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KRISLAI
“Nenustatytos Sienos.” 
Karo Garbintojai.
Rekrutai į Kovotojus.
Lietuviam Laivakroviam.
Bendradarbiai.

Rašo KOMUNARAS

Japonija teisina savo, karei- 
vių įsiveržimus iš Manchukuo 
per sieną į Sovietų Sibirą; sa
ko, kad ten dar “nesą griežtai 
pravesto rubežiaus.”

Panašiai Italijos fašistai sa
kydavo, įsibriaudami į ramią 
Ethiopiją net šimtą mylių iki 
Ualual.

Susikirtimus del tų įsiverži
mų Italija panaudojo kaipo ka
ro priekabę prieš Ethiopiją.

Japonija iš provokatoriškų
s.° srayras1 *■““«„Bloka-

karo “priežastį” prieš Sovietų nflPQ Ifallia Q11
Sąjungą ir tik laukia patogaus Ua Udlljg OU

sau momento. , Keliomis Išimtimis

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o įsi almėsite’
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“Karas padaro kilniomis vi- ------------
sas žmonių jėgas,—rašo Musso- GENEVA. — 50 šalių de
rini Italų Enciklopedijoj;— legatai Tautų Lygoj nubal-
karas prispaudžia kilnumo ant- : saVo, kad tos šalys ir jų pi

liečiai neduotų Italijai jokių 
paskolų, kol Mussolini tęs 
karą. Bet šį nutarimą dar 
turės užgirt kiekvienos at
stovaujamos šalies valdžia. 
Numatoma, kad finansinė 
blokada prieš Italiją bus 
įvykdyta su šio mėnesio pa- 

! baiga.
I Argentinos delegatas pa

nų, juk A™»8 IUX- i reiškė, kad jo šalis čia nega- 
ne smerkti imperia-' les skubiai veikti, nes esą

spaudą ant tų tautų, kurios tu
ri drąsos kariaut... amžinoji 
taika yra svetimas fašizmui da
lykas.”

Italijos fašistinio jaunimo 
organizatorius Renato Ricci 
posmuoja, kad “taika ir karas 
yra lygiai reikalingi tautų gy
venimui.”

Italų fašistų korespondentas, 
Arn. Cortesi “New York Ti- 
mes’e” sako, jog fašizmas rei
kalauja “i 
lizmą,... bet gerbti jį ir net konstitucinių ir politinių 
kurstyti.” j kliūčių. Venezuelos atsto-

Taigi iš pačių fašistų lūpų I™* Pabrėžė, kad jis neturi 
girdime, jog grobimo karai, £abos uzgirt finansines 
skerdynės yra vienas iš pačių bausmes prieš Italiją.- Ve- 
svarbiausių fašizmo “principų. (nezueloj yra pagaminama 

į daug aliejaus, kuris būtinai 
“Laisvės” vajininkai, žino- reikalingas karui. Tai gal 

ma‘, yra įsitikinę, kad rinkdami'* - v-iv-

t naujus skaitytojus savo revo
liuciniam dienraščiui, jie tuo 
patim renka kovotojus prieš 
karą ir fašizmą. Toks dienraš
tis yra geriausias kaądieninis 
mokintojas prieš tuos pražūtin
giausius blogumus.

Yra daug lietuvių laivakro- 
vių ir nemažai jūrininkų. Jie 
turėtų būt vieni iš pirmųjų 
agituot kitus draugus darbinin-1
kus nieko nekraut į Italijos lai- ni.gai«

tos šalies valdžia nenorės 
atsisakyt nuo riebaus biznio 
su Mussoliniu.

Į Šveicarijos ir Austrijos 
delegatų klausimus Tautų 
Lygoje buvo atsakyta, kad 
yra leistina mokėti nuošim
čius už skolas Italijai, n.ęra 
užginta apdraudos kompa
nijų atmokėjimai Italijos 

(piliečiams; nesulaikoma pi- 
siunčiami Italijon

vus ir negabent jokių daiktų Raudonajam Kryžiui ir baž- 
Mussolinio karui. nytiniaiiis tikslams ir nesu-nytiniatfis tikslams ir nesu

turima išeivių siuntimai pi- 
leisdama nigų į Italiją.Amerikos valdžia, leisdama nigų į Italiją.

gabent Italijai visus reikmenis, ---------------------

taip puikiai tarnauja Italijai;' Mussolini įžiūri Angly 
kad pats Mussolini giria tokį 
prezidento Roosevelto “bešališ
kumą.”

Karą su Italija
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Anglija Artinas prie Susikirtimo su Italija; 
Perspėja Italus nuo Bombardavimo Addis 

Ababos ir Kt.; Sutelkia Laivus Sueze
LIEPIA CIVILIAMS ANGLIJOS PILIEČIAM GRĮŽT 

NAMO Iš KARO PAVOJAUS VIETŲ

Italai Papirkinėja Vietinius 
i Ethiopij Vadus

ADOWA.—Italų koman
da giriasi, kad dar šeši et-

LONDON. — Anglija su
telkė stipriausias savo ka
ro laivų jėgas prie Suezo 
kanalo vieno ir kito galo. 
Jie čia gal bus reikalingi 
užkirst kelią Italijos lai-

hiopu vadai perėję į italų vams, vežantiems kareivius, 
p—;, sekdami pardaviko’ ginklus ir kitus karo reik- 
Gugso pavyzdžiu. Italai ža- menis prieš Ethiopiją.
da dideles pinigines “dova- Anglija pasiuntė Italijai

pusę,

Anglija pasiuntė Italijai
nas” bei algas parsiduodan- persergėjimą, kad nebom

Japonija Siūlo Sovietam “Nustatyt Sieną” 
Su Manchukuo Vietoj Ištirt Japonų ir 
Mamfary Įsiveržinius į Sovietų Sibirą

BET TEN RUBEŽIUS JAU SENAI NUSTATYTAS; 
1 MANCHUKUO TAIPGI “PROTESTUOJA”

EXTRA!
tiems ethiopų vadams.
genčių vadus Ske SS Diredawą,’svarbųjį gelžke- 4 

Jįrų kolonijose; italai taipgi 110 cen 
« veiksią sulig angliško pla

no.

barduotų iš oro Addis Ąba- 
bą, Ethiopijos sostinę bei

Anglų valdžia paliepė, 
kad Anglijos pilietės mote-

TAIKOS PASIŪLYMAI i
PARYzIŪS; -y- ,Francijos e^iopų kareivių, 

ministeris-pirmininkas La-,
turį'užėmę'sO mylių“ K

įgio ir 25 mylių plotą.

' italai pristatė prie kelių fys ir vaikai tuojąus išsi- 
darbo 700 nelaisvėn suimtų ' kraustytų is Addis. Ababos 
ethippų kareivių. ir kad jyrai Pllleciai ,

Šiauriniame ruožte italai i pasiruošę apleist tų mieštų
bile valandą. .

Taipgi išakyta tuojaus 
grįžt Anglijon visoms jos 
kareivių ir jūrininkų mote
rims ir šeimynoms iš Angli
jos valdomos salos Maltos 
ir iš Adeno prieplaukos, 
esančios netoli Raudonųjų . 
marių žiočių.

Visa tai panašu į rimtą
; kareivių, kurie atsisakė tan- Anglijos rengimąsi karui su

trąuktų savo kąro laivybą 
iš Viduržemių 'jūros; tuo
met Franci j a padarytų naų-TOKIO, Spalio 15.—Japo

nijos užsienių reikalu minis- 
teris Hirota pasiuntė Sovie
tų Sąjungai pasiūlymą su
daryt mišrią komisiją iš 
abiejų šalių atstovų delei 
“sienos nustatymo” tarp 
Sovietinio Sibiro ir Man
chukuo. Hirota sako, kad 
susikirtimai tarp Japonijos 
bei Manchukuo kareivių, iš 
vienos pusės, ir Sovietų, iš 
kitos, įvyksta todėl, kad čia 
nesą tikrai pravesto pasto
vaus rubežiaus.

Taip Japonija atsakė į 
Sovietų protestą prieš japo- 
nų-mandžurų įsiveržimus

• • < • 1 /'■'i • 1 •

nes Japonų imperialistai 
yra visiški Manchukuo 
valdovai.

jų pastangų sutaikyti Itali- r<LD8gO 1,JUW ItalŲ 1S 
,*s”ėjam,°tad Anglija gal MllSSOlillil) AlUlijoSją su Ethiopiją

sutiktų atsaukt savo laivy-
Skelbia Šventąjį Karę nų iš tos juros, jeigu mus- addis ababa.—italų

*■ • 1 • *A1 solini siAtgnebimui Akstim® kopijoj.
AD0WA. — Italų karo

solini sustabdytų karą Et- komanda sušaudė 12 savo

GENEVA, Spalio 15.—. kais važiuoti j mūšius prieš

ROMA.—Mussolini numa- 
• | to, kad Anglija stos į at

virą karą prieš Italiją. Bet per sieną į Sovietų Sibirą, 
jis dėkingas Jungtinių Vai- Tokie įsiveržimai buvo pa- 
stijų valdžiai už “bešališku- staruoju laiku padaryti spa
rną”, nes tas “bešališku- lio 6, 8 ir 12 d. Paskutinį sy- 
mas” praleidžia Italijai to<kį Sovietų raudonarmiečiai 
kius karo reikmenis, kaip 
aliejus, geležis, varis, bovel- 
na ir kitos būtinos karui 
medžiagos. ♦

Mussolinio politikai iš- 
sireiškia, kad Tautų Lygos 
finansinis boikotas mažai 
kenksiąs Italijai, nes Itali
ja per eilę metų beveik nie-

Heywood Broun, “N. Y. 
World-Telegramo” pastabų 
nuolatinis rašytojas, sako gau-! 
nąs tiek mitrių pastabų-laiškų 
nuo skaitytojų, kad jis dažnai 
galėtų tuom užpildyti visą pla
čią kasdieninę špaltą.

Anot Broun’o, redakcijai ra
šomus laiškus galima būtų iš
spausdinti kaip editorialus, ir 
laikraščio turinys del to nebū
tų blogesnis. Bet, girdi, redak
toriai prisibijo kad del to gali 
patys netekti darbo.

“Laisvėje” irgi būna bendra
darbių parašytų augštos rūšies 
pastabų, straipsnių ir korespon
dencijų. Bet “Laisvės” redak- ko nesiskolino iš užsienio 
cija tik džiaugiasi ir sveikina 
juos už tokius raštus ir kuo 
daugiausia jų pageidauja.

šautuvais ir kulkasvaidžiais 
išvijo japonus; ir šiame mū
šyje, kaip dabar pranešama 
iš Tokio, tapo nukauti 6 ja-, 
ponai ir 5 mandžurai ka
reiviai.

Savo protesto notoj So
vietai siūlė paskirtu komisi
ją iš abiejų šalių atstovų 
ištirti tuos įsibriovimus įl

štabas sako, būk ethiopai i Franci j os ministeris pirmi-1 ethiopus.
užleidę savo šventąjį mies-'ninfcas Lavai siūlys naują! PARYŽIUS.—Italų' laik-

Aksum3f be jokio p^si- .planą taikai Italijos su Et- raštis “Giustizia e Liberta”, 
priešinimo;^ nei vienas šūvis hiopija; sako, turėtų būt praneša, kad Sicilijoj įka- 
nebuvęs iššautas, italams padaryta nusileidimų Itali- linta 1,300 kareivių, pabė- 
užimant tą senąją Ethiopi- jai, Ethiopijos nepri- gūsių iš Italijos armijos, 
jos sostinę. ^dausomybė privalo būti ne-1

Ethiopų koptų religijos Paliesta, 
vyskupas Adowoj su kitais i 
dvasiškiais pasitiko įžengu- Anglų pinigyno ministeris 
sius į miestą Italijos gene- ..................
rolus Maravigną ir kitus ir 
pareiškė savo ištikimybę 
Italijai.

Imperatorius Haile Selas
sie pasišaukė vyriausią 
Ethiopijos bažnyčios galvą, 
apsiverkė : del < praradimo 
Aksumo ir prašė saukti vi- sūnaus Bruno, kuris šnipi- 
sus tikinčiuosius į šventąjį nėjo ethiopų pozicijas. Bet 
karą delei Aksumb atgrie-del tokio sužeidimo lėktu- 
bimo.

Albanija Stato Tvirtoves
Glasgow, Anglija—■ Italijos Naudai

Chamberlain pareiškė, jog 
Anglija padės Mussoliniui 
gauti, ko Italijai reikia iš 
Ethiopijos, ramiu būdu,, jei
gu Italija sustabdys karą.

ASMARA.—-Ethiopai ke
turiomis kulkomis peršovė 
sparnus lėktuvo1 Mussolinio

vas dar gali skristi.
LONDON, spalio 15.- 

1 Per paskutines keturias die

Italija.

Gręsia Mūšiai 200,000
Kareiviiį Annijį (

ADDIS ABABA. — §en. 
Nassibou turi prirengęs 
150,000 ethiopų prieš 50,^00 
italų, gen, R. Graziani ko-

Iš Athenų pranešamą, jog mandoj, pietinėj Ethiopįjpj 
Italija paskolino Albanijai (Laukiama įtūžusio, krttH- 
3,954,000 dolerių ir dabar r? ----- -- -- •
Albanija už tai stato tvirto
ves Adriatiko jūros pakraš
čiu. Tos tvirtovės pritaiko
mos italų naudai prieš An-. 
gliją. ^'^Htinio Ethiopijos gelžkelio.

niausio armijų susirėmimo. 
Ethiopų ūpas pakilęs. Jie 
pasiryžę nepraleist itąlų 
prie Harare, Jijigos ir Dirę- 
davos, stovinčios prie vięną-

ITALAI IŠŽUDĖ 18,000 ETHIOPŲ

ETHIOPŲ VADOVYBĖS 
PASISKIRSTYMAS

/

LONDON. — Europiečiai 
inžinieriai, dirbantieji Ethi
opijos provincijoj Ogadene, 
praneša, kad 18,000 ethiopų 
liko užmušta įnirtusiose ko
vose su italais Gerlogubi 
apskrity j. Krūvi niausiąs 
mūšis įvyko pereitą šešta
dienį. Vien Darar’e žuvo 
4,000 ethiopų, tarp jų daug 
paprastų' gyventojų. čia 
veikė 200 Italų bombininkų

atmuša italus nuo tų viettr.
Pietinėj Ethiopijoj italų 

karo štabas praneša, kad jų 
lėktuvai bombomis užmušė 
dįdeli skaičių ethiopų karei
vių Garrache, į šiaurę iiūo 
Gerlogubi. Bet italai sakė
si nebombardavę kaimų.'

Italai skelbiasi apsupę ge
nerolo Kassa armiją netoli 
Adowos.

Ji jiga.—Italai s m a r k iai 
bombarduoja iš oro Garra- 
hai. Ethiopų vadas gene
rolas Nassibou įsakė žūt-bū- 
tiniai ginti pozicijas nuo 
italu. Gaunama daugiau 
ginklų ir amunicijos prieS

I. ............... __......... ADDIS ABABA.—Iš An-
n varini glijos valdomo Somalilando

(atvyko didelis būrys maho- nas italai pasivarė ^30 mylių 
metonų su keliais tankais, 
talkon Ethiopijai prieš Ita
liją.

AMERIKOS ARKLIAI 
ITALIJOS KARUI

HAVANA. — Kubos biz
nieriai perka daug arklių iš 
Jungtinių Valstijų ir parda
vinėja juos Italijai.
suprantama, jog Italija perduota 174 liberalai (pažan- tiesioginiąi mūšiai durtu- 
Kūbą gauna ir Amerikos gesnieji). Konservatų (at- vais.
ginklų, nors jie yra uždrau- žagareivių) Bennetto parti- , Italai ypač veržiasi prie 
sti tiesioginiai vežt iš Ame- ja tegavo tik 40 savo atsto- vandens šulinių ir šaltinių; 
rikos Italijai.

rubežiaus, Sovietai ne sykį 
įrodė, kad jau senai yra aiš
kiai nustatyta x linija tarp 

Meksikoj prasidėjo platus Sovietų ir Manchukuo že-

Sukilimas Meksikoj

valstiečių sukilimas prieš 
Sonoros valstijos guberna-1

mes.
Manchukuo valdžia 14 d.

APDIS ABABA. --JVie- toriaūs Ramono Ramoso spalio įteikė Sovietų konsu- 
Sukilėliai, žymia lui Charbine protestą delei 

indi jonai
na iš priežasčių, kodėl Ethi- valdžią, 
opijai netaip sekasi atmušti dalim 
italus yra ta, jog Seyoum ir Magdaleną ir dar 
daugelis kitų ethiopų ka- miestą.

užėmė susikirtimo tarp Sovietų ir 
vieną mandžurų-japonų kariuo-

daugeiis Ritų ethiopų ka- miestą. Pranešama, kad menės spalio 12 d.
riuomenės vadų veikia at-'suėmė, krūvon sustatė ir! Patys įsiveržė į Sovietų 
skirai, beveik nepriklauso- sušaudė tų miestų valdinin- .kraštą ir patys protestuoja! 
mai, be suderinimo visų ap-, kus, kaipo gubernatoriaus. Tas Manchukuo protestas 
sigynimo spėkų. * 1 ........rėmėjus. lyra padiktuotas Japonijos,

pirmyn pietinėj Ethiopijoj.
PARYŽIUS, spalio 15.—

Įsiveržę Italijos kolonijon 
Eritrejon ethiopai atkirto 
kelis tūkstančių italų karei
vių nuo susisiekimo su jų 
Italijos armija.

i OTTAWA, Canada.—Sei- lėktuvu.
Yra mo rinkimuose tapo išbal- COgadene dažnai įvyksta

y

I 
i

vų. ,• bet ethiopai iš už uolų vis i italus.
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Pagelbon Angelai Herndonui!
Jungtinių Valstijų augščiausias šalies 

teisinąs atšisakė pernagrinėti Angelo 
Herndon—pasirįžusio negrų kovotojo — 
bylą. Drg. Herndon yra nusmerktas 
Georgia valstijoj 20-čiai metų kalėti. Jis 
nusmėi’ktas sulyg “sukilimo įstatymu,” 
išleistu 1861 metais, dar vergijos laikais. 
Jis nusmerktas už organizavimą baltvei- 
džių ir juodveidžių darbininkų.

Šis augščiausio teismo nuosprendis 
reiškia, kad d. Herndon, kuris dabar yra 
po $15,000 belą, į dešimts dienų turi pasi
duoti’Fulton apskrities (Atlanta, Geor
gia) viršininkams ir eiti į pietų katorgą, 
chain-gang.

Darbininkai negali leisti d. Herndonui 
eiti į katorgą, iš kur jis, be abejo, jau ir 
nesugrįžtų. Tarptautinis Darb. Apsigy
nimas, kuris d. Herndon gina, šaukiasi į 
darbininkus, ragindamas kuoveikiausiai 
rinkti-peticijom parašus, kurių nuskirta 
surinkti 2 mil. Peticijose reikalaujama 
Ga. gubernatorius paliuosuoti Herndon 
nuo minėtos bausmės. Be to, TDA pra
šo piniginės paramos.

Bus daryta viskas, kad suradus būdus 
neprileisti d. Herndonui eiti į tą baisią 
-katorgą, kad jį išgelbėti.

Žymesnieji socialistų Vadai, taipgi pa
žangesnieji J. V. kongresmanai jau pa
sisakė už Herndono laisvę, šeštadienį, 
spal. 19 d., Imperial Auditorium, (160 
W. 129th St., New Yorke), įvyks nepap
rasta^ konferencija reikale.; d.Herndon 
apgynimo. Darbininkiškos organizacijos 
ir pavieniai raginami atsiliepti tuojau ir 
visapūsiškiausiai 1

Lietuvos Darbininkų Spauda apie 
Kauno Kongresą

. Lietuvoj leidžiamas (mimiografu spau
sdinamas) laikraštukas “Revoliucinis 
Darbininkas” šitaip rašo apie atsibuvusį 
Kauno kongresą:

Fašistai kongresą šaukė po obalsiais gin
tis nuo Hitlerio bei Lenkijos pavojaus, o iš- 
tikrųjų tai tikėjosi,kad suvažiavę iš užsienio 
fašistiniai lietuvių atstovai, kurie iš anks
to fašistų buvo numatyti, užgirs pardavin- 
gą fašistų masių engimo politiką ir sustip
rins savo pozicijas, nes masės pradėjo vis 
labiau pasipiktint fašistų vedamu liaudies 
engimu.

Per savo spaudą fa . ii rėkė, kad kong
resas einąs puikiai, ‘ Tingai” džiaugiasi 
fašistų valdžios darbai Ištikrųjų buvo ki
taip, Kongrese dalyvavo ir kairiųjų darbi
ninkų- atstovai, kuriems, tiesą, fašistai ne
leidi kalbėt arba visaip trukdė pradėjusius 
kalbėt. Vienok jie balsavo prieš fašistines 
prilįiamas rezoliucijas, kuriose visai nebuvo 
liaudies reikalų gynimo, o vien pardavimas.

Jhū pirmoj kongreso dienoj, tarp sveikin
tojų1 kongresą, išstoję demokratiškesni liau
dies atstovai smerkė fašistų politiką. Pa
vyzdžiui, buvusis prezidentas Stulginskis 
sveikino kongresą liaudies vardu, kaipo bu
vęs rinktas prezidentas, nes Smetona netu
rėjus teisės kongresą sveikint tautos vardu, 
o tikrasis prezidentas Grinius liaudies var- 
du nesugebėjęs ar neišdrįsęs. Jis reikalavo 
demokratiškų laisvių Lietuvai, seimo. Taip 
pat aštriai kalbėjo už demokratines laisves, 
už sušaukimą seimo demokratiniais pama
tais;'* už politkalinių paliuosavimą Purėnie- 
nė bei kiti demokratiškesni atstovai. Jie 
susilaukė gausių aplodismentų.

Fašistams, kuriems rūpėjo, kad kongresas 
praeitų grynai po jų dirigavimu, teko pa
keisi kongreso darbų tvarką, kurioj buvo 
numatyta svarstyti dienos klausimai, o kon
greso darbo laiką paverst vien ekskursijo- 
misk-ir pasivažinėjimais. Taipgi fašistai iš 
užsirašiusiu virš 200 kongresą sveikint, lei
do sveikint tik trisdešimčiai.

’Tas rodo, kad nors fašistai stengiasi sa
vo “galinga” Hitlerio pavyzdžiu ranka 
“vest tautą į gerovę” (o atveda į begalinį ; 
skurdą), panaikinant demokratiją, seimus, 1 

darbininkų bei kitas pažangesnes organi
zacijas, slaptai derantis su Hitleriu bei su 
Lenkijos fašistais, kad bendromis jėgomis 
nuslopint kylantį masių nepasitenkinimą 
fašistais ir tuo pačiu parduodami Lietuvą 
Hitleriui. Tai pardavingai fašistų politikai 
toli gražu ne visi pritarė.

Kairesnieji kongreso atstovai, darbinin
kų atstovai plačiai susipažino su Lietuvos 
darbo liaudies gyvenimu, eidami pas juos 
į gyvenamas vietas pasižiūrėti. Išstojo 
darbininkų susirinkimuos, darbo vietose, ge
gužinėj Lampėdžiuos, nurodydami, kad dar
bo masės turi kovot del savo padėties page
rinimo, prieš fašizmą, kąrą už darbo masių 
padėties pagerinimą, už seimo sušaukimą su 
teise rinkti ir būti išrinktais nuo 18 metų 
amžiaus, už laisvę organizuotis ir panašiai.

Kaip matom, fašistams kongresą nepavy
ko panaudot ištisai savo tikslams. Tai dė
ka, demokratiškesnių jų kongreso atstovų 
bei kairiųjų darbininkų atstovų. Mūsų pa
reiga plačiu liaudies .frontų kovot už jų; iš-i 
keltus fašistų valdžiai Telkalavimuš.

• Taigi, Lietuvos darbininkų spaudų ata
tinkamai įvertina amerikiečių darbinin
kų delegacijos pasiuntimą į Kauno Kon
gresą. O ką sako komunistu besivadinąs 
Prūseika ir jo pasekėjai? Jie bando tuos 
mūsų žygius išjuokti ir darė ir daro vis
ką, kad tik mūsų delegacijos darbams pa
kenkti !

Įdomus Testamentas
Rugsėjo 26 d., Bardiškių kaime, Žeime

lio valsčiuj, Šiaulių apskrityj mirė Ignas 
Lapinskas, 58 metų amžiaus. Jis buvo 
laisvamanis ūkininkas, liaudininkiškų pa
žiūrų ir Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Partijos darbuotojas. 1905 metais jis da
lyvavo, pasak “L. ž.” revoliuciniam ju
dėjime ir del to buvo nusmerktas vie
niems metams kalėjiman. Jis mirė del 
širdies ligos.

Mirdamas, Lapinskas paliko testamen
tą, voke, ant kurio buvo užrašyta: “Man 
mirus, neatidėliojant atplėšti tą laišką, 
kuriame parašyta kaip palaidoti.” Nuro
dymas tokis: ;

Kada aš numirsiu pirmiausiai turite par
vežti gydytoją peržiūrėti, ar tikrai numiręs. 
Palaidoti. Nereikia nei pazvanų ir nei kO-‘ 
kių kunigo bažnyčios patarnavimų/' ■ ' '

Palaidoti ne kapuose (mat, tikėjimo fana
tizmas neleidžia laisvamanių laidoti kapuo
se) ; palaidokite kalnelyje prie upelio Berš- 
telio, kur mažas bėgiojau, kur gyvulius ga
niau, kaip paukštelis skrajojau.

Paskui kapą aptaisykite geležiniais gro
tais tiktai .nešiau rai, kad galėtumėt iš vi
daus grotų pasodinti medžių, taip pat ap
taisomos grotos plačiai ir ilgai, aplink kapą 
iš vidaus grotų pasodinti kokias 6-8 eglai
tes ir kokius 2 beržiukus iš galo kapo.

Labai prašyčiau pastatyti akmenį gale 
kapo, su užrašu: čionai palaidotas to kaimo 
ūkininkas Ignas Lapinskas, gimęs 1877 m. 
birželio 27 d. miręs (mirimo data). Gyve
no, mirė ir palaidotas kaipo laisvų pažiūrų 
žmogus.

Nė kokių ceremonijų palaidojant nedary
ti; alaus ir degtinės nereikia, jokio giedoji
mo nereikia. Artimiesiems, giminėms pa
duokite žinią, taip pat ir kaimynus, kokio 
tikėjimo jie būtų vis tiek.

Aišku, laisvesnėj šalyj toki testamen
tai nereikėtų žmonėm rašyti. Tik Lie
tuvoj, kurioj viešpatauja prietarai ir bur
tai, kur kunigija turi monopolį žmonių 
krikštinimo, vesdinimo ir laidojimo, toki 
dalykai yra daromi.

Mulkina!
Marijampolės kunigų, “šaltinyje” skai

tome:
Anastazija Tamošiūnaiė iš Telšių sirgo 

sunkia rankų egzema. Kreipėsi į įvairius 
gydytojus, bet nieko negelbėjo. Meldėsi į 
šventos atminties Arkivyskupą Jurgį Ma
tulevičių ir Šiluvos švč. Panelę ir pasveiko. 
Melsdamasi žadėjo paskelbti laikraštyje, ką 
dabar ir išpildo.

Šitokiomis nesąmonėmis Lietuvos ku- 
rūgi ją dar vis tebebando apgaudinėti 
tamsius Lietuvos žmonelius! Jeigu kuni
gai nori, kad maldomis gydytųsi davat
kos, tai kodėl jie patys to nedaro? Ko- 
'dęl patys. kunigai, vyskupai, kardinolai 
ir pats Romos papa eina pas gydytojus, o 
tūji palaiko gerus gydytojus nuolatos 
prie savęs ?

Bendras Frontas Berlyne
Vokietijoj šiuo tarpu eina kampanija 

už įsteigimą bendro fronto tarpe socia-
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lįstų ir komunistų lokaliai, iki negalima 
padaryti to nącionaliai. Šiomis dienomis 
gauta žinių, kad Berlyne tarpe socialistų 
ir komunistų, o taipgi Raudonosios PA- 
gelbos, sudaryta bendras frontas už gy
nimą Claus ir Kayser ir kitų politinių an
tifašistinių kalinių.

Tai džiuginanti žinia!

Rolland Užims Barbusse Vietą
Iš Paryžiaus gavome žinių, jog garsu

Leiskit Į Tėvynę!”
Kaune “Pasaulio Lietu

vių Kongresui” Dr. Kazys 
Pakštas skaitė paskaitą te
moje “Kame lietuviai galėtų 
;dar kolonizuotis?” Jis pri
ėjo prie tokios išvados:

Per pastaruosius 50 metų 
baltieji kolonistai išrankiojo 
geriausius žemės sklypus Ka- 

i nadoje, P. Amerikoje, Afri
koje ir Australijoje. Tačiau 
vis dar yra gana .stambių ne
užimtų plotų su derlinga dir- {
va ir su pakenčiamu klimatu, vietos jų tėvų žemėje!
Vis dėlto neapsirikime: lie
tuviško klimato kraštai • š. Mes, komunistai, nesame 
Amerikoje jau yra senokai į priešingi žmonių keliavimui 
tirštai gyvenami ir jau spėjo 4 —- - 4— 
išugdyti savo rajoninius mie
stus. Mums belieka laisvų: 
geros žemės plotų tik šaltes- 
niuose arba žymiai šiltesniuo- 
se kraštuose, šaltesnėje zo
noje, pa v. yra Kanada ir 
Aliaska, karštose zonose — 
labai dideli plotai Pietų Ame
rikoje, Afrikoje, Australijoj 
ir net šiek tiek Didžiojo oke-1 
ano pietinėse salose. Visos žmones laukan iš savo gim- ________ v
tos ,žiemės toli nuo, Lietuvos, i tinęs. Fašizmas, grąžinda-religijos blėdingumą darbi- 

i v. .-i t • . imns knlt.nroip nnrhnrizrna _• i___ : ■

į svetimus kraštus ir jų ten 
apsigyvenimui. Labai" ge
ras apsireiškimas. Žmonės 
maišosi, kultūra bendrinas! 
auga pažintė, nyksta neapy
kanta. Tas gerai. Bet mes 
sakome, lead žmonių pasi- 
skaidymas turi būti griežtai 
liuosanoris dalykas. Tuo 
tarpu Smetonos, Hitlerįai ir 
Mussoliniai rykšte plaka

Imas kultūroje barbarizmą ninkama 
ir žvėrišką priespaudą polir ;
tikoje, (prievartos pagelba Būnant bereligijįniu, taigi1 
veja žmones, iš savo krašto.- ; Jis ir buvo palaidotas be jo-

į ■ . , ,—; , : . į , ' / į kių bažnytinių . apeigų-. Palai-
Ar Lietuvoje yra įpervįrr 1 dotas labai gražiai. Draugų 

Šis žmonių? j Nėra jokio pęr-1 subrinko gan diktas būrys, ki- 
viršio. f Prie? protingos, (pro- ' ti gan iš toli atvažiavo, kurie

Ir Pakštas siūlo Lietuvos 
lietuviams tūkstančiais at
sisveikinti su savo kraštu, 
su savo gimtine tėvų ir se
nelių žeme ir bėgti į tuos ne
žinomus, karštus ir šaltus 
kraštus, į baisaus, vargo ibi 
nelaimių nasrus. O patrio- 'gresyviškos,; , ( komunistinės ' jį palydėjo į kapines, atsisvei- 
tai plojam jam rankomis sistemos užtektų duonos vi- kindami paskutinį sykį. Palai- 
Užgina šitą skymą Ameri-‘“■ Komunizmas Lietu-'dotas labai puikiose kapinėse 
kos tautininkų ir katalikų Wash.ngton, L. I.
srovių vadai. gražiausiu gyvenimu kėlius 

sykiaus daugiau žmonių. . _
Todėl fašizmas, varu blaš-ilr sūnų dideliame nubudime. 

Akydamas lietuvius po neži- Lai būna jam len^v^ žeme- 
1------- 1>, svetimus kraštus,, • ' • ” •
I yra priešas krašto, priešas! 
tos pačios tėvynės., Rusijos 
carizmas dusino lietuvius, 
blaškė juos po visus pasau-

Ten pradžiugs krūtinė,atgaivins lio kampus. Šiandien tą pat 
jausmus.

Pirm negu aušrelė skaisti, 
užtekės,

Ten mano dainelė linksmai 
suskambės!

Tuo tarpu tie patys ___ .? A • inomusnes čionai Amerikoje dai-
zmo- i

nuoja sekamą dainą:
Leiskit į tėvynę, leiskit pas 

savus,

' daro smetonizmas. Lietu- 
Įvoje žmonelės šaukia:.
Leiskit iš tėvynės, bėgam 

nuo Smetonos,
Nes netekome laisvės ir

čia jausmai man žūva, kaliny i pritrūkom duonos!
širdis. j A. B.

Leiskit į Lietuvą, o akys ten --------------------- i
nušvis.

Medžių kad ūžimas giedančiam
• pritars,

Šventas įkvėpimas man dainas 
sutvers,

Svetima padangė nemaloni—ne! 
Tėviškę aš brangią vis regiu

sapne.
Nemuną dabina skaistesni 

žiedai, ;
širdį ten ramina meilesni 

balsai!
T ; ... > r- , \

Lietuvoj e Smetoną bizūnu 
plaka lietuvius, ir šaukia: 
Nešdinkitės į Afriką, Aust
raliją, Ameriką, į laukinęs 
salas, nes čia jums vietos 
nėra. O čia to paties Sme
tonos prieteliai šaukia: 
“Leiskit į tėvynę, leiskit pas 
savus!” Gerbiamieji, rodo-

Great Neck, N. Y.
Aleksandras Gotautas 

Pasimirė
Spalio 7 d. pasimirė A. Go

tautas, nemažai metų išgyve
nęs Great Necke. Nors jis čia 
niekur nepriklausė ir niekur 
nedalyvavo, tačiaus jį nema
žai greatneckiečių pažinojo. 
Kadangi jis čia praleido savo 
senus metus, nes buvo jau virš 
septynių dešimtų' metų, tai 
gal ta priežastis ir buvo jo 
niekur nedalyvavimo.

Didžiausią savo amžiaūs 
dalį jis praleido Elizabeth- 
port, N. (j., kur laikė valgių 
krautuvę. Todėl A. Gotautas 
Elizabeth© lietuviams gan ge-
rai žinomas. Ne vien jis eliza- 
bethiečiąms buvo žinomas to
dėl, kad ten išgyveno nemažą 
skaičių t metų, bet ir del to, 
kad, taip sakant, pirmiesiems 
lietuviams radikalams buvo 
pas jį užėjimo vieta, kur jie 
palikdavo savo pranešimus iš
kabinę, apie rengiamas pra
kalbas, vakarienes arba pa
skaitas. Jis ir pats tokius pa
rengimus dažnai lankydavo.

Taipgi jis yra nemažai pa
rėmęs aukomis darbininkišką

si, ir veidmainystė turėtų 
turėti kokias nors ribas.

Italijos Mussolinis sker
džia Abyssinijos žmones, 
kad ten išsiuntus ir apgy
vendinus italus. O namie 
moka dovanas motinoms, 
kurios daugiausia vaikų pa
gimdo.

Vokietijos bestija Hitleris 
taip pat reikalauja koloni-
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sis rašytojas Romąin Rolland, kurio svei
kata gana prasta, pasižadėjo darbuotis 
kovoje prieš karą ir fašizmą vietoj miru
sio Henri Barbusse. Jis apsiėmė būti 
garbės pirmininku Pasaulinio Komiteto 
Kovai Prieš Karą ir Fašizmą. Jis pasi
žadėjo darbuotis, kiek tik jo pajėgos leis, 
ta kryptimi, kuria darbavosi mirusis ne- 
nuilstąs Barbusse.

Minėtas komitetas laikė savo susirin
kimą pereitą mėnesį ir sutvarkė savo 
darbą.

ŠYPSENOS

Tarpe Moterų
—Kaip tau patinka mano 

naujoji skrybėlaitė?
—Labai. Aš irgi turėjau 

tokią, kada buvo madoje.

jų vokiečiams apsigyventi 
ir žada veržtis per Pabalti- 
jos valstijas Sovietų Sąjun
gom ♦ :

Smetona ir jo kolegos įieš
ko tuščių, plptų Afrikoj ir 
Australijoj išgrūstiems iš 
Lietuvos lietuviams.

Štai į ką paverstos žmo
nių tėvynės. Jas užgrobė 
ir plėšia fašistiniai' razbai- 
ninkai. Žmonėms nebeliko

judėjimą. Tiesa, gal pinigiškai 
ir ne taip daug, tačiaus pro
duktų rengiamoms vakarie
nėms tai nemažai yra auka
vęs, tą ųemąžaį Elizabetho lie
tuvių darbininkų žino. Jis bu
vo darbininkų judėjimą re
miantis biznierius. ' ’

„A. Gotautas buvo didėlis, 
neąpkentėjas kunigų ir jų vi-' 
.šokių darbų, viliojime iš bied- 
nų žmpjiių pinigų ir žadėjime 
jiems Ūž; pinigus visokių lai
mių pomirtiniame gyvenime. 
Jis ir žodžiu nesidrovėdavo 
pasakyti prieš kunigiją ir tikė- 
jimus-religijas, mėgindamas' Dvi penkių metų mergai- 
nurodyti, kaip tas viskas yra tės kalbėjo, kuo katra už- 
nenaudinga darbo žmonėms.' augę bus. 
Jis nemažai yra praradęs del 
tokios savo kalbos klientų- . . _ . .
“kostumerių.’’ Tačiaus jo taS|Slu> ^ai busiu mokytoja, 
labai nebaugindavo, jis iki i Stasytė:—O kaip aš už- 
mirties savo seno nusistatymo aUgSįU) įaį apsivesiu ir tu- 
laikydavosi.

Lietuvoj, jaunose savo die
nose, 
knygas iš Vokietijos į Lietu
vą. Kadangi tos knygos di- j 
džiumoj buvo priešreliginės ir 
priešvaldiškos, tai jis, nors per 
save prasimokinęs skaityti, jas na! Ką mano 
skaitė ir iš jų sužinojo kunigų blogo padarė?!

Tėvo Rūpestis
Motina:—Skubink, tėvai, 

T I Magdė norėjo sau galą pa- 
. 'įdaryti, gesą pasileidus.

Tėvas:—Ar jai galvoj ne
gerai! Tik pamanyk, kiek 
tai už gesą pareis šį mėnesį 
mokėti!

Apkalbant Ateitį

Maryte:—Kaip aš užaug-

rėšiu keturis vaikus.
, , Marytė:—O kada tavo

' vaikai ateis į mano mokyk
lą, tai aš juos mušiu ir ki
taip bausiu.

Stasytė:—O, tu, pikčiur- 
vaikai tau

Paliko žmoną, dvi dukteris

Tam Pilnai Tinkamas
Vaikas bežaisdamas nuri

jo pinigą. Visi namiškiai 
dideliai susirūpino vaiko 
sveikata bei gyvybe. Pasi
kvietė kaimynus ant rodos. 
Po ilgo svarstymo, kaimo 
kalvis patarė pasikviesti 
tėvą pranciškoną. “Jeigu jis 
savo godumu ant pinigų ne- 
išgaus iš vaiko vidurių to 
pinigo, tai jo jau niekas ne- 
išgaus,” kalbėjo kalvis.

Surinko A. M. Bedievis.

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

PRAKAITAS IR DRUSKA
Kiekvienam gerai yra kiek 

įkaisti, paprakaituoti. Prakai
tavimas padeda žmogui išlai
kyti vienodą kūno temperatū
rą. Kai esti ore šilta arba jei 
taip kaip labai įšyli, tai pra
kaitas atvėsina tau kūną.

Kai daug prakaituoji, tai 
tau išeina iš kūno labai daug 
vandens. Audiniai tau pasida
ro sausesni, ir tada, žinoma, 
norisi gerti. Su prakaitu taipgi 
iš kūno išeina druskos. .Kai 
daug arba nuolat prakaituoji 
per karščius, tai gana daug ir 
druskas išeina su prakaitu. 
Prakaitas daugiausia tėra sū
rus vanduo. Tiesa, su prakaitu 
išeina po truputėlį ir kitokių 
mineralinių druskų iš organiz
mo, bet tai labai menkai.

Dabar štai kas reikia atsi
minti apie prakaitavimą. Dru
ska žmogui yra būtinai reika
lingas daiktas. Druska kraujo 
skysčiuose padeda fiziškoms 
pakaitoms vykti kūno narve
liuose. Fizinė medžiagų apy
kaitos (metabolizmo) dalis, 
vadinama osmosis, daug pri
klauso nuo druskos, čia įeina 
raumenų ir nervų veikimo me
chanizmas. Jeigu daug prakai
tuoji ir daug vandens geri, tai

perdaug prasiskiedžia tarpe 
narvelių skysčiai, ir nuo to 
tau pradeda jaustis negerai: 
jauties nuvargęs, silpnas, gal
va tau kvaišta, raumenis mėš
lungis trauko. Gali net ir ap
alpti, arba konvulsijos gali ta
ve suimt tampyti.

šitaip dažnai pasitaiko dar
bininkams prie karštų darbų, 
prie didelių kakalių, liejyklose 
ir pan.

Kad išvengus tokių nemalo
nių apsireiškimų, reikia ge
riant su vandeniu imti po tru
putį ir druskos. Tūlose įstai
gose taip ir daroma: arba 
duodama gerti truputį pasū
dytas vanduo, arba su kiekvie
nu vandens stiklu darbininkai- 
nugeria ir po nedidelę druskos 
tabletėlę. Jei taip darai, tai

i tau atsipildo organizme išpra
kaituotas druskos kiekis, ir ta
da sau jauties budrus, nepa
vargęs, kad ir prie sunkesnio 
karšto darbo.

Vadinas, dideliuose karš
čiuose reikia vartoti daugiau 
ir druskos. Vasarą bendrai rei
kia daugėliau druskos, negu 
žiemą. Nuolat perdaug drus
kos vartoti yra negerai. Bet 
taipgi negerai ir permažai 
druskos vartoti, kada tau pri- 
seina daug prakaituoti.
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Nulupk obuolius ir supjaus-1 
tyk ketvirtadaliais; dėk viršun-

tina pamėginti duot organiza
cijų vakarienėse.

M. Valilionienė. Z"

“LAISVĖS” 
KONCERTAS 

Brooklyne 
Lapkričio 10 November
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Nauja Maskva
Sovietų Sąjungos planai 

sudaryti, kad iki 1946 metų 
! pasaulis susilauks puikiausį ir
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Darbininkė ir Šeimininkė
Draugę M. Galeckienę Prisiminus

)

energinga

Mūsų Skyrius

liko be-mėnesių nepajudinau plunksnos puikiai pasidarbavo “Working 50 E> 13th St.

Sovietų Vaikaižasčių, nespėjo viską žadėtą pa-

. skaičius rašančių draugių žy- prisidėti, mes gerokai būdukę

rodyti

VAJUS GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
jau

S.

TRUMPOS PASTABOS

S,

P.

3

parėmėm labai reikalingais mo-. 
terims daiktais-b.liuzėmis. Sako-

planuoja, 
ir gyveni- 
šviesesnis, 
gana juo-

Fašizmas pradeda 
iltis.

Ethiopijos Moterys Kovoja
Sulyg pranešimų, tai Ethiopi

jos moterys drąsiai kovoja

draugiška, visuomet 
pasikalbėdavome, nuo- 
pas'ispausdavom deši-

Didžiausia dalis brooklynie- 
čių kredito, tačiau, tenka jaunai 
d. Vėrai Bubliutei, kuri pati

Nors per pastaruosius keletą ‘ Vera

triūsia 
darosi 
atrodo 
Vokietijoje badas

Po “Vakacijų”

IŠTISA LENTELĖ ŠIANDIEN STOVI SEKAMAI:' 
Punktai 

331 
243 
231 
206 
196 
192

jo “W. W.” paremti ateityje.
Tačiau ir ne visoms pajėgus

nėti nuolat, mes bendromis jė
gomis atliksime didelius darbus.

iš dirbtuvių ir tt. Taipgi ir

kovojai!
B. E. Senkevičienė.

Trečiadienį, 9 d. spalio, “Lai
vės” vietinėse žiniose perskai
tau šiurpulingą žinią, kad mūsų 
brangi draugė ir plačiai žino
ma p’iiladelphietė veikėja, d. 
Mariji na Galeckienė, užsimušė 

’ New Yorke, iškrisdama per 
hotelio langą. Vėliau iš patiki
mų šaltinių sužinota, kad būk 
iškritus ar iššokus .net iš vie
nuoliktų lubų. Tai baisi mirtis. 
Ta žinia mane kaip peiliu per
vėrė, nes d. Galeckienę paži
nau per daugelį metų.

Kada ir kaip susipažinau su 
minėta drauge, net neatsimenu. 
Rodos, kad ji visuomet ir vi
sur buvo mūsų judėjime. Tan
kiau tekdavo sueiti, kada dar 
gyvavo LDSA organizacija. Ar 
tai susirinkimuose, konferenci
jose, ar tai parengimuose, vi
sur draugę Galeckienę rasi, vis 
dirbant, vis besitriusiant, rūpes
tingai atliekant savo užduotį ir 

c nekartą besibarant, išmetinė- 
jant kitiems už apsileidimą, už 
neveiklumą ir tt.

Draugė labai daug dirbo Ko
munistų Partijai, nors, rodos, 
nebuvo jos nare. Ji aktyviai 
dalyvaudavo demonstracijose, 
streikuose ir visur, kur tik kla
sių kova apsireikšdavo, kur ji 
paaštrėdnvo. Ji aktyviai dalyva
vo “L.” vajuose ir dėjo di
džiausias pastangas, kad revo
liucinė spauda pasiektų neorga
nizuotus darbininkus.

Daugiausiai draugė darbavo
si moterų organizacijoje, LDS 
A. Ten ji energijos nesigailė
jo. Jos ir kitų draugių phila- 
delphiečių pastangomis išaugo 
stipri LDSA 11 kp., kuri daug, 
daug sveiko naudingo revoliu- 
ęinio darbo nuveikė laike savų 
gyvavimo. Kiek teko patirti, 
d. Galeckienė buvo viena tų 
draugių, kurios priešinosi or
ganizacijų apvienijimui. Drau
gė Galeckienė prisilaikė tos 
minties, kad apvienijus LDSA 
su ALDLD neliks dirvos vei
kimui ir tt. Tačiaus ji buvo

Pereitais metais draugė man 
skundėsi prasta sveikata. Ji 
dirbtuvėje buvo sužeista gal
von, tad sakė man, kad ją ner
vai labai kankina, nuliūdimas 
apima, galvoje kokis keistas 
ūžesys trankosi.

M. Valilionienė, gyvena tolo
kai nuo Brooklyno, tačiaus at
vyksta, savo lėšomis, duoti 
valgių gaminimo pamokas lie
tuvių moterų susirinkimuose ir 

rašo mūsų skyriuje.

Visgi draugė buvo tokia 
darbšti, kovinga, argi galima 
manyti, kad jos pakrikę nervai 
būtų -privedę savo gyvybę už
baigti? Sunku tam tikėti. Apie 
jos charakterio pobūdžius, pla
tesnius gyvenimo ruožus rašyti 
negaliu, nes negyvenant arti
mai sunku giliau į žmogaus 
psychologiją įsibriauti. Tiek ži
nau, kad draugė visuomet buvo 
širdinga, 
maloniai 
širdžiai 
nes.

Puslapis Trečiai“

prieš užpuolikus Italus. Vienur 
buvo sakoma, kad apie 5,000 
moterų aktyviai dalyvauja mū
šiuose, su ginklais, šautuvais, 
peiliais narsiai puola priešą. 
Taipgi ethiopiečių neatiaidi ko
va apginti savo šalį nuo Itali
jos pavergimo susilaukia nema
žai simpatijos iš svetimšalių 
moterų. Daugelis amerikonių, 

■anglių ir kitų liuosnoriai pa
silieka Ethiopijoj ir prižiūri 
sužeistuosius, suteikia medikalę 
pagalbą ir tt.

Aišku, kad ateinančiame pa
sauliniame kare moterys suloš 
svarbią rolę. Ir dabar laikas 
jau. rimtai susirūpinti prašali- 
nimu tos baisios skerdynės. O 
tas galima atlikti visos 'darbi
ninkijos suvienyto fronto at
kakliomis kovomis prieš karą 
ir fašizmą. Toj kovoje moterys 
turi imti pirmenybę.

fašizmas, ar komunizmas. Fak
tai visiems aiškūs, neliečiant 
didelių teorijų bei dogmų.

Pats gyvenimas mokina skep: 
tikus, kokį kelią darbo klasė 
turi pasirinkti. Komunizmo 
kelias, tai kelias į šviesų ryto
jų. Tad mums visiems reikia 
stipriau susiburti, kad jis grei
čiau būtų įvykdintas.

Tik Galima Pasidžiaugti
Darbininkių moterų judėji

mas visuomet kentėjo nuo sto
kos pralavintų draugių, drau
gių, kurios stotų į judėjimo vir
šūnes, ypatingai stoka buvo! 
moterų kalbėtojų. Dabar turime 
apsidžiaugti susilaukę draugę, 
kuri galės kalbėto jauti, kuri 
praneš mums daug svarbių ži
nių iš Lietuvos kongreso, iš So
vietų Sąjugos gyvenimo ir tt. 
Kalbu apie d. K. Kielienę. 
Jinai ir pirmiau retkarčiais 
kalbėdavo savo apielinkėj. Da
bar, kuomet įgijo tiek patyri
mų Lietuvoj ir Sovietų Sąjun
goj, tikiu, kad d. K. aplankys 
plačiai lietuvių kolonijas ir su
teiks mums įdomių žinių.

Smagu, kad darbininkiškas j 
judėjimas praturtėjo dar vie
na moterimi veikėja ir kalbė

toja.

bininkių veikimo ir jų kovų, viena pasiuvo 6 bliuzes. Joms 
Tik, draugės, nepamirškite raši-j medžiagą aukojo Sasna. Drau

gė O. Depsienė aukojo bliuzę—■’ 
i darbą ir medžiagą—ir rankom 
siuvinėtą staluko užtiesalą.

Draugė M. Ražanskienė, ne- 
varkietė, atsiuntė du rankom 
mėgstu kalnieriuku ir du užtie- 
saluku.

Greatneckietės, sulyg mažos 
kolonijos, labai gausiai parėmė, 
jos per d. Petkienę atsiuntė se- 

;karnas dovanas: eilę apatinių, 
| vyriškus marškinius su kakla- 
j raikščiu, karielius ir špilką, 

7 j plunksną ir paišelį, žiurstą; du 
-1 setu cukrui, grietinei ir svies- 
|tui; dolerį pinigais. Aukojusių 
vardai tilpo pereitą savaitę 
šiame skyriuje.

Draugė Medelienė, 
nietė, pati pirmutinė 
siuntus 3 sukneles.

Kiek pelnyta ant 
galutinai dar nežinia, nes kai 
kurie daikteliai pasiliko ir 
Brooklyno ALDLD Moterų Ko
mitetas rūpinsis iškeisti į pini
gus.

“Laisves” Vajus
Dar permažai moterų vardų 

figūruoja vajininkų surašė. Ne
jaugi mes be mūšio taip lengvai 
kapituliuosime draugams vy
rams? Būtų gėda, ar fie? Visos 
turime pasidarbuoti, kad gavus 
nors vieną naują skaitytoją j 
“Laisvei.” šis priešjubilėjinis' 
vajus yra kas tokio nepapras- i 
to, įspūdingo. Apvainikuoti jį 
galime plačiai paskleisdami mūs ! 
dienraštį tarpe darbo masių. I 
Katra iš mūs būsime “next” 
ant vajininkų lentelės?

Pasidarbavom Working 
Woman Bazarui

“Working Woman” būdukei 
spaudos bazare, įvykusiam 4-5- 
6-7 šio mėnesio, mūs draugės 
suaukavo nemažai, ir gražių 
daiktų.

Brooklyn ietės, sumanytojos

VALGIU GAMI 
N1MAS

Vynuogių Dželė
Perkant uogas geriau, kad 

randas kiek ir žalių, neprino^ 
kusių uogų, taipgi reik žiūrėti, 
kad būt nepriplėkę ir nesusitry- 
nę. Darykit šitaip:

Perrinkit ir nuskabykit nuo 
kotukų. Nemazgokit, nes ne
sustings, jei bus vandenio. Vir- 
kit palivotam puode ir ant 
dugno sutrinkit uogų, tai 
svils. Reik virti ant lengvos 
nies 10-15 minutų, kol veik 
bus čielų uogų. Iškošk per 
tuką, supilk į merliaus (cheese 
cloth) krepšį ir tegul varva 
per naktį.

Ryte atmieruok išvarvėjusį" 
skystimą po lygią dalį uogų ir 
tiek pat cukraus. Cukrų įdėk T ' 
pečių, kad sušiltų. Uuogų skys-;

Komunistė ant Baloto
Mūsų miestelyje, į miesto ta

rybą kandidatavo ant . komunis
tų tikieto jauna,
draugė, Marjorie Tilvik’ienė. 
Ant peticijų, kad padėjus ją 
ant baloto, tapo surinkta du 
kart tiek parašų, kiek buvo rei
kalinga ir viskas atlikta sulyg ; 
įstatymų reikalavimų. Deja,; 
nunešus peticijas pas pavieto 
komisionierių užtvirtinimui, po
nus labai išgąsdinta, nes pama
tę žodį “Communist” I 
žado. Atsipeikėję, jie griežtai mūsų skyriaus naudai, tačiaus 
peticijas atmetė net priežasties ’ atydžiai jį skaičiau. Ir reikia 
nepaaiškinę. Su advokato pa- j pripažinti; kad ‘ 
galba kreiptasi vėl į valdiškas Į pagerėjo, ;
įstaigas. Tada komisionierius, 'm0> vjsas turinys pasidarė daug 
prispirtas prie i’ 
pripažinti, kad tik todėl diskri- cijomis į§ kolonijų, kaip kada 
minuoja peticijas, kad tai Ko- į 
munistų Partijos peticijos. 7 
dar tapo pagrąsinta advokatui 
šiais žodžiais:’ “Tu . geriau ne- 
sibrolauk sū komunistais, ki
taip, kaip tave, taip visus ko
munistus ‘ Amerikos Legionas 
ištaškys iš šio miesto.”

Tai vis hitlerizmo pirmtakū- 
nai! 
savo

Kaip greit tą progą su- timą užvirink ir tegul verda 1' ' 
rasime, kol kas neaišku, tačiaus minutą. Supilk palengva cuk- 

irų jr yjpįjjk keturias minutes • 
(laikas skaitos nuo pradėjimo/ 
virti). Visą laiką griebk putas..' 
Supilk į išvirintus (sterilizuo
tus) stiklus.

Kas likę krepšyje gerai iš-’ 
spausk ir taip pat virk. Todėl 
patariu atskirai virti nuo pir
mosios, kad ši jau nebus taip 
čysta; bet taip pat gera.

PASARGA: Jeigu perilgai 
virsit, nesustings, nes virimas 
sunaikina rūgštį, o rūgštis su-' 
stangina.

tai atlikus stengsimės paduoti 
bendrą sumą šiame skyriuje.

i Draugėms nuoširdi padėka už 
' atsiliepimą.

Norėtųsi draugėms taip pat 
priminti ir šio įdomaus laikraš- 
tuko platinimą. Kolonijose rei- 

įkėtų užsisakyti pavienių kopi
jų, taipgi nuolat pasirūpinti ir 

1 prenumeratomis. “Laisvės” va- 
! jininkės-ka'i prašomi pasiimti 
' pavyzdinių kopijų ir pasiūlyti 
moterims, neskaitančioms lietu- 

Buhliutė, brooklyniete, vįškai. Išeina kartą į mėnesį, 
New Yorke.

, Kaina 50c. metams. Galite už- 
■sisakyti ir per šį skyrių.

■ Sasna.

Woman” būdukei spaudos 
bazare.

J skyrius daug būdukės parėmimo^ tūlos, del 
Nežiūrint jo mažu- nesveikatos ir kitų rimtų prie- 

---------g žasčių, nespėjo viską žadėtą pa- 
,S1^njS! J11 - turtingesnis savo koresponden- gaminti arba priduoti. Jos žadė-
I r- 4- y-v /-J z-x I zJ 1 n Ir . . .. _ « w ■ • ■« M *■

miai padidėjo.
I Jubilėjinis numeris ytin pui
kų įspūdį darė, ir tikiu, kad ma, greit ir gerai parsidavė, 
ateityje mes pajėgsime skyrių 
padaryti dar tobulesniu, pla
čiau apimančiu visas fazes dar-

Gaila draugės, širdį spaudžia 
skausmas, kad darbininkiškas 

viena iš tų draugių, kurios, nors judėjimas neteko taip reika- 
lingo jam ir naudingo nario. 
Draugės Galeckjenės draugui ir 
visiems artimiems reiškiu gi-, 
liausią simpatiją. i ---- - —— —-t -

t . Į didžiausį didmiestį, naują Mas-
Usėkis ramiai,^ bi angį drau- ]aj^0 Maskva bus

gė, šaltoje žemelėje! O mes pa- vjsa perbudavota. Jos plotis, 
silikę dėsime pastangas pada- i dabar apimantis 110 ketvirt. 
rytą spragą užpildyti, kad pa-! my]įų; fous praplėstas iki 235 
sėkmingai pasiekus tikslo, de- keįvįrt. mylių. Gyventojų skai- 
lei kurio tu taip pasišventusiai gįus aprubežiuotas iki 5 milio- 
i t Miestas bus apsuptas ap

linkui puikiu mišku-parku
Naujoj Maskvoj bus prista

tyta 500 naujų apartmentinių 
namų, užimančių 162 ketvirtai
nių mylių. Kiekvienos šei
mynos apartmentas turės visus 
patogumus, elektrinį šaldytuvą, 
maudynę ir tt.' Prie to bus pa
statyta 530 naujų mokyklų, 17 
ligonbučių, 27 dispensarijos, 6; 
milžiniškos duonos .keptuvės, 
50 judžių -teatrų, 9 didžiausios 
jdepartmen tinęs krautuvės, 
j Taipgi Raudonoji Aikštė bus 
du kart padidinta, ir praplėsta 
gatvekarių linijos.

Tokį milžinišką projektą gali 
įkūnyti tik darbininkų valdžia, 
ir aišku, kad bus atlikta su 
kaupu.

(Iš Soviet Russia Today.)

mate reikalingumą atskiros 
moterų organizacijos Philadel- 
ph'ijoje, griežtai nesispyrė, kad, 
nežiūrint vienybės, būtų palai
koma atskira ALDLD moterų 
kuopa, jeigu yra tam dirva. 
Kiek teko patirti, tai apvieni- 
jus organizacijas kažin kodėl 
draugės energija veikimui nu- 
puolė ir kas liečia ALDLD 
draugė veikė mažiau. Tačiaus 

i draugė veikė kitose judėjimo 
šakose labai atsidavusiai.

Iš po ilgokų “vakacijų”, jei
gu taip galima pavadinti visą 
eilę nervus ir abelnai visą svei
katą ardančių įvykių,, kuriuos 
teko per paskutinius keletą mė
nesių pergyventi, biskį pradė
jau atsikvėpti ir vėl griebiuos 
plunksnos, nes esu daug sko
linga mūsų brangiam skyriui. 
Ir šiuos žodžius rašant man at
eina mintis galvon, kaip svar

bu, kaip brangu yra turėti būrį 
savo artimų idėjos draugų, ku
rie savo simpatija ir draugiš
kumu padeda nešti gyvenimo 
sunkumus, padeda užgydyti pa
darytas žaizdas ir greičiau pa
miršti visas nelaimes. Užtat 
taip svarbu yra būti nariu dar
bininkiško judėjimo, nariu mū
sų revoliucinių organizacijų. 
Žmogus tada esi ne dienas, bet 
dalis milžiniškos ^organizuotų 
darbininkų šeimynos ir ‘ daug 
lengviau, nelaimei ištikus, vis
ką perkęsti pasinėrus bendrai 
su draugais ir draugėmis rev. 
darbuotės sukuryj.

Praėjo Eucharistinis 
Kongresas

Tik kelios savaitės prabėgo, 
kaip pasibaigė katalikų eucha
ristinis (komunijos) kongre
sas Clevelande. Kas liečia mo
terų klausimą, tai kongresas, 
ir visa katalikų bažnyčia, už- 
gyrė Hitlerio obalsį “Virtuvė, 
bažnyčia, ir lopšys.” Tuo klau
simu Hitleris ir katalikų baž
nyčia pilnai susitaiko. Tai du 
broliukai.

Kongresas prakeikė gimdymo 
kontrolę ir reikalavo, kad būtų 
auginamos didelės šeimynos be 
atodairos į ekonominį jų stovį. 
Tačiaus šiandieną didelė di
džiumą tikinčiųjų jau prakti
kuoja gijndymo. kontrolę ir vi
sai neklauso bažnyčios įsakymų. 
Pasilieka tik sauja aklai pil
dančių tuos įsakymus, bet ir 
tuos vargas ir skurdas privers 
j ieškoti išeities.

O Kitur-Kas?
Kada Sovietai; po Komunistų 

Partijos vadovybe 
stato, dirba 
mas vis ten 
kitur ateitis 
da. Fašistų
jau žiūri į akis. Maisto stoka. 
Mėsos, sviesto, riebalų veik ne
galima gauti. Įvedama kor
čiukių sistema. Hitleris rėkia 
apie pasiaukavimą tautai ir tt. 
Kitose šalyse irgi ne geriau.

Ir štai faktai patys už save 
kalba, kas geriau darbo klasei:

Vajaus Lenktynėse Draugai Krance ir Katilis Jau Antroj 
Vietoj; Jie Grąsina drg. Stripeikai

A. Stripeika, Elizabeth, N. J..................
G. Krance; L Katilis, Bridgewater, Mass
J. Mažeika, Cleveland, Ohio ...................
J. Matačiunas, Paterson, N. J...................
O. Girnienė, Binghamton, N. Y..................

Penkauskas, Lawrence, Mass..............
Phila. Darbininkiškos Organizacijos:

A. J. Smith....................... 175
M. Zald ........................................49

Viso....................... 224 ’
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa.................................. 172
J. Valatka, Haverhill, Mass........................................149
A. Barčius, So. Boston, Mass..................................... 126
F. Gervickas, Athol, Mass................. 122
Geo. Shimaitis, Montello, Mass...................................115
P. Žirgulis, Rochester, N. Y........................................101
A. Klimas, Hartford, Conn............................... 100
K. Mikolaitis, Baltimore, Md..................................... 72
M. Dobinis, Newark, N. J............................................ 65
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich.....................................56
M. Gudas, Montreal, Canada ................................. . 55
Clara Schwartz, Reading, Pa............ .........................50
T. Sherry; F. Ramoška, Brooklyn, N. Y................. 50
V. Januška, Richmond Hill, N. Y. ......................... >50
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.............................................. 50
A. Lideikiene, Great Neck, N. Y...............................45
J. J. Bakšys, Worcester, Mass..................................... 42

Peleckas, Brooklyn, N. Y............................. 28
Baranauskas, Brooklyn, N. Y.................................27
Bokas, Waterbury, Conn.......................................... 27
Anvil, Montreal, Canada .........................................25

ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh, Pa............................. 22
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md................................... 21
V. Ma son is, New Britain, Conn....................................20
C. D. Long, Wrightstown, N. J....................................10
K. Bakanauskas, Easton, Pa. ....................................... 10
Veik visai nesikrutina drg. M. Dobinis, kuris pernai gavo 

pirmą dovaną. Tačiaus būkite, draugai, atsargūs su d. Dobi- 
niu. Jis pernai jau baigiantis vajui kuokštais pradėjo nešt pre-, 
numeratas.

Visi “Laisvės” skaitytojai yra prašomi gauti nors po vieną 
naują skaitytoją. Gaukite tuojau.

Vokiškas Obuolių Pyragas
2 šaukštai sviesto.
2, kiaušiniai.

puodukai miltų.
p. cukraus.
p. pieno.
šaukštukai “baking powde-4

rio.
1 šaukštukas cinamono.
Išsijok kartu miltus ir pusę 

paimto'cukraus, taipgi “baking- 
powder”. Įdėk sviestą ir ištrink 
su rankom, kol nebus šmotukų.«,

—Bepigu Sovietų moterims 
būti motinomis—pasakė jauna

1 amerikietė motina, ‘ ašarotomis 
akimis, po išklausymo d. K. 

1 Kielienės pranešimo apie vaikų 
darželius-lopšelius prie dirbtu
vių ir juose teikiamą vaiku
čiams priežiūrą ir maistą So- Išplak gerai kiaušinius, supilk j 
vietų Sąjungoj. ši motina,' pieną, palengva pilk miltus ir 
kaip daugelis kitų darbininkių gerai išmaišyk; sukrėsk į pa- 
motinų, Amerikoj nekartą ran- sviestuotą keturkampę blėtą ir* 
da savo mažytį kūdikį pusėti- su šaukštu išlygink. Tešlos tu
nai sušalusį, liūdnai žiūrintį į ri būti apie colis storio, 
tą šoną, iš kur tikisi motiną j 
pareinant.

Pastaruoju laiku, kylant vi- tešlos, kol visą uždengs. Apšme-- 
sos Sovietų šalies gerbūviui, ruok viršų tarpintu sviestu., 
ypatingai daug rūpinamasi vai- Likusią pusę puoduko cukraus, 
kais. Jie Sovietuose ir badme- sumaišyk su cinamonu ir api-M 
čio laikais buvo pirm visko ap- barstyk viršun obuolių, kaip jie M 
rūpinami, kaip išteklius leido.' sudėti ant tešlos. Kept reikr t 
Dabar jiem nieko nestoka. S ta- veik valandą lengvam pečiuje, 
tomą ir jau pastatyta tūkstan- Galima valgyt karštą, ar šaltą, 
čiai naujų mokyklų, kad prare-| Skanus ir nebrangus. Patar- 
tinti klases. Steigiami vaikų te
atrai ir muzėjai.

Komunistų Partija ir valdžia 
dabar išdirbo naujus planus, 
kurie prašalins vietomis apkro
vimą vaikučių mažiau reikalin-' 
gų dalykų mokinimu, arba ne- ’ 
mokinimą būtiniausių dalykų 
sabotažą mokslo per buržuazijos 
liekanas. Įvedamas vienas mok
slo metų ir baigos laikas visoj 
šalyje ir vienoda, privaloma 
mokymo sistema ir registracija.

Nuo dabar patys mokytojai 
teiks tėvams tiesioginiai visas 
informacijas apie vaiko sveika
tos stovį ir mokslą, vieton se
niau buvusio palikimo raštinin
kams, kurie būdavo užtvara 
tarp mokytojų ir tėvų.

Palengvinama mokslas, su
mažinant skaičių pamokų jau
nesniems mokiniams, taipgi 
skaičių dienų. Pamokų išdavimo 
periodai sutrumpinami iki 45 
minutų, su 10 ir 30 minutų per
traukomis tarp jų. Sumažini
mas pamokų skaičiaus duos pro
gą įvesti pasilinksminimo ir or
ganizuotos veiklos protarpius 
mokiniams kliubuose ir rate- ' 
liuose, kuriuose jie praleis lai- 1 
ką sulyg savo palinkimo. :

Pažymėjimus vaikams duos 
persikeliant į naują klasę ir iš
duodant diplomą. Pažymėjimai 
bus penkių laipsnių: labai blo
gai, blogai, vidutiniai, gerai,

puikiai. Su pažymėjimu
i kiai’ pamatiniuose klausimuose;. 
ir ne žemesniu kaip “gerai?,.; 
kituose, mokiniai galės įstoti,;, 
į augštesnes mokyklas be kvę; 
timų, taipgi gaus garbės ženk* 
lūs. Tuo būdu vaikai bus aks- 
tinami siekti tiek, kiek jų jėgos 
leidžia, ir nebus nuolatinio er« 
zinimo atsiliekančių, su 
gaiš pažymėjimais.

Kitas ne mažiau tėvų ir 
kų sveikinamas punktas bus ~ 
įvedimas uniformų. Tam jau pą- 
skirti geri artistai, daktarai ir 
mokytojai, kurie parūpins svei
kus ir gražius drabužius.

PAGIMDĖ 4 SŪNUS VIE 
NU PRADĖJIMU-

LONDON.- Victoria 
Harmsworth’iene, darbinin
ko žmona, pagimdė keturis 
sūnus vienu pradėjimu. Vi
si sveiki.
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Apie Komunistų Internacio

nalo Naują Liniją
Klausimas: Aš sutinku su 

Komunistų Internacionalo Sep
tinto Kdngreso nustatyta linija 
ir tarimais. Bet kodėl šeštas 
Kongresas nenutiesė tos linijos? 
Jeigu tas būtų buvę padaryta, 
tai būtumėme daug daugiau at
siekę kovoje su kapitalizmu per 
šiuos kelius metus?

Atsakymas: Komunistų In
ternacionalo šeštas Pasaulinis 
Kongresas įvyko 1928 metais, 
dar prieš didįjį ekonominį kri- 
zį. Savo rezoliucijose kongresas 
priėjo išvados, kad prisiartina 
baisi ekonominė audra, kad at
eina naujų kovų ir susikirtimų 
gadynė, kad komunistų darbas 
yra eiti į mases ir jas laimėti 
po komunizmo vėliava, šitas 
šešto Kongreso analyzas pilnai 
išsipildė, buvo pilnai teisingas.

Bet 1928 metais nebuvo dar 
taip įsigalėjęs fašizmas. Vokie
tijoj, Austrijoj ir visoj eilėj ki- priešininkais. Kiekvienas naujas 
tų šalių fašizmo dar nebuvo. 
Nebuvo taip pat tokio didelio 
fašizmo pavojaus Francijoj, 
Jungtinėse Valstijose ir kitose
šalyse. Tuo būdu šeštas Kongre-reikalauja naujos sąlygos.

'sas negalėjo smulkmeniškai nu
matyti visas naujas sąlygas, ne
galėjo smulkmeniškai nurodyti 
įvairias kovos formas.

Dar daugiau: 1928 metais 
visa socialdemokratija tebebuvo 
suvienyta, nebuvo plataus revo
liucinio sparno nei Vokietijos, 
nei Austrijos, nei Franci jos, nei 
Amerikos socialistų eilėse. Tuo 
būdu visos pastangos sudaryti 
bendrą frontą buvo veltui. 
Šiandien kas kita: šiandien eina 
didžiausias persilaužimas .socia
listų eilėse—revoliucinė sąmonė 
labai smarkiai auga. Jau visoj 
eilėj šalių socialistai yra suda
rę bendrą frontą su komunis
tais.

Štai kodėl tik Septintas Kon
gresas, įvykęs šiemet rugpjūčio 
mėnesį, šiose naujose objekty- [ 
vėse ir subjektyvėse sąlygose, 
galėjo išdirbti konkretes for
mas ėjimui į mases ir sudary
mui bendro fronto ne tik tarpe 
komunistų ir socialistų, bet taip 
pat su visais karo ir fašizmo

i -. ■■m U ■>■■■■ ■■ 11 ■ u j ■■■(■! nV? j i1 J'gr

damas ir kaip elgėsi Kauno fa- 
šistija. Ką jie atsiekė, ir ką 
pralaimėjo. Taip pat ir dar
bininkų klasės delegatai, ką 
jie atsiekė. Apie kalbą daug 
ką neaiškinsiu, nes svarbiau
sias jos turinys buvo paduo
tas “Laisvėj”. Publikos buvo 
ne blogiausia. Laike pertrau
kos buvo rinkta aukos. Su
rinkta virš $11.

Antroj temoj, drg. Mažeika
palietė labai daug apie vals- spalių 27, 2:30 valandą 
tiečių, fabrikų darbininkų ir pietų, 775 Bank St. Tame su- 
miestiečių gyvenimą. Kaip sirinkime dalyvaus 
jie yra nežmoniškai išnaudo-! nauskienė, Centro 
jami, skriaudžiami. Valstiečiai1 
skriaudžiami fašistų valdžios. 
Dąrbininkų Kauno ir kitų 
miestų gyvenimas nepakelia
mas. Kauno buvusiuose for
tuose lūšnų ir urvų gyvento
jai gyvena nežmoniškai. Fa- draugių

mui, jei daugiau lankytųsi. 
Kuopoj narių už šį metą pasi- 
mokėjusių arti 70; keli dar ne- 
pasimokėję. Drangai, turėtu
me pasimokėti. Yra apleidusių 
ąią koloniją ir net šią šalį. Į jų 
vietą reiktų gauti naujų na
rių.

Skaitytas Centro Komiteto 
laiškas 'moterų klausimu. Ap- 
diskusavus, nutarta šaukti pla
tų vien moterų susirinkimą 

po

galingą kūną. Visur reiškiasi 
bendro fronto ženklai.

Rep. ž.

Hartford, Conn

HUDSON, MASS.

Bus rodoma krutanti paveikslai 
(moving pictures) Sovietų Sąjungoj 
gamintas judis “Deserter” — Pabė
gėlis, subatoj, 19 d. spalio, 7:30 vai. 
vakare, HLP Svetainėje, įžanga 25

centai. Šis judis yra po vadovybe di
rektoriaus V. Pudovkin, filmą anglų 
kalboje. Kviečiam visus skaitlingai 
dalyvauti Apart to bus ir kiti du 
judžiai, trumpos komedijos. Pelnas 
del Tarpt. Darb. Apsigynimo.

J. Jankevičius.
(244-246)

laikotarpis reikalauja naujų 
darbo ir kovos metodų. Komu
nistai nebijo pakeisti savo dar
bo ir kovos metodas, kuomet to

CLEVELANDO ŽINIOS

d. S. Sas- 
Komiteto 

pirmininke. Susirinkime daly
vavę draugės moterys: Maro- 
zienė, Strižauskienė, Žemaitie
nė, Vaitonaitė, Mavinienė, Sta- 
nikienė ir Prekuskienė, visos 
nusitarė darbuotis minimo 

moterų susirinkimo 
sušaukimu. Kaip teko nugirsti, 
jos turės ir bankietuką 
pat kartu. Būtinai privalo ir 
vyrai pagelbėt sukviesti mote
rų kuodaugiausia.

Smagu! Prasideda veikimas.

šistų valdžia ir iš ten išmėtė. 
Dauguma tų žmonių buvę li
goniai, džiova serganti. Tai 
tokia bendrai Lietuvos padė
tis. Plačiai aiškino apie po
litinius kalinius ir jų sunkią 
padėtį. Pasirodo, kad mūsų Linksma girdėti, kad draugės 
delegatai tikrai i 
Lietuvos gyvenimu ir smulk-' 
meniškai paaiškino publikai

Dobilas.

Iš Darbininkų Gyvenimo
Darbininkai yra išnaudoja

mi kaip visur, taip ir pas mus. 
Nors kapitalistiški laikraščiai 
bubnija dieną iš dienos, kad 
jau laikai gerėja, bet tikreny
bėj visai ne. Užmokestis labai 
mažas pagal dabartinį pragy
venimą. O jau skubumas, tai 
neišpasakytas. Kuris neatlieka 
paskirto darbo, tuojaus palei
džia ir į jo vietą priima kitą. 
Jeigu ir tas neatlieka, tai. ir 
su tuo taip pasielgia. Tai. ma
tote, koks pagerinimas —pro 
vienas duris priima, o pro ki
tas atleidžia. Štai dar vienas ■ 

tuo ! kaip pasielgia. The ■
- „ Pratt and Whitney Aircraft 

Co. buvo sustoję dirbti 1,300 
darbininkų prieš išmetimą iš

I darbo 4 unijistų. Atsirado iš 
tų pačių vienas gaivalas, kuris 

! buvo užprašytas kompanijos ir 
j jam pavyko streiką pakrikdy- 
ti. Paskiaus po kompanijos 
nuožiūra likosi atmokėta virš 
200 darbininkų.

Darbininkai ateityje turėtų 
daugiau ir atsargiau prisireng
ti ir tada tiktai stoti kovon už 
pagerinimą savo būvio, 
biausia, tai reikia būti 
giais, kad neprisiplaktų 

i šarlatanai, kompanijos 
I pirkti. Ir dar viena mūsų visų 
l darbininkų pareiga yra lanky- 
Į tis į masinius susirinkimus, 
kur tik yra šaukiami del vie- 

į frontą ir 
Darbo Partijos. Pa- 
nebūsime organizuo- 
mes nesulauksime tų

"Laisvės” Metinis
Koncertas

jCI. H :'į

s Apersitikrino . pasakė liet, proletarinio poeto į 
, žodžiais: “Dar nelaikąs pasil-l 
i sėti, dar tik kovos pradžia.” 
i 
' Nugirsta Raportas nuo ALD

LD 20 Metų Minėjimo 
Komisijos.

Komisija kartu su kuopos 
valdyba rengiasi planingai.. 
Pasišventę keli draugai ir 
draugės mokinasi veikalą “Ke- 

I lias I Gyvenimą” suvaidinti. | 
[Veikalus gražus ir pamoki-j 
nantis. Dainuos Vilijos Choras, į 
kalbės d. S. Sasnauskienė, 
Centro Komiteto pirmininkė. ...............  _
Per 20 metų išleista literatu- nlJlnlosl > be,ndr‘Į 

tvėrimo T
kol mes 
ti, patol 
jųjų žadamųjų laikų.

Hartfordietis.

Nuo Red. Atleiskite, kad 
jūsų, korespondenciją sutrum
pinome. Apie draugės Rut
kauskienės mirtį jau “Laisvė
je” rašyta. Apie vietos ko
munistų nesupratimą arba ne- 
bandymą pravesti Komuniste) 
Internacionalo Septinto Kon-| 
grėsė linijos gyveniman reikia 
diskusuoti pačioj frakcijoj.

atsar- 
kokie 

pa-

..

A. Višniauskas
Skambusis baritonas, kuris jau rengiasi didžia

jam “Laisvės” koncertui.
DALYVAUS IR ITALŲ VYRŲ CHORAS

Jau daugeliui yra žinomas Italų Vyrų Choras, 
kuris vadinasi Italian Workers’ Chorus. Tai pui
kiai išlavintas ir rinktinių balsų choras. Kur tik 

jis pasirodo, visur-sukelia dideles-ovacijas.
7. ĮSTATYMAS: Turi būti 

neprasikaltęs užlaikyme šeimy
nos ir neturi būti sėdėjęs kalė
jime bent keturius mėnesius ir 
negavęs iš labdarybės pašalpos 
bent per metus laiko.

PATAISYMAS: Išbraukti iš 
įstatymo šitas visas punktas.

Kova už Senelių Reikalus
Spalių 4 d. Bendro Fronto 

Komitetas kovai už bedarbių 
apdraudą ir pašalpą seneliams 
sušaukė masinį susirinkimą ant 
49th St. ir Broadway, Bohe
mian National Hall. Susirin
kimo tikslas buvo, kad išdis- 
kusuoti dabartinį Ohio valstijos 
įstatymą, kuris juu veikia, bet 
pašalpos negali gauti, nors su
laukę 65 metų amžiaus. Nors 
buvo šauktas visų tautų susirin
kimas, bet dalyvavo daugiausia 
čecho-slavai.

Komiteto sekretorius išdavė 
platų raportą kas link seno am
žiaus pašalpos. Iš raporto pa
sirodė, kad yra padaryta net 
septyni punktai, pagal kuriuos 
pašalpos gavėjas gali gauti pa
šalpą. Neišpildžius bent vieno 
punkto, pašalpos negauna. Ir 
tai tiktai apie 4 nuoš. senų žmo
nių tegauna pašalpą.

Po raporto ėjo diskusijos ir 
s buvo priimti pataisymai prie 

įstatymo, už kuriuos prisieina 
darbininkams kovoti. Kad vi
siems būtų- aišku, čia paduodu 
įstatymo septynius punktus ir 
mūsų priimtus pataisymus.

L ĮSTATYMAS: Ypata 65 
metų amžiaus ar daugiau turi 
gauti pašalpą.

MŪSŲ PATAISYMAS: Ypa
ta 60 metų ar daugiaus turi 
gauti pašalpą.

2 ĮSTATYMAS: Pašalpos tu
ri gauti $25 pavienis senelis ir 
$50 jei abudu tebėra gyvi.

PATAISYMAS: Pavienis tu
ri gauti $30, o abudu turi gau
ti $60 per mėnesį.

3, ĮSTATYMAS: Pašalpga- 
vis turi atnaujinti reikalavimą 
kasmet.

PATAISYMAS: Pašalpgavis 
turi gauti pašalpą visą amžį.

4. ĮSTATYMAS: Valstybė tu
ri paimti nuosavybę pašalpga- 
vio po jo mirties ir parduot 
apmokėjimui visų išlaidų ir tt.

PATAISYMAS: Valstybė ne
turi tiesos prie pašalpgavio 
nuosavybės, jeigu pašalpgavis 
liuosnoriai nepalieka valstybei, 
tai jo nuosavybė turi priklau
syti jo artimiausiems giminėms. 

• 5; ĮSTATYMAS: žmogus tu
ri būti išbuvęs be pertraukos 
šioj valstijoj 15 metų pirma, 
negu paduoda prašymą pašal

io Pos.
PATAISYMAS: žmogus tu

ri išbūt 5 metus šioj valstijoj 
pirma reikalavimo pašalpos.

6, ĮSTATYMAS: Turi būti 
pilietis per 15 metų prieš ga
vimą pašalpos.

PATAISYMAS: Pašalpa turi 
būti išmokama visiems seniems I 
darbininkams be jokios diskri
minacijos.

t.
M

V

Šiais klausimais yra šaukia
ma valstijos konferencija spa
lių 27 d. Tai bus bendro fronto 
konferencija. Kiekviena draugi
ja turi išrinkti delegatus, kad 
konferencija atstovautų visų' 
žmonių reikalus. Konvencija ■ 
prasidės 10 vai. ryto, East 49th 
St. ir Broadway.

Nors ne nuo komiteto, bet 
matydamas reikalą ir buvęs šia
me svarbiame susirinkime, pa-!

Kitas Korespondentas Rašo:
žmonių d. M. prakalbose

buvo virš poros šimtų. Aukų parodos. Tai žingeidus paren- 
surinkta $11. girnas. O jis įvyks spalių 27

Aukotoji) vardai, kurie au- vakaro. Visa darbininkiška vi- 
kojo nemažiau 25 centų. J. suomene, 
špakauskas aukojo $1; po 50 taip ir apielinkės, dalyvaus irį* 
centų: M. žukienė, A. Dva- prašoma draugių ir <’ 
reckienė ir J. Lukas; po ,25 “Laisvės” skaitytojų pasidar- 
centus: P. Bacevičius, M. No-įbuoti, garsinti. O kas svar- 

Ivikienė, M. Mązurkienė,. J.' biausia, tai platinti įžangos ti- 
Deksnis, V. Jenčius, V. Banio- kietus iškalno'. 
nis, P. Kazlas, J. Gerdauskas, I Būna labai

ra knygos bus išstatyta del

kaip Waterburio,

ĮVYKS SEKMADIENĮ

10 d. Lapkričio (November) 1935

Po programai šokiai iki vėlumai.

J. Lietuvininkas, B. Praslaus- 
kąs, N. Meškus, J. Petkunas 
ir Borisas.

duodu nors trumpai į spaudą, | Literatūros parduota pusė- 
kad kožnas žinotų, koks dabar tinai. Reikia pažymėti, kad 
yra senų žmonių pensijos įsta
tymas ir ko reikalauja darbo 
Žmonės.

Dalyvavęs Susirinkime.

Worcester, Mass
Iš Prakalbų Drg. J. Mažeikos, 

Kurios Atsibuvo 3 d. Spalio
Prakalbos buvo apie buvusį 

“Pasaulio Lietuvių Kongresą” 
Kaune.

Prakalbas atidarė J. J. Bak
šys, paaiškindamas prakalbų 
tikslą, perstatydamas drg. J. 
Mažeiką, kaipo delegafą Kau
ne “pasauliniam” kongrese. 
Drg. J. • Mažeika kalbėjo 
dviem temoni. Pirmoj temoj

Reikia pažymėti, kad 
žmonės užsilaikė labai ramiai, 
norėjo išgirsti teisybę apie 
Lietuvos tvarką. Klausant kal
bėtojo žodžio, tai atrodo pras
ti popieriai mūsų tėvynėje.

Programą išpildė Aido Cho
ras po vadovyste M. Meškie- 
nės. Sudainavo tris daineles 
labai puikiai.

Reikia pagirti, kad Aido 
Choras mokinasi operetę “Ta- 
mylą”. Tai gražus muzikališ- 
kas veikalas.

prastai, kada 
net draugai, ypatingai vyrai, 
■tikietus pasinešioja ir nieknm 
nepasiūlo, žinoma, ne visi, šį 
kart reikia paplatinti nuošir
džiai.

Waterbury, Conn
Du Susirinkimai

Spalių 8 įvyko ALDLD 28
apie kongresą, antroj temoj ‘ kp. mėnesinis susirinkimas. Į 
apie Lietuvos darbininkų ir šį susirinkimą atsilankė kiek 
valstiečių gyvenimą. Drg. Ma- daugėliau draugių ir draugų, 
žeika pirmoj temoj labai bet būtų smagiau rr naudin- 
smulkmeniškai ir aiškiai pa- giau ne vien šiai organizacijai, 
aiškino, kaip seimas buvo ve- i bet visam darb. klasės judėji-

kiek

Vaizdelis iš New Yorko miesto: bedarbis ir benamis 
guli nuvirtęs patvoryj. Tokių vaizdų mieste tiek ir 
tiek. Kur gi tas Naujos Dalybos rėmėjų pranašautas 

gerlaikis ?

Buvo kuopa užkviesta prie 
bendro fronto Lietuvos rei
kale prieš Hitlerio pasimoji- 
mą užpult Lietuvą ir tuo kart 
reikalaut civilių laisvių Lietu
vos darbininkam ir valstie
čiam. Išrinkta 2 delegatai.

Rinkimas delegatų į ALDLD 
III Apskričio konferenciją dar 
palikta lapkričio mėnesio su
sirinkimui. Taipgi balsavimas 
Centro Komiteto palikta lap
kričio susirinkimui, kuris įvyks 
lapk. 12.

Antras Susirinkirpas
Tai šauktas per Komunistų 

Partijos sekciją, čia buvo ra
portas iš Komunistų Interna
cionalo 7-to Kongreso, per d. 
L Wofsy, Kom. Partijos 15 dis- 
trikto organizatorių, spalių 9, 
775 Bank St. Dalyvavo -parti
jos nariai ir artimesni simpa- 
tikai, taip pat dalyvavo ir keli 
iš Socialistų PartijoŠ. Prisirin
ko apypilnė svetainė. Del pa
dengimo lėšų suaukota $5.00.

Reikia pažymėti tai, kad 
socialistai, buvusieji susirinki
me, gerai atsineša link bendro 
fronto prieš karą ir fašizyną. 
Kalbėtojas atžymėjo, kad ar
tinasi valanda, kuomet susi
jungs visos prieškarinės ir. 
priešfašistinės spėkos į vieną

tfi’ i,

Sunaikinimui Persalimo' W
Krutinėję |į

reikalaukit visame pasauly u
pagarsėjusio J

ANCHOR
PAIN-EXPELLERIO ’
kuris suteikia greitą ir tikrą •

f IN

draugų! PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MINERSVILLE, PA.

, SLA 13 kp. ir ALDLD 14 kp, ben
drai rengia ęvarbiąs' prakalbas drg. 
J. Mažeikai', kuris neseniai sugrįžo iš 
Lietuvių Pasaulinio Kongreso, Kaune. 
Prakalbos įvyks nedčlioj, 20 d. spa
lio, 7:30 vai. vakare, Darbininkų Sve
tainėje, kampas 3rd ir South Sts. 
Kviečiam kiekvieną lietuvį dalyvaut 
ir išgirst ką drg. Mažeika turi mums 
papasakot apie kongresą ir Lietuvos 
darbininkus ir biednus valstiečius.

Rengėjai.
(245-246)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. rengia linksmą balių, 

kuris įvyks subatoj, 19 d. spalio, 735 
.Fairmount Ave., 7 vai. vakare, šo
kiams grieš J. Shauskaus orkestrą. 
Įžanga tik 15 centų. Taipgi turčsipi 
skanių užkandžių ir gėrimų. Kvie
čiam visus atsilankyti ir linksmai 
laiką praleist su senais draugais ir 
susipažinti su naujais.

Komitetas. “ 
(245-246)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkipias įvyks 

nedčlioj, 20 d. spalio, 2 vai. po pietų, 
735 Fairmount Ave. Iš priežasties d. 
Earl Browder prakalbų, 10-tos kp. i 
regularis mitingas neįvyko, nes pra- I 
kalbos įvyko panędčlyje, mitingo va
kare. Tad, draugai, įsitėmykite dieną 
ir laiką ir nepraleiskite šio susirin
kimo, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstyt, bus rinkimai delegatų j 
6-to apskričio mėtinį suvažiavimą ir 
bus balsavimas del ceptro valdybos.

Sekr. P. Puodis.
(245-2W)

NASHUA, N. H.
Svąrbūs Parengimai, Žinoti Visiems 

Lietuviams
Šį šeštadienį, spalių 19 d., yra 

rengiama graži ir skani vakąrienė 
naudai laisvų lietuvių kapinių. Vaka
rienė įvyks 35 Ottęrson St. svetai
nėje, prasidės 6:30 valadaną vakare. 
Įžanga tiktai 50 centų ypatai. Po va
karienei bus šokiai prie geros muzi
kos.

Šį sekmadienį, spalių 20 d. turė
sime parengimą paminėjimui dviejų 
metų mirties mūsų valstijos kovotojo 
komunisto F. Cegrio. Bus geras kal
bėtojas. O vakare turėsime koncertą 
su užkandžiais. Parengimas įvyks 
Darbininkų Klįubę, 10 B Shull St. 
Visi dalyvaukite.

O spalių 23 d., 7:30 vai. vakare, 
bus perstatyta dramą “Deserters” iš 
Vokietijos uosto darbininkų gyveni
mo. Perstatymas įvyks O’Donnell 
Hall, 20 High St. Ateikite pažiūrė
ti šių krutamu paveikslų.

Vięnas iš Visų.
, (245-246)

DETROIT, MICH.
Svarbus Pranešimus Visiems Ąklo 

Choro Nariams
Generalės choro praktikos įvyks 

penktadieni. 18 diena spalio, Draugi
jų Svetainėje nuo 7:30 vai. vakare. 
Visi choro nariai būtinai būkite. 
Taipgi sekmadienį, 27 dieną spalio, 
choro praktikos Draugijų Svetainėje 
neįvyks del tam tikrų priežasčių. Ta- 
čiaus bus 25 dieną, vakare, Draugijų 
Svetainėje.

J. J. Butkus.
(245-24.6)

WM. NORRIS ORCHESTRA
‘ ’ ♦

BUS LABOR LYCEUM SALeJE
949 WILLOUGHBY AVE.,

Brooklyn, N. Y.

Bus numeriuotos sėdynės, tad tikietus įsigykite 
iš anksto, tėmykite kada b*us gatavi.
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JUOZAS'
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Pewey 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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausio; 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svaru 
tonas, tai legališkas svoris. Prista 
tome gręit į jūsų namus. Prttidm 
isitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-lCtiJ 
arba užeikite pasikalbėti į of i m 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N Y

•)!

■<, d

■ -11
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TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA'

485 Grand Street Brooklyn. .>
Telefonas: EVergroen 7-16Q1
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Trečiadienis, Spalio 16,1935 LAISVE '
sre:

Seattle, WashCleveland, Ohio▼

Dūdelė

Painters and Carpenters<♦>

<!>

<\>

<♦>

Undertakers and Embalmers Bieliausko Graborystės Įstaiga

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

I

Unijistas.

Philadelphia, Pa.
$225

šis 
tai

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ii' pigiai. Mūši} 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.

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

hmmr

Puslapis Penktas

Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
........    Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius___

(Tąsa)
Didelėmis penkiomis raidėmis prasidė

jo straipsnis LENIN! Jam vaizdavosi 
masės gatvėse, mušimai šampoląis, šau
dymai, raudonų vėliavų šaudymas, dar
bininkas Heider gulintis su perplėštu pil
vu... Akmens proletarų rankose.

Povilas buvo veikėjas senos social de
mokratinės mokyklos, išauklėtas prae- 
ties revoliucinėse dienose Socialdemok
ratijos. Jo žinystė ir jausmai sukosi ru- 
bežiuose senose priprastose metodose 
agitacijos ir kovos. Jis pats jautė, kad 
tas jau atgyveno savo laikus. Kapitalis
tinė sistema šiandieną su jos padidintu 
išnaudojimu įnešė į jaunimą sunkesnes 
sąlygas klasių kovoje, kaip kad buvo se
niau. Gal būt Kurtas turi tiesą, galų ga
le ! Jis negalėjo suprasti taip greitai vis
ką. Bet tai tiesa. Štai čia ant šio pus
lapio parašyta aiškioj kalboj, kalboj, ku
rią visi gali suprasti. Prie to... Leninas 
tai rašė!

Pakilo ir išėjo su Kurtu tylėdamas gat
vėn. .. 
k SKYRIUS IV
Komendantas B. Iškelia Baltą Vėliavą
Su trukšmu apgarsinimo lenta nupuo

lė skersai gatvės. Didelės, sunkios gele
žinės kanalizacijos dūdos, kurios riogso
jo del pataisymo ant Pankstrasse, tapo 
atritintos. Balkiai ir lentos puolė ant že
mės trenksmingai.

—Sergėkitės, draugai!
Trrrach,... didžiulis vežimas tapo ap

verstas gale tarpgatvio it kokis didelis 
gyvulys, jo ratai stypsojo bejėgiai ore. 
Gatvinės lempos griuvo sudūždamos. 
Šimtai kietų rankų pagelbinėjo. Štangos 
vertė kietą asfaltą. Smėlis buvo pilamas 
lopetomis į nelygias krūvas, kurias pas
kui moterys mindžiojo į formas. Iš toli
mos gatvės girdėjosi šūviai. Šūvių poš
kėjimas dar daugiau paskubino darbą.

Nuolatiniai barikados augo ir forma
vosi į nelygų trikampį aplinkui “Raud. 
Lakš.” Tapo užblokaduota Wedding
strasse, tarpgatvis ir iš Pankstrasse.

Per dienų dienas gulėjo senas suply- 
šęs matracas; dabar dvi moterys jį atne
šė ir užmetė ant barikadų. Iš namų taip
gi tapo atnešta įvairūs geležiniai įran
kiai ir ten pat sukrauta. Darbininkai 
kaip bitės sukaliojosi tarpe balkių ir smė
lio kapčių. Moterys pagelbinėjo dėstyti 
akmenis, išimtus nuo šaligatvių.

Pasipylė juokas, kuomet du darbinin
kai atnešdinėjo didelius geležinius var
tus iš kaž kur nukabintus.

—Juppai, kam reikėjo palikti lovas?— 
juokavo viena jauna moteris.
r —Žinoma, kad ir tas galima. Bet jei 
atneštame čia tavo lovą, tai blakės nusi
neštų su savim mūsų barikadas.

—Nekalbėk niekus. Mano lova pirmos 
klasės. Išlaikė daug mušimo, tačiaus ne 
policija tą darė!

Visi juokavo ir šūkavo vienas kitam 
dirbdami. Dėžės, seni krepšiai, pagaliai, 
lentos, viskas, kas papuolė po ranka bu
vo sunešta čia. Viena senukė susilenkus 
nuėjo gatve ir prisidėjus sterblėn akme
nų, grįžo krypuliuodama. Jos kambario 
langas radosi čia pat prie barikadų.

Šūviai artinosi. Tamošius pasiuntė 
grupę jaunų vyrų su instrukcijomis lai
kyti policiją toliau nuo tarpgatvio kiek 
galima ilgiau. Jau ir jis nebegalėjo už

silaikyti taip šaltai, kaip pirmiau. Jam 
prisėjo atimti ginklus iš darbininkų, ne 
nuo vieno. Dabar nebuvo laikas aiškinti 
jiems, kad šios barikados yra statomos 
vįen tik užsitvėrimui nuo policijos veži
mų. Prieš policijos ginklus, barikados 
nebuvo kaipo specialis būdas apsigyni
mo, ypač paprastam gatvės mūšiui. Dar 
mažesnis pamatas buvo jiems del ofen- 
syvo.

—Ei... Tamošiau ?
—Kur Tamošius?
Jis atsigrįžo. Darbininkai stovį ant 

barikadų šaukė jį. Jis nusiskubino pas 
juos. Pasiuntinys su dviračiu radosi 
anapus barikadų. Patėmijęs Tamošių, 
paliko dviratį ir skubino prie jo. Jo jau
nas veidas buvo visas prakaite.

—Tamošiau...—atbėgęs tarė žemu to- 
Jhu...—du automobiliai, su kulkasvaidžiu

pirmajame atvažiuoja čia iš Wedding 
stoties!

Tamošius nelaukė iki jis užbaigs, atsi
grįžo į darbininkus:—Draugai.. .tuojaus 
visi atgal į namus. Užsirakykite duris. 
Specialis būrys į galutinį kambarį “Raud. 
Lakštingalos/’ Nešaudyti. Dabokite 
gatvę! Gatvė privalo būti tuščia! — Ke
li jauni darbininkai bėgdami gatve kar
tojo:—Visi į namus. Užsirakinkite!

Šiurpus policijos signalas tuo tarpu 
pasigirdo nuo Nettelbeckplatz. Links- 
mūs veidai pabalo. Pavojus vėl sugrįžo, . 
kaip kokia šmėkla didelio šautuvo at
kreipto į tarpgatvį...

Jauna moteris su rūpestingai sušukuo
tais plaukais pagriebė du vaikučiu žai
džiančius lingyne ties fontanu.

Ona jau buvo nuvedus vaikus, kurie 
gyveno name num. 6, į daug saugesnę 
vietą prie Panke gyvenančio darbininko 
antrame darže. Dabar ji bėgiojo gatve 
ir rinko kitus vaikus nuo gatvės, kokie 
tik radosi.

—Eik čia greičiau, tu jaunas išdykėli! 
—ji šaukė į Hermanno 12 metų vaiką, 
kuris nebuvo suvaldomas ištisą dieną.

—Neisiu, ponia Zimmermann ten ne 
vieta man,—vaikas kirtosi atgal, juok
damasis ir nurodė į savo kišenių savo 
purvina ranka, kur buvo pilna akmenų. 
Nubėgo su vyrais “Raudonojon Lakštin
galom”

Dar ne visos durys buvo užsidarę, kuo
met pirmas policijos automobilius ties 
Pankstrasse kampu pasirodė. Veržtuvai 
sučirškėjo ir sustojo. Tik apie kelias pė
das nuo automobiliaus stypso tylus grą- 
sinimas,—barikados! Už jų tarpgatvis 
tuščias. Tik iš langų raudonos vėliavos 
vėl plevėsavo, lėtai judėdamos, veik žais- 
damos nuo vėjo.

Viešpatavo mirtina tyla. Tik motoras 
veikė zirzdamas monotoniškai. Iš pasi
slėpusių vietų ir užkampių darbininkai 
tėmijo policijos veidus, kurie atrpdė it 
kokie balti taškai automobiliuji. Tuo 
kart antras atvažiavo ir sustojo užpaka
lyj pirmojo. Stovi nustebinti, abejingi, 
baimės apimti...

Pro stiklą pirmutinėj sėdynėj šalę kė- 
ravotojo žvalgėsi komendantas Beil, į 
barikadas, tuščią gatvę. Ilgas laikas 
praslinko iki jo smegenys suprato tą fak
tą, kad priešais jį gatvė buvo užblokuota 
barikada. Ir kas—kas slepiasi anapus 
barikados?

Jis jautė ranką skūrinėj pirštinėj pra
kaituojančią. Toji tyla buvo nepakenčia
ma. Kodėl toji gauja tarpgatvyj nešvil
pė ir nebaubė kaip paprastai?

—Prakeiktas tvarinys... ar ne puikus
■ patarnavimas!—Iššoko iš automobiliaus.

' —Wuliner.
—Klausau, pone ?
—Vesiu pasitarimą. Iš pirmo šūvio 

arba kuomet sušvilpsniu, šturmuokite 
barikadas!

—Gerai, pone!
—Tėmyk, Wuliner, mano žingsnius...
Apsisuko ir nuėjo link barikados, šik

šna nuo plieninės kepurės po jo pasmak- j 
riu pasidarė dar tamsesnė ant nubalusio 
veido. Rankoj mosavo baltą nosinę!

Šimtai nematomų akių tėmijo tą baltą 
ženklą, kuris netikėtai pasirodė virš ba
rikados. Spąstai? Pasidavimas?

Šalę “Raud. Lakš.” durys atsidarė ir 
Tamošius išėjo.

Valandėlei abu stovėjo prieš vienas 
antrą tylėdami. Proletaro pilkas žake
tas su sulamdytu raudonos popieros žen
klu, ir njėlyna, švari uniforma su sidab
rinėmis antpetėmis. Vienas vienoj, kitas 
kitoj pusėj barikados. Žiūrėjo vienas į 
kitą virš juodos geležinės dūdos.

—Ar tu esi vadas? — Skardus milita- 
riškas balsas skambėjo ne taip provoka
ciniai kaip paprastai. Iki kas bus, jis 
ten stovėjo ne kaipo pergalėtojas.

—Ko tu nori?—Komendantas pažen
gė arčiau barikados.

—Sustok! Stovėk, kur esi! — Tamo
šius šūktelėjo aštriu tonu. Jis žinojo, 
kad komendantas norėjo apžiūrėti, kaip 
stiprios yra barikados. Komendantas 
tuojaus sustojo. — Jei jūs nuimsite ba
rikadas, aš. įsakysiu policistams tuo lai
ku prasišalinti.

(Daugiau bus)

Iš International Brother
hood Unijos Lokalo 336 

Susirinkimo
Pirmiausia turiu pasakyti, 

kad Lokalo 336 susirinkimai 
perkelta iš antro pirmadienio į 
antrą trečiadienį ir iš ketvirto 
pirmadienio į ketvirtą trečia
dienį. čia pažymėjau apie susi
rinkimų perkėlimą todėl, kad šio 
lokalo nariais yra “Laisvės” 
skaitytojų, tad gal tuomi pasi
naudos ir nepamirš atsilankyti į 
susirinkimus.

Clevelande Lokalas 336 susi
tvėrė dar tik virš du metai. Iš 
pradžių buvome mažas skaičius, 
tik apie du šimtai narių buvo. 
Bet dabar jau turime virš 18 
šimtų. Per pirmus metus pri
pažino tik keturios kompanijos 
ir pasirašė kontraktą. Gi šie
met jau pasirašė kontraktą ir 

•pripažino uniją virš 75 pieno 
kompanijos. Nors, broliai darbi
ninkai, yra sunki mūsų kova, 
bet duoda pasekmių, nes narių 
skaičiumi dauginamės ir nuo al
gų mušimo apsisaugom.

A.L.D.L.D. 161 kuopos aukos

Savo laikytam susirinkime 
spalio 2 d., apsvarsčius darbi
ninkų reikalus, mūsų kuopa 
nutarė paaukoti iš kuopos iž
do sekamai: Su pasveikinimu 
20 metų sukaktuvių ALDLD. 
Centrui $10, su pasveikinimu 
25 metų sukaktuvių “Laisvei” 
$5 ir “Daily Workeriui” $5. 
Nors tai maža auka, bet vis 
šiek tiek prisidedame prie ap- 
švietos ir kovos už geresnę 
ateitį.

161 kuopos draugai linki 
“Laisvei” ir ALDLD. viso gero 
proga jubiliejinių sukaktuvių, 
kad jūs, draugai, dirbtumėte 
taip pat naudingą darbą del 
darbininkų ' klasės ateityje, 
kaip dirbote praeityje, o mes, 
kiek spėkų turėsime, remsime 
jus finansiškai ir visaip kitaip.

Spausdami jūsų dešinę ir 
linkėdami “Laisvei” gyventi 
dar 25 metus ir daugiau, mes 
pasiliekame.

Vardu 161 kuopos,
M. Baltrušaitis

žudo kūdikius, moteris ir šiaip 
miegančius nakties laiku gy
ventojus. Tokį Mussollnio žy
gį pasmerkia kiekvienas doras 
žmogus, kas jis nebūtų.

Bet kaip yra su bažnyčia ir 
jos kunigais?

Kadangi čia katalikų baž
nyčių randasi beveik ant kiek
vienos didesnės gatvės, tai 
kaip tik prasidėjo karas, aš 
nutariau kas nedėldienis ap
lankyti po kelius dievnamius,' 
patirti, ką kun. sako per pa
mokslus apie karą. Nagi, nesa
ko nieko nei prieš karą, nei už 
karą. Kadangi dauguma para- 
pijonų yra nusistatę prieš ka
rą ir fašizmą, tai labai daug 
jų neužsiganėdinę tokia kuni
gų taktika. Juk tylėjimas reiš
kia rėmimą karo. *

Griaustinis
Nuo Red. Atleiskite, kad jū

sų korespondenciją sutrumpi
nome. Mat, apie draugo Ma
žeikos prakalbas esame ankš
čiau gavę korespondenciją nuo 
kito draugo.

aukomis prie darbininkiško 
judėjimo.

Gyvuoja Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje kuopa, bet. 
prie jokio veikimo nepriside-’ 
da.

Lietuvių Darbininkų Pašai- ' , 
pos Draugijoj priklauso vyrai ? 7 
ir moterys. Norstdraugijos na
riai yra darbininkai ir darbi
ninkės, bet jeigu būna suma- 

i nymas paaukoti kokį dolerį 
• bedarbių tarybai, arba delega
tą pasiųsti į bent kokią konfe
renciją, arba surengti paskai
tas ar prakalbas, tai visuomet 
dauguma balsų nubalsuoja,' 
kad to viso mums nereikia. 
Nors visus krizis spaudžia, ne- 
kurie ir stubelių neteko, bet 
darbininkiško judėjimo tebe-‘ 
bijo.

Hillside, N. J.
Lietuviškos Organizacijos ir 

Jų Veikimas

Čia gyvuoja Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 200 kuopa ir Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
101 kuopa. Abi rengia pa-

Lowell, Mass.
Įvairios Žinios

Spalio 6 d. buvo Lietuvių 
: Darbininkų Susivienijimo 110 

mvn ir kad būtu suonranizuo-1 kuopos susirinkimas- šis susi“ rengimus bendrai ir prisideda 
■ rinkimas buvo gyvas ir nau- 
dingas tarimais ir gyvenimai! i
ii i • j • _______ •___ 'i ................. r1" ■ ■■■- — . —..................

Dauginantis narių skaičiui 'ir 
unijai stiprėjant, pasidarė dau
giau ir darbo unijoj. Matyda
mas reikalą, unijos lokalas iš
rinko antra biznio agentą, kad 
pasekmingiau eitų darbas pir-

tos visos Clevelando pieninės į 
vieną uniją. O Clevelande pie-; 
ninių randasi virš :______ .
noma, kitos visai mažos, bet! 
darbininkus turi samdyti, jeigu ! 
nori biznį palaikyti.

Unijos susirinkime pakeltas kitas draugijas kviesti 
klausimas, ką darbininkai turi bendro fronto, 
daryti su Community Fund 
kadangi nekurtos kompanijos ną naują narį, atžymiant LD 
atima nuo darbininkų po $10 ir I S. penkmetinį jubiliejų, 
daugiaus. Unijos yra toks pat- j ---------
varkymas, kad tai darbininko šiaip visi progresyviai pas 
loska: kiek jis nori, tiek duoda, mus susijudinę, kad išjudinus 
O jeigu nenori, nieko neduoda 
ir kompanijos neturi, . teisęs 
prievarta atitraukti iš uždar
bio del Community Fund. Jeigu 
kuri kompanija bandytų tatai 
daryti, tai bus pasipriešinimas 
iš unijos puses.

Antras buvo labai svarbus 
klausimas, tai kad mūsų unijos 
Lokalas 336 priimtų rezoliuciją 
del nustatymo vienodų valandų 
darbo savaitės, būtent, 30 va
landų į savaitę ir kad rezoliu
cija būtų įteikta Ohio valstijos 
seimeliui. Bet, matyt, mūsų lo
kalo pirmininkui tas sumany
mas nepatiko, o gal jis nesiti
kėjo, kad toks sumanymas bus 
pasiūlytas, tai jis susirinkime 
aiškino, kad tokia rezoliucija lo- 
kalui nereikalinga, nes Ameri
kos Darbo Federacija jau tuom 
dalyku rūpinasi. Rezoliucija ne
priimta.

Draugai nariai, jeigu, vėl 
klausimas būtų pakeltas, 
mes turime stovėti, kad jis bū
tų pravestas ir kad būtų priim
ta rezoliucija už 30 valandų 
darbo savaitę be sumažinimo 
algos, nes tai unijų lokalų par
eiga. Aš manau,, kad ir kituose 
miestuose unijų lokaląi turėtų' 
priimti tokias rezoliucijas ir, 
siųst savo valstijų legislatū- ] 
roms.

„ v. . . vykdymu, kaip tai: orgamza- 3 šimtai, zi- . , ’ , r , ...j vimas bendro fronto su kitų 
; srovių draugijomis, kad padėti 
lietuviams darbininkams ir du 
delegatai išrinkti, kurie eis į 

prie 
Nutarta, kad 

visi nariai gautų nors po vie-

lietuvius prie veikimo bendra
me fronte, kad geįbėjus Lietu
vą nuo germaniško fašizmo ir 
lietuviško smetoniško fašizmo. 
Mat, dabar tur būt kiekvie-' 
nam aišku, kad Hiteleris ne 
juokais rengiasi užpulti Lietu
vą.

Bažnyčia ir karas
Mes gyvenam nepaprastu 

momentu, kada krikščioniška 
fašistiška Italija užpuolė krikš
čionišką Ethiopiją, nieko ne
prasižengusią prieš Italiją ir

Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir iš lauko

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

MATTHEW P. BALLAS, Inc

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

Revoliucijos Paminėjimas

šiemet paminėjimas rusų 
proletarinės revoliucijos 18- 
kos sukaktuvių įvyks lapkričio 
1 d., Olympia Arena svetainė
je, kampas Broad ir Bain
bridge Sts. Paminėjimą rengia 
Komunistų Partija ir “Daily 
Worker.” Programa susidės iš 
prakalbų, dainų ir muzikos,

Prašome visus Philadelphi- 
jos lietuvius jokio parengimo 
lapkričio 1 d. nedalyti, o da^ 
lyvauti šiame svarbiame revo
liucijos paminėjime,1 '

Komitetas

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

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

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

Tik už $150 Garbingos Laidotuves
1 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 ligonines, išbalsamavimas; siutas ar- 
’.ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie- 
ią automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
; Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin- 
ikimų 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

ar 
mažiau
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NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS
Šiandien Girdėsim Daktaro 
Kaškiaučiaus Prelekciją

Iškeliama Šnipų Sistema 
WPA įstaigose

kurkęs federaies valdžios lė- Darbininku Kliubu Veikla 
somis, buvo privertę Jonhsonąi c _ _
pakelti klausimą Washingto
ne.

Maliorių Unijos Lokalas 860 
padavė skundą Generalei Uni
jos Tarybai, kad tam lokale 
suktu būdu išrinkta esantis fi
nansų sekretorius Gomberg 
prieš Julius Cohen. Sakoma, 

i buvę “pakartotų” balsų ir bu
lvę leista balsuoti žmonėms be 
unijos knygučių.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

East-nevvyorkiečiai šiandien 
turėsime vieną iš retų progų 
išgirsti mūsų gerbiamo Dr. J. 
J. Kaškiaučiaus prelekciją- 
pamokinimus, kaip užlaikyti 
savo sveikatą. O tas be galo 
svarbu, ypatingai 
kiais laikais, kada
gyvenimo sąlygos ėste 
sveikatą. Svarbu ir prašalinti

darbi-

šiais sun- 
žiaurios 

ėda

D. M. Šolomskas, ALDLD Cen
tro sekretorius, žymus kalbė-

Antradienio laidoje 
ninku dienraštis “Daily Wor- 
keris” iškelia aikštėn ir pla
čiai išaiškina generolo John- 
sono suorganizuotą šnipu ir 
provokatorių pusiau fašistinę 
G-man sistema WPA įstaigose 
ir darbuose. Tos sistemos tiks
las persekioti organizuotų pro
testų vadus, įsteigt juoduosius 
sąrašus ir suardyt organizuo
jamas unijas šalpos projektuo
se. < .

Reiškia, kartą susirgai ir 
kraustykis iš pasaulio. Juk nie
kas negali susitaupinti nei cen-l 
tą sveikatos reikalams prie 
dabartinių WPA algų. Mokes
tis ligos metu yra vienu svar-

į Suvienyti Darbininkų Kliu- ----------------
bai turėjo pusmetinę konfe- nnpič Q1ICi‘ri*nlrimac renciją kliubų centre, 11 W. K dUSiriDKimaS 
18th St., pereitą sekmadienį, j •--------- -

Kalbėdamas 89 delegatams! Darbininkiškų Organizacijų 
1 kliubų sekretorius ir veikėjas Paren8‘imU Komiteto visuoti- 
Sol Rose, pabrėžė, kad atsiru-‘nas susirinkimas bus spalio 17 
bežiavimas nuo kliubo apielin- ? v* vakaro, Laisvės ’ na-

biausių dienos klausimų ne tik kės gyventojų reikalų ir masi- me. Visų organizacijų ir kuo-

417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name 
SAVININKAI J. P.' MARčIUKAI

I

Oficialiai rekordai rodo, 
kad jau virš metai, kaip žars
toma sumos pinigų palaikymui 
priešdarbininkiškos šnipija- 
dos. t

WPA, bet ir privatinių indus
trijų darbininkams, kurių al
gos neužtenka gyvenimui, ne
kalbant apie ligoje išlaidas.

Daktarė Aldona Šliupaitė 
Persikėlė Brooklynan

tas sąlygas, kurios ardo svei
katą, tad sveikatos klausimus 
aiškins Dr. J. J. Kaškiaučius, 
o tų sąlygų priežastis, ir bū
dus jų prašalinimui nušvies d. 
D. M. šolomskas trumpoje 
prakalboje.

Prakalbas rengia Am. Liet. 
Darb. Literatūros Draugijos 
185-ta kuopa.

Įvyks šiandien, 16 spalio, 8 
v., vakaro, Kiburio svetainėje, 
950 Jamaica Ave., Brooklyne. 
Privažiuojama BMT Jamaica 
linija, išlipt Cypress Hills sto
tyje. Įžanga dykai.

Tie žmonės veikia po as
meniškomis “liberalo” Wil- 

; liam Hodson direktyvomis. Ji
sai, būdamas Public Welfare 
viršininku, pereitą metą parū
pino taip vadinamą juodąjį 
“radikalų” sąrašą. Ponas Hod
son griežtai buvo užsigynęs 
tokio sąrašo, bet paskiau pri
sipažino specialiam tyrinėto-i 
jui.

Sekamuose numeriuose mes 
paduosime daugiau faktų apie

Turėjusi savo ofisą Newar- 
ke, Aldona šliupaitė, seniaus 
plačiai žinoto Amerikoj lais-

nio veikimo kliudo daugeliui P1! atstovai turi dalyvauti ir 
kliubų augti ir kad ateityje Pabūti laiku. Taipgi organiza- 
klįubai turės, tą pataisyti; jJ°s bei kuopos, kurios dar

1 . ’neprisidęjo su finansais (pa-
Priėmė rezoliucijas: '

karą ir fašizmą; už prieškapi- 
talistinę darbo partiją, parem
tą darbo unijomis; prieš J. V. 
dalyvumą Olympikoj, jei ji 
įvyks nažių Vokietijoj; ir už 
pagerinimą kliubų darbuotes.

prieš s]<oia) turi dabar prisidėti.

vamanių veikėjo šliupo duktė, pjjpJU M.-įs U
perkėlė savo ofisą iš Newarko I ™“C>Ja H dllffllfle 
Brooklynan. Linkėtina dakta- Reikalaujančius AlgOS 
rei gerų sėkmių šioj didžiulėj I
11 n'f-i'ixuJn ImlAmim *

- - * . Ilietuvių kolonijoj.
Daktarės Aldona 

(Šliupaitės) nauja raštinė ran
dasi 179 South 2nd St., Brook
lyne. Valandos nuo 1 iki 2 po 
pietų ir nuo 6 iki 8 v. vakaro. 
Telefonas: Evergreen 7-7110.

Rep.

SI u pas

auklėjimą fašizmo wpa įstai- Darbininku Kandidatas 
gose visuomenės lėšomis, vie-1 lir.n. i
ton aprūpinti reikalingus mai
stu, drabužiais ir pastoge.

Lietuvių Veikimo Komiteto 
Susirinkimas ir Parengimas

Williaasburge

Veikiantysis komitetas ne 
tik kad turi paėmęs Ulmer 
Parką birželio 14 dienai, 1936 
m., bet smarkiai rengiasi prie 
didelio bankieto su programa 
dar prieš naujus metus, tad 
nors nedaug, bet pinigai yra 
reikalingi.

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

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St., 1 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.

ROBERT LIPTON FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

Tos organizacijos bei kuo
pos, kurios šiame 
nebus atstovautos 
neprisidės, nustos 
bankieto pelno.

.<***&&<&*

harman.

susirinkime 
ir finansais 
teisės prie

Pirmadienio rytą prie mies
to prieplaukos, 31st St. ir Co
lumbia Ave., susirinko apie 
15,000 WPA darbininkų, rei
kalauti algos čekių, čia jie 
laukė ištisas valandas eilėse, 
bet čekių vis nesulaukia. Pri
trūkę kantrybės, jie pradėjo 
veržtis vidun. Iššaukta polici
jos būrys. Daugelis nualpo Į 
nuo policijos smaigymo į pa-j 
šones, 
nualpo 
jimo.

Kviečia Visus Dalyvauti
DOPK Valdyba.

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir. 

Ji Kitokiems 
lilfc Įvykiams

512

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

mcijos snuiigyiuo i pa.-j ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 
kiti, pradėti stumdyti, ' penktadienį, 18 d. spalio, 7 vai. va- 
. ’ • • -v, kare, pas drg. C. Matthews, 410 W.1S nuovargio ir išbadė- j 33rd St., Apt. 4. Visi nariai būtinai 

I dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyti.

Valdyba.
(244-245)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kuopa, paminėjimui Lietu

vių JDarbininkų Susivienijimo penkių 
metų gyvavimo sueituvių, ruošia di
delį parengimą, šis parengimas įvyks 
gruodžio 15 d., 1935 metų, Labor Ly
ceum svetainėj, Brooklyn, N. Y. Pro
gramos Jšpildymui yra pakviesta Ly
ros Choras iš Shenandoahrio, Pa., 
kuris suvaidiris, gražią iš lietuvių gy
venimo romantišką operetę, t. y., 
“Vestuvęs Pušyne.”

Todėl mes prašome jūsų nerengti 
tą dieną parengimo ir dalyvauti mū
sų iškilmėse. Mes tikriname, kad ro- 

.mantiška ir dramatiška ’ operetė, 
^“Vestuves Pušyne,” patenkins visus,

LDS 1 Kuopos Komisija:
J. Zajankauskas, 
M. M. Plepys, '" ' 
V. Bovinas.

(244-246)

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižiedavi- 
mo Žiedų 

Setų $10.00 ir augštyn. 
Speciale nuolaida, kurie ateis 

šiuo laikraščiu.

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

Bet. Graham & Manhattan Avės.

Vienu iš jaunų, jau gerokai 
pasižymėjusių kandidatų Wil- 
liamsburge yra Nat LeRoy. Ji
sai puikiai yra pasirodęs jau
nų darbininkų kovose. Ypatin
gai jis gerai žinomas batsiu
viams ir mezgėjams savo apie- 
linkėje, kur jis jau ne kartą 
yra vadovavęs pikieto linijas 
ir už ką dar ir dabar tebėra 
po teismu.

, , Leftoy kiįęs. iš (įlarbininkiį ir 
nuo, jpąt [kūdikystės dalyvauja 
kovose, būdamas Jaunų Ko
munistų Lygos nariu. Jisai 
-yra veikęs sukniasiuvių orga- 
Įnizaciniam komitete, laike 
'1930-31 streiko. Kaipo Bedar
bių Tarybos organizatorius jis 
vadovavo demonstracijai, ku
rios pasėkoje.laimėta 25% pa
kėlimas pašalpos. Jis daug sy
kių yra vedęs kovą prieš ne
grų diskriminaciją šalpos biu
re.

Tūlą laiką jis buvo įtrauk
tas tiesioginiam partijos dar
bui ir veikimui kailiasiuvių 
unijos 88-tam lokale. Jis yra 
KP Sekcijos Komiteto nariu. 
Dabar yra Komunistų Partijos 
kandidatu į assemblimanus 15- 
tam distrikte.

brooklynieČiu, DanielDu
Harrington, 4520 4th Avė., ir 
John Moskosi, 33 Chester St., 
tapo nuvežti j ligonbutį. Alka
nų darbininkų pasipiktinimas 
buvo didelis. Jie čion buvo 
sušaukti iš visų penkių miesto 
dalių'.1' Daugelis užsimokėjo 
paskutinį p'enktuką atvažiuo
dami ir turėtų eiti pėsti arba 
ubagauti penktuką sugrįžimui 
namo, negavę čekių.

Cortlandt 7-4305LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ RAŠTINĖ
Lithuanian Information Bureau 

38 Park Rok, opposite City Hali 
NEW YORK. N. Y. i - 

Room 405-6-7
Equitable Service Bureau

Lietuviška 
Susisiekimo ir Ištyrimo 

Įstaiga

suBrooklyno ir Anielinkės Lie
tuviu Veikimo Komiteto mė
nesinis susirinkimas įvyks sėk- 
maęlienį, spalio (Oct.) 20 d.j 1 
v. po pietų, “Laisvės” Svetai
nėj, 419 Lbrimei' St., Brookly- 
ne. Draugijų bei kliiibų atsto
vai būtinai turite dalyvauti su
sirinkime. Dar neprisidėjusios 
draugijos bei kliubai kviečia
mi prisidėti ir atsiųsti latsto- 
vus* < .

Kurie dalyvavote pirmam 
susirinkime, išrinkote veikian
ti komitetą ir kartu visi natie- 
sėm veikimo planus. Dali tu 
planų jau įvykdėm gvveni- 
man, tad svarbu bus išgirsti 
ranortą.

Keli žodžiai apie rengiama 
ir Utica vakarėlį po atstovų susirinki-

E. D.

Komunistų Kandidatė Teisme
ši ryta Snvd&r Avė. teisma- 

butyje. Snvder ir Flatbush 
A Ve.. Brooklvne. teisman stos 
kovinga Komunistų Partiios 
kandidatė, Louise Morrison. 
Jinai buvo areštuota rugniū- 
č»o 22 ir paskiau to pat mėne
sio 29 d. Jos prasikaltimas 
buvo tame, kad ji bandė kal
bėti atviro oro mitinge nrie 
Eastern Parkway 
Ave., kur mitingai būdavo lai
komi per 10 metų. Bet už tai į 
ji kaltinama už “betvarkės’ 
kėlimą” ir “kurstymą į mušty-1 
nes. ’ ,

Louise Morrison yra Komu 
nistų Partijos kandidate j ai

mo.
Pasikalbėjus su rengimo ko

misija. sužinojau, kad bus pi
gus tik’ietas, tik 25c. Bus gerų 
valgių ir skanių gėrimų. Gera 
orkestrą. Reiškia, bus gera§ ir

* linksmas vakaras. Brooklyno 
dermanus 18 tam rinkimų' dis- iir apielinkgs lietuviai atsilan- 
trikte. ' kykite į šį vakarėlį. Rengia-

 mas tikslu padaryti kelis cen-
Lietuvis Barrys P. Shalins- 
kas-Shalins Naujas Laido-

Kaip Nešaukti Susirinkimų takams. Atsilankę, paamsite' tuvių Direktorius 
---- :----  > • . ’ • komitetą finansiniai, susipa-) ---- ■

, Tūlas draugas, parašęs du ’ žinsite su komiteto veikimo ___ 
puslapiu šaukimui tūlo komi-: tikslais ir linksmai vakarą pra- raščlo 
teto susirinkimo, gale to jai-' leisite, (
kraŠčiui skirto straipsninio 
kvietimo dar pabrėžia: “Atvi-1 
ručių nesiųsime. Tėmykite TM Prnbnlhno NpiwltQ 
“Laisvės” vietinėse žiniose.”/1"1 iiaKaiDOS HeĮVyKS 
Atrodo, kad tas draugas pusė-; 
tinai įsismaginęs dar keletą 
tokių sieksninių pranešimėlių 
parašyt. Kam ? Pats sau ir dar 
keliem draugam, nes į komi
teto susirinkimą masių 
$iama ir jos neina.

lrt Kaip tik išvirkščiai, 
gai, darote. Atvirutes 
rašyt, o sieksninių kvietimų į 
komitetų susirinkimus vietinė
se žiniose nerašyt. Tuomi 

-“Laisvėje” atimate būtiniau
sių žinių vietą. “Laisvės” nuo 

.to kenčia ir jūsų susirinkimai 
būna nepasekmingi, nes nie
kas per visą mėnesį neseka vi
sokių susirinkimų pranešimus, 
kad nepraleisti tą vieną, kuris 
ir jį ar ją apeina.

Redakcija.

nekvie-

drau- 
reikia

Apie 1 vai. po pietų dar vis/
tebestovėjo eilėse apie 10,000. | kurie tik atsilankys ją pamatyti.

T.DS' 1 Klienos Komisiin-Galima numanyti, kaip jautė
si tie tūkstančiai alkanų žmo
nių, kada jų sveikata ir laikas 
taip eikvojama. Tik 7 išmo
kėto jai pastatyta aprūpinti to
kią minią svieto. Bet už tai 
nepaprastasis būrys policijos, 
su paruoštomis mašininėmis 
kanuolėmis ir gasų bombomis 
“saugojo” jų kantrybę. Bet 
ar ilgai taip išsaugos?

TRUMPOS ŽINUTĖS

Italų Komunistų Cen
tro Biuras išleido pasveikini
mą italams priešfašistams už 
parodytą pavyzdingą vienybę 
pereito šeštadienio demonstra-

PARDAVIMAI
Eikite į biznį! Yra gera proga 

pirkti gerą užeigą, restaurantą, ir 14 
fomišuotų kambarių. Viskas geram 
stovyje ir gražiai įtaisyta. Kamba
riai visuomet užimti. Vieta randasi 
ant gero kampo. Randa už visą na
mą prieinama. Mes išlaikėm tą vietą 
per 11 metų, dabar norime parduot; 
gali ir dviejėse pirkti, nes yra gana 
biznio ir darbo. Nepraleiskite šią 
progą, nes retai tokia pasitaiko. Įsi
gykite tą biznį už prieinamą kainą. 
Vietą galima matyt visados po šiuo 
antrašu: 498-500 Ferry St., Newark, 
N. J. arba šaukite: Mitchell 2-9356.

(245-248)

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORIUS

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

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme- 
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
Saukite dieną ar naktį

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

*

1

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Menkeliuniutės Koncertas!
d. gruodžio-Dec. artistė Kon-

Darbuojantis reikale dien- 
____ ■f ,“;Laisvės’’t; būsiančio 
koncerto (10 d. ' lapkričio),

Sekr. Geo. Kuraitis. mAn teko užeiti pąą'laidptu-

Tarptaųtinio Darbininkų 
Apsigynimo 17 kuopos rengia
mos prakalbos Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiui, “L” svetainėje, neį
vyks 17 d.'spalio, kaip buvo 
žadėta. Jos atidedamos iš 
priežasties Liet. Am. Piliečių 
Kliubo šaukiamo nepaprasta 
susirinkimo tą vakarą.

Prak. Rengimo Komisija.
I

WPA Negelbės Sergančių
Apleisdamas Savo vietą ge

nerolas Johnsonas pasakė, 
kad “visai numestas” mokes- 
ties ligęje reikalavimas WPA 
darbininkams. Nuolatiniai pro
testai ir reikalavimai aprūpin- ant vietos, 
ti sergančius WPA darbiniu-

vių (direktorių Barry P. Sha- 
linską-įhalins, kuris , 'atidarė 

j savo profesijęs įstaigą Wood
haven,- N. Y., po numeriu 
84-02 Jamaica Ave., priešais 
Forest Parkway, visai' netoli 
nuo visiems žinomos išvažia
vimų vietęs Forest Park.

Laidotuvių direktorius ap
rodė visą savo įstaigą, kuri 
tiesiog žavėte žavėja, su visais 
modemiškiausiais įtaisymais. 
Įeinant į vidų yra didelė kop
lyčia, kurios sienos išdekoruo- 
tos puikiausiais dažais. Gale 
koplyčios yra didelė svetainė, 
kurioje gali tilpti daugiaus 
kaip 100 žmonių. Salėje ran
dasi stalai, kėdės, virtuvė, ir. 
būnant reikalui, po .palaidoji- 
mp galima savo giminėms ir 
draugams turėti pietus tena1'

Juozas Zajankauskas.

riini Sviriu šaukia i kita. do-. 1 (L gruocizio-uec. artiste Kon- C1J0J. byKlU saUKia l Kirą ue Į stancija Menkeliuniutė rengia kon- 
monstrac. ateinantį šeštad., 58-i certą. Įvyks Liet. , Am. Pil. Kliubo 
toj prieplaukoj, 18th ir West J svetainėje 80 Union Ave., Brooklyn.

,v ; ,y \ , ,, ... įPrašome tą dieną nieko nerengti irSts., IS kur išplauks Italijos kviečiame visus dalyvaut šiame kon-- - - — . .. 'certe.garlaivis Rex su amunicija 
Italijos Mussolinio valdžiai.

Eksplodavus gasams kanali
zacijos rinoj (sęwer) prie 174. 
Huron St., Greenpointėj, vie-

J 1 t

(244-245)

Tcl. StaąRf 2-0783 . NOTARY
Nirht Te). 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.

PA JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolių Prano ir 

Stanislavo Zerveckių. Jie paeina iš 
Papilės parapijos, Šiaulių Apskričio.

nas -75 svarų dangtis tapo iš- Jie_ g7v.enVSo; Bo.sto?ei. be\^gaJ\u 
mestas augštyn dvienj augštais- ■ -• • , surast jų. Prašau jų pačių atsišaukt,

, . ’ arba kas žinote, kur jie randasi, ma- 
ir nukrito prie pat miegančio ionėkite pranešt, už ką būsiu dėkin- 
vežymėlyje. kūdikio, bet jis iš-1 gas.
liko sveikas. Gi išsiveržusi iš.I _1Ri"k"s’ 10 BrattIe street>,. . . .v Pittsfield, Mass.rmos liepsna apdegino ir ša
ligatvio skeveldros pusėtinai 
apkapojo vaikinuką, sėdėjusį 
ant troko. Apielinkėj tuo lai
ku buvo daug vaikų ir suau
gusių, bet tik du tenukentėjo.

(243-245)

Mrsi Bessie Polonsky, 
Brownsvilles komunistų kan
didatė į aldremanus 50-tam 
distrikte, pirmadienį ■- vadova
vo moterų delęgacijai pas da
bartinį ald^rmaną Walter S. 
Hart, reikalaujant pareikšti 
savo poziciją kas liečia pragy
venimo brangį. j

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ O C f* 
KIRPIMAS

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

Patarnavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
, LIETUVIS GRABORIUS 

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

parfm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-007J

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausų, Akiy 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.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Brnckheimer’s Sons, Ino.

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.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g 08, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n lai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
MėšlažarnSs Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir. Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuajamų- 
įų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos,4 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos ^ydo-c 
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. Z1NS
110 East 16 Si, N. V.

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 >




