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RŪKYMAS KAIPO PRIEŽAS-

Mūsų skaitytojai veikiausiai 
pastebėjo, kad Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius pakeitė savo antrašą 
(dabartinis 48—2nd Ave., New
ark, N. J.), bet nei vienas tur
būt nepasiklausė to priežasties.
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Draugė Kielienė Kalba.

Rašo R. M.

Jinai yra tokia: draugas Kas* TIS SKILVIO SKAUDULIŲ 
kiaucius buvo eviktuotas iš “sa
vo” namo!

Prieš kelis metus, dar “gerbū
vio laikais,” mūsų daktaras, 
kaip ir daugelis darbininkų ir 
profesionalų, išsimainė savo re
zidencinį namą ant apartment- 
namio—puošnaus ir gan gra
žioj vietoj. Na, jam kaip ir ki
tiem, buvo įkalbėta, kad šis na
mas “savaime išsimokės,” nes 
gyventojų name netruks, jie 
mokės geras 
yra už ką.

Deja, taip 
krizis ir dr. 
profesionalinio gyvenimo su
kaupta taupyba dingo. Apdrau- 
dos kompanija namą pasiėmė, 
o jį su šeima išmetė laukan, 
kaip tūkstančius darbininkų 
šeimų kad išmeta.

savaime išsimokės,” 
name netruks, 

nuomas, kadangi

nebuvo!
Kaškiaučiaus viso 

gyvenimo

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Tulane Universiteto pro
fesoriai Alton Ochsner, M. 
Gage Kiyoshi Hosoi per 
penkis metus tyrinėjo prie
žastis skilvio skaudulių, ir 
dabar paskelbė savo atradi
mus suvažiavimui Amerikos 
Chirurgų Kolegijos. Tyri
nėjimai parodė, kad rūky
mas, ypač ant tuščios šir
dies yra viena iš skilvio

Užėjo į skaudulių (ulcers) priežas-

Aišku, mūsų draugas ir dak
taras del to neverkia. Jis sako: 
ne tik man vienam—šimtams, 
tūkstančiams darbininkų ir pro
fesionalų panašiai atsitiko. Tai 
tiesa, daktare ir drauge, bet vis- 
vien mums labai gaila, kad taip 
atsitiko! Gaila del visos eilės. 
jums ir mums žinomų priežas
čių! s f

čių. Kita priežastis yra al
koholis, trečia — susidary
mas perdaug rūgščių kūne. 
Rūgštims sumažint pataria
ma tankiau, bet ne po tiek 
daug valgyt; sakysime, po 
biskį kas dvi valandos.

Kraujui sušarminti jie 
pataria geriau “calcium car-\ 
bonate” vietoj dabar dau-i 
giausiai vartojamo “sodium 
bicarbonate.”

Dabar eina balsavimas į AL- 
DLD Centro Komitetą. Kadan
gi aš pats šiemet nekandidatuo
ju, tai galiu nepaisančiai išsi
reikšti, kas, mano manymu, tu- j 

> I rėtų įeiti į CK. Brooklyniečių

Du Mainierių StreikoJE™“™™ 
Pikietai Nušauti ir 
Dešimtis Sužeista

M A R GARET, Alabama. 
—Kuro ir Geležies Kompa
nijos sargybiniai spalio 28 
d., užsislėpę pagal kelią, 
ėmė iš kulkasvaidžių šaudyt 
į mainierius, automobiliais 

| važiuojančius pikietuoti ka
syklų. Vienas unijistas 
mainierysVirgilThomas ant 
vietos nušautas; trys rim
tai sužeisti ir guli ligoninėj; 
penkiems kitiems taipgi pri-

1 reikė daktariškbs pagelbos. 
Kovoj, tačiaus, skaudžiai' 
sužeista ir pora kompanijos 
gengsterių.

Kiek pirmiau šiame strei
ke buvo nušautas vienas ne
gras mainierys.

Streikas prasidėjo 5 sa-
Mainieriai 9,466,000 bedarbių; tai gir-, jai. 

reikalauja pridėt po 9 cen- di, 386,000 mažiau negu’
Bet su-'

kuomet kompanijos galva
žudžiai padarė užpuolimą.

Valstijos g u b e rnatorius 
Bibb Graves rengiasi pa
siųst miliciją prieš streikie- 
rius. Wm. Mitch, Jungtinės 
Mainierių Unijos distrikto 
prezidentas, reikalauja, kad 
valdžia ištirtų kruviną kom
panijos sargybinių darbą.

Italai Laimį 400 My 
lių Frontu; Anglija 
Siūlo Taiką Italam?

I MILAN, Italija. — Mila- 
|no italų kardinolas Schus
ter drąsino fašistus jų kru
viname žygyj prieš Ethiopi- 
ją, kalbėdamas katedroj su
brinkusiems ant mišių Mu- 
ssolinio j u o d m arškiniams 
spalio 28 d. Jis garbino tau
tos “gerą valią” fašistinia
me surėdyme; sakė, kadi . . . _. . . . . ,
tas surėdymas vykdąs kata-italai pietinėj Ethiopi- hei ir Shillave italai nuviję 
likišką dorą. Ragino “veik-’ J°J Pasjvar§ pirmyn 25 iki ethiopus ir pagrobę 732 jų

ETHIOPAI SUĖMĘ 300 ITALŲ Į NELAISVĘ; Niki .
ŠOVĖ ŽEMYN ITALŲ LĖKTUVĄ • .

JIBUTI. — Pranešama,1 tiniame fronte tarp Gorra-

Sumažina Bedarbių 
Skaičių iki 9,466,000

NEW YORK. — Visos 
Šalies Pramonės Konferen
cijos Taryba apskaitliuoja, 
kad šiemet rugsėjo mėnesį 
Jungtinėse Valstijose buvo

50 mylių visame 400 mylių šautuvus.
fronte. Mažai kur ethiopai; --------
jiems priešinosi. Italai ūžė-’ ttdtttt nu • „s mę šešis miestelius, geriau1 JIQBUT1. -Ethiopai sue- 
sakant, kaimus. Jų lėktuvai 300 Į. nela,sv« 
bombomis smarkiai bombar- ?«aur-rytmiu kampu Angh- 
davo apdrūtintą ethioplJ Jos Kenya kolonijos. - 
miestą Magalo, pusiaukelėj

ana. •
galės būt paskelbtas visuo-l 
tinas Amerikos laivakrovių’

- - - ? — _ y. - ../streikas, kaipo parama, 
kandidatuoja visa eile. Reikėtų streikuojantiems laivakro- 
žiūrėti, kad neišrinkus tiktai viams Texas ir Louisiahos 
vienus brooklyniečius. Mano Valstijų prieplaukose,—sako 
nuomone, būtinai turėtų įeiti-Joseph Ryan, prezidentas 
drg. Senkevičius, eastonietis, ir-Tarptautinės Laivakrovių

Sąjungos. Greičiausia galės;
I _ > v T • »

vienas iš Conn, valstijos: Di
džiūnas (New Haveno) arba 
Valaitis (iš New Britain). ■

Be to, moterys turėtų, mano 
nuomone, būti išrinktos visos, 
kurios kandidatuoja.

Numatoma Visuotinas irpiknlnnin nr
I aivalrrnvin SfrpiLac tus nuo tono an£lies ar^a rugpjūčio mėnesį.
LidlvcuuuviŲ uiicindd pQ 50 centu per diena. prantama, tie skaitliuotojai QfannlncLae lannminc

-------- . . Spalio 28 d. 1,500 streikie- numuša kokius penkis-šešis JdpuilljUd
NEW ORLEANS, Louisi- rįų į§ vįSų pUSių traukė pi- milionus nuo tikro bedar- PsrCiŠkifllSS Lv£(U

Nuo lapkričio .1 d. kietuot Margaret kasyklą, bių skaičiaus. 

Spalio 28 d. 1,500 streikie-

ti išvien su dievu,” kad už- 
tikrint “laimėjimą Kristaus 
kryžiui” Ethiopi jo j, — už
miršdamas, kad Ethiopi j a 
yra viena iš pačių seniausių 
krikščioniškų šalių.”

Tas dvasiškas Mussolinio 
agentas žadėjo “amžiną ra-.. v ,. . <
mybę” ir laimę-krintantiems p sa^ies sostinę Addis Ababa.; 
Ethiopijoj italams, “atlie- j Sakoma, kad ethiopai nu
kautiems savo pareigą tė- šovė žemyn vieną italų or- 
vynei... ir atidarantiems j laivj su trimis lakūnais. 
Ethiopi jos duris katalikų 
tikybai ir Romos civilizaci-

Italai skelbia, kad jie 
bombomis suardę dvi ethio- 
pų kanuoles, iš kurių buvo 
šaudoma į lėktuvus.

ADDIS ABABA. — Ethi- 
opai, traukdamiesi atgal, 
užpuls italus, kad pastarie
ji ateis į tokias pozicijas, iš 
kur ethiopams bus pato
giausia atakuot bei apsųpt 
italus.

Pareiškimas Lygai

j FICKERT, BUVĘS MOONEY SMERKEJAS PRO- gos mandatų (globojamų
i 1 • ' 'svetimų žemių) komisija

KURORAS, PASISIŪLĖ UŽ JI LIUDYTI
SAN FRANCISCO, Calif, augštai pakilti už pasitar- 

—Savo noru liudyt už nekal- navimuą bosams, nusmer-

-------- NAUJAS htatkoS PASIŪ-
ROMA. — Fašistai pra-| LYMAS ITALIJAI 

neša, kad pirmieji jų ka-, PARYžIUS, Spalio 29.-4 ! i 
nuomenes būriai jau praėję Prane§am Anglija ir,, 
į pietus nuo ethiopų miesto F1.ancija igdirbo bendrą pik-i I 11 /I I 9 <-» I XI i '/Il T T I 1 1 1 ■VA 1 1 /Y •’

ną nA«ifiIyt per Tau*” Lygą .
Italijai taikytis, žadama | 
Italijai Ethiopijos ' žemių, 
bet fife tiek daug, kaip Mils- ų 
solini reikalavo.

GENEVA. - Tautų Ly- i^aka/,. apie 70 mylių nuo 
J hgsiohnio italų fronto šiau

rėje. Italų lėktuvai bombo
mis sudaužę keturias Maka
le drūtvietes-fortus ir iš
sprogdinę amunicijos sande-

buvo užklausus, kodėl Ang
lija ir Franci ja savo manda
tinėse kolonijose Palestinoj 
ir Syrijoj duoda lygias pre
kybos teises Japonijai, nors 
Japonija pasitraukė iš Tau-i 

i tų Lygos.

DAR $40,000,000 AMERI
KOS LĖKTUVAM ' ' 

WASHINGTON. — Va
karo

i LONDON. — Manoma, 
Įkad ethiopai stos į griežtą
! __ > • vz • . 1 ■•Ii • XX

būt šaukiamas streikas lai- i gyvos galvos įkalin- kiant Mooney ir Billingsą.
vakrovių šiaurinėse prie- £a darbininku vadą Tomą Bet jam paskui labai nesi-1 
n'nnk^nNeš metiniu nrie. Mooney atėjo Charles Fic- sekė, ir šiandien Fickert I Iš šalies atsakydamas į tą nuo mSris Woodring relka"-

kert, kuris 1917 metais i beliko tik suskurdęs, Ilgo- i klausima. Japonuos amba- - __ ____________ o ac\ aaa onn
plaukose prieš pietinių prie
plaukų kompanijas.

HOUSTON, Texas. — Ko
munistų Partijos distriktas 

gos ‘joną?o™anas7LDs‘!Jau’-! šaukia visas darbo unijas 
nimo Komiteto sekretorius. Jis ' rengtis visuotinam streikui, 
dabar bus daug ko patyręs, nes idant priverst miesto ir val- 
visapusiai galėjo susipažinti su stijos valdžią ištraukt gink- 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos luotas spėkas iš prieplaukų.; vos galvos, 
padėtimis. O tiedu dalykai lie-1 ~ *------- ’ * • 1 • ’
tuvius darbininkus kaip tik ir ( 
domina. Kai tik sugrįš, Jonas 
leisis ilgam prakalbų 
tui: aplankys visas 
lietuvių kolonijas.

Greit sugrįš iš Sov. Sąjun-

[mūšį prieš italus tiktai 50 kiantysis Amerikos
kert, kuris 1917 metais j beliko tik suskurdęs, ligo- i klausimą, Japonijos amba- 
pats, kaipo apskričio proku-j tas, neturtingas žmogelis, sadorius" Fumio Ito Lenki- 
roras, vadovavo teismui, Dabartiniame Mooney bylos joj dabar pareiškė Lygos 
prieš Mooney ir Warreną pertardyme Fickert ketina. komisionieriams, kad Lyga 

negali atimt iš Japonijos jo
kių mandatinių teisių nei 
pačių mandatų be Japonijos 
sutikimo. Tuom pareiški
mu Japonijos atstovas leido 
suprast, kad Japonija visa
dos pasilaikys sau ir tas sa
las, kurios jai buvo pavestos 
Didžiajame vandenyne tik 
laikinai globoti.

Daugelis Tautų Lygos 
politikų yra 1____________

Japonijos griežtu užreiški- 
mu.

Billingsą. Tuomet Mooney j pasakyt tiesą, kas buvo da- • 
buvo mirtin nusmerktas, o romą prieš Mooney.

. Billings kalėjiman iki gy- WASHINGTON. — Jung- 
Paskui darbi-jtinių Valstijų Vyriausias 

GARY, Ind. — American i ninku masinis sujudimas Teismas vėl atmetė reikala- 
Sheet and Tin Plate Kompa- į privertė prezidentą Wilsoną' vimą, kad jis perimtų į sa- 

maršru- ’ nB0S darbininkai rengiasi pakeist mirties bausmę vo rankas Mooney bylos 
didesnes: streikuot už 15 nuošimčių i Mooney’ui amžinu kalėjimu.f perkratinėjimą. Mooney ap^

algos priedą dvylikoje dirb- i Kapitalistai buvo padarę 
Tiesa, drg. Ormanui maršru- tuvių Čia ir kitur.

tu rūpinasi Jaunimo Komitetas ---------------------
* V I 1 * X Į • Ex-Kalinys Nužudė Buvusį iTai gerai, bet negalime ant jų . ; .v J

vienų atsidėti ir jiems vieniems Teisėją ir rats Persisovė ! 
tą darbą pavesti. Turime patys, > -------------
suaugusieji, padėti jaunimui j CHICAGO, Ill. — Krimi- 
suruošti pasekmingus masinius nalistas ex-kalinys Ray- 
mitingus. Patys privalome ir ei-, mon(į Lamming įsibriovė į 
b kalbes buvusio teisėjo Wm. R. Fe-
anghska. ir hetuv.škaĮ.. tzerio nušovg Fe.

tzerį ir rimtai sužeidė du
Patiko man pjanešimas-pra- į įen buvusius advokatus; pa

kalba d. KieĮienės, kuri andai akuį pa^s mirtinai persišo- 
kalbėjo Brooklyne ALDLD V g j - g i d j
mos kp. narių susirinkime. Ji'T . , r v
aiškino apie Sovietų Sąjungą, iš >telSe;|U.1 UZ 
kur ji buvo tiktai ką sugrįžusi. I tai, kad jis 1929 m. pasiun- j 

' tė Lammingą kalėjiman, į 
kaipo piktadarį ginkluotą 
užpuldinėtoj ą.

prieš juodu sumoksią, būk 
tai jiedu išsprogdinę bombą 
San Francisco kariško pri
sirengimo parodoj.

C. Fickert tada tikėjosi

i gynimo Komiteto advokatai 
nurodė, kad Californijos 
augščiausio teismo paskirti 
tardytojai neima domėn 
svarbiausių liudijimų, ro
dančių Mooney nekaltumą.

LIETUVOS ŽINIOS
angliškai ir lietuviškai.

UIS.

ir iš 10,000 pėdų augščio lauja paskirt $40,000,000 
kalnų atakuos ten italus, Ikaro orlaiviams statyt. Jo 

| Amba Alagi apygardoj. supratimu, ši šalis turėtų 
įsitaisyt iki 2,500 n°uiovis- 

ROMA, spalio 29 d. —Pie- kų karinių lėktuvų.

Panaujinama Byla Hemdonui Paliuosuc
T. D. APSIGYNIMAS NURODO, KAD JIS NU

SMERKTAS PAGAL NETEISĖTĄ ĮSTATYMĄ

A T L ANTA, Georgia. — teismas jau patvarkė, kad 
, v«,s Tarptautinis D a r b i n-inkų! Herndon bent iki lapkričio 

lauuų npr pdvn i 12 d. neturi būt perkeltas išnustebinti tokiu Apsigynimas .pei savo aavo-
katus W. A. Sutherlandą ir 
W. N. Seymourą reikalau
ja paleist iš Fulton apskri
čio laikino kalėjimo Angelą

i laikino kalėjimo į baudžia
mąjį kalėjimą. . v ■
Jungtinių Valstijų Augš-. 

čiausias Teismas pereitą sa
vaitę užgyrė pirmesnį GeOV- ' 
gia valstijos 18-20 metų 
nuosprendį prieš Herndoną. 1

Bet byla dar nebaigta. 
Masinis darbininkų subruz
dimas dar gali priverst tuos 

! supuvusius teismus paliuo-

Hitleris Dedasi jau -Į Herndoną, v jaunuolį negrą 
v m vv- i ni i • kovotoją uz bedarbių reika- Knkscionybės Globėju lūs. Už savo veiklą jis buvo 

________________ i nuteistas 18 iki 20 metų sun- 
B E R L YNAS — Pagal' kiW darb,J kalgjimo, kur 

ūkio ministerio Sehachto dirbti surakintas re- 
patarimą, Hitleris paskelbė,; teziais. 
kad jis rems_____________ .V1 . . v. .
krikščionybę” ir nepakęs sn^ai naciai, 
naujos pagonystės, ; 
stabmeldiškos senovės tiky-! tas pag; ' 1 * _
bos gaivinimo, kuriam va-.mą, užsilipusį nuo vergijos 
dovauja dr. Al. Rosenberg,! laikų. T. D. Apsigynimas 
Schirach ir kiti “naujapa- kreipiasi į augštesnįjį teis- 
goniai.” Hitleris toliau už- mą, reikalaudamas paliuo- 
drausiąs senoviškas stab- suot Herndoną iš laikino 
meldžiu ceremonijas ir pa- kalėjimo iki naujo pernagri- 
rodas apie sukurtus laužus, nėjimo jo bylos. T. D. Ap- 

Maisto stoka ir darbiniu- sigynimo advokatai nurodo, 
kų ir valstiečių didėjantis kad įstatymas, pagal kurį 
nerimavimas prieš nazių po-; Herndon nuteistas, niekada 
litiką, matyt, .priverčia Hit- ] nebuvo patikrintas, ar jis 
lerį jieškot krikščionių baž- nėra priešingas konstituci- 
nyčių talkos žmonėms ra- jai. 
minti.

Karo Teisnias Prieš 60 
Maištininkų

KAUNAS. — Specialiai tai 
bylai tardyti paskirtas tardy
tojas p. Navickas tardymą bai
gia ir spalių mėn. gale bylą 

I perduoda kariuomenės teis
mui.

Kaltinamaisiais patraukta 
arba traukiama apie 60 žmo
nių. Dalis šios bylos dalyvių 
yra areštuota.

Lietuvos spauda šią bylą va
dina “I
Byla.” Teisiami Suvalkijos 
kaimiečiai streikieriai prieš 
nepakeliamus mokesčius val
džiai ir prieš nesvietiškai pi
gias kainas lauko ūkio pro
duktų.

tingi žmonės: Boruchovičius 
(už parašų klastojimą ir ban
ko apgavimą) ir 
(įtariamas piktu
savo turto), iki šiol &bu 
tebelaikomi kalėjime ir 
įkaitą nepaleidžiami.

Fridliandas 
padegimu 

dar 
už

Tokla bausme.y.ra suot didvyriškąjį jaunuolį ' 
teigiamą fakt,ln?s ^merkimas laip- Herndonąį

- , smskai mirčiai. Tarptautinis Darbinirikų
arba fterndon buvo nusmerk- Apsigynimas renka 2,000',-

ai nusenusį jstaty- 000 parašu po peticija Geor- 
silikusį nuo vergijos gijos valstijos gubernato-

4 ”

Augštesnysis v a Is t i j o sžai pinigų.

PAŠTO PLĖŠIKAI MAŽAI 
TELAIMĖJO

Šiaulių Turtingi Sukčiai
Kalėjime

ŠIAULIAI.—Suimti du tur-

Nuosaikiai ir gražiai ji moka 
pasakyti tai, ką matė ir gir
dėjo.

Iš “Vilnies” matosi, kad 
draugė Kielienė Chicagoje daž
nai kalba. Sveikintinas apsireiš
kimas !

laikais 
lietuviškas 

knygas ir laikraščius iš Prūsų.
Jis pensijos nors iri prašė, 

bet iki šiol negauna; gyvena 
kaip ir kiti elgetos iš praeivių 
aukų—išmaldos.

Draugų Abeko ir Mažeikos 
prakalbų maršrutai taipgi buvo 
geri. Publikos visur lankėsi 
skaitlingai ir atsilankiusieji 
džiaugiasi gavę daug informa
cijų apie Lietuvą. Kitais žo
džiais, klausytojai milžiniškoj 

a didžiumoj pasitenkinę tų drau- 
♦ gų pranešimais

Kongrese.

Užmirštas Knygnešys
PANEVĖŽYS. — Prie seno

sios bažnyčios kiekvieną šven- 
Suvalkijos Neramumų j tadienį galima matyti žilą se

nuką belaukiantį išmaldos. 
Tai yra knygnešys Jonas Pa- 
katiliukąs, kuris caro 
slapta gabendavo

CATSKILL, N. Y. — Ke
turi ginkluoti plėšikai suri
šo pašto troko vežėją ir paš
to stoties tarnautoją, pasi
čiupo du siuntinių maišu ir 
pabėgo. t Bet, kaip sako 
pašto viršininkas, tuose 
maišuose buvę daugiausia

ir veikla Kauno paprasti laiškai ir visai ma-

riui su reikalavimu visai pa- 
liuosuot Herndoną. Visos 
lietuvių darbininkų organe 
zacijos privalo mušti reika-. 
lavimo telegramas šiuo ad- 

l resu: Governor Eugene Tal- 
madge, Atlanta, Georgia. O 
Herndono apgynimo bylai 
reikia skubotai aukoti ir 
siųsti adrasuojant: Inter
national Labor Defense, 80 
East 11th St., New York
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Fašizmas Klaipėdos Klausimo 
Nepataisys

Fašistų spaudos biuras skelbia, kad ne
senai Kaune ministeris pirmininkas Tū
belis turėjo pasikalbėjimą su užsienio 
žurnalistais, kuriems jis ’ kitko, pasa
kęs, jog

Lietuvos vyriausybė aikosi nuomonės, 
kad Klaipėdos krašto gyventojų dauguma 
yra lietuviškos kilmės ir kad klaipėdiečių 
nesusipratimas su centro valdžia yra šeimy
ninis Lietuvos reikalas. Jis gali būti išsprę
stas be pašalinio kišimosi.

Taip, tas klausimas gali būti išspręs
tas .be pašalinio kišimosi, bet esamoji 
Kauno valdžia neišspręs jo. Neišspręs 
todėl, kad ji yra fašistinė valdžia, jai rū
pi smaugti laisvesnis žodis, jai rūpi slo
pinti kiekviena laisvesnė žmonių mintis. 
Tik nesenai toji valdžia šaudė streikuo
jančius prieš nepakenčiamas sąlygas val
stiečius, o vėliau paaštrino reakciją Lie
tuvos Universitete. Smetonos kvaili 
manevrai pereituose Klaipėdos krašto 
rinkimuose į seimelį taipgi gerai įrodė 
tą faktą, jog ta valdžia padarys Lietuvai 
ne naudos, o tik žalos.

Todėl mes sakome, kad visi, kuriems 
rūpi Lietuvos kaipo krašto likimas, jo 
laimė; kuriems rūpi apginti Lietuvos ne
priklausomybę ir status quo Klaipėdoj, 
turi griežtai ir nenuilstamai kovoti prieš 
fašizmą Lietuvoj, už demokratines lais
ves!

Raketieriaus Schultz Karjeros 
Galas

Raketieriškas milionierius Schultz 
(Flėgenheimer) jau palaidotas. Jis buvo, 
sakoma, valdytojas New Yorko požemi
nio pasaulio, galva “požeminės valdžios.” 
Nudėjo jį ne valdžios agentai, kurių tūk
stančiai palaikomi visuomenės pinigais 
išgaudymui tokių, kai Schultz, bet jo pa-' 
ties buvę sėbrai, jo lenktyniuotojai už 
pelnus, už valdžią, su Schultz krito kele
tas kitų jo sėbrų. Viso šiuo atveju bus 
nudėta apie pusė tuzino raketierių.

Kokį gi čia vaidmenį suvaidino polici
ja? Ji pasirodė ignorantė, nieko apie tai, 
kas ką nušovė nežinanti. Jinai ne tiktai 
buvo bejėgė suradimui ir sugaudymui. 
visų raketierių ir požeminio pasaulio 
viešpačių, bet negalinti surasti nei tų, 
kurie po jos nosimi kulipkomis guldo sa
vo 'priešus!

Ar galima tikėti, kad čia policija ir visi 
miesto viršininkai toki nekalti nežinėliai? 
Nei Viskas rodo, jog tam tikri policijos 
žmonės ir augšti politikieriai iš Tamma
ny tlall gengės, o taipgi ir iš kitų valdan
čiųjų sferų dilba rank° rankon su pože
miniu pasauliu.

Policija, kaip jau . kartą buvo nuro
dyta, moka tiktai st a ierius ir demon- 
strąntus mušti bei šaudyti. Ten tai po- 
licipanai ekspertai.

Nereikia nei sakyti, kad nudėjimas 
Schultzo ir jo sėbrų raketierių neišnai
kins. Priešingai, tie, kurie šituos palai
dojo, dar stropiau darbuosis užkariavi
mui požeminiam pasaulyj “naujų terito
rijų.” Jie plėš milionus ir dalinsis su 
miesto politikieriais.

Paakstinti gražių laikraščiuos (kapita- 
listįniuos) aprašymų apie Schultzo kar
jerą, ne vienas jaunų žmonių bandys pa
sekti jo pėdomis. Argi negarbinga būti 
tokiu dideliu, kaip Schultz? ne vienas 
savęs paklaus. “Tai kas, kad nušovė, 
bet žiūrėkit, kaip gražiai apie jį aprašo 
laikraščiai! Net teatruos, judomieji pa
veikslai rodomi, visiškai panašiai, kaip 
apie šalies prezidentą arba šiaip žymų 
žmogų.”

Schultzo aferos yra niekaip neatidali- 
mos nuo šitos sistemos—kapitalistinės 
sistemos—kurioje pinigas—viskas. No
rint kovoti prieš raketierizmą, reikalin-

ga kovoti prieš pačią kapitalistinę siste
mą. . i Įl*ĮĮW

Sovietų Sąjungoj, kur. darbo žmonės 
kuria socializmą, toki dalykai, kai Schul- 
tzo raketa, yra nežinomi.

Teisingai Atsakyta
Andai “Tėvynės” redakcija šitaip ap

siverkė :
Visuomet Susivienijimas (SLA) iš jam 

prietelingos spaudos susilaukia tik pamoki
nimų, pabarimų, net perdėtai įvairių netik
slumų nurodymų, bet kooperacijos kuria
muose Susivienijimo darbuose veik jokios 
nėra.

Pacitavusi tai, “Vilnis” sekančiai ko
mentuoja:

Reiškia, ir SLA prieteliai neturi nieko 
gero pasakyti apie SLA. O keno čia kįiltė? 
Pasiteiraukime.

Pirma, Gegužiai, Vitaičiai ir jiems pana
šus suskaldydami SLA. 1930 metais nualino 
jį visai. Nuo 24,000 narių nupuldė iki 
13,000.

Antra, tokie Vitaičiai, savo priešdarbinin- 
kiška politika, savo pataikavimu fašistams, 
pastato SLA. tokion pozicijon, kad apie jį 
nėra kas gero pasakyti, o blogo daug.

Visai tad natūralu, kad ir SLA. priete
liai blogai kalba apie tą organizaciją.

Pataisyti tą padėtį, reikia SLA visai at
mesti atžagareivišką politiką, išmesti iš va
dovaujamų vietų tokius Vitaičius, Vinikus 
ir jiems panašius.

Atrodo, SLA nariai tai padarys ir labai 
ilgai jau netruks.

Septinto Kongreso Rezoliucijos 
Lietuvių Kalboj

Greitu laiku išeis atskira knygute lie
tuvių kalboj Septinto Komunistų Inter
nacionalo Kongreso rezoliucijos. Leidžia 
USA Kompartijos Lietuvių Centro Biu
ras. Mūsų draugai ir visi darbininkai, 
kurie tiktai norės plačiai ir visapusiai 
susipažinti su Septintojo Kongreso tari
mais, turės geriausios progos tai pada
ryti iš šitos knygutės.

Niekas neginčys to, kad Septintasis 
Kongresas yra vienas svarbiausiųjų Ko
munistų Internacionalo istorijoj, todėl 
jo nutarimai turi neišpasakytai daug 
reikšmės ir svarbos visam darbininkų ju
dėjimui, visam pasaulio reikalų vysty
muisi. Štai, kodėl reikalinga visapusiai 
susipažinti su Septintojo Kongreso nu
tarimais, su jo rezoliucijomis.

ALDLD ir LDS kuopos, o taipgi pa
vieniai mūsų skaitytojai raginami užsi
sakyti rezoliucijų platinimui. Žiūrėki
me, kad kiekvienas kiek tiek mąstąs dar
bininkas turėtų šias rezoliucijas ir su 
jomis susipažintų. Knygutės kopija kaš
tuoja 10c. Užsakymus greit siųskite Lie
tuvių Centro Biurui, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Centro Biuras prašo mūsų organizaci
jų prisidėti prie išleidimo šitų rezoliuci
jų. Centro Biuras juk neturi jokių nuo
latinių įeigų, todėl greitas išleidimas ir 
pasekmingas išplatinimas reikalauja vi
sų draugų ir sąmoningų darbininkų ge
ros kooperacijos. Aukos reikia siųsti 
tuo pačiu antrašu.

Žinios Apie Karą
Italijos Žmonės Nenori

Karo—Rašo Koresp. Į nusistatymą, tas greitai pa- 
 darys priešingą išvadą: Ita-

nuodingus gazus ir kitokius 
moderniškiausius ginklus. 
Ethiopai buvo prastai gin

ti i i šluoti, daugelis jų tikėjosi 
Italija ir Jos Prekyba | kardais ir durtuvais italus 

J J sumušti. Bet per kelias karo
savaites jie jau įsitikino,<( 

paduoda daug žinių apie
Pravda, 12 d. spalių, į d su italais reikia kitaip 

at • u. • i • -n/r i ilijos visuomenė prieš karą. ^nrpkvh'T
linio veik beprotiškų patrio- ž^ones ema į karą, nes yra (Nors Italija išplėtus orbi
tinių šauksmų jam nepavy- PyiverslL J1^ lupinasi ne vių, mašinų, automobilių, 
ko Italijos masių gauti ka-lY1®11. sav1°, hkimu,, garlaivių budavojimo»ir kitą
rui pritarimą. Šveicarų ko-! 11 va^s^ybes likimu...
respondentas į Bazelio lai-1 “Girdisi tarpe žmonių kal- 
kraštį rašo iš Rymo: | ’

“Žinios, kurios ateina iš didelė drausme. Ypatingos 
karo fronto, yra skystos ir

apie mažus italų nuostolius si keli'tūkstančiai pabėgu- •. I rie Ji nei kiek ne- 
ir didelius ethiopų... Tam šių kareivių, kurie nenorėjo turl savo. £umos> _svmo, m-

Nepaisant visokių Musso- 
linio veik beprotiškų patrio- Žmonės eina į karą, nes yra' Nors Italija išplėtus oriai-

i n du st riją, bet jai reikia ža
lių medžiagų. Italija yra

1 bų, kad armijoje įvedama priversta is kitų salių įvez- 
, didelė drausme. Ypatingosįį 99 nuošimčius medvilnės, 

jxx-(žinios ateina iš Sicilijos. Si-Įžjb^0 ir vario; 95 nuošim- 
nepilnos. Visur pranešama cilijos kalnuose buk slapsto-Į ^us ar(^ies įf 80 nuos. vil-

• v ., t . t i„i: Inu Prin t.n 11 HP1 klPK TIP-

ir didelius ethiopų... Tam 
mažai kas tiki...

(<-- ■ .....................................

ventojų, riu^gsnių: ‘Ar rei
kalingas < tas karas? Argi
mažąi Italija turi žemių Af
rikoje? Dabar mes patapo-

kariauti, kad negalima prieš 
mašinas atsilaikyti be gu
drumo ir karo mašinų. Vė
lesni pranešimai sako, kad 
ethiopai jau moka gerai 
slėptis nuo orlaivių, gau- 
'na gana daug ginklų iš už
sienio ir gerai prisirengę 
didelėms kovoms. Jau da
bar Ethiopija turi po ketu
ris kareivius prieš kiekvie
ną Italijos kareivį. Ji dar 
vis daugiau mobilizuoja są-

l

važiuoti į Ethiopiją. Prie to| ^e^0’ salietrų, ir kitų būti- vo jėgas ir rengiasi duoti
TZ „ . . .v . vis tankiau pasikartoja po-',n0 karo medžiagų. Visą tai Odelius mūšius.
Kalbos girdisi .s visų gy- R j užmušyst5s. Netoli turi kitur pirkti. Italija vi- •

Messinos, apielinkėje Lussa sac^a daugiau pirkdavo ne
užmušta du fašistų vadai... '&u parduodavo užsieniui. Is 

“Vig daugiau veikia slap-!An^0S i1- Pykdavo veik 
• V V • 1 • — • •'

Ethiopija Pas Save
me°Driešais visTeSnasauiio tos priešfašistinės organi-: PusUai. ™kaling°s anglies, Gaifflliasi GraiU^S me priešais viso pasaulio. .A nemažai žibalo, plieno ir ge- wumumwi viiuiuiuo
Mes vedame kąra, kuris da- p^šfašistŽi lapSPa Iležies’ racija užėmė taip- --------
ve mums pergalę prie Ado- “a3£ gi svarbią poziciją prekybo- ■ 4^3 koreSnOnden' Anglijos korespondentaswa, bet si pergale verčia at- bimo mieste susekta slapta . govįeįu Sąjungos sau-! nranSo i a. .. f snaustuvė je. is ouvieiu oąjungu& gąu fpraneša is Ethiopijos, kadsimmti musų pralaimėjimą c. ,n. ... _ ■, _ ..v.... i. i j ,

1896 metais ir bijoti dar di
desnio prakišimo’.”

i davo daug žibalo ir kviečių; 
iš Lenkijos anglies.

“Pravda” rašo,

Tuom kartu daromi masi-

Toliau tas laikraštis rašo 
apie Italijos armiją Afriko- I • 

Je:
“Gautos žinios iš Eritre-

ji turi fabriką gaminimui 
granatų. Fabrikas yra kal- 

kad ne- 1 nuošė netoli Addis Ababa, 
paisant visų Mussolinio šū- bet jis yra slepiamas. Sako, 
kavimų šio karo padėtis dar kad tas fabrikas dirba die- 
daugiau pablogins Italijos ną ir naktį. Jau yra paga- 
vidujinius reikalus ir suda- minta 70,000 rankinių gra- I nnfii l.’i AbviAno O oiruvncrys pavojingus požymius 
pačiam fašizmo viešpatavi-! 
mui. j

Keturi Ethiopai prieš;

v

natų, kiekviena po 2 svarus, 
kurios greitai bus pasiųstos 
į karo frontą.

Kiek žinoma, Ethiopija 
turi tik mažus fabrikėlius, 
kuriuose gaminasi kardus, 

Į durklus ir taisosi kaip ku- 
Įriuos ginklus. Bet šis karas 
gal būt privers jų daugiau 
steigti ir gamintis ginklus. 
Laike piliečių karo Sibire 

apsigynimui i Piae^ Kolčaką daugelis par-

Kiekvieną Italijos į 
Kareivį

“Italijos valdžia išplėtė 
didelį prieš tai veikimą. Si- 

O Lenkijos krikščionių cilijoje yra areštuota apie 
demokratų organo “Poloni- j 1,500 žmonių, nužiūrėtų 
ja” korespondentas iš Rymo . prieškariniame veikime, 
rašo:

“Aiškiai matosi, kad nė- niai ablavai ant armijos de
ra žmonyse entuziazmo už zertyrų. Fašizmas naudoja 
karą, veiduose matosi aiš- žiauriausias priemones 
kus prieškarinis nusistaty- prieš dezertyrus ir fašizmo 
mas. Tokis nusistatymas priešus.” 
matosi visur...

“Šiandien Italija neat
vaizduoja valstybę, esančią 
išvakarėse pergalingo karo. 
Kaip tik priešingai: kiek
vieną svetimšalį atvykusį jos kalba apie stoką van- 
Italijon nustebina apatija ir^dens, tropiškas ligas ir ke- ' 
aiškiai pasireiškiantis prieš- blumus armijos aprūpinime. | Ethiopija 
karinis nusistatymas.

“Tiesa, gatvėse orkestrai, maža, kad desėtkus laivų su 
pagal įsakymus iškabytos, laiko nuo iškrovimo : 
vėliavos, taipgi girdisi šauk- menų. Jeigu jau šiandien Italijos fašistinius įsiveržė- 
smai už Mussolinį, ' 
nauji .pulkai plaukia į Afri-.lius reikmenų, tai kas bus'turi apie 300,000 kareivių, 
ką,—bet visa tai gali su-1 kada karas užsitęs, kada są-1 Italai yra daug geriau 
klaidinti tik tuos žmones,1 lygos dar daugiau pablo-1 ginkluoti, jie turi tankus, 
kurie nežino italų kalbos, ges.” orlaivius, visokių kanuolių,

Massaua prieplauka iki tol'nuo Italijos fašistų jau mo-!‘J'lza*1U gaminosi saw gm- 
—i- i bilizavo 1,200,000 kareivių,1 klus, kulkas, pafaką, tai ko- 

reik-; kurie yra sutraukti prieš ne^ah ethiopai pasiga- 
------ minti apsigynimui ginklų,

kada I jaučiamas didelis nedatek- liūs. Italija prieš Ethiopija kad'papildžius tą, ką jie ne- * n • t ____  x • i__ i___ I... ♦ • caa aaa i . • crniinn ič n vctinnin ?

minti apsigynimui ginklų,

gauna iš užsienio?

i

ii

Norėjo Užmušti Gugsą
Kiek laiko atgal Ethiopi- 

jos išdavikas Gugsa pabėgo 
pas Italijos fašistus. Jis su 
savimi nusivedė dalį ir ethi
opų armijos. Dabar dalis tų 
ethiopų pabėgo atgal pas sa
vuosius, kaip tik jie sužino
jo, kad jų vadas tapo išdavi
ku. Pribuvę pabėgėliai į 
Makalę miestą pasakojo, 
kad jie norėjo užmušti 
Gugsa. Vieną kartą 
Gugsą nuo jų išgelbe- - 
jo italai kareiviai, o antru 
kartu išdavikas pabėgęs. 
Gugsa, kad pasislėpti nuo 
jų, jau yra persirengęs į ita
lų oficieriaus drabužius.

Makale mieste 60 ethiopų 
kunigų meldėsi ir prašė die
vo, kad jis išlaikytų Gugsą 
gyvą, kad vėliau ethiopai 
galėtų jį pakarti. Kunigai 
visaip vartosi. Dalis jų eina 
su ethiopais ir skelbia ita- ; 
lams “šventą” karą, kita da--... 
lis jau parsidavė Mussoli- 
niui ir dievui dėkavojo už 
suteiktas italams pergales.

Francija Padėjo Italijai

“Soviet Russia Today”
Friends of Soviet Union (Sovietų Są

jungos Draugai) leidžia žurnalą, pava
dintą “Soviet Russia Tody“ (Sovietinė 
Rusija Šiandien). Šis žurnalas yra mė
nesinis. Kiekvienas numeris jo įdomus: 
telpa gerų straipsnių, gerų iliustracijų. 
Bet numeris už ląpkričio mėnesį sumuša 
visus rekordus. Tai 100 puslapių dide
lio formato žurnalas, turįs daug įdomių 
straipsnių, iliustracijų, statistikų.

Rašo jame Romain Rolland, Maksim 
Gorky, Thomas Mann, ir kiti pasąulio 
plunksnos artistai. Telpa raštų ir pačių 
Sovietų Sąjungos politikų, rašytojų ir ki
tų atsakomingas pareigas einančių as
menų.

Leidėjai skelbia, kad šito numerio at
spausdinta net 100,000 kopijų. Be abejo, 
jos išeis greit.

Reikalinga stengtis praplatinti ši “So
viet Russia Today” laida kuolabiausiai 
amerikonuos. Lapkričio mėnesio pramo
gos ir įvairūs masiniai mitingai turi būti 
aprūpinti šituo žurnalu. Visi kiek tiek 
skaitą angliškai lietuviai darbininkai tu
rėtų jį įsigyti. Pavienio numerio kaina 
tik 10c. Užsakymus platinimui reikalin
ga tuojau siųsti sekamu antrašu: Friends 
of Soviet Union, 824 Broadway, New 

York City. Į kovą prieš tuoš, kurie gelbsti fašistinei politikai!

Laike diskusijų Anglijos 
parlamente užsienio reika
lų ministeris Hoare iškėlė, 
kad nuo sausio iki pabaigai 
praeito mėnesio Francija 
pasiuntė Italijai 478 tonus 
TNT ir 697 tonus kordito, 
baisiai stiprių sprogstančių 
medžiagų. Žinoma, tada dar 
nebuvo ginklai uždrausta 
siųsti į Italiją, bet vis vien 
Francijos valdininkai žino
jo, kad Italija rengiasi ka-.. 4 
ran prieš Ethiopija.
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Lengvai virti apie 2 valandas, 
kad nepridegtų. Tada dėti į- 
švarius karštus butelius, uždė
jus 
tai
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Darbininkė ir Seimininke
Moterys Kovos Lauke

M-ė.
Onyte S.

I

moteriške Į

po

MOTINA BLOOR
1

IR LAIKRAŠTININKAI MOKA PIKIETUOT

Seattle, Wash
pa-

guminę rinkę užtaisyti 
ir padėti i šaltą, sausą

nc-
sa-

skysta; pa 
mėsą ir pa-

1
2 

ra i.

sti 
bū

vi ršininkei 
Memphis 
apie savo 
sekamai:

akys 
aš jį 
tokia 

ant 
užsi-

Spalių 12 d. L.D.K. Gede- 
mino Draugystė surengė šo
kius su programa apvaikščio-

ne nužudyti, 
kė. “Jis miega su britva po pa-

tines Amerikos paversime So- nepaveluosim užkopti į viršų, 
vietų Amerika. Ir tik tada pil-1 jei taip neprisirengiam pradė- 
nai pasiliuosuosime iš visokios į ti ? 
vergijos.

vietų Sąjungoj, kur vedybos 
skaitomos padoriomis tik tol, 
kol jas riša meilė. Dingus mei- i 
lei, gauni divorsą (perskyras)

Po atbuvimo 36-tąją baus
mę kalėjime už veikimą dar
bininkų naudai Motina Bloor! 
išėjo iš kalėjimo ir vėl tuo-

ręW**R^*F*VVJ**M***MĮ<*v*vaW***X«IM|gRg4gt**
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Stalino Motina Pasakojo Apie Sūnaus 
Jaunystę

VALGIU GANU 
NIMAS

Per tūkstančius metų visu 
plačiu frontu buvo įkalbinėja
ma, kad moters vieta daboti 
pečių, indus ir gimdyti kūdi
kius, tai ir viskas. O apie or
ganizavimosi, dalyvavimą susi- 

į rinkimuose, priklausymą by i 
prie kokios apšvietos ar poli
tikos organizacijos joms buvo 
uždrausta. Buvo sakoma, kad 
tai vyrų darbai.

Ir šiandien mes dar rasime 
“laisvoje” Amerikoje tūkstan
čius žmonių, kurie dar prisi
laiko to senoviško, tamsaus pa
pročio. Ir bile kokiame svar- į

jose, bet galutinas pasiliuosa- 
vimas bus atsiektas tik tada, 
kada bus Sovietų Amerika.

Kaip kas gali paklausti, ka
da ta laisvės diena išauš, kad 
iš po nakties randamiesi So
vietų Amerikoje? Atsakymas 
aiškus. Ta dieną išauš taip 
greit, kaip greit mes, klasiniai 
s ą m o n i ngiausi darbininkai, 
kaip vyrai, taip ir moterys bū
sime organizuoti į vieną poli
tinę partiją—Komunistų Par-

besniame dienos klausime imajsus^r^? su Komunistų Partija, 
tau ir užmeta tą senovišką po
sakį: “Moterys į politiką ne
turi kištis, nes tai yra vyrų 
dalykas.” ] 
tuotais išsireiškimais moterys 
dar vis yra žeminamos, nieki
namos ir laikomos ot tik taip 
sau.

Bet tiesiomis akimis žiūrint 
į gyvenimą matosi kas kitas. 
Mes jau matome toje pačioje 
“laisvoje” Amerikoje šimtus 
ir tūkstančius darbininkių mo
terų ne tik kad esančias dar
bininkiškų organizacijų narė
mis, bet ir kovotojomis už ga-1

Motina Bloor Sugrįžo iš 
Kalėjimo

^eptynios dešimt penkių m. 
motina sujaudino milionus So
vietų Sąjungos skaitytojų su 
savo dramatiška istorija apie 
savo garsaus sūnaus Juozo 
Stalino atsilankymą į Tiflisą.

Ekaterina Georgevna Dju- 
gašvili, kalbėdama su kores
pondentais, ,s m u 1 k m eningai 

I apipasakojo netikėtą atsilan- 
! kymą savo vienintelio sūnaus, 
kurį jinai meiliai vadina “Soh- 
sot.”

$talino senutė motina gyve- 
mažam, parankiam dviejų

Aštri “Meilė” Išnaudojimo 
Sistemoj

Tūla darbininke 
skundėsi teismo 
Mrs. Minnie Bunn, 
Tenn., teismabutyje, 
šeimyninį gyvenimą

“Mano vyras pasirengęs ma-ljau sugrįžo ton kovon. Jinai na
\ pasakojo moteriš- pasileido po šalį su prakalbų kambarių apartmente Tiflise. 

maršrutu ir šį vakarą kalbės * įeinant kambarin, svečio akys
tiją. Kuomet didžiuma Ameri- galve, o aš miegu su plaktuku | New Yorke, Webster Manor J susiduria su didžiuliu Lenino 

j paveikslu. Kambario viduryje, 
i' ant stalo, stovi vaza su gėlė- 
I mis ir guli tos dienos laikraš
čiai. Ant suolo sėdi ši papras
tai apsirėdžius senutė su rago 
frėmuose akiniais. Ant galvos 
jinai dėvi juodą skarelę.

Sovietų žinių Agentūros 
Tass korespondentas taip ap
rašo su ja pasikalbėjimą:

Meile ir Garbe

kos darbininkų rems Komu- P° manąja. Jis ne labai gerai 
nistų Partijos programą, bus rniega, o aš visai nemiegu.”

Teismo viršininkė turėjo nors 
tiek sveiko senso, kad patarė 
jai prasišalinti iš namų, nors 
tūlam laikui. Bet tas dar neišri- 

; šo padėties. Finansiniai reika
lai ir dvasiškijos įkalbėtas po
sakis.: “Ką dievas surišo,” tą 
jis turįs ir atrišti, taipgi įkal- j 
betas “nepadorumas” atsiskir-; 
ti, verčia žmones palaikyti tokį | 
ryšį, kuris jau senai supuvo, i 
O betgi dvasiškija ir buržua- Į 
zija spiegia apie divorsus So-

Tuomet ir galutino perversmo 
rytojus bus matomas.

O kad pagreitinti tą ryto- 
Ir tokiais nepama- jų, tai mes visi, kaip vyrai,, 

taip ir moterys, neturime sė
dėti ramiai kol kas kitas iš
kovos mums geresnį gyvenimą, 
bet turime organizuotis, stoti 
į darbininkiškas organizacijas, 
šviestis ir kitiems aiškinti da
bartinę darbininkų klasės sun
kią padėtį.

Yra organizacijų, kurios ko
voja už darbininkų klasės rei
kalus. Tik nereikia šalintis nuo . ,_v.

. i jų, bet tapti jųjų nariais. Yra J()ki0 kliūčių.
lutiną darbininkų klasės pasi-1 Amerikos Komunistų Partija,, ' ’ *9

daibi-į Nepavėluosim.’
vwl'i ' *

(Kuomet mes įėjome, Stali
no motina skaitė laikraštį. 
Mes pakratėm jos suvytusią 
ranką ir kuomet paminėjome 

įjos sūnaus vardą, jos akyse 
sužibėjo džiaugsmas — jose 
matėsi meilė ir pasididžiavi
mas.

Sohsoh. Aš netekau jų gana 
anksti ir jis likosi vienas.

“Man prisiminė, kaip aš 
troškau savo vienintėliui sū
nui duoti mokslą ir kaip aš jį 
padėjau mokyklon. Jis labai 
gerai mokinosi, bet jo tėvas, 
dabar jau miręs, atėmė vaiką 
iš mokyklos, kad mokinti jį 
savo amato, batsi u vystės. Aš 
stipriai priešinaus, net bariau- 
si su vyru, bet niekas iš to 
išėjo, mano vyras padarė 
vai p.

Geriausias Mokinys

“Po tūlo laiko, tačiaus, man 
pavyko jį sugrąžinti mokyk
lon, kur jis buvo pripažintas 
geriausiu mokiniu. Jie net pa
skyrė jam stipendijos 
rublių į mėnesį.”

Saldžios Žalios Tomatės 
(Pickled).

galionas žalių tomačių.
svaras cibulių.
pikti (hot) raudoni pipi-

2j/2 svarų cukraus.
1 šaukštas “pickling spices 
Sutaisyk tiek “vinegar” (ac

to) per pusę su vandeniu, kad 
užtektų apsemti daržoves.

Tomates reikia supjaustyti’ 
ir, dedant į nerūdijantį puo
dą, gerai pabarstyti druska ir. 
taip palikti per naktį. Iš ryto’ 
reikia nusunkti ir dar užpylus 
vandeniu ir numazgojus vėl" 
nusunkti. Tada supjausčius ci
bulius ir pipirus sudėti sykiu 
su tomatėm, užpilt actą sykiu 
su vandeniu, įdėt spaisus, su-;

Toliau Stalino motina paša- rištus į retą audeklą, pridėti 
kojo apie skurdo ir nedatek- cukraus, taipgi galima 
liaus dienas, kada jinai turėjo; žiedkopūsčio ir saldžių 
persisamdyti už tarnaitę. Jinai j donų pipirų del pagražinimo

liuosavimą.
Keletas Pavyzdžių

Paimkime kelis didžiuosius 
streikus, įvykusius 1934 me
tais, tekstiliečių, San Francis
co generalį, Minneapolis tro- 
kų draiverių ir Toledo strei
kus. Ir tuose minėtuose strei
kuose apie pusę kovojančių 
streikierių eilių sudarė mote- 
rys. Rodosi, kad tekstilės strei
ke dalyvavo 60 nuoš. moterų.

Kyla klausimas, ko tos mo
terys ėjo ant pikieto linijos 
sykiu su streikuojančiais vy
rais? Juk pagal senoviškos pa
sakos joms vieta prie pečiaus 
ir kūdikių, t 

Jos dalyvavo tuose streikuo
se todėl, kad gvvenimo saly- 

♦ gos susidėjo sunkins, nenaken- 
č'amos: alkis, kūdikiu badavi
mas. O vyru uždarbiai menki, i 
negalima išmaitinti šeimynos.' 
Ir va, tos sunkios gyvenimo1 
apystovos verčia moteri susi
prasti, organizuotis ir _ ,
už gyvenimo teises.

t Su kuo tos darbininkės tu
rėjo reikalą būdamos pikieto 
linijose? Jos turėjo perkentėti 

*žiaurų terorą iš valdančiosios 
klasės pusės. Jos beginklės tu
rėjo kovoti su apginkluota nuo 
galvos iki kojų milicija, poli
cija, kompanijų pasamdytais 
mušeikomis, kurie nepasigai
lėdami vaišino jas ašarų bom
bomis, šautuvais, durtuvais ir j 
buožėmis. Ir tos visos žiaure- ■ 
nybės, baisenybės, kurios buvo 1 
panaudotos prieš streikierius, 
neišgązdino darbininkes, jos. 
nebėgo nuo pikieto linijos. | 
Kentėjo, bet kovojo iki galuti-] 
nai streikai buvo užbaigti.

Ne gana to, kad moterys sy- 
kiu su vyrais kovojo pikieto 
linijoje, bet jos rūpinosi ir ki
tokiais reikalais. Joms rūpėjo, 
kaip suteikti medžiaginę pa
galbą streikieriams. Jos šau- 
Wė susirinkimus, tvėrė komite- 
tus streikieriams šelpti ir rū
pinosi visu kuo, kad tik strei
kas būtų laimėtas.

Šių streikų eigoj darbininkių 
drąsus išstojimas prieš gink
luotą valdančiąją klasę sumu
ša į dulkes tuos senovės ple
palus. Jos parodė, kad moka 
ir gali kovoti už savo kasdie
ninius reikalus, nors ir be gin
klų rankose. I

i 
Kada Moterys Bus Laisvos? i

Nežiūrint, kokiose sąlygose! 
^.mes gyvensime, kiek daug 

mes darbuosimės organizaci-

kuri vadovauja visoms < 
ninku klasės kovoms ir veda, 
jas prie galutinos pergalės, i 
Kurie sutinkate su Komunis-1 “Laisvės” 
tų Partijos programa, rašyki-1 naujų ir 
tės į ją, būkite jos nariais. Ku- | meratų, 48-ni 
riem neparanku būti Kompar- ■ grupės figūruoja

Jau pusėtinai įsibėgėjo 
vajus už gavimą 

atnaujinimą prenu- 
asmenys arba 

kontestantų 
tijos nariais, rašykitės į Ame- • surašė. Gražus būrys darbuo- 
rikos Lietuvių Darbininkų Li-'tojų. Kai kurie iš jų pasišokę 
teratūros Draugiją, kaipo ap-! 
švietos organizaciją. Skaityki-;
te ALDLD išleistas knygas, iš 
kurių greit pažinsite, kas yra 
jūsų draugas ir kas priešas. 
Ypatingai moterys darbinin
kės nei viena neturime būti už 
organizacijos sienų, bet turi- pereitą penktadienį. Po 
me būti organizacijų narėmis dikčiai atsilikę, seka T. She- 
ir kovoti už savo klasės reika- rry, A. Lideikienė, O. Kučiaus- 
lus. ! kaitė ir Mrs. Long. Gal būt

Lai virš minėtų streikų pi-' yra viena kita veikiančios gru- 
kieto linijose drąsus išstojimas pių vardu. Tai ir viskas, 
darbininkių būna mums pamo-!
kinimu, kad tik per kovą ga- jges būtų įsigiję tokią 
lime laimėti. Tad būkime vi
sos or^nizuotos ir kovokime 

į kaip viena iki galutino per- 
kovoti' versmo* iki išauš laimės diena, 

I kurioje šią šalį iš kapitalis-

!jau gana augštai.
Kas man labiausia metėsi į 

akis tame surašė, tai mažas 
skaičius moterų kontestančių. 
Tiesa, nedidžiausios kolonijos 
veikėja d. O. Girnienė užima 
8-tą vietą surašė, paskelbtam 

jos,

Nemanau, kad mūsų drau- 
ramy- 

bę,” jog praleistų tą didelį 
kontestą nepaisymu. Tačiau 
man norėtųsi matyti mūs drau
ges ne paskutinėmis, jei jau 
ne pirmiausiomis. Tik kažin ar

Balti ir negrai laikraštininkai išėjo j pikieto liniją, kada 
Amsterdam News, New Yorko negrų Savaitinis laikraš
tis pravarė redakcinio štabo narius dėlto, kad jie prigu
lėjo Amerikos Laikraštininkų Gildijoj. Cirkuliacija ir 
skelbimai pradėjo pulti, kaip tik reporteriai pasileido j 
pikietą. Kaip matome, moterys taipgi moka nešti ne tik 
plunksną, bet ir didžiulę iškabą neša kartu su vyrais. 

Amerikos Hitleriukams dėlto baisiai pikta.

73-jų
Bloor 

kovos, 
liaudį c

119 E. llth Street, 
metų senelei Motinai 
nebaisios darbo klases 
kadangi ji myli darbo
ir jaučia jos skausmus. Jinai 
ne vien myli ir jaučia, bet ge
rai žino, kad be pasiaukavimo, 

j be kovos darbo klasė negalės 
pagerinti savo gyvenimo, ne
galės nusikratyti išnaudotojus. 
Tai dėlto mes ją matome va
dovaujant kovoms.

Ji šį sykį atbuvo kalėjime 
19 dienų iš 30, .kurios buvo 
priteistos jai už gelbėjimą ( 
streikuojančioms merginoms; 
Loup City, Nebraska. Pirmiau Į 
jinai jau buvo atkalėjus 11 
dienų. Be to, jai ir kitiems 
penkiems dar buvo priteista 
užsimokėti po $100 bausmės 
arba po šimtą dienų kalėjimo, 
jei neužmokės piniginę baus
mę.

Senutei Motinai Bloor 100 
dienų kalėjimas galėjo reikšti 
mirtį ir greit atsirado norinčių 
sukelti $100. Bet Motina Bloor 
pasakė:—Su mane kartu ko
vojo kiti draugai, mes kartu ir 
kalėsime arba visi išeisime lai
svi. Darbo žmonės suprato, 
kad senelės vadovės sveikata 
ir gyvastis pavojuje ir greit 
sudėjo $750, reikalingus bau
smėms, teismo išlaidoms ir mo
kesčiams.

Nedaug rasis tokių mūsų 
judėjime, kurie yra atidavę 
40 metų savo amžiaus darbi
ninkų judėjimui ir kurie pa
reikštų, kaip kad ji nesenai 
pareiškė daug jaunesniam vei
kėjui: “Pavargus? Aš ką tik 
pradėjau. Mes turime organi
zuoti darbininkus!”

Gražus pavyzdis. Sveikinda- ; 
mos sugrįžusią Motiną Bloor, 
geriausia ją pagerbsime 
sekusios jos pavyzdį.

, “Apie, mano pasitikimą 
Sohsoh?” ji tarė. “Aš jo 
vau nemačius ilgą laiką, 
nesijaučiau gerai, mano 
jautėsi silpnos, bet kada 
pamačiau, aš pasijutau 
linksma ir vikri, tartum 
sparnų. Kaip bematant
miršo silpnumas ir ligotumas.”

Jinai nutilo, lyg norėdama 
atbudavoti savo vaizduotėje 
tas minutes su savo sūnum. Ji 
surišo ankščiau skarelę ir vėl 

I pradėjo kalbą.
i i

Pranešta Jo Atvykimas

apsakė, kaip jos Juozelis mo
kinosi ir mokino savo du bro
liu. Dar vaiku būdamas jisai 
mokino kaimynų vaikus skai
tyti ir rašyti.

Jinai prisiminė ir kitas die
nas, būtent, pirmus • draugo 
Stalino darbus revoliuciniam 
judėjime. Ji kalbėjo apie tas 
karčias dienas, kurias ji per
gyveno, kuomet jos sūnus ta
po ištremtas į tolimąjį Sibirą.

Peržiūrejom Paveikslus

kiė-' 
vie-‘

Šokolado Pyragas 
(Chocolate Cake)

puoduką cukraus.
Į/o puoduko sviesto.
1 puoduką miltų.
V2 puoduko pieno.
2 kiaušinius.
1 šaukštuką vanilla.
% šaukštuko “baking 

da.”
2 plytukes “baking choco

late.” •
2 šaukštukus “baking pow’- ’,'■ 

derio.”
Sudėjus sviestą ir cukrų ge-" 

j rai ištrinti, kad nebūtų šmo- 
I tukų. Jjdiltus persijoti. Įpilti 14 
' puoduko pieno ir gerai sumaf- 

1 šyti. Tada dedant po vieną 
kiaušinį ant sykio gerai išmai
šyti ir sudėti visus kitus daly-?', 
kus, “baking powderj” dėti pa-, 
skiausia.

I kepamą blėtą reikia įkloti 
parvežti ją anūkei j vaškuotą nopierą. Kepti 25

Paskiau korespondentas su 
senute peržiūrėjo daugelį Sta
lino paveikslų, nuimtų jo kū
dikystėje, mokyklos dienose ir 
šeimynos grupėse. Bet geriau
sius Stalino paveikslus motina 
laiko specialiam kampelyje 
ant sienos, tiesiai virš savo lo
vos. Ant vieno iš jų užrašytas 
jo vardas Georgijos raštu.

Po to senelė Ekaterina vėl 
tęsė savo pasakojimą:

“Sohsoh sugrįžo su draugu 
iš miesto. Dar kartą mes ilgai 
kalbėjomės. Aš jam padaviau 
gerą vakarienę ir aš nepamir
šau įduoti jam stiklinę riešutu 
konfitūros, 
Šviesutei.

Atsiskyrimas

“Bet diena buvo labai trum
putė ir greit atėjo atsiskyrimo 
momentas. Sohsoh atėjo pas 
mane ir bučiavo, glausdamas 
arčiau. Sunki buvo mano mo-

minutes 350 karštyje. Vietoj 
“baking powder” galima var
toti 3 šaukštus paprasto co
coa. Kiaušinius nereikia plak- “ 

i ti.
H. T.—W. Roxbury, Mass.

“Ateina Lavrenti (Komu
nistų Partijos Distrikto Sekre
torius) ir praneša, kad Sohsoh 
atvyko, kad jis čion randasi ir 
kad ateis kambarin tam pat 
momente. Atsiveria durys ir 
mano sūnelis įeina. Aš žiūriu, 
bet taip netikėtina savo akims. 
Jis, taipgi, atrodo labai links
mas. Jis ateina ir bučiuoja 
mane.

“Jis atrodė stiprus ir links
mas ir savo švelnučiu būdu
klausinėjo apie mano ir mūs. tiniška širdis. Ašaros veržėsi 
giminių bei draugų sveikatą. (man akysna, bet aš jas sulai- 
žiūrėdama į jį aš pastebėiau (kiau. Aš nenorėjau jomis pa
savo sūnaus plaukuos žilus rodyti savo sūnui, 
pluoštus. Aš jo užklausiąu :

“ ‘Kas tai, sūneli? Ar tu | 
jau žilsti?’ i

“O jis atsako:
“ ‘Tas nieko, mamyt. Balti 

plaukai—tai nieko nereiškia. 
Aš jaučiuos gerai ir jūs netu
rite apie tai abejoti.’

Klausinėja Apie Anukus

“Tuomet aš klausinėjau 
apie savo anukus. Aš juos my
liu labiau už viską pasaulyje, 
mano Svetlania, Yaša ir Vas-i 
so.

kad man
• taip sunku atsiskirti su juomi.

“Galų gale, buvo aišku, 
i kad jis turi didelį’ svarbų dar
bą atlikti.”

Tuomi baigėsi koresponden
to pasikalbėjimas su motina, 
kuri davė pasauliui didįjį dar
bininkų klasės vadą.

Jautienos Šutinys “Beef Stew

Paimk “chock steak” tiek, 
kiek šeimynai reik. < Užkaitink' 
geležinę skaurada, dėk mėsą 
ant sausos ir kepk, greit vai*-“' 
tant^ kol parus. Ima 10 minti-“ 
tų. Dėk mėsą į puodą, įpilk' 
vandenio į skauradą ir gerai, 
pamaišius supilk ant mėsos... 
Vandenio tik tiek reik pilt,,., 
kad nevisai apsemtų. Virk pay,,, 
lengva. Kai baigia virt, įdejc 
druskos, lapelį ir cibulį, pa
virk kol bus mėsa minkšta. 
Tada mėsą išimk. Nuo skysti- 

! mo nugriebk taukus ir išpla
kus miltus su vandeniu įpilk 
kad būt ne taip 
virk, sudėk atgal 
dėk šiltai.

Išvirk bulves ir morkas ats-- "
Bet Sohsoh,”- pasakoja Sta

lino motina, “juokaudamas 
man pasakoja, kad jis čia at
vyko Svetlanios (šviesulės) 
įsakymu, kuri prašo senutę at
siųsti jai riešučių konfitūros.

su-' Sohsoh taipgi mėgsta tą kon
fitūrą, tai jau jo silpnybė iš 
mažens.

Prisiminė Kitus Du Sūnų

“Laikas bėgo. Mes prisimi
nėm senus laikus. Mes sėdė- 

$610 ir tikisi savo dalį užbaig-1 jom kartu ilgą laiką ir aš bu- 
'vau nepaprastai smagi. Kaip- 
| gi ne, jog aš buvau su savo

Motery Tarybos Puikiai 
Veikia “DW” Vajuje

B e s i b a i g iančioje “Daily 
Worker” kampanijoj už
kėlimą $60,000 palaikymui ir 
gerinimui ”DW”, Moterų Ta
rybos, kurios daugiausia susi
deda iš žydų tautos moterų, 
turėjo užsidėjusios kvotą 750. 
Pereitą savaitę jos jau turėjo

jimui 30 metų sukaktuvių nuo ( kirai, išdek mėsą ant lėkštės,“ 
draugijos susitvėrimo. Progra- apdėk aplink bulvėm ir moN 
mą išpildė merginos: B. Sni- ■ kom, užpilk skystimą ant visJ 
der, Adele Pranskiutė ir Alice. ko. Labai skanus maistas.
Kirk. Draugijos sekretorius I
A. Kalvaitis išdavė raportą iš j

i draugijos gyvenimo.
( Draugė Stelma paaukojo
' gražiai išsiūtą paduškaitę, ku
ri buvo išleista ant išlaimėji- 
mo ir pinigai paskirti Lietuvos 
politiniams kaliniams. Surink
ta net $9. Ačiū draugei Stel-
mai už auką ir ačiū tiems ka7 trečiadieni—Red.“ 

(draugams, kurie užjaučia Lie-.
jis tuvos politinius kalinius. Pi

ti su kaupu iki 1 d. lapkričio,!
kada baigsis vajus.

Puikus pasidarbavimas, bet Sohsoh.
tai ne vienintelis. Kovose prieš “Biskį vėliau,” tęsė ji
augštas maisto kainas jas ra- išėjo apžiūrėti miestą. Aš pa- nigai pasiųsti Lietuvos politi- 
sime pirmose eilėse. Neatsilie- silikau viena. Atsiminimai ver- nių kalinių gelbėjimo komite- 
ka jos ir bile kovoje ar<vaju- žėsi mintin, kadangi aš kartą tui.
je. Pavyzdinga organizacija, j turėjau kitu du sūnų, apart

M. Valilionienė,
Ocean Side, L. I>

Draugė M. Valilionienė su
teikė šį receptą Brooklyn© lie
tuvių moterų susirinkime per-' 

, eitą savaitę. Ji suteikė ir kitŲ’ 
puikių receptų, kurie tilps sę-’" 
kamuose mūsų skyriuose. Mo-,,v 
terų Skyrius “Laisvėj” telpa

“LAISVĖS”
KONCERTAS 

Lapkričio 10 November 
Brooklyne

'4J

>

M. Baltrušaitis.
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Klausimai ir Atsakymai Oakland, Calif
AR TEBETIKINČIUS

ŽMONES GALIME
LAIMĖTI KOVAI?

Klausimas:
Gerbiama “Laisves” re

dakcija: Man dar vis neaiš
ku laisvamanybės ir religi
jos klausimas. Mes susidu
riame su šiuo keblumu: At
rodo, kad religingas, tikin
tis dievui žmogus negali 
kovoti už pagerinimą savo 
būklės, nes jis išmokintas 
laukti raskažių po mirties, o 
šio gyvenimo medžiaginiais 
reikalais nesirūpinti. Iš an
tros pusės, didelė dauguma 
darbo žmonių tebėra reli
gingi. Tai kur išeitis?

B.

tiktai pasiliuosavę nuo reli
gijos darbininkai tinkami 
streikui ir kitoms darbinin
kų kovoms. Kasdieniniai 
prityrimai visai ką kitą pa
rodo. Kožnam streike mes 
matome tikinčius darbinin
kus, parapijomis, pikieto li
nijoje. Kožnoj masinėj de
monstracijoj prieš karą ir 
fašizmą mes matome tūk
stančius dar tebetikinčiu 
darbininkų, štai dabar Pa- 
tersono audėjai yra nusita
rę streikuoti už augštesnes 
algasr Berods iki dešimt 
tūkstančių jų rengiasi į ko
vą. Ar manote, kad ten 
streikuos ir pikietuos tiktai 
laisvaminčiai darbininkai ? 
Nieko panašaus. Tūkstan-

ALDLD 198 kp. ir TDA Po
žėlos kp. susirinkime išklausė-laukti užmokesčio po mir

ties ir tt. Tai jų sena pasa-|me sportą iš Lietuvių Visuo- 
y-x , v _ . tino Suvažiavimo, kurį išdavė

ai o žmones nebe- mQsy delegatė drg. Mugianie-

HAMTRAMCK, MICH
.. mėnesinis susirin

kimas įvyks 1 d. lapkričio, 7:30 vai. 
vakare, 3014 Yemans St. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi 
yra balsavimo blankos ir reikės bal
suot del centro valdybos sekantiems 
metams. A. Varaneckienė.

(256-258)

BRIDGEPORT, CONN. j
Labai svarbios prakalbos įvyks se- Į ALDLD 188 kp. 

redoj, 30 d. spalio, 8 vai. vakare, 
Central High School svetainėje. Kal
bės drg. Earl Browder, J. V. Kom
partijos Centro Sekretorius ir narys 
III Intenacionalo, taipgi nesenai su
grįžęs iš Sovietų Sąjungos. Kviečia
me visus skaitlingai dalyvaut ir iš
girst šias svarbias prakalbas.

FOREST CITY, PA.
ALDLD 219 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. lapkričio (November), paprastoj 
vietoj ir laiku. Visi nariai dalyvau
kite, nes bus valdybos rinkimai ir 
negalima atidėliot tas darbas, tad 
visi būkite, kad galėtumėt pilnai bal
suot. Sek r.

(257-258)
tino Suvažiavimo, kurį išdavėka. “ ‘ 

klauso tų pasakų. Jie nori 
valgyti, nori gyventi, todėl 
jie organizuojasi į darbo 
unijas ir streikuoja.

Ką mes, klasiniai sąmo
ningi ir laisvi darbininkai, 
turime daryti? Mes turime 
dėti visas pastangas suda
rymui bendro fronto su tais 
tikinčiais darbininkais. Mes 
turime susisiekti su jais, 
draugiškai susikalbėti ir 
aiškinti, kad mūsų visų rei
kalai yra tie patys.

Mes griežtai atmetame tą 
žalingą tūlų laisvamanių 
aiškinimą, kad neapsimoka

STOKITE I

Lietuviy Darbininkų Susivienjimą
DABAR GALITE St TAI PINTI NUO $2 IKI 85

Vajus tęsis šešis mėnesius, iki 15 d. balandžio, 1936 m

BOSTONO IR APIELINKES ŽINIOS
Labiausia jie skeptiškai

Ne Taika, Kova prieš Karą

stome iš

Į Vaikų Skyrių priimami vaikai nuo 2 iki 15 metų amžiaus.

Djllld VILIUJ UU1 , v # .

ti atvira kova prieš karą ir kas kepyklos pakėlė kainą duonai.
v l___ 1 4. J I 1, tyko O R nnMYA

. Tėvai, Įrašykite savo vaikus; apdrauskite ir jy sveikatą ir gyvastį.

Elzytė.
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

“Laisvės” Vajaus Raudonojo Batalijono

Laisvėje” tilpo surašąs tų i

Del platesnių informacijų kreipkitės į LDS 
kuopas savo kolonijoj arba šiuo antrašu:

Del virš 300 bedarbių narių, negalinčių užsimokėti duokles, suteikė 
progą pasilaikyti organizacijoj ir užtikrino jiem pašalpą ir apdraudą

tarpe nesi
draugo ar! politikieriai pradėjo puolimą

Pakeltoji kaina yra 2,5 cento 
didesnė už buvusiąją.

tai gavo didžiumą prietarėjų 
ir rezoliucija tapo priimta su 
pataisymu.

lų.”
Pastaruoju laiku reakciniai

•Į Apie 2,000 sergančių narių 
aprūpino tinkama pašalpa.

Pašalpą ir apdraudą jūs čia gausite pigiau, negu kur kiturdieną pikietuoti Italijos kon
sulatą.”

Nepaisant kaip konservaty-

kad 
mė- 
kai- 
pa-

draugų, kurie darbuojasi va
juje. Ten pažymėta Simavi- 
čius iš Nashua, o turi būti J. 
Simutis.

i

einu prieš Šimaitį, kad t 

griebt nuo jo čampijonystę.

Rengėjai.
(257-258)

► auditorijoj, lapkričio
10 d. 2 vai. po pietų. Kalbės

Spalio 22 d. Trinity Church, 
Bostone įvyko konferencija, 
šaukta per American League 
Against War and Fascism. 
Kadangi veikimas prieš karą

Rusų 
prakalbos.

KAUNAS.—Kelios Kauno

1

Harvardo Universiteto ir

Kaip ten stovi k.api- 
armijas ? 

dar neturite, tai 
organizuokite, nes 

užpulti. Jeigu

tono veik negalima įžiūrėti.
Kame priežastis, kad bosto
niečiai nemokame savo jėgų 
sujungti svarbiems darbams?

Šiaip mes laikome susirin
kimus, kalbame nemažai, da-įkiai, kad organizuojasi, “idant 
rome planus, bet kaip išsiskir- susirišti arčiau su darbininkų 

susirinkimo, tuojau minioms, kaip del mokslo, taip 
viską pamirštame ir nieko ne- del socialių ir politinių reika-

PER 5 METUS SAVO GYVAVIMO LDS JAU IŠMOKĖJO 
Pašalpomis virš $86,000; 
Pomirtinėmis virš $41,000

čia smarkiai auga, tai konser-'Ethiopijoj. Susirinkimas įvyks 
vatyvis elementas atėjo į šią miesto auditorijoj, lapkiičio 
konferenciją organizuotas, pa- 10 d. 2 vai. po pietų. Kalbės

Atsakymas:
Tai netiesa, kad dievui te- 

betikinčių darbininkų nega
lima gauti kovai už būklės 
pagerinimą, už duonos di
desnį kąsnį. Netiesa, kad

čiiu t!kinuų audėjų tau) pat; Į<aĮbėtis su kataliku darbi
ais į kovą uz duonos kąsni. !njnpu apje Rlasių kovą, kad

Tas tiesa, kad kunigai pirma reikia padaryti jį lai- 
mokina, kad nereikia varg- svamaniu, o tik tada jis bus 
dienini rūpintis šio gyveni- tinkamas kovai už būklės 
mo reikalais, kad reikia' pagerinimą.

’tuvos, taip ir Sovietų Sąjungos 
j darbininkų gyvenimą.

‘Darb.” štabas jau ir vėl 
•turi sukrusti apie “Marijonų” 

Jau menuo laiko praėjo,1 andarokus, kad nedavus pro- 
kaip “Laisvės” vajus prasidė- ■ gos nors daliai savo parapijo
je, o mes bostoniečiai dar nei nu išgirsti d. Ormano prakal- 

•nepradėjome rinkti naujų skai- bos.
tytojų nei užsibaigusių prenu-!----------------

T . • v • — • i n * * * , Harvardo Profesoriai Suor-Kaip pažiūri ant vajinmkų į . ....

lentelės “Laisvėje” ir matai gamzavo Uniją
tenai pirmose eilėse Montello, ----------
Lawrence ir net Bridgewater,
tai net veidas kaista, kad Bos- Į Mass. Institute of Technology 

profesoriai įsteigė savo uniją 
po vardu: Cambridge Union 
of Harvard Teachers.

Šie mokslo vyrai organizuo- 
damiesi į uniją pareiškė aiš-

Argi Mes Neprisirengiame 
prie “Laisvės” Vajaus

tojo plačiai.
Kapitalistiniai didlapiai ir 

reakciniai politikieriai nepasi
tenkinę šia profesorių unija, 
nors atvirai prieš ją dar neiš
eina,
žiūri į profesorių uniją dėlto, 
kad joje figūruoja aiškiai, 
plačiai žinomi radikalių pa
žiūrų ir nesykį už Sovietų Są
jungą stoję profesoriai, kaip 
Kirtley F. Mather, Albert S. 
Coolidge, Max Lerner ir kiti.

nė. Susirinkimas vienbalsiai Į 
užgyrė ir nutarė remti tą vei
kimą.

Tame pat susirinkime mūsų 
kuopos gausiai išaukojo dar
bininkiškiems tikslams. Paau
kota $2 del lietuvių priešfašis- 
tinio komiteto, nutarta oficia
liai prisidėti prie Amerikos 
Lygos prieš Karą ir Fašizmą 
ir nutarta užsimokėti prisidė
jimo mokestį $3. Nutarta pa
siųsti pasveikinimas ir $1 au
kų del kriminalio sindikaliz- 
mo kovos per įvykstančią val
stijos konferenciją prieš kri- 
minalį sindikalimą.

Kuopa išsiuntė pluoštą kny
gų Franci jos draugam. Nutarė 
greitoj ateityj surengti balių 
ir manome, kad kaip visuo
met, taip ir šį sykį komisijos 
darbštumas duos geras pasek
mes.

Mūsų kuopos nors nariais 
neskaitlingos, bet nuolatos 
prisideda prie parėmimo dar
bininkiškų reikalų.

Nesenai įvykusiame piknike 
uždirbome $31 su centais. 
Tiek galime uždirbti dėka 
drg. Rakauskienei, kuri visuo
met aukoja piknikui vietą, sa
vo virtuvę ir pati savo darbą, j 

Buvo leista paduškaitė lai
mėjimui, už kurią surinkta $7. 
Daugiausiai pasidarbavo iš 
kalno tikietukus pagaminda
ma ir daug parduodama drg. 
Jankauskiene.

Dar reikia priminti, 
kuopos neapleisdamos kas 
nesį šelpia kalinį ir todėl 
po maža saujalė lietuvių 
vyzdingai dlarbuojasi.

Lyga Prieš Karą ir Fašizmą 
laikys milžinišką masinį susi
rinkimą prieš Italų skerdynes

Dabar, laike vajaus, patapdami Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo nariu, galite sutaupyti nuo $2 iki $5, nes 
įstojimas į apdraudos skyrius žymiai sumažintas. Jau
nuoliams nuo 16 iki 25 metų dar mažesnis įstojimas.

Apdraudos Skyriai: $150, $300, $600 ir $1,000 
Pašalpos į Savaitę: $6, $9, $12.

TVIRČIAUSIA LIETUVIŲ ORGANIZACIJA
.Finansiniu žvilgsniu Lietuvių Darbininkų Susivienijimas dabar tvir

čiausia lietuvių savišalpos organizacija. Finansinė vertybė siekia net 
168.15 nuošimčius.

Turtas dabar jau siekia $110,000.
Narių turi virš 5000. Apie 1,000 jaunuolių. Virš 500 vaikų

Kuopos gyvuoja visose lietuvių didesnėse kolonijose, nuo Maine 
valstijos iki Californijos. Viso 167 kuopos. Jaunimo 32 kuopos.

Vyrai, Moterys ir Vaikai Gali Įstoti
LDS nariais gali patapti vyrai, moterys ir vaikai. Asmenys nuo 16 iki 
50 metų amžiaus priimami į suaugusių apdraudos skyrius. Visi jie 

veltui gauna laikraštį “Tiesą”, LDS organą

sigaminęs rezoliuciją, užglos- garsi rašėja - poetė Sara Bard 
tančią tikrąjį veikimą ir ko- Field, Harry Bridges, jūri

ninkų vadas ir kiti. Remtinas 
darbas ir manome lietuviai di
džiumoj atsilankys.

Kp. Koresp.

vą prieš karą, o vietoj kovos, 
siūlančią bendrinti organizaci
jas del taikos.

Komunistai, buvusieji kon
ferencijoj, tuojau numaskavo 
jų rezoliuciją ir pasiūlė patai
symą vietoj “del taikos”, “ves-

atliekame.
Nejaugi mūsų 

randa nei vieno 
draugės, kuris galėtų sugru-Įant profesorių už radikales jų 
puoti mus prie darbo, para- pažiūras, 
ginti prie stojimo į darbą, nu
rodyti, kaip, ką ir kur pradėti 
dirbti; aš tikiu, kad daugelis 
mūsų galėtų atlikti daug dar
bo, jei tvarkiai, noriai stotume šalies konstitucijom.

įstatymo daugelis profesorių viai bandė priešintis, komunis- 
buvo išstoję į protestą, bet ka
dangi jie buvo neorganizuoti 
ir nesusirišę su darbininkų mi
niomis, jų protestas neišsiplė-

dirbti.
Kas nors turi pradėti tikrą 

darbą. Juk negalima taip il
giau vilkinti. Mes arti stovime 
prie kalbų ir planų, bet labai 

4 toli nuo darbų—mažiau pla- 
; nuokime, daugiau dirbkim— 
bus daug geriau.

Mass, valstijoj pra
vestas įstatymas, kuriuomi 
profesoriai ir paprasti moky
tojai verčiami priimti prisieką, 
kad bus ištikimi valstijos ir 

Del šio

SKAITYK LAISVE 
IK KITIEMS UŽRAŠYK

Tuoj aus įsirašykite į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą ir 
užtikrinkite sau tinkamą pašalpą ir apdraudą

UETUViy DARBININKU SUSIVIENIJIMAS
419 Ijorimer Street Brooklyn, N. Y

1 o v • • • ki Pareiškimas del Lawrence ir Apielinkės, 
ko Šmeižti Sovietų Sąjungą __________

Kada d. Mažeika čia važi
nėjo su prakalbomis apie Lie
tuvą, tai Kneižiukas visus 
“Darbininko” radio progra
mos protarpius užpildė garsin
damas parengimus visokių 

’ “Marijonų”, kurie buvo ren- 
. giami tomis pačiomis dieno
mis, kuriomis ir Mažeikai pra- 

' kalbos buvo rengiamos įvairio
se kolonijose.

Mat, “Darbininko” štabui 
; rūpėjo atitraukti katalikus
• darbininkus nuo d. Mažeikos 
•prakalbų, kad nenueitų į pra
kalbas ir neišgirstų teisybę 
«apie kunigų ir Smetonos nu
kankintų Lietuvos'darbininkų
gyvenimą.

Kaip tik d. Mažeika baigė 
maršrutą, Kneižiukas ir vėl

• pasigarsino, kad pranešinėsiąs
• “žinių apie bolševikų valdo- 
’ mą Rusiją.” Bet neilgai jam 
’teks melai skleisti apie Sovie- 
'tų Sąjungą, nes draugas Or- 
;man grįžta iš Lietuvos ir So
vietų Sąjungos, kuris parvež 
svarbių faktų, kaip apie Lie-

Pirmiausia, tai pajieškau j 
draugo Dobinio, iš Newark, N. 
J. Kur jis dingo nuo raudo
nosios “Laisvės” lentelės? O 
gal jis stoja į darbą su ki-( 
tais, tai mes, Lawrence armi
ja, atvažiuosime į “Laisvės” 
koncertą ir paskelbsime karą 
pereitų metų čampijonui.

Taipgi duodu pastabą ir 
savo armijai, kad kožnas vie
nas pristatytų nors po vieną 
naują skaitytoją iki spalių 31 
d. Katras to nepadarys, bus 
nuimtas nuo raudonojo batali
jono listo. Tuo būdu, storoki- 
tės.

Štai ką sako naujas karei
vis, kuris liepia uždėti ant 
raudonojo batalijono listo, bū
tent drg. V. Vilkauskas, iš 
Nashua. Jis sako, kad jeigu 
draugai havcrhilliečiai taip 
užsipuola, tai paduok ir jiems 
ultimatumą, tai yra, jeigu no
ri laimėti pirmą dovaną, tai 
turi važinėti ne tik aplinkui 
Maple Parką, bet ir toliau.

______  Na, o kažin kaip yra su So. 
Bostonu ?

Dar biskis haverhilliečiams. tonai, ar turi savo 
draugams. Jie turi geriau te-! Jeigu jūs 
myti vajaus reikalus. Tula pa-'greičiau 
sirašius “Darbininkė” net duo- būsite greitai 
da man pipirų, būk aš kviečiu nepasirodysite iki spalių 31 d., 
talkon d. Šimaitį iš Montellos. tai atvažiuojame ir užimame 
Drauge, visai ne. Aš kaip tik visą So. Bostoną. O ką tada 
einu prieš Šimaitį, kad už- jūs darysite ?

S. Penkauskas,
Raudonojo Batalijono 
Kapitonas.

DETROIT, MICH.
Didelės Prakalbos

Penktadienį, lapkričio (Nov.) 
7:30 vakare, 9219 Russel St., 
svetainėj įvyks didelės 
Kalbės keletas gerų kalbėtojų vieti
nių ir svečių.

Todėl visus kviečiame skaitlingai 
dalyvauti.

Rengia Detroito Liaudies Fronto 
Komitetas.

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

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

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūiies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j4 jūsų namus. Prašom® . 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

<

<t>

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

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

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

Tel.: Foxcroft 1-6101

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

i fe
'i
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Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
Detroito Žinios

Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.

(Tąsa)
Visi nusijuokė. Įtempimas atslūgo. 

Rimtai klausėsi. — Ar jūs žinote,—rim
tai kalbėjo Hermannas,—jei Partija iš
leistų šaukimą prie ginkluoto sukilimo, 
mes liktume apsiginklavę vaikų žaislais? 
Draugai, jei tas būtų, Berlynas visai ki
taip atrodytų šiąnakt! Jei šiandieną mes 

4 save ginamės taip, kaip mokame nuo tų 
i banditų, tai nereiškia revoliucija, revo

liucijai turi būti visai kitokios sąlygos. 
Ekonominės masių kovos, politiniai ma
sių streikai, etc. Tačiaus neturime mes 
laiko tiems klausimams rišti dabar.

Pagalimus prieita prie išvados prieš 
pat dvyliktą valandą, kuomet pasiunti
nys sugrįžo su žiniomis, kad policija iš- 
naujo pradėjo apsupti distriktą. Šviesos 
tapo užgesintos “Raudonoj Lakštinga
loj” ir siauru koridorium darbininkai iš
eidinėjo gatvėn.

Kurtas su Hermannu pasilikę trumpai 
kalbėjosi apie Oną. Nuo to laiko, kaip 
permušė policistą, nieko apie ją negir
dėjo. Tik dabar moteris jam sakė, kad 
Ona tapo areštuota ir kūdikis tūlo drau-

* g° perneštas į namus. Vienas draugų 
matęs, kad ji buvo sumušta. Tai viskas. 
Tas abejingumas darė jį nesavu. Žino
jo, kad ji neišduos nieko, tačiaus ji gali 
būt apkaltinta sukilime, spėkos vartoji
me ir dar kame nors, ir nuteista ilgam 
laikui į kalėjimą.

Vargais negalais Hermannui pasisekė 
jį sulaikyti nuo ėjimo policijos stotin, 
idant suradus ją. Kurtas buvo žinomas 
kaipo komunistas ir ten nuėjus tuojaus 
sulaikytų. Gal jis būtų rizikavęs, jei ži
notų, kada ir kaip ją galės matyti.

* * *

Krintančių ant gatvės balkių garsai 
sujudino gyventojus. Durys atsidarinė- 
jo. Nekurie bėgiojo ant šaligatvio. 
Kaž kas iš lango šūktelėjo. Pasirodė 
žvakės ir liktarnos ant laiptų. Moterys

* nešinos žiburius išeidinėjo išgirdę vyrus 
*iš “Raudonos Lakštingalos” besidarbuo
jančius prie geležinių dūdų ir medžių. 
Kuomet pirmas pasirodė su balkiu ant 
pečių, suprato jie, kame dalykas. Už 
keletos minutų darbas ėjo visu smar
kumu.

—Eik čia su šviesa! — pasigirdo te
noro balsas... Tamsoj prie silpnų švie
sų sukaliojosi vyrai ties apardytomis ba
rikadomis. Iš visų namų bėgo į darbo 
vietą.

Viskas tapo panaudota, lentos, durys, 
pagaliai ir ką tik galėjo surasti aplin
kui sustiprinimui barikadų.

Hermannas iš pradžių manė, kad visi 
sudurnavojo! Kuomet procesija ėjo ne
šina visus tuos dalykus tarpgatviu ir mo- 

* terys su žiburiais, nekurie staiga pradė
jo dainuoti garsiai, tarytum demonstruo- 

> darni Lustgartene.
—Po šimts pypkių užsičiaupkite! Jūs 

tik tuomi užkviesite policiją ant savęs! 
—Hermannas piktai šaukė. Kas tai ma
tė dainuoti Internacionalą vidurnaktyj, 
tuose tyliuose kvartaluose, kuomet be 
abejonės policijos kulkasvaidžiai radosi 
veikiausia už kelių šimtų pėdų?

Bet tas nieko negelbėjo! Taip kaip iš
džiūvus žemė greitai sugeria vandenį, 
taip ir dainos garsai persimetė visame 
tarpgatvyj. Moterys, išlindę iš langų šū- 

‘kavo ir rankomis mosikavo. Bėgo iš na
mų ir bematant šaligatviai prisipildė 
dainuojančių ir juokaujančių žmonių. 
Šokinėjančios šviesos piešė ant sienų be
sisukaliojančių žmonių šešėlius.

Hermannas patėjimo seną moterį prie 
savęs, kuri rūpestingai dabojo savo lik- 
tarną, kad vėjas neužpūstų, it brangiau-

sį daiktą pasaulyj. Jos veidas atrodė 
lyg kokis baltas lopas nuo šviesos, ku
riame akys išrodė kaip dvi juodos sky
lės. Plonos lūpos krutėjo... ds&g^ivo.

—Beprotystė... tai beprotystė i—Her- 
mannas sau kalbėjo, vienok mintyj turė
jo ką kitą.

Prie pat Wiesenstrasse procesija ap
sistojo. Prasidėjo darbas. Trenksmas ir 
poškėjimas. Iš akmenų kibirkštys rodė
si. Pirmiausia išardė šaligatvį iš abiejų 
pusių pikiais ir štangomis.

—O-o-o-o-op! O-o-o-o-op! Pasitrauk, 
drauge, dabok savo kojas!

Tr-r-r-rach!
Trys jauni vaikinai pasirodė iš tam

sos nešini sunkią gatvės lempą ant pe
čių.

—Pasitraukit, padarykit vietą!—Bum. 
Geležine dūda nukrito skersai.

—Čia reikia šviesos. Grete, eik čia.— 
Moterys bėgiojo iš vietos į vietą su žibu
riais. Tik staiga, duslus pokštelėjimas 
pasigirdo nuo Wiesenstrasse. Pasirodė 
rakieta.

—Gulkitės,—vienas šūktelėjo. Valan
dėlei kampas tapo apšviestas aiškia ža
lia šviesa. Judanti, ilgi šešėliai bėgiojo 
per namus, kuomet ritulys šviesos nu
krito ant žemės. Nukritus šnypštė ir 
spirgėjo ant šaligatvio prie pat barika
dų. Policija pasiuntė patrulius. Tik vien 
baimė, kad jū šūviai neparodytų, kur jie 
randasi, sulaikė juos nuo šovimo.

Atsargiai trys šešėliai prie barikadų, 
prisiglaudė prie namų. Tūlą laiką pa
stovėjo nesijudindami ties Wiesenstrasse 
kampu. Smarkus pasijudinimas anapus 
gatvės prie durų išdavė policijos patru
lius per žibančius uniformos knypkius. 

’Prie barikadų šviesos tapo užgesintos.
Puf... puf.
Netolimais langų stiklai sužvangėjo, 

krisdami ant žemės. Po trumpo, bet at
kaklaus šūvių apsimainymo, policija pa
sitraukė.' Darbas prie barikadų vėl ta
po atnaujintas. * * *

Kurtas ir dar du draugai sugrįžo į 
tarpgatvį. Jis buvo truputį nervingas. 
Veikiausia policija matė, kas čia buvo 
daroma. Pasikalbėjo trumpai su Her- 
mannu ir vėl dingo tamsoj.

Žemiau, ties “Raud. Lakštingala” vis
kas ramu. Keli sieksniai šaligatvio ta
po išardyta šiame gale tarpgatvio, kelias 
tapo užblokuotas dideliais akmenimis. 
Automobiliui nebuvo galima pravažiuoti.

i Sargai nieko nužiūrimo nepatėmijo. 
Kurtas atsargiai ėjo tolyn. Kaip kurios 
moterys sustoję kuždėjosi tarp savęs. 
Jos jį tik pažino, kada visai prisiartino. 
Ne... čia irgi viskas buvo tvarkoj.

Buvo tamsu ir ramu Reinickerdorfer 
gatvėj. Tarškėdamas iš Nettelbeckplatz 
važiavo taksikiabas. Ties įvažiavimu į 
Weddingstrasse tapo atsuktos šviesos ir 
nušvietė gatvę. Šūktelėjimas iš anapus 
gatvės sustabdė automobilių. Šviesos 
dar vis degė. Tik kuomet akmuo sukūlė 
priekinį automobiliaus langą, šviesos ta
po užgesintos; šoferis spustelėjo ir visu 
smarkumu nuvažiavo.

Kurtas sušvilpė. Čia yra košė verda
ma. Šis automobilius neatvažiavo čia 
pripuolamai. Ar nebus policija pastaty
ta Nettelbeckplatz aikštėj ? Atsigrįžęs iš 
visų pajėgų bėgo atgal.

SKYRIUS X 
Urmininkas G

Iš policijos stoties 95 tamsoko korido
riaus grūdosi laukan plienkepuriai. Dvi
dešimt, trisdešimt. Giliai užvožtos kepu
rės veik visai uždengė jų jaunus veidus.

(Daugiau bus)

Radio Žinios

j Gal dar ne visiems yra ge- 
, rai žinoma apie mūsų radio 
programus ir to reikalo' žinias 
Detroite. Tai dar sykį pakar
toju, kad radio programai bū
na kas sekmadienį nuo 9:30 
ryte iki 10 iš WJBK stoties 
ant 1500 k. c. Programas pil
do Aido ir Laisvės chorų dai
lės mylėtojai. Taipgi kviečia- 

!me visus dailės mylėtojus sto
ki į mūsų radio veikėjų dar- 
'buotę. Dailės mylėtojai, ku
rie norite įstoti į mūsų radio 
programą, turite priduoti re
gistraciją kiekvieną trečiadie- 
nį-seredą 8 vai. vakare, 4097 
Porter St., arba per Laisvės 
ar Aido chorų narius.

Smagu girdėti, kad radio 
darbuotę remia ne tik ’pavie
niai org. nariai, bet ir Detroi
to žymūs biznieriai ir profe
sionalai. Todėl darbas eina ge
rai pirmyn.
neturėjote progos garsinti savo' 
pramonę ar kitokius dalykus,' 
tai galite kreiptis Eastsidėj 
pas d. Grace Palevičienę, Į 
8709 Jos Campau Avė., ar' 
Tel. Trinity 2-1638, arba pas 
d. J. Vasiliauską, kuris taipgi 
priima radio ir laikraščių gar
sinimus.

West Sidėj kreipkitės pas 
Gco. Aukštis ar d. T. Padols- 
kis, 5752 Ogden St. tel. Lafa
yette 2499; arba pas mūsų 
radio pranešėją, d. J. J. But-į 
kuš, tol. Nortlaun 
sveikinimo laiškus galite siųsti 
per radio stotį Lithuanian 
Hour, Station WJBK, Detroit,1 
Mich.

Norime Žinių iš Detroito 
Apielinkes

ĮlDS 51 kp., SLA 324 kp., 
ALDLD 13 kp., Liet. Komu
nistų Frakcija ir LDS Jaunuo- 

Visiems atsilan-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Huntsburg, Ohio

Spalio 14 d. kalbėjd-rapor- (bu kuopa.
tavo pas mus d. J. Mažeika. | kiusiems ir aukavusiems ren

gėjai taria ačiū!
Eugenija.

Kadangi buvo paprastas vaka
ras (pirmadienis) ir musų eas- 
toniečiai didžiumoje audėjai, 
dirba naktinėmis pakaitomis, 
tai žmonių nebuvo labai daug, 
tačiaus atsilankė pusėtinas 
skaičius įvairių sriovių bei pa
kraipų darbininkų. Ta^ paro
dė jų įdomavimą Lietuvos pa- 
dėčia ir reikia pasakyti, kad 
d. Mažeika jų nesuvylė.
papasakojo labai daug įdomių 
faktų apie taip vadinamą 
“Lietuvių Visuotiną Kongre
są” Kaune ir puikiai nupiešė 
dabartinę vargingą padėtį 
Lietuvos ūkininkų ir biednuo- 
menės. Publika labai aty- 
džiai klausėsi ir nenoriai skir
stėsi. Girdėjau išsireiškimą: 
“galėčiau klausytis visą naktį,

V. Vilkauskui, Nashua, N. 
II.—Apie kapinių vakarienę 
esame gavę korespondenciją 
pirmiau nuo kito draugo. At
leiskite, kad jūsų korespon- 

‘dencija netilps.

Jis

Taipgi, kurie dar t nenusibodo.”
Draugas Mažeika išsivystys 

į talentingą kalbėtoją. Pasilsė
jęs iš po maršruto, turėtų lai- 

’ i kas nuo laiko kalbėtojauti. pi . I
:Jam puikiai sekasi, 
bos turinio nematau 

. čia talpinti, nes jau 
| kartų buvo atžymėta “ 
ije”. Vienbalsiai tapo 
, ta protesto
> Smetonos režimo žmonių kan- 
. kinimą, reikalaujant | demo- 
. kratinių laisvių Lietuvos liau- 
i džiai, paliuosavimo polit. ka
linių ir tt. Rezoliucijos kopi- 

Ijos pasiųsta Smetonai įr Lie-
Washing-

Prakal- 
reikalo 
keletą 

‘Laisvė- 
priim- 

rezoliuciją prieš <=

Pradėkite dieną tinkamai

ŠARMINKITES PIENU/

PlENAS—šviežias, šaltas pienas— 
šarmiškai veikia. Jis puikus dalykas 
padėt jums atsitaisyt, kada “rūgšties 
produktai” susikuopia kraujyje. Ir 
suprantama, niekas taip neramina ir 
negaivina kaip stiklas pieno.

Atsiminkite — visokiuose perdėji
muose, nuovargyje, visuose laikuose, 
kada šarmiška-alkalinė jūsų atsarga 
gali būti žemai nupuolus—šarminki- 
tės pienu! ♦

Veltui Knygute—“Milk—the Alkalizer.”

Rašykite The Bureau of Milk Publicity, Albany

THE STATE OF NEW YORK

1405. Pa-

tuvos atstovybei, 
ton, D. C.

Buvo renkamos aukos Lie- j 
tuvos politiniams kaliniams.' 
Aukavo po $1.00: L. Tilvikas

i i • • ' i kalimams.,

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintele Lietuviška Vaistine Worcesteryje.
j Radio komisija norėtume ži- ir V. J. Senkevičius; Ipo 50 
noti, kaip plačiai yra girdi- Į centų: J. šlapikas, F. Bačkis,

cvv.iv v.v vcvvftvv Judickas, M. '.Zdąnoff,
Apielinkėje gyven- ‘Draugė, ir A. Stankuvienė; po

ma mūsų radio oro bangos už ( K.
Detroito.
darni lietuviai rašykite mums, | 25 centus—O. šlapikienė, A. 

Gramauskienė, M. Janjkienė,1 
A. Biga, V. Morkauskienė, S., 
Tarvydaitė, M. švegždienė, A.' 
žąsinas, F. Malkaitis, Wit. Til- ( 
vick, F. Urba ir J. StOnčius.1

Smulkių surinkta $1.05. Vi-, 
so aukų surinkta $9.05. Ąukos 1 
perduotos d. Mažeikai, kuris1 
išduoda pilną atskaitą surink-; 
tų pinigų per “Laisvę”.

Prakalbos buvo rengiamos; 
Bendro Veikimo Komiteto, į 
kurį įeina šios organizacijos:

kaip toli girdite radio bangas 
sekmadieniais 9:30 vai. ryte 
ir kaip kas jums patinka ir 
kas nepatinka. Galite rašyti 
atvirai savo mintis.

Radio Repor.

Baltimore, Md

reikalaujama, kadPrakalbose buvo rinktos au- ninku, 
kos Lietuvos politiniams kali- Kauno komendantas būtų pra- 
nįąms. Aukavo sekamai: po

Svarbi Konferencija

Masinė konferencija prieš 
karą ir fašizmą įvyks šį šešta
dienį ir sekmadienį John Hop
kins Universiteto svetainėje. 
O penktadienio vakare, lap
kričio 1 d., įvyks masjnis mi
tingas, kuriame kalbės Roger 
Baldwin, direktorius Ameri
can Civil Liberties Unijos ir 
narys Amerikinės Lygos prieš 
Karą ir Fašizmą. Taip pat 
kalbės panelė Detzer, sekreto
rė Tarptautinės Moterų Lygos 
Už Taiką ir rabinas Edward 
L. Israel, ir M. Z. Hallgren 
pirmininkaus. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti. |

Nereikia manyti, kad Bal- 
timorėj visi miega. Baltimo-! 
i’ėje kovos virė, verda ir virs! 
prieš karą ir fašizmą. Mes ne
duodame fašistams galvą pa-' 
kelti. Darbininkams jau nu-; 
sibodo Roosevelto prižadų 
laukti. Karas ir fašizmas gru- 

jmoja ne tik darbininkams, bet 
■taip pat profesionalams ir ki-( 
, tiems.

žinoma, Būltimorės daugu
ma lietuvių karo ir fašizmo 

'pavojaus dar nemato ir nesu
pranta. i

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers Bieliausko Graborystes Įstaiga

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

NOTARY PUBLIC Tel.: STagg 2-5043

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKĖS LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystes 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 daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų Įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-

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

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 j r tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

Amerikos Lietuvių Darbi-j R- Stanionis, G. Lumas, A.
ninkų Literatūros Draugijos 
51 kuopa surengė prakalbas 
spalių 12 d. J. Rūbo farmoje. 
Kalbėjo d. Abekas, delegatas 
į Lietuvių Išeivių Kongresą, 
kuris įvyko Kaune. Jis kalbė
jo dviem atvejais—pirmu at
veju apie Lietuvos žmonių 
sunkią padėtį, o antru—apie 

p patį kongresą.

Grinius ir J. Rūbas; po 25 c., 
O. Rubienė, J. RauluseviČius, F. 
Skleris, J. Valinavičius, J. Iva- 
navičius, K. Kairaitis, J. Mi
kalajūnas, J. Plikunas, A. Va- 
linavičienė. Su smulkiomis su
rinkta $6.50.

Vienbalsiai priimta rezoliu
cija, kurioj pasmerkiama Sme
tona už užpuolimą ant ūki

liaunu nvmtnucuiia,-, ov (

šalinamas iš vietos, kad būtų W.P.A. Darbininkų Streikas |
.i?_______ i. t 1paliuosuoti politiniai kaliniai

ir kad būtų žmonėms suteiktos 
civilės laisves. , Į pirmadienį> spalių 28 d. Jie

Po prakalbų buvo duota ke- protestuoja prieš 28 ir pusę 
lėtas klausimų, į kuriuos kai- cento ir reikalauja augštesnių 
bėtojas atsakinėjo. Da buvo ir algų ir trumpesnių darbo va- 
diskusijų.

Prakalbos visiems patiko.
51 kp. Korespondentas,

V. Wallen.
t

Cumberlando W. P. A. dar
bininkai išėjo į streiką pareitą

i landų. Jie reikalauja 80 va- 
į landų į mėnesį vieton 140 ir 
; 50 centų į valandą, vieton 28 
centų ir pusės.

$150 
ar 

mažiau
Tik už $150 Garbingos Laidotuvės

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

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

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama j 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 j jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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MIRTYS—LAIDOTUVĖS

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS
_____________________________________________________ I

SUSIRINKIMAI

Pervėlu Brangint Sveikatą, [Perėjūnai Pikietavo Rotužę ERB Darbininkai Tariasi 
Kada Nebeturi

______  . Atstovaudami
Tas praktiškas posakis svar-i™^ 

bu prisiminti kiekvienam, ka-j 
dangi be sveikatos likęs nega-| 
Ii būti laimingas ir sekmin-l 
gas asmeniškame, neigi visuo-j 
meniniam gyvenime. Gera! 
sveikata yra brangiausias tur-j 
tas ir raktas į pasisekimą jūsų > 
užsibriežto tikslo. .TZ . .. , J gis panaikinti visaKaip apsaugoti sveikata kol 2, v .. *. . . .. . . .Benamiu pasiųstaturite ir ką daryti jos netekus, | ‘
mums patars nuolatinis dar- j - .. . . i . TA i . t rastines. Delegacijos nariai, bininkų draugas Daktaras J. 7T „r TZ . v. ..... , j. iDavidow, Harper ir Carman, J. Kaskiaucius, si ketvirtadie-! ,_2. ’ . .. x • •• o-i i -• - • 'išlydėti policijos, vėl stojo in|, 31 d. šio menesio, Lais- T- f 
vės” svetainėj, 419 Lorimer! pi ie a’ 
St., Brooklyne. Ir tą brangią!
pamoka gausime veltui. iŲnjja (]avo ffoujll Sutarčių

Kitas svarbus klausimas, ku- J 
ris taip pat gręsia pavojum; 
mūsų sveikatai ir gyvybei, yra' 
artėjantis pasaulinis karas., 
Apie priežastis, kodėl Musso- 
linis užpuolė Ethiopiją ir del- 
ko Hitleris rengiasi pulti Klai
pėdą kalbės d. A. Bimba. Jis 
nurodys, kaip darbininkų kla
sė turi gintis nuo gręsiančio 
karo pavojaus.

1,500 bena- 
25 benamiai,

j Bedarbių Tarybos Perėjūnų* 
Lokalo nariai, pikietavo mies-j 
to rotužę penktadienį. Tai. 
buvo protestai prieš miesto ad-j 

j ministracijos užsimojimą su ii 
‘ ’ d. lapkričio sulaikyti pašalpą.

i Gi tas yra tik įžanginis La 
Guardijos administracijos žy- 

pašalpą.
delegacija

: * .v . ‘tpas majorą išvarė is majoro.

Su Unijomis
'šią ir' juokingiausią kostiumą 
j bus duodamos dovanos. Lygiai 
! įdomi ir naujoviška bus neti
kėta programa, taip vadinamaketa programa, taip

Jonas Klimaitis, 40 metų, 
136 N. 3rd St., ‘mirė spalio 28 
d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Lai
dos spalio 31 d., šv.-Kryžiaus 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 2-ro Apsk. Komiteto 

, , ,i Susirinkimas
, t
SlAhtro Apskričio Komiteto posėdis 

; įvyks penktadienį, lapkričio 1-mą d., 
! 7-tą vai. vakare, “Laisves” svetainė
je. Visi komiteto nariai būkite, nes 
turime labai svarbių reikalų apsvars
tyti.

DR. ALDONA SLOPAS
(ŠLIUPAITf)

Jau atidaro ofisą:

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Int. Pocketbook Darbinin
kų Unija pasirašė sutartis su 
skaičiumi naujų šapų. Jomis 
yra Charles Handbag Co., The; 
Maben Bag Co., Greenstatt ’ 
and Robol Co., Frame Hand
bag Co., ir Edward Ellias. 
Pastaruoju laiku ši nauja uni
ja tiek pasistūmėjo pirmyn, 

šaukia susirinkimą 
i apmoka- 

neapmokamų unijos 
viršininkų.

Visuomeniškų šalpos Agen- “Amateum Hour.”
I turų Darbininkų Susivieniji-
' mas visu smarkumu ruošiasi ——----------------
milžiniškam protesto judėji- c .. .. . v.

jmui prieš ERB administraciją, 1S OOUthbrOOklynieCiy 
kuri persekioja r‘ 
ninku už dalyvumą pereito- 
ketvirtadienio stapičiuje. Dar 
nesulaukta atsakymo nuo ma
joro LaGuardijos į kongres- 
mano Vito Marcantonio, virš, 
minėto susivienijimo patarėjo,! 
laišką, kuriame buvo reika-j 
Jauta, kad majoras sulaikytų 
persekiojimą.

Dabar susivienijimo vadai 
ir Marcantonio tarsis su be
darbių organizacijomis ir dar
bo unijomis, kad bendrai veik
ti sušaukimui didžiulio Madi
son Square Garden protesto 
mitingo, maršavimo prie Mies- Į

•to Rotužės, kuriame, susivieni
jimo vadų apskaičiavimu, da
lyvautų apie 50 tūkstančių 
žmonių.

7,000 darbi- Parengjmo

Rep.

d.Praeitą sekmadienį, 27 
spalio, LDS 50-ta kuopa buvo 

’surengus koncertą, žmonių bu- 
įvo suėję pilna svetainiukė. Pa- 
• gal kolonijos didumą, tai rei- 
I kia skaityti parengimą 
siu.

Programą atidarė

vyku-

Aido

REIKALAVIMAI
Reikalinga lietuvė mergina tarpe 

24-30 metų senumo, dirbt prie namų 
.i darbo. Atsišaukite greitai sekamu 
' antrašu:

Rogers Thompson, 8417 85th St., 
Woodhaven, L. I.

A. Gilman.
(257-258)

valančios: nuo 1 iki 2 po piet 
Nuo G iki 8 vakarais.

(257-259)

PARDAVIMAI !
Parsiduoda arba išsirandavoja 

naujai, moderniškai jstaitytas 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-)

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 

i “Swan White” Goose Down with the 
! Secretary of State of New York, to 
i be used on feathers and down used 
! for upholstery and bedding of every 
description.

(255-273)

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ 
kirpimas

SKUTIMAS

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

25c
15c

Patarnavimas

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

Prakalbas rengia Tarptauti-j kac^ Jau 
nio Darbininkų Apsigynimo nominavimui pirmų 
Lietuvių 17-ta kuopa. Prasidės ir , 1 
7:30 vakaro. Įžanga veltui. 
Mes prašome “Laisvės” skai
tytojų pranešti apie šias pra
kalbas ir neskaitantiems “Lai
svės”, kad ir jie galėtų išgirs-1 Vyry Choras 
ti.

Sudegė Du Vaikai

Komisija

Tūkstančiai Dalyvavo
Taikos Parade

Pereitą šeštadienį, 
demonstracija

fašizmą. New
demonstracijos

spalio, įvyko 
prieš karą ir 
York o mieste 
būna gana skaitlingos. Vesel
kai tūkstančių dalyvavo mar- 
šavime. O dar didesnės minios 
simpatizuojančių taikai svei
kino kovos ženklais demons
trantus.

Italy Darbininky

Kad italai yra žinomi, kai
po puikūs dainininkai apie 
tai nėra .dviejų nuomonių. IrIdl 11 UI d, .UViejų 11UUII1V111U. 11 

mes laiks nuo laiko girdim so
listus dainininkus tūlose pra
mogose. Bet girdėt chorą—re
tas dalykas.

“Laisvė” šį metą suteiks 
progą išgirsti Italų Darbinin
kų Vyrų Chorą savo metiniam 
koncerte, kuris įvyks 10. d. 
lapkričio, Labor Lyceum, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne.

Italų Darbininkų Vyrų Cho-

Du broliukai, Patrick ir Ge
orge Vlattas, vienas 15, kitas 
13 metų, mirtinai sudegė, o jų 
sesutė Elizabeth pavojingai 
susižeidė, kada ji apdegus iš
šoko pro langą nuo antro aug- 
što iš jų apartmento, 673 10th 
St., Brooklyne.

Vaikai žaidė su iš viršutinio 
augšto atėjusiais vaikais, Mi
chael ir Athana Perdikatis, 
kada jie suuodė dūmus apie 
6:30 vakaro. Jie atrado ugnį 
laiptuose ir užgesino. Manyda
mi, kad jau baigta, jie nuėjo 
žaisti. Tuo tarpu ugnis iš nau
jo užsidegė ir sustiprėjo. Vie- 
na mergaitė išbėgo ant gais
rinių laiptų, 
drabužiais iššoko pro

H. Mantuškaitė, 
jauna, taip pat jauno Trimito 

mokytoja.
Choras, sudainuodamas sutar
tinai ir harmoningai kelias 
dainas, vadovybėje B. šalinai- 
tės. Aidiečiai, kur jie pasisu
ka, žmonėms palieka dainavi
mo įspūdį; žinoma, kada 
būna susirinkę ir dainuoja 
rai susimokintas dainas, 
čiaus ir šį kartą nebuvo 
choristai, ypatingai
balsas buvo silpnokas, bet dai
navimas delei to labai 
kentėjo.

Paskui sekė ukrainų 
kantų grupė, A. įlankos
vybėje, kuri sugriežė melodin
gą kavalką muzikos. Iš tos pa
čios grupės griežė smuiko so- 

tas pats smuikininkas 
skambino ant piano; grupės

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų Ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

ROBERT LIPTON

su 
be

visi 
ge- 
ta- 

visi
tenorų

nenu-

muzi- 
vado-

kita degančiais pasirodymą užbaigė gana vy- 
langa, kusių piano skambinimu jau- 

trečiam pavyko išbėgti degan- naci berniukas. Pasirodo, kad 
čiais laiptais, o du vaikai ras- prie muzikos ir jos instrumen-

Pirma vieta 'parade užėmė ras an^ metą dalyvavo darbi- ti sudegę vienas arti lango, ki- tų yi,’a daug palinkusių žmo-
italai ir ethiopai. Pasirodymas ’ ninku Olympiadoj, New York,
- . - . v. ' ■» X J m v’kir\ in Vii z»Va r\ .kur iš desėtkų darbininkų cho

rų buvo entuziastiškiausia 
sveikinamas už savo šaunų 
dainavimą. Jis savo skambiais 
balsais ir išsilavinimu gali 
prilygti garsių operų chorams, 
skirtumą tik tame, kad operų 
chorai dainuoja vien operų 
dainas, kuomet šis choras dai
nuoja ne vien tik operų, bet 
liaudies ir revoliucines 
nas, apart operų.

Norintiem dalyvauti kon
certe jau dabar laikas^ įsigyti 
bilietus, nes vietų skaičius ap- 
rubežiuotas. Bilietų kainos $1, 
75c. ir 50c.; vien šokiams 40c.

jų priešakyje padarė nemažą 
įspūdį į publiką. Nemažas bū
rys abiejų tautų buvo apsiren
gę pilna uniforma. Du raite
liai priešakyje nešė Italijos ir 
Ęthiopijos vėliavas. Ką tas 
reiškia, tai jau nereik aiškint, 
nes kiekvienam taikos ženk
las žinomas. Paskui juos sekė 
kitos grupės bei tautos su o- 
balsiais prieš karą ir fašizmą 
ir daugybe kitų svarbių ©bal
sių.

• Didžiausią įspūdį parade 
padarė motinos, kurių buvo 
gana didelis skaičius. Pasiro
džius joms marše, publika 
akyliai pradėjo domėtis jų rei
kalavimais: “Mes Ne Karo 
Laukui Auginame Sūnus!” 
“Mes Ne Skerdynei Juos Au
ginam!” “Mes Matėm, Kai] Jonas Orman as,LDS Jauni- 
Grįžo Iš Karo ___
Tėvai ir Broliai, Mes Nenorim Lietuvių Kongresą

tas arti durų. Matomai, pri d il
sinti dūmais, nebepajėgė iš
bėgti.

Brooklyno Tėvy Atydai!

nių, ką viduriniuose amžiuose 
skaityta velniui parsidavėliais 
ir į muzikantą kalbėjo su di
desne baime, negu į caristinį 
žandarą, bijodami, kad nepa- 
klusnuosius muzikantas nesu
trauktų į kuprą, arba neper
kreiptų žandus. 'Dar ir dabar 
Lietuvoje į muzikantą žiūri 

akimis, palikdami

dai-

Brooklyno LDS Jaunimo 
200 kuopa ir So. Brooklyno 
jaunimo kuopa bendrai išdir-j tokiomis 
bo planus delei jaunimo va- žmogaus gabumus ir išsilavi- 
karinės mokyklėlės. Šioje mo
kyklėlėje bus studijuojama ku. 
lietuvių gramatika, Lietuvos1 
istorija, darbininkiška dailė, 
LDS organizaciniai reikalai,

nimą visai neprieinamu daly-

Plaukai 
Ant Moterų Veido lt

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- 

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

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

(254-262)

ro.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINI GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; tatsa- 
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS,
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

S Telefonas: Evergreen 7-7770 ?

| PAUL GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS £
B Senai dirbąs graborystės pro- g 
g fesijoje ir Brooklyno apielin- c 
S kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja ?
3 balsamavimu ir palaidojimu C 
5: mirusių. £

| Veltui Chapel Šermenim I
2 Parsamdo automobilius šerme- g 
B nims, vestuvėms, krikštynoms & 
2 ir kitokioms parems g
B Saukite dien* ar nakt|

I 423 Metropolitan Avė. g
5 Brooklyn, N. Y. r

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai

Kainos 
Vedybių ir

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

HARMAN

Telephone Stagg 2-4408

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Paraumdau automobilius vestuvėm, 

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

_______ Brooklyn, N. Y.

Tel. StajiR 2-0783 . ' NOTARY '
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC <

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKASp.

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

tuvių 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

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.

Toliaus programoje dainavo 
Višniauskas, Menkei, Kava
liauskaitė ir pirmu sykiu pa- 

jaunimo rolė kovoj prieš karą sirodžiusi žiedelytė, jeigu ge- 
ir fašizmą, jaunimo gyvenimas, raj nugirdau pavardę, žiede- 
po Sovietų valdžia ir tt., kad ]ytė su Menkei dainavo duetą, j 
supažindinus Brooklyno lietu- jį turi neaugštą, bet gražų 
višką jaunimą su klasių kovos 
reikalais.

Mes atsišaukiame į jus, te- f pildoma muzika, rodosi, nešlu- 
vus, raginti savo sūnus ir du'k- tavo. Tačiaus į dikciją, žodžių 

turi būti daugiau 
; vieto- 

j Brooklyne lapkričio (Nov.) 12 lėjinms įvyks ateinantį ketyir- mis visai nesuprantama, apie 
1 -- ’ |tadienį, “Laisvės” svetainėje, yra dainuojama, šitą pas

tabą darau giliu nuoširdumu, 
nes jie man yra visi geri žmo
nės !

Programą baigė southbrook- 
Mokyklos Komitetas. Jyniečių nesenai susitveręs 

-- Trimito chorelis, kuriame ma- 
jis Jaunimas Ruošia Maskaradą i tSs> diduma jaunimo. Trimitą

Išgirskit Jaunimo Delegatą soprano balsą.
Visų solistų dainavimu iš

Sukon’eveikti mo delegatas į “Viso Pasaulio . .
Kaune ir teris lankVtl tokią svarbią mo- igtąrimą 

9 1 1 1 •• 1 T'i • j J jievai ir tsronai, ivies i\enorim .Matyt Taip Grįžtant Mūs Sovietų Sąjungon, kalbės So. ^klelę\ Iirmas studentų su- Į,kreipiama domes, nes
1 * _ - . . ___ i onmna otninnnTi Ifnrxnr- „____ ____

Sūnus!”
Parade matėsi gana 

Jingi būriai visų tautų,

> - svetainėje, 
7:30 vai. vakaro. Šiame susi- 

nacionalis sekretorius i rinkime studentai susiorgani- 
gabus kalbėtojas, ra. puoš kad ateinančią savaitę 
apie sąlygas, kokias, P’ad®i- mokyklą, 
fašistų valdomoj Lie- 
palygins jas su sąly

gomis Sovietų Sąjungoj, 
specialiai atžymės jaunimo 
sąlygas. Jis taip pat nurodys 
reikalingumą jaunimui organi- 
zuotis ir svarbą šio Jubilėjiniolkaradų balių ateinantį šešta- 
LDS vajaus.

Visi so uthbrooklyniečiai “Laisvės
1 • XZ • XX _

skait-l dieną?.........“........ . ' itadienį, “Laisvės
I z." j i l i t na 7 ’39 vul vjilrfiT’Aišski-| Sis delegatas, kuris yra LDS< ... —. •;—

riant lietuvius. Nesuprantama,! Jaunimo 
kodėl lietuviai taip šaltai žiū- *r labai 
ri į šį dalyką. Kiek teko ma- portuos 
tyt lietuvių, tai tik komunis- Rs rado 
tinės pusės. Bet kurgi tie Vii- tuvoj ir 
niaus kovotojai ir kiti karš
tuoliai, kurie sakosi smarkiai 
dirbą, kad apgint Lietuvą nuo 
jos priešų ? šiuo momentu 
kaip tik ir buvo geriausia pror 
ga pasirodyti tiems kavalie
riams, nes sakymu priešo ne- 
nubaidysi. Mes galime apgint 
tautas nuo gręsiančio pavo- ______________c
jaus iš pusės grobikiškų tau-1 kinti sugrįžtantį : 
tų ne vien tik sakymu, bet j Ormaną sėkmingoj 
griežtu protestu. Tik vieningai į Ypatingai svarbu

Williamsburgo LDS Jauni- 
, mo kuopa rengia šaunų mas-

i dienį, 2 d. lapkričio (Nov.), 
“T-* svetainėj, kampas 

kviečiami dalyvauti šiame už-Lorimer ir Ten Eyck Sts., 
imančiam mitinge ir pasvei- * Brooklyne. Prasidės 7 :30.

j namo Joną! Vakarėlyje bus gera muzi- 
sueigoj. • ka amerikoniškiems ir lietu- 

jaunimui viškiems šokiams, taipgi gerų 
veikdami, tą galėsime padary-;būti šiame mitinge. Mitingas užkandžių ir gėrimų. Bet įdo- 
ti. ! įvyks Darbininkų Centre, 723 miausiu šio vakaro punktu tai

Brooklyno ir Ap. Liet. Vei-i—5th Avė 
kimo Komiteto Pirm.,

N. Pakalniškis.

kampas 23rd St., bus įvairumas ir šposai, 
So. Brooklyne. į galima tikėtis, kadangi tai bus lite!

B. Fulton, [maskaradų balius. Už gražiau-!

vadovauja E. Mantuškaitė ir 
jos sumokintos dainelės išėjo 
vidutiniškai. Trimito jaunimui 
priklauso ateitis, jeigu tik jie 
nenupuls dvasioje.

Apie pačią Mantuškaitę rei
kia pasakyti, kad ji yra me
nininkų Trečio Apskričio pa
laikomos chorvedžių mokyklė
lės studentė, kurią prirengia 
prię ateities atsakomingos va
dovybės pati šalinaitė. Dar- 
buokitės, žmonių mergos, ir 

ko j parodykite svietui, ką jūs ga-

Aš Pats.

*.. s*

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name 
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraūjo 
| N e n ormalumai, 
L Odos Išbėrimai, 
I Nervų L i g os, 
J Bendras Nųsilpi- 
I mas, Nervų Je- 

gos išeikvojimai, 
! a t a r i n lai ir 

! Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų L i g os, 

_____ ___ MėšlaŽamžs Li
gos, Hemorrhoidal, Nervų (degimas 
ir įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos,^ 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos ęydo^ 
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduIiai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tatp 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

L. .gs- Ai, J




