
it

Brooklyn, N. Y., Trečiadieni s, Spalio (October) 2, 1935Telephone STagg 2-3878No. 233

1*4 JI 1 D* 1 * Klaipėdos BalsavimųLenkija Laukia Pragos Italija Pradės Karų,
Lietuvą del RinkimųUžgrobti Liehin

Korespondencijos mirga drau
gų besirengimais jubilėjiniam 
“Laisvės” vajui. Daugelis ma
no, kad gerai kooperatyviškai 
dirbant galima būtų gauti ant
ra tiek daugiau naujų skaity
tojų, negu bet kuriame pasek- 
mingiausiame vajuje praeityj.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

KRISLAI
Prisirengimai Vajui. 
Darbininkiška Garbe, 
įsigėrusių Tarimai. 
Karžygišku mas. 
Tikėjimas ir Duona. 
Atžagareivių Frontas.

Rašo KOMUNARAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

t

Draugai mūsų vajuose dirba 
ne tiek del dovanų bei garbės, 
kiek del to, kad nori įteikt dar
bininkams būtiną kovos ir kla
sinės apšvietos įrankį—komu
nistinį dienraštį.

Bet laimėt vajaus čampiona- 
tą ir “uždėt savo koloniją ant 
žemlapio” yra ir didelė darbi
ninkiška garbė. Ne veltui va
jaus čampionas tada visa gal
va ir pečiais pakyla darbinin
kų pagarboj ne tik savo koloni
joj, bet visoj šalyj.

ne “pil-1

apskait- 
laike to

ROMA. — Jeigu Tautų 
Lygos šalys sustabdytų sa
vo prekybą su Italija, tai 
Mussolini tikisi gaut reik
menų per Vokietiją ir Len
kiją.

Kalbama apie Mussolinio 
bloką su Vokietija, Vengri
ja ir Lenkija.

Kaip Tiktai Išdžius
Balos ir Purvynai

Netikęs Sutva i kymas 
Pasitarnauja Naziam

I BERLYNAS. — Visa hit- 
lerininkų spauda spjaudo 
purvais, kerštu ir panieka 
prieš Lietuvą dėl Klaipėdos I

Bet Hitlerininkai Patys Tramdė Rinkimjy Eigą, Norėdami:rii • •• iaa v i n i o rii •*'••• irinKimų. JNeziurint kokiojEthiopiją 1001 Trokų Gabena Saui &nklus ir Amuniciją; bus tų rinkimų pasekmės, 
i Hitlerio valdžia ruošiasi 
protestuot ūžti krinusipms 

nomines bausmes prieš Ita- Klaipėdos konstituciją vals- 
liją, pradėjus jai karą. Bet tybėms prieš Lietuvą, nuro- 
Italija tikisi, kad tos baus- dant, kaip buvę šie rinkimai 
mes nebus perdidelės; todėl, “sutaisyti prieš vokiečius.” 

KAUNAS “RAMINASI”
Kaunas. — Kad hitleri- 

'ninkams ir nepatinka da
bartiniai Klaipėdos seimelio 
rinkimai, tačiaus Lietuvos 

cenzū- 'vaIdžia raminasi, būk Vo- 
ruojamų Italijos korespon-^ar neprisirengus 
dentų užsieniams. j pradėt karą del Klaipėdos.

Harrar, Ethiopija.-Ethi-,! Vietoj šitaip ramintis, ta- '■ 
opijos valdžia tikisi, kad čiaus, Kauno valdžia geriau 
Anglijos kivynas užkirsiąs ’ darytų, jeigu taip nefiloso- 
kelią Italijos laivams. Ethi-, faotų, bet budėtų ir būtų suotojas turėjo iš visų 187 
opija dabar gauna, .daugiau pasiruošus apgint Lietuvos kandidatų išrankiot ir iš- 

. - - . - r v iRenkama buvo j . - , ,
29 seimelio atstovai. Nubal- niiau manė, kad septyni he- 1 j 
savimui buvo skirta tik 10 tuvių atstovai tikrai galėsią 
minučių, bet pasirodė, jog būt išrinkti. Dabar naziai 
taip balsuojant vidutiniai spėja, kad per savo negabų 
reikia 15 iki 20 minučių rinkimų sutvarkymą Lietu- 
laiko. Todėl balsavimai bu- vos valdžia gal negaus nei. ; 
vo pratęsti dar visą pirma-.tų septynių. 
dieni. O Juknaičiuose, kuri , . . . , . f
hitlerininkai sukėlė nauses 
ir sunaikino jau paduotus 
balsus, tai rinkimams baig- 
ti,vkaįp praneša tūli laik-,savo pUS§s kaltina vokie- 
rasciai, dar buvo pridėta ir | či kad jie t čia trukdg 
antradienis. balsavimus. Sako, kad hit-

Hitlerininkai džiaugiasi, (lerininkai pirmiausia suva- 
kad tokiu “sutvarkymu” 
Lietuvos valdžia įrodžius 
savo “nelemtumą” 
Klaipėdos krašte, 
užsieniuose. Daugelis nazių 
todėl abejoja, ar Anglija, 
Francija ir Italija, Klaipė
dos savivaldybės užtikrinto- 
jos, toliaus užtars Lietuvą, 
jeigu hitlerininkai Klaipė
doj darys dar kokius žings
nius prieš Kauno valdžią.

Pasitiki, kad Anglija Užkirs Kelią Italą Laivam
ROMA.— Kaip iš čia pra-

Rompj taipgi. kalbama, neša fašistiniai Italijos ko- 
jog ištikus karui. tarp. Eu- respondentai, Mussolini gal 
T * j i už keleto dienų pradėt karąLietuvą.

Didelė Maisto Stoka 
Vokietijoje

prieš Ethiopiją. Tik laukia, 
kol išdžius didieji purvynai 
ir balos, pasilikę po kelių 
mėnesių nuolatinio lietaus.

į Italijos kolonijose Eritrė
joj ir Somalilande yra galu-

BERLYNAS. — Krautu- tinai priruošta 120,000 italų 
vėse negalima gaut nusi- 100,000. vietinių kareivių, 
pirkt nei po ketvirtadalį ' Pereitą savaitę iš Italijos 

i bei kitokių ^pasiųsta dar 30,000 karei- 
riebalų. Griežtai nustaty-ivių į Ethiopijos pašonę; 
ta, kad tik tiek, o ne dau- i šią savaitę vėl siunčiama 
giau galima parduot maisto įtiek ar daugiau.

mes nebus perdidelės; todėl 
nežiūrint jų, Italija galės 
kariaut su Ethiopiją. O kol 
Tautų Lyga pradės tartis 
apie ginklų naudojimą prieš 
Italiją, tai praeisią ganai 
daug laiko. Tokie yra pra- i 
nešimai Mussolinio cenzu- i

Parodyt Pasauliui Tariamą “Lietuvos Nelemtumą”
KLAIPĖDA.—Ne tik vo- nuošimčių visų balsų.—Pir-> 

kiečiai, bet ir lietuviai pri- mesniuose 1932 metų rinki- 
pažįsta, jog pačiai Lietuvai muose Lietuvos kandidatai 
pakenkė gremėzdiška “tvar-’ gavo 18 nuošimčių ir 2 dė
ka,” pagal kurią- buvo* ve- šimtadaliu balsų, o vokiečiai 
dama Klaipėdos seimelio j gi nuošimtį ir 8 dešimtada- 
rinkimai.
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Daugelis Amerikos Legiorio 
delegatų suvažiavę į St. Louisa 
buvo gana pinigingi, o 
ki” ex-kareiviai.

To miesto laikraščiai 
liuoja, jog legionieriai
suvažiavimo praūžė 4 iki 5 m i- i 
lionų dolerių viešbučiuose, sa- . _
liūnuose ir smagiose užeigose. I svaro sviesto

Nestebėtina, kad jie St. Loui-! 
se išnešė rezoliucijas prieš So-1 
vietų Sąjungą, prieš komunistus • daiktų šeimynoms bei pa-j Mussolini^ rengiasi kita 
ir ateivius darbininkus. vipninmq žmonėms I ahni r(U g . .4vieniams žmonėms, uaoai i savaitę padaryti visuotiną 

aprėžta ir duonos pardavi- > fagistų mobilizaciją, į A jų 
mas. Kiaulienos negalima lif iki“Draugas” kardinolo Hayes 

lūpomis giria prez. Rooseveltą t yi val io pyoduk. 
kad ! d,evVr non’kad:tu kainos baisiai pabrango. 
v.S1 kiti .ketų. Ir su tokia N t vaIgyklose jau neduoda 
lengva “platforma” vėl persą svjest0 
darbininkams Rooseveltą, nors, 
jis jau keliose savo kalbose pa- 

' sakė, kad reikės visiškai paliuo- 
W suot valdžią nuo bedarbių šel

pimo ir pervest juos tik priva- 
tiškai “labdarybei.”

Katalikams darbininkams ir
gi neužtenka vien Roosevelto 
“tikėjimo.” Todėl jų matome 
ir Bedarbių Tąrybose ir demon
stracijose del duonos druskos. 
Bus jų ir tarp balsuotojų už 
Komunistų Partijos kandidatus 
šiuose rinkimuose daugiau ne
gu praeityj.

Lietuvos Apgynimo
Mitingas Detroite

Mūsų tautininkų ir katalikų 
vadai didžiuojasi lietuvių “isto
riniu karžygiškumu”; ir dide
lė jų dalis norėtų matyt Lietu
voj daugiau laisvės.

Čia jiem yra proga parodyt 
jeigu jau ne karžygiškumą, tai 
bent truputį drąsos—sykiu su 
pažangiais darbininkais reika
laut iš Smetonos šiek tiek lais
vės Lietuvos liaudžiai.

Žūt-būtinę gi narsą ir kar
žygiškumą įrodo Lietuvos vals
tiečiai ir darbininkai. Jie atlai
kys tautos garbę.

Taip “pataisyt” konstituciją 
Amerikos Darbo Federacijos, 
kad iššluot iš jos visus iki vie
nam’ kęmuništus, — reikalauja 
Federacijos prezidentas Green 
su kitais gauruotais vadais. To
kį pasiūlymą ji daro visos Am
erikos Darbo Federacijos suva
žiavimui, kuris prasidės š. m. 
spalių 7 d. Atlantic City, N. J.

Be to, metiniame savo rapor- 
( te suvažiavimui tie vadai šau

kia “sucementuot” vieną “pra
monės” (bosų), ex-kareivių ir 
“•ištikimų” darbininkų frontą 
prieš raudonąjį pavojų.

Hitleriškas Hearst’o “Ameri
can” jau laimina tokį frontą 
prieš revoliucinius darbininkus. 
Ar reikia geresnio liudijimo, 
kad Greenu-Wollų sumanymas 
pila vandenį ant fašizmo malū
no?

Bet jeigu ateis fašizmas, jis 
ištaškys ir Darbo Federaciją.

• Rodos, negalimas daiktas, kad

ginklų ir amunicijos. < 
įvežami per Anglijos Soma- kimams praėjus visai : 
lilando koloniją. Virš 100 praėjo užpuolimo pavojus iš 
trokų dieną ir naktį gabena Hitlerio pusės, 
ethiopams apsigynimo pa-1 
buklus. Tie ginklai ir amu
nicija daugiausia yra iš Vo
kietijos ir Čechoslovakijos.

Žmonės iškilmingai ap-

mitingus sutraukiant l(f iki 
15 milionų fašistų.

Italija nepaiso Tautų Ly
gos ir veda slaptas derybas 
su Anglija ir Francija. Dė- 
risi tik kaip apribot karą, 
idant jis neišsiplėtotų Eu
ropoj. Anglijos ir Franci- vaikščioja lietų praėjimo ■ 
jos politikai jau nesitiki su-į šventę “Maskal,” taciaw ke- 
laikyt Mussolinį nuo karo liai dar tebėra klampūs,

(Telegrama)
DETROIT, Mich. — Spa- 

lių-October 3 d., šį ketvirta
dienį, vakare, Society Hali, i 
4097 Porter St., Detroite, 
įvyksta didelis masinis mi
tingas delei Lietuvos apgy-i 
nimo nuo Hitlerio. Kalbės 
drg. F. Abekas, kuris nu- ( 
švies ir Klaipėdos rinkimų ' 
klausimą. Į mitingą šaukia : jog Lietuvoj tapo suimtas didy- 
žmonių Frontas.

Visi sueikite ir išgirskite, 
kas reikia daryt, idant ap
gint Lietuvos nepriklauso
mybę nuo gręsiančio jai pa
vojaus.

žmonių Frontas.

Elizabeth, N. J
Svarbus Susirinkimas; Bus 

ir Drg. Buknys
Šiandien, 2 d. spalių 

(Oct.), įvyksta labai svar
bus susirinkimas, kur yra 
kviečiami dalyvauti visi Elį- 
zabetho ir apielinkės lietu
viai, remianti darbininkišką 
judėjimą. Čia bus aptaria
ma “Laisvės” sidabrinio ju- 
bilėjaus ir vajaus reikalai.

Drg. P. Buknys, “Lais
vės” administratorius, pa
darys pranešimą apie tuos 
reikalus ir abelnai apie 
“Laisvės” stovį.

Susirinkimas bus Kliubo 
kambariuose, 408 Court St. 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Nors
lietų sezonas

liūs. Tada j Klaipėdos sei- 
Pilnų žinių apie rinkimų I mėlį lietuviai pravedė 5 'Sa

vo atstovus. °'“J .
Ar Gaus Lietuva Bent. 7 

Seimelio Atstovus? ,
Šiuose rinkimuose Lietu

vos valdžia tikėjosi prava
lyti į seimelį kokius 10-11

būdą Lietuva neskelbė iki 
paskutinei dienai. O kada 
atėjo balsavimai pereitą 
sekmadienį, pasirodė, kad 
jie šitaip daromi: Knygutė
se surašyta 187 kandidatai 
septynių partijų, tarp ku-i 
rių buvo tik viena vokiečių Į SaVo atstovų? Bet dabar lie
“Vienybės partija.” Bal-

Jie nepriklausomybę. Nes rin- karpyt tuos, už kuriuos jis 
ne-, balsuoja.

laikyt Mussolinį nuo karo
prieš Ethiopiją.

Mussolini numato, jog niam privežimui ginklų ir 
Tautų Lyga nubalsuos eko- amunicijos.

LIETUVOS ŽINIOS
Dar apie Jono Lapėno 

Šmugelius
Jau buvo “Laisvėje” rašyta,

sis turčius Jonas. Lapenas, bu
vęs tautininkų-fašistų sąjungos 
pirmininkas. Dabar atėjo dau
giau žinių, kokį gešeftą jis va
rinėjo, būdamas Maisto akcinės 
bendrovės pirmininkas ir vy
riausias direktorius ir ją skriau
sdamas išvien su savo broliu 
Petru.

Po pradiniam tardymui, ’ La
penas besąlyginiai pasodintas į 
Kauno kalėjimą tolesniems tyri
nėjimams. Jam gręsia 8 metai 
kalėjimo bausmės.

“Lietuvos žinios” apie J. La
peną rašo:

“Paskutiniuoju metu jis buvo 
“Pažangos” b-vės direktorium, 
bet šioje vietoje jau neramus 
buvęs, menkai dirbdavęs... J. 
Lapenas areštuotas del ‘Maisto’ 
skerdyklos Tauragės skyriaus 
veiklos, (kur) nepalankią b-vei 
sutartį ‘Maistas’ buvo sudaręs 
su Lapėno broliu.

Pasirodo, kad 1930-1932 m. 
Vokietijoje, kylant maisto pro
duktų kainoms, buvo nepapras
tai pagyvėjęs mažasis pasienio 

(susisiekimas. Iš Lietuvos mais
to produktus gabendavo vokie
čiai ne tik į Tilžę, bet ir ligi 
Karaliačiaus ir toliau. Per me
tus mažasis pasienio susisieki
mas darydavęs apyvartos 25-30 
mil. litų ir už pusę tų pinigų 
(kaip provizoriškai apskaičiuo
jama) būdavę perkami mėsos

Addis Ababa.
nuolatinių
Ethiopijoj jau praėjo, bet 
tarpais vis dar užeina smar- produktai. Lapėno brolis Pet
kūs lietūs. Tas irgi dar su- ras Panemunėje mėsos produk-

1

■i.

tuvių partijos vadai “džiau
gtųsi, jei gautų bent 7 Sa
viškius atstovus.”

Patys hitlerininkai pir- '

i -4

Anglą Darbo Partija 
Smerkia Mussolinį

i j

BRIGHTON, Anglija. — 
Susirinko, metinė konferen- 

dumblini ir kenkia spartės- Anglijos Darbo Parti- 
Delegatai užgyrė val- 

įdžios pastangas delei Muss- 
‘ olinio sulaikymo nuo karo 
prieš Ethiopiją. Vienas įtd- 

jkingas vadas W. A. Robin- 
įson įvedamojoj savo kalboj 
I reikalavo sustabdyt gabeni- 
' mą bet kokių reikmenų į 
Italiją, o jei to neužtektų, 
panaudot ir ginklų jėgą 

i prieš ją.
Tik kai kurie vadai, kaip 

kad G. Lansbury ir Staf
ford Cripps, pesutiko su ka
riškos ■ jėgos naudojimu 
prieš Italiją; bijo, kad iš 
to galėtų išsivystyti euro
pinis karas.

nusi Panemunės rinkos reika
lavimus per Petrą Lapeną, o šis 
gaudamas pigiai mėsą pelnęsis. ( 
O juk pats ‘Maistas’ tai galėjo j 
padaryti, žinoma, vyr. ‘Maisto’ 
dir. J. Lapenas b-vei žalingą 
prekybą žinojo.”

Lapenai bus nusukę ir nema
žai mokesčių nuo valdžios.

Už švaros Nesilaikymą Nu
baudė Rabiną, Vargoninin

ką ir Zakristijoną
Pušaloto, Panevėžio apskr., 

viršaitis už švaros nesilaikymą 
nubaudė Pušaloto rabiną, var
gonininką ir zakristijoną. Nu
baustieji padavė apeliaciją aps. 
tarybai, rabinas teisindamasis, 
kad apie sinagogą švarą turinti 
palaikyti sinagogos bendruome
nė, o vargonininkas su szakris- 

itijonu,—.kad aplink špitolę šva
ros "daboti esąs parapijos reika* 
las.

‘ Apskr. taryba rabino, zakris
tijono ir vargonininko pasitei
sinimus atmetė. .

Teisėjas Kalėjimai! už 
Pašalpą Vogimą

ne tik 
bet ir

iKaip Hitlerininkai Sabota- 
žavo Balsavimus

Lietuvių partijos vadai, iš

re balsuot senius, neregius, 
paliegėlius, kad tik “užmušt 
laiką.” Nazių vadai įsakę 
net sveikiems savo balsuo
tojams gaišuot kaip galint 
ilgiau balsavimų vietose.

Užsienių spaudos kores
pondentai taipgi pažymi, 
kad naziai buvo puikiausiai 
susiorganizavę šiems rinki
mams, sugabeno visus sa-

Naziai Gavę ‘‘Virš 90 Nuo- višk‘u? ^“otojus ir jie

KALĖJIMAS KUNIGAM 
Už SAKRAMENTUS

Vera Cruz valstijos gu
bernatorius Rebolledo, ’Mek
sikoj, griežtai uždraudė ku
nigams mišias laikyti, krikš
tyti bei kitus sakramentus | 
dalinti. Kurie kunigai lau
žys uždraudimą, bus skau
džiai baudžiami.

naudojo visokiausias gudry
bes.
Hitleris Padrąsino Nazius

Npziams ūpo pridavė Vo
kietijos armijos manevrai

šimčių Balsų?”
t

Tikros rinkimų pasek
mės dar nebus žinomos per 
keletą dienų. Bet naziai 
spėja, kad “jeigu balsai bus ___
teisingai skaitomi,” tai hit- ties Karaliaučium, kur da' 
jlerininkai gausią virš 90 lyvavo ir pats Hitleris.

Vaitkus Išlėkė Kaunan kaip Pasažyrius
GYVENS, IŠĖMUS Iš LONDON. — Lakūnas 

Vaitkus norėjo gaut tinka
mą sau lėktuvą skrist Kau-SMEGENŲ ŠRIUBĄ

, • , • 1 • — • 1 • Inan. Vaitkus reikalavo lėk-
tomobilio nelaimėj buvo vi
sai suvarytas didokas šriu-| 
bas į galvą Burton Hallar- reį§kia, lėktuvas turėtų būt 
dui dvi savaites atgal. Da- (aprūpintas

tuvo su prietaisais vadina
mam “aklam skridimui;”

bar sriubą iš smegenų iš
ėmus, Hallard sveiksta.

nė ta, Vaitkus ilguoju tele
fonu šnekėjosi su Kaunu, 
norėdamas gauti' lėktuvą 
dabaigt skridimą į Lietuvą. 
Iš dabartinio pranešimo ma
tome, kad negavo sau pagei
daujamos rūšies lėktuvo.jt ’

FRANCIJA PRIVERSTA 
REMT ANGLIJĄ?

Paryžius. — Vienas Fran
cuos valdžios atstovas išsi
reiškė, kad jeigu Italija už
puls Anglijos karo laivyną, 
tai Francija “bus priversta” 
padėt Anglijai prieš Italiją.

v
7

i nstrumentais, 
su kurių pagelbą, galima 
būtų skristi per ūkanas ir 
lietus, nors kelias nebūtų 
matomas. Tokio lėktuvo jis 
negavo. Todėl jis nusitarė 
rugs. 30 d. lėkti į Lietuvą 
bendru pasažyriniu orlaiviu, 
kaip vienas iš keleivių.

Jis nebandys skrist atgal 
Amerikon. Bet jo apdaužy
tas lėktuvas “Lituanica II” 
būsiąs1 “išnaujo perbudavo- 
tas.”

j Kaip jau “Laisvėje” mi-

$

NUŽUDĖ 21 ŽMOGŲ
Bucharest, Rumunija. — 

Suimtas didžiokas jaunuo
lis Tcaciuc prisipažino nu
žudęs 21 žmogų. Jis pasto
davo kelią grįžtantiems iš 
turgauš kaimiečiams, žudy
davo juos, apiplėšdavo ir la
vonus paslėpdavo. Jį taip 
-daryt kursčius viena jaunai 
mergina. 1

LEXINGTON, Kentucky. 
—Floyd apskričio teisėjas 
dr. W. L. Stumbo ir Pres- 
tonsburg’o miesto galva A. 
C. Carter tapo nuteisti 2 
metam kalėjimo už vogimą 
pinigų, kuriuos valdžia sky
rė bedarbiam šelpti. Tokia 
pat bausmė paskirta ki- 
tiems 20 vietinių valdinin-to nežinotų patys Federacijos turi Italiją nuo karo prade- tais varęs didelę prekybą. Tau

ragės ‘Maisto’ skerdykla tenki-į kų už pašalpų vagystes.vadai. jimo prieš Ethiopiją.

Amsterdam, Holandija.— 
Tariamas anarchistas Boot 
pavojingai pašovė fašistų 
agitatorių L. H. G. Dasse- 
ną.
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Tikrai Smetoniškai!
Nors dar galutinų Klaipėdos krašto 

seimelio rinkimų pasekmių neturime, ta
čiaus iš to, kas ten dėjosi sekmadieni, ga
lime drąsiai pasakyti, kad jie neišeis 
naudon Lietuvai. Kodėl? Vyriausiai to
dėl, kad fašistinė Kauno valdžia, ruoš
dama rinkimus, juos taip suruošė,, kad 
bereikalingai sukėlė daug Klaipėdos kra
što,, balsuoto jų prieš save.

New Yorko “Times’o” korespondentas, 
p. Otto D. Tolišius, pats būdamas lietu
vis,, per kelias dienas bandė per paminė
tąjį laikraštį pasakyti “vieną kitą gerą 
žodį” už Lietuvą. Deja, ir jis pirmadie- 
niė'ir antradienio “Times” laidose prime
na, ‘ jog sekmadienio rinkimų tvarka 
Klaipėdos krašte sukėlė balsuotojus taip, 
kad veikiausiai rinkimai atneš didžiau
sią nelaimę Lietuvos valdžiai. Apyilgėse 
ir išsamiose savo korespondencijose p. 
Tolišius iškelia visą eilę blogų žygių, pa
darytų iš Kauno ponų pusės.

Permažai pristeigta balsavimo vieto
vių—vyriausis balsuotojų nusiskundi
mas. Kitiems balsuotojams prisiėjo va
žiuoti arba eiti 10-20 mylių ir daugiau, iki 
pasiekė jiems nuskirtą balsavimo vietą. 
Atėjus į balsavimo vietą, daugeliui prisi
ėjo išlaukt eilėje 6 vai. ir paskui grįžti 
atgal nieko nepešus, kadangi Kauno val
džia priversta buvo balsavimus per- 
traūkti ir dar visą pirmadienį paskirti 
jiems.

Supraskit, kadaise Klaipėdos krašte 
buvo 211 balsavimo įistriktų, ;o dabar 
“demokratas” Smetona šuinažino tą skai
čių, tiktai iki 76!.

Antra, pati balsavimo tvarka: išviso 
buvo 187 kandidatai. Kiekvieno kandida
to-vardas užrašytas ant tam tikros kor
čiukės, kurios buvo susegtos į knygutę. 
Dabar iš tų 187 kandidatų kiekvienas 
balsuotojas turėjo iškirpti 29 (kadangi 
tiek renkama Klaipėdos krašto seimelio 
atstovų) ir juos įmesti į balsavimo dėžę, 
o knygutę atmesti į kitą vietą.

Žmonės nešėsi žirkles ir peilius, kad tą 
viską iškirpus. Smetonos valdininkai 
Klaipėdoj skelbė, jog, girdi, kiekvienam 
balsuotojui teks išbūti balsavimo būdelėj 
apie 10 minučių. Bet kas gi išėjo? Nagi 
pats Klaipėdos krašto gubernatorius 
Kurkauskas išbuvo būdelėje 13 minučių! 
Kitos moterys arba vyrai, mažai moką 
rašįo, išbuvo balsavimo būdelėj po 3 va
landas, sako p. Tolišius.

jįili balsuotojai, sako korespondentas, 
ėmgsi su balotais per kelias valandas, pa
galbaus ėmė verkti, negalėdami nubal- 
sudti.

Ar stebėtina todėl, kad tokiuos Juknai- 
, čiuos balsuotojai sukilo ir net užėmė 

miestelio rotušę ir kitas valdiškas vie
tas# Tą sukilimą, aišku, fašistinė spau
da'{aiškins kaipo vokiečių padarą, bet 
tai'negalima tikėti. Vokiškas elementas 
Klaipėdos mieste stipriausias, todėl jis 

> teišbūtų kilęs, jeigu jau tai būtų vokie
čiai turėję suplanavę. Juknaičiuos žmo
nėm sukilo prieš smetonišką “demokrati
ją,* kuri Klaipėdos krašto žmones išsta
tė pajuokai.

Įmesdami tą savotišką rinkimų formą 
Klaipėdos kraštan, smetoniniai manė lai- 

! mėffią daug balsų. Deja, išeis atbulai. 
Beimto, kad tuomi Kauno fašistai sukels 
nemažai Klaipėdos krašto žmonių prieš 
Lietuvą, jie pastatė pačią Lietuvą viso 
pasaulio pajuokai.

ftue progos tenka priminti sekamas: 
nesenai Brooklyne buvo bandyta sudary
ti įįndras frontas su katalikais. Jų ly
dekai (bendram susirinkime) labai prieš
taravo dėjimui rezoliucijon reikalavimo 
deijlokratinių laisvių Lietuvos žmonėms. 
Gitfji, tai pažemintų Lietuvą, nes paro- 
dyH}> kad ten nėra laisvių.

]ffes tuomet sakėme jiems: Smetona 
I su savo fašistiniu režimu Lietuvą jau už-

tenkamai pažemino ir dar pažemins. Šis 
Klaipėdos krašte įvykis pereitą sekma
dienį kaip tik dar kartą patvirtina mūsų 
pareiškimą.

P. S. Atvykęs į J. V. kun. Kemėšis, 
kalbėdamas Newarke, pareiškė, kad, gir
di, viršpaminėtas Lietuvos ponų rinki
minis skymas yra produktas “lietuviškų 
smegenų,” kurios kai kada sumuša “vo
kiškas smegenis.” Esą, vokiečiai Klai
pėdos krašte nežinoję iki balsavimo die
nos, kad tokį balsavimų skymą Kauno 
valdžia jiems pakiš. Kiek čia smetoniš
kos smegenys pasitarnavo Lietuvai, grei
ta ateitis parodys. Mums, tačiaus, atro
do, kad čia nebus niekas daugiau, kai tik 
paprastas bandymas apgauti balsuotojuš. 
Na, o su apgavystėmis ne toli Smetona 
važiuos. Net jeigu apgavystės pagelba 
ir būtų laimėtas vienas kitas į seimelį 
atstovas, tai <dar ne viskas. Daug svar
biau turėti kraštu žmonių pasitikėjimą.

Ne prigavikiškų skymų, ne tokių “lie
tuviškų smegenų” reikalinga Klaipėdos 
krašto žmonėms, kad juoš palaikyti Lie
tuvai palankiais. Reikalinga suteikti Lie
tuvoj ir Klaipėdoj plačios demokratines 
teisės—tiktai tuomet būtų galima pasi
džiaugti laimėjimais Klaipėdoj Lietuvos 
naudai.

Mainierių Streikui Pasibaigus
Prieš keletą dienų pasibaigė 400,000 

minkštosios anglies kasėjų streikas. Ne
paisant kompanijų užsispyrimo, darbi
ninkų solidarumas ir kovos privertė jas 
nusileisti ir nors nedaug pakelti mainie- 
riams algas.

Nepaisant to fakto, kad Lewisai ir ki
ti dėjo ir tebededa pastangų mainierių 
solidarybę pakirsti, jų kovas daryti zvis 
mažiau reiškiančias, organizuoti mainie- 
riai dar ir šiandien tebėra pati kovin- 
giausioji dalis Amerikos darbininkų kla
sės. i

Delei to labai daug reiškia ir /tas fak-> » 
tas, kad mainieriai organizuoti į indust
rines unijas, t. y., visi, kurie tik dirba 
angliakasyklose, prie anglies, priklauso 
vienai unijai. Tokioj organizacijoj dar
bininkams daug lengviau susikalbėti ir, , 
reikalui prisiėjus, apginti savo interesus.

Pigūs Argumentai, ponas Vitaiti!
Pastarajam “Tėvynes” numeryj p. Vi- 

taitis vėl teisinasi delei savo neišstoji- 
mo prieš fašizmą Kauno kongrese. Jis, 
tačiaus, mano 'geriausiai pasiteisinti ap
kaltinant komunistus. Daugiau: jis pa
sidaro “komunistų auka” ir sieloj a^ 
būk, girdi, jį komunistai puolą, šmeižią, 
triukšmaują, etc., etc. Bet nei vienu žo
deliu, nei vienu pavyzdėliu p. Vitaitis ne
parodo, kur ir kaip jį komunistai ap- 
šmeižę.

Ar sakyti, kad Vitaitis Kauno kongre
se nekovojo už demokratines teises Lie
tuvos darbo žmonėms yra šmeižtas? Ar 
sakyti, kad jis gėrė su Smetona ^arbatė
lę, yra šmeižtas? Ar sakyti, kad Vi
taitis dalyvavo Lietuvos žurnalistų suva
žiavime ir ten balsavo už tokią rezoliuci
ją, kuri ragino Amerikos lietuvių spau
dą stelbti žinias apie Lietuvoje įvykstan
čius streikus bei partijines kovas, yra, 
p. Vitaiti, šmeižtas-?

Kiekvienas protaująs žmogus pasakys, 
kad tai ne, nėra šmeižtas. Tai ne šmeiž
tas, bet pasakymas faktų, parodymas ti- ■ 
krovės, kurios viešai p. Vitaitis niekur 
nedrįs išsižadėti. ' ; ‘ '
: Jeigu taip, tai; del ko čia tiek daug 
triukšmauti ir pulti komunistes? Ar ne 

"geriau, kad p. Vitaitis pasakytų, kodėl jis 
taip elgėsi Kąuno kongrese? Juk jis ten 
vyko ne savo iniciatyva ir ne savo pini- • 
gaiš? Jį siuntė SLA ir davė jam $500 
lėšom ir kelionei. SLA pild. taryba, ma
tomai, tikėjosi, kad p. Vitaitis ką nors 
naudingo .ten padarys; kad jis pasakys 
SLA vardu, jog SLA pageidauja Lietu
vos žmonėms demokratinių laisvių.

Deja, Vitaitis tą viską pamiršo! Atsi
minė, kad jis demokratas tiktai tuomet, 
kai jis sugrįžo į Ameriką.

Beje, būdamas Kaune, Vitaitis rašė J. 
Miliauskui, SLA apšvietos komisijos na
riui, atyirukę, kurioje išgyrė komunis
tus, dalyvaujančius Kauno kongrese už 
jų drąsą ir pasirįžimą. Dabar gi jis, su
grįžęs ažuot prisipažinęs prie savo dide
lės klaidos- (be abejo, sužinios) niekina 
komunistus.

Ne toli, p. Vitaiti, šitokiu keliu va
žiuosi !

Koks Dabar ’Sklokos 
Vadų Vyriausias 

Cielius? . *

y ma apie baisias Smetonos 
valdžios represijas prieš 
valstiečius. Draugų Mažei
kos ir Abeko raportai kaip 
tik laiku, kaip turėtų būti 
remiami visų, kuriems rūpi 
Lietuvos varguolių likimas.

Bet gi “Naujoji Gadynė” 
užkimšta pasityčiojimais,

Peržiūrėjau “Sklokos” or
ganą “N. G.” už rugsėjo 26 
d. Man prisiminė visos eilės 
eilinių “opozicionierių” rei
škiami pageidavimai vieny
bės. Nesenai su tūlais iš jų 
kalbėjausi. Jie sakė, kad 
Centro Biuras turėtų ofi
cialiai “Skloką” pakviesti ir 
būtų galima lengvai susi
kalbėti.

Pasakysiu jums, draugai, 
kad paskutinis “N. G.” nu
meris nenurodo, jog “Sklo
kos” keliai nors kiek taisy
tųsi ir vestų arčiau prie 
Komunistų Partijos, prie 
vienybės. Jeigu netikite 
man, patys atydžiai pažvel- 
gkite į savo laikraščio turi
nį. Ką jūs 'ten rasite? 
Prieš ką visa “Sklokos” ug
nis atkreipta? Gal prieš fa
šistus, prieš tautininkus, ar 
menševikus? Gal prieš bur
žuaziją? Gal prieš Smeto
nos diktatūrą? Nieko pana
šaus.

Pradėkite su Prūseikos 
“Žarijomis” ant pirmo pus
lapio. Prieš “Laisvę” ir 
“Vilnį”. Perskaitykite to 
paties Prūseikos “Iš Kairu
mo į Dešinumą”. Tiksliai,

tik kur partija veikia, vis
kas negerai. Partija sukon
centravo spėkas New Yor
ko aštuntam Assembly dis- 
trikte, kad išrinkti savo 
kandidatus. Tai būtų di
džiausias komunistinio ju
dėjimo ir visos darbininkų 
klasės laimėjimas. Vieton 
ateiti partijai talkon, vieton 
šaukti darbininkus ją rem
ti, Prūseika prikimba prie 
Brouno ir terlioja visas 
partijos pastangas.

Paskui pereikite į Prū- 
'seikos ir Butkaus įkvėptų 
bendradarbių raštus. Visa 
tulžis išlieta prieš Ameri
kos darbininkų delegatus 
Kauno kongrese, kurie da
bar* išduoda raportus. Koks 
tikslas draugų Mažeikos ir 
Abeko raportų ? Tikslas 
yra, kad atkreipti Amerikos 
lietuvių atydą į tą baisią 
padėtį, kokioj randasi Lie
tuvos darbininkai ir valstie
čiai, kad parodyti Smetonos 
valdžios įvestą terorą prieš 
darbininkiją, kad sumobili
zuoti Amerikos lietuvius 
prieš Smetonos diktatūrą ir 
kad padėti Lietuvos žmo
nėms laimėti civiles teises;

neapykanta prieš tuos du 
1 draugu, prieš jų raportus 
ir pastangas. Korespon- 

’dencijas iš Newarko, Keno
sha iš Chicagos koktu skai- 
: tyti. Skaitai žmogus ir ma
nai: Nejaugi “Sklokos” va
dai yra Smetonos pasamdy
ti šitaip atkakliai kovoti 
prieš mūsų pastangas padė
ki Lietuvos žmonėms šitoj 
Ijų sunkioj, kritiškoj valan
doje! “N. G.” Ugnim svai- 
Įdė prieš mūsų ■■ 'pastangas 
! pirm Clevelando suvažiavi- 
Imo. Visaip niekino mūsų 
delegaciją, kuomet jinai iš- 

ivyko į Kauno kongresą. Ty
čiojosi iš jos pastangų už 
Lietuvos vargdienių reika
lus Kauno kongrese. Buvo 
manyta, kad gal susipras, 
gal aptils, gal pamatys, sa
vo klaidą, kuomet delegaci
ja sugrįš ir stengsis sumo
bilizuoti Amerikos lietuvius 
Lietuvos žmonių pagelbai. 
Bet apsirikta.

Pasakykite, kam tokia 
“N. G.” tai yra, Prūseikos 
ir Butkaus pozicija tarnau
ja? Ar Lietuvos darbinin
kams ir valstiečiams, ar 
Smetonos valdžiai?

100 mylių ilgio. Jo plotis 
yra nuo 150 iki 300 pėdų ir 
gylis iki 72 pėdų, o vieto
mis 26 pėdų. šis kanalas 
buvo prakastas tarpe 1885 
ir 1889 metų. Jo prakasi
mas ir įrengimas atsiėjo 
virš $100,000,000.

Kanalas neva priklauso 
tam tikrai kompanijai ir po
litiniai Aigiptui, bet kadan
gi tos kompanijos šėrų dau
giausia turi Anglija ir ji sau 
pasilikus teisę kanalo ap- 

į gynimo, tai ji faktiškai ka
nalą ir valdo, kaip: ir patį 4 
Aigiptą. 4'

begėdiškai iškraipomi fak
tai, paslepiama teisybė apie 
tikrą Patersono situaciją,' 
išniekinamas “Daily Wor
ker”; ir Komunistų Parti
ja. Nė žodelio užgyrimo 
Komunistų Partijos pastan
goms sudaryti bendrą fron- Į 
tą prieš 'karą ir fašizmą. Ką:

Ką gi jūs, draugai, turite j 
prieš šiuos tikslus? Rodos, 
turėtumėte prisidėti prie 
šių tikslų atšiekimo. Ypa
tingai dabar, šiandien, po 
to baisaus kruvino sutriuš
kinimo Lietuvos valstiečių 
streiko. Gauname laiškus 
iš Lietuvos, kuriuose kalba-

Pasakykite, ar šitie “Sklo
kos” vadovybės žygiai arti
na mus, vienija revoliucines 
jėgas? Žinoma, kad ne.

A. B.

Klaidu Atitaisymas

“LAISVES” VAJUS IR JUBILEJUS
“Laisvės”1 Vajus Gavimui Nauju Skaitytoji; Ankstyvas 

Ir Skaitlingas Dalyviais

Su pirma diena vajaus pasekmes matoma sekamai:
Punktai

J. Mažeika, Clevelandietis........................................ 131
G. Shimaitis, Montello, Mass..................................... 115
S. Penkauskas, Lawrence, Mass................................... 1OO
M. Dobinis, Newark, N. J.............................................. 65
S. Reikauskas, Upstate New York .......................... 59
O. Girnienė, Binghamton, N. Y...................................58
M. Gudas, Montreal, Canada .................................... 55
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.............................................. 50
A. Stripeika, Eliabeth, N. J...........................................31
J. Matačiunas, Paterson, N. J........................................20
K. Bakanauskas, Easton, Pa......................................... 10

Newark, N. J. susiorganizavo platus komitetas ir darbuosis 
savo miesto vardu. Newarke įvyko “L.” reikalu susirinkimas 
pereitą penktadienį. Tame susirinkime drg. Dobinis stipriai 
pareiškė: “Tegul drg. Buknys praneša drg. Šimaičiui, jog pir
ma dovana bus Newarko miestui!”

Gi tame susirinkime dalyvavo drg. Stripeika iš Elizabetho, 
sėdėdamas viduryje svetainės, kada drg. Dobinis darė pareiš
kimą, nusišypsojo. Vėliau drg.' Stripeika pasisakė, jog Eliza- 
bethas veiks atskirai nuo Newarko ir dės pastangas New ar
ką pralenkti. ♦

Drg. Šmitas, iš Philadelphijos rašo apie savo bėdą šeimy
noje; serga drg. Šmitienė ir Serga sūnus Victoras, bet drg. 
Šmitas, kaipo gėneralis komandieriųs Philadelphijos miesto, 
smarkiai susirūpinęs, kad vajaus darbo dar negalėjo pradėti.

Laukiame žinių iš kitų miestų. Įsitėmykite, draugai, jog šio 
vajaus obalsis yra: “Laisve” Turi Sulaukti Sidabrinio Jubile- 
jaus su Daugiausia Skaitytojų^ negu bent Kada Anksčiau!

Jubilėjaus klausimu irgi turime gražių atsiliepimų. Jubilė- 
jinius certifikatus, kaipo “Laisvės” rėmėjo garbės ženklą jau 
įsigijo sekamos organizacijos ir atskiri draugai:

L.D.S. 3-čias Apskritys už $25.00; A.L.D.L.D. 5 kp., New
ark, N. J. $15.00; A.L.D.L.D. 2-ras Apskritys $10.00; Jurgis 
Stasiuka'itis, Cliffside, N. J. $20.00,; Antanas Dulskis, Livings
ton, N. J. $1.00; Matilda Kliknienė, Springfield, Ill. $1.00; 
Jurgis Kairys, Newark, N. J.$1.00; Adomas Kazlauskas, Ir
vington, N. J. $1.00; Marijona Lazauskienė, Hillside, N. J. 
$1.00 ; Juozas Paukštaitis, Newark, N. J. $5.00; Marijona Ra- 
žanskienė, Newark, N. J. $1.00; Walter Skeistaitis, Newark, 
N. J. $1.00; J. Vitkunas, Nanticoke, Pa. $3.00; Frank Witkus, 
Kearny, N. J. $1.00; Uršulė žitkienė, Irvington, N. J. $1.00.

Už certifikatus gaunamos dovanos bus naudojamos išleidi
mui knygos, kuri bus duodama visiems metiniam “Laisvės” 
skaitytojam kaipo jubilėjinė dovana. Knygos išleidimas kai
nuos apie $2,$00.00. Tad, draugai, rūpinkimės platinimu cer- 
tifikatų, kad prirengti fondą išleidimui knygos.

, “L.” ADMINISTRACIJA.

“Laisvėj” ir “Šviesoj” 
surašė ALDLD Centro 
Komiteto narių yra pažy
mėtą, kad 1920 metais iž- 
dininku buvo V. Paukš
tys. Tas buvo paimta iš 
referendumo atskaitos, tū
pusios “Laisvėje” No. 7, 
1920 metais. Pagal tą re
ferendumą iždininku bu
vo išrinktas V. Paukštys.
Sekantis (^augiausiai bal- 

. sų buvo gavęs drg. H.
Stankus, iš Worcester, 
Mass.

ALDLD CK senus pro
tokolus pražudė, rodosi J. 
Alekšis, todėl mums prisi
ėjo naudotis tik referen
dumais ir spaudoj atskai
tomis.

'Dabar gavome nuo drg. 
H. Stankaus laiškutį, ku
riame jis sako, kad “1920 
metais V. Paukštys, bi
jodamas reakcijos, neužė
mė ALDLD CK iždininko 
vietos ir iždininku buvo 
drg. H. Stankus. Drg. 

’• Stankus sako, kad jis bu- 
i vęs 2 metus iždininku.

D. M. šolomskas.

ĮVAIRUMAI
Suezo Kanalas

Suezo kanalas yra labai 
strateginis vandens kelių 
punktas. Jis prakastas tar- 

ipe Viduržeminių ir Raudo
nų jūrų. Suezo kanalas to
je vietoje yra kaip ir rube- 
žius tarpe Afrikos ir Azi
jos. Jeigu nebūtų šio ka- 

!nalo, tai iš Europos prisiei
tų laivams plaukti aplinkui 
visą Afriką norint pasiekti 
Aziją, kam reikėtų atlikti 
bent 20-30 dienų aplinkinė 
kelionė. Užtenka užmesti 
žvilgsnį ant žemlapio, kad 
matyti Suezo kanalo strate
ginę reikšmę.

Suezo kanalas turi virš

Per Suezo kanalą į me
tus perplaukia daugiausiai 
laivų, kaip bent kur kitur 
pasaulyje per- kokį kanalą. 
1930 metais pėtpfaukė 5,761 
laivas su 31,668,759 tonų 
įtalpa. ’ .Ųz perplaukimą ka
nalo' imama mokestis už 
kiekvieną ant laivo esantį . 
žmogų ir tavorų krovį. Už 
tavorų toną ima 7 frankus 
ir 25 centimus.

Laike pereito Imperialisti
nio karo Vokietija viską da
rė, kad tik kaip nors sugrio
vus Suezo kanalą. Specialė 
turkų armija iš Palestinos 
darė didžiausias pastangas, 
kad prie jo prasimušus. Vo
kietijos imperialistai buvo 
papirkę eilės kitų šalių laivų 

[kapitonus, kad tie plau
kiant per tą kanalą nuskan
dintų savo laivus, ir tokiu . 
būdu jį užkimštų, bet visi 
tie planai nuėjo niekais.

Prie Suezo kanalo įplau
kimo į jį nuo Viduržeminių 
jūrų yra prieplauka Port"! 
Said, o'nuo Raudonų jūrų 
Suez miestas.

Anglija yra tvirtai apdrū- 
tinus • Suezo kanalą; pribū
davo jus didelių tvirtumų, 
pristačius, kanųplių, laiko 
tep daug karo orlaivių ir 
nuolatos nemažai turi karo#, 
laivų. Prasidėjus Italijos * 
prisirengimams pulti ant 
Ethiopijos, tiesiai pradėta 
grūmoti Anglijos vandens 

: keliams į Indiją ir Suezo ka
nalui. Anglija ten sutrau- 

Įkė daug karo jėgų.
I š—kas.

ŠYPSENOS

Jį apvogė
“Kur tavo apatiniai marš

kiniai dingo?” klausia mo
teris vyro, grįžusio namon 
po vidurnakčiui. “Aš tikrai 
žinau, jog tu turėjai juos 
ant savęs išeidamas.”

“Mane apvogė,” paraudęs 
iki ausų, teisinosi vyras.

Surinko J. šilingas.'

Tinkamas Būdas
—Kaip aš geriausiai ga-\ 

lėčiau sužinoti, ar tas žjno- 
gus yra krikščionis, ar mu- 
sulmanas?

—Tas visai lengva: Pra
šyk jo cigareto,—jeigu jis * 
palieps tau eiti į peklą, tai’ 
žinosi, jog jis krikščionis.

Tai Ne Jos Duktė
Kaiminka: — Aš nesenai 

mačiau, kaip jaunas vaiki
nas norėjo pabučiuoti tavo 
dukterį.

Moderniška motina: — O 
ar jam tas pavyko?

Kaiminka:—Ne.
Motina:—Tai ta buvo ne 

mano duktė.
Surinko A. M. Bedievis.
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Darbininkė ir Seimininkė
Drauge K. Kielienė, chica-

3
K. Kielienė

Duokim Jaunimui Darbininkišką Apšvietą

žinomos darbininkiškos span-: pilną mokestį.
I XI* 1 “J

iš

CLEVELANDO ŽINIOS

XI

"Laisves”E. K. Sliekienė.

įrašyti mūs

Metinis
Koncertas

Įvairi ir Turtinga Programa

Po programai šokiai iki vėlumai.

WM. NORRIS ORCHESTRA

bu-

dau-Dwrbiete.

ITALŲ MIRIMAI

Šeimininke.

i

žinau daug 
turi kaip 

marčių, bet 
komunistine 
svarbiausias

Kad maisto produktai nu
skrido į nepasiekiamą augštį,

ne-
ra-

ir 
ri-

K. t

me
ni., 

nuo-

pa- 
ir

Programa Jau sutvarkyta ir greit 
bus paskelbta. Įžangos 

bilietai daroma.

virš 60 metų, bet rūpinas dar
bininkų judėjimu, ypač kad jo 
vaikai būtų susipratusiais ir 
skaitytų darbininkišką spau-

ADDIS ABABA. — Eri
trėjoj kasdien miršta bent 
po 40 Italijos kareivių nuo 
didelių karščių ir užkrečia-

Bus numeriuotos sėdynės, tad tikietus įsigykite 
iš anksto, tėmykite kada bus gatavi.

Šis knygynas yra populiari vieta Maskvos vaikams. 
Jame visi rakandai padaryti ^mažiukai del parankamo 
mažiems lankytojams. Lavinti psychologai, kuriem pa
vesta prižiūrėti, sako, kad labiausia pageidaujama kny
ga yra Gulivero kelionė, kas parodo, kad visų šalių vai

kai mėgsta tą patį dalyką.

Vienos Dienos Mėsos Strei
kas Pasisekė

Seka Einančius 
Kapų

vietos neleidžia nie-

BUS LABOR LYCEUM SALeJE
949 WILLOUGHBY AVE., 

Brooklyn, N. Y.

žmonės. Fašis- 
drūčiai įsikibę 
lašą kraujo

- ’F
M’

sąrą. Visuotino Lietuvių Dar
bininkų Suvažiavimo, kuris 
įvyko 30 birž., 1 d. liepos, Cle- 
velande, įgaliota jinai dalyva
vo “Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongrese,” Kaune. Ji plačiai 
susipažino su Lietuvos valstie
čių ir darbininkų padėtimi ir 
dalį patyrimų aprašo šiame 
straipsnyje. Iš Lietuvos d. Kie
lienė buvo nuvykus Sovietų 
Sąjungom

I ir čiornį. Fašistai, sušaudę va
dus Lietuvos Komunistų Parti
jos, mane, kad sunaikins ir pa
čią partiją. Tai dideli žiopliai. 
Tų keturių draugų vietoj šim
tai naujų kovotojų varo jų pra
dėtąjį darbą. Komunistų Parti
jos idėjos niekas negali sušau
dyti. Ta idėja gimė iš pačios ka
pitalistinės sistemos darbininkų 
klasei daromų skriaudų ir iš
augusi nusuks sprandą fašiz-1 
mui.

Darbininkė Moteris 
Ir ALDLD

Atlankius Lietuvą po Dvidešimts 
Keturiy Mėty

Kokia šiandien Padėtis 
Darbininkų Ir Vargingųjų

Valstiečių
Kada susirašinėdavau su gi

minėmis, tai visuomet skųsda- 
vos apie sunkią padėtį Lietu
voj. Manydavau, kad gal biskį 

V ir perdeda, norėdami gauti ko- 
^cį dolerį. Bet kada savo akimis 
pamačiau, kaip gyvena, tai ma
tosi, kad ne tik neperdėjo, bet 
dar nedasakė visų vargų.

Čia tik prisiminiau savo gi
mines. Bet tokių vargstančių 
yra 75 nuošimčiai Lietuvos gy
ventojų. Valstiečiai, kad ir su 
daugiau žemės, negali verstis. 
Taip pat 75 nuošimčiai valstie
čių prasiskolinę bankuose ir 
50-čiai nuošimčių valstiečių 
gręsia praradimas viso savo 
turto. Mokesčiais apkrauti taip, 
kad negali sukelti iš ūkio pini
gų mokesčių užmokėjimui.

Valstiečiai Labai Blogai 
Maitinasi

Valdžia šių žmonių padėčia 
sirūpina. Pernai buvo davus 
vų kasti ir į savaitę mokėjo 7 
litus. Tai didesnio pasityčioji
mo negali būti iš darbo klasės.

Bedarbiai, negalėdami nusi
nuomoti kambarėlio, gyvena ur- 1 
vuose. žaliame kalne, tą dalį į 
šiaurvakarius darbininkai vadi
na Brazilka. Baisu žiūrėti į iš 
skudurų sudėstytas būdukes. 
Kiti visai į kalną įsikasę, be 
šviesos. Nesunku įsivaizdinti, 
kaip gyvena šie 
tinęs siurbėlės 
geria paskutinį 
darbo liaudies.

Nežiūrint visų sunkumų 
teroro, darbininkai skubiai 
kiuoja eiles prie galutino mū
šio už Sovietų Lietuvą.
Atlankam Keturiy Sušaudy- 

ty Kapus
Su pagalba vietinių draugų 

pasisekė rasti kapus žuvusių 
draugų. Fašistai, kad pateisin
ti savo žygį, sutrempimą kons
titucijos, gruodžio 26 dieną, 

į 1926 metais, sušaudė Lietuvos 
Komunistų Partijos vadus, K. 
Požėlą, Greifenbergerį, Giedrį

Nors ir menkai gauna už 
Sroduktus, bet priversti par-1 

uoti viską geresnį, kad gauti 
litą, kitą ant gazo, druskos ir 
mokesčių. Pieniški valgiai jau 
ir iš mados išėjo: niekas jų ne
turi sau, nes kiekvieną lašą pie
no išvaža į pieninę. Parsiveža I 
tik išmašinuotą pieną, tai tuo- 
mi ir maitinasi. Visas jų mais
tas—duona ir bulvės. Ir tai la
bai laimingi, jei kurie turi pa
kankamai. Rugsėjo 21 d. visam mieste

Čia kalbėjau apie tuos, kurie (šeimininkės iššaukė vienos die- 
turi kokį sklypelį žemės. Bet nos streiką prieš mėsos bran- 
Lietuvos kaimuose yra tūkstan- ! gumą. Streike reikalavo, kad 
čiai bežemių. Tie žmonės tie- j mėsos kainos būtų numuštos 20 
siog badauja. Užsidirbti nėra : nuošimčių.
kur. Nors valstiečiai ir turėtų j Nekurie bučeriai nuo pat ry- 
darbo, bet neišgali samdyti dar-iį0 vjsaį neatidarė savo krautu- 
bininko. Tik per darbimetį gau- Kurios buvo atdaros, prie 
na padirbti, tai ir viskas. Ir tai 
turi dirbti už du litu į dieną ir 
mažiau.

Darbininkų pakairėjimas di
delis. Visi laukia tik progos. 
Nors žvalgybininkai labai se
kioja kiekvieną pakrutėjimą, 
bet darbininkai jau daug ne
paiso, kalba atvirai prieš fašis
tinę diktatūrą.

Miestų Darbininkų 
Gyvenimas

Jei valstiečių gyvenimas LL 
gas, tai miestų darbininkų daug ^us sun^1 kovą šioje
blogesnis. Nežiūrint, kad vals- kolonijoje, nes dar buvo pirmas 
tiečiai atiduoda produktus pus-1 bandymas bile kovos šioje apie- 
dykiai, tačiaus mieste maistas bnkėj. Svetainėj pasirodė tik

tų pastatėm pikietus. Ant St. 
Clair Avenue moterys ėjo nuo 
bučernės prie bučernės ir vertė 
uždaryti. Nekurie bučeriai pa
vartojo skymą, numušdami mė
sos kainas ant 20 nuoš. ir ban
dė laikyt krautuves atdaras. Ke
liose vietose buvo aštrus' susi-

■ kirtimas-muštynės. D i d ž iuma 
buvo privrsti krautuves užda
ryti.

Ant East 79th St., lietuvių- 
bj0_! lenkų kolonijoj, 6 vai. ryto ro-

w brangus, sulyginus, kiek darbi
ninkai teuždirba.

Paimsiu tik Kauną. Viduti
niai imant, darbininkai uždir- 

>ba nuo dviejų iki trijų litų. 
Bet tik dalis jų pastoviau dirba. 
Didžiuma gauna padirbti tik 
periodiniai. Duonos kilogramas 
1.25. Sviesto kilo—2.00. Cuk
rus 1.25. Mėsa labai paprasta 
2.00 kilo. Daug darbininkų ne
uždirba nei ant duonos. Už vie
ną mažyti kambarėlį reikia mo
kėti po 30 ir 40 litų į mėnesį.
Bedarbiai Gyvena Urvuose

Šiomis dienomis Kaune be- 
. darbių apie tūkstantis, sulyg 

pačių bedarbių pasakojimo. 
, k Daug bedarbių pardavė pasku- 

tinį baldą, kad duonos gavus.

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

Netoli 8-to forto, į kalną, su
pilta daugybė kapų. Tai vis ko
votojai, kurie buvo sušaudyti, 
kada bolševikai pasitraukę iš 
Lietuvos. Pakalnėj, šalę griovio, 
guli minėti mūsų keturi drau
gai. Dviejų dar žymu kapai. Gi 
kiti du užarti. Nors vietiniai 
draugai kas metas papuošdavo 
kapus, tačiaus visuomet po to 
rasdavo išdraskytus. Bet netoli 
ta diena, kada toje vietoje bus 
pastatytas mauzoleumas.
žvalgyba

Prie tos
ko. Tik slaptai draugai atlan
ko. Kad ir šį sykį, nespėjom su
dėti ant kąpų vainikus, kuriuos 
mums parūpino vietinės drau
gės, kaip atsirado du žvalgybi
ninkai. Trukdyti neišdrįso. Mat, 
buvome ir mes trys amerikonai 
delegatai.

Nutraukėme kapų paveikslus 
ir tyliai ėjome link namų. Kal
bėti buvo sunku. Tik mintys 
bėgo viena paskui kitą, kaip 
greičiau priartinti galą fašiz
mui, kad darbininkai galėtų at
siteisti už visas skriaudas.

Atsisveikindami su vietos 
draugais padarėm prižadą, kad 
mes, amerikiečiai, dirbsime tarp 
Amerikos lietuvių darbininkų 
už Lietuvos liaudies reikalus .su 
dar didesniu pasiryžimu iki 
laimėjimui. '

K. Kielienė.

kelios moterys ir apie 3 vyrai. 
Apie po pusės valandos ginčų 
sutikom eiti ant pikieto. čia ir
gi daug bučernių užsidarė, o 
kurios neužsidarė, pastatėm po 

‘1 pikietą ir komitetas nuėjęs 
‘ reikalavo, kad užsidarytų, 
nekurios bučernės sutiko.

Pirmiausia susiręmėm su 
čeriu ant Korman ir E. 79th 
St., kuris pašaukė policiją. Tuojl 
dvi moterys tapo nuvestos. Tas 
iššaukė neapykantą pas stovė
jusius nuošaliai žmones ir dau
giau moterų, vyrų ir vaikų pri
buvo pikietininkams pagalbon. 
Areštuotos moterys tuojau tapo 
paleistos.

e
Pirmas Laimėjimas

Po virš valandos kovos pri- mų ligų.

Mes, darbininkės moterys, ne 
visos mokam arba pajėgiam su
prast vertę Am. Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
(ALDLD). Kai kurios draugės 
darbininkės dar vis manom, kad 

I ši organizacija tik vyram pri- 
I klauso ir vyrai turi darbuotis, 
o mes, moterys, galim prigu
lei kaipo narės, o apie pačią 
organizaciją nesirūpint.

I žinoma, finansiniai remt są
lygos kartais neleidžia, bet pri
sidėt darbu būdavo j imui ALDL 
D ir būt nare tai yra pareiga 
kiekvienos lietuvės darbininkės. 
O kurios ešam narės, turim 
kreipt daugiau domės į šią 
svarbią organizaciją, kuriai da
bar sukanka 20 metų, kaip gy
vuoja ir skleidžia apšvietą tar
pe lietuvių darbininkų. Tai vie
nintelė apšvietos organizacija, 
kuri be paliovos tarnauja Am
erikos lietuviams darbinin
kams. O tai ačiū pasiryžimui 
tų draugų ir draugių, kurie per 
20 metų nenuilstančiai dirbo, 
budavojo, rūpinosi leidimu 
knygų ir gavimu naujų narių.

Nekurios draugės moterys 
irgi labai daug dirba, užima' 
vietas kuopų bei apskričių ^°"Įnįečių parengima, 
mitetuos. Ir pačiame centre į 
draugės moterys darbuojasi. ! 

didelė dalis iš mūs

Gavom laiškutį nuo gerai užsimokėti už save ir vaikus 
Mano nuomo

ne, toki galėtų jaunuoliams 
paimti anglų kalboje išleistas 
knygas, o tėvai patys galėtų 
gauti nuo kitų, dar išgalinčių 
užsimokėti draugų pasiskaity
ti, jei jau nėra ištekliaus vi
siems mokėti pilną mokestį į 
virš minėtą organizaciją. Gi 
jaunimą būtinai reikia aprū
pinti darbininkų literatūra.

Forestcitietė.

dos platintojos, kuriame yra 
labai gerų sugestijų, todėl jį 
paduodame ištisai:

Brangios Draugės:

Šiuomi prisiunčiu dar vieną 
‘‘Working Woman” skaityto
ją. Tai bus viso 14 prenume- 
torių šiais metais. Virš minė
tą prenumeratą gavau pereito 

(rugsėjo 22 d., per dd. scranto- 
_ kur teko 

[susipažinti su nauju pažįsta
mu, tai yra d. Benson iš Mos
cow, Pa.

Draugas B. turi farmą čia

Bet dar 
draugių darbininkių labai ma
žai prisidedam darbu. Aš esu 
viena iš tų kaltininkių, nes per minėtoj vietoj ir yra “Laisvės” 
pastaruosius kelis metus labai skaitytojas per daugelį metų, 
mažai dirbau del ALDLD, nors Nors metais nejaunas žmogus, 
buvo priežastis, del ko nebuvo 
galima dirbt darbą tinkamai, 
kaip turėtų būt.

žinoma, teisintis perdaug be
reikalinga. Kaip aš, taip ir ki- dą. 
tos draugės neatlikom tiek dar
bo, kiek mūs'pareigį, buvo at
likt. Bet mes dar turim progą 
pasivyt tas drauges, kurios mus 
pralenkė. Kurios draugės dar 
nesat ALDLD narėmis, tai 
stokit į šią organizaciją ir dirb
kim pagal savo išgalę. Mes tu-

vertėm tą bučerį visai uždaryt rim būt organizuotos darbinin- 
krautuvę. Tas pridavė drąsos kės ir pagelbėt tiem draugam

• V I • __________ —____ 2^. J * --k «

ir pasitikėjimo streikieriams. | 
Taip viena po kitai krautuvės 
likosi uždarytos. Veik nei vie
na bučernė ant E. 79th St. ne- I 
liko atdara. Apie vakarą pasĮ 
žmones kilo toks entuziazmas, ■ 
kad nenorėjo skirstytis namo. I 
Tiesa buvo keli bučeriai, kad 
ne tik šaukė policiją, bet tu
rėjo pasisamdę ir mušeikas. Bet 
ir tai likos uždaryti. Tas paro- 

jdo, ką galima padaryt per dar
bininkų klasės vienybę.

Už poros savaičių rengiamės 
prie daug platesnio streiko, nes 
šiame neturėjom pakankamai 
spėkų pastatyt pikietus prie liudija ir paties Darbo De- 
kožnos burčernės. | partmento paskelbtos skaitli

nės. Gi darbininkų klasės šei
mininkės, ypatingai bedarbio 
ar dalį laiko dirbančio šeimy
nai valgių supirkėjos ir ga
mintojos tą nežmonišką paki
limą jauste jaučiam, kada ne- 
bedatenkam pinigų nupirki
mui žmoniško maisto, 
kaipgi dateksim:

Nuo 1933 m. rugpjūčio 
nėšio* iki rugsėjo, 1935 
taukai pabrango 122.4 
šimčių.

Bekonas—94.9.
Porčiapas—86.3. 
Jautieną—60. 
Vištiena—42.4. 
Kiaušiniai—42.8. A 
Sviestas—12.2. 
Panašiai pabrango ir 

gelis kitų, maisto produktų. Gi 
pereitą rugsėjo mėnesį, paaš
trėjus karo pavojui, viskas 
dar labiau pradėjo/ brangti.

Tai dėlto šeimininkės skel
biam streikus. Matosi, kad 
tik didesniais ir stipresniais 
streikais, daugiau moterų 
įtraukdamos į. kovą už piges
nes maisto kainas pajėgsim

i Teko matytis su daugeliu 
; bučerių, ypatingai tų, kurie 
šaukė policiją. Jie dabar klau
sia, kada bus kitas streikas. 
Prašo, kad jiems pranešti. Sa
ko: “Šį kartą ir mes užsida- 
rysim, kaip kad anie padarė.” 
Taipgi daug ir moterų klausia, 
kada bus sekantis streikas. Jos 
žada gaut daugiau pritarėjų.

Bučeriai skundžias, kad visą 
savaitę pardavė mažai mėsos. 
Darbininkės moterys neperka. 
Jos jaučiasi, kad jų kova dar 
nelaimėta, nors mėsa biskį at
pigo. Bet jeigu nevesim aštrios 
kovos, tai ne tik mėsa, bet vi
sas maistas daug aukščiau pa- 

Į kils.

Working Woman Aukos 
Ir Prenumeratos

ir draugėm, kurie dirba su pa
sišventimu nuo pat sutvėrimo 
šios organizacijos. Jeigu mes 
ir negalėsim labai daug ką nu- 
veikt, tačiaus tai yra mūsų gar
binga pareiga būt darbininkų 
apšvietos organizacijos narė
mis.

Ar Stebėtina, kad 
Skelbiam Streikus?

Supažindino jis su savo sū
num ir marčia. Sako: “Aš ją 
baigiu perkalbėti gražiais ir 
faktiškais nurodymais, kad 
jos vieta su klasiniai sąmonin
gais darbininkais. Tik,” sa
ko, “gaila, kad neturiu jai 
duoti ką skaityti. Mat, angli- 
kė, o ne lietuvė mano marti.” 
O aš pasiskubinau patarti d. 
Bensonui nieko* nelaukus už
rašyti jai “Working Woman”, 
ką d. B. ir padarė.

Turėtų ir kiti dd. sekti d. 
Bensono pavyzdį, 
draugų-gių, kurie 
dukterų, taip ir 
nesupažindina su 
literatūra. O tai 
dalykas.

Taipgi svarbu
jaunimą į ALDLD, kad mūsų 
jaunuoliai gautų virš minėtos 
organizacijos išleistas knygas, 
o ne kad vien skaičių palai
kytų kuopose, kaip dabar kad 
yra daroma. Tėvai užmoka 
už vaikus po 10 c. į metus tik 
taip sau, vien del skaičiaus, 
bet nepamano, kad tiem jau
nuoliam reikia apšvietos, tai 
yra, kad jie gautų ALDLD 
duodamas angliškas knygas 
neskaitantiems lietuviškai. Ne
žinau, ar visur taip daroma, 
bet tūlose vietose, tai taip.

Tiesa, kai kurie draugai nu
siskundžia, kad nėra iš kur

“Working Woman” būdukei 
spaudos bazare gavom puikių 
dovanų nuo draugių greatneck- 
iečių. Jos per draugę S. Pet
kienę atsiuntė didelį pundą 
gražių daiktų ir $1 pinigais.

Brooklyniečių viena draugė 
pridavė pasiuvus visą pustuzi
nį naujų, gražių bliuzių. Kitos 
siuva, skubina baigt.

Bazaras Jau Prasidės šį 
Penktadienį, 4 Spalio

Newhaveniete draugė seniau 
prisiuntė 3 gražias sukneles.

Visų kolonijų visų draugių 
aukos smulkmeningai bus at
žymėtos ir pakvituotos bazarui

(Tąsa 4-tam Pusi.)

Brooklyn© lietuvių moterų, 
susirinkime pereitą ketvirta
dienį buvo ir valgių gaminimo 
pamoka. Ją davė d. M. Va- 
lilionienė. Apart patarimų 
apie skirtingų maisto produk
tų vertę ir kaip juos naudot, 
dar 
štai

suteikė keletą receptų^- 
pora- iš jų:

Sūrio Sufflei
kiaušiniai,
šaukštai sviesto, 
šaukštai miltų, 

l^^ttoduko karšto pieno 

 

1/2 šaukštuko druskos, 

 

14 puoduko tarkuoto Ame:,. 
rican rio, arba Seno Angliu
ko sūrto.

Aštarpyk sviestą, sudėk mil
tui; kai pradės virt, pilk pa- 
lengvą karštą,,pieną ir gerai; 
išplak; sucfek sūrį, maišyk kol- 
bus gerai išsileidęs. Nukeli 
nuo ugnies ir maišyk gerai iš
plaktą geltontrynį. Kai atšals,.* 
tada sudėk gerai išplaktą bąli-., 
tymą, sukrėsk į gilų indą, gėr.,' 
rai pasviestuotą, ir kepk 3Q_ 
minučių lengvam pečiuje. Rei
kia greit valgyt, kai pastovi-^ 
nupuola. •

Labai skanus valgis ir pava
duoja mėsą.

Malaso Pyragas
2 trečd. puoduko sviesto," 

•% puoduko cukraus, 
2 trečd. pieno, 
2 trečd. malaso, 
2 miltų, 
•% šaukštuko sodo, 
1 cinamono, 
1/2 allspice, 
14 cloves, 
% moce, 
i/2 puoduko be sėklų razin 

kų.
Išplak sviestą su cukrui^ 

sudėk gerai išplaktus kiaušį-, 
nius^.vėl plak; supilk malaš^ 
ir'veY plak, kol sutirštės. Išsi
jok miltus, sudėk į juos sodą' 
ir spaisus (visus sausus prie*- 
skonius). Pilk po biskį pieną 
ir miltus, kol viską sumaišysi; - 
sudėk razinkas. Kepk keturi 
kampėj pasviestuotoj blėtoj- 
30 minutų, nelabai karštam- 
pečiuje. Nėra reikalo ant jo • 
dėti jokio “Aisingo”. Skanus., 
ir gali stovėti 2 savaites, nėr 
pasensta. M. Valilioniene

pasigauti pabėgusį iš mūsų 
virtuvės geresnį maistą, ar 
bent palaikyti dar užsilikusį, 
nes ir tas dums į dausas, jei 
nepajėgsim drūtai jį sugriebti, 
kad milioniniai maisto trustai 
iš mūsų neatimtų.

Reikia pasakyti didelį ačiū 
toms draugėms, kurios prane
ša šiame skyriuje apie savo 
rengimąsi ir jau vedamas ko
vas už maisto nupiginimą. Ki
tų kolonijų šeimininkėms yra 
iš to gera pamoka. Atydžiai 
sekant tuos pranešimus galė
sim išvengti paklaidų vėlesnė
se kovose.

ĮVYKS SEKMADIENĮ
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Moterų Žinios
Working Woman Aukos ir 

Prenumeratos
(Tąsa iš 3 pusi.)

ir giminėmis.
Siųsiu ir šiemet, kaip “Povi

lą Jurką”, taip ir iškarpas, kur 
mūsų draugai delegatai iš “Vi
so Pasaulio Lietuvių Kongreso”

pasibaigus. Kas dar išgalite, 
-prašome tuojau prisiųsti ar at- 
► vežti, kad galėtume priduoti su 
♦pradžia bazaro ir pelnyti iš jū
sų aukotų daiktų kiek galima 
'^augiausia “Working Woman” 
"paramos.
* “Working Woman” po vieną 
-prenumeratą per mus atsiuntė 
;d. J. Shagow, Anson, Me., su 
•10 centų auka, ir d. J. K. Na- 
- Valinskienė, Forest City, Pa. 
•Tai jau 14-ta prenumerata nuo 
tos draugės šį metą.

“Working Woman” išeina 
sykį į mėnesį. Tai puikus ang
lų kalboj merginų-moterų žur
nalas. Kaina metams 50 centų. 
Kanadoj ir užrubežiuose 75c. 
Kopijos kaina 5 centai. Antra
šas: 50 E. 13th St., New York, 
N. Y. Kam neparanku susirašyt 
angliškai, gali siųst per šį sky- i 
rių. 1

S. Sasna.

Del “Povilo Jurkos” 
Deportacijos

“Laisvės” laidoje už rugsėjo 
21 d., Meniškose Nuotrupose, 
pastebėjau, d. rašo, kad “ ‘Po
vilą Jurką’ deportuoja iš Lietu- 

. vos.” Matyti, pasiuntė nežino
damas, kaip pasiųsti į fašistų 
valdomą šalį. Mes jau daug 
knygų esame pasiuntę, bet dai
nė vienos neišdeportavo. Mat, 
nežinojo, kaip pasiunčiama.

Mes pasiunčiame kiekvienais 
metais dovanų knygomis mūsų 
giminėms ir jie labai džiaugia
si. Atrašo laišką, dėkoja ir pra
šo daugiau. Sako, jie tokių kny
gų ten negali gauti. Mano bro
lis atrašė man, kad jie tas ma
no prisiųstas dovanas dalinasi 
net su kitos parapijos draugais

aprašo savo įspūdžius, tai yra 
dd. Mažeikos ir Abekos raštus, 
kurie telpa “Laisvėj” ir “Vil
nyje.” Užtikrinu “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojus, kad mano 
giminės Lietuvoj gaus tas 
brangias dovanas Lietuvos pa
vergtiems žmonėms ir fašistų 
diktatūra nepajėgs jas sulaikyt.

“Laisvės” Skaitytoja.
Nuo Red. Draugėms ir drau

gams patartina priimti d. “L.” 
S. receptą ir nenusiminti, bei iš 
naujo siųsti visais žinomais bū
dais. Jei vienas išdeportuos, tai 
kitas vis vien nepagaus. Gi Lie
tuvoj darbininkų knygas skai
to tol, kol sudyla ir pasidaro 
nebeįskaitomos. Tad ir keletą 
pasiekusių Lietuvos darbo žmo
nes pilnai atmokės už deportuo
tų nuostolius ir draugų-gių pa
stangas.

tarpu išsisėmę, reikia jas at
gauti. Jos apgailestauja, kad 
jos negali prisidėti.

Vieną tokių laiškučių čia 
talpiname:
Drauge:

Rodos nereikėtų paraginimų 
bei prašymų, nes kiekvienos iš 
mūsų pareiga yra teikti žinias 
savo spaudai. Jog tai be galo 
prakilnus darbas prisidėti raš
tais užpildyti mūsų laikraš
čius.

Ypatingai mūsų skyrius be 
galo silpnas. Būtinai reikia jį 
gerinti, padaryti jį pilnesniu, 
patraukiančiu. Reikėtų įtrauk
ti daugiau moterų į nuolatines 
to skyriaus bendradarbes.

Permažai rašoma iš darbi
ninkių kovų, šiandien mote
rų dirba įvairiose industrijos

šakose, ten įvyksta kovų. Ko
dėl neatspindi tos kovos mūsų 
skyriuje? Kodėl? Todėl, kad 
moterys perdaug apverstos 
darbais. Dirba dirbtuvėje, 
dirba namie; turi atlikti dirb
tuvės darbininkės ir namų šei
mininkės pareigas.

Taip, drauge, kad ir aš, 
nors labai norėčiau ką nors 
parašyti, ir medžiagos turė
čiau daug, bet stoka laiko, 
energija išsemta tiek, kad ir 
geriausi norai žūsta. Turiu už
laikyti save ir mergaitę, kas 
yra labai sunku. Tai matote, 
drauge, kas sulaiko mane ir 
daugelį kitų moterų nuo ra
šymo. Be to, reikia dirbti ir 
organizacijose, tas irgi svar
bu. Tai toks mano pasiteisi
nimas.

Jūsų, N. N.

Bostono ir Apielinkės Žinios

Skyriaus Reikalai
ALDLD jubilėjiniam nume

riui ir abelnai jubilėjaus lai
kotarpiu gauname gausiau 
raštų iš mūs draugių. Net ir 
eilė draugių, kurios del nes
veikatos ar šiaip mums žino
mų rimtų priežasčių tūlą lai
ką buvo pasitraukę iš bendra- 
bių eilių, atsiliepė į mūsų kvie
timą bendradarbiauti.

Mes prašome draugių, ku
rios pajėgiate, rašykit nuolat. 
Kuriom nėra išgalės nuolat ra
šyti, rašykit rečiau. Tačiau ra
šykite, kiek pajėgiate. Jūsų 
raštai paįvairins ir pagerins 
skyrių.

Tiesa, randasi draugių, ku
rių nepaprastai sunki darbi
ninkės, šeimininkės ir motinos 
našta neleidžia nuolat bendra
darbiauti. Kitom spėkos šiuo

Harvardo Fakultetas Šaukia- 
'mas Nepasiduoti ištikimybės 
I Įstatymui

CAMBRIDGE, Mass.—liar- 
vardo Universiteto vyriausy- 

i bes nariai, profesoriai ir visi 
įmokytojai šiomis dienomis ap- 
i laikė kopijas peticijos, kurio- 
jje šaukiami griežtai protes
tuoti prieš valstijos nesenai 
priimtą įstatymą, kuPiame rei
kalaujama, kad mokyklų vir
šininkai, profesoriai ir moky
tojai priimtų ištikimybės pri- 
sieką valstijos ir šalies kons-į 
titucijom.

Mokytojų ištikimybės pri- 
! siekimo įstatymą užgyrė Mass. 
! valstijos generalis teismas, ne
paisant stiprių pasipriešinimų 
ir protestų.

To biliaus sumanytojais bu
vo reprezentatorius T. Dor- 
gan, iš Dorchester, ir Ameri
kos Legiono Mass, departmen- 
tas; žymiausiais užtarėjais bu
vo senatorius J. Moran, gub. 
Curley ir kiti kapitalistų tar

Operetė Tamyla
Pirmu Kartu Bus Vaidinama Brooklyne. Stato Scenoj Aido Choras.

Pernai “Tamyla” buvo perstatyta kaipo drama, gi dabar ji perdaryta į operetę. Yra 13 dainų;
3 mišraus choro, 2 merginų choro, 4 duetai, vyrų kvartetas. Eiles paraše Aidietis.

Grupe vyriausių vaidylų “Tamyloje”.

Bus Sekmadienį, 6 Spalio (OctJ
Lošimas prasidės 4:30 vai. po pietų; prašome nesivėluoti.

|žanga 75c ir 50c; vien tik ššokiams 40c. Sėdynės rezeryuotos; iŠanksto įsigykite bilietus. ,

LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

< WM. NORRIS ORCHESTRA GRIEŠ ŠOKIAMS
Šiame paveiksle yra visi žymesni operetės Tamylos vaidintojai: Aldona Klimiutė—Tamylos- 
rolėje; Pranaitienė, motinos rolėje; J. Nalivaika, tėvo rolėje; J. Juška—Lakrašo, Tamylos] 

žesnėse rolėse: M. Sinkevičiūtė, A. Pakalniškienė, A. Mason ir kiti aidiečiai.

nai, sėdinti šiltose valdvietėse. i
Kas tas peticijas pagamino' 

ir išsiuntinėjo, nežinoma—nė
ra po jomis pasirašyta. Bet 
jose šaukiami visi profesoriai 
ir mokytojai į bendrą, griežtą 
protestą; nurodoma, kad val
stijos valdžia negali priversti 
privatinių mokslo įstaigų mo
kytojus imti ištikimumo prisie
kus konstitucijai.

Taipgi nurodoma, kad pa
našus įstatymas buvo atmestas 

| valstijos augščiausio teismo, 
kada Dartmouth College mo
kytojai buvo bandomi vertinai 
imti prisiekas.

Mokytojų ištikimybės pri
siekime įstatymas buvo suma
nytas reakcionierių ir genera- 
lio teismo užgirtas tikslu, kad 

(mokslo institucijų profesorius | 
ir mokytojus, kad ir už men-, 
kiausias radikališkas mintis, i 
būtų galima bausti ir praša- į 
linti iš moks!ainių.

Vaikas Sujudino Viso Miesto 
Patriotus

LYNN, Mass.—Carlton B. 
Nichols, 8 metų amžiaus, Bre
ed pradinės mokyklos moki
nys, mokykloj griežtai atsisa
kė saliutuoti (sveikinti) Ame
rikos flagę ir daiuoti himną. 
Sujudo viso miesto mokyklų 
viršininkai ir bandė vaikutį 
priversti pasiduoti, bet vaiku
tis didvyriškai jiems atkirto: 
—Tai yra mano ir mano tėvų 
toks įsitikinimas ir jūsų ban
dymai mano įsitikinimą per- 

iipainyti nueis veltui.
Mokyklos viršininkai krei

pėsi prie vaikučio tėvų, bet ir 
tėvai atsisako vaikutį bausti 
už šį “nepaklusnumą”.

Dabar planuojama kita fla- 
gės sveikinimo diena mokyk
loj ir jei vėl šis vaikutis atsi
sakys saliutuoti ir dainuoti, Į 
bus sprendžiama apie jo išme-! 
timą iš mokyklos.

So. Bostono Darbininkai 
Neilgai Gėrėsis Pajūriu

SO. BOSTON, Mass.—Jau 
keletas mėnesių kaip kalbama 
apie federalės valdžios pro
jektą statymui apartmentinių 
gyvenimui namų So. Bostone, 
pajūryje.

Iš sykio buvo planuojama 
nupirkti plotą, kuriame jau 
namai apsenę ir kur tų namų 
savininkai, didelėj didžiumoj| 
darbininkai, neturinti ištek
liaus aptaisyti juos, nuversti 
tuos namus ir jų vietoj pa
statyti valdžios apartmenti- 
nius namus.

Bet jei jau darbininkai 
skęsta varguose, skolose, tai 
dar giliau reikia juos pa-

tik skersai bulvaro nuo ap
šepusių namuku ir jau prade
da statyti moderniškus apart- 
mentus del apie dvylikos šim
tų šeimynų. Apartmentai bus 
apšildyti, su šaltu ir šiltu van
deniu, su elektrikiniais šaldy
tuvais, su pečiais. Randa bus, 
pav.: už trijų kambarių'apart- 
mentą nuo 15 iki 21 dol. į mė
nesį už 5 kambarių apart, nuo 
25 iki 35 dol. į mėnesį ir tt. 
Tegul dabar pamąsto darbi
ninkas, kas norės jo apšepu- 
sioj stubelėj gyventi.

Tačiaus, atsiranda darbi
ninkų, kurie net džiaugiasi, 
kad apartmentiniai namai sta
tomi, girdi, pakils ir mūsų 
nuosavybių vertė, gal bus ir 
mums lengviau verstis. Tai 
didelė klaida taip manyti. Vi
sa didžiuma darbininkų, tu
rinčių nemukus, gali tikrai 
laukti sunkesnių laikų.

Juk gyventojai iš jų namu
kų išsikraustys į apartmenti- 
nius namus, kur visi patogu
mai, o darbininkas savo namu
ke tų patogumų negalės įreng
ti del daugelio priežasčių, o 
svarbiausia del finansų sto
kos; jų namukai pasidarys ne
betinkami gyvenimui, o kada
namas nebetinkamas gyveni
mui, aišku, jis nebeturi ver
tės markete. Darbininkai ban
krutuos, bus metami iš namu
kų del neužsimok«jimo mor- 
gičių bankams ar taksų mies
tui.

Finansinės įstaigos atpirks 
nuo banku, ar nuo miesto, tikV 7 7

jau ne namukus, bet žemę, 
nes namukai netikę, juos rei
kia nuversti ir ant tos žemės 
statys moderniškus apartmen- 
tus, garsins, trauks į juos gy
venti biznierius, vidurinės kla
sės gyventojus.

Ir taip iš viso pajūrio, City 
Point, laipsniškai iškraustys 
darbininkus; nustums juos lin-

gramsdinti. Taip ir čia pada
ryta : Vietoj nupirkti nuo 
darbininkų, nebegalinčių išsi
versti apšepusius namus ir jų 
vietoj statyti valdžios namus, 
valdžios atstovai pasirinko 

i pajūrį, užpiltą šiukšlėmis iš 
<UlCje, 1 1 cuiaiucnu, iiivvmvo ivitjv, v. ucvv u. m uojycv----- xamjiwo) . , . . .
pirkiko; J. Judžentas—Kabulu Kunigo Marabuto ir N. Pakalniškis Arabo Aklio rolėje. Ma- p^msto, kur jokio namo nėra 
žesnėse rolėse: M. Sinkevičiūtė, A. Pakalniškienė, A. Mason ir kiti aidiečiai. h* nieko pirkti nereikia, bet

Ligoninės, Bostone, užpildy
tos sergančiais jaunuoliais. 
Net ir del taip svarbių, kaip 
operacijų reikalų, daugelyj 
ligoninių negalima gauti vie
tos.

Tėvams patartina vaktuoti 
savo vaikučius, kad neitų į te- 

; atrus ir kitas vietas, kur gali 
užsikrėsti šia baisia liga.

Elzytė.

Meno Sąjungos sekretorius, kuris iš
aiškins, kodėl yra svarbu ir reika
linga suorganizuot didelius chorus, ir 
kaip chorai gali padėt darbininkišką 
judėjimą sustiprinti.

Kviečiame visus: senus ir jaunus, 
“L.” skaitytojus ir simpatikus daly
vauti. Prašome tėvus savo sūnus ir 
dukteris atsivesti ir prirašyti prie 
choro ir dalyvauti su kitais jaunuo
liais.

Kviečia Lyros Choras.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

| ELIZABETH, N. J.
I

Svarbus susirinkimas L. D. P. 
Kliubo įvyks 2 d. spalio (October), 
8 vai. vakare, 408 Court St. Drauges 
ir draugai darbininkai, katriems rūpi

■ darbininkų klases reikalai, visi būki- 
I te šiame susirinkime. Apart Kliubo 
i reikalų, turėsime bendrą, pasikalbėji-
■ mą del “Laisvės” 25 metų jubilėjaus. 
Mes turėsim svarbiausiai apkalbėti 
“Laisvės” vajaus reikalus. Mes, eli- 
zabethiečiai, šiame 25 metų jubilė- 
jiniame vajuje turime stoti darban 
ir pralenkti kitas kolonijas, šiame 
susirinkime turėsime ir svečių, drg. 
P. Buknį. Visi būkite šiame susirin
kime, ypatingai “Laisvės” skaityto
jai.

Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 141 kuopos šaukiamas 

susirinkimas spalio (October) 6, 
1935, 10 vai. ryte ant 928 E. Mo- 
yamensing Avė. Visi nariai susirin
kite laiku, nes yra daug svarbių da^ 
lykų aptarti. Nepamirškite atsivesti’ 
naujų narių. Bus nuo “Laisvės” pik-i 
niko raportas išduotas, taipgi ir yra 
rengiamas koncertas. Reikia ap
svarstyti ką mes turėsime ant pro- 
gramo.

J. Baranauskas.

WILKES-BARRE, Pa.

APLA 51 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 6 d. spalio-Oct., 2 vai. po 
pietų. Visi įsitėmykite, kad laikas 
permainytas nuo 10 vai. ryto ant 2 
vai. po pietų. Tad visi dalyvaukite 
tuo laiku, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyt. Taipgi nepa
mirškite užsimokėti duokles, nes vė
liaus įvyks daug nesmagumų.

K p. Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.

Lyros Choras šaukia svarbų mi
tingą 6 d. October, 2 vai. po pietų, 
735 Fairmount Ave. čia dalyvaus

Nuo Muskulų Gėlimo ir

R ŪBI t IN - j

i - --f —__ ;___ - • -

Skaudėjimo 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą I 

palengvinimą

CLEVELAND, OHIO
i?

čia surašąs drg. F. Abeko pra
kalbų maršruto. Drg. Abekas buvo 
Lietuvoj kaipo delegatas į Visuoti
ną Kongresą Kaune. Prakalbos 
įvyks sekamose vietose: A.L.D.L.D.. 
22 kp. rengia 8 d. spalio, 7:30 vai. 
vak. Lietuvių svetainėje, 6835 Supe
rior Ave.; A.L.D.L.D. 57 kp. rengia 
9 d. spalio, 7: vai. vakare, 13309 
Benwood Ave., Cortelie.; A.L.D.L.D. 
190 kp. rengia 10 d. spalio, 7:30 vai. 
vak. 16011 Waterloo Rd.; Collinwoo- 
de, 11 d. spalio, 7:30 vai. vakare, 
Darb. svetainėj, 920 E. 79th St.

Prakalbos visiems svarbu išgirsti. 
Tad prašome draugų įsitėmyti die
ną ir vietą, į kurią jums bus pato
giausia nueiti ir pasiklausyti drg. 
Abeko. Nepamirškite ir savo diau
gus kartu nusivesti.

Visus kviesia 15-tas Apskritys.
(232-235)

kui South Station, prie dvo
kiančio kanalo, prie “freight 
hous’ių,” palei geležinkelį, 
kuriuo kas penkios minutės, 
prabėgdami trūkiai išpurkščia' 
debesius juodų dūmų ir suo
džių.

Ir Vėl Gaisras Statomam 
Kariškam Laive

QUINCY, Mass. — Keli me-' 
nėšiai atgal užsidegė Jungt. 
Valstijų kariškas laivas, bai-' 
giamas stotyj, Fore River 
shipyardy. i

Garsiai sušuko valdžios in- 
s p e k t o r i ai ir kapitalistinė 
spauda, kad laivą padegė 
tarptautiniai šnipai, paskui 
atvirai pradėjo skelbti, kad 
“raudonieji” špiegai. Skelbė 
tyrinėsią ir gaudysią padegė
jus, bet viskas nutilo—neišde
gė suokalbis.

Šiomis dienomis vėl tas 
pats laivas užsidegė, bet jau 
neskelbia, kad raudonieji pa
degė. Sako kas nors iš darbi
ninkų numetė degantį cigare- 
tą į skiedras. O gal vėliau su-, 
ras ten dirbantį susipratusį 
darbininką ir prisikabins prie 
jo, kad būk jis numetė tą ci- 
garetą ir taip padegė laivą.

Vaikų Paralyžius Siaučia*
Bostone ir apielinkėse jau 

senokai plačiai siaučia vaikų 
paralyžius. Daugelyj vietų 
mokyklos dar tebėra neatida
rytos del to pavojaus išven
gimo.
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VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. PARKUS,
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

-

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistine Worcesteryje.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

TRU-EMBER COAL COMPANY . 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KQMPANIJA)

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitŠmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1*61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
.. Iš Anglų Kalbos Verte V. Lienius— . —

(Tąsa)
Vice-prezidentas valandėlę tylėjo ir 

žiūrėjo į tris darbininkus. Jo akys slin
ko nuo pabalusio Tolles veido žemyn link 
raukšlėtų ir išdirbtų mūrininko rankų, 
kurios sunkiai kabojo.

—Taip, ponai,—pagalinus atsakė dus
liu balsu. — Jei aš turiu jums pasakyti, 
ką aš manau—Aš visai nemanau! (ne
mąstau)—Ir po trumpos pauzos dadūrė: 
—Kalbėkite tuo reikalu su viršyla, aš nie
ko negaliu daryti.* * *

Kurtas norėjo pasileisti juokais, kuo
met apleido kambarį.

—Ar tu girdėjai tą štuką, Tolle? Jis 
visai nemąsto! Tai ko jis čia sėdi? Jam 
nereikia dirbti rankomis, o smegenimis 
negali. Rūko nuodingus cigarus ir žiūri 
per langą. “Kalbėkite tuo reikalu su vir
šyla !” Kalbėkite su mano dėde! Visi to
kie kiaulės.

Jaunasis darbininkas nesusilaikomai 
juokėsi. Tolle tylėjo. Mintijo, kad jo 
draugai vargiai tikės, kuomet sekančia
me kuopos susirinkime raportuos apie šį 

t incidentą, v
—Vice-prezidentas neturi galvos, — 

juokėsi jaunasis darbininkas.
—Ne, jis turi galvą, — atsakė Kurtas, 

—bet jis yra vienas iš tų gerbiamų de
mokratų, žinai, kuris užsikemša vata au
sis, kuomet jo čyfas išleidžia įsakymus 
šaudyti. Jis negalįs pakęsti kraują— 
žiūri per langą tuo laiku ir rūko. Visi 
vienos šaikos!

Staiga senas Tolle prarado tą baimę 
tų nepaprastų koridorių su daugeliu už
rakintų durų, nebekentė raštininkų su 
švariai nuskustais veidais, kurie nužiū- 
rinčiai į jį žiūrėjo, nebeapkentė oficierių, 
kurie praeidinėjo pro šalį, dėvį augštus 
nuvaksuotus batus. Tai buvo geriausie
ji sandraugai mūsų “draugo” policijos 
prezidento, kurie prieš jį daužė kulnimis 

Jr kurie rytoj šaus į Tollę ir jo klasės 
^draugus varde Zorgiebelio ir senosios 
partijos.

—Kiaulės... kiaulės...—Tai viskas, 
ką jis kartojo.

Lauko pusėj Alexanderplatze oro grąž
tai griausmingai tarškėjo. Augštai, ant 
garinio muštuvo, kuris dirbo viduryj gat
vės ties Neue Konigstrasse, buvo iškabin
ta maža, kraujo spalvos-raudona vėliava.

talus, kad užtikrinus pagarbą valdžios' 
autoritetui... Randasi ant rankų faktai, 
kad komunistai rengiasi Gegužės Pirmą 
demonstracijas paversti į kruviną sukili
mą.”

Vienas laikraštis patalpino du paveiks
lus dešinės pusės viršuj. Kairėj pusėj 
buvo Thaelmanno, komunisto vado, gre
ta jo paveikslas policijos komandieriaus, 
Heimannsbergo. Apačioj telpa provoka
cinis klausimas: “Kuris iš jų šiandieną 
valdys Berlyną?” Į kelias valandas visi 
rytiniai laikraščiai tapo išparduoti.

Pirmas balsas tarpgatvyje pasigirdo iš 
“Raudonos Lakštingalos.” Kaip septinta 
valanda Juodas Willi atidarinėjo langi- 
nyčias ir išėjo gatvėn. Pakėlė nosį, lig 
norėdamas pauostinėti rytinį šaltą orą. 
Keletas raudonų vėliavų buvo iškabinta 
iš po nakties ir plevėsavo pučiamos vė- 
jo. \

—Surugtum kur... kas pasidarė su 
iškaba?

Patrynė sau akis, betgi iškabos nema
tė. Pereitą naktį darbininkai buvo iška
binę didele iškabą skersai gatvę, ant ku
rios buvo karikatūra Berlyno policijos 
prezidento su užrašu “Dorrzwiebel” (su
puvęs svogūnas). Ši iškaba buvo nuka
binta policijos paskiausiose valandose, 
kuomet paskutinieji veiklesni draugai 
sugulė nors trumpai pailsėti.

Willis fbėgo atgal ir išsinešė kėdę ir 
dvi dideles raudonas vėliavas. Rūpes
tingai prikabino vėliavas iš abiejų šonų 
įeinamų durų. Šį darbą jis pats vienas 
norėjo atlikti. Niekas kitas nebuvo tin
kamas tam darbui. Geležinė iškaba virš 
lango iš nakties jau buvo uždengta rau
dona materija. “Lai gyvuoja Pirmoji 
Gegužės,” didelėmis raidėmis buvo užra
šas ant jos, taipgi ten buvo nupieštas su
gniaužtas kumštis.

—Senoji įstaiga išrodo puikiai šiandie
ną, — tarė pasididžiuodamas, kuomet 
žiūrėjo su pakreipta galva. Paskui nu- 
šliureno į vidų ir pradėjo triūstis ir tvar
kytis. Grynas oras per atdaras duris iš
blaškė tabako nusistovėjusį kvapsnį iš 
“Raudonos Lakštingalos.”

Už pusvalandžio Povilas sušvilpė sker
sai kiemo Kurtui ir Onai. Raudonas lan
go uždangalas dar vis buvo užtrauktas 
miegamojo kambario, jie dar miegojo.

—Pfffiiuu, ei, Kurt!
Uždangalas tapo nustumtas truputį į

Waterbury, Conn.
Iš Scovill Mfg. Co. Dirbtuves

Visu pasiutimu dirba amu
niciją. Misingio liejykloje dir
ba 4 pakaitas po 6 valandas 
ir 7 dienas į savaitę. Baisiai 
išnaudoja darbininkus. Pir- 
miaus per 6 valandas į vieną 
pakaitą darbininkai išpildavo 
po 4 puodus misingio, o dabar 
išrado pridėt daugiau pajėgos, 
tuo būdu greičiau misingį iš
verda ir darbininkas turi iš
pilti net 6 puodus per 6 va
landas už tą patį mokestį. Ku
rie " darbininkai silpnesni, tie 
negali atlaikyti, nes turi bai
siai skubinti ir baisiam karšty
je. Stačiai gyvas’žmogus de
ga, nes nėra nė vienos minutės 
atsikvėpti prie darbo. Pir- 
miaus, kada 4 puodus pilda- 
vom, tai nors būdavo taip pat 
sunkus karštis ir sunkiai reikė
davo dirbti, bet nors tiek bū
davo geriau, kad turėdavome 
nors kelias minutes atsikvėpti, 
kol misingis puode- užverda. 
Dabar turi bėgioti, kiek tik 
tavo spėkos leidžia, nėra ka
da nė prakaitą nusišluostyti. 
Kuris darbininkas silpnesnis, 
tas apalpsta. Jį išneša laukan, 
tuojaus pastato kitą jo vieton.

Taip ir tęsiasi per dienas, 
žiūrint iš šalies, atrodo į tikrą 
kunigų piešiamą pragarą. O 
bosai šėtonai, kurie pristoję 
prie darbininkų vis ragina 
skubint. Nėra jokio pasigailė
jimo pas bosus.

Kitam skyriuje, kur priren
gia “skrep” misingį del liejyk
los, dirbdavo 7 valandas ir 
viena pakaita, o .dabar pradė
jus amuniciją gaminti, dirba 
8 valandas už mažesnę algą, 
negu pirmiau gaudavo. Pradė
jus dirbti 8 valandas boseliai 
pasakė darbininkams, kad 
mes mokėjome nuo “day 
work,” bet dabar mes 
turime dirbti nuo “piece 
work.”’ Bet nesakė, kiek dar
bininkas: turi padaryti per die
ną. Darbas baisiai sunkus, dar
bininkai turi kilnot 150 svarų 
misingio kavalkus, kuriuos 
mašinos suspaudžia “skrep” 
ruimyjė. Pirmiau per 7 valan
das gaudavo po $4.50 ir dau
giau, o dabar gaunama tik po 
$3.20 iki $3.50. Tiesa, neku- 
rie darbininkai ir dabar gau

na virš $5 į dieną, nes jie bo
sam duoda kyšius, neša valgį, 
fruktus, tabaką, eina dirbti 
pas boselius apie stubas vaka
rais ir šeštadieniais. Tokie ele
mentai gauna daugiau, nes bo
sai nuo kitų darbininkų nuva
gia ir jiems atiduoda.

Vienas niekšas boselis yra 
“skreprumyje, ” kuris naktimis 
dirba nuo 3 iki 11 vai. Tas 
niekšas suvalgo darbininkų 
vakarienes, skolinasi pinigus 
nuo savo gengės darbininkų, 
bet paskolos neatiduoda; uži
ma darbus maliavot stubas, 
taisyti namus ir po juo dirban
ti darbininkai turi eiti dirbti 
negaudami jokio atlyginimo. 
Kuris darbininkas atsisako 
jam veltui dirbti, arba skolin
ti pinigus, tas visaip esti per
sekiojamas ir niekinamas, sta
tomas prie sunkiausių darbų 
už mažiausį atlyginimą. O lai
kui bėgant, negalėdamas pa
kęsti tų visų blogumų, darbi
ninkas turi palikti darbą, arba 
pasipriešina. Bet boselis pa- 
skundžia didesniam bosui, kad 
tas ir tas darbininkas tingi 
dirbti ir tuo būdu darbininką 
išvaro iš darbo.

Tokie atsitikimai Scoville 
ne naujiena, tik nėra kam pa
rašyti į spaudą. Galėtum žmo
gus prirašyti pilną knygą, kas 
dedas šiame fabrike.

Trečiam skyriuje, kur dirba 
misingines dūdas-paipas, buvo 
vienas karštas katalikas lietu
vis boselis. Paskui tapo dideliu 
bosu. Tada visiems darbinin
kams numušė uždarbį nuo $5 
iki $2.15 už 8 valandas ir bai
siai verčia skubinti, norėda
mas įtikti kompanijai.

Dabar pradėjus dirbti amu
niciją ir baisiai skubinant, 
Scovill dirbtuvėje esti baisiai 
daug susižeidimų. Nėra tokio 
darbininko, kad nebūtų buvęs 

.sužeistas, išskiriant boselius. 
Apsiraišioję žaizdas — vienų 
rankos, kitų akys, trečių ko
jos, tik baltuoja, kaip karo 
lauke. Net baisu darosi, kai ei
ni į darbą, nes nežinai, ar iš
liksi nesužeistas.

Kaip nueini į Scoville kom
panijos ligoninę, tai net plau
kai pasistoja ant galvos, nes 
pilna ligoninė sužeistų. Rodo
si, kad kur^nors yra tokia ma
šina, kuri drasko darbininkus.

Vieną kartą paklausiau li
goninėj felšėriaus, iš kur tiek

-.uartssr.. .jl,......................— a..gj
daug sužeistų, tai gavau atsa-]lan apskritį prieš streikuo- 
kymą, kad jis ten dirbąs 15 jančius mainierius, kurie 
metų, bet niekados nėra ture- “kliudo” dirbt skebams.
jęs tiek ligonių, kaip 1935 me
tais. Štai skaitlinės, kurias man 
padavė iš vieno skyriaus, kur 
dirba 300^ darbininkų. Liepos 
mėnesį buvo 1,173 susižeidi
mų, rugpjūčio mėnesį 1,324,’o 
rugsėjo jau 1,612. Tai baisus 
reginys. Felšėris sakos jau ne
begalįs dalaikyti. Sako, “jau 
mano nervai sugriuvo berai- 
šiojant ligonius.” Su rugsėjo 
mėnesiu pasitrauksiąs iš tos li
goninės. Matyt, labai sąžiniš
kas žmogus.

Ligoninė naktimis uždaryta. 
Jeigu susižeidi dienos laiku, 
tai dar gali gauti šiokią tokią 
medikališką pagelbą, bet jei
gu pasitaiko susižeisti nakčia, 
tai, darbininke, kankinkis, nes 
ligoninė uždaryta. Jeigu nu
traukė ranką ar koją, tai veža 
į miesto ligoninę. Bet su ma
žais susižeidimais visai nesi
skaito, tik surišai skudurais, 
jeigu turi, o jeigu neturi, tai 
kokį popierą sugriebęs apvy- 
nioji žaizdą ir turi išdirbti ligi 
ryto.

Kodėl ligoninė naktimis už
daryta? Mat, kompanija tau
po pinigus, kad nereiktų de
ginti elektrą ir samdyti dakta
rą. Tai pasiutęs kapitalistų 
godumas.

Taigi, jeigu darbininkai ne- 
siorganizuos į unijas, tai bus 
visai blogai. Tokiu būdu, bro
liais ir seserys, tverkime uni
ją, stokime prieš pasiutusį ka
pitalą. Tik susiorganizavę, mes 
galėsime pasipriešinti šitam 
baisiam išnaudojimui.

Darbininkas.

Maisto Pabrangimas
WASHINGTON. — Dar- 

bo ministerija apskaitliuoja, 
kad nuo 1934 m. vidurvasa
rio iki šių metų vidurvasa
rio maisto daiktai apskritai 
pabrango 2 nuošimčiais ir 7 
dešimtadaliais 32-se mies
tuose Jungtinėse Valstijose.

Kentucky Milicija Prieš 
Mainieriy Streiką

FRANKFORT, Ky. — 
Valstijos gubernatorius pa
siuntė 50 milicininkų į Har-

I’ASAKO, KAIP PIENAS DUO
DA ŽMOGUI MIKLUMĄ

šimtus sykių Babe Ruth iš
gelbėjo savo tymo lošį tik 
per nago juodimą, drožda
mas į bolę ir parbėgdamas 
vėl j savo vietą, lošime— 
“namo,” ir tuo būdu jis su
mušimą pakeitė į laimėjimą.

Bet tegul pats Babe Ruth 
jums apie tai pasako. O jis 
sako: “Įtemptame lošyje, 
kada tu ateini į savo pozici
ją ir viskas priklauso nuo 
tavęs, labai sunku išvengti 
susierzinimo. Ta sekundos 
dalis, kur prisieina nutėmyti 
bolę ir drožti j ją, reikalau
ja šaltų nervų ir greito, tik
ro raumenų veikimo. Čia tai 
ir yra didelė priežastis, ko
dėl žmogui reikia pieno. Pie
nas yra vienas iš puikiausių 
gamtinių daiktų pasaulyj, 
nes jis padeda suvaldyt 
žmogui savo nervus, raume
nis ir smegenis, kad jie taip 
tikrai veiktų, kaip šautuvo 
gaidukas.”

Ir mokslas patvirtina vis
ką, ką Babe Ruth sako apie 
pieną. Tai yra vienas iš 
puikiausių, natūralių ner
vams valgių. Jis yra beveik 
lygiai tokios pat sudėties, 
kaip pajėgos elementai, ku
rie randasi jūsų kraujyje, 
smegenyse ir raumenyse. 
Pienas pagelbės greičiau 
mąstyti ir sparčiai veikti. 

h,(Atminkite, jog pienas taipgi 
šarmiškai-alkaliniai veikia.
Reikalaukite Veltui Knygu
tės—“Milk-the Alkalizer.”

Rašykite The 
(Want Bureau Milk 

Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK

DALIS ANTRA
Kruvina Gegužės Pirma 1929

“Panašūs įvykiai aiškiai rodo, kaip 
ginkluotas sukilimas prieš despotiškų 
valdžią ne tik išvysto idėją programose 
ir revoliucionierių vadus, bet ir kaipo 
naturalį, praktišką ir neišvengiamą se
kantį žingsnį paties judėjimo; augantį 
pasirįžimą, augantį patyrimą ir augančią 
masių drąsą”—Leninas.

SKYRIUS I
Pirmas Pavojus

Pilkai inėlyna Pirmos Gegužės aušra 
pasirodė virš tuščių gatvių.

Šiandieną yra šventė. Žmonės miegojo 
dvi-tris valandas ilgiau, negu paprastai. 
Veltui sirenos švilpė A.E.G. dirbtuvės 
ties Brunnenstrasse. Juodos juostos 
žmonių, einančių pro augštus geležinius 
vartus kas rytą, kaip šešta valanda, šian
dieną nesimatė. Gelžkelio stotis ant Put- 
lizstrasse irgi apleista, šešėliai didžiųjų 
ratų “Turbinos” Huttenstrassėj nesijudi
na taipgi. Juodos replės keltuvų Nord- 
havene kabojo be judesio šiame šaltoka
me ryte virš ramaus vandens.

Darbininkų traukiniai vaikščiojo į in
dustrinius distriktus paskirtu laiku, bet 
tušti ir betiksliai. Pirmos klasės kom- 
partmentuose radosi keli užveizdos ir in
žinieriai skaitantieji straipsnius, pana
šius į karo laiko raportus su sensacingais 
antgalviais ir stambiomis juodomis rai
dėmis.

“Berlyno gyventojai buvo persergėti! 
Sulyg paskutinės proklamacijos policijos 
prezidento, griežti žygiai bus daromi 
prieš bile vieną, kuris darys mažiausį 
bandymą peržengti demonstracijos drau
smę ... tapo sutraukta pakankamai spe- 
cialės policijos spėkų į darbininkų kvar-

r

šoną ir Onos maža, gabiai sušukuota gal
va pasirodė. Ji buvo bepykstanti. Kad 
nors šiandieną duotų jam ramybę ir leis
tų Kultui pamiegoti truputį ilgiau. Jis 
tik sugrįžo ketvirtą valandą ryto užbai
gęs lipinti atsišaukimus. Kokia jau čia 
per šventė, jei negalima nors kiek ilgiau 
pamiegoti ?

Kurtas tuo tarpu pabudęs patemijo, 
kad Ona stovi ties langu.

—Kiek laiko, Ona?—užklausė stoda
mas iš lovos. — Mes pamigome... rei
kia skubėti, kur mano drapanos?

—Bet, Kurtai, dar nėra septynių, dar 
gulk ant kokios valandos, — ji kalbėjo 
jam. Tuo tarpu Povilas vėl sušvilpė.

—Tai mus šaukia, tik pažiūrėk. Ar 
laikraščiai jau atėjo? Tai būtų nuosta
bu, jei taptų konfiskuoti šiandieną.

—Povilas švilpia, — Ona skubiai iš
tarė.

—Riktelėk jam, aš pribūsiu už minu
tės. Ar yra švarūs marškiniai man šian
dieną, Ona? O,—ve čia yra.

Ona riktelėjo kaž ką Povilui. Skersai 
kiemo langas užsidarė. Ji nuėjo išleng- 
vo į virtuvę ir pradėjo ruošti pusryčius. 
Tačiaus kažkaip viskas nesisekė. Jos 
judesiai buvo veik mechaniški ir verte 
save atlikti darbą. Kurtas užsivilko ge
riausias drapanas. Smarkiai atakavo 
savo netvarkįus plaukus su šlapiu šepe
čiu, idant privertus gulėti prie galvos. 
Balti marškiniai viduryj savaitės pripil
dė jį apvaikščiojimo dvasia. Jis manė, 
kad šiandieną darbininkai visame pasau
lyje apvaikščiojo Pirmą Gegužės. Jei jie 
galėtų visi susirinkti į vieną daiktą—visi 
tie proletarai, kurie nejudina piršto šian
dieną del savo išnaudotojų! Bra, Lust- 
garten būtų jiems permažas. Ir jei visi 
sykiu pūstelėtų, tai iš katedros liktų tik 
skutai...

(sną nuiSnug)

Antru Kartu Aštunta Metine Dainų Diena
RENGIA CONN. VALSTIJOS DARBININKIŠKI CHORAI

Nedėlioj, 6 d. Spalio (October), 1935 Lietuvių Parke, Chestnut Rd., Waterbury, Conn,
šokiams Grajys Merrymakers Or kestra nuo 12-tos valandos dieną iki vėlai vakare.

Vilijos Choras xs Waterbury, conn.

Programoj dalyvauja keturi chorai: New Haven’o Daina Choras; Hartfordo Laisvės Choras; New Britain’# 
Vilijos Choras ir Waterburio Vilijos Choras. Bus ir kitokių žaislų.

Visi esate kviečiami dalyvauti. \ ĮŽANGA 25c ASMENIUI^



Puslanis Sestas* LAISVE Trečiadienis, Spalio 2, 1935

tuvių direktorius Alex Radze

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
vičius.

SUSIRINKIMAI
LORIMER RESTAURANT

Viskas Prirengta Madison Square Mitingui Protestai Prieš Crempy 
Žudeikas Auga

WPA Darbininkai Laimi

Komunistų Partijos New ( Komunistų Internacionalo 7-to 
Yorko Distrikto Komitetas Pasaulinio Kongreso, kur d. 
praneša, kad jau viskas pri- Į Browderis buvo vienu iš va- 
rengta nepaprastam istoriš- į dovaujančių delegatų, 
kam įvykiui, kuris bus šį ket- — ....
virtadienio vakarą spalio 3 d., 
Madison Square Garden sve-

EARL BROWDER

* Nepaprastuoju įvykiu bus 
d. Earl Browderio raportas iš

Drau
gas Browderis atsakys į klau
simus, su kuriais darbininkai 
šiandien susiduria. Ypatingai 
bus pabrėžta 7-to Kongreso 
tarimai kas liečia darbininkų 
klasę šioje šalyje.

Didžiulė svetainė mitingui 
atsidarys 7 valandą. Mitingas] 
prasidės lygiai Š vai. Draugo 
Browderio raportas prasidės 
8:15. Jisai bus vienintelis to 
vakaro kalbėtojas. Pirminin
kaus d. James W. Ford, žy
mus negrų darbininkų vadas 
ir taip pat vienas iš vadovau
jančių delegatų 7-tam Kon
grese.

Svarbu visiem būt laiku, 
čia nebus laukimo, kaip 
kartą randame mažuose 
tingėliuose. Pavėlavusieji 
darys sau neatleistiną skriau
dą ir trukdys atydą pribuvu
sių laiku.

Ant Crempų farmos, Scotch 
Plains, N. J., prie 
dabinta Amerikos

stubos, pa- 
vėliavomis, 

. su
j V4 CIMU1 UCV X Vk) V * A vv v vz J

j pastatyta didžiulė iškaba 
sekamu užrašu:

“Tai čion Public 
siuntė šaltakraujus 
sušaudyti nekaltus 
kurie norėjo apginti savo na
mus.’’

Service at- 
žudeikas 
piliečius,

Miesto Projektų Tarybos ir 
kitų baltakalnierių darbinin
kų organizacijų pastangomis 
išgauta pakėlimas algų 2,500 
WPA administracijos darbi
ninkų, raštininkų, stenografų, 
ir kitų raštinės tarnautojų. 
Pakeliama 8 Va nuošimčių ir 
pradės mokėti nauja skale jau 
šią savaitę.

MASPETH, N. Y.
L.D.S. 14 ir A.L.D.L.D. 138 

kuopų susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 3 d. spalio (Oct.), 
pas draugus Laukaičius, 64-45 
Perry Ave., Maspethe, 8 vai. 
vakare.

Visi nariai 
užsimokėkite 
kuopas.

dalyvaukite ir 
duokles į abi

Sekr.

Iš 6-tos Sekcijos Bankieto
Komunistų Partijos 6-ta 

Sekcija penktadienį turėjo sa
vo bankietą pasitikimui sugrį- 
žusios iš Kominterno Kongre
so savo organizatorės, Martos 
Stone, taipgi rinkimų reika
lais. Didžiulė Royal Palace 
svetainė buvo perpildyta pub
lika, kas rodo, kad pritari
mas partijai visomis pusėmis 
auga. Pereitą metą bankietas 
įvyko toj pat vietoj mažesnėj 
svetainėj. Buvo manyta, kad 
šiemet didesnesės svetainės 
pakaks, bet apsirikta. Toli 
gražu neužteko vietų susodin
ti visus vienu kartu prie stalų.

nes 
ne- 
mi- 
pa-

Apskaičiuojamą, kad apie 
5,000 žmonių perskaitė iška
bą eidami pamatyti nužudy
tos Mrs. Crempos kūną, su- 
vArstytą depučiu kulkomis, 
kad p^į^rsti farmerius pildyti 
Public Service Korporacijos 
valia, v

Virš 500 žmonių pasirašė 
protesto peticiją pirmadienį. 
Plainfielde įvykusiam lenkų 
organizacijų mitinge pasirašė 
kiti 400. Protestais guberna
torius Hoffmanas tapo priver
stas įsikišti ir pareikalauti 
greitesnio tardymo. Tik masių 
spaudimas gali priverst pa
trauki atsakomybėn žudeikas.

Bijo Debatų su Komunistais
Demokratų ir republikonų- 

fusionistų kandidatai, Stephen 
J. Harema, Samuel Feingold 
ir Joseph Hamerman pabijojo 
debatuoti su Clarence Hatha
way ir Carl Brodsky, komu
nistų kandidatais 8-tam as
sembly distrikte. Tas rodo ka
pitalistų kandidatų programos 
silpnumą.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Atletų Kliubo Mėgėjų va

karas bus subatoj, 5 d. spalio, Oct. 
168 Marcy Ave., Brooklyn. Bus 
duodama pinigiškos dovanos šokimo, 
dainavimo, griežimo ir ant kitų da
lykų kontestij pasižymėjusiems. 
Kliubas nuoširdžiai kviečia visus da
lyvauti. Įžanga 50c., vyram, mer
ginom 2c. Už Įžangą bus duoda
ma alaus.

(233-234)

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugystės kvartalinis 

mitingas Įvyks seredoj, 2 d. spalio- 
Oct. Piliečių Kliube, 80 Union Avė., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai privalo 
dalyvauti ,nes tai bus labai svarbus 
susirinkimas.

Draugelis.

ĮSIGYKIT TAMYLOS 
TIKIETUS

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 
I^ersitikrinsit

417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name
SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Notary Public Tel STagg 2-5043 .

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

ji savo kalbą turėjo labai 
trumpinti del vėlaus laiko. 
Apie paties Kominterno tari
mus ji visai nekalbėjo, ragin
dama visus dalyvauti Madison 
Square Garden svetainėj šį 
ketvirtadienį, kur d. Earl 
Browder, Komunistų Partijos 
generalis sekretorius rapor
tuos iš kongreso. Jinai tik 
trumpais bruožais perbėgo žy
miausius įspūdžius, kuriuos 
įgijo pačiam kongrese ir So
vietų Sąjungoj.

B. D.

Komunisty Partijos 2-ro 
Distrikto Nariams

Visi partijos nariai, ypa
tingai darbo unijose, Dis
trikto Komiteto yra ragina
mi asmeniškai pakviesti ir 
atsivesti į Madison Square 
Garden Browderio raporto 
mitingą darbininkus iš savo 
unijos, šapos ir kitų organi
zacijų. ,

L Amter.

“Tamyla”, Aido Choro sta
toma scenon puikioji operetė, 
įvvyks šį sekmadienį, 6 spalio 
(October), Labor Lyceum sve
tainėj, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne. Dabar laikas įsigy
ti tikietus. Kaina 50 ir 75 
centai. Vien šokiams 40c.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Stanislovas Yocius, 60 metų 
amžiaus, gyveno 164 Hope St. 
Mirė rugsėjo 24 d. Palaidotas 
rugsėjo 28 d., šv. Jono kapi
nėse.

Prasidės Spaudos Bazaras John Crempos Neišleidžia 
Motinos laidotuvėms

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susiviveniji- 

mo Pirmos kuopos susirinkimas 
Įvyks ketvirtadienį, spalio 3 d., 1935 
m., “Laisvės” svetainėj, 7:30 vai. va
kare.

Jau oras atvėso, artinasi metų pa
baiga ir todėl dabar jau smagu vi
duje būti ir kartu svarbu atsilankyti 
ant mūsų kuopos susirinkimo*.

Nekuriu draugų mokestys yra ge
rokai užsivilkę—ateikite, draugai, ne 
vien tik užsimokėti duokles, bet kar
tu ir atlaikyti svarbų susirinkimą.

J. V. Sekr.
(232-233)

REIKALAVIMAI

ill Ti l IT i

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOSM. Bruckheimer’s Sods, Idc.
Augščiausios paskolos

Brooklynę ant
DAIMANTŲ

LAIKRODŽIŲ
BRANGAKMENIŲ ir 

KAILIŲ—FURS
705 GRAND STREET

14th St. Subway, 2 blokai 
BROOKLYN, N. Y.

Grand and Metropolitan Avė. 
karai priveža.

ROBERT LIPTON

Susiaedavi- 
mams,Ves-

daimmhęa ’Mreu <3 '

tuvems ir 
Kitokiems

Dovanos

Kalbant apie stoką vietų ta
čiaus negalima praeiti nepas
tebėjus neatleistino komisijos 
pavėlavimo pradėti bankietą. 
Pasekmė buvo ta, kad bankie- ] Worker”, 
tas turėjo baigtis dar nepa-Į 
baigus programos, negi pada
vus valgį likusiems prie antrų 
stalų, kadangi laiku atėjusieji 
neteko kantrybės ilgiau sėdėti 
ir pradėjo skirstytis namo.

Programa tikrai buvo puiki. 
Kaip Middle Village choras, 
taip Theatre of Action pasi
rodė labai puikiai. Kita dalis 
programos liko nematyta. 
Martą Stone jau visi žino, kai
po puikią kalbėtoją, tačiau ir

šią savaitę, penktadienį, 
j prasidės darbininkų spaudos 
bazaras, kuris tęsis keturias 
dienas: 4-5-6-7 spalio (Oct.). 
Jisai yra rengiamas “Daily

", “Young Worker” ir 
j “Morning Freiheit” naudai. 
“Working Woman” irgi tu
rės savo būdukę tame bazare.

Bazare kas vakarą bus pui
ki meno programa ir daugy
bė naujų, gerų, drabužių ir 
šiaip dalykų. Ypatingai gera 
proga įsigyti drabužių, kadan
gi darbo unijos pagamina iš
tisais lotais ir savo darbą au
koja, tad bazaro komisija ga
li juos parduoti prieinamomis 
kainomis ir dar padaryti pel- 

. no.

Reikalingas kambarys del vieno 
vyro žemutinėje “East Side” New 
Yorko dalyje. Jeigu kambarys dide
lis, ruimingas, tai sutikčiau ir su 
kitu vyru gyventi. Turintieji atlieka
mą kambarį, malonėkite pranešti lai-

Petras Granickas, 39 m.' Šku. Rašydami nurodykite ant ke- 
amžiauš, gyvenęs 437 Rodney Iinto augšto ir kiek randos į savai- 
~t'., mirė rūgšejd'27! d. Palai-j j PAULAUSKAS •

AlyVų ] 115 E. Broadway, New York City.
. (232-233)

VAKARIENE
Palaikymui Komunistų 

Partijos 6 Sek. Kambarių
Rengia Kompartijos Brooklyn© 

Lietuvių Frakcija

Įvyks Sekmadienį

Spalio (Oct.) 13
Bilietai Jau gatavi. Tuojau įsi
gykite ir dalyvaukite tame 

svarbiame parengime.
ĮŽANGA 75 CENTAI

•
VAKARIENE BUS GERIAU
SIOS RŪŠIES, O PO VAKA
RIENEI BUS ŠOKIAI GRIE
ŽIANT GERAI ORKESTRAI.

•

“LAISVĖS” SVETAINĖJ
Lorimer Street ir kampas 
Ten Eyck St., Brooklyne

GERA MUZIKALĖ 
PROGRAMA

Pries ir Po Vakarienei 
BUS ŠOKIAI

Kaip šlykšti ir pasibaisėtina 
gali būti atvira valdančiosios 
klasės diktatūra-fašizmas, mes 
galime įsitikinti, kad ir iš far- 
merių Crempų šeimos žudynės 
per kompanijai tarnaujančius, 
žmonių pinigais apmokamus, 
deputes (apskričio policiją).

“Laisvėj” jau buvo rašyta, 
kaip brutališkai buvo nužudy
ta Scotch Plains, N. J., gyven
toja, Mrs. Sophie Crempa, ir 
pavojingai pašautas John 
Crempa, jos vyras, kadangi 
jie priešinosi užleisti savo 
ūkio dalį gaso ir elektros kom
panijos interesams už mizer- 
nus $800. ,

I

Crempienei kritus nuo de
pučiu šūvių, tačiaus ne žudei- 

, o kraujuos paplūdęs 
Crempa ir jų duktė buvo nu
gabenti kalėjiman. Prieš tai 
jau buvo paimtas sūnus 
John, kuris ir dabar tebėra 
kalėjime, kaltinamas būk tai 

Naujienybė Saugumo Srityje

Įžanga penktadienį ir pir- ^os 
•a • • • z'k vi « • • • ’madiėnį 35c., šeštadienį ir se

kmadienį 50c., bendras visoms 
keturioms dienoms tikietas 85 
centai.

Pirklių pastangomis su po
licijos departmento 85-tos ap- 
ielinkės kapitono Wm. Mur
dock patvarkymu rengiamas 
Saugumo Kampanijos Para
das šeštadienį, spalio 5, 5:30 
vakaro.

resams. Kadangi jis negal su
kelti $3,000 kaucijos, tad jo 
neišleidžia nei motinos laido
tuvėms. šeima atidėjo laido
tuves iki John išeis iš kalėji
mo.

St.
dotas rugsėjo 30 d.,
Kalno kapiriėse. Pūliko nu
liūdime moterį, du sūnų ’ir 
pusbrolį, Petrą Granickį.

• šermenimis rūpinosi laido-

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių. _

| Veltui Chapel Šermenim | 
x Paršam do automobilius ierme- * 
0 nims, vestuvėms, krikštynoms S 
g ir kitokioms parems ? 
Č Saukit* dieną ar naktf S

g 423 Metropolitan Avė. g 
B Brooklyn, N. Y. g

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

PARDAVIMAI
Naujas pareiškimas — parsiduoda 

mėsinyčia, yra trys išlygos: gali būti 
darbininkas, pusininkas arba savi
ninkas. Vieta gerai apgyventa su vo
kiečiais ir kitataučiais. Greitu laiku 
atsišaukite Į “Laisvės” ofisą, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, -N. Y.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 

K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ O C P 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 1 Kg
Prielankus Patarnavimas 

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

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

• i f 1 arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

i ' i ? •1 •- r/;- ■ ?

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STORES
512 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parem, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

■ Brooklyn, N. Y. 

ij Specialiai
: Žemos
j Kainos

Į ' Vedybių ir 
Susižeidavi-

I mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn. 

Specialė nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

HARMAN.'

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.

Sergančių Vyrą ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Paradas pradės nuo Staigg 
St. stoties ir paraduos tos sto
ties ribose ir aplink tos stoties 
ribas. Manoma turėti parade 
apie 80 karų, taipgi iš 15-kos 
kavalkų Old Glory Veteranų 
Beną. Ant kiekvieno karo 
bus iškabos su saugumo origi
naliais posakiais, kuriuos su
galvojo kapitonas Murdock.

Paradas rengiamas sąryšy
je su New Yorko miesto po- 

įlicijos departmento vedama 
! saugumo kampanija, kad su- 
. mažinti gatvėse nelaimes. 
Saugumo "kalbos taipgi duoda
mos per Lietuvišką Radio Va- 

, landą iš stoties WMBQ, tre- 
. čiadienių ir šeštadienių rytais.

Gi žudeika senai paleistas 
po kaucija ir net nuo tarny
bos dar neprašaliritas.

Po $1 Bedarbiy Drabužiams
Vadovaujami Charlotte St. 

Bedarbių Tarybos, bedarbiai 
demonstravo prie Tremont ir 
3rd Avenues, Bronxe, reika
laudami drabužių 9,000 šei
mynų. Panelė Elting, šalpos 
biuro' viršininkė, pasakė, tu
rinti tam tikslui tik $9,000 ir 
nežinanti, kur daugiau jų gau
ti. t

Apsirengk, kad nori su $1 
šiais brangenybės laikais. 
Daugiau ir skaitlingiau de
monstruojant turės atsirasti 
daugiau pinigų.

Ofiso .valandos nuo 
nuo

1 Iki 4 kasdien, Seredomla ir Subatomb 
6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Tek: Foxcroft 1-6101

Tel. Stagfr 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

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

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue •

Brooklyn, N. Y.

e
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g oa, 
Bendras Nusilpi- 
mas, Nervų J5- 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau- 

• dūliai. Skilvio ir 
žarnų L i g oa, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų {degimas 
ir įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei

kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų {leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

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

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

NEW YORK __
iki 8 P. M. / 
iki 3 P. M. 
LIETUVIŠKAI

Valandos—9 A. M. 
O sekmadieniais 9

MES KALBAME




