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NAZIAI PASIGROBĖ 
LIETUVOS P0L1CISTĄ

BERLYNAS, Gruod. 9.— 
Associated Press žiniomis, 
Lietuvos pasiuntinys Vokie
tijai užprotestavo, kad vo
kiečių valdininkai ties Tilže 
persiviliojo per rubežių Lie
tuvos policijos seržantą 
Kaušą pereitą penktadienį, 
suėmė jį ir nežinia kur jį 
nudėjo. Hitleriniai valdinin
kai sugalvojo kokį tai “rei
kalą,” kad persišaukt Kaušą 
per sieną į Vokietijos pusę.

Lietuvos pasiuntinys rei
kalauja, kad Vokietijos val
džia tą sumoksią ištirtų ir 
tuojaus Kaušą paleistų.

Darbininkai Visų šalių^ 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimesite, Tik 
Retežius, o IšIaimesitO 
Pasaulį!

Ethiopai Neužleisią!EXTRA.'Seminarijų Studentai, Cleveland 
i Valdyba, Unijos ir Kt. Remia 3čią« 
Kongresą prieš Karą ir Fašizmą

Italam Nei Vieno Co
lio Žemės Šiaurėje

ANGLIJA SUSIRŪPINUSI 
DEL *TAIKOS

LON^~>T Gruodžio 10.— i 
Anglijos ministeriu kabine
tas svarsto, ką reikės toliau

i

e _ • ------------------------------------ 1 tab UVdlBlU, hd 1 Clivtb lAMld.llKaro Stovis Brazi 1101 ANGLŲ DARBIEČIAI PROTESTUOJA PRIEŠ ETUI- daryt, jeigu Italija, Ethio-
• v «n .n T” J < ORUOS DRASKYMĄ; FRANCIJA IR ANGLIJA pija bei Tautų Lyga atmes

prieš “Radikalus”
RIO DE JANEIRO. — 

Pagal reikalavimą Brazili
jos pusiau-fašistinės val
džios, seimas taip pakeičia 
koųstituciją, kad duoda pre
zidentui diktatorišką galią 
kariškomis priemonėmis slo
pinti komunistus ir kitus lijai 
“radikalus agitato rius.” mylių Ethiopijos žemės, be- 
Tuo būdu liksiąs įvestas!veik pusę visos Ethiopijos, 
faktinas karo stovis, idant kaipo sąlygą siūlomos Mus- 
sukriušint judėjimą prieš, soliniui taikos, 
imperialistus ir už liaudies! Sakoma, kad Hoare taip 
valdžią. . . v i padarė net be žinios kitų

Brazilijos seimui įnešta i Anglijos ministeriu kabine- 
sumanymas laikinai sustab-|to narjų; todėl ir pačiame 
dyt veikimą įstatymo delei kabinete būsią protestų 
pilietybės gavimo ateiviams, prieš Hoare, kurio planais 
Šis sumanymas taipgi taiko- esas ypač nepatenkintas A. 
mas prieš komunistinius Eden> Anglijos ministeris 
agitatorius, kurių daug esą Tąutu Lygai.

STENGIAS PER LYGĄ PATARNAUT ITALIJAI Anglijos užsienių reikalų 
ministerio ir Fl'hncijos mi-

LONDON, Gruod. 10. tvarkėn Anglijos-Francijos nisterio pirmininko Lavalio
AiicfAhn ft n v»Li A n rrll 1TA 1 O yi O 4-m Imi 4- tava T4-nlimnivil v . « ‘ WDaugelis darbiečių Anglijos planą taikai tarp Italijos ir 

seimo atstovų aštriai kriti- Ethiopijos. 
kuoja užsieninį ministerį S. 
Hoare, kad jis su Franci jos 
ministeriu. pirmininku P. 
Lavaliu sutiko pervesti Ita-'

ETHIOPIJA PRIEŠINGA 
GROBIKŲ PLANUI

ADDIS ABABA. — Ethi-

pasiūlyta planą delei taikos 
tarp Italijos ir Ethiopijos. 
Tas planas, kaip žinoma, 
teikia Italijai beveik pusę 
Ethiopijos.

150,000 ketvirtainių opijog vyriausybė sako> kad JAPONIJA GRIEŽTAI Už
laivyno Lygybę

LONDON, Gruod. 10. —

būsią protestų

imperatorius Haile Selassie 
nesutiksiąs Italijai užleisti

. nei vieno colio savo šalies ■ Japonijos atstovai laivynų 
' žemes šiaurėje. O Anglijos konferencijoj griežtai reika- 
užsienių reikalų ministeris, |auja> kad jų šaliai būtų pri- 
Hoare bendrai su Francijos pažinta karo laivyno lygybė 
ministeriu pirmininku La- slI Anglija bei Amerika, 
valiu siūlo Italijai palikti ; 

tą su miestais Adowa ir Ma-1 
kale. Pietuose, Ogadeno' _ 

j provincijoj, kaip manoma, * 
i Haile Selassie sutiktų per- , 
vesti Italijai tūlas žemes, :v

GENEVA. — Ši ketvirta-1 bet ir tai ne veltui, o tik ^/’n^ m?są žydams naudot, 
dienį susirenka Tautu Ly-' mainais bei už tinkamą at- Pirmiau buvo uždrausta ko- 

HilLnočiii Variai gos drausmiU komitetas lyginimą. 
llllluIlcllŲ v aliai svarstyt klausimą delei alie-! f 
—------------ (j jaus, geležies ir anglies iš- ______ _ f____

HELSINGFORS. — Faši-1 vežimu sustabdymo iš kitų atstovas Anglijoj gruodžio 
stinė -' Estonijos valdžia šalių į Italiją, 
gruodžio 9 d. suėmė 94 va-| --------
dus skirtingo plauko f ašis-i '
tų, kurie norėjo padarvt MusoHni' 
perversmą ir jvest hitlens-1 Angliios.Francijos nasiūiv.

w . • • «| • 1. 1 • • . mą delei taikos su Ethiopi-
Estonnos h 111 e nmnkai, pagrindą toles-

žymia dalim armijos oficie- ngms deryboms. 
nai, rengėsi tankais uzoulti. 
narna, kur gruodžio 8 d. su- ■ 
sirinko 1.900 dabartinės val
džios narių ir žymiausių jos 
šalininkų. Kiti sukilėliu bū
riai būtų bombomis atakavę 
ta narna. Bet dabartiniai 
Šalies diktatoriai—preziden
tas K. Paets, gen. J. Laido- 
ner ir vidaus reikalu mini
steris K. Enpalu — išanks- 
to sužinojo anie ta sumoksią 
ir išardė hitleriečiu planus.
' Maištininkai jau buvo ga

ve iŠ Finiios net rudų hitle
riškų uniformų, kuriomis 
planavo apsinerti, kaip tik 
pavyks jiems perversmas.

iš svetur.

KIEKVIENA LIETUVIŲ KOLONIJA PRIVALO PA- j-------------- --------------------
Bombomis Ardo ŽydųSIŲST DELEGATUS Į TĄ KONGRESĄ, KURIS 

ĮVYKS 1936 m. SAUSIO 3, 4 ir 5 CLEVELANDE

NEW YORK, Gruodžio 9. i centro komiteto; Max Hay-Į 
—Pereitos savaitės gale su- j es, Cleveland “Citizen” re-’ 
sirinko į konferenciją 1741 daktorius; Heywood Broun, 
delegatai nuo 22 dvasinių 
seminarijų iš rytinių valsti
jų ir nutarė prisidėti prie 
Amerikos Trečio Prieškari
nio ir Priešfašistinio Kong
reso,kuris įvyks Clevelande, 
Ohio, Public Auditoriume, 
po naujų metų, sausio 3, 4 
ir 5 d. Nuo seminarijų stu
dentų bus pasiųsta į kong- Deutsch;
resą skaitlingą delegaciją. Pennsylvanijos valstijos sei-!

1 1.1. • 1 1 — 1 •

Amerikos L a i k r aštininkų 
Gildijos prezidentas; kong- 
resmanas Fred H. Hilde
brandt; Anglijos lordas 
Marley, narys Prieškarinės- 
Priešfašistinės S ą j u n g os 
Pasaulinio Komiteto; pro
fesorius Newton Arvin, ra
šytojas; poetė Babette

Homer Brown,:

Namus Lenkijoje
VARŠAVA. — Sprogo 

bombos keliuose žydų 'riši
muose ir krautuvėse grūd- 
džio 9 d. Dvi bombos buvo 
numestos ant žydų maldyk
los (sinagogos) ir suardė 
jos vartus ir vieną sieną. 
Tai vis darbai hitleriškų 
Lenkijos fašistų, kurie pa
skutinėmis dienomis ypač 
pašėlo prieš žydus. n

•’X
••i-I Pirmesnis seminarijų stu- i ™ atstovas, ir daugybė ki- > ChlUai Kariauja D FICS

I dentų organizacijos sekreto- zYmiP žmonių. w.v-R«a
. Lietuvių o r g a n izacijos, M anchukiio Įsiveržėliusjos užkariautą šiaurėje plo- NAZIAI UŽDRAUDĖ KO- rius Robert Clemmons pa- Lietuvių organizacijos, 

brėžė, kaip svarbu yra jiems profesionalai ir biznieriai,. 
dalyvauti ypač sausio 3 d. kas tik priešingas fašizmui!

ŠERNĄ MĖSĄ
I BERLYNAS, Gruodžio 
10. — Hitlerio valdžia už-,, v ,. . r įbus pašvęsti jaunuolių vei-

PEIPING, Chinija. — Įsi

ft

Suimti 94 Estonijos

Medžioklės prieš Ka-

Nazių

Mūšyje del tos pozicijos žu-

850 ethiopų.

MOGADISCIO, Italų Šta-

ASMARA, Eritrea. — Su-

9 d. pareiškė, jog Franci jos- 
Anglijos dabartinis taikos

Raketieriai Nužudė 
Minu. Redaktorių

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Gruodžio 9 d. tapo nušautas 
Walter Liggett. “Midwest 
American” redaktorius ir 
leidėjas. Jis per savo laik
raštį kovojo prieš p-emble- 
rius, raketierius, alkoholio 
šmuerelninkus ir prieš jiems 
pasitarnaujančią policiia ir 
kitus supuvusius valdinin
kus.

Suimta du ex-kaliniai. ži
nomi gengsteriai ir butlege- 
riaL

KLAIDOS PATAISYMAS
Kur nereitame “L.” nu

meryje buvo pavardinta ži
nia. “Francija ir Italija Siū
lo” ir tt., o turėjo būti 
“Francija ir Anglija” ir tt.

i gi daugeliui senoviškų žydų
i LONDON. - Ethiopijos Hkt be ?ėsoS.
' ntotmTon A mill nrLE I

kongreso posėdžiuose, kurie £ karm privalo dėtis prie x 000 Manchukuo ka. 
draudė iš užsienių įvežt ko- ^muStfašteZi^karą eZZVkiekvienos lietu- reivių į Chinijos apskritį 

I Zeminarisf:J konferencHai vių kolonijos. Kur viena Kuyuan, chinai gyventoja!
. , . .. i buvo išduota* raportai apie organizacija nepajėgia pa-1 ir J v

šernai skerst gyvulius. Tai- d streikus., prieška- siųst delegatų, tai turi susi- [ P™s juos.

Seminaristų konferencijai kolonijos. Kur viena Kuyuan, chinai gyventojai 
ir kareiviai išstojo į kovą

ŽUVO 16-MAINIERIŲ

■ dėt su kitomis, gaut para-į _2,000 chinų studentų .
Į mos iš darbininku ir šiaip; kėlė smarkią demonstraciją 
pažangių žmonių ir būtinai P«ipinge prieš Japoniją,^rei-. - 

kas Amerikinės Sąjungos Pasiųst delegatus į šį svar- 
’ ’ , kongresą kovai

rines demonstracijas ir ki
tus žingsnius prieš karą.

Dr. H. F. Ward, pirminin-

COALHURSTE, Albertos; Kovai prieš Fašizmą ir Ka- biausia 
kad provincijoj, Kanadoj, per > ra, pranešė, jog ir Clevelan-. prieš fašizmą ir imperialis-Pranešama kad Pasiūlymas ženklina, . . ... ,_____ , _________

• ethiopai turėtų atiduoti sa- anglies < dulkių p eksploziją do miesto taryba užgyrė tlnl karą.
vo kraštą kariškam įsiver- gruodžio 10 d. tapo kasyklo- 
žėliui. Su tuom, sako, nie
kad nesutiks Ethiopijos vy
riausybė.

je užmušta 16 mainierių.

Naziai Traukia Atsakomy 
ben Protestonų Vyskupą,

$

nrieškarinį ir priešfašistinį

kalaudami tuojaus sumobili- | 
zuot Chinijos armiją ir gin
tis nuo japonų imperialis
tų, kurie stengiasi atplėšt 
penkias šiaurines Chinijos 
provincijas ir sudaryt iš jų

V

_ —. , •. • ... Roosevelt Siūlo 20 nuoš.
pnmnin Irnvin ‘hoainc! i n *■ *so rėmėjų, kurie pasius į jį

delegatus, yra sekantieji:
Cleveland© Darbo Fede

racija; Dickey apskričio,* N. nų apribojimo konferencijai 
D., Farmerių Holiday Są- gruodžio 9 d. buvo įteikta

Sumažini Laivynus
LONDON.— Karo laivy-

Berlynas. — Naziai trau-
talikllS V®^i®tii®iĮpyotestS^™vaageiikųS1vySJ junyra; hjacionalė Darbinin-; prezidento Roosevelto pa- 

kūpa O. Zenkerį už tai, kad 
jis darė klerikams egzami
nus. Pagal hitlerininku baž
nytinio ministerio KerrFo 
patvarkymą, mat, yra už
drausta visokia veikla pro-^ 
teutonų dvasiškiams, kurie 
bet kame nesutinka su na-

korespondentų pranešimais, 
jeigu Italijos valdžia sutiks 
derėtis apie fniką su Ethio- 
piia Pagrindais, pasiūlytais 
Anglijos ir Francijos, tai 
^al Tautu Lygos drausmių 
komitetas toliau atidės 
svarstymus, kas liečia sn- 
stabdvma Italijai aliejaus ir 
p-azolino iš kitų šalin. Ati
dėjimo. sakoma, reikalania 
Anglijos ir Francijos politi
kai.

Drausmių komitetui esą 
nurodoma, kad Rumunija 
nesutinka nertraukt s«vo 
aliejaus nrekvba su Italija.; 
Iš Jungtiniu Valstijų aliejus 
laisvai plauksiąs Italijai, 
bent iki sekančio Amerikos, 
kongreso susirinkimo, po gaikštis Dėstą Demtu, ko- užmušta 15 ethiopų ir 5 ita- 
nauių metu. mandierius 250,000 ethiopų

Mussolini remianti pobti- armijos pietuose, pranešė, 
kad jo kariuomenė užėmė 
Ato prie sienos tarp “itališ-

BERLYNAS.
slaptoji policija daro kratas 
visose katalikų vyskupijose 
Vokietijoj. Suimta du pa- 
vyskupiai Dassau ir Regen
sburg diecezijose. Areštuo
jama vis daugiau katalikų 
dvasiškių, kurie tik pasisa
ko prieš smurtišką Hitlerio 
viešpatavimą.

kiška ir Religinė Įstaiga siūlymas, kad visos šalys 20 
(Fundacija); Visa-Ameriki- nuošimčių sumažintų ausi
nis Chinu Susivienijimas ginklavimą ant*jūrų. Prieš 
Kovai prieš Imperialistus; tą nasiūlvmą tuojaus išsto- 
Rusų Tarnsavinės. Pagelbos j0 Japonijos delegatai. Bū- 

l Draugija ir ilga eilė įvairių šia ir kitu tam priešingu, 
kitu organizacijų. | Pasirodo, kad Italija sku-

Tarp pavieniu šio kongre- botai budaVojasi kaip galint
žiu diktatūra bažnytiniuose rėmėjų yra: Lawrence A.' stipresnį karo laivyną, sva- 

I reikaluose.

MŪŠYJ KRITĘ 1550 ITALŲ IR ETHIOPŲ
ITALAI PRANEŠA nPIE SAVO LAIMĖJIMUS

kieriai skleidžia gandus, 
būk ir Sovietu Sąjungą “at
sisako” sustabdyt aliejaus kos Somalijos ir Ethiopijos 
išvežimus TtaliiM. kol to ne- 
nadarys Jungtinės Valsti- vę 700 Italijos somaliečių ir 
jos.

Tatai būsią kita priežas
tis. kodėl Tautų Lygos drau
smių komitetas dar neskelb-, bas. — Pranešama, kad ita- 
sias boikoto aliejaus išveži- lai savo lėktuvu bombomis 
mų į Italiją. |ir kulkasvaidžiais išžudę

kelis šimtus ethiopų. Italų 
lėktuvai ir tankai iš Gora- 
hai pakartotinai užpuldinė
ja ethiopus. Ethionai esą 
drūčiai įsitvirtinę Daggah 
Bur apkasuose.

GENEVA. — Gruodžio 
17 d. susirinks Tautu Lvoros 
Tnrvba svarstvt klausimą 
dal Assvriios pabėgėlių nar- 
kėh’mo į Iraq’a. Dar nėra 
žinios, ar tas Lygos Tary
bos susirinkimas ims dieno-

i kraštą.
Įvyko kruvinų susikirti

mų tarp demonstruojančių 
studentų ir policijos.

PEIPING. Gruod. 10. — 
Manchukuo kariuomene už
grobė svarbų Chinijos mies
tą Kuyuaną, Chahar pro
vincijoj. Naudojo bombinius 
lėktuvus, tankus ir raiteliu^ 
prieš chinų kareivius. ;

Clinton, Conn., Gruod. 10. 
—Vienam žmogui bekfū- 
čiant kaminą, iškrito $1,000 
vertės senų francūziškų ir 
ispaniškų aukso pinigų. * ;

Milner, buvęs Jungtinių jodama anie, viešpatavimą
Valstijų armijos kapitonas; Viduržemio jūroj. Francija 

i Lester B. Granger. Ameri- neatsilieka nuo Italijos.
konų Legiono 218-tos kuo- ------------- -----------------------

sos, buvęs pasąulinio karo AIGIPTO MOTERYS VIS PLAČIAU IŠSTOJA .
KOVON PRIEŠ ANGLIJOS IMPERIALISTUS

i kareivis, žvmus rašytojas; ( 
Dr. John Haynes Holmes, i 

ADDIS ABABA. — Kuni- sikirtimę prie Takkaze upės Community Bažnyčios kle-!
“ ~ “ * bonus New Yorke; kun.j

Wm. L. įmes iš St. 'James, 
Presbvterionu p a r a p i j os ( 
New Yorke; Dr. rabinas Is
rael Goldstein: Wm. B. , (
Spofford, veikėjas Bažnyti- didesni būriai moterų eina gelį merginų demcnstrąn* 
nes Sąjungos del Industri- į demonstracijas' su vyrais čių. Gindamiesi demonąt- 
nes Demokratijos; John P. prieš Anglijos viešpatavi-' rantai sužeidė kelis pojięr 
Davis, tautinio negru kong-, mą Aigipte. Jos neša prieš- ■ ninkus.

• A *"1* • v J

lų kareiviai. Mūšyje daly
vavo po kelis šimtus iš abie
jų pusių. Ethiopai likę at
gal nuvyti.

ADDIS ABABA..— Ethi
opai bijo, kad priešo lėktu
vai gali netikėtai užpulti 
Addis Ababą, - Ethiopijos 
sostinę. Skubotai kasama 
apkasai gelbėtis nuo 
bei juos atmušti.
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ANGLIJOS POLICIJA NUŽUDĖ DU AIGIPTIEČIU 
STUDENTU; SUŽEIDĖ DAUG MERGINŲ

S ■■ ■ - ■ —................................... —

CAIRO, Aigiptas. — Vis šruotų šūviais sužeidė dąų-

reso atstovas: A. Clavton angliškas vėliavas ir šau- 
(Powell. Abyssiniečiu Bažny- kia: “Šalin Anglija; Duoki- 

italų^čios darbuotojas; Dr. Kurt te visišką Aigiptui nepri- 
Rosenfeld. buvęs Prūsijos klausomybe! Sugražinkite 
ministeris pirmininkas; Ar- 1923 metų konstituciją!” 

~. .ii. 1 j i TV J i • • __

. B e d e monstruodami stu
dentai sudegino tris gatyę- 
karius ir vieną busą ir iš
daužė šimtus lempų gatvS- 
se*Kariška Anglijos vyriau
sybė Aigipte, kaip praneša
ma, nedarysianti jokių Nu
sileidimų sukilėliams. Sa-

ik® J

1

valdžios, ypač kuomet dar

ROMA. — Italai nuolati-. turo Giovannitti, direkto-1 Pirmiaus demonstracijos 
niais bombardavimais iš oro Irius Itahi Darbo. Apšvietos prieš Angliją įvykdavo dau- 
stengiasi nugąsdinti ir iš-į Biuro; Charles Biome, pre- giausia prie universiteto ir 
krikdyti ethiopų frontu ar- zidentas Liejyklų Darbiniu- įvairių augštesnių mokyk- 
mijas. Skubinasi apsidirbt kų Unijos 59-to lokalo iš St. lu. Dabar jos pasklido po ko, kad reikią stiprios ten 
su jais pirm pavasario, kuo- l ouis, Mo.; Ernest Korn- visą miestą. ’ _
met prasidės naujas nuola- fel<f. narys Amerikos Koii- Anglų policija gruodžio 9 neišsisprendžia kivirčiai SU 
tinių lietų sezonas. ’ hių Darbininkų Federacijos d. nušovė du studentu ir Italija del Ethiopijos.tinių lietų sezonas.
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gai būtų perduoti bedarbių šelpimui— 
duonai ir jų drabužiams, maistui ir bu
tui. Mes sakome, kad Washingtono po
nų didelis apsiginklavimas yra ruošima
sis naujan karan, ruošimas išžudyti mi- 
lionus darbo žmonių karo lauke ir tuom 
pat kartu jau dabar baisus apsunkini
mas visos darbo žmonijos, nes kuo dau
giau ginkluojasi, tuo daugiau auga tak
sai ir kitoki apsunkinimai.

Hearstas neva šaukia, kad “Amerika 
neturi kištis į kitas šalis.” Bet tuom pat 
kartu jis reikalauja didžiausio apsigink
lavimo, “gynimo amerikiečių reikalų 
Chinijoje,” kas reiškia karą su kitais 
imperialistais už Chinijos pavergimą, už 
Chinijos rinkas. Hearstas nori karo, no
ri Amerikos žmoniją įstumti į naują ka
tastrofą.

Žinios Apie Karą

“Šuo Veda į Bažnyčią
šeštadieni, 7 d. gruodžio, 

“Daily News” laikraštis įdėjo 
paveikslą, parodantį kaip Asma- 
roje, prie Ethiopijos, i 
rininkai neša karstą į bažnyčią 
su liekanomis lakūno Dalmazio 
Birago, kurį ethiopai nušovė.!

Sovietų Sąjunga Tautų Lygo
je stoja už bausmes prieš Ita
liją ir pirmoji jas praveda gy- 

j veniman. Tegul tik uždaro Ita- 
W 247 ir Italija—223. Bet tai ne- liečia sutartis. Reiškia, jie ne- Ii jai iš kitų kraštų aliejaus įve- 

viskas. Daug karo laivų neį- paiso Amerikos ir Anglijos per- žimą ir Mussolinio karo maši- 
skaito, nes jie buk jau’ seni, ki- l sergėjimų. nos apsistos.

ti dar yra nevisai baigti buda-| -------------------- ;--------------------
voti. ! 2i i*. 1- r> v* . m •

| nos apsistos.
Į ( ~ _

italaf^a-1 Wsų imperialistų tarpe yra Šnipai ir Karo Slaptybės j Italų Fašistų Planai
dideli skirtumai, tiesiog nesu-j Keturi vyrai norėjo pavogti 
taikomi; Amerika nori, kad ir j Francijos karo orlaivyno planus 
toliau ji turėtų lygų karo lai- iš apsaugojimo 
vyną su Anglija

Italijos fašistai dar vis pla

Drg. Dimitrovas apie Fašizmą 
Amerikoje 

I •

Drg. J. Dimitrovas, kalbėdamas Ko
munistų Internacionalo Septintame Kon
grese apie fašizmo pavojų Jungtinėse 
Amerikos' Valstijose, sakė:

“Paimkime pavyzdžiui tokią svarbią 
kapitalistinio pasaulio šalį, kaip Jungti
nes Valstijas Amerikoje. Krizis ten iš
šaukė judėjimą milionų masių. Sugriu
vo programa išgydymui kapitalizmo. 
Milžiniškos masės pradeda trauktis nuo 

xburžuazinių partijų ir dabar randasi pu- 
siaukelyje.

“Gemstantis amerikinis fašizmas sten
giasi pasukti nepasitenkinimą ir nusi
vylimą tų masių reakciniais fašistiniais 
kanalais. Prie to savotiškumas besiplė- 
timo amerikinio fašizmo yra tame, kad 
dabartinių laiku jis išstoja daugiausiai 
pavidale opozicijos prieš fašizmą kaipo 
“neamerikonišką” dalyką, įgabentą iš už
sienio. Priešingai vokiškam fašizmui, iš
stojusiam su ūbaisiais prieš konstituciją, 
amerikinis fašizmas bando perstatyti sa
ve rolėje kovotojo už konstituciją ir 
“amerikonišką demokratiją.” Jis dabar 
dar nesudaro grūmojančios jėgos. Bet 
jeigu jam pavyks įsigauti į plačias ma
ses, nusivylusias senomis buržuazinėmis 
partijomis, tai jis pasidarys didėliu pa- 

... vojum pačiu greičiausiu laiku.
“O ką reikštų fašizmo pergalė Jung

tinėse Valstijose? Darbo masėms ji reik
štų, "suprantama, nesuvaldomą padidėji
mą išnaudojimo režimo ir sudaužymą 
darbininkų judėjimo. O kokia reikšmė 
tarptautinėje padėtyje susidarytų iš šio 
fašizmo laimėjimo? Jungtinės Valstijos, 
kaip žinia,—tai ne Vengrija ir ne Fin- 
landija, ne Bulgarija ir ne Latvija. Fa
šizmo pergalė Jungtinėse Valstijose daug 
pakeistų susidariusią tarptautinę padė-

Komu-
Kong-

ir su-

Toliau drg. Dimitrovas nurodo, kaip 
Amerikoje darbininkai privalo kovoti 
prieš fašizmą. Mes tą paduosime arti
miausiomis dienomis. Tik tiek tenka da
bar priminti, kad kunigas Coughlin, ku
ris atstovauja vieną fašistinę grupę, jau 
paskelbė, kad organizuoja nacionalę sa
vo partiją, tai yra, daro žingsnius suvie
nijimui su fašistinėmis tendencijomis 
atskirų organizacijų*

Karo Laivynai ir Sutartys
Į Londoną suvažiavo’ imperialistų at

stovai derėtis, kokius karo laivus būda
vot!, kokius laivynus turėti. Tokios su
tartys primena tuos milionierius, kurie 
Amerikoje daro biznį iš kumštynių, ku
rie susidera, sudaro taisykles, kaip tos 
kumštynės turi būti vedamos. Buvo lai
kai, kada imperialistai padarė Washing
tone (1921 metais), o paskui Londone 
(1930 metais) karo laivynų reikale su
tartis. Bet jos jau pasibaigė./ Visi ban
dymai atnaujinti arba išnaujo susiderėti 
iki šioliai pairo ir dabar dar mažiau pa
grindo yra bent kokiam susitarimui. 
Drg. J. Dimitrovas, kalbėdamas 
nistų Internacionalo Septintame 
rese, sakė:,

“Pasaulinis ekonominis krizis
daužymas kapitalistinės stabilizacijos 
pagimdė kraštutiniausį nepastovumą vi
suose tarptautiniuose santikiuose. Įtemp
ta kova pasaulinėj rinkoj, kuri nepapras
tai susitraukė iš priežasties ekonominio 
krizio, pavirto aštriu ekonominiu karu* 
Jau aktualiai prasidėjo naujas pasaulio 
persidalinimas.”

O tas persidalinimas pasaulio yra ta
me, kad Japonijos imperialistai, vesda
mi karą Tolimuose Rytuose, Nuardė Wa- 
shingtono padarytas sutartis- Chinijos 
reikalais, kad Anglijos imperialistai, sė
braudami su Vokietijos fašistais, padrą
sino juos ginkluotis, kad Anglija suka 
Vokietijos fašistų smūgius prieš Franci- 
ją ir Sovietų Sąjungą, kad Italijos fašis
tai pasimojo užkariauti Ethiopiją, o 
tuom pat kartu jie sudarė didelį pavo
jų Anglijos vandens susisiekimo keliams, 
kad Lenkijos imperialistai išvien su Vo
kietija ruošia karą prieš Pabalti jos vals
tijas ir Sovietų Sąjungą, kad vyriausiais 
karo ruošėjais pasidarė Vokietijos fašis
tai ir jų baisus apsiginklavimas terčia 
ir kitas šalis ginkluotis, kad Amerikos ir 
Anglijos imperialistų tarpe eina griež
čiausia kova pasaulio rinkose. Tokiose 
sąlygose negalima laukti, kad Anglijos, 
Amerikos, Japonijos, Francijos ir Itali
jos fašistai galėtų karo laivynų, reikale 
susiderėti.

Apsiginklavimo, Savaite ir
H e ar st as

Washingtono imperialistai paskelbė šią . 
savaitę “karo orlaivyno savaite.” Dau- • 
gelis karo organizatorių ir orlaivių, gar ! 
mintbjų šaukia už 3,000 naujų orlaivių.

••
Kkro reikalų sekretorius Dern pasa

kė kalbą, kurioj užsipuolė ant tų visų, 
kurtė yra priešingi Amerikos imperialis
tų apsiginklavimui, išvadino prieškarinę 
kovą’ “draudžiama propaganda” ir prieš- 

f kartinai nusistačiusius “klaidihančikis 
žmohėmis.” Nors Dern kalboje nėra su
minėta komunistai, bet Hearstas greitai 
tą pasigavo ir pradėjo šaukti: “Raudo
nųjų Propaganda,” “Raudonieji Sudaro 
Pavbjų Amerikos Apsigynimui” ir tt.

Žitioma, prieš karą ir apsiginklavimą 
daugiausiai kovoja komunistai ir taip 
revdliuciniai darbininkai, kairieji socia
listai,, bet prieš- karą kovoja ir eilė pa
cifistinių organizacijų ir net tūlos reli-

, suver-

Nors Dern kalboje nėra su-

I I

ilginė* grupės. Gi- Hearstas viską 
čia tik. ant Hpmunistų.

Komunistai ir visi revoliuciniai darbi
ninkai kovoja prieš karo reikalams: ski-s 
namas milžiniškas pinigų sumas. Mes 
reikalaujame, kad karui skiriami pini-

Senatoriaus Borah Prakalba
Senatorius Borah, sakydamas per ra

dio prakalbą, palietė visą eilę pamatinių 
klausimų. Jis pripažino) kai yra milio- 
nai bedarbių. Jis sakė, kad net “ger
ulikio” laiku, 1929 metais, ir tai apie pur 
sė gyventojų gyveno skurdžiau, kaip gy
venimo lygmala reikalauja. Bet ką. Bo
rah sakė apie darbininkų dabartines al
gas ir bedarbiams pašalpą? Nieko.

Jis mato šalyje ekonominę suirutę, 
jis kalba apie tai, kas buvo 190 metų at
gal, jis nori būti senoviniu demokratu, 
kietai neapkenčia republikonus. Bet 
tuom pat kartu Borah eilėje klausimų 
susijungia su “Father Coughlinū,” pa
vyzdžiui Pasaulinio Teismo reikalu, kam
panijoje prieš “raudonuosius,” solidari
zuojasi su reakciniu kongresmamr Ha
milton Fish, dangstosi obalsiu “konstitu
cijos apgynimo,” priešingas bent kokiam 
įstatymui) kuris pastotų kelią negrų; lin- 
čiavimų. Jeigu Borah nesusideda su re-, 
akcija ir save skelbia progresyviu, sena
torium, tai kas tada yra reakcija? Bo
rah paskutiniu laiku' vis tankiau susi- 
broliauja su tais elementais, kurie po 
priedanga “konstitucijos,” kaip tik šie-, 
kia panaikinti visus konstitucinius pa
tvarkymus, kuriais darbininkai besinau
dodami dar gali organizuotis ir veikti.

įtalpos .Bron nuoja, kaip čia skaudžiai sumu-
v . - - _ - . ° Japonija airodrome, netoli Lyons miesto, šus ethiopus ir privertus juos

Paveiksle jau augstai ant baz- tik 3 tokius pat laivus prieš Jie jau kėlės skyles buvo išgrę- pasiduoti. Mussolinis pakeitė ir
nyčios laiptų Birago šuo, kuris Amerikos 5. Japonija reikalau- žę. Orlaivyno seržentas pa- armijos vadą. Naujas jo vadas
eina priešakyje karsto ir tokis ja lygaus karo laivyno su Ang- gelba ginklo pravijo juos ir do- maršalas Pietro Badoglio sako, .

dog leading the lija ir Amerika. Francija būda-. kumentus išgelbėjo. kad jis greitai sunaikins ethio-
I Sakoma, kad ten buvo planai, pų armiją. Bet vienas dalykas 

‘ v ‘ , Keistas 'dėsnis už Vokietijos karo lai-: kaip Francija veiks prieš Vo- jų pageidavimai ir pasigyrimai, 
Atrodo, kad Mussoli-1 vyn^’ ? Italija nepasiduos i kietiją arba Italiją, jeigu ji bus'o kitas, kaip jiems sekasi. Ba-

nyčios laiptų Birago šuo, kuris Amerikos 5. Japonija reikalau- žę. Orlaivyno seržentas pa- armijos vadą. Naujas jo vadas

parašas: “His dog leading the lija ir Amerika. Francija būda-, kumentus išgelbėjo. 
way into church.” (Jo šuo ro-į vos tokį laivyną, kuris būtų di-1 
do kelią į bažnyčią)-, 
parašas. .

i niui pavergime Ethiopijos gel
bėja ne vien žydų rabinai, ka
talikų kunigai, bet net ir- šuo 
“žino,” kad reikalinga užmuš
tuosius palaidoti su visomis 
bažnyčios ceremonijomis.

Francijai. ! užpulta. Sakoma, kad vagiai, doglio jau veik dvi savaitės,
Iš vi^k© matosi, kad šios de- į buvo svetimo valstybės agen-jkaip vadovauja italų armijai, 

rybos neduos pasekmių., Dar tai. bet ne tik nieko nelaimėjo, o
susitarti šiomis dienomis atėjo žinios dar kelis mūšius p'rakišo. Iš or- 

veda karą iš Anglijos, kad buk prieplau- laivių bombardavimas Dessye- 
o Japonija koje tapo sugadintas Anglijos pios dar negalima skaityti bent 

Į šarvuotis “Royal Oak”, vienas I kokiu laimėjimu.

labiau nėra vilties
t todėl j kad- Italija 
prieš Ethiopiją, 
puola Chinijų.

Prie to yra visa eilė nesutiki- iš didelių karo laivų, ir vienas 
mų. ir pačių, karo laivų didumo 1 submarinas. Spėjama, kad 
reikale Amerika reikalauja bu- bus Italijos šnipų darbas, 
davoti šarvuočius po 35,000 t. 
įtalpos ir kruiserius po 10,000 
tonų. Anglija nori, kad šarvuo-'

bet ne tik nieko nelaimėjo, o 
Šiomis dienomis atėjo žinios dar kelis mūšius p'rakišo. Iš or-

Italijos Fašistų Kumštis 
Prieš Angliją—Sudaną

Italija prieš Ethiopiją. Eri-' 
trejoj turi apie 200,000 karei-1 
vių, 350. orlaivių ir 300 tankų. 
Sakoma, kad Mussolinis pla
nuoja iš Čia pulti ant Anglijos 
Aigipto—Sudano, jeigu tarpe 
Italijos ir Anglijos išsivystis 
karas. Dabar italų ta armija 
kariauna prieš ethiopus. Bet 
Mussolinis mano, kad jeigu tar
pe jo ir Anglijos kils karas, tai 
jis mes bent 150,000 kareivių 
prieš anglus per Kassalą ant 
Khartoum miesto, nukirs gelž- 
kelį ir pasieks Nilo upę. Angli
ja ten turi mažai armijos ir 
Italijos fašistai mano greitai 
apsidirbti. Bet tai. tik Mussoli- 
nio planai. Jis manė lengvai 
sumušti ir ethiopus, o dabar 
visai kas kita yra. Jeigu ta ar
mija puls anglus, tai nereikia 
nei aiškinti, kad ant jos puls 
ethiopai, o anglai galės karo 
laivų pagelba nukirsti italams 
reikmenų privežimą ir tada 
italų armija turėtų susmukti.

Iš antros pusės Mussolinis 
baugina anglus, kad kada ši 
armija puls Anglijos Aigipto, nesiveržtų į Chiniją ir primi- 
Sudaną, tai kita italų armija,' 
vadovystėje generolo Balbo iš 
Italijos kolonijos Libijos užpuls 
patį Aigiptą. ir Suezo kanalą.

čiai būtų po 25,000 tonų ir 'ma
žesnėmis kanuolėmis, o kruise- 
riai po 6,000 tonų ir taip pat su 
mažesnėmis kanuolėmis. Mat, 
Anglija turi visame sviete savo 
kolonijas, karo laivynui bazes, 
tai jai nereikia, kad jos laivai 
atliktų ilgas keliones be pagel- 
bos bazių. Amerikos imperialis
tai to neturi, jiems reikalinga 
toki laivai/kurie bent po 10,000 
mylių galėtų išplaukioti nesi
naudojant bazėmįs. Japonija 
reikalauja mažų submarinų, o 
Amerika nori didelių. Italija 
reikalauja nacionalizuoti Suezo 
kanalų, Gibraltaro peria ją ir tt.

Japonija Nepaiso Angli
jos ir Amerikos Perspė
jimą Chinijos Reikalu

Japonijos imperialistų verži
masis į Chiniją iššaukė nerima
vimą Jungtinių Amerikos Vals
tijų ir Anglijos. Anglija ir 
Washington© ponai įteikė Ja
ponijai persergėjimą, kad ji

tai

Aliejus Italijai
Rugsėjo mėnesį iš- Jungtinių 

Valstijų Amerikos į Italiją buvo 
išvežta 62,000 bačkos po 42 ga
lionus aliejaus, o spalių mėne
sį jau išvežė net 417,000 bač
kas.

Socialistų vadas Norman 
Thomas debatuose su draugu 
Browder šaukė, kam Sovietų 
Sąjunga nesulaikę aliejaus iš
vežimą į Italiją. Žmonių kirši- 
nimui prieš darbininkų tėvynę 
šaukėsi į užmuštus ethiopus ir 
sakė, kad už jų mirtį atsako So
vietai, nes italų karo orlaiviai, 
tankai) trokai ir kitos mašinos 
buk vartojo Sovietų aliejų.

Bet ar tas “kairus” socialis
tas nemato, kas darosi čia pat 
po jo nosia? Ar jis nemato tą, 
kad 6 d. gruodžio Amerikos 
aliejąus išvežimo milžinišką pa- 
augimą paskelbė patys Wash
ingtono ponai? Ką Norman 
Thomas mano Italija daro su 
šiuom Amerikos aliejum? Kodėl 
jis nešaukia Amerikos darbi
ninkus sulaikyti siuntimą alie
jaus ir kitų- karo reikmenų į 
Italiją? •

LONDON, Gruod. 9. — 
Netoli nuo Makale ethiopai 
staiga užpuolė abazą italų 
kulkasvaidžių ir šovinių; 
suėmė 120 mulų su visais 
gabenamais ginklais ir 
amunicija.

ŠYPSENOS

Du Broliai
Čyveno—buvo du broliai. 

Vienas buvo durnas, o an
tras kvailas. Juodu nutarė 
eiti medžioti. Vienas pirko 
strielbą, o antras šautuvą. 
Eina vienas zuikiauti, o an
tras kiškiauti. Vienas pro 
šalį prajovė, o antras nepa
taikė. Priėję upę, nutarė 
maudytis. Vienas prigėrė, o 
antras nuskendo. Čia ir visa 
pasaka.

Surinko C. Tencky.

Karo Laivyną Reikalu
Konferencija Londone
Į Londoną suvažiavo Jungti

nių Valstijų Amerikos, Angli
jos, Japonijos, Francijos ir Ita
lijos. karo laivynų komandie- 
riai, specialistai ir diplomatai 
tartis laivynų reikalu. Mat, jau 
pasibaigė pirmesni susitarimai. 
Kiek pirmiau jau buvo bandy
ta atnaujinti ir nustatyti, ko
kio dydžio kuri šalis turi teisę 
laikyti karo laivyną, bet tas, su
smuko.

Amerika dabar, turi pirmoj, 
eilėj 426, karo laivus, Anglija— 
359, Japonija—247, Francija—

nė jai 1921 metų Washingtone 
padarytą devynių imperialisti
nių valstybių sutartį, kad nie
kas iš jų nebandys pasisavinti 
bent kokias Chinijos žemes.

Bet Japonijos imperialistai 
moka, tas sutartis apeiti. Jie 
jau didžius-Chinijos plotus pa
vergė — Mandžuriją, Jehol ir 
eilę kitų provincijų. Bet jie sa
ko, kad iš Mandžurijos ir Jehol' 
padarė “nepriklausomą” Man- 
chukųo valstybę. Dabar besi
verždami į šiaurinę Chiniją jie 
ir vėfsako, kad ten steigs “ne
priklausomą” valstybę. Jiems 
tame darbe gelbsti Chinijos iš
davikas Chiang Kai-shekas, ku
ris ten neva organizuoja atski
rą valdžią, Japonijai paklus-j 
nią.

Tuom pat kartu Japonijos 
imperialistai taip veikdami gali 
ir Chiniją plėšti ir teisintis kas

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Ar Gali Pastoti?
f Drauge daktare, aš noriu 
pasiklausti, ar, kaip moteris 
serga mėnesinėmis, ar gali pa
stoti ant beibės, jeigu nesisau- 
goja. Prašau į “Laisvę” patal
pinti, nes aš ją skaitau. Lauk- 

i siu atsakymo, labai širdingai 
ačiū.

Atsakymas.
Dėl viso ko, dėl pilno sau-

Prezidentas Roosevejtąs sako prakalbą Atlantoj, Ga., kur jis pareiškė, 
būk gerlaikis “labai arti”, kuomet visi žino, kad milionai bedarbių randasi.

gumo, visuomet geriau yra 
“saugotis”—vartoti kokių prie
monių negeistiniems apsiveisi- 
mams vengti, nors ir per' pa- ’’ 
čias mėnesines. Apsiveisimo 
dalykas yra keistokas savo , 
nuotikiais. Tiesa, yra moksli
ninkų datirta, jog moteriai 
kiaušiniai esti pilname su- •• 
brendime maž-daug vidutar- - 
pyj tarpe dviejų mėnesinių, 
bent kokias 7-9 dienas. O pir
ma to laikotarpio ir paskiau 
kiaušiniai esti nesubrendę, ne
išaugę, ir jų tuomet netaip ga
lima esą apvaisinti.

Vadinasi, susinešimai to- -> 
kiais laikotarpiais viduryj tar
pe mėnesinių reikia vengti: 
tuomet moteris greičiausiai - 
“užkliūva.” O šiaip kada, prieš • 

i mėnesines, per mėnesines ir 
gal kokią savaitę po mėnesi- 

! nėmis esąs saugesnis perijodas • 
1 susinešti: moteris tuomet pa- 
’ stoti negalinti. Vis dėlto ne
patarčiau bile kada rizikuoti. 
Reikia jau ištikro gero inžinie
riaus, kad visa ką labai jau 

i punktingai išskaičiuotų, kad 
išvengus “klaidos.”

Tie bijologiniai vaisingumo 
ir nevaisingumo perijodai sun- 

; ku yra labai griežtai aprėbti, 
I nustatyti; Gal kada šiuo klau
simu patieksiu skyrium rašte
lį, kiek plačiau išdėstydamas 
to slėpiningo klausimo painu
mus. O tuo tarpu vis geriau • 
“saugotis.”
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Darbininke ir Šeimininke
Kas Yra Tas Gimdymo Kontroles Bilius Scranton, Pa
Pereitą savaitę šiame skyriu

je tilpo platokas draugės Mar
garet Cowl (Undžienės) straip
snis gimdymo kontrolės klausi
mu. Jame išsireikšta už reika
lingumą veikti, kad tuo reikalu 
priduotas kongresui bilius HR 
5600 taptų įstatymu. Ateityje 
irgi bus teikiama žinių tuo 
klausimu, čionai mes paduo
dame to biliaus turinį, kuris 
reikalauja leist laisvai teikti 
gimdymo kontrolės informaci
jas jų pageidaujančioms.

BILIUS HR 5600
Lai būna Amerikos Jungti

nių Valstijų Senato ir Atsto
vų Buto susirinkus kongresan 
priimta, kad Kriminalio Kodek
so sekcijos 211, 245 ir 312, ka
da bus taisomos, būt-ų kiekvie
na pataisytos, pridedant prie jų 
gale sekamą:

“šios sekcijos punktai neturi 
liesti jokią knygą ar informa
ciją sąryšyje su apsaugojimu 
nuo pastojimo, ar daiktą, prie
taisą, medžiagą, gyduolę, ar da-

• lyką pritaikytą, priimtą, ar tai
komą vien apsaugojimui nuo 
pastojimo (1) per bile gydyto
ją legališku leidimu praktikuo
jantį mediciną bile valstijoj, 
teritorijoj ar Kolumbijos Dist- 
rikte, arba sulyg jo nurody
mu ir prirašymu; (2) naudoji
mui per bile vaistininką išpildy
mui bile laisniuoto gydytojaus 
recepto: (3) naudojimui per bi- 
le legališką medikalę kolegiją, 
čarteriuotą sulyg įstatymais bile 
valstijos, teritorijos ar Kolum- 

į bijos Distrikto; arba (4) nau- 
l dojimui per bile ligonbutį, kli
niką ar valdišką agentūrą, čar
teriuotą sulyg įstatymais, ar tu
rinčias leidimą sulyg bile valsti
jos, teritorijos ar Kolumbijos 
Distrikto įstatymais.”

I Tas bilius taip pat yra įteik
tas ir senatan, kur jis žinomas, 
kaipo S. 600. Angliškas biliaus

i kopijas galima gauti veltui, ra
šant sekamu antraštu: National 
Committee on-Federal Legisla
tion for Birth Control, Inc., 
1343 H Stree N. W., Washing
ton, D. C.

neužmiršo sustoti.
1 Savo kalboj, betgi, jis ne
galėjo išvengti ir teisingų da- 
leidimų, būtent to, kad Jung
tinių Valstijų' skaičius nebeat- 
sipildo ir ši jau esanti mirš
tanti tauta. Jis taip pat sa
kė, kad neišrišus ekonominių 
darbo žmonių sąlygų klausi
mas dar neišrišamas, bet jis 
nieko nepasiūlė, kuomi gali
ma pagerinti tas sąlygas. Jis 

Inusiplepėjo iki to, kad gimdy
mo kontrolės šalininkus išva
dino “išsigimimo apaštalais,” 
o praktikantus prilygino “me
lagiams, besočiams, girtuok
liams.”

1
2

2
2

Prašome Atlikti Tuojaus

Šeimininkės Tapo 
Vadais

Pasakykie Savo Dukrelei

Sergančios Draugės
Draugė J. Klevinskienė, 

scrantonietė, sunkiai apsirgo ir 
guli savo namuose, po gydyto
jaus priežiūra, jau gana ilgokas 
laikas. Draugės-gai aplankyki
me ją, nes tuomi priduosim li
gonei daugiau energijos, kuri 
padės greičiau pasveikti.

Draugai Klevinskai yra vie
tinių organizacijų nariai ir 
“Laisvės” skaitytojai. Draugė 
Klevinskienė sveika būdama 
veikdavo darbininkiškame judė
jime, bet apie pora metų atgal
pradėjo nesijaust gerai ir tas ją Working Woman Skaitytojom 
sulaiko nuo veikimo sykiu su j ° J 3
sveikais. Gaila draugės Julijos į 
Klevinskienės. Linkime greito' 
pasveikimo, kad ir vėl su kitais 

•dd. .serantoniečiais galėtumėte 
dirbti kaip ir pirma komunisti
niam judėjimui.

Scrantoniečiai dabar turi net 
3 ligonius. Draugė D. šlekaitie- 
nė jau parvežta namo iš ligon- 
bučio, kur ji turėjo sunkią ope-, 
raciją, kaip man teko sužinoti 
nuvažiavus aplankyti d. J. Kle- 
vinskienę.

Labai gaila d. šlekaitienės. Bu
vo gera darbuotoja komunisti
niam judėjimui, visados gaspa- 
diniaudavo kiekvienam parengi
me,
niūkiškų organizacijų narė ir 
“Laisvės” skaitytoja. Tai yra to 
d. Šlekaičio žmona, kuris daly
vauja “Laisvės” vajuj. Nors na
muose ligonį turint sunku veik
ti, būtent gauti “Laisvei” skai
tytojų, bet d. Šlekaitis pergali 
visus sunkumus ir, matyt, jau 
turi nemažai punktų. Geriausio 
pasisekimo jums, drauge Šle
kaiti, o d. šlekaitienei greito. 
pasveikimo ir vėl sykiu veikti, 
kaip ir pirma.

Taipgi girdėjome, kad ser
ga ir turėjo sunkią operaciją 
d. Kavaliauskienė. Linkiu jums, 
drauge, greito pasveikimo. 

Forescitictė.

Yra atsitikimų, kad dukre
lės motinoms turi ką nors pa
sakyti. Bet šį sykį suaugusios, 
moterys turite dukrelėms ir 
kitoms jaunoms angliškai skai
tančioms merginoms-moterims

išeis
ienraš- 

didiems tos kovingos organiza- tis “Daily Workeris” ir sek
cijos laimėjimams. Narių prasi- • madieniais. Tas svarbu, bet čia 
lavinimas, išvystymas naujų yra dar kas.
veikėju, vadovių yra geriausia < Moterims gal bus svarbiau- 
garantija, kad organizacija šia tas, kad sekmadienių lai- 
augs ir atliks dar didesnius (dėje bus moterų skyrius, visas 
darbus. Dora Rich sako: j puslapis jo, kaip kad mes tu-

“Šia proga tinka atžymėti rime, žinoma, jis bus turtin- 
mūsu didelę pažangą lavvbos gesnis už mūsų turimąjį, bent 
darbe*. Mūsų vadovybė vystėsi koks jis dabar yra. Jame bus 
ir augo sykiu su augimu orga- raštai apie vaikų 
nizacijos. Mūsų prelekcijos, 
diskusijos ir klases mūsų vei
kėjoms yra vedamos pačių 
mūsų narių. Moterų Taryboms 
pavvko išvystyti modemišką, 
inteligentišką darbo klasės 
šeimininkę, organizuotų šeimi
ninkių vadovę.

“Mūs atsiekimai turi tik pa- 
akstinti vesti tolyn ir plėsti sa
vo darbą. Šįmetinis narių gavi- 
mo kontestas turi būti padary
tas dideliu žingsniu mūsų isto
rijoj, nes tai yra didelės svar
bos žygis.”

Ir Moterų Taryba mano pa
daryti sėkmingą vajų. Nusi
statyta yra gauti 1,000 naujų 
nariu> bet veikėjos akstiną tą. 
kvotą' padvigubintai perpildy
ti. Galimas daiktas, kad jos( 
tą padarys. Jų vertingas cjar-, 
bas visuose didžiuose "Jreikuo-! 
se už šelpimą streikieriu, o 
paskutiniais laikais ir akty
vus dalyvavimas pikieto lini-j 
jose kalba už jas. Be to, jų j 
kreditui tenka daugelyje vie
tų vadovavimas ir veiklus pra- 
vedimas kovų prieš maisto 
brangį, prieš augštas rendas ir 
tt.

Minint 12-kos metų sukaktį, 
garsios Moterų Tarybos Cent
ro Komiteto narė Dora Rich 
štai kaip apibūdina pačių tos 
organizacijos narių pakilimą,
kas yra vienu iš didžiųjų at-j pasakyti, kad neužilgo 
siekimų, prilygstančių kitiems’ angliškas darbininkų di

priežiūrą, 
valgių gaminimą (o, tą ir mes 
turime!), apysakų ir visokių 
įvairumų. x

“Daily Workeris” tokiu pra
dės eiti už kelių savaičių. Ka
žin, kad mūsų draugės susi
tarę užsisakytų sekmadienių 
laidos pundelių ir paskleistų 
jei jau ne kitur, tai bent tarp 
savo jaunimo. Juk ir jam rei
kia.

Jinai taipgi yra visų darbi- čiu.

Angliškas moterų darbinin
kių žurnalas “Working Wo
man” už gruodžio mėnesį iš
ėjo tik keturių puslapių. To
kiu sumažintu jis eis tik trum
pą laiką. Tas daroma tikslu 
sutaupinti spėkų, kad neužil
go išleisti daug puikesnį mo
terų žurnalą, negu “Working 
Woman” buvo iki šiol. Tas 
reikalauja tam tikrų pakaitų 
ir prisirengimo, tapgi daug lė
šų. Yra padaryti rūpestingi 
planai ir dar vis planuojama, 
kad naujoviškasis žurnalas ga
lėtų patapti masiniu laikraš-

2 apelsinų ir 2 citrinų 
ves.

2 citrinų sunką.
2 apelsinų sunką. - 

šaukštą mace, 
šaukštu cinamono, 
š. cloves, 
š. allspice, 
tarkuotu nutmegs, 
šaukštuką almond extract.

IV2 puoduko degtinės.
3 p. skystimo, kuriame mė

sa virė.
Visus daiktus per malamą 

mašiną sumalk, o pusę razin
kų sudėk čielas. Virk puo
de ll/2 valandas; reik dabot 
kad neprisviltų. Kai išvirs, ta
da supilk degtinę, sudėk į mo
linį indą ir jame gali labai il
gai stovėti. Gali padaryti 
apie 8 ar 10 pajų. Kai kepi— 
nereik nieko daryt, tik dėk į 
pajaus plutelę ir kepk, kol pa- 
rus (30 minutų).

Gal ne visos draugės galės 
šiuo receptu naudotis, bet ne
kurtos manęs jau kelis kart 
prašė.

M. Valilionienė.

POLEMIKA IR KRITIKA

Gerai veikiama ir sumaniai 
budavojama organizacija, ku
ri per 12 metų išaugo iki 65 
kuopų ir 5,000 narių. Lig šiol 
Moterų Taryba buvo daugiau
sia New Yorkinė organizacija, 
bet dabar rimtai pradėta ją 
plėsti ir į kitus miestus.

Norintieji sudaryti Moterų 
Tarybas savo mieste ar apie- 
linkėje, klauskite informacijų 
sekamu antrašu: Women’s 
Councils, 799 Broadway, New

Plane numatoma leisti di
desnį, su daugiau apysakų, 
daugiau paveikslų, taipgi duoti 
naują pavadinimą, kuris la
biau patrauktų moterų dome
sį. Skaitytojai taip pat ragi
nami teikti savo sumanymus. 
Sykiu prašoma pagebėti ir au
komis, kadangi tokį žurnalą 
išleisti yra nelengva problema.

SKYRIAUS REIKALAIS

tuo' 
mitingas

Mažytė.

VAIKAI ATIDUODA ŽAISLUS

Tai italų vaikai, gabenantį tiesioginę auką karui. 
Jiems įsakyta atiduoti metalinius žaislus fašistų val
džiai darymui kulkų. Kaip skirtinga padėtis nuo tos, 
apie kurią kalbėjo Mussolinis. Jis žadėjo perteklin
gu gyvenimą iš karo, o tikrenybėje net mažučiai vai
kai turi dėt aukas. Geresnis maistas jau nustatytas 
porcijomis ir nedamitę vaikai kęs ligas ir kris nuo 

. ankstybos mirties. Karas atima vaikų žaislus, mais
tą ir daugeliui atims sveikatą ir gyvybę.

Mūsų skyrius šią savaitę pu
sėtinai “susirgo.” Norint jį iš
gelbėti, reikia visoms į jį raši
nėti. Pasistengkime, draugės, 
sekamose laidose apdovanoti 
savo skyrių su daugiau raštų. 
O tas galima.

Sk. Red.

VALGIU GAMI 
NIKAS

Kardinolas Hayeš Apie 
Gimdymo Kontrolę

Savaitė atgal įvykęs 
klausimu masinis
Carnegie Hall, New Yorke, ir 
jo priimta rezoliucija už gim-| 
dymo kontrolę skaudžiai įgy-1 
lė kunigų biznį. Dėka tam,’ 
patsai kardinolas Hayes šv.! 
Patricko bažnyčioj visą savo j 
pamokslą praleido niekinimui 1 
gimdymo kontrolės skelbėjų. I pomido^“,” “1” puodi^ą“ vande- 
Jis is karto sakė, kad jam esą nio> cibulj. , ų> prik 
drovu apm tai ir kalbėti, bet druskos> visko , skonj. 
greit taip jsismagmo, jog 10 minutų> ištrink per

sietuką. Ištarpyk 1 dėžutę 
“Granulated gelatine” į 14 
puoduko šalto vandenio. Kai 
ištirps—sumaišyk su pomido
rais, supilk į formą, kad iš
ėmus būt viduryj tuščia sky- 

i16- 
| Nuplauk keletą obuolių, 
.smulkiai supjaustyk; apie tiek 
■ pat supjaustyk salierų, įdėk 
kapotų angliškų .riešutų, su
maišyk su mayonaise dresin- 
gu. Kai pomidorus išimsi iš 

'formos, sudėk į vidurį vaisių- 
| daržovių mišinį, aplink apdėk 
salotais. Gražiai atrodo ir 
skanu. Idant geriau išsiimtų 
iš indo pomidorai, reik apverst 
ant lėkštės ir ant viršaus už- 
klot karštą skudurą. j

Sušaldyta Pomidorų' Salota

3 puodukus iš blėkinės

“Laisves” vajus baigsis 20 d. gruodžio-Dec. Nei die
nos nebus ilgiau pratęstas. Todėl šis yra paskutinis pra
šymas visų dienraščio skaitytojų gauti nors po vieną naują 
skaitytoją iki 20 d. gruodžio-Dec.

Kitas dalykas, tai prašome organizacijų užsimokėti 
skolas už spaudos darbus, knygas ir skelbimus prieš nau
jus metus. Vilkinimas skolų daro mums daug keblumų. 
O antra, tai labai reikia pinigų, nes ir mūsų įstaiga prieš 
naujus metus turi atsiteisti savo skolas.

Yra skaitytojų, kuriems yra išsibaigusi “Laisves” pre
numerata. Draugai, skaitykite sau už būtiną reikalą užsi
mokėti prenumeratą prieš naujus metus. Kurie užsimokės 
prenumeratą visiem metam $5.50, gaus “Laisvės” Sida
brinio Jubilėjaus dovaną, gražią knygą, originališką apy
saką iš Amerikos lietuvių gyvenimo, užvardytą MARTOS 
VILKIENĖS DIVORSAS. Ją rašo autorius “Sliakerio” ir 
“Povilo Jurkos” — MIKAS RASODA.

“Laisvės” bazaras bus paskutinę savaitę sausio mė
nesio sekamų metų. Tai bus Jubilėjinis bazaras. Todėl 
prašome šiam bazarui skirti atmintinas dovanas. Tinka
miausios yra piniginės dovanos.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA. '

Draugiškai, lauksiu tavo žo-tbaus darbo, 
džio.

Tavo draugas,
Stanley K. Mažanskas.

Asmeninė korės pondentų 
polemika, tai liga dienraščiui, 
šiuo tarpu Minersvillės kores
pondentas, susirgęs asmenine 
polemika, taja liga užkrėtė 
“Laisvės” redakciją, vietinius 
darbuotojus ir visus “Laisvės” j 
skaitytojus. Su tylėjimu nejau-komunistų.

- -- poziciją ";"c’
No. 277 J. Ra- ’nunist« 

hamson, 
distrikto 
tų tema 
mą Reikia 
nant Karui?” čia 
mos prieškarinės 
Socialistų Partijos 
tų Partijos.

Debatai įvyks 
Auditorium, 6417 St. Clair 

' Ave., prasidės 3 vai; po pietų.
Įžanga tokia: iš anksto per
kant tikietus 25 centai, o prie 
durų 30 centų.

Debatus rengia Socialistų 
Partijos organizacija.

Rep.

gi ligą pagydisi?
“Laisvės” 

manauskas rašo ilgą korespon-i 
denciją apie ALDLD 14 kp. j 
atsibuvusią vakarienę. Vaka
rienė pavyko pusėtinai gerai, 
tiktai skelbimas ne sulyg ko
respondento noro buvo para
šytas, todėl R. užima visą laik
raščio špaltą su savo polemi
ka. Korsp. nepatinka sakiniai: 
“Ideališka vakarienė,” “žmo
nių mylimos vietinės gaspadi- 
nės” ir tt, tačiaus nepasako 
kodėl? Ir nepaduoda geresnių 
žodžių bei sakinių jų pavada
vimui. Vietoj “Kviečiami visi 
protaujanti lietuviai iš visos 
apielinkės susipažinimui su 
Komunistų Internacionalo nu
tarimais”, R. siūlo “Kviečiami 
lietuviai darbininkai.” Mano 
supratimu, “protaujanti” yra 
platesnė prasmė negu, “darbi
ninkai,” juk nedarbininkai, k. 
t., profesionalai ir biznieriai 
yra pageidaujami, o bepročiai 
ne. Korespondentui nepatinka 
pasirašymas “Komunistas,” 
bet “Laisvės” skaitytojų di
džiuma komunisto vardą.ger
bia ir tas priduoda svarbos 
parengimui.

Vietoj polemizuoti per 
“Laisvę”, aš J. Ramanauskui 
patariu ant vietos asmeniškai 
komunistus pamokinti, kaip 
apgarsinimai ateityje, turi būt 
rašomi.

Debatai Tarpe Socialistų ir 
Komunistų

Sekmadienį, gruodžio 15 d. 
Cleveland© darbininkai galės 
išgirsti tai, ko nėra girdėję, 
tai yra, debatus tarpe socialis- 

Socialistų 
gins Gus Tyler, o ko- 
draugas John Wil- 
Komunistų Partijos 
organizatorius. Deba- 
yra: “Kurią Progra- 

Sekti

Buvo skaitytas antras laiŠ-* 
kas del užgyrimo buvusių Lie-' 
tuvos prezidentų ir ministerią 
pirmininkų pareiškimo Smeto-; 
nai ir del reikalavimo šaukimo 
Lietuvos seimo. Išrinkta du- 
draugai, kad atsišauktų į vi
sas Patersono lietuvių o r gani-’ 
zacijas surengimui masinio su
sirinkimo ir pasiųsti rezoliuciL

Komunistas.

Nuo Red. — Įdėjome šitas 
d. Komunisto pastabas del d. 
J. Ramanausko pastabų apie 
vakarienę ir daugiau diskusijų 
neleisime. Tai labai mažas da
lykas, del kurio neverta laik
raštyje vietą eikvoti. Ateityje 
patariame draugams netikslu
mus vietoj rišti, o ne eiti į laik
raštį.

Cleveland, Ohio
Atviras Laiškas A. P.

Baltrušaičiui

Brangus Drauge: Kaip ma
tyt, tai baigiate visai • pasi
traukti iš veikimo. Atsimęnu,

5 puodukus virtos jautienos, kaip tu, aš ir d. Kirstukas su- 
2^2 p. jaučio netirpytų tau- ėję apkalbėdavome visą lietu

kų. vių veikimą. Ištiesų buvo sma
gu kartu veikti. O dabar 
draugas palieki mane ir kitus 

Tad aš iš savo pu
sės šaukiu: Brangus drauge 
Baltrušaiti, mesk visas baikas 
į šalį, duok man ranką ir sto- 
me į darbą, nes darbų yra 

Idaug visose organizacijose. ,

Kapotas Pajus—Mince 
’ Meat Pie

7^2 P- obuolių
3 p. obuolių saidės.

J/2 p. acto ar citrinos sunkos, draugus.
1 p.- malaso. ;
5 p. cukraus.
% svaro citrpn.

p. be sėklų razinkų.
šaukštuką druskos.

4

poziciją

Iją prezidentui Smetonai Lietu- 
von ir jo pasiuntiniui 
ingtonan. Tame darbuotis 
rinkti draugai M. Ragauskas ir 
J. Matačiunas. Visi d 
patersoniečiai turime stoti 
tą darbą.

Wash

Besiprieši-
bus išdėsto-1 Išrinkta LDS kuopos valdy- 

■ ba 1936 metams. Pirmininku 
Amilija Stupurienė (R.F.D. 1,. 
Little Falls, N. J.), vice-pirm.

Slovenian F. Buslavičius (120 Lafayette,

programos 
ir Komunis-

Paterson, N. J
Iš Įvykusio Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 123 Kuopos 

Susirinkimo

St.), prot. rašt. S. Vilkas (50 
Lafayette St.), finansų rašt.
J. Matačiunas (57 Graham ~ 
Avė.), kasierius M. Ragaus-” 
kas (120 Lafayette St.), iždo' ’ 
globėjai P. Sakatauskas (248- 
20th Avė.), P. Malinauskąs ■ 
(107 Graham Ave., Totoway, 
N. J.). Maršalka V. Stupuras 
(R. F. D. 1, Little Falls, N. 
J.), organizatorius P. Mali-, 
nauskas. ’\

Nariai šios kuopos, jeigu:. 
susergate, tuojaus praneškite'*1' 
finansų raštininkui. Jeigu ne
galite tą padaryti patys, tai ♦ 
prisiųskite atvirutę. Būkite at- - 
sargūs. Mūsų vienas narys jau-Susirinkimas įvyko gruodžio v -______

1 d. ir buvo gana geras. Buvo’serga antras mėnesis, tai Jo- 
skaitytas laiškas del prisirengi-Inas žiūras. Jo adresas 
mo prie siuntimo delegato į 
Trečią Kongresą prieš Karą ir 
Fašizmą, kuris įvyks Clevelan- 
de sausio 2-5 dd. Labai gaila, 
kad laiškas pasiekė per vėlai, 
nes mažai laiko del prisiren
gimo. Bet LDS 123 kuopa iš-

yra: .
74 Putnam St. Jeigu kas iš 
draugų turite laiko, malonėki
te jį aplankyti.

Vabalas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
rinko du draugu, P. Sakataus-j Wm. Nooliui: Jūsų juokai 
ką ir J. Bimbą, kad jie pereitų i netinkami darbini nkiškarti 
kitas lietuvių draugijas ir pa- dienraščiui, tai atleisite, kad- 
ragintų prisidėti prie šio svar- negalėsime dėti “Laisvėn”.

LAISVES” BAZARAS
Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Sausio 24,25 ir 26 (January), 1936
“LAISVES” SVETAINĖJE

427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

Šis Bazaras Yra Ketvirtas iš Eiles 
ir Jis Bus

JUBILĖJINIS BAZARAS
Sukanka 25 metai, kaip leidžiama “Laisvė.” Tad 
skirdami bazarui dovanas žinokime, kad duodame 
jubilėjiniam bazarui ir duokime atmintinas dovanas.

Laike Bazaro Bus Šokiai 
Visais Vakarais
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Trečiad., Gruodžio 11, 1935EAISVBPuslapis Ketvirtas

Tėvas ir sūnus: Ramsey MacDonald (dešinėj) ir jo sū
nus kuriems Didžiosios Britanijos balsuotojai darbinin
kai uždavė didelį smūgį, neišrinkdami jų į parlamentą. 
lyfacDonald kadaise buvo socialistų-darbiečių vadas, bet 

vėliau patapo renegatu.

ir mūsų nekurie draugai už
miršo ateiti į susirinkimą.

Atsilankę darbininkai aty- 
džiai klausėsi drg. Andrulio 
prakalbos. Jis kalbėjo svar
biais šių dienų klausimais apie 
kovą prieš karą ir fašizmą ir 
apie dabartinę Lietuvos ekono
minę padėtį. Kvietė visas Hud
son© draugijas sudaryti ben
drą frontą prieš karą ir fašiz
mą ir padėti Lietuvos darbo 
žmonėms atgauti civiles tei
ses. Taipgi šiuo klausimu pri- 

: imta rezoliucija ir pasiųsta 
Lietuvos valdžiai.

Paskui tęsėsi klausimai ir 
diskusijos. Į klausimus drg. 
Andrulis tinkamai atsakinėjo.

i Buvo rinkta aukos del paden- 
1 gimo lėšų ir surinkta $2.02.

OPERETE “VESTUVES PUŠYNE
RENGIA L. D. S. 1-ma KUOPA

Vaidins Lyros Choras iš Shenandoahrio, Vadovybėje Drg. D. Zdaniutės-Judzentavičienės

Nedėlioj, 15 d. Gruodžio (December), 1935
. LABOR LVCF.IIN SALĖJE, 949 Willoughby Ave, Brooklyn, N. Y.

SUSIVIENIJIMO L. A. N OMINACIJU PASEKMES
Chicagos SLA kuopų nomi

nacijų į Pild. Tarybą pasek
mės yra tokios:

« SLA 226 Kuopa
^alsavimo rezultatai šito

kie : Prezidento vietai F. J. 
Bągočius gavo 38 balsus, Ras
tenis 3 b., Gegužis 26 b.; vice
prezidento—J. K. Mažukna 35 
balsus, Shalna 3 b., Miliauskas 
l>*Sekretoriaus vietai—P. Jur
geliutė 23 balsus, M. Vinikas 
17; Iždininko urėdui—K. P. 
Gugis 37 bal., Lopatto 2, Vi
nikas 1 b.; Iždo globėjai—E. 
Mikužiutė 37 bal., J. Miliaus
kas 24 b., Mockus 10 b., Sta- 
nislovaitis 2 b., Zalatorius 1; 
I daktarus kvotėjus—Dr. J. 
Stanislovaitis 34 balsus, Dr. 
Naikelis 3 bal., Dr. A. L. Grai
čunas 1.

gočius gavo 13 balsų, N. Ras
tenis 36 ;

vice-prezidento urėdui: J. 
Mažukna 36, Shalna 16;

sekretoriaus urėdui: M. 
Vinikas 50, P. Jurgeliutė 2;

iždininko urėdui: Gugis 21, 
Lopatto 26, Vinikas 2, Miliaus
kas 1;

iždo globėjų urėdui: 
Mockus 34, Mikužiutė 20, 
liauskas 22, Zalatorius 44 ;

į daktarus-kvotėjus: Dr. Sta
nislovaitis 24, Dr. Naikelis

K.

Mi-

Pas*mus yra susitveręs ko- 
- mitetas prieš karą ir fašizmą, 

atstovaujantis penkias draugi
jas. šis komitetas pasidarbavo 
pasiųsti delegatą į Visuotiną 
Amerikos Lietuvių Suvažiavi-1 
mą, kuris įvyko Clevelande. 
Po to buvo nustojęs veikti, i 
Pereitam ALDLD kuopos ęu-! 
sirinkime tapo pakeltas klau
simas ir draugai pasižadėjo 
imtis už darbo del sukėlimo pi- i 
nigų ateinančiam Trečiam ' 
Prieškariniam Kongresui, ku-' 
ris šaukimaas Clevelande šau
lio mėnesį, 1936 m. šį Kon 
gresą šaukia Amerikinė Lyga 
Prieš Karą Ir Fašizmą. Lauk- į 
sime pasekmių.

26.

Indiana Harbor, Ind. 
SLA 185 Kuopa

Nominacijų rezultatai tokie: 
į prezidentus: F. J. Bago- 

čius gavo 24 balsus;
į vice-prez.: J. K. Mažukna

24;SLA 260 Kuopa
prezidento vietai Bagočius -įg, 

gavo 24 balsus, Rastenis 13; į
vice-prez.: Mažukna 24, 24; 

šalna 13; į
; sekr.: Jurgeliutė 24, Vini-'24» 
kas 13;

ižd.: Gugis 24, Lopatta 13;
iždo, glob.: Mikužiutė 24, 

Miliauskas 20, Mockus 13 ir 
■Zalatorius 13; .

dr. kvot. Stanislovaitis 
Naikelis 13.

sekretorius: P.
Vinikas 6; 
iždininkus: 'K.

iždo glob.: E. 
Miliauskas 23,

24,

SLA 122 Kuopa
Nominacijų pasekmės 

kios:
Ant prezidento:

Adv. F. J. Bagočius gavo 
balsus, -Rastenis 17.

Ant vice-prezidento: 
Jonas K. Mažiukna 25, 

na 15, P. Grigaitis 4.
At sekretoriaus:

M. J. Vinikas 34, Petronėlė 
Jurgeliutė 8.

Ant iždininko:
K. P. Gugis 25, Lopatto 

adv. Joseph J. Grish 1.
Ant iždo globėjų: 

; Ęufrozina Mikužiutė 
Mockus 22, J. Zalatorius
J. Miliauskas 13, Stanislovai
tis 2, Naikelis 1.

Ant daktaro-kvotėjo: 
» Dr. J. S. Stanislovaitis 18, 

Dr. S. Naikelis 15, Dr. A. L. 
Graičunas 3.

to-

25

šal-

12

Jurgeliutė

P. Gugis

Mikužiutė
Zalatorius

daktarus kvot.: Stanislo- 
vaitis 19, Graičunas 5.

i

J. Jaskevičius.
Nuo Red. — Atleisite, kad 

’ ’ gerokai su-;
Manome, kad I

korespondenciją 
trumpinome.
bus daug geriau, jeigu tūlus j 
veikimo trukumus ant vietos Į 
organizacijose apkalbėsite.

DIDINAMĄ AMERIKOS 
KARIŠKA MAŠINA GARSINKITES “LAISVĖJE

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

iš peręito baliaus.
Org. S. Vilkas.

' (293-294)

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimu 
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.

fe S8?

Lyros Choras, iš Shenandoah, Pa. Vadovybėje D. Zdaniutės-Judzentavičienės

PRADŽIA VAIDINIMO 4:30 DIENĄ; ŠOKIAI 7:30 VAKARE
ĮŽANGA 50 CENTŲ, 7S CENTAI IR $1.00; VIEN TIK ŠOKIAMS 40 CENTŲ

WATERBURY, CONN. jj
ALDLD 28 kp. ir “Laisvės” skai- Į ■ 

.” naudai , | 
tinių Valstijų karo minis-'“į 
tens Dern ,reikalauja pa- prasidės 7 vai. vakare, po progra- I ■! 
kelt armijos oficierių skai-;mai šokiai Prie Keros orkestros. L 
Pill nnn 19 000 iki n A nnn . i įžanga tik 35c. Programoje dalyvaus J C1U nUO lzJ,UUU IKI 14,UUU, a. Mickevičiūtė iš Providence, R. LI
padidint nuolatinę armiją ' Ignas Kubiliūnas, komikas-daininin- Į M 
nuo 118,000 iki 165,000 ka-!kas’ Abu dainininkai yra; ■
reivių; padaugmt miliciją jie taipgi garsūs radio dainininkai. J|j 
(nacionalę gvardiją) nuo,AP.art s01,^ '.dalyvaus ir Vilijos j 
------- ■;•. v. . ° . j Choras, ir Rusų Stygų orkestrą. ; |^ 

; Kviečiam visus skaitlingai dalyvaut 
ir padaryt |į koncertą sėkmingu.

Komisija.
(293-294) ;

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 15 d. gruodžio, 2 vai. po j 
, pietų, 62 Lafayette St. Visi nariai] 

kariuomenės reika- malonėkite dalyvaut, nes turim daug '

WASHINGTON. —Jung- tytojai rengia dienraščio “L.

Omaha, Nebr., SLA 87 Kuopa
Kandidatais į Pildomąją

Tarybą nominuoti šie asme- Į pakelt atsargos (rezervo) 
nys:

į prezidentus: F. J.
čius gavo 32 balsus;

į vice-prez.: Mažukna 31;
į sekretorius: Jurgeliutė 15,

Vinikas 16, J. žemaniutė 1;
į iždininkus: K. Gugis 31;
į iždo glob.: Mikužiutė 30,

Miliauskas 29, Mockus 1;
į daktarus kvot.: Stanislo

vaitis 31.

172,244 iki 210,000 vyrų;

Bago-

Chicago, Ill., 208 SLA Moterų 
Kuopos Balsavimo Pasekmės 

bals.
Prez.:

Bagočius
Rastenis

23, Vice-prez.: 
16, Shallna 

Mažukna
Sekr.: 

Vinikas 
Jurgeliutė

Ižd.: 
Lopatto 
Gugis

Ižd. Glob.: 
Mockui 
Zalatorius 
Stungis 
Mikužiutė 
Miliauskas 

‘ Dak. Kvot.:
Naikelis 
Stanislovaitis

oficierių skaičių nuo 20,000 
iki 30,000; piliečių kariško 
lavinimo stovyklose mankš- 
tint 50,000 jaunuolių vietoj 
30,000, ir skirt daugiau pi
nigų
lams iš PWA viešųjų pašai- įsvarb1^ apsvarstyt, apart to 

to i. i hii« rinkimai nainoR vaklvhoR 1936
pimų darbų fondo.

Tie reikalavimai bus per
duoti naujai sesijai Jungti
nių Valstijų kongreso.

bus rinkimai naujos valdybos 1936 
i metams. Taipgi bus išduotas rapor
tas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SO. BOSTON, MASS.

ALDLD 2 kp. rengia vakarienę, su26 i
1 vakaruškoms ir muzika nedėlioj, 15 35c; 

.... . , ...... •’
2 Piliečių Kliųbe, 376 Broadway. Įžan

ga tik 40c. Turėsime skanių valgių, 
gėrimų ir muzikos, ir šokti galėsime 
iki kiek norėsime. Kviečiam visus ąt- 
silankyti ir savo draugus atsivest

' praleist linksmai vakarą.
Į Komisija.

(293-294)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190, 57 ir 22 kuopos ben

drai rengia didelį balių, pietus, šo
kius ir laimėjimus nedėlioj, 15 d. 
gruodžio. Pietūs prasidės 1:30 vai. 
po pietų, kazyrių pare su laimėji
mais tęsLs iki 6 vai. vak. Po laimė
jimų bus šokiai prie geros orkestros. 
Kviečiam visus atsilankyti, Įžanga 

vaikams—15c. Nepamirškite
27 d. gruodžio, 7:30 vai. vąkare Liet. | diskas atsibus po antrašu 920 E.
~1 vu„i.n qtc u™ 79th St. Pelnas šio vakaro skina

mas

26
3

SLA 36 Kuopa
• Ant SLA prezidento:
• A. Bagočius 40, Rastenis 48;
Ant SLA Vice-Prezidento:

* Mažiukna 22, šalna 57;
* «Ant SLA s.ekretoriaus:
• Jurgeliutė 21, Vinikas 56.

Ant SLA iždįninko :
* Gugis 37, Lopatto 50;
; Ant SLA iždo globėjų:
; Mikužiutė 23, Mockus 53;

Miliauskas 13, Zalatorius
63;

j Ant SLA daktaro-kvotėjo:
Stanislaw 18, Naikelis 47 i

Graičunas 16. ! . , ,, , .______  įrengtos prakalbos draugui V.
P#t.burgh, Pa., SLA 40 Kuopa Andruliui, "Vilnies” redakto-
.v r • - nui. Bet prakalbos nepavyko

Pildomosios Tarybos nomi- taip, kaip buvo tikėtasi. Mat, 
nacijų pasekmės yra sekamos: tą dieną buvo patriotiška

prezidento urėdui F. J. Ba-Įšventė — kalakutų dieną, tai,

Hudson, Mass

Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdaų automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Br.ook|yn, N. Y.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PTRTTQ VISADA ATDAROS X XX\ X A O Dieną ir Naktį

Rhea Teitelbaum
Vedėja f

Kambarys, 
plaukymui

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
šeštadieniais ir 

atdara dieną ir 
ir naktj.

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

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

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

15-tam Apskričiui.
• A. Jakaitis.

(292-294)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 1Ž d. gruodžio, Lietuvių 
svetainėje, 315 Clinton St., 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turim daug svarbių da
lykų apsvarstyti, taipgi bus rinki
mai naujos valdybos sekantiems me
tams. Kurie nesatę užsimokėję atsi
likusias duokles malonėkite greitai tą 
padaryti.

VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

BRIDGEPORT, CONN.
29 LDS 74 kp. rengia vakarienę ir ] 

pasilinksminimo vakarėlį pamiųėji- j
i mui 5 metų Susivienijimo sukaktuvių 1 
ir šios kuopos gyvavimo. Vakarienė : 
įvyks subatoj, 14 d. gruodžio, 7:30 
vai. vakare, 407 Lafayette St. Var
de visos kuopos kviečiam visus atsi
lankyti, ne tik vietinius, bet ir iš 
toliaus, kaip tai: New Haven, Dan
bury, Waterbury, ir kitų kolonijų. 
Visi atsilankiusieji būsite užganėdin- > 
ti. Po vakarienei bus Šukiai prie 
geros orkestros. įžanga viskam 75c. 1

Komisija.
(293-294).,

HARTFORD, CONN.
Liet. Sūnų ir D. Draugijos metinis 1 

susirinkimas įvyks ketverge, 12 d. b 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, 57 Purk , 
St. Visi nariai dalyvaukite, nes bus 
rinkimai naujos valdybos 1936 me-1 
'tams. Taipgi turime daug kitų svar
bių dalykų apsvarstyt. Kuris narys 
įiedalyvąus, bus nubaustas pasimokė- , 
jiniu.

Rašt. J. Kazlauskas. 1

'2;
2
4
1

26

Drg. Andrulio Prakalbos
Lapkričio 28 d. buvo su-

Sekr. O. Girnienė.

5=+

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 
Brooklyn, N. Y.

| CHARLES UP TO DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ n£.
KIRPIMAS

> r - • ♦

SKUTIMAS 15t
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn 
Tąrp Ten Eyck ir Maųjer Sts.

Patarnavimas

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

JUOZAS
KAVAUAUSKĄS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA. .
* Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiąusias ir už 
praeinamą kainą. Nuliūdimo 
^valandoje prašau kręiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street



•> f LAISVB Puslapis Penktas
ai

Priimkime Svečius- 
Kanadiečius

Pa.
12 d. sausio, Easton, Pa.
13-14 dd. sausio, Brooklyn 

ir apielinkė.
15-16 dd. sausio, Newark,

Pagelbėkim “Darbininką Žodžiui,” Kanadiečių Savaitraš
čiui, Jsigyt Linotypą

Draugai ir Draugės ALD- nizuoti Kanados lietuvius. Da-

17-18 dd. sausio, Eliza
beth, N. J.

19-22 dd. sausio, Philadel
phia, Pa.

23-24 dd. sausio, Balti-ULdUgal IX L>1 čtuges jfAluIJ- IllZUOLl lYrtllclUUb HtlUVlllb. JL2cl~ UC

LD Nariai, Mūsų Dienraš- bar tas atliekama “Darbininkų more 
čių Skaitytojai ir Visi Dar-! žodžio" vadovybėje Jūsų para- 25 ’d sausi Waterbury 
bininkų Judėjimo Rėmėjai! ma Darb’ninkų žodžiui’ bus c

Kanada yra artimiausia. kovoms už nasiliuosavima iš ka- sausio, Haitfoid.Acuiaud yia ai Liiniaubia, ^ovoms ug pasiliuosavima iš ka- 
lietuvių darbininkų koloni-; pitalistinės vergijos. Kiekvienas 
ja. Kanadoje suvažiavo apie (jūsų centas bus kulka klasiniam 
8,000 lietuvių, daugiausiai: priešui. Kiekvienas naujas skai- 
po pereito karo, negalėda-1 tytojas, tai naujas kareivis į 

• mi pakęsti vargą, skurdą ir. kovojančių darbininkų eiles.
išnaudojimą savo gimtinėje, 
kur fašizmo teroras viešpa- rime vos apie 8,000, ir iš tų 
tauja. Kanadoje mūsų drau- * daugelis bedarbiai, arba dirba 
gai ir draugės suorganizavo l vergijos kempėse po 20c į die- 
skaitlingas Amerikos Lietu-; n<L Nereikia nei aiškinti, kaip 
vių Darbininkų Literatūros ^«nku sukelh didelė suma gy- 

.. -i , - - venant tokiose sąlygose.Draugijos kuopas sutverei JQs> amerikiečiai> paremdavo- 
savo pašalpos draugijas, ■ įe mus praeity. Tikimės, tuo- 
prisidėjo prie bendro tarp-. labiau neatsisakysite ir šiame, 
tautinio darbininkų revo-1 specialiame ir didžiausiame mū- 
liucinio judėjimo kovoje už sų vajuje sukėlimui $4,000 fon- 
geresnį kasdieninį gyveni- do mašinos pirkimui. Nemažai 
mą, tvėrime darbo unijų, i jau esame nudirbę, bet šis mū- 
organizavime savo klasės'"” 1
revoliucinės partijos.

Jungtinių Amerikos Vals
tijų draugės ir draugai, ’ 
daugiausiai per ALDLD 
Centro Komitetą, nemažai 
praeityje gelbėjome drau
gams kanadiečiams, bet rei- j 
kia šiuom momentu dar j jžiui” pas mus atvyksta du 

;___________ Vienas turės
prakalbų ir susirinkimų 
maršrutą vakarų ir centra- 
linių valstijų srityje, o ant
ras rytuose. x

Maršrutas Vakaruose
Vienas draugas važiuoja 
sekamus miestus:

Ohio Valstijoje:
22-25 dd. gruodžio, Cleve-

Lietuvių Kanadoje viso tu-

sų darbas yra visųdidžiausias. 
Draugiškai,

‘‘Darbininkų žodžio” Adm.

Kanadiečių Maršrutai 
Pas Mus

Su tikslu prakalbų saky
mo, gavimo aukų ir prenu
meratų “Darbininkų Žo-

daugiau jiems ateiti į pagel-, kanadiečiai. 
bą. Mūsų dienraščiai nega
li kanadiečius greitai pa
siekti, vietomis kapitalisti
nė valdžia ir visai neįlei
džia, Kanados darbininkai 
turi turėti savo laikraštį, 
masinį ir kolektyvį propa
gandistą ir agitatorių, ku
ris pilniausiai nušviestų to 
krašto darbininkų reikalus, 
uždavinius, pareigas. Kana
dos draugai keli metai at- land, Ohio, 
gal pradėjo leisti mažą lai
kraštuką— “Darbininkų žo
dį.” Jis jų pastangomis iš
augo į gerą, tinkamą, išlai
kantį savaitraštį. Bet jo 
spausdinimą, išleidimą truk
do neturėjimas linotypo 
(raidžių ’ statymo mašinos).
Kanadiečiai sumanė įsigyti! pids. 
tą mašiną. Jie nesigaili 
energijos ir pinigų; visi su 
pasišventimu dirbs jos įsigi-

26 d. gruod., Youngstown.
27 d. gruod., Akron, O.

Michigan Valstijoje:
28-31 dd. gruod., Detroit.
1-2 dd. sausio, Saginaw.
3 d. sausio, Muskegan.

4-5 dd. sausio, Grand Ra

Illinois ir Wisconsin:
Illinois ir Wisconsin val-

jimui. Bet jiems dabar, dau- stijose bus nuo 6 dienos 
giau kaip bent kada pir- sausio jki M dienai. Koloni- 
miau, yra reikalinga ir mū-'j°ms dienas paskirstys AL- v. . , m ta

giau kaip bent kada pir- sausio iki 20 dienai. Koloni-

DLD Pirmo Apskričio se
kretorė drg. J. Skeberdytė 
ir visais reikalais kreipkitės 
pas ją antrašu: J. Skeber
dytė, 7200 S. Campbell Avė., 
Chicago, Ill.

Ohio valstijos draugai su
sirašykite su ALDLD 15-to 
Apskričio spkretorium drg. 
J. Yakaitis, 922 E. 79th St., 
Cleveland, O.

Michigan valstijos drau
gai su.ALDLD 10-to Aps
kričio sekretore: E. Duls- 
kiute, 13187 McDougall St.,

sų parama. Štai draugų 
laiškas į mus, Jungtinių 
Valstijų gyventojus:

DARBININKŲ ŽODIS 
184 Spadina Ave., Box 31, 

Toronto, Ont., Can. 
Lapkričio 23, 1935 

Į Draugus Amerikiečius, 
Į Draugijas ir Pavienius 
Darbininkus.
Brangūs Draugai ir Draugės!

Mes, kanadiečiai, kreipiamės 
pas jus, amerikiečiai, kaipo pas 
savo kaimynus, specialiu ir di
deliu reikalu.

Sustiprinimui Kanados lietu- Detroit, Mich, 
vių revoliucinio laikraščio bū
tinai reikalinga pirkti raidžių 
renkamoji mašina, — linotypas, 
kuri kainuoja $4,000.

Šiam reikalui mes kanadie
čiai aukojame paskutinius savo 
centus, savaitines algas ir visą 
energiją. Tačiau mums 1 
niems perdideljs ir persunkus nomis. Jo prakalbos prasi- 
darbas. Todėl “Darbininkų žo- dės SU 1 d. sausio, 1936 me
džio” leidėjai atsišaukiame ir į 
užsieny gyvenančius lietuvius, 
padėti mums įsigyti mašiną. 
Kreipiamės pas Jūsų draugiją, 
taipgi pas kiekvieną susipratu
sį amerikietį ateiti mums į tal
ką su pinigine parama ir nau
jais skaitytojais.

Už Jūsų paramą, draugai, 
mes atsilyginsime savo darbais 
organizuodami darbininkus Ka
nadoje. Jūs amerikiečiai nuo 
seniai turėjote už tikslą orga-

Conn.
27 d. sausio, New Britain, 

Conn.
28-31 dd. sausio, Massa

chusetts valstijoje. Dienas 
paskirstys draugė D. Lu- 
kienė.

1-2 dd. vasario, Brooklyn,

3 d. vas., Schenectady,

rengiamos, tai stengtis gau- me gavę $1,413.63. Skolos 
ti ir vietos artimesnį kalbė- dar turime $575.09;
toją, pastatyti iš daugiau Didoka suma skolos, bet 
prasilavinusių draugų pa- jei tūkstančiai- dienraščio 
kalbėti. Turėti kiek koncer- skaitytojų rūpestingai pa
tinęs programos.

2. Vietos draugai privalo’reikalą, tai labai lengvai 
pagelbėti svečiui suteikiant skola būtų atmokėta. Augš- 
nakvynę ir kitą pagelbą.

3. Vietos draugai privalo 
pagelbėti svečiui aplankyti 
lietuvius, kurie nebus susi
rinkime arba prakalbose, 
kad gavus aukų arba skai
tytojų “Darbininkų žo
džiui.”

4. Gerai garsyti prakal
bas arba kitokį parengimą, 
kad kuodaugiausiai sutrau
kus publikos. Daugelis žmo
nių eis į parengimą, nes 
pirmu kartu mes turime 
Kanados kalbėtojus pas 
mus.

5. Apie parengimus pra
neškite savo apskričiui ir 
ALDLD Centro Komitetui.

Draugai ir Draugės! Da
rykite viską, kad kanadie-

mo tikslą su verbavimu

Kas Reikia Daryti?
Draugai! Kanados drau

gų atstovus turime gerai 
pasitikti ir jiems pagelbėti, čių maršrutai būtų sekmin- 
Reikia atlikti sekami žy-!gi. Sujungkite jų atsilanky- 
giai:

1. Visų kolonijų ALDLD naujų narių į Amerikos 
kuopos ir kitos organizaci-; Lietuvių Darbininkų Lite- 
jos, kur tik lankysis bent ratūros Draugiją, nes nuo 
kuris draugas-iš kanadiečių, naujų metų prasideda mū- 
privalo rengti jiems p rakai- i sų vajus.
bas, arba taip šaukti skait-1 D. M. ŠOLOMSKAS,

ALDLD CK Sekr.
46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

bas, arba taip šaukti skait-' 
lingus mūsų narių, skaity-i 
tojų ir simpatikų susirinki-1 
mus. Kur bus prakalbtos ’

Preso Išmokėjimas
Preso išmokėjimui įplau

kos labai susilpnėjo. 1933 
m. “L.” Bendrovės Konven
cija nutarė pirkti automa
tišką mašiną (press) įvai
riems spaudos darbams. To
je konvencijoje dalyvavusie
ji šėrininkai (dalininkai) 
pasižadėjo darbuotis, kad 
presas būtų išmokėtas au
komis. Išpradžių aukų dau
giau įplaukė, negu kad. rei
kėdavo išmokėti. Bet da
bar aukos labai suskrūmnė- 
jo. Prie preso išmokėjimų 
jau reikia pridėti iš regulia- 
rio mūsų įstaigos iždb. Tai 
matote, savo pasižadėjimo 
dar pilnai neįvykinome. Ta- 
čiaus turėtume laikytis duo
to žodžio.

Su pirmu sekmadieniu 
kovo mėnesio sekamų metų 
sukaks du metai, kaip nu
tarta pirkti automatiškas 
presas. Gi presas buvo nu
pirktas balandžio mėnesį. 
Tai būtų reikalinga užbaig
ti preso fondą su balandžio 
mėnesiu sekamų metų.

D r. J. N. Simans iš Cle
veland, Ohio, rašo: “Drau
gai ! Šie $7.20 yra dalis pel- į 
no nuo Huntsburgo farme-l 
rių ALDLD 51 kuopos įvy
kusio pikniko spaudos nau
dai. Sunaudokite juos išmo
kėjimui ‘Laisvės’ preso.”

prenumeratą metams už 
$5.50, “Raudonojo Arto- 
jaus” pren. irgi užsimokėjo 
metams $2.00 ir preso išmo
kėjimui pridėjo 50c. Drg, J. 
L. Kavaliauskaite, nuvyku
si padainuoti į Minersville, 
parvežė dovanų preso išmo
kėjimui nuo mūsų judėjimo 
veteranų: nuo J. Ramanaus
ko 50c , ir nuo. farmerio 
Vinco Ramanausko 50c.

Na, ir dig. Frank Yucus, 
iš Union City, atsinaujino 
prenumeratą metams ir pre
so išmokėjimui davė 50c.

Šiuom kartu aukų gavo
me $11.20. Iš anksčiau esa-

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skatins
(ŠAL)NSKAS)'

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

prastai vadinamą koplyčią.

84-02 JAMAICA AVE.
Fries Forest Parkway,

ROBERT LIPTON

žvelgtų į tą svarbų savo

čiau pažymėti aukotojai tu-

BROWN

Garsiausias kūno drūtin- 
tojas šioj šaly sako, kad 
pienas yra Pirmas Žings
nis žmonėms subudavoti
Bill Brown yra autoritetas kū
no dalykuose. Didieji biznieriai 
iš visų . šalies dalių plaukia Į 
jo farmą išeit jo kursą. Narys 
Valstijos Kumštynių Komisijos, 
pirmiaus buvęs lavintojas kai 
kurių garsiausių žmonių sportų 
pasaulyj, jis štai ką pataria:

“Aš esu matęs daugybę žmo
nių nusidėvėjusių kūniškai ir 
protiškai. Jūs nieko negalite 
padaryti, kas liečia protinį da
lyką, iki fizinis dalykas nėra 
pataisytus, štai kur pieno svar
ba, Kaip tik suglebimas yra iš
varomas iš žmogaus, aš sten
giuosi jį pavaduot sveikais, 
tvirtais raumenų audiniais ir 
raudonu, sveiku krauju, kurį 
bubudavoja pienas. O ilgas pa
tyrimas mane taipgi įtikino, 
kad pienas ištikrųjų pagelbsti 
padaryt nervus pastovesnius ir 
smegenis gyvesnius. Pienas yra 
tikrąsaį ■ gyyybės yugaj’kaulis.”

Ir mokslas patikrina kiekvie
ną tą punktą. Pieno sudėtis yra 
beveik lygiai tokia pat, kaip 
pajėgos elementai jūsų smege
nyse, kraujyje ir raumenyse. 
Tai yra greičiausias būdas 
jums atsitaisyti ir sudrūtėti. 
Antra, tai pienas turi tikrai 
šarmišką veikmę. Jis pagelbsti 
jums atsigriebt, kada kūno šar
mų atsarga būna žemai nu
puolus.
Reikalaukite Veltui Knygelės—“Milk 

—The Alkalizer?’ Atsiųs
im A kite savo vardų ir adresų:

Bureau o£ Milk Publicity, 
Albany.

THE STATE OF NEW Y.CRX:

retų būt priminimu mums 
visiems rūpintis savo įstai
gos reikalais.

P. Buknys.

VIETINES ŽINIOS

Atmušė Ridderio Pasaką

Victor Ridder, WPA admi- 
j nistratorius aiškinasi negalįs 
j pilnai paleisti projektus dar
ban dėlto, kad jam trūksta la
vintų darbininkų. Bet tą jo pa
reiškimą sumušė Roy Lancas
ter, negras, namų vedimo pro
jekto viršininkas. Jį paremia 
tame Joseph Gilbert ir Willis 
Morgan, projektų darbininkų 
organizacijų viršininkai.

Lancaster pasakė, kad mo
kytojų vietoms jis gali suteik
ti 6 kvalifikuotus negrus j 12 
valandų. “Jie dirba WPA, bet 
paprastus darbus,”. sakė Lan
caster. “Turbūt jie nenori ne
grų.” Taip pat pasakė Gilber
tas ir Morganas, kad jie gali) 
suteikti iš savo organizacijų I 
įvalias kvalifikuotų darbinin
kų, kad projektai dirbtų.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 

padidinu to- 
dydžio, ko

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

i JONAS STOKES
512 Marion St:, kainp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir“ Chauncey stočių BMT Line. 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: GIdhmore 5-6191

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnau
ja balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktį.

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

PAIN-EXPELI.FR s

Nuo Muskulų Gėlimo Ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuri* suteikia greitą ir tikrą 

■______ palengvinimą______ |

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ
; RAŠTINĖ :

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Ha!)

NEW YORK, N. Y.
Room 405-6-7

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.
ParsHmdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)
Brooklyn, N. Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S Gydoma Kraujo, 

N e n ormalumai,
■ Odos Išbėrimai.
; Nervų L i g os, 

Bendras Nusilpi-^'

t mas, Nervu Jė
gos išeikvojimai^, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skali-' 
dūliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Lii- 

! gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų-

1 jų Dūdų nesveikumai. Inkstų Ligos, 
'ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo-- 
mos greitai ir su patenkinančiomisr 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį ’ 
jau"besuprantamą nesveikumą, atei-

i kite su pasitikėjimu pas mane pasi-• 
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš- 

Į bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 
Čiepų Įleidimai. u

■ĮMANO KAINOS YRA PRIEINAMOS-
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St., N. 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 3 P. M.
MES KALBAME LIETUVIŠKAI

MATTHEW P. BALLAS, Inc
: Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

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

Tel.: STagg 2-5043

rJP, l

Antras gražus laiškelis:
“Gerb. ‘Laisvės’ Adim! 

Siunčiu jums užmokestį už 
“L.” prenumeratą metams

Kanadiečio Maršrutas 
Rytuose

Antras draugas iš kana-!ir dėkavoju, kad nesulaikė- 
diečių lankysis rytinėse vai-.te siuntinėjimą man ‘Lais- 
gtijose. Jis bus sekamose ko-vės.’ čia randate $6.00. Už 

vie- j lonijose Jr sekamomis die-|“L.” pren. $5.50 ir 50c lai 
būna preso išmokėjimui. Su 
draugiškais linkėjimais,

Juozupas JeromeJ
So. Barre, Mass.”

tais.
1-2 dd. sausio, Įtochester,

3-4 dd. sausio, Bingham- Draugė Newyorkiete • au
kojo $1 mašinos išmokėji
mui ir prašė neskelbti jos 
|tikro vardo. Draugai- B. ir 

Wilkes- O. Kersevičiai iš Clifton, N. 
'J., atsinaujino prenumeratą

5-6 dd. sausio, Scranton,
Pa.

7-8 dd. sausio 
Barre, Pa.

9-10-11 dd; sausio, She- ir į preso fondą aukojo 50c. 
nandoah ir apielinkė. Drg. J. Bukauskas iš Seat-

11 d. sausio, Minersville, tie, Wash;,, atsinaujino “L.”

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

’ Kitokiems 
Įvykiams.

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybiy ir 
Susi
mo Žiedų

• Setą $10.00 ir augštyn.
'Specialė nuolaida, kurie ateis 
f šiuo laikraščiu.

Robert Lipton 
701 GRAND STREET 

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

• ARMAN

su

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

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuves taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės

■ depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

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.

i $150
j ar
i 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 dėžfe '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.1 Išimame visus leidimus (permi

nus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie- 
>ną automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame į kapines be mokesčio.
• Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin’- 
:kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

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

s ik U A

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

šilko; vardo'blėtclė. 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 durųx 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. '

EXPELI.FR


Puslapis šeštas
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Trečiacl., Gruodžio 11,

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Shenandoahriečiai Atvažiuos 

J Brooklyną Lošt Operetę 
“Vestuvės Pušyne”

Sekantį sekmadienį, gruo
džio 15-tą dieną, atvažiuos į 
Brooklyną s h e n a ndohriečiai
Lyros Choro aktoriai ir aktor-j T r> . .i • t , T , . _ J. P. Visockikos ir Labor Lyceum svetaine- T „ , .. . OA . , . . . v J. Grubis, fje, 4:30 valanda po pietų, los _• * * I 1/ mm 1 i n iif

Išrinkta sekantiems metams 
valdyba. Didžiuma draugų 
pareiškė, kad užgirt šių metų 
valdybą ir sekantiems metams, 
bet vienam kitam draugui at
sisakius del stokos laiko ir tam 
panašiai, valdyba išrinkta 
karna:
J. Gaitis, pirmininku.

is, vice-pirm.
finansų raštininku.

L. Kavaliauskaitė, protokolų! 
raštininke.

U. Pranaitienė, iždininke.
“j P. Bieliauskas ir S. Griškus, 

organizatoriais.
Visi naujos valdybos nariai 

yra gerai žinomi kuopos na
riams. Jie yra veiklūs ir są
žiningi. Linkime jiems pasek
mingos darbuotės.

Sekantis mūsų kuopos susi- 
’rinkimas įvyks sausio 2 d. 
Draugai, visi pribūkite į se
kantį susirinkimą, 
pirmą 1936 metų 
dar skaitlingesniu 
nį 1935 metų 
Taipgi visi draugai, kurie užsi- 
sakėt “Vilnies” kalendorių, at
eikite jį atsiimti.

Korespondentas.

Kairiąją Socialistą Kova už "ors ^anga.buv0 „25. 4centQai n 1 ••!>••• i Daugelis įstojo į Sovietų Są-Demokratiją rarhjoj i jungos Draugų organizaciją.--- r I Rep.

se-

dalyvaukite, nes turimnai ___ ______, I daug svarbių dalykų apsvars
tyti. ŽOLELIŲ ARBATA

Registracijos Numeris 12143 
arbata yra moksliškai sutaisyta

Valdyba. 1 
BROOKLYN, N. Y. I

Brooklyno ir ;
Veikimo Komiteto mėnesinis susirin 
kimas įvyks nedėlioj, 15 <1. gruodžio, — 
“Laisves” svetainėje, 419 Lorimer 
St., 11 vai. ryto. Priežastis perkeiti
mo laiko ta, kad po pietų įvyksta di- ■ 
delis parengimas “Vestuvės Pušyne.” , H 
Visų draugijų atstovai būtinai daly- j — 
vaukite ,nes turim labai 
biu dalyku apsvarstyt.

Sekr. G.

apielinkės Lietuvių h 
o mėnesinis susirin- ■

iššita
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 

1 i ’’ 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 jokie pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes juž tai 
jums pasiųsim per paštą pakelį Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip:

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

Pennsylvanijos Farmeriai 
Pribus Bankietan

45

daug svar-

Kuraitis. ■
(293-294) ■

susirinki-, IALDLD 1 kuopos 
mas įvyks ketvirtadienį, 12 Į 
d. gruodžio, 8 vai. vakaro, j 
“Laisves” svetainėj, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

Visi nariai dalyvaukit, ne-

Senutės Motinos Bloor 
metams revoliuciniam judėjigražią, tik ką naujai parašytą 

operetę “Vestuvės Pušyne.” 
Juos kviečia LDS 1-ma kuopa.’ 

Taigi mes, Brooklyno ir 
f apielinkės menininkai ir visi 

teatrų lankytojai suvažiuokim, 
sueikim taip skaitlingai, kad 
net svetainės sienos braškėtų 
nuo publikos ir sveikinkim 
p r o 1 etarinius Shenandoahrio 
menininkus už jų veiklumą. 
Aš tikiu, kad mes visi ne tik 

< kad mylėsim juos pamatyt ir 
gėrėsimes jų lošimu, bet dar 
prisieis mums ir pasimokinti 
iš jų naturališko judėjimo sce
noje ir gražių dainų, 
kiek jau yra žinoma, tai 
gražiai naturališkai lošia 
puikiai dainuoja. Antras 
lykas, tai jie atvažiuoja 
mus iš toli pirmu sykiu ir 
žinia ar teks mums jie kada 
nors dar lošiant matyt, ar ne. I 
Taigi, nepraleiskim šios pro- liavos punktas aldermanų ko- 
gos, matykim lošiant nedėlioj. miteto remiamas ir manoma 

J. Juška. greit pravesti įstatymu. Viešo 
-------- 4o klausimo diskusavimo nelei-

Iš Liet. Darb. Susivienijimo' f*0’ ka?angi’ kai1p
J komiteto pirmininkas alderma- 

Pirmos Kuopos Susirinkimo .nas James J. Molen, Brookly- 
 ,no demokratas, vieša sesi- 

Praėjusį ketvirtadienį, gruo- ja būtų paversta į “komunistų 
džio 5 d., įvyko Lietuviu Dar- demonstraciją.” 
bininkų Susivienijimo Pirmos 
Kuopos metinis 
Draugai susirinkime dalyvavo 10 dienų kalėjimo, arba abu, į 
nepaprastai skaitlingai, 

\ mą sakyti, kad 
”” trečdaliu narių, 

toks skaitlingas 
šių metų. Ura, draugai, *------------------------------ , —

nors kartą į metus skaitlingai .galės būti priekabe sustabdy-^ 
susirinkot! Turėtu 1 
mūsų kuopos susirinkimas bū-, laikymui veikėjų, ypatingai 
ti toks skaitlingas, nes kuopa streikuose ir kituose įvykiuose, 
užima labai svarbią vietą vi- kur mitingai turi įvykti ūmai, 
suomeniškam lietuvių darbi- ’ neprisirengus. Tai priešdarbi- 
ninkų veikime.

Dabar eina vajus gavimui 
naujų narių, šiame susirinki
me perstatyta net septyni nau
ji nariai. Didžiuma tų naujų 
narių gauta draugo J. Grubio. 
Tiesa, draugas Grubis, vajus 
ar ne vajus, visuomet rūpinasi 
ir gauna naujus narius. Mūsų 
kuopa augtų kai ant mielių, 
jei dar nors pora draugų taip 
rūpestingai pasidarbuotu, kaip 
draugas Grubis. Vajus dar vis 
tęsiasi, visiems yra gera proga 

\gauti nors po vieną naują narį 
laike vajaus. Tik reikia po tru
putėlį pasidarbuoti, draugai. I 

Susirinkimas buvo skaitlin-l 
gas ne tik dalyviais, bet tur-' 
tingas visais būdais. '

Perskaičius atsišaukima iš 
dienraščio “Vilnies”, kad kuo
pa užsisakvtų 1936 kalendorių, 
tuojaus 34 draugai užsisakė 
po vieną. Kuopa nutarė viso 
partraukti 40 kalendorių. Iš
platinta tarpe narių 17 kopi
ją “Komunistų Programa Pra- 
šalinimui Karų ir Fašizmo.” 

Išrinkta du atstovai, drau- 
' gai P. Taras ir P. Olek, į Kon-: Streikuojanti “C o n s u mers 

ferencija Pripažinimui Politi- Research” tarnautojai patrau- 
nių Kalinių Stovio. i kė kompaniją teisman, reika-

"Draugas Bovinas raportavo landami atmokėti unijai $500,- 
iš būsimo parengimo 15 d. 000 nuostolių. Incidentas pra- 
gruodžio, Labor Lyceum, bū- sidėjo rugsėjo 
tent, operetės “Vestuvės Pu
šyne,” kurią suvaidins Lyros 
Choras iŠ Shenandoah, Pa. Su- 
lyg .raporto, atrodo, kad tikie- 
tai gerai .platinasi. Draugė M. 

K Vaicikauskiutė viena pardavė 
apie 50 tikietų. Kitų kolonijų 
draugai irgi gerai platina ti
kintus. Gerai, draugai, platin
kime tikietus ir neužmirškime, 
kad patys su šeimynomis da- grąsintojais, 
lyvautumėm.

Virš 1,500 suaugusių ir jau
nų socialistų turėjo masinį na
rių mitingą Irving Plaza sve
tainėj, sekmadienį. Jie kaip 
vienas pašoko ant kojų ir en
tuziastiškai sveikino praneši
mą, kad Soc. Partijos Naciona- 
lis Komitetas turės savo atsto
vus kairiųjų valstijinėj konfe-jme minėti New Yorke ruošia- 
rencijoj, kuri įvyks 28-29 šio mas masinis bankietas. Jis 
mėnesio, Utica, N. Y; Jie tą įvyks 24 sausio. Nors dar virš j 
suprato, kaipo pritarimą kai-1 mėnuo iki tai dienai, tačiau iš. apleiskit šio susirinkimo. Reiks

Mat
jie
ir 

da-; 
pas!
ne’ Remia Vėliavos Patvarkymą

Hearsto įkvėptas naujas vė-

riųjų pozicijai. 'įvairių Pennsylvanijos vietų
Jie turėjo pamato entuziaz-j jau pranešama, kad 40 farme- 

mui, kadangi tik keliomis va-Irių susiorganizavo atstovauti 
landomis prieš tai kairieji so- savo apielinkės tos žymios ko- 
cialistai, -kurie savaitė atgal, votojos sukaktuvių bankiete. 
trečiadienį, sudarė naują Mies- Tiesa, ir verta. Ne bile kas iš- 
to Komitetą, buvo paskelbti būna kovotojais pusę šimtme- 
“nelegaliais” per valstijinį čio.

Padarykime partijos komitetą. Gi konfe-l 
susirinkimą rencija yra šaukiama sudary- 
už paskuti- 
susirinkimą.

mui valstijinio komiteto, kuris1 
būtų liuosas nuo Senosios Sar-Į 
gybos viešpatavimo. Senąją 
Sargybą sudaro reakcingiausi 
elementai partijoj.

Kaip patvarkymas dabar
susirinkimas. ■ yra» nustato bausmę $100 arba j ką susirinkimui.

Tuo pat laiku ir tik už kelių 
gali- bile kam už vedimą mitingo, blokų įvyko Senosios Sargybos 

dalyvavo du ar kalbant mitinge, kur nebus1 sušauktas masinis mitingas, 
Tai pirmas iškabinta 36x48 colių 
susirinkimas amerikoniška vėliava.

(Daugiau N. Y. žinių 5 pusi.)

HARTFORD, CONN

KONCERTAS
Valstijinėj konferencijoj at- Dainuos Ig. 

stovauti SP Centro Komitetą 
paskirti Norman Thomas, Ja
mes Oneal, Darlington Hoopes, 
Clarence Senior ir Kreūger.

šis pirmas New Yorko SP 
Lokalo mitingas visais balsais 
prieš vieną užgyrė naujai su
darytą Miesto Komitetą ir pa
sižadėjo darbuotis “padarymui 
jo revoliuciniu įrankiu atsieki- 
mui socializmo.” Vedimui dar
bo surinkta aukų $1,299. Nor
man Thomas, kuris tuo metu 
buvo išvažiavęs, atsiuntė laiš-

dydžio kuriame dalyvavo tik apie pu- 
Jis iš sė tiek narių ir aukų surinkta 

kad paviršiaus atrodo nekaltas, bet $850. Tai tokia Senosios Sar
gybos “didžiuma,” kuri nori 

kiekvienas mui tūkstančiu mitingų ir su- diktuoti masinei kovingųjų 
linių socialistų didžiumai.

ei-

ninkiškas patvarkymas.

Dresmeikerią Mitingai
Dresmeikeriu unijos su sam

dytojais sutartis baigiasi sau
sio mėnesį. Derybos naujai su
tarčiai jau prasidės už keleto 

I dienų, tačiaus unija mobilizuo- 
jasi streikui. Unijistai reika
lauja pakėlimo algų ir trum
pesnių valandų, o bosams rū
pi kapoti algas ir ilginti valan
das. Diskusavimui šio klausi-, 
mo šaukiama eilė mitingų, ku

inuose dresmeikeriai privalo 
i visi būti.

Lokalo 22-ro mitingai įvyks 
nuo 16 iki 19 gruodžio. 
Brownsvilles, Williamsburgo ir 
Borough Park, kur randasi 
dikčiai lietuvių, distriktų susi
rinkimai įvyks 19 gruodžio, 
pp prastų susirinkimų vietose. 
Kitu lokalų mitingai greit bus 
paskelbti.

mėnesį, kada 
kompanija prašalino tris tar
nautojus už unijinę veiklą. 
Reikalaudami sugrąžint pra
varytus ir pripažinimo unijos, 
taingi mažiausios algų skalės 
nustatymo 41 tarn, sustreika
vo. Gi kompanija išleido lape
li, kuriame nepamatingai ap
šmeižė uniją ir jos viršinin
kus. išvadindami raketieriais, 

vagišiais doku- 
Imentų ir kitokiais.

Amerikos Profesoriai Apie 
Sovietų Sąjungą

Pirmadienio vakare, Wash
ington Irving High School 
auditorijoj,’New Yorke, įvyko 
nepaprastas susirinkimas, ku
rį sušaukė Sovietų Sąjungos 
draugai. Kalbėjo kolegijų ir 
universitetų profesoriai, knygų 
rašytojai ir vienas laikraštinin
kas, būtent, žurnalo “New Re
public” redaktoriaus pagelbi- 
ninkas George Soule. Visi tie

rinkt valdybą 1936 metams, j 
Taipgi- turim daugiau dalykų 
apsvarstyti. Nepamirškit 
naujų narių atsivesti.

BDOPK SUSIRINKIMAS

ir.

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

Kubiliūnas, A 
Mickevičiūtė, A. Ramoškaitė. 

Lillian Bastukė ir Laisvės.
Choras.

B r o o k 1 yno Darbininkiškų 
■Organizacijų Parengimų Ko- 
miteto susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, 13 d. gruodžio, 
“Laisvės” svetainėje, 46 ,Ten 
Eyck St. Pradžia lygiai 7-tą v. 
vakaro.

Visi- organizacijų atstovai 
būtinai turi dalyvaut šiame su
sirinkime. N e a t s i lankiusieji 
bus r 
jai.

aportuoti jų organizaci-

J. Valatka, Pirm.

13-tos KUOPOS NA-LDS
RIAMS EAST NEW YORKE

Šį trečiadienį, 11 d. gruo
džio, įvyks mėnesinis LDS 13 
kuopos susirinkimas Kiburio 
svetainėj, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyn, N. Y., 8-tą valandą 
vakaro.

Valdyba.

, s . >
■•U.’'..

Adelė Mickevičiūtė
Bostono apielinkės radio dai

nininkėj iš Providence, R. L
Bus Nedėlioj, 15 d. Gruodžio 

Lyric Hali
kampas Park ir Broad Sts.
Ig. Kubiliūnas yra. pasižy

mėjęs d a i n i n inkas-komikas, 
Bostono radio dainininkas. Jis 
dainuos duetus su Mickevičiū
te. Taipgi dalyvaus Biruta Ra-

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių 54 skyriaus priešmetinis J 

susirinkimas įvyks trečiadienį, 11 d. ' 
gruodžio, 7:30. vai. ’vakare, L. A. P. 
Kliubo salėje, ,80 Union Avė. Visi 
nariai malonėkite dalyvaut, nes apart 
svarbių reikalų bus ir rinkimai nau
jos valdybos. K. Nečiulnskas.

* (292-293)

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

švento Jurgio Draugystė rengia 
metinį balių, subatoj, 22 d. vasario, 
1936, ir prašo kitų organizacijų tą 

' dieną nieko nerengt, bet skaitlingai 
dalyvauti šiame dideliame parengi
me.

Komitetas.
(291-293)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys su šilumą ir visais namų paran- 
l kūmais. Apielinkė tyki ir graži, 

moškaitė iš Hartford, Laisves Kambarys didelis, šviesus ir geras
Choro mokytoja dainuos solus. <lel vieno arba poros, jeigu kas turi 
T .... -r, , . _ .v -,«• i . .kūdikį tai irgi galėtų gyventi. KamaLillian Bastuke IŠ Manchester, I prieinama. Del platesnių informa- 

jauna mergaitė, pirmu ciju kreipkitės į “Laisvės” ofisą.
(293-295)

Conn 
kartu pasirodys Hartforde SU

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

EĮ| KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už 
Ž NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
Šis didelis nupiginimas tik trumpam 

r) laikui, tuojau naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

unnęnM poai mite —’,neu’ nUUŪUll UUnL 300 Lincoln Rd., B’klyn
Šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
Pigi anglis yra pigi, bet mūsų anglis ne brangi.

Pilnas svoris ir kokybė garantuojama.

šaukite Stovi $10’25 Klauskite
INgersoll 2-6767 Nut I VZ BEN DUBIN

vyrai vienu ar kitu laiku 1934 j savo gražiu balselių, 
metais ir 1935 m. lankėsi So-• 
vietų Sąjungoje ir_ papasakojo 
savo įspūdžius. Visi griežčiau
siai pasmerkė visus hearsti- 
nius melus apie darbininkų 
tėvynę ir entuziastiškai sveiki
no budavojimą socializmo So
vietų Sąjungoje.

Kalbėjo Dr. Tredwell Smith 
socialių mokslų mokytojas iš 
Dalton mokyklos, Dr. Howard 
Selsam, filosofijos mokytojas 
iš Brooklyno kolegijos, Prof. 
James McAlpin Miller, kalbų 
mokytojas iš Long Island Uni
versiteto, Muriel Draper, gar
si rašytoja, Robert Brown, ra-( 
šytojas ir redaktorius iš Com-! 
monwealth kolegijos, Dr. Ro
bert K. Speer, iš New Yorko 
universiteto, Dr. James Men-1 
denhall iš Columbia universi
teto, Dr. Emmet Dorsay, neg
ras profesorius iš Howard uni
versiteto, Dr. Maxwell Weis-| 
man iš New York City kolegi-1 
jos. Visi jie važinėjo po Sovie-’ 
tų Sąjungą ir atsivežė puikius 
įspūdžius. Jie matė naują gy
venimą moksle, kultūroje,' 
žmogaus su žmogum santi- 
kiuose.

Publikos buvo labai daug, I

Pradžia 2 vai. po pietų. 
Įžanga 50c Asmeniui.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 11 
d. gruodžio, 7 vai. vakaro, 79 
Hudson Ave. Visi nariai būti-

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
. Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

Sekmadieniais—susitarus.

Kur Pirksite Laikrodžius?
Šiais laikais perkant laikrodžius reikia gerai apsižiūrėti, 

nes daugelis laikrodžių yrit pertaisyti iš senų, ir tuomi 
didelis skaičius pirkėjų apsigauna.

Taigi kuriems reikalin- 
linga laikrodžių, prašau 
atsilankyti pas mane. Aš 
užtikrihu, kad gausite tą, 
ką norite pirkti pigiau 
negu kur kitur.

Aš užlaikau geriausių 
i š d i r bysčių laikrodžius, 
kaip tai: Gruen, Hamil
ton, Waltham, Elgin ir

Swiss. Visi naujausios 
mados. Taipgi užlaikau ir 
kitokių auksinių daiktų, 
kokie tik auksiniai daik
tai krautuvėse parsiduo
da. Ypač moterims, tai 
turime gražių setų, pa
puošalų. Taipgi turime ir 
sidabrinių indų naudoji
mui prie valgio.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausiom 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-K61 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aš taisau visokius laikrodžius ir auksinius daiktus.
Kuriems reikalinga patarnavimas kreipkitės pas mane, už ką būsiu 

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Ave. Richmond Hill, N. Y.

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

TRD-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

i.t-.'.ii ..




