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KRISLAI
Kauno Studentų Frontas.
Tautininkų Bailumas.
Ponas Koscialkovskis.
“Soviet Russia Today.”

Rašo S. Brooklynietis

Kaune bendras frontas stu
dentų,—katalikų, socialistų ir 
kitų “opozicionierių,” — priver
tė pasitraukt net smetonišką 
universiteto valdybą. Taip ener
gingai, neatlaidžiai jie protes
tavo prieš naujus studentų lai
svės varžymus.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)
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Sekmadienių
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

Telephone STagg 2-3878

Vadovaujantiems studentams i ŠAUKIAMI STREIKAN 
gręsė pavojus išmetimo bei 
kalėjimo. Jiems rūsčiai grasino 
Smetona kaip “anarchistams.”

Amerikos tautininkų ir kata
likų laikraščių redaktoriams ne- 
gręsia joks pavojus iš Smeto
nos pusės. Jie, tačiaus, bijo bent 
vienu žodžiu pasisakyti, sykiu 
su kairiomis sriovėmis, už de
mokratinių laisvių sugrąžinimą 
Lietuvos žmonėms. Iki tokio gė
dingo bailumo jie nusiauklėjo 
begyvendami “laisvoj” Ameri
koj.

paterson šilko audėjai-j Anglų Laivai Ištaš 
i kytų Italų Laivynų?PATERSON, N. J. — Pe-1 

reitą šeštadienį Šilko Darbi
ninkų Federacijos streiko 
komitetas nusprendė šaukti 
streikan nuo šio trečiadie-1 Darbo Partijos vadai, Ar- 
nio vidurnakčio 8,000 darbi-. thur Greenwood, Stafford RoOSCVCltį (id Meksikos 
ninku, dirbančių paprasto Cripps ir kiti kritikuoja St. 
šilko įvairius darbus. Rei- Baldwino atgaleivių valdžią, Į . 
kalaujama mokėti nustaty-i kad. jinai paleido seimą ir r.

‘ ‘ ’’'paskelbė naujus rinkimus valcl.yt)a Yles
tik tuo tikslu, idant dar la- me smerkia prez. Rbbsevel

tą, kad jis nesikiša į viduji
nius Meksikos reikalus ir 
nesustabdo ten persekioji
mus katalikų religijos.

LONDON. - Anglijos Ko,uml)o VySai Smerkia

tas algas ir sugrąžint tokį 
darbo mokesnį, kaip kad bu
vo pagal 1933 m. sutartį.

NEW YORK. — Katali- 
Col bus 

reiški-

; 40,000 ANGLU DEMONS
TRAVO PRIEŠ HITLERĮ

LONDON. — Pereitą sek
madienį 40,000 žmonių mar- 
šavo gatvėmis, protestuoda-! ___________

Efesai Nepatenkinti 
pažangesnių žmonių. Kalbos Anglijos Šeimininkavimu 
buvo Hyde Parke sakomos 
nuo šešių platformų. Be ki
tų, kalbėjo ir garsus mok-

Austrų Kirovo Bata 
lionas prieš Fašistus

KAIRO, Aigiptas. — An-

VIENA, Austrija. — New 
Yorko “Times” korespon
dentas užtiko respublikos 
gynėjų batalioną slapta be- 
simuštruojant “apleistame” 
miške ties Dunojaus upe.LU, JtVcUUVJU 11 lliuiv- . v. I HllbKc 110b UUllOjaUb upe.

slininkas prof. J. B. S. Hal- £aja spiečia savo kanskaš jje įGn (jarG pratimus ko

biau apginkluot Angliją 
Baldwin ir kiti valdžios na
riai rėkia, būk Anglija da
bar “persilpnai” apginkluo
ta ir jai gręsiąs pavojus; 
anglų karo laivai esą “visi 
nusenę” tik apart trijų.

Į tuos veidmainiškus de- 
Kauno'linudininku'Goering savo kalboj grumo-j^vinįVS atsakydamas lor- 
Kaun0 nauammkų & J J , das Strabolgi rašo Darbot žinios” Jo be pasigailėjimo išvalyt p 6 “Dailv TTPiš nazių tarpo visus tokius, artijos oigane Daily He- 

- - - - - - - - raid e, kad trys naujieji
politikoT‘ G^sia1^1^ kar.° ’aivai-Nel- 

- - - son, Rodney ir Hood— ga-
v cvi y meto 11 uięiiiūt iiinic iiv“ . . . • • yi

retų dar didesnio fašistinio f?11 m!lsLsu ^.Ita-

Naziam Gręsia Naujas 
Kruvinas “Valymas”
BRESLAU. — .Hitlerio 

i karinio orlaivyno ministeris

Naujasis Lenkijos ministeris 
pirmininkas Koscialkovskis yra 
kilęs iš Lietuvos, Rokiškio aps
kričio, netoli nuo Pandėlio mie
stelio. Ten dar tebegyvena jo 
pusbroliai. Pats Koscialkovskis 
moka lietuviškai kalbėti

Taip rašo i 
dienraštis “Lietuvos 
apie naują galvą dar labiau su->o rnlrPo ” kori n«niiwiifašistintos Lenkų valdžios. [kurie bent kiek skirsis nuoira į y. . nauLeJ.

Bet del to nėra ko džiaugtis I Hitlerio 
lietuviams. Tokie lenkiškai-lie-' valymas ir tiems, kurie no- 
tuviški ponai yra aršiausi prie
šai Lietuvos nepriklausomybės, griežtumo negu dabar. Goe- 
užsikirtę svajotojai apie Lietu- ringas pareiškė, kad viena-

T~|tinė leistina politika tai to
kia, kaip kad Hitleris išdės- •. . . . , . . .

tė savo knygoj “Mano Ko-:1?"?™. ministeris .Anglų

vos prijungimą Lenkijai. Ne' 
veltui Varšavos imperialistai; 
savo valdžios galvomis pasiren-i 
ka Pilsudskius ir Koscialkovs-, 
kius iš Lietuvos krašto.

li jos laivynu ir išnešt jį į pa- 
i dangę,” o patiems nebūtų 
jokio pavojaus.

A. V. Alexander, buvęs

va.” darbiečių pirmesnėj val
džioj, sako, jog didieji Ang
lijos karo laivai dabar yra 

į viršųŽUX tX” Roosevelt Tęs Derliaus' taip įrengti; kad jų

pap"\uSsTiaooyrpausu-l Naikinimo Programą šovS WLiuX 
pių jubilėjinis numeris. Jo iš-^ WASHINGTON. — Roo-Jrio;. o po vandeniu įtaisyta 
leista 100,000 egzempliorių; to-’sevelto valdžia padarė neva “išsipūtimai,” taip kad lai
dei jis gali būt taip pigiai par-,“visuotiną balsavimą” tarp;va negalėtų nųskandint ir 
davinėjamas — tik po 10 centų.1 farmerių, — katrie pritaria • torpedos (povandeniniai šoJ

Tame numeryje matysite So-1 dabartinei derliaus ir gyvu-1 viniai). Be to, jie aprūpinti 
vietų Sąjungos didelius nuveiki-, jįų apribojimo programai, o i puikiausiomis kanu olėmis 

skinti priešo orlaivius.mus, paduotus raštais, skaitlinė-, kat.rįe ne? Sako, kad už 
mis ir braižiniais, ir rasite įdo-( aprjbojimus su damokėji- 
miausių rastų apie Sovietų kul- .g balsa.
tuią, meną, taikos politiką, gy nripš tik 53 164vų vaizdelių, įspūdžių ir kt. Ra-! bbl, O pi les tlK bd,lbd.
šo tokie garsūs autoriai, kaip budu Roosevelt dai
Romain Rolland, Maksim Gor-; bent vienus metus damokės

Nedidelė žuvis Išmaudė 
Nepatyrusį Meškeriotoją

Hamilton, Bermuda.—Vi
so labo tik penkių svarų 
žuvis nutraukė iš valtelės 
j vandenį nepatyrusį meške
riotoją H. Outerbirdge’ių. 
Jis išplaukė į kraštą, nepa- ■ 
leisdamas meškerės. Kada, 
žuvį ištraukė, jis pyko, kad .1 
tokia nedidelė žuvis, o jį iš-1 
maudė.

dane. Priimta rezoliucija, 
reikalaujanti boikotuot vi
sus Vokietijos tavorus.

Italija Imsianti Kariaut 
Jau “Ištikryjy”

ROMA. — Mussolini, kaip 
pranešama, nesitiki nieko 
gero iš Francijos ministerio 
pirmininko Lavalio bandy
mų sutaikyti Angliją su Ita- 

’ | lija, kas liečia Ethiopijos. 
Todėl Mussolini paliepęs sa- 

-[vo generolams “ištikrųjų” 
pradėt energingus karo 
veiksmus Ethiopijoj.

Laukiama didžių masinių 
mūšių tarp italų, ir ethiopų.Haiti per Audras Prigė

rę 2,000 Žmonių
PORT-AU-PRINCE, Hai- paiciojxc, jie ncua- 

ti. — Apskaitoma, jog perjlyvaus šiuose seimo rinki- 
paskutinių dienų vėsuliškas, muose, nes dar negana pri- 
audras su liūtimis bus pri
gėrę 2,000 žmonių Haiti res
publikoje.

Tos audros sunaikino taip
gi Cabo Gracias ir kitus ke
lis miestelius Nicaragua re
spublikoje

London. — Anglijos fašis
tų vadas Sir Oswald Mos
ley pareiškė, kad jie neda-

si rengę.

spėkas į Aigiptą tik susita- vai del nuvertimo klerikališ- 
rus su to krašto ministeriu' kai-fašistinės valdžios. Tai 
pirmininku Tewfiku Nes- • buvo socialistų komanduo- 
sim Paša; o jis visai neatsi- jamas kovotojų būrys, bet 
klausia kitų Aigipto vyriau-; jis pavadintas “Kirovo ba- 
sybės narių nei gyventojų, italionu.” Kirovas, kaip jai

a • • x . -.Ine karta rašyta, buvo bolše-Aigiptas yra neva savival- i „:1.......  i...L
diška šalis, bet ant jos už-' 
dėta Anglijos “globa” (pro- ■ 
tektoratas). Aigiptas yra 
“nepriklausomas” tik iš var-' 
do, o tikrumoj Anglija el
giasi Aigipte kaip savo ko
lonijoj.

Aigiptiečiai pritariu Ang- vo suvedimui socialistų ir 
lijai prieš Italiją, bet prie- komunistų į vieną kovos 
šingi neribotam Anglų šei- frontą. šalies sostinėje 
mininkavimui Aigipte. ; Vienoje jie dabar turi 8,000 

----------- kariškai išmiklintų priešfa-
AmprikiK Pnlitikiprin šistiniu kovotojų ir 30,000 HineįIKUb runilKienŲ. (narių slaptose revoliucinėse 

Atsilankymas Japonijoj I , _ J ________ ,

Ivikų vadas, kurį trockistai 
ir caristai nužudė Leningra
de.

Korespondentas s t e b i si, 
kaip fašistai neapsakomu 
žiaurumu s u k r i u š indami 

! darbininkų sukilimą 1934 
i m. vasario mėn., pasitarna-

Y O K OHAMA, Japonija. 
Atsilankė ir buvo labai iš
kilmingai priimti Jungtinių 
Valstijų vice-p r e z i d entas

Francija Dedasi prie 
Bausmių prieš Italiją
G E N EVA. — FrancijosT~? r | ' T) A I Garner, kongreso atstovų delegacija Tautų Lygoj pra- JD A 1 1\ « rūmo Pirminil}kas J- w- nešė, kad ji prisideda prie

’ ~ “ Byrns, senatoriai J. T. Ro-
--------  t binson ir G. P. Nye ir laik- 

LONDON, spalio 28; — raštininkai Wm. A. White ir 
Pranešama, kad Anglija ir■ Clark Howell. Savo pareiš- 
Francija pilnai pradės vyk-! kime Robinson džiaugiasi, 

ekonomines 1

bausmių prieš Italiją ir tik 
reikalauja keturias dienas 
palaukti, kol Francija prisi
rengs. Anglija jau sustato 
dė visus pirkimus iš ItalijosT TUTTT IX1 7TNJTCY^ idyt - eJ‘0"?niines ,ba?s,?!?s i kad Japonija juos taip karš- j £ pardlvTmu^ItaiyaUo^L/Ll^ L kJ V V0 LllllVu (prieš Italiją nuo lapkričio,tai pasitiko; sako, tai “įspū- ■ ■ •

ki Ernst Toller, Ella Winter, UŽ palikimą neužsėtų laukų, | Krizis Universitete Nesibaigia .... V 1 __  • _____ _ Cl_____  'Molotov, A. L. Strong ir tokia už derliaus ir gyvulių “per- 
ilga eilė kitų žymių rašytojų, • viršiauš” naikinimą.
kad sunku būtų čia ir suminėt Kaip jau ne sykį buvo iš-

KAUNAS.—Universiteto re
ktorius prof. Roemeris švieti
mo ministeriui įteikė universi-

jų vardus su s^’P811^;. ™ rodyta, tuom pasinaudoja tet0 senato prezidiumo atsisa-
.. V. O • x * 1 ’ 1 "-------°------------------ ------------------- ~~ ~~ ----------- njinv uuv puivigų

kas liečia Sovietų saU. njn^aį 0 nukenčia miestų' atsisakė Roemeris,
tikra informacijų ir apsvietos daugiausia buožės ir dvari- 
“maina,” 1 “ . . ..

Draugai tėvai turėtų užfun-
dyt tą numerį savo jaunuoliams.

Beveik kasdien mums tenka, _ ......
susidurti su žmonėmis, kurie1 f armėnų dalis ir Jis, su
vis dar turi keistų nuomonių |

kymo nuo pareigų prašymus: 
, prorekto- 

darbininkai ir smulkieji rius prof. Česnys, prof. Jode- 
farmeriai. Minimame baisa- lė ir sekretorius prof. Purenąs, 
vime dalyvavo tik nedidele Į Spa]io 13 d teisių fakulte. 

‘ to taryba turėjo irgi gyvą ir 
prantama, buvo taip perve-! ilgą posėdį, kuriame fakulte-

apie Sovietų Sąjungą arba sta-ĮStas, kad išeitų pritarimas to dekanas prof. V. Biržiška 
a ii* • • • • i T? 114*1 Ižo i i v» noil- _ ___ ~ V xto klausimus apie ją. “Soviet 
Russia Today” paskutinis nu
meris gali tarnauti kaipo šalti
nis puikiausių paaiškinimų ir 
atsakymų.

Italai Nužygiavę 12 My- 
liy Pirmyn Ethiopijoj

ASMARA, Eritrea.—Ita
lų komanda praneša, kad jie 
atmušę ethiopus 12 mylių 
tolyn į pietus nuo iki šiol 
buvusio Adowos-A s k u m o 
fronto. Vadovybėj genero
lo Pirzio-Biroli italam teko 
eiti per 8-10 tūkstančių pė
dų Gual Azai kalnyną, kol 
užėmė Feres Mai ir priėjo 
prie tinkamo gėrimui van
dens. Tose augštumose 
oras jau perskystas, ir to
dėl italai turėjo ypač dide
lio vargo.

Long Beach, Calif.-—Spa
lio 27 d. čia buvo jaučiamas 
žemės drebėjimas; nuostolių 
kol kas nepadarė.

socialistai ir kitų sriovių stu-i 
dentai.

Rektorijatas šiandien išleido 
atsišaukimą į studentus ir 
kviečia laikytis rimties.

Kurkauskas Nepasitrauksiąs

KAUNAS.—Vokiečių spau
doje pasirodžiusios žinios apie 
Klaipėdos krašto gubernato
riaus Kurkausko atsistatydini
mą neatitinka tikrenybei.

dingas įrodymas draugišku
mo tarp Japonijos ir Jung- 

Tokią patLONDON. — Anglijos tinių Valstijų.
I valdžia nesutinka, kad Mus- ( “mjntį” išreiškė senatorius
solini pasilaikytų net tuos 
Ethiopijos plotus, kuriuos 
italai turi jau užėmę. Mus
solini būtų taikęsis, jeigu 
Italijai būtų pervesta Tigre 
provincija šiaurėje ir duota 
rytinis Ethiopijos ruožas, 
kuriuom Italija galėtų su- 
jungt savo kolonijas Eritrė
ja su Somalija.

reikmenų, kaip guma, eina, 
nikelis ir įvairios medžia
gos. . . ;

Šveicarija reikalauja įvai
rių išimčių išvedžiodama, 
kad ji perdaug nukentėtų 
nuo visiško prekybos su
stabdymo su Italija. ’ •

ĮKRITUS į ŠULINI, M0-

Roosevelto politikai ir nau- nUo 
dai stambesnių žemės savi-. .. . . . . .v .. , . i x , Atsisakymai paeina is to,ninku ir spekuliantų. 'kad studentai sukilo prieš

_ . ... ... . „ ' naujas fašistų valdžios taisyk-
v. Katalikiskai-ta- IeSj ięUrios dar labiau suvaržo
šistinė_Austrijos valdžia.uz-,studentu laisvę;, ir studentų 
draudė gatvėse pardavinėt bruzdėjimo nepajėgė numal- 
Hitleriui priešingą laikraštį gint universiteto valdyba. Ju- 
“Das Neue Tagebuch.” dėjime dalyvauja katalikai,

OPERACIJA ATITAISO MOTERŲ LYTIŠKUMĄ

Nye.
Veidmainiauja tie politi

kieriai, nes jie gerai žino, 
kad Amerikos ir Japonijos 
imperialistai yra kartūs' 
priešai ir vįs labiau gink- TERIS PAGIMDĖ KŪDIKĮ 
luojasi vieni prieš kitus. Sa
vo karo planuose Japonija 
pirmoj vietoj turi Sovietus, 
o antroj Jungtines Valsti
jas.

SANFORD, N. Carolina. 
—Altona Jourdanienė, nėš
čia farmerio moteris, be- 
semdama vandenį, apsvaigo 
ir įkrito į 40 • pėdų gilumo 
šulinį. Ten ir pagimdė kū
dikį. Vandens buvo tiek, 
kad ji turėjo sunkaus darbo 
išsilaikyt dviese nuo pasken
dimo. . L.

Moteries šauksmus išar
dęs vyras su darbininkais, 
išgriebė ją su kūdikiu iš šu
linio, kur ji išbuvo 45 
tęs. Abudu liko nuvežf ' T- 
goninę ir sveiksta po nu' •li
mo vandenyj.

Atsišaukimas į Maiuie- 
rius prieš Italiją

PARYŽIUS. — Tarpiau- 
tinis Mainierių Komitetas 
išleido atsišaukimą į viso 
pasaulio angliakasius, gelz- 
kelių, prieplaukų ir laivų 
darbininkus, kad negamintų 
ir negabentų nei vieno tono

dekano pareigų atsisakė. ! Maskvoje Pagerbtas Minist.
J. Baltrušaitis

Ryšium su Lietuvos pasiun
tinio Sovietų Sąjungai, p. J. 
Baltrušaičio,- 15 metų jo, kai
po pasiuntinio, darbo sukak
tuvėmis Maskvoje, Krestinskis 
vakar jo garbei suruošė pusry
čius. Dalyvavo užsienių reika
lų komisaro pavaduotojas Sto- 
moniakovas ir užsienių reika
lų komisariato atsakingieji 
bendradarbiai. Krestinskis su 

kalbeSAN FRANCISCO, Cal.! duoda syvų, tad ypata lie- Baltrušaičiu pasikeitė
Amerikos Chirurgų Kolegi- ka lytiškai šalta ir perdaug 
jos suvažiavime profesorius tunka.
Fr. Hinman išdėstė, kaip 
nesveikas veikimas viršink- nis sluogsnis būna perdaug 
stinių (adrenalinių) liaukų! veiklus, galima dabar per 
gadina moteriškumą. Jei- Į operaciją išimt jo dalį ir 
gu tų liaukų viršutinis i tuo būdu sugrąžint moteriš- 
sluogsnis perdaug išduoda 1 kūmą; o kuomet ta liaukos 
syvų, pradeda moteriai augt1 dalis persilpnai veikia, tad 
ūsai, barzda, darosi storas Į prisieina išvirkšt į kraują 
balsas ir ji nebepaiso lytiškų (“po skūra”) syvų, paimtų 
santikių su vyrais, pati da- iš gyvulių viršinkstinių liau- 
rydamasi vyriška.

Jeigu viršinkstinių liau-'būdu ir atitaisoma moteriš
kų išlaukinė dalis persilp- kūmas. Tik minimi syvai 
nai veikia ir permažai iš- kol kas yra labai brangūs.

Kada tos liaukos viršuti-

kų išlaukinio sluogsnio. Tuo

ROMA, Spalio 28. — Ge-kuma, opaiio zo. — u e-1j 
nerolo Bono komandoj ita-1 Amerikos
lai pažengė 20 mylių į pie
tus nuo iki šiol buvusio 
Adowos - Aksumo-Adigrato 
fronto. Jie nesutikę jokio 
ten pasipriešinimo iš ethio- 
pų pusės.

i vice-preziden- 
tas Garner dabar keliaus 
atiduot pagarbą Japonijos 
carui; pirm įeidamas į jo 
kambarį, turės nusimaut če- 
verykus ir tik vienose pan- 
čiakose nusilenkt prieš jo 
“majestotą.”

mis.
Baltrušaitis yra poetas, ku

ris rusų kalba yra 
daug skambių eilių; 
re laikais jis buvo 
garsėjęs Rusijoj. Jo
žinoma, ne darbininkiška.

prirašęs 
jomis ca- 
gana pa- 

poezija,

Suimtas Lenkų Šnipas?

Liaudininkų dienraštis “Lie
tuvos žinios” rašo:

“Kaunas. — Krim. policijos 
žiniomis, spalių mėn. 12 d. 
Lazdijuose sulaikytas bevyks- 
tąs lenkų pusėn lenkų šnipas 
Valiukonis Juozas, gimęs 1915

Anglies Baronai Nori 
Sukriušint Uniją

-------- t
WASHINGTON. — Pasi-

metais Lazdijuose. Pas Juozą. 
Valiukonį kratos' metu rastai 
medžiagos apie ūkininkų ju-l 
dėjimą Suvalkijoj. Valiukonis Į 
klausiamas prisipažino, kad jį Į 
dirbti lenkų naudai užverba-' 
vęs žagžeckas. Lenkų žval
gybos parėdymą surinkti žinių; kalbėjime SU “Daily Worke- 
apie ūkininkų judėjimą Suval-irį0„ korespondentu, John L.

Lewis, prezidentas Jungti
nės Mainierių Unijos, pasa
kė, kad didžiosios angliaka
sy Idų kompanijos ruošiasi 
ištaškyti Mainierių Uniją. 
Jos veikia per savo vadina
mą Laisvės Sąjungą. Lewis 
pripažino, kad toj Sąjungoj i anglies Italijai. Atsiša.uki- 
susispietę kapitalistai pla- mas išspausdintas Francijos 
nuo j a padaryt Amerikoj fa- Kom. 

jšistinį perversmą.

kijoj Valiukonis gavo š. m. 
rugsėjo mėn., kurias surinkęs 
Valiukonis vyko Lenkijon per
duoti.”

Iš to dar neaišku, ar J. Va
liukonis buvo tikras šnipas ar 
tik pasamdytas parinkt lenkų 
spaudai žinių apie valstiečių 
streikus, kuomet Smetonos val
džia stengiasi užgniaužt bet 
kokias žinias apie tuos strei
kus.

Partijos organe 
“l’Humanite.”
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Apie Jaunųjų Komunistų
Uždavinius

Atsidaręs vakar (rugsėjo 25 d.) Komu
nistinio Jaunimo Internacionalo VI 
kongresas, be abejonės, bus vienas svar- 
biųjų etapų jaunimo judėjimo istorijoj. 
Stambiausi istoriniai pasikeitimai įvyko 
skiriančiam mus nuo paskutiniojo, penk
tojo, kongreso periode. Negirdėtas isto
rijoj krizis kapitalistiniam pasaulyje, ne
matyta bedarbė ir darbo masių nubied- 
nėjimas, naujo imperialistinio karo pa
vojaus paaštrėjimas, fašizmo puolimas 
ištisoj eilėj šalių, pagaliau, istorinis so
cialdemokratinių darbininkų pasukimas 
į bendrą frontą su komunistais,—visa tai 
pastatė prieš jaunimo judėjimą uždavinį 
iš pagrindų persitvarkyti.

Ištikrųjų šio persitvarkymo turinys te
turi vieną uždavinį: padaryti visa, kad 
sukurti masines jaunimo organizacijas, 
kurios vienytų ne apribotus išrinktųjų 
sluogsnius, o miiionines nusistačiusio 
prieš imperialistinį karą ir fašizmą jau
nimo mases.

Mes negalim nei minutei pamiršti, kad 
didžiuma jaunimo masių neapkenčia ka
ru i£ reakcijos. Kęsdamas badą, skur
dą, jųasinę bedarbę, beteisę, netekęs kul
tūrino gyvenimo, netekęs apšvietimo, 
darbo jaunimas, aišku, slepia savyje ne
išsemiamą neapykantą kapitalistiniam 
režimui. Ta neapykanta neretai prasi
veržia audringuose masiniuose išstoji- 
mucj^e, protesto judėjime, kuris apima 
plakusias jaunimo mases. Šį augantį 
nepasitenkinimą fašizmas mėgina išnau
doti; įavo tikslams; nusikalstoma dema
gogija jis mėgina jaunimą paverst į pa
klusnų teroristinės fašistinės diktatūros 
įrankį. Viso darbo jaunimo, visos jau
nosios žmonijos geriausios dalies parei- 
ga-~sutelkti savo jėgas, kad atremti fa
šizmą—pikčiausią ’jaunatvės priešą.

Viso nefašistinio jaunimo vienybė — 
svarbiausias Komuni : uo Jaunimo In
ternacionalo VI Kon ?so Obalsis. Ko
vodamas del tos vien^ • s, VI Kongresas, 
aišku, išreiškia pačius brangiausius sie
kimus visos darbo jaunimo kartos visa
me ’pasaulyje. Bendras darbo jaunimo 
froritas—ištisai eilei šalių, tai jau gyvo
ji niūsų dienų praktikta, konkretus kas
dieninės kovos metodas. Bendras fron
tas—tai simbolas didžiojo pasaulinio re
voliucinio draugingumo, viso nefašistinio 
jaunimo revoliucinės vienybės, gimusios 
didvyriškuose Austrijos ir Ispanijos ba
rikadų mūšiuose, kasdieniniuose klasi
niuose mūšiuose kitose kapitalizmo šaly
se. tai —ne kabinetinė sutartis, ne diplo
matinio žaidimo produktas. Bendram 
fronte atsispindi milionų jaunų darbo 
žmonių valia ir siekimas, kurie dabar 
pamatė, kad stipriausias fašizmo ir re
akcijos sąjungininkas yra susiskaldymas 
darbo masėse.

Bet kad jaunosios kartos vienybė iš
tikrųjų įvyktų, užsienio komjaunimas 
ima iš pagrindų pertvarkyti visą organi
zacinę sistemą. Kas dabar yra organic 
zacijos, priklausančios Komunistiniam 
Jaunimo Internacion lui? Be keletos iš
imčių tai—užsidariusios, atitrukusios, 

. sektantinės organizacijos, jungiančios 
atsidavusius, bet, deja, gana neskaitlin
gus priešakinius kovotojus-revoliucionie- 
rius. Kursas į “išrinktuosius,” į “didvy
rius,” į “avangardą” privedė prie to, kad 
komjaunimas labai atsiskyrė nuo jauni
mo masių. Negalima gi laikyti masinė
mis organizacijomis, pavyzdžiui, Angli
jos ar Belgijos komjaunimo sąjungas, 
Kurios savo eilėse vienija mažiau kaip 
vieną procentą visos šalies jaunimo.

Kuo paaiškinti, kad komjaunimo or
ganizacijų organizacinis stovis neatatin- 
ka jaunimo judėjimo rezervų visumai?

# Tai galima paaiškinti tuo,-kad komjauni- 
mai netėisingai suprato savo rolę, užmir
šo Lenino nurodymus, kad komjaunimas
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yra jauniausios kartos auklėjimo moky
kla. Komjaunimai • aklai kopijuodavo 
komunistų partijų darbo metodus ir for
mas, užmiršdami, kad partija yra' revo
liucinis proletariato avangardas, o kom
jaunimas—jaunimo masių revoliucinio 
auklėjimo organizacija.

Kapitalistinėj šalyj komjaunimas turi 
būti masinė nepartinė organizacija, kuri 
savo eilėse apima ne tik komunistinį, bet 
ir socialistinį ir nepartinį jaunimą,—vi
są jaunimą, kuris nori kovoti prieš fašiz
mą ir reakciją, už taiką ir laisvę. Bū
damas jaunimo auklėjimo organizacija, 
komjaunimas apima savyje visą jaunimą, 
patvariai, kasdieninėj praktikoj auklėda
mi jį klasinės kovos, proletarinio inter
nacionalizmo dvasioj, marksizmo-leniniz
mo dvasioj. Ne nuoga politika, n^ .sau
sos agitacinės propagandistinės formu
lės, o gyvenimo klausimai, visą jaunąją 
kartą jaudinantieji klausimai atsistoja 
jaunimo organizacijų darbo centre. Dar
bo užmokesčio klausimai, švietimo, smul
kių gyvenimo patogumų, sporto ir pasi
linksminimų klausimai, meno ir mokslo 
klausimai, meilės ir draugystės proble
mos—viskas atranda savo vietą jaunimo 1 
organizacijos darbe. Jaunimo organiza
cija statysis ant kuoplačiausio demokra- i 
tinio pamato. Nė jokio komandavimo, 
nė jokių iš viršaus primestų schemų ir 
gatavų tarimų! Pavyzdys ir įtikinėji
mas—štai svarbiausi jos darbo metodai. ; 
Be šito masinės organizacijos nesukurti.

—Bet,—pasakys išsigandę sektantai,— 
tai juk suardys organizacinį tvarkingu
mą, aiškią organizacijų sutvarkymo sche
mą, taip sakant, jos organizacinių for
mų simetriją?

Na tai kas? Tegu suardo. Negalima 
gyvą, judrų, iniciatyvos pilną jaunimą 
paguldyti į išrastų formų Prokrusto lo
vą. Kuo daugiau įvairumo pačios organi-, 
zacijos sutvarkyme, įvairumo, kuris ata- 
tinka tautinėms, kultūrinėms, profesio
nalinėms, grupinėms jaunimo savybėms! 
Pirmutinis partinės organizacijos viene
tas—kuopelė. Pirmutinė jaunimo orga
nizacija gali būti ir kliubai, ir rateliai, ir 
visoki vietos susivienijimai, ir kursai, ir 
pavienės bedarbių, valstiečių, moterų jau
nimo, moksleivių grupės. Daugiau1 ini
ciatyvos, jieškant tokių organizacijos 
formų, kurios daugiausia atatiktų pačio 
jaunimo reikalams ir pareikalavimams!

Ėmęs eiti tokiu persitvarkymo keliu 
užsienio jaunintas neišvengiamai prieis 
prie pagrindinio jaunimo judėjimo klau
simo išrišimo—prie vienybės klausimo.

Pirmas žingsnis kovoje del darbo jau
nimo vienybės—suvienyti kom j alinimus 
ir socialistines jaunimo sąjungas, kurios 
taip pat, kaip ir komjaunimas laikosi an
tifašistinių pozicijų. Ir komjaunimai, ir 
socjaunimai daugumoj šalių neturi ma
sinio pobūdžio. Susivienijimas ne tik pa
dvigubins jų jėgas, bet padės ir toliau 
telkti jaunimą. Kadangi socialistinių 
partijų vadovybė visaip trukdo tam su
sivienijimui, komjaunimu uždavinys — 
atkakliai siekti jo, sudarant bendrą fron
tą bendriems išstojimams, kuriant vie
nybės komitetus, o ten kur yra reales 
sąlygos, ir tiesiai kovojant del sąjungų 
suvienijimo. Atkakliai tęsdamas šią ko
vą, Komunistinis Jaunimo Internaciona
las prives jaunimą prie pagrindinio už
davinio išrišimo — prie vieningo jaunimo 
Internacionalo sudarymo.

Suprantama, kad bendras frontas ir 
• net susivienijimas su socjaunimu dar ne- 

išriša galingo antifašistinio jaunimo | 
fronto sudarymo uždavinio. Tas fron- i 
tas bus sudarytas tik tada, kai bus pa- I 
siektas visų nefašistinių jaunimo (orga- I 
nizacijų susivienijimas bendrai kovai del 
laisvės, del taikos, del jaunosios kartos į 
teisių.’ Jaunimo bendro fronto prityri
mas eilėj šalių jau parodė, kad šis uždą- | 
vinys praktiškai visai nėra nepasiekia- i 

i mas.
Plati demokratija, atsižvelgimas į 

I kiekvienos jaunimo grupės ypatumus ir 
Į įpročius, kova su visomis sektantizmo 

rūšimis, atsisakymas, nuo išzubritų fra
zių ir mokėjimas pritaikinti savo reika
lavimus prie pačių plačiųjų jaunimo ma
sių vargų ir nuotaikų,—štai pagrindinė 
bendro fronto pasisekimo sąlyga.

Ryšyj su tuo nepaprastai išauga Ko
munistinio Jaunimo Internacionalo sek
cijų, dirbančių fašistinėse šalyse, uždavi
niai. Netiesa, kad fašistinėj šalyj nėra 
legalių galimybių masiniam darbui. Di
džiulės jaunimo masės tose šalyse, daž
niausiai varu, įtrauktos į fašistines jau
nimo organizacijas, šiose organizacijo
se galima vesti revoliucinį darbą, šau

kiant jaunimą, kad jis reikalautų pildyt 
pažadus, kuriuos jam davė fašizmas, ir 
tuo būdu parodyti fašizmo melą ir de
magogiją.

Komjaunimas gali išnaudoti visas ma- 
sines fašistines organizacijas ir profsą
jungas tam, kad sutelkti jaunimą kovai 
del jo kasdieninių reikalų ir izoliuoti są
moningus fašizmo agentus. Fašizmo ša
lyse komjaunimas turi visas galimybes 
siekti bendro fronto ’su opoziciniais de
mokratiniais sluogsniais, kad sudaryti 
nuo fašizmo nepriklausomas jaunimo or
ganizacijas.

Darbas profsąjungose yra visų kom
jaunimo organizacijų garbės dalykas. 
Nepalaikant profsąjungų antifašistinė 
kova niekada neįgaus masinio išsiplėti
mo. Štai kodėl pasaulinis komjaunimas 
iškelia obalsį—siekti įtraukti visą darbi
ninkų jaunimą į profsąjungas—raudoną
sias ir refprmistines,—o profsąjungų rė
muose įkurti kuo įvairiausias masinio 
darbo formas jaunimo tarpe. Del tų pa
čių tikslų komjaunimai kovoja del darbi
ninkų sporto organizacijų vienybes kiek
vienoj šalyj ir visam pasaulyj.

Tokie tie didžiuliai uždaviniai, .kurie 
stovi prieš pasaulinį jaunimo judėjimą 
ir prieš Komunistinio Jaunimo Interna
cionalo VI Kongresą.

Kongresas susirenka tuo momentu, ka
da visas pasaulis apimtas 'baimės, kada 
imperialistinio karo pavojus pakibo ant 
daugelio rubežių, kada fašizmas pasiutu
siai ruošiasi įstumti pasaulį į naujos kru
vinos skerdynės verpetą. Kongreso ta
rimai dėlto turės didžiulės reikšmės dar
bo jaunimo likimui. Iš kongreso tribū
nos kalbės ne tik komunistinio jaunimo 
atstovai, bet ir aktingi kovotojai del ben
dro fronto, kurie išreiškia visos darbo 
žmonijos jaunosios kartos valią ir troš
kimus. Ta karta neapkenčia fašizmo ir 
reakcijos, militarizmo ir mažųjų tautų 
priespaudos. Jos vėliava—vienybė, tai
ka ir laisvė.

Jos vėliava—marksizmo-leninizmo di
džiojo revoliucinio mokslo nenugalimoji 
vėliava.

Po šia vėliava pradėjo savo darbą Ko
munistinio Jaunimo Internacionalo VI 
Kongresas.
(‘‘Komsomolslcaja Pravda” 1935-IX-26).

ir atskaitoje matome, kad sve
čiai lankydami parodą pra
leido net $60,000,000 parodos 
laukuose ir dar apie kitą 
$10-0,000,000 miesto viešbu
čiuose, restoranuose, krautu
vėse. Ir kas svarbiausia tai 
pristatė net 70,000 žmonių 
prie darbo.

Dar lieka New Yorkui pasi
naudoti proga laikyti didesnę 
ir toliau siekiančią pasaulinę 
paroda.

F.L.I.S.

ŠYPSENOS
Apsiėjo be Pirštų

“Kalbėjausi vakar su vo
kiečiu net per ištisas tris 
valandas, nors aš vokiškos 
kalbos ir visai nemoku.”

“Kokiu būdu? Gal judu 
pirštais susirodėte?”

“Visai ne. Jis kalba pui
kiai lietuviškai.”

Šalin Valstiečių Žudymai ir Karo Lauko 
Teismai,-Šaukia LK.P.

Kurkim Apsigynimo Būrius!

Fašistų valdžia į skurstan
čių valstiečių reikalavimus at
sakė žudynėmis. “Elta” pra
nešė apie 3 nužudytus valstie
čius. Vis dažniau ateina ži
nios apie naujus žudymus val
stiečių. Daugybė sužeistų. 
Karo komendantas išleido įsa
kymą apie atidavimą kovo
jančių valstiečių karo lauko1 
teismui. Fašistų kraugerių 
valdžia, davedusi darbo ma-j 
sės prie didžiausio skurdo ir 
ginanti praturtėjusių speku
liantų ir lupikų kišenes, pasi
ryžo valstiečių kovą paskan
dinti kraujuose.

Šalin fašistų valdžia—dar- j 
bo žmonių žudikų valdžia!

Darbo žmonės! Plačioji vi
suomene! Į valstiečių žudy-' 
mus mes turim atsakyt išplėtė-; 
mu kovos po visą Lietuvą ir 
tos kovos sustiprinimu: turim 
atsakyt galinga protesto kova. 
Fabrikuos ir dirbtuvėse, buo
žinėse ir dvaruose, įstaigose ir

Į laisvę areštuotus valstie
čius !

Fašistų kruvinoji valdžia 
žudymais ir žiauriu teroru no
ri nuslopinti valstiečių kovą. 
Tad ginkimės.
Kurkim Apsigynimo Būrius

Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro Komitetas kviečia 
valstiečių liaudininkų Sąjun
gą, Socialdemokratų partiją,; 
Sionistų—socialistų partiją, jų Į 
organizacijas ir narius, o taip-, 
gi kitas organizacijas, apiman-' 
čias darbo žmones kartu su1 
mumis, komunistais, liaudies, 
fronto pamatais išvystyt po 
visą Lietuvą * plačią protesto 
kampaniją prieš kovojančių 
valstiečių žudymus, prieš su
žvėrėjusių fašistų valdžios te- 

: rorą išvystyt plačią kampani
ją, užmuštų ir sužeistų valstie- 
1 čių šeimynoms išvystyt apsi
gynimo būrių kūrimo reikalą 
ir suvalkijos valstiečių kovą; 
pravesti visos liaudies kova 
prieš ekonominį ir politinį

(Buffalo) 1901 m.; Louisiana 
Purchase Exposition (St. 
Louis) 1704 m.; Jamestown 
Tercentenni a 1 (Virginijoje) 
1907 m.; Panama-Pacific Ex
position laikyta San Francisco 
1915 m.; Sesquicentennial Ex
position (Philadelphijoje) 
1926 m.

Iš tų visų parodų, ne visos 
buvo finansiškai pasekmingos, 
bet jos visos buvo moksliškos 
xir artistiškos ir industrijoms 
atnešė daug naudos ir pelno.

Bet Progreso Paroda, kuri 
nelabai senai uždaryta Chi- 
cagoje vien sau stovi. Nes ji 
Chicago j e buvo atidaryta, 
kuomet šita šalis kovojo sun
kius laikus ir visa tauta buvo 
nusiminus. Bet pabaigoje dvie
jų metų jau pelnas prasidėjo

DARBININKŲ
SVEIKATA

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

Tel.: Humboldt 2—7964

Pas Daktarą
“Kaip tavo apetitas?” 
“Aš turiu vilko apetitą?” 
“O kaip miegas?” 
“Miegu, kaip meška.” 
“Tokiu būdu kreipkis prie 

veterinaro.”

Jam Gręsia Pavojus
Mažas žmogutis, atbėgęs 

į policijos stotį, sako:
“Aš rėžiau savo pačiai su 

lazda į galvą ii\ reikalauju, 
i kad mane kuogreičiausiai 
i užrakintume!.”

“Ar tu ją užmušei?”
i “Na, ne,—todėl ir noriu 
būti užrakintu.”

Surinko J. šilingas.

kareivinėse, mieste ir kaime, liaudies masių smaugimą iš 
garsiai turi skambėti kovos šū
kiai :

I ličiu vi io

pusės fašistų valdžios, sindi-į 
katu ir kitų lupikų.

PUČKAI. UŽTRINOS.

Drauge gydytojau, malonė
kite pranešti man per “Lais-

Šalin darbo žmonių žudy
mai! Šalin karo lauko teismai! 
Šalin karo stovis!

Lietuvos Komunistų Partijos vę, ” ar “Sulphur and molas- 
Centro Komitetas . sės” senoviškas mišinys yra ge- 

1935 m. rugpjūčio 28 d. ! rai dėl pučkų ant burnos ir
------------ ‘ pečių—“b 1 a c kheads”? Man

New Yorkas Turės 
Pasaulinę Parodą

New Yorkas atsimindamas 
Chicagos nesenai užsibaigusią 
pasekmingą milžinišką paro
dą, nutarė laikyti savo pasau
linę parodą. Ir pagal jos iš
dėstyto programo, tai bus di
džiausia paroda visoje parodų 
istorijoje.

Tam tikslui bus vartojama 
net daugiaus kaip tūkstantis 
akrų žemės nuo Flushing Bay 
iki Kew Gardens, Long Islan
de,. Jau buvo nutarta, kad 
šita paroda paminės 150-tas 
sukaktuves pilno įsteigimo 
Suv. Valstijų valdžios, kada 
Jurgis Washingtonas ėmė pir
mo prezidento prisiegą. Pa
roda prasidės balandžio mėn., 
1939 m. ir tęsis per aštuonioli
ka mėnesių,

Komitetas, kuris susideda iš 
žymiausių piliečių, pranešė, 
kad įdėtas kapitalas pasieks 
net $40,000,000. ir kad šita 
paroda žymiai prisidės prie 
“industrialįško atstatymo ne 
tik New- Yorke bet per visą 
šalį.” Federal’©, valstijos ir 
miesto valdžios; pažadėjo rem
ti šitą parodą. 1

Miesto prisidėjimas suside
da iš paskyrimo žemės už dy
ką. Tą žemę apdailins ir pri
rengs parodai. Į trumpą lai
ką bus įkorporuota kompani
ja, kuri be pelno apsiims vesti

parodą. Jeigu pasiliktų pel
no nuo parodos, kaip atsitiko 
Chicagojė, tai pinigai bus pa
skirti pašalpiniams tikslams, 
kaip ir tonais buvo daroma.

Kadangi New Yorkas yra 
pirma stotis atvykstantiems 
iš Europos, tai galime tikėti, 
kad pulkai žmonių ir iš ten 
atvyks. , Labai tinkamas atsi
tikimas, kad paroda bus lai
kyta 1939 m., ir kad laikyta 
New Yorko mieste, nes New 
Yorko mieste federalė valdžia 
laikė pirmą konstitucijonališ- 
ką posėdį ir per jos pirmą me
tą New Yorkas buvo šalies so- 
stapilė.

Pirma, šios šalies paroda bu
vo laikyta Crystal Palace New 
Yorke, 1853 m., ir nuo to lai
ko šitas miestas neturėjo kitos. 
Pirma paroda pasaulyje buvo 
laikyta Londone, 1851 m., su 
atidarymu Crystal Palace Ex
position. Dviejais metais vė
liaus, kur šiandien stovi Bry
ant Park, New Yorko mieste, 
prie 42 gatvės, Amerika atida
rė savo pirmą parodą užvar
dindama savo puikų namą po 
Anglijos Crystal Palace. 1876 
m., Philadelphia nutarė laiky
ti antrą parodą.

Bet gal puikiausia iš visų 
parodų buvo pasaulinė Colum
bian Exposition of America, 
laikyta Chicagojė 1893 m. ap- 
vaikštinėti 400 sukaktuves Co- 
lumbo atradimą Amerikos.

Kitos garsios parodos buvo 
Pan-American Exposition

dažnai atsiranda tokie pučkai.
Esu mergina 18 metų am

žiaus. Gerai užsilaikau, nege
riu ir nerūkau. Viską valgau, 
kas reikalinga: visokių žalių 
daržovių ir vaisių, nevalgau 
nei duonos nei bulvių ir mažai 
mėsos. Geriu daug “Tomatoe 
juice,” “orange juice” ir virtų 
slyvų—“prunes.” Ar ‘‘toma
toe juice” padaugina rūkščių 
kraujo skysčiuose? Aš turiu 
“deid” į kraują,—man patarė 
nevalgyt tomačių nei tomačių 
sunkos.

Kas galima daryt dėl “cal
louses” ant kojų padų ? Man 
labai jie dideli ir skauda, nes 
mano darbas reikalauja, kad 
turiu būti visą dieną ant kojų.

Atsakymas.

Kad Jums, Drauge, atsiran
da kartais kur pučkų, tai ne
verta labai susirūpinti. Jau
niems taip gana dažnai esti 
ir nieko tokio blogo tatai ne
reiškia. Ot tik reiškia, kad 
jaunam veikia nepaprastai 
daug esamos po oda riebali- 
n ės liaukutės (sebaceous 
glands). Kartais tų liaukučių 
latakėliai užsikemša kuo ir da 
ten įsimeta bakterijų, tai taip 
ir pasidaro spuogeliai.

Gerai, kad vartojate daug 
įvairių daržovių ir vaisių. Tai 
ir vartokite. Ir gerkite, kaip 
ir gėrusi, pomidorų ir apelsi
nų sunkos. Kas Jums ten pri
šnekėjo tokių niekų, būk po
midorai privarą perdaug rūkš
čių į kraują? Tai neišmanėlių

prietaras, nežinystė. Taip gi 
nežinystė sakyt, kad Jums yra 
rūkščių kraujo skysčiuose, būk 
Jums perdaug rūkštus krau
jas. Nieko panašaus niekad 
žmogui neesti, žmogaus krau
jas visuomet yra nerūkštus, 
bet, atbulai, šarmuotas (alka
line). Net ir labai rimtose li
gose kraujas vis tebėra šar
muotas, tik šarmų pasidaro 
mažiau. Ir tik po mirčiai krau
jas pasidaro lengvai rūkštus.

Kai dėl rūkščių vaisių, kaip 
pomidorai, apelsinai, tai tos 
vaisių rūkštys, vidurių sunkų 
intakoje, pavirsta šarmais. 
Vadinas, rūkštus' vaisiai pa
daugina kraujui šarmus, pri
duoda kraujui gaivumo.

Sakote, nevalgote nei duo
nos nei bulvių. Be reikalo. Ne
reikia perdaug griežtai apsi
brėžti dijetoje. Vartokite ir 
duonos po truputį, juodos, 
rupesnės — “whole wheat 
bread,” “whole rye bread,” 
“pumpernickle bread.” Taip 
gi keptų su lupynomis bulvių 
(ne bulvinės košės!). Ir mė
sos reikia po truputį ir žuvų.

Gaukite vaistinėje šito mi
šinio :

Sublimed Sulphur, Comp, 
tinet. of lavender, extr. of 
witch hazel, camphor water 
and glycerine, one ounce of 
each. Vilgykite pučkuotas vie
tas vakarais.

Ta stora, suvelta oda ant 
padų galima suminkštinti. Ant 
nakties apsitepkite papades 
alyva arba vazeliną, per kele
tą savaičių. Kai namie, vaikš- 
tinėkite basa, žiūrėkite, kad 
batukai būtų nepermaži ir ne- 
perdideli, iš minkštos odos, 
kad kojų perdaug nespaustų 
ir netrukdytų jose kraujo apy
takos.
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Žinios Apie Karą
Italijos Fašistai Gaus Budavojasi Karo Laivus j
Pirktis Sau Reikmenų Anglija pradėjo budavoti!

_____  dar du kreiserius “South-la,in
Jau 26 šalys uždėjo drau

dimą išvežti į Italiją karo 
ginklus. Sovietų Sąjunga,

sužeisti tankiausiai miršta 
karo lauke arba yra sudras- 

i žvėrių, jeigu jiems ne
ateina į pagelbą jų artimi 

s. Ethio
pų. armijoje nėra kasdieni-

jau ir finansinę sankciją. 
Anglijos ir Francijos impe
rialistai vis manevruoja, ta
riasi su Italija ir ketina ge- 
neralį draudimą, tai yra 
pirkti iš Italijos ir jai par
duoti, nuvilkinti iki vidurio 
lapkričio mėnesio. Pirmaus 
tą atidėliojo iki pabaigai 
spalių. Tuomi jie suteikia 
Italijai progą prisipirkti jai 
reikalingų reikmenų. Tuo
mi Franci j a ir Anglija pa
rodo, kad jos nepildo ištiki
mai Tautų Lygos nutari
mus, kad jos varinėja užku
lisinę politiką ir rengiasi 
bendrai su Italija pasidalin
ti Ethiopiją.

ampton” klasės po 8,500 to- draugai j r giminei: 
nu įtalpos. I

Tuom pat kartu Mussoli- niox Patikrinimo (peršauki- 
nis užsakė, kad Italija turi I 
budavoti 4 naikintojus po

mo), nėra ir skyrių, kurie 
aprūpintų juos maistu. Tik 

1,800 tonų įtalpos kiekvie- Haile Selassie gvardija turi 
nas. Jie bus pavadinti:|skynus,lauTepristatomai- 
“Oriani,” “Gioberti,” “Alfie-1 laip ethiopai kovoto- 
ri” ir “Carducci” italų poe
tų vardais.

Taigi imperialistai ne juo-
kais rengiasi karan.

Kiek Mussolinis Nori 
Gauti Ethiopijos?

Derybose tarpe Italijos,

. Taip ethiopai kovoto
jai turi ant vietos pasirū
pinti maistą. Todėl su jais 
eina jų žmonos, kurios ka- 

| ro lauke gamina jiems mais
tą, pristato vandenį, padeda 
iškasti duobes, prižiūri šėt
ras. Ethiopai kovotojai 
tankiausiai valgo tik kartą 
į dięną, jeigu yra maisto ry
tais. Taip jie kietai susi-

svaido nakties metu.
Kiti orlaiviai paskirstyti 

sekamai: prie armijos 240; 
prie karo jūrų laivyno 150 
bombininkų, 100 mūšio ir 
100 žvalginių orlaivių. Ko
lonijose laikė 100 lėktuvų.

Mussolinis nesenai parei
škė , kad greitai jis turės 
prieš Ethiopiją 440 bombi
ninkų. Veikiausiai jis tiek 
ten ir turi, bet kol kas jam 
trukdo orlaivių laukų stoka. 
Italijos kolonijoje Eritrea 
prieš Ethiopiją yra 29 orlai
vių nusileidimo punktai ir 9 
gerai įrengti orlaivių lau
kai. Somalilande kiek ma
žiau. Pačioje Italijoje yra 
130 orlaivių laukų, iš kurių 
30 didelių, 25 jūriniai, o kiti 
mažesni.

I

1934 metais . Italija karo 
orlaivynui išleido 730,000,- 
000 lirų, o 1935 jau tris kar-

mohametonų tikėjimo, tai 
Meneliko v duktė Zaiditu ir 
dabartinis imperatorius Ha- hetišką ir moralę teisę pateik
ite Selassie nuvertė jį, sujti, 
kaustė retežiais ir užvieš- j mybės iškovojimas 
patavo Zaiditu. Jai mirus, 
sostą užėmė Haile Selassie.
' Buvęs Ethiopijos impera
torius Lij Yasu sukaustytas

Lietuvos valdžiai, mes, Rose- rengimuose 
lando lietuviai, turim pilną pi

nes Lietuvos nepriklauso- 
i priklauso 

nuo mūs, ir šiaurės Amerikos 
lietuvių moralės ir finansinės 
paramos.

Rezoliucija vienbalsiai pri
minėtame su-retežiais ir buvo visą laiką iirnta augščiau

I sirinkime.
Susirinkimo pirmininkas, 

Stanley Vitkus.

P. S. ši rezoliucija pasiųsta

kėjo, kiek Mussolinis nori 
Ethiopijos užgrobti. Jis veik 
visą Ethiopiją nori padaryti 
savo kolonija. Mussolinio 
pasiūlymu visa pietinė-ryti- 

Vokietijos fašistai oficia- nė-šiaurinė Ethiopiją, pra- 
♦ liai atsakė Tautų Lygai, dedant pietuose nuo miesto 

* kad jie ves biznį su Italija. Dola per Ginir, Awash, An- 
Japonijos imperialistai tą 
pat padarė. Brazilija irgi 
ko, kad ji “neutrališka,” tai 
todėl ir ves biznį su Italija. 
Jungtinės Valstijos taipgi 
“neutrališkos,” tai ir jos ves 
biznį su Italija. Tai jau ke
turios galingos šalys Vokie
tija, Japonija, Brazilija ir 
Jungtinės Valstijos pasisa
kė, kad jos bus su Italijos 
fašistais — parduos jiems 
reikmenis.

Dar reikia žinoti ir tą, 
kad Francijos, Anglijos ir 
kitų kapitalistinių šalių biz
nieriai slaptai pardavinės

0 Italijai reikmenis, jeigu tų 
šalių valdžios ir boikotuos 
Italiją. Iš to išeina, kad fa
šistinė Italija gaus užtekti
nai jai reikmenų. Užkirsti 
Italijai kelią galėtų tik kari
nė blokada jos prieplaukų, ;- 
bet tada gali kilti pasaulinis ’’ 
karas. Italija panorės karo 
jėga prašalinti tą blokadą. 
Dar daugiau, jeigu užkliu- i 
dysi Japonijos, Vokietijos. 
ar kitos šalies laivus, vežan- 
čius Italijai tavorus, tai ir! 
tos gali su Italija susidėti., 
Taigi atrodo, kad iš Tautų I 
Lygos sumanytos sankcijos' 

nelabai g' "
* ro bus. Viena Italijai kliu-; J__ J

tis, tai stoka pinigų įsigyti' .. . -- n.. r
►tas reikmenis. Bet reikia EUllOpai iFa DluCliaillC

Anglijos ir Francijos paaiš- į veržia pilvus, kad valgyti 
i\/r___________ ___ : I nnnnvnfu Pilvu cn vorvirmii

laikomas Gara Muleta tvir
tumoje, netoli Harar, kai-' 
nuošė. Bet dabar Italijos 
armijai pasirinkus tikslą 
pulti ant Harar, jis iš ten diktatoriui Antanui Smetonai 
buvo išgabentas ir šimtus | į Kauną, ir į laikraščius Lietu- 
mylių nuvežtas į vakarus 
prie Kenya Anglijos koloni
jos rubežiaus. Haile bijosi, 
kad jis nepatektų į Italijos 
rankas, nes fašistai tuoj aus 
jį padarytų Ethiopijos im
peratorium ir jis būtų geras 
fašistams įrankis.. Lij Yasu 
diena ir naktį yra sukausty-1 ..i*7 J ‘žmonių geroves.

lankosi įvairių 
sriovių lietuviai, taipgi ir sve- 

itimtaučiai. Pereitais metais 
| atlikta daug darbo ant kapi; 
nių, pravesti du keliai ir ap
tverta aplinkui, o kadangi 
prie gero kelio, tai daugelis" 
mums jų ir užvydi. Lotai par
siduoda po 10 ir 15 dolerių.

Tiesa, turime ir parapijos 
kapines, bet kas iš to, kad ne 
visi ir geri parapijonai gali lai
dotis. Jei tik kunigui neduos- 
nus kas būna, o pamirus išras
davo įvairių “griekų”, kad re-^ 
tai išpažinties ėjai, arba pa-’ 
rapijos duokles neturėjai įšžinome, laikraš-

nes už ko pasimokėti, tai tau vietos ir 
rezoliucijos ' nebūna kapinėse. Tų priežas-

voje. Mes
čiai negalės talpinti, 
patalpinimą šios
Smetona prisakytų redakto-jčių verčiami turėjome įsisteig- 
rius sušaudyti ar ant viso am-(tj naujas kapines, kuriose ga- 
žiaus nuteisti į kalėjimą. Pa-Jėtų įvairių sriovių lietuviai 
siunčiam, kad pirmeiviški lai- laidotis.
kraščiai žinotų, ką mes Ame- 

į riko j e veikiame del Lietuvos
tus tokia suma paskirta, tas retežiais jau 18 metų, j

kober, Magdala, Ląstą kal
ną iki Takkaze upės šiaurė
je prie Eritrea, tat visas šis 
plotas, kuris sudaro dides
nę pusę Ethiopijos, turi L, 
jokių sąlygų pereiti Italijai 
Bet ir ]

nenorėtų. Pilvų suveržimui 
naudoja ilgas stangas, ku
rios turi iki 40 pėdų ilgio.

Ethiopai kariauja basi, ■ 
nes jie yra pratę basi vaikš
tinėti. Jų kojų padai stori, 
bet kartais prasimuša, susi
žeidžia, tai tada žaizdą iš
degina karšta geležim. Pas

1917 ir 1932 metais su pa-Italija turi 14 fabrikų, ga
minančių orlaivius ir 6 fab- (gelba savo šalininkų jis bu- 
rikus, gaminančius jiems (v° pabėgęs, bet greitai vėl 

! motorus. Italija savo fabri- suimtas ir apkaltas retė- 
kuose į metus laiko gali pa-, žiais.
sigaminti 2,500 orlaivių ir 
3,000 motorų.

Italijos mūšio orlaiviai Rezoliucija Del LietUVOS
“Brede—27” daro apie 270 p-.- - i • - „ • i:phlvo-, 
mylių j valandą ir gali kil- J'l,,eclM ^aiSVCS ir UCTUVOS

Nashua, N. H

Dar komitetas ačiuoja far-- i • I meriams ir krautuvininkams 
už gausų aukavimą reikmenų 
surengimui vakarienės.

K. Barauskis.

DIDELIS NUPIGINIMASy
Dviejų dolerių vertės knygą,,, 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius ' 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS,

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.

Spalio 19 d. buvo surengta 
vakarienė Lietuvių Koopera- 
tyvių Kapinių naudai, pelno 
davė apie 100 dolerių. Kadan
gi nesitikėta tiek daug svečių 
turėti, tai ir svetainė buvo per 
maža paimta. Todėl kapinių

i komitetas atsiprašo svečių iš 
Mes, Roseland Chicagos kjįų miestų atsilankiusių, kad 

’ _ susirinkę patalpoji neįurejOme laiko nei rankomis

ethiopus veik nėra daktarų, i ^yĮllĮ 1 valandąjr gali Kil- , n
slaugių ir ligoniniu. | H iki 27,000 pėdų į orą. 1 SULOS GCFOVCS.

Visur yra daug kunigų, l “Caproni ^44’ skrenda
l)e kurie eina kartu su armija.-aP^e ?50 mylių j valandą ir

Šiauriniame fronte daug tuj^y^ 32,000 pėdų į augs- lietuviai, _____ ____ _______ ________
“ J \ Bombininkai “Caproni 10413 S. Michigan Ave., Jung- -pasikratyti> nei pasikalbėti, at-

Visur yra daug kunigų, i“Caproni 114 ’ skrenda

Bombininkai “likusia Ethioniia kunigu pabėgo į Mussolinio ! H- —i*—— ---------------- , „Mussolinis nori pavergti; pusę. Bet taip daugelis lai- f—103” skrenda apie 200 my- tin&e Vaistuose, šiaurės Ame. 
tik tą jis dabar pridengia 
diplomatiniu gudrumu. Jis 
siūlo, kad iš Italijos koloni
jos Eritrea nuo Asmara per 
Adowa, pro vakarinę pusę 
Addis Ababa į Dolą turi bū
ti pravestas Italijos gelžke- 
lis. Šio gelžkelio pagelba 
Italija pavergtų ir likusią j būbnu.s.

leiskite.diena, 1935 į* 7 I

Ethiopijos dalį. Mussolini 
sako, kad jis jokiu būdu ne
atsisakys nuo šių savo rei-

kosi su ethiopu armija ir^U 1 valandą ir gali iškilti rikos, spalio 22 ,
skelbia “šventa” kara Itali-1 apie 22,000 pėdų augščio. metais, plačiai aptarėm Lietu-;Y 1 I Bombininkai “Savoja—72” |vos reikalus ir įvykius, kurie dideli populiarumą

. ... - skrenda anie 240 mvliu i Į daro gėdą prieš viso civilizuo- lietuvių gyventojuose. Jų pa-
kariniu benu nas juos vra valandą, gali nuskristi be:J'0 P s .° ,’.k p iKalinių ueįui, pah j nub yia • i. o non klojimas ir nuteisimas Sima-dūdoriai kurie dūduoia ii- apsistojimo 3,000 mylių, ve-j .v. v , .. v, . . _ I uuuoiiai, mint uiiuciujd n . i • i n naviciaus uz nekrikštyto kudi-
gomis dūdomis ir labiausiai į į^a apie toną bombų ir kyla , —,. „,„4..-— I
sukelia trukšma, mušdami į ■ i or^ apie 20,000 pėdų.

j Bet “Pravda” sako, kad 
unuupču, kurie moka I Italijos. užpuolimas ant 

skaityti, tai su savimi turi Ethiopijos parodė, kad. ne-

j to pasaulio akis, kaip perse-:

Dovido Psalmas” ir kas ry-
kalavimų, nes per tris mė- tas meldžiasi. Ethiopai yra 
nesiūs rengėsi karan. Itali-, drąsūs, ir sugabūs, bet dide- 
jai tas atsiėjo po milionąįlis atlikimas kenkia, jiems 
dolerių į diena arba bendrai apsigynime nuo Tr 1dolerių į diena arba bendrai 
$110,000,000.

Francijos ir Anglijos im-

i. . ..Koop. Kapines iki šiol įgijo

taip jau geros jos mašinos,: 
o dar prasčiau išlavinti la
kūnai.

Italijos fa gUVęS Ethiopijos Kara
lius 18 Mėty jau Laiko-

SS SMį “ “j»s Karo i mas Sukaustytas
; rai sekasi kariauti, derasi ir 
• mano, kad jeigu ethiopai pe- 
! rai laikysis, tai gal Mussoli- 

? i nis pasidarys kiek sukalba- 
’' mesnis. Franci jos ir Angli
jos imperialistams negaila 
j Ethiopijos, tik jie bijo per

imo.

suprasti, kad tūli bankai, 
norėdami vesti biznį, jeigu 
ne viešai, tai slaptai sko
lins Italijai ir pinigų.

Varge ir Skurde
Ethiopijos žmonės gvvena 

dideliame varge. Aplinkui
Amerikoje Hearsto laik-' siaučia ligos, platinasi ma- 

raščiai jau pradėjo lieti aša-Ijiarija, nuolatinis vargas, ir 
ras, apverkdami Italijos mo- ( 
teris ir vaikus. Jie sako,, 
kad Tautų Lyga nori badu Į 

\ išmarinti Italijos-žmones ir!
šaukia, kad Amerika prie to 1 
neprisidės. Žinoma, kad 
Hearstui neapeina Italijos 
moterys ir vaikai, bet Ame-

$ Į rikos kapitalistai mano,' 
kada kada užsidarys So
vietų Sąjungos,, Angli
jos, Francijos ir kitų šalių 
Uivorų plaukimas į Italiją, 
tai Amerika ten galės nema-; 
žai parduoti, pasidaryti sau 
biznio ir Amerikoje suma
žinti bedarbę. Reikia su-: 
prasti, kad Roosevelto “ne
utralitetas” ir “draudimas”, 
ginklus išgabenti į Italiją' 
bus labai gražiai apeitas,! 
kad po priedanga kitų ta-! 
vorų bus vežama ir ginklai. Į 
Juk jau dabar Suezo kanale į 
sugavo anglų laivą, kurisĮ 
į Italiją neva vežė cemento 
dėžes, o surado, kad tai bu-

Ho šautuvai, kulkasvaidžiai 
*ir amunicija.r,

Sovietų Sąjungos Kom. j 
Partijos organas “Pravda” į 
paduoda sekamų davinių 
apie Italijos karinį orlaivy- 
ną. Fašistai pradėjo su visu 
pasiutimu plėsti karo orlai- 
vyną 1925 metais. Sausio 1 
dieną, 1935 metais jie jau 
turėjo 2,100 karo orlaivių, 
iš kurių 1,250’ buvo paruo
štų karui, 160 karo mokyk
lose ir kiti rezerve.

Italijos fašistai turi spe- 
cialę orlaivių armiją, kuri 
turi 300 mūšio orlaivių, 160 
bombininkų, kurie bombas 
svaido dienos metu ir 100

i badas. Ethiopų kovotojai bombininkų, kurie bombas

: Retežiais
Jau 18 metų kaip yra su

kaustytas buvęs Ethiopijos 
imperatorius Lij Yasu, ku
ris kitaip yra vadinamas 
dar Yeassu ir Jeassu, tai 
yra Ethiopijos Jėzumi. Jis 
yra anūkas garsaus Ethio
pijos imperatoriaus Meneli- 
ko Antro, kuris 1896 metais 
skaudžiai ^umušė italus.

Lij Yasu užėmė Ethiopi
jos imperatoriaus vietą 
1913 metais, po Meneliko 
Antro mirties. Bet pas jį 
pasireiškė palinkimas prie

Ant kiek Vokietijos fašistų swastika yra populiariška Meksikoj, galima suprasti 
iš to: kaip greit ji buvo iškabinta Meksikos mieste ant Vokietijos fašistų budinko, 

taip greit meksikiečiai ją nuplėšė ir sudegino.

kio palaidojimą’į motinos ka- į 
pą.

Mes, Roselando įvairių srio
vių lietuviai, dalyvaudami mi-1 
tinge, pasipiktinam tokiu val- 

j džios žiauriu pasielgimu ir rei- ( 
kalaujam apart Simanavičiaus ' 
paliuosavimo dar:

I. Reikalaujam sušaukti Lie
tuvos seimą.

2. Reikalaujam sugrąžint 
Lietuvos piliečiams visas bu
vusias iškovotas pilietiškas ir 
politiškas teises.

3. Valdžia neturi skirti pi
nigu užlaikymui kunigų, baž
nyčių ir klioštoriu. •

4. Valdžia, vietoj leisti pi
nigus palaikymui bažnyčių ir 
klioštoriu, už tuos pinigus tu-1 
ri įsteigti ligonbučius Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose del 
labo žmonių sveikatos.

5. Valdžia neturi rūpintis 
užlaikymu kunigu ir bažnvčiu, 
o turi rūpintis išauginti fiziš
kai ir protiškai sveikus pilie
čius, nes nuo sveiku piliečių 
priklauso tautos ateities gero
vė.

6. Valdžia turi leisti įsteigti 
laisvas kapines, kad žmonės 
galėtų laidotis kaip jiems ge
riausia patinka.

7. Reikalaujam šalyj įsteig
ti civilę metrikaciją.

8. Reikalaujam privalomo
vaikų mokinimo nuo 7 iki 16 i 
metų amžiaus, ir kad betur-; 
čiam vaikam, einantiem moks-' 
lą, duoti paramą. ;

9. Paliuosuoti politinius ir 
už religiją įkalintus piliečius, 
duoti spaudos ir prganizavi- 
mosi laisvę.

10. Valdžia turi būti žmo
nių rinkta ir atsakominga pi
liečiam.

II. Klaipėdos krašto pilie- 
| čiam suteikti spaudos ir žo- 
I džio laisvę. Mes žinome, jog
priešinimuisi Klaipėdos pilie
čių prieš Lietuvos valdžią yra 
sekamos priežasfys:

A. Suvaržymas spaudos ir 
žodžio laisvės.

B. Del žiauraus kunigų el
gimosi.

C. Del 
valdininkų 
piliečių ir 
gimtų pilietiškų teisių.

12. Minėtus reikalavimus

žiauraus Lietuvos 
atsinešim© linkui 
panaikinimo pri-

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

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasSs anglis, geriausiom 

rCiies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašom® 
isitemyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1S61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
_ Telefonas: EVergreen 7-1661
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Angliakasių Kontraktų “Šventenybė—Ne
liečiamybė”; Kiek Jie Naudingi ir Blėdingi 

Angliakasiams
antros pavaduotoja ir tik iš 
abiejų vienas pinigų grąžini
mo aparatas tepadaroma.| 
štai baronai, pagal kontraktą, I 
gali operuoti savo kasyklas 

geriausiai

I Tiesa, kaip kur, kaip kada jos, draugij 
angliakasiai sukyla prieš to? ’ susirinkimų laisvė 
kius kompanijų užsimojimus,, kinta, 
bet kuogreičiausiai, 
kaip sakiau, “trečioji partija”! nori, tai, kas būtų 
kontrakte, greit sukilimus nu-1 daugumai žmonių, 
malšina. Ijalei parazitų valia

Tokios rūšies kontraktai ( ką jie nori.
“naudingi” angį, tiek, kad lai-’ Toliaus Vitaitis
ke jų darymo daug bubnijama' kad turėjęs progą matyti Lie- 
ir suteikiama pigios garbės.1 tuvos kariškus manievrus, o 

! Jau parodo ir tas faktas, kad tai esą svarbu matyti tokius 
jie naudos neduoda, kad per ■ dalykus. Kongresas buvęs ge- 
tiek sykių kovota ir vis dešim-|rai sutvarkytas, tik dvi valan
tis po dešimt centų “iškovo- j das į dieną laikė posėdžius, 
ta,” bet vis viena, angliaka-,.Paskaitą paskaitė paskirtas 
šiai pusdykiai dirba ir jų gy-j asmuo ir klausimas baigtas, 
venimas apverktinas. O tas į Na, kam daugiau diskusuoti, 
vyksta todėl, kad tokie kon- Į pavedė komisijai ir ji tą ar 
traktai angliakasiam blėdingi,; kitą klausimą apsvarstys ir 

. Pagal Vitaičio 
tokie delegatai,

oš, unijos, spauda, gų žemės ūkį su visomis trio- iškrisdama per langą viešbučio 
yra sunai- bomis ir gyvuliais. Po kiek Hudson, MassLongvell, New. Yorke. Jos kū- 

Dauguma žmonių, ne-Į laiko Vitaitis vėl sako: Lietu- n as iš New Yorko buvo nuvež
tas į Worcester, Mass., ir pa
laidotas be jokių religijos ce
remonijų Hope kapinėse, 12 
d. spalių. Fanatiški lietuviai 
nedalyvavo laidotuvėse. Bet 
draugai, kurie kovoja už nu
skriaustųjų ir pavergtųjų rei
kalus, neapleido ir mūsų tose 
didžiausio nuliudimo valando
se. Draugas J. Bakšys pasakė 
ant kapų atsisveikinimo pra
kalbėję. Draugai E. žipėnas, 
J. Skeltis, I. Dvareckis ir kiti, 

• - ‘ ” už atliko paskutinį patarnavimą, 
antifašisti- palydėdami į kapus. Todėl vi

siems tiems draugams tariame 
kad širdingiausiai ačiū! 

bažnyčios būtų atskirtos nuo; 
valstybės ?

3. Kodėl kongreso prezidiu
mas, kuriame ir pats buvai, 
neleido nei tokiam dr. J. šliu-j 
pui duoti pasveikinimą Kon
gresui? Ar ir jis jau bolševi
kas ?

4. Kodėl gi neleidote vals-1 
tiečių delegatams ir darbiniu-' 
kams nuo daugelio pramonių į 
duoti pasveikinimus?

5. Jei jau tau bent kiek ru

Lewis, turi teises pasakyti tą, ką jie voj visur padarytas
___ i_________________ 1 X • 1 _ V--X__ _______JI '________ _ . . • V.

naudinga 
Tik sau- 

daryti tą,

džiaugėsi,
Kiekvienas suaugęs yra gir

dėjęs, ką reiškia kontraktai 
b u r ž u a z iniame pasaulyje. 
Daugelis yra ypatiškai įvai
riais sumetimais darę bei pa
sirašę kontraktus. Ypatingai
geriausiai žino tie, kurie tu- savo naudai, kaip 
rėjo ant jų pasirašyti. Jie ži- išmano. Baronai turi neišmie- 
no, kad kiekvieną dėsnį, kiek- ruptus laukus anglies ir dau- 
vięną paragrafą turėjo pilnai gybę sluogsnių su daugybe 
išpildyti neatsižvelgiant į jo-1 sekcijų-išdalinimu. Jie ken
kiąs sunkenybes iš savo pusės, trakto darymo laiku turi daug 

‘ i Arba sekcijų
Kontraktą darant-nes jie skylėti. Geriau sakant, Į padarys gerai, 

“vadai”, sutaria, kad sąlygos angį. pasidaro, išsikovoja to-! išvadą, tai 1 
ir algų pakėlimas bus toks ir kius kontraktus, kurie suėda | kaip Vitaitis, buvo ameriko- 

žinantieji kontraktų reikš- J toks dirbamose kasyklose. Su- 
mes, daugelis sau sako: “Tai j 
tik tie angliakasiai yra griežti to 
žmonės. Jie sau apsifortifi-1 pradeda

Negalėję pilnai išpildyti, ture- Į s 1 u o g s n i ų 
jo tampytis- po teismus, jeigu nedirbamų. . 
ištesėjo. Kurie neištesėjo, turė
jo likti kontrakto aukomis.

> progre
sas, ūkis geresnis, žmonės ge
riau gyvena, nuvažiavęs į 
Kauną nepažinsi, daug naujų 
namų, 
tt. Ir taip maišė dalyką 
valandą laiko.

Kadangi nebuvo leista 
tyti klausimai,. tai tenka 
bar pastatyti Vitaičiui 
klausimai:

1. Kodėl Vitaitis 
daryti burną už 
Lietuvos žmonėms 
paliuosavimą visų 
nių kalinių ?

2. Kodėl nereikalavai,

viešbučių pristatyta ir 
per

sta- 
da- 
keli

ati-

------------------------,
, išsikovoja to-! išvadą, tai

bijojai 
atsteigimą 
laisvių, už

Nauji ir Seni Dalykai

Vietos susipratusių darbinin
kų sostinė, L. P. Kliubas ir
gi neužmiršta darbininkiškų 
reikalų, nes laikytame susirin
kime 20 d. spalio vienbalsiai 
nutarė iš “Laisvės” pasipirkt 
25-kių metų paminėjimo serti
fikatą už 5 dolerius.

Taipgi antrą labai svarbų 
dalyką nutarė, tai išrandavot 
svetainę dykai bet kokiems 
vietos politinių organizacijų 
parengimams. Tai matot, ką 
reiškia progresyviams darbi
ninkams laikyti savo rankose 
svetaines.Motina

Marijona Plondunienč, 
Sesuo Jieva Naujokiėne, 
Broliai Juozapas ir Jonas 

Plondunai. 
Visi gyvename Auburn, Me.

žinoma, mūsų Kliube ir 
nėra jokių kitokių pažiūrų, 
kaip tik laisvų pažiūrų lietu
viai darbininkai. Užtai pas 
mus ir gyvuoja vienybė ir 
draugiškumas visur ir visada.

jų reikalus. Kas kita, jeigu !niškos monkės,
_______ j katarinkos: kaip 

vadus taip, kad jie tar- Į smarkiai ir kokiuo tonu Sme- 
o ne baronams,' tona šukė fašistinę katarinką, 

ir kontraktai bū- taip Vitaičiai ir Karpavičiai 
I šoko.

Vitaitis tačiaus turėjo pri- 
skaudų faktą, 

tai ta, kad Lietuvos valstiečiai 
k- 7

i tikta—pasirašyta. Po kontrak- angliakasiai sukontroliuotų sa- ! fašistinės 
pasirašymo kompanijos vo 

___ ___  . , atidarinėti anuos nautų angį.,
kuoja kontraktais ir todėl ne 'sluogsnius ar sekcijas, kur po Į tai, žinoma, 
dyvai, kad anglis tokia bran- kontraktu nepaeina arba is- tų padalyti angį, naudai, 
gi, nes anglies kompanijos yra 'vengė pakliūti po kontraktu ir 

. pačios nustato algą. O vietas, 
paeinančias po kontraktu, 
uždaro del “įvairių priežas
čių.” Darbininkai tada atsidu
ria algų numušime. Bet kur 

1 šauksies, juk pasirašyta ne-

pririštos prie

Kol Lewisas angį, vers savo
beverčius kontraktus užlaiky- pažinti viena 
ti “šventais ir neliečiamais” f • • ’ ’
baronų naudai, tol angliakasiai sukilo prieš valdžią ir reika-
ti “šventais ir neliečiamais

kęs neperstojantį vargą ir 
dirbs už pusdykiai ir tol an
glies naudotojai turi atmainyti 
savo supratimą, kad angliaka
siai drūčiai laiko baronus už 
gerklės su savo kontraktais.

Šis išvedžiojimas tinka kie
tosios ir minkštosios anglies 
laukams, nes vieno ir antro 

va-

Jauja didesnių kainų ant savo

Wilkes-Barre, Pa.
Atsišaukimas į Visus Wilkes 

Barre ir ApielinkėSj
Darbininkus

Kaip kituose miestuose dar-
pi Lietuvos valstiečių likimas ■ bininkai stoja į bendrą frontą,

25 metų

produktų. Bet, girdi, tas yal-(-r jų dabartinė kritiška pade-'taip ir čia mes neturim atsilikt

suvaržytos ir turi anglį bran
ginti, kad išpildžius kontrak
tą, kad apmokėjus angliaka
siams pagal sutartį. Kitaip juk 
angliak. pasmaugtų kompani
jas.”

Hm, visai kitaip yra su ang. streikuoti, kol kontraktas pa- 
kontraktais ir jie visu kuomi sibaigs? Tada baronai grįžta 
skiriasi nuo tų kontraktų, ku-! atidaryti vėl tas vietas, kurios 
riuos padarome pirkdami stu-|Paėjo po kontraktu ir buvo už- 
belką, rakandus, žemę; auto-1 darytos dėl 
mobilius ir kitą ką, arba su-!clU-” ------
tariame kam pastatyti ;
ar kitą ką veikiame, būdavo-1 “priežastys” dingsta. Taip da-jdų apsileidimu, 
jame del kito. Tokie kontrak-' r°ma, kol visos kasyklos 
tai turi būti išpildyti pilnai, o sprunka iš po kontrakto, 
jeigu ne, tai teismas išpildo.

Tokie kontraktai, daugelį 
atsitikimų, yra dvipartiniai: 
pardavikas ir pirkėjas, arba 
samdytojas ir darbo atlikėjas.

Su angliakasių kontraktais 
visai kitaip ir visa bėda glu
di tame, kad jie yra triparti
niai: anglies kompanijos, an
gliakasiai ir angliakasių “va-' 
dai.” Tiesa, angliak. “nusako'Mažeikai rengė prakalbas A. 
vadams ko reikalauti ir kaip 'L.D.L.D. kuopos, Vitaičiui Ge- 
kokį kontraktą padaryti. Bet, Bendrove Lietuvių Mu-
tie neva vadai, ] 
pradeda derybas su baronais 
tuoj ir iškrypsta iš nustatyto, 
kelio. Taip, daugelyj atsitiki
mų, jie gauna sudilusį dešim
tuką pakėlimo ant algų, bet 
tuo pačiu sykiu jie padaro

'~1 “įvairių priežas- 
y Dabar atidaroma su

stubą kompanijų nustatyta skale ir Jauko kontraktai turi tas, 
• 1 1 1 ’’ ', vėžio išėstas

iš-1 skyles.
Požeminis.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Dviejų Delegatų Raportas Iš 

Kauno Kongreso

Spalių 13 d., buvo trijose 
kolonijose prakalbos. Dviejose 
vietose kalbėjo drg. J. Mažei
ka, o trečioj ponas Vitaitis.

kaip tiktai įkalės Svetainės ir vietos kliu- 
• bas.

Abu delegatai buvo vienam 
kongrese, bet raportas jų la
bai daug skiriasi vienas nuo 
kito. Dėlto nėra nuostabu. 
Vienas delegatas . atstovauja

kontrakte, tiksliai, skyles, per darbininkus, o kitas ponus, to- 
kurias baronai vėl atsiims, ką! del ir aiškinimas skirtingas, 
jie dešimtukais išmoka, štai,! čia parašysiu apie Vitaičio mi- 
kontrakte, greta visų iškovotų sijas.
dalykų angliakasiams, įrašomai Vitaičio paklausyti susirin- 
ir tas, kad kompanijos pasi-'ko virš 300 žmonių. Buvo ir 
lieka sau visą galią operuoti koncertinė programa, kurią 

pildė Sutkaičio orkestrą ir 
Dainos Choras. Programa bu
vo nebloga.

Pirmininkas perstatė kalbė-

savo kasyklas, kaip geriausiai 
išmano savo naudai. Prie to, 
įrašoma, kad kontrakto galia- 
vimo laiku angliakasiai sutin-
ka rankos nekelti prieš baro- ti jauną vyrą iš N. J. (kurio 
nūs, nestreikuoti, šis paragra- vardo nenugirdau). Jis kal- 
fas baronams yra labai malo-(bėjo Vilniaus vadavimo reika- 
nūs, nes jis reiškia angliakasių ]u. Jis padeklamavo senoviš- 
prisieką pripažinti savo kon- ką ir daugelio nudėvėtą pasa- 
trąktą, kaipo kokia relikviją kaitę. 
“šventą ir neliečiamą.” O po1" " 
šia baronams auksuota skrais
te slepiasi dvi kontrakte sky
lės, per kurias pinigiškas pa
kėlimas grįžta atgal.

Kaip Baronai Operuoja Tas 
Skyles?

Tos dvi skylės yra viena

Būtent, kad lietuviai 
išvijo iš Vilniaus bolševikus ir 
lenkus ir privertė bolševikus 
daryti taiką. Bet želigowskis 
buvęs gudrus ir su menka ka
riuomene atėmė Vilnių nuo 
lietuvių. Taip buvę sutaisyta 
gudriai zeligowskio, kad lietu
vių kariuomenė neturėjus pro

JaponijoS gen. Yošijuki Kavašima, kuris nesenai tapo 
paskirtas karo ministeriu; jis yra didelis priešas 

Sovietų Sąjungos.

stiečių sukilimas yra nereika
lingas ir nebūsią pasekmių. 
Pereitais metais valdžia pridė
jus keliolika milionų litų prie 
bekonų. Turėjus primokėti 
Anglijai, kad ji paimtų tuos 
bekonus. 7
Ii nieko padaryti, kad ūkinin
kų produktai būtų brangesni, 
šioj vietoj Vitaitis bandė pa
šiepti Lietuvos valstiečius, 

! kam jie kovoja už teisę gyven
ti. Bet vėliau sako: Lietuvos 
žmonių laisvė labai suvaržy
ta, taip, kad nevalia pasisa-

tis, tai kodėl tu bijai ištarti nuo tokio svarbaus darbo. Lap- 
bent žodį užuojautos valstie- kričio (November) 24 dieną 

yra šaukiama bendro fronto 
konferencija, kur visos lietu
vių organizacijos turėtų daly
vauti. Į bendro fronto veiki
mą yra įėję šios organizacijos: 
APLA 51 kuopa, ALDLD 43 
kuopa, SLA 115 kuopa, Ply
mouth lietuvių parapijos lie
tuvių bedarbių taryba, LDS 
kuopa iš Plymouth, SLA 
kuopa, SLRKA 14 kuopa 
LDS 7 kuopa.

• Kitos organizacijos turėtų 
imt pavyzdį nuo šitų organiza
cijų ir masiniai dalyvaut šau
kiamo j konferencijoj.

Kokioj vietoj konferencija 
įvyks, paaiškės vėliaus, kur 
komitetas nutars. Visi rengki- 
tės masiniai dalyvaut ir apkal- j
bet Lietuvos klausimą, kur Vo_;kimas įvyks 1 d. lapkričio, 7:30 vai. 
kietijos fašizmas rengiasi pa- Į va^are, 3014 Ycmans St. Visi nariai 

; , malonėkite dalyvaut, nes turim daug
VC1 gt lietuvos nepilklausomy- ,svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi 
bę ir daug kitų labai svarbių ' yra balsavimo blankos ir reikės bal- 
dalykų bus diskusuojama.

Visus kviečia
Priešfašistinis Komitetas.

čių kovai už teisę gyventi?
4. Jei tu nepritari Lietuvos 

fašizmui, tai kodėl bijai pa
smerkti Smetonos kruvinus žy-

Dėlto valdžia nega- gius ^ikalo valstiečių sukili-

gos daug pasipriešinti. Čia rei
kia pasakyti, kad kalbėtojas kyti, kad neturi lito užsimo- 

Vilniaus I keti mokesčius. O javų ir gy
vulių kainos labai nupigę. Kur 
1928 metais buvo mokama už 
pūrą kviečių 40-45 litai, o ru
gių pūrą 30-33 litai, tai da
bar 3 ir 4 litai. Gi mokesčiai 
tebėra tokie pat. O reikalingi 
daiktai valstiečiam, kuriuos 
jie turį pirktis, yra gana pa- 
brangę. Vienas valstietis sa
kęs jam: Pereik visą kaimą, 
jei rasi viso penkius litus, tai 
aš tau atiduosiu savo 20 mar

se, 
kos 
to, 
bai

neturi supratimo 
klausimu. Pirmoj vietoj, tai ne 
lietuviai išvijo bolševikus, bet 
bolševikai atidavė Vilnių lie
tuviams be jokio mūšio. O lie
tuvių valdžia Vilnių- atidavė 
zeligowskiui.

Pradėjus Vitaičiui kalbėti, 
visoj svetainėj buvo neramu, 
kalbėjimasis visuose kampuo-

Mat, buvo renkamos au
dei padengimo lėšų. Prie 

atrodė, kad žmonės iiela- 
žingeidauja jo kalba.

Vitaitis apie Kauno Kongre
są visai mažai kalbėjo. Neigi 
jis nurodė Kongreso tikslą. Jis 
priminė, kad Kauno Kongre
sas padaręs sprendimą remti 
visus tautos kultūros veikėjus. 
Girdi, tas klausimas buvęs la
bai užmirštas ir apleistas. 
Daug žmonių nustūmęs šis kri- 
zis į badą ir skurdą.

Tokis Paltanavičius ir dau- 
! gelis kitų tautos kultūros vei
kėjų atsidūrė bedarbių eilėse, 
niekas jų likimu nesirūpina. 
Dabar randasi vienas Chica- 
goj, kuris daug dirbęs del tau
tiškos kultūros, o dabar ba
daująs. Jis esąs veik visų už
mirštas ir apleistas. Bet Vi
taitis nepasakė, kas tokis per 
vienas tas veikėjas. Iš to ma
tyt, kad Vitaitis norėjo sukelti 
ūpą pas klausytojus, idant 
tuomi nukreipus jų mintį nuo 
dabar esamų įvykių Lietuvoj.

Kitas dalykas, tai ponas Vi
taitis kalbėjo tik apie mažą 
saujalę žmonių, kad jie turė
jo arba turi badauti, bet visai 
užmiršo, kad desėtkai tūks
tančių lietuvių badauja Ame
rikoj ir Lietuvoj. O kuomet 
tie žmonės kovoja už socialę 
apdraudą, tai Vitaitis juos va
dino ir vadina triukšmada
riais. O tie, kurie kovoja Lie
tuvoj už teisę gyventi, už lais
vę žmonėms, prieš badą ir 
skurdą, ir prieš kruviną Sme
tonos valdžią, yra sugrūsti ka- 
lėjimuosna.

Tokiam Vitaičiui nerūpi, 
kad ir tautinės kultūros ’veikė
jai ir pati kultūra būtų kelia
ma tarpe lietuvių. Vitaitis yra 
rėmėjas fašizmo, o fašizmas 
yra žemiausio laipsnio barba
rizmas. Kokia gi kultūra yra 
dabar Lietuvoje? OVganizAci-

mo malšinimo ?
J. Paulius.

Nuo Red. Kadangi jau buvo 
“Laisvėje” rašyta apie d. Ma- 

! žeikos raportą, tai čia jūsų 
platesnį aprašymą apleidžia- 
ihe.

Worcester, Mass
PadėkavOne

Sunku surasti žodžius išreiš
kimui mūsų apgailestavimo ir 
kokiuos ši rdies skausmus 
(ypač aš, jos motina—M. P.) 
perkentėjome netekę savo 
brangios dukrelės ir sesutės 
Marės Galeckienės, kuri tra
giškai užbaigė savo gyvenimą

60
35
ir

Praeitoj savo koresponden
cijoj pamiršau pažymėti, kad 
surengtoj' vakarienėj del pa
minėjimo “Laisves”

|jubilėjaus smarkiai pasidar
bavo mūsų draugės moterys- 
gaspadinės, Ona Markunienė, 
V. Grigienė ir S. Zulanienė.

Draugė Ona ’ Markunienė 
tai smarkiausia darbavos, nes 
ji iš anksto pardavė tikietų 
net virš 50. Taigi užtai ir 
“Laisvę” gerai parėmėme.

M. P.
A.L.D.L.D. 103 Kp. Koresp.

Nuo Red. Atleiskite, kad 
apie buvusio choro iždą aplei
dome. Tą klausimą pakelki
te kuopos susirinkime ir ap
svarstykite.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HAMTRAMCK, MICH.

ALČLD 188 kp. mėnesinis susirin-

‘Isuot del centro valdybos sekantiems 
i metams.

A. Varaneckienė.
I (256-258)

DIDYSIS “LAISVES” KONCERTAS
-----------------------—------------------------------------------------------------------------------------------ ■ j _.JLii. . ■ nu imu -

PUIKESNĖ PROGRAMA, NEGU BENT KADA PIRMIAU

J vyks Sekmadienį, 10 d. Lapkričio-Nov
%

Labor Lyceum 
Svetainėje 

949 Willoughby Ave 
Brooklyn

Koncertas prasidės 3:30 
valandą po piety

įžanga $1, 75c ir 50c 
Sėdynės numeriuotos iš

Viačeslav Mamanoff, tenoras

Adelė Mickevičiūte
Providence, R. I. Bostono 
apielinkės Radio žvaigžde.

William Norris 
Orkestrą

Įžanga šokiam 40c

Šokiai prasidės 
7 vai. vakare.

Išanksto įsigykite kon
certo bilietus.

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

Garsioji Amerikos lietuvių dainininkė.

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

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

Brooklyno Aido Choras, Vadovybėj B. šalinaites
Duos naujų ii’ gražių dainų.

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

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

Adele Mickevičiūte, 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

Star Biscuits Co.—Krežių Iš-

Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.

(Tąsa)
—Nebandyk jokių čia beždžionių špo

sų krėsti,—policistas kriokė ir bandė pa
statyti ant kojų. Paskui jį vilkte nuvil
ko su kitais.

Ona, kuri buvo paskutinė ant vežimo, 
i tą viską stebėjo išsigandusiai. —Ne, ne, 
I neisiu žemyn. Jūs visus mus užmušite 

iki mirties,—ji protestavo. Bandė kiek 
galėdama gintis nuo policistų, kurie ją 
pagriebę nusitempė.

Šauksmai pagelbos tų mušamų buvo 
galima girdėti gana toli.—Uždaryti du
ris,—pasigirdo įsakantis balsas nuo laip
tų. Paskiau tęsėsi mušimai. Nauji ka
liniai buvo nuvaryti viršun.

Buvo varomi iškeltomis rankomis į ka
lėjimą. Vienuolikos darbininkų... Ona 
buvo vienintelė moteris jų tarpe.

Nuovadoj buvo pilna detektyvų, jaunų 
vyrų su keistai nusistačiusiais veidais. 
Jie čia buvo atvežti kaip sudrūtinamoji 
spėka kelios valandos tam atgal.

a —Ha, tai čia barikadų statytojai. Eik 
tčia, mano mielas!—Jaunas policistas,' 
apie dvidešimts metų amžiaus, sudavė 
plaštaka darbininko veidan. Bash! dar 
kartą kaipo pasveikinimo dovaną! Ha! 
šį sykį gerai nusisekė! Ko daugiau mes 
išmokome policijos mokykloje Branden
burge? Gyvas kūnas geriau kaip kad 
skūrinis sviedinys. Kiaulė dar vis ant 
kojų tebestovi! Dar vienas kirtis iš kai
rės ... augščiau... pokšt. — Dabar, ma
no mielas, jau guli!

Kaip tai lengvai atrodo! Tarytum taip 
kaip einant per lauką ir botkočiu numu- 
šant pienėm galvas. Jauni policistai de
monstravo savo spėkas ir drąsą.

—Tu mane supurvinai.—Antras šaipė
si rūpestingai nosine nušluostydamas 
kraują nuo rankovės. Jojo sandraugas 
histeriškai kvatojo.

—Meldžiame. Čia yra šilta ir gražu, 
jūs maskviečiai!

Vienas smūgis.. .antras... kalinys nu
griuvo, atsimušdamas į sieną.

—Jūs kiaulės,, tai jūs norite paskraidyti 
augštai...—Jaunas darbininkas sukniu
bo ant krašto stalo.—Stokis, tu tinginio 
šmote, turėsi laiko miegoti namuose! — 
Šampolas perlūžo nuo pirmo kirčio. Įsiu
tusiai policistas vėl kirto kumščia.

Sumuštieji šaukėsi pagelbos ir dejavo. 
Kambarys prisipildė prakaito ir skūros 
poku. Policistai kaito. Nuo plieninių 
kepurių diržai po smakrais darėsi per- 
ankštūs nuo kraujo didelio spaudimo.

Susilenkus nuo skausmo, baimės apim
ta, Ona stovėjo prie durų. Jos akys pa- 
raudę, kaip dvi žarijos, raudonavo paba
lusiame veide. Drebančiomis rankomis 
laikė šaliką ant krūtinės. Plaukai ne

švankiai užkritę ant kaktos.
—Ha, ha, ha!
Policistai nusikvatojo užmatę jauną 

moterį, stovinčią mirtinoj baimėj. — Mes 
turėsime daug juokų su ja. Graži, toji 
karvė!

—Eik čia, mano gražioji. Gausi čia, 
kiek tik norėsi! — Vienas iš jų stūmė ją 
į vidurį.

Nekurie darbininkai išlengvo atsigrį
žo.—Žiūrėti į sieną, rankas augštyn! — 
užkomandavo policija. Tačiaus vienas iš 
jų, jaunas darbininkas, nenukreipė akių. 
Jis buvo vienintelis komunistas tarpe 
areštuotų ir žinojo, kad ji buvo žmona 
draugo Zimmermann. Jo veidas net pa
juodo. Sugniaužė kietai kumščius. Ir 
paskui staiga iš visų jėgų sušuko:—Jūs 
žmogžudžiai... jūs žvėrys... bailūs 
j^iekšai... jei tik mes turėtume gink
lus!—Jis negalėjo ilgiau tylėti. Nebepai- 
sė, kas su juo atsitiks. Jis padarė ap
kaltinimą tiems besišypsantiems, žiau
riems veidams. Čia su beginkliais kali
niais jie buvo drąsuoliai, bet kaip ant 
gatvės apačioj? Tenai jie bijojo plikų 
proletarinių kumščių; tenai šaudė į kiek
vieną, kas tik pasirodė. Žvėrys, kurie 
dar nematė lašo prakaito ant savo ran
kų!

Jo garsūs šauksmai tapo nutraukti ke
liolikos smūgių. Maurojant, septyni1 ar 
aštuoni policistai užpuolė, jį.

—Pasiutus komunistinė kiaulė! 
A tilk!

—Užmuškite kiaulę!

Nu-

—Mes tau parodysime!
Vieni kitus stūmė, kad.tik tektų jam 

suduoti. Jis pavirto ant grindų, bandy
damas bejėgiai rankomis apsaugoti sa
vo galvą.

Dar vis bandė rėkti. Trempė jam vei
dą, spyrė tiesiai į burną. Mušė iki nete
ko sąmonės.

Alsuodami nusigrįžo nuo jo. Neku- 
riems net putos ėjo iš burnos.

—Dabar... ši velėna... užbaigta... 
kiaule!

Jie net kalbėti negalėjo iš to įsiutimo. 
Taisėsi savo uniformas. Elektrikinė lem
pa, kabanti palubyj, suposi, ir jos švie
sa krito ant grupės kalinių, susispietusių 
kampe. <

Ona, užlindus už stalo ir įsmeigus akis, 
žiūrėjo į jauną darbininką, gulintį kniūp- 
ščią be žado ant grindų. Pro jo tankius 
plaukus palengva veržėsi kraujas per jo 
kaklą ant purvinų grindų. Ji matė jį 
bent du kartu su Kurtu, kuris mėgo šį 
ramų, pasitikimą jauną draugą.

—Na, jūs kiaulės, dabar matėte... tai 
štai kas bus padaryta ir su jumis visais. 
Mes išmokysime jus apvaikščioti Gegu
žės Pirmąją.!

Ona tėmijo nusigandusiai jauno poli- 
xcisto iškraipytą veidą. Jo akys buvo iš
virtę į viršų it du svogūnai. Skūrinis 
diržas pasmakryj dar labiau stūmė jo 
žiaurų smakrą priekyn. Jo plati, mus- 
kulinga ranka kabojo su išskėstais pirš
tais. Po trumpais, purvinais, apkram
tytais nagais raudoni maži mėsos gabalė
liai buvo užsiraitę viršun. Ir tarpe jo pir
štų kraujo drūžės. Ona daugiau nebama- 
tė. Nebemąstė daugiau apie kūdikį, apie 
Kurtą. Tik beprasmiai žiūrėjo, kaip su
paralyžiuota, į tą muskulingą ranką, pil
ną kraujo jauno darbininko. Jos nualin
tos smegenys mušė tik vieną. .. užmu
šėjo ranka... užmušėjo ranka... užmu
šėjo ranka... «

Gal ji jau sumišo.
SKYRIUS IX

Antroji Naktis
Vienuolikta valanda.
Tarpgatvio apielinkėj gatvės buvo tuš

čios. Naktis buvo tamsi. Gatvekaris be 
jokios šviesos stovėjo Reinickerdorfer 
gatvėj. Šen ir ten šešėliai judėjo prie 
namų. Judėjo tyliai ir dingo tamsoj. 
Šalutinėj gatvėj keli šūviai pertraukė ty
lą. Po to ir vėl viskas tyku.

Raudonas taškas cigareto žybtelėjo 
viename tarpduryj ir nušvietė geltoną, 
neskustą darbininko veidą, tarpgatvio 
pastatytą sargą. Privačio automobiliaus 
šviesos slinko palengva prie šaligatvio. 
Automobilius judėjo išlengvo, abejojan
čiai, jo šienys sutrinant sudužusį stiklą. 
Lyg nusigandęs staigiai sustojo, švie
sos užgeso. Apsisuko ir visu smarku
mu nuvažiavo iš šio misteriško, iš to ne
jaukiai tylaus tarpgatvio.

Tokia neprielanki tamsa lyg ir gązdi- 
no nuo įžengimo į tarpgatvį, nes nieko 
negalima buvo matyti, jei bent tik kas 
stačiai stovėtų priešakyj. Ties apversto 
vežimo šešėliu degė silpnai raudona lik- 
tarna. Už jos buvo juoda tarpgatvio 
skylė. Nei viename name nesirado jo
kios šviesos apart labai nežymių ruožų, 
matomų pro langinyčių plyšius iš “Raud. 
Lakštingalos.” Duslūs balsai tik pasie
kė gatvę. Užpakaliniame kambaryj bu
vo laikomas susirinkimas.

Laikas buvo trumpas; klausimas rei
kalavo greito išrišimo. Kurie kalbėjo ne 
j tašką, greitai buvo sustabdomi. Kuo’ 
didesnis gyventojų pasipriešinimas darė
si prieš policiją, tuo darėsi aiškesnis jų 
neprisirengimas ir neorganizuotumas to
kiam veiksmui.

—Ginkluotas sukilimas,—vienas statė 
klausimą. — Plikomis rankomis? Vaikų 
žaislais ir šluotkočiais? — kiti atsiliepė.

—Gal jūs norite pradėti civilį karą 
Weddinge?

—Žinoma, vyručiai, Tamošius pataps 
raudonuoju generolu ir Hermannas Kos- 
lino apielinkės Liaudies Komisaru!

(Daugiau bus)

tojais. Todėl dabar reikalin
gas didelis solidarumas visų 
ten dirbančių jaunųjų darbi
ninkų. Lai gyvuoja pilna vie
nybė tarpe darbininkų ir pil
nas laimėjimas už teisingus

galima tikėtis, kad ir pastara
sis bus iššauktas greitu laiku. 
Ant rytojaus, spalio 23 d., jau 
galima rokuoti, ant 90 nuošim-

dirbystės Jaunieji Darbinin- ėio visų dirbusiųjų yra streiko 
kai Sustreikavo prieš Ver- iauke. Bet kompanija ir jos reikafavinius! 
gišką Išnaudojimą j reporteriai meluoja, būk ji c -- - - ’

kaip ii pir- — pikieto linija—pikie
tavimas buvo skaitlingas; apie 
pora šimtų jaunų vaikinų ir 
merginų karžygiškai maršavo 
apie Star Biscuits Kompanijos 
kapyklą. Kol kas policijai dar 
neįsakyta tuos jaunus kovoto
jus vaikyti nuo dirbtuvės var- 

Bet pikietuojant pradėjo 
•smarkiai lyt, kitos mergaitės, 
katrom netoli, bėgo pasiimti 
lietsargius; policija džiaugia
si, kad nors tas įvykis išvai
kys pikietlainę. Merginos tam 
bunčiui policistų atsakė sekan- 
____ : “Nesirūpinkit, net ir jū-

Mergaičių ir Vaikinų. 1751
Jaunuoliai Reikalauja Pakė
limo Algos, Geresnių Sąly
gų Darbe ir kad Nebūt Dis
kriminuojami Darbininkai— 
Skirstomi į Gerus ir Blogus.

Šiandieną, spalio 22 d., įvy
ko tas, ko beveik niekas nesi
tikėjo. Star Biscuits kompani
jos—krekių kepyklos darbi
ninkai, jaunos mergaitės ir 
vaikiniukai, kuriuos kompani
ja išnaudojo virš metų laiko, 
kaip kokius viduramžio ver
gus, skaičiuje 175 paskelbė 
streiką, reikalaudami iš savo 
išnaudotojų-bosų pakėlimo’ ai-; 
gos, geresnių sąlygų darbe ir j 
kad nebūtų diskriminuojami gėda ir didelis prasižengimas

Spalio 23 rytinis ir popie-

šalpa del 58,000 seimjmu arba ». 
115,000 būsianti sulaikyta. 
Girdi, reikalinga sukelti $551,_ 
000 i mėnesį tam tikslui. Jei-L* 
gu seimelis atmestų, tai jič‘k 
turėsiąs kreiptis prie federa- 
lės valdžios į Washingtona, 
kad ji paskirtų tam tikrą su
mą pinigų tam tikslui.

Bet kur dingo milionai dole- ■ 
rių surinkti už “sales tax”? 
Jokios atskaitos nėra. Pinigai 
pakliuvo politikieriams.

/-------
Patersonietis Paul Schwartz, 

40 metų amžiaus, gyvenantis . 
ant Arch St., apvogė Dr. Jo- . 
seph Biers “training camp” 
ant Pomton Lake. Tai kempė, 
kurioj lavinasi visi boksinin
kai. Tai lavinos ir lietuvis 
boksininkas Jack Sharkey. Va
gišius pavogė $700. Tapo su
imtas ir randasi kalėjime. Po
licija sako, kad jis prisipaži
no prie kaltės.

po užsibaigimui

operuoja pilnai, J 
miau. ' Tiesa, ji turi keletą 
skebų jau atgabenus iš Cam
bridge, Mass, ir su pasiliku
siais vietiniais darbininkais 
bando kiek dirbti, bet yra 
manoma, kad ir tie, kurie da
bar pasiliko dirbti, nenorės 
užsitarnauti- skebo vardą irįįu. 
prisidės prie streikierių. Yra 
ir iš lietuvių pasilikusių dirbti, 
tai labai negražu būtų, jeigu 
tie jaunuoliai nesusiprastų ir 
vėliau įsigytų skebo vardą.

Pradžioje dar tas atleistina, 
nes nuo *yk, žinoma, sunku !^iai: 
visiems susitarti, bet vėliaus,’sų lazdos nepajėgs sudraskyti 
kuomAk^au kova einasi, tai ■ mūsų pikieto liniją.”

Vėliau bus suteikta daugiau
. žinių iš streiko padėties ir apie Ward 8 susirinkime, kuriame 
naujus įvykius, daug trumpes- kalbėjo buvęs automobilių ko-

skebauti—būti šašu ant žmo
nių kūno. Juk išnaudojimas 
buvo ištikrųjų nežmoniškas. 
Streikierių komit. raportuo
ja sekančiai: nekurie dirba po 
80 ir 90 valandų už $11 lig 
$14 į savaitę. Merginos dirba 
po 48 ir daugiau valandų už 
nuo $5 iki $13 į savaitę. Są
lygos darbe tokios blogos, kad 
jos tiesiog pavojingos jaunuo
lių sveikatai: oras persipildęs 
miltų dulkėmis; nėra jokios 
ventiliacijos—oro permainos ; 

apie'šiluma ir troškumas nepaken-
■ čiamai kankinantis; tos milti- 
Įnės dulkės taip lipnios, kad 
I įkvėpuojant kartu su oru net 
užsikemša kvėpavimo organai, 
gi sanitariškos apsaugos nuo 
to jokios nėra. Neapsakoma 
paskuba įvesta, nuo to daug 
susižeidimų ir atsitikimų, kad 
jaunos mergaitės alpsta ir

Teko dalyvauti politikierių

nė j formoj.
“Laisves” Reporteris.

Paterson, N. J

darbininkai 
streiko, 

i
Man rodosi, tik šitų reikala

vimų, dar neužtenka. Reikia 
būtinai pridėti reikalavimą ir 
valandų sutrumpinimo, nes 
nieks dabar nedirba 48 valan
dų. Prie tokio pragariškai 

! skubinamo darbo pilnai užten- 
i ka 40 valandų darbo savaitės. 
Už tai reikia neatlaidžiai ko
voti bendrai su kitais reikala
vimais. <

“L.” jau buvo rašyta
tai, kaip šitoj išdirbystėj dar
bdaviai nežmoniškai kanki
na keletą šimtų jaunuolių. Vi
so čia dirba arti 600 jaunų vai
kų tarpe 16 ir 20 metų am
žiaus. Gal jau niekur kitur 
nėra tokių žiaurių sąlygų dar
be, kaip čia, kur vien tik jau
nuoliai, ką tik palikę mokyk
las, sutraukti ir begėdiškai iš-j krinta, kur papuola. Mašinai 
naudojami nepasotinamam go-| sugedus ir nebegalint dirbti, 
bštumui Star Biscuits of Ame-|vistiek turi ten stovėti, kad ir 
rica kompanijos. Kapitalistų daug valandų be mokesčio už 
gobštumui galo nėra. Jie tuos tą laiką.
jaunus darbininkus išnaudojo, * te yra šitaip: Taip vadijt

_ . • • ________ - __ ......_ ~ —

Merginų department 
Inamos 

kaip tik įmanė jau nuo seniau,-supervizor — vyresnės mergos 
bet jiem dar to neužteko, jie j užveizdės pasirenka keletą 
pasimojo dar daugiau: perci- Į mergaičių ir kalbina jas, algų 
tą subatą, spanoT^ik. I 
pareiškė visiems jaunuoliams, 
kad kasdieną bus atrokuotą 
po dvi išdirbtas valandas nuo 
kiekvieno darbininko, o kat
ros mergaitės dirba nuo skai
čiaus, kiek dėžių pripildo, tai 
joms atrokuos po 150 dėžių į 
dieną ir užtai vieni ir kiti visai 
negaus mokėti, jeigu kompa
nijai pasirodys, kad permažai 
produkto jai padaryta.

Bet čia jau buvo liepto ga
las. Jaunųjų darbininkų kan
trybė jau išsisėmė. Rytiniam 
šifte-pakaitoje, dirba apie 200 
darbininkų. Vaikinų skyrius 
antradienio ryte, spalio 22 d., 
norėjo pasikalbėti su kompa
nijos savininkais apie darbo 
sąlygas ir užmokestį, bet darb
daviai visai atsisakė rokuotis 
apie ką nors, tuomet darbinin
kai rytinio šifto išėjo į strei
ką. Gi merginos dar dirbo iki 
pietų, nes nežinojo, kad vaiki
nai jau streikuoja. Mat, bosai 
nuo jų slėpė apie tą įvykį. Ta- 
čiaus, per pietus, nežiūrint, 
kaip bosai bandė sulaikyti 
merginas nuo streiko, pasilikt 
darbe, bet jų nesulaikė. Jos 
pasiryžo eiti į talką savo drau
gams ir bendrai kovoti prieš 
bjaurias sąlygas, kuriose jos 
iki šiol kankinosi. 90 nuošim
čių merginų išėjo į streiką 
vienu sykiu už tuos pačius 
reikalavimus. Tuoj aus buvo 
suorganizuotas demonstratyvis 
pikietavimas dirbtuvės. Vė
liaus atlaikytas masinis susi
rinkimas, kuriame išrinktas 
streikierių komitetas.

Reiškia, jaunuoliai nesnau
džia. Patartina jaunuoliams 
nieko nelaukiant susiorgani
zuoti į uniją ir aktyviai tėmy- 
ti streiko reikalus, kovot vie
ningai už teisingus reikalavi
mus.

Jau iššauktas ir naktinis 
šiftas į streiką. Tai dar vaka
rinis šiftas pasiliko dirbti, bet

bosai | dienomis, ar šiaip vakarais, ei
ti į saliūnus, arba į naktinius 
kliubus važiuoti. Suprantama, 
atsisakius pildyti jų pageida
vimus, vėliaus nesigailėk. Tuo
met jau diskriminacija pirmoj 
vietoj. Tad nereikia stebėtis, 
kad jaunuolių diržinga kan
trybė išsisėmė, jie metė pri- 
mokintą mokyklose nuolanku
mą ir stojo j kovą su išnaudo-

misionierius ponas Dili. Jis gy
rė miesto majorą p. Hinch- 
liffe. Jeigu jis pasiliks majo
ru dar pora metų, tai viskašT 
eisią, kaip sviestu patepta. Bet 
p. Dili neprisiminė, kad šim
tai darbininkų vaikštinėja gat
vėmis be darbo, taipgi nė žo
delio neprisiminė apie tai, 
kad audėjai gauna ubagiškas' 
algas už sunkų darbą. Mat,'”* 
tam politikieriai nei šilta, nei ; 
šalta darbininkų vargai, o 
perša savo plauko elementą.

Sporto medžiotojams nau- 
opozicija. jiena. Paukščių komisionie- 

rius praneša, kad ančių me- ‘ 
džiojimo sezonas prasidės 
lapkričio 20 d. ir tęsis iki 
gruodžio 19 d. Sportsmenai ’' 
neapsigaukite, nes šiemet me
džiojimo sezonas vėliau nukel
tas.

“Pa-
New

Įvairios Žinios

Vietiniam laikraštyje 
terson Evening News” 
Jersey Valstijos gubernatorius
Hoffman padarė statementą, 
kad, girdi, jeigu N. J: valsti
jos piliečiai priešingi jo suma
nytam “sales tax” 2 nuoš., tai 
susidaro didelė
Prieš jo sumanymą stoja ne 
tik darbininkai, bet net pačio
se kapitalistinėse partijose ki
lo didelis pasipriešinimas. To
liau p. Hoffmanas pareiškė, 
kad jeigu valstijos seimelio 
specialis susirinkimas nubal
suosiąs prieš “sales tax”, tai

JUOZAS
) KA VALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai; Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Vabalas.

MATTHEW P. BALLAS, Inc
" I 4 \ 3 • I <?

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

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

Tel.: STagg 2-5043

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
'■ ■. - • ■ r • j - ■■ >

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

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

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

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

ar
4

mažiau
Tik už $150 Garbingos Laidotuves

Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 
metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo bletele. 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 (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie- 
ą automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

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

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; Siūtas arba 
drese; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
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. Tel. Stagg 2-5043
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
: Janice Darbininkai 
Streikuoja

Pasitikimas Ir Išleidimas 
Anglijos Adatos Industrijos 
Delegatu

Iš Kriaučių 54-to Skyriaus 
Susirinkimo

Praeitą ketvirtadienį, 24 d. 
spalio, New Yorke, Amalga- 
meitų Unijos suvienytoji tary
ba (joint board) buvo suren
gus vakarienę pagerbimui An
glijos kriaučių industrijos de
legatų, kurie buvo atvažiavę 
Amerikos Darbo Federacijos 
55-ton konvencijon. Įžanga Į 
vakarienę buvo $1.50 ypatai. 

Kadangi suvienytoji taryba 
(joint board) atsikreipė į vi
sus New Yorke esančius uni
jos skyrius, kad jų pildančios Į 
tarybos dalyvautų toj svarbioj, | 
turinčioj tarptautinės reikš
mės vakarienėj, tad ir lietuvių 
kriaučių skyrius neatsiliko 
nuo kitų,—nupirko tikietus. 
Reiškia, skyriaus taryba gali 
važiuoti ir puotauti, klausyti 
muzikos ir prakalbų, kur su
sirinkę dviejų šalių, bet viena 
kalba kalbančių žmonių ir dar, 
ne nykštukinių šalių, aie mil- Schultz Gengsterio Karjera 
žiniškų, kurios, jeigu abidvi' .. • - »«• • 
susijungtų į krūvą, tai kitoms j rasibaige Mirtim 
reikėtų pusėtinai pasispardyti, j 
idant neišsinešus apdaužytas1 
nosis ir pajuodavusias akis. 
Taip sako kariškiai, kurie no
ri matyti ant 
garbės kryžių 
nių gyvybes.

šinų, produktų paskirstymui ir 
I kitiems kultūriškiems reika
lams,—sumažins d a r b ininko 
uždarbį, tad kam apgaudinėti 
žmones tokiomis frazėmis?

Toliaus kalbėjo Anglijos 
delegatė. Gera kalbėtoja, var
toja gražią kalbą ir supranta
mą. Tačiaus kalbos siekinys 
tokis pat, kaip ir pirmesnių 
kalbėtojų. Iš visų tų kalbų bu- 

j vo galima suprasti, kad yra 
obelis, kuri augina skanius ir 
sultingus obuolius, bet tavo 
rankos dar yra pertrumpos 
nusiskinti juos; atsinešti augš- 
tesnes kopėčias uždrausta, 
tad ir lauk, žmogus, kolei kir
mėlė pažeis obuolio kotelį ir 

j jis nukris, tai tik tada galėsi 
i paragauti to, ko tavo širdis 
geidžia.. .

Kada pradėjo kalbėti An- kais 
glijos delegatas,—daugelis ] bor Council klausime. Pasta- 
ėmė eiti namo, su kuriais ir-rieji 
pats išėjau. Kalbėtojai ir jų 
išreikštos mintys ant manęs 
nepadarė įspūdžio.

Buvęs.

Spalio 23 d. buvo kriaučių 
susirinkimas. Veikiausiai del 
lietingo oro mažai susirinko, 
tačiaus susirinkimas buvo gy
vas ir beveik visi ėmė dalyvu- 
mą bile pakeltam klausime. Be 
didelių diskusijų nutarta pa
aukauti rinkimų kampanijai 
po $5 Komunistų Partijai ir 
Socialistų Partijai. Buvo iškel
tas klausimas apie surengimą 
simpoziumo, tačiaus po apdis- 
kusavimo pasirodė, kad tokio
mis prakalbomis nelabai žmo
nes įdomauja ir nesilanko, to
dėl nutarta nerengti.

Rodos, didžiausias susikirti- 
buvo lygiečių su ratelnin- 
tai Central Trade ir La-

mas

nurodinėjo, kad priklau- 
! symas prie minėtos organizaci
jos tai tik bereikalingas feik- 
vojimas skyriaus pinigų. Ly- 
giečiai nurodinėjo, kad yra 
svarbi įstaiga ir dar reikalin-| 
ga priklausyti. Ir balsuojant 
didžiuma buvo už prigulėjimą 
prie CT and Labor Council.

Nutarta nupirkti kelis tikie- 
tus del vakarienės, kurią su
rengė NY Joint Boardas pa-

savo krūtinės 
už darbo zmo-

kimo, nes daug naudingo ir 
pamokinančio girdėsite.

Rengia Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo Lietuvių. 17

Plačiai žinomų New Yorke kuopa. Įžanga veltui.
i Janice Shops, Ine., krautuvių 
darbininkai streikuoja. Visi re- 

, skaičiu-

Komisija.

bą jis nenorėjo mokėti darbi- guliariai darbininkai, 
ninkams unijos nustatytos kai-į je 55, yra streike. Krautuvės

Tačiaus buvo priverstas j laikomos atd
»kėti nae-al unijos nada- h

DR. ALDONA SLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

Jau atidaro ofisą:

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

I

nos.
užmokėti pagal unijos pada 
rytą laikiną patvarkymą.

Karvelio dirba, darbo 
pilnai ir jokių skundų iš 
bininkų nėra.

Labašaucko darbo turi 
dirba.

Mičiulio darbo turi ir dirba, pagelbėti streikieriams, kaip
Šimėno turi darbo ir darbi

ninkai, daugiau užsidirba dirb- streiKO-
darni nuo kavalkų, negu pora: .
mėnesių atgal, kada jie dirbo j Prelekcija Apie Sveikatą 
nuot savaičių. ______

Šaliayiejus beveik neturi Williamsburge kalbės Dr. 
darbo. Neva gavo naują firmą, j j Kaškiaučius iš Newark, 
bet pagal šalaviejaus dirbtu- n. j Prelekcija įvyks ketvir- 
vę- tai palyginamai maža fir- tadienį, 31 d. spalio (Oct.), 
ma ir negali pristatyti pilnai ;7 :30 v> vakaro, “Laisvės” sve-| 
darbo, bet tikifnės gal bus £a- tainėj, kampas Ten Eyck ir

Lorimer Sts., Brooklyne.
Publika galės duoti visokius 

klausimus apie įvairias ligas, j 
Daktaras 
klausimus.

Antras kalbės A. Bimba, 
vienas iš “Laisvės” redaktorių, 
apie Italijos ir Ethiopijos da
bar einantį karą ir gręsiantį 
pasaulinį karą. Todėl darbi
ninkai ir darbininkės skaitlin-

turi 
dar-

laros ir bandoma 
daryti biznį su streiklaužiais. 
Prie krautuvių pastatyti pikie- 
tai. Darbininkai prašomi koo
peruoti su streikieriais, nepir- 

, kti, kol nebus patenkinti dar- 
iFjbininkų reikalavimai. Planuo

dama suorganizuoti pirkėjus

kad buvo laike Ohrback’s 
streiko.

su 
be

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

Plaukai
Ant Moterų Veido

Aš nuimu plaukus nuo veido 
nauju išradimu, Electrolysis,
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.

94

Galima susitart ir vakarais.
Genovaite Zmuklinavičiutė, 
(Miss Geneveve Mitchel)

Plymouth St., Bridgewater, Mass.
Telephone: 339--Bridgewater.

(254-262)

t

25c 1

I CHARLES UP TO-DATE
I BARBERSHOP
9 K. Degutis Savininkas
| PLAUKŲI KIRPIMAS

I SKUTIMAS 15c
■ PrielankusI 100 Union Ave., BrooklynI Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Smhhhhhmbmbbhhh

Patarnavimas
Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų 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.

LIPTON
I

įstaiga 
Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

ROBERTlima gauti iš kitų, firmų, nors 
tai yra didžiausias sunkumas 
gauti darbo šalaviejaus dirb
tuvei.

Simaitis dirba gerai. Jokių 
skundų nuo darbininkų nėra.

Juškevičiaus dirba gerai, 
darbo dar yra.

Varneckis dirba labai ma
žai ir nežinia ar toj šapoj da
lykai pagerės, nors dedamos 
pastangos, kad gauti dau-'gai dalyvaukite šiame susirin 
giau darbo. Darbininkai labai ----- --------- ---------------------------
neužsiganėdinę,, be 
negali užsiganėdinti, 
bedarbė beveik per 
sezoną juos kamavo.

Tai tiek iš šapų 
jums raportuoju, sako K. Jan
kaitis. Dabar aš turiu jums, 
draugai, pranešti, kad unijos 
duoklių klausime aš bandau 
gauti paliuosavimą už porą. 
metų del viso 54-to skyriaus,!

atsakinės į visus
i

8

HARMAN

6
g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
I PAUL GUSTAS | 
g LIETUVIS GRABORIUS | 
S Senai dirbąs graborystės pro- S 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- o 
q kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
S balsamavimu ir palaidojimu D 
B mirusių. g

g Veltui Chapel Šermenim | S Parsamdo automobilius ierme- p 
B nims, vestuvėms, krikštynoms P 
g ir kitokioms parems g
3 Saukite dien« ar naktj P
g 423 Metropolitan Avė. s
g Brooklyn, N. Y. 8
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3

Dutch Schultz (Flegenhei- 
įmer), garsus raketierių vadas, 
i mirė ketvirtadienio vakarą, po 
22 valandų kančiose blašky- j gerbimui Anglijos Darbo Par

tijos atstovų, atvykusių į ADF 
Konvenciją.
Delegato K. Jankaičio Rapor

tas Iš Kriaučių Šapų

Auguno dirbinėja po biskį, 
bet pilnai negauna išdirbti, 
nes buvo visokių kliūčių: tai 
štymo nebuvo, tai darbo nebu
vo. Buvo parsivežęs darbo, bet ' ' _ I

Dovanos
abejo ir 
kadangi

vi -n šita ' Parsiduoda arba išsirandavoja 
S *• - , naujai, moderniškai įstaitytas storas,

su arba be gyvenamųjų kambarių. 
Vieta lietuvių apgyventa, gera pro
ga del saliūno arba kitokio biznio, 
randa žema. Vieta yra po sekamu 
antrašu: N. W. cor. Tenth and Green 
Sts., Philadelphia, Pa.

(256-258)

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

PARDAVIMAI
l
i 
įalinėj Palace Chop 

Mirė ir jo draugai 
(Lou) Rosenkrantz, 
ir Frank. Gi Krom-

stovio ašJeigu
SUSI

taip pat. 
proletarai

mosi, po to, kaip su trim, savo 
draugais tapo peršautas Ne
wark o 
House.
Bernard 
Berman
pier, peršautasis New Yorke 
dviem valandom vėliau, taipgi 
kovoja su mirčia. Antras iš 
pašautųjų New Yorke, Sammy 
Gold, kurį tikisi pasveiksiant, 
ginasi nesąs raketierium ir 
nieko nežinąs apie gengsterių 
planus, tik taip sau buvęs sy
kiu su Krompier laike šovimo.

Sulaikyta jauna Schultzo 
žmona ir bus kamantinėjama, 
kad išgauti iš jos paslapčių, 
kurias nebesitiki išgauti iš jos 
mirusio vyro. Schultzas dary
davo didelius pinigus iš rake-

Darbininkai 
abiejų šalių 
jungtų i bendrą veikimą bile 
kokiu klausimu, ar tai amati- 
nių unijų, ar kokiu politiniu 
bendrumu, tai visoki pelna- 
grobiai negalėtų palikti tuš
čias dirbtuves, rūdyjančias ma
šinas, šimtus be darbo ir duo
nos darbininkų ir nelėktų į ki
tą kraštą pigiau dirbti gami
nius, siūti žiponus ir gabenti 
juos čia pardavimui. Bet kuo
met su kitų kraštų unijistais 
yra palaidumas, nėra tarptau
tinio unijizmo principų, tai fa
brikantai ir rodo savo gilti- 
niškus dantis, kad va, žiūrėki
te, ką aš noriu, tą darau ir tų ir gengsterizmo. Jo įplau- 
jūs visi panūskite man...

Taigi New Yorko joint 
boardas ir surengė vakarienę 
ilžmezgimui tarptautinių san
tykių tarpe minėtu saliu kriau
čių industrijos. Kriaučių susi
rinko pilna Webster svetaine 
išreiškimui simpatijos, solida- 
riškumo tiems siuvėjams, ką 
sėdi prie mašinų anoj pusėj 
Atlantiko vandenyno ir čia, 
kur mes gyvename.

Anglijos delegatus (jie bu" I KoDCCflaS 
vo tik du, vyras ir moteris ar į 
mergina) pasitiko atsistojimu 
ir Internacionalo grojimu. 
Keliose vietose pasigirdo ir 
dainavimo balsai, bet be jokio! 
pasiryžimo. Tik kokis desėtkas1 
iškėlė kovos ženklus. Kiti gi, jų tos rūšies parengimuose. Iš 
nelaukę nei pabaigos Interna-. programos pildytojų Sirutis ir 
cionalo melodijos—susėdo...’ česnavičiutė buvo publikos 
Ir kurgi nesėsi, kad čia ant įspūdingai 
stalo matosi ir pilkos ir raus- giaūsia ovacijų gavo Tamkiu- 
vos spalvelės, tad ir ūžkim, tės grupė, pasivadinusi Lietu- 
broliai, vardan solidariškumo, vos Daina. Pruseika pasakė 
o Internacionalo melodija nuo taikią prakalbukę, šaukda- 
muzikantų gaidų nenubluks.. . mas į vienybę komunistus, so-

Paskui prasidėjo prakalbos. 
Kalbėjo unijos vyriausybė: 
Hillmanas, šliosbergis ir kiti. 
Visi kartojo darbininkų judė
jimą net pabrėžtinai. Bet ko
kiu keliu einant darbininkai 
pasieks savo tikslą—nei vie- > 
nas nepasakė. Ot, čia ir pasi-' 
liko kažin kokis miglotumas.1 
Tiesa, vienas kalbėtojas išsi
reiškė, kad mes einam prie 
tokios gadynės, kurioje darbi
ninkas gaus tą, ką jis pagami
na. šitas pareiškimas iššaukė 
didžiausius aplodismentus, kas 
reiškia, jog unijistai dar nesu-.kuoja, jie atsisakė dirbti. Ten 
pranta šios klaidingos frazės, streikas tęsiasi jau keturias 
nes sviete nebus tokios gady- savaites. Policija pikietuot lei- 
nės, kurioje darbininkas gaus do tik po vieną, bet streikie- 
tą, ką pagamina. Atėmimas iš riai neklauso ir pikietuoja ma- 
jo uždarbio atbudavojimui ma-'siniai.

kos kartą siekė net $827,000 į 
mėnesį. Didžiausias vieno kar
to padėlis banke buvęs $313,- 
711 ir mažiausias $5.67.

Jieškoma tūlo 21 metų am
žiaus gengsterio Albert Stern, 
kuris, manoma, dalyvavęs Bu
dėjime šių gengsterių. Jo kre
ditui priskaitoma bent 
žmogžudystės.

i “Naujosios Gadynės”

dirbo ne pagal nustatytą ka- j Jči tas bus galima pasiekti. Beti 
Įeiną bei klasifikaciją, tbdel i aš darau viską, kad gavus, del - 
buvo sustabdyta per Joint; visų narių ir už ilgesnį laiką.
Boardą, bet dabar išlygino 
tuos keblumus ir dirba.

Atkočaitis turi darbo ir dir- 
ba pilnai. Kol kas nėra jokio 
didesnio, nesusipratimo bei ki
virčų.

S. Akermono New Yorke ir 
Brooklyne šapos uždarytos, 
tačiau unija susekė, kad jis 
išduoda darbą į kitus miestus: 
Baltimore, Rochester ir net į 
Angliją, bando atsidaryti ten 
savo šapas. Unija dės pastan
gas, kad sugrąžinti į New Yor- 
ką, jei jis norės bizniavoti 
kriaučių pramonėj.

Diržis dirba pilnai, nėra di
delių keblumų.

Manelis buvo suėjęs į part-; laidotas Juozas Alekšis, kuris 
nerius su dviem kitataučiais, i nuo 1920 iki 1925 metų buvo 
Golstein ir Alfrin ir užsidėjo; “Laisvės” administratorium, 
didelę šapą New Yorke. Buvo (Palydint į kapines, grabo- 
bepradedą dirbinėti, bet Ma-jriaus Levandausko šermeninė-

Nemanykit draugai, sako Jan
kaitis, kad taip yra. lengva 
gauti paliuosavimą del tiek 
nkrių ir už tokį laiką. Tačiaus 
dedamos pastangos mūsų na
rių naudai.

J

Viršlaikių dirbimas yra už
drausta iš Joint Boardo ir aš 
jums pranešu, kad nedirbtu- 
mėt be speciali© leidimo 
unijos viršūnių.

Skyriaus Koresp
Ch. Nečiunskas.

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 I 
for upholstery and bedding of every 
description.

Setų $10.00
Specials nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

(255-273)

iŠ

Juozo Aleksio Laidotuvės

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
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.
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 Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin
kamai ir už prieinamų kainą 
Paraamdau automobilius ▼eatuvėm, 

parėm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue)

_______ Brooklyn, N. Y. 

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsanidau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y.

S'Kt

A

512

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
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

8

JONAS

Grand nelis sunkiai susirgo ir neži-'je, drg. A. Bimba pasakė įspū-
I

taip “smagu,” kad

sveikinami. Dau-

Nesutiko Streiklaužiaut

į* 
i

cialistus ir visus už darbinin
kų klases reikalus stojančius 
žmones.

I

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Pereitą šeštadienį buvo pa-

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Pereitą sekmadienį < 
Paradise salėje, “Naujoji Ga
dynė” turėjo savo metinį kon
certą. Publikos buvo daugiau, 
negu bent kada pirmesniuose

Alekšis gimė 1888 m., buvo 
sūnus smulkaus ūkininko, Ki-. 
vylių kaimo, Akmenės para
pijos. Į Ameriką atvyko 1910. 
Greit patapo klasiniai šamo-

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.

Atsiųsti per Hippodrome 
and Claremont samdymo agen
tūras darbininkai suėjo užim
ti darbus Original Meyers 
Luncheonette, 553 Fulton St. 
Bet, kuomet jie pribuvę rado 
pikietus ir tapo jiems išaiškin
ta, kad čion darbininkai strei-

nia, kaip greit pasveiks. Todėl. dingą prakalbą iš draugo 
ir lietuviam darbininkam ne Alekšio. gyvenimo ir darbų 

jų bosas Amerikoje. Plačiai pabrėžė jo 
serga... Manelio šapą kon- nuopelnus darbininkiškame 
troliuoja ne tik lietuvių 54-to judėjime kaipo klasiniai sąmo- 
skyriaus delegatas, bet ir sve-Įningo darbininko ir kovotojo, 
timtaučiai delegatai.' Darbo Į Apt kapinių kalbėjo L. Prūsei- 
toj šapoj yra, randasi'ir šiek, ka, jlgus laikus buvęs artimu 
tiek keblumo kas liečia “prais-1 asmenišku Alekšio draugu, 
lisčio”' ’pagariiiriirrią. Tačiau Prūseika suminėjo velionio gy- 
kaltinti nieko negalinta, ' nes venimą iš pat jo kilmės.' 
“praislisčio” gamintojas buvo • 
labai užimtas. ’

Gužauskas išėjo, dirbti* ki
tur, palikdamas savo vietoj 
kitą žmogų. Bet toj dirbtuvėj, 
kuri buvo skaitoma kaipo Gu- ningu darbininku, pastojo na-1 
žausko labai prastai dirbo, nes riu Liet. Socialistų Sąjungos, 
darbo nebuvo. Nežinia, kaip ■ vėliau, bendrai, su kairiuoju 
bus su ta šapa toliau, nes nėra Socialistų Partijos sparnu, per- 
darbo, bet nebėra nei darbi-[ėjo į Komunistų Partiją. Dar- 
ninkų, nes beveik visi iš tos į bavosi lietuvių masinėse orga- 
šapos yra gavę darbus kitur.

Kasperckas dirbo gerai nuo 
pat pavasario ir dabar dirba, 
nors, kaip žinoma, Fridmano 
firmos sezonas baigiamas, ta
čiaus dar dirbinėja. Pas Kas- 
pereką buvo kiek tiek ir ke
blumo, nes jam Joint Boardas 
pripažino antro numerio dar
bą, tačiau jis dar dirba trečio 
numerio ir įmaišo antro nume
rio, tad už antro numerio dar-

nizacijose užimdamas jose va
dovaujančias vietas. Bet vėles
niu laiku buvo Pruseikos-But- 
kaus opozicijos šalininkas. .

Palaidojimu rūpinos Anta
nas ir Vinęas Dvariškiai, ve
lionio* artimi giminės. Nuo ka
pinių, visus i palydovus Dvariš
kiai užsikvietė pas Kapicką, 
32 Ten Eyčk St., kur maloniai] 
ir duosniai pavaišino.

Papilietis.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. 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, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų J§- 
gos išeikvosimai, 
d t a r i n įai ir 

Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
MėšLažamės Li

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

Čiepų įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. Z1NS 
110 East 16 Si, N. Y. 

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




