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Darbininkai Visų Saliga 
Vienykitės! Jūs Nieko 
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KRISLAI
Pivoriūnas, Pittsburgho 
Delegatas.
Degtinė ir Dešros.
“Nepolitikas.”
Nežino apie Susigrupa- 

vimus.
Ekonominis Bendradar

biavimas.
Pirmininkas Balsuoja.
Rašo JOHNNIE ORMAN

(Iš Maskvos)

Prašau pittsburghiečių įsitė- 
myti, kaip jų delegatas Pivoriū
nas “atstovavo” juos pasauli
niam lietuvių kongrese Kaune 
ir kaip jis “kovojo” už p raved i- 
mą jam įteiktos rezoliucijos, 
kurioj, be kitko, pasisakyta už 
sugrąžinimą demokratinių lais
vių Lietuvos žmonėms.

Nuo pat p. Pivoriūno atvyki
mo į Kauną jis laikėsi kartu su 
fašistais. Net daugelis liaudi
ninkų, kurie jį iki tol laikė sa- , . . . v. . .paskui katu, kad sis teismas pats

- ■ imtų persvarstyt Mooney’o
Vienas net man sakė: bylą. Nes Californijos vy-
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Peržiūrėt Mooney Bylą VlSil C ninijrl IT jotOtl.
WASHINGTON. — Per

eitą savaitę Jungtinių Vals
tijų Augščiausias Teismas 
atmetė reikalavimą politinio 
kalinio Tomo Money advo-

Karan prieš Sovietus
SHANGHAI. — Japonija | Chinijoj; pavest vyriau- 

stato Chinijai . keturioliką, šią karišką ir civilę ga-

Draugas J. Ormanas 
Sugrįžta iš Sovietų

Jis Dalyvavo Lietuvių Kon
grese Kaune ir Kom. Jau
nuolių Kongrese Maskvoj

KALBĖS ĮVAIRIOSE LIE
TUVIŲ KOLONIJOSE

vo ‘‘idėjos draugu, 
spjaudėsi del Pivoriūno išsireiš
kimų. ' ___ __ ___  ____
“O kai su jūsų amerikiečiais 
liaudininkais, tai jų pasielgimas 
mane stačiai verčia vemti.”

imtų persvarstyt Mooney’o

_ • 9 *

500,ooo Ethiopų Ka
reivių Skubina Užkirst 

Kelių Italams
ITALAI IŠŽUDĖ ŠIMTUS ETHIOPŲ, PUOLUSIŲ 

STAČIAI ANT PRIEŠO KULKASVAIDŽIŲ ••

Štai vienas įvykis “ekonomi
nėj” kongreso komisijoj: Kažin 
koks žmogus priminė, kad čio
nai atvažiavo Pittsburgho Vaiz
bos Rūmo pirmininkas ir jisai 
turįs daug ko mums pasakyti 
apie ekonominį bendradarbiavi
mą su amerikiečiais ir apie 
Ipoetkų Banką. Negalėjau įsi
vaizduot, ką jau jis mums pa
sakys. Tikrai maniau, kad jis 
pasidarys, kaip Amerikoj vadi
nama, “damned fool.”

Na, maniau sau, o gal, susi- 
pažinęs su savo “gabumais,” vi
sai atsisakys pranešimą daryti. 
Bet kur tau! Juk reikia Pivo
riūnui pasirodyt, o gal dar ir 
“Lietuvos Aidas” apie tai para
šys.

Kada jis atėjo į komisijos po
sėdį, ėmė kalbėti apie Lietuvos 
degtinę, ir kaip jis stengėsi ją 
pardavinėti Pittsburghe. Sakė, 
jog kai išsigert lietuviškos “mo
nopolinės,” 1_____ __  _____
geriau darosi, ir tuč-tuojau su 
jos pagelba jie pridarę daug pa
triotų Pittsburghe. Tik, esą, 
truputį perbrangi ta degtinė. 
Jei būtų pigesnė, tai daugiau ir 
patriotų atsirastų, kurie pirktų. 
Taipgi pasakojo apie lietuviš
kas dešras. Sakė, kad labai į 
gardžios, bet spalva negraži. Į 
Ameriką siunčiant dešras, to
dėl visados reikia gražesnės

riausias teismas per savo 
paskirtus kamantinėtoj us 
jau įrodė, kad iš jo negali
ma laukti teisybės. Šalies 
Augščiausias Teismas tą 
reikalavimą atmetė.

Dabar, spalio 21 d. Moo
ney’o advokatai F. P. Walsh 
ir J. F. Finnery išnaujo pa
reikalavo, kad Augščiausias 
Teismas perimtų Mooney’o 
bylos perkratinėjimą. Jie 
nurodo, kad Californijos tei- 
smininkai atsisako išklausyt 
žmonių, liudijančių 
Mooney’o nekaltumą.

apie

Sulaikė Deportavimą 
2-jų Gallupo Mainieriy

SANTA FE, New Mexico. 
—Gallup Mainįerių Gynimo 
Komitetas išvien* su Tarp
tautiniu Darbininkų Apsi- 

" J. I gynimu ■ išreikalavo sustab
dai net" an? Širdies ' dyti deportavimą iš Ameri

kos dviejų angliakasių, A. 
Calvillo ir S. Sosa. Tūkstan
čių • darbininkų protestai 
prieš deportavimą buvo di
džioji jėga, kuri privertė 
valdžią skaitytis su tuom 
reikalavimu.

Calvillo ir Sosa buvo tei
siami sykiu su J. Ochoa, M. 
Avitia ir L. Velarde. Trys 

spalvos jas padaryti. Su degti- pastarieji tapo nusmerkti 
ne geriau galima padaryti pat- 45 iki 60 metų kalėjimo būk 
riotus, negu su dešromis.

Tokių niekų priplepėjęs, Pi
voriūnas baigė savo kalbą, o nOrs jį nukirto patys jo pa- 
ekonominės komisijos nariai ------- - -
šypsosi, kad Amerikos biznie
rius tik kalba apie degtinę ir ( 
dešras, kada reitia kalbėti apie 
“Ipoetkų Banko” steigimą.

Pivoriūnas niekur nepalietė 
tą rezoliuciją, kurią atsivežė įojas turtuolės Ruthos Ni- 
nuo Pittsburgho visuomenės!

■ tai už dalyvavimą nušovi
me šerifo Carmichaelio,

gelbininkai, bešaudydami į 
bedarbių būrį.

TROY, N. Y.—Mirė ka
pitonas H. Hublitz, vairuo-

chols lėktuvo, kuris čia nu
krito ir sudužo. Ji pati sun
kiai sužeista, bet pagysianti.

naujų reikalavimų, kurie 
pamatiniai reiškia, kad Chi- 
nija turėtų atsisakyt nuo 
nepriklausomybės ir susidėt 
su Japonija ir Manchukuo į 
vieną blok ą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Tarp Japonijos reikalavi
mų yra šitokie:

Chinija turi pripažint
Manchukuo “valstybę,” ku- Japonijos tėmytojus į suva- 
rią Japonija sudarė iš at- žiavimą Kuomintango, val- 
plėšto nuo Chinijos krašto.; diškos Chinų partijos; visiš- 
Chinija turi pasitraukt iš 
Tautų Lygos; nutraukt bet 
kokius ryšius su Anglijos 
ekonominiu atstovu Leith- 
Rossu Rytuose; atšaukt 
Chinų kariuomenę iš penkių 
pamario provincijų? Kwan- 
tungo, Fukieno, Chekiango 
Shantungo ir Kiangsi; 
sustabdyt bet kokį prieš- 
japonišką veikimą visoj

lią Ho Ying Chingui, da
bartiniam Chinijos karo mi- 
nisteriui, Japonijos pakali
kui; ištraukt Chinų kariuo
menę iš šiaur-rytinės Chini
jos; išvien su Japonija kriu- 
šint komunistinį judėjimą, 
ypač šiaur-vakarinėse Chi
nijos provincijose; priimt

kai atsisakyt nuo politinės, 
ekonominės ir finansinės 
paramos Chinijai iš Euro
pos bei Jungtinių Valstijų; 
sudaryt Japonijos-Manchu- 
kuo-Chinijos vieną bloką, 
kuris būtų atkreiptas prieš 
Sovietų Sąjungą arba Jung
tines Valstijas, arba prieš 
vieną ir kitą,—kaip rašo 
“Chinese Weekly Review.”

MUSSOLINI VĖL SIŪLO GROBIKO TAIKĄ
ROMA, Spalio. 22.-4talL 

jos ministeris pirrbininkas 
Lavai pareikalavo, kad Mus
solini ne vėliaus kaip per 10 
dienų pasakytų, kokiomis 
sąlygomis jis sutiktų taiky
tis su Ethiopiją. Tad Musso
lini ir pasiuntė savo sąly
gas Francijai ir Anglijai. 
Jis reikalauja štai ko:

Kad į Italijos “globą” 
(mandatą) būtų pervesta 
Ethiopijos provincijos Har- 
rar, Ogaden, Demcalia ir 
Aussa;

Kad Italijai būtų duota 
teisė pravest savo gelžkelį 
rytiniu Ethiopijos ruožu 
.tarp Italijos kolonijų Eri-

trejos ir Somalilando;
' Kad Ethiopįjai būtų. leis
ta susisiekt su Raudono
siomis mariomis tiktai per 
Assabo prieplauką Italijos 
valdomoj Eritrėjoj;

Kad imperatorius Haile.. 
Selassie būtų' palaikomas 
valdovu liekamos Ethiopijos 
dalies tiktai kontrolėje Tau
tų Lygos. > 1 •

Italija, iš savo pusės, pri
pažintų ypatingas Anglijai 
teises tam tikrose Ethiopi
jos dalyse.

LONDON.— 
gu abejotina, 
priims tokias 
taikos sąlygas.

Daugiau ne
ar Anglija 

Mussolinio

Rašytojas G. B. Shaw su Italija prieš T. Lygą

Gauta kablegrama iš Ma
skvos, kad lapkričio (Nov
ember) 6 d. laivu “Champ
lain” sugrįžta į New Yorką 
iš Sovietų Sąjungos drg. i 
Johnnie Orman, sekretorius

New York. — Pasirodo, 
kad Amerikos įvairūs ban
kai slapta veda finansinius 
reikalus su Mussolinio val
džia. -m

ADDIS ABABA, Spalio 
22.—Ethiopų i m peratorius 
Haile Selassie skubiai siun
čia pusę miliono kareivių,

i kad sustabdyt italus, besi- 
briaujančius linkui Ethiopi-

1 jos kalno Amba Alagi, 9000 
pėdų augščio. Iš to kalno,
40 mylių į pietus nuo Maka
le, ethiopai daro tvirtovę 
užkirtimui italam kelio į ša
lies sostinę Addis Ababą.

Ethiopų partizanai dide- Tautų Lyga kreipėsi į Jung- 
į liais būriais užpuldinėja1 tines Valstijas, kad prisidė- 
, italų frontą iš abiejų spar- tų prie Lygos bausmių prieš 
nų.

Italų lėktuvai, skrisdami 
tik porą šimtu pėdų nuo že-Į 
mes, visu pašėlimu šaudo iš 
kulkas1 
pulkus, marguojančius į

Tautų Lyga Šaukia.... 
Ameriką prieš Italiją

GENEVA, Spalio 22.

Italiją, idant sulaikyt Muš- 
solinio karą Ethiopijoj. 

| Prie boikoto prieš Italiją 
'taip pat šaukiama Vokieti?

uaaviimu sauuu in. . . T
vaidžių Ethiopijos,^ 11 aPoniJa- . •

Kai užbaigė kalbą, aš užklau
siau: “P-s Pivoriūnai: Jūs esą- į 
te biznierius, ir ne tik biznie- ~ _—7-——
rius, bet atstovaujate šiame! _-lus pirmam jos posėdžiui, pa- 
kongrese visas srioves, kurios i kėliau klausimą apie demokra- 
randasi Pittsburghe. Jie suteikė i t\nes laisves. Savo įnešime sa- 
jums rezoliuciją. Ar jūs mano-! kiau, kad jokios kalbos negali 
te, kad, sugrąžinus dęmokrati-j apie di.despį ekonominį 
nes laisves Lietuvos žmonėms,1 bendradarbiavimą su amerikie- 
būtų galima susilaukti daugiaus ’ Clais’ kol nebus sugrąžintos dė- 
bendradarbiavimo iš amerikie-1 mokratines laisvės Lietuvos 

--> ■ " žmonėms; todėl reikia pirmiau-
buvo pataikyta skau- Pas^akyti. Už tą

Kiek pamąstęs 1 lnesirn3 buvo trys balsai, sočia- 
Pivoriūnaš’atsa'ko: “Aš į politi-1 
ką nesikišu, kaipo biznierius.
Taigi aš nežinau, ar yra koks 1?. avo . „ v. 
susigrupavimas kur ar ne. Aš, Briska ir fašistas Vanagas Si- 
mat, nesu politikas, man poli-1 monaitis> kuris turi tarnybų 
tika nerūpi.” Kai pamatė, kad L „ . , _
aš jo atsakymą užsirašiau, la-1 ^as Gelgaudas susilaikė.
bai nervavosi. Tuojaus atsi-i,.Tada mudu su Augustinavi- A 
prašė, kad turįs kitų reikalų, ir sudalėme bendrų fiontą. 
ar galima jam apleisti posėdį, i kadangi tas klausimas galutinai

Pittsburghiečiai, kai sugrįš į neišspręstas,^ tm mudu atsisa- 
jūsų atstovas, užklAuskite jo, 
kodėl jis nesilaikė su darbinin-

čių pusės?”
Čia I 

džion vieton.

LONDON: — Tarpais so- sime Italiją pradėt į mus 
cialistuojantis garsus Angli- šaudyt.” | .
jos rašytojas George Ber
nard Shaw pareiškė:

“Aš nematau jokios gali
mybės, kad Franci j a sutiktų 
išstot karan prieš Italiją, 
jeigu mes (Anglai) savo be
reikalingomis laivyno de
monstracijomis išprovokuo-

Drg. Johnnie Orman
Nacionalio LDS Jaunuolių 
Komiteto.

Draugai brook lyniečiai 
rengiasi, jį prieplaukoj pasi
tikt, kaipo pirmą oficialį 
šios jaunuolių organizacijos 
delegatą, pasiųstą į Sovietų 
šalį. Laivo atplaukimo va
landa ir prieplaukos nume
ris bus vėliau paskelbta.

Drg. J. Orman buvo vįę- 
nas iš Amerikos darbinin
kų delegatų pasauliniame 
lietuvių kongrese Kaune. Iš 
ten jis išvyko į Sovietų Są
jungą studijuoti darbininkų 
tėvynės pramonę, kultūroj 
kilimą, darbininkų gyveni
mą, ypač kreipiant domę į 
sovietinį jaunimą.

Drg. Orman taipgi daly
vavo šeštame Pasauliniame 
Jaunųjų Komunistų Inter
nacionalo Kongrese.

Sugrįžęs Amerikon , jis 
važinės su prakalbomis po 
lietuvių kolonijas. Įvairių

šiaurini frontą prieš italus, ŠarVUOjaSl
Tokiu jau Įnirtimu jie ata- w ihvjuv.

kuoja generolo Kassa 100,- 
000 armija, traukiančia lin
kui Makale miesto iš šiaur
rytinės Ethiopijos.

sti su Italija
LONDON. — Nežiūrint

Ethiopų vyriausybė sako, .aPje. Anglija ;
kad tikras ethiopų armijų 
išstojimas prieš italus bus 
dar už dvieju trijų savaičių; 
tik tada italai patirs, su 
kuom turi reikalą.

Prieš ethiopus italai su
telkia šimtus mažiukų tan
kų. Didžiausias italam rū
pesnis, tai kad didžios ethi
opų kareivių masės nean- 
suptų italu armijas, užbė
gant pro jų sparnus italam 
iš už nugaros.

T i Imperatorius Haile Selas-

nęatlaidžiai ginkluojasi Vi
duržiemio jūroj ir kituose 
•svarbiuose punktuose susi
kirtimui su Italijos laivynu, 
ir siunčia vis daugiau ka
reivių į savo koloniją Aigip-

Italija dar tebelaiko apie 
60,000 sumobilizuotų savo 
kareivių Libijoj, Aigipto pa
šonėj.

Newark, N. J

Jis sako, kad geriau būtų draugai,_ todėl, pn-
Tautų Lygą įmesti į Vezuvi- va^. lsankst° rūpintis su
jaus ugniakalnį, nes, girdi,1 ruosimu drg. Ormanui pra-
savo bausmėmis prieš Itali
ją jinai tik kursto karą Eu
ropoj.

Taigi tas galvočius Shaw 
jau visai atvirai remia Mus
solinio skerdynę prieš Ethi
opiją.

sie paskelbė, kad lieka atim
ta visa nuosavybe iš kuni
gaikščio Gutrso. parsidavu
si o italams. Jo vieton pasky
rė Gugso giminaiti Naga- 
sha kaip paveldeia visų 
Gugso valdytų žemių ir tur-

LONDON.—Anglijos val
džia žada užgrobt Italijos 
karo laivus, jei kurie apsis: 
totų ilgiau kaip 24 valan
doms Anglų valdomose prie
plaukose.

Popiežius Nenori Nieko 
Daryt Karui StabdytEthiopiia turi sumobiliza

vus jau visą milioną karei
vių: gavus daugiau ginklu 
iš užsienių, būsią sumobili
zuota dar vienas milionas.

LONDON.—Anglijos epi- 
skopalų bažnyčios arkivys
kupas Canterburyj vėl krei
pėsi į Romos popiežių, kad 
ką nors darytų, idant sus
tabdyt Italijos karą prieš 
Ethiopiją. Bet jis patyrė, 
kad popiežius, bijodami 
Mussolinio arba talkinin
kaudamas jam, atsisako kiš
tis į tą klausimą.

kalbų. Nacionalis Jaunuo
lių Komitetas jau daro pla
nus, kur ir kadą drg. Or
man galės kalbėti. Tie pla
nai bus greitai spaudoj pa
skelbti.

Drg. Ormąn parsiveža 
įdomių patyrimų ir naujau
sių žinių apie’ Soviėtiį Są
jungą ir Lietuvą. Į jo pra
kalbas, todėl, Yeikia ir ga
lima sutraukt kuo daugiau
sia lietuviškos publikos.

BEPROTIŠKA DRĄSA
LONDON, Spalio 22.— 

Italai kulkosvaidžiais išžu
dė šimtus ethiopų Semin 
provincijoj, kuomet jie ne
paisė savo komandieriaus 
uždraudimo ir stačiai šoko 
ant italų kulkasvaidžių ug
nies. Pranešama, kad mūšyj 
kritęs ir ethiopų generolas 
Ayelu, nors šis pranešimas 
dar nėra patvirtintas.

ANGLŲ SEIME ITALIJA 
RANDA UŽTARĖJŲLIUDIJA PRIEŠ PAČIĄ 

KAIPO ŽMOGŽUDĘ
Labai Svarbios Diskusijos į 
šį vakarą (spalių 23 d.) 

įvyks labai svarbios diskusi
jos apie Komunistų Inter- 

; žemės ūkio Rūmuose. Delega- nacionalo Kongreso tari
mus. Pranešimą duos drg.

Bimba, r “
Kviečiami dalyvauti visų o jos podukroš/8 metų mer- 
darbininkiškų organizacijų gaitės Marilynos.
nariai, laikraščių skaityto
jai ir šiaip lietuviai. Įžanga 
veltui.

Diskusijos įvyks Jurginės 
svetainėj, 180 New York 
Avenue. Prasidės 7:30 vai. 
vakare.

Liet. Kom. Frakcija.

iš Uticos, N. Y,, ir mano. Prieš 
kun. Kemėšis, kun.

BRIDGEPORT, Conn. — 
Mildredos Schuelerienės vy
ras teisme liudija prieš ją, 

iš Brooklyno. kaipo užmušėją jo dukters,

VIEŠI WPA DARBAI IR 
PAŠALPA

kerne balsuoti kitais klausimais. 
Reikia pasakyti, kad laikan- 

kų' atstovaisT'k’urU vieni “teko- tis Parlamentinių taisyklių, pir- 
vojo už demokratines laisves, jr'mininkas teturi tik nusveriamą 

balsą, kada balsai lygiai pasi
dalina, bet kun. Kemėšis balsa
vo, nepaisant mano ir Augusti- 
navičiaus protesto.

kodel jis buvo ant Smetonos 
“arbatėlės.” f

Ekonominėj komisijoj, prasi-

WASHINGTON. — Iki 
lapkričio 1 d. Roosevelto 
valdžia ketina įstatyt į vie
šus pašalpinius WPA dar- 

PORT ARTHUR, Tex.— bus dar 700,000 bedarbių. 
Per kovą tarp streikuojan- Tai būtų jau iki 2,000,000 
čių laivakrovių ir streiklau-; išviso. Kitiems 1,500,000 šei- 
žių tapo užmuštas pikieti- myniškų bedarbių žada ir 
ninkas Etiene Christi, 
metų amžiaus.

34 toliau duoti valdiškos finan- 
I sinės paramos.

Italija Gauna iš Ameri
kos Ginklą ir Pinigą
WASHINGTON. — Nors 

Amerikos valdžia uždraudė 
išvežti ginklus ir amuniciją 
Italijai ir Ethiopijai, ta- 
čiaus tie karo pabūklai yra 
slapta iššmugeliuojami dau
giausia Italijai.

London, Spalio 22,^-At- 
sidarė Anglijos seimas, kur 
svarstoma karo klausimai. 
Liberalų vadas Samuel Her
bert užklausė, kokią teisę 
dabartinė St. Baldwino val
džia turi grūmoti Italijai 
bausmėmis del Mussolinio 
karo prieš Ethiopiją. Jam 
buvo atsakyta, kad Anglija 
gali tatai daryti pagal 1919 
metų taikos sutartį.

Seime Baldwino valdžios 
karin" politika randa nema
žo pasipriešinimo. I
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galinčių balsuoti, buvo mažiau, negu 
300,000. Vadinasi, jei ir visi žydai būtų 
balsavę už komunistus, tai nebūtų buvę 
padaryta didelės įtakos į tą visą judėji-
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mą.
Tūli Lietuvos smetonininkai kalba pa

našiai, kaip Hitleris: viską bando nuver
sti ant žydų. Mat, dar atsiranda žmonių, 
užnuodintų anti-semitinės propagandos, 
ką tokiems melams patiki.

Drg. Piatnickis Apie Amerikos Dar 
bininkų Judėjimą

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
tMe Post Office at Brooklyn, N. Y., under the A«t 

of March 3, 1379

Syrijos, Aigipto, Palestinos ir Ira
ko Kompartijos del Gynimo 

Ethiopijos
Paminėtų kraštų komunistinės parti

jos išleido atsišaukimą, raginantį žmo
nes padėti Ethiopijai. Sekanti reikalavi
mai yra išstatyti atsišaukime arabų tau
tos žmonėms: 1. Stokit į Ethiopijos ar
miją; 2. Rinkit aukas pirkimui mediką*, 
liškų reikmenų Ethiopijos armijoms; 3. 
Protestuok'it prieš Italijos puolimą; 4. 
Boikotuokit itališkas prekes; 5. Reika
laukit uždarymo Suezo Kanalo; 6. Laiva- 
kroviai—atsisakykit krauti Italijos lai
vus bei į Italiją siunčiamas prekes; 7. 
Mobilizuoti bedarbius arabus itališkam 
Somalilande ir Eritrėjoj.

Visas civilizuotas pasaulis nusistatęs 
prieš Italijos fašizmą, kuris šiandien 
smaugia Ethiopiją, draskydamas ją. 
New Yorko taiką mylį žmonės šaukia 
milžinišką demonstraciją prieš karą, už 
taiką. Demonstracija arba “žmonių Tai
kos žygiuote” įvyks sekantį šeštadienį 
New.,Yorko mieste.

Sveikintinas Žygis
RUNA praneša, kad spalių mėn. 7 die

ną, Zuriche, Šveicarijoj, įvyko pirmutinė 
bendro fronto anti-karinė demonstracija, 
suruošta socialdemokratų ir komunistų 
partijų. ....

Abiejų partijų kalbėtojai aiškino de
monstrantams, kad Mussolinio kruvina 
avantūra galima būtų sulaikyti tiktai 
bendru darbininkų klasės solidarumu, tik 
bendra kova.

Darbininkuos virė didelis džiaugsmas 
šituo^.žygiu, sako pranešimas. Ir kur gi 
jie nesidžiaugs, matydami darbininkų 
klasę-'einančią prie vienybės!

“Mūsų Žodžio” Dvimetinės 
Sukaktuvės

Lapkričio.7 d. Brazilijos lietuvių dar
bininkų laikraštis “Mūsų Žodis” švęs sa
vo dviejų metų gyvavimo sukaktuves. 
Podraug jis mano padažninti savų išėji
mą. Apie tai pati laikraščio redakcinė 
komisija praneša:

Jau kelintas-mėnesis “M. ž.” išeina tan
kiau, tai yra kas 10-ta diena. Bet apie tai 
mes lig šiol nesigarsinome, nes tai buvo da- 

. romą tik bandymai, kad patirti ar mes tu
rime pakankamai jėgų nugalėti nelegališko- 
se sąlygose techniško darbo sunkumus.

Bandymai mums gerai pavyko. Platinimo 
darbas, kas mums labiausia rūpėjo, pasiro
do, kad del tankesnio išėjimo beveik nepa
sunkėjo, kai kurie platintojai net šitaip at
siliepia: “Duokit kad ir .savaitinį—apsidirb
simi” Taip gi, geri atsiliepimai del tankes
nio išėjimo girdisi iš skaitytojų pusės, žo
džiu sakant, visi darbininkai, kuriuos “M. 
ž.” aplanko, jo tankesnį išėjimą su džiaugs
mu pasitinka, nes tuo būdu “M. ž.”, kaipo 
vienintelis kolonijoj revoliuc. minties laik
raštis, atneša savo skaitytojams daugiau ir 
naujesnių žinių iš viso pasaulio darbininkų 
kovų su kapitalizmu, plačiau nušviečia soci
alizmo statybos laimėjimus Sovietų Sąjun
goj ir nurodo, kaip čia reikia darbininkams 
organizuotis po Komunistų Partijos vėliava 

t ir kovoti prieš išnaudojimą, prieš karus, fa
šizmą ir už kapitalistų valdžios nuvertimą, 
įsteigiant darbo žmonių valdžią, kuri garan
tuotų mums šviesią ateitį—socializmą.

Kviečiama visi pažangesni Brazilijos 
lietuviai darbininkai pasidarbuoti, kad 
sukėlus finansų (kurie yra silpni) sustip
rinimui “Mūsų žodžio.”

Me's jau ešante' kartą sakę, kad, mūsų 
nuomone, 7Mūsų\ Žodis” yra puikus lai- 
raštis, nors\forniatu nedidelis.1 Jis ver
tas platinimo ir įtiprinimo. Jo iššilaiky- 
mas per du metu palėpinėse sąlygose, 
prie žiaurios reakcijos, tik parodo, kaip 
pasirįžę Brazilijos darbininkai turėti sa
vo spaudą.

Draugas O. Piatnicki, vie- miesto majoru yra socialis- 
nas iš Komunistų Interna-; tas, socialistų demonstracija 
cionalo veikėjų, darydamas 
peržvalgą komunistų kovų 
už bendrą frontą visame pa
saulyje, platokai apsitojo ir 
apie Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partijos kovas. 
Drg. Piatnickio straipsnis

Verta Įsitėmyti
Nesenai Hitleris pareiškė, kad Vokieti

jos komunistinio judėjimo vadovybė bu
vo if‘tebėra “žydų rankose,” kad žydai 
sudarą didžiumą Vokietijos komunistų, 
etc. J tai Amerikos žydų nacionalių or- 
gaųizącijų viršininkai duoda atsakymą, 
kuris,, .suteikia ypatingų žinių ypačiai 
tiems^katrie mėgsta visur matyti žydiš
kumą..

Buržuazinių žydų organizacijų vadai 
nurodo, kad 1930 metais Vokietijos reich- 
stagė,' iš 70 komunistų atstovų tebuvo 
tiktai“vienas žydas, 1933 metais reich
stage komunistų atstovų buvo 81, betgi 
jų tarpe nei vieno žydo.

Didžiuma turinčių teisę balsuoti žydų, 
toliau “nurodoma, Vokietijos respublikoj 
priklausė liberališkoms-demokratiškoms 
partijoms. Prezidentinių rinkimų metu, 
kuomet į respublikos prezidento vietą 
kandidatavo Hindenburgas, Thaelman- 
nas if, Hitleris, Vokietijos žydų vadai at
sišaukę į savo tautiečius, šaukdami bal
suoti .juos už Hindenburgą.

Vokietijos žydų didžiumos socialė ir 
ekonominė padėtis buvo tokia, kad jiems 
nebuvo" pakeliui su komunistais; nei vie
nas žymesnis Vokietijos žydų lyderis ne
buvo liei kartą susirišęs su komunistiniu 
judėjimu.

Pagaliaus, pastarajam Vokietijos res
publikos balsavime to krašto komunistai 
gavo 6,000,000 balsų, na, o išviso žydų,

Panaikinus Maisto Korteles
“Raudonasis Artojas” rašo apie tai, ko

kia dabar nuotaika darbininkuos ir ko
kia prekybos išvaizda, panaikinus maisto 
korteles Sovietų Sąjungoj.

Visuose Sovietų Sąjungos miestuose, nu
rodo “R. A.” nuo spalio 1 d. prasidėjo pre
kyba be kortelių. Nutarimą apie kortelių 
panaikinimą produktams Maskvos, Lenin
grado, Charkovo, Odesos, Minsko ir kitų 
miestų darbininkai sutiko šaukdami skait
lingus mitingus, kuriuose sveikino irxužgy- i 
re tą valdžios žingsnį, jie pasižada gamybi
nį planą išpildyti pirm nurodyto laiko, duot 
gerą prekių produkciją, užvaldyti savo dar

bo techniką, sumažint prekių savikainą ir tt.
Pirmose be kortelių prekybos dienose ma

gazinuos pakankamai yra įvairiausių maisto 
produktų—įvairios rūšies mėsos, dešros iš
dirbinių, konservų, žuvų, riebalų, ir kt'.

Prekyba vedama kultūringai—pardavėjai 
baltuose apsiaustuose, lentynos švarios, sie
nos nudažytos, šviesu ir švaru.

Pirkėjai daugiau reikalauja—nes jie ži
no, kad magazinas jam turi parduot kultu- j 
ringai ir tas prekes, kurios jam labiau pa
tinka. ■ ;

Magazinuose didžiausias gyvumas—tūks
tančiai žmonių ne tik perka prekes, bet vie
toje tikrina, kaip prekybos tinklas mokinasi 
dirbt naujais metodais.

Visuose magazinuose iškabinti naujų kai
nų produktams kainoraščiai.

Pirmomis prekybos be kortelių dienomis 
nupuolė kainos ir kolchozinėse rinkose.

'apsijungė į bendrą su ko- 
I m u n i s t ų demonstracija.' 
New Jersey valstijoje net j 
keturiuose centruose buvo į 
bendros demonstracijos.) 
New Yorke, kur socialistai 
atmetė komunistų bendro 

tilpo Komunistų Internacio-' fronto demonstracijų pasiū- 
nalo organo laidoje No. 20-|lymą, į komunistų vadovau- dalyvumas dideliuose strei- 
21, rusų kalba. Jis rašo: i jamas demonstracijas su-1 kuose turėjo didelės reikš-

Amerikoje visi Komunis
tų Partijos pasiūlymai suda- 
ryhiui bendro fronto kovai 
prieš kapitalo^ puolimą, J 
rą ir fašizmą buvo atmesti 
Socialistų Partijos vadų su ■ izuoti ir 
įvairiais pasiteisinimais. Bet 
nežiūrint to, kad visoje ša- ‘ 
lyje nesudarytas bendras 
frontas iš priežasties socia
listų atsisakymų, jis vis gi 
atsiektas daugelyje vietų 
tarpe komunistų ir socialis
tų organizacijų, tarpe dar
bo unijų įvairių krypčių. 
Taip, laike streiko prieplau
kų ir komunikacijos darbi
ninkų, o paskui ir visuoti
name streike San Francis
co mieste, 1934 metais, ben
dras frontas, kuris buvo su
darytas iniciatyva Komunis
tų Partijos Centro Komite
to, suvaidino svarbią rolę.

Komunistų ’ir socialistų 
tarpe buvo atsiektas susi
tarimas ir apgynime Scotts
boro jaunuolių.

Visos šalies bedarbių kon
gresas, įvykęs Washingto-| 
ne, sausio mėnesį, 1935 me
tais, buvo išdavas pritaiky
mo bendro fronto taktikos. 
Jame dalyvavo 2,500 iš- . 
rinktų darbininkų organįza- ( 

.cijų delegatų ir dalyvavo 
307 delegatai nuo vietinių ir' 
apskričių darbo unijų orga-1 
nizacijų, iš jų tarpo buvo; 
50 d e 1 e g a tų socialistai.! 
Tas kongresas užtvirtino 
bilių kovai už darbininkų 
klasės draudimą ir bedar-1 
biams pagelbą, kurį pagami
no Komunistų Partija ir už 
kurį pasisakė virš 2,000 vie
tinių ir sričių darbo unijų 
lokalų ir tarybų. Socialistai 
delegatai padarė pareiški
mą, kad būtinai yra reika
lingas bendras frontas. Įta
koje buvusios vienybės de
legatų šiame kongrese So
cialistų Partija buvo pri
versta sušaukti savo parti
jos šalininkų bedarbių su
važiavimą, kuris taipgi nu
tarė palaikyti tą bilių už be
darbių reikalus ir darbinin
kų klasės draudimą.

Komunistų Partijos su
šauktoje konferencijoje rei
kale Pirmos Gegužės ap- 
vaikščiojimo ' 1935 metais, 
dalyvavo daug delegatų 
nuo darbo unijų, kurios 
priklauso prie Amerikos 
Darbo Federacijos. Tas pri
vertė, kad daugelyj miestų 
socialdemokratinės organi
zacijos dalyvavo bendrose 
darbininkų demonstracijose. 
Taip buvo Clevelande, ir

reti atsitikimai šaudymas | jos yra. Iš vienos pusės,rau- 
streikierių ir nepaisant to, donosios darbo unijos kaip 
nemažai streikų buvo išlai- kur įėjo į plačiąpįas darbo 
mėta. unijas Amerikos ‘Darbo Fe-

P a g e rinimui komunistų- deracijos, o iš kitos—raudo- 
veikimo tarpe darbo unijų, nosios darbo unijos kaip kur 
ištisa eile raudonųjų darbo i sėkmingai vadovavo darbi- 
unijų įstojo f 

j Darbo Federaciją, 
| pusėtinai apsilpnėjo 
INRA akto skyriaus 
—siūlančio sudarymą kolek
tyvių pasitarimų tarpe dar
bininkų ir darbdavių.

Komunistų vadovaujantis

;jamas demonstracijas su-akuose turėjo didelės reikš- 
I traukta 200,000 dalyvių, o į! mės tolimesniam komunistų 
socialistų—100,000. įveikimui. Komunistų Parti

į Amerikos Į ninkus prieš Ąmerikos Dar- 
kuri bo Federacijos vadų ' valią, 

del kurie stengėsi kenkti tiems 
7-to streikams. Visa tai gelbėjo 

išplėtimui Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partijos įta
kos. Komunistų Partija veik 
tris kartus paaugo savo na
rių skaičiumi. Per kokius 
7-8 metus ji turėjo 9,000 na
rių ir buvo didelis jų nepas
tovumas. Tik dabar pavyko 
dalinai nugalėti tą narių ne-aa: Tokiu būdu Jungtinių I ja dabar turi didelę kam- rie-

',val i Valstijų Komunistų Parti- paniją už sudarymą plačio- }’asil.al. Pal ‘Joje. a-
ioi I’kO'CTtzlm iaxrian Vein an I eina Thrhn Pnrtiins Ar nn-! bartiniu lajku;. Jungtiniųjai pavyko išvien kaip ■ su sios Darbo Partijos. Ar pa* 

(kuriomis social, orgahizac. vyks sudaryti tokią masinę 
organizuoti ir vadovauti partiją, kuri galėtų susilp- 

, tūlus didelius streikus. Prie ‘ ninti įtaką dviejų buržuazi- 
to,’ laike šio krizio Ameri-jos esamų partijų (republi- 
koje streikų buvo daugiau, ■ konų ir demokratų) prole- 
kaip bent kurioj kitoj šaly- tarų tarpe, kol kas dar sun- 
je ir jie turėjo labai aštrų ku pasakyti, bet pamatas 
pobūdį. Amerikoje buvo ne- del sudarymo tokios parti-

Valstijų Komunistų Partija 
i turi apie 30,000 narių.

Youngstown, Ohio

NEW BRITAIN, CONN.

šiuo Sykiu Reikalinga Visy
* Parama 
***'

Šie metai vieni iš blogiausių 
mGsų organizacijom. Pradėjus 
pavaą^ęiui išaušti, Vilijos Cho
ras neįęko finansų. Tad skoli
nosi iŠ ALDLD kuopos. Cho
ras bandė rengti du parengi-

mu sudarymui kiek finansų, 
bet nelabasis lietus abiem kar
tais parengimam pakenkė ir 
todėl pasidarė abiem organi
zacijom dideli nuostoliai. No
rėtume nors ALDLD 27 kuo
pą pastatyti ant kojų finansi
niai.

Todėl kreipiamės į vietos ir 
apielinkės draugus ir geros 
valios žmones, kad paremtų

mūsų parengimą-vakarienę, 
kurią rengia ALDLD 27 kuo
pa paminėjimui sukaktuvių 20 
metų gyvavimo ALDLD. Va
karienė įvyks lapkričio 9 d. 
Darbininkų Svetainėje, 53 
Church St. Programa ir šokiai 
prasidės lygiai kaip 7:30 vai. 
vakare.

Tikimės, kad mūsų balsas 
bus išklausytas ir visi suteiks

Massachussetts v a 1 s t ijoje 
buvo bendros komunistų ir 
sočia listų demonstracijos. 
Gary, Ind., mieste, viename 
iš pat didžiausių plieno 
centrų, metalo darbininkų 
unija, priklausanti prie Am
erikos Darbo Federacijos; 
atsikreipė į Socialistų Par
tiją su pasiūlymu beįidrai 
demonstruoti su komunis
tais. Milwaukee mieste, kur

darbininkiškai organizacijai 
finansinę paramą atsilankyda
mi ant smagios vakarienės.

ALDLD 27 Kp. Valdyba.

Vajaus Kontestas

Massachusetts!GEO. SHIMAITIS

Įvairios Žinios
Spalių 6 d. čionai ALDLD 

90 kuopa surengė prakalbas 
draugui Abekui, kuris tik ne
senai sugrįžo iš Lietuvos Išei
vių Kongreso. Jis kalbėjo apie 
padėtį ir gyvenimą Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių. Lie
tuvos darbininkų pragyveni
mas brangus, o ūkininkai turi 
viską pigiai parduoti, gi kas 
jiems reikalinga, labai bran
gu. Už tai bankai iš varžytinių ' 
parduoda jų žemes. Toliau d. 
Abekas aiškino kokį gyveni
mą turi-Lietuvos jaunimas po 
Smetonos diktatūra.

Tik gaila, 'kad prakalbose 
mažai jaunimo buvo. Kiek gir
dėjosi, tąį susirinkusieji pa
tenkinti draugo Abeko pra
kalba.

Po pertraukos d. Abekas 
davė raportą iš Išeivių Kon
greso, kk' veįkėj Amerikos dar
bininkų delegacija, kaip ji ko
vojo už- darbininkų ir valstie
čių reikalus. Buvo skaityta ir

Buvusis čampionas dau
gelyje vajų, Geo. Shimaitis 
vejasi Stripeiką, kuris dabar 
pirmoj vietoj. Jis jau pralen
kė savo kaimynų Penkauską. 
Beje, Krance ir Ratilis taip 
pat pralenkė Penkauską. 
Mass, valstija šiemet vajuje

v. . ■ ... ir • (.[vienbalsiai 'priimta rezoliucijaužima pirmą Vietą. Nejaugi luž demokratines laisves Lie-

Pennsylvania p a s i dllOS kad būtų

Punktai 
.436 

. .352 

. .293 
.264 
.231 
.228

A. Stripeiką, Elizabeth, N. J...........................
Geo. Shimaitis, Montello, Mass.......................
G. Krance, I. Katilis, Bridgewater, Mass. . 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass.................... ...
J. Mažeika, Cleveland, Ohio .......................
J. J. Bakšys, Worcester, Mass.......................
Phila. Darbininkiškos Organizacijos

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

Viso.......... 224
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa................................ 172
J. Valatka, J. Kasparav., Haverhill, Mass. ....171
P. Žirgulis, Rochester,.-N. Y. <,....................................... 156
Newark ir Apielinkės Kolektyvas ........................... 132
A. Barčius, So. Boston, Mass........................................ 126
F. Gervickas, Athol, Mass. . . ....................................... 122
P. Bokas, Waterbury, Conn......................  105
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh, Pa........................103
A. Klimas, Hartford, Conn............................................ 1OO
V. Marinas, Waterbury, Conn........................................ 94
K. Mikolaitis, Baltimore, Md........................................ 72
S. Massulis, Brooklyn, N.Y.............................................70
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
J. Mažeika, McKees Rocks, Pa. .............  50,
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. ... .............................. 50
P. Wassell, Hoboken, N. J.......... ..................................50
A. Lideikienė, Great Neck, N. Y................................. 45
S. Peleckas, Brooklyn, N. Y....................................  .28
P. Baranauskas, Brooklyn, N. Y................................... 27
J. Daubaras, Athol, Mass................  27
J. Anvil, Toronto, Ont., Canada ................................25
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md....................................21
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa....................................20
V. Judzentavičius, Girardville, Pa...............................20
V. Masonis, New Britain, Conn ..................................20
J. Barkus, Brooklyn, N. Y............................................. 12
C. D. Long, Wrightstown, N. J......................................10
K. Bakanauskas, Easton, Pa............................................ 10
J. Kandrot, Forest City, Pa..............................................4
Yra toli pažengusių draugų gavime naujų skaitytojų, 

kaip matote augščiau paduotame surašė. Bet surašąs dar 
trumpas, reikia daugiau vajinihkų. Jau trys savaitės praėjo, 
kaip vajus prasidėjo, o daugybėse vietų dar nė piršto nepri
dėta vajaus reikalu. Draugai, neleiskime veltui laiko. Karas 

jau liepsnoja; bi minute jis gali uždegti visą pasaulį. Tos ži
nios interesuoja kiekvieną žmogų. Ir šiemet laikraščio užrašy
mas yra lengvesnis negu kitais metais, tik reikia darbuotis.

tavoje, tai yra, reikalaujama, 
i renkama valdžia 

slaptu ir visuotinu balsavimu. 
Rezoliucija bus pasiųsta Sme
tonai.

Pirmininkas pakvietė drau
ges Miglinienę ir Kalandienę 
parinkti aukų del politinių 
Lietuvos kalinių. Surinkta 
$2.40. Ačiū už aukas.

Po prakalbų pas draugus 
Sodeikius buvo paruošta va
karienė. Susirinko pusėtinai 
draugų ir draugių. Ten d. Ma
dison pasiprašė balso ir prašė, 
kad dar vėl parinktumėme au
kų Lietuvos politiniams kali
niams. Surinkta $2.65.

Turime padėkavoti d. P. 
Sodeikiui už vakarienę.

ALDLD 90 kuopos susirin
kimas įvyks spalių 27 d. po 
num. 125 Pearl St. Prasidės 2 
vai. po pietų. Visi nariai ir 
narės dalyvaukite. Dabar eina 
darbininkų spaudos vajus, tu
rime visi darbuotis. Taip pat 
turime stengtis gauti daugiau 
narių į kuopą.

Spalių 6 d. Lietuvių Dar- 
,! bininkų Susivienijimo 9 kuo- 

1 pa laikė susirinkimą. Susirin-. ■ 
•kimą atidaTė' kuopos pirminin
kas d. F. J. Madison. Buvo 
skaitytas iš “Tiesos” atsišauki
mas, kad reikalinga pagelba 
vaikų lėšų fondui. Nutarta kas 
mėnesis pasiųsti po 50 centų
su mėnesinėmis duoklęmis iki 
seimui. Į bedarbių fondą nu
tarta pasiųsti po 10 nuoš. nuo 

; parengimų. Pasiųst $1.10.
Draugė Skistimienė, delega- 

į tė į Pittsburgh© bendro fron- 
Ito konferenciją, kuri įvyko 
spalių 29 d., išdavė raportą. 
Raportas priimtas vienbalsiai.

LDS kuopos nariai ir narės, 
nuo mūsų priklauso padidinti 
mūsų kuopą narių skaičiumi, 
taip pat vaikučių skyrių. Mū
sų pareiga pagelbėti jaunuo
lių kuopai gauti daugiau na
rių. Kitam susirinkime išrinki
me specialius organizatorius.

Y oungstownietis.
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Darbininke ir Seimininke
LIETUVES KOVOJE PRIEŠ AUGŠTAS KAINAS Great Neck, N. Y

Moterų Susirinkimai
Moterų susirinkimai taip pat

malio gimdymo spėkos.
Ateityje duosim daugiau pa

našių žinių šiame skyriuje.
Iš Health and Hygiene.

Trečiadienis, Spalio 23,1935

kolonijose: Cicero, 
Park, Brighton 

Park, šiose kolonijose yra ge- 
seka- rai organizuoti veiklos komite-

Chicagoj ir apielinkėj mū-, karnose 
sų draugės gerai veikia. Apie ’ Marquette 
tai rašo d. A. Jonikienė “Vil
nies” moterų skyriuje
mai: į tai prieš aukštas kainas ir

Spalio 16 dieną, Chicagos ir j abelnai dirbama, kad organi- 
apielinkių veiklos komitetai į žavus moteris kovai už savo 
prieš aukštas maisto kainas, eis [ reikalus. Jau tose vietose gali- 
į miesto tarybą su rezoliucija. 
Rezoliucija reikalauja, kad 
mūsų majoras, ponas Kelly ir 
miesto taryba atsišauktų į 
Washingtona, į kongresą, kad 
delegacijos reikalavimai, ku
riuos jos padavė atlankiusios 
Agrikultūros Departmentą, 
būtų tuojau pildomi.

Tie reikalavimai buvo: 
stabdyti 
tuojaus 
nopolių 
gresas
$150,000 tam tikslui, bet kol 
kas nieko nedaroma.

Tyrinėjimas, logiškai, turė
tų būti daromas Chicagoje, pa
čioj širdyj didžiųjų skerdyklų, 
stakjarduose.

Kaip paskutinėj delegacijoj, 
kuri ėjo kartu su Detroito de
legacija į stakjardus, taip ir

su- 
irmaisto naikinimą 

daryti tyrinėjimą mo- 
ir trustų pelnų. Kon- 
jau buvo paskyręs

iria kalbėti apie tikrą bendrą 
frontą, nes yra įtraukta įvai
rių pažiūrų moterų.

Moterų Komitetų susirinki
me, spalio 11, apkalbėjus da
bartinę situaciją, nutarta už 
dviejų savaičių, būtent, spalio 
25, sušaukti plačią masinę 
konferenciją, kurioje bus ap
kalbėta, kaip šią žiemą bus ve
damas darbas tarp lietuvių 
moterų. Čia kils klausimai: at
skiri moterų susirinkimai, kon
ferencijos ir mokykla.

Tame pat skyriuje rašoma, 
kad Kenoshoj ALDLD kuopos 
iniciatyva sušaukta konferen
cija, kurioj dalyvavo 13 orga
nizacijų, tame skaičiuje ir ka
talikų. Ten jau pagamintos 
peticijos ir renkami parašai, 
taipgi priimta rezoliucija, ku-

žodis Del Health and 
Hygiene

žurnalą Health and Hygiene 
(Sveikata ir Higijcna) leidžia 
“Daily Worker” Medical Advi
sory Board (“D.W.” Medika- 
liškų Patarimu Taryba), žur
nalas išeina kartą į mėnesį, 50 
E. 13th St., New Yorke. Pre
numerata metam $1.50, pavie
nės kopijos kaina 15c. žurnale 
nurodoma ligų simptomai ir pa
tariama, kur pagalbos j ieškoti. 
Ten nuolatos keliama aikštėn 
įvairių makliorių teorijos ir ap- 
gavingi gydymai. Taip pat tel
pa medicinos istoriją ir visuo
menės atsinešimą į medicinos 
mokslo vystymosi nušviečiančių 
straipsnių, kokiu yra viršui pa
duotasis “Ar Moterys Turi 
Kęst?”

Waterbury, Conn

U 
Iri

Puslapis Trečias

Globos‘‘Kruvinas Bėgamais Reikalais « *

šioj delegacijoj, tikimasi, bus j n siuntinėjama į visas organi- 
daug lietuvių, nes lietuvės tu
rime jau nekuriose miesto da
lyse tvirtus veiklos komitetus.

Iš Chicagos Moterų Komite
tų susirinkimo, penktadienio 
vakare, paaiškėjo, kad visas 
moterų organizavimo darbas 
rūpestingiausiai vedamas se-

Moterų Klausime ir ALDLD 
20 Metų Paminėjimas

ALDLD 28 kuopos mėnesi
niam susirinkime, apart kitų 
dalykų, buvo pakeltas klausi
mas apie moteris, jog šiuo lai
ku tarp moterų randasi kokis 
tai apsileidimas, nesilanky-

• zacijas. Rengiamas masinis 
mitingas.

Daugelyje kitų kolonijų mū
sų draugės darbuojasi toje sri
tyje, bet nepraneša. Draugės, 
parašykite savo skyriams. Lai Į mas į susirinkimus bei pamirš- 
jūsų darbas bus paakstinimu 
kitų kolonijtj draugėms.

Ar Moterys Turi Kęst?
Per amžius akušerės ir dak-, pradžia. Tuo pat laiku jaunas 

tarai veik nięko nedarė praša
linimui kančių ir nervų įtem
pimo moterims prie kūdikių 
gimdymo dėlto, kad tos kančios 
buvo “dievo valia.” Net daug 
laiko praėjus nuo padarymo 
pjaustymo beskausmiu per iš
radimą etherio ir chloroformo, 
vis dar buvo skaitoma laužymu 
‘dievo’ valios naudoti tą palai
mą moterims laike gimdymo. 
Moters kančios buvo šventraš
čio nusakytos nuo jos pirmo 
prasižengimo, pagundymo Ado
mo. “Viešpats tarė moteriš
kei : Padauginsiu tavo skaus
mus ir tavo vaisių; kančiose 
gimdysi kūdikius.” Taip švent
raštis įkalbinėja moterims kęsti 
skausmus ir nejieškoti, nerei
kalauti iš jų išeities.

Ta šventraščio dvasia taip gi
liai buvo suleidus šaknis, jog 
net 1597 metais Agnes Sampson 
buvo teista bedievybėj, pripa
žinta ragana per karaliaus 
James teismą ir sudeginta ant 
laužo Edinburghe. Jos baisioji

daktaras, dirbantis Viennos li- 
gonbutyje, darė pirmus sėkmin
gus bandymus gelbėti moteris 
nuo baisios ligos, žinomos, kai
po gimdymo karštligė. Po de- 
sėtkų metų, kurių bėgiu tūk
stančiai moterų išmirė ligonbu- 
tyje, Semmelweiss įgijo davinių, 
kurie jį įtikino, kad gimdymo 
karštligė perduodama pačių eg
zaminuojančių daktarų ranko
mis, pernešama nuo vienos mo
ters kitai. Jis įrodė savo atra
dimą sumažinimu mirčių nuo 18 
nuošimčių vienais metais iki 1 
ir 3 nuošimčių sekamais. Už sa
vo išradimą jis buvo faktinai iš
vytas iš Viennos persekiojimu 
savo kolegų ir švietimo Minis
terijos.

Apie 25 metais vėliau Pas
teur galutinai atrado bakteri
jas, kurias Semmelweiss žinojo 
esant, nors tiesioginiai jų ne
matęs. Naudojant Pasteurio iš
radimą ir Listeriui jį ištobuli
nus prasidėjo antiseptikų nau- 

j dojimas prie operacijų ir gim-

tama darbininkiška darbuotė.
Po plataus apkaibėjimo pri

eita prie išvados, kad būtų su
šauktas specialis moterų susi
rinkimas.

Minimas susirinkimas yra 
šaukiamas šį sekmadienį, 27 
d. spalio, 3 v. po pietų. Ir ka
dangi tą dieną lankysis Wa
terbury ALDLD Centro pirmi
ninkė S. Sasnauskienė, tad da
lyvaus moterų susirinkime. 
Tokiu būdu, draugės, susido
mėkite šiuo nepaprastu mote
rų susirinkimu; dalyvaukime 
visos ir savo drauges pakvies- 
kime. Moterų susirinkimas bus 
775 Bank St.

20 Metų Jubilėjinis 
Susirinkimas

nuodėmė buvo tame, kad ban-, dym0 Mirties kiekis nuo di-
dė palengvint moteriškei gim
dymo kančias.

Dviem ir puse šimtmečių vė
liau profesorius James Simp
son buvo pirmutins, panaudojęs 
chloroformą sumažinimui gim
dymo skausmų, nežiūrint kuni
gijos nusistatymo.

Pastangos mažinti skausmus 
randamos žiloj senovėj. Hebra- ( ges. 
jai ir aigiptėnai naudojo įvai- į 
rias šaknis. Septpniolikto ir 
18-to šimtmečių daktarai duo
davo ligoniam opiumo ir alko
holio prieš operacijas. Didžiau
sią patyrimą ir skubumą reikė
jo turėti, kad atlikti operaciją 
kol tų silpnų vaistų pasėkos iš
garuodavo. Daugelis tų skysčių 
neturėdavo tikros vertės, ta
čiaus duodavo vidutines pasėkas 
hipnotizmo atžvilgiu.

Daktaro Simpsono sėkmingas 
pirmas bandymas 1847 metais 
anaiptol neišrišo moterų pro
blemos. Tas drąsus žmogus tu
rėjo kautis prieš kunigijos ir 
savo kolegų prietarus bei aug- 
štesniąją dvasiškiją.

Simpsono darbas buvo tik

dėsnių operacijų, išimant kū
dikį operacijos keliu, prieš 
skausmų mažinimo ir antisep
tikų naudojimo laikus buvo 
nuo 50 iki 90 nuošimčių, da
bar bėra 2 nuošimčiai. Bet pa
skutiniais pora dešimtmečių 
nėra sistematinio sumažinimo 
mirčių nuo gimdymo karštli-

Prakaitas
Veikiausia visos šio sky

riaus skaitytojos bent kada 
yra matę paveikslą ir skaitę 

j arba girdėję apie Mrs. Gloria 
Morgan Vanderbilt. Ji ypatin
gai pagarsėjo byloje už- duk
ters Glorijos globojimą. Mat, 
jos 11 metų dukrelė Glorija 
yra paveldėja keturių milionų 
dolerių ($4,000,000), tai dėlto 

’ svietas taip “susirūpino” jos 
“doru” išauklėjimu ir atsira
do norinčių globoti.

Ponia Gloria Vanderbilt tei
sme sukirto taipgi turtinga jos 
vyro sesuo, Mrs. Harry Payne 
Whitney. Ponia Whitney įtiki
no teisėjus, kad ponia Van- 

i derbilt, kaipo linksma jauna 
in| našlė, “netinka” padoriai iš

auklėti piniguotą dukrelę.
Tiek to apie jų tinkamumą 

ar netinkamumą, bet reikšda
ma simpatijų praleimėjusiai 
poniai Vanderbilt kapitalistinė 
spauda daug išsiplepėjo. Pa- 
vyzdin, vienas laikraštis para
šė, kad pasinaudodama išsi- 
garsinimu p. Vanderbilt perei
tą pavasarį paėmė savo kon- 
trolėn dresių šapą, Sonia, Ine., 
24 E. 54th St., New Yorke. 
Ten dirba 120 darbininkų, 
daugiausia merginų. Apie 80 
kitų dirba pardavinėtojais 
krautuvėms. A t p a s a kojus, 
kaip sunkiai ten Glorija “pra
kaituojanti,” sakoma:

“Metai atgal Sonia Ine. bu-

ALDLD Moterų Kuopos
Daugelyje vietų, kaip drau

gės laiškais praneša, kyla min-'lošia didelę rolę. To pavyzdį 
visųpirma mes matome Chica
go j e. Ten drauges griežtai lair 
kėši LDSA su ALDLD vieny
bės patvarkymo ir šaukė mote
rų susirinkimus visais svarbes
niais klausimais, taipgi palaikė 
moterų mokyklėles. Ten mote
rų judėjimas stiprus.

Brooklyne įvyksta jau kelin
tas moterų susirinkimas. Juos 
šaukia ALDLD Moterų Komi
tetas, bet šaukiamos visos tos 
kolonijos moterys, o ne vien 
ALDLD narės. Taip pat (visomS"‘ 

! duodama lygi teisė susirinkimų 
tvarkos ir veiklos nustatyme. Į 
patį komitetą irgi renkamos* 
priklausančios ir nepriklausan
čios prie ALDLD. Komitetas 
susirenka ir prirengia susirik 
kimų tvarką. ...(X

Susirinkimai būna planingi ir 
kiekvienam klausimui laikas’ 
aprubežiuotas. Pradedama 8 v. ’ 
ir ne vėliau 8:15, baigiama-..^ 
10:15 ir ne vėliau 10:30. Jų- 
tvarka pakol kas sekama:

1. Diskusavimui vieno svąr-. 
baus dienos klausimo pusę va
landos.

2. Skaitymui ir rašybai pusę 
valandos.

3. Organizaciniams savo rei
kalams pusę valandos.

4. Valgių gaminimo, sveika-

tis įsteigti ALDLD Moterų Kuo
pas. Man rodos, kad klaidos ne
padarytume. Kur iš karto pasi
liko moterų kuopos, ten jos ne
sigaili. Moterų kuopos galėtų 
gyvuoti visoj eilėj .stambesnių 
kolonijų, kaip Brooklyne, Phi- 
ladelphijoj, Bostone, Newarke, 
Lawrence ir daugelyje kitų di
delių kolonijų rytuose ir vidur- 
vakarinėse valstijose. Rastume 
ir mažųjų kolonijų, kur su nau
da mūsų judėjimui galėtų gy
vuoti moterų kuopos šalę ben
drų Am. Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos kuopų.

Pagalvokime, draugės, paty
rinėkime vietos sąlygas, pasi
tarkime ir darykime žingsnius, 
kur tam sąlygos palankios.

Iš d. Mažeikos Prakalbų

Spalio 8 d. Lietuvos Dukte
rų ir Sūnų ptfšalpinė draugys
tė surengė prakalbas d. J. Ma
žeikai. Publikos susirinko gra
žus skaičius. Draugas J. Ma
žeika kalbėjo dviem atvejais. 
Pirmiausia kalbėjo apie Lie
tuvos darbininkų sunkią padė
tį, kaip darbininkai badu ma
rinami ir pūsta urvuose be j 
saulės spindulių ir tinkamo i 
maisto.

Antru atveju kalbėjo 
buvusį lietuvių kongresą 
ne. Atsilankiusieji buvo 
užinteresuoti d. J. Mažeikos 
kalba, nes visi klausėsi kuo 
atydžiausiai. Po prakalbų bu
vo duodami klausimai, į ku
riuos d. J. Mažeika tinkamai 
atsakinėjo. Buvo renkamos au
kos del padengimo lėšų ir del 
Lietuvos politinių kalinių. Vi
so suaukota $9. Aukavusiųjų 

• vardų aš neturiu, gal to vaka- 
Į ro pirmininkė, d. O. Gaškaus- 
kienė, paskelbs spaudoj.

Darbininkų Vargas Didėja
Rudens sulaukus darbinin

kams pasidarė tikra vergija, 
pradėjo atleidinėti visus be j 
skirtumo, jaunas ar senas, tu- vo menka mažmenomis parda- 
ri valgyti ar neturi, eik į gatvę vimo krautuvėlė. . . šiemet So
il- mirk badu. Kapitalizmui ne- nia Ine. yra žydintis bizniš. . . 
apeina tavo ir tavo kūdikių ! Ponios Vanderbilt dalis gale 
gyvybė. Tad darbininkams i metų gal būt bus $50,000... 
reikia daugiau aktyvumo už Šį metą, kaipo sunkiai dirban- 
pagerinimą savo būvio, žino- ti moteris, niuo kurios priklau- 
ma, bedarbiai gauna kokio su- 
pelėjusio maisto iš šalpos Biu
ro, bet tuomi neturėtų tenkin
tis. čion bėda, kad negalima 
gaut svetainės, nėra kur be- 

i darbius sušaukti ir atlaikyti 
susirinkimų. Gal būt ir Bedar
bių Tarybos komiteto irgi ap
sileidimas tame darbe, turėtų 
draugai imtis

Maistas
Čia maistas 

kad su mažu 
sunku ir pragyventi, labiausiai 
turinti dideles šeimynas galą 
su galu negali sudurti. Namai 
taipgi labai brangūs. Kovų jo
kių prieš augštas pragyvenimo 
kainas nėra. O tą būtų lengva 
padaryti,' nes tenka sutikti

už darbo.

apie I 
Kau- 
labai

4

Pabrango
labai pabrango,
uždarbiu labai

so 200 darbininkų kasdieninė 
duona, argi netinka saugot sa
vo 11 metų dukrelės ateitį?”

Kaip jau minėjom, mums 
neapeina jos tinkamumas ar 
netinkamumas kaipo globėjos, 
bet rūpi tas, kad iš 200 darbi- 
ninkių-kų į metus išsunkė 
$50,000. O tokių “prakaituo
jančių” Amerikoje daug.

Alisa.

VALGIŲ GAM1 
NIMAS

Kleckučiai Iš Kaulų 
Smegenų

Gaukit galvijo kaulų “marrow 
bone”, išimkit smegenis su pel
iuku ir jas gerai ištrinkit kartu 
su .sausais duonos trupiniais, 
{muškit kiaušinį, įdėkit biskelį 
miltų ir jei dar per 
įpilkit biskį karšto vandenio; 
suminkykit .ir padarykit tarp 
delnų mažus kleckučius. Dėkit 
juos į bile sriubą, tik ne pie
no. Pavirkit 10 miliutų.
. ‘ Labai skanus valgis. - Užima 
mėsos vietą ir kaulų smegenys 
labai naudingas sveikatai mais
tas.

Sekančiam moterų susirinki
me duosiu patarimą, kaip iš- 
kept kalakutą su kaštanais, 
kaip padaryti namie šaltakošę 
(aiskrymą) be tam tyčia prie
taisų, na, ir daug kitų gerų re
ceptų.

Q5411QQ į

- - ’ tos arba kokiu kitu kasdieni
niam moterų gyvenime praktiš
ku klausimu pusę v.

Girdisi iš draugių pritarimo 
tokiai susirinkimų tvarkai. Be 
abejo, yra vietos gerinimui ir 
mes tą turėsime mintyje ir ga
lėsime atsiekti su augimu mūsų 
veikimo ir spėkų.

M. Valilionienė.
Brooklyn, N. Y.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
28-ta kuopa rengiasi prie pa- daug moterų, kurios nusiskun- 
minėjimo 20 metų sukaktuvių. 
Šis 20 metų sukaktuvių minė
jimas bus surengtas sekamai:

Pirmiausiai bus suvaidinta 
veikalas “Kelias Į Gyvenimą,” 
drama. Kalbės ALDLD Centro 
pirmininkė S. Sasnauskienė. 
Taip pat dainuos Vilijos Cho-! 
ras.

Šis paminėjimas įvyks 
spalio, 7:30 vakaro, 
Green St., Waterbury, 
čiame visus Waterburio 
viųs. dalyvauti tame
20 metų sukaktuvių paminėji
me.

27 d.
103 

Kvie- 
lietu-

ALDLD

Jeanette Krūtis Mokinasi

žinoma Brooklpno ir N. J. lie
tuvių darbininkiškam jaunimui 
ir lietuviams abelnai jaunuolė 

Moters pasiliūosavimas ir jos ! Jeanette Krūtis (Pepper) iš-.
užimama vieta industrijoj davė 
galimybės didesniam griežtumui 
reikalavimuose sumažinti skaus
mus. Pastaraisiais dešimčia me
tų matėm nuolatinius tyrinėji
mus iš medikalės profesijos pu
sės, su vilčia surasti geriausius 
būdus prašalinimui gimdymo 
skausmų be paaukavimo kai ku
rių būtiniausių principų. Tūli iš 
jų yra sekami:

Gelbėjimas nuo skausmų vai
stų pagalba negali būt paauko
jant saugumų motinos ar kūdi
kio.

Neturi būt bereikalingai pra
tęsiamas normalio gimdymo lai
kas.

Neturi būt sulaikomos nor-

į Brookwood Labor 
mokintis, ši įstaiga 
Katonah, N. Y. ir yra, 
palaikoma AF of L lė-

važiavo 
College 
randasi 
berods,
šomis. Jauną Jeanettę ten pa
siuntė Int. Ladies Garment 
Workers Unijos Elizabetho ir 
Newarko organizacijos.

Savo laiku Jeanette nemažai 
darbavosi su LDS Jaunimo Ko
mitetu. Linkėtina Jeanettei sėk
mingai mokintis ten gaunamo 
mokslo ir tuo pačiu sykiu lavin
tis leninizmo, nes tik vaduojan
tis leninizmo principais galėsi
te pilnai panaudoti įgytą mok
slą naudai revoliucinio darbi
ninkų judėjimo.

džia maisto brangumu. Drau
gės, pagalvokim. Mes turėtu
me būti pirmos tame darbe.

Mūsų Parengimai
Choras Pirmyn turės puikų 

parengimą 3 d. lapkričio. Kon
certe dainuos geri dainininkai 
ir pats Choras Pirmyn. Great 
Neck ir apielinkės darbininkai

turime paremti choro parengi
mą. Įžanga maža.

“Daįly Workerio” naudai 
yra rengiamas bankietas spa^ 
lio 26 d., 8:30 vakaro, 10, 
Little ; Main St., Hempstead, I 
L. I. Rengia Komunistų Parti-j 
jos 9-ta. Sekcija. Brangūs į 
draugai ir draugės,'j dalyvau- 
kim visi. Tuomi padėsim išlai
kyti taip svarbų laikraštį. 
“Daily Workeris” yra vienati
nis darbininkų dienraštis ang
lų kalboj. Jis pasiekia tūk
stančių darbininkų stubas, tad 
būkit jo naudai parengime vi
si, kuriem tik aplinkybės lei
džia.

Brooklynietems
M. Valilionienės 

turėtų paakstinti

Darbininkė S.

Sovietų Sąjunga budavoja daugiau ir daugiau naujų 
mokslo įstaigų savo jaunajai kartai. Čia parodoma du 
darbininkai, kurie išrodinėja vaikams šią naują mokyk
lą, pastatytą Frazer fabriko darbininkų sūnams ir dukte
rims Maskvoj. Mokykla pabudavota į 80 dienų. Tai 
taip auga mokslo įstaigos Sovietuose, kuomet Amerikoj • 
mažina mokyklų išlaidas.

Naujos Mokyklos Atidaromos Sovietų Vaikams

■■■■U

Visoms
Drauges 

pažadas 
kiekvieną brooklynietę daly- 

j vauti šiame susirinkime, kuris 
i įvyks rytoj, tai yra ketvirta- 
I dienį, 24 d. spalio, 8 v. vaka- 
| ro, “Laisvės” svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Perei
tą susirinkimą daug iš jos pa
simokinome. Tačiaus d. Vali
lionienė valgių gaminimo sri
tyje turi tiek žinojimo, kad 
pakaks ne tik šiam, o ir dau
geliui kitų mitingų ateityje.

į.
Kai kurios pamanys, kad jos 

ir nebuvę susirinkime apie tai 
sužinos, kadangi d. Valilionienė 
susirinkime pateiktus receptus 
perduoda “Laisvės” Moterių 
Skyriui ir jie skyriuje telpa 
kas trečiadienį. Tačiau buvu-1 
sios pereitam susirinkime tik
rai taip nemano, kadangi daug 
dalykų sunku ir išaiškinti raš
tu, neigi vietos yra, kad išaiš
kinti tuos visus stebuklingais 
atrodančius triksus, kurie, vie
nok, valgio gaminime daro dide
lę skirtumą ir svarbu juos su-

I prasti.
Jaunos esančios ir būsiančios 

šeimininkės taipgi turėtų susi- 
interesuoti. Mūsų sąlygos dar 
daugelį verčia ir vers namie 
gamintis maistą, kol įsteigsim 
Sovietų Ameriką. Gerai paga
mintas valgis reiškia gerą svei
katą. Pas sveikus dažniau pa
silaiko meilė ir laimingas 
myninis gyvenimas.

Pataisa
šis raštas su d. Valilionienės 

paveikslu turėjo tilpti pereitą 
savaitę šiame skyriuje. Darbi
ninkas, dedantis raštą į pusla
pius, per neatsargumą raštą pa
liko, o paveikslą įdėjo visai ne 
vietoje, 
“Draugę 
minus.”

Mūsų Bendradarbės
Iš kelių lygiai gerų mūs ben

dradarbių ar laiks nuo laiko pa- ■ 
rašančių draugių gauname laiš
kelių, kuriuose tas pats, kuone 
žodis žodin, skundas, kad nepa
jėgia nuolat bendradarbiauti 
del sunkių sąlygų. Ant tūlų iš 
jų guli užlaikymas visos šei
mos, kadangi jų vyrai (kurios 
turi vyrus) jau senai nedirba^ 
Gi jos, kaipo menkai apmoka-- 
mos, neturi ištekliaus užbaigti 
darbą su parėjimu iš dirbtuvės. 
Apart to, visos mažiau ar dau
giau veikia savo kolonijos or
ganizacijose.

Tiesa, draugės, kad jūsų pa
dėtis sunki. Tačiau mūsų sky
riuje privalo atsispindėti tie jū
sų argai, tad bent retkarčiais 
prašykite po kiek pajėgiate.

inėkite, mes turime daug ko
lonijų ir kiekvienoj randasi 
mažiau ar daugiau galinčių ra-. , 
syti draugių. Jei kiekviena bent, 
kas kelios savaitės parašysite,, 
mūsų skyrius bus įdomus, visos 
viena iš kitos pasimokinsime, 
viena kitą geriau suprasime ir 
iš to bu.s naudos judėjimui. i*

y

Moterų Klausimas Naujoj 
Anglijoj 7

Rugsėjo 29 d. įvykusioj AL
DLD 7-to Apskričio konferenęįr, 
joj diskusuota moterų o r gani,-, 
žavimo reikalas. Priimta tuo 
klausimu rezoliucija ir išrinkta 

i komitetas įtraukimui moterų į 
ALDLD. Į komitetą įėjo drau
gės Samulėnienė, Kvietkauskiė- 
nė ir Sukaskienė. Pastaroji yra' 
nare Worcesterio ALDLD Mote-
rų Kuopos, kuri dar LDSA lai- Kl, 
kais ir dabar pagirtinai veikia. \ 

5. Sasna.

iii

šei-

būtent straipsnyje 
M. Galeckienę Prisi

Teisiama Žiauri Močeka T
-

Bridgeporte, Conn., teisiama 
Mr,s. Ada Mildred Schueler,-“ 
kuri prisipažino taip mušus sa
vo 9 metų podukrą Marilyn, kad 
kūdikis mirė nuo sudaužytų 
inkstų. O ta bausmė buvus už 
atsisakymą valgyt. Jos advoka-.,. 
tas Lavery sako, kad ji turė
jus teisę baust kūdikį, tačiau
ir jis gynima remti nedrįsta ntl.
šiuo teisinimu, bet sako, kad 
ji buvus laikinai pamišus.

i.

i



Puslapis Ketvirtas LAISVĘ
»

Trečiadienis, Spalio 23,1935

Binghamton, N. Y
Jubilėjinis Koncertas ir Šokiai

Spalio 26 d. įvyks tas svar
biausias, iškilmingiausias ALD 
LD 20 metų jubilejinis pažmo-

įvyks Lietuvių Svetainėj, 315 site daug ką naujo.
Clinton St. Pradžia 7:30 vai. ■ šias prakalbas rengia A.L. 

Įžanga labai žema,1 D.L.D. 20 kuopa. Prasidės 
7:30 vai. vakare. • Įžanga vel
tui visiems.

O. Girniene.

vakare.
tiktai 40 centų y patai.

Svarbus Susirinkimas

28 d. spalio yra šaukiamas
nys, kurj rengia bendrai ALD A.L.D.L.D. 20 kp., L.D.S. 6
LD 20 k p. ir Aušros Choras.

Vietos publika įdomauja iš-! 
girsti plačiai pagarsėjusį Mai- 
nierių Kvartetą iš Shenando-Į ^ur’ame ^us
ah, kuris pirmu kartu savo, - 
gražiais žavėjančiais balsais zaciJas 
palinksmins mus. Dalyvaus ; Tad minėtų 
Aušros Choro dvieilis kvarte
tas, kuriame dalyvauja vietos 
gabiausi dainininkai, kaip tai: 
V. Zmitraitė, A. Tvarijonienė, 
J. Sastienė ir Eve Slesoraitie- 
nė, o vyrai: A. Pagiegala, J. 
Gabužis, A. Klimas, ir P. Gri
nius ir kuriam vadovauja ga
bi pianistė Elona Pagiegalie- Pranešimas iš Lietuvių Pasau- 
nė. Dar seka eilė jaunuolių, ' 
gerai prasilavinusių muzikos' 
srityje, smuikorius S. Opola-! 
kas pirmu sykiu pasirodys mū
sų tarpe. Armonistas P. Mi- 
kalojūnas ir pianistė Amilė 
Undriejunaitė taipgi bus pro
gramoje.

Programos dalyviai visi pri
sirengę gerai. O vietos publi
ka taip gi turėtų skaitlingai 
atsilankyti į tą puikų muzikali 
parengimą. Po koncerto bus 
šokiai prie geros orkestros.

Šis iškilmingas pažmonys

Į kp. ir Aušros Choro narių, 
“Laisvės” ir “Vilnies” skaity-

New Haven, Conn

taip ir tebėra, lenkų ponų vai- sekdami, visa eilė draugų irgi 
kaip Čekanauskas prižadėjo tą patį padaryti.

“Laisvės” Koresp.

savo • apkalbėti dabartiniai organi-
> liečianti 

organizacijų

13 d. spalio bažnytinėj svetai- 
klausimai. ' nčj tautininkai su katalikais 

“ l na-'atlaike “Vilniaus gedulo” die- 
riai esate kviečiami dalyvauti . na. žmonių, išskyrus du cho

rus, nedaugiausiai buvo. Kal- 
Chekanauskas (iš 

kur, man neteko sužinoti). 
Sakėsi nesenai grįžęs iš Lie
tuvos, kur apvažinėjęs Vilnių 

i labai 
Vilnij os 
Ta mes t

šiame susirinkime, nes tai yra j 
svarbu. šiame susirinkime i bėjo tūlas 
bus ir drg. J. Mažeika. Susi
rinkimas bus Lietuvių svetai
nėje' (skiepe). Prasidės 7:30 
vai. vakare. Būtinai dalyvau
kite visi.

linio Kongreso

Antradienį, 29 d. spalio, 
įvyksta svarbios prakalbos. 
Kalbės drg. J. Mažeika, ką 
tik sugrįžęs iš Lietuvių Pasau
linio Kongreso, įvykusio Lietu
voje.

Drg. J. Mažeika daug paty
rė apie Lietuvos darbininkų 
ir valstiečių dabartines gyve
nimo sąlygas. Ir tą viską jis 
papasakos šiose prakalbose. 
Tad nepraleiskite progos. Da
lyvaukite prakalbose ir užgir

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistine Worcesteryje.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

iu apielinkę. Nupiešė 
prastą paveikslą iš 
gyventojų padėties.
senai žinome, kad ten darbi- 

i ninku gyvenimas nepakelia- 
Imas. Bet kas buvo juokinga 
■išgirsti, tai kada kalbėtojas 
trumpai pabrėžė apie Smeto
nos valdomą kraštą, pačią Lie
tuvą. Girdi: viskas, kaip ant 
mielių, auga, visi tik vištieną 
ir pyragus valgo. O apie svies
tą ir sūrį tai, girdi, niekas ne
nori nei kalbėti, tai, esąs, 
prastas valgis. Aš negaliu įsi
vaizdinti, kaip tas žmogus gali 
taip meluoti. Jeigu kas taip 
gyvena Lietuvoj, tai jau ne 
darbo žmonės, bet kunigai ir 
ponai.

Kodėl tie kaimiečiai šian
dien kelia maištus ir stoja at- 

, viron kovon su Smetonos žan- 
' darais? Kokių galų ji'ems dar 
..reikia, jeigu jie 
1 pyragus valgo ?

žinoma, ponas 
; nesakė nei žodelio
tinius ten sodiečių sukilimus. 
Ji's manė, kad katalikai darbi- 

' ninkai, susirinkę bažnytinėj 
svetainėj, nič nieko nežino ir 

j jiems galima meluoti kas tik 
ant liežuvio užsisuka.

I Vietinis klebonas 
kauskas taipgi išrietė 
mokslą” apie Vilnių ir kaip 
vienas, taip ir kitas, tas pačias 
nesąmones kalbėjo.

Aš turiu pasakyti tam ViL 
niaus gelbėjimo komitetui ir 
tiems kalbėtojams štai ką: 
Jūs mumis katalikus darbinin
kus mulkinot per 15 metų rėk
dami “mes be Vilniaus nenu
rimsim”, kaulinot iš mūsų gra
šius ir siuntėte Vilniui “va
duoti”, surinko! ir prašvilpėt 
nemažai mūsų sunkiai uždirb
tų centų, o Vilnius kaip buvo,

domas ir.
išsitarė, jau baigia griūti.

Mano nuomone, tie šūkavi
mai “mes be Vilniaus nenu
rimsim” nieko nereiškia. Vil
nių atvaduos nuo lenkų ponų 
vien tik pasaulio darbininkų 
suvienyto fronto galingas ku
mštis, P ne kunigų šūkavimai.

Kiek man yra žinoma, tai 
nuo Front St. svetainės pro- 
gresyvės organizacijos organi
zuoja suvienytą frontą iš ka
talikų, tautininkų ir kitokių 
darbininkų. Kadangi katalikų 
organizacijos susideda iš dar
bininkų, tat, mano supratimu 
turėtų remti šį taip svarbų su- lio, 7 vah 
manymą ir stoti suvienytai! 
frontan.

Gaila, kad negaliu parašyt kviečiame skaitlingai 
savo nuomonės 
kurie daugiau pasiekia katali-• 
kus darbininkus, 
jie mano rašinėlio 
netalpintų.

Vėliau daugiau 
apie mūsų parapijos nuotikius I 
ir parapijonų darbininkų var
gus ir jų šeimynas, jeigu tik 
“Laisvė” sutiks talpinti.

Katalikas.

London.—Per audras nu
skendo du Anglijos laivai ir 
prigėrė 50 žmonių.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVE”

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks subatoj, 26 d. spalio, 
7:30 vai. vakare, Draugijų svetainė
je, 4097 Porter St. šis susirinkimas 
turėjo įvykti pereitą šeštadienį, bet 
del įvairių priežasčių likosi atidėtas, 
tad draugai visi stengkitės šį kartą 
skaitlingai dalyvauti, nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti.

Sekr. M. G.

PITTSBURGH, PA.

A.P.L.A. 2-ros kp. mitingas bus 
laikomas nedėlioj, 3 d. lapkričio, po 
numeriu 214 Sagamore Ave. Tai bus 
nominacijų mitingas ir svarbu vi
siems dalyvauti, kad galėtume gerą 
ir veiklią valdybą išrinkti del 1936 
metų.

M. Paulauskas, Rast. 
(250-252)

vištienas ir

kalbėtojas
apie dabar-

V. Kar-
pa-

20 Metų Jubilejinis Minėjimas

Teatras “Kelias į Gyvenimą”
TRIJŲ VEIKSMŲ, KETURIŲ ATIDENGIMŲ DRAMA

Parašyta Darbininkų Literatu Amerikos Lietuvių ros Draugijos Dvidešimties Metų Sukaktuvėm 
Paminėti. Dalyvauja virš 20 lošėjų. Pirmame veiksme vaizduoja 1915 metus ; paskutinis 

veiksmas vaizduoja 1935 metus.

Įvyks Sekmadienį, 27 Spalio (October)
’’Venta” Svetainėje

103 GREEN ST. WATERBURY, CONN.
Programo Pradžia Lygiai 7:30 Vakare, Sharp

Choras Dainuos Žavėjančias Dainas

Kalbės S. Sasnauskienė, A.L.D.LD. Centro Pirmininkė
*————  —*■■■■" .1 II I ... < .1 -........................................- . .................... .......................... —■ . — -  "  1 ........................

Bus išstatyta A.L.D.L.D. per 20 metų išleisti leidiniai-kny- 
gos, 40 skirtingų knygų ant pąrodos.

TAI BUS ŽINGEIDUS ISTORINIS PARENGIMAS
Kiekvienas atsilankęs lietuvis matys, kaip ant veidrodžio šios didelės kultūrinės 
lietuvių draugijos nuveiktus darbus. Teatre matysit ir girdėsit, kaip nęvien tik 

Agurkai, bet tūkstančiai lietuvių įėjo į teisingą gyvenimo kelią.
Kalbėtoja gyvu žodžiu išaiškins nuopelnus draugijos.

Ęengia ALDLD 28 Kp. Įžanga tik 25c.
'__________________________________________________________ _____________________________________________ i-j

PRANEŠIMI IŠ KITUR

READING, PA.
A.L.D.L.D. 143 kp. rengia puikų 

ir linksmą balių, subatoj, 26 d. spa- 
vakare, Catholic Liths.

Hali, 126 N. 10th St. ant antrų lubų, 
f Turėsime skanių valgių, gėrimų ir 
' gera orkestrą šokiams, tad visus 
________ ___  „ i dalyvauti i)' 

į laikraščius, | linksmai laiką praleisti ir tuom pat 
kartu paremt darbininkišką organi- i

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsi t
417 Lorimer Street, Hrvukiyi. “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČ1UKA1

žinau, kad 
jokiu būdu

parašysiu

Elizabeth, N. J

■zaciją.
Sekr. T. Zambusevičienė.

(251-252)

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpos Draugija 

rengia didelį metinį balių, subatoj, 
26 d. spalio, 7:30 vai. vakare, Lin
den Hall, Wood Ave. ir 16th St. 
Kviečiam kaip vietinius taip ir iš 
apielinkės draugus skaitlingai daly
vauti. Turėsim užkandžių, gėrimų ir 
gerai žinoma A. Gurskio orkestrą ; 
grieš šokiams. įžanga 35c.

(251-252)

Elizabethiečiai Irgi Bus Ant 
Žemlapio

Būtinai reikia pranešt “Lais
vės” skaitytojams, jog mes 
šiemet dalyvausime “Laisvės” 
vajuje su gera energija.

Spalio 2 dieną turėjome ne
blogą susirinkimą, kuriame 
dalyvavo geras būrys “Lais
vės” skaitytojų ir rėmėjų. 
Draugas P. Buknys, “Laisvės” 
gaspadorius, pasakė įžanginę 
prakalbėlę iš “Laisvės” 25 
metų gyvavimo, ypatingai iš 
“Laisvės” istorijos svarbiau
sius momentus gynime darbo 
klasės. Po draugo Buknio pra
nešimo įvyko gyvos diskusijos 
ir įvairūs klausimai, kur daly
vavo visa eile draugų, 

t
Nors praeitais metais eliza

bethiečiai oficialiai nedalyva
vo metiniame vajuje, bet vis-j 
tiek per pasidarbavimą neku-' 
rių draugų gauta nemažai. 
Skaitytojų dienraščiui “Lais-i 
vei”. O kreditas buvo atiduo-' 
tas kitiems draugams iš kitos | 
kolonijos, šiemet elizabethie-1 
čiai nutarė tos klaidos nedary-j 
ti, o dalyvauti šiame vajuje! 
savystoviai, kaipo kolonija. Ir j 
aš manau, kad gerai padary
ta, nes mūsų priešų spauda 
praeitais metais pradėjo dary-. 
ti politinio kapitalo, buk tai 
elizabethiečiai nustoję veikti 
“Laisvės” naudai.

Šiais metais tą klaidą būti
nai atitaisysime, nes tapo iš
rinkti vajminkai iš šių drau
gų : P. Poškus, A. Skairus, M. 
Burkauskienė, B. Makutienie- 
nė, K. Pociūnas, D. Krūtis ir 
L. Paulauskas. '

O generaliu vajininku pa
skirtas darbštus ir energingas 
draugas A. Stripeika, kuris 
per vasarinį sezoną yra gavęs 
apie tuziną 
skaitytojų.
prie darbštaus ir sunkaus dar
bo, nes vienam draugui visgi 
bus per daug darbo.

Elizabethiečiai! Dirbkime 
visi kooperatyviai, pagerbda
mi 25 metų ateinantį “Lais
vės” dienraščio jubiliejų.

Baigdamas turiu pažymėti, 
kad Lietuvių Darbininkų Pro- 
gresyvis Kliubas pirko už 5 
dolerius ‘‘Laisvės’ ’ jubilėjinį 
certifikatą, o jo pėdomis pa-

GREAT NECK, N. Y.
Pranešame visiems mūsų darbinin

kų judėjimo rėmėjams, kad yra ren
giamas draugiškas vakarėlis, (house 
party) kuri įvyks nedėlioję, 27 d. 
spalio, K. Varanausko kambariuose, 
78 Steamboat Rd., pradžia 5 vai. va
kare. Kviečiame visus draugus-ges 
atsilankyti i šį linksmą vakarėlį.

Kviečia Rengėjai.
(251-252)

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia šokių vaka

rėlį, nedėlioj, 27 d. spalio, 7:30 vai. 
vakare, L.D.P. Kliube, 408 Court St. 
Bus duodama du praizai prie įžangps 
tikieto. Turėsime skanių valgių, gė
rimų ir gera orkestrą grieš lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. Kvie
čiam

amerikoniškus šokius, 
visus atsilankyti ir linksmai 
praleisti.

Kviečia Bangos Choras.
(251-252)

y u-iiti mu* «,<. v,». m ot: 5
Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 

Muskulų Prašalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą _

'f

in

naujų “Laisvės” 
Tai visi, draugai,

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails'

Notice is hereby given that York 
Feather & Down Corp., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-marks 
“Silver Gray” Goose Down and 
“Swan White” Goose Down with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on feathers and down used 
for upholstery and bedding of every 
description.

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto Kampas E. 23rd St.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausio* 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

!

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers Bieliausko Graborystės Įstaiija

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5uid

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

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

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

mažiau

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 "patie 

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

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

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

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

Barikados Berlyne
Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.

(Tąsa)
—Nesinervuok, žmogau!...

pervažiuok per visą distriktą Spat auto
mobiliu j ir raportuok viską, ką tik pa- 
tėmysi! Šauk į viską, kas tik bus tau 
ant kelio. Supratai! Jei reikia daugiau 
vyrų, pasirink pasitikimus pats. Atlikt 
tą, kaip pridera... Gali eiti!

I Vienok Wullneris nėjo. Jis vis tebe
stovėjo toj pačioj vietoj įsmeigęs akis į 
komendantą.

—Ar girdėjai mano komandą?—ko
mendantas minkštai užklausė pavojingu 
tonu.

—Taip, pone!
—Tai ko tu lauki?
Taip, ko gi Wullneris laukė? Laike 

įbedęs akis į komendantą. Palengva jo 
kumščiai susigniaužė... Dabar, dabar 
jis nusprendė; dabar jo eilė kalbėti. Jam 
norėjosi rėkti, šaukti, bet tegalėjo tik 
trūkčiojančiai minkštai ir bejėgiai ištar
ti:

—Pone, tai... man negalima.
Komendanto veidas pamėlynavo. — 

Negalima? — suriko.
* —Taip,—Wullneris atsakė,—negalima. 
Aš... užmušiau žmogų.

—Atleiskite, pone, — kapitonas von 
Malzahn įsikišo, — manau, kad žmogus 
didžiai susinervavęs. Nežino ką kalba.

Komendantas rankos mostelėjimu nu
tildė Malzahną. Apėjo aplinkui sta
lą ir priėjęs prie Wullnerio, kuris dar vis 
nesijudindamas stovėjo, it prikaltas, 
pūstelėjo cigareto dūmus tiesiai vei
dan, šnypšdamas, it gyvatė:—Bailys! — 
Nuspjovė tą žodį į saržento nubalusį vei
dą.

—Laukan... kiaule, tu bolševike... 
laukan, greitai!—užkriokė. Karininkai 
pakilo nuo kėdžių.

Už durų vyrų kalbos staigiai nutrūko.
Ėmė tūlą laiką, iki Wullneris suprato, 

kaip jis tapo nužemintas ir paniekintas 
komendanto. Žinojo vieną, kad jei da- 
Hr atidarys burną, tai nebeišlaikys. Ne
begalėjo ilgiau susikontroliuoti:

—Tai žmogžudystė, jūs papildote žmog
žudystę, žmogžudystę! Aš nesu bailys. 
Tarnavau per dešimts metų. Niekuomet 
nebuvau bailiu. To daugiau nebenoriu... 
nenoriu, nenoriu!

Iki karininkai spėjo jį sulaikyti, pasi
griebė prie sienos stovintį šautuvą ir su
daužė prie komendanto kojų.

Tą naktį jis tapo areštuotas ir nuves
tas į policijos prezidiumą.

Iš kitos Weddingo stoties trys kiti po- 
licistai specialio būrio, kurie buvo paimti 
iš Maikafer barakų Chausseestrassej, ta
po areštuoti ir išvežti.

4 SKYRIUS VII
žmogus Vaikščioja po Miestą

* Kuomet pradėjo aušti gegužės 2 d., 
Kurtas apleido tarpgatvį. Tai buvo gali
ma vien tikėtis, kad distriktas vėl bus 
nukirstas ir pirmiausia reikia sudaryti 
ryšius su išlaukiniu pasauliu; patirti, ko
kia yra abelna opinija mieste apie vaka
rykščius įvykius; ir parinkti nekurias in
formacijas tarpgatvio gyventojams. Vy
rai rinkosi ties laikraščių kiosku, eidami 
darban. Traukė laikraščius, dar nenu- 
džiūvusius iš spaudos, iš pardavėjų ran- 
kų.

‘‘Komunistų Kraujo Puota,” rėkė Vor- 
warts didelėmis juodomis raidėmis ant 
pirmo puslapio. “Maskvai reikia lavo- 

*nų!” Tai rašė Volsblatt “kairiųjų” SDP. 
Darbininkai pašiepiančiai juokėsi: tai tie 
patys kairieji, kurie pirma apšaukė poli
cijos prezidentą “galvažudžiu” Pirmo
sios Gegužės. Komunistij neapkentė j ai 
krykštavo. Nei vienas buržuazinis laik
raštis negalėjo lenktyniuoti melagystėje 
su social-demokratiniais laikraščiais. 
“Valkata kaipo demonstruotojas,” buvo 
antgalvis viename iš jų. Kurtas perskai- 

. te 'garsiai nekurias vietas darbininkams 
Weddingo stotyje: “Laisvė demonstruoti 
egzistuoja, bet ne išmatoms ir tiems 
žmonėms, kurie tik pajėgė demonstruoti, 
kad jie išsižadėjo savo politinių teisių 
Berlyne; su tokiais yra reikalas tik kaipo 
su kriminalistais.”

Senas soc.-dem. darbininkas įkaitusiai

Dabar
numetė laikraštį ir sumindžiojo kojomis. 
—Kiaulės, tos kiaulės,—kartojo įpykęs. 
—Draugai... ar aš valkata? Ar mes iš
matos?

Obalsis, kuris tilpo visuose SDP laik
raščiuose įvairiais sakiniais, buvo paga
mintas Social Demokr. spaudos agentū
ros. Tai buvo: “Maskva reikalauja la
vonų !”

Kurtas bandė pamatyti visus laikraš
čius, kokius tik pasisekė gauti. Aišku, 
negalėjo supirkti visų. Kur tik užmatė 
žmogų skaitantį laikraštį, priėjęs prašė 
jo pavelyti pažvelgti nors trumpai. “Aiš
ki beprotystė!” atkartotinai mintijo jis. 
Tai negali būt tiek melo. Visuomet pir
miausia peržvelgdavo raportus apie mū
šius tarpgatvyje.

Viename laikraštyje policijos ataka ant 
barikadų prie “Raudonos Lakštingalos” 
buvo aprašyta sekamai: “... Pasigirdus 
komandai apie‘150 komunistų šturmavo 
iš aplinkinių namų ir pastatė barikadas 
šešių pėdų a’ugščio iš vežimų, vagonų, ga- 
zo dūdų, akmenų ir balkių skersai gat
vės. Viskas buvo taip prirengta, kad po 
dešimties minučių, kuomet policija pasi
rodė, tai ją patiko tikru bombardavimu. 
Už barikadų apie 100 komunistų ginkluo- 

! ti armijos revolveriais ir šautuvais, su- 
! sieiliavo ir atidarė ugnį. Tuo pačiu kar- 
j tu policija tapo užatakuota ir iš užpaka

lio... Komunistai pasilipę pastogiuose 
ir ant stogų, iš kur šaudė be perstojimo. 
Labai trumpu laiku šimtai šovinių tapo 
iššauta. Silpnos policijos spėkos buvo 
priverstos pasitraukti tūlam laikui ir 
laukti sudrūtinimų.”

Kurtas iš nuostabos net kvapą sulaikė. 
Kuomet policija pasirodė pirmu kartu, 
nei ‘vienas šūvis nebuvo iššautas. “Už 
barikadų apie 100 komunistų ginkluoti... 
atidarė ugnį.” Už barikadų du užmušti 

! gulėjo, kuomet ataka prasidėjo. Ar tai 
jie iššovė šimtus šovinių?

Viskas augštyn kojomis. Kur ir kas 
tatai rašė? Apsuko laikraštį... Vor- 
warts... It lokis, pykčio apimtas, Kurtas 
žingsniavo per miestą. Užmatęs policis- 
tą, drebėjo visas iš neapykantos.

Negalėjo tą viską suprasti. Kodel 
žmonės vaikštinėja sau šaltai lig kad nie
ko tokio nebūtų atsitikę? Gatvekariai 
ėjo reguliariai. Traukiniai ritosi virš til
to, po kuriuo Kurtas stovėjo, ir jų dun
dėjimas jam buvo maloni muzika tame 
tykiame ryte. • '

Viskas privalo sudužti, sutrupėti, su
stoti. Kodel darbininkai nesudaužo spau
sdinamas mašinas, kurios išspjauna to
kias melagystes, kodel jie tik kalba ir 
keikia ir paskui vėl eina į dirbtuves kaip 
ir paprastai?

Ties Oranienburgertor radosi laikraš
čio skyriaus raštinė. Žmonės stovėjo prie 
langų ir skaitė rytinę laidą, kuri buvo 
iškabinta. Darbininkai, motormanas 
uniformoj, su maišeliu po pažasčia, pros
titutės, kurios nesurado “darbo” tą naktį, 
naktinio kliubo lankytojai su augštai už
segtais ploščiais, pakvipę tabaku ir alum. 
Kurtas prasistūmė pro juos prie lango. 
Net negirdėjo keno tai jam siunčiamus 
keiksmus. Tuojaus pradėjo skaityti, kur 
papuolė, iš vidurio puslapio: “Net nuolai
dą padarius delei įtemptų nervų persidir
busios policijos ir karininkų, žiaurus nau
dojimas šampolų yra atviras aštriai kri
tikai. Baudimas plakimu buvo panai
kintas iš mūsų baudžiąmų kodeksų, pa
siremiant tuomi, kad tas daro viršininkus 
žiauriais. Policija tą atnaujino ir to re
zultatas, kad jie su pamėgimu muša, kas 
tik papuola po ranka. Praeiviai, kurie 
nieko bendro neturėjo su demonstracija 
ir kurių ten pasisukimas buvo aksidenta- 
lis, tapo žiauriai pačiupinėti policijos. Bi
le kas, užprotestavęs prieš viršininką, ga
vo atsakymą (tas faktinai įvyko ties 
kampu Turm ir Stromstrasse Moabite) 
‘Mes nesame žydai, mes nesiderame.’ 
Šampolas paleistas darban. Jei protes
tuotojas nespėjo pasitraukti, gavo kirčių 
galvon.”

Kurtas pažvelgė į antgalvį, buržuazinis 
leidinys. Tai pirmas keliamas balsas 
švelnaus protesto pries policiją.

(Daugiau bus)

1

w
hKhš

t

. Puslapis Penkias ,

Los Angeles, CalifLowell, Mass
Iš

- ------------ ---------- J o «' '
. Dabar spa-1 scsu^ Pupiutė akompana-į

rv o et NT O d L 11 O I . , t . ■» • i i «

Ateinančią subatą, spalio 26

J. M. Karsonas

Yra manoma
puikų pa-

Bureau of Milk Publicity, Albany

THE STATE OF NEW YORK

pa- 
bet
ap-

Central St. 
paskutinėmis 

per

smarkesnio ir tinkamesnio vei
kimo.

Dabar A.L.D.L.D. kuopa 
rengia vakarą su šokiais, kuris 
įvyks spalio 26 dieną kliubo 
svetainėje, 338 
Privalome nors
dienomis pavaikščioti 
žmones ir pakviest juos į mū
sų parengimą. Kiek daugiau 
uždirbę, turėtumėm nepamirš
ti Agitacijos Fondo.

Mes turim daug labai svar 
bių darbų mūsų nacionaliam 
darbininkiškam veikime, kurie

S1

h

Mūšy Veikimo—Trūkumai 
Ir Geri Pasisekimai

Rugsėjo 28 dieną vietinė 
Kom. Partijos kuopa buvo su
rengus šokių vakarą. Buvo 
rengtasi visai su mažom spė
kom. Ne todėl, kad pas mus 
spėkų nebūtų, bet šiaip, ot su 
mažom pastangom, lyg ir pa
tys netikėdami, kad čia kas 
atsilankys. Mat, nekuriu 
draugų buvo argumentuota, 
kad d$r peršiltas oras šokiams 
svetainėj ir iš to nieko nebus. 
Bet tikslas paties parengimo 
buvo labai svarbus: rėmimui 
“Daily Workerio”, pagelbėji
mui sukėlimo $60,000 fondą 
kad užtikrinti per visus metus 
anglų kalboje brangaus dien
raščio gyvavimą. Ir kokis gi 
kitas klausimas šiandien gali 
būt svarbesnis, kaip šitas?

Nors su mažiausiomis 
stangomis buvo rengtasi, 
pasėkos išėjo puikios, nes,
mokėjus išlaidas, liko grynoj 
pelno $10.30c. Pagal mūsų 

įveikimą, vokuojame gerai. Bet 
jeigu būtumėm geriau pasi
spaudę prie darbo be pesimis
tiškų aimanavimų, tai būtu
mėm dar geriau išėję.

Trūkumas ir silpnybė pas 
mus yra tame, kad tankiai 
mes nematome reikalo veikti. 
Arba ką nors darydami, nepa
sitikime masėmis bei savo rė
mėjais. Gal būt tas nepasiti
kėjimas išplaukia iš to, kad 
mes, pradėję ką nors daryti- 
rengti, neišsijudinam kaip rei

škia savo pradėtą darbą išgar- d., trys darbininkiški kliubai j

i ,
galėtų būt atlikti tik Agitaci
jos Fondui finansuojant. Bet 
kaip jis finansuos, tuščias bū
damas? Apie tai kiekvienas 
sąmoningas darbininkas turė
tų pagalvoti. Mes lowellieciai 
irgi turėtumėm tuomi susirū
pinti, su savo dalia prisidėt 
prie sustiprinimo to fondo, 
kad tuomi prisidėti prie atliki
mo daug naudingų darbų mū
sų revoliuciniam judėjimui.

RKO-Radio žvaigždė, naujausiame 
atsižymėjime “The Last Days 

of Pompeii”

veikimo
Man, kaipo nesenai atva

žiavusiam į Californiją, teko 
susipažinti su keliais lietu
viais. Kuomet aš su jais išsi
kalbėjau, tai dažinojau, kad 
jie yra mūsų seni darbuotojai, 
kurie per metus skaito mūsų 
darbininkišką spaudą. Ir man 
jie nurodė kelią prie daugiau 
mūsų skaitytojų ir draugų.

Per tą trumpą laiką man 
teko daug visko pamatyti, bet 
čia parašysiu tiktai apie Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draug. 145 kp. dar
buotę. Aš dalyvavau jų va
karienėj, kuri įvyko spalio 13 
d. Net nusistebėjau, kad iš 
tiek mažai lietuvių, o vaka
rienėje susirinko gal iki 150. 
Gražus būrelis. Tai buvo gra
ži ir gardi vakarienė ir visi 
buvo patenkinti. Po vakarie
nės sekė dainų programa, kal
bos ir pasilinksminimas.

Noriu pabriežti apie Lais
vės Chorą. Jam vadovauja 
jauna draugė A. Pupiutė. 
Choras labai puikiai padaina
vo. Už tai reikia pagirti.

Paskui kalbėjo šie draugai: 
A. Bušas, ^Valaitis, Pupas, Pe
čiulienė ir Gegutis. Tada buvo 
smuiko solo. Jauna mergaitė 
P. Pupiutė, gal 11 metų am
žiaus, grajino smuiku, o jos

Armėnų socialistų kliubas 
bendrai su grekų darbininkų 
Apšvietos Kliubu, spalio 15 d., 
turėjo surengtus krutamus pa
veikslus “Dezerter”, gamintus 
Sovietų Sąjungoj. Paveikslas 
parodo, kaip Vokietijos darbi
ninkai karžygiškai kovojo 
bendrame fronte prieš fašistų 
įsigalėjimą. *Tą paveikslą ver
ta visiems pamatyti, kur tik 
jis būna rodomas.
lio 23 d. bus rodomas Nashua, lvo pianu> Publikai labai pa- 
N. H., 20 High St., O’Donnell tiko 
Hall.

sinti. Nepavartojam visų me
todų supažindinimui plačiųjų 
masių su mūsų vykdomu dar
bu. Plačiųjų masių nepasie
kėm ir jų neužkvietėm, tada bendrai tarsis, kokį krutamą 
ir nervuojamės, nuogąstauja- paveikslą galėtumėm surengti 
me, kad iš mūsų parengimo čia Lowellyje.
nieko nebus. Tačiaus ir taip j kad galėsim gaut
veikdami visuomet stebimės; veikslą “Chapayev”. Laukit ir 

J geresnėmis pasėkom, negu ' visi rengkitės jį pamatyti grei- 
pirmiau tikėjomės. Tas ir gi toj ateityj.
turėtų mus paraginti prie

Po programos sekė šokiai 
ir pasikalbėjimai iki vėlaus 

' laiko, kol visi pavargo ir pra- 
I dėjo važiuoti namo. Ir aš at- 

T . isisveikinau su draugais ir
Lowell Workers Center Club. traukiau 1)am0. Visa ta naktį 
(ta! mūsiskis), armėnų sočia- lsdamas galvojau> kodel ry. 
lįstų khubas ir Grekų Dar- . draugai, tureda-
bininkų Apsvietos Khubas ' mi ‘tūkstallčius lietuvių aplin- 

i kui save, į savo parengimus 
■sutraukia labai mažai. O čia, 
tik iš kelių šimtų lietuvių, į 
vakarienę sutraukė tokią dide
lę grupę. Už tai reikia ati
duot kreditas čionykščiams 
draugams ir draugėms.

| Draugas J. Z.

Sekite judamųjų paveikslų 
žvaigždžių takais. Jos geria 
pieną todėl, kad jis išlaiko jų 
energiją, duoda jom blizgėji
mą, nekenkdamas šaunioms 
jų figūroms.

Jūs taipgi galite jaustis kuo 
geriausiai, be jokio nutukimo, 
geriant pieną. O jeigu jūs 
norėtumėte sumažint sau svo
rį, parašykite mums, reika
laudami knygelės, apie kurią 
šneka visas Hollywood: “The 
Milky Way.” žvaigždžių Val
giai. Prisiųskite atvirlaiškį 
su savo vardu ir adresu:

Juokų Vakaras ir Šokiai
RENGIA SIETYNO CHORAS VADOVAUJANT D. B. ŠALINAITEI

Įvyks Šeštadienį, 26 d. Spalio (October), 1935
Lietuvių Svetainėje, 180 New York Avenue. Newark, N. J

y? i

MEM;

Sietyno Choras, Kuris Dainuos Vadovaujant B. Šalinaitei

S

Gerbiami Sietyno Choro simpatikai ir rėmėjai: Kiekvieną metą Sietynas perstato po didelį ir įspūdingą vei
kalą. Bet šiemet pakol eis prie didesniu darby, rūpestingai ruošiasi prie visiems mylimo juoką vakaro.

Choras vaidins juokingą komediją su daug linksmy dainą. Jaunuolių Teatrališka Grupė vaidins veikalą 
“Beit.” Bus duetą, soIy, deklamaciją, klasišką šokią, kur dalyvaus Dvareckas, Čigono rolėje su savo smuiką. Tai 
bus senai žadėtas Sietyno išdavas. Šokiams grieš orkestrą, kuri žavėja senus ir jaunus.
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE. ĮŽANGA 50 CENTŲ; ŠOKIAMS 25 CENTAI
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ŠIANDIE HERNDONAS IŠVYKSTA Į KALĖJIMĄ; 
PARODYKIM SAVO SOLIDARUMĄ KOVOTOJUI!

Trečiadienio vakarą, tuojau Į mą Hemdonui. Jūsų dalyvu- 
po darbui, tai yra 23 spalio, j mas, jūsų solidarumas, suteiks 
lygiai 5 valandą, Manhattan ' 
Opera, 311 W. 34th St., New 
Yorke, šaukiamas milžiniškas 
atsisveikinimo mitingas jau
nam kovotojui Angelo Hern- 
donui.

Išleistuvių trumpam susirin
kime kalbės patsai Angelo 
Herndon. Mitingas tęsis nuo 5 
iki 7:30. Tuo laiku Herndon : doną dabar stovintį; tarp vadp- 
apleis New Yorką, iš kur jis Į vavimo masėms iri gyvųjų ka- 
vyks tiesiai Atlanton, pradėti | po. Tad lai girdis stiprus mū- 
18 iki 20 metų baisaus Geor- sų balsas Manhattan Operoj šį 
gija valstijos retežių (chain trečiadienį. . . .

'Smarki Veikla už Herndono 
Paliuosavimą

Pirmadienio vakarą tūks
tančiai darbininkų susirinko į 
Union Square tuojau po dar
bui, protestuoti 
gėlo Herndono 
žiu kalėjiman. 
ninku pasirašė 
riomis buvo aplipintas Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo trokas.

Pereitą šeštadienį New Yor
ke įvykusioj entuziastiškoj 
konferencijoj šimtai organiza
cijų delegatų ir svečių pasisa
kė už nepertraukiamą kovą 
iki Herndonas bus paliuosuo- 
tas. Dalimi tos kovos yra 
siuntimas rezoliucijų ir laiškų 
nuo organizacijų ir asmenų 
Georgia gubernatoriui Talma-

jam spėkų nešti sunkių rete
žių ir žiauraus kankinimo naš
tą iki mes susimobilizuosim 
pakankamai stipriai, kad su
daužyti tuos darbininkų kan
kinimo įrankius ir. paleisti iš 
bastilijų jį ir .kitus kovotojus.

Masių balsas tėra vienatinę 
spėka, kurĮ gal* išplėšti Hern-

dge, taipgi gausus parėmimas 
TDA aukomis, kad tuojau ir 
stipriai galėtų vesti gynimo 
darbą.

Apie Pono Matusevičiaus 
“Diktatorių”

Brooklyniečiai, kurie turi 
radio, tai per kelias paskuti
nes savaites per lietuvišką p. 
Matusevičiaus radio pusvalan
dį girdėjo kasdieną kuo ne 
pro verksmus., p. Matusevičių 
kviečiant atsilankyti į jo pra
mogą, kurioj apart kitko bu
vę perstatomas veikalas “Dik
tatorius.” Daugelis žmonių jo

si South Brooklyno Chorą Tri
mitą. Tokių dailės spėkų vie
nu kartu niekad nėra buvę So. 
Brooklyn’e. Bus ir muzikos. 
A. įlanka koncertinis ensemb- 
lis duos geros muzikos, šo
kiams taip pat bus gera or
kestrą.

Koncertas įvyks nedėldienį, 
spalio (Oct.) 27 d., Workers 
Center, 5th Ave. ir 23rd St., 
So. Brooklyn, N. Y. šokiai nuo

mės. Viskas, kam šį veikalą 
gali palyginti, tai dabartinei 
Lietuvos vyriausybei su ponu 
Antanu Smetona priešakyje 
esančiu.

žmonių, kaip minėjau, buvo 5 vai. ir po programai. Prog- 
būrys, įvai- rąma 7 vai. Hat checks 35c.

Rengėjai.

Paradas Protestui prieš Karą
Visi rengiatės prie šeštadie-

visgi skaitlingas 
rių p’ažiūrų, iš Brooklyno ir 
iš toliau atvykusių.

Studentė.

Henry Barbusse Minėjimas
Amerikos Lyga Kovai prieš 

Karą ir Fašizmą rengia masi
nį mitingą paminėjimui gar
saus francūzų rašytojo ir ko
votojo mirties. Įvyks šį trečia-

-...  ■ - nariu už unijine veikla. 1Š^
TRUMPOS ŽINUTES |

’ ............... .... - jvė Harleme, Blumstcin’s, 230
Gimdymo ligonbučio skiepe, ’ W. 125th St. Ištraukė skelbi- 

4421 15th Avė., Brooklyne,' mus ir eilė kitų krautuvių, 
kilo gaisras ii’ pusėtinai ligo
nes išgązdino. Dešimts moti
nų buvo išnešta į šalimais esa
mą Borough Park General li- 
bonbutį, bet gaisras tapo greit 
užgesintas ir ligonės sugrą
žintos. Telefonistė, Ada 
Evans, buvo pritroškus nuo 
dūmų eidama savo pareigas.

TRUMPOS ŽINUTĖS Į
I

DR. ALDONA SLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

Šiomis dienomis persikėlė iš 
Newarko į Brooklyną.

Jau atidaro ofisą:
179 So. 2nd Street

Brooklyn
Telefonas Evergreen 7-7110 ‘

gang) kalėjimo, kurin jis nu
teistas už vadovavimą negrų 1 
ir baltų bedarbių demonstraci-, 
jos.

Kova už paliuosavimą Her- 
ndono yra Amerikos darbinin
kų kova. Deltor masės New 
Yorko darbininkų susirinks 
Manhattan Opera name, kad 
pareikšti savo solidarumą drą
siam kovotojui, palydėti jį į 
stotį ir pasakyti valdančiajai 
klasei, kad mes kovosime už 
jo paliuosavimą pirm, negu 
žiaurus kalėjimas atskirs jį iš 
gyvųjų tarpo. Buvimas Hem- 
dono atsisveikinimo mitinge 
bus geriausiu įrodymu mūsų 
pasiryžimo.

Joks kitas jūsų darbas nė
ra svarbesnis, jokia sutartis

dalyvauti šiose išleistuvėse, 
kad pareikšti savo solidaru-

siuntimą An- 
Georgia retė- 
Šimtai darbi- 
peticijas, ku-

Batų pardavėjų unija už- 
streikavo National Shoe krau
tuves ir 50 pardavėjų sustojo 
dirbę pereitą penktadienį. 
Sąlygos privedusios prie strei-1 
ko buvo nuo 70 iki 80 valandų 
darbo savaitė ir nuo $16 iki 
$20 į savaitę alga už tiek va
landų. Jie reikalauja ma
žiausia $30 algos, 49 valandų 
ir pripažinimo unijos.

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

rado.. Jame dalyvaus šimtai 
organizacijų su savo vėliavo
mis ir iškabomis. Desėtkai 
tautų sudarys savo būrius. Lie
tuviai susirinks ant 26th St; 
tarp Madison ir 4th Avė. Mar- 
šavimas ruošiamas protestui 
prieš karą.

Įvyks šeštadienį, 26 spalio. 
Susirinks 12 vai. dieną. Mar- 
šavimas prasidės 1 vai. Tai 
bus didžiausias maršavimas vi
soj New Yorko istorijoj.

Cortlandt 7-4305

m'aldavimo paklausė ir atva- j .dienį, 23 spalio, 8 vai. vaka-
1 ro, Webster Hall, tarpe 3rd 

ii' 4th Avenues ant 11th St., 
New Yorke. Įžanga 25 ir 50c.

Didelis Koncertas South
Brooklyne

Didelis koncertas ir balius 
bus So. Brooklyne šį nedėldie- i Bus Įsteigta Klasinio 

kūčių amžių, tai sudainavo vi-'nį.
sai vykusiai.

Viena jauna mergaitė, tos 
pačios mokyklėlės mokinė, pa
šoko puikiai klasišką šokį ir 
mikliai pasivartė.

Iš-New Jersey vienas gabus 
seniukas gražiai padūdavo 
ant savo rankų darbo dūdelės 
ir taipgi pagrajino su kanklė
mis, kurias taipgi pats pasida
ręs.

Toliau buvo perstatomas 
veikalas “Diktatorius”, ku-

žiavo Į šią pramogą, kuri įvy
ko Arcadia Hall ■ svetainėje, 
Brooklyne,. pereitą sekmadie
nį- ’ ' :

Prieš lošimą “Diktatoriaus” 
sudainavo būrelis vaikučių, 
kurie lanko lietuvių radio va
landos įsteigtą lietuvių mo
kyklėlę. Atsižvelgiant į vai.-

Pikietavimu streikieriai pri-. 
vertė ištraukti apmokamus 
skelbimus iš “Amsterdam . 
News”, negrų buržujų laik-j 
raščio, kurio savininkės išmetė 
iš darbo 19 redakcinio štabo,

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau
'38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

šiam koncertui yra sumobi
lizuota geriausios ir gabiau
sios dailės spėkos. Dainuos Ai
do Choras. Grieš J. Moracich 
ir A. Babaiko armonikos ir 
banjo duetus. Kiti programos 
dalyviai: G. Klimas, tenoras;1 
E. Navalskiutė, deklamatorė; 
Babrauskiutė, šokikė. Taipgi 
dainuos L. Kavaliauskiutė, A. 
Višniauskas ir K. Menkeliu- 
niutė. Pastarieji trys yra dau
geliui žinomi kaipo profesio-l 

riam buvo surinkti virš vidų-J lai, o ypatingai K. Menkeliu-I 
tiniško gabumo aktoriai. Bet niutė, kuri pasižymėjusi ir tar-

Lavinimosi Mokyklėlė
Komunistų Partijos Lietuvių 

Frakcija, Brooklyne, nutarė 
įsteigti bent dviejų mėnesių 
klasinę mokyklėlę diskusavi- 
mui Komunistų Internacionalo 
Septinto Kongreso rezoliucijų 
ir jų pritaikymo musų veiki
me. Nereikia nei aiškinti, 
kaip tai labai svarbi mokyklė
lė. Net komunistų "ir abelnai 
darbininkų priešai daug rašė 
apie Septintą Kongresą.

Susirinkimai įvyks sekma-

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

PASKOLOS
i FOTOGRAFAS

JONAS STOKES

pats veikalas visai neinteresin- pe svetimtaučiu. Taip pat bus'^®nja^s J1110 10 valandos i y to 
gas ir neturintis aiškios pras- proga išgirsti naujai susitvėru-

DIDYSIS “LAISVES” KONCERTAS

iki 1 vai. po pietų. Kas ne
ateis laiku, tas negalės būti 
pradžioje, nes pamokos bus 
paskirtu laiku, 
gali ateiti bile

M. Bruckheimer’s Sous, Inc.
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.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 1

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

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

Į mokyklėlę 
darbininkas,

Telefonas.: Evergreen 7-7770

PUIKESNĖ PROGRAMA, NEGU BE NT KADA PIRMIAU

Įvyks Sekmadienį, 10 d. I^apkričio-Nov

bile žmogus, kuris nori lavin
tis. Jokios mokesties nebus, 
tai gera proga kiekvienam.

Pirmoji pamoka atsibus 10 
d. lapkričio, 10 vai. ryto. Ku
rie nori užsiregistruoti arba 
gauti daugiau žinių, tai tą gali 
padaryti “Laisvės” raštinėje 
arba pas komisijos narius V. 
Taurą, P. Pakalniškį ir D. M. 
Šolomską.

Labor Lyceum 
Svetainėje 

949 Willoughby Ave.
Brooklyn

Koncertas prasidės 3:30 
valandą po piety

Įžanga $1, 75c ir 50c.
Sėdynės numeriuotos

'!į^.

William Norris 
Orkestrą

Įžanga šokiam 40c.

Šokiai prasidės 
7 vai. vakare.

Išanksto įsigykite kon
certo bilietus.

Komisija.

PAUL GUSTAS |
LIETUVIS GRABORIUS g1

Benai dirbąs graborystes pro- M 
fesijoje ir* Brooklyno apielin- g: 
kej plačiai žinomas. Tik dabar Q 
atidarė savo ofisą ir patarnauja R 
balsamavimu ir palaidojimu o 

mirusių. g

Veltui Chapel Šermenim | 
Parsamdo automobilius ierme- g j 
nims, vestuvėms, krikštynoms g 1 

ir kitokioms parems S 1
Saukit* dien< ar naktj □

ROBERT LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Vyacheslaw Mamonoff, rusas tenoras,
Kostumuose, kaip jis vaidino operoje “Russian Gypsy Trio”.

Tinkamai armonizuota programa, kurioje dalyvauja sekami talentai:
Konstancija Menkeliuniutė, Mezzo-Sopranas■'

Garsioji Amerikos lietuvių dainininkė.

Italų Darbininkų Vyrų Choras, iš New York
Sudarytas iš rinktinių balsų.

Vyacheslaw Mamonoff, Rusas Tenoras
Garsus operų dainininkas iš New York.

Brooklyn© Aido Choras, Vadovybėj B, šalinaitės
D*uos naujų ir gražių dainų.

Seserys Kaskevičiutės, iš Lawrence, Mass.
Dainuos duetus, kurie teiks malonumo visiem.

A. Višniauskas, Baritonas, iš Bayonne, N. J.
Puikiai išsilavinęs solistas.

Adelė Mickevičiūtė, iš Naujosios Anglijos
Talentinga ir augštai išsilavinusi solistė.

Antanas Raišys, Smuiko Solistas
Augštai prasisiekęs savo profesijoje.

Victor Becker ir George Vedegis
Duetas electro-steel guitar, per garsiakalbį.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Atydai! Kriaučių 54 sky
riaus mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 23 d. spalio, 7:30 vai. 
vakare L. A. Piliečių Kliube, 80 
Union Avė. Visi dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarstyti.

RANDAVOJIMAI
Pajieškau Juozo Ribinsko, pir- 

miaus gyveno Chicagoj, dabai’ nesi
randa ten. Jonas Ribinskas irgi gy
veno Scrantone. Prašau jų abiejų at
sišaukti arba kas apie juos žinote, 
malonėkite pranešti šiuo antrašu:

F. W. Zelin, 111 So. 22nd St., Pitt
sburgh, Pa., arba siųskite laiškus 
ant šio antrašo: Žalias Kalnas, Kap
sų g-vė, No. 26, butas F., Kaunas, 
Lietuva;

(251-253)

Telephone Stagg 2-4408

.A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

' (Undertaker): j
‘Vedu šermenis ir, palaidųjų tin
kamai ir' už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parSm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ 
kirpimas

SKUTIMAS 15c
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn 

‘ Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Patarnavimas

| 423 Metropolitan Avė. s
Brooklyn, N. Yt S

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

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

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Speeialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Dovanos
Specialiai

Į Žemos 
Kainos

Į Vedybių ir 
Susižiedavi-

I mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

z ■ . ■.

į HARMAN

-k'* >

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
I N e n ormalumai, 
K Odos Išbėrimai, 
a Nervų Ligos, 
J Bendras Nusilpi- 
J mas, Nervų J§- 

fos išeikvojimai, 
a t a r i n lai ir 

f Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 

_ Mėšlažamės Li
gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų)f No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis* 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai,. Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




