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KRISLAI
Lietuviški Vokiečiai. 
Francija ir Italija. 
Slapta Diplomatija. 
Gen. Sherrill ir Hitler.

Rašo KOMUNARAS

Darbininkai Visų Salių>
Vienykitės! Jūs Niekd

Retežius, o Islaimesite 

Pasaulį!

Tarp išrinktų į Klaipėdos sei
melį vokiečių partijos (vienybės 
sąrašo) kandidatų matome to
kius vardus, kaip Borbe (Bur
ba?), Jakuseit’is, Plogsties 
(Plokštis), Pakalnischkies (Pa
kalniškis) ir kt.

Taigi nuo “vokietininkų” 
partijos buvo ir lietuviškos kil
mės kandidatų. Daugelis klai
pėdiškių lietuvių, balsuodami už 
vadinamą “vokietininkų” parti
ją, nepritarė Hitleriui; bet jie 
sykiu bijojo, kad jeigu Smeto
nos kandidatai laimės, tai ir 
Klaipėdos krašte panaikins pa
skutines demokratines laisves ir 
įves fašistinę Kauno diktatūrą. 
Jie todėl balsavo ne už Hitlerį, 
bet už savivaldybę.

Naziai Numato Progą Vardu Anglija
Atsiimt Klaipėdą ir 
Tūlus Kitus Plotus j Linijų cuiiLictuiie Ldij- 

' ba atmetė delegatą Bob 
i Browną, atstovaujantį Plie- 
j no, Geležies ir Cinos Dar- 
jbininkų Asociaciją (uniją) 
Į todėl, kad jis, girdi, “žino
mas komunistas.” Brown 

BERLYNAS. - Iš Žjai-I^rausf0 Žmones lbuvo išrinktas į centralinę

JUOS PADRĄSINO ANGLIJOS P O L I T I K I ERIŲ 
KALBOS PASKUTINIAME SEIME

jas dar neorganizuotus tos RENGIASI “PANAUJINT” KARO LAIVYNĄ IR PA-
DIDINT KARINI ORLAIVYNĄ

Dauguma politikų Washingto
ne ii* Vakarų Europoj mano, 
kad Francija nepadės Anglijai, > 
jeigu kils Italijos karas su An- Į — Vokietija
glija. Tiesa, Francijos valdžia 
pusiau lūpų prižadėjo eiti tal
kon Anglijai, jeigu Italai “už-

pramonės darbininkus.
Paskutiniu laiku guber- Į

^’h'Už 5 Savaičių Valdžia Pa-
Imsiu politinį dziaba. Tai j .. . n j v n v i 
tas pat McNutt, kuris andai naikins Bedarbių rasalpas

rLONDON.—Kalbėdamas 
per radio, Anglijos ministe- 
ris pirmininkas Stanley 
Baldwin spalio 25 d. jau kur 
kas aštriau nušnekėjo prieš 
Italiją, negu savo kalboj sei
me. Jis sakė, kad jeigu bus 
panaudota griežei ausias 
prekybos boikotas prieš Ita
liją, tuomet prisieis karo 
laivais užblokaduot įveži
mus mariomis į Italiją.Bald- 
win turėjęs mintyj, kad ir 
Jungtinės Valstijos ir Japo
nija privalo prisidėti prie 
blokados prieš Italiją. Bet 
“vis tiek, kas atsitiks su 
blokada ateityj, to vargo 
našta iš pradžios guls ant 
Anglijos laivyno,” tęsė Bal
dwin. Jeigu kitos šalys ne
padės, tuomet visas darban 
teks vienai Anglijai.

Baldwin, todėl, išvedžiojo

rių kalbų paskutinėje sesi-1-----
joje Anglijos seimo hitieri-jls Žemes Drebėjimo Vietos

MASKVA. — Per pakar
totinus žemės drebėjimus 
Tovildoro srityj Sovietinia
me Tadžikistane nuo spalio 
8 d. žuvo 112 žmonių. Da
bar Sovietų vyriausybė 
krausto iš tos pavojingos 
vietos gyventojus į sauges
nį Yng Hissar apskritį. 
Pirmiaus tas apskritys, 
Vakš klonyj, buvo tik iš
džiūvusi dykuma; bet Sovie
tai nesenai ten įtaisė tven
kinius ir kanalus moksliš
kam žemės laistymui ir pa
darė puikią' vietą lauko 
ūkiui.

ninkai suprato, kad galima 
bus Vokietijai atgriebti tū-

neteko po pasaulinio karo.
Nazių laikraščiai, todėl,

puls” Anglų karo laivyną Vi- išnaujo pasmarkino agita- 
duržemio jūroj; bet mažai kasĮciją už atgriebimą Klaipė- 
tuom prižadu tikį. dos ir vokiškų dalių Čecho- 

slovakijos, Belgijos ir kt. 
“Boersen Zeitung” kalbaŠių metų pradžioj Francijos 

ministeris pirmininkas Lavai, net apie sugrąžinimą Vokie- 
nuvažiavęs pas Mussolinį, davė ! tijai Elzas-Lotaringijos, kū
jam žodį, kad Francija nekliu- ' rj pagal Versalės sutartį 
dys Italijai užkariaut Ethiopi- ’ j3UV0 priskirta F,r a n C i j ai 
ją. Matomai, buvo padaryta, kaipo senas francūzu kraš- 
slapta sutartis,paliečianti ne tik .
Ethiopija, bet ir tūlas kitas ša- Į ’ . . • __
Iis. I Bet jeigu kiltų Europoj

Todėl dabar Francijos Lava-^aras ryšyj su Italijos įsi- 
lio valdžiai ir tenka raitytis ir veržimu į Ethiopiją, tai 
rangytis tarp Tautų Lygos ir j hitlerininkai tikisi juo grei- 
Anglijos, iš vienos pusės, ir Ita- čiau įvykdyti savo svajo- 
lijos, iš antros pusės. Jis nori nes, kas liečia Klaipėdą ir 
Anglijos “geros valios” Franci- kitus pasienių kraštus, 
jai atsispirt prieš Hitlerį, bet ( 
bijo užrūstinti Musolinį. Nes : 
šis, supykęs, be kitko, gali kar- I 
tais aikštėn išversti ir slaptas 
sutartis su Lavaliu, kurios* iki 
šiol užtylimos.

ROMA. — Italų karo ko
manda praneša, kad jų tan
kai dasivarę iki Burei klo
nio, už 30 mylių nuo Gora- 
hai, kur ethiopai laikosi ap- 
drūtintose savo pozicijose,1 • • ( I LI I U.LJLIILL/0U k)<aVU J UoPanaikmtl Pirkinių. ... Ogadeno provincijoj, pieti-

■■ Taksai Npw forspv nė? Ethiop1ijoj.- .1 anaai iivn Juiovj f Italai sakosi paėmę nenla-

į tarybą kelios savaitės atgal.
Carl Mullirts, atgaleivis 

vadas, ir kiti tokie prieš' užtraukė miliciją ant strei- WASHINGTON. — Iki
Browna panaudojo perva-. kavusių Terre Taute darbi- gruodžiO 1 d bus pervesta
rytą Darbo Federacijos pa
skutiniame s u v a ž i a v ime 
“pataisymą” tos organizaci
jos konstitucijos prieš ko
munistus. Su Muilinu prieš 
Browną išstojo ir socialis
tas E., Cooney, delegatas 
nuo mašinistų unijos loka- 
1°.

Brown buvo veiklus dar
bininkų organizuotojas į

Jeigu Francija nebūtų išank- 
sto taip slapta susirišus su Ita
lija, ji galėtų drąsiau remt Tau
tų Lygą prieš Mussolinį. Jei ne 
tie sekretai Lavalio su Mussoli- 
niu, Italija gal visai nebūtų iš- 
drįsus užpult Ethiopiją.

Taip slapta diplomatija ir pe
ri karus. Neveltui Sovietai 
šaukia: “šalin slaptą diploma
tiją!”

paėmę nema
žai ethiopų į nelaisvę ir Cal- 
lafo miestelyj pagrobę 500 
šautuvų nuo ethiopų. Ita
lai taip pat giriasi, kad keli 
vietiniai ethiopų vadai 
ėję į jų pusę.

per-

Amerikos generolas C. H. 
Sherrill liepia šios šalies žy
dams nutilti ir neprotestuoti 
prieš amerikiečių sportininkų 
dalyvavimą hitleriškoj Olympi
ad© j 1936 m. Berlyne. Jis grū
moja, kad “susikelsite 120,000,- 
000 amerikonų prieš žydus,” 
jeigu perdaug trukšmausite. 
Pasak to generolo, kuris yra 
narys Tarptautinės Olympiados 
Komisijos, visas judėjimas 
prieš nazių Olympiadą tai esąs 
“žydų darbas.”

Avery Brundage, Amerikiečių 
Olympiados Komiteto pirminin
kas, kitas Hitlerio papėdžiau-

TRENTON, N. J.—New 
Jersey valstijos seimui nu
balsavus panaikint 2 nuo
šimčių taksus ant pirkinių, 
gubernatorius H. G. Hoff
man pasirašė tą nutarimą] 
spalio 25 d. Tuo būdu tapo i
panaikintas pirmesnis šių Inteligentai Pašalpiniai 
taksų įstatymas pagal kurį ParįjnjnĮiaj Kovoja UŽ 
nuo liepos 1 d. iki šiol buvo; J
iš reikmenų pirkikų surink
ta apie $8,000,000 neva be
darbių šeilpimui. Prieš to
kius taksus kovojo komunis
tai, darbo unijos ir > šiaip 
daugelis piliečių.

Žmoniškesnes Algas

Stengsis Atidėt Bau-
smes prieš Italijp g™

! I?dianos 2,000,000 bedarbių nuo tie-
valst. Darbo Federacijos pa- siOgjnįų pašalpų į valdiškus 
skutims suvažiavimas pa- darbus, sako prez. 
smerke gubernatorių Mc-. Rooseveltas, ir tuomet ša- 

. lies valdžia daugiau neduos 
pinigų valstijoms ir mies
tams mokėti bedarbiams 
savaitines pašalpas.

Bet šalyj dar tebėra apie 
15,000,000 bedarbių. Taigi 
pagal Roosevelto planą mi- 
lionai jų bus palikti be jo
kios paramos iš Washingto- 
no ir pavesti tik privati-

Nuttą kaipo fašistą.
Matote, kokioj kompani-: 

joj randasi tie gaivalai, ku
rie reikalauja, kad komuni- ■ 
štai delegatai būtų išmesti( 
iš miestų ir valstijų unijų 
centralinių tarybų.

Galinga Minia N. Y. Haiti Audroj Žuvę
Maršavo prieš Karą Apie 1,000 Žmonių • • • ■ 1 •.

r i ___-________ joms ir miestams, kurie rė
NEW YORK. - Demon-J PORT AU PRINCE, Hai- 

stracijoj už Taiką pereitą Perelt°s savaites 
šeštadienį maršavo tikrai Pei viesulą-audi ą kilo dide- 
daugiau kaip 50,000 žmo-1 h pptwmai. Pei audrą pn-- 
nių, nors vieni kapitalistų Jr k^aip žuvo apie 
laikraščiai sumažina iki.25,- ?h°?,° ^2n±..Vie!U1Ta 
000, kiti net iki 15,000.

Demonstracijos m i t i nge 
Columbus Circle, apart ki
tų, kalbėjo Francis J. Gor
man, vice 
tinęs Audėjų Unijos, ir po
piežiaus broliaduktė Philo
mena Ratti. Smerkė Musso- 
linio varomą žudynę Ethio-

’ Į te ir Nicaragua; o Jamaica 
saloje sunaikino $4,000,000- 

e vertės banaų. - . :. •

ice-pjezidentas Jungj Japon» Iššauktas Šilki
Knrlnm L nnnc ir nn. * c

limas Chinijoje?
SHANGHAI. — šiaurinė-

kia, kad jų iždai išsisėmę.
naiawm, toaei, įsveaziojo 

Amerika Paci?arla tik kad Ang!i.ia turi “panaujin- AiiieriKd rdbizdiid uk į ti» savo laivyna nes j0S ka. 

“Moraliai” Remt Taut, Į ™ ““S
Lygą; prieš Italų Karą

> y | r •  r—* \ '
WASHINGTON. — Tau

tų Lyga. kreipėsi, į. Jungti
nes Valstijas, klausdama, 
kaip ši šalis laikysis linkui 
Italijos karo su Ethiopija. 
Roosevelto užsienių reikalų 
ministeris Cordell Hull at
sakė, kad Amerika “mora
liai” (dvasiniai) rems Tau-

di, siųst mūsų jūrininku? 
senuose laivuose karan prieš 
naujoviškus (Italijos) 
vus.

LONDON. — Seimo 
dų (ponų) rūme buvo 
skaityta spalio 25 d. kara
liaus Jurgio pareiškimas 
apie dabartinio seimo palei
dimą ir naujo seimo rinki
mus lapkričio 14 d. Kara-

lai-

lor- 
per-

pijuj ir fašizmą kaipo karų je chįnijoje prasidėjo dideli 
kurstytoją, reikalavo Tuo-\|ginięiuoti sukilimai prieš 

jaus sustabdyt karą Afn- vyriausybę. Chinijos 
Ikoj, kuris gręsia issivystyt Chiaį Kai.sheko valdžia 

j naują pasaulinę skerdynę.|kaltina Japonijos karinin- . v T v. A .
kus, kad jie apginklavę bū-!^fies Italiją. ^Amerika, gir-

tų Lygos daromas pastan- hškas pareiškimas, be ki±- 
gas delei taikos, bet nepri- ko, reikalavo didinti Angli-

• *1 — • T- _sidės prie Lygos bausmių
Demonstracijoj buvo ne-

WASHINGTON. — Į vai- šama įvairūs paveiksluoti ir 
diškų pašalpinių darbų ad
ministraciją atvyko iš Phi- 
ladelphijos skaitlinga inte- 
gentų bedarbių delegacija 
reikalaut, kad jiems būtų 
mokama ne mažiau kaip po 
50 centų per valandą. Da-

ios karinį oro laivyną, kad 
“jis galėtų atlikti savo sVST-

rius žmonių neva kaip vals- i di, nenori būt įtraukta į bias pareigas šalies apįfy- 
- - karą nei prisidėti prie karo nįmo reikale.”

phiečių delegacija susidaroLONDON. - Pagal Tau- g^^ektų inžin erių 
tų Lygos nutarimą, turėtų chemik arti*t ir raš £ 
sj ketvirtadienį but sustab- . J
dyta išleidimas svarbiausiu JUgustreikavo inteligentai 
karui reikalingų produktųu. wšaliniai darbininkal( dir.Sustreikavo i n t eligentai

I tali j ą iš Lygai priklausai-.
tojas, sako, kad judėjimas prieš cių šalių.,, Ąlussplipi prašo •J 
nazių Olympiadą esąs “komu- gįą bausmę Atidėti į ir pra- ..i / 
nistų sumoksiąs.” nešama, kad Francija ir An-

Ypač generolas Sherrill per 'nflrXvnc in nrašv-

busieji Marylando Universi- 
Iš 65 darban ateina

paskutinius dvejus metus dar
bavosi, kad įtraukt Amerikos 
sportininkus į h i 11 e r i n in kų 
Olympiadą. Paskutiniu laiku 
jis nuvažiavo pas Hitlerį ir per
kalbėjo jį vardu “bešališkumo” 
kviest į tą Olympiadą dvi gar
sias žydes sportininkes, Helena 
Mayer iš Amerikos ir Gretelę 
Bergmann iš Vokietijos. Ir ge
nerolas mano, kad tuom paten
kintas “bešališkumas;” todėl, 
girdi, Amerika turi dalyvaut 
tame nazių jomarke.

glija gal parėms jo prašy
mą.

pasaulio jaunimui.
Pačioj Vokietijoj hitlerinin

kai priima į Olympiadą tik vei
klius, ištikimus savo partijos 
narius, atmesdami puikiausius 
sportininkus katalikus, žydus ir 
protestonus, kurie nesutinka su 
hitlerizmu. To nežiūrint, “de
mokratinės” Amerikos atstovai 
generolai Sherrillai ir ponai 
Brundage’iai virto tikrais nazių 
evangelistais šioj šalyj, nors jie 
puikiai žirto, kad Amerikos 
sportininkų dalyvavimas Hitle
rio Olympiadoj būtų užgyrimas 

| nazių barbarizmo, atsisakymas
garbinimui ir parodymui, kad' gi dalyvaut—didelis moralis
naziai esą geriausi vadai viso Į antausis hitlerizmui. /

LONDON.—Sakoma, kad | 
Anglija nesutiks mažint sa
vo karo laivų skaičių Vidur
žemio jūroj, kaip kad reika
lavo Mussolini.

SCRANTON, PA

Pats Hitleris yra pareiškęs, 
kad Berlyno Olympiada bus 
naudojama Vokietijos fašizmo

Sunkiai Serga Drg. šlekai- 
tienė

Draugė Domicėlė Šlekai- 
tienė labai smarkiai serga. 
Nugabenta į State Hospital 
ligoninę. Draugai ir drau
gės yra prašomi ją aplan
kyt.

Draugas,

obalsimai plakatai. Lietu- tiečiu Sako kad po prie- nei pi įsidėti prie Kai o 
vių būrys taipgi turėjo di- danga šio vadinamo sukili- Pailginimo. _ • 
dephteseniuaiamVŠtŽb žinių ' Salutinai nori LtS°k3ištai6tik YUį! W valdiškos spėkos karštai

riatesnių apie tai žinių atplest siaurines provincijas snJU Kapitalistai uk. piia į *
' nuo Chinijos ir įsidrūtint isav? aruodus auksą is par- 
iten prieš Sovietų Sąjungą davinėjimo^Musohmui alie- 
i ir Mongolijos Liaudies Res-i iaus>. geležies, medvilnes, 

vario ir kitų reikmenų, pa-
|r MASK VA.—Sovietų spau- verčiamų į karo pabūklus 
da rašo, kad Japonija nau- prieš Ethiopiją. Tai jums

. —----------  dojasi’Anglijos ir kitų ša- “moralė” Amerikos para-
LONDON. — H.'Gallen- lių įsivėlimu į Italijos-Ethi- jma taikai.

der, New Yorko “Times”- opijos karo klausimą, ir to- .—------ -—1.
korespondentas nurodo, kad del pradės ddr drąsiau grob- f_ 
Anglijos St. Baldwino valjti Chiniją. ’ |
džia tuo pačiu laiku “remia” i 
Tautų Lygą ir 
įtikti Mussoliniui. 
Baldwino partija 
agituoja balsuot už savo 
kandidatus į naują seimą.

Tuo tarpu Jungtinių Vai-į

nimo reikale.”
Pačių rinkimų kampani-

bus kitame numeryje.

Anglija Varo Dviveidę publiką.

Karo Politiką i

der,' New Yorko “

stengiasi Deportuotas Italijos 
sušilus Atstovas iš Ethiopijos

Italai Puola Ethidpus 
Iš Šiaurės ir Piety

1 smarkiai atakuot ethiopus 
1 šiauriniame ir pietiniame 
frontuose. Šį pirmadienį

agituos išrinkt konserVaXQ 
(atžagareivių) partijos 
žmones į seimą, kaipo go
riausius šalies ginkluotojuš.

Anglijos imperia listai 
naudoja karą Italijos ? su 
Ethiopija; kaipo geriausių 
sau pateisinimą taip ausi- • 
ginkluot, kad prieš AngHjį' 
negalėtų. atsispirt jokia ki
ta šalis. ■ : ■ .

LOS ANGELES MIŠKŲ
GAISRE ŽUVO 4 ,,/*

Išžudė Būrį Meksikiečiu 
Sukilėlių prieš Valdžią

MEXICO CITY. — Bom- 
bomis iš lėktuvų ir kitais 
kariškais pabūklais Meksi
kos kariuomenė išžudė 50 
sukilėlių, kuriuos užklupo 
ties Moreno ežeru, Jalisco 
valstijoj.

Nuimta kaltinimas nuo 
31 katalikų kunigo, kurie 
buvo areštuoti kaip sukilė
liai; bet jie bus teisiami už 
laužymą priešreliginių Mek
sikos įstatymų.

ADDIS ABABA. —• Per
16 dienų Italijos atstovas laukiama didžių mūšių. Iš 
grafas Vinęi-Gigliucci prie- žiemių italai grumiasi linkui 
šinosi Ethiopijos valdžios Makale miesto, esančio už 
paliepimui išsikraustyti iš; 65 mylių nuo dabartinės ita- 
tos šalies. tIš pradžios jis su lų linijos. Iš pietų pusės 
savo oficierium Calderiniu Į italai tankais, bombiniais 
net grūmojo revolveriais, | lėktuvais ir kanuolėmis 
jeigu ethiopai bandys juodu ’ stengiasi prasimušt per 
prievarta išguit laukan. Da- ethiopų armijas linkui Ha- 
bar, galų gale, jis liko suim:, raro, antro didžiausio Ethi- 
tas, “kaip šieno glėbys”, opijos miesto.
įmestas į traukinio vagoną, 
užrakintas ir iš Ethiopijos 
išvežtas. Sofia, Bulgarija. — Per

Būdamas Ethiopijoj, jis S t r u m a u p ės ištvinimą

LOS ANGELES, Cal.
Šiame apskrityj miškų gais
rai paskutinėmis dienomis 
padarė $10,000,000 nuogto? 
lių. Ugnį begesinant busią, 
žuvę keturi gaisrininkai. •<

Ethiopai Stengiasi Įvest 
į Sląstus 60,000 Italy

JIBOUTI. — 250,000 ethi- 
pų pietiniame fronte taip 
manevruoja, kad jiems besi
traukiant atgal būtų r ‘^ta 
60,000 italų j klaidžius ’ ■‘b- 
be upės klonius tarpk?i 

tarnavo Mussoliniui kaip, Bulgarijoj prigėrė 40 kai- idant ethiopai galėtu 
ten apsupti ir sunaikir

Sofia, Bulgarija. — Per

Italijos karinių šnipų galva. I miečių.

se, 
os

i:
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, Palaidojus Juozą Aleksį
Šiomis dienomis miręs Juozas Alekšis 

mūsų judėjime yra suvaidinęs tam tikrą 
rolę. Atvykęs iš Lietuvos (1910), jis po 
kiek laiko įstojo į Lietuvių Socialistų Są
jungą ir bu\ o socialistinio judėjimo kai
riajame sparne. Kuomet ten įvyko sky- 
Iimas, Alekšis perėjo į komunistinį judė
jimą ir jame veikė. 1920 metais jis pra
dėjo eiti “Laisvės” administratoriaus pa
reigas, kuriose jis buvo iki 1925 metų 
vasaros. Kaipo administratorius, velio
nis buvo sumanus ir kruopštus. Be abe
jo, per tą laiką jis įdėjo mūsų dienraščio 
stiprinimui nemažai savo .riūso.

1928 metais Alekšis bu\ > Priešfašisti- 
nio Lietuvių Komiteto sekretorium, taip
gi ALpLD CK sekretorium. Reikia pri
pažint, kad jis iš karto abu darbus dir
bo labai gerai, bet, ilgainiui, gavęs pasto
vų darbą prie tūlos religinės labdaringos 
įstaigos, jis pasitraukė iš visuomeniškai 
darbininkiško veikimo. Taigi, kiek tai 
liečia mūsų revoliucinį darbininkų judė
jimą,' Alekšis buvo beveik miręs prieš 
penkerius metus. Nemanome, kad jis 
buvo veiklus ir “sklokoj,” kuriai jis pri
tarė. • Viskas, ką velionis Alekšis pasta
ruoju laiku padarydavo, tr ’ kai kada at
eidavo į masinius darbininkų pa rengi
mus; O kai kada į mūsų organizacijų pra
mogas.

Asmeniniai velionis buvo prieteliškas 
ir malonus žmogus.

silpnos, socialistams lengviau atsisakyti 
nuo bendro fronto, ir jie del to šiuo tar
pu tiek daug nenukenčia. Bet ten, kur 
abi partijos yra maž daug lygios spė
komis (kaip Jungtinėse Valstijose, kur 
nariais Kompartija yra kur kas didesnė 
už Socialistų Partiją) kiti dalykai: nei 
viena iš šitų partijų nėra darbininkų ju
dėjimo hegemonijoj; faktinai visas darbi
ninkų judėjimas labai silpnas, čia, to
dėl, būtinai šiuo tarpu prisieina veikti 
abiem partijom bendrai. Tik tuomet abi 
parti ji greičiau augs, stiprės, nes darbi
ninkuos pasireikš didesnis pasitikėjimas 
savo klasės judėjimu ir jie greičiau atsi
lieps į pašaukimą darbininkų partijų sto
ti į jų eiles.

Mes abejojame, ar Onealai kada nors 
pažiūrės į padėtį reališkai. Labai neap
kęsdami komunistų, jie atsisako nuo ben
dro fronto ir tolydžio kenkia tai partijai, 
kuriai jie priklauso.

Įdomūs Gandai
John Strachey ir vėl patiekia įdomių 

žinių (žiūr. “New Masses” už šią savai
tę) apie gandus, vaikščiojančius po Eu
ropos kanceliarijas del Italijos reikalų. 
Pirm, negu Mussolinis pradėjo karą Af
rikoje, Franci jo j lankėsi gen. Balbo, ant
ras po Mussolinio savo galybe asmuo,— 
šiuo taq n Libijos gubernatorius. Balbo 
buvo kųd.iise Italijos ministerijoj ir, sa
koma, tarpe jo, ir Mussolinio virė kivir- 
čiai, delei kurių Mussolinis išvijo Balbo

Ar Tai Protinga? Atsišaukimas į Cleveland© Lietuvių Visuomenę
Į organizacijas ir jų kuo- stovaujamos per savo delega- 

apšvietos ir tus šio bendro veikimo susi-

nera netikėlių, 
nes šioji ekskursija vadina-

Socialistų Partijoj ■■
Amerikos Socialistų Partijos Naciona- 

lio Veik. Komiteto suvažiavimas, kaip ži
nia-,-Įvyko Chicago j, spal. 12-14 dd. Par- 
tija-nariais šiemet nupuolė apie dviem 
tūkstančiais—šiuo tarpu narių išviso te
turi 15,853; finansai taipgi prastai; Par- 
tija-skolose.

Suvažiavimas buvo 
riojoj pusėj stovėjo 
Allen, Hapgood ir D? 
Oneal su savo šalinink 
vo mažumoj ir jis visu u 
mejo.

KoPiunistų Partijos 
Socr-Partiją į bendrą 
Partijos konvencijai, kuri įvyks gegu
žės-mėnesį; nutarta pasiųsti Komparti- 
jai-Jiopiją Nac. Veik. om. rezoliucijos 
karei klausimu (Oneal sako: šis įvykis— 
pirmas partijos istorijoj, kad su komu
nistais taip rimtai skaitomasi!); perrink
ta Socialistų Partijos delegacija į Antrą
jį Internacionalą. Iki šiol buvo Thomas 
ir Oneąl, o dabar išrinkta: Thomas ir 
Deyere Allen. Vadinasi, Oneal ir iš čia 
išspaustas. Padaryta visa eilė kitų de
šiniesiems nepageidaujamų tarimų. Sa
kysim, nutarta ruošti Bergerienei prakal
bų ifi^ršrutą. Na, o Bergerienė (buvu
sio šbcialistų lyderio, J. V. kongresmano 
našl?į nesenai lankėsi Sovietų Sąjungoj 
ir sugrįžusi iš ten pareiškė: “Mačiau so- 
cialijjįą!” Ji stovi už bendrą frontą su 
komgjjistąis. Ji kairi; ji mato pavojų iš 
faši®o pušČs. Vadinasi, nutarimas su- 
ruošjfcjai prakalbų maršrutą apie Sovie
tų Sąjungą, reiškia di? Ii politiniu atžvil
giu ffillyką. Užgirta Thomaso-Browde- 
rio dEbatai, kurie įvyks lapkričio mėnesį 
Nev£3Torke.

OiTShl verkia, kad šitie tarimai nežadą 
Soc. partijai gero ir jis mano, kad Par
tija ttąr pulsianti nariais.

M<2S“, žinoma, nieku būdu nesutinkame 
su Ojjęalu. Mes manome, jog Socialistų 
Partjįi todėl puola nariais, kad ji atsisa
ko cįalyvauti su Komunistų Partija ben
dratį fronte. Oneal pamiršta, kact; šian
dien; darbininkų klasė kairėja, kad gyve
nimus reikalauja iš darbininkiškų partijų 
veikimo, kad visos aplinkybės spirte spi
ria ąocialistus veikti bendrai su komunis
tais ^prieš fašizmą ir karą.

Tose šalyse, kur socialistų partijos iš 
senų~Iaikų buvo stiprios, o komunistų—

pasidalinės; kai- 
•as, Krueger, 

. Dešinėjėj — 
.. Pastarasis bu- 
tarimuos pralai-

laiškas, kviečiąs 
frontą, paliktas

Atvykus Balbui Francijon neva “tyri
nėti Franci jos komercinę orlaivininkys- 
tę,” jam buvo pasiūlyta nemaža pinigų 
suma, jei jis, kovodamas prieš karo poli
tiką, kurią veda Mussolinis, nuverstų jį 
ir pats pradėtų Italiją valdyti, sulaiky
damas Afrikoje karą.

Balbo pareiškęs, kad jis nebūtų per
daug priešingas suvaidinti Mussolinio 
nuvertėjo rolę ir tam nereikėtų perdide- 
lės pinigų sumos, bet jis bijąs tą žygį da
ryti visai del kitų priežasčių. Girdi, nu
vertus Mussolinio valdžią, sugrąžinus ka
reivius atgal į Italiją ir juos demobiliza
vus, kas būtų? Pasidarytų keli milionai 
bedarbių, kurie tuojau sukiltų prieš nau
ją valdžią ir ją nuverstų. O tuomet— 
kas? Įsigalėtų komunizmas!

Taigi, straipsnio autorius nurodo, kad 
šiandien Italijos valdžiai stojasi rimtas 
klausimas, kas bus daryta su kareiviais? 
Demobilizuoti—jie kils. Kitas dalykas— 
tarpe fašistų lyderių viešpatauja tokis 
“draugiškumas,” kad bile valandą jie vie
nas kitą gali paskersti!

Tiesa, autorius pažymi, šitie gandai ne
galima imti kitaip, kaip tik gandais, bet 
ir gandai labai dažnai turi didelio pa
grindo. Pasak posakio: “Nėra dūmų be 
ugnies.”

Jei žmogus imtų ir už-1 bet, aišku, ir aukų veža, 
degtų savo gražų namą be,Geresnių geradarių vargu 
jokio tikslo, be tikslo gauti į besurasi, kaip jie dievui ge- 
apdraudą, mes sakytume, Iri. Toje ekskursijoje, taip 
kad tas žmogus pasielgė ne- pat aišku, 
protingai.

Jei žmogus turįs didelę si maldininkų ekskursija, 
jėgą, pamatęs važiuojant Visi ekskursantai važiuoja 
pilną autobusą jo gerada- melstis. Jie tiki į dievą, į 
rių, pribėgtų ir apverstų jo malonę, į jo galybę. O 
autobusą, sužeistų jame ke- kas turi tikėjimo bent tiek, 
liąvusius savo geradarius, kiek aguonos grūdas, tai, 
mes irgi sakytum, kad toks pagal dievo žodį, pagal bib- 
žmogus pasielgė neprotin- Ii jos posakį, kali kalną iš 
gai. Šitaip pripažintų ir vienos vietos pernešti į ki- 
religinis žmogus ir religijos Į tą. Vienok gudrusis dievas 
priešas.

Bet religijų vadai vedą 
savo sekėjus miglomis ap
gaubtu keliu, kalba kitaip. 
Jie aiškina savo sekėjams K 
apie išsvajoto dievo išmintį I 
ir liepia jį garbinti. ! 
dievas esąs išmintingiau-1 
sias už visą, kas yra pasau
lyje. Daleidus, kad tokis 
dievas yra, tai pažvelgkim ' 
į jo protingumą.

Religiniai žmonės stato 
puošniausius dievnamius, 
maldnamius. Jie tuos mald- 
namius, bažnyčias, vadina 
tiesiog dievo namais. Jie 
sako, jog dievas valdo viską

jėgą,

pas, pašaipūnes, 
kitas visas draugijas, parapi
jas, kliubus ir t. p., taipgi į 
biznierius, profesionalus ir vi
sus kitus dorus ir geros valios 
lietuvius.

Gerbiamieji Broliai ir Seserys: 
Mes, žemiau pasirašęs ko

mitetas, išrinktas delegatų, at
stovaujančių įvairias Cleve- 
lando lietuvių draugystes, del 
bendro veikimo už pravedimą 
įstatymo del bedarbės, senat
vės ir abelnos socialės ap- 
draudos, kuris yra žinomas 
kaipo Darbininkų Bilius H.-R. 
2827, atsišaukiame į visą lie
tuvių visuomenę, kad neaplei- 

Tuos stūmė to visiems svarbaus 
gyvenimąs rodo,! 

t prave-!

1 kvailus šposus ir čia krečia.
! Įverčia autobusą į ravą ir 
sužeidžia 8 žmones.
žmones, kurie važiuoja jįidarbo> nes

i nuoširdžiai pagarbinti, jam kad tokią apdraudą
- 'pasimelsti, tiki į jo galybę, du^ nors dąlinai galima Jmtų 

Sak^ i malon?— i rav^ verčia... Su-
• ’įžeidžia savo geradarius.

Tikrai ne protingas elgėsis!
Toje pat “Garso” laidoje 

yra žinia, jog tėvas J. Bru- 
I žikas gaunąs pranešimus, 
kad per kito tėvo, Rudami
nos, užtarymą įvyksta mal
dų išklausymai. Faktai: 
“vienos moteries palaidūnas 
sūnus sugrįžo prie dievo ir 
net paprašė, kad motina jį 

. ........................ leistu į vienuolyną. Iš Bos-pasaulyie, ir iis viską su- L • - i jį - t • 4. • 4 • --i I tono vienas vyras rašo, kadtveręs. Jei taip, tai aišku,; • , . • , ,v . 1 ’. ,...’lio moteris iau du kartu perjis sutvėrė ir griaustinį. ir ~ J ■
žaibą. Jis ir valdo žaibą. 
Kur jis nori, ten žybteli. Ką 
nori, tą užtrenkia, sudegi
na. Aišku.

Bet mes sakom, kad žmo
gus uždegąs savo gražų na
mą elgiasi neprotingai,

rinkimuose, kurie įvyksta 
kiekvieno mėnesio ketvirtą 
antradienį, Lietuvių Svetainėj, 
6835 Superior Ave., 7:30 vai. 
vakaro.

Draugijos, kurios dar netu
ri išrinkę delegatų, pasisteng- 
kite tai padaryti savo arti
miausiame susirinkime, o jei 
susirinkimas dar negreit įvyks, 
tai komitetas ar sekretorius 
gali įgalioti ką nors atstovau
ti savo draugystę arba patys 
dalyvauti. Sekantis susirinki
mas įvyksta 26 d. lapkričio 
mėnesio po virš nurodytu an
trašu.

Visi stokime į darbą, kad 
apsiginti nuo kasdien labiau 
gręsiančio bado ir skurdo, už 
apdraudą, kaip nurodo Jung
tinių Valstijų Kongreso Bilius 
H.R. 2827/

Pirm. Frank Jablonskis.
Sekr., J. Kubilen.

Kyla Visomis Pusėmis
Lietuvos Universiteto pažangioji stu

dentija nesenai turėjo savo mitingą, ku
riame buvo protestuojama prieš suvaržy
mą studentų teisių. Išleista ir lapeliai, 
kurie išdalinta (slaptai), raginant stu
dentus būti pasirengusius streikui, žo
džiu, studentuos kyla didelis nepasiten
kinimas ir jis jau matomas visiems.

Del to Smetonos “Aidas” nepaprastai 
sielojasi. Savo įžanginiame, “Aidas” (už 
spal. mėn. 16 d.) surinka, jog

iš vakarykščio mitingo matyti, kad tie gai
valai, kurių eiles sudaro varpininkai, ateiti
ninkai, socialistai ir kiti “opozicionieriai,” 
nebeklauso universiteto vadovybės, paskai
tų metu rengia provokacinius mitingus, tuo 
aiškiausiai parodydami kieno dievams jie 
tarnauja, i Jei universiteto vadovybė tų gai
valų nepajėgia suvaldyti, tai reikėtų imtis 
kitokių priemonių, nes aukštojo mokslo 
įstaigos nedalia paversti mitingų daržine.

Toliau:
Mes šiandien gyvename ne tokius laikus, 

kad galėtume leisti sau prabangą pasiduoti 
grupinėms, aistroms. Todėl visiškai supran
tami universitet. rektoriaus prof. Romerio 

‘žodžiai, kuriuos jis pasakė į studentus išlei
stame atsišaukime: “Mūsų valstybei būklė 
nėra tokia, kad anarchijos reiškiniai jai ne
būtų pavojingi.” Iš to seka aiški išvada, 
kad universitetas turėtų apsivalyti nuo an
archiškų elementų.

Kaip matome, fašistai suranda Univer
sitete “anarchiją.” Kame? Tame, kad 
studentai, susirinkę į savo mitingą, parei
kalavo daugiau laisvės, netiesioginiai pa
sisakė žodį prieš fašistinę diktatūrą.

Įtūžę baime, Kauno fašistai grobiasi 
visokių būdų kovai su Lįetuvos liaudimi,

Rudaminos užtarymą atga
vo sveikatą, sukalbėjus 
maldą ir vieną poterį, stai
ga iš rankos ir pečių skaus
mai pražuvo ir galvos gėlK 
mas pasibaigė”. Ot, kaip!

O tie Šiluvos maldinin-
. t , -x ; , kai-ekskursantai, kurie ap-

kvailai. Ar gi ne tokiu pat i virtusiame autobuse susi- 
kvailu elgesiu reikėtų skai-įžeidė, nesimeldė per kokį 
tyti ir dievo veiksmus? Juk nors užtarytoją, kad dievas 
ne sykį ir nebe dešimts' sy- jų žaizdas stajgą sugydytų, 
kių jis savo.kontroliuojamu bet jie kreipėsi pas Ki’akių 
žaibu uždegė savo namus, gydytoją. Gydytojas sutei- 
bažnyčias, kurios teikė jam kė jiems pirmąją pagelbą. 
garbę, ir j kurias rinkosi jį' 
patį garbinti jo tvariniai.1 
Protaujant paties dievo su
teiktu protu ir suprantant,' 
kad pačiam uždegti savo 
gražų namą yra kvailas 
darbas, neprotingas elgėsis, 
reikia pripažint ir patį die
vą tolygiu.

“Garsas”, 10 d. spalio, 
rašo, jog Lietuvoj netoli 
Krakių, maldininkų eks
kursijos autobusas įvažiavo 
į ravą ir apvirto. 8 žmonės i 
buvo sužeisti.

milionams Amerikos biednuo- 
menės apsiginti nuo bado ir 
skurdo, ir tiems, kurie savo su- 
taupintus centus įvesdino į na
melį ar biznį nereikštų to vis-! 
ko netekti. Taipgi profesio
nalams būtų lengviau išsilai
kyti savo profesijoj.

Gerbiamieji, juk kova už 
pravedimą tokio įstatymo dar 
neužbaigta, ir mes bendrai su 
milionais kitų Amerikos gy
ventojų turime dėti visas pa
stangas, kad tokis, o ne koks 
kitas apgąulingąs įstatymas 
būtų pravestas. Tame darbe 
nėra ir negali būti jokio nuo
monių skirtumo, kaip tikėji- 
miško, politiško bei kokio kito. 
Apdrauda visiems lygiai rei
kalinga ir visi bendrai turime giai brolis ir sesuo mirė, 
veikti, kaip ir pirmiau veikė- Kuomet aš grįšiu namon be 
me, o pasekmes turėsime.

Taigi, visos draugijos pasi
rūpinkite, kad jūs .būtumėt at-'■

ŠYPSENOS• v- •

Pavojingi ir po Mirties
Nuskuręs, elgetaujantis 

vaikiukas, stovėdamas prie 
kajnpo triobos, graudžiai 
verkė.

“Ko verki, vaikeli?” klau
sė jo praeinantis.

“Kaip neverkti, — mano 
tėvas ir motina abu mirė; 
taip pat diedukas, kaip ly-

pinigų, jie man visi kailį 
pers.”

Surinko J. šilingas.

Vartyk tą dievo gudrybę 
kaip nori, o vis surasi, kad 

.ji pilna kvailysčių. Sako, 
melskis vienas užsidaręs,: 
savo širdyje, o dievas tave 
girdės. Sueikite melstis į 
būrius, į puošnius maldna- 
mius, į dievo namus, tai 
jam dar geriau patiks. Ant 
galo, melskitės per užtary
toją tėvą Rudaminą ir tėvą 
kitokį, tai šitaip dievas iš
klausys.

I Iš to viso, matosi tik tirš
tas miglynas prieš akis, o 

Kokį dievui protingumą šone—religijos atstovų, su- 
ši žinia nusako? Panagri- sirišusių su valdančiąja 
nėkim. Važiuoja maldinin- klase, biznis. “Parinktųjų” 
kai į Šiluvą garbinti tą pa- veidmainystėmis mulkina- 
tį neva gudrųjį dievą. Ir mos minios.
ne tik garbinti ir melstis, i St. Jasilionis

Policija velka kalėjimai! pikietuo.toją prie geležinių 
kakalių fabriko Milwaukee

su jaunuomene^ su moksleivija, reikalau
jančia daugiau laisvių, reikalaujančia 
sau pilietinių teisių.

Mes, be abejo, gausime platesnių ži-

pR. J. J. KAŠKIAUČIUS
48—2nd Aye. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

MEILĖ AR LIGA?

Drauge daktare. Per dau
gelį metų pastebėjau įvairių 
Jūsų patarimų sveikatinguipe 
“Laisvėje” ir kituose laikraš
čiuose bei knygose. Gal patar
site ir man. Esu 46 metų am
žiaus vyras, vedęs. Vaikai 
jau užaugę. Turiu kuklią 
moterukę, truputį už manę vy
resnę. Ji lytiniai jau gerokai 
atšalusi, nesuteikia tokio pasi
tenkinimo, kaip seniau.

Ir štai kas atsitiko, 
kaiminka, gera draugė, 
ria pasižinom nuosenai,
šino mane lytiniai. Dabar aš 

_iją ant tiek įsimylėjau, kad, 
" į kuomet jos ne,sueinu, nepamy-

beveik negalima
kokiuo rankve-

liga ? Ar meilė 
Nekurie gal ją

atsakymas

Keblokas, Drauge, klausi
mas. Ir keblu kas čia patarti. 
Su meile visaip esti. Ir meilės 
dalykuose 
elgtis sulyg 
džiu.

Ar tai yra 
yra liga? Ne.
taip ir pavadintų, bet tikreny
bėje tai yra galingas organiz
mo sąjūdis, jo pražydimas.

Gaila, kad Jums prisieina 
taip baimintis tuščiai ir neda- 
miegoti, nedavalgyti. Kai ka
da tokiais nuotikiais gerai esti 
tūlam laikui pavartoti kokio 
preparato nervams apraminti, 

luoju arba bent nepasikalbam,! Kartais tai būtinai .esti reika- 
pasidaro sunkų gyventi. Nega- linga. 
liu valgyti nei ramiai miegoti.

j Nupuoliau 10 svarų per 2 mė- 
į nešiu. ■ O aplinkybės tokios, 
! kad( negalime sueiti daugiau, 
Į kaip dukart į mėnesį, ir tai 
j nepilnai. Kartais pakanka tik 
į pasikalbėti. Po suėjimui jau
čiuos gerai, ramiau keletą die
nų. Paskiau vėliai ta pati li-

iga prislegia. Mane kankina čioti.
! tokios mintys, kad mano nau- įsiskaitykite. 
jąją vaišintoją kas tai vylioj a, susirinkimus, 

glamonėją,—aš jos, masinius mitingus, į spektak- 
.. Ir taip baiminuosi i liūs, kad gavus naujų įspū- 

Kaliais min-įžių, naujų minčių, idėjų, jvai- 
tis puola, kad ir gyventi nerei- rūmo.
kalinga tokiam rūpestyj.

Patarkite, Daktare, kas da
ryti. Ar tai yra liga ar taip 
kas? Ar galima gauti gyduo
lių dėl susiraminimo ? Patar
kite per dienraštį “Laisvę”.

Mano 
su ku- 
užvai-

myluoja
neteksiu
ęlieną ir naktį.

Manau, kad ir Jums, 
Drauge, būtų pravartu gauti 
bromo drųskų ir, jų po truputį 
vartoti: Triple bromides, grs. 
15, 100- tablets. Į stiklą van
dens ištarpinkite po vieną ar
ba' po dvi tableti ir išgerkite 
vakarais, prieš gult eisianjt. 
Galima kartais ir pakartoti.

O šiaip—eikite pasivaikš- 
Knygą kokią įdomią 

Dažniau eikite į 
į parengimus, į

| nių apie šiuos įvykius Kaupo Universite
te, tuomet plačiau supažindinsime mūsų 
skaitytojus su Lietuvos studentijos rei
kalavimais.

O tie meiliški sąntikiavimai 
! su ana drauge, kaip čia pasuk
ti? čia tik jūsų pačių nuotai
ka, Jūsų širdis tegalėtų ką 
nurodyti. Ir klausykite vy
riausiai savo širdies balso. Kas 
persvers: pareiga ar meilė? 
šiokiadieniškumas ar roman
sas ? šaltas protas ar karšta 

!širdis? Jūs pats tik tegalėsite 
j nuspręsti.
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Puslapis Trečias

Žinios Apie Karą
LAISVE Pirmadienis, Spalio 28, 1985:

ponijos imperialistų šauki- savo armiją į Libiją ne jo per radio, arba krutamuo- 
prieš Angliją, bet todėl, se paveiksluose, bet policija ir pereitą subatą 
kad ten gera vieta kareivius to bijo: neleido merginoms 
mokinti. į dainuoti, kad ir tokias dainas.

Visuose tuose pareiški- Mat’i bijo, kad Pikietlainės ne 
muose matosi “jeigu”, „
reikalinga tik pateisinti sa-!n/s’ 0 tada- s>'prantama. dau‘ 
vo žygius. 'glau
kad imperialistai
“taikos” keliu išrišta tą gin-

mas.
Tačiaus jie dreba. Kadangi 

bosai pasakė 
darbininkams, kad jie nemo
kės už dvi išdirbtas valandas 
kas dieną, reiškia, dirbsi 8 va- 

q pasidarytų gyvesnės ir įvairės- landas, bet gausi mokėti tik

4

Ir Turkija Rengiasi
Iš Adeno praneša, kad 

naują Turkija išsodino 3,000 ka- 
karą. Bet “jeigu, nepaisant reivių ir 200 kanuolių Ho- 
visiį darbininkų klasės pa- deidah prieplaukoje, Yeme- 

ne, kitoje pusėje Raudonųjų 
jūrų tiesiai prieš Italijos 
Eritrea koloniją. Sakoma, 
kad turkai rengiasi sutvir
tinti 30 Yemeno fortų. Ye
men yra 7,000 keturkampių 
mylių žemės plotas su 3,- 
000,000 gyventojų. Žemė la
bai derlinga, kur auga kvie-

AnaFia RpnoiaQl Karan Fašistų generolas atsa-’ja, pažangia žmonija bend-1 nugi ja neilgiai iycucui k-. «Pirmiausiai tode], kad rį fronto pagelba kovoti
Italijos kolonija Libija yra 
labai gera vieta lavinti Ita
lijos armiją.” Išeina taip, 
kad būk Italija ten įsteigė 
tik karinių pratimų vietą.

“O1 server” koresponden
tas iš Alexandrijos rašo: 
“Vaiz dai Alexandrijos prie
plaukoje negalima aprašyti. 
Prieplauka užimta Anglijos Tikrenybėje visi žino, kad
karo laivyno. Visur, kur ne
mesi akį, matosi anglų karo 
laivai, sargybiniai laiveliai, 
baržos, valtys, kurios plau
kioja, zuja. Ateina žinios 
nuo Aigipto—Libijos rube- 
žiaus, kad Italija rengiasi 
karan... Padaryta anglų 
prisirengimai pasitikti bile 
kokį nelauktumą. Nužiūrimi 
elementai yra sekiojami ir 
bus galima su jais apsidirb
ti, kad nekeltų betvarkę.”

Kitas korespondentas ra
šo iš Aigipto—Libijos pasie
nio, kad Marša Mairush ir 
Siva paversta į didelį kon
centravimą tankų ir karo 
orlaivių. Jam teko matyti 
vien netoli Marša Mairush 
60 didelių ir mažesnių An
glijos karo orlaivių.

tai veidmainiavimas, kad 
tai rengimasis karan prieš 
Angliją.

Toliaus buvo jo klausta, 
ar jis mano, kad Italija ir 
Anglija dabar išvengs karo. 
Generolas Balbo atsakė, kad 
jis nei nesapnuoja, kad to- 
kis karas gali kilti. Bet to
liaus nupasakojo, kad jeigu 
ir būtų karas su Agiptu, 
tai yra užėmimui Suezo ka
nalo, tai jis mano, kad an
glai, kaipo civilizuoti ir in
teligentai nekariaus, bet

prieš imperialįstų už 6 vai., tai del ko ir strei
kas iškilo. Taigi, vakar algos

Anglijos Buržuazija
Anglijos Lrizuazijoje yra 

pasidalinimo karo reikalu. 
Didelė Anglijos buržuazijos 
dalis yra prieš Italiją, bijosi 
Italijos įsigalėjimo. Bet yra 
ir už Italiją. Lordas Rote- 
mir, Mosley ir keletas kitų 
gatavi vienytis su Italija ir 
Vokietija karui prieš kitas 
šalis. Bet juos nustelbia An
glijos buržuazijos baime 
Italijos įsigalėjimo, o taipgi 
ir darbininkij nusistatymas 
prieš fašistus/

Sekmadienio laidoj “{Ti
mes” rašė apie dabartinį ką
rą:

“Italija paragavus kraujo, 
ji gali panorėti eiti toliau 
prieš Tautų Lygos norą. 
Jos tolimesni žygiai ilgai
niui gali atvesti prie susirė
mimo su Francija ir Angli
ja skyrium arba ir abiejo- 
mis vienu kartu.”

Ginklai iš Lenkijos
Italijos fašistinė misija 

atvyko į Lenkija, kad užsa
kius daug armijai apsiavų, 
blankietu ir amunicijos. Ita
lijos fašistai pradėjo ener
gingą kampaniją, kad- savo 
pusėn laimėjus Lenkiją. 
Lenkijos fašistai nesikrato 
nuo šių užsakymu, jie de
rasi ir gal būti priims juos.

Lenkija yra Tautų Lygo
je ir balsavo bausti Italiją, 
bet gal’ bandys ta viską pa
siųsti per Vokietiją.

stangų neprileisti prie ka
ro,. naujas imperialistinis 
karas kiltų,, tai komunistai 
stengsis vesti karo prieši
ninkus, organizuotus kovai 
už taiką, į kovą'už paverti
mą imperialistinio karo į ci
vilį karą, prieš fašistinius 
karo surengėjus, prieš bur
žuaziją, už nuvertimą kapt-' čiai, kava ir daugelis kitų 
talizmo.”

P , i( p i . i gniu patrauktų streikierių į į kas iškilo. Taigi, vanai aigu» 
•v 1 pikieto liniją ir pati kova bū-Į dienoje jau kiekvienas ir kięk-
laiisi^^ ^uanao tų gyVesng; to nenori matyt'į viena gavo neapsakytai iap- 

. — ‘ kompanija. Policija viskuom į kramtytą algą. Bet tiems, kat- 
čą, nes jie bijo masių revo- pasitarnauja bosams ir kom- rie bei katros pasiliko dirbti,

kompanija. Policija viskuom į kramtytą algą. Bet tiems, kat-

bucinio sukilimo, nes jie bi
jo kolonijų vergų sukilimo.

! augmenų. Yemen prieš pe
reitą karą priklausė kartu 
su Arabija Turkijai, dabar 

t yra neva neprigulmingas 
’kraštas. Yemen 1928 me- 
, tais pasirašė su Soivetų Są- 
I junga draugiškumo ir pre- 

Ethiopijos imperatorius kybos sutartį.
prieš Italus kariaus tik ara- Haile Selassie 
bų “banditai.”

Toliau fašistas stebėjosi, tai yra vienas iš jo tarnų <
kodėl pasaulis išstoja prieš nuolatos laiko virš Selassie cha Yemeno prieplaukoje, praėj0 ir mažaf ką atsiekė,

Haile Selassie ir Jo 
Raudonas Lietsargis

tradiciniai
nešioja raudoną lietsargį,

Italijos fašistai puldami 
Ethiopiją jau kartą bandė 
savo kareivius išsodinti Mo-

“civilizuotą” Italiją, kada ji tą prietaisą. Dabar jis va- bet prisiartinę anglų karo 
kariauna prieš “barbariš- žinos į karo frontą, tai bi- laivai pravijo italų laivus, 
ką” Ethiopiją. Jis mano, 
kad Tautų Lyga ne tik ne
turėtų priešintis, bet net 
apsvarstyti, kur dar kitur 
kolonijų “barbarus” reikė
tų “civilizuotais” padaryti. 
Jo supratimu Tautų Lyga 
turėtų užsiimti dalinimu 
kolonijų. Taigi, ši fašisto 
generolo nuomonė veda prie 
to, kad dabar jie paskelbė 
ethiopus “barbarais”, rytoj 
vėl garsiai šauks, kad So
vietų Sąjungos gyventojai 
yra “barbarai” ir prieš juos 
reikia kariauti, kitą dieną 
dar kitas tautas 1 apšauks 
“barbarais” ir Tautų Lyga 
turėt vis : 
ti pavergti kitas tautas.

josi, kad italai iš orlaivių . ... p .. .
jį neužmuštų. Haile Šėlas- iAlllJlljOS, rfanCIJOS, If
sie gelbėdamas savo kailį 
patsai apsirengs į papras
tus drabužius ir bus kur 
nuošaliai, o po karališku 
lietsargiu pastatys kitą 
žmogų, kuris bus taip pat 
aprengtas, kap dabar ren
giasi Selassie ir net nugre- 
meruotas, kad tikrai į jį bū
tų panašus. Pasaulyje revo
liuciniai darbininkai stoja 
už Ethiopiją ir jos tautinę 
laisvę, bet anaiptol ne už 
Selassie ir jo tvarką.

(daugiausia yra mergaičių)
.. tai nekliudė nieko iš algos: generalis ma-l • - .v. . .1 1* • r» 1 u t c 1 'gavo po pilną. Reiškia, jau nu-nedzeris Ralph L. Smith vakari . * . , , ', i . .. . _ . . .. . . . . sigando darbdaviai, kad ir toš’.atsilankė 1 streikierių susirm- . , . m' . . .. v,. . j inemestų darbo. Tas tik paro-kimą pareikšti, kad, esą, 1

I “jūs turit paskutinę progą 
; grįžt darban, šiandieną, arba

.” Bet šį rytą susistab-

panijai.

.Anglijos ir Francijos inipe-1 „ 
riahstai derasi su Italija, 
kad susiderėti ir Ethiopiją 
pasidalinti, kad visiem būtų 
gerai.

Anglijos ir Francijos im-Į niekad, 
perialistai nemažai pardavė ' dydamas streikierius irgi tą 
ginklų Ethiopijai, nes jie patį sako. Reiškia, 
mano, kad kuo*mažiau Mus-'triksą sulaižymui streiko, 
solinis turės pasisekimo, tuo j Vakar streikierių susirinki-i 
jis bus sukalbamesnis. Muss-. me p. Smith pareiškė, kad jis 
olinis buvo apsvaigęs ir ma
nė, kad su pagelba tankų ir 
orlaivių jis į šešias savaites 
nušluos Ethiopijos armiją 
ir visą Ethiopiją užkariaus, 
bet jau virš trys savaitės

do, kad reikia ir tom, kurios 
dar dirba, mesti darbą ir 'pri
sidėti prie streikierių, tada 
viskas bus laimėta ir po UtfA? , 

daug lengviau visiems 
Bet jeigu jūs, dabar

, . !bus varto i a « 2.1 dirbti, i 

Įdirbantieji, neprisidėsite pade- ,•* 
? ti kovą laimėti, ir dėlto būtų 

. , . .v. . streikas pralaimėtas, tai žino-nieko ir nejaučia, kad kas kad turStumgt da,. bai. » 
nors streikuoja, nes, esą, jo' sesnį n buv0 prieš ' .į
fabrikas operuoja pilnai, Is"'streika ‘ ‘Iš
duodama kokybėje ir kiekybė-,’ ’ -Š
je tokią pat produkciją, kad, | Girdėtis, kad ir krekių iš- 
esą, streikuoja nedaugiau, • vežiotojai, trokų draiveriai-— 
kaip 75 darbininkai. Bet jam 
buvo atsakyta, kad jis meluo
ja, kad tik rytiniam pikietavi- 
me dalyvavo 175 streikieriai. 
O ve, ir šitame susirinkime 
randasi daug daugiau, negu 
šimtas streikierių. Streiko 
komitetas patikrintai raporta
vo, kad streikuoja suvirš 300 j Didelio Masinio Mitingo 
darbininkų.

Bosai vartoja šitokį purvi-1 
na skymą: vakar buvo pėdės | 
-algos išmokėjimo diena. Mo- j bendras komitetas, kuris susi- 
kėjo lauke, nors lietus lijo, o ; deda iš 16 atstovų įvairių 
du kompanijos žmonės atsisto-Į draugijų, 23 d. spalio laikė iš 
ję prie išmokėjimo vietos ir eilės jau trečią susirinkimą, 
pirštu nurodinėja į jaunuolius: šito komiteto tikslas yra su- 
“tai šita”, “tai šitas” ir tam rengti didelį Waterburio .lie- 
panašiai. Mat, tuomi bando tuvių masinį protesto mitingą 
gązdinti darbininkus, kad pa-i prieš Hitlerio kėsinimąsi už- 
starieji mestų streiką ir eitų į grobti Lietuvą ir prieš fašis

tinę diktatūrą. Nutarta . ,ūž- 
dar nurodo, kad, kviesti Vilijos Choras ir para- 

esą, šiandieną tau paskutinė pijos choras ir keletas kalbė- 
siunčia i Libiją,. karui prieš ’iroga Br>žti darban- šitokiu tojų. Taipgi yra nutarta už- 
Angliją, užpuolimui ant Ai-1 pul'vinu j’T’111, bando susilp' kviesti ukrainus ir žydus, kad 

a \ yj m ii noil et rni Iz o nvioi H nrn ymm oir n >n itin «• i • * *

gipto ir Suezo kanalo. Iš 
Aigipto sostinės Cairo pra
nešama, kad Anglija jau 
sutraukus apie 1,00 karo 
orlaiviu, kad atremti Itali- C 1 

ją. Tik trumpu laiku ten 
buvo pristatyta 600 armijos 
didelių trokų ir daug pri
buvo pasažyrinių orlaivių, 
kurie kiekvienas veža po 
30 kareiviu.

Anglija jau neduoda Ita
lijai vandens ir kitų reik
menų imti jos prieplaukose 
daugiau, kaip to reikia iki 
artimiausios Italijos prie
plaukos. Anglija jau ne
duoda Italijos karo ir pre
kybos laivams ilgiauš būti 
jos prieplaukose, kaip 24 
valandas.

Suezo kanalo kompanijos 
boardirektorių pirmininkas 
Baron de Benoist pareiškė, 
kad kanalas nebus tol užda
rytas, kol nebus oficialio 
karo tarpe Italijos ir Ang-j 

i lijos. Tik karas kanalą ga-1 
Ui uždaryti. Kas tai sakė ari 
■negali Anglija arba kas ki- - 
! tąs nuskandinti kanale lai- 
’vą ir tokiu būdu jį užkišti. 
I Benoist į tai atsakė, kad 
i tokis bandymas nieko nerei- 
! škia, nes jis kelias valandas 
i susprogdintų tą laivą ir iš- 
i valius jo dalis vėl kanalas 
bus atidarytas.

kėravotojai žada streikuoti. 
Tai būt didelė pagelba strei- 
kieriams kovą laimėti.

“Laisvės” Reporteris. >

Italijos Suokalbiai ir 
Karo Prisirengimai

o dabar dar mažiau atsieks, 
nes ethiopai gavo ginklų ir 
prisirengė gintis. Taigi ei
nant Italijos — Ethiopijos 
karui mes matome tuom 
pat kartu Anglijos, Franci
jos, Italijos visokius suokal- 

I biavimuš ir prie didelio ka- 
Iro prisirengimą.

Tarpe Anglijos ir Fran-1 
cijos per ilgus metus ėjo ko- • 
va už paveldėjimą Ethiopi-1 
jos krašto. Buvo daromi ir 
užkariavimo bandymai, bet 
be pasekmių. Vėliau įsivėlė 
Italija, bet ji du karus pra
laimėjo su Ethiopiją ir ypa
tingai 1896 metais baisiai

Imperiaistų Kalbos ir 
Karo Prisirengimai
Nepaisant visokių kalbų 

apie taiką, mes matome ką 
kitą praktikoj. Anglija nei 
kiek nemažina savo karo

Waterbury, Conn.
Visi Lietuviai Rengiasi Prie 

> . už 
Apgynimą Lietuvos nuo 

Hitlerizmo. 
• • i 1 >

Iš 7 draugijų sudarytas

Dabartiniame Italijos fa
šistų užpuolime ant Ethio
pijos matosi senos imperia
listų atraugos. Francijos 
ministerių pirmininkas La
vai nuolatos slankioja šun
takiais neva “taikos” reika
lais. Anglijos imperialistai 
dreba prieš Italijos įsigalė
jimą Ethiopi joje, nes tas 
sudaro jiems didelį pavojų, 
bet tuom pat kartu veda su 
Italijos faS^tais slaptas su
tartis, kad kaip nors “tai
kos” keliu išrišus tą klausi
mą. Anglija daro tokius 
pareiškimus: “Anglija ne
uždarys Suezo kanalą Itali
jai, jeigu Tautų Lyga tą ne
nutars.” “Anglija neka
riaus prieš Italiją, jeigu 
Italija karą neišprovo
kuos,” “Anglija viena neka
riaus prieš Italiją, jeigu jai 
kitos šalys nepadės.” Italija 
daro pare’škimus, kad ji ga
lėtų lengavi apsidirbti su 
Anglija, bet nori taikos, 

_ ikad ji nepradės prieš Ang- 
saulinę padėtį karo reikalu prieš Italiją. Bet kiekvie- Ii ją karo, jeigu Anglija ne- 

• nas žino, ko vertas šis Ja- pradės, kad Italija siunčia

is . ir tautų Lyga f .. f . r 
fašistams pagelbė- JapOUlJOS iDipenallSlŲ

Veidmainingos Ašaros
Didelis Karo Pavojus

Stalinas kalbė-Lus, pavergdami* Korėjos, 
damas apie viešpataujančią | Mandžurijos ir eilės kitų 
bedarbe pareiškė: Burzu- j Chinijos provincijų gyven- 
azzja peskos įsezUes nauda
me imperialistiniame kare 
ir intervencijų kare savo 
užsienio politikoje. Proleta
riatas kovodamas prieš ka-

Japonijos imperialistai 
patys piešdami kitus kraš-

tojus nuduoda geltonų ir 
juodų žmonių rasių gelbėto
jais. Italijos fašistams už
puolus ant Ethiopijos “Są
junga Japonijos Jaunimo”mtalistinį išnnudvjimą ir jšleido atsišaiįkimą ir pla.

karo pavojtĮ jieškos iš krizio 
išeities revoliucijoje.” čiai jį dalino. Atsišaukime

pasakyta:Imperialistų karo prisi
rengimai ir avantiūros tą 
pilniausiai patvirtino. Dar- geltoni broliai! Ir užmuški- 
bininkų kovingumas paro- te baltą vilką iš Viduržemi- 
dė, kad darbo žmonija ne- nių jūrų, kuris bando su- 
bus paklusni išnaudoto- draskyti juodą avinėlį Ry- 
jams ir imperialistams vi- tų Afrikoje! 
suose jų užmanymuose.

Komunistų Internaciona-
lo Septintas Kongresas api- nelis”—Ethiopiją.” Ir toliau 
budindamas dabartinę pa- yra daug

“Sukilkite visi juodi ir

bus paklusni
M

Čionai suprantama, kad 
“vilkas” yra Italija, o “avi-

aštrių žodžių

buvo sumušta prie Adowa. laivyną Viduržeminese jū-
rose, bet dar jį didina.

Italija daugiau armijos

skebauti.
Bet to,

. ninti patį streiką.
j šiandieną pasitaikė vienai 
merginai įeiti vidun į fabriką,- 
ji pastebėjo, kad patys augš- 
tieji bosai, užveizdos dirba 
ant mašinų, nuo kurių darbi- kožnam darbininkui, 
ninkės streikuoja. Kiti troke-

j liūs su krekėmis stumdo. <

rezoliucijoje sako:
“Pasaulinis ekonominis

Italijos Fašistai Ruošia- ikrizis ir sudaužymas kapi-• ir •'v i Histinės stabilizacijos pagim-si Karan pnes Angliją ! de kraštutiniausį nepastovu- 
--------  imą visuose tarptautiniuose 

Anglijos koresnondentė, santykiuose. įtempta kova 
ir garsi moteris Drumond pasaulinėje rinkoje, kuri 
Hey turėjo pasikalbėjimą (nepaprastai susiaurėjo iš 
su Italijos gubernatorium'Priežasties ekonominio kri- 
generolu Italo Balbo Libijo- zio, pavirto aštriu karu. Jau 
je, Afrikoje, kur Italija su- faktiškai 'prasidėjo 
traukė ir vis daugiau trau
kia armijos užpuolimui ant 
Suezo kanalo ir Agipto.

Į Libiją iš Italijos vis 
daugiau atplaukia laivų su 
kareiviais, tankais, orlai
viais, karo medžiagomis, 
pulkai ir pulkai Italijos ka- pavergimą, 
reivių maršuoja. Tas iššau- griovus Versalės taikos su- 
kia Anglijos baimę, kad tartį ir Vokietijos, Lenki- 
I tali j a nepagrobtų Suezo 
kanalą.
rolo Balbos: Kam jūs trau
kiate armiją į Libiją? Ar 
jūs turite kokią nuožiūrą? Jas šaukia visą darbininki-

i naujas 
pasaulio persidalinimas.”

Ir toliaus apibudino, kaip 
pakriko imperialistų Wash- 
ingtono, Londono ir kiti su
sitarimai, kaip Japonija 
Tolimuose Rytuose, Chini- 
joje, veda karą už to krašto 

Vokietija su-

jos, Italijos fašistai ir Ja- 
Hay klausė gene- ponijos imperialistai nuda

ro didžiausį taikai pavojų.
Komunistų Internaciona- Dalis Ethiopijos kovotojų prieš Italijos fašistus 

įsiveržėlius žygiuoja j mūšį. į

Lowell, Mass

prisidėtų prie šito mitingo."r •’
Čionai jau pradėta kalbėtis 

apie vienybę, daryti bendras 
veikimas prieš didžiausią prie
šą—fašizmą, kurisai gręsia

šitas parengimas nutarta 
O rengti 48 Green St. svetainėj, 

vienok bando meluoti, kad vis- sekmadienį, 3 d. lapkričio, y.ą- 
kas “tvarkoj”; kad jie nejau- kare. Visi ir visos būkite šįą7 
čia, kad kas būt skirtingo de- me susirinkime. Kožno liętų- 

nenuoramų”, iše-»vio yra pareiga tenai būti.
Vienas iš Delegatų.

lei “kelių 
jusiu į streiką

i Bosai Vartoja Purviną Skymą, 
I Norėdami Susilpninti Streiką

Šiandieną, spalio 24, strei
kierių ūpas geras ir karingas. 
Vakar per pietus buvo atlai
kytas labai geras pikietavimas j 
prie “Star Biscuits of Ameri- 

į ca” fabriko.
Streikierkos, jaunos mergai-, 

tės, bandė padainuoti papras- • 
tas daineles, kurias jos girdė-1

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

i

Telefonuokite: Evergreen 7-1161 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
r (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street 4 Brooklyn, N Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

l B
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Angliakasių Žinios iš UMWA1 Distrikto
Anthracite Savaite Baronai 

Neapsidžiaugė

Kaip jau žinoma, kaip ki
tuose kietosios anglies distrik- 
tuose, taip ir šiame, nuo spalių 
7 d. iki 12 d. buvo apvaikščio
ta Anthracite Savaitė del iš
garsinimo kietosios anglies ge
rumo vartotojams ir surinki-

Nors tatai prastai skamba 
tokie dalykai, bet reikia pažy
mėti, kad jie šioje unijoje pla
čiai veikia. Angį, pareiga tą 
apvalyti.

LAiSVB Puslapis Ketvirtas

■ vė dekretą, kad lokalo tur
tas, $3,888.88 ir kitas kas pri
klauso senai unijai ir senoji
unija turi visą galią elgtis su 
savo lokalais, kaip jai tinka.

Mat, ranka ranką mazgoja.

Rengimo Komisija.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Prez. Rooseveltas leidžia savo vakacijas Ramiajam 
Vandenyne ir podraug prisižiūri J. V. kariniam pav- 
būklams. Viršuj matosi laivas Houston, kuriuo jis iš

plaukė pasižiūrėti J. V. Laivyno manievrų.

Ne vien tik praleisite linksmai vaka
rą, bet paminėsite ir darbininkiškos 
organizacijos 20 metų jubilėjų. įžan
ga tik 25 centai.

Kviečia Rengėjai.
(254-255)

ŽangOS darbininkiškam judeji- visus apielinkės ir vietinius lietuvius 
me. įžanga visiems prieinama, iir kitataučius skaitlingai dalyvauti.

Skalės Konvencija Gruodžio 4

Susišaukęs kietosios anglies 
distr. viršininkus į Atlantic 
City, N. J., Lewisas nutarė 
šaukti kietosios anglies lauko 

^angliakasius bendron konven- 
i cijon gruodžio 4 d. (vieta ne- 
j paskelbta), kurioje bus ap- 
; svarstyta, kokius bendrus rei- 

. , m , kalavimus statyti baronams, 
cartel į. os y os senam kontraktui pasibaigus.

Požeminis.

Teismas Už UMWA

Lapkr. 21 d., 1933 šios uni
jos lokalas 400, prisidėdamas 

>. kreipėsi■'mo 500,000 parašų ant petici- prie naujos unijos> 
jos prieš Sovietų anglį. Tiesa, teisman, reikalaudamas draus-j 
tuo laikotarpiu pademonstruo- mės prie§ Lewisa, kad šis no
ta susirinkimais, pasakyta tuš-I konfiskuotų ]okaio turto atim
čių pliauškalų prieš Sovietų f)amas 
anglį, kuri čia “sudaranti” be- išsprendimas užsitęsė iki šiol, 
darbę; kaip kur išstatyta di-! Dabar teisėjas Valentine išda- 
deli šmotai anglies viešose vie-' 
tose; gauta, žinoma, ir parašų

• ant peticijos. Bet pasekmės iš 
to prastos: viena, alasų niekas 
neklauso, o antra—nerangiai! 
parašai gaunasi. Manyta, bė- 
gyj savaitės, šiame distrikle 
be vargo gauti 75,000. Bet 
prastomis pasekmėmis laikas 
pratęstas iki spalių paskutinei 
dienai. Tikrenybėj, parašai se lietuviais apgyventose kolo- 
jau senai renkami, bet, vis vie- nijose Connecticute. Todėl A 
na, žulikystė nesiseka.

Taip ir reikia atsakyti tiems} 
žulikams, slepiantiems tikrą j 
bedarbės priežastį. Pagirtini1 
angliakasiai už nesirašymą ir Į 
nevertimą baronų purvų 
darbininkų tėvynės.

“Vilnies” Redaktorius Drg. Andrulis iš 
Chicagos Kalbės Connecticut Valstijoj

r
Netikėtai pasitaikė proga nu
engti prakalbas nors didesnė-

LDLD ir LDS kuopos turi tuo- į 
!jau rengtis prie prakalbų, Į 
įgauti svetaines, daryti plaka-Į 

- . jtus ir garsinti prakalbas. Pra-
Į kalbos bus sėkmingos, nes ne- 

anį' paprasti dienos įvykiai duos 
progą sutraukti daug žmonių. 
Šiandien svietas užinteresuotas 
nauju karu. Lietuviai suinte
resuoti Klaipėdos likimu. Ki

ltas dalykas, tai eina vajus 
; dienraščių, ALDLD ir LDS.

51 Tas irgi supuola su prakalbų 
’reikalu. Drg. V. Andrulis 

kalbės sekamose vietose ir die
nose.

Penktadienį, lapkr.-Nov. 22 
Bridgeporte.
šeštadienį, lapkr. !

Ilavene.
Sekmadienį, lapkr. 24 po 

pietų Torringtone.

Kingston, Pa. — Kingston 
anglies kompanija pagaliau Į 
jau suprašė darbininkus grįž-j 
ti darban po keturių ir pusės i 
mėn. prašymo. Kaip žinoma, . 
ši komp. buvo užsimojusi nu
kapoti algas iki pusei. Bet 
darbininkams nesutinkant, už
darė kasyklas (rodosi dvi) 
nuo birž. 1 d., nesumokėdama 
algų $167,000 ir pasidavė! 
“resyveriams.” Per visą tą j 
laiką komp. dėjo pastangas, j 
kad apgauti angį. Angį, nesi-} 
davė. Bet spalių 16 d. kompa- Sekmadienį lapkr. 24 vaka- 

# , vii • • • • v'rv vm*mja praneša, kad prieita prie 
sutarties . ir pradeda mainas 
operuoti spalių 17 d. O Už
vilktos algos bus užmokėtos, 
kaip valdžia suteiks paskolą, 
kuri jau “prižadėta.” Bet ka
da prižadus išpildys, tai tiktai 
“augščiausias” težino. Džiau
giasi ta pasekme biznieriai to 
miestelio. Bet kaip 
džiaugs kasėjai, jeigu 
su užvilktomis algomis 
sveikinti ?

pasi- 
reikės 

atsi-

UMWA Lokalas 898 Po Distr. 
Prez. Diktatūra

New

re Waterbury.
Pirmadienį, lapkr. 25 New 

Britaine.
Antradienį, lapkričio 26 d 

Hartforde.
Prie šių 

rengtis nepaprastai uoliai, nes 
šioje apielinkėje d. Andriulis 
labai senai yra kalbėjęs. An
driulis žinomas, kaipo geras 
teoretikas, rašėjas ir sykiu ga- * 
bus redaktorius. Geistina,

prakalbų reikia

Agitacijos Fondas

■ ■

> 4

kad prakalbose būtų sudaryta 
dainų programa arba trumpi 
perstatymai, kur tas galima.

V. J. Valaitis,
ALDLD III Apskr. Sekr.

Grand Rapids, Mich. Kiek te
ko patirti, tai šis choras turi 
gerą mokytoją ir dainas dai
nuoja labai muzikaliai visas 
choras. Taipgi nors nedidelė 
ten lietuvių kolonija, bet turi 
labai gerų dainorių, kas verta 
didelio pagyrimo.

Antrą dalį programo suda-

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17 kp. rengia Maska

radų Balių, penktadienį, 1 dieną lap- 
| kričio. Naujoje svetainėje, Main ir 

. Poplar sts., pradžia 7:30 vai. vaka- 
} re. Šokiams grieš farmerių Zeikų 

Šis balius rengiamas pa- 
j minėjimui A.L.D.L.D. 20 metų su- 

/ i kaktuvėms. Taipgi bus duodama 4 
praizai del tų, kurie bus įvairiausiai 

. Tad kviečiam

Paterson, N. J
Iš ALDLD 84 Kuopos 

Susirinkimo
Susirinkimas buvo laikomas 

spalių 20 d. 1 Nors “Laisvės” 
pranešimuose garsinta apie su
sirinkimą, bet nariu atsilankė 
nedaugiausia. Tai labai nege
rai. Dar kartą raginu, kad vi
si kuopos nariai dalyvautumė
te kuopos susirinkime, kuris į- 

Į vyks lapkričio 17 d. Mes turi
me smarkiai darbuotis del 
maskų baliaus, ypatingai pla
tinti tikietus. Turime atminti, 
kad šio baliaus pelno du treč
daliai eis “Laisvės” sidabrinio 
jubilėjaus paminėjimui.

ALDLD 84 kuopa nutarė 
rengtis prie diskusijų. Bus dis- 
kusuojama Komunistų Inter
nacionalo 7-to Kongreso rezo
liucijos. Vėliau bus pranešta 
“Laisvėj”, kada ir kur tos dis- 

* Į kusijds įvyks.
Taip pat nutarta rengtis 

prie prakalbų del Johnnie Or
man, kaip greitai jisai sugrįš 
iš Sovietų Sąjungos.

Draugam bediskusuojant, 
prisiminta apie Tamo Mooney 
bylą. Vienbalsiai nutarta tam 
tikslui paaukoti $3.

Vabal as.

Detroito Žinios

I Wilkes-Barre, Pa
Svarbus Parengimas

Wilkes Barre K. P. Lietuviųorkestrą.
Frakcija rengia labai skaniai. . _
ir smagią vakarienę, kuri į- . - ■ 
vyks 3 dieną lapkričio, Darbi- apsirengę kostiumais, 
ninku Centre, 325 E. Market' 

re vietiniai dailės mėgėjai ir Dul’ys bus atdaros nuo tre- 
. Chicagos či°s valandos po pietų, vaka-'

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja rengia balių, savoje , svetainėje, 
1057 Hamilton Ave., Ketverge, 31 d. 
spalio. Svetainė bus atdara 7 vai. 
vakare, šokiams grieš lietuviška or
kestrą. Įžanga tik 10 centų. Kvie
čiam jaunus ir senus ateiti ir pasi
linksminti.

d. J. Pečikaitė iš
Visas programas buvo 
įvairus ir puikiai viskas 
ta.

Dabar dclroitiečiams

labai 
atlik-

atėjo

rienė paprastu 
na.

ši vakarienė
del sukėlimo

laiku, kai bū-

yra rengiama 1 
finansų vieti-'

į pagelbą d. A. Valatkiutė, at- niam partijos veikimui. Todėl, Į 
vykus iš Philadelphijos. Tai draugės ir draugai, kaip vie- 
mūsų sena veikėja. Šiame kon- tos, taip ir apielinkės, visus 
certe buvo trūkumas tai tas, kviečiame skaitlingai daly-į 
kad nieko nebuvo prisiminta vaut ii’ paremt šį taip labai 
apie šių dienų įvykius darbo svarbų parengimėlį. čia susiei- 

būtinai'sit su visais savo draugais ir 
Vakaras draugėmis ir smagiai laiką 

praleisi! patys ir tuom pačiu 
sykiu prisidėsit prie pirmyn-

žmonių reikalais, ko
turime nepamiršti.
pavyko pilnai gerai.

Žvalgas.

t

r-

Kviečia Rengėjai. 
(254-256)

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New

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

DIDYSIS "LAISVES” KONCERTAS
PUIKESNĖ PROGRAMA, NEGU BENT KADA PIRMIAU

Įvyks Sekmadienį, 10 d. Lapkričio-Nov.

Šio lokalo viršininkai, del 
kokių tai priežasčių, buvo pra
šalinti nuo vietų per distr. 
prez. ir per jį nauji paskirti. 
Toks viršininkų paskyrimas 
neatatiko lokalo eilinių narių 
reikalams ir jie, sušaukę su
sirinkimą, išsirinko patys, ko-i 
kie jiems patinka. Distr. prez. Į 
tuomi likosi įsižeidęs ir pareiš
kė, kad lokalas pasielgė nele- 

~ gališkai ir tam lokalui atima 
balsą distr. konferencijoj, ku
ri įvyksta spalių 26 d. Scran- 
tone. Nors unijos konstitucija 
tokiuose atvejuose suteikia Jarns- 
pilną laisvę lokalams, bet čia1 Kituose panašiuose susirin- 
šis Lew-iso pakalikas priešin- kimUose mūsų draugai turėtų 
gas todėl, kad lokalo išrinkti ir galėtų tą patį padaryti, ži- 
viršininkai nėra ištikimi Lewi- note> rezoliucijų išleidimas 

sui ir jo mašinai. : brošiūros formoje lėšuos gana
-- ---------------------------------------- } daug pinigų. Ji bus išleista 
nj»i|--------------------------------------------- ! Agitacijos Fondo kaštais.
Wilkes Barre, ra. Kit°j \ie‘oj pra-1 1 nešę, kad drg. Petchulis is

Wilkes Barre lietuvių dar- Marlin, Pa., paaukojo tam pa- 
bininkų bendro fronto klausi- čiam tikslui $5. Prašome kitų 
jnu prieš karą ir fašizmą įvyks pavienių draugų, kurie dar iš- 
labai svarbi konferencija lap- tesi, paremti mūsų šitą darbą, 
kričio 24 dieną. Į šį bendrą Mes norime, kad Kongreso 
frontą eina šios organizacijos: rezoliucijos išeitų greitai. Mat, 
A.P.L.A. 51 kuopa, A.L.D.L.D. prasideda lavinimos sezonas, 
4.3 kuopa, S.L.A. 115 kuopa; reikia rankvedžio, o šios istori- 
L.D.S. 7 kuopa, S.L.A. 35 kuo- nio kongreso rezoliucijos tam 
pa, Plymouth parapijos Lietu- puikiausiai patarnaus. Taigi, 
vių Bedarbių Taryba, L. R. K. draugai, Centro Biuras imasi 
S. A. 14 kuopa, L.D.S. 60 kuo- ( už didelio darbo, bet reikalin- 
pa ir nemažai kitų, kurių čia ga jūsų talka. Visi bendrai tą 
vardai nėra suminėti, daly- j darbą atliksime greitai ir ge- 
vaus šiop taip svarbioj konfe- ■ rai.

JVKPL Fr. Centro Biuras,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

Parama Fondui

Spalių 23 d. Newarke įvyko
Detroito Naujienos

Šiuo laiku jau pasirodė vei-

rencijoj, kurioj bus labai daugi 
svarbių dalykų apkalbėta.

J. T. Visockis. ;

diskusijos apie Komunistų In- kimas dailės srityj ir juo to- 
ternacionalo Septinto Kongre-'lyn, tuo geryn eina. Spalio 
so rezoliucijas. Drg. Dobinis 6 d. bendromis spėkomis buvo 
paprašė, kad susirinkę drau-1 surengtas šaunus muzikalis 
gai sumestų po centą kitą del ( koncertas per Aido ir Laisvės 

i padėjimo Centro Biurui išleisti chorus. Konteste dalyvavo 
‘Kongreso Rezoliucijas. Drau-1 įvairių dailės mėgėjų: solistų 
gų atsiliepimas buvo tikrai ne- smuikorių ir kitokių instru- 
tikėtas. Suaukojo $7.40. Išė-mentų skambintojų. Už ge- 
mus susirinkimo išlaidas, Agi-( riausį muzikos atlikimą laimė- 
tacijos Fondui priduota $5.80. jo dvanas, ką buvo skirta $25. 
Labai ačiū visiems aukoto-, Pirmą dovaną laimėjo d. E.

Butkiutė už gabiausį smuiko 
solo. Antrą dovaną laimėjo d. 
S. Pangoniutė už geriausį dai
nos solo. Trečią dovaną lai
mėjo d. Ezerckis, Kraptau- 
čiaus posūnis, jaunuolis, ga
biai vartojo pučiamą instru
mentą—kornieta. Ketvirtą do
vaną, gavo veltui tikietą ant 
visų metų įžangai į Aido ir 
Laisvės chorų parengimus, d. 
W. Čirlionis, senas smuiko- 
rius.

Kontesto gerumo sprendėjai 
buvo vokiečių muzikos žino
vas Otto Senfer ir antras mu
zikos instituto direktorius Mr. 
Buff, bendrai su vietos Aido 
ir Laisvės chorų mokytojais. 
To vakaro pelnas ėjo del ra
dio palaikymo reikalų. Liko 
gražaus pelno.

Antras bendras dailės, spė
kų parengimas įvyko spalio 
20 d. Čion nerašysiu daug apie 
tai, bet turime pasakyti tai, 
kad didžiąją dalį koncerto iš
pildė Lietuvių Dailės Choras iš

Labor Lyceum 

Svetainėje 

949 Willoughby Ave.
/

Brooklyn

Koncertas prasidės 3:30 

valandą po piety 
t

įžanga $1, 75c ir 50c.

Sėdynės numeriuotos Konstancija Menkeliuniutė, mazo-sopranas.
Plačiai žinoma dainininkė, kuri irgi dalyvauja šio kon
certo programoje.

Tinkamai armonizuota programa,
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
Duos naujų ir gražių dainų.

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

William Norris

Orkestrą
9

įžanga šokiam 40c.

Šokiai prasidės

7 vai. vakare.

Išanksto įsigykite kon-

certo bilietus.

kurioje dalyvauja sekami talentai:
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.
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Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
Lowell, Mass Kompanija skelbiasi, būk ji|tokios padėties: jo alpsta ii 

moka pradinėms darbininkėms puola ant grindų. O bosai gru-
I NOTICE is hereby given that License No. 
| CTR 1'0 has been issued to the undersigned 
I to sell beer, wine and liquor at retail under 
I Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-

ne mažiau $12 į savaitę, po moja jas išvarymu iš darbo, ’J01 £RW eopo—uth Avenue. Borough of
■ t . U. -j J e w , Broęijlyn, County of Kings, to be consumed

Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.

(Tąsa)
—Tu pats gerai matai,—Hermannas 

nurodinėjo jam,—kad tu galėjai išlaikyti 
todėl, nes visi tarpgatvio namai tau tar
navo. Kadangi gyventojai simpatizuoja 
darbininkams, o ne policijai, pirmieji tu
ri tam tikrą prisidengimą, kuomet pa
starieji randasi priešo teritorijoj kiek
viename žingsnyj.

Jie kalbėjosi koridoriuj su sudaužytom 
stiklinėm durim, kurias Kurtas vakar 
bėgdamas nuo policijos paskui save už
trenkdamas sudaužė.

Ona su kūdikiu tuo tarpu perėjo per 
daržą. Ji ir Kurtas matėsi tik kelioms 
minutėms ir retai. Laiks nuo laiko ji at
sirasdavo sale jo, nieko nesakydama, ne
minėjo ypatiškų dalykų, paskui jis ir vėl 
turėdavo eiti kur. Nei vieną sykį, nuo 
ankstyvaus Pirmos Gegužės ryto, ji ne
bandė sulaikyti jį.

Jie niekuomet neturėjo tokio kritiško 
momento kaip vakar, kuomet ji šūktelė
jimu veikiausia išgelbėjo jo gyvastį. Ji 
buvo patenkinta, kad jis dar esąs gyvas, 
pliekas kitas neatrodė taip svarbu dabar
tinių laiku. Kędel, ji nežinojo. Jos visas 
atsinešimas dar vis tebuvo grynai emo
cinis, kaip ir daugelio moterų tarpgat- 
vyj, kurios tapo pakreiptos linkui darbi
ninkų, nes neapkentė žiaurios policijos.

Kurtas jai širdingai nusišypsojo. — 
Klausyk, Ona, einame aikštėn valandžiu
kei... tik pažiūrėti, kas ten dedasi.

Kurtas norėjo kūdikį palikti namuose, 
bet Ona stovėjo už tai, kad jam reikia 
gryno oro. Nuo pat ryto vakar dienos 
išbuvo su kitais vaikais kambariuose.

* * *
Jau pradėjo temti. Kaip kuriose krau

tuvėse būreliai moterų šnekučiavosi. 
Vienoj krautuvėj policijos kulka pramu
šė aliejaus blekinę, ir aliejus užpylė kito
kį maistą jį sugadindamas. Net nuo gat
vės Kurtas ir Ona girdėjo karštus argu- 
it'^ntus klausime, kas dabar ūž tai užmo
kės. Tai buvo nemaži nuostolai mažiem 
savininkėliam, kurie tegalėjo sudurti ga
lą su galu.

Didelės krautuvės Reinickerdorfer gat
vėj visos buvo uždarytos geležinėmis lan- 
ginyčiomis ir durimis. Tarpe šimtų 
žmonių Kurtas pažino daugelį social-de- 
mokratinių darbininkų Nettelbeckplatz 
aikštėj. Dvi moterys sėdėjo ant suolo 
prie gatvekario sustojimų. Praeidamas 
pro šalį, Kurtas išgirdo vieną pasisakan
čią, kad ji priguli prie S.D.P.; vėliau su
žinojo, kad jos yra streikierės iš Manoli 
tabako išdirbystės.

Iš esančios aikštėj taikios išžiūrės ga
lima buvo manyti, kad tolimesnis pavo
jus nebegręsia. Bet besiklausant šen ir 
ten žmonių kalbų Kurtas patyrė, kad jie 

r jįra įkaitę neapykanta ir kerštu ir kad 
mažiausia provokacija gali privesti prie 
nesukontroliuojamos audros.

Žinios atėjo, kad vėl buvo kruvini su
sirėmimai kituose distriktuose. Skaitlius 
užmuštų jau siekė penkiolikos. Tankūs 
ir prieštaraujanti gandai tarnavo didini
mui agitacijos. Policijos raportai bur
žuaziniuose laikraščiuose ir vakarinė’ 
Vorwarts laida pasitikta su pašaipa ir 

•* baubimu. Žmonės pakankamai viską 
matė savo akimis!

Laipsniškai, nakčiai užstojant, žmonių 
veidai darėsi neįžiūrimi. Buvo šaltoka. 
Gelsvos gazo lempos tapo užžiebtos.

Po 10 vai. Pharus Halis svetainėje 
' ^šturmingas mitingas užsibaigė.

Lauko pusėj taipgi milžiniškas mitin
gas buvo laikomas. Hermannas pasiro
dė, trumpai pakalbėjęs apie tarpgatvio 
situaciją, vėl dingo minioj.

Tarpe minios, Ona, laikydamasi arti 
Kurto, darė sau kelią gatvėn, idant kaip 
greičiau pasiekus namus. Ji pati supra
to dabar, kaip neprotinga buvo pasiimti 
kūdikį su savim.

Kuomet minia išlengvo ėjo laukan ir ji 
kalbėjo Kurtui apie mitingo eigą, prasi
dėjo staigus stūmimas minios. Kurtas 
bejėgiai bandė ją ištraukti iš tos padė
ties. Jie tapo standžiai suspausti. Jis 
patėmijo eilę policistų ant gatvės prieš 
išeinančią minią.

Vienas senas darbininkas bandė ką sa
kyti policijos viršininkui. Tik viršininko

sujušęs veidas tebuvo matomas. Gumi
nės dūdos tapo paleistos darban ant dar
bininkų galvų. Baisi suirute prasidėjo.

Žmonės bėgo, ant kiek tai buvo gali
ma bėgti tokiame susikimšime, abiejo
mis pusėmis Mullerstrasse, vejami žiau
rių policistų. Paraudęs policisto veidas 
atsirado tiesiai prieš Kurtą. Jo revolve
ris tik švaistėsi aplinkui. Bile momen
tu gali būti iššautas.

Kurtas ilgai nelaukė. Savo dešine ran
ka pastūmė Oną ir kūdikį į šoną. Jo 
kairėji ranka veik tuo pat kartu smogė 
policistui smakram Kuomet policistas 
suklupo, Kurtas šūktelėjo kaip ką Onai 
ir paskendo minioj. Žmonės grūmėsi 
virš permušto gulinčio policisto.

Ona, prisispaudus klykiantį kūdikį, 
bėgo gatve tolyn.

Pasigirdo šūviai! Prieš ją jauna mer
gina smarkiai suspiegė. Kaž kas ją pa
griebęs nunešė skubiai į koridorių.

Ona neapsistojo. Jos kojos virpėjo. 
Suklupo kelis kartus, bet vėl pakilo... 
toliau, kad tik toliau. Arti užpakalyj su
švilpė policisto švilpukas. Sužvangėjo 
langas gretimai ir priešais jos nebebuvo 
nieko. Bėgo viena.

—Sustoki— kaž kas riktelėjo. Sun
kūs žingsniai artinosi... silpdama, al
suodama, ji bego, krypuliuodama, ap
imta baimės ir silpnumo... Baisus smū
gis nukrito ant jos galvos. Per visą kū
ną perėjo šiurpas it nuo mėšlungio. Jos 
keliai linko. Ilga eilč^gatvės žiburių su
kaliojosi jos akyse, ir atrodė lig kokie 
akmenys krinta ant jos... kūdikis iškri
to iš jos nusilpusių rankų.

Antro smūgio ji net nebejautė. Žibu
riai tolinosi, pavirsdami į kokius tai še
šėlius. Parkrito it pakirsta žolė... Ne
bejautė, kaip policistas pagriebė ją ir nu
vilko policijos vežiman ir pametė po sė
dyne. Vežimas buvo pilnas.

—Atgal stotin!—užkamandavo virši
ninkas. Jo veidas paraudęs nuo įsiuti
mo. Policistai sušoko vežiman. Tuojaus 
vežimas riedėjo visu smarkumu Muller- 
strasse. Iš vieno namo lango pasigirdo 
šūktelėjimas. Šūvis pokštelėjo ir kulka 
atsimušė sienon.

Kuomet važiavo tamsia Weddingstras
se, policistai pasilenkė veik prie pat ve
žimo grindų. Gale, policistas gatavai 
buvo pasirengęs prie užtaisyto kulkasvai- 
džio. Visu keliu viršininkas buvo pasi
slėpęs už dviejų kalinių su iškeltomis 
rankomis. Vežimo sukimasis ir šokinė
jimas išjudino palengva Qną, kuri pra
dėjo atgauti sąmonę. Skausmas, aplai- 
kytas nuo smūgių davė suprasti, kas at
sitiko. Šalę jos veido radosi juodi žiban
ti batai ir tarpe jų šautuvo drūtgalis. Ji 
jautė rankų sustingimą.—Oh, kas čia ga
lėtų būti?—kalbėjo sau.

Vežimas pasisuko už kampo taip stai
giai, kad jos veidas susidūrė su vienu iš 
batų. Išsigandus ji atsviro atgal. Skaus
mas dar trukdė viską suprasti. Kas at
sitiko? Kur Kurtas? Ir kūdikis? Kur 
yra mano kūdikis?

—Saržent, saržent!... Baimės apimta 
ji pamiršo ir skausmą, šaukė į policistų, 
apsikabinusi batus.

—Prakeikta žiurkė!—nusigandęs pašo
ko policistas. Pravažiuojant pro žiburį, 
jis užmatė nubalusį moters veidą po suo
lu, paspyrė ir smarkiai sukeikė.—Pri
kąsk liežuvį. — Jos galva sinarkiai atsi
mušė kraštan vežimo.

Suspiegdamas vežimas sustojo prie po
licijos stoties. Policistai pribuvo iš ap
šviesto kiemo. — Greitai, lipkite iš veži
mo!

Kaliniai nušoko nuo vežimo ir kaip ko
kius gyvulius nuvarė stotin.

—Uždaryk langus! — policistas rikte
lėjo skersai gatvę. Matydamas, kad kas 
sukrutėjo viename lange apt antrų lubų, 
šovė be jokio tolimesnio persergėjimo.

Senyvas žmogus gavęs smūgį sukniu
bo ant šaligatvio. Jo galva buvo sudau
žyta. Vaitodamas sukniubo prie policisr 
to, kuris su šautuvo drūtgaliu dar kartą 
smogė. Aplaikęs* smūgį, išskėtė rankas 
viršun ir smarkiai surikęs išsitiesė.

' (Daugiau bus)

25,c. už valandą, bet taip nė- jeigu kitą kartą taip įvyks, 
ra. Pradinėm-naujom darbi
ninkėm veik niekad nepasitai-!
ko gauti pilną algą $12. Po 

taip vadinama j išdirbimui ilgoko laiko, apie 
“krekinė”, kuri išdirba įvai-^ų savaičių, gauna pakėlimą 
rios rūšies krekes—džiūvėsius, algos įki 30c. į valandą, kas 
—piernikėlius. ši kompanija ’ sudarytų $14 per 48 valandas, 
yra dalimi didžiosios kompa-;^^ kaip vienom, taip ir kitom 

j nijos tos pačios rūšies išdirbys- beveik niekad netenka išdirb- 
|tės iš Cambridge, Mass. Kuo- ti pilną laiką.
I met anais metais Cambridge j 
| darbininkai pradėjo organi-1 
zuotis į uniją, kad geriau iš
kovoti sau didesnes algas ir, 
geresnes sąlygas darbuose, tai daibininkei kiek
minėtos kompanijos didelė da
lis atsiskyrė ir pabėgo nuo or
ganizuotų darbininkų. Pasirin
ko sau vietą Lowelly, kur dar
bininkai neorganizuoti, kur 
unijų nėra. Arba, kad ir yra 
nckuriuose fabrikuose unijos, 
tai irgi labai silpnai suorgani
zuota. ' 
darbininkų streikai, jeigu jie

Žiaurus Išnaudojimas 
Jaunuolių

J/iu apie metai ir pusė, kaip 
čia įsisteigė

Mat, toj išdirbystėj užvesta 
tokia bjauri sistema; taip dar
bas surištas, kad jeigu vienai 

nors 
mašina apgenda, per didelį 
skubinimą krekėmis užsikem
ša, ar kitokis trūkumas įvyks
ta ir darbas apsistoja, tai ir 
visos kitos darbininkės priver
stos sustabdyti savo darbus. 

: O tas įvyksta gana tankiai. 
Tas tuoj užrekorduota ir to- 

Tokių neorganizuotų kiu būdu kiekviena minutė 
išrokuotą ir už tą “sugaištą”

kada būna, labai lengvai būna laiką kompanija nemoka; nors

Tokis nežmoniškas tu vaiku < v <.
išnaudojimas kompanijai gali
mas tik todėl, kad tie vaikai 
neorganizuoti. Senesnių žmo
nių ten nepriima, o su vaikais 
elgiasi, kaip jiems patinka ir 
naudinga.

Vaikai kapitalistinėse mo
kyklose išmokinti paklusnu
mo ponams, o darbdaviai tuo- 
mi pasinaudoja darbavietėse. 
Kompanija nelaukia, kad dar
bininkės įsistovėtų darbe ir 
joms reikėtų pakelti algas, to
dėl tankiai desėtkais atleidžia 
iš darbo ir jų vietoj 
priima. O tame darbe 
patyrimo nereikia.

Kuomet darbininkai 
džiami iš darbo, tai tyli, nie
ko nesako, bet kuomet naujus 
priima, tai kapitalistinė spau-

Hearsto “Boston 
rėkia, kad “busi-

on the premises.
THE SERVICING CORPORATION 

OF NEW YORK
5000—14th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. , t 
RL 1896 has be<jn issued to the undersigned 
to soli beer, wine and liquor at retail under , 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2136 Rockaway Ave., Borough of , 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDGAR T. QUARITIUS 
ARCADIA INN.

2136 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5809 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under.’’’ 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 176 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. '

LAFAYETTE CAFE. INC.,
176 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y. f”'’

naujas 
didelio

atlei-

NOTICE Is hereby Riven that License No. 
RL 2849 has been issued to the undersiRned ' 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- , 
trol Uw at 762 FlushinR Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FIVE CORNERS CAFETERIA, INC., 
762 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. . 
RL 4008 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 942 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN A. 
PULI MAN

942 Bergen St.

NOTICE is" hereby given that License No. 
A 10007 has been issued to the undersigned ' 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage 
1419—8th Avenue, ~ 
County of Kings, 
premises.

GELB’S 
1419—8th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10166 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5201—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

DAVID PARSON 
Ave., Brooklyn, N. Y.

MOST
LUNCH

Brooklyn, N. Y.

tai visai ne darbininkių kalte.
Jeigu mašina sugenda ir jos

parduoti išdavikų vadų. Pa- 
vyzdin, kad ir šių metų Mo
hair Plush Co. verpėjų strei- taisymas ims ilgesnį laiką, kad 
kas ir biskį vėliau Uxbridge jr per dieną stovės, vis tiek 
audėjų streikas vadovybėj U. darbininkė turi ten laukti— 
T. W. unijos vado John Mal- nevalia eiti namon, bet už tai 
loy bėgyje keletos savaičių,

i taip bjauriai, taip begėdiškai 
likos parduotas. Tiems parda- 
vikiškiems vadams bendrai su 
dirbtuvių savininkais užteko 
tik gerą baubą pavaryti; pa- 
gązdinti raudonaisiais, pavar
toti “red scare” ir tošis darb
davių rankose. Tokiu būdu, 
po kelių savaičių apysmarkios 
kovos apgauti darbininkai li
kos suvaryti atgal į dirbtuves

; be jokių laimėjimų. O bosai 
dabar dar daugiau spaudžia 
ir diskriminuoja darbininkus. 
Už mažiausį daiktelį tuoj grū
moja išvarymu iš darbo ir vi
saip gązdina bespėkius pralai
mėjusius darbininkus.

Tai ką reiškia patiems dar
bininkams, neturintiems kla
sinio sąmoningumo, 
jie neorganizuoti ir 
tokiems išdavikams.
neva vadai tik tyčiojasi iš dar
bininkų vargų ir jų nesąmo
ningumo. Tai pamoka darbi
ninkams.

kuomet 
pasitiki i

Tokie

Gi ponas Malloy ir dabar 
kalbėdamas ant gatvių, neva 
tekstilės darbininkų reikalais, 
po pilna policijos protekcija, 
didžiuojasi, kad jis neleido 
raudoniesiems įsigalėti laike 
pereito streiko. Esą: “Jeigu 
ilgiau būtumėm pastovėję 
streike, tai raudonieji būt vis
ką užgriebę. Nežiūrint ko
kiomis išlygomis, bet streiką 
turėjome baigti, jei nenore- ; 
rėjom matyt raudonuosius įsi
galėjusiais. ”

Reiškia, giriasi Judošius, 
kad jam lengvai pavyko apsi-1 
dirbti su neorganizuotais dar
bininkais. Darbininkai, fabri- 
kantai tą labai tėmija ir įver
tina. Jie žino, kad tokios vie-' 
tos, kur nėra tvirtai organi
zuotų darbininkų, labai pato-' 
gios išnaudoti darbininkus di
desniam pelnui.

Tokią tai ramią vietą pasi- < 
rinko ir krekių-džiūvėsių ga- « 
minimo magnatai, čia jie iš-h 
naudoja darbininkus, kaip jie i 
nori. Ypatingai jaunuolius,! 
kurie pirmą kart savo gyve-' 
nime dirba, ką tik mokyklas 
palikę. Tokie ir kovot ne taip 
greit išdrįsta. Jie ir patyrimo 
dar neturi. Taigi, šioje išdir-,' 
bystėje dirba keletas šimtų » 
jaunų mergaičių ir vaikinukų 
tarpe šešiolikos ir dvidešimts 
metų amžiaus. Senesnio am-1 
žiaus mažai kas tame darbe 
dirba, išskyrus kitus depart- 
mentus tos pačios išdirbystės,' 
bet ten kitokį darbai. Tie jau-1' 
nuoliai dirba po 48 valandas į1 
savaitę įvairiomis pakaitomis.

Pakaitos (šiftai) nepasto
vios; jaunos mergaitės irgi tu
ri dirbti vėlais vakarais : vie
ną savaitę dienomis, kitą iki 

i'dešimtai valandai vakare.

mokėt negauni. Aišku, prie to
kios sistemos niekados negali 
gauti pilnos algos. Taip ro- 
kuojamos naujos darbininkės, 
issikamavę 48 valandas, gau
na j savaitę tarpe 7 ir 10 do- ' 
lerių. Gi senesnės darbinin
kės gauna tarpe 10 ir 13 su
virs dolerių. Bet labai mažai 
yra tokių laimingųjų, katros 
susilaukia algos pakėlimo, nes 
kompanija nelaukia taip il
gai, kad reikėt alga kelti. Ji 
ilgiau dirbusias mergaites iš
varo, o jų vietoj naujas pri
ima. Toks skymas kompani
jai labai naudingas.

Ir taip tie jaunuoliai kanki
nasi, ypatingai jaunos mergai
tės. Visoj dirbtuvėj, kur tas 
krekes kepa ir pakuoja, įves
tas pragariškas skubinimas.

1 Jokios ventiliacijos-oro atmai
nos nėra. Nuo to nuolatinio 
spirgėjimo susidaro tokis sun
kus oras kvėpuot, kad net 
svaigu darosi. Ir dar, nežiū
rint, kaip tos jaunos mergaitės 
skubinasi—sukasi, vistiek už- 
veizdės (floor ladies) 
darbininkėms ant kulnų 
kia: “Hurry up,” čia 
esą, ne “high school.”

Kitos mergaitės neišlaiko

stovi

da, ypač 
American’ 
ness” labai gerai einasi. Vis 
nauji darbininkai suimami j 
darbą ir bedarbė baigianti iš
nykt Amerikoj.

Vadinasi, vieni kala, kiti 
zalatina, o jaunieji darbinin
kai velka Amerikos kapitalis
tų vergišką jungą. Jaunieji 
darbininkai, vaikinai ir mer
ginos, turėtų susiprast, susior- 
ganizuot į uniją ir organizuo
tai kovoti prieš bosų vergiją. 
Už didesnę algą ir už geresnes • 
sąlygas dirbtuvėj. Kovokite už 1 
trumpesnes valandas. Tai yra! 
fincincr npymnnižkfl nrip tnkill A 10148 has been issued to the undersigned tiesiog nezmomsKa pne wkiu1o sell beei. at reU|1 under Soction 75 of 
pekliškų sąlygų kankintis per 
48 valandas. Visame mieste 
niekur kitur tiek daug valan-

! du nedirbama, kaip jūs. Ma
tote, kad bosai nori jaunąją 
gentkartę įvesti į senovišką 
vergiją. Jūs, jaunieji darbinin
kai, pas jus , energijos yra 
daug, pakol darbdaviai jos 
dar nesunaikino, tad organi- 
zuokitės ir kovokite prieš ver
gija.

Control Law at * 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

DAIRY, INC.,
Brooklyn, N. Y.

County of 
premises.

5201—13th

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10046 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1438 Broadway, Borough of Brooklyn, 

: County of Kings, to be consumed off the 
. premises.

JOHN WENZEL
1438 Broadway Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No.

the Alcoholic Beverage 
, 335 Eastern Parkway.

County of Kings, to 
premises.

335 Eastern

NOTICE is

Jaunuoliu Draugas.

LICENSES* •

BĘEk, WINE, LIQUOR
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No.
_ I RL 4123 has been issued to the undersigned 

IF l'e- ; to sell beer, wine and liquor at retail under 
I Section 132-A of the Alcoholic Beverage Cons 

trol Law at 1450 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS A. CAWLEY
TOMMY CAWLEY BAR and GRILL 

1450 Broadway Brooklyn, N. Y.

Control Law at ' 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the '

ZABITZ
Brooklyn, N. Y,

hereby given that License No. 
A 10146 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
462 Irving 
County of 
premises.

462 Irving

NOTICE is hereby, given that Winery Li
cense No. 44 has been issued to the under
signed to sell wine at wholesale under Sec- ’ 
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 17 Fulton St., Borough of Brook
lyn, County jpf Kings, to be consumed off 

I the prcniiscs.
METROPOLITAN VINEYARD CO. INC., 
17 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 631 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2910 Avenue D, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

JOHN GIBBONS 
AVENUE D TAVERN

J 2910 Avenue D, Brooklyn, N. Y.-
I NOTICE is hereby given that License No.

HW 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec- ’ 
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 510 Atlantic Ave., Borough of Brook
lyn, Courtty of Kings, to be consumed on 
the

HARRY 
Parkway

Beverage Control I^aw at 
Avenue, Borough of Brooklyn, ••• 

Kings, to be consumed off the

JOSEPH MAIER
Ave., Brooklyn, N. Y. ''

510

premises.
TIMES PLAZA CORPORATION
TIMES PLAZA (RESTAURANT)

Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

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

Tel.: STagg 2-5043

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, Jkad pirmutinė Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko-; 
plyčięs ir vargonai abiejose Jkoplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvosimo.

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

niniame gyveime1, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiui 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.

Šie paveikslai parodo, ką tamsta galite gaut už mažu Temykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

ar 
mažiau

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

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

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

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

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. TeJ. S t ag g 2-5043



Puslapis šeštas LAISVĖ Pirmadienis, Spalio 28,1935

' fa
y

r. >>

NEW YORKO IR APIEUNKĖS ŽINIOS
Komunistų Kandidatų Pasiūlymai Del 

New Yorko Miesto Sąmatos
Pastaromis dienomis btivojdabar gaunamų 

apdiskusuojama New Yorko 
miesto sąmata (biudžetas) 
1936 metams. Tūlos jo sesijos 
būna viešos. Komunistų kan
didatai jas naudoja pareiški
mui darbo žmonių nuomonės 
kas liečia sąmatą, kas joje tu
rėtų būt mažinama, kas dau
ginama. Jei komunistai būtų 
išrinkti į aldermanus, jie galė
tų dalyvauti ir sprendime są
matos, 
denkapp pareiškimą 

, čia paduosim
Draugas Fred G. Biedenkapp 
yra kandidatu į Court of Ge
neral Sessions teisėjus. štai 
dalis jo pareiškimo:

Pone Majore ir Sąmatos Ta-
• rybos Nariai:

Komunistų Partija, siūlyda
ma sumažinimą sąmatos tūlais 
punktais, anaiptol nesivaduoja 
“taupumo” teorija visose ap
linkybėse. Mes nereikalauja
me sumažinimo tik del suma
žinimo. Mes reikalaujame 
tiek sumažinimo, kiek reika-

Labai įdomus d. Bie- 
delto 

jo ištraukas.

■M

$22,500 iki

rodymo, bet kada publika | 
maišytą, ne '
tas negalima daryti.

Buvęs.

Mūsų ALDLD Apskritys,

nėra darbininkiškas ir turin
čiam galvoj socialius -klausi
mus žiūrovui jis nepadės išriš
ti klausimo: kodėl tie vaiku
čiai toki biedni? kodėl tūli iš 
jų nemoka juoktis? kodėl 
mergaitė šoka į vandenį skan
dintis ?

vienos tautos, tai i rodos, irgi neišpildė savo kvo- 
j 4 A -r>qvi nm Knmi-

LEGAL NOTICE
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. ALDONA SLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

Jau atidaro ofisą:

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110“La Maternelle” veikale 
vaidylos kalba 'francūziškai, 
bet yra daug angliškų paaiški
nimų, taip, kad kiekvienas 
žiūrovas, kad ir nemokąs fran- 
cūzų kalbos, lengvai gali su
prasti visą veikalo eigą.

Nadiras.

(255-273)!tos—$100. Apskričio Komi
tetas ir kuopos turėtų dabar 
subrusti, nes be kuopų koope
racijos apskritys negalės savo 
kvotą išpildyti laiku. Tas taip 
pat apeina kiekvieną 
narį. Draugai, šią 

susirinki- dirbkite kiek drūti ir 
mai pradeda augti ir gerėti, k^e kiekvieną centą 
Kiekvieną susirinkimą ateina Į čio komitetui, kad šis 
,vįs naujų draugių. O dar vis.! tų, kur reikia, 
tebesame susitvarkymo proce
se,t dar v;ią n ej ė jom į pilną, vei- ---------------
kimą. ' Reikia manyti, ’ kad: Ųįjį Qrja „į
pradėjus, pilnai veikti mes tu- > _ 7
rėsime dar geresnį pasisekimą. I Blogą reikė 
.Viena šio susirinkimo nelaimė . ■ v. ------- -
buvo tame,. kad vėlokai susi
rinkom ir nebuvo galima pra
dėti .susirinkimą paskirtu lai
ku, tad prisiėjo vakaro pro
gramą sumažinti, kad užbaig-1 Gorman padarytą gerą žygį.

Juomi yra Gormano laikymą- 
sis paskutinėj AF of L kon
vencijoj už sutvėrimą masi
nės Darbo Partijos, paremtos 
darbo unijomis.

Tam pat mitinge unija pri- 
. ėmė rezoliuciją, užginančią 
! tvėrimą tokios Darbo Partijos, 
i Darbininkai atskiria gerus žy-1 
! gius nuo blogų ii’ sulyg to už-! 
giria arba kritikuoja. Tas pats 
Gormanas buvo aštriai smer-, 
kiamas, 

Skaitymo ir rašybos prade-’’bininkų 
sim rimtai lavintis, visos susi- streike, • . . ,i 7registrąvom ir pasidalinom į ( namas, 
klases. Belieka tik gauti ata- i žingsnį 
tinkamas dienas ir vietas pa
inokoms ir pradėsim < 
Kalbėta1 ir apie “Laisvės 
jų už gavimą skaitytojų. Buvo 
išsireiškimo, kad reiktų pasL

Iš Lietuvių Moterų
U 4 i tv X A 4 V4 A-a 4—4 f XS A A K * I

tuomi sutaupinant SllSlTlIlkiniO

mes, ponai, Lietuvių moterų

! $7,500, 
$15,000.

Sąryšyj su tuo 
siūlome nukapoti visų išrinktų,
ar paskirtų viršininkų algas,, 
kurie gauna virš $7,500. Tuo-‘ 
mi sutaupinsime desėtkus tūk
stančių dolerių.
- 7. Nacionale Gvardija ir 
Laivyno Milicija.,Mes nemano
me, kad miestas turėtų1 pra
leisti $776,000 < Nacionalei 
Gvardijai ir Laivyno Milicijai, 
kuomet 165,000 šeimų yra šel
piamųjų sąraše ir kuomet jie 
gyvena daug blogiau, negu 
reikalauja pragyvenimo lyg- 
mala. Abi tos įstaigos pama
tiniai palaikomos karo tiks
lams. Nacionalė Gvardija, 
ypatingai, palaikoma laužy
mui streikų. Mes siūlome vi
sai išbraukti iš 1936 m. sąma
tos $776,000, tai yra sumą, 
skiriamą palaikymui tų dvie
jų įstaigų.

8. Policijos Departmentas.
Mes priešingi siūlomam dadė-

]inga gavimui lėšų būtiniau- • jjmui ęoo naujų policistų. Mes 
šiam visuomenės aprūpinimui, i siūlome, kad vieton naudoti 

Mes nestojame nei už ‘aug- j pinįgUs policijos departmentui 
štą”, nei už ““ 
Mes norime tokios sąmatos, j navimas laužvnu distriktuose. 
kuri gautų įplaukas iš tų, ku
rie gali mokėti, kuri pašalintų 
nenaudingus darbus ir paskir
tų fondus ten, kur labiausia 
reikalinga.

Dabar siūloma sąmata yra geresnių namų reikia tose sri- 
J ..X tyse> . . . ,

. Toki, maždAugJ pone^tnajb- 
re ir Tarybos-nariai, yra mūsų 
pasiūlymai sumažinimui 1936 
metų sąmatos. ' Jie pamatuos 
ti reikalingumu ‘ tikros socialėš 
sąmatos, tokios, kuri atatiktų 
masių. miesto, gyventojų reika
lavimams.

Tai toki buvo Komunistų 
Partijos kandidatų 
mai.

žemą .sąmatą.! būtų padidintas socialis aptar- 
‘ navimas laužynų distriktuose. 
Padidinimas socialio aptarna
vimo, be abejo, sumažintų kri- 
minalybes tose srityse. Ne po
licijos buožių, bet daugiau 
maisto, daugiau ligonbučių ir

ALDLD 
savaitę 
priduo- 
apskri- 

perduo-'Daktaro J. J. Kaškiaučiaus
n. 'Prelekciją Williamsburge

Unija,z Raštinių Darbininkų 
savo kvartaliniam susirinkime 
ketvirtadienį, priėmė rezoliu
ciją, kuri užgiria Francis J.

ti laiku.
Trumpą, bet pagirtinai aiš

kų pranešimą padarė d. A. 
Pakalniškienė rinkimų klausi
mu, delko mes, darbininkės, 
turėtume balsuoti už darbinin
kų kandidatus. Mūsų specialis 
punktas, tai yra pamoka vai-j 
gių gaminimo per d. M. Va-; 
lilionienę visoms buvo labai j 
žingeidį. Pora iš susirinkusių 
draugių taipgi davė gerų su
gestijų.

« < • . ■ ■ ■ ■■

Daktaras J. J. Kaškiaučius 
duos prelekciją apie sveikatą, 
kąip galima apsisaugoti nuo 
ligų ir pasigydyti. Antru kal
bėtoju bus d. A. Bimba. Jisai 
kalbės apie dabartinį Italijos- 
Ethiopijos karą ir besiartinan
tį pasaulinį karą.

Įvyks ketvirtadienį, 31 d. 
spalio, .7:30 vakaro “Laisvės” 
svetainėje, kampas Lorimer ir 
Ten Eyck St., Brooklyne. Įžan
ga veltui. Rengia Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 17 
kuopa.

Plaukai ant Moterų Veido
Aš nuimu plaukus nuo veido su 

nauju išradimu, Electrolysis, be 
skausmo ir užtikrinu, kad niekada 
neataugs. Duodu vieną patarnavimą 
uždyką persitikrinimui.

Valandos panedėlį, utarninke ir se- 
sedoj: nuo 9 v. ryto iki 5 vai. vaka
ro. Galima susitart ir vakarais.

Genovaite Zmuidinavičiutė, 
(Miss Geneveve Mitchel)

94 Plymouth St., Bridgewater, Mass, 
telephone: 339—Bridgewater.

(254-262)

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

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ nr-p 
kirpimas .

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

Patarnavimas

Komisija.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

kada jis paneigė dar-
reikalus - tekstiliečių'

bet jis karštai sveiki- namil darbo.,
kuomet

darbininkų naudai.

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina, del generalio 

. Miegot ant vietos; ge- 
j _ ra alga. Atsišaukite sekamu antra- jis padare žu; .

Užstreikavo Edisono Šapą

| BERKOWITZ,
: 45-41 43rd St., Sunnyside, L. I.
_ . ... !...  -J. .

darbuoti’ vArde Brooklyno mO- 1 darbininkai, skaičiuje 250 iš-
Staten Island Edison Co. PAIN-EXPELLER

Telephone:’Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant OperacfJi* ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS

' nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1

84 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

ROBERT LIPTON

sudaryta tokiu būdu, kuris už
tikrintų bankieriams. ir stam
bioms miesto Šerų savininkams 
kiekvieną jų nikelį. Jie pir
moj vietoj. Dėlto pirmesnis 
Kom. Partijos kalbėtojas tei
singai ją apibūdino, kaipo 
“bankierių sąmatą”. Tačiaus 
aš a-psirubežiuosiu tik padary
mu tokių pasiūlymų, koki yra 
galimi prie šio apkalbėjimo 
taisyklių. Tie pasiūlymai da
romi vien tik atsižvelgiant į 
tūojautinius miesto gyventoji) 
reikalus.

Varde Komunistų Partijos 
aš noriu paduoti sekamus pa
siūlymus :

1. Skolų Atmokėjimas. Mes 
siūlome paskelbt moratoriumą 
ant skolų atmokėjimo kol bus 
ši depresija. Skolų atmokėji
mas paima tredalį visos mies
to sąmatos. Tas duotų mies
tui $168,000,000.00 1936 me
tais panaudojimui visuomenės 
aptarnavimo reikalams. Augš- 
čiausiu įstatymu čia turėtų būt 
New Yorko Miesto masių 
žmonių reikalai, o ne bankie
rių sutartis.

2. Bankierių Rezervo Fon- sekcijos korrtunistųr 
das.
$10,500,000.00 bankierių re- “Trys Dainos lApie Leniną”. (kinimo pirkinių taksų, padidi- domas< šnekantis judis “La 
zervo fondą. Rezervuokim'fon-; žmonių buvo apie 150, i dau-1 nįmo pašalpos, v taipgi dauge- Maternelle,” kuriame vaidina 
dus East Sidei, Park Avehei 
biedniokams, o ne turčiams.

3. Apskričio Raštinės. Mes Komunistų .Partijos kuopelei,
pritariame panaikinimui aps- kuri parengimo visą pelną ski-* 
kričio raštinių ir remsime įsta- ria “Daily Workerio” naudai, 
tymdavystę, siekiančią jų pa-, Buvo dar rodomas ir trum- 
naikinimo. Tuo būdu būt su- pas muzikalis veikaliukas. 
taupinta $843,378. Panaiki- rodymai gerai ‘ pavyko, daug 
nant Registerio raštines gali-' geriau, negu seniau. Kino, bu- 
pia būtų sutaupint virš milio- vo kalbantis, su dainomis, tai 
no dolerių. ’ visiems patiko. Tiesa, girdė-

4. Miesto Gaspadoriaus ras- josi vieno kito išsitarimas,
tinė yra penktas ratas miesto kad judžiai būk “sumaišyti”. 
Vygėj. Pervedant jį Finansų Jie nėra sumaišyti, bet pa- 
Departmentui šutau pintų $91,- veiksluos rodoma tas, apie ką 
096. I dainuoja. Reiškia, šie judžiai

5. Aldermanų Taryba. Su- perstato tą, kas yra tose dai- 
mažinant aldermanų algas nose. Dainuojama, kaip 'pir- 
nuo dabartinės sumos iki po miau gyveno, kaip vargo, kaip 
$1,000 metams apie $250,000 dievus garbino, kokios dyku-

pasiūly.

lietuviai 
žmonių 
trokšta-

Draugės ir draugai 
darbininkai ir darbo 
draugai, mes kaip tik 
me tokios sąmatos, kuri ma
žintų darbo žmonių skurdą. 
Lietuvių masės taipgi randa
si didžiausiame skurde ir dau
gelio jaunimas grimsta į be
dugnę del to skurdo. Dėlto 
mūsų pareiga patiem balsuoti 
ir žiūrėti, kad visi balsuotų 
už Kom. Partijos kandidatus.

tertj ir laimėti dovaną. ' ėjo į streiką penktadienį. Jęi- 
. r . • gu ne 25 likusieji viduje, visoj 

>• Sekamas .m.ūsų .susirinkimas Ka]oj šviesa ir jgga būtų su- 
bųs su arbatos pokiliuku. Vi- sfabdyta.
sa eįiė, ^raugių pažadėjo iš-1 
kepti pyragaičių, pajų ir pri
rengti kitų reikmehp. Į poki- 
liuką nutarėm pasikviesti ne 
vieto sAVo drauges moteris; bet 
ir'kitus šeimos narius, būtent P° 10% uždarbio ir 
vaikus; vyrus, ’ draugūs. Poki- ra0 naujų -bpndsų, 

jjiuko dieną pranešim vėliau.
Sus. Buvus.

Raudonoji Kandidatė 
Parapijos Bazare

Darbininkai reikalauja pri- 
ątmokėjimo 

bondsų, 
jų algų 
atšauki- 
. kuriuos 

kompanija nori dabar iš jų iš- 
kolektuoti tuo pačiu būdu. 
Bondsai siekia nuo $500 iki 
$1,000.

Streikas prasidėjo kompani
jai pravarius iš darbo 34 dar
bininkus, kurie reikalavo at
mokėti senuosius bondsus. Per 
laiką pas darbininkus buvo 
nepasitenkinimas tokiu versti- 

' nu padarymu juos bondsų sa- 
______. Gi dabar, paskel-

pažinimo unijos, 
pinigais kompanijos 
kurie buvo išimti iš

. 7 > t ?

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo' 1 

reikalaukit visame ' pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitu Ir tikri}

palengvinime

r-rt

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 f

| PAUL GUSTAS
g LIETUVIS GRABORIUS 2
8 Senai dirbąs graborystės pro- 5 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- P 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar i 
8 atidarė savo ofisą ir patarnauja 5 
8 balsamavimu ir palaidojimu c
8 mirusių. S

g Veltui Chapel Šermenim 5 
S Parsamdo automobilius Serme- A 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms S 
8 ir kitokioms parems «
X Saukit* dieną ar nakt| <’

e 423 Metropolitan Ave. g
8 Brooklyn, N. Y. g

Telephone Stagg 2-440# į •

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker) - < < i 
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parem, krikitynom ir kitokiem
■ , t reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue)

_______ Brooklyn, N. Y.

> I

Dovanos

j

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižieaavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn. 

Speciali nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

«■ Tel. Stamr 2-0783 . NOTARY
Niitht 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.

i

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio’ pageidauja- 

Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

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.

512

Cortlandt 7-4305

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

Mrs. Rose Schechter, komu
nistų kandidatė į aldermanus 
60-tam distrikte, Corona, buvo 
pakviesta garbės viešnia St. 
Marks bažnyčios bazare ket- i vininkais. 
virtadienio vakarą. Kunigas J.' bus vėl naujus bondsus, nepa

sitenkinimas išsiveržė iš ribų 
ir kilo streikas.

Gerai Pavyko Sovietų Judžio 
“u Rodymas Teatras-Judžiai-Muzika

H. Thomas pakvietė Mrs. 
Mrs. Schechter pakalbėti į ba- 
zaran susirinkusią publiką. 
Publika ją karštai sveikino, 

į kuomet jinai kalbėjo apie ko-
—---- Jmunistų reikalavimus pataisy-

Pereitą ketvirtadienį šeštos • mo šalygatvių, įsteigimo vai- 
r ketvirta kučiams žajslaviečių, pigesnių!

Mes siūlome panaikinti kuopelė rodė, sovietinį kinoj^endų, geresnių namų, panai-1 re, New, Yorke, šiuo tarpu ro- /i f\ f\ f\ . • —. PY w i A M 1_! -    J 1___ J * J • ‘ i v i i • • i • x £ v
55-th Street Playhouse teat-

klausiai lietuviai darbininkai. jj0 kitų> .pagerinimų,' kuriuos vyriausiai vaikai.' Tai Franci- 
■ Ačiū jiems už gerą . paramą ! nusąko ■ -Komunistų < ; Partijos t jpj gamintas veikalas ir, tenka 

pasakyti, kad daugeliu atžvil-
■ gių jis sumuša geriausius Hol- 

lywoodo judžius. Veikale pa

įprograma.i ,
; . . ( . —t ...»  —

‘ MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Jonas Jankeliūnas,. 58 metų, rodoma vaikinė (vaikų prie- 

Woodhaven, glauda) tūlo Francijos miesto 
N. Y., mirė spalio 23 d. Palai- lūšnynų centre, kurioje būrys 
dotas spalių ; 26 d,, šv. Jono vaikų mokinama ir maitina- 
kapinėse. t • t ■ | ma. Parodoma kokią įtaką

Laidotuvių apeigom rūpina- ant vaikų daro tie ar kiti vei-

88-48 76th St.r

si graborius. J. Garšva, y • ' 1 '•'

"Daily Workeriui” Dar
Stoka $12,000

Nors ne pilna savaitė 
ko iki užbaigimo “D. W. 
nansinio vajaus, „ pirmos die- 

galima sutaupinti. Mes taipgi mos buvo, ir dainuojama apie nos lapkričio, tačiaus dar te- 
stojame už sumažinimą Alder- tą, kas dabar yra atsiekta, I bėra nesukeltą 12 tūkstančių 
manų Tarybos pirmininko ai- ( kaip kariavo, kovojo, kaip dir- dolerių, kas būtina, kad skai
tos nuo $15,000 iki $7,500. ba, i

* 6. Majoro Raštinė. Meš siu- žinoma, būtų gerai paaiškinti; rinti 
lome numušti majoro algą nuo'lietuvių kalboje

beli- 
” fi-

ma.

ksmai.
Veikalas tuo įdomus, kad 

'jame didžiumoj vaidina patys; 
| vaikučiai—berniukai ir mer- 
| gaitės. Pasirodo, kad Fran- 
cijos judžių direktoriai pasi
mokino iš Sovietų Sąjungos 
judomų paveikslų direktorių 
ir bando panaudoti masę žmo-' 
nių sukūrimui kūrinio. Foto
grafijos taipgi labai geros.

žinoma, j“La Maternelle” 
neriša jokio visuomeniško 
klausimo, itūo būdu veikalas!

kio 
ma.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn. “Laisves’’ Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

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, Seredonjis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Sergančių Vyrų ir Moterų. 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumaL 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Liįfos. 
Bendras Nusilpi-; 
mas, Nervij J54 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n lai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažąrpės LL-

gos, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos,^ 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos ęydo-^ 
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-spinduIiai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 Easl 16 St, 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 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

ba, ir socializmą budavoja. tyti vajų pavykusiu ir užtįk-
__  _____ : zTir ^1.'D. ZW.” • abgitną ir ge- 

turinį laike įėjimą. < f .»• •; • •




