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Ar Tysliava žino? 
Skaitytojų Domei. 
Kultūros Duobkasis.

Rašo S. Laisvietis.

Telephone STagg 2-3878No. 239

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Pasikalbėjimuose del bendro 
fronto Klaipėdai ir Lietuvai ap
ginti Juozas Tysliava, “Vieny
bės” redaktorius, sakėsi komu
nistams, kad jis asmeniškai 
stojas už demokratines laisves 
Lietuvoj. Ne sykį jis žodžiu pa
gyrė ir Sovietų Sąjungą.

Dabar gi “Vienybėje“ p. Tys
liava viešai kitaip važiuoja. Jis 
rašo, būk Lietuvoje “vis dėlto 
daugiau.. .laisvių,“ negu So
vietų Sąjungoje. Prie to jis dar 
priduria šmeižtą, būk komunis
tai “ne sykį pasirodė, kaip Lie
tuvos nepriklausomybės prie
šai.” čia mes pastatysime Tys- 
liavai klausimą—kada ir kur?

Pats Tysliava gerai žino, kad 
Lietuvoj turi laisvių tik dvari
ninkai, fabrikantai, bankinin
kai, buožės ir smetoninkai, o ne 
darbininkai ir paprasti valstie-' 
čiai, kuriuos Smetonos policija 
paskutiniu laiku per kelias sa- stij0j valdžia apveda 'elek- 

frizuotomis vielomis teismo 
rūmą, kur prasidėjo byla 
prieš 10 nekaltų Gallup mai- 
nierių. Trenkiančios elek
tros vielomis taip pat aptve
riama kalėjimas, kur jie 
laikomi. Valdžia tuo būdu 

lapiuose. Bus ir platesnių Ėthi-1 stengiasi apsisaugo! nuo 
opijos aprašymų. j darbininkų demonstracijų

 prie pat tų įstaigų.
Prieš minimus 10 maįnie- 

rių yra padaryta American 
Anglies Kompanijos ir val
džios sumoksiąs, būk jie da
lyvavę nušovime šerifo Car- 
michaelio.

vaites žudė ir veikiausia dar' 
tcbežudo.

Ar Tysliava bet kada žino ką 
kalbas?

Kreipiame skaitytojų domę,1 
jog daugiau karo žinių duoda
ma viduriniuose “Laisvės” pus-;

Draugai turėtų duot Smeto
nos pritarėjams perskaityt iš 
vakarykščio “Laisvės” numerio 
straipsnį “Fašizmas Kultūros 
Duobkasis.”

Fašistinis “supratimas“ prieš 
mokslą ir inteligentingumą rie
čia augštyn sprandą ir Ameri
koj. čia paduosime tik vieną iš 
daugybės pavyzdžių.

New Yorko Miesto Kolegijos, 
valdyba paskyrė profesorių ko- 

* misiją tyrinėt “raudonuosius“

ELEKTRA ATITVERIA TEI- 
SMABUTĮ, KUR TEISIA 10 

NEKALTŲ ANGLIAKASIŲ
AZTEC, New Mexico Vai

Francija Reikalauja
Anglijos Užtikrinimo

PARYŽIUS. — Francijos 
užsienių reikalų ministeris

tarp Studentų. Dabar komisija [Lavai spalio 7 d. įteikė Ang-
raportavo, kad greičiausia ko
munizmu užsikrečia ir paskui 
smarkiausiai jį skleidžia “ap
sigimę agitatoriai ir augštų 
protiškų gabumų studentai.”

Komisija patarė griežčiau ko
vot prieš tą “pavojų” iš gabiau
sių studentų pusės. O kad ap
saugot kitus studentus nuo 
“raudono užsikrėtimo,“ tai siū
lo įvesti “amerikonizmo“ pamo
kas ir kuo daugiausia visokių 
sportų.

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Lietuvos Nepriklausomybę nuo Hitlerio! T 4“ * 1 * i — Adowoj ir Pralaužė Jų Eritrėjos FrontąInternacionalas pasiuntė J c
antrą pakvietimą Darbo ir 
Socialistų Inte rnacionaluiVisiem darbininkam ir jų organizacijom!

Visiem karo priešam ir taikos draugam! r . . , . . .
Visiem žmonėm, nenorintiem, kad pasikartotų 1914-1918 tuojaus sudaryt vieną ion- .
metu skprdvnė ’ < ’ kovoJ Pnes kar^ Komu"

nistų komitetas, kurin įeina'
Imperialistinė kova didžiųjų kapitalistinių valstybių, ThOrez, ir M. Cachin, ir?n“» rr . x., . ..

pirmiausiai tarp Anglijos ir Italijos rysyj su Ethiopiją, . rrnrrv Pnllift mlestą Adi Kaie tik uz 40 mo Ethiopijos vald''”-
.. anglas, ir Sehwerma, cecho- [1,1 yhl* 111,0 Asmaros kur e Selassie. Ten palaidoti ir

ETHIOPAI ATeMe ADI mylių į vakarus nuo Ador 
KAIE Iš ITALŲ

LONDON. — Ethiopai
pralaužė italų

WOS.
Per 2,000 metų visi Ethio- 

Eritrejos pijos karaliai karūnavosi 
užėmė svarbų' Aksume, tik apart dabarti-

jMu!

privedė prie to, kad Italijos fašizmas galvažudiškai už
puolė Ethiopijos žmones. 7 
ramius Ethiopijos miestus ir kaimus.

Anglijos imperializmas, prisidengęs abejotinu rūpes
čiu apie Ethiopijos “nepriklausomybę,” rengiasi karui su

T, i 1-1 j • v u j ’ rtiigirtb, ii ocnweinirt, ceuiiu-i , .Italų lėktuvai bombarduoja slovak laukia Paryžiuj>, yra vyriausias karinis ita- jų kūnai.
’ Izaimiw ' v X4nkr.n A Z ~ ^<«vZ nlhr

Aksum yra cen
tras ethiopų bažnyčių ir 
vienuolynų.

ETHIOPAI Iš KALNŲ 
APŠAUDO ITALUS J-

ROMA. — Nors italai už- 
ADDIS ABABA. — Pra-, įmė Adową, bet juos vis dar 

nešama, jog ethiopai vienoj 
vietoj prasilaužė per sieną

kad Socialistų Internaciona- štabas.. Adi Kaie stovi 
las atsiųstų savo atstovus ^uslauke ^aiP Adowos n

- - 'Asmaros.
Prasidėjo eritriečių suki

limai prieš Italiją.

cm apie Ethiopijos “nepriklausomybę,” rengiasi karui su arba pasišauktų komunistų j 
Italija delei Ethiopijos užvaldymo. Anglijos karo laivy- atstovus deryboms delei |
nas ruošiasi veiksmam. Sykiu su Anglija kitos imperiali
stinės šalys reikalauja įvesti “globą” (protektoratą) ant 
Ethiopijos neva tuo tikslu, kad atsteigti taiką. Karo 
kurstytojai kituose kraštuose taipgi įkaitusiai darbuoja- p j •• pi 
jasi. Fašistinė Vokietija stengiasi pasinaudot karu Af- IcdcrdClJOS udlVd 
riko j, kad pati galėtų prisirengt ir užpult Lietuvą. Vo
kietija, Lenkija ir Vengrija taiso užpuolimo bloką, iš sa-

bendro fronto prieš karą ir 
fašizmą.

prieš Darbo Partiją^ Italijos koloniją Eritrėja.
vo pusės, Rytinėj Europoj. Austrijos klausimas vėl yra --------------- Į (Apie Šimtus tūkstančių
dedamas dienotvarkėn. į ATLANTIC CITY, N. J.1 priruoštų apsigynimui ethi-

—Afnerikos Darbo Federa-'opų trijuose frontuoseskąi- 
cijos preZid. Wm. Green įve
damojoj savo kalboj Fede
racijos suvažiavime spalio 
7 d. vengė pasisakyt, ar jis 
pritaria suvienytoms di
džioms industrinėms uni
joms, ar vis dar pilnai re-

Gręsia Naujas Pasaulinis Karas
Kariški susipainiojimai Europoj paliuosuotų rankas 

Japonijos imperialistam Tolimuosiuos Rytuose ginklų jė
ga užgrobti dar liekamas Chinijos dalis ir iki nepaprasto

lijos užsieniniam ministe- 
riui Hoare atsakymą į klau
simą, ar Francijos laivynas laipsnio padidintų užpuolikišką jų politiką prieš Sovietų 
duotų talkos Anglijos laivy-■ Sąjungą.
nui, jeigu Italų karo laivai 
užpultų Anglijos
Franci ja atsakė, kad turėtų; 
būt padaryta bendro apsi
gynimo sutartis ant .van
dens, ant sausumos ir ore; 
tik tuomet Francija galėtų

t A.

■'į- t

l rtM 
tūkstančiais kulkų apšaudo 
ethiopai, užsilikę kalnuose ; ; ’ ; 
iš žiemių-rytų pusės. Ita- 

■ lams dar nepavyko užimt j p 
tarpkalnių tarp Adowos ir 
Entiscio ir saugiai sujungt ; 
tas vietas su Takkaze upės* 
kloniu. Italai bijosi, kad 
ethiopai, netikėtai užpulda
mi iš kalnų, gali čia net- 41 

’kirst italų susisiekimo lini- 
pasiųsta desėtkai|ją.

tykite viduriniuose pusla
piuose.)

GINKLAI ETHIOPAM
ADDIS ABABA. — Už

vakar j
tūkstančių šautuvų ir daug 

mia atskiras amatines ne- kulkasvaidžių ethiopams 
dideles unijas. Apie judėji-! trijuose frontuose prieš ita- 
mą už Darbo Partijos įkū- lūs.

!kad, gndi, čia gal ^but f Ętj1į0pij0S paSienius 
padiktavimas tūlos uzsie-, A , ko|onijas> 
mo valstybes, supraskit, i j jas hi , .

Sov. Sąjungos Bet jeigu gaut gink) 
tikrai issidirbs darbininkuo-1 
se mintis, kad Darbo Parti-į 
ja būtų jiems naudingesnėj 
negu demokratų ir republi-1 

____________ visomis pastangomis stengiasi pastot kelią sudarymui su- ,konų partijos, tada ir Green
vienyto darbininkų klasės veikimo kiekvienoj atskiroj nebūsiąs priešingas Darbo PCF 5 MetllS Neliksią šalyj tarptautine plotme. Šiuo ypatingu rimčiausiu (Partijai. . i

' momentu IrnnYYi^t ornein nnvnins YnilinnnmR žmnnin crv-

Italijos fašizmo karas prieš Ethiopiją gali pasidaryt 
laivus. įvadas į naują pasaulinį imperialistinį karą.

Rugsėjo 25 d., aštuonios dienos pirm pradedant karo 
žygius, Komunistų Internacionalas pasiuntė pasiūlymą 
Darbo ir Socialistų Internacionalui išvien veikti prieš

Darbo ir Socialistų Internacionalas iki šiol dar nedavėV 1-> 1 1 • JL/Cll kJ\J 11 UvvlClllOuU Aliuvi ličiui vlicilclu 11*1 U1U1 V4CC1 AAVULV v

pažadėt savo aro laivyno teigiamo atsakymo į mūsų pasiūlymą todėl, kad yra di-
Augštosios mokslo įstaigos Anglijai. supranta- jejįų prieštaravimų Socialistų Internacionalo eilėse. Tie 

yra jau atvirai verčiamos truk- .5! * rancija. pirmoj e]ementai Darbo ir Socialistų Internacionale, kurie yra 
dytojais protavimo ir slopinto- 
jais inteligentingumo, beren
giant dirvą fašizmui Jungtinė
se Valstijose.

vietoj čia reikalauja^ Ang- susįrį§ę su buržuazija atskirose savo šalyse, jie rūpinasi 
lijos užtikrinimo prieš pavo- ne £įek apie taikos palaikymą, kiek apie imperialistinius
jų iš Vokietijos pusės. reikalus savosios viešpataujančios klasės. Štai kodėl jie

Urmu Veža Amerikos 
Automobilius Italam

WASHINGTON. — Ita-‘ 
lams į Massauą, Eritrėja, 
dabar iš Amerikos yra iš
vežama daugiau automobi- 
lių-trokų, negu bet kuriam 
kitam kraštui pasaulyj, sa
ko valdiško prekybos biuro 
viršininkas Howard Welch.

Per paskutinius du mėne
sius nuolat buvo ir tebėra 
trokai ir automobiliai iš 
Amerikos vežami italų ar
mijoms. Italija norėjo gaut 
5,000 Fordo trokų bargan; 
bet kaip Fordas, taip dau
guma kitų automobilių kom
panijų parduoda Italijai tik 
už grynus pinigus.

m 1 ir •• . momentu, kuomet gręsia pavojus milionams žmonių gy- JoklO ZVUO Vokietijoj 1 vybių, darbininkų klasė turi griežtai, paliepiančiai reika- 
J J 1 laut, kad būtų pravesta vaga galingajai darbininkiškos 

VMAq • • [vienybės upei, nežiūrint, kaip prieš tai spirtųsi suvienyto
B K YrsAb. Blažiai fronįo priešininkai.

Mes esame įsitikinę, jog bendro fronto rėmėjai eilėse 
Darbo ir Socialistų Internacionalo darys viską, kas tik 
galima, idant užtikrint priėmimą pasiūlymo, kurį padarė 
Komunistų Internacionalas.

Negalima Gaišuot nei Vieno Momento

išmetė iš teisėjų ir notarų 
vietų jau ir tuos žydus, ku
rie dar buvo ten palikti, kai
po atsižymėję kareiviai lai
ke pasaulinio karo.

Laikraščiai yra pilni žy
dų pasiskelbimų apie savo 
biznių pardavimus. Prie to 
juos priverčia nazių boiko
tas ir tiesioginiai užpuldinė
jimai.

Nazių partijos vadai vie-j 
šai pareiškia, kad per pen-' 
kerius metus žydų visai ne
liksią Vokietijoj. Vadinasi,

Green užgyrė Tautų Ly
gos bausmių naudojimą 
prieš Italiją ir pagyrė Ang
lijos darbiečius, išstojusius 
prieš Italiją, o už Ethiopijos 
apgynimą; bet kas liečia 
Ameriką, .tai Green reikala
vo, kad ji bešališkai laikytų-
si.

International Ladies Gar-
Neturi būt veltui praleistas nei vienas daugiau mo- ment Workers Unija per sa- 

mentas! Neturi būt nei vienai akimirkai atidėtas sukū
rimas veikimo vienybės visų darbininkų organizacijų ir ja, kad Darbo Federacija iš- 
visų taikos draugų visose šalyse, idant galėtume atitverti tirtų Darbo Partijos steigi- 
(izoliuoti) ir suvaldyti fašistinius karo kurstytojus.

Komunistų Internacionalas atsišaukia į visas savo sek-.
| cijas tuojaus organizuot visų darbo žmonių galingus 
veiksmus prieš karą.

Komunistų Internacionalas neatlaidžiai šaukia sočia-

vo vadą Dubinsky reikalau-

mo reikalą.

SUIMTA 2,000 ITALŲ
JIBUTI. — Pranešama, 

kad ethiopai, komanduoja
mi turkį generolų, paėmė 
nelaisvėn 2,000 italų karei
vių pietinėj Ethiopijoj.

GENEVA. — Iš Etiopi
jos, pagaliaus. liepta išsi- 
kraustyt Italijos atstovui 
grafui Vinci-Gigliucci.

ADDIS ABABA. — Ethi
opijos imperatorius Haile | 
Selassie įsakė savo i---- 1
joms visais frontais nult įsi- 
briovusius italus. Į šiaurinį 
frontą pasiųstas kunigaikš
tis Kassa su 75,000 ethiopų 
kareivių.

Pranešama, jog daug Ita-

Indijos Darbininkai Smerkia 
Mussolinio Karą

BOMBAY, Indija. — Di- 
deliame mitinge atvirame 
ore darbininkai priėmė re
zoliuciją, kur pasmerkė Ita
lijos karą prieš Ethiopiją. 
Norėjo iškelt demonstracija 
prieš Italijos konsulatą, bet 
policija neleido.

Prasidėjo Tautu Lygos 
Susirinkimas del Karo

GENEVA. — Atstovai 57 
Tautų Lygos šalių šiandien 
pradės spręsti, kokias baus
mes panaudot prieš Italiją, 
kuri užpuolė Ethiopiją, su
laužydama Lygos įstatų 13- 
tą skyrių.

Bendrus veiksmus prieš 
Italiją turės daryt tik tos 
šalys, kurios su tuom sutiks. 
Numatoma, kad Tautų Ly
gos pilname susirinkime bus . 
nutarta boikotuot Italiją 
ekonominiai ir finansiniai.

BERLYNAS. — OficialiS 
hitlerininkų organas “Voėf- 
kischer Beobachter” rašo, 
kad Tautų Lvgoj dar ilgai’1 
bus vedama derybos, iki. ji •

armi- pradės naudot kokias rim
tesnes bausmes prieš Itali-//t 
ją. Tautų Lygos ekonominės 
bausmės, be to, nebūsiančios 
gana sėkmingos, nes tūlos 
šalvs nieko nedarysiančios 
delei Italijos karo sustabdy-

lijos kareivių, surinktų iš mo P^eš Ethiopiją.
rj i •• • » r ii juodaspalvių Eritrėjos gy- 
LiKSplOZlJOJ ŽUVO J-II ventojų, perbėga j ethiopų 
CHICAGO, Ill. — Per pusę.

VAITKUS KAUNE
Gauta tokių pranešimų

I

K

s

J

kuriems nepavyks užsienin listus darbininkus, jų organizacijas ir jų partijas, kad eksploziją penkių aukštų' Mussolinio lėktuvai vėl.apielakūnąVaitkų.Jispir- 
‘ " ' ' name Gilden Soya Kompa- bombardavo Ethiopijos pa-^ma atvvko į Klaipėdą. Iš

nijos tapo užmušta 5 asme- sienio miestus. 120 svetim-'ten, lydimas 6 kitų Lietuvos 
nys ir sužeista 45. Dar 5-6 šalių, tarp jų pora desėtkų lėktuvų, atskrido i Kauną, 
visai nesurandami. Tarp žu- amerikonu, bėga iš Addis .kur jo laukė 40,000 minia, 
vusių yra ir dirbtuvės supę- Ababos. Bijosi italų bombų.' Ji sveikino Lietuvos susisie- 
rintendentas W. Harger. Į ------------------- j ‘ ‘
Nuostolių pasidarė apie $1,- 
000,000.

| Traukimui aliejaus iš so- praneša, kad italai po trum-1 ninkystė davus Vaitkui lėk- 
Komunistų Internacionalas atsišaukia į darbininkų M’™ JlT 'P°a-Smark- kojos užėmė tuvą kuriuo jis ketinęs ap-

benzino garai. Gal is to išvadinamą šventą Ethiopi-,lankyt Leningradą, Maskvą 
(Tąsa 2-ram pusk) įkilo eksplozija. įjos miestą Aksumą, apie 15,ir kt.

išvažiuot, tie turės badu bendrai išstotų, petys petin, nežiūrint iki šiol buvusių 
išmirt. skirtumų, prieš fašistinius karo kurstytojus.

Komunistų Internacionalas atsišaukia į visus darbinin-
ROMA._ Italai praneša.'kus: i v^sas organizacijas,, vistiek kokia būtų jų pa-

kad jie “j.
savo 70 mylių frontą šiau
rėje tarp Adigrato ir Adu- 
wos. Jie ruošiasi užimt Ma
kale.

Italų užimtame Aksume 
tebuvo tik 2,000 gyventojų.

pilnai sudrūtinę” kraipa, į visus karo priešininkus, į visus taikos draugus
j visas tautas, nenorinčias pasikartojimo pasaulinio karo 
baisenybių: sutelkite savo jėgas, kad suardyt grobimo 
karą, pradėtą Italijos fašizmo, kirst jam aštrų smūgį ir 
tuo būdu paremt Italijos liaudį josios kovoj už pasiliuo- 
savimą.

į kimų ministeris Stanišaus- 
ASMARA, Snalio 8.—Vy- kas.

iriausias italų karo štabas Lietuvos karinė orlaivi

n 
A

...

Vw. 3,
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Karas be Paskelbimo
Seniau būdavo pirmiausiai smarki dip

lomatine kova, paskui sekdavo karo pa
skelbimas ir tik tada prasidėdavo mūšiai. 
Bet atsiradimas naujų ginklų: toli šau
nančių kanuolių, kulkasvaidžių, visokios 
rūšies karo orlaivių, nuodingų gazų, me
chanizuotos armijos ir kitų naujenybių, 
prieš imperialistus pastatė reikalą greito 
veikimo, neleisti priešui susimobilizuoti, 
užpulti jį ir sumušti.

Japonijos visi karai buvo pradėti pirm 
oficialio jų paskelbimo, tame skaičiuje ir 
karas prieš Rusiją 1904 metais. Japoni
jos imperialistai sako, kad “karo paskel
bimas ir tik tada pradėjimas mūšių yra 
paprasta kvailybė.”

Balkanų valstybių (Serbijos, Juodkal
nijos, Bulgarijos ir Graikijos) 1912 me
tais karas prieš Turkiją buvo pradėtas 
žaibo greitumu ir tik jau uždavus Tur
kijai smūgį, jis oficialiai buvo paskelbtas.

Pereito imperialistinio karo (1914- 
1918 metų) paskelbimas buvo plačiai dis- 
kusuotas Austro-Vengrijos ministerių su
sirinkime. Protokolai parodo, kad Aust
ro-Vengrijos karinis štabas, pasiremiant 
Rusijos-Japonijos karo pradžia, balkanų 
ir kitais, reikalavo be jokio karo paskel
bimo užpulti ant Serbijos ir ją sunaikin
ti. Tik Vengrijos diplomatui Tišai griež
tai tam pasipiješinus, jis tuom pat kartu 
buvo pradėtas, kaip ir paskelbtas.

i

Japonijos imperialistai 1931 metais 
pradėjo karą prieš Chiniją, jie pavergė 
Mandžuriją, Jahol ir kitus kraštus, kurie 
daugiau kaip tris kartus yra didesni už 
pačią Japoniją.

Laike imperialistų intervencijos prieš 
Sovietų Sąjungą 1918-1920 metais net 14 
valstybių kariavo prieš Sovietų Rusiją, 
bet nei viena oficialiai karo neskelbė. 
Anglijos 72 karo laivai puolė Sovietų Ru
siją iš Baltijos jūrų, skandino laivus, o 
Sovietų Raudonasis Laivynas, atremda
mas juos, turėjo 11 mūšių su Anglijos 
karo laivynu, nuskandino 14 Anglijos ka
ro laivų, bet karo nebuvo paskelbta.

Po to dar daugiau prasidėjo karinin
kų stojimas už karą be jo paskelbimo. 
Generolas Kiulman savo knygoje “Pri
dengimas” rašo: “Karo paskelbimas yra 
paprastu tarptautiško džentelmonišku- 
mo aktu: jis gali būti atliktas po to, kaip 
jau duota įsakymas generalei mobilizaci
jai, arba jo ir visai gali nebūti. Tas ma
žai turi reikšmės.”

Anglijos generolas F ?r rašo: “Karai 
nebus daugiau skelbia n « bet, kaip tro- 
piškoji audra, jie prasidės staigiu saulės 
užtemimu, po ko neišvengiamai prasidės 1 
karo audra. Karo paskelbimas bus skai
tomas beprotyste.”

Drg. Molotovas, 1933 metais, kalbėda
mas apie Japonijos prisirengimus pulti 
ant Sovietų Sąjungos pareiškė: “Kaip 
kurie Japonų autoritetingi veikėjai juo
kiasi iš europinės ‘kvailystės,” kur yra 
reikalaujama pirma paskelbti karą, o tik 
tada jį pradėti.” Ir toliau jis sakė “Ypa
tinga dabartinio momento padėtis yra 
tame, kad vis daugiau išnyksta rubežius 
tarpe taikos ir karo,—įslenka j karą, ir 
kariauja be atviro jo paskelbimo.”

Japonijos admirolas Tačasaki, kalbėda
mas apie karą prieš Sovietų Sąjungą sa- 
Jcė:
/.“Dabar kiekviena šalis, tam, kad ap
saugojus savo teritorijos nepaliečiamy- 
bę, turi pristumti savo apsigynimo lini
ją iki pat priešo rubežiaus. Mes neturi
me laukti, kol priešas ateis pas mus, bet 
išstoti prieš jį pirm to, kaip jis bus prisi
rengęs kovai. Senovės laikuose, kada < 
mušėsi kardais, tai buvo galima išvengti 
priešo smūgio, tada buvo galima atšokti 
vieną žingsnį išsitraukti kardą ir stoti 
kovon. Šiandien gi, kada priešas atstato 
linkui tavęs revolverį, jums lieka jau tik

iškelti rankas. Pas jus jau nėra laiko 
nei tam, kad išsitraukus jūsų revolverį. 
Ištobulinimas ginklų duoda pirmenybę tai 
pusei, kuri pirmoji tuos ginklus pavar
tos. Pasyviškumas visada reiškia pra
laimėjimą.”

Fašistinės Italijos generolas Etorio 
Bastico savo karinėje knygoje rašo: 
“Naujos sąlygų mūšių, o vyriausiai pa
naudojimas karo orlaivių, nuodingų ga
zų, dideliame laipsnyje reikalauja netikė
to veikimo... Staigus užpuolimas stato 
savo tikslu pakenkti mobilizacijai ir prie
šo jėgų sutraukimui, o taipgi paveikti į 
jo medžiaginius ir moralius reikalus, ne
duoti jam galimybių, jeigu jis ramiu lai
ku tą nepadarė, atsispyrimui, reikia stra
teginiai, žaibo greitumu veikti.”

Visa tai parodo, kur imperialistai eina. 
Visų tikslas pirmiausiai užduoti priešui 
didelį, jeigu galima, mirtiną smūgį, ir 
jau tik tada karą paskelbti. Dabar Itali
ja taip be karo paskelbimo puola Ethio- 
piją-

Iškeistųjų Lietuvos Kovotojų 
Balsas

Kaip jau žinoma, nesenai tarpe Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos įvyko kitas pasi
keitimas politiniais kaliniais: Sovietai 
atidavė Lietuvai kelis kunigus ir kitus 
“baltuosius,” o Lietuva Sovietų Sąjungai 
—šešis kovotojus už darbininkų klasės 
reikalus.

Nuvykę j Sovietus, į laisvę, iškeistieji 
draugai kovotojai padarė sekantį viešą 
pareiškimą:

Lietuvos darbininkų, valstiečių ir plačių 
darbo masių padėtis diena dienon blogėja. 
Bedarbė, ubagiškas užmokesnis dirbantiems 
darbininkams, skolos, varžytinės, dideli val
stybės mokesčiai ir pasakiškai žemos kainos 
valstiečių gaminiams veda šalį prie sunyki
mo ir visuotino nepasitenkinimo bado ir 
skurdo fašistine valdžia.

Kyla revoliucinis judėjimas kaip mieste, 
taip ir kaime. Streikai apima vis didesnę 
darbininkų dalį miestuose. Jie persimeta 
ir kaiman. Pasipriešinimas prieš licitavimą 
valstiečių turto tampa dažnu reiškiniu. Pa
vasarį praėjo Kauno apylinkės valstiečių 
pieno pristatytojų streikas.' Dabar mums iš

važiavus vyko streikas Suvalkijos ir Kau- 
nijos valstiečių, kuris privedė prie'stiprių 
valstiečių su policija susirėmimų, yra kaip 
iš vienos pusės, taip ir iš kitos—užmuštų. 
Tas viskas rodo, kad fašizmo dienos Lietu
voj suskaitytos. Auga bendras liaudies fron
tas prieš savo pavergėjus—fašistus.

Fašizmas, jausdamas savo galą, griebiasi 
visokių priemonių. Išleido įstatymą, nu
kreiptą prieš streikuojančius valstiečius, ak
tyvesnius streikininkus teis karo lauko teis
mai. Fašistų žvalgyba jiems pavojingiems 
asmenims provokuoja bylas, kad tuo nusi
kratyt veiklesnių darbininkų ir valstiečių 
įgrūdant juos ilgiems metams kalėjiman. 
Šimtai geriausių darbo masių sūnų pūdomi 
Lietuvos fašistiniuose kalėjimuose. Kalėji
me pagreitintu tempu nori atimti savo au
koms sveikatą, padaryti juos invalidais, ne- 
betaip jiems pavojingais. Pasityčiojimas ir 
terorizavimas politkalinių, ypač paskutiniu 
laiku peraugo net jų pačių kalėjimams nu
statytas taisykles. Pavyzdžiui, per 3 mėne
sius,—gegužį, birželį ir liepos,—iš 100 polit
kalinių, sėdinčių Kauno kalėjime, buvo nu

bausti 52 žmonės 69 bausmėmis, t. y. 209 
dienoms be teisės gauti iš laisvės maisto, 
pasimatymų su giminėmis, be laikraščių, 
knygų, be laiškų rašymo, gavimo ir be rū
kymo. 12 žmonių atsėdėjo 70 parų karcerio.

Teroru kaip laisvėj, taip kalėjime fašis
tams nepavyks palaužti darbo masių ryžtu
mo. Lietuvos darbo masės vieningu liau
dies frontu nusikratys fašizmo ir atidarys 
kalėjimo vartus mūsų broliams, kenčian
tiems fašizmo kalėjimuose.

Lietuvos darbo masės seka jūsų atsieki- 
mus, kurie yra viso pasaulio, tame skaičiuj 
ir Lietuvos, darbo masių atsiekimai. Pa
saulio darbo masės didžiuojas Sovietų Są
junga, kaip savo tėvyne. Dėka tos tėvynės 
mes šiandien tapom išplėšti iš fašizmo ur
vų ir įsi jungėm į armiją satytojų naujo gy
venimo—socializmo.

Mes, iškeistieji politkaliniai, kviečiame vi
sus Sovietų Sąjungoj gyvenančius lietuvius 
savo darbu stiprinti Sovietų šalį—viso pa
saulio darbo žmonių tėvynę, bet sykiu su 
tuo neužmiršti ir Lietuvos kovojančių , dar
bo masių, paremti jas,—jūsų parama pa
greitins jų laimėjimą.

Rugpjūčio 21 d. iškeistų politkalinių 
grupė:

P. Pa j ar skis,
M. Chodosaitė, 
K. Labutis, 
J. Mickevičius, 
M. Amdura,
J. Juraitis.

ĮVAIRUMAI NŽXVyn“rS
Šiaurią Rekordas

j Kliubas sparnais. Dabar francūzas 
daug įvai- Į išradėjas Valuja pasidarė 

rių kliubų. Dabar Londone (sparnus, su kurių pagelba 
dar susitvėrė nušvilptųjų nuo kelių augštų namų sto- 
autorių kliubas. Į jįfįriima go nusileidžia. Kol kas tie

irmu Kartu žmonijos is- j tokius rašytojus, kurių tę- sparnai prastai veikia ir 
onjoje taip toli į Siaurius |atraliai veikalai buvo nū-'veikiausiai negreitai žmogus 
uvo nuplaukęs garlaivis, ir §vį|p|.į iaįke pirmo jų rody- gales skrajoti, kaip paukš- 

kc Sovietų Jediauzis'o. Sulyg kliubo tvarkos, !tis.
Sadko, šiemet jis tynne- • :o.n kurio nors iš i ---------I jeigu ateityje kurio nors iš j 

autorių pasirodys naujasjo šiaurius artimai Šiaurinio
-j—k "j • "i • 4SV LA VV A A LA L/ C-VgJA A \J LA V O A ACAz LA I CVKJ

Pohaus.^ Rugsėjo 13 dieną vai(jinįmas įr jįs nebus nu- 
Sadko pasiekė 82 laips- gvįiptaS, tai autorius iš kliu-

nius ir 36 dalis šiaurinės 
platumos ir 90 laipsnių ryti
nės ilgumos. Toje vietoje 
jūrų gylis buvo arti 7,000 
pėdų.

Sovietų ledlaužis “Sadko” žmogui sparnus, kad jis gą- zaciją”, 
tyrinėjo šiaurius. Jis daug lėtų skrajoti. Sovietų du 
padarė mokslinių atidengi- piliečiai biskį paskrajojo

bo bus išmestas.

Romos Popas Gelbėja Savo 
Kailį

/

Fašistų Italijai rengiantis 
karan prieš Ethiopiją ir ki
tas šalis, ją' palaimino Ro
mos katalikų papa. Jis pa-

Žmogus—“Paukštis”
Jau nuo senai daroma 

bandymai, kad pritaisyti sisakė, kad stoja už “civili
, prieš Ethiopijos 

“barbarizmą”. Kito ko nuo 
jo ir nebuvo galima laukti.

Didelis Kastuvas
, Anglija pasigamino di
džiausią Europoje kasamą
ją mašiną (“ekskavaterį”), 
kuri sveria 600 tonų, ši ma
šina turi arti 70 pėdų augš- 
čio ir gali kasti apie 60 pėdų 
gylio duobę be pagelbos ki
tokių mašinų. Jos “samtis” 
turi 21 kubišką pėdą įtalpos 
ir vienu kartu gali pasemti 
nuo 12 iki 15 tonų žemės.

Šie dideli kastuvai bus 
naudojami ne tik skiepų ka
simui, namus būdavo jant, 
bet ir karo lauke, kur bus į 
reikalinga greitai ir dideli 
apkasai iškasti kareivių 
slėpimuisi. .

š—kas.,
mų. iššokę iš orlaivio su tokiais Bet karas gali būti dide-

Kominterno Atsišaukimas Prieš Karą
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

klasę kiekvienoj atskiroj šalyj kuo didžiausiu budrumu 
, tėmyti savo imperialistinių valdžių politiką. Jis atsi
šaukia į darbo žmones neleist karui išsiplėtot ir kitose 
šalyse, o užkirst kelią naujai pasaulinei kraujo maudyk
lai.

Visur Tuoj aus Veikti
Darbininkai ir darbo žmonės visose šalyse! Tuojaus 

organizuokite veiksmus prieš karą visose pramonėse, 
įmonėse, visose organizacijose, visose darbo unijose, viso
se kooperatyvėse draugijose, visuose sportuose,kultūrinė
se ir apšvietos organizacijose, visose miestų tarybose ir 
seimuose—visur!

Sueikite į galingus mitingus ir demonstracijas! Taip 
pat darykite kitus sėkmingus masinius žingsnius, atsa
kančius esamajai padėčiai. Parodykite Italijos fašiz
mui, kad jūs nepakęsite provokatoriškų karo veiksmų! 
Parodykite viešpataujančiai klasei jūsų galią kovoj už 
taiką! • ;

Stengkitės per suvienytą veikimą visų darbininkų or
ganizacijų, o svarbiausia važiotės darbininkų, gelžkelie- 
cių, jūrininkų ir prieplaukų darbininkų, tikrai padaryt 
taip, kad nei vienas laivas negalėtu išplaukt rėmimui 
Italijos karo Ethiopijoj. Įvykdžius šiuos kovingus veiks
mus, Italija būtų apsupta geležine aptvėrimo grandim ir 
būtų sumuštas karas, kurį pradėjo; tai būtų smūgis, ku
ris suturėtų visus fašistinius karo kurstytojus, besiren
giančius pasekti Italijos fašizmo pavyzdžiu.

Imperialistai Daro Lygą Bejėge
Didžiausių kapitalistinių šalių valdžios, atstovaujamos 

Tautų Lygoj, nusmerkia ją likti bejėge. Savanaudiški 
imperialistinių šalių reikalai daro taip, kad Tautų Lyga 
negalėtų sėkmingai bendrai veikti prieš karo kurstyto
jus. Išvadavimas nuo karo yra rankose tarptautinio 
proletariato ir jo organizacijų. Jis priklauso nuo galingo 
bendro veikimo.

Sovietų Sąjungos taikos politika, vienintelės valstybės, 
pasiryžusiai kovojančios prieš imerialistinius grobimo 
žygius, neatlaidžiai siekiančios taiką išlaikyti, yra stip
riausia atrama tarptautiniam proletariatui jo augančioj 
kovoj prieš imperialistinius karus ir už taiką.

Gręsiančio pavojaus valandoj Komunistų Internaciona
las išleidžia šį atsišaukimą!

Visų šalių darbininkai, vienykitės!
Nei vieno traukinio, nei vieno laivo Italijos karui prieš 

Ethiopiją!
Apsupkime fašistinius karo kurstytojus geležine ap

tvėrimo grandim!
Šalin imperialistų nagus nuo Ethiopijos žmonių!
Tegyvuoja Sovietų taikos politika!
Tegyvuoja taika!

Komunistų Internacionalo Vykdantysis Komitetas.
Spalio 7 d., 1935 m.

Dešinėj. Georgia gubernatorius Talmadge, didelis 
reakcininkas, o kairėj—kun. Smith, nušautojo Lohg’o 
pasekėjas. Abu džentelmanai yra dideli organizuoto 
darbininką judėjimo priešai.

lis, į jį gali būti įtraukta ei
lė Europos valstybių arba
ir visas pasaulis. Dabar at
ėjo žinios, kad Vatikane Ro
mos popo įsakymu yra ka
sama gilūs skiepai ir ten 
būdavojama namai, kuriuo
se popas, su kardinolais ir 
savo kareiviais galėtų slėp
tis nuo orlaivių bombų ir 
nuodingų gazų. Kaip mato
me, jis nesitiki maldomis ir 
dievo pagelba gelbėti savo 
gyvastį, bet technikiniai 
prisirengdinėja, o prieš 
Ethiopijos gyventojus pa
laimino Italijos fašistus ka
ran. Tokiš yra tas “dievo” 
atstovas ant žemės.

Valtis del 100 žmonių
Jungtinių Valstijų kraštų 

apsaugos administracija pa
gamino gelbėjimo valtį ant 
100 žmonių. Ji turi specia
lius per tvarus, taip, kad jei
gu jos keli kambariai ir 
būtų vandens užsemti, tai 
valtis vis vien j nenuskęs. 
Valtis turi dizelinį motor(ą 
150 arklių jėgos, gali dary
ti 10 mylių į valandą ir pa
siekti jūroje laivus apie 200
mylių nuo krašto.

Šios valtys bus naudoja
mos gelbėjimui žmonių nuo 
laivų, kada laivus patinka 
nelaimė netoliau 200 mylių 
nuo krašto.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Waterbury, Conn.
20 Metų Jubilejinis 

Minėjimas
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
28 kuopa rengiasi prie istori
nio vakaro. Tai minėjimas 20 
metų, kaip gyvuoja A.L.D.L. 
D. Tas minėjimas įvyks spa
lių 27, 103 Green St., vakare, t 
Mokinamas! tam parašytai 
veikalas-teatras.

“Kelias Į Gyvenimą”, ketu
rių atidengimų drama. Pir
mam veiksme atvaizduoja 
1915 metus, paskutinis veiks
mas 1935 metus. Dainuos 
choras, kalbės d. S. Sasna- 
Sasnauskienė, ALDLD Centro 
Komiteto pirmininkė, buvusio 
“Darbininkių Balso” redakto
rė.

Bus išstatyta per 20 metų 
išleistos knygos, kurių yra net 
40, taip pat ir žurnalas. Tai 
bus istorinis ir žingeidus pa
rengimas. Ątsilankę. matysi
me, kaip veidrodyje, šios di
delės > kultūrinės liet: darb. 
draugijos nuveiktus darbus, a 
i •<-u v. .Išgirskite raportą iš K6mu- 
nistų Internacionalo 7-to Kon
greso.

Jis bus išduotas spalio 9, 
775 Bank St., vakare; visi pri
tarianti komunistiniam judėji
mui ateikite.

Rep. Ž.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

PIENAS IR BANANĖS

Drauge gydytojau, atleiski
te, kad rašau angliškai. Aš ne
moku gerai rašyt lietuviškai, 
bet skaityt galiu ir skaitau ; «
“Laisvę.” Tai ir prašyčiau pa- 
tariiho per “Laisvę.”

Esu mergina 22 metų ir esu 
truputį sunki ir riebi. Norė
čiau pasidaryti liesesnė ir len
gvesnė, bet bijau, kad sveika
tos nepagadinčiau. Aš žinau 
bent kelias merginas, kurios 
taip ir džiovą gavo ir numirė; 
Patarkite kokį saugų . būdą 
svoriui numesti. Daugelis kal
ba, kad pieno ir bananių di- 
jeta yra geras būdas suliesėti. 
Ar tai gali būti taip? Gal rei
kėtų da ir kokių vaistų ?

Atsakymas
* l • • f

Retkarčiai esti reikalo var
toti ir kokių vaistų bei liaukų 
preparatų, kad suplonėtum ir 
suliesėtum. Bet visų dažniau
sia tą galima lengvai saugiai 
atsiekti vien tik atatinkama 
dijeta ir gimnastika.

Pienas ir bananės yra visai 
neblogas maistas. Vis dėlto il
gai gyventi vien tik pienu ir 
bananėmis nepatartina, nes 
tokia dijeta neturi visų reika
lingų 'kūnui maisto elementų.

Būtinai reikia da ir šiaip ko
kių daržovių bei vaisių. Dar
žovės ir vaisiai priduoda gau
siai vitaminų ir mineralų, šar
mų, bet iš to riebus nepasida
rysi. Svarbiausia, ko reikia 
Jums, Drauge, vengti, tai vi
sokių s unkiųjų krakmolų, 
skrobylų, ypač miltinių valgių, 
iš baltų, chemiškai baltintų 
miltų. Taipgi mažai vartokite 
saldžių daiktų, saldainių ir rie
balų. Drąsiai galite vartoti ir 
po truputį kiaušinių, pieniškų, 

!žuvų ir mėsos. Bet didesnę da
lį valgių tegul sudaro Jums * 
daržovės ir vaisiai.

Vartokite iodo tinktūros, po 
lašą kas pora dienų. Tiesa, 
keletą savaičių bus Jums nau» 
dos ilriti ir po truputį skydines 
liaukos: Thyroid gland, i/2 
grain, 100 tablets. Imkite po 
vieną tabletę prieš valgymą. 
Būtinai eikite pasivaikščioti, 
pasimankštyti fiziškai kas die
na, nebent dirbate kokį fizinį 
darbą. Pakvėpuokite giliai, 
pilvu: tatai padeda “perdegin
ti” dalį taukų ir paversti juos 
energija. Kvėpavimas, chemi
jos žvilgsniu, yra degimas,
medžiagų “oksidavimas,” jun
gimas su deguoniu, kaip kad 
įvyksta ir taip kokiam daiktui 
degant. Tuo būdu gilus kvėpa* 
vimas ir gi padeda suplonėti$y
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Žinios Apie Karą
Kas Pastūmėjo Italijos 
Fašistus Karan?

Kas gi pastūmėjo Italijos 
fašistu valdžią užsienio po
litikoj? ant galo kardo pa
statyt i klahsimą apie Ethio-; 
pijos ižkariavimą? ‘____

nerolo Napiro korpusą. Ne
paisant to, kad generolui 
Napirui pavyko nugalėti 
Ethiopijos imperatorių The
odora, bet Anglija įsitikino 
tame, kad jeigu norės už
kariauti visą Ethiopiją'ir ją 

, tai

sų skaitytojų supažindini
mui. Čionai paduodame ko
respondento aprašymą, kaip 
buvo padarytas užpuolimas.

Iš Eritrea Italija pasiun
tė prieš Ethiopiją 3 armi
jas, kurios sudarė 110,000 
kareivių. Vyriausias italų 

nug-alėti J^istų armijų vadas gene- _____ TY - __ _ 4_

n////JLr/zygiaiHh!|ja Isitįkino, kad tas klintis | P.edLa"g???.M"0, ^si.st°' 
paver rimas Mandžurijos I e.nSval nugalėti ir
neišŠFukė jokio veikimo iš,kltos grobikiškos salys, tat 
Tautu Lygos pusės. Vokie- Jgeriau. nuo Ethiopijos atsi- 
tijos fašistų apsiginklavi- įraukti ir tik kenkti kitoms 
mas iššaukė tiktai protes-[valstybėms ją.Pasigrobti 
tus. Fašistinio karo pavojus | Kail Kadek.
Francijai vertė ją jieškoti j
susiartinimo su Italija, iš japOnijos Biznis Ethiopijoj 
antros pusės Italija buvo 
įsitikinus, kad diplomatijos 
keliu jai nepavyks atsiekti

. '■ Doku- išlaikyti savo rankose, 
ment? liai tą įrodyti sunku, P^iseis paaukoti daug pini- 
bet gdima suprasti politiš- gU ir žmonių ir L. -J.čt; __
kai p tyrinėjus šį klausimą, baisias kliūtis. Galop Angli- ™l»s De Bono ;ant. 2 000

ir

jo, pastatė jam didelį stalą 
su žemlapiais, aptverė spyg
liuotų vieltų tvoromis. Bepi- 
ga jam taip mandraut prieš 
ethiopiečius, kurie neturi 
orlaivių, kitaip jis greitai 
nusiristų nuo kalno. Iš čia 
buvo duota Italijos karei
viams įsakymas ir jie perė- 

tx t- n j. - jo Mareb upę įsiverždami 
Kaip tik Italijos fašistai Adowa, Aksum, Adi- 

pasirenge pulti Ethiopiją, lgraį įr Agame miestelių.

Puslapis Trečias

Darbininke ir Šeimininke
Binghamton, N. Y Worcester, Mass
Kovokime Prieš Maisto 

Brangumą
Gyvenimui reikalingi reikme

nys, ypatingai maistas, taip iš
kilo augštai, kad nekuriu daly
kų (mėsos) jau nei pasiekt ne
begalima. O tuom pačiu sykiu 
darbininkų algos nei kiek neky
la. Darbininkas, uždirbdamas 
nuo $9 iki $15 .savaitėje, su ta 
mizerna alga, turi maitinti 6-7 
arba 8 gyvybes. Tai jau aiškiai 
matosi, kokiose sąlygose tokios 
šeimynos gyvena ir kokį maistą 
jie tegali nusipirkti. Gerą mai
stą ne tik kad jie nepajėgia nu
sipirkti, bet negali nei svajoti 
apie jį.

1 Tos šeimininkės, kurios gyve
na tokiose sunkiose sąlygose,

jokių didesnių kolonijų .pa- taip greitai Japonijos im- į Tuom kartu italų dideli' jnu pradeda klausinėti pas savo 
veldėjimų. Ir todėl Italijos perialistai pareiškė, kad jie, ]caro orlaiviai vadovvstėie kaiminkas, kaip pagerinti sun- - - ‘ • . ” _ “Prieš baltą rasę UŽ juodus Mussolinio žento kapitono ki4 būklę, kaip surasti būdą,fašistai nusprendė pasinau-(
doti įtempta politine pade-'ethiopiečius.” Vėliau jie nu- cjano nuskrido gilyn i Ethi- įstengus nusipirkti Y • _ 1 J!   — ____ _ • •  __ I 4 Z 1 LzaI- zlr, -vi __ 4-1 _ X « ~ ■! ~ 4- i 1 -« ~ ■!

((

čia, kad po grūmojimų karo'tilo, bet dabar vėl atsiliepė, -- w 1^12^ Iki
atsiekti nuo Anglijos ir kad jeigu Tautų Lyga pa- Ethiopijos miesto Adowa 

• Francijos sutikimą, kad skelbs Italijai boikotą, tai ^uvo 39 myiiUt Neužilgo 
Italija gali pavergti Ethio- gal ir Japonija prisidės prie atajdėj0 sprogimo garsai

į Tautų Lygos žygio. i per ]<a]nus nuo Adowa ir
Bet Italijos fašistai gar- ! ,

šiai šaukdami apie savo ka- patys yra didžiausi paver-
rinę galią, tikrai galingą ka- gikai ir jiems kitų tautų, jų Ethiopijos.
ro orlaivyną ir jūrų laivy- tarpe ir Ethiopijos gyven- '
ną, gerai apginkluotą ir tojų, negaila. , atsidūrė Ethiopijoje.
mechanizuotą armiją, kaip 
tik nesuprato tą, kad galin
gi fašistai yra nereikalingi 
ir pavojingi Anglijai kai
mynai, o ypatingai prie 
svarbiausio Anglijos susisie
kimo su Indija kelio.

pritaikytą dainą. Nesimatė to
kių akių, kurios nebūt buvę 
pilnos ašarų. Jos gyvenimo 
draugas nusikreipia į šalį, aša- 

Iros, mat, jį troškina.
! Mūsų draugė atsigulė į šaltą 

kauskienė mirė. Tai buvo skau-1 žemelę, palikdama peikiančius 
di žinia Worcesterio darbinin
kiškam judėjimui. •

Teisybė, velionė 
jokiai partijai, bet 
darbininkė ir labai 
darbavo darbinįnkų 
lionė buvo draugijiniam veiki
me apie 25 metus. Priklausė 
Lietuvos Dukterų Pašalpinėj 
Draugijoj ir buy o jos sekreto- 32 metus, 
re. Taipgi LS ir. SB Draugi- ginįų ceremonijų 
joj, ir Lietuvių Suvienytose i Mūsų draugei 
Draugystėse per metų eiles už- ------ u.-
ėmė sekretoriaus vietą.

Draugė Rutkauskienė buvo 
gera aktorė ir neatsisakydavo 
draugijoms patarnauti lošime 
teatrų. Priklausė Aido Chore 
ir per metų eiles užėmė sekre
toriaus vietą. Darbą atlikdavo 
pagirtinai. Jeigu choras arba 

■draugija, kurioj jinai sekreto- 
Įriaudavo, ruošdavo kokį paren-

Rugsėjo (Sept.) 25-tą dieną 
greit perlėkė žinia per Worces
terio miestą, kad Marcelė Rut-

t 7 A

Įsavo vyrą Antaną J. Rutkaus
ką, dukterį Genovaitę ir du sū
nų, Franą ir Vincentą Rut- 

nepriklausė kauskus, taipgi tris seseris že- 
buvo gera)notas, Marijoną Meškus, Mar- 
daug pasi- 
klasei. Ve-

garet Oletz ir Oną Seaman. 
TaipgiXxpaliko sergančią moti
ną 74 m. amžiaus ir tėvelį 80 
metų, dar pusėtinai stiprų. Iš
gyveno su savo mylimu vyru 

Palaidota be reli-

Marcelei lai 
būna nesunki šioji juoda žeme
lė.

J. Davidonis.

čienė, J. Laužaitienė po 50 c., 
viso $1. Visiems aukavusiems 
varde “Working Woman” ta-? 
riu širdingą ačiū už puikias 
aukas. Jūsų auka padeda ir 
ant toliau pasilaikyti tam laik
raščiui.

“W. W.” galima užsiprenu
meruoti už labai mažą kainą, 
tik 50c. metams. Galite užsisa
kyti tiesiai per mane bei per 
šį skyrių, arba pasiųsti tiesiai 
sekamu antrašu: Working Wo
man, 50 East 13th St., New 
York, N. Y.

Darbininkė S.

VALGIU GANU 
NIMAS

čionai telpa daugiau valgių 
gaminimui receptų, kuriuos d. 
M. Valilionienė suteikė lietuvių 
moterų susirinkime, įvykusiam 
26 rugsėjo, Brooklyne.

ČOKOLADOSUFFLEI >
2 šaukštai sviesto.
2 š. miltų. , '
2 š. vandenio
% puoduko pieno.
1 trečdalis puoduko cukraus.
3 kiaušiniai.
1/2 šaukštuko vanillą.
2 ounces (2 klėtkutes) čoko- 

lado (bakers’ chocolate).
Ištarpink sviestą, sudėk mil

tus; maišyk, kol pradės virt. 
Pilk palengva pieną ir plak, 
kol sutirštės. Nukelk, įmaišyk 
gerai išplaktus geltontrynius. 
Atskiram dubeltavam puode 
ištarpink čokoladą, sudėk cuk- 

I rų ir vandenį. Kai viskas gerai 
išsimaišys, supilk viską į krū
vą ; tegul atšąla. Išplak gertai 
baltymus, sumaišyk su pirmii 
mišiniu, supilk vanillą; sudėk 
į gerai pasviestuotą gilų indą, 
kepk,‘30 miliutų lengvam pe
čiuje.' Turi gerai iškilt. Valgo
si karštas; kai pastovi—nus
lūgsta. Labai skanus ir vienas, 
bet kas išsigali, gali užsipilt 
saldžia, paprasta arba suplak
ta Smetona.

Vynuogių (Grapes) Jam
Perrink uogas, sutrink ir 

pavirink 10 minutų. Atmie- 
ruok po lygią dalį uogų ir tiek 
pat cukraus. Sušildyk cukrų 
ir kai uogos vėl užvirs—pilk 
palengva. Virk 10 minutų. 
Supilk į išvirintus stiklus. Ma
tot, košt ir sunkt nereik, su 
visais tirštimais darosi.

Virinant stiklus reikia už- 
kaist šaltam vandeny, tai ne
trūksta.

Great Neck, N. Y
opi ją. Nuo šio kalno iki

pažino

ne vien ekonominėje dirvoj ko- Užbaigus kalbėtojai kalbėti

Pinigais aukavo A. Be-

draugystės valdybos pa
buvo iššaukta Bedarbių

savimuose dalyvauti, kad išrin
kus savo kandidatus.

Visi nariai lin-
Plakščiui greitai pasveik-

Lietuvos Dukterų 
Pašaipi nė Draugystė 
vo susirinkimą 3 d. 
Sabenkos svetainėje.

Nebėra choristės dai
nininkės. .. Didis mūsų nuos
tolis.-. .

Trūksta, dreba kalbėtojos 
balsas. Rieda sūrios ir karštos

Tuojaus augštai skrisda- ! nas. Mes turime rimtai žiūrėti 
.................... * ' ‘ į gyvenimą, į ateitį ir neleisti 

savo kūdikiams ilgai pusbadžiai

ginos, kurios graudžiai, sutar- p. Marčinkevičia ir S. PetkieT 
tinai' sudainavo laidotuvėms nė.

darbininkų klasės, tad svarbu , ašaros per palydovų veidus.
,. f jie, j. jxriauciuiuene, rv. xviar-

voti greta su vyrais, bet ir bal- prisiartino prie karsto dvi mer- cinkevičienė, S. Smaidžiunienė,

i nors 
retkarčiais tinkamesnio maisto 
sau ir savo augantiems kūdi
kiams.

šeimininkės, maisto augštos gimą, tai ji gaudavo antrašų ir 
kainos paliečia visas lygiai, ne-, išrašydavo kelis šimtus atviru- 

l"' čių, kviečiant žmones ateiti į 
. žinoma, tai ne-

Japonijos i m p erialistai Adigrat. Italų pėstininkai žiūrint kokios tautosįmesnebū-r-.
45 mylių pločiu puolė ant tunje- Tad vietoje, kad dejavi- parengimą.
Zvhlv 1 Nedideli karolma^s Pa^en^in^ savo alkanus lengvas darbas, o ypač turint 
tankai? vežimai ir kanuolės jausm"s: turime blrti(s su tris vaikus, kol jie buvo maži.

ir Sūnų, 
turėjo sa- 
spalio, M. 
Narių ’da

lyvavo daug, nes buvo bertai- 
ninis susirinkimas. Pirmininka
vo vice-pirmininkas J. Linda, 
nes mūsų pirmininkas d. T. 
Plakštys labai sunkiai serga 
jau pora mėnesių. Ligonių 
lankytojai pranešė, kad drau
gas sveiksta ir gal būt, kad ki
tame susirinkime dalyvaus sy
kiu su mumis, 
ki d.
ti.

Po 
p ortų 
Tarybos atstovė d. S. Petkienė, 
kad praneštų, kas keikiama tar
pe bedarbių. Pranešė, kad sve
tainės savininkas neduoda Be-' 

•darbių Tarybai laikyti susirin
kimus, nes, girdi, kenkia jo biz
niui. Tad ir darbas tarpe be
darbių nėra geras, negalima 
sučekiuoti, kiek bedarbių ran
dasi. Raportą nariai priėmė.

Iš ateivių gynimo d. A. Li
deikienė pranešė, kad del ne
galėjimo svetainės gaut, nega
lima daug nuveikt. Šis rapor
tas taipgi priimtas.

Turiu pasakyt, kad mūsų LD 
ir S. Draugystė remia visus 
darbininkų klasės reikalus, tad ! 
ir į ateivių gynimo komitetą 
moka po dolerį kas mėnuo. 
Taip pat buvo prisidėjus ir prie 
šaukimo Visuotino Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimo Prieš Ka
rą ir Fašizmą, pasiųsdama ir 
vieną delegatą į Clevelandą. 
Tad ir šiame susirinkime nuta
rė surengti prakalbas delega
tams, kurie dalyvavo “Viso Pa
saulio Lietuvių Kongrese’ ’, | 
Kaune. Draugystės nariai žin- rus) 
geidauja apie Lietuvos darbi
ninkų padėtį. Už tą priklau
so didelis kreditas mūsų LD ir 
S Draugystei.

Buvo ir ginčų. Pranešta, kad 
f vienas narys sirgdamas nesilai- 

me ji gyveno ir pamažėle pra- j draugystės konstitucijos. Už 
dėjo kelionę link kapinių. O (naiaaj padarė pastabą, kad 
palydovai, kurių buvo 95 ma-1 draugystė disciplinuotų tokius 
šinos, susirikiavę tiesioj eilėj, • narius. kuris bus rastas laike 
važiavo paskui savo mylimą 
draugę.

Kada nuvažiavom ant kapi
nių, saulutė buvo pasikavojus 
už debesio. Veiduose liūdesys. 
Kalbasi tyliai, lyg kiekvienas 
bijotų garsiai ištarti, kad mūsų 
draugė numirė. Kada kalbėto
ja Z. šalna-Puišiutė prisiarti-

savo kaim'inkomis ir rengtis į 3eį velionė darbo nebijojo, ne- 
kovą prieš augštas maisto kai- 1 sakydavo, kad neturi laiko ar

ba tingi. Nors turėjo šeimy
ną, bet į choro praktikas visad 
ateidavo laiku.

Velionė pradėjo prastai jaus
tis ketvertas metų atgal. Turė
jo širdies ligą-dropsy. Nors jos 
gyvenimo draugas, taipgi sūnus 

nuskrido’ užpakalin italų'kad streiku galima laimėti^tai jr duktė dėjo pastangas išgy
dymui jos, bet per paskutinius 
keturis metus ji turėjo užmirš
ti. kas tai yra dainos, laimė ir 
linksmumas. Negalėdama at
silaikyti prieš ligą, atsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo vos sulaukus ne
pilnai 49 metus amžiaus.

Dviem savaitėm- prieš mirtį 
per kovą, per streiką. Tad ne- neteko kalbos ir sykiu sąmonės, 
laukime ilgai, bet rengkimės į Nors jos širdis plakė, bet sau- 
kovą prieš maisto brangumą. 

šeimininkė.

Italijos užpuolimas ant 
Ethiopijos paliete Japonijos 
biznį. 1934 metais Ethiopiją 
iš užsienio pirko už'$5,000,- 
000 reikmenų ir tame skai
čiuje už $3,000,000 iš Japo
nijos, tai yra daugiau, kaip 
■pusę visų pirkinių. Italijos 
karas prieš Ethiopiją už- 

i duoda Japonijos bizniui 
i smūgį. 1934 metais į pirmus ( 
šešis mėnesius (sausis-bir- 
želis) Ethiopiją iš Japonijos 
pirko 9,000 tonus audinių, 
gi šiemet, kada Italija pra
dėjo ruoštis karan, tai per 
tą laiką Ethiopiją iš Japoni
jos pirko tik 4,000 tonus.

Bet už tat Japonija gavo 
iš Ethiopijos keletą užsakv-

nopiios ’r 50,000 galionų žibalo.! . . . _ ... Trys Žmonos Perdaug!
vS Ethiopiją pati tuos reikme- ?trateginėse pozieųose ap-' 

-rv.-" vietoje 1 į >ti T šaudymui Adowa ir Adigratpriešingumui tarpe Anglį- nisjiegaii parsivesu.^ juos 
jos ir Francijos... t . J . J ... - ,

Ethiopiją geografiniai da- jos laivai. Jeigu Italijos ka- Gabba Dareiškg kad užouo- 
didplpq ro laivai bandvs nennleisti, i . PareiSKe, uzpuo 

/tai tuojaus gali įvykti tarpe Lme dalyvauja 110,000 ka-

Kodėl Ethiopiją Iki Šioliai 
Išsilaikė Nepriklausoma?

y. Kodėl Ethiopijjai, nepai
sant jos didelės .imperialis
tams reikšmėš, vis gi iki šių 
dienų pavyko išsilaikyt ne- 
ppigulmingai? Tas atsitiko 
dėka ypatingai išimtinoms 
geografinėms sąlygoms, 
kliudžiusioms imperialistam 
užkariauti Ethiopiją, ir— 
pačiu imperialistu 1 
priešingumam už Ethiopijos 
kraštą, o pirmoje

jos ir Francijos..

mi grįžo italų karo orlai
viai, kurie tonus bombų iš
metė ant Adigrat ir Adowa gyventu 
miestų gyventojų užmušda
mi šimtus civilių

Mes turime visos susitarę 
žmonių, [ skelbti streiką ir reikalauti nors 

vyrų, moterų ir vaikų. Jie j 20 nuoš. numušti ant maisto. O

armijos ir nusileido į jiems Jau Vra faktų.. Cleveland©, New 
skiriamus orlaiviu laukus, i Yorke ir kituose miestuose 

j streikai davė pasekmių. Kur tik 
Visu puolimo frontu ne-'streikai buvo gerai pravesti, 

dideli italų orlaiviai skrajo- maistas tapo nupigintas. Tad 
jo priešakyje maršuojan- kodėl mes, Binghamtono šeimi- 
čios armijos, jie buvo gata-; ninkės, to nedarome? Mes gali- 
vi mesti mažesnes bombas ’me S’auti pigesnį maistą tiktai i 
ant Ethiopijos kareivių, jei
gu toki pasipins arba šau
dyti juos iš kulkasvaidžių.

Iš užpakalio užgriovė di
delės italų kanuolės, kurios

turės jai atgabenti Japoni-
Italų fašistų generolas

linasi į dvi dalis: į < 
augštumas šiaur - ryčiuose, 
kur kalnai siekia net iki Japonijos ir Italijos 
15,000 pėdų, pilni gilių grio- nesusipratimai.

4 vių ir prapulčių, smarkiai t ~ _
bėgančių kalninių upių, ir į Kaip Italai Užpuolė 
dykumas, kuriose nėra van- * “* ‘ 
dens. kur karštis siekia iki 
140 laipsnių, kur viešpatau
ja maliarija ir kitos ligos.

1869 metais Angliia padarė fašistų armija įsiveržė į ■ 
pirmą karo užptiolimą ant Ethiopiią. Mes jas stengsi- Į 
Ethiopijos, pasiųsdama ge- mes paduoti platesniam mū- ‘

dideli reivių ir daug didelių Ca-1 
proni tipo bombininkų or-

Morris Sudelowitz, 120 Sher
man Ave., Bronx, sakėsi ištie- 
sų negalįs išmaitinti tris žmo
nas, jau nekalbant apie 6 sū
nus, kuriuos jis prigyveno su 

[trimis žmonomis. Vieną j i,s ve
dęs 1922 m., antrą 1930 ir tre-

laivių, kurie kiekvienas ga- čią 1933 m. jjsai jas apleisda- 
li vežti iki 3 tonų bombų, vo, kaip tik dasigyvendavo kū- 

Italų 12 Caproni orlaivių dikių ir jaunikiu apsimetęs ki- 
pasiėme naujus krovinius

Daug žinių ateina tiesiai ’jombų baisiai staug-
iš karo lauko, kur Italijos ;^an!į’ nl?.,cbe • Adigratopu- 

sę. Neužilgo pasigirdo dide
li sprogimai. O paskui karo

(Tąsa 4 puslp.)

Ethiopiečius?

' i

Svetim&alių žmonos ir vaikai apleidžia Addis Ababą, Ethiopijos sostinę, nes

tą gaudavo. Pateko kalėj iman, 
nabagas, kada dvi pirmesnės 
žmonos išsikalbėjo apie savo 
dingusius vyrus ir iš parodytų 
viena kitai paveikslų 
savo buvusį vyrą.

i Moterys Privalo Dalyvaut 
! Rinkimuose

lutė jai nebešvietė. Ir rugsėjo 
25 d., 9:15 ryto, mūsų’mylimos 
draugės ir darbininkės širdis 
nustojo plakus.

Kadangi velionė buvo darbš
ti, simpatinga, gero būdo mo
teris, užtai ji turėjo daug drau- 
gų-draugių, ką paliudija tas, 
kad daugybė brangių ir gražių 
vainikų buvo prinešta su para
šais nuo draugijų, draugų, 
draugių, giminių, tėvų ir sese
rų, sūnų ir dukters. Viso buvo 
32 vainikai. Kambarys, kuria
me mūsų mylima sekretorė ir 
draugė ilsėjos, atrodė, kaip pa
sakiškas rojus. Jos kūnas ta
rytum rožių gėlyne plaukioja. 
Tos gėlės, kurios kvepėjo ir 
puošė mūsų mylimos draugės 
karstą, tai buvo jai paskutinė 
dovana už jos nuoširdų darbą.

Rugsėjo 29-tą, trečią^ valan
dą po pietų, mūsų mylimoji 
draugė paliko tą namelį, kuria-

New Yorko vąlstijos regis
tracija balsavimams vietų al- 
dermanų ir valst. seimelio (as
semblymen) rinkimuose įvyks 
lapkričio 5-tą. Kad turėjus tei
sę balsuoti už darbininkų kan
didatus, kiekvienas pilietis' bū
tinai turi užsiregistruoti savo 
rinkimų distrikte. _ _

Registracijai paskirtos dienos ao prie kapo, užviešpatavo ty- 
New Yorko mieste 9, 10, 11, 14 la> retkarčiais pertraukiama 
ir 15 šio mėnesio. Miestuose ir sunkiais dūsavimais: Nebėra 
miesteliuose su nemažiau 5,000 mQsų sekretorės... Nebėra ak- 
gyventojų registracija’’ bus 11, torės.
12 ir 18 šio mėnesio. Mažesnė
se vietose registracija 12 ir 19 
šio mėnesio.

Moterys sudaro pusę visos

ligos prie darbo turi būti su
laikyta pašalpa. Taip pat buvo 
padarytas tarimas, kad tam li
goniui būtų pašalpa išmokama 
tik lig tai dienai, kol buvo su
rastas prie darbo, bet kaltina
masis aiškinosi, turįs biznį ir 
turįs dirbt reikale. Del ramy
bės, draugystė savo pirmąjį ta
rimą atšaukė ir nutarė apmo
kėti. Draugystė padarė pasta
bą, kad ateityje, jei serganti 
nariai nesilaikys konstitucijos, I 
nebus išmokama pašalpa.

Taip pat buvo renkami daik
tai del “Working Woman” bū- 
dukės spaudos bazare.. Aukavo 
sekamos draugės bei draugai: 
A. A. Lideikienė, O. Skridulie- 
nė, J. Kriaučiūnienė, A. Mar-

Tomačių Skystimas

Užpilk tomates (pomido- 
karštu vandeniu, kad 

greit nusiluptų žievė. Supjaus 
styk ir virk ant lengvos ugnies 
30 minutų, dabojant, kad ne- 

I prisviltų. Įdėk druskos, papuš
ku, cibulį, lapelių, visko po 
biskį pagal savo skonį, tik ne
reik persūdyt.

Ištrink viską f)er sietuką ir 
vėl užkaisk. Kaip pradės virt, 
pilk tiesiai nuo* ugnies į stik
lus, kurie taip pat turi virt 
ir tik po vieną išimk ir greitai 
uždaryk, nes tik jei oras ne
įeina tepasilaiko. Labai svei
kas gert ir sriubą galima pasi
daryt, įdedant daržoves, ar ką 
norint.

M. Valilionienė.

SAN FRANCISCO, Cal. 
Kompanijos buvo pavariu- 

jsios iš darbo 1,600 narių 
Laivakrovių Sąjungos todėl, 
kad jie atsisakė iškraut 
skebų prikrautus laivus. 
Klausimas atsidūrė teisme 
ir pats teisėjas Sloss, valdiš
kos Darbo Tarybos referas, 
buvo priverstas nuspręst, 
kad kompanijos turi atgal 
priimt darban tuos laiva- 
crovius.
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Žinios Apie Karą
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

orlaiviai staugdami grįžo 
atgal už italų linijos.

Italijos karo štabo prane
šime buvo paskelbta, kad 
ethiopiečių kareiviai Ado- 
woje ir Adigrate atidengė

jas. Į Indiją, tą turtų kraš
tą, kur anglai išnaudoja 
apie 325,000,000 indusų, An
glijos kelias eina per Gi
braltarą, Viduržemines jū
ras, Suezo kanalą ir Raudo
nas jūras. Gibraltaras, Su-

baisią šautuvų ir kanuolių ^zo kanalas ir Malta sala 
ugnį į italų orlaivius.

Vėliaus Mussolinio žentas
Ciano prisipažino, kad jo or-i . . ,, Tx v- p v. 
laivis buvo suvarstytas kul- i įginklavo Italijos fasis- 
kų ir tarpe kitko jis sakė: tal ,lr ,Mussollnls Pagrumo-

Mūsų pasirodymas buvo 
didelis nustebimas ethio
pams. Atrodo, kad jie toje 
užkampėje dar nežinojo 
apie pradžią mūsų užpuoli
mo. Toje vietoje mes nu
sprendėme mesti bombas.

♦ Aš daviau įsakymą paleisti 
bombas. Mes išmėtėme jas 
visas. Mes matėme, kaip 
žmonės bėgo slėptis.”

Kada reporteris klausė 
Ciano ar daug jie padarė 
nustolių ir užmušė žmonių, 
tai jis atsakė: “Mes tą ne- 

; galėjome matyti, bet aš ma
nau, .---- —----- —. ~
dideli.”

Šitaip fašistai užpuolė ant 
vienatinės laisvos negrų 
šalies Afrikoje iš oro ir su 
gerai apginkluotomis karo 
jėgomis. Jie greitai pradėjo 
paskui ir kitą užpuolimą iš 
antros Italijos kolonijos So- 
malilando.

buvo Anglijos centrai, iš ku
rių ji pilnai kontroliavo Vi
duržemines jūras. O dabar

Martin, garsus lėktuvų bū
davo to jas rašo, kad jo inži
nieriai užbaigė planus sta
tymui lėktuvo, kuris galėtų 
vežt 110 pasažyrių. Jis sver
tų 50 tonų. Dar pirmą sykį 
būtų naudojama Dieselio 
motorai, kuriems veikti ne-

Italija Nori Išprašyt 
Anglijos Karo Laivus

Iš Viduržemio Juro:

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
d. spalio, Lietuvių Svetainėje, mokėjo duoklių už šiuos me- 
(sklepe). Pradžia 7:30 vai.
vakare.

Draugai, visi pasirūpinkite 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turime daug svarbių, rei
kalų aptarti.

Dar yra draugų, kurie ne-

tus, tai ateikite į šį susirinki
mą ir užsimokėkite ir gausi
te naują knygą. Nepamirški
te ir naujų narių atsivesti pri
rašyti į kuopą.

Sekr. O. Gimienė.
(238-240)

MONTELLO, MASS.
LDS 67 kp. mėnesinis Susirinkimas 

įvyks ketverge, 10 spalių, 7 vai. va
kare. Tautiškam name. Visi nariai 
privalo dalyvaut, nes tufcim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt. Taipgi 
bus apkalbama jubilėjinis vajus, ir 
bus renkami delegatai į apskričio 
konferenciją. Kurie dar nesate atsi
ėmę naristės paliudijimo, ateikite ir 
pasiimkite.

A. Batonas.

HUNTSBURG, OHIO 
J )

ALjDLD 51 kp. rengia prakalbas, 
kurios įvyks subatoj, 12. d. spalių, 
J. Ruba farmoje, 7:30 Vąl. vakare. 
Čia kalbės drg. F. Abekas nesenai 

ne. Jis daug ką žingeidaus turi mum 
t ,, ■ v ,, , i pasakyt, ne vien tik apie kongresą,Ii netyčia pasitaikyt koks I bet ir apie Lietuvos ’ darbininkus.

1 ‘ . Kiekvienas lietuvis privalo dalyvauti 
ir išklausyti drg. Abeko prakalbų.

Kviečia Rengėjai.
(239-240)

CHESTER, PA.
Tarpt. Darb. Apsigynimas rengia 

svarbias prakalbas draugo Angelo 
Herndon, iš New Yorko. Įvyks penk
tadieni, 11 d. spalio, 7:30 vai. vak. 
Masonic Temple, 4th ir Central Avė. 
Kviečiam visus Chesterio ir apielin-

ROMA. — Mussolini per-'
reikia nuolatinės elektros Kalbinė  j a Anglijos valdžią, 
kibirkšties. Kiekvienas mo- :ka(I ištrauktų bent dalį An- 
toras turėsiąs 1,500 arklių ghj karo. laivyno iš Vidur- 

• žemio jūros; tuomet jis su
tiktų pašalint didelę dalį sa
vo armijos iš Italijos kolo
nijos Libijos, kuri rubežiuo- 
jjasi su Anglijos valdomu.

pajėgą.

Darbo Federacija už 
“Bešališkumą” KareiAiŽį’:jo, kad jis į pusę valandos 

gali tuos Anglijos centrus 
sunaikinti.

Sujudo Anglijos lordai ir j_S*iandien”atsidaro

Mussolini bijo, kad tokiai
■daugybei Anglijos laivų sugrįžęs iš Išeivijos Kongreso, Kau-

"Laisvės
Metinis
KoncertasATLANTIC CITY, N. J. '®.sant 8.a'

šuva- J
Darbo ivyk.is ta^P Italijos lai-T~•• • 1 • žiavimas Amerikos , . ... , .

Francijos sutikimą, kad Rpderaciios W nm/idon- lr taiP uzsikurt karas . . .... . ... i ' tat wT0GreenSsiūTZį tųdviejų šalių,
laivais ir leis Anglijos karo ryį pareiškimą, kad ši šalis n~ ~j p , n-.

Francijos

laivams nauduotis Franci- 
jos prieplaukomis.

Ant Cyprus salos, Maltos, 
prieplaukose Beirut, Hai
fa, Port Said, Sueze, Alex
andra joje, Gibraltare, Ade
ne ir kitur eina greitas An
glijos prisirengimas karam

jihv iiicieyui, wcu cio . i j • -i i
kad nuostoliai buvo D,.eni^ lr naH budayoja

Anglija Rengiasi Karan
Nereikia manyti, kad An-

tvirtumas, apkasus, atplau
kia vis daugiau karo laivų, 
pribūva garlaivių su karo 
ginklais, mašinomis, karei
viais, orlaiviais. Karo laivy
nas veikia pilnoje karo meto 
slaptybėje. O čia tuom pat 
kartu per Suezo kanalą 
(Anglijos duris) Mussolinis 
veda karą prieš Ethiopiją, 
drūtina pozicijas Afrikoje, 
ruošiasi prie atėmimo nuo 
Anglijos kolonijų, kurių ji 
Afrikoj taip daug turi.

glij’a bent pirštą į pirštą i Anglija ilgai tą negalėtų
- suduotų pries fašistinės Ita-■ 

lijos karo žygius užkariavi
mui Ethiopijos, jeigu tas ne-

: sudarytų mirtino pavojaus 
Anglijos viešpatavirąųi ant 
didžiausių pasaulyjeu žemės 
plotų ir šimtų milionų kolo- 
nialių vergų.

Anglija skaitėsi “Jūrų
- Karalienė.” 1905 metais ji
- pagelbėjo Japonijai sumušti 

caristinę Rusiją ir sunaikin
ti Rusijos karo laivyną. Per
eito karo metu ir po jo ji 
viską darė, kad Vokietijos 
laivynas būtų sunaikintas. 
Bet dabar štai išsibudavojo 
Italija karo laivyną, kad ir 
daug mažesnį už Anglijos,

> bet naują, smarkų, pasire- 
miantį ant savo bazių ir pa
vojinga. Dar daugiau, Itali
ja giriasi, kad ji yra galin
gesnė už Angliją karo orlai- 
vynu ir yra faktas, kad Ita
lijos fašistai turi daug ir 
didelių karo bombininkų ir 
kitų lėktuvų.

Anglija viešpatauja pa
saulyje, ji turi visur dideles 
rinkas ir pavergtas koloni- ninkystės žurnale Glenn L.

q tarp tųdviejų šalių.
i ________________ _

ryt pareiškimą, kad ši šalis rj J r « 
nesikištų į Europos karą, DCIldraS TWIltaS BIRŲ 
kuris gręsia išsivystyti iš 
Italijos karo prieš Ethiopi-

Konferencijoj įvairių Fe
deracijos unijų viršininkų 
pirm suvažiavimo buvo gin
čų del to, ar palaikyt atski
ras amatines unijas, ar 
jungt visas toj pačioj pra
monėj unijas į vieną indust
rinę organizaciją.

John Frey, metalistų uni
jų skyriaus pirmininkas, 
stoja už palaikymą nedide
lių amatinių unijų. Darbo 
Federacijos p r e z i d e n tas 
Green aiškiai dar nepasisa
ko, nors, matyt, pritaria 
amatinėms prieš industri
nes unijas.

Tuo tarpu šimtai tūkstan- 
Ičių Federacijos narių reika
lauja didžių, ištisas pramo
nes apimančių unijų, kurios 
galėtų sėkmingiau kovoti 
už darbininkų reikalus.

Įvairi ir Turtinga Programa

Užkirtęs Kelią Karui
ĮVYKS SEKMADIENĮ

10 d. Lapkričio (Noveriiber) 1935
MASKVA. — Italijos jau-
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HUJU Komunistų delegatas kės darbininkus dalyvauti ir išklau- 
Ferri, kalbėdamas Jaunųjų syti drg. Herndon prakalbų, jis! tu- 

. • i zlnnm mrnrhiH r/iviiii TYiiime n<)C'n_

Komunistų Internacionalo 
Šeštame Pasauliniame Kon
grese, sakė, kad pasaulio 
darbininkų vienybė greitai 
galėtų užbaigt šį karą. Da-! 
rydamas išvadą, drg. Ferri 
pareiškė: 

a

galima išvengt karo Ethio
pijoj, jeigu būtų buvęs SU- tu paremsite darbininkų, laikraštį, 
vienytas pasąulio proleta-1 
riato frontas.”

Po programai šokiai iki vėlumai
rėš daug svarbių žinių mums pasa
kyt.

Kviečia Rengėjai.
(239-240)

WM. NORRIS ORCHESTRA

BAYONNE, N. J.
Darbininkų organizacijos rengia 

balių Daily Workerio. Įvyks nedėlioj, 
13 spalių, 6 vai. vakaro, 10 W- 22nd 

Neabejotinai būtų buvę St. Kviečiam visus darbininkus Hr 
simpatikus dalyvauk. Galėsite links
mai laiką praleist ir tuom pat kar-

> grieš Gurskio orkestrą. 
■ Taipgi turėsim skanių užkandžių ir 
! gėrimų. Įžanga 25 centai asmeniui. 
Į Kviečia Rengėjai.

(239-240)

Nori Nustatyt Ameriką;
Prieš Italijos Karą

Programa Jau sutvarkyta ir greit 
bus paskelbta. Įžangos 

bilietai daroma.

BUS LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVE., 

Brooklyn, N. Y.

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

pakęsti. Jai daug geriau da
bar, kol* dar Italijos fašis
tai nėra lygūs Anglijai ant 
jūrų, kol dar jie silpnesni, 
stoti ir su jais apsidirbti.

Italijos fašistų bjaurus 
užpuolimas ant Ethiopijos 
iššaukė visame pasaulyje 
pasibjaurėjimą. Tautų Lyga 
pripažino Italiją užpuolike. 
Tautų Lyga gal pašauks vi
sus savo narius prie tam 
tikrų žygių prieš Italiją. į 
i— ’ • * •• • • •

lygas apsidirbti su“ sau ne- Mečius šioj šalyj liuosnoriai

Šaukia Amerikos Italus 
Į Mussolinio Karą

TRENTON, N. J.
Svarbios Prakalbos

Spalių 12 dieną, 7:30 vai. vak., Lie- 
----------- j tuvių Svetainėj, 32 Dickenson ; St.,

GENEVA. — Tautu Lyga I Trenton, N. J., bus svarbios prakal- 
| bos. Drg. J. Mažeika, kuris buvo de
legatu nuo ' Amerikos Lietuvių Dar- ' 
bininkų Visuotino Suvažiavimo, Kau
no Lietuvių Kongrese, ne tik išduos 
raportą apie kongresą, bet taip pat 
plačiai aiškins apie Lietuvos darbi- į 
ninku gyvenimą. Jis turėjo progą ‘ 
matytis su Lietuvos darbininkų dele- ; 
gacija nuo daugelio pramonių ir Į 
ūkių. Tad jlrg. Mažeikos kalba bus i 
labai svarbi išgirsti kiekvienam dar- , 
bininkui. Todėl, 
visus darbininkus dalyvauti šiose ' 
prakalbose. Ypatingai kviečiame ir , 
artimesnes kolonijai, 
ton, N. J. ir kitas 
skaitlingiausia.

kreipsis į Jungtines Valsti
jas, kad prisidėtų prie Ly
gos pastąngų, daromų su
stabdymui Mussolinio karo 
Ethiopijoj.

Anglijos diplomatai Lygoj 
siūlo, kad Amerika pasiųs
tų tėmytoją į Italijos-Ethi- 
opijos karo sceną ir kad už
draustų iš Jungtinių Valsti
jų gabent karo reikmenas 
kariaujančioms šalims.

WASHINGTON. — Mus
solini per savo ambasadorių 

Tas palengvina Anglijai są-' Amerikoj ragina Italijos pi- 
lygas apsidirbti su sau ne- kiečius šioj šalyj liuosnoriai 
pakenčiamu priešininku. Ar rašytis į fašistų armiją. Ita-1 
Anglija pasinaudos ta pro-jlij°s konsulatai bus liuosno- JĮĮeksįkiečiai Išdaužė Italijos 
ga, ar dar ilgiau manev- nų rekrutavimo ir egzami- 
ruos, darys Italijai nusilei- navimo stotys, 
dimų, grupuos savo talki- Iki šiol dar mažai atsiran- 
ninkes, kol kas galutiną da tokių, kurie sutiktų eiti 
sprendimą negalima pada-' į Mussolinio skerdynę prieš 
ryti, bet yra aišku, kad An-1 Ethiopiją. 
glija ne juokais rengiasi 
karan.

Iki šiol dar mažai atsiran-
Atstovybės Langus

kviečiame visas ir 
dalyvauti

kaip Burling- 
dalyvauti kuo

Rep.
(239-241)

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR’ GĖLIMO

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

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

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

Vienintele Lietuviška Vaistine Worcesteryje.

Lėktuvas Veš 110 Žmonių
WASHINGTON.

vietų Nacionaliame Orlaivi-

MEXICO CITY. — Mek
sikos kongreso atstovų rū
mas pasmerkė Italijos karą 
su Ethiopiją, pareikšdamas, 
kad “jį atydžiai priruošė ka
pitalistinė sistema.”

400 žmonių demonstravo 
gatvėmis prieš Mussolinį ir

CLEVELAND, OHIO
TDA ir KP frakcija bendrai ren

gia didelį parengimą, su programa 
ir šokiais subatoj, 12 d. spalio, 7:30 
vai. vakare, Liet. Darb. svet., 920 
E. 79th St. Visi, kurie mylite dailę, 
ii’ muziką, dalyvaukite ir smagiai lai
ką praleiskite. Turėsim, skanių val
gių ir gėrimų.

Rengėjai.
(238-239)

Komunistų Internacionalo Septintas Pasaulinis 
Kongresas, nustatydamas Komunistų Partijų ir visos 
darbininkų klasės uždavinius iškilus karui, pasiremia 
Lenino ir Rožės Luxemburg patiektais teziais ir pri
imtais pirm karinio Antrojo Internacionalo Stutt- 
garto kongreso. Tie teziai nustatė:

“Jeigu tačiaus karas kiltų, jųjų (socialistų) parei
ga. darbuotis už jo greitą baigimą ir stengtis visomis 
jųjų Jėgomis panaudoti ekonominį ir politinį krizį, 
karo pagimdytą, kad pakėlus žmonių masės politinę 
sąmonę ir tuomi pagreitinus kapitalistinės klasės 
viešpatavimo nuvertimą.”

Šiame istoriniame laikotarpyje, kada ant vieno šeš
tadalio pasaulio Sovietų Sąjunga gina socializmą ir 
taiką del visos žmonijos, visų šalių opiausi darbinin
kų klasės ir visų dirbančiųjų interesai reikalauja, 
kad, pravedant darbininkų klasės politiką, vedant 
kovą už taiką, kovą prieš imperialistinį karą, prieš 
jam išmušant ir jam kilus, — kad Sovietų Sąjungos 
gynimas būtų skaitoma svarbiausiu darbu.

Jeigu pradėjimas kontr-revoliucinio karo privers
tų Sovietų Sąjungą paleisti darban Darbininkų ir 
Valstijų Raudonąją Armiją, tai komunistai šauktų 
visus darbo žmones visomis pastangomis ir visais 
kaštais darbuotis už Raudonosios Armijos pergalę 
ant imperialistų armijų.

(Iš VII Komintenno Kongreso Prieškarinės Rezoliucijos)

Mokina Varšaviečius Gelbė
tis nuo Orlaivių Bombų
VARŠAVA. — Daroma išdaužė Italijos atstovybės 

prisirengimai gelbėtis, jeigu;langus. Paskui demonstran- 
kas užpultų bombarduot i tai atsilankė į laikraščių 
Varšavą orlaivių bombomis. 
Porai valandų prieš vidur
naktį muša būbnus ir palei
džia spiegt dirbtuvių dūdas, 
kaipo ženklą, kad turi būt 
užgesinta visos šviesos, o 
gyventojai bėgti į rūsius ir 
kitas saugias vietas.

; Užgesinus žiburius gatvė
se, tuoj atsirado daugybė' 
kišenvagių. |

i

leidyklas ir įteike rezoliuci
jas, kur reikalauja, ' kad 
Meksika nutrauktų diplo
matinius ryšius su Italija 
todėl, kad pastaroji sulaužė 
Tautų Lygos Įstatus. Šią 
demonstraciją surengė liau
dies frontas.

Praneša, kad. bus renka- 
ima aukos pagelbėti kare su- 
įžeidžiamiems ethiopams.

w^K4į— i .. ii > '■ ■ t

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20 kp. susirin-į 

kimas įvyks ketvirtadienį, 10 j

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Nuo
Neuralgiškų

Skausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausio* 

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

Telcfonuokite: Evergreen 7-1M61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose •

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 

. prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

■Į.■-r.1 •<»v /..s -

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. KaškiauČlus savo 
prakalbose pataria visiems įsi* 
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu!

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
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(Daugiau bus)

Spalio 13 d., tai sekmadie
nį, įvyks lietuvių išeivių kon
greso raportas. Drg. J. Ma
žeika duos raportą iš minėto 
kongreso. Ir gyvu žodžiu jis
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Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
(Tąsa)

Ona spėjo pasislėpti koridoriuj, kuo
met šaudymai prasidėjo iš namo kitoj 
pusėj, kur slėpėsi Kurtas.

—A ir tu nori tapti nušauta?—darbi
ninkas šaukė, laikydamas ją nuo atda
rų durų.

—Leisk mane, Max,—tarė ji žemu, už
kimusiu balsu.—Ar girdi, Max,, paleisk 
mane!—Ji veltui bandė pasiliuosuoti iš 
jo. Nauji šūviai vėl pasikartojo. Ona 
pažvelgė valandėlei į darbininką, paskui 
smogė jam veidan kelis kartus kita savo 
liuosa ranka. Jis nusviro prie sienos, o 
ji išbėgo laukan. Ties kampu Otto ir ki
tas jaunas darbininkas tapo areštuoti ir 
kemšami policijos vežiman. Vėliava ta
po suplėšyta į šmotelius.

Keturi policijos vežimai pribuvo Wie- 
sen gatve iš Ufer stoties. Nuo kampo 
visi tapo išvaikyti revolveriais ir šampo- 
lais.

Ona patėmijo, kaip policistai išeidinėjo 
iš namo numeris šeštas, be Kurto! Bai
si mintis stojosi jos galvoj. Kur jis din
go? Kodėl jie nepaėmė su savim jį, kaip 
tą vėliavos nešėją? Jai persistatė baisus 
reginys. Tarytum matė jį gulintį darže 
kniupščią, negyvą...

Žmonės būriais bėgdami pro ją nusi
vedė su savim.

—Šalin... bado valdžia!
Policistai bėgo prie jų su iškeltais šam- 

polais. Kažkas pakrito ant gatvės. Po 
skaudžiu smūgiu iškelta galva nukrito 
su keistu skambėsiu ant šalygatvio. Ten 
ir pasiliko begulintis.

—Lai gyvuoja Komunistų Partija!
Skambėjo šūkiai visoj apielinkėj, Ona 

taipgi su kitais nepasiliko.
—Ura... ura... ura... !—Kuomet po

licija nuvijo juos nuo vienos vietos, jie 
šaukė kitoj. Taipgi girdėjosi šūkiai iš 
langų virš policistų galvų.' Raudona vė
liava tapo nušauta; nūo antrų lubų; tūla 
moteris ją pakėlė nuo šalygatvio.

Puf... puf... puf...
Apvalios kulkų skylės pilkame name 

atrodė lyg kokie raupai.* * *
Skardūs šūvių atgarsiai sukėlė apie- 

linkės distriktų darbininkus. Daugiau 
ir daugiau jėgų rinkosi šion vieton. Pri
buvę iš kitur pasakojo, kad policija puo
lė darbininkus visur didžiausiu žiauru
mu. Hackesche Turgavietėje jie šaudė į 
tabako darbininkų demonstraciją. Trys 
darbininkai pašauti, vienas nušautas. 
Kliems’o svetainėse Hasenheide šovė į 
mitingą, laikomą pliumerių. Moteris pa
sakojo, kaip demonstracija tapo išardy
ta per gončus netolimais Badstrasse. Sa
koma, kad tankai buvo vartojami Neu- 
kollne. Gatvekariai tapo apversti per 
darbininkus. Žmonės atėję iš unijinių 
mitingų, kuriuose protestų nesigirdėjo, 
pasakojo, kaip jie buvo policijos sutikti 
prie durų ir apdaužyti šampolais. BHe 
kuris turėjo prisisegęs raudoną gėlę, ta
po policijos cielium. Klene Tiergartene 
Moabite areštavo keturiasdešimt daily- 
džių vienu kartu ir nuvežė į policijos 
stotį, nepaisant kad daily dės turėjo leidi
mą laikyti mitingą.

Policijos vežimai vienas paskui kitą 
riedėjo į Koslino stotį. Visur, kur tik 
pasisuko, daužė galvas šampolais, bet 
masės vėl suglausdavo eiles kaip greitai 
nuvažiuodavo. Nettelbeckplatze darbi
ninkas tapo areštuotas už šūktelėjimą ką 
tokio. Kuomet policijos vežimas vežė jį, 
nepaisant padėties sugniaužęs kumštį 
šūktelėjo:—Raudonas Frontas. —Po to jį 
sumušė iki sąmonės praradimo.

Netoli Wedding stoties policija paleido 
vandenį ir bandė išblaškyti darbininkus 
sūkuryj Švilpimo, baubimo ir klegėjimo. 
Policijos vežimai, kurie narstė gatvėmis, 
buvo sveikinami baubimu ir keiksmais 
pasipiktinusių masių. Vis naujos ir nau
jos demonstracijos formavosi po kiekvie
no išblaškymo už kelių šimtų pėdų. Dar
bininkai išmoko išvengti policijos puoli
mo ir kaip išnaujo susigrupuoti.

Apie pietus tokie buvo įvykiai:
Iki policija išvaikė visus iš Reinicken- 

dorfer gatvės ties Nettelbeckplatz, gatvė 
buvo užpildyta policistais su revolveriais 
rankose. Viduryj tuščios vietos drebanti

jauna mergina, tik išėjus iš krautuvės, 
bandė pasprukti iš tos pavojingos vietos.

Ji tikėjosi išeiti iš šios vietos saugiai 
po policijos kordono protekcija. Darbi
ninkai tėmijo. Ji buvo nekaltai papuolus 
čia. Staiga vienas policistas pradėjo ją

Išgasčio apimta, ji apsisuko ir pradėjo 
bėgti smulkiais žingsniais. Policistas ke
liais šuoliais ją pasivijo. Riktelėjo jai 
ir smogė iš užpakalio galvon. Ji bėgo 
linkui šalygatvio, aplaikydama atkartoti- 
nus smūgius. Už apie dvidešimts žings
nių jos spėkos pradėjo ją apleisti, susvy
ravo, ir parpuolė prie namo sienos. Poli
cistas ir vėl šaukė, bet ji buvo bejėgė 
iš skausmo ir persigandimo. Jis iškėlė 
šampolą dar kartą ir smogė visu smar
kumu tiesiai veidan... jos galva atsimu
šė į sieną, rankos iškilo į orą ir visai su
smuko.

Ties kampu gatvė buvo biskį augščiau; 
žiūrint iš čia pasipylė akmenų lietus. 
Komandieriaus plieninė kepurė atsidūrė 
purvynan. Akmuo pataikė tiesiai į žvil
gantį kepurės ženklą.

Komandierius išsitraukė iš makšties 
revolverį :• Puf... puf... puf... Dar
bininkai nubėgo į tarpgatvį pirm, negu 
policija padarė puolimą. Šį kartą subė
go į namus ir užsidarė duris. Vėl revol
veriai pradėjo poškėti. Apleistoj gatvėj 
raudonos vėliavos kabojo iš pilkų namų 
kaip liepsnos. Iš už kampų ir nematomų 
pasislėpimo vietų šimtai akių tėmijo į 
įsiutusius policistus, kurie narstė .gat
vėje šaudydami į namus. Nežiūrint, kad 
gatvėje nesirado nei vieno civilio žmo
gaus, jie be paliovos šūkavo:—Skirstyki
tės nuo gatvės... jei ne, užmokėsite sa
vo gyvastimi...!

Ant trečių lubų numerio 19 langas pra
sivėrė ir darbininkas išlindęs šaltai žiū
rėjo žemyn į policistus. Draugiškai šyp
sojosi ir šūktelėjo:

—Heilo! Prieteliau!
Prie to namo stovėjo du policistai. Jie 

tuoj aus iškėlė revolverius ir pradėjo cie- 
liuoti į tą darbininką, išlindusį pro langą. 
Momentaliai jo šviesi kakta persikeitė į 
kitokį reginį; pirštas truktelėjo gaidelį: 
Puf!

Darbininko ranka pasikabino, jo galva 
taipgi susmuko ant priešlangio ir visas 
tapo įtrauktas vidun. Langas liko tuš
čias. ..

Policistas stovėjo ir žiūrėjo į tuščią 
langą. Žvalgėsi lig ir nusigandusiai, pa
sakė ką tai šalę stovinčiam kitam policis- 
tui ir abu skubiai nubėgo gatve.

Už kelių minučių policija pasitraukė iš 
gatves. Vėl buvo tuščia ir nyki.* * *

Durys iš numerio 6 staiga plačiai atsi
darė. Kurtas perbėgo skersai gatvę ir 
dingo name po num. 19.

Užbėgo viršun. Durys buvo atdaros. 
Nekurie kaimynai jau buvo ten. Ties 
langu kraujuje paplūdęs gulėjo 52 me
tų amžiaus senas plumeris Max Gemein- 
hardt, narys Socialdemokratų partijos, 
taipgi Reichsbanner’io. Grabinė tyla 
užviešpatavo kambaryje. Siaura krau
jo sriovė ant priešlangio dar tebebuvo, 
kur musė tupėjo ir pietavo.

Kažkas ištempė Kurtą iš kambario; 
tai buvo moteris iš gretimo namo. Ko
ridoriuje ji jam kuždėjo: — Kurtai, ar 
matei, kas šovė į jį?

Pirmu kartu šiandieną Kurtas drebėjo. 
Atsirėmėj sieną koridoriuj. Atrodė lyg 
jojo smegenys dar vis atsisakė priimti 
tą faktą. Pagaliaus užkimusiai tarė:

—Mačiau jį. Pažinau... Močiute Hub- 
ner... tai buvo Murder!* * *

Prabėgus dešimčiai minučių, saržentas 
Haberstroh Ufer stoties ir kitas jaunas 
pagelbininkas aplaikė tuojautinį įsaky
mą perkeliant juos į kitą distriktą. Nuo 
to laiko saržentas Haberstroh niekados 
neįžengė savo tėvo butan, numeris 3, 
Koslinerštrasse, kuris iki šiol buvo jo 
nuosavus namas.

Saržentas Haberstroh ir jo tėvas taip
gi buvo nariais Socialdemokratų Parti
jos.

kės! Mes lietuviai privalom vi
si dalyvaut ir atsivest jaunuo
lius ir kūdikius. Padarykime 
masinį ir galingą pareiškimą, 
kad proletariato klasė nenori 
karo. Niekas, o niekas nepas
tos kelią naujai pradėtai sker- 
dynei, kaip darbininkų kla
sė.

Taigi, darbininkai-kės, be 
skirtumo pažiūrų, ar tikėjimų, 
visi dalyvaukime šeštadienį, 2 
valandą po piet, Reyburn Pla
za.

Patersono American Federa
tion of Silk Workers Lokal 
1716 Spalio 6 d., 1935, Lai
kytame Visuotiname Narių 
Susirinkime Nutarė Šaukti į 
Streiką Plain Goods ’ Šilko 
Pramones Darbininkus.
Tiesa, kad ir pirmiau šilko 

pramonės darbininkų algos 
buvo mažos ir darbo sąlygos 
blogos, bet paskutiniuoju lai
ku bosai, naudodamiesi be
darbe, pradėjo darbininkams 
numušdinėt algas iki žemiau
sio laipsnio ir kitas darbo są
lygas blogint ir privarė iki to, 
kad daugelis darbininkų nebe- j perduos mum apie mūs bro- 

' ' ’ ‘ '' ’ ' ' liūs ir seseris, gyvenančius
Lietuvoje. Tai bus labai žin- 
geidu išgirst. Taipgi bus lei
džiama statyt klausimai, į ku
riuos delegatas atsakys.

Apart raporto, bus ir kon
certinė programa. Lyros Cho
ras dainuos ir bus žymių so
lisčių ir tt. O dar lyriečių gru
pė su choru perstatys veikalu- 
ką “Agitacija”. Tai pirmu sy
kiu veikalukas bus suloštas, ir 
aiškiai matysit dvi klases, dvi 
agitacijas, kam karas reika
lingas ir kaip galima karus pa
naikint.

Taigi, nei vienas nepraleis
kite šios progos. Tik gerai įsi- 
tėmykite, kad raportas įvyks 
.tą pačią dieną dviejose vieto-

gali ir pilnai dirbdami dau
giau uždirbt kaip $9-$10 į sa
vaitę. Unija bandė pastot ke
lią tam bjauriam darbininkų 

I išnaudojimui ir iššaukė apie 
tris šimtus induvidualių strei
kų ir neva privertė bosus mo
kėt darbininkams unijos al
gas, kurios paskutiniu laiku 
yra nustatytos, būten, 4 cen
tai už mastą 64 pikių darbui.

Nors bosai užstreikuotom 
dirbtuvėm neva sutiko mokėt 
viršui paminėtą mokestį, bet 
kaip greit darbininkai sugrį
žta į darbą, žiūrėk, už kiek 
laiko, bosai ir vėl numuša al
gas, argumentuodami, kad ki
tos dirbtuvės mažiau moka, 
kad negali varyt kompeticijos 
markele, tai ir jie turi numušt' se. Tas pats programas. Die- 
darbininkams algas, kad išlai-1 ną, 2 vai. po piet įvyks 928 

esamų:E. Moyamensing Avė., o vaka- 
tik 30 j re Liaudies Name, 735 Fair

mount Ave., kaip 7:30 vai.
Volga.

kyt kompeticiją. Iš 
apie 600 dirbtuvių, 
dirbtuvių bemoka unijos nu7 
statytas algas. Lokalas 1716 
dėjo visas pastangas, kad pri- 

; vertus UTW unijos prezidentą 
• p. McMahon šaukt nacionalį 
i šilko pramonės darbininkų 
j streiką, bet tos pastangos ne
davė teigiamų rezultatų, nes 
p. McMahon, Gorman ir visa 
vadovybė nedaro atatinkamų 
žingsnių del nacionalio streiko. 
Tad Patersono Lokalas 1716 
matydamas, kad ponai iš vir
šūnių nieko nedaro delei sulai
kymo bosų nuo darbininkams 
algų kapojimo, nutarė Pater- 
sone šaukt visus šilko pra
monės Plain ' Goods depart
ment© darbininkus į streiką ir 
paskiaus bandyt išvystyt į na
cionalį streiką visoj šilko pra
monėj. Ir tam tikslui išrinko 21 
narį į streiko komitetą.

Diena streikui dar nenus- 
kirta, bet šiomis dienomis yra 
numatomas streiko paskelbi
mas. Šis streikas bus šaukia
mas remiantis konkrečiais rei
kalavimais. Tai yra, kad bosai 
visose dirbtuvėse pripažintų 
uniją ir mokėtų 1933 metų 
streiko nustatytas algas, bū
tent, 4^/2 centus už mastą 
64 pikių darbo ir kad priver- i 
tus bdsus įtaisyt ant staklių 
taip vadinamus “pikin elok,” 
kuris parodo, kiek darbinin
kas išaudžia mastų. Nes ne
būnant tų “pikin elok,” bosai 
neduoda pilnos mieros, kiek 
darbininkas išaudžia. Taipgi; 
bus ir daugiau mažesnių rei
kalavimų, kurių čia dar po 
ranka neturiu.

Tiesa, kova dabartiniu laiku 
bus nelengva, bet kitos išei
ties unija nebesurado, kad su
laikyt bosus nuo algų kapoji
mo, kaip tik šaukt darbinin
kus į streiką.

J. Bimba.

Dabartine Veikla

Amerikos Lyga Prieš Karą 
ir Fašizmą rengia didelę de
monstraciją spalio 12 d., 2 v. 
po piet, ant Reyburn Plaza. 
Tai bus demonštracija ir pakė
limas darbininkų balso ’ prieš 
dabartinį pradėtą karą.

Prie šios demonstracijos 
rengias visos darbininkiškos 
organizacijos, visos kairiosios 
unijos. Ir net smarkiai rengias 
dalyvaut AF of L unijos.

D r a u g ai-gės darbininkai-

Los Angeles, Calif.
Upholsterių Streikas Laimėtas 

ir Dvi Unijos Susivienijo

Rugsėjo 26, šio miesto up- 
holsteriai-rakandų apmųšinė- 
tojai išėjo į generalį streiką, 
reikalaudami mokesčio $1.00 į 
valandą ir sutrumpinimo dar
bo valandų, šį streiką pa
skelbė A. F. of L. upholsterių 
lokalas No. 15 ir Industrinės 
Unijos lokalas No. 10. Į strei
ką išėjo ne visos dirbtuvės, 
bet didelė didžiuma ir didesnė

dalis jau susitaikė, tik 4. 
dirbtuvėlės dar tebėra streiko 
lauke. Mokestis pakėlė seka
mai: siuvėjams nuo 55c. į va
landą iki 65c., springeriams, 
autsideriams ir pigaus darbo 
upholsteriams nuo 60c. iki 75 
c. per valandą. O geresnės 
rūšies darbo upholsteriam mo
kės $1.00 per valandą ir pri
pažino dirbtuvių komitetus. 
Valandas dirbs 40 į savaitę, 
po 5 dienas. Už viršlaikius tu
rės mokėti laiką ir pusę.

Taigi, geri laimėjimai, da
bar turės upholsteriai drūčiai 
susiorganizuoti, kad palaikyti 
šiuos laimėjimus. Tą darbinin
kai irgi supranta ir jie nutarė 
suvienyti abu lokalus į vieną 
po A. F. of L. industrialiniu 
čarteriu. 

«
Tai per šį laiką upholsteriai 

aplaikė du laimėjimus, vieną, 
laimėjo streiką, antrą—sutiko 
suvienyti abi unijas. O dar 
reikia paminėti ir trečią lai
mėjimą, tai privertė rezignuo
ti lokalo 
—aršų 
Mayhue, 
lo visus 
kaip jis 
pasekmė
tvertis kitą uniją.
dabar ši kita unija kvietė vie
nytis, tai p. Mayhue nė kal
bėti apie tai nenorėjo, girdi, 
su raudonaisiais jis nesivienys. 
Bet kuomet tie raudonieji su
organizavo stiprią opoziciją iš 
eilinių narių lokalo No. 15-to 
ir pervarė tarimą bendrai 
šaukti streiką su lokalu No. 
10, tai tas išdavikas pareiškė, 
kad jis neapsiima į bendrą 
streiko komitetą ir padavė 
rezignaciją. To tik ir reikė
jo. Rezignacija priimta ir ki
tame susirinkime nutarė, kad 
priimti N. F. W. U. U. lokalą 
No. 10 besąlyginiai ir biznio 
agentą išrinko iš eilinių na
rių sąstato, E. Bruner. Kaip 
tik ši žinia pasiekė miesto uni
jų reakcinę tarybą, tai rodos, 
kad tarpe jų bomba trūko. 
lĖmė lakstyti ir tyrinėti, kaip 
čia atsitiko, kad tokis A. F. 
of L. lokalas nutarė su “rau
donąja” unija susivienyti.

žinoma, tas išdavikiškiems 
vadams yra baisu, bet darbi-

. Puslapis Penktas

ninkams, tai labai gerai ir da
bar upholsteriai būsime tvir- • 
tesni. - . M. P.

JI DEKUOJA 
—PIENUI

už savo gražią 
skaisčią odą

No. 15 biznio agentą 
reakcionierių Tom 
kuris išmetė iš loka- 
kovinguosius narius, 
sako, komunistus ir 
buvo ta, kad turėjo 

Ir kuomet

JEIGU JAUČIATE sau 
pažeminimą del spuogų ir 
odos dėmių, išbandykite šj 
lengvą, malonų būdą nu- 
skaistint jūsų odą. Tik 
stiklą pieno prie bent vie
no pavalgio kasdien. Tai 
atrodo perlengvas ir perpi- 
gus dalykas duot pasekmių, 
ar gi ne ? Bet štai kodėl 
jis veikia: Pienas yra tur
tingiausias kalkių šaltinis 
iš visų valgių. O kalkes 
yra vienas iš pirmųjų daik
tų, kurių receptus išrado, 
net brangūs odos specialis
tai, idant pašalint negra
žias veido dėmes. Jūs gau
nate kalkių gyduolę gražu
mui su kiekvienu pieno sti
klu, kurį jūs išgeriate.

Taipgi isitėmykite, kad 
pienas yra vienas iš ekono- 
miškiausio maisto Šiandien.

Nuskaistinkite sau 
veidą pienu

SUMAŽINKI! SAU SVORI PIE
NU—jeigu jūs norite moksliik&i 
suliesėti, rašykite mums, reika
laudami Hollywood knygutes t 
"The Milky Way.” Judiių žvaig
ždžių Valgiai. Prisiųskite savo 
vaidų su adresu:

Bureau of Milk Publicity, Albany
THE STATE OF NEW YORK

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Bieliausko Graborystės Įstaiga

TEL. STAGG 2-5043

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

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

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

TĖMYKITE, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus. Šie paveikslai parodo, ką tamstos 
galite gauti už mažus pinigus

ar 
mažiau

$225

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

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

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

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

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



Puslanis šeštas LAISVE

t

I NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS I
i ~- - -  - - - - —_ _ _ _ _ _ _ _ Ji

Draugė K. Kielienė Padarys Pranešimą AI.DLD j JJas Laukia Lietuvą? Ką Reik ^“”£aando 
> llHVirr Annnii/Vnv I vnliiirAn _ ............

z Pirmos Kuopos Susirinkime
[Daryt Apsaugai Lietuvos 
Nepriklausomybės

Laidotuvių apeigom rūpina-

Rep.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

SKUTIMAS

Painters and Carpenters<♦>

<!>

•<♦>

27 metų, 
Maspeth,

Pranas Lukševičia 
56-71 Remsen PI., 
N. Y., mirė spalio 6 d. Laidos 
spalio 9 d., Kalvarijos kapinė
se.

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.

I 
lėja naujos spėkos visose sri
tyse, o ypatingai scenoje, kur i si graborius J. Garšva, 

reikalinga taip daug neatlai-____________________
d žios lavybos. . ———

<♦>

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

įvai-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

kio dydžio, 
kio 
ma.
maliavoju
riom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

’ BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenmore 5-6191

S Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

| PAUL GUSTAS 
| LIETUVIS GRABORIUS | 

5 Senai dirbąs graborystčs pro- S 
X fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
o kčj plačiai žinomas. Tik dabar g 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
S balsamavimu ir palaidojimu o
2 mirusių. g

s Veltui Chapel Šermenim S 
S Parsamdo automobilius Serme- g 
0 nims, vestuvėms, krikštynoms g
3 ir kitokioms parems g
X Saukite dieną ar naktj g

į 423 Metropolitan Avė. g
Brooklyn, N. Y. S

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sous, Ido.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Are. 

karai priveža.

Trečiadienis, Spalio .9, 1935

prašosi daugiau aiškinimo, kad 
ne persekioti, o gelbėti Tamy- 
lą jaunimas atėjo. Kaip dabar 

I yra, atrodo lyk sumoksiąs ten 
susitikti, nežiūrint tūlų mer
gaičių parodyto natūralaus 
džiaugsmo išvytą draugę ra- 

je lankėsi se-jdus. Abelnai, paskutiniam ak- 
' ' te atrodė perdaug lėtumo, tar- 

■ turn nejautimo esamos padė
ties, ko tai lūkuriavimo.

Vaidylos, išskiriant Medzi- 
janą, Lakrašą, Marabutą, dar 
vieną dvasiškį ir dalinai Ta
myla, vietomis per lengvai 
kalbėjo. Gi negirdėjimas žo
džių atima klausytojams daug 
smagumo nes ypatingai kitų 
tautų papročius vaizduojantis 
veikalas didžiumai neaiškus be 
žodžių. Be abejo, choristai- 
vaidylos patys tuos klausimus 
apdiskusuos ir ateities vaidini
muose pataisys čia minėtus ir 
kitus, pačių choristų diskusi
jose iškeltus nedateklius.

J. Nalivaika Medzijano ir 
J. Juška Lakrašo rolėse, kaipo I 
scenos veteranai, atrodė ne
pavaduojami. A. Klimiutė Ta
mylos rolėj iššaukė simpatijų 
savo švelnučiu dainavimu, 
taipgi vaidinimu. Tačiaus ji 
daugiausia pritarimo gavo to
se vietose, kur ji labai vyku
siai parodė savo pasipriešini
mą vergijai. Tamylai ir jos 
motinai, kaipo drąsesnėms ir 
dalinai- maištingoms moterims, 
gal biskį perdaug verksmo.. N. 
Pakalniškiui Aklio rolėj biskį 
trūko drąsos ir garsiau kalbė
ti. Bet jis turi gerų ypatybių, 
kurios rodo, kad jis turėtų pa
silikti ir augti scenoje. J. Ju- 
džentas Marabuto rolėj, nors 
ji ir nelabai žymi, sugebėjo 
parodyti komiko ypatybes.

Mažesnėse rolėse vaidino 
M. Sinkevičiūtė, A. Pakalniš
kienė, A. Mason ir eilė kitų 
aidiečių, taipgi visas choras, 
kuriame matėsi mokančių įsi
gyventi veikalo dvasioj, o ne

Tcl. StnRg 2-0783 . NOTARY
Night Tcl. 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.

šenandoriečiai: dd. 
Žemaičiai, Kuzmickai, Jirdzen- 
tavičiai ir Grabauskas; wilkes- 
barriečiai: Zdaniai ir jų duk
relė (vietinio choro mokytoja) 
Nancy. ,

Taipgi buvo užėjusios iš 
Hoboken, N. J. merginos, Ste
fanija Zagreskiutė ir Marcelė 
Yenčiutė.

tai yra 9 spalio, Į ką ir ypatingai dalyvavo lie- 
“Laisvės” svetai- tuvių įstaigose, kaip tai kliu- 
Lorimer ir Ten buose, mokyklose, kolchozuo- 

įvyks se, namuose. Todėl ji gerai pa-

7:30 
nė j, 
Eyck Sts., Brooklyne, j 
svarbus Amerikos Lietuvių j tyrė tenykščių lietuvių gyveni- 
Darbininkų Literatūros Drau- Į mą ir galės suteikti įdomų 

z gijos 1 kuopos susirinkimas.
Jame, apart svarbių organiza
cijos reikalų, girdėsime įdomų 
pranešimą apie Lietuvą ir So
vietų Sąjungą. Apie tas šalis 
naujausių žinių suteiks mums 
d. K. Kielienė, chicagietė, ku
ri ką tik sugrįžo iš Sovietų Są
jungos ir Lietuvos.

Draugė Kielienė pabuvojo 
Lietuvos kaime ir Kaune lai
ke “VPLK”, kuriame ji buvo 
delegate nuo Am. lietuvių dar
bininkų. Iš ten buvo nuvykus kuopos susirinkimas tapo at- 
Sovietų Sąjungon, kur aplan- keltas diena anksčiau ir įvyks 
kė Leningradą, Maskvą, Mins- trečiadienį, 9 šio mėnesio.

vakaro, 
kampas

Smagus ir Naudingas 
Vakaras

tikrai I 
savo i

vaizdą.
Visų ALDLD narių pareiga 

nesivėluoti, kad greit galėtu
me atlikti organizacijos reika
lus ir liktų laiko išgirsti dau
giau įdomių žinių iš d. Kielie- 
nės. Susirinkime kviečiami da
lyvauti ir nesanti ALDLD na
riais.

Visi būtinai įsitėmykite, kad 
iš priežasties masinio mitingo 
Klaipėdos klausimu, kuris 
įvyks ketvirtadienį, ALDLD 1

Ateinantį se.kmadienį 
turėtų užsiregistruoti 
pasilinksminimų k alendoriujei 
kiekvienas darbininkų judėji-j 
mo rėmėjas. Tą vakarą bus 
didelė iškilmė ir labai svar
biam reikalui. Ta iškilmė bus 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer St., ! . .
viai komunistai rengia šaunią 
vakarienę Komunistų Partijos 
6-tos sekcijos naudai, William- 
sbufge, palaikymui sekcijos 
kambarių.

Visi kviečiami dalyvauti ir 
iš anksto įsigyti tikietus. Kai
na 75c asmeniui. ’

Kom.

Sąmatų Taryba Užgyrė 
LaGuardijos Planą
* Pirmadienį Sąmatų Taryba 

; nubalsavo už LaGuardijos pa- 
' siūlytą sąmatą (budžetą) 
j 1936 metams. Skiriama $545,-' 
356,833.11. Dabar sąmata bus 
diskusuojama Aldermanų Ta
ryboj prieš tapsiant įstatymu.

Atvirų diskusijų dienos yra 
Brooklyn’ kur lietu- 9 ir 10, taipgi 23 ir 24 šio 

menesio. Daugiausia, pirmas 
dvi dieni argumentuojama už 
padidinimą ir pastarąsias dvi 
už sumažinimą sąmatos, bet 
tai nėra griežta taisyklė.

Didžiausia dalis tos sumos, 
virš $266,000,000, eina apmo
kėjimui 130,000 miesto tar- 

Jnautojų algų ir pusėtina rie
kė tenka stambesniem virši
ninkam. Sekama didžiausia 

j dalis, virš $166,000,000, eina 
i atmokėjimui bankieriams pa- 
• skolų ir nuošimčių. Kas liečia j 
pastarąją dalį, Komunistų 
Partija ir kitos darbininkų or
ganizacijos pakartotinai rei
kalavo, kad būtų sulaikyta, o 
pinigai naudojami bedarbių 
pašalpai.

Darbininkus šis budžetas 
palieka taip; kaip buvo ir lig 
šiolei: jų reikalams pinigų 
“nerado,” kad padidint per
pildytus ligonbučius, kuriuose 
permažai lovų aprūpinimui 
reikalaujančių; kad padidint 
perpildytas mokyklas.

Atsidarys Vaikų Mokyklėlė
Šį šeštadienį bus “parė” ati

darymui vaikų mokyklėlės, 
“Laisvės” svetainėj. Visi tė
vai, kurie nori, kad jų vaikai 
išmoktų lietuvių kalbos, taipgi 
apie darbininkų judėjimą, at
siųskite vaikus į šią parę, kur 
jie galės susipažint su kitais 
vaikais, ir taipgi ateis į vaikų 
mokyklėlę, kuri prasidės su 
lekcijom 
prasidės 
Ateikite 
draugus.

spalio 19-tą. 
2-rą vai.' po 
ir atsiveskite

Parė 
piet. 
savo

Šnipai Vietoj Duonos

Dalyvaukite kelių srovių ir 
desėtkų draugijų bendrai ren
giamam masiniam mitinge ir 
išgirskit žymių kalbėtojų ir jų 
partijų atsakymą į tuos svar
bius klausimus!

Tuo tikslu didžiulis mitin- e #
gas-demonstracija įvyks šį I Maldos Neatgaivmo 
ketvirtadienį, 10 d. šio mene
sio, 7:30 vakaro, Amalgama
ted Temple*, 21 Arion Place, 
šalę Broadway, Brooklyne.

Mitingą rengja: Brooklyno 
ir Apielinkės Lietuvių Veikimo 
Komitetas, atstovaująs 20 
draugijų ir kuopų; Lietuvių 
Socialistų Sąjungos 19 kuopa; 
Lietuvių Darbininkų Draugija 
ir Lietuvių Komunistų Frakci
ja, protestui prieš Hitlerio kė
sinimąsi ant Klaipėdos ir Lie
tuvos nepriklausomybės ir už, 
demokratines laisves Lietuvos 
liaudžiai.

Mitinge kalbės kelių srovių 
kalbėtojai: Keistutis Michelso- 
nas, L. Prūseika, J. Tysliava, 
A. Bimba.

Įžanga į prakalbas veltui. 
Rengkitės patys jose dalyvau-

Mergaitės
Keliolika žmonių meldėsi 

suklaupę, kad “dievas” gelbė
tų pritroškusį|i gazu mergaitę 
Nina Liquar’a, 419 Graham 
Ave., bet negelbėjo. Pribuvo 
daktaras, bet ir tas be oksige-1 
no tankos nieko negalėjo gel
bėti. Motina 
balsu nubėgo 
bet ir stoties 
vežta kitur.

šaukdama visu 
policijos stotin, 
tanka buvo iš-

Laimei, pribuvo apsiskaitęs 
policistas, kuris žinojęs naują 
švedų metodą atgaivinimui..* 
Jis paguldė kūdikį kniūpsčią 
ant stalo ir pradėjo spaudyti 
rankomis antrą ir trečią 
kaulius. Kūdikis atgijo.

san-.

ti. Praneškite apie jas lietu- | KdUuOIlie]! KsildludtHl 
viams darbininkams šapose ir .. ..................... .
susiedijoj. Lai šis mitingas pa
deda atmušti Hitlerio grobi
kiškus planus ir būna stipri 
parama Lietuvos liaudžiai.

Balsuotojų Registracija 
Jau Prasidėjo

Priešakyje Kovų

irWilliamsburge areštuotas 
teisiamas Nat Leroy, bedarbių 
vadas, bet šį sykį jau ne už 
bedarbių, o už dirbančiųjų 
reikalus. Leroy yra komunistų 
kandidatas į asemblimanus 15- 
tam distrikte. Jis, taipgi Mary 

I; Marron, Jaunų Komunistų Ly-
1 gos Williamsburge organiza-Visi balsuotojai, ypatingai j 

komunistai ir komunistų sim-j 
patikai raginami neatidėti pa- i 
skutinei dienai savo registrą- . .
eijos. Jei neužsiregistruosite, Pilotavo Progress Shoe 
negalėsite balsuoti lapkričio 
5-tą.

“Kiekvienas komunistas ar 
simpatikas, kuris neužsiregis
truos, prasikals prieš savo kla
sę,” sako KP Rinkimų Komi
tetas. Kam prasikalst, kžvd ga
lima gerą darbą atlikt sau ir 
savo klasės naudai.

Komunistų ir simpatikų pa
reiga patiem būti pavyzdžiu, 
užsiregistruoti anksti ir pakal
binti savo draugus šapoje, su- 
siedus ir gimines užsiregis
truoti. Nepalikite jaunus pilie
čius, kuriems suėjo ar sueis ne! ras suvaidino operetę “Tamy- 
vėliau lapkričio 5-tos 21-ni ' — • • ........ ....
metai. Paaiškinkite ir jiems 
dalyvumo balsavimuos svarbą. 
Eidami registruotis lai pasiima 
mokyklos paliudymą, tuom iš
vengs bereikalingą trukdymą.

Į tore, ir 6 streikieriai kaltinami vien tik taip sau dainuojančių, 
“netvarkiame elgesy,” kam jie

Co:, 
376 Jefferson St., Brooklyne.

Į Kitas raudonasis kandida
tas į assemblimanus 17-tam di
strikte, Joseph Bums, pakvies
tas ir sutiko vadovauti Tėvų 
Komiteto delegacijai liaudies 
mokykloj 28. Komitetas siun
čia delegaciją reikalauti šiltų 
pietų, drabužių ir batų bied^- 
nųjų vaikams mokyklose.

kad 'dainuot. ’
Pasirędo, choras turi puikių 

meno spėkų, kaip dainoms, 
taip ir vaidinimui, tik reikia 
daugiau darbo, daugiau vaidi
nimų, nes tik darbe išsiauk-

Iš Aido Choro Operetės
Pereitą sekmadienį, Labor 

Lyceum svetainėj, Aido Cho-

SUSIRINKIMAI
LDS 13 Kuopos Nariams

Šį trečiadienį, spalio (Oct.) 9 d., 
įvyks LDS 13-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas Kiburio svetainėj, 950 
Jamaica-Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
atsilankykit.

Komitetas.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

15 c
PatarnavimasPrielankus

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name 

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

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

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

Tel.: Foxeroft 1-6101

Telephone Stagg 2-4400

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin-, 
karnai ir už prieinamą kainą 
Paraamdau automobiliu* veeturčm, 

parSm, krikitynom ir kitokieM 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue) 

_______ Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-007J

DR. I. COHN
Specialistas ant OperacŲi ir 

gydyme,

Ausų, Akių 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.

PAJIEŠKOJIMAf
Senyva moteris pajieško darbo na

muose. Kreipkitės šiuo antrašu:
8613 107th St., Ozone Park, N. Y.

(239-241)

PARDAVIMAI

lą.” Tai ta pati “Tamyla,” ku
ri buvo perstatyta kaip melo
drama pereitą metą. Šį metą ji 
daug pakitėjus, dadėtos eilės 
ir joms muzika, kitais žo-j 
džiais padaryta melodramatiš- I T 
ka operetė. ;

Bendrai imant, vakarą gali- ' 
ma skaityti vykusiu. Publikos 
buvo artipilnė svetainė. Galė
jo būti daugiau, bet atsižvel.- 

J giant į buvusius tą dieną ki- 
jtus'didelius parengimus geriau! 
vargu buvo galima tikėtis.

Operetės prirengimui, ma
tomai, irgi didelių pastangų 
padėta ir abelnai darė malonų j 
įspūdį. Chorui priklauso dide
lis kreditas už tokį milžinišką 1 
darbą, o sykių ir visiems pri- 
dėjusiems darbo prie gerini
mo veikalo, prie jo sumokini- 
mo ir suvaidinimo. |

Mano manymu ir iš kitų iš
sireiškimų veik unisonu girdė
si bravo sumanytojams siųst 
jaunimą jieškot pravarytos 
Tamylos, nežiūrint, kad jieš- 
kantiems ir gelbstintiems grę- 
sia “švento” Marabuto prakei
kimas už pritarimą nepaklus- 
nei vergei moteriškei. Biskį 
lyg stoka išaiškinimo, bet grei
ta veikla ir energingai išpildy
ta jaunimo daina duoda veik
smui nepaprastai gražią ir na- 
turališką užbaigą.

Kas kita, tačiaus, kuomet 
jau surandama Tamyla pasku
tiniam akte.' čia jau prašyte

Parsiduoda laikrodžių taisymui 
įrankiai. Stalas ir viskas kas tik rei
kalinga laikrodininkui. Priežastis 
pardavimo—savininkas mirė. Atsi
šaukite po šiuo antrašu: F. Bačkiš, 
120 N. 11th St., Easton, Pa.

(239-241)

So. Brooklyn, N. Y.Generolas Johnsonas, 
administratorius Didžiajame 
New Yorke prisipažino laik
raštininkams, kad jis suorgani
zavo šnipų sistemą, “tyrinėji
mui” darbininkų delegacijų, 
kurios ateina su skundais į jo 
raštinę.

Kuomet jo užklausta, kaip 
eina jo “tyrimas radikalų,” 
Johnsonas atsakė, kad: “Ti
riami ne radikalai, bet visos 
tos delegacijos.” Užklausus, 
kas apmoka tokio tyrimo bi- 
las, paaiškėjo, kad šalies val
džia. Jis sako, kad WPA esan
ti didesnė organizacija, negu 
armija ir laivynas bendrai, 
tad esanti reikalinga šnipų sis
tema.

WPA

Sergančių Vyrų ir Moterų. 
Chroniškos

Pirmadienį, rugsėjo 30 d., 
staiga susirgo drg. Milinkevi- 
čius. Greit nuvežtas į Liberty 
ligonbutį ir padaryta operaci
ja ant vidurių; Dar nedėldie-| 
rtio vakare drg. Milinkevičius 
darbavos LDS kuopos parengi
me ir nieko nesiskundė apie 
jokį nesveikavimą, o pirmadie
nį jau reikėjo daryti operaci
ją. Bet tiek gerai, kad opera
cija padaryta sėkmingai. Mū
sų darbštus draugas jaučiasi 
geriaus ir tikimasi greito pa
sveikimo.

Draugas Milinkevičius daug 
darbavosi LDS 50 kp. Buvo 
pirmininku ilgą laiką, o pasta
ruoju laiku buvo protokolų 
sekr. Kurie gali, turėtų mūsų 
sergantį draugą atlankyti. Li- 
gonbutis randasi 1543 E. New 
York Avė., Brooklyne. Lanky
mo valandos: dienomis nuo 
iki 4, o vakarais nuo 7 iki 8.

Koresp.

■ Svečiai ir Viešnios

Aido Choro Narių Atydai

2

t

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

Pereitą sekmadienį, be dau
gelio kitų svečių ir viešnių,

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

i > Įvyks Sekmadienį

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

svarbiame parengime.

ĮŽANGA 75 CENTAI

GERA MUZIKALĖ 
PROGRAMA /

Prieš ir Po Vakarienei 
BUS ŠOKIAI

VAKARIENE
Palaikymui Komunistų 

Partijos 6 Sek. Kambarių 
Rengia Kompartijos Brooklyno 

Lietuvių Frakcija

Aido Chorai yra apsiėmęs 
dainuot šį ketvirtadienį Ben
dro Fronto prakalbose, 21 
Arion Place, Brooklyn, N. Y. 
Tad visi choristai malonėkite 
susirinkti '‘Laisvėj” lygiai 7 
vai., kad galėtume visi sykiu 
nueit padainuot.

ROBERT LIPTON 
įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 
* BROOKLYN, N. Y.

Bet. Graham & Manhattan Avės.

BU

Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
N e r vų , L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n tai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mčšlažamčs Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikds (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 Įleidimai
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 PL 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
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LAISVE

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOŠį

Draugė K. Kielienė Padarys Pranešimą ALDLD Kas Laukia Lietuvą? Ką Reik

f Pirmos Kuopos Susirinkime
Daryt Apsaugai Lietuvos 
Nepriklausomybės

vakaro, 
kampas

tai yra 9 spalio, į ką ir ypatingai dalyvavo lie- 
“Laisvės” svetai- tuvių įstaigose, kaip tai kliu- 
Lorimer ir Ten buose, mokyklose, kolchozuo- 

įvyks se, namuose. Todėl ji gerai pa- 
tuvių tyrė tenykščių lietuvių gyveni

mą ir galės suteikti įdomų 
vaizdą.

Visų ALDLD narių pareiga 
nesivėluoti, kad greit galėtu
me atlikti organizacijos reika
lus ir liktų laiko išgirsti dau
giau įdomių žinių iš d. Kielie- 
nės. Susirinkime kviečiami da
lyvauti ir nesanti ALDLD na
riais.

Visi būtinai įsitėmykite, kad 
iš priežasties masinio mitingo 
Klaipėdos klausimu, kuris

7:30
nėj,
Eyck Sts., Brooklyne, 
svarbus Amerikos I
Darbininkų Literatūros Drau- 

z gijos 1 kuopos susirinkimas.
Jame, apart svarbių organiza
cijos reikalų, girdėsime įdomų

vietų Sąjungą. Apie tas šalis 
naujausių žinių suteiks mums! 
d. K. Kielienė, chicagietė, ku-! 
ri ką tik sugrįžo iš Sovietų Są
jungos ir Lietuvos.

Draugė Kielienė pabuvojo 
Lietuvos kaime ir Kaune lai
ke “VPLK”, kuriame ji buvo
delegate nuo Am. lietuvių dar- įvyks ketvirtadienį, ALDLD 1 
bininkų. Iš ten buvo nuvykus kuopos susirinkimas tapo at- 
Sovietų Sąjungon, kur aplan- keltas diena anksčiau ir įvyks 
kė Leningradą, Maskvą, Mins- trečiadienj, 9 šio mėnesio.

Smagus ir Naudingas 
Vakaras

Sąmatą Taryba Užgyrė 
LaGuardijos Planą

tikrai • Pirmadienį Sąmatų Taryba 
savo i nubalsavo už LaGuardijos pa-

■ ■ siūlytą sąmatą (budžetą)
- -. ! 1936 metams. Skiriama $545,-'

356,833.11. Dabar sąmata bus 
diskusuojama Aldermanų Ta
ryboj prieš tapsiant įstatymu.

Atvirų diskusijų dienos yra

“Laisvės” įstaigoje lankėsi se
kantieji šenandoriečiai: dd. 
žemaičiai, Kuzmickai, Judzen- 
tavičiai ir Grabauskas; wilkes- 
baVriečiai: Zdaniai ir jų duk
relė (vietinio choro mokytoja)

I Nancy. ,
Taipgi buvo užėjusios iš 

Hoboken, N. J. merginos, Ste
fanija Zagreskiutė ir Marcelėj 
Yenčiutė.

Dalyvaukite kelių srovių ir 
desėtkų draugijų bendrai ren- j 
giamam masiniam mitinge ir 
išgirskit žymių kalbėtojų ir jų 
partijų atsakymą į tuos svar
bius klausimus!

Tuo tikslu didžiulis mitin- 
gas-demonstracija įvyks šį I Maldos Neatgaivino 
ketvirtadienį, 10 d. šio mene-,
šio, 7:30 vakaro, Amalgama
ted Temple* 21 Arion Place, 
sale Broadway, Brooklyne. Keliolika žmonių meldėsi 

suklaupę, kad “dievas” gelbė
tų pritroškusią gazu mergaitę 
Nina Liquar’a, 419 Graham 
Ave., bet negelbėjo. Pribuvo 
daktaras, bet ir tas be oksige-1 
no tankos nieko negalėjo gel
bėti. Motina 
balsu nubėgo 
bet ir stoties 
vežta kitur.

Ateinantį se.kmadienį 
turėtų užsiregistruoti 
pasilinksminimų k alendoriuje] 
kiekvienas darbininkų judėji-j 
mo rėmėjas. Tą vakarą bus 
didelė iškilmė ir labai svar
biam reikalui. Ta iškilmė bus] 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori
mer St., Brooklyn, kur lietu- 9 ir 10, taipgi 23 ir 24 šio 
viai komunistai rengia šaunią 
vakarienę Komunistų Partijos 
6-tos sekcijos naudai, William
sburge, palaikymui sekcijos 
kambarių.

Visi kviečiami dalyvauti ir 
iš anksto įsigyti tikietus. Kai
na 75c asmeniui. '

Kom.

Mitingą rengja: Brooklyno 
ir Apielinkės Lietuvių Veikimo 
Komitetas, atstovaująs 20 
draugijų ir kuopų; Lietuvių 
Socialistų Sąjungos 19 kuopa; 
Lietuvių Darbininkų Draugija 
ir Lietuvių Komunistų Frakci
ja, protestui prieš Hitlerio kė
sinimąsi ant Klaipėdos ir Lie
tuvos nepriklausomybės ir už, 
demokratines laisves Lietuvos 
liaudžiai.

Mitinge kalbės kelių srovių! 
kalbėtojai: 
nas, L. Prūseika, J. Tysliava 
A. Bimba.

Įžanga į prakalbas veltui.
Rengkitės patys jose dalyvau- . „
ti. Praneškite apie jas lietu-j Raudonieji Kandidatai 
viams darbininkams šapose ir . .....................
susiedijoj. Lai šis mitingas pa
deda atmušti Hitlerio grobi
kiškus planus ir būna stipri 
parama Lietuvos liaudžiai.

šaukdama visu 
policijos stotin, 
tanka buvo iš-

Laimei, pribuvo apsiskaitęs 
policistas, kuris žinojęs naują 
švedų metodą atgaivinimui,'

: Keistutis Michelso- Jis pagu!dg kūdiki kniuPsči« 
- — -■ ant stalo ir pradėjo spaudyti 

rankomis antrą ir trečią 
kaulius. Kūdikis atgijo.

Priešakyje Kovą

san->

ir

Atsidarys Vaiką Mokyklėlė
šį šeštadienį bus “parė” ati

darymui vaikų mokyklėlės, 
“Laisvės” svetainėj. Visi tė
vai, kurie nori, kad jų vaikai 
išmoktų lietuvių kalbos, taipgi 
apie darbininkų judėjimą, at
siųskite vaikus į šią parę, kur 
jie galės susipažint su kitais 
vaikais, ir taipgi ateis į vaikų 
mokyklėlę, kuri prasidės su 
lekcijom 
prasidės 
Ateikite 
draugus.

spalio 19-tą. 
2-rą vai/ po 
ir atsiveskite

Parė 
piet. 
savo

mėnesio. Daugiausia, pirmas 
dvi dieni argumentuojama už 
padidinimą ir pastarąsias dvi 
už sumažinimą sąmatos, bet 
tai nėra griežta taisyklė.

Didžiausia dalis tos sumos, 
virš $266,000,000, eina apmo
kėjimui 130,000 miesto tar- 

' nautojų algų ir pusėtina rie
kė tenka stambesniem virši-z 
ninkam. Sekama didžiausia 

j dalis, virš $166,000,000, eina 
' atmokėjimui bankieriams pa- 
■ skolų ir nuošimčių. Kas liečia] 
pastarąją dalį, Komunistų 
Partija ir kitos darbininkų or
ganizacijos pakartotinai rei
kalavo, kad būtų sulaikyta, o 
pinigai naudojami bedarbių 
pašalpai.

Darbininkus šis budžetąs 
palieka taip; kaip buvo ir lig 
šiolei: jų reikalams pinigų 
“nerado,” kad padidint per
pildytus ligonbučius, kuriuose 
permažai lovų aprūpinimui 
reikalaujančių; kad padidint 
perpildytas mokyklas.

Balsuotoją Registracija 
Jau Prasidėjo

Williamsburge areštuotas 
teisiamas Nat Leroy, bedarbių 
vadas, bet šį sykį jau ne už 
bedarbių, o už dirbančiųjų 
reikalus. Leroy yra komunistų 
kandidatas į asemblimanus 15- 
tam distrikte. Jis, taipgi Mary|

Visi balsuotojai, 
komunistai ir komunistų sim- 

j patikai raginami neatidėti pa
skutinei dienai savo registrą-

vnatine-ai Marron, Jaunų Komunistų Ly- ] kuriame matėsi mokančių įsi- 
yP g< ! gos Williamsburge organiza-1 gyventi veikalo dvasioj, o ne 

vien tik taip sau dainuojančių, 
kad $!ainuot. ’

Pasirędo, choras turi puikių 
meno spėkų, kaip dainoms, 
taip ir vaidinimui, tik reikia 
daugiau darbo, daugiau vaidi
nimų, nes tik darbe išsiauk-

tore, ir 6 streikieriai kaltinami 
“netvarkiame elgesy,” kam jie 

Co:, 
376 Jefferson St., Brooklyne.

Kitas raudonasis kandida- 
. tas į assemblimanus 17-tam di- 

strikte, Joseph Bums, pakvies
tas ir sutiko vadovauti Tėvų 
Komiteto delegacijai liaudies 
mokykloj 28. Komitetas siun
čia delegaciją reikalauti šiltų 
pietų, drabužių ir batų bied- 
nųjų vaikams mokyklose.

VAKARIENE
Palaikymui Komunistų 

Partijos 6 Sek. Kambarių 
Rengia Kompartijos Brooklyno 

Lietuvių Frakcija

Šnipai Vietoj Duonos
WPA

cijos. Jei neužsiregistruosite, Pietavo Progress Shoe 
negalėsite balsuoti lapkričio 
5-tą.

“Kiekvienas komunistas ar 
simpatikas, kuris neužsiregis
truos, prasikals prieš savo kla
sę,” sako KP Rinkimų Komi
tetas. Kam prasikalst, kivd ga
lima gerą darbą atlikt sau ir 
savo klasės naudai.

Komunistų ir simpatikų pa
reiga patiem būti pavyzdžiu, 
užsiregistruoti anksti ir pakal
binti savo draugus šapoje, su- 
siedus ir gimines užsiregis
truoti. Nepalikite jaunus pilie
čius, kuriems suėjo ar sueis ne 
vėliau lapkričio 5-tos 21-ni 
metai. Paaiškinkite ir jiems 
dalyvumo balsavimuos svarbą. 
Eidami registruotis lai pasiima 
mokyklos paliūdymą, tuom iš
vengs bereikalingą trukdymą.

Iš Aido Choro Operetės

* Ja ;i

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

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

, . , {vyks Sekmadienį

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

svarbiame parengime.

ĮŽANGA 75 CENTAI

GERA MUZIKALĖ 
PROGRAMA

Prieš ir Po Vakarienei 
BUS ŠOKIAI

Generolas Johnsonas, 
administratorius Didžiajame 
New Yorke prisipažino laik
raštininkams, kad jis suorgani
zavo šnipų sistemą, “tyrinėji
mui” darbininkų delegacijų, 
kurios ateina su skundais į jo 
raštinę.

Kuomet jo užklausta, kaip 
eina jo “tyrimas radikalų,” 
Johnsonas atsakė, kad : “Ti
riami ne radikalai, bet visos 
tos delegacijos.” Užklausus, 
kas apmoka tokio tyrimo bi- 
las, paaiškėjo, kad šalies val
džia. Jis sako, kad WPA esan
ti didesnė organizacija, negu 
armija ir laivynas bendrai, 
tad esanti reikalinga šnipų 
tema.

Aido Choro Nariu Atydai

sis-

Aido Chorais yra apsiėmęs 
dainuot šį ketvirtadienį Ben- 
dro Fronto prakalbose, 21 
Arion Place, Brooklyn, N. Y. 
Tad visi choristai malonėkite 
susirinkti “Laisvėj” lygiai 7 
vai., kad galėtume visi sykiu 
nueit padainuot.

So. Brooklyn, N. Y,
Pirmadienį, rugsėjo 30 d., 

staiga susirgo drg. Milinkevi-i 
čius. Greit nuvežtas į Liberty, 
ligonbutį ir padaryta operaci-! 
ja ant vidurių; Dar nedėldie-| 
nio vakare drg. Milinkevičius 
darbavos LDS kuopos *parengi- 
me ir nieko nesiskundė apie 
jokį nesveikavimą, o pirmadie
nį jau reikėjo daryti operaci
ją. Bet tiek gerai, kad opera
cija padaryta sėkmingai. Mū
sų darbštus draugas jaučiasi 
geriaus ir tikimasi greito pa
sveikimo.

Draugas Milinkevičius daug 
darbavosi LDS 50 kp. Buvo 
pirmininku ilgą laiką, o pasta
ruoju laiku buvo protokolų 
sekr. Kurie gali, turėtų mūsų 
sergantį draugą atlankyti. Li- 
gonbutis randasi 1543 E. New 
York Avė., Brooklyne. Lanky
mo valandos: dienomis nuo 
iki 4, o vakarais nuo 7 iki 8.

Koresp.

Svečiai ir Viešnios

Trečiadienis, Spalio .9, 1935

lėja naujos spėkos visose sri- Laidotuvių apeigom rūpina-

Rep.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

SKUTIMAS

<♦>

<b

<♦>

27 metų, 
Maspeth,

reikalinga taip daug neatlai- 
džios lavybos.

r y

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.

Pranas Lukševičia 
56-71 Remsen PI., 
N. Y., mirė spalio 6 d. Laidos 
spalio 9 d., Kalvarijos kapinė
se.

512

Valandos—9 A. M. 
O sekmadieniais 9

MES KALBAME

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS i

Senai dirbąs graborystčs pro- f 
fesijoje ir Brooklyno apielin- Į 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar į 
atidarė savo ofisą ir patarnauja ? 

balsamavimu ir palaidojimu £ 
mirusių. J

Veltui Chapel Šermenim iį 
Parsamdo automobilius Serme- r 
nims, vestuvėms, krikštynoms £ 

ir kitokioms parems 5 
Saukite dien* ar naktj £

423 Metropolitan Avė. ?
Brooklyn, N. Y. ■

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M, BracMmr’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

f 
prašosi daugiau aiškinimo, kad 
ne persekioti, o gelbėti Tamy-tyse, o ypatingai scenoje, kur įsi graborius J. Garšva, 
lą jaunimas atėjo. Kaip dabar

I yra, atrodo lyk sumoksiąs ten 
susitikti, nežiūrint tūlų mer
gaičių parodyto natūralaus 
džiaugsmo išvytą draugę ra
dus. Abelnai, paskutiniam ak
te atrodė perdaug lėtumo, tar
tum nejautimo esamos padė
ties, ko tai lūkuriavimo.

Vaidylos> išskiriant Medzi- 
janą, Lakrašą, Marabutą, dar 
vieną dvasiškį ir dalinai Ta
myla, vietomis per lengvai

■ kalbėjo. Gi negirdėjimas žo
džių atima klausytojams daug 
smagumo nes ypatingai kitų 
tautų papročius vaizduojantis 
veikalas didžiumai neaiškus be 
žodžių. Be abejo, choristai- 
vaidylos patys tuos klausimus 
apdičkusuos ir ateities vaidini
muose pataisys čia minėtus ir 
kitus, pačių choristų diskusi
jose iškeltus nedateklius.

v

J. Nalivaika Medzijano ir 
J. Juška Lakrašo rolėse, kaipo 
scenos veteranai, atrodė ne
pavaduojami. A. Klimiutė Ta
mylos rolėj iššaukė simpatijų 
savo švelnučiu dainavimu, 
taipgi vaidinimu. Tačiaus ji 
daugiausia pritarimo gavo to
se vietose, kur ji labai vyku
siai parodė savo pasipriešini
mą vergijai. Tamylai ir jos 
motinai, kaipo drąsesnėms ir 
dalinai- maištingoms moterims, 
gal biskį perdaug verksmo.. N. 
Pakalniškiui Aklio rolėj biskį 
trūko drąsos ir garsiau kalbė
ti. Bet jis turi gerų ypatybių, 
kurios rodo, kad jis turėtų pa
silikti ir augti scenoje. J. Ju- 
džentas Marabuto rolėj, nors 
ji ir nelabai žymi, sugebėjo 
parodyti komiko ypatybes.

Mažesnėse rolėse vaidino 
M. Sinkevičiūtė, A. Pakalniš
kienė, A. Mason ir eilė kitų 
aidiečių, taipgi visas choras,

Tcl. StaRg 2-0783 . NOTARY
Night Tcl. 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.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

15 c
PatarnavimasPrielankus

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

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

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

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

Tek: Foreroft •-6t01

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin-, 
karnai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius reatuTčBi, 

parčm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue)

_______ Brooklyn, N. Y.

SUSIRINKIMAI
LDS 13 Kuopos Nariams

Šį trečiadienį, spalio (Oct.), 9 d., 
įvyks LDS 13-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas Kiburio svetainėj, 950 
Jamaica • Ave., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
atsilankykit.

Komitetas. Telephone: Evergreen 7-007J

DR. L COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme,

Ausą, Akią 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.

Pereitą sekmadienį, Labor 
Lyceum svetainėj, Aido Cho- 

Įras suvaidino operetę “Tamy- 
lą.” Tai ta pati “Tamyla,” ku
ri buvo perstatyta kaip melo- : 
drama pereitą metą. Šį metą ji 
daug pakitėjus, dadėtos eilės 
ir joms muzika, kitais žo-j 
džiais padaryta melodramatiš
ka operetė.

Bendrai imant, vakarą gali
ma skaityti vykusiu. Publikos 
buvo artipilnė svetainė. Galė
jo būti daugiau, bet atsižvelr 

J giant į buvusius tą dieną ki- 
| tus' didelius parengimus geriau I 
vargu buvo galima tikėtis.

Operetės prirengimui, ma
tomai, irgi didelių pastangų 
padėta ir abelnai darė malonų; 
įspūdį. Chorui priklauso dide
lis kreditas už tokį milžinišką 1 
darbą, o sykių ir , visiems pri- 
dėjusiems darbo prie gerini
mo veikalo, prie jo sumokini- 
mo ir suvaidinimo. I

Mano manymu ir iš kitų iš
sireiškimų veik unisonu girdė
si bravo sumanytojams siųst 
jaunimą jieškot pravarytos 
Tamylos, nežiūrint, kad jieš- 
kantiems ir gelbstintiems grę- 
sia “švento” Marabuto prakei
kimas už pritarimą nepaklus- 
nei vergei moteriškei. Biskį 
lyg stoka išaiškinimo, bet grei
ta veikla ir energingai išpildy
ta jaunimo daina duoda veik
smui nepaprastai gražią ir na- 
turališką užbaigą.

Kas kita, tačiaus, kuomet 
jau surandama Tamyla pasku
tiniam akte.'čia jau prašyte

2

Pereitą sekmadienį, be dau
gelio kitų svečių ir viešnių,

PAJIEŠKOJIMAI
Senyva moteris pajieško darbo na

muose. Kreipkitės šiuo antrašu:
8613 107th St., Ozone Bark, N. Y.

(239-241)

PARDAVIMAI
Parsiduoda laikrodžių taisymui 

jrankiai. Stalas ir viskas kas tik rei
kalinga laikrodininkui. Priežastis 
pardavimo—savininkas mirė. Atsi
šaukite po šiuo antrašu: F. Bačkis, 
120 N. 11th St., Easton, Pa.

• ’ (239-241)

ROBERT LIPTON 
įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos (■

Vedybiy ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augstyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 
* BROOKLYN, N. Y.

Bet. Graham & Manhattan Avės.

SU

Sergančią Vyrą ir Moterą. 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų. Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n lai ir 
ChroniSki Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
MSSlažarnės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikds (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 kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS 
110 Easl 16 Si, N. Y 

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

NEW YORK __
iki 8 P. M. 
iki 8 P. M. 
LIETUVIŠKAI
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Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
Paterson, N. J

Iš Anglų Kalbos Verte V. Lienius.

(Tąsa)
Ona spėjo pasislėpti koridoriuj, kuo

met šaudymai prasidėjo iš namo kitoj 
pusėj, kur slėpėsi Kurtas.

—A ir tu nori tapti nušauta?—darbi
ninkas šaukė, laikydamas ją nuo atda
rų durų.

! —Leisk mane, Max,—tarė ji žemu, už
kimusiu balsu.—Ar girdi, Max, paleisk 
mane!—Ji veltui bandė pasiliuosuoti iš 
jo. Nauji šūviai vėl pasikartojo. Ona 
pažvelgė valandėlei į darbininką, paskui 
smogė jam veidan kelis kartus kita savo 
liuosa ranka. Jis nusviro prie sienos, o 
ji išbėgo laukan. Ties kampu Otto ir ki
tas jaunas darbininkas tapo areštuoti ir 
kemšami policijos vežiman. Vėliava ta
po suplėšyta į šmotelius.

Keturi policijos vežimai pribuvo Wie- 
sen gatve iš Ufer stoties. Nuo kampo 
visi tapo išvaikyti revolveriais ir šampo- 
lais.

Ona patėmijo, kaip policistai išeidinėjo 
iš namo numeris šeštas, be Kurto! Bai
si mintis stojosi jos galvoj. Kur jis din- 

* go? Kodėl jie nepaėmė su savim jį, kaip 
tą vėliavos nešėją? Jai persistatė baisus 
reginys. Tarytum matė jį gulintį darže 
kniupščią, negyvą...

Žmonės būriais bėgdami pro ją nusi
vedė su savim.

—Šalin... bado valdžia!
Policistai bėgo prie jų su iškeltais šam- 

polais. Kažkas pakrito ant gatvės. Po 
skaudžiu smūgiu iškelta galva nukrito 
su keistu skambėsiu ant šalygatvio. Ten 
ir pasiliko begulintis.

—Lai gyvuoja Komunistų Partija!
Skambėjo šūkiai visoj apielinkėj, Ona 

taipgi su kitais nepasiliko.
—Ura... ura... ura...!—Kuomet po

licija nuvijo juos nuo vienos vietos, jie 
šaukė kitoj. Taipgi girdėjosi šūkiai iš 
langų virš policistų galvų? Raudona vė- 

t liava tapo nušauta; nuo antrų lubų; tūla 
moteris ją pakėlė nuo šalygatvio.

Puf... puf... puf...
Apvalios kulkų skylės pilkame name 

atrodė lyg kokie raupai.* * *
Skardūs šūvių atgarsiai sukėlė apie- 

linkės distriktų darbininkus. Daugiau 
ir daugiau jėgų rinkosi šion vieton. Pri
buvę iš kitur pasakojo, kad policija puo
lė darbininkus visur didžiausiu žiauru
mu. Hackesche Turgavietėje jie šaudė į 
tabako darbininkų demonstraciją. Trys 
darbininkai pašauti, vienas nušautas. 
Kliems’o svetainėse Hasenheide šovė į 
mitingą, laikomą pliumerių. Moteris pa
sakojo, kaip demonstracija tapo išardy
ta per gončus netolimais Badstrasse. Sa
koma, kad tankai buvo vartojami Neu- 
kollne. Gatvekariai tapo apversti per 
darbininkus. Žmonės atėję iš unijinių 
mitingų, kuriuose protestų nesigirdėjo, 
pasakojo, kaip jie buvo policijos sutikti 
prie durų ir apdaužyti šampolais. BHe 
kuris turėjo prisisegęs raudoną gėlę, ta
po policijos cielium. Klene Tiergartene 
Moabite areštavo keturiasdešimt daily- 
džių vienu kartu ir nuvežė į policijos 
stotį, nepaisant kad daily dės turėjo leidi
mą laikyti mitingą.

Policijos vežimai vienas paskui kitą 
riedėjo į Koslino stotį. Visur, kur tik 
pasisuko, daužė galvas šampolais, bet 
masės vėl suglausdavo eiles kaip greitai 
nuvažiuodavo. Nettelbeckplatze darbi
ninkas tapo areštuotas už šūktelėjimą ką 
tokio. Kuomet policijos vežimas vežė jį, 
nepaisant padėties sugniaužęs kumštį 
šūktelėjo:—Raudonas Frontas. —Po to jį 
sumušė iki sąmonės praradimo.

Netoli Wedding stoties policija paleido 
vandenį ir bandė išblaškyti darbininkus 
sūkuryj švilpimo, baubimo ir klegėjimo. 
Policijos vežimai, kurie narstė gatvėmis, 
buvo sveikinami baubimu ir keiksmais 
pasipiktinusių masių. Vis naujos ir nau
jos demonstracijos formavosi po kiekvie
no išblaškymo už kelių šimtų pėdų. Dar
bininkai išmoko išvengti policijos puoli
mo ir kaip išnaujo susigrupuoti.

Apie pietus tokie buvo įvykiai:
Iki policija išvaikė visus iš Reinicken- 

dorfer gatvės ties Nettelbeckplatz, gatvė 
buvo užpildyta policistais su revolveriais 
rankose. Viduryj tuščios vietos drebanti

jauna mergina, tik išėjus iš krautuvės, 
bandė pasprukti iš tos pavojingos vietos.

Ji tikėjosi išeiti iš šios vietos saugiai 
po policijos kordono protekcija. Darbi
ninkai tėmijo. Ji buvo nekaltai papuolus 
čia. Staiga vienas policistas pradėjo ją 
vytis.

Išgąsčio apimta, ji apsisuko ir pradėjo 
bėgti smulkiais žingsniais. Policistas ke
liais šuoliais ją pasivijo. Riktelėjo jai 
ir smogė iš užpakalio galvon. Ji bėgo 
linkui šalygatvio, aplaikydama atkartoti- 
nus smūgius. Už apie dvidešimts žings
nių. jos spėkos pradėjo ją apleisti, susvy
ravo, ir parpuolė prie namo sienos. Poli
cistas ir vėl šaukė, bet ji buvo bejėgė 
iš skausmo ir persigandimo. jis iškėlė 
šampolą dar kartą ir smogė visu smar
kumu tiesiai veidan... jos galva atsimu
šė į sieną, rankos iškilo į orą ir visai su
smuko.

Ties kampu gatvė buvo biskį augščiau; 
žiūrint iš čia pasipylė akmenų lietus. 
Komandieriaus plieninė kepurė atsidūrė 
purvynan. Akmuo pataikė tiesiai į žvil
gantį kepurės ženklą.

Komandierius išsitraukė iš makšties 
revolverį :• Puf... puf... puf... Dar
bininkai nubėgo į tarpgatvį pirm, negu 
policija padarė puolimą. Šį kartą subė
go į namus ir užsidarė duris. Vėl revol
veriai pradėjo poškėti. Apleistoj gatvėj 
raudonos vėliavos kabojo iš pilkų namų 
kaip liepsnos. Iš už kampų ir nematomų 
pasislėpimo vietų šimtai akių tėmijo į 
įsiutusius policistus, kurie narstė .gat
vėje šaudydami į namus. Nežiūrint, kad 
gatvėje nesirado nei vieno civilio žmo
gaus, jie be paliovos šūkavo:—Skirstyki
tės nuo gatvės... jei ne, užmokėsite sa
vo gyvastimi...!

Ant trečių lubų numerio 19 langas pra
sivėrė ir darbininkas išlindęs šaltai žiū
rėjo žemyn į policistus. Draugiškai šyp
sojosi ir šūktelėjo:

—Heilo! Prieteliau!
Prie to namo stovėjo du policistai. Jie 

tu o j aus iškėlė revolverius ir pradėjo cie- 
liuoti į tą darbininką, išlindusį pro langą. 
Momentaliai jo šviesi kakta persikeitė į 
kitokį reginį; pirštas truktelėjo gaidelį: 
Puf!

Darbininko ranka pasikabino, jo galva 
taipgi susmuko ant priešlangio ir visas 
tapo įtrauktas, vidun. Langas liko tuš
čias. ..

Policistas stovėjo ir žiūrėjo į tuščią 
langą. Žvalgėsi lig ir nusigandusiai, pa
sakė ką tai šalę stovinčiam kitam policis- 
tui ir abu skubiai nubėgo gatve.

Už kelių minučių policija pasitraukė iš 
gatvės. Vėl buvo tuščia ir nyki.* * *

Durys iš numerio 6 staiga plačiai atsi
darė. Kurtas perbėgo skersai gatvę ir 
dingo name po num. 19.

Užbėgo viršun. Durys buvo atdaros. 
Nekurie kaimynai jau buvo ten. Ties 
langu kraujuje paplūdęs gulėjo 52 me
tų amžiaus senas plumeris Max Gemein- 
hardt, narys Socialdemokratų partijos, 
taipgi Reichsbanner’io. Grabinė tyla 
užviešpatavo kambaryje. Siaura krau
jo sriovė ant priešlangio dar tebebuvo, 
kur musė tupėjo ir pietavo.

Kažkas ištempė Kurtą iš kambario; 
tai buvo moteris iš gretimo namo. Ko
ridoriuje ji jam kuždėjo: — Kurtai, ar 
matei, kas šovė į jį?

Pirmu kartu šiandieną Kurtas drebėjo. 
Atsirėmė j sieną koridoriuj. Atrodė lyg 
jojo smegenys dar vis atsisakė priimti 
tą faktą. Pagaliaus užkimusiai tarė:

—Mačiau jį. Pažinau.. . Močiute Hub- 
ner... tai buvo Murder!* * *

Prabėgus dešimčiai minučių, saržentas 
Haberstroh Ufer stoties ir kitas jaunas 
pagelbininkas aplaikė tu o j autinį įsaky
mą perkeliant juos į kitą distriktą. Nuo 
to laiko saržentas Haberstroh niekados 
neįžengė savo tėvo butan, numeris 3, 
Koslinerštrasse, kuris iki šiol buvo jo 
nuosavus namas.

Saržentas Haberstroh ir jo tėvas taip
gi buvo nariais Socialdemokratų Parti
jos.

Patersono American Federa
tion of Silk Workers Lokal 
1716 Spalio 6 d., 1935, Lai
kytame Visuotiname Narių 
Susirinkime Nutarė Šaukti į 
Streiką Plain Goods ' Šilko 
Pramones Darbininkus.
Tiesa, kad ir pirmiau šilko 

pramones darbininkų algos 
buvo mažos ir darbo sąlygos 
blogos, bet paskutiniuoju lai
ku bosai, naudodamiesi be
darbe, pradėjo darbininkams 
numušdinėt algas iki žemiau
sio laipsnio ir kitas darbo są
lygas blogint ir privarė iki to, 
kad daugelis darbininkų nebe
gali ir pilnai dirbdami dau
giau uždirbt kaip $9-$10 į sa
vaitę. Unija bandė pastot ke
lią tam bjauriam darbininkų 
išnaudojimui ir iššaukė apie 
tris šimtus induvidualių strei
kų ir neva privertė bosus mo
kėt darbininkams unijos al
gas, kurios paskutiniu laiku 
yra nustatytos, būten, 4 cen
tai už mastą 64 pikių darbui.

Nors bosai užstreikuotom 
dirbtuvėm neva sutiko mokėt 
viršui paminėtą mokestį, bet 
kaip greit darbininkai sugrį
žta į darbą, žiūrėk, už kiek 
laiko, bosai ir vėl numuša al
gas, argumentuodami, kad ki
tos dirbtuvės mažiau moka,

II ■!. .M HH.ĮIIIII ,1 ........................... ... ..................................... ..................................

kės! Mes lietuviai privalom vi
si dalyvaut ir atsivest jaunuo
lius ir kūdikius. Padarykime 
masinį ir galingą pareiškimą, 
kad proletariato klase nenori 
karo. Niekas, o niekas nepas
tos kelią naujai pradėtai sker- 
dynei, kaip darbininkų kla
sė.

Taigi, darbininkai-kės, be 
skirtumo pažiūrų, ar tikėjimų, 
visi dalyvaukime šeštadienį, 2 
valandą po piet, Reyburn Pla
za.

Mokestis pakelė seka- tesni.

tik 4 ninkams, tai labai gerai ir da
bar upholsteriai būsime tvir-

M. P.

dalis jau susitaikė, 
dirbtuvėlės dar tebėra streiko 
lauke 
mai: siuvėjams nuo 55c. į va
landą iki 65c., springeriams, 
autsideriams ir pigaus darbo 
upholsteriams nuo 60c. iki 75 
c. per valandą. O geresnės 
rūšies darbo upholsteriam mo
kės $1.00 per valandą ir pri
pažino dirbtuvių komitetus. 
Valandas dirbs 40 į savaitę, 
po 5 dienas. Už viršlaikius tu
rės mokėti laiką ir pusę.

Taigi, geri laimėjimai, da
bar turės upholsteriai drūčiai 
susiorganizuoti, kad palaikyti 
šiuos laimėjimus. Tą darbinin
kai irgi supranta ir jie nutarė 
suvienyti abu lokalus į vieną 
po A. F. of L. industrialiniu 
čarteriu. •

Tai per šį laiką upholsteriai 
aplaikė du laimėjimus, vieną, 
laimėjo streiką, antrą—sutiko 
suvienyti abi unijas. O dar 
reikia paminėti ir trečią lai
mėjimą, tai privertė rezignuo
ti lokalo 
—aršų 
Mayhue, 
lo visus 
kaip jis 
pasekmė
tvertis kitą uniją.
dabar ši kita unija kvietė vie-

Spalio 13 d., tai sekmadie
nį, įvyks lietuvių išeivių kon
greso raportas. Drg. J. Ma
žeika duos raportą iš minėto 
kongreso. Ir gyvu žodžiu jis 
perduos mum apie mūs bro
lius ir seseris, gyvenančius 
Lietuvoje. Tai bus labai žin- 
geidu išgirst. Taipgi bus lei
džiama statyt klausimai, į ku
riuos delegatas atsakys.

Apart raporto, bus ir kon
certinė programa. Lyros Cho
ras dainuos ir bus žymių .so
lisčių ir tt. O dar lyriečii^ gru
pė su choru perstatys veikalu- 
ką “Agitacija”. Tai pirmu sy
kiu veikalukas bus suloštas, ir 
aiškiai matysit dvi klases, dvi 
agitacijas, kam karas reika
lingas ir kaip galima karus pa
naikint. i

Taigi, nei vienas nepraleis- nytjs> tai p. Mayhue nė kal
kite šios progos. Tik gerai įsi
tėmykite, kad raportas įvyks 

| kad negali varyt kompeticijos tą pačią dieną dviejose vieto-
• ------ se. Tas pats programas. Die-j markete, tai ir jie turi numuštu. __ __ __________  ---

darbininkams algas, kad išlai-j ną, 2 vai. po piet įvyks 928 
kyt kompeticiją. Iš esamų 
apie 600 dirbtuvių, tik 30 
dirbtuvių bemoka unijos nu7 
statytas algas. Lokalas 1716 
dėjo visas pastangas, kad pri
vertus UTW unijos prezidentą 
p. McMahon šaukt nacionalį 

i šilko pramonės darbininkų 
j streiką, bet tos pastangos ne
davė teigiamų rezultatų, nes 
p. McMahon, Gorman ir visa 
vadovybė nedaro atatinkamų

i žingsnių del nacionalio streiko. 
Tad Patersono Lokalas 1716 
matydamas, kad ponai iš vir
šūnių nieko nedaro delei sulai
kymo bosų nuo darbininkams 
algų kapojimo, nutarė Pater- 
sone šaukt visus šilko pra
monės Plain • Goods depart
ment darbininkus į streiką ir 
paskiaus bandyt išvystyt į na
cionalį streiką visoj šilko pra
monėj. Ir tam tikslui išrinko 21 
narį į streiko komitetą.

Diena streikui dar nenus- 
kirta, bet šiomis dienomis yra 
numatomas streiko paskelbi
mas. šis streikas bus šaukia
mas remiantis konkrečiais rei
kalavimais. Tai yra, kad bosai 
visose dirbtuvėse pripažintų1 
uniją ir mokėtų 1933 metų 
streiko nustatytas algas, bū
tent, 4Į/2 centus už mastą 
64 pikių darbo ir kad priver
tus bėsus įtaisyt ant staklių 
taip vadinamus “pikin elok,” 
kuris parodo, kiek darbinin
kas išaudžia mastų. Nes ne
būnant tų “pikin elok,” bosai 
neduoda pilnos mieros, kiek 
darbininkas išaudžia. Taipgi ; 
bus ir daugiau mažesnių rei
kalavimų, kurių čia dar po 
ranka neturiu.

Tiesa, kova dabartiniu laiku 
bus nelengva, bet kitos išei
ties uutiija nebesurado, kad su
laikyk bosus nuo algų kapoji
mo, kaip tik šaukt darbinin
kus į streiką.

J. Bimba.

į E. Moyamensing Avė., o vaka- 
|re Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., kaip 7:30 vai.

Volga.

(Daugiau bus)

Philadelphia, Pa.
Dabartine Veikla

Amerikos Lyga Prieš Karą 
ir Fašizmą rengia didelę de
monstraciją spalio 12 d., 2 v. 
po piet, ant Reyburn Plaza. 
Tai bus demonštracija ir pakė
limas darbininkų balso ' prieš 
dabartinį pradėtą karą.

Prie šios demonstracijos 
rengias visos darbininkiškos 
organizacijos, visos kairiosios 
unijos. Ir net smarkiai rengias 
dalyvaut AF of L unijos.

D. r a u g ai-gės darbininkai-

JI DEKUOJA 
r—PIENUI—i

už savo gražią 
skaisčią odą

No. 15 biznio agentą 
reakcionierių Tom 
kuris išmetė iš loka- 
kovinguosius narius, 
sako, komunistus ir 
buvo ta, kad turėjo 

Ir kuomet

Los Angeles, Calif.
Upholsterių Streikas Laimėtas 

ir Dvi Unijos Susivienijo

Rugsėjo 26, šio miesto up- 
holsteriai-rakandų apmųšinė- 
tojai išėjo į generalį streiką, 
reikalaudami mokesčio $1.00 į 
valandą ir sutrumpinimo dar
bo valandų, šį streiką pa
skelbė A. F. of L. upholsterių 
lokalas No. 15 ir Industrinės 
Unijos lokalas No. 10. Į strei
ką išėjo ne visos dirbtuvės, 
bet didelė didžiuma ir didesnė

bėti apie tai nenorėjo, girdi, 
su raudonaisiais jis nesivienys. 
Bet kuomet tie raudonieji su
organizavo stiprią opoziciją iš 
eilinių narių lokalo No. 15-to 
ir pervarė tarimą bendrai 
šaukti streiką su lokalu No. 
10, tai tas išdavikas pareiškė, 
kad jis neapsiima į bendrą 
streiko komitetą ir padavė 
rezignaciją. To tik ir reikė
jo. Rezignacija priimta ir ki
tame susirinkime nutarė, kad 
priimti N. F. W. U. U. lokalą 
No. 10 besąlyginiai ir biznio 
agentą išrinko iš eilinių na
rių sąstato, E. Bruner. Kaip 
tik ši žinia pasiekė miesto uni
jų reakcinę tarybą, tai rodos, 
kad tarpe jų bomba trūko. 
!Ėmė lakstyti ir tyrinėti, kaip 
čia atsiliko, kad tokis A. F. 
of L. lokalas nutarė su “rau
donąja” unija susivienyti.

žinoma, tas išdavikiškiems 
vadams yra baisu, bet darbi-

Tik

JEIGU JAUČIATE sau 
pažeminimą del spuogų ir 
odos dėmių, išbandykite šj 
lengvą, malonų būdą nu- 
skaistint jūsų odą.
stiklą pieno prie bent vie
no pavalgio kasdien. Tai 
atrodo perlengvas ir perpi- 
gus dalykas duot pasekmių, 
ar gi ne? Bet štai kodėl 
jis veikia: Pienas yra tur
tingiausias kalkių šaltinis 
iš visų valgių. O kalkes 
yra vienas iš pirmųjų daik
tų, kurių receptus išrašo, 
net brangūs odos specialis
tai, idant pašalint negra
žias veido dėmes. Jūs gau
nate kalkių gyduolę gražu
mui su kiekvienu pieno sti
klu, kurį jūs išgeriate.

Taipgi įsitėmykite, kad 
pienas yra vienas iš ekono- 
miškiausio maisto šiandien.

Nuskaistinkite sau 
veidą pienu

SUMAŽINKI? SAU SVORĮ PIE
NU—jeigu jūs norite moksliškai 
suliesėti, rašykite mums, reika
laudami Hollywood knygutės: 
“The Milky Way." Judžių žvaig
ždžių Valgiai. Prisiųsiu te savo 
vaidą su adresu:

Bureau of Milk Publicity, Albany
THE STATE OF NEW YORK

MATTHEW P. BALLAS, Ine
♦

Undertakers and Embalmers Bieliausko Graborystės Įstaiga

NOTARY PUBIjlC TEL. STAGG 2-5043

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

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

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

TĖMYKITE, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus. Šie paveikslai parodo, ką tamstos 
galite gauti už mažus pinigus

ar 
mažiau

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

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

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

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

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




