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Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės ! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o įsi almėsite 
Pasaulį!
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KRISLAI
Socialistai ir SLA.
Tysliava—Klastuotojas.
Coughlin už Mussolinį.
Rinkinių žulikystes.
Fašistiniai šmeižtai.

Rašo KOMUNARAS

i

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Tautininkai, kaip sužinota iš 
tūlų jų vadų, rengiasi šluot lau
kan socialistus iš Susivienijimo No. 263 
Lietuvių Amerikoj panašiai, 
kaip jie andai šlavė komunistus.

Socialistai turėtij parodyt 
daugiau nuoširdumo bendradar- Apsimetėliai Klastavo JAPONIJA NEGALI IŠVENGT SAVO Halai Sako, Kad Jiems | Aikštėn Iškilo NaZlU

“s ATSAK0MYB£S už provokato- 1 '
Ivdžiai ir T VCT ATPTQT A T Har. ir UdllIlU nenariiuns nixi/nn iniiTr-n^m/riTn t nnn omirlydžiai ir LYGIATEISIAI dar
buodamiesi kairiajame Susivie
nijimo sparne, mes galėtume fa
šistukus susodint, kaip rusai sa- munistų Partijos pirminin
ko, “į kaliošą;” ir tatai išeitą kas srityj, M. Karasiov 
ant medžiaginės ir politinės jr jQ Burdikin padir-
naudos eiliniams Susivienijimo Ginčio — 
nariams. ., / . . r . i_____  | korteles ir dalino jas ne- ■ sergėjimą, kad jinai negali 

' partijiečiams. Jie patys bu- išsisukt nuo atsakomybės už 
vo prigavingai įsiskverbę į pastaruosius japonų - man- 
Kom. Partiją. i džurų įsiveržimus per sieną

Sovietinis teismas dabar (į Sovietų Sibirą ir ginkluo- 
juodu nusmerkė sušaudyt,! tus susikirtimus.
kaipo k o n t r-revoliucionie-1 Sovietų vyriausybė reika- 
rius klastuotojus.

Anądien Krisluose buvo sumi
nėtas GEGUŽIO ir Jurgeliūtės 
valdybos laikotarpis Susivieni
jime Lietuvių Amerikoj su jau 
žinomais finansiniais nesusipra
timais.

Tautininkų vadas, Gegužis 
buvo tada Susivienijimo prezi
dentas, didysis jo bosas. O ka
da prisivirė košės, tai visą kai
čią suvertė ant Jurgeliūtės. Ji 
tada, mat, nors ėjo su tautinin
kais, bet nebuvo jau tokia šim
taprocentinė kaip Gegužiai.

“Vienybės” redaktorius Tys- 
liava dabar suklastuoja tų mūsų 
pastabą ir mulkina savo i___

CHARKOV. — Buvęs Ko-
RIŠKUS ĮSIVERŽIMUS J SOV. SIBIRĄ

NAUJA SOVIETŲ NOTA JAPONIJAI

MASKVA. — Sovietai pa-
Partijos narystės (siuntė Japonijai naują per-

Manchukuo į sovietinį Sibi
rą. £

Iš savo pusės, Japonijos 
valdžia vis dūr tebelošia 
durnelio rolę, kad, girdi, toj 
vietoj tarp Kanka ežero ir 
Tumen upės rubežius dar 
ii.

Ethiopai Jau “Atidavė 
Makale Miestą

Italų karo štabas iš šiau-! 
rinės Ethiopijos skelbia, 
būk Makale gyventojai iš
kėlę baltas vėliavas, išanks- 
to pasiduodami Italijos la
kūnams. Tuo tarpu dar ita
lų armija buvo už 15 mylių 
nuo Makale.

Planas Karui prieš 
Lietuvą ir Sovietus

Paryžius.—“Echo de Pa- rą Vakarų Europoj, o tik 
ris” ir “l’Oevre,” įtakingi apie žygį prieš Sovietus ir 
francūzų laikraščiai, iškelia. Pabaltijo kraštus. Jis todėl 

Bet pranešimas iš Londo- aikštėn, kad Vokietijos fi-l ragino Franci ją nutraukti

i i, < 
,.. h

■ : j

NAZIAI ŠAUKĖ TALKON FRANCI j IR ANGLIJĄ

'Jno sako, kad ethiopai įnir-inansU ministeris Schacht, tarpusavinės pagelbos sU- 
.umen uues ruuezdus luu tusiai metėsi ant italų pir- spalio mėnesį šiemet nuvy- tartį su Sovietais.ir eit tai- 
nesąs tikrai nustatytas” ir mūjų būrių, žūtbūtinai Pasi-j^®b.l i k°n Vokletljai prleš J’uos-'~

todėl būsią neišvengiami pa- atmušt italus, 
sieniniai susikirtimai. So- . . _
vietai gi jau ne sykį įrodė,! liai, veikdami iš pasalų, iš-1 

žudė daug italų, beeinančių 
, Reuter io

agentūros pranešimais, 
hiopai griežtai kertasi 
italais, pastodami jiems 
lia.

šaukė Franci ją ir Anglijai 
Paryžius.—Ethiopai sau- Padėtj Vokietijai nukariaut' 

, Sovietų Sąjungą ir mažą- j 
' sias Pabaltijo šalis, jų tarpe 
visų pirm Lietuvą. Tą Hit

lerio planą Schacht atiden- 
' gė, besikalbėdamas su
Francijos Banko guberna
torium Jean Tannery ir An
glijos Banko gubernatorium 
Mantagu C. Normanu.

Schacht tvirtino, kad Hit- ra proga 
leris negalvoja apie jokį ka- vie tais.

Lenkija, kaip Schacht pri
pažino, jau sutiko veikt iš- 

Ivien su Vokietija, kada Hit- 
I lerio valdžia pažadėjo Len
kijai dalį Sovietų Ukrainos, 
kurią Hitleris taikosi at
plėšt nuo Sovietų Sąjungos.

Sąjūdis politikoj del Ita
lijos susikibimo su Ethiopi
ja, pasak Schachto, tai ge- 

apsidirbti su So-

lavo, kad būtų sudaryta 
v - į bendra komisija iš SovietųŠarvuotu Automobiliu | ir Japonijos įgaliotinių, ku-' - i. wr rie ištirtų tuos įvykius. Ja- SmilgCllHVO Kavą ponija bando to išvengti, 

 įsiūlydama Sovietams kreip- 
AACHEN, Vokietija. — tis j Manchukuo valdžią ir 

Nazių muitinės viršininkai suJa. aef. ~ .
Hilenberge sučiupo šarvuo- x Dabartinėje notoje^ Sovie-

, - -c v -------~ - z v <—>

I Japonija yra pasiėmus vy
riausią atsakomybę už Man
chukuo “apgynimą”; Sovie
tų nota taipgi primena, kad 
pati Japonijos valdžia pir
miau pripažino, jog Japonų 
kareiviai dalyvavo susikir
time su Sovietų sienos sar
gybiniais spalio 12 d. š.m. 
—kuomet japonai su man- 
džurais buvo isibriovę į So
vietų pusę. Taigi Japonija

skai- tą automobilį, kuriuo buvo, vyriausybė nurodo, jog
tytojus, būk “Laisvė”, kaltino šmugeliuojama kava į Vo

kietiją. Kavos šmugelis da
bar labai pelningas užsi
ėmimas, kadangi Vokieti
joj net prasčiausia kava 
yra neįperkamai brangi.

tik “Jurgeliūtės.”
Kaip sako žmonių patarlė, iš 

dainos žodžio neišmesi. Todėl 
minint Gegužio valdybą, buvo 
suminėta ir Jurgeliūtė. Bet kaip 
žinoma, jinai paskui buvo išėsta 
Gegužio-Vitaičio šaikos.

O fašistuojantis poetas Tys- 
liava dabar suklastavo minimą 
“Laisvėj” išspausdintą pastabą 
ir paliuosavo savo sėbrą Gegu
žį nuo atsakomybės, besisteng
damas visą gegužinę makamolę 
suverst ant Jurgeliūtės.

Bet juk viskas Tysliavai leis
tina, kad tik įbrukti sandarie- 
čių “sleitą” su fašistu Rasteniu 
priekyje į naują Susivienijimo 
Pildomąją Tarybą.

jog kur japonai-mandžūrai i Zuuv uaus i«nų; 
kareiviai darė įsibriovimus, linkui Makale, 
ten rubežius senai nustaty
tas ir aiškiais stulpais sužy
mėtas.

Sibiro Apgynimas
/

Atsakydami į tokias nuo-
latines kariškas provokaci-: Italija Reikalauja 
jas is Japonijos pusės, So-1 «T p.- •
vietai yra priversti rūpintis Neutralizuot Gibraltarąjas iš Japonijos pusės, So-

Sibiro apsaugojimu. Imda
mi domėn ne tik ekonomi-

*.i

et- 
su 

ke-
n I

'CO ?!

-

PARYŽIUS. — Francijos

Katalikų radio kunigas Cou
ghlin pereitą sekmadienį ant vi
sos Amerikos teisino Mussoli- 
nio įsiveržimą į Ethiopiją ir 
smerkė Tautų Lygą už bandy
mus sustabdyt Italijos varomą 
skerdynę tame krašte.

Kiek pirmiau kardinolas 
Schuster Milane, Italijoj, laimi
no juodmarškinius, linkėdamas 
jiems užkariaut Ethiopiją “Kri
staus kryžiui.”

O lietuvių klerikalų laikraš
čiai vis dar čiauškia apie “taik- 
darišką bažnyčios darbą.

vakarykščių rinkimų, 
demokratų partijos

Karas dar Pablogino 
Būklę Vokietijoj

BERLYNAS.—Hitlerinin- 
kai giriasi, kad jie labai su
mažinę išlaidas maisto pir
kimui iš užsienių. Bet tai 
vra menkas suraminimas 
žmonėms, kurie iau beveik 
nedali gauti pirkt sviesto, 
tauku ir net margarino, 
dirbtino sviesto. Sutaupv- 
mus nuo maisto pirkimo iš 
svetur naziai naudojo dar 
didesniam ginklavimuisi.

Prasidėius Italijos karui žinierius S.
su Ethionija, ūmai juo la- penki kiti technikai ir inži- 
biau pabrango valgio daik
tai ir reikalingos nramonei 
medžiagos, kuriu Vokietija 
turi pirkti iš užsienių.

Nulynčiavo Negrą Neva 1,000 Šilko Streikieriy 
Už Baltosios Įžeidimą Piketas Cliftonenius savo reikalus, bet ir Si- karo ]aivynui artimi žmonės |

biro apgynimą nuo Japoni- patvirtina žinia; kad Itali.
įjos, todėl, Sovietai paskuti-ja reikalaus padaryt neut- WHTTF R T TIFF Tenn_
niu laiku pravedė naujoviš-. raie Gibraltaro perlają tarp' R1] ” u ’

* SON, N. J.—1,000' ' M
negras darbi-^streikuojančių Pate r šonoką-vieškeli tarp^Chabarovs- viduržemio jūros ir Atlanto ‘ , „“f , U1C r a 1 e r ?°no •vietų pusę, raigi Japonija i ko ir Vladivostoko ir nutie-'van(jenvno Ta reikalavimą ^pk^s Baxter Bell neva uz. šilko darbinmkų nurnarSa^“ • 

negali nusiplaut sau rankas !sė antrąsias gelžkelio reles jtaliia statvs laike įvairių J31,’. Jls s^avęs veidan į Clifton miestelį ir suda
rom tA iv Hhi i«ivnržimn ii turn Čitos ir Chaharovskn l-r"? ,y. ldl , baltajai moteriškei L. Dod-nuo to ir Kitų jsiverzimų is tarp eitos ir unaoarovsKo. ;salių karo laivynų konferen- i; hnvn

i .. 1v. n i * ouineiiei. jų uncijai u uevu-
eijos gruodžio 2 d. s. m. dant Dodson’as'su ’ trimis 

I Londone.
| Dabar Gibraltaro uolojSovietai Nuteisė Sušaudyti Inžinierių, 

Kuris Mirtin Pasiuntė 10 Mainierių

Pirm 
vadai 
New Yorko valstijoj registravo 
tuos pačius savo balsuotojus ke
liuose apskričiuose ir taip dau
gino sau balsus. Republikonai 
del to kelia dabar skandalą. Bet 
ir patys republikonai panašiai 
dvigubino ir trigubino sau bal
suotojus, kur tik galėjo.

Taip vieni prieš kitus žuli- 
kauja kapitalistų politikieriai. 
Bet vieni ir kiti, nieko nesidro
vėdami, sunaikina ir suvagia 

^tūkstančius balsų, paduotų už 
komunistus ir kitų darbininkiš
kų partijų kandidatus. Ir į šią 
politinę piktadarystę visada pro 
pirštus žiūri “demokratija” se
nųjų buržuazijos partijų.

• re pikietą prieš Doherty 
Policijai jį beve- šilko dirbtuves, kurios dar 

neužsidaro. Patersoniečihi;.
1 savo broliais atėmė nelai- atmaršavo vadovaujami A.

: A -v. . x . mingą negrą, sušaudė jį ir Williamso, unijos vedėjo, ir
Anglija turi druciausiąj;vir- jar iavoną pakorė. Policija Chas. Vigorito. Keturi pi- 

"? >nei nebandė rimtai jį ap-1 kietninkai tapo areštuotu.
| Unijai užtikrinus jiems pa- 
j ranką, jie tapo iki teismo

tovę ir pati viena kontro- ( 
liuoja visų šalių laivų kelią ’ ginti 
tarp Atlanto vandenyno ir|g

i stachano- Viduržemio juros
/■X ▼ rx Ixi i I T _ •  ____ 1 J 

MASKVA. — Čeliabinsko. fabrike užmušė
apskričio angliakasyklų in- vietį” Ivaną Šmerovą, ku-1

Plotnikov ir ris 200 nuošimčių atliko ! neutralizuotas, jokia viena 
daugiau darbo pagal nauja- šalis neturėtų teisės kont- 

.roliuot tuos svarbius jūrų 
“vartus.”

Pranešama, jog mainais

Jeigu Gibraltaras būtų Bomba Sudraskyti Trys i

nieriai pasiuntė dešimt Ge
riausių mainierių, dirbančių 
Stachanovo išrastu spar- 
čiuoju būdu, į labai pavo
jinga kasyklą. Tie nenaudė-

ją sistemą.
Plačiau pritaikius “stacha- 

novizmą” pramonėj, Antro-,už Gibraltaro neutralizavi- 
sios Penkmetės Planas na- mą Italija žada sunaikint

--------------------------------------------- ———- į lYci.o y rxlcv. JL iv 11 v 11 d u. VI V e e> į <• v7lNinę IŠ IICTIIVIK iliai dar tvčia atliuosavo ka-|ksl™ui sovietinės gamybos 35,000 tonų dabar statomų LliilvD ld LILI U v vu gynios “lubas” idant už- būt išpildytas į ketve- Italijos karo laivų.
......- 1 griūtų ir tikrai .užmuštų r^us metus. Visi, tačiaus, supranta, 

Pašto ženklu šmugelnin- į fnos mainiprius. Tain ir at-  kad Anglija atmes tuos Ita-Iš Pašto Ženklų šmugelnin- 
kų Apeliacijos Bylos

KAUNAS. — Apeliacijos 
teismas patvirtino Adolfui 
Sruogai 15 metų sunkiųjų dar-

BiMILWAUKEE, wis. - 55 Dienos Kalėjimo už.
Pasirodo, kad H. F. Rut-| J
kowskio dirbamai bombai ■ 
trūkus garaže, tapo sudras
kytas ne tik jis pats ir kai
myno :
Mlynarek, bet ir Rutk 
kio draugas Paul Chavanek, 
16 metų berniukas.

Rutkowskio bute surasta 
$500 vertės vogtų daiktų ir 
mašinėle rašytas reikalavi
mas pinigų su grasinimu: 
“Jeigu mes negausime $125,- 
000, tai greit bombomis su- 
ardysime miestą. Teatrų 

padarė bent $1,000,000 nuo- - nebeliks, daugybė užmuštų.”

Važiavimą su Girtu
CHICAGO, ILL. — El- '

mergaitė Patricia ,mer Robinson, girtas auto- 
k, bet ir Rutkows- mobilio vairuotojas, tapo

■ B

nuteistas 10 dienų į patai
sos namą, o blaivus Chick 
Calabrese, kuris su juo va
žiavo, pasiųstas kalėjiman 
55 dienoms, kuomet neturė
jo pinigų užsimokėt $100 
pabaudą.

Teigėjas sakė, blaivas ne
turi ažiuot automobiliu, -t 
kurį vairuoja girtas. . * į

tuos mainierius. Taip ir at--------------------
Sltn°k * i • +• • * • Rumunų Valstiečių Sujudimai

Dabar todėl sovietinis tei- D . v J «. »
smas čeliabinske nusmerkė, ”nes Karaliaus Mergą

, , . Plotnikova sušaudyt, kaipo! ---------
fiskavImąTso ’o”turto! Kitam! atsakingiausia žmogžudį, o | BUCHAREST, - 200,000 
paštaženklių š m u g e 1 ninkui i Penkis jo sėbrus pasiuntė Rumunijos valstiečių rengė- ( 
Augūnui bausmė sumažinta vieniems iki dešimt metų sį ]apkr. 14 d. suplauki į ša-?; 
nuo 5 iki 3 mėtų; Vasiliaus- kalėjiman. Jie buvo teisia- , 
kui ' sutrumpinta 1
nuo 3 iki 2 metų. | riai kenkėjai.

Iš Sruogos priteista paštų I Mainierio Al. Stachanovo 
valdybai 2,793,500 litų nuos- s išrastu būdu yra anglies iš- 
tolių. į kasama bent keliasdešimt

Sulig tokių nuostolių galime sykiu daugiau kain senoviš- 
spręsti, kiek tie ponai išvogė kai dirbant. Anglis kerta* 
ir išpardavė tikrų paštazenk- ma daug platesniu ruožu 
ii, jų vieton pakišdami padirb- nePęU pirma: dirba didesnė- 
tas, suklastuotas “štampas.’ jmis grungmis ir periau 

nanandot techniškus darbo 
įrankius.

Stachanovo būdu sutvar
kius darbą, ir automobiliu 
fahriknnso darbininkas ap
dirba iki 200 daliu, kur pir
miau tegalėdavo apdirbt tik 
apie 97. Tns baisiai nepa
tinka prisidengusiems So
vietų nriešininkams ir todėl.,.—------
na v., du broliai Kretčovai faktinai 

I Gorkio vardo automobilių meilužė.

fiskavimą viso jo turto. Kitam 
paštaženklių š m u g e '

BUCHAREST, — 200,000

lų pasiūlymus.

VIESULOJ ŽUVO 26

MIAMI, Fla.—Viesulą čia 

I stolių, užmušė 26 žmones ir
_____  , ... .__ sostinę Bucharestą, apardė kelis mažesnius mie- 
kalėjimas i kaip kontr-revoliucionie- priverst karalių Ka- stelius.

>'!i:

Krata Kom. Partijos Raštinėje Detroite • y-#
DETROIT, Mich. — De- kimąsi su baltomis moteri- į

■ rolį pavaryt jo mylimą mer- , . 
gą ’Magdą Lupescu. Bet v . . .
valdžia labai aprubežiuoja Nužudė dar L mainierių 
valstiečių važiavimą trauki
niais į tokias demonstraci
jas; todėl jų galėsią sumar- 
šuot į Bucharestą tik keli 
desėtkai tūkstančių.

Ministeris pirmininkas G. 
Tatrescu reikalavo, kad val
stiečiu partijos prezidentas 
I. Mihalache atšauktų tuos 
jų išstojimus, bet pastarasis 
nesutinka ir žada suruošti 
kaimiečių demon stracijas 
prieš karaliaus meilužę 72'paleistas po $10,000 paran- 
miestuose. Valstiečių vadai ka iki teismo.
pasiniktinę, knd dabar šalį; Jau pirmiau buvo nužu- 

1 valdo karaliaus dyt.a keli streikieriai bėgyje 
i keleto paskutinių dienų.

DETROIT, Mich.
tektyvai įsibriovė į Komu
nistų Partijos apskričio raš
tinę, išriausė literatūrą ir 
dokumentus ir suėmė aps
kričio organizatorių Wm. 
Weinstone’ą ir du kitu 
draugu. Betardant areštuo
tus, policija bandė jiems 
primesti išleidimą tūlo kvai
lo lapelio, kuriuom būk ko
munistai agituoją už išrin-

mis ir tt., jeigu tik Sugar . 
bus išrinktas.

Per pirmus aštuonis- me-

PINEVILLE, Ky.—Ang
lies kompanijos gengsteris 
Frank ■ Kendrick nušovė 
streikierį Ralphą Ratliffą, 
o specialis šerifas Lee Bran
ham nužudė kitą mainierį 
E. Damroną. žmogžudystė 
tokia aiški, kad tie du pik
tadariai tapo areštuoti, 

į Kendrick laikomas kalėji
me be parankos, o Branham

ROMA. — Italų fašistų 
laikraštis “Tribūna” vadi
na Angliją pirmo numerio 
Italijos priešu, ir tvirtina, 
kad Italija daugiau nepirks 
nei vieno svaro anglies iš 
Anglijos ne tik laike karo su 
Ethiopija, bet ir niekad pa-

London. — Anglijos val
džia pradėjo statymą dar 13 
naujų karo laivų.

Piktadariškų palinkimų jau
nuolis H. F. Rutkowski 
waukee tobulino savo bombą, 
kol ji trūko ir sudraskė patį 
Rutkowskį ir dar porą asmenų.

“N. Y. Journal” ir kiti fašis
to Hearsto laikraščiai del to 
sprindinėmis raidėmis sušuko: 
“Du Jaunuoliai Užmušti Raudo- 
nųjų Bombomis!”

Tie šlamštai išradinėja ir įvest fašizmą Amerikoj.

Mil-

skelbia istorijas, būk Rutkows
ki buvęs “komunistų mokinys.”

Tokiais melais fašistiniai gel- 
tonlapiai stengiasi sukurstyt 

i gyventojus prieš komunistus ir 
šiaip kovingus darbininkus, 
idant palengvint kapitalistams

kimą darbininkų kandidato i s.^u^:.. ^alų fašistai kaltina 
M. Sugar’o į miesto taryba. ^aiP vyriausią su-

” many to ją prekybos boikoto 
Tas lapelis suklastuotas prieš Mussolinio karą.

pačių šnipų-provokatorių, ir “ 1___ ;
dar labai gremėzdiškai.1 nesiūs šiemet Italija pirko 
Pav., jame žadama uždarytas Anglijos už $15,509,200 
bažnyčias, įvesti negrų tuo-1 anglies.
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Mūsų Skaitytojams
Kadangi rytoj (ketvirtadienį) pripuo

la lapkričio 7-ta—istorinė diena—diena 
18-kos Metų Sukaktuvių Lapkričio Re
voliucijos—tai rytoj (ažuot penktadienio, 
kai iki šiol buvo) išleisime padidintą 
“Laisvę,” pašvęstą paminėjimui to jubi- 
lėjaus. Šią savaitę “Laisvė” su anglišku 
skyrium išeis penktadienį. Vėliau padi
dinti “Laisvės” nųm. vėl išeidinės penk
tadieniais, o angliškas skyrius—ketvir
tadieniais.

Prašome mūsų skaitytojų paskleisti 
plačiau rytdienos “Laisvę” tuose darbi
ninkuose, kurie dar neskaito jos.

syti negalime. Toliau pareiškimas nu
rodo :

Mes dėlto raginame visus komunistus, so
cialistus, visus pažangius SLA narius no
minuoti šiuos kandidatus:

F. J. Bagočius—prezidentu.
J. K. Mažiukna—vice-prezidentu.
Petronė Jurgeliūtė—sekretorė.
Kazys Gugis—iždininku.
Dr. Stanislovaitis—daktaru kvotėju.
J. Miliauskas ir E. Mikužiūtė—iždo 

globėjais.
Reikia pasakyti, kad J.' Miliauskas bus 

darbininkų atstovas. Mes taipgi būtume ir 
patys statę ir dar vieną kitą iš šio sąrašo. 
Šis sąstatas dėlto bus geresnis, kaip dabar
tinė Taryba ir nepalyginamai geresnis už 
sandariečių fašistų.

Balsuodami už šiuos kandidatus mes bal
suosime nepilnai už savus kandidatus, bet 
balsuosime prieš fašistus, reakcininkus ir 
jų politiką SLA. Dabartiniu laiku .mes 
ypač negalime skirstytis, nes galėtų fašistai 
įsigalėti SLA.

Šis sąrašas, tikrumoj, nėra socialisti
nis; nėra jis jis ir fašistinis. Tai savos 
rūšies koalicinis sąrašas, bendrai, antifa
šistinis sąrašas, ir tik kaipo tokį SLA 
kairieji nariai jį remia ir ragina visus 
SLA narius už jį balsuoti.

Gele-20. SCHIMDT, CHRISTOPH, buv.
»žinkelietis,: Priekulė.

21. —-SURAU, ERNST, Buchhalteris, 
pėda. !

22. PFEIFFER, WALTER, Pirklys, 
pėda.

23 RUTKOWSKI, GUSTAV, Kurpių 
Meistras, Klaipeda.

24.—WAITSCHIES, DAVID, Karo invali
dų rentes gavėjas ir ūkininkas, Ginšai.

Kaip matome, Sąraše 3-čiam randasi

Klai-

Klai-

Vyr.

visa eilė lietuviškų pavardžių (Baldžius, 
Betkė, Jakušaitis, Galeiva, Plokštis, Pa
kalniškis, Rutkauskas, Vaičis). Tieša, 
tos pavardės suvokietintos, iškraipytos, 
bet jos lietuviškos. Jei Lietuvoje būtų 
kitokia tvarka, tai, be abejojimo, dauge
lis tų žmonių stotų už lietuviškus sąrašus 
ir už tai, kad Klaipėda būtų susirišusi su 
Lietuva. Bet dėka nuožmiam režimui, 
kuris viešpatauja Lietuvoje, tie žmonės 
eina su vokiškuoju elementu!

Žinios Apie Karą
Vokietijos Fašistų Ma

nevrai .ir Melai prieš
Sovietų Sąjungą

Vokietijos fašistai, besi 
rengdami prie karo, ,bjau

kos aštrumos disciplina ir 
žmonių pasiaukavimas. Daugiau Reikalauja 

Tanką
Nepavyko Fašistam
Italijos fašistai minėjimui 

13-kos metų jų įsigalėjimo

Jungtinių Valstijų gene
rolas James E. Fechet šau
kia, kad permažai Amerika 
turi karo tankų. Jis sako,

Klaipėdos Krašto Seimelio 
Atstovai

Fašistų leidžiamas Klaipėdoj “Darbi
ninkų Balsas” paduoda sąrašą spal. mėn. 
14 d. išrinktų į Klaipėdos krašto seimelį 
atstovų. Viso balsų atiduota 1,964,073 
(mat, kiekvienas balsuotojas galėjo bal
suoti už 29 kandidatus); tame skaičiuje 
“netikrų balsų”—2,012, kurie nebuvo pri- 
skaityti prie tinkamų.

Viso buvo septyni sąrašai: šeši klaipė- 
diškai-lietuviški, o vienas (No. 3-čias) 
klaipėdiškai-vokiškas.
mą skaičių balsų:

Jie gavo po seka-

SLA na-

Sąrašas Nr. 1, 82,805
Sąrašas Nr. 2 58,377
Sąrašas Nr. 6 63,096
Sąrašas Nr. 7 20,754
Sąrašas Nr. 4 81,778
Sąrašas Nr. 5 .62,647
Sąrašas Nr. 3 1,592,604

pa

su san- 
sąrašą.

Einant Seimelio rinkimų įstatymo 
ragrafu 75-tu, liekasi išrinkti šie asme
nys:

Trečiad., Lapkričio 6, 1935

yeast

20-30

lašų kas

Po valgio imkite kreidos —
PO

yra dėlto, kad 
kiaušides (ova-

imti ir 
truputį:

Drauge, visokio

tų mechanizuotos— trau
kiamos trokais, traktoriais, 
vieton arklių. Pėstininkai ir 
raitarija turi būti permeta
mi pagelba karo trokų. Im
perialistai daug ginkluojasi 
ir dar daugiau noH.

Amerikos Didelis Karo 
Orlaivis Susikūlė

Jungtinių Valstijų impe
rialistai daug šumino, kada 
Boeing kompanija pabūda
vo jo milžinišką bomberį. 
Bomberis turėjo 4 motorus, 
galėjo daryti iki 265 mylių 
į valandą, buvo 70 pėdų il
gio, jo sparnai turėjo 105 
pėdas ilgio ir galėjo be ap
sistojimo atlikti apie 3,000 
mylių. Bomberis galėjo vešti 

j kelis tonus bombų ir ture-A J/-*- \J y i M J CV d | . C V C Z- O J • Į IkVAAtJ JMVX1 K/VAAAM VA JLX VViA

rius melus skleidžia prieš Italijoje buvo surengę karo kad laike 1920 metų Jung-;j0 kelis kulkasvaidžius. Jo 
Sovietų Sąjungą; Francijostfionte užpuolimus ant Ethi-(tines. Valstijos tuiėjo 1,800jįgbudavojimas atsiėjo $500,-

tankų ir 30,000 vyrų, mo
kančių jas valdyti, o dabar 

pondentai kalbėjosi su Hit- naujo nepavyko laimėti, turi mažiau tankų ir tik 
leriu apie karą. Hitleris pa-! Užėmė jie šešis sodžius ir apie 3,000 tankistų.

L? opijos. Nepaisant jų visokių 
L’Ordre” korės- pasigyrimų, jiems nieko

buržuazinių laikraščių “ 
Matin” ir “i

AVI A LI Wk/AVz (J* AAXU1VA A KJ £ J W .

reiškė, kad pasaulyje tik Ipasistūmėjo pietų fronte 
viena šalis nori karo, o ta;ant 10, o vietomis 15 mylių 
šalis yra Sovietų Sąjunga.; gilyn. Bet ten ethiopai juos 
Ar gali rastis didesnis veid- ir nelaikė. Ethiopai laikosi 
mainis ir melagis? Japoni- pirmesnės savo taktikos — 
jos imperialistai nuolatos vilioti fašistus giliau į kal- 
kariauna prieš Chiniją ir nūs, kur mano su jais ap- 
priekabiauja prie Sovietų sidirbti. Smarkiai ethiopus 
Sąjungos. Italijos fašistai! puolė italų orlaiviai bombe- 
užpuolė Ethiopiją. Hitleris I riai. Ethiopai vieną iš jų nu
rengiąs! pulti Lietuvą ir šovė ties Daggah Bur mies- 
Sovietų Sąjungą. Gi Sovietų teliu.
Sąjunga nuolatos kovojo ir 
kovoja už taiką, bet fašistų 
demagogas sako, kad ji nori 
karo. 1 '

Antras Vokietijos impe
rialistų galva, generolas 
Eric Ludendorff, kurio va
dovystėje.' Vokietija įprakišo 
pereitą, karą, išleido knygą 
apie karą,, kurioje, aiškina, 
kad Vokietija bus laimėtoja 
būsiamę karo, kadįtąųie £a- 
re ' f ei

Už didesnį apsiginklavi
mą šaukia ir generolas Mac- 
Arthur, kuris buvo vyriau
sias armijos vadas paskuti
niais keliais metais.

Generolas Bullard reika
lauja mechanizuoti kanuo- 
les ir raitariją, pėstininkų 
permetimą ir kitas armijos 
dalis. Jo supratimu, reikia, 
kad veik visos kanuolės bū

000.
Jungtinių Valstijų impe

rialistai jį bandė prie Day
ton, Ohio ir jis susikūlė. 
Vienas karininkas užmušta, 
'keli kiti sužeista. Bet Wash- 
ingtono ponai nutarė vis 
vien daug tokių karo masi
nu budavoti. c

Italų sienos sargyba su
ėmė ties Brenner stočia an
glą Al. Napierį kaip įtaria
mą Anglijos šnipą. _____

žiniš-

karo 
ethio- 

pai laikosi teisingos takti-1 
kos: puolant ant fašistų 
mažais būreliais, neduodant 
jiems ramybės ir įtraukus į 
kalnus duoti didelį mūšį.

Sako, kad Mussolinis la
bai susirūpino, kad jo armi
jai taip nevyksta,1 kaip jis 
manė, o čia prieš Italiją bus 
panaudota Tautų Lygos! 
bausmės. ‘

Sovietų Sąjungos 
strategai* mano, kad

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

Tel.: Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Silpna po Sunkiai Operacijai neveikia: mat, kas išimta is 
kepenų, tulžiapūslės — gal ir 
visa tulžiapūslė. Gerai, kad 
kiek apsižiūrite su maistu. Bet, 
Drauge, perdaug jau nesu- 
siaurinkit sau dijetos: reikia 
daugiau įvairumo maiste. Sun
kiųjų riebalų negalite, tai bent 
sviesto ir grietinės vartokite. 
Be riebalų visai apseiti nege
rai : riebalų organizmui daug 
kur reikia. O kad Jūs vis dėlto 
tunkate, tai 
Jums išėmė 
rus).

Vartokite,
i maisto, tik gerai kramtykite.

Labai skauda man visus vi-1 Sunką nurykite, o rupieną pa- 
i durius ir strėnas, ima alpimas, likite. Baltųjų miltų ir Šiaip 
ir kartais sustyru, kaip medis, negyvų krakmolų mažai tevar- 
Kartais galvą gelia ir sukasi ir tokite.
alpstu. Po valgiui labai atsi-

Drauge daktare. Jūs duodat 
visiems patarimus apie ligas.' 
Tai ir aš nuoširdžiai prašau pa-

I tarti per “Laisvę” dėl mano 
nesveikatos.

Aš esu 45 metų moteris. Tu- 
irėjau sunkią operaciją: išėmė 
i man gimdą, ovarus, taipgi ir 
: apendiką, išpjovė tumerį nuo 
kepenų ir tulžies votį. Vos iš
likau gyva. Leido man jauno

'Laisvės’ Vajaus EigaKandidatų Sąrašas Nr. 1
Direkcijos 
Pirminin-

Delei SLA Nominacijų
Šiemet SLA nariai, kairieji darbinin

kai neturės savo sąrašo nominacijose į 
SLA pild. tarybą, kaip turėdavo pereitais 
rinkimais. Mūsų skaitytojai, be abejo, 

. matė tuo reikalu SLA Narių Darbininkų 
Komiteto pareiškimą, tūpusį “Laisvėje”, 
už lapkričio 1 d. (pereitą penktadienį). 
Mes’manome, kad SLA nariai, kairieji 
darbininkai, gerai padarė nestatydami 
savo sąrašo. Kodėl? Į tai atsako virš- 
paminėtas Komitetas savo pareiškime, 
kur nurodoma:

Jeigu mes pastatysime trečią sąrašą, pa
sidalinus mūs, ir socialistų sąrašo balsams, 
gali fašistai ir sandariečiai pravesti savo 

z kandidatus ir sykiu savo reakcinę politiką 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje. O tokis 
dalykas butų dideliu pralaimėjimu visiems 
pažangiems, visiems darbininkams 

j . riąms.
Tai tiesa! Fašistai susivienijo 

dariečiais ir išstatė savo vieną
Jeigu kairiajame sparne būtų pasidalini
mas, tai fašistam būtų lengva laimėti 
rinkimus ir visą organizaciją pasigrobti. 
O tuomet fašizmas lietuviuos sustiprėtų, 
iš to nauda būtų tiktai fašizmui.

Atsiras draugų, kurie sakys: “Gerai, 
bet juk šitame sąraše randasi Jurgeliūtės 

• vardas—Jurgeliūtės, kuri tiek daug ka
daise nusidėjo prieš kairiuosius SLA na
cius, ypačiai prieš komunistus. Kaip gi 
už ją dabar mes galime balsuoti? Kokis 
skirtumas tarpe jos ir Viniko?”

Tarpe jos ir Viniko šiuo tarpu mes 
skirtumą matome tą, kad Vinikas akty
viai dalyvauja fašistų-sandariečių veik
loj, o Jurgeliūtė nedalyvauja; anas eina 
drauge su fašistais, o ši—ne. Vadinasi, 
anas savo politika yra pavojingesnis, ža- 
lingesnis darbininkų judėjimui ir prieš- 
fašistinėm kovom, negu Jurgeliūtė.

Antra vertus, Jurgeliūtės pasirinkimas 
—nėra kairiųjų SLA narių darbininkų 
pasirinkimas, ne komunistų pasirinki
mas. Tai socialistų ir jiems artimų žmo
nių pasirinkimas ir jie, be abejo, ima at
sakomybę už jos veiklą. Panašiai yra 
su Bagočium ir Gugiu. Pirmasis ne kar
tą yra piktai išstojęs prieš komunistus, 
koliojęs juos, tačiaus mes pereitam SLA 
seime rėmėm ir dabar remiam Bagočių. 
Kodėl? Todėl, kad Bagočius sakosi esąs 
socialištas ir kovojąs prieš fašizmą, o Ra
stenis, fašistų-sandariečių kandidatas į 
SLA prez., yra atviras fašizmo šalinin
kas. Jis to neslepia. SLA Narių Darbi
ninkų Komitetas ten pat nurodo:

Mes nepatenkinti socialistų jau skelbia
mu sąrašu. Ir p. Bagočius ir p. Gugis nėra 
tie kandidatai, už kuriuos mes entuziastin
gai balsuotume. Prie to, mes manome, kad 
vietoje p-lės Jurgeliūtės reikėjo kas pastaty
ti iš pažangių į sekretoriaus vietą. Taigi, 
mes norėtume geresnio sąrašo.

Be abejo, būtų kur kas geriau padary
ta,-jei į šį sąrašą būtų įdėta daugiau aiš
kių socialistų darbininkų, tokių, sakysim, 
kaip Mažiukna. Deja, tas nepadaryta. 
Ir tai nėra gerai, bet mes padėties patai-
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1. GAILIUS VIKTORAS, Uosto 
narys, buv. Krašto Direkcijos 
kas, Klaipėda.

Kandidatų Sąrašas Nr.
1. KYBRANCAS, JONAS, žemės Banko 
Vice-direktorius, Klaipėda.

Kandidatų Sąrašas Nr.6
1. BORCHERTAS, ENDRIUS, ūkininkas, 

Gvildžiai.
Kandidatų Sąrašas Nr. 4

1. BALTRIMAS, STEPAS, Darbininkas, 
Klaipėda.

Kandidatų Sąrašas Nr. 5
5. PRANAITIS, KAZYS, Darbininkas, Klai

pėda.
Kandidatų Sąrašas Nr. 3

1. BALDSZUS, AUGUST, ūkininkas, Pet- 
reliai.

2. BORBE, THEODOR, ūkin., Kūgeliai.
3. BERGENS, OTTO, Karo Sužalotas ir 

Ūkininkas, Aglonėnai.
4. BORRMANN, CARL, Stalių Meistras, 

Klaipėda.
5. BETKE WILLY, Pirklys, Klaipėda.
6. STENZEL, THEODOR, ūkininkas ir 

Pieninės Savininkas, Ropkojai.
7. BINGAU, FRITZ, Pirklys, Šilutė.

8. MONIEN, ADOLF, Metalo Darbininkas, 
Klaipėda.

9. JAKUSZEIT, MICHEL, ūkininkas, Vy
tautai.
10. ENGELIEN, ALBERT, Mūrininkas, 

Baltupėnai.
11. LIELKE, BERNHARD, ūkininkas, 

Jakšteliai.
12. TIEDECKS, JOHANN, Dark, Klaipėda.
13. SCHWINDT, RUDOLF, ūkininkas, Bir- 
stoniškiai.
14. GALEIWA, FRIEDRICH, Nuomuotojas, 

Žalgiriu kol.
15. PAPENDICK, ARTHUR, Pirklys, Klai

pėda.
16. PLOGSTIES, III, GEORG, ūkininkas, 

Versmininkai.
17. REICHARDT, ERNST, ūkininkas, Lau- 
galiai, Klaipėdos apskr.
18. POKALNISCHKIES JONIS, ūkininkas, 

Eglynai.
19. DIETSCHMONS, CHRISTOPH, ūki

ninkas, Endružiai.

Visi Seni Skaitytojai Gaukite po Naują

a
Drg. M. Dobinis, asmeniškai atsilankė į “Lais

vės” raštinę ir pareiškė kad Newarkas su dide
le armija stoja į darbą, gavimui naujų skaityto- i vyro kraują. Išgulėjau 19 sa- 
jų. Jis kietai įsitikinęs, kad jie laimėsią pirmą 
dovaną. Linkime gero pasisekimo. Bet d. Stripei- 
ka vis dar pirmoje vietoje ir Bostonas žada vie
na diena gauti 100 naujų skaitytojų. Ką manote

M. Dobinis apie tai, draugai newarkieciai ?
Taipgi newarkieciu žiniai paduodame dalį iš d. Stripeikos 

laiško, kurį gavome pereitą savaitę: “Aš turiu gerų talkinin
kų, d. D. Burkauskas turi didelį automobilį ir gali vešti 8 
ūdarninkus. Toks būrys vienu vakaru galime apdirbti geroką 
lietuvių koloniją. O, naujų skaitytojų visur galima gauti, tik 
nereikia tinginiauti. Taipgi draugai V. Paulauskas ir K. Po
ciūnas turi mašinas ii* padeda darbuotis. Bayonne, d. K. čiur- 
lis ir kitas draugas, kurio pavardę pamiršau, irgi mums pa-

vaičių ligoninėj. Dabar tik 
! adatas leidžia po skūra — ir 
į tas palaiko.

rūgštu, ir deginimas ima, o|Chaik powder, prepared: po 
aš, rodos, labai atsargi su mai- 'trečdalį šaukštelio. Imkite įl

įstu: nieko riebaus negaliu vai- į gą laiką< prješ valgymą imki- 
, gyti. Daktarai sako, kad man te mielių__ Brewers
[yra gyvenimo permaina, ir,1 tablets: bent po 7,8 ar 10 tab- 

deda. Linden, drg. P. Stankus įr Hillside draugai žaliai mums < kada tas laikas mėnesinių iečių ant karto, tai po 
padeda...” ■

Draugai, . pasimokinkime iš draugo Stripeikos, kad reikia 
kreipti domės į mažesnius miestukus, jieškot naujų skaitytojų. 
Aišku, didesni miestai pirmoje vietoje, bet ir kampučius reikia 
apsukti. • ;

ŠIANDIEN KONTESTO LENTELĖ RODO ŠIAIP 
; , Punktai j

A. Stripeika, Elizabeth, N. J. 809 , Baranauskas, Brooklyn, N. Y. 77 
Krance, Katilis, Bridgewater __ 593 A. Kazakevičius, Minersville, Pa. 77 
A. J. Smith, Philadelphia, Pa. 563 V. J. StankeGch, Wilkes Barre 77 
G. Shimaitisį Montdlo, Mass. 546 -S.
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 454 

381 

334

Punktai

I ateina, tai kartais per burną kas diena, 
i išeina kraujo. Gulėt negaliu, 
ypač dienos metu. Jau viene- 
ri metai praėjo — ir kodėl 
taip skauda? Kodėl aš einu 
diktyn, nors nesu perriebi. 
Kai viduriai neveikia, tai aš 
imu kas diena 
aliejaus. Kodėl tuos 
vimus 
ant akių tamsumas 
Svaiginamų gėrimų nevartoju.!

Atsakymas
Visai nestebėtina, Drauge, 

kad Jūs jaučiatės silpna — po 
tokiai dideliai operacijai. Tai I vartokite viduriams liuosu<)ti.

! Tatai da labiau vidurius ap
sunkina. Geriau gerkite daž
nai limonado: citrinos sunkos 
su vandeniu. Galima da ir sė

dmenų—flax seed, po 2-3-4

Labai patarčiau nors po 
šaukštą kas diena imti žuvų 
aliejaus. Galite pagardinto: 
palatable cod liver oil. Arba 
bent viosterol po 20 
diena.

Jums bus naudos 
skydinės liaukos po
Thyroid tablets, 1/2 gr«, P. D., 
No. 100, po vieną prieš valgy
mą.

Būtinai imkite iodo tinktū
ros, po lašą, su vandeniu, kas ’4 
pora dienų.

Mineralinio aliejaus vely ne-

mineralinio 
perpjo- 

taip” niežti ? Kartais 
užeina.

Kązakevičius, Minersville, Pa. 77 
r

Massulis, Brooklyn, N. Y.__ 70
______ 64

------- ■' -- —

Vasiliauskas, Detroit, Mich. _56

_ 55 
_ 55

50
50
50
50
50
50
50
50
50
45
35
32
28
27
22
21
20
20
20
12
10
4

F. Abekas, Harrisburg, III.
H. Žukiene, Binghamton, N. Y. 61J. " " - -t . — -
A. Valinchus, Pittston, Pa. ___ 56
J. Žilinskas, Lewiston, Me.
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prašalintas pavojus gyvasčiai.. šaukštuS| šiltam vaudeny pri.
°rganU ""T imti. Galima ir pakartoti, — 

stoti tai didžiule organizmui tai padeda vidurius al ti
spraga.

Jums leido jauno kraujo: 
tai labai gerai. Kartais be to 
ir apseiti negalima.

Jums dabar viduriai gerai

ir žalos nedaro. Paskiau ir be 
sėmenų bus galima apseiti.

Giliai pakvėpuokite pilvu. 
Pasivaikštinėkite. Mažiau rū
pinkitės.
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Darbininke ir Seimininke Ne Veltui Darbininkės Ją Vadina Motina

Roosevelto “Malonė” Bedarbių Šeimai
Jūs būsite ne kartą matę ka- miegant ant grindų, be užklo- 

pitalistinėj spaudoj ir girdėję dų. 
plačiai kalbant, būk Roosevelto, 
o jau ypatingai Rooseveltienės matyt savo kūdikius badaujant, 
širdis tarsi vaško, 'atsišauku- i Yra įvalias namų—: 
Rlfim Tinsi t Izvo •inlriom rrinjonf Iii

Yra šalyje maisto—aš turiu

siam neatsakys pagalbos jokiam 
reikale, žemiau telpa bedarbio, 
astuonių vaikų, būsimų piliečių 
tėvo pasirašytas ir pas notarą 
paliudytas laiškas, kuris aiš
kiai parodo, kaip Rooseveltas ir 
jo valdininkai “išklauso’Xprašy- 
mų-maldavimų. čia tas ^laiš
kas : ! \

CHICAGO, Ill. — Mes esame 
šeima iš dešimts: aštuoni vai
kai nuo 3 mėnesių iki 19 metų 
amžiaus, žmona ir aš pats. Mes 
gauname dvi dėžes, numerio 4-to 
ir 5-to ir $1 groserio orderį į 
mėnesį pašalpai.

•mes turime 
gyvent prakeiktoj lindynėj. Yra 
pakankamai šienikų, paklodžių, j 
užvalkalų, blanketų; galybė ba-; 
tų ir drabužių—kodėl mes jų ! 
negalime gauti?

Pasirašo: Frank McGary, 
1402 E. 13th St.,

Chicago, Ill.
Tai tokia buržuazijos ir jos 

atstovo Roosevelto “malonė” 
darbo žmonėms. Kodėl jie ne
gauna maisto ir kitų reikmenų? 
Kodėl milionai šeimų Amerikoj, 
turtingiausioj pasaulio šalyje 
randasi tokioje padėtyje? To
dėl, kad saujelė grobikų laiko 
savo saujoj viską ir sunkia iš 
darbo žmonių prakaito, alkio ir

mirčių sau pelnus. Ir todėl, sios pramonės srities darbinin-
draugės, kad mes dar nesuda-, ^ė, rašo:
rėm bendra liaudies frontą už1 “Man brangios mašinos, ant, iš mūs turėjome laimę ją ma- 
pašalpa i/ kitus būtiniausius'kuril^ ,(Jirbu\ Man bran^ ža" tyt ir girdėti asmeniškai. Ta- 
žmogaus gyvenime dalykus, to-'hava’ ,ls kunos darau trikotažo čiaus jinai tokia savinga, neiš- 

išdirbinius. Kiekvieną šmotelį semiama, griežta ir kartu mo- 
- kiniška,, kad niekad viską apie 

kada ją nesužinosime, štai žiupsnis 
■ jos išreikštų minčių sugrįžus iš

del mes nepajėgiame paimti kas 
mums reikalinga.

Darbininkėms verta 
susirūpinti.

saugoju, kad nieks veltui neiš
nyktų. Aš kankinuos, T 

rimtai, mūsų artelės neišpildo savo pla-

Keptas Kalakutas (Torkė) 
ir Kaštanų Kamšalas 

(Dressing)
! Daugelis šio skyriaus skaity-1 sias. Aš įgijau jų pasitikėjimą] Paimk baltos 2-3 dienų senu- 
i tojų yra matę Motinos Bloor į ir jos man apipasakojo visą sa- Į mo duonos minkštimą ir ištrink 
paveikslą įr girdėję apie jos ug- vo gyvenimą. Veik visų jų is- su rankom, kol nebus šmočiukų. 
ningas prakalbas, jos revoliuci- torija vienoda. Veik visos pri- Ištarpyk 3 šaukštus sviesto, su- 

| nę jaunatvę. Keletą ar keliolika, buvo iš farmų jieškoti mieste pjaustyk 1 cibulį, paspirgink
darbo. Tačiaus, kaip viena iš tų svieste ir sumaišyk su duonos 
merginų sakė: ‘Kaip galima trupiniais. Įdėk i/2 šaukščiuko 
gyventi už $4 į savaitę, vorgau- “poultry seasoning” ir l/2 puo- 
jant į stalus padavėja ilgiau- dūko smulkiai supjaustytų sele- 
sias valandas?’ • rių.

Nulupk svarą kaštanų (chest-

Dėžės turi ateit 17-tą d. mė
nesio, bet dažnai ateina kelidjn 
dienom vėliau, šalpos viršinin
kai vely pasilaikytų tą dolerį— 
kiek už jį gali maitinti šeimą iš 
dešimts? Dėžėse gauto maisto 
(apart cukraus ir miltų) pa
kanka ne ilgiau šešiom dienom, 
daugiausia.

Tokiai šeimai, kaip mūs, rei- į 
kia drabužių—mūs vaikai ir > 
mes badaujam. Mums reik ba
tų. r “ 
klodžių, pagalvių, užvalkalų ir 
blanketų.

Mūsų šalpos darbininke, ap
žiūrėjus mūs namus, pasakė: 
“Jums reikia visko.” Ji priža
dėjo duot matrasus, užklodus ir 
kitas reikmenis, bet po šiai die
nai mūs vaikai tebemiega ant 
grindų, užtiestų Ibiais senais 
skudurais. *

Mes neturime gaso nei elekt
ros stuboj. Mums reikia ra
kandų. Mes teturime labai pra
stą, sudužusį anglinį pečių. Ka- ] 
da žmona nori ką nors iškept, kus -r pOminjai .Moterys mažiau 
pečiuj, visą valgį prineša pele-i .......................
nų, nes sienelės skylėtos. I

Bėgiu pastarųjų poros metų 
aš retai dirbau. Dabar aš ser
gu ir randuos gydytojo priežiū
roj. Mes pirkome maistą bar- 
gan susiedijos krautuvėj, 
jau atsisakė daugiau duoti, 
dangi mes skolingi $22.

Mes užsiregistravom ant 
šalpos apie ketvertą mėnesių at
gal. Ilgai laukėm Tyrinėtojas. 
O kada ji atėjo, ėmė jai porą 
mėnesių pasakyti opiums, k^d 
“visko reikia” ir prižadėjo mūs 
reikalavimus išpildyti. Nuo to 
laiko dar praėjo du mėnesiai ir 
mes vis negaunam žadėto.

Pereitą metą žmona rašė laiš
ką prezidentui Rooseveltui, ap
sakydama mūs padėtį. Prezi
dentas rašė šalpos viršininkams, 
o po to mes gavom nuo jų laiš
ką, kad jie negalį mums pagel
bėti. ' ' ‘

Labadarybės slaugė, po ap
lankymo mūs namų, nuėjo šal-

—Pinigai, kuriuos aš gavau 
iš Tarpt. Darb. Apsigynimo Ka- nuts), pavirink porą minučių, 
linių šalpos Fondo padėjo man nulupk ir tą plonąją žievelę, 
suteikti toms merginoms džiaug
smo. Aš noriu, kad visi rėmėjai 
to fomdo apie tai žinotų. Už 
juos gavome cigaretų ir kitų

, smulkmenų, kurios joms padėjo šutus gali supjaustyti a^ba ir 
nors valandai pralinksmėti ir čielus dėt.
lengviau praleisti sloginančias! Vietoj sviesto galima vartot 
kalėjimo dienas. j 1/2 svaro “sosičių” mėsos, bet

—Sąlygos kalėjime yra bai- i 
sios, nors šis skaitoma moder
nišku kalėjimu. Maistas blogas. 
Aš negalėjau valgyti, nežiūrint, . 
kaip alkana būdavatf. Rytais 
mes gaudavon) skysčio, kurį jie 

sustojo Chicagoj, aš į vadina kava. Pietums gaudavom 
' ' ‘ ’ * ■ mėsos, kuri kieta ir taip jau

skani, kaip padas. Vakarais ne
va duoda arbatos, bet ta buiza 
arbatos nėra mačius.

Taigi, tokiose sąlygose senu
tė rado galima pasidalyti su 
vargšėmis, šios sistemos su
tremtomis moterimis, kelių cen
tų parama, gauta iš TDA Ka
linių Fondo. Laisvėje ji kovoja 
prieš tas baisias sąlygas, kurios 
darbininkus ir jaunimą ypatin
gai stumia į belaikinę pražūtį, 
į supuvimą. Kalėjime jos dar
bininkų meilės kupina širdis 
glaudžia ^prie savęs tų sąlygų 
nustumtas į bedugnę aukas. To
kia mūs revoliucionierė Motina 
Bloor. Ne veltui mes ją vadina
me motina.
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Šiandieną tūkstan- na ir džiaugiuos kartu su ki- 1 kalėjimo, kur ji buvo jau 36-tu 
i ciai tokių McGai lų, rytoj bile tais, kada planas sėkmingai' kartu už gynimą darbininkų rei— 

-. - • kalų.
I “Pastojau dirbti į pirmą tri- —Jaučiuos puikiai ir pasiry- 

Maldayimai negelbsti. | kotažo artelę, kaip tik ji susi- , žus dirbti sunkiau, negu bent 
Todėl darbuokimės,^ kad spėka organizavo ir jaučiuos joje pil- i kada—pasakoja jinai, 
galėtume priverst išpildyt dar-j na šeimininkė, čia išmokau raukšlėtas veidas nuš\.vY^ 

teisėtus, reikalavi-: dirbti, išmokau skaityti ir rašy- ]Onia šypsą, brangia mihonams 
Gaukim narių į Komunis-. įĮ, tapau sąmoninga.

“Jau šeši metai, kaip įstojau 
Sąžinin- ;

mo
kindamas! technikos, aš iš pa
prastos darbininkės tapau vy
riausiu pakaitos instruktorium. 
Mano cechą, mano pakaita— 
geriausieji artelėj. Mūsų arte
lėj dirba apie 400 moterų. Tar
pe jų nemaža buvusių virėjų ir 
tarnaičių. Pažiūrėkite į jas da
bar: pažinti negalima! Kaip 
jos pajaunėjo, kaip džiaugs
mingai žiba jų akys!

“Mane išrinko kaipo 
rajoninį sovietą (Lenino 
no Maskvoj). Artelninkė 
va išrinkta į Mossovietą. Mes 
proletarinės sostinės 
kės. Mes, buvusios 
tvarkom valstybę.

“Mano name nėra 
skurdo. Kartu su vyru uždir
bam 500 rublių. Mūsų 11 metų 
duktė pionierė mokinasi mokyk
loj. Mano bute jauku. Būnu 
teatre. Klausyt operą didžiaja
me teatre ar žiūrėt veikalų, me
niniam — del manęs ne rete
nybė. Skaitau knygas, gyvenu 
kultūriniai ir pasiturinčiai.

(Pabaiga sekamo j 
skyriaus laidoj)

j kurios iš mūs arba mūs giminių vykdomas.
i ir draugų šeimų bus bado nas-j 
Tuose. -- - - ■ “Pastojau dirbti į pirmą tri-

bo žmonių
mus. <__
tų Partiją ir kitas jos vadovy- j
bėj esančias, kaip lietuvių, taip . į Komunistų Partiją.
ir tarptautines organizacijas. gaj jr dorai bedirbdama,

, 0 J°s 
išmokau raukšlėtas veidas nušvitęs ma-

užpilk vandens tiek, kad tik ap
semtų ; virk, kol bus minkšti. Į 
kamšalą dėk tik riešutus, o van
denį palik del palaistymo. Pie

Per jas mes galėsim išgauti 
žmoniškesnį gyvenimą — tokį, 
koks yra Sovietų Sąjungoj, apie 
kurį su džiaugsmu ir pasididžia
vimu rašo Sovietų Sąjungos 
moterys. ‘ A.

Sovietų Sąjungoj
L. LIEPA

“Pilnam moterų pasiliuosavi- 
mui ir tikrai jos lygybei rei- Mes neturim matrasų, pa- ^įa^ ^a(j visuomeninis ūkis 
ir kad būtų moters dalyvavimas 

! bendram gaminančiam darbe”— 
sakė Leninas (XXIV t., 469 
pusi.).

Šitas Lenino pasakymas pa
rodo kelią, kuris veda darbo 
moteris prie išsilaisvinimo, ku
ris kapitalistinio pasaulio ir So
vietų Sąjungos palyginimo švie
soj rodo, kodėl ta darbo moterų 
padėtis tiek skirtinga.

Prie kapitalizmo moteris pa
vergta ir prislėgta dvigubai—ir 

| kaip darbininkė ir kaip moteris. 
< Ir todėl moteris daugiau atsili-

narį į 
rajo- 

Bičko-

darbininkų.
—Norite žinot, ką darysiu? 

Šiuo tarpu yra vienas darbas, 
dirbtinas pirm visų, tai kova už 
paliuosavimą mūs puikaus jau
no kovotojo Angelo Herndon. 
Aš jau pradėjau savo dalį. Ka
da traukinys, vežantis mane iš 
kalėjimo, i 
tiesiai iš traukinio nuėjau į An
gelo Herndon protesto mitingą 
ir ten kalbėjau. Aš taipgi kal
bėjau Philadelphijos ir apielin- 
kės jaunimui. Mes turime subu- 
davoti stipresnį ir platesnį ben
drą frontą iki jį paliuosuosim. 
Ir aš nemanau nei minutę pa
liauti dirbus tą darbą.

Motina Bloor susipažino su 
to kalėjimo sąlygomis. Senelė 
73 metų amžiaus darbininkų ir 
farmerių vadovė buvo įmesta 
vienon celėn su aštuoniom ki
tom moterim—girtuoklėm, opiu
mo vergėm, prostitutėm. Motina 
Bloor apie jas kalba su didžiau
sia simpatija:

—Man suskaudo širdį, matant 
jas atvelkamas visomis valan
domis, svyruojančias, apdrisku- Į

Į Vj svaro “sosičių 
j pirma reik paspirgint.
Į Kai sukimšit mišinį į kala- 
I kutą, užsiūkit ir kojas suriš- 
kit, tai neplyš. Ištrinkit šlau- 

; nis ir krūtinę sviestu, apibars- 
tykit druska ir kepkit lengva
me pečiuje. Kaip pradės kepti, 
laistykit vandeniu, kuriam kaš
tanai virė, į kurį galima dar 
vandens dapilt ir kavalkutį svie
sto įdėt. Vėliau galima ir šiaip 
vandens į blėtą po biskį įpilt ir 
tankiai palaistyt. Jei neturit 
uždengiamos blėtos, kad per
daug neparustų, galima uždengt 
pasviestuota vaksine popiera; 
sviestuotą pusę dėk prie mėsos 
ir prismeik su dantim krapštyt 
pagaliukais.

Draugė Kazakevičienė pata
rė vietoj popieros apdengt mer- 
lium, kurį reik suvilgyt blėtoj 
esamu skystimu. Kept apie 2(4 
valandas, pagal didumą.

M. Valilionienė, 
Ocean Side, L. I.

šeim'inin- 
virėjos,

darbo mokesties priverstos už
siiminėti prostitucija.

Tokia darbo moters padėtis 
kapitalistiniam pasaulyje. Ir 
Lietuvoj ta padėtis ne geresnė.

Ne geresnė, daugelyje atvejų 
dar blogesnė, buvo darbo mote
rų padėtis caro Rusijoj. Mote
ris faktinai buvo vergės padėty
je. Ji neturėjo jokių politinių 
ir pilietinių teisių—ji radosi 
pilnoj vyro sauvalėj.

Darbo moteris turėjo kęsti tą 
baisią, nepakeliamą eksploataci
ją, kuri viešpatavo carų Rusi
joj. Darbo mokestys buvo la
bai žemos, nors darbo diena bu- 

I vo be galo ilga. Visai nebuvo 
darbo apsaugos. Apie sociali
nį draudimą ir svajoti neteko, 
šeimininko sauvalė buvo patei
sinta caro valdžios įstatymais.

Nors tos vergiškos sąlygos 
padarė moterį daugiau prislėg
ta, daugiau atsilikusia, visgi di
desnis moterų darbo panaudo
jimas augančioj pramonėj 
įtraukė jas į revoliucinį judėji
mą. Jau 70-tais metais praėju
sio šimtmečio moterys pradeda 
dalyvauti politiniame gyvenime. 
Jos dalyvauja streikuos—“dar
bininkų buntuose”. 1885 me
tais, revoliucinio darbininkų 
aktingumo dėka, caro valdžia 
buvo priversta pravesti įstaty
mą apie nakties darbo uždrau
dimą vaikams ir moterims. Mo
terys kartu su priešakine dar
bininkų klasės dalim kovoja už 
darbo apsaugą, už socialinį 
draudimą, už motinystės ir vai
kų apsaugą.

Spalių revoliucija, nuvertus 
caro valdžią ir pakeisdama

daugiau

Mažytė.

Mūsą Bendradarbės

Waterbury, Conn

j organizuotas ir mažiau sąmonin
gas darbininkų klasės būrys. Ir 

, kad kapitalistai 
stengias moteris išnaudoti kaipo 
pigią ir “ramią” darbo jėgą. 
Pasaulinio karo metu, kada .vy
rus darbininkus nuginė į karo 
lauką, moterų ir vaikų darbas 
žymiai išsiplėtė. Po karo, ka
da kapitalistai įvedė racionali
zaciją gamyboj, jie didelį skai

čių kvalifikuotų darbininkų pa
keitė nekvalifikuotais, žymioj 
dalyje, moterų daPbo jėga.

Ir dabar, kada kapitalistinis 
pasaulis jieško išeities iš krizio 
darbininkų sąskaiton (mažinda
mas darbo mokestį, ilgindamas 
darbo dieną) vėl plečiasi mote
rų darbas, tuo pačiu kasdien 
blogindamas ekonomines sąly
gas vįsai darbininkų klasei.

Nors ir auga moterų darbo 
panaudojimas, bet jų padėtis 
nei kiek nepagerėja. Gamybos 
procesas suorganizuotas taip, 
kad jis labai greit išvargina, rėdymą šalyje, iš pašaknų pa- 

' darbininką. Dabartiniu metu keitė moters padėtį.
pos stptm pastangose gauti 1 imongi vigaiU4.* I utį lovinėj pnunej viocii ne-

i darbui? Ir todefmoterys' vTsal 
_ r - r . ‘' greitai nustoja pajėgumo dirb

ti., Nepakenčiamos darbo sąly
gos veda prie masinių susirgi
mų, o tas dar labiau didina ir

bet
ka-

pa-

su-

Ačiu draugės K. Kielienės rū
pestingumui, susilaukėm naujos 
draugės bendradarbės iš rytų. 
Draugė L. Liepa (slapyvarde) 
atsiuntė gražų aprašymą Sovie
tų Sąjungos moterų gyvenimo 
ir pasižada rašyti daugiau, štai 
jos laiškutis:

Brangios Draugės:

• šios kolonijos Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 28 kp. surengė ap- 
vaikščiojimą 20 metų sukaktu
vių nuo šios draugijos 
gimo.

Prieš tai buvo per 
drauges nutarta šaukt
darbininkių moterų mitingą tą 
pačią dieną, tai yra 27 spalio, 
po piėt. Susirinko ne visai ma
žai merginų-moterų ir keletas 
vyrų. Susirinkimui pirminin-

Pataisa
Draugė Valilionienė atkrei

pė mūs atydą į šias valgių ga
minimo skyriuje praleistas 
klaidas:

Spalio 2 d. laidoj, recepte

įsistei-

kelias 
platų

Siunčiu jums straipsnį apie p.avo Vaitonaitė, kuri, pa- 
darbo moterų padėti Sovietų aiškinus susirinkim0 tikslą, pa-
Sąjungoj. Kadangi d. Kie- 
lienė, aplankius ‘Priekalo” 
redakciją, pasiskundė, kad 
moterų lapelis prie “Laisvės” 
ir “Vilnies” turi mažai ben
dradarbių ir bendrai juose 
mažai straipsnių, pasakoji
mų apie moters gyvenimą 
SSRS, dabar, būdama atosto
gose Kislovodske, nutariau 
jums parašyti keletą straips
nių. Šiuomi pasiunčiu vie
ną. Kitus straipsnius manau

kvietė kalbėt ALDLD Centro 
pirmininkę,d. S. Sasnauskienę. 
Jinai neilgoj savo kalboj nuš
vietė delko moterim darbinin
kėm būtinai reikia organizuotis 
į ALDLD ir kitas organizacijas 
prieš karą ir fašizmą, už socia- 
lę apdraudą, už iškovojimą Lie
tuvos darbininkams demokrati
nių teisių ir tt.

Užbaigus d. Sasnauskienei 
kalbėt tęsėsi diskusijos. Vienos

rašyti neužilgo jau pažymėta draugės kalbėjo, kad gal būt

diečio, iš tikro atsitikimo. Dah 
» navo Vilijos Choras. Perstaty
mas ir dainos labai gražiai iš
ėjo. Beje, pionierių delegato ro
lę lošė mažas vaikutis, Petras Malaso Pyragas, nepažymėta, 
Maruzukas ir atliko labai gerai. 
Tas vaikas bus tikras kovotojas.

Labai gražiai buvo parėdyta 
svetainė-scena tame akte, kur 
buvo atvaizduojama konvencija. 
Ant sienos kabojo raudona iš
kaba su kūju ir pjautuvu, kas 
darė gražų įspūdį.

Užsibaigus perstatymui ir 
dainoms, draugė Sasnauskienė 
pasakė gražią, tai dienai pritai
kytą prakalbą.

M. Krasnitskienė.

kad reikia dėti du kiaušiniu.
Spalio 30 d. laidoj recepte 

šolokado Pyragas, gale pažy
mėta, kad: “vietoj ‘baking 
powder’ galima vartoti 3 šauk
štus paprasto cocoa,” o turėjo 
būti vietoj “baking chocolate”. 
Atsiprašome už tokį negeisti
ną praleidimą. Ateityje bus 
patikrinama atsargiau.

Red.

2

VALGIU GAMI 
NIMAS

pa
su 

tar- 
Ke-

( geriau palaikyt atskirą ĄLDLD 
moterų kuopą, kitos, kad lai
kytis bendroj kuopoj su vyrais, 
nes veikiančioms ir taip yra ga
na daug susirinkimų. Trečios 
sutiko laikyt kuopą iš vien, tik 
kokiam svarbiam klausimui iš
kilus šaukt moterų mitingus. 
Taip ir nutarta.

Mitingui užsibaigus, keletas 
draugių turėjo atsinešę užkan
džių, išvirė kavos ir pavaišino 
susirinkusius. Beje, susirinkime 
dalyvavo ir nepriklausančių 
prie ALDLD. Viena, d. Gailiu- 
nienė, prisirašė prie vietinės 
kuopos.

Vakare buvo perstatymas 
Ventos svetainėj. Darbininkų 
susirinko neperdaugiausiai, nes 
vietinis klebonas turėjo judžius. 
Mat, nori sulaikyt savo parapi- 
jonus nuo atėjimo į mūs paren
gimus. Bet vistiek matėsi ir ka
talikų darbininkų-kių. ALDLD 
28 kuopos nariai-narės susimo- 
kino gražų veikaluką “Kelias Į 
Gyvenimą,” parašytą d. Kana-

Angliškų Riešutų 
Gruzdžiukai 

(Walnut Cookies)
puodukai rudo cukraus, 
p. riešutų.

3’/2 P« miltų.
1/2 svaro sviesto, 

kiaušiniai.
šaukščiuką sodos, 
šaukščiuką cinamono, 
šaukščiuką cloves.

Biskį druskos.
Išplak sviestą su cukrum

tema.
Širdingiausių linkėjimų,

L. Liepa.
Mes nuoširdžiai dėkingos d. 

L. Liepai už rašinėjimą. Pirmas 
i straipsnis Darbo Moteris So
vietų Sąjungoj jau tilpsta šia
me numeryje.

Visoms kitoms draugėms ačiū 
už rašinėjimą, o 'nerašiusias 
prašome rašyti. Rašymas bus 
naudon darbininkų judėjimui, 
laikraščiui ir mums pačioms, 
kadangi tik darbe galima ge
riausiai prasilavinti.

“Laisvės” Moterų Skyriaus
REDAKCIJA.

Sovietų valdžia — sakė Le- 
! ra darbo apsaugos, ypač moterų ninas — siekė to, kad darbo 

masės statytų savo gyvenimą be 
privačios nuosavybės ant žemės, 
ant fabrikų ir įmonių; be 
privačios nuosavybės, kuri 
sur, visame pasaulyje, net 
čiose demokratingiausiose 
lyse faktinai pastatė darbo ma
ses skurdo ir samdomos vergys
tės padėtyje, o moteris dvigu
bos vergystės padėtyj.” (Lėni-

mums pašalpą, bet ir jai atsa
kyta. 7 
telefonavo tuo pat reikalu šal
pos stotin, bet pasėkos nebuvo 
geresnės. •

Aš gaunu $11.40 į savaitę pa
šalpos. Bet ką tolia suma reiš-^j3e didelį skaičių nelaimingų 
kia dešimčiai žmonių, su Ilgo-1 j VyKiy.
niu namuos, kuriam reikalinga Nežiūrint to, kad moteris dir-

• Į ba gamyboj lygų darbą su vyru, 
skur- jį tegauna 30 ar 49 nuošimčių 
r kas,1,

• - v — — ------- __ ------ —----- — - - ------

apie |erų darbas palyginamai auga,
1 įmes

na-

specialė priežiūra?
Mes gyvenam visiškapi 1 

de. Mes badaujam. B|e 
kam norėtųsi persitikrinli 
baisias apystovas, kokiose 
gyvenam, ateikit į mūsų 
mus.

Aš noriu žinoti, kodėl 
rime ] 
kančias, tą šunišką su mumis šalyse, 
elgesį? Aš dirbau sunkiai vi- ypatingai bedarbių, yra be ga- 
są gyvenimą. Dabar mano šei- ]o sunki. Bet didžiausius sun- 
ma ir aš turime gyventi s^f^umus turi pernešti darbo mo- 
boj, kuri panaši žiiįrkių Hn^-^eris. Didelės bedarbės pasek-

Aš turiu matyt savo mėj auga prostitucija. Net ir 
ų dirbančios moterys del mažos

vyro darbo mokesties. Nors mo- nas, XXIV t., 468 pusi.).

1
1
1

tos 
vi- 
pa- 
ša-

Sunkus ir nepajėgiamas bu- 
bet bedarbė nuo to nemažėja, vo darbo moters gyvenimas iki 
Daug tūkstančių moterų vaikš- i Spalio Revoliucijos. Spalio re- 
čioja be tdarbo kapitalistinių

oriu žinoti, kodėl mes tu- valstybių miestuose, 
pergyventi tas baisias Į Bedarbė auga kapitalistinėse

Proletariato padėtis,

voliucija parodė kelią darbo mo
terims prie šviesaus, laimingo 
gyvenimo. Ji gavo galimybę r___
mokintis, augti. Ji gavo lygias j venson, 
teises ir kartu su vyru dalyvau- j ėmęs kyšius 
ja visose gyvenimo

nei.
dikius ant keletos

Vienas iš buvusių Flushing 
pašto viršininkų, W. H. Ste- 

, teisme prisipažino 
—v — . voiyo ivjoiuS nuo kontrakto- 
srityse. riaus Harold May už išdavimą. 

Įdomu, ką moterys pačios paša- darbo vežioti pašto siuntinius, 
koja apie savo praeitį ir da- Jis iš kontrakte pažymėtos su- 
barti- v t mos gaudavęs' atgal nuo $90

J. Puškiną, daugiau atsiliku- iki $145 į mėnesį.
mos gaudavęs' atgal nuo $90

Brooklynietems
Draugė Valilionienė suteikė 

šiuos receptus ir plačiai išaiš
kino Brooklyno lietuvių mote
rų susirinkime 24 spalio. Jei 
darbo sąlygos leis, jinai ir at
eityje suteiks mums pamokų 
tuo klausimu.

Sekamas susirinkimas bus 
ne tiek jau pamokoms, kiek 
išbandymui praktikoje tų pui
kių receptų skanias pasekmes. 
Draugės susitarė turėti arba
tos vakarėlį ir draugišką 
sikalbėjimą prie arbatos 

I užkandžiais artimesniam 
1 pusavyje susipažinimui.
1 lios draugės pasižadėjo paga- 
’ minti .užkandžių sulyg recep
tų.

Tas arbatos vakarėlis įvyks 
» ketvirtadienį, 21 šio mėnesio,

įdėk kiaušinius neplaktus ir vėl g v. v., “Laisvės” svetainėj, 
gerai išplak. Išsijok miltus su į Kaip buvusios pirmesniuose 
sausais pridėčkais, sumaišyk moterų susirinkimuose, taip ir 
viską ir sudėk riešutus, plonai nebuvusios kviečiamos daly- 
supjaustytus. Pabarščius mil- ( Vauti ir pasikviesti savo šei- 
tų ant lentos, su rankom pada
ryk iš tešlos 2 pailgu apie iy2 
colio storio kavalku, apibarstyk 
miltais, padėk į šaldytuvą per 
naktį. ,

Ant rytojaus pjauk peiliu ’ 
plonais griežinukais ir tuojaus 
kepk, kol parus, apie 10 minu- .1 
čių. Kol vieni kepa, laikyk teš- LD Apskričio sekretorė, Chica- 
lą šaltai, tai nelips prie rankų. ’ goj, rašo, kad jų konferenci- 
Blėtas pasviestuok. į joj Moterų Komitetas raporta-
1 Labai skanūs ir gali, labai ii- vo, jog jos įsteigs lavinimosi 
gai stovėti blėtiniame inde.

M. Valilionienė.
Ocean Side, L. I. simu.

mynas. Taip buvo nutarta 
pereitam suvirinkime.

ALDLD Moterų Ko
miteto Sekr.

Cbicagietės Veikia
Draugė J. Skeberdytė, ALD

' mokyklą ir pilnai praves ALD 
LD Centro planą moterų klau- 

Kas sekamas?



Puslapis KetvirtasTreciad., Lapkričio 6, 1955

Kuomet nesenai New Yorką apleido Ital ų laivas Rex, tai tūli fašistiniai elementai 
išvyko juo Italijon stoti fašistų armijon; minia anti-faŠistinių žmonių suruošė 
prie laivo protesto demonstraciją prieš Mussolinio avantūras.

ridikai, saldžiosios bulvės, “ko- 
hlrabį“, (daržovės, panašios į 
burokus šviesiai žalios spalvos), 
morkvos, salieros, žiedkopūstai, 
burokai ir bananės. Kalkio to- 
maitė turi daugiau negu turi 
obuoliai, bananės, ryžiai, ir tiek 
pat, kiek turi maišinė košė, 
kornų liusteliai (corn flakes) 
ir “eggplant,” ir trys syk dau- 
giaus už jautieną, avieną ir žu
vis.*

Tomaitė, pilnesnė naudingų 
potašinių druskų, negu turi dau- 

! gumas vaisių ir kitos daržovės. 
Tomaitės rūgštis paeina nuo 
citrininės ir ne nuo rūgštynės 

i rūgšties, kaip iki šiam laikui 
| buvo manyta. I

Gyvenimas parodė, kad žalias 
tomaitės galima džiovinti tem
peratūroje 60°C (140°F) ir 
tas nesunaikina prieš-skorbu- 
tišką vitaminą. Dėjimas tomai
čių į skardines irgi neišnaiki
na vitaminų.

le programa. Dalyvaus rusų ir 
lietuvių chorai, bus rodomi 
krutami paveikslai po vardu 
“Rusija Paroduoja.” Paveiks
las perstato dabartinį Sovietų 
Rusijos gyvenimą.

Rusija 18 metų atgal buvo 
carų, dvarponių, kapitalistų 
valdoma, ten darbininkai buvo 
išnaudojami ir engiami. 18 
metų atgal Rusijos darbinin
kai nuvertė carų ir kapitalistų , 
valdžią ir dabar budavoja sau Į 
laisvą gyvenimą, budavoja so-| 
cializmą. !

Rusija prieš aštuoniolika 
metų,,valdoma carų,buvo šalis! 
karo intrigoms. Dabartinė Ru-' 
sija, valdoma Sovietų, yra vie
natinis taikos simbolis ant vi
so

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

jvyks kas penktadienj, 8; lapkričio^
! vai. vakare, toj pat vietoj. Praneš
kite visieihs savo draugams.

Choro Valdyba.
(263-264)

SO. i BOSTON, MASS.
Ateities Žiedo Draugijėlės panio-New Jersey Kompartijos Distrik- / ‘ ‘ - -

tas rengia didelį balių paminėjimui kos atsibus kas subatą, 10 vai. ry- 
Rusijos 18-kos metų revoliucijos to, Lietukų Piliečių svetainėje, 376
penktadienį, 8 d. lapkričio, 7:30 vai.
vakare, Laurel Garden, 457 Spring- šų. Prašome tėvų jsitėmyti dieną ir 
field Ave. Įžanga su 
Bus didelė programa, 
kalbėtojų ir muzikos..

Kviečia

W. Broadway, vienais laiptais j vir-

tikietuku 20c. .valandą ir atsivest sūnus ir dukteris 
susidedant iš Kviečia Komisija.

(263-264)
Kompartija.

(263-261)

žemės kamuolio.
Dzūko Vaikas.

Elizabeth, N. J
Montello, Mass

Klausimai ir Atsakymai
IŠ Aušros Draugijos Veikimo

Aušros Pašalpos 
lyra skaitlinga nariais,

NEW BRITAIN, CONN. 
. » X------

ALDLD 20 m. Sukaktuvių Rankiotas
j Sukankant ALDLD 20 metų, kaip 
Į gyvuoja, tai vietos kuopa ruošiasi 
I prie puikaus paminėjimo su ban-

GREAT NECK, N. Y.
Svarbus pranešimas visiems 

myn Choro nariams! Choro pamokos, kietu ir kitais tame bankiete pasi- 
prasidedant su penktadieniu, 8 d. . linksminimais, kurte įvyks šeštadie

nį, lapkričio-Nov., 9 <1., 8 vai. vak., 
Darb. svetainėje, 53 Church St.

I Kviečfamd visus sąžiningus žmo- 
■ nes, kaip vietos, taip ir iš plačios 
apielinkes, atvykti ant to mūsų link
smo parengimo. Tikietas tiktai 75c.

Komitetas.
(263-264)

Pir-

BAYONNE, N. J.
Suvienytos Darbininkų Organizaci

jos rengia 18-kos metų Rusijos Re- 
voliuęijos paminėjimą penktadienj, 

18 d. lapkt.-Nov., 7 vai. vakare, La
bor Lyceum salėje, 72 W. 25th St. 
Bus keletas gerų kalbėtojų ir puiki 
muzfkališka programa. Kviečiam vi
sus' skaiHinga Vlalyvaut.

Komitetas.
(?r 263)

Plaukai 
Ant Motery Veido

Aš nuimu plaukus nuo veido su 
nauju išradimu, Elektrolysis, be 
skausmo ii’ užtikrinu, kad niekada 
neataugs. Duodu vieną patarnavimą 
uždyką persitikrinimui.

Valandos panedėlj, utarninke ir se- 
I redoj: nuo 9 v. ryto iki 5 vai. vaka-

Draugija ro. Galima susitart ir vakarais.
gerai j 

stovi finansiniai ir neblogiau
siai darbuojasi įvairiuose dar
bo visuomenės reikaluose. Bet1 
šalę gerų draugijos darbų, 
yra ir viena bloga yda, tai: 
didžiumos narių nesilankymas 
ant draugijos susirinkimų. 
Pavyzdžiui, keli pastarieji! 
draugijos susirinkimai buvo ■ 
tiek silpni, jog nebuvo galima1 
svarstyti rengimo teatro bei j 
kitas pramogas draugijos 
naudai. Tas neturėtų būti, nes 
visi norime gauti pašalpą li
gos nelaimėj, visi norime, kad 
draugija bujotų ir augtų dar! 
daugiau, tai del visų tų daly-į 

mirė Stepo-.mes įulįme lankyti susirin- i

Genovaitė Zinuidinavičiutė, 
(Miss Gcneveve Mitchel)

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

(263-267)

Kon-

ir 
d.

karą
27 ‘

Pribuvo
Tarp ki-

■ kovoms, vedančioms prie 
įsteigimo Sovietų tvarkos.

Prieštaravimo jokio nėra. 
Kaip Komunistų Partija 
šaukia darbininkus organi
zuotis į masines ekonomines 
organizacijas (darbo uni
jas), taip ji padeda šiandien 
Amerikos darbininkams pa- 
siliuosuoti nuo kapitalisti
nių partijų ir sutverti savo 
locną klasinę masinę parti
jų. Ir šito Amerikos darbi
ninkų politinio organizavi- 
mos pasisekimas priklausys 
nuo įtakos Komunistų Par
tijos. Štai kodėl taip svarbu 
stiprinti Komunistų

Taip pat, tokios

Darbo Partijos Reikalai ( Rusijos Komunistų Partija 
privedė Rusijos darbinin
kus.

Iš antros puses, mes sa
kome, kad milionai ir mi- 
lionai Amerikos darbininkų 
da neprisirengę priimti Ko
munistų Partijos programą. 
Didelė dalis jų, organizuo
tų j darbo unijas, jau atsi
palaiduoja nuo demokratų 
ir republikonų. Svarbu, kad 
šitie organizuoti darbinin
kai sudarytų plačią, masi
nę Darbo Partiją, politiniai 
atsitrauktų nuo kapitalistų 
klasės. Tai būtų didžiausias 
darbininkų klasės laimėji
mas. Komunistų Partija sa
ko, kad tokia partija .turėtų 
susidėti ne tik iš darbo uni-j Partijos Išlaikymas 
jų, bet taip pat iš Komunis
tų Partijos, Socialistų Par
tijos ir kitų darbininkiškų 
ir farmerių organizacijų. 
Komunistų Partija tokioj 
Darbo Partijoj kovotų už 
pravedimą dar b ininkiškos 
pozicijos, šviestų jos narius

Neaiškūs

Klausimas:

Kodėl dabar Amerikos 
Komunistų Partija ir jos 
spauda daugiau agituoja už 
Darbo Partiją, negu už Ko
munistų Partiją? Ar Darbo 
Partija neišsigims į kokią 
nors demokratų, partiją? 
Kur užtikrinimas?

Skaitytojas.

Iš Bendro Fronto 
ferencijos

Konferencija prieš 
fašizmą įvyko spalių 
Lietuvių svetainėje, 
tik apie 13 delegatų,
tų tarimų, nutarta šaukti pla
tesnę konferenciją gruodžio 8 
d. ir kviesti tas draugijas, ku
rios dar nėra prisidėjusios prie 
bendro fronto kovai prieš karą 
ir fašizmą. Konferencija įvyks 
Lietuvių 
te.

Numirė

svetainėj, 10 vai. ry-

Steponas Vindašius
28 d.

r

Atsakymas:
Tai, žinoma, netiesa, 

mūsų spauda bei pati 
munistų Partija daugiau 
agituoja už 'Darbo Partiją, 
negu už Komunistų Partiją. 
Mes sakome, kad pirmoj 
vietoj mums stovi budavoji- 
mas ir stiprinimas Komu
nistų Partijos, nes mes ži
nome, kad tiktai galinga 
Amerikos Komunistų Parti
ja pagaliaus prives Amerir, 
kos darbininkus prie nuver
timo kapitalizmo, kaip kad1 ir ruoštų juos tolimesnėms tokio užtikrinimo nėra. 
-------------------------- .------------------------ ----------------------------------------- -------------  

Ruoškitės prie Draugo Omano Maršruto | T oma i t ė

kad
Ko- Parti-

Darbo 
nuo iš

sigimimo į paprastą buržu
azinę partiją bus užtikrin
tas tiktai tada, kai turėsi
me galingą Komunistų Par
tiją, kurios įtaka darbinin
kų masėse neprileis kapita
listų klasės politikieriams 
įsigalėti Darbo Partijoj. Ki-

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

Spalių
nas Vindašius, sulaukęs apie i;fmus.
51 metus amžiaus, buvo neve
dęs, laisvų pažiūrų žmogus 
skaitė “Laisvę.“

Iš pirmiaus buvo susitaupęs 
kiek pinigų, bet virš trys me
tai kaip nedirbo, del prasto 
užsilaikymo retai kada gerai

žiaij turime“ būtinaTatitaisyti. j 
Praeitam draugijos susirin-

kime nieko tokio svarbaus ne-. 
nuveikta, apart išklausymo1 

.. raportų. Iš raportų reikia pa-1 
R 1" žymėti, jog gerą ir įspūdingą 

raportą teko išgirsti iš Tarpt. 
Darb. Apsigynimo vietinės, 
kuopos, kurioje mūsų delega-i 
tas reguliariai dalyvauja.

Teko išgirsti raportą ir iš 
čia organizuojamos naujos or
ganizacijos del “Vienybės Vi
sų Elizabetho Lietuvių,“ bet 
aiškaus tos organizacijos tik- 

Įslo mūsų delegatai negalėjo 
i išspręsti.

Palikta mūsų delegatams 
lankyti minėtos tveriamos or
ganizacijos susirinkimus ir ant 
toliaus.

Taip pat buvo svarstytas 
klausimas reikale Lietuvių 
Statymo ir Skolinimo Bendro
vės, kurioje Aušra yra įdėjus 
daug kapitalo. Tas klausimas 
paliktas svarstyti metiniam 
susirinkime, kuris įvyks 14 d. 
lapkričio “Liberty Hali“ sve-

Yra labai daug tokių drau- 1 
’ gijos narių, kurie ateina į 1 

1 draugijos susirinkimą tik savo 
pašelpą atsiimti, bet pagelbė
ti draugijai kokiame nors dar- į 
be jų visai negalima matyti. 
Tą blogą ydą, draugai aušrie-

Jokioj pašalpinėj draugijoj ne-, 
priklausė, darbininkiškam ju-1 
dėjime irgi nedalyvavo. Gal 
mūsų susipratusių darbininkų 
kaltė, kad nemokėjome 
traukti į judėjimą.

Kaip girdėt, bankose 
paliko šiek tiek pinigų, 
įsišiurinęs, viską palikęs krikš
to dukteriai. Buvo laisvai pa
laidotas miesto kapinėse spa
lių 30 d. Iš Lietuvos 
Ylakių parapijos, 
kaimo.

dar 
buvo

paėjo 
Kalvaičių

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

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

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

arti Grand ŠI. 
•1 t

Telefonas Evergreen 8-10494
Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.
. X-

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Reikia Gerinti Vajaus 
Reikalus

Dienraščio “Laisvės“ vajaus1 
reikalai šiemet apyslabniai, 
eina. O todėl, kad mažai yra 
talkininkų, kurie G. Šimai
čiui pagelbėtų vajų padaryti 
sėkmingu. Nežiūrint to, Mon
tello liks 
Anglijoj.

Tomaitė yra viena iš geriau
sių ir naudingiausių mūsų dar
žinių daržovių.

Garsusis Sir Walter Raleigh 
europiečius supažindino su ta
rnaitėm is. Jis jas rado augant 
Roanoke saloj.

Per ilgą laiką šita daržovė
I buvo vartojama papuošimo tik- 

Chicago, III. ir apielinkč —- s]amS) žmonės mėgdavo. apdai
linti jų darželius su šituo gra-

įgryžihio d. Orma
nas kalbės šiose, vietose:

Brooklyn, N. Y. — lapkr. 7.
South Brooklyn, N. Y. — 

lapkričio 12.
Philadelphia, Pa. — lapkri

čio 14«. y /
Pittsburgh, Pa. — lapkričio • 

16 iki 19.

iš New I ' Tuoj po su 
Anglijos’^00 x; 
Jaunimo 

katra

Daugelis draugų 
Jersey ir Naujosios 
atsiuntė laiškus LDS 
komitetui klausdami, 
diena jiems paskirta surengi
mui d. Ormįmui prakalbas. 
“Laisvėje“ jau tilpo surašąs 
dienų, paskirtų vakarų kolo
nijoms. Draugas Andrulis iš 
Chicagos šiomis dienomis mar
šrutuos rytų kolonijose, tad, 
kad maršrutai nepakenktų 
vienas kitam, Jaunimo Komi
tetas nusprendė primiausia 
pasiųst d. Ormaiią į vakarus.' 
Mes raginam draugus įsitėmyt, 
katrą dieną d. Ormanas bus 
jūsų kolonijoj ir tuojau, ben
drai su jaunuoliais, rengtis 
prie prakalbų.

Laiškai buvo išsiuntinėti vi
soms LDS suaugusių kuopoms 
tuose miestuose, kur buvo jau 
paskelbta, kad d. Orman kal
bės. Nors šie laiškai buvo iš
siuntinėti 25 d. spalių, jokių 
atsakymų dar nesam gavę. 
Imant atydon, kad d. Orma
nas primiausia atlankys Phila. 
ir Pittsburghą, mes dar sykį 
prašome tų draugų tuojaus 
griebtis už darbo ir pranešt 
LDS Jaunimo Kom. ką jūs, 
draugai, veikiate toje link
mėj.

1-mas d. Ortnano piaršrutAĄ 
baigsis su 29. d. gruodžio. Jau
nimo Komitętas neužilgo pa
skelbs dienas, kurios bus pa
skirtos New Jersey ir Nauja
jai Anglijai.

lapkričio 21 iki gruodžio 12.
Cleveland ir i 

gruodžio 14 iki 18.
Rochester, N. Y. — gruo

džio 20 ir 21.
Binghamton, N. Y. — gruo

džio 22 ir 23.
Scranton, Pa. — gruodžio 

26.
Wilkes Barre, Pa. — gruo

džio 27.
Shenandoah, Pa. — gruo

džio 28.
Easton, Pa. — gruodžio 29.

B. Fulton.

Dailyapielinkė — gių žalių abgalu ir gražiais rau-, “Daily
• donais vaisiais. Tik pereitais Montelloj

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Kaimiečio Duktei, Waterbu- 

ry, Conn. —Jūsų pastaba biz
nieriams ir profesionalams 
silpnoka, neduos teigiamų re
zultatų. Atleisite, kad nedėsi- 
jne į laikraštį.
* A. S., Worcester, Mass. — 
Matomai laiško autorius labai 
mažai nusimano -apie streiko 
priežastis, kad kaltina kokius 
ten vokiečius. Straipsnelio ne
galėsime sunaudoti “Laisvėj.”

čampionu Naujoj

Workerio 
yra rengiama

naudai
va-

i septyniasdešimts metais žmones karienė, kuri įvyks lapkričio įajngj> 
' tą daržovę valgo. Net ir šian-’ 23 d., Lietuvių svetainėj, šioj
dien mes randame žmonių, ku- vakarienėj turėtų < 
rie pirmiausia matė tarnaitę ne tik Montellos, bet 
kvietkų darželiuose, jie tada ją apielinkės lietuviai ir padary- 
vadindavo “meilės obuoliu“. i

Į Kuomet tarnaitė pasirodė prie 
[valgių Amerikoje, labai daug 
žmonių manė, kad, jeigu jie 
valgys tą daržovę, tai juos vė
žys užpuls. Nebuvo jokio pama
to tokiam nusistatymui, bet vis- 
tiek del to labai daug žmonių 
nevalgė tomaičių.

Bet povaliai tarnaitė pasidarė 
sau vietą. Ir šioje šalyje, tik 
apart bulves, ji populiariškiau- 
sia iš visų daržovių. Ir tą gali
ma sakyti apie Meksiką, Itali
ją ir kelias kitas šalis.

Tomaitė turi beveik du syk 
tiek geležies, kiek, turi pienas, 
ir penkis syk, kiek turi kiau
šinio baltymas, "daugiaus negu 
obuoliai, kriaušės, apelsinai, 
vynuogės, arbūzai, agurkai ir vyks 
persikai ir turi pusiau, kiek tu- 10 d. 
ri cibuliai, pasteriiokai,

dalyvauti
visos

Aušros Koresp.

PAIN-EXPELLER;

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

ti ją tikrai sėkminga.
Į

Pataisymas Klaidos
Korespondencijoj iš Montel- ’ 

los apie laidotuves Tamošiaus i 
i Kašėtos, padaryta klaida, j 
Ten pasakyta, kad jis į šią ša-1 
lį atvyko 1809 metais, o ture-1 
jo būti 1890 metais. Šiuo klai- 1 
da tampa atitaisyta.

Šalna.

Waterbury, Conn
Waterburio darbininkų or

ganizacijos rengiasi prie ap- 
vaikščiojimo 18 metų sukak
tuvių Rusijos Proletarinės Re
voliucijos. Apvaikščiojimas į-
vyks sekmadienyj, lapkričio 
10 d., Rusų Svetainėj, 184 
Cherry St., su gražia muzika-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausiot 

2000 svarų 
Prista

Prašomo
Nuo Muskulų Gėlimo k 

Skaudėjimo 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 
į p alengvinimą į

Pirmos klasės anglis 
rūšies ir pilnas svoris- 
tonas, tai legal iškas svoris, 
tome greit j jūsų namus, 
jsitčmyti adresą ir telefonu

Telefonuokite: Evergreen 4 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. 1

1S61

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave
Tel., Stagg 8ą47

TRU-EMBER COAL COMPANY
- (LIETUVIŲ ANGLIŲ KAMPANIJA)

i Grand stra«t i Brooklyn, N. Y,
7-1861Telefonas: EVergi
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Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
Vertė V. Lienius.,

Gegužės 4 d., 1929 (Spęcialis Raportas).
“Nuraminus Weddingo ir Neukolln 

neramius centrus, kur vakar įvyko ar
šūs mūšiai, vakare ir naktį, aš įsakiau 
vykdinti sekamus patvarkymus:

“Tarpe 9 vai. vakare ir 4 vai. ryto vi
sokis judėjimas žemiau pažymėtose gat
vėse uždrausta. Išimtys padarytos tik 
daktarams, akušerėms ir ligonbučių au
tomobiliams. .Uždrausta stovėti prie 
durų ant gonkų ir kampų. Langai pa
žymėtose vietose ir valandose privalo būt 
uždaryti. Neturi žiburiai degti kamba
riuose nuo gatvės. Gyventojai peržengę 
tuos patvarkymus, rizikuos būt pašautais 
per policiją.

“Dienos laike neleistina nei vienam 
stovinėti ant gatvių tuose distriktuose, 
nei ant kampų, nei prie vartų. Policija 
turi specialius įsakymus žiūrėti, kad nei 
vienas nebūtų gatvėj ilgiau, negu abso
liučiai reikalinga. Asmenys, vaikščiojanti 
gatvėj betiksliai, bus areštuojami. Dau
giau kaip dviem nepavelyta eiti. Dvira
čiais važinėti uždrausta. Viešosios vietos 
ir valgyklos tuose distriktuose bus užda
rytos kaip 9 vai. vakare.

“Kas peržengs tuos patvarkymus, sta
tys savo gyvastį pavojun.

' Policijos Prezidentas, 
(Parašas) Zorgiebel.” 

(Antspauda.)
Gegužės 5 d., 1929 (“Volkszeitung- 

Mosse”).
“../specialiai patvarkymai’ policijos 

prezidento vakar išleisti, atrodo, sudarė 
aklą maniją policijos šaudymui, ir tas 
beprotiškas policijos elgimasis su kari
ne mašina ant gyventojų pasidarė—mes 
negalime prieiti prie kitokios išvados— 
visuomenišku pavojum. Kaip dalykai 
dabar yra, negali ilgiau tęstis...” 

Gegužės 6 1929 (Policijos Raportas). 
“Policijos prezidentas nori, kad būtų 

pranešta:
“...Mano persergėjimas neiti į pavo

jingą zoną ir patariu, kad nei vienas ne
peržengtų patvarkymus, kitaip statys sa
vo gyvybę pavojun; neklausę keli asme
nys nukentėjo kaipo pasekmė... Dar 
nėra nustatyta, iš kurios pusės tie šū
viai pataikė...”

Gegužės 6 d., (W. T. B. Raportas).
“Berlyno prokurorai nusprendė kon

fiskuoti kūnus užmuštų laike Pirmos Ge
gužės demonstracijos ir leisti juos pa
laidoti tik po oficialių išegzaminavimų 
jų rekordų. Šių- tyrinėjimai įvyks šio
mis dienomis.

“Tyrinėjimai bus daromi aky vaizdo j e 
Neukollno vietos magistrato ir Berlyno- 
Weddingo dviejų daktarų, vienas iš jų 
policijos daktaras.”

*
Gegužės 14, 1929.

Paliudijimas:
“Povilas Walsowsky, zeceris, lydimas 

jo žmonos Jenny, 54 ir 49 metų amžiaus, 
gyveną Berlyne SO 36, Harzerstrasse 2, 
ant antrų lubų, iš fronto, sužinota per 
gatvekario sezoninį bilietą S.D.P. narys 
ir narys Veband der Deutschen Buch- 
drucker (Spaustuvės unijos), daro seka
mą pareiškimą, bus pagamintas atkarto
jimui po prisieka:

“ ‘Mano žmona yra narė Neukollno 
Frauenhilfe Martino Lutherio II (bažny
tinis moterų kliubas). Kliubas surengė 
pavasarinį apvaikščiojimą geg. 3 d., 1929 
kaip 7 vai. vakare Kliens Festsale (sve
tainėj), bet kuris tapo pirmininko, kun. 
Leisto atidėtas, policijos prašomas. Tą 
vakarą mudu su kitom dviem šeimynom 
nuėjome į Ashinge? Kavinę ant Kaiser- 
Friedrich-Platz Neukollne. Kuomet mes 
sugrįžome į savo namus apie 11 valandą, 
mūsų 22 metų amžiaus sūnus, Martinas, 
niūsų nuostabai, nesirado namuose. Se
kantį rytą pasiekė mus baisi žinia, kad 
mūsų sūnus Martinas tapo policijos nu
šautas (nugaron). Kitokių smulkmenų, 
k. t.,, kaip ir kur tas atsitiko mums ne
pranešta. Mes tik žinome nuo daktaro 
iš Erckstrasse Neukollno pirmos pagel- 
bos stoties, kad mūsų sūnus ten tapo at
gabentas keturių vyrų automobiliu je 
9:55 vai. vakare. Sekančią dieną, geg.

(Bus daugiau)

Forest City, Pa
is Anglų Kalbos 

(Tąsa)
—Didelis giliukis šį kartą, ką?—pra

košė kamuolys po valandėlės. Tai bu
vo benamis vyras, kuris apsigyveno šioj 
skylėj. Jei jis būtų suimtas, tai ir su 
juo būtų apsieita kaipo su “maištinin
ku,” kaip kad ir su kitais.

Šūviai dar tebesitęsė. Kol kas Kur
tas dar išsigelbėjo. Sėdėjo ant tuščios 
dėžės galvą parėmęs ant delnų. Kur ran
dasi Hermannas? Kur Ona? Kur kiti? 
Kur mergina, kuri buvo koridoriuj per
eitą naktį? Ar spėjo pabėgti ar jau po
licijos rankose? Kas atsitiko su Ona? 
Kas darosi lauko pusėj? Kodėl dar vis 
jie šaudo... ir į ką? Ir pagaliaus, kas 
bus toliau? Tas viskas taip paprastai 
nepraeis. Ryt laikraščiai vėl meluos. 
Ryt? Žinoma. Ryt vėl jis turi eiti dar
ban, nešti cementą. Av Berlyno darbi
ninkai dar vis tylės? Kas nors turi tuo- 
jaus pradėti, išjudinti juos, informuoti 
jiems, pasakyti jiems, kaip viskas įvyko. 
Visi tie social-demokratiniai darbinin
kai! Senas Tolle veikia. Ką jis sakys 
apie šį įvykį?

Jam atrodė, kad nu trokš šioj skylėj. 
Reikia pabėgti.

—Ar tu pakvaišai? — antras atsilie
pė,—kur tu dabar eini?

—Einu jieškoti draugų! — ramiai at
sakė Kurtas, atidarydamas duris.

SKYRIUS XII
“Policijos Prezidentas Nori, kad 

Visiems Būtų žinoma...”
Gegužės 4-toji, 1929 (Policijos Rapor

tas).
“Pėtnyčios ir subatos naktį sekamos 

pavojingai sužeistos ypatos tapo paim
tos į miesto ligonines, kur vėliau numi
rė-: Hermann Langenderger, 25 metų, 
gyvenimo vieta nežinoma, peršautas per 
krūtinę; Ernst Masloch, 20 metų, vieta 
nežinoma, peršautas per pilvą; Martin 
Baledowski, 21 metų, Harzenstrasse 2, 
peršauta krūtinė; Chari Makay, Waita- 
ra Dienraščio korespondentas, Naujos 
Zelandijos, 46 metų, peršautas pilvas. 
Šios ypatos numirė Buckow ligonbutyj. 
Prie to, Otto Engei, 19 metų, Ackerstras- 
se 45, peršautas pilvas, mirė Virchow li
gonbutyj; ir Walter Bath, Neukolln, 
Wehnerstrasse 37, peršautas pilvas, Ur
ban ligonbutyj.

“Dar daugiau, trys ypatos tapo nu
šautos ant vietos. Į ligonbučius ir grei
tos pa'gelbos stotis nuvežta 29 sužeistų 
ypatų. Užmuštų skaičius iki šiol siekia 
25.”

Gegužės 3 d. (1929), (“Vorwarts”).
“Policijos prezidentas mori visiems 

pranešti: Policijos prezidentas uždraudė 
šių laikraščių išleidimą: Die Rote Fahne 
ir Das Volksecho už peržengimą parag
rafo 7, skyrių 4 ir 21, per tris savaites, 
iki gegužės 23 d., įskaitant. Šie laikraš
čiai aktyviai rėmė Vokietijos Komunis
tų Partiją jos bandyme sutrempti Rei
cho konstitucinę respubliką.”

Gegužės 4 d., 1929 (“Hamburger Na- 
chrichten”).

“Mes norime priminti mūsų Skaityto
jams Napoleono žodžius, kad vieno su-' 
kilėlio užmušimas išgelbsti 100,000 pilie
čių. Jei vietoj kelių šimtų areštuotų ir 
keletos (!) užmuštų, proporcija būtų kaip 
tik atbulai, tuomet vidurinė klasė turė
tų pasitikėjimą dabartinei valdžiai...”

Gegužes 4 d., 1929 (“Vorwarts”).
“Pavasaris Atbunda.

“...meilės, dailės, malonaus kvapsnio 
dienos prasidėjo. Esame laimingi mes, 
kurie pilni džiaugsmo, laimės, pilni vil
ties ir tikėjimo.

“Pan, Gyvybės džiaugsmo Dievas, pri
imk mūsų padėkavonę, kad padėjai kon- 
trastan nuo mūs, kaipo mums pasargą, 
išdžiūvusius senus vienuolius ir pūstel- 
ninkus su jų dainomis ant jų lūpų per 
tūkstančius metų, pūsčiose. Su links
mais veidais aktualio gyvenimo šokis su* 
kasi aplink juos, balti ir raudoni žiedai, 
šviesios ir tamsios akys, ružavais skruos
tais ir dailiomis lūpomis.

“Pavasaris atbunda, daina neišpasaky
tos linksmybės, jūros berybės laimės! 
Džiaugsmingai pasineriu į tavo mėlyną 
vandenyną. Lai jis mane apsemia.

Heinrich Bram.”

Spalio 27 d. Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 219 kuopa buvo su
rengus prakalbas. Kalbėjo d. 
J. Mažeika, ką tik sugrįžęs iš 
Lietuvių Išeivių Kongreso, ku
ris įvyko Kaune. Turime pa
sakyti, kad d. Mažeika yra 
geras kalbėtojas ir aiškiai nu
rodė Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių dabartinį labai var
gingą gyvenimą. Kalbėtojas 
taip pat aiškiai nurodė, kam 
tas kongresas buvo šauktas ir 
kiek kas turėjo naudos.

Kurie draugai buvo šiose 
prakalbose, tie buvo pilnai pa
tenkinti. Bet turiu pasakyti, 
kad pagal mūsų koloniją ir 
dabartinį skurdų gyvenimą tai 
publikos buvo mažai.

Kalbėtojas paprašė publi
kos, kad paaukotų Lietuvos 
politiniams kaliniams. Susirin
kę draugai ir draugės labai į- 

| vertino tą jo atsišaukimą ir 
aukojo sekamai: Joe Gulbinas 
paaukojo $1, Kazimieras Ke- 
puraitis 50 centų; po 25 cen
tų aukojo Povilas Navalinskas, 
Jonas Bulota, Petronė Kan- 
drotienė, Bene NaValinskienė, 
M. Baliunienė, 
čienė ir R. Broškutė; J. Kan- į _

tikėtis, kad greitoj 
binghamtoniečiam teks 
ir “Chapayev”.
šio parengimo įžangos

me reikale jau darbuojasi ir, 
galima 
ateityj 
matyti

Prie
buvo duodama dovana, kuria 
laimėjo Verna Radinsky iš 
Wyoming, Pa. Pelno šis paren
gimas davė kuopai $29.80.

Girardville - Connerton, 
Pennsylvania

Numirė d. J. Stankevičius

Spalio 25 d. mainose įgytu 
dusuliu mirė J. Stankevičius. 
Drg. S. buvo rimtas ir tykus 

i žmogus ir'su visais sugyveno
Friends of the Soviet Union! gražiai, buvo laisvų minčių ir 

taipgi rengia prakalbas lapkr. skaitė “Laisvę” nuo senai.
25 d., Lietuvių Svetainėj. Kai- Atvažiavo į šią šalį 29 me- 
bėtojai bus net du, Mrs. Koop- tai atgal ir veik visą laiką dir- 
man, nesenai sugryžus iš So- bo angliakasyklose iki visai 
vietų ‘Sąjungos ir M. Fields, sveikata likos sunaikinta. Mirė 
nacionalis FSU organizatorius, 
kuris yra dirbęs Sovietų Są
jungoj metus ir pusę prie laik
raščio. Nepraleiskite šios pro-

kinimo prakalbą?, ir Lyros Cho
ras sudainavo laidotuvių gies
mę nuleidžiant grabą į duobę.

Į kapus lydėjo daug jo gi
minių ir draugų, apie 54 auto
mobiliai. Velionis paliko senus 
tėvelius Lietuvoje, brolius 
Juozą ir Joną ir seseris Franę 
ir Martą, kurie visi gyvena' 
Amerikoje.

Drauge, kapitalistų godu
mas nuvarė tave pirma laiko | 
į kapus. Tu ilsėkis ramiai, o 
mes, likę, tęsime kovą, kad iš
kovojus geresnes darbo sąly
gas ir abelnai geresnį gyve
nimą del vargšų darbininkų.

Kalnietė.

gos išgirsti vėliausių žinių iš 
darbininkų tėvynės. Įžanga 
dykai. Atsilankykite kuoskait- 
lingiausiai patys ir praneškite 
kitiem.

FSU Rep.

Cleveland, Ohio
Iš Darbininkų Kovos Lauko

Spalio 26 dieną atsibuvo 
miesto bedarbių konvencija. 
Plačiai svarstyta apie WPA 

. darbus ir apie tuolaikinę pa- 
M. Stankevi-j šalpą. Prieita prie išvados, 

kad reikia kovoti už bedarbių 
drotas aukojo 20 centų. Viso; apdraudą, už HR 2827. Kal- 
surinkta $3.45. Visiems auko-l 
tojams tariame širdingą ačiū.

Prakalbų Rengimo Kom.
Nuo Red. Atleisite, kad ko- valstijos, konvencija del senat

bejo Benjamin ir kiti.

Spalio 27 dieną atsibuvo

respondenciją del vietos sto
kos turėjome sutrumpinti.

Wilkes-Barre, Pa

turėdamas 49 metus amžiaus 
ir tapo palaidotas 29 d. spa
lio ant Laisves kapinių. Drg. 
S. Reikauskaš pasakė atsisvei-

kienė buvo apsistojus darbuo
tis, nes jai dirbant dirbtuvėje 
audimo mašinos šiaudyklė iš
šoko ir pataikė į galvą. Buvo 
nuvesta ligoninėn be Sąmonės. 
Nuo to laiko jinai skundėsi 
galvos skaudėjimu ir ūžimu.

Netekome darbščios drau
gės. Tegul jai būna lengva šios 
šalies .žemelė.

P. Puodis.

PASIKEITĖ
PRIE PIENO

f del ’savo"
komplekcijos^

Philadelphia, Pa

vės perjsijos. Delegatų buvo 
apie <N)0, kurie atstovavo 
176,814> narių visokių pažiūrų

Atsiminus apie M. Galeckienę

Gavus žinią iš New Yorko, 
kad draugė Galeckienė iškrito 
iš hotelio nuo vienuolikto aug- 

ir įsitikinimų. Lietuvių delega-jšto ir užsimušė, pasidarė no
tų buvo 10 —3 nuo Darbiniu-| jauku. M. Galeckienė, gyven- 
kų Pašalpinės, 2 nuo Laisvės , dama kelius metus Philadel- 

Kas bus Wilkes-Barre 27 lap-'pašaipįnės, 2 nuo Smulkių Sa-Į * J’” 1 , - J 1
kričio? Jeigu dar nežinote, tai(Vininkų ir 3 nuo ALDLD kuo-1 

! bus suvaidinta operetė “Ves-'pų ir apskričio.
[tuvės Pušyne”. Kas vaidins?' Gaila, kad tokioj svarbioj 
Vėl norite žinoti; taigi She- (konferencijoj lietuvių religi- 
nandoah Lyros Choras. įneš beį tautinės organizacijos

Visi gerai žinote, kad šian-' nedalyvavo. Kitų tautų buvo
dien Shen. Lyros Choras yra 

I vienas iš didžiausių ir gyviau
sių visoj mainų apielinkėj. 
Lyros Chore yra gerų daini
ninkų ir lošėjų, jų tarpe yra 
Mainierių Kvartetas. Operetėj 
“Vestuvės Pušyne” yra apie 
24 dainos, kurių muziką . pa
gamino Lyros Choro mokyto
ja drg. D. Zdaniutė-Judzenta- 
vičienė.

Lyros Choras jau sulošė šią 
operetę keturose vietose — 
Shenandoah, Mahanoy City, 
Minersville ir net Baltimore, 
Md. Ir visur gerai atsižymėjo.

Tad visi, draugai, nepra
leiskit šios progos pamatyti 
šią puikią operetę. Tikietus 
galima gauti pas bile Aido 
Choro narius.

Operetė bus suvaidinta 
Coughlin High School Audito
rium, prasidės 7 :30 v.v.

Komisija.

Binghamton, N. Y

phijoj, atliko daug darbo del 
darbininkų judėjimo. , Jinai 
priklausė prie Literatūros 
Draugijos ir Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo ir buvo 
“Laisvės” skaitytoja.

Reikia prisiminti, kad šios 
organizacijos pagelbsti darbi
ninkams pasiliuosuoti iš kapi
talistinės priespaudos, o dien
raštis “Laisvė” gina darbinin-

visokių pakraipų organizacijų 
atstovai.

Laikraščiai rašė, kad bus 
svarstyta pataisymas senatvės 
pensijos biliaus. “Laisvėje” ir|kų reikalus. Draugė Geleckie- 
“Vilnyje” buvo paduoti patai
symai. Visi tie pataisymai pri
imta vienbalsiai.

Konvencija išrinko penkius 
atstovus, kurie kartu su pen
kiais miesto konsilmanais va
žiuos į Columbus ir įteiks val
džiai bei legislatūrai šituos 
pataisymus.

J. Kubilius. .“Laisvės” vajuje.

Lauksime “Chapajev”

į Spalio 18 atsibuvo Sovietų 
kalbanti judžiai “Soviets on 
Parade,” surengti per Friends 
of Soviet Union vietinę kuo-

I pa. Jau antru kartu fotogra
fas Klimas pasitarnauja šiai 
kuopai rodyme paveikslų.

Svečių buvo net iš kitų 
miestų atvažiavę matyt sovie- 

'tinius paveikslus. Buvo foto- 
1 grafas Rauduvė su savo mo-: 
.teria ir draugais iš Pittston J 
i Pa. Taipgi buvo svečių iš
Whitney Point, N. Y., iš Owe- j 
ga, N. Y., iš Starucca, Pa. ir. 
iš kitų vietų. Visiem judžiai 
labai patiko ir publika pagei-j 
davo ateityje daugiau rusiškų 
paveikslų kaip tai “Chapajev”. 
ir “Peasants”. i

Teko sužinoti, kad “Chapa
yev” filmą yra padaryta vien 

lant 35mm.,' o Klimo mašina 
yra tiktai del 16mm., taigi 

'negalima kol kas viršminėtos 
Įfilmos rodyt, kol bus surasta 
Į35mm. aparatas. Komisija ta-.

nė dirbo, kiek galėdama, del 
darbininkiško judėjimo, kaip 
tai, ruošime parengimų, rinki
me aukų. Jai lygios tame dar
be nebuvo Philadelphijoj. 
“Laisvės” naudai rengtam pik
nikui dovanos buvo surinktos 
beveik jos vienos. Taipgi ne
blogai jai sekėsi darbuotis ir

AI kada pienas valo 
odos plėtmukus, kuomet 
visoki kitoki metodai tam 
negelbsti. Nes pienas yra 
iš visų valgių turtingiau
sias kalkiais. Ir daugelis 
brangių odos specialistų re
ceptuose pabrėžia kalkes 
pirmoje vietoje valymui 
odos. Jūs su kiekvienu 
stiklu gaunate kalkių, ger
dami pieną!

Skamba beveik per leng
vai, ar ne?... šviežias pie
nas! Tik už keletą centų! 
Jūs turėtumėte gerti ma
žiausia stiklą prie nors 
vieno valgio kiekvieną die
ną. Taipgi įsitėmykite, kad 
pienas šiandien yra ekono
miškiausia vertybė maiste.

Skaistinkite savo 
kcmplekciją pienu

PAS ILENGVINKITE PIENU— 
Jeigu jūs norite moksliniu būdu 
sumažini savo svorj, rašykit pra
šydami knygelės, kurią garbina vi
sas Holly woodas: “The Milky 

Way.” Kino žvaigždžių dijetas. 
Atsiųskite atvirutę su savo var

du ir antrašu:
Bureau of Milk Publicity, Albany.

THE STATE OF NEW YORK

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

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

Tel.: STagg 2-5043

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

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės t?Gp brangios, o pas svetimtau
čius dau£ 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-

ar 
mažiau

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

Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažu. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

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

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

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, painios 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilį 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.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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Kas Tos Seserys Kaskevičiutės? Ormano Susirinkimas Brooklyne |vyks Rytoj

Caro Gydytojo Likimas

Pirmadienį Bay Ridge teis- 
imabutyje buvo atvestas tūlas 
I Dr. Michael Bordiansky, ku- 
I ris, sakoma, buvęs Rusijos 
I caro šeimos daktaru. Teisman 
jis patrauktas už valkatystę, 
kadangi suimtas perilgai bū-

l . * < —

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

- Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAInant BMT stotyje. Jis negalė-lietuviams 
ir ta, kad jos yra 
menininkės. Naujos

Apie šias jaunas lietuvaites bių tose sesutėse 
yra galima i 
Tačiaus pirmiausia turiu pra
nešti, kad svarbiausias jų žy- • Anglijos menininkams ne nau- 
gis šiuo tarpu bus dainavimas • jiena jas i 
19-tame “Laisvės” Metiniame konferencijose, 
Koncerte, kuris įvyks jau šį bant konferencijos darbą.

jaunei > * ~ w v, . ~~~

pasakyti daug ką. lyra dar
■ veiklios

Keletą mėnesių atgal Jonas (Nov.) 7, ]
Ormanaš, Nacionalio LDS Kliube, 80 Union Ave., Brook-I 
Jaunimo Komiteto sekretorius,, lyn N. Y. Prasidės 7:30 v. 
buvo išsiųstas į Sovietų Sąjun-

Lietuvių Piliečių į j0 jro(Įyti turįs namus.
• * 1 _

matyti menininkų gą_ kaipQ delegatas Amerikos
sugabiai dir-

Tad lietuvių darbininkiško jauni
mo, patyrinėti darbininkų gy

venimą, o specialiai jaunimo 
(toje šalyje. Apart to, Ameri- 
i kos Lietuvių Kongresas Prieš, 
I Karą ir Fašizmą, kuris įvyko j 
I Clevelande, taipgi išrinko 
draugą Ormaną, kaipo šio 
kongreso delegatą į “Pasaulinį 
Lie.tuvių Kongresą,“

Per keletą savaičių 
j mo Lietuvoj, draugas
nas atydžia Studijavo 
masių, ypač jaunimo,

1 ir politiškas aplinkybes.
Kai Johnnie nuvažiavo į So

vietų Sąjungą jis palygino 
darbininkų padėtį ir 
Lietuvoj ir Sovietuose, 
kęs atgal į Suvienytas 
jas, draugas Ormanas
tuos apie viską, ką jis matė 
Lietuvoj ir Sovietų Sąjungoj 
ir plačiai išaiškins tuos paly- kyti į šį masinį susirinkimą ir 
ginimus.

Draugas Ormanas taipgi 
prirodys faktus, kurie sukriti-: dalyvaus programoj ir sudai-

Kaune.
gyveni-
Orma- 
darbo 

sąlygas

teises
Atvy- 

Valsti- 
rapor-

vakaro. Įžanga veltui.

Jonas Omanas, LDS Jaunimo 
Nacionalis sekretorius.

Teisme apskuręs daktaras 
neatsisakė nuo savo titulo. Gi 
jo ginčijimas esant ne “val
kata,” bet 
“sugraudino
kūnius, kad sumetė kelis 
tus tituluotam “frentui.”

aristokratu taip 
tūlus minkšta- 

cen-

Savuosius Nevalia Sukti

1ŠRANDAVOJIMAI
Pasirandąvoja vienas ar du kam

bariai su šiluma ir maudyne. Ran
dasi parankioj vietoj; galima j visas 
New Yorko puses nuvažiuot lengvai. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 972 Wil
loughby Ave., kampas Evergreen 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(2G2-265)

—i——r-

DR. ALDONA ŠLUPAS
(ŠLIUPAITĖ)

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

aiš-

I Visi Brooklyno ir apielinkės I 
lietuviai yra kviečiami atsilan- I

jas
garbė susi-

Seserys Kaskevičiutės iš Lawrence, Mass., 
paskilbę duetų dainininkės.

sekmadienį, 10 lapkričio (No-(bus smagu ne tik girdėti 
vember), Labor Lyceum sve-1 dainuojant, o ir 
tainėj, 949 Willoughby Ave., Į] 
Brooklyne. (veikėjas meno srityje.

Seserys Kaskevičiutės yra I . , . , . ., . ...... Apart jųdviejų,pagarsėję duetų dainininkes' , .n. . . . . ... . T i bus daugiau svečiųNaujojoj Anglijoj. Jos gyvena .. muzikos y 11 •11 L. I (l A 1 O O 11 1 U 1 K kJ O •Lawrence, Mass., bet ne vien.
ten dainuoja. Jos yra Lietuvių i Šia proga noriu
Radio Corp.,
ninkės, taipgi

Newarko policija dabar 
kiną, kad Schultz nužudytas 
per savuosius, savo gengės 
šulus, kuriems jis nusukęs 
$200,000, jiems priklausančią 
dalį iš apdraudų rakete. Jie 
sako, kad paties Schultzo bu
vęs šoferis Marks pagelbėjęs 
žudeikoms Schultzą surast. 
Bėgiu trijų metų, kada jis 
slapstėsi, jo pagelbininkai ati- 
duodavę jam visas įplaukas, 
kurias jis^ praleisdavęs savaip, 
sukdamas nuo pagelbininkų, 
už ką jie dabar atkeršiję.

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given that York 

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

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

ROBERT
(255-273)

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

lipton
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves-

išgirsti draugą Ormaną. Broo
klyno Aido Choras taip pat

Unijistai Trokšta Vienybės

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ
KIRPIMAS

tuvėms ir 
Kitokiems

Įvykiams

M * piJLLUUj'o IdlllUd, nUliy čUA.UU"i UdljvdUS pi 1 cllUVJ 11 OUUai“

pažinti puikias dainininkes ir kuos Hearsto ir kitų kapitalis- nuos keletą smagių dainų. Po •T — • _ * 1 I
t tų melus apie Sovietų Sąjun- Ormano prakalbų bus proga 

koncerte' gą, jis išaiškins, kodėl jie duot klausimus ir diskusuoti. 
dainininkų i šmeižia Sovietų šalį. | Svarbumas šio mitingo negali

Pirmas Ormąno mitingas j- būti perdėtas, taigi nepamirš- 
vyks ketvirtadienį, lapkričio kite dalyvauti.

priminti—
Bostone, daini-.laikąs apsirūpint su bilietais wp. VirSninkai Planiinia 

dainuoja kitų kad 1 nereikėtų apgailestaut " VIIollIIIIKdl ridllllUJd 
kolonijų organizacijų parengi- belikus vietai tolimam svetai- Dar Nukirst $74,000,000 
muose. J? ------- +---------- --- 1------ +;v +ov’T'-
kitataučių, nes visi 
skambiais duetais.

Viena iš brangintinų ypaty-

Jos žinomos ir tarp nės kampelyje arba tik tarp- 
gėrisi jų ' duryje. Bilietai $1, 75 ir 50c. 

Vien šokiams 40c.
Būsiu.

Socialistai Bijo Komunistų
Literatūros

LDS 1 Kuopos Nariams

Masiniame narių mitinge, ku
rį sušaukė Mezgėjų Unijos Ta
ryba pereitą savaitę, Amalga
mated Templą tos unijos nariai 
entuziastiškai priėmė J. Rappa- 
potto kalbą, kurioje jis griež
tai stojo už unijų vienybę. Ji
sai pirmiau buvo dresmekerių 
industrinės unijos organizato
rium. Unijos manageris Nel
son bandė išprovokuoti narius 

ir

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

Patarnavimas

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Dovanos
Specialiai 

I Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

I mo Žiedų
Setų $10.00 ir augstyn. 

Speciali nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

HARMAN

Robert LiptonTraukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, i 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES

Lietuvių Darbininkų Susi- prieš buvusius industrialistus 
vienijimo 1-mos kp. susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, lap
kričio 7 d., 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj.

Yra be galo svarbu visiems 
nariams dalyvauti šiame susi
rinkime. Turime labai daug! , .. w.., . . savo laikrascius. Padaryta su-aptarti, kaip l _ _ . . .: trauka Brooklyno Kolegijos 

balsavimų, kuri yra sekama:
Už demokratus—332.
K om u n i stu s—273.
Socialistus—235.
Fusionistus (LaGuardijos.

komunistus, bet nepavyko.
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
Bet. Grabam & Manhattan Avės.Naujo WPA administrato

riaus, Victor F. Ridder, veda- 
Imieji šalpos darbų reikalai ir 
jiems išlaidos neabejotinai 
siaurinamos. Sugrįžęs iš Wa- 
shingtono, kur jis tarėsi su vy

kiausiu šalpos administrato-! svarbių reikalų 
rium, Harry L. Hopkinsu, Rid- tai: prisirengimas prie opere- j 

sta- deris davė suprasti, kad $74,- tės “Vestuvės Pušyne”, kuri 
tomą naikinimui raketierizmo (000,000 suma, pirmiau many-.įvyks 15 d. gruodžio, Labor 

tuo daugiau ta išleisti tiems darbams, bus (Lyceum svetainėj, nes tai bus 
Pastaruoju nukapota. Ridderis spaudos mūsų kuopos metinis parengi- 

“gerada- atstovams sakė, kad: jmas. Mūsų visų" pareiga,|

Pagrobė Ar Nužudė 
Darbininką

Juo daugiau policijosPereitą šeštadienį Socialistų 
Partija buvo surengus prakal
bas atvirame ore ant Grand ir gengstertzmo, 
St. Ext., Williamsburge, del jis auga, bujoja, 
gavimo balsuotojų už SP kan
didatus į miesto ir valstijos 
valdvietes.

Kalbėjo Jaunų Socialistų 
Lygos nariai apie 
pasaulinį karą ir 
Vokietijos, Italijos ir kitų ša
lių fašizmo. Rodė negyvų, 
taipgi grįžusių iš pasaulinio 
karo sužalotų kareivių pa
veikslus. Tačiaus pasirodo, 
kad jie kalba į publiką vie
naip, o daro kitaip. Aš ture-1 
jau atsinešęs apie 10 skirtingų 
brošiūraičių apie fašizmą 
Amerikoj ir kitais klausimais. 
Pamatę, tuojau užprotestavo 
ir neleido pardavinėti.

Jau atėjo laikas, kad so
cialistai ir komunistai turėtų 
kalbėti nuo vienos platformos, 
o literatūrai senai turėjo būti 
durys atdaros. Mums reikalin
gas visų srovių, rasių ir poli-1 
tinių pažiūrų darbininkų tvir
tas bendras frontas prieš karą 
ir fašizmą, nes tik tuo būdu 
darbininkai galės atremti ka
pitalistų puolimą ant darbo 
klasės.

gręsiantį 
žiaurumą

Grušo Deportuot Jūrininkus

Studentai Kairėja

New Yorko studentai pra
vedė šiaudinį balsavimą per

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

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

laiku priviso daug 
rių,” kurie teikia paskolas, 
imdami su virš 100% paluka-j 
nų, tuo būdu atimant iš sko
lintojų viską.

1.
Yorke 
dangi 

j kurą.
Pirmadienio rytą pražuvo

j skalbyklos darbininkas Harry 
Smith, gyvenęs 1295 Union 
Ave., Bronx. Jis rytą išėjo į 
darbą, bet ten nepribuvo. Už 
valandos pas susirūpinusią 

j žmoną pribuvo pora vyrų, rei
kalaudami atmokėt paskolą 
$125, kurią jos vyras neat
mokąs. žmona apie tą pasko
lą ir nežinojus. Jai įsakyta, 
kad jei neatmokės iki 8 v.v., 
ji daugiau nematys savo vy
ro. Neturėdama pinigų, ji pra- 

' nešė policijai. Vyro niekur ne
randama, manoma, kad jį pa
grobė arba nužudė.

ir Arne 
5 spalio 
bet byla 
iš naujo

| C C 1 7 I . _ .

i draugai, rūpintis, kad padary- ( grupę)—JI.Nauji projektai New1,, v. . ,, _ . , , . , ■ ti si parengimą pasekmingu.nebusią pradedami, ka-
WPA jau pasiekęs čiu-

gen.
rei-

Tikietai jau gatavi—turėsime 
griebtis smarkiai juos platinti.

Taipgi išgirsime raportą iš 
Ateivių Gynimo konferencijos, 
kuri įvyko 27 d. spalio. Suži-

2. $74,000,000, kurie, 
Johnsono manymu, buvo 
kalingi tęsimui WPA progra- nosite, kokius bjaurius ir žiau-i 
mos, dar negauti ir nesą už- rius įstatymus nori pravesti 
tikrinimo, kad jie bus gauti. ' prieš ateivius. Tai yra labai 

administracija svarbu dalykas, nes mūsų kuo- 
apkarpyti išlai- pa didžiumoj susideda iš atei-

Reiškia, apie 55% studentu 
galutinai atsipalaidavę nuo 
senųjų partijų įtakos. Kairio
sios partijos, Komunistu ir 
Socialistų įgavo studentuose 
daugiau įtakos.

Tel. Sta<r 2-0783 NOTARY
Nlrbt Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y. 
---------- , ........ ..............................

3. Vietinė 
turinti planus 
das.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės Mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadieni. 6 d. 

j lapkr.. 80 Union Avė. Visi nariai ma-.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius restuTeaa, 

pa re m, krikitynom ir kitokiem 
reikalam. -

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.
Ilvių—turėsime aptarti pasiun-1 ]onekite dalwaut, nes turim daug

i. . i t*•____ ___________________________________________£..4. _____ :

4. Hopkins 
rio komitetu, 
“sugrąžint WPA darbininkus 
privačion industrijom”

Taigi darbininkus 
aštri kova už duoną 
biams. 4

pasitikįs Ridde-
kurio tikslas

laukia 
bedar-

Karo Klausimu Symposiumas.^aujas Galiūnas

Lorang Lorentzen 
Nilsen tapo areštuoti 
už dalinimą lapelių, 
buvo išmesta. Judu
areštavo jų namuose 31 spalio 
ir nugabeno į Ellis Island de-' 
portacijai, už “neamerikoniš-, 
ką» veikimą.’ Jiedu veikė Skan-^ 
dinavų Jūrininkų Kliube,) 
Brooklyne. To kliubo pastan
gomis jūrininkai išgavo 50% 
algų pakėlimą, todėl tų veik
lių. jūrininkų darbas ir pasi
darė bosų ir jų valdžios akyse 
“neamerikonišku.”

Anglijos White Star 
baigia priruošt kelionei 
mis naują milžinišką 
“Queen Mary.” šis laivas pir
mu kartu išplauks iš South
ampton trečiadienį, 27 gegu
žės, 1936, pakelyje sustos 
Cherbourge ir suspės į New 
Yorką pirmadienį, birželio 1-1 
mą.

“Queen Mary” pirmu kar-Į 
tu viešės New Yorko porte 5 į 
dienas, išplaukiant 5 birželio. I 
Paskiau padarys apskritą ke
lionę kartą į dvi savaiti, į-' 
skaitant ir pertuose buvimo 
dienas, išplaukiant iš New 
Yorko ir iš Southampton ir. 
Cherbourg kas antrą trečia-

di-'dienį. Garlaivis jau turi per- 
pir-’

Line 
jūrė- 
laivą

tima protesto rezoliucijos įj svarbių dalvkų apsvarstyt, taipgi bus 
Darbo Departmento sekretorę įtariama apie paėmimu svetainės del 
_ _ . . T . .. .1 sekančių metų draugystes baliaus.Perkins ir Imigracijos Depart- Į Valdyba,
mento pirmininkui Dickstein. ' (262-263)

LDS vajus jau prasidėjo, j . ytytit a t~
Centras padarė labai pigų į-'į IVILIiyAIjA V llVl A J 
stojimą tiems, kurie įstos į rnū- Į Reikalingas pusininkas i barzda- 
sų organizaciją laike vajaus. I skutyklos biznį. Turim dvi vietas, 

į tai priimsiu į vieną: New Yorko 
arba Brooklyno vietą. Su pinigais 

, nes darbininkas la
biau reikalingas negu pinigai. Vietos 
randasi po sekamais antrašais: Mol- 
lyn’s Barber Shop, 87 Nassau St.

Telephone, EVergreen 8-9770

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 
Įstaiga

J. GARŠVA

“New Masses” Forumas 
rengia įdomų symposiumą ka
ro klausimu: “Ar Mes Galim 
Išlikt Neįtraukti Į Sekamą Ka
rą?” Įvyks Mecca Temple, 
133 West 55th St., karo pa
liaubų dieną, 11 lapkričio, 
8:30 vakaro.

Harry Elmer Barnes, isto
rininkas ir kolumnistas sutiko 
kalbėt tuo klausimu. Kiti kal
bėtojai bus generolas Smedley 
Butler, Earl Browder ir Hey
wood Broun.

Tikimasi mitinge išsivysty- 
siant debatus, kadangi Brow- 
deris priešingas Amerikos įsi
kišimui į Europos karą, o gen. 
Butleris nesenai yra išsireiš
kęs, kad iškilus Europoj 
džiam karui Jingtinės Valsti-' pildytą keleivių skaičių 
jos būtų priverstos į jį įsi-įmai kelionei ir registruoja se- 

1 traukti. į karnom.

Tad mes turim susirūpinti,
kad prikalbinus kuodaugiau- nesirūpinkite^
šiai naujų narių.

Apart suminėtų reikalų yra
ir šiaip visokių dalykų aptarti. I (vjenais trepais augštyn); kita vie- 
Tad visi nariai būtinai ateiki- ta: Barber Shop, 449 Grand St., 
te į susirinkimą ketvirtadienį I Brooklyn, N. Y. Atsišaukite ant 

" Brooklyno antrašo. xbekr. J. r. V., (262-267)

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.

Registracijos Numeris 12143
šitų arbata yra* moksliškai sutaisyta iš 
12-kos atskirų, žolelių, žiedelių, lapelių, 

Į | ’"’•** šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 
visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 

būdų sutvarkyti pairusius vidurius.
New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelj Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite, 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip:
John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y. "

g Telefonas: Evergreen 7-7770

Į PAUL GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS
5. Senai dirbąs graborystgs pro- 
§ fesijoje ir Brooklyno apielin- 
3 kčj plačiai žinomas. Tik dabar 
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja 
5 balsamavimu ir palaidojimu 
5 - mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
j Parsamdo automobilius ierme- : 
5 nims, vestuvėms, krikštynoms 
ž ir kitokioms parims
5 Saukit* dien* ar nakt]

Į 423 Metropolitan Avė.
S Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

Ne normalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
Katariniai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g 08, 
Mėšlažamės LL 

gos, Hemorrhoidal, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No

sies Gerkles, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
au nesuprantamą nesveikumą, ateb 

kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 Easl 16 SU «. Y.

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




