
savo pareigas. Rodosi svarbių 
darbų yra iki valiai ir yra kas 
veikti, vienok apskričio komi
tetas visai nesrūpina nei apie 
jokį dienos klausimą. Kodėl 
taip, draugai?

Tad, ALDLD 20 kp. antrą 
syk pajieško ALDLD 12 Ap
skričio komiteto ir prašo pa-

kietuoju visas šalpos stotis ir 
rengiasi prie miestavos bedar
bių demonstracijos, kuri įvyks 
gruodžio 5 d., 2 vai. po pietų 
ant Rayburn Plaza. Tuo lai
ku bedarbių delegacija įteiks 
miesto tarybai reikalavimus.

Philadelphijos organizacijos 
raginamos paremti tuos be
darbių žygius.

Rep.

Pittsburgh, Pa
Feodor Šaliapinas Art Cinema 

Teatre

nasi, tie, kurie per paskutinius busti .g to negeistino mieg0 ir

Kaip ir Kas Kiek Veikia Dar
bininkiškam Judėjime

Iš kitų miestų draugai per
mato ir per spaudą daro pa-j 
stabas, ' kad Wilkes-Barriuose 
yra didelis apsileidimas darbi
ninkiškam judėjime, o dau
giausia to apsileidimo matosi, 
vajaus reikale. i

Binghamtonietis d. S. Jesu-į 
lionis “Krisluose” pažymi, kad 
Wilkes-Barriuose vajaus reika
lai taip blogai atrodo, kad blo
giau ir negali būti. Ta d. S. J. 
pastaba labai teisinga. Teisin
ga ir tuom'atžvilgiu, kad nėra visam pasaulyje, 
tas primetama vienam ar ki- buvo taip patenkinti su mo
tam asmeniui.

Bet kadangi “Laisvės” gas- 
padorius draugas P. Buknys 
“Laisvės” No. 277 bando tą 
visą apsileidimą primesti d. 
Visockiui ir Glaubičiui, ir sa
ko, kad turėtume sarmatytis,' 
tai ištiesų yra sarmata pažiū- rėjome da 3 naujus mokytojus, 
rėjus į tą visą padėtį, kaip 
dabar yra Wilkes-Barriuose.

I Bet kadangi d. P. B. bando 
“paplakti” tuos, kurie da kiek 
veža, o “rambesnius” visai

Newark, N. J
• Užbaigus Lietuvių Jaunuolių 

Mokyklėlę

LDS jaunuolių vakarinė 
mokyklėlė jau pasibaigė. Mo
kiniai, kurie lankė šią pirmą 
mokyklėlę, įsteigtą N. J. Jau
nuolių Komiteto, girdėjo ge
ras lekcijas apie tikrą padėtį 

Jaunuoliai

kyklėle, kad norėjo dar ke
lias savaites tęsti. Bet komite
tas prirode, kad geriau būtų 
atnaujint mokyklėlę ateinan
tį metą su naujomis, didesnė
mis spėkomis.

Paskutines dvi savaites tu

KITĄ SYKĮ, kada jausite nu
puolusį gyvumą, iš priežasties 
šarmų atsargos nupuolimo kū
ne. . . gerkite šviežią, šaltą pie
ną. Jis ramina, gaivina, o kas vi
sų geriausia, tai jis tikrai šarmiš- 
kai veikia.

Pabandykite po stiklą iš vaka
ro—kitą ryte. Taipgi atminkite, 
jog pienas yra vienas didžiausią 
vertę turinčią valgių šiandien už 
tą kainą.
Knygutė Dovanai—“Milk—the Alkalizer”

Rašykite The Bureau of Milk 
Publicity, Albany

THE STATE OF NEW YORK

Drg. II. Jeskevičiutė, LDS 
sekr., išaiškino istoriją Susivie
nijimo. Tą vakarą labai lijo 
ir drg. Jeskevičiutei sunku bu
vo atkeliauti į Newarką, vie-

i lieka nejudinęs, tai matau rei- nok mokyklėlė įvyko su ge
da- ' romis pasekmėmis.

Apie jaunuolių sportą bis-

pa-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

Lietuvis Graborius

Telephone, EVergreen 8-9770,

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue j 
BROOKLYN. N. Y.

! kalą paaiškinti, kaip tikrai 
lykai stovi.

Wilkes-Barriuose ir apielin-ikį pakalbėjo drg. Kurt iš YCL. 
kėj yra apie 20 lietuvių parti-j Kurt jau per kelius metus ne- 
jiečių ir apie keturis syk tiek i turėjo artimų ryšių su LSU 
ALDLD narių, tad jei kiekvie-l (Labor Sport Union), nes lai- 
nas nors pusiau tiek veiktų,.! kas jam nepavelino, tai į stu- 
kiek veikia d. Visockis, tai vi-;dentų klausimus jis nelabai 
sas judėjimas čionais nebūtų plačiai galėjo atsakyt, 
blogesnis už kitų kolonijų. 
Tiesa, kad d. V. vajaus reika
lais nesidarbuoja, tas yra( 
peiktina. Bet V. gerai darbuo-i

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

Woodhaven, L. I., N. Y.

Pastaruoju laiku šiame teat
re teko matyt du garsius vei
kalus—Čepajevą ir Valstie
čiai. 
Daryti Sovietų Sąjungoj, 
ko kalbėtis su Art Cinema ve- 
dėjais, tai jie išsireiškė, kad, turbūt draugas P. 
ateityj bus dar tankiau rodo-! 
mi Sovietų garsiakalbiai, nes

'kelis mėnesius ar vienus metus 
nemokėjo duoklių ir pranešė 
Centrui, kad juos palaikyti 
knygose.

Todėl dabar proga yra daug 
daugiau darbuotis gavimui at
gal ir tų narių, kurie jau išsi- 
braukę ir norėtų atgal sugrįž
ti. Sekančiuose kuopos susirin
kimuose reikėtų tas klausimas 
gerai apsvarstyti, kaip ge-' 
riausia pasidarbuoti gavimui, 
atgal išsibraukusių narių.

Kuopų Valdybų Rinkimai
Gruodžio mėnesio susirinki-'

muose renkama kuopų valdy-1 Pennsylvania Security League, 
bos. Todėl reikia stengtis 
šaukti didelius-skaitlingus 
tingus ir išrinkti valdybas 
veikiausių ir sąžiningiausių 
rių.

1935 metais didžiumos kuo-'prieš sulaikymą pašalpos, už
pų valdybos nebuvo pakanką- unijines algas ir darbo sąlygas bos. Publikos nemažai susirin- 
mai veiklios, ypatingai pasi-’prie WPA darbų, už greitą ko į Liberty svetainę. Tai bu- 
darbavime delei gavimo naujų sušaukimą valstijos legislatū- Vo svarbios prakalbos. Drg. 
narių ir prižiūrėjimo senųjų.'ros specialio posėdžio. Andrulis nuodugniai aiškino
Finansų sekretoriai, tiesa, visi!
atliko savo pareigas kaipo , pat ragina visas bedarbių or- iŠ L*-
duoklių kolektoriai. Visus pi-'ganizacijas tuojaus rengti mi- temacionalo 7-to Kongreso ta-

pradėti ką nors veikti.
ALDLD 20 Kp. Kom.:
Pirm. J. Kireilis.
Sekr. O. Gimiene.
Ižd. P. Mikolajūnas.

Philadelphia, Pa.
Kova už Bedarbių Reikalus j 

i 
Gruodžio 7 ir 8 dienomis! 

yra šaukiama konferencija1 
Harrisburge bedarbių reika
lais. Konferenciją šaukia

ir
Tai žymėtini veikalai, j jasį jęiįais darbininkų reika-j 

^e"ilais. :
J Dabar, kas liečia mane, tai 

‘ 1 „ ’V B. mano,
kad aš visuomet turėčiau dau-į 

. - Ogiausia darbuotis. Turbūt už (
Pittsburgho publika myli to-Įtaįab kacĮ a§ daugiausia dar-
kius veikalus matyti.
gai “Valstiečiai” visiems labai pastaruosius 4 metus. Aš 
patiko. Lietuvių irgi daugelis 
lankė.

Su lapkričio 24 pradės rody
ti anglišką veikalą “Don Quix
ote”, kuriame svarbiausią rolę

į loš Feodor šaliapinas, operų 
j dainininkas. Teko man jis gir
dėti Chicagos operoj dainuo
jant, tai yra ko pasiklausyti.

Art Cinema teatras randa
si ant 809 Liberty Avė., pa
čiam miesto centre.

Gailisi Andrulio Prakalbos
Negirdėję

Lapkričio 13 ant greitųjų

su-j Anthracite Workers Alliance,
mi-,Unemployment Councils ir In-

iš ter-County Unemployed and
na- Workers Division Alliance.; _____ __ c c

| Konferencija šaukiama kovai buvo "surengtos d. Andruliui"
Vilnies” redaktoriui, prakal-

Andrulis nuodugniai aiškino
Konferencijos šaukimas taip bendro fronto klausimus, pa- 

• cituodamas iš Komunistų In-

nigus laiku pasiųsdavo Cen-' tingus ir demonstracijas kiek- 
tran ir nei su vienu neturėta1 vienam mieste ir daryti ant 
kokių nors nesusipratimų. At- valdžios spaudimą virš minė- 
rodo, betgi, kad jie neturėjo tais reikalavimais. Philądel-

rimų ir rezoliucijų. Tai buvo 
gera pamoka tiems, kurie da-^ 
lyvavo.

Dabar, kai dažinojo apie

Ypatin- bavausi spaudos reikalais per 
i esu! 

jau ketvirtas metas bedarbių 
eilėse, o visi draugai vajinin- 
kai patvirtins, kad dalyvau
jant visuomet reikia pridėti 
savo, kartais ir kelius desėtkus 
dolerių, nes daug sykių reikia 
aplankyti tą patį būsiantį ar 
esantį skaitytoją, paki gauni 

pinigus. i
Tuom laiku, kaip čionais 

lankėsi d. J. Mažeika su mar
šrutu, buvo vieną vakarą su
šaukta lietuvių K. P. frakcijos 
susirinkimas aptarti vajaus 
reikalus. Ir buvo apdiskusuota, 
kad kiekvienas draugas dar
buotųsi savo apielinkėj, nes 
nėra finansų apmokėti vaji- 
ninkų kelionės lėšų. Tai ir ap
siėmė visi darbuotis savo apie- 
linkėse. Tai dabar aiškiai ma
tosi, ko verti tie mūsų drau
gai ir ką jie veikia. Nieko, vi
sai nieko.

Dar turiu pasakyti, kad aš 
negyvenu pat Wilkes-Barriuo- 
se ir neesu atsakomingas už 
visus jų apsileidimus. Aš gy
venu Parsons, Wilkes-Barriu

pakankamai kooperacijos su phijos Bedarbių Tarybos pi- prakalbos turinį, daugelis ne- priemiestyje ir mes čionai turi-

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

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

Tel.: STagg 2-5043

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

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

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

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

ar 
mažiau

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

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

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

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (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. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie j jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
ŠYPSENOS
Pasikalbėjo su Dievu

“Viešpatie, kaip ilgai

Operetė “Vestuvės Kaimynai Remia
Pušyne” Streikierius

Trumpoje sutraukoje paduo
dame dalies veikalo “Vestuvės 
Pušyne” turinį. Tai perskai
čius ir veikalas bus geriau ga
lima spręsti, čion telpa nepil
na viena daina pirmo akto. O

D. Zdaniutė-Judzentavičienė

Streikuojanti Wein stein 
krautuvių darbininkai, Ave
nue J, ir Flatbush ir Caton 
Avenpe, Brooklyne, gauna ak- 
tyvę vartotojų paramą ir ben
drai privertė bosus su strei- 
kieriais tartis. Bosai sutiko iš
pildyti algų ir valandų reika
lavimus, bet vis priešinasi pri
pažint uniją.

Kadangi, nepripažinus uni
jos, nėra garantijos išpildymui 
pažadėtų reikalavimų, tad 
vartotojų komitetas pasiūlė 
streikieriams energingą para
mą‘kovoje iki pilno laimėjimo.

Unijos Vieninga Veikla

jų yra daug ir gražių. Joms 
muzikų parašė D. Zdaniutė- 
Judzentavičienė. Scenos ir vei
ksmai eina sekamai:

< AKTAS I
Scena.—Karčiamos kiemas, 

pakelyje, birželio mėnesį. Jus
tė nerimauja ir skundžiasi 
Nastutei, kad ją tėvas nori iš- 

. leisti už nemylimo vyro. Pas- 
kiaus pasirodo ir tėvas su savo 
žentu, Marmalu. Tas gerinasi 
prie Justės ir giriasi turtais. 
Bet Justė jam atsako. Dainuo
jama sugertuvių kvartetas, o 
paskiaus paliekama Justė su 
Marmalu du vienu. Marmalas 
pradeda savo meilę prie Jus- 

su daina:
“Eik šią, širdele mano, 
Sakyk: aš esu tavo.
Tark vieną meilų žodelį, 
Ramink savąjį bernelį.”

Bet Justė jam atkerta:

“Netarsiu nei žodelį, 
Nemyliu šį bernelį.
Eik tu šalin ir pasitrauk, 
Mano rankelės nelauk.”

Tolinus šis duetas išsivysto 
į didesnį barnį ir Marmalas, 
tėvo peršamas vyras, tuoj aus 
savo įstatymą pareiškia:

“Taip kalbėt tau nevalia, 
Tavo tėvo čia galia,

Tėvo čia galia.”
Tačia'us ir čia Justė nepasi

duoda. Ji drąsiai atkerta:
“Kad ir tėvo sutarčia, 
Bet nebūsiu tau pačia— 

Nebūsiu

Kailiasiuvių unijos 
su bosais baigiasi 31 
1936 m. Sąryšyje su 
liasiuviai rūpestingai 
įvairius klausimus ir 
dinėja reikalavimus 
viams. Pereitą savaitę turėjo, 
masinį narių susirinkimą, kur 
reikalavimai, kurie bus stato
mi prie naujos sutarties pasi
rašymo, buvo narių priimti. 
Apart savo vidujinių reikalų, 
visų pažiūrų nariai pasisakė 
už boikotą nazių Vokietijoj 
gamintų kailių. Taip pat stip
riai pasireiškė ir prieš Dewey 
neva 
kuris 
prieš

Koresp.

New York o Aldermanų Ta-

ParnmUfn laimimo! <tai ne£aliu pranešti. Tą pada- IdltlIIKllU JdUJIlllk}! rys rengimo arba kuopos ko- 
---------- I mitetas.

Draugai, ar jūs kada pagal-j 
vojote ateities klausimą, ypa-j 
tingai organizacijose šiais lai- n L T •! 
kais? Aš manau, kad tai yra DeutSCfi LaidotllVeS 
svarbiausias šiandieną klausi- ---------
mas, o su tuo rišasi ir čion gi
męs ir augęs jaunimas, kurio}rybos pirrųininkas, Bernard S. 
pas mus yra daug. Iš Lietuvos1 Deutsch, palaidotas sekmadie- 
atvyksta labai mažas nuošim-jnį, dalyvaujant apie 2,500 pa-i 
tis arba, galima sakyti, pasku-į lydovų, tarpe jų LaGuardijai1 
tiniais laikais ir visai neatvy-!ir kitiems žymiems miesto val
ko. Tad jūs kiekvienas supra-1 dininkams. Atsisveikinimo kal
site, kad, neįtraukus čion au-’bą pasakė Dr. Stephen S. |

Wise, kuris atidavė jam kredi
tą už išstojimą prieš nazius 
Am. žydų Kongrese, kuriam 
Deutsch pirmininkavo.

gūsio jaunimo, lietuvių organi
zacijos ir įvairios grupės laip
sniškai nyks, mirs.

“Keno tai bus kaltė,” pa
klausime patys savęs? Atsa
kymas bus: senesnių, veikian
čiųjų draugų, kurie tik galvo
ja apie save, o ne apie orga- 

.Rjnizacijų gyvavimą jiems pa-j 
sitraukus. Taipgi kaltas ir jau
nimas tūluose klausimuose- 
Bet visuomenės veikėjai, se
nesni draugai, kurie dirbate

as 
taip kentėsiu?” klūpodamas 
bažnyčioj, kuždėjo vargdie
nis.

Zakristijonui tas jau pu
sėtinai įsipyko. Pasislėpęs' 
už altoriaus, jis, storu balsu 
prabilo, atsakydamas į 
vargšo klausimą:

“Dar tris metus.”
Manydamas, jog girdi 

dievo balsą, vargdienis klau- 
~ j šia:

“O kas su manim atsi
tiks po trijų metų?

i “Paskui tu priprasi,” ta- 
Irė zakristijonas viešpaties 
balsu.

Surinko J. šilingas.
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• Teatras-Judžiai-Muzika į

raketų tyrimo komitetą, 
vyriausia atkreiptas 

unijas.

Šnipai Šviesos ir Pajėgos 
Darbininkams

sutartis 
sausio, 

tuo kai- 
apkalba 
priren g- , , , i darbininkų organizacijose bei aarooa- . . ... _ .. ’kitose įvairiose grupėse, tai 

- ' ' yra jūsų darbas ir didis dar
bas, kad tą jaunimą tinkamai 

| išauklėjus, tinkamai
gus lošti tą svarbią rolę, ku-į 
riai rytojus jų laukia.

Tad šiuomi, draugai, 
kviečiami paremti 
54-to Skyriaus jaunuolius, ku
rie rengia pasilinksminimo, su
sipažinimo vakarėlį ir šokius 
lapkričio 30 d., 7 :30 v. v., pas 
Adomėną, kampas Irving Ave-' 
nue ir Starr St., Ridgewoode.l 

i Ateikite visi, seni ir jauni, 
ypatingai kriaučiai. Tai dary- m , TT .. i' . 6.1.1 ., .... . ; 'Teatro Unija,darni atliksite didį ir gražų!

! darbą ateities klausimu.
Jaunuolis.

Jau virš 160 grupių yra už

. PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas, arba gali eit 
partnerystę. Labai gera vieta ir 

geras biznis daromas. Atsišaukite 
šiuo antrašu: 794 Grand St., Brook-

i

1 siregistravę bendrai pamatyti ! lyn> N. Y.
| veikalą “Motina,” dabar vai-].
i dinamą Civic Repertory tea-! fčl? A NTTY A VOTIM A I 
tre, 14th St. ir 6th Ave., New | V VJllVLAl

(277-282)

Yorke. Vaidinimas prasidėjo 
pereitą savaitė, iki šiol užre
gistruota daugiau grupių pir
mom šešiom vaidinimo savai
tėm, negu buvo bile kuriam 

. pirmiau vaidintam veikalui su- 
j registruota dešimčiai savaičių.

, 'Pirmo sekmadienio vaidinimui CScltCT, . v. I vakare išparduota visi tikietai, Kriaučių i . .. . .... . .i o popietiniame vaidinime irgi 
j buvo gražios publikos.

Veikalas paremtas garsia 
i Maxim Gorkio revoliucine 
i apysaka “Motina.” Muziką 
j vienuolikai dainų parašė žy-, 
mus šių dienų kompozitorius 
Hans Eisler. Veikalą paruošė

priren-

MIRTYS-LAIDOTUVĖS ,

Pasirandavoja sapa 25x60. Dviejų 
augštų, plytinis namas. Gera vieta 
del kriaučių šapus. 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.

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

Sekmadieniais—susitarus.

Trečiad., Lapkričio 27, 1935

Vedėja

LIPTON

Dovanos

su

Patarnavimas

Kambarys, 
plaukymui 

, moksliniai

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

/ Kampas E. 23rd St.

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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

ROBERT

HARMĄN

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

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.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PTRTTS VISADA ATDAROS A- A-LV X 10 Dieną ir Naktį

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

mankštymai, restauracija, barbėrnė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

Rhea Teitelbaum

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir 
ir naktj.

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

J. A. Gruelich, Brotherhood , 
of Utility Employes Lokalo Tautines ŠOKIU GriipeS 
103 vice-pirmininkas, kaltina IčnnĮpoIp 
New Yorko ir Queens Elektros 
Co. samdyme profesionalių 
šnipų-špiegų, kurių vienintelis, žydų komunistų dienraštis 
užsiėmimas yra šnipinėti dar-l Freiheit (Laisvė) kviečia vi- 
bininkus. Spiegus pristato J. tautų šokių grupes daly
ti. Turner Service, 140 Nas-'X^U^ liaudies šokių 
sau St., New Yorke, ir Rail
way Audit and Inspection Bu- 

treau, turįs savo raštinę Phi- 
ladelphijoj. Tos įstaigos gau
nančios nuo $250 iki $300 į 
mėnesį už patarnavimą, o 
špiegai savo keliu gauna ge
ras algas už persekiojimą 
darbininkų.

Zailskas, 
Logan St., 
lapkričio

29 m.
Brook-
24 d.,

Bus

So. Brooklyn, N. Y.
Bus {domios Diskusijos

priversta,

512

Juste,

K-s.

Sudegė Silpnaprotės Ligonės !

didelio sunkumo nepajėgė iš-

Brooklyn, 1
ruošia Lietuvių Darbininkų Su-'gonės, Mrs. Mary Duke, 
sivienijimo 1 kuopa paminėji- Bayonnės ir Mrs. Bari

pačia.”
peršamas vyras jai

Užsidegus silpnapročių prie- 
Goffle Mountain,

rūpi-
P.

<

<♦>

Bet tėvo
užgieda:
“O tu būsi
Nes esi jau nupirkta—

Esi nupirkta.”
Justė:

Juozas 
amž., 777 
lyn, mirė 
Kings County ligoninėj,
palaidotas lapkričio 27 d., 10 
v. ryto, šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis 
į konteste nasi graborius Matthew 

dienraščio metiniame baliuje, Ballas (Bieliauskas), 
kuris įvyks 14 gruodžio, St.} 
Nicholas Palace, 169 W. 66th i 
St. Ukrainų ir vengrų grupės1 
jau pranešė dalyvausiančios.' 
Laukiama kitų. Visi pasirodys 
savo tautiniuose kostiumuose.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Liet. Kriaučių Neprigulmin- 
gas Kliubas rengia įdomias 
diskusijas bendro fronto klau
simu. Tarp brooklyniečių, ypa
tingai tarp kriaučių, reiškiama 
gyvo susidomėjimo tokiomis 
diskusijomis. įvadą diskusi- buvo be jokio programo. Vie

loms pasakyti yra pakviestas tos suaugę darbininkai nelabai 
i ir pasižadėjęs R. Mizara, “Lai- ukvatni šokti, jiem daug sma
rvės” redaktorius.. Po trumpos gįaus pasiklausyti kokio per- 
įvados visi bus kviečiami išsi- statymo, ar dainų. Gi, jauni- 
reikšti tuo klausimu.

Įvyks šį penktadienį, 
lapkričio (Nov.), L. A. Pilie
čių Kliube, 80 Union Avė., 
Brooklyne. Prasidės 7:30 v.

Iv. Įžanga veltui.

Iš Lietuvių Darb. Susivienijimo 
50 Kuopos Parengimo

Nedėldienį, lapkričio 24 d., 
Workers Center Svetainėje, j 
kuopa turėjo šokių ir išlaimė- 
jimo vakarą, žmonių į šį pa-1 
rengimą atsilankė mažai. Prie- 

i žastis bus ta, kad parengimas

PRANEŠIMAS
TANAS VASILIAUSKAS

Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų įstaigą, lie

tuviam patogioje vietoj:

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

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

draugišką patarnavimą, 
site užganėdinti.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn. 

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton 
701 GRAND STREET 

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

{staiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Tcl. StagK 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper &-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.

UŽ pinigus nepirksi,
Tik meilės liga sirgsi—

Del meilės sirgsi.”
'Negavęs rodos su

Marmalas vėl kreipiasi į tėvą:

“Einu tėvui pasakyt, 
Turi tave suvaldyt— 
'• Turi suvaldyti.”
_ “Vestuvės Pušyne” bus su
vaidinta gruodžio (December) 
15, 1935, Labor Lyceum sve
tainėj, 949 Willoughby Ave., glaudai,

N. Y. Vaidinimą! Wyckoff, N. J., sudegė dvi Ii-' 
. iš.

Barbara 
mui šios organizacijos penkių Sinke iš Prospect Park. Kitus 
metų sukaktuvių. Operetę vai- 41 ligonius slaugės išgelbėjo, 
dins Lyros Choras iš Shenan- Bandė ir tas išnešti, bet del jų 
doahrio.

LDS 1 kuopa kviečia visus'nešti kol liepsnom neapsupus, 
narius ir sinqpatikus garsinti šį ( Gaisrininkams pribuvus 
parengimą, patiems skaitlingai j buvo pervėlu. Pasirodo, 
dalyvauti ir platinti tikietus. j žam kai kada geriau.

'mas, kuris nori pasišokti, eina 
29 į didesnes vietas.

, Ateityje kuopa turi savo pa
rengimus rengti su kokiu nors 
pamarginimu.

Šokiam griežė jaunuolio ži- 
žiunuko orkestrą.

Kadangi man neteko tikrai 
[sužinoti, kas buvo laimėtojais,

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosčja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j 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, širdies py- 

kimas, naudokite

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui.
102 Kent St., B’klyn, N. Y.

grupių ir pavienių. 
" Iš senų padarau 

naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

paveiks-

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius Tssturfas, 

parJm, krikitynom ir kitokie* 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

Telefonas: Evergreen 7-7770 §

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS 8

Senai dirbąs graborystSs pro- R 
fesijoje ir Brooklyno apielin- n 
kSj plačiai žinomas. Tik dabar g 
atidarė savo ofisą ir patarnauja R 

bAlsamavimu ir palaidojimu 0 
mirusių. £

Veltui Chapel Šermenim 8
Parsamdo automobilius Serme- n 
nims, vestuvėms, krikštynoms 8 

ir kitokioms parems R
Saukit* dieni ar naktj P

423 Metropolitan Avė. 5
Brooklyn, N. Y. |

Cortlandt 7-4305LIETUVIŠKA 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 

{staiga

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

plaukų oCn 
kirpimas

SKUTIMAS 15c
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp l'en Eyck ir Maujer Sts.

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

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

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS 
110 East 16 St, «. Y. 

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
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