
TOLEDO, Ispanija, rugs. 
22. — Kanuolių ugnim Liau
dies Fronto artileristai nu
tildė fašistų kulkasvaidžius 
Alcazar tvirtovėj.

MADRID, rugs. 22. — 
Liaudies milicininkai iš Ma
quedos geroj tvarkoj pasi
traukė 5 mylias atgal j iš- 
anksto priruoštas pozicijas, 
o “ne pabėgo sumišime,” 
kaip kad buvo paskelbę fa
šistai.

GIBRALTAR, rugs. 22. — 
Ispanų respublikiečių gene
rolas Llano per radio pra
nešė, jog šiandien fašistai 
niekur nieko nelaimėjo, ne
žiūrint didelių savo pasigy
rimų. O vienoj vietoj jie pa
tys buvo sumušti.

BURGOS, Ispanija, rugs. 
22. — Fašistai skelbiasi, būk 
esą jau tik už 43 mylių nuo 
šalies sostinės Madrido.

NEW YORK. — Trys 
amerikiečiai lakūnai, tarna
vę pasauliniame kare, pasi
siūlė Ispanijos Respublikos 
Draugų organizacijai vykti 
Ispanijon karan prieš fašis
tus.

Republikonai Išmokėjo $500 
Už Rooseveltui Pritariantį

Dailydes Laišką
CHICAGO, ILL. — Re- 

publikonų partijos naciona- 
lis komitetas išmokėjo $500 
dailydei Duncanui Fraseriui 
už geriausią laišką, aiški
nantį, kodėl jis stoja už 
Roosevelto išrinkimą v ė 1 
prezidentu.

S Republikonai paskelbė to
kių laiškų kontestą, idant 
geriau patirt žmonių argu
mentus už Rooseveltą, kad 
paskui vėl galėtų išrast sa
vo argumentus prieš jį.

Dabar jie skelbia kitą lai
škų kontestą, “Kodėl aš at
simetu nuo Roosevelto ir 
stoju už Landoną.”

Landon Pavogė Roosevelto 
Farmy Apdraudos Planą 
WASHINGTON. — J a u 

keli mėnesiai, kaip Roose
velto žemdirbystės ministe
rija apdirbinėja planus įvest 

* farmų derliaus valdišką ap- 
draudą.

Apie tai sužinojęs Alf. 
Landon, fašistinis republi- 
konų kandidatas į preziden
tus, dabar pradėjo savo pra
kalbose girtis, būk jis įstei
gsiąs farmų derliaus ap- 
draudą, tik išrinkite jį pre
zidentu.

W. Z. Fosterio Protestas 
Prieš Neleidimą J. W. Fordui 

Kalbėt iš Radio Stoties 
NEW YORK. — Wm. Z.

Foster, pirmininkas Komu
nistų Partijos rinkimų va
jaus, telegrafavo protestą 
Federalei Radio Komisijai 
prieš Newarko WNEW ra
dio stotį, kuri atsisakė leist 
iš jos kalbėt negrui drg. J. 
W. Fordui, komunistų kan
didatui į Jungtinių Valsti
jų vice-prezidentus. Drg. 
Foster reikalavo priverst tą 
stotį leist Fordui kalbėt.

TOPEKA, Kansas. — Fe
lix M. Warburg, vienas iš 
didžiųjų New Yorko banki
ninkų, remia fašisto Lando- 
no kandidatūrą į preziden
tus, ypač todėl, kad Landon 
žada mažiau pinigų išleist 
bedarbių šelpimui negu 
Rooseveltas.
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LLOYD GEORGE, ANGLIJOS 
EX-LIBERALAS, PUČIA J 

HITLERININKŲ DŪDA
LONDON.—Po vaišių pas 

Hitlerį sugrįžo iš Vokietijos 
Lloyd George, kadaise bu
vęs Anglijos ministeris pir
mininkas ir ex-liberalas, 
buržuazinių laisvių buvęs 
šalininkas. Jis dabar giria 
Hitlerį kaip vieną neva iš 
“didžiausių žmonių” ir mul
kina anglus, būk “niekad 
nematęs laimingesnių žmo
nių kaip šiandien vokiečiai.”

Lloyd George, pūsdamas į 
Hitlerio dūdą, meluoja, būk 
Hitleris neturįs kariškų in
tencijų, tik prisibijąs Fran
cijos tarpsavinės pagelbos 
sutarties su Sovietais; to
dėl, girdi, jis turi ginkluo
tis.

O pats Hitleris savo knyg
palaikėj “Mein Kampf” ir 
ką tik praėjusiame nazių 
partijos kongrese aiškiau
siai parodė, kad naziai pla
nuoja užgrobt Sovietų Uk
rainą ir net Uralu kalnus.

Ispanijos Fašistai Jau 
Užėmę Maqueda ir “Žy

giuosią j Madridą”
CACERES, Ispanija,*rug

sėjo 22. — Fašistai praneša, 
kad atėmę iš respublikiečių 
Maqueda, vadinamą “rak
tu” i Toledo ir į šalies sosti
nę Madridą. Maqueda bu
vusi paskutinė tvirtuma, 
kuri iki šiol pastojo kelią į 
Madridą.

Fašistai pasakoja, 
respublikiečiai turėję 
35,000 kariu, o fašistai 
“tiktai 6,000.”

Nežiūrint Maquedos 
ėmimo, respublikos gynėjai 
įsidrūtino naujose pozicijo
se, kaip praneša' patys fa
šistų komandieriai. Todėl 
kelias jiem į Madridą anaip
tol nėra “atviras,” kaip kad 
jie buvo apsidžiaugę.

kad 
čia 

būk

pa-

Respublikiečiai Sudaužė ' 
Visus Alcazaro Bokštus
TOLEDO, Ispanija. — 

Liaudies Fronto kanuolės 
sudaužė paskutinį bokštą 
Alcazar tvirtovės, kurioj 
dar laikosi keli šimtai fašis
tų, daugiausia karininkų 
akademijos studentai, jau 
63 dienos apgulti iš visų pu
sių.

Respublikiečiai dviem to
nais nitroglicerino ir dina
mito išardė tos tvirtovės 
sienas dviejose vietose. Tuo 
būdu žuvo dauguma čionai- 
tinių fašistų.

London. — “Fascist” laik
raščio leidėjas A. S. Leese, 
buvęs armijos arklių gydy
tojas, nuteistas 6 mėn. ka
lėjimo už kurstymą prieš 
žydus ir už bjaurius šmeiž
tus prieš juos.

Princess Anne, Md. — 
1933 m. viesulas buvo pu
siau parbloškęs vieną far- 
merio C. Bailey medį. Bet 
paskutinė audra iš priešin
gos nusės vėl medį stačiai 
pasodino.

Brooklyn, N. Y., Trečiądien., Rugsėjis (September) 23, 1936

Šaukia į M a s i n ę Plie 
no Darbininkų Orga 
nizavimo Konferenc.

VEIKIANČIOJO KOMITETO ATSIŠAUKIMAS Į 
PAŠALPINES IR KT. ORGANIZACIJAS

Vienas iš didžiausių žygių, kurį dabar daro organizuoti darbi
ninkai, tai yra vajus, kurį veda Plieno Darbininkų Organizavimo 
Komitetas, sudarytas Industrinio Organizavimo Komiteto, ku
riam pirmininkauja John L. Lewis, Jungtinės Mainierių Unijos 
prezidentas.

Šis darbas, plieno darbininkų organizavimas į uniją turi rū
pėti ne tik unijoms. Jis turi rūpėti ir broliškoms organizacijoms.

Rugs. 8 d. Pittsburghe įvykusioji konferencija viršininkų na- 
cionalių broliškų organizacijų, atstovaujanti virš 300,000 narių, 
nutarė veikliai remti plieno pramonės darbininkų organizavimą, 
pilnai suprasdama, jog broliškų organizacijų nariams taipgi svar
bu, kad šie darbininkai išsikovotų geresnes algas, trumpesnes 
darbo valandas ir tinkamesnes darbo sąlygas, 
nė unija plieno pramonėj, siekianti tų tikslų, 
niam mūsų narių saugumui.

Broliškos organizacijos nuolat stengėsi, kad
tų geriau gyvenimas užtikrintas, bet mūsų pastangų vaisiai bu
vo labai apriboti todėl, kad mūsų nariai pramonėj perdaug ka
muojami paskuba, nelaimingais atsitikimais, darbų nepastovumu, 
permenkomis algomis, perilgomis darbo valandomis ir kt.

Visa tai turėdami mintyj, mes broliškų organizacijų atstovai 
šaukiame plačią masinę konferenciją visų broliškų-pašalpinių, 
kultūrinių ir socialių organizacijų sekmadienį, spalių 25 d., 1 vai. 
po pietų, Slovenian Hall, 57th ir Butler Sts., Pittsburgh, Pa.

Vyriausias kalbėtojas šioj konferencijoj bus Phillip Murray, 
pirmininkas Plieno Darbininkų Organizavimo Komiteto.

Konferencijos tikslas yra surasti būdus, kaip geriau praktiš
kai padėti plieno darbininkams susiorganizuot į uniją ir kaip 
kiekviena mūsų organizacija galėtų sėkmingiau prie to darbo 
prisidėti.

mūsų nariam bū-

Atstovybe
Visos broliškos-pašalpinės, kultūrines ir socialūs organizacijos 

yra kviečiamos atsiust savo delegatus. Nuo nacionalių komitetų 
po 5 delegatus; nuo apskričių ir miestų bendrų organizacijų po 3; 
nuo kiekvienos vietines organizacijos po 2. Visi delegatai pri
valo turėti tinkamus įgaliojimus.

Prašome aukot padengimui konferencijos lesų.
Raginame kiekvienoj vietoj, kur tik galima, įsteigt komitetą, 

kuris bendradarbiautų su Plieno Darbininkų Organizavimo Ko
mitetu.

Broliškai jūsų, 
VEIKIANTYSIS KOMITETAS,

J. Gasiunas,
B. K. Gebert, 
Geo. Witkovich.

Visus susirašinėjimus, čekius, money orderius ir kt. reikia sių
sti šiuo adresu: George Witkovich, Commonwealth Bldg., 316— 
4th Ave., Room 1209, Pittsburgh, Pa.

SOVIETAI LAVINA RAUDONARMIEČIUS NE 
TIK KARINIAI, BET IR POLITINIAI

Maskvos srity j Raudonoji 
Armija daro rudeninius ma
nevrus.

Apie pusė raudonarmie
čių yra Komunistų Partijos 
nariai. Komandieriai dažnai 
būna visi komunistai.

Raudonarmiečius priima į 
Komunistų Partiją t i k po 
gero ilgoko'išbandymo. Ar
mijoj palaikoma mokyklos 
norintiems įstot į partiją.

O ir visiems kareiviams

Ispaną Liaudies Milicija Laimėjo Kelis Mūšius
MADRID. — Liaudies 

Fronto milicininkai atmušė 
fašistus ties Medinaceli, So
ria provincijoj; užgrobė nuo 
fašistų daug kulkasvaidžių 
ir šautuvų arti Huescos; 
nuvijo fašistus atgal Grana
dos apygardoj, kur. dabar 
liaudies milicijai telieka tik 
6 mylios pasiekt Granadą. 
Liaudies Frontų lėktuvai vėl 
bombardavo Gordobą; jų 
oro bomba sudaužė vieną
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Galinga industry 
tarnaus ir geres-

politiniai išlavint taipgi yra 
mokyklos.

Masiniame kolektyvių ū- 
kininkų ir pramonės darbi
ninkų susirinkime manevrų 
srity j rugs. 21 d. kalbėjo 
maršalas M. Tuchačevski, 
šalies gynimo vice-komisa- 
ras. Jis pabrėžė glaudžius 
ryšius tarp Raudonosios Ar
mijos ir darbininkų ir vals
tiečių. Į jo kalbą tokioj pat 
dvasioj atsakė moteris vals
tietė iš kolektyvio ūkio.

fašistų kanuolę Oviedoj, ir 
liaudies frontiečiai pasivarė 
kelias mylias pirmyn ties 
Caspe.

Washington. — Jungtinės 
Mainierių Unijos preziden
tas J. L. Lewis ir pažanges
nis republikonas senatorius 
LaFollette važinės su pra
kalbų maršrutais, agituoda
mi balsuot už Rooseveltą.

MILIŪNAM VOKIEČIŲ IŠ
DUOTA KARO MOBILIZA

CIJOS ĮSAKYMAI
BERLYNAS. — Vokieti

jos armija penktadienį pra
dės didžiausius karo manev
rus iš visų, kurie ten buvo 
nuo 1914 metų. Jie įvyks 
vakaruose, nepertoli nuo 
Francijos sienos.

Milionams vokiečių nuo 
25 -iki 45 metų amžiaus iš
duota slapti įsakymai, kada 
ir į kokias kazermes turi 
kiekvienas atvykti, jeigu tik 
būtų paskelbta karas. Įsaky
mas sutelkia neapmokamą 
nuvažiavimą gelžkelių į pa
skirtą vietą. Jis taipgi pa
tvarko, kokius drabužius bei 
kitus naudingus kare daik
tus turėtu kiekvienas atsi
vežti.

Japonijos Laivynas ir 
Armija Grūmoja Nauju 

Chinijos Grobimu
TOKIO, rugs. 22 d.—Ja

ponija siunčia v i s daugiau 
karo laivų į Hankową ir ki
tas Chinijos prieplaukas ir 
iškelia ten savo marinin- 
kus. Sako, būk chinai per 
paskutinius du mėnesius nu
žudę penkis japonus Pakhoi, 
Hankow jr Swatow mies
tuose. Todėl reikią saugoti 
japonų gyvybę ir biznį Chi- 
nijoj.

Bent trys iš tų žmogžu
dysčių visai neįrodytos; jos, 
matyt, tiktai išgalvotos pa
čių japonų.

Japonijos karo laivyno 
komandieriai grasina Chi- 
nijai griežtais veiksmais. 
Japonų armijos generolai 
šiaurinėj Chinijoj grūmoja 
“sutvarkyti” tą sriti. Ruo
šiama naujas Chinijos gro
bimas.

TEISIA VOKIETI ĮTARIA
MĄ BOMBININKĄ

WILKES-BARRE, Pa. — 
Prasidėjo teismas prieš vo
kietį ex-kareivį M. Fugma- 
nną..kad jis paštu atsiuntęs 
bombą, kuri šį pavasarį už
mušė Th. Maloney, prezi
dentą buvusios Kietųjų An
gliakasy klų Mainierių Uni
jos.

Kalėjimas ir Deportavimas 
Už Komunistinį Laikraštį
A T H E NAI. Grakija. — 

Diktatoriaus Metaxas val
džia įsakė bausti kalėjimu 
bei deportavimu kiekvieną, 
pas kurį ras komunistinį 
laikraštį arba kuris žodžiu 
išreikš pritarimo komunis
tam. Be kitų, tapo areštuo
tas Zoharide, vadas slaptos 
Komunistų Partijos.

Šveicarijoj sunkiai serga 
buvęs Rumuniios užsieninis 
ministeris N. Titulescu. Ma
noma, kad jis apnuodytas.

Titulescu. būdamas val
džioj. darbavosi už gerų 
santikiu palaikyma su So
vietų Sąjunga. Už tai na- 
ziu pakalikai išmetė jį iš 
valdžios.

Anglų Politikierius
Lloyd George Skiria 

Klaipėdą Hitleriui
PO VAIŠIŲ PAS HITLERĮ JIS SKELBIA, BŪK KLAI

PĖDA “GRYNAI VOKIŠKAS KRAŠTAS”

LONDON.—Vienas iš žy
miausių Anglijos politikie
rių, buvęs liberalas Lloyd 
George, pripažįsta, kad Hit
leris norėtų atgriebti Klai
pėdos kraštą nuo Lietuvos. 
Viešėdamas Vokieti joj, 
Lloyd George svečiavosi pas 
Hitlerį ir kitus nazių vadus. 
Taigi jis tiesioginiai patyrė 
apie jų planus linkui Klai-

“Nuo savęs” Lloyd George 
tvirtina, būk Klaipedija es
anti “taip tikrai vokiškas 
kraštas,” kaip Hull Anglijoj 
yra angliškas miestas. Jis 
taipgi pasakoja, būk Danzi- 
gas esąs “grynai vokiškas.”

Visai apsilenkdamas su 
teisybe, Lloyd George tuo 
būdu varo hetiesioginę pro
pagandą už Klaipėdos atplė- 
šimą nuo Lietuvos.

SOVIETAI UŽ ETHIOPIJOS ATSTOVU PRIEMI 
MĄ J TAUTU LYGOS SUSIRINKIMĄ

GENEVA, rugs. 22. — 
Ethiopijos imper a t o r i u s 
Haile Selassie ir jo ameri
konas patarėjas E. A. Col
son t i k laikinai priimti į 
Tautų Lygos susirinkimą.

Jeigu Ethiopijos delegaci
ja bus pastoviai priimta, tai 
Mussolinis grasina ištraukt 
Italiją iš Tautų Lygos. To
dėl manoma, kad Lygos po
litikieriai šį klausimą laiki
nai uždarys ir perduos Pa
sauliniam Teismui spręsti, 
tai yra, bile toliau atidėti.

Imperatorius Haile Sela
ssie pareiškė, kad Ethiopi-

Įkaitino 6 Viršininkus Šnipų ir Mušeikų 
Kompanijos, Veikusios Prieš Darbininkus

WASHINGTON. — Sena- 
tinė komisija su senatorium 
La Follette galvinyj jau pa
vasarį atrado, kad vadina
ma “Gelžkelių Inspekcijos 
Kompanija” nieku daugiau 
neužsiėmė, kaip t i k statė 
fabrikantam ir kitiem sam
dytojam šnipus į darbavie
tes, parūpino streiklaužius, 
gengsterius, už s a k i n ė j o 
bombas streikam laužyti ir 
darė provokacijas prieš ko
vojančius darbininkus.

Ta komp. yra pasiuntus 
tūkstančius šnipų - provo
katorių, idant išardyt unijų 
užmazgus dirbyklose.

O kada senatorių komisi
ja pašaukė tos. kompanijos 
prezidentą W. W. Groves ir 
penkis kitus jos viršininkus 
atsakyt į kaltinimus, jie vi
sai atsisakė pasirodyt komi
sijai. Už tai dabar apskri
čio prisiekusieji posėdinin- 
kai juos įkaitino kaipo sena
to paniekintojus. O toks nu-

Visų Šalių Darbininkai, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Ncpralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Lloyd George už Suardymą 
Francijos Sutarties su 

Sovietų Sąjunga
Lloyd George perša Ang

lijai artimą politiniai-kari- 
nę sutartį su Vokietija. Lin
kėdamas, kad ir Franci ja 
prisidėtų prie tos sutarties. 
Taigi jis darbuojasi išardy
mui Francijos tarpsavinės 
pagelbos sutarties su Sovie
tų Sąjunga.

Fašistai Atmušti Olalloj
MADRID. — Ispanų faši

stai bergždžiai buvo pasi
garsinę, būk jie užėmę San
tą Olallą, arti Maquedos 
Bet tikrumoje tai respubli
kos milicininkai per 14 va
landų kautynes atmušė fa
šistus nuo to miestelio.

/

t’

jos valdžia tebegyvuoja, tik 
ji persikėlus į Gore miestą, 
vakarinėj Ethiopijoj, kurios 
dar neįveikė italų fašistai.

Trys iš Lygos mandatų 
komisijos narių: Sovietų Są
junga. Holandija ir Naujoji 
Zelandija reikalavo tuojaus 
priimt Ethiopijos atstovus, 
kaip reguliarius tos šalies 
delegatus. Tam pritarė ir 
Turkija.

Francijos, Anglijos ir Pe
ru delegatai mandatų komi
sijoj daugiau negu svyruoja 
Italijos pusėn prieš Ethiopi
an 

f

sikaltimas yra baudžiamas 
6 iki 12 mėnesių kalėjimo ir 
$1,000 piniginės pabaudos.

Sovietai per Dieną Suskaity
sią Visus Savo Žmones

MASKVA. — Pask irta 
1,200,000 registruotojų, ku
riuos mokina 120,000 žino
vų, kaip surašinėt gyvento
jus. Sakoma, kad tuo būdu 
galėsią per dieną surašyt vi
sus Sovietų Sąjungos gy
ventojus. Tam yra paskirta 
1937 m. sausio 6 d.

Manoma, kad bus 175,- 
000,000 gyventojų. Jiem su- . 
rašyt reikėsią 1,000 tonų po- 
pieros.____________ ; *• jSS* '■

Washington. — Valdiškas 
Bureau of Standards atra
do, kad iš rugių, kviečių ir 
avižų šiaudų galima paga- ~ 
mint tinkama rašomoji ir 
laikraštinė popiera.

'■’■•j
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“Kad Hearstas Melagis, tai Jan 
Ne Naujiena!”

Šitaip išsireiškė Earl Browder, Kom
partijos kandidatas į šalies prezidentus, 
po to, kai Hearst sufalsifikavo jo kadai
se sakytą kalbą.

Viso įvykio istorija yra sekanti:
Pastaruoju laiku Hearstas per savo 

galingą spaudą nuolat ir nuolat puolė 
Rooseveltą, būk jis priimąs paramą nuo 
komunistų, “kurie ima įsakymus iš Mas
kvos.” Pereitą sekmadienį Hearsto vy
riausias organas “New York American” 
išspausdino ilgą tiradą prieš Rooseveltą 
ir komunistus, uždedamas ant jos seka
mą antraštę:

“Communists Can Join... In... Sup
porting Roosevelt” (Komunistai Gali 
Remti Rooseveltą).

Šitą sakinį tasai melagis bandė pri
mesti Browderiui, kuris taip nėra niekad 
kalbėjęs neigi rašęs. Pažymėjęs, jog nė
ra jokia naujiena, kad Hearst yra mela
gis, Komunistų Partijos kandidatas ši
taip atsako jam: <

“Hearsto antraštė yra sudaryta iš ma
no kalbos, sakytos Madison Sq. Gardene, 
gegužės mėn. 20 d., kur buvo susirinkę 20 
tūkstančių žmonių. Ką ištikrųjų aš sa
kiau, kaip jau spauda rašė, buvo seka
mas:

“ ‘Šiais metais Farmerių-Darbo Parti- 
f joj reikalinga turėti bendras frontas 

tarp tų, kaip socialistai ir komunistai, 
kurie turės savo atskirus kandidatų sąra
šus, ir plataus darbo unijų judėjimo, ku
ris remia Rooseveltą. Mes, komunistai, 
įeiname į tokį bendrą frontą su darbinin
kais, remiančiais Rooseveltą. Aišku, įei
dami į tokį bendrą frontą, mes nepažada
me jokios Rooseveltui paramos. Mūsų 
nusistatymas linkui Roosevelto aiškus. 
Mes neslepiame nei vieno kritikos Roose- 

į veltui žodžio. Mes neimam ir neimsim 
jokios atsakomybės už jį. Bet mes nesu- 
traukysim bendro fronto ryšių su tom 
organizacijom, kurios remia Rooseveltą, 
tik dėl to, kad jos jį remia’.”

Šitaip Browder pasakė. Ši tai yra ko
munistų pozicija linkui Roosevelto. Kai 
dėl to, būk komunistai imą įsakymus iš į 
Maskvos, d. Browder pareiškė:

“Mes esam amerikinė partija, daranti 
savo sprendimus, ir nesam gayę jokių 
‘iš Maskvos įsakymų’ ala Hearst; tuo pa
čiu sykiu, mes esame tarptautinė parti
ja, kuri pilniausiai informuoja viso pa
saulio progresyvius žmones apie tai, ką 
mes čia veikiame. Podraug mes palaiko
me glaudžiausią mūsų tikslų solidarybę 
su visais progresyviais, mūsų kovoje 
prieš fašizmą ir karą.” -> '

Prez. Rooseveltas taipgi buvo privers
tas užtepti Hearstui. Bet pastarasis ne- 

į siliauja bliovę's, būk, girdi, nors Roose- 
| veltas gal ir nenorįs, kad jį remtų komu- 
l nistai ir radikalai, jie visvien jį remia. 
' . Pirmadienio “New York American” 
jį pats Hearst išstoja su editorialu, kuria

me jis pareiškia, kad Rooseveltą remia 
socialistai, komunistai, Frankfurto (gar
sus liberalas advokatas) “radikalai,”

Pradžia Mokslo Melu Sovietų 
Baltarusijoj

“Raudonasis Artojas” praneša:
Rugsėjo 1 d. visoje Baltarusijos respubli

koje prasidėjo nauji mokslo metai, šiemet 
Baltarusijos miestų ir kaimų mokyklose 
mokinsis 1,017,000 mokinių. 177 tūkst. mo
kinių eina mokyklon pirmą kartą.

30 tūkst. džiaugsmingų, linksmų vaikų 
po vasaros atostogų sugrįžo į respublikos 
sostinės mokyklas, šviesios ir švarios kla
sės, salės ir koridoriai, kurie dar kvepia 
šviežiais dažais ir leku, prisipildė triukš
maujančių mokinių.

Vaikai buvo karštai sutikti. Daug kur 
juos pasitiko su orkestrų muzika. Ypatin
gai karštai buvo sutikti keturi tūkstančiai 
naujokų, kurie pirmą kartą savo gyvenime 
aplanko mokyklų patalpas ir todėl jaučia sa
ve ne visai paprastai šiame linksmame ir 
triukšmingame mokinių tarpe. Jiems papa
sakojo apie elgimosi taisykles, parodė klases, 
vietas, supažindino su mokytojais, šefuo
jančios įmonės 5-tą, 7-tą, 12-tą, 26-tą ir ki
tas mokyklas atsiuntė dovanas mažiesiems.

Mokslo metai prasidėjo be trukdymų, 
tvarkingai.

* Etbiopai Prašo Amerikoną 
Atstovaut Juos T. Lygoje

GENEVA. — Pranešama, 
jog Francijos valdžia neno
rinti, kad francūzas profe
sorius Gaston Jeze atsto
vautų Ethiopiją dabartinia
me Tautų Lygos susirinki
me. Todėl Ethiopijos impe
ratorius Haile Selassie 
kreipiasi į amerikietį E. A. 
Colsoną, buvusį savo pata-

Addis Ababoj. 
į Mussolinis uždraudęs sa- 
y j

vo delegatam dalyvaut Ly
gos susirink'me, jeigu bus 
priimtas bet koks Ethiopi
jos atstovas, kas, girdi, reik
štų, kad Lyga pripažįsta 
Ethiopiją kaip nepriklauso
mą ar savivddišką šalį.

BERLYNAS. — . Naziai 
pasmarkino r rop a g a n d ą, 
kad būtų V) kieti jai sugrą
žintos kolonijos, kurias ji 
turėjo pirm lašaulinio karo. 
Daugumą ji; dabar valdo 
Anglija.

Richbergo “revoliucionieriai,” ir “tug- 
welliniai bolševikai.”

Pirmadienį, reikia priminti, Hearsto 
spauda New Yorke beveik ištisai buvo 
paaukota puolimui komunistų. Jam ko
munistas ir bolševikas kiekvienas, kuris 

i kiek tiek laisviau protauja, kuris yra pa- 
■ žangesnis, kuris neremia Hearsto kandi

dato Landono!
Browderis įspėja balsuotojus:
“Hearst ir republikonų partija daro 

viską, kad sumaišyti rinkimų pamatinius 
klausimus. Tai vyriausia Landono vil
tis. Tai parodo, pav., kodėl didžiausi 
priešai (republikonai) senatvių pensijų, 
oficialiai užgyrė Townsend planą Colo
rado valstijoj.” Į

Toliau Browderis nurodo, kad Hearst 
ir republikonų partija šiemet gali sugal
voti kokį nors baubą, panašų į “Zinovje- 
vo Laišką,” kurį naudojo Anglijos kon
servatoriai 1924 metų rinkimuose, kad 
sumušus Darbo Partiją. Juk Hearst 
lankosi pas Mussolinį ir Hitlerį—jie gali 
iškepti kokį nors “dokumentą”-baubą ir 
paskelbti prieš pačius rinkimus, idant pa
sitarnavus Landonui.

Dėlto Amerikos balsuotojai turi būti 
atsargūs!

Apie Browderj Atsiliepia Gerai
Drg. L. Prūseika rašo “Vilnyj”:

Dvejom pastarojom savaitėm man teko 
būti centralinėj daly Illinois ir taippat Mis
souri ir Ohio valstijose.

Asmeniškai kalbėjausi su šimtais žmonių. ' 
Tik du suradau žmones, kurie pasisakė už 
republikonų kandidatą Landoną. O šiaip, jo 
bijosi, kaipo sąmoningo reakcionieriaus. Ro
oseveltą kritikuoja, bet sako: jis, visgi, šį 
tą padarė. Apie Browderj atsiliepia gerai, 
ypač apie jo radio prakalbas.

St. Louis, Mo., į d. Earl Browderio pra
kalbas susirinko daug daugiau žmonių, negu 
kada nors pirmiau.
Kai kur hearstiniai elementai bando 

neleisti Browderiui kalbėti per radio. 
Pav., panašiai buvo Pittsburghe, Pa., 
WCAE radio stoties viršininkai atsisa
kė transliuoti Browderio kalbą. Tuomet 
Kompartijos pirmininkas Wm. Z. Foster 
kreipėsi į Washingtona, Federalėn Ko
munikacijos Komisijon, reikalaudamas 
priversti paminėtos stoties viršininkus 
savo nusistatymą pakeisti. Pavyko. Va
dinasi, dabar d. Earl Browder kalba per 
radio (per visą šalį) bus girdima rugsėjo 
mėn. 23 d., spalių mėn. 23 ir 30 dd.

Mūsų visų pareiga darbuotis parėmi
mui Komunistų Partijos rinkiminės kam
panijos, kad būtų galima užmokėti už 
radio pusvalandžius, kuriais Browder 
kalbės.

Japonija Viena Nedrįstų 
Užpult Sovietų Sąjungos
MASKVA. — Vyriausy-- 

bės Organas “Izviestija” ra
šo, jog Sovietai taip stipriai 
apsiginklavę Tolimuose Ry
tuose, kad Japonija viena 
nedrįs,užpult Sovietų, jeigu 
jai nebus užtikrinta karine 
talka iš kokios valstybės 
Europoj.

Ta Japonijos talkininkė 
pirmoj vietoj yra hitlerizuo- 
ta Vokietija.

Draugai philadelphiečiai 
irgi turėtų susišaukti platų 
susirinkimą. Ištiesų drg. 
Šmitas labai sunkiai dirbo 
praėjusiais vajais. Vietos 
draugai turėtų jam duoti 
daugiau talkos.

Toliau Šmitas rašo:
“Aš manau, kad su vajum 

turėtų būt sujungta trys di
deli bazarai. Vienas Brook- 
lyne, vienas Philadelphijoj, 
ir vienas Mass, valstijoje. 
Jie turėtų įvykti tuojau po 
vajaus. Manau, kad būtų 
sėkmingi... Plačiau apie 
vajų parašysiu atskirame 
straipsnyje.”

Brdoklyne bazarus ren
giame' “L.” naudai. Padaro
me gražaus pelno. Džiaug- 
tumies, kad drg. Šmito su
manymą priimtų draugai 
Phila. ir Mass, valstijoje.

Drg. Šimaitis, iš Montello 
rašo:

“Nors aš jau su tais va
jais per keletą metų pusėti
nai esu privargintas, ir į se
natvę esu aptingęs, bet vis- 
tiek pagelbėsiu, kiek galė
siu. Kas link patarimų del 
pasekmių, tai aš manau, per 
radio būt geras daiktas 
garsinti, būt kas tokio nau
jo, prieitume prie tų darbi
ninkų, kurie neskaito mūsų 
spaudos. Tą turėtų atlikti 
bostoniečiai, gal žymesni a- 
gentai galėtų per radio pa
sakyti kelis žodžius. Kitas 
svarbus patarimas, tai dau
giau kreipti domės į drau
gus buvusius opozicijoje. Iš 
jų yra daugelis gerai pasi
rodžiusių buvusiuose vajuo
se ir jie daug padėtų šiame 
vajuje.”

Drg. O. Girnienė, iš Bing- 
hamtono rašo:

“Daug reiškia laike vajų 
agitacija už laikraštį. Rei
kia mokėti prikalbinti; ne
reikia būt opiem, išgirdus 
aštresnių išsireiškimų ne
nusiminkime ir neužpykime.

Svarbu yra, kad prie nu
žemintos kainos dar yra 
duodama knygelių, kaipo 
dovanų. Nereiktų kažinkiek, 
užtektų brošiuraičių svar
biais dienos klausimais. Do
vanos naudinga duoti netik 
naujiem, bet ir atsinauji- 
nantiem prenumeratą.

“Geriausi rezultatai gauti 
skaitytojų, tai vaikščiojant 
po stubas. Plačiau pasikalbi, 
geriau galima nušviesti 
žmonėm darbininkiškos 
spaudos svarbą, ypač tiem, 
kurie susirišę su kitom sro
vėm, toliau stovi nuo darbi
ninkiško judėjimo.”

Ir drg. Girnienė pataria 
turėti miestų susirinkimus. 
Apie tai jau kalbėjome aug- 
ščiau.

Drg. Globičius, iš Wilkes- 
Barre rašo:

“Kadangi šiais laikais 
ekonominė padėtis mainose* 
daug yra skirtingesnė, kaip 
kad kitose industrijose, tai 
ir vajaus darbas pas mus

Klausėme buvusių vaji- 
ninkų patarimų, kas būtų 
reikalinga prie vajų, kad 
juos padarius sekminges- 
niais. Draugas A. Stripeika, 
iš Elizabeth, N. J., kuris 
pernai laimėjo 1-mą dovaną, 
rašo:

“Aš manau, kad būtų rei
kalinga iš redakcijos ypatiš- 
kai kreiptis į draugus, pra
šant darbuotis laike vajaus. 
Ypatingai reiktų specialiai 
pasiųsti laiškus tiems drau
gams, kurie susirinkimuose 
apsiima darbuotis, o vėliau 
prapuola niekuom nepasiro- 
dę...”

Svarbią tiesą primena d. 
Stripeika. Daugelis iš drau
gų labai pigina savo žodį. 
Pasižada ir nutyla. Davus 
žodį, reikėtų jo ir laikytis. 
Drg. Stripeikos patarimą 
mes. priimame. Visiems pa
sižadėjusiems darbuotis lai
ke vajaus laiškeliais primin
sime jų pasižadėjimą.

Toliaus d. Stripeika rašo:
“Vajaus laiku yra svarbu 

turėti kiekviename mieste 
plačius draugų susirinki
mus. Iš redakcijos drg. Bu- 
knys ar k a s kitas turėtų 
tuose mitinguose dalyvauti 
ir gražiai draugų paprašyti 
darbuotis, nurodant “Lais
vės” rolę ir kodėl yra svar
bu ją platinti...”

Toliaus d. Stripeika klau
sia, kada jiem šaukti tokį 
susirinkimą, kaip jis propo- 
nuoja.

Susirinkimai ! yra labai 
svarbu turėt, pdsikalbėt, iš
sidirbti planus, kaip darbuo
tis ir vieniem kįtUs paragin
ti j darbą. Mes prašome 
draugų visur šaukti tokius 
susirinkimus. Kur arčiau, 
nedideli kelionės kaštai, ir, 
jei laikas daleis, iš “Lais
vės” štabo rūpinsimės da
lyvauti tokiuose susirinki
muose.

Susirinkimus šaukite, 
draugai, kada jums pato
giausia. Praneškite per 
dienraštį, kada jie įvyks ir 
šaukite žmones į juos atvi
rutėmis. “Laisvė” atspaus
dins atvirutes veltui. Jei iš 
“Laisvės” negalėtume pri
būti į tokius susirinkimus, 
tai vieni svarstykite vajaus 
reikalus.

Draugas A. J. Šmitas ra
šo:

“Nespėjau užbaigti pikni
ko reikalų ir vėl darbas ... 
šiemet, draugai, aš nuo to 
‘katorgos’ darbo dalinai 
band ysiu pasiliuosuoti... 
nupuoliau sveikatoje ir ne
daug dirbu, turiu prisilai
kyti su išlaidomis. Pastarai
siais p e n k e r i a i s metais 
daug dirbau darb. judėjime 
ir turėjau stambių išlaidų. 
Užkvieskite drg.' Merkį prie 
vajaus. Reikėtų daryti pla
tus visos Philadelphijos apy
linkės vajus. Gal ALDLD. 
6-to Apskričio vardu reikė
tų vesti vajų.”

Sovietų Sąjungos vaikai labai domisi orlaivininkyste. 
Paveiksle matome vaikus (vienus besilavinančius, o 

kitus temijančius) Kuibishevomieste. Pavolgėj.

sunkesnis. Paėmus Roches- 
terį, Philadelphiją, New- 
arką arba Mass, valstiją, tai 
mes negalime su tom kolo
nijom eiti į kokį kontestą, 
nes ten koks 90% gyvena iš 
darbo, o pas mus 60% iš pa
šalpų.

“1931 metais, kada laikai 
biskį buvo geresni, tai aš 
vienas Wilkes-Barre ir Pitt- 
stono apylinkėse laike va
jaus surinkau arti šimto 
skaitytojų .. .

“Sek'mingesniam darbui 
reikia paskirstyti tam tin
kamus žmones, kurie rimtai 
moka prieiti prie skaitytojų 
ar busiančių skaitytojų, čia 
reikia lankstumo, arba kaip 
sakant inteligentiškumo. 
Manau, Pittstone yra tinka
mi draugai A. Valinčius, ir 
F. Rauduvienė. Plymouthe, 
J. Kazlauskas ir Krutulienė.

Žinios iš Rinkimų 
Kampanijos

Drg. Foster Apie Rinkimus
Jungtinių Amerikos Val

stijų Komunistų Partijos 
pirmininkas drg. William Z. 
Foster, nepaisant savo silp
nos sveikatos, dalyvauja 
rinkimų kampanijoj. Jis jau 
padarė kelis atsišaukimus 
finansų sukėlimo reikalu ir 
tankiai atsikreipia į unijas, 
prašant paramos. Tarpe kit
ko drg. Foster kreipėsi į 
radio kompanijas, kad jos 
be trukdymų perleistų drgg. 
Browderio ir Fordo kalbas.

Darbininkų Laiškai.
“Daily Workeris” vis daž

niau gauna darbininkų laiš
kų, kuriuose jie prisiunčia, 
pagal išgalę, aukų ir prašo, 
kad drgg. Browder, — Ko
munistų Partijos kandida
tas į prezidentus ir Ford— 
Kom. Partijos kandidatas į 
vice-prezidentus, ta n k i a u 
kalbėtų per radio. Tas ge
rai, bet radio kainuoja daug 
pinigų ir mes turime pasirū
pinti, kad sukėlus reikalin
gą kvotą.

Kova Prieš Reakciją
New Yorko miesto dalies 

— Queens prezidentas Ge
orge U. Harvey, kuris tam
priai susirišęs su kukluk- 
sais, bando pakenkti komu
nistų viešoms prakalboms. 
Prieš tai susidaro neoficia- 
lis komunistų ir socialistų 
bendras frontas. Pirmadienį 
drg. Amter kalbėjo socialis
tų susirinkime.

Drg. Ford ir Negrai.
Draugas James Ford, Ko

munistų Partijos kandida
tas į vice-prezidentus, turės 
daug prakalbų Harleme, 
New Yorko miesto dalyj, 
kuri apgyventa veik išimti
nai negrais. Sakoma, kad 
čia gyvena apie 400,000 ne
grų. Žinoma, kad daugiau
siai darbininkai. Drg. Ford 
sako, kad nuo jų namų savi
ninkai lupa augštas rendas, 
neužsimokėjusius greitai iš
meta ant gatvės ir nenori 
taisyti, namus. Drg. Fordas 
turės daug prakalbų šioj 
miesto dalyj.

Sukėlėme $33,496.17
Komunistų Partija šiems 

rinkimams p r a š o darbo 
žmonių sukelti $250,000, kad 
pasiekus darbininkus su mū
sų literatūra ir per radio. 
Iki šeštadienio, 19 d. rugsė
jo, buvo sukelta $33,496.17.

A. Raguckis taipgi būtų tin
kamas. Wilkes-Barre’se J. 
Stankevičius, A. Giaubičius.
Taipgi ir V. Giaubičius ga 
lėtų prisidėti. Tokia draugų 
talka galėtų daug nuveikti.”

Kuone visi iš draugų, ku
rių patarimus augščiau ma
tėme, pataria ir per radio 
pagarsinti. Tačiaus, draugai 
yra tos nuomonės, kad ne
daug išlaidų daryti garsi
nantis per radio. Tos pačios 
nuomones esame ir mes. 
Vyriausia mūsų užduotis tai 
iš stubos į stubą pas kiek
vieną lietuviškai kalbančią 
šeimą. Žinoma, nereikia ap
leisti bizniškų įstaigų ir pa
rengimų.

Laiškai bus išsiųsti vi
siems dienraščio skaityto
jams kviečiant į talką gauti 
naujų skaitytojų. Tačiaus ir 
asmeniškas pakv i e t i m a s 
tarpe vietinių draugų, vie
niem kitus į talką yra būti
nai reikalingas dalykas.

P. Buknys.

Per dvi pastarąsias dienas 
sukelta $2,031.67. Rinkimų 
kampanija dabar j a u įsi
smagino. Reikia tam tikslui 
daugiau pinigų.

Drg. Browder Bus 
Providence]

Drg. Earl Browder kal
bės Rhode Island valstijos 
sostinėje — Providence j. Ši 
valstija yra viena iš mažiau
sių šalies valstijų. Drg. 
Browder ten atsilankys pir
madienį, 5 d. spalių, 8 vai. 
vakare, į Infantry Hall.
Gerai Rengiasi CIevelandas.

Drg. Browder bus Cleve- 
lande 11 d. spalių. Paimta 
Public Auditorium svetainė, 
kurioj telpa 14,000 žmonių. 
Clevelando darbininkai la
bai gerai prie prakalbų 
rengiasi. Išleista 100,000 la
pelių, kurie platinami, lan
guose išstatyta šimtai dide
lių garsinimų.
Drg. Browder Prakalbos
Drg. Browder dabar lan- 

ky^s šiose kolonijose:
Youngstown, Ohio—24 d. 

rugsėjo, Central Audito
rium, kalbės per radio.

Pittsburgh, Pa.—bus 25 d. 
rugsėjo, Carnegie Hall.

Ambridge, Pa. — Kalbės
26 d. rugsėjo.

Milwauke, Wis. — kalbės
27 d. rugsėjo, Milwaukee 
Auditorium.

Gary, Ind. — kalbės 29 d. 
rugsėjo, Miramar Ballroom, 
14th St. ir Madison St. Vi
sur prakalbos įvyksta vaka
re.

Mūsų skaitytojai prašomi 
lankytis į drg. Browder pra
kalbas.

Aukos Rinkimams.
Per Lietuvių Komitetą 

Remti Kom. Partijos Rinki
mus gauta nuo sekamų 
draugų ir organizacijų au
kos.

Drg. J. Bark'us paaukavo 
$1.00. Drg. J. Kasulaitis ir 
P. Stankevičius, abu pasi
pirko certifikatus po $1.00.

ALDLD 87 ir APLA 50 k. 
iš Pittsburgh prisiuntė po 
$3.00 p e r dr. J. Gasiuną. 
APLA Centras tam pačiam 
tikslui paaukavo $3.00.

LDS 44 kp. iš Clevelando 
pasipirko ženklelių už $1.00.

ALDLD 84 kp. iš Pater
son pasipirko rinkimų kam
panijos kuponų už $10.00.

(Tąsa 5 pusi.)
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Darbininke ir Seimininke
New Yorke

(Iš angliško)
Rašo Kuršėniškis.

Tai svetima istorija, bet truputį yra intere
singa, kurią aš papasakosiu jums šiandieną. 
Tony Maffa, 123 East Jersey St., Elizabeth, 
N. J., yra tas žmogus, kuriam teko matyti šis 
keistas reginys persikeliamam per upę laive, 
nes jis ten dirbo už kuortermasterį. Laivukas 
plaukiojo tarpe Staten Island ir Elizabethport.

Vakaras buvo labai ramus, o mūsų ferry 
laivukas įrėši į Staten Islandą su pasažieriais, 
skalaudamas vandenį aplinkui save. Aš jau 
nebeatsimenu, kelintą kartą mes plaukiam ten 
ir atgal, ir nebuvo nieko nepaprasto tam mū
sų plaukime, tačiau šis vakaras man rodė da- 
botiną asmenį, kuris, matomai, vis atsargiai 
dairydamasis į visas puses, rengėsi prie kokio 
tai nepaprasto žygio. Tėmijau atydžiai, ir nu
ėjau pas kapitoną pasitarimui, o jis man liepė 
daboti tą paukštį.

Jau, kaip aš atsimenu, buvo 15 minučių po 
11-kos nakties. Ant laivelio grindų gulėjo di
delis, sakysim 100 svarų sunkumo, pundas, ku
rį saugojo tas žmogus. Kas nors yra blogo su 
ta baidykle, Tonis mąstė, laukdamas signalo, 
kada laivelis pasitrauks nuo krašto.

Jis nulipo nuo viršutinio denio apačion ir 
ėmė iš arčiau žiūrėti į tą ryšulį, ant kurio buvo 
pastebima kraujo dėmės. Taip, tarė sau Tony, 
jeigu aš nepagalvočiau, tai pradėčiau manyti, 
kad tam pundelyj yra niekas daugiau, kaip 
tik jautiena mėsa, vežama į kokį restoraną 
gaminimui valgiu. Galėčiau būti ramus ir ne
paisyti, kas į c .sti, bet tos mano akys, lyg 
to katino, nenukrypo nuo žiurkės urvo, o mano 
nužiūrimas asmuo buvo susirūpinęs ir nera
mus, nes jis įtariančiai visur dairėsi.

Jis nežymiai su savo rankos pirštais čiupte
lėjo per tą ryšulį, o tas davė jam jaust daik

Kosmetika, Veido Priežiūra ir Padailinimas
Mūsų skyriuje Darbininkė ir 

Šeimininkė pereitą trečiadienį 
rašiau, kad daug garsinama 
brangi kosmetika tankiai nėra 
geresnė už dešimtukinę. Taipgi 
buvo nurodymas, kaip pasidary
ti veidui Olive Oil “treamentą”. 
Tokiu pat būdu darosi “treat- 
mentas” ir su Sesame Oil.

Sesame Oil irgi yra geras vei
do odai, gal dar geresnis ir už 
kitus, žinoma, jis yra biskį 
brangesnis, bet sulyginus, ko
kius pinigus mokame už kry- 
mus, tai Sesame Oil dnug pi
giau atsieina. Veik nėra krymo 
markete, kuris būt padarytas su 
•Sesame Oil. Tie krymai, už ku
riuos mokame po $3 puodynei, 
didžiumoje padaryti su sėmenų 
aliejum (cottonseed oil). Sesa
me Oil galima gauti vaistinėse.
Kaip Pasidaryti Maska Ar

ba “Pack” Veido Odai.
Maskoms yra įvairių tonikų 

ir košės formų, tačiau brangūs. 
Tą taip pat galima pasidaryti 
pačiai ir už visai mažas išlaidas.

Kiaušinio baltymas geras tam 
tikslui: Pirmiausia numazgok 
veidą su muilu ir vandeniu. Pa
imk vieno kiaušinio baltymą ir 
lengvai ištepk visą veidą ir pa
lik, kol gerai sudžius. Pirm de
dant kiaušinio baltymą ant vei
do nedėk jokio krymo noi aly
vos, nes tuomet nebus iš to nau
da.

Sakoma, yra moterų, kurios 
negali valgyti kiaušinių, tai gal 
negalės ir ant veido dėti.

Taipgi mielių “Pack” yra ge
ras veidui. Pasipirk 2 šmotelius 
paprastų mielių “Yeast,” kur 
kepant duoną dedama. Užpilk 
ant mielių biskį pieno ir vande
nio, išmaišyk gerai; nepadaryk 
labai skystą, tik taip, kad laiky-' 
tusi ant veido. Mieles palaikyk 
ant veido apie 10-15 minučių. 
Mielės yra gerai veidui, jei 
randasi ant odos spuogelių.

“Astringento” Veikme ir 
Kaip F • ?daryt.

Joks “Astringent” neišims 
raukšlių, kaip tūlos moterys 
mano. Tačiau “Astringent” odai 
šiaip pagelbsti. “Astringent” 
daugiausia parduodama nuo vie
no iki 3 dolerių bonką.
-OJ, UBUIO^ oiviun? 

day” grožės vedėja Helen Wood
ward rekomenduoja ‘astringent’ 
pasidaryti, kadangi jinai turi 
draugę chemistę, kuri dirba su 
gydytojais ir turi daug patyri
mo apie kosmetikas. Jinai sako, 
kad “astringent” galima seka
mai pasidaryti:

Vieną penktą dalį uncijos 
“alum” miltelių dėti į pusę sti
klo vandens. Išmaišyk ir vartok. 
“Alum” nėra pavojingas, nes, 
sakoma, ir burnoje dedama 
“alum” ant skaudamų dantų 
smegenų.

Viršminėta chemistė sako, 
kad daug $3 vertės butelių “as
tringent” yra pad a r y t i iš 
“alum” su vandeniu ir kvepalų 
įdėta, tai ir viskas.

“Astringent” tik tuomet ant 
veido dedama, kada veidas bū
na pilnai švarus, pirm pauderio 
dėjimo. “Astringent” skystymas 
biskį odą sutraukia, kaip sako

MERGINOS GEROS UNIJISTĖS IR SĖKMINGOS SPORTININKĖS

Šios merginoj yra nares ^International Ladies Garment Workers Unijos Loka- 
lo 91. Jų veiduose žėri pasididžiavimo šypsą ir jos turi tam teisę, kadangi jos 
laimėjo savo organizacijos lokalų besketbolės čampionatą.

Per uniją išgautos trumpesnės valandos duoda darbininkėms galimybę siek-, 
ti augštyn kultūroje, sporte ir kitose srityse, todėl merginoms-moterims reikia 
dėti didžiausias pastangas budavojime unijų. Mūsų pareiga remti Industrinės 
Organizacijos Komitetą (CIO), kuris dirba organizavimui industrinių darbo 

unijų..
- "T1
f

tą, kuris buvo panašus kopūstui ar koknacui ?
Bet, Tony mąstė, veikiausia, tas juodas še

šėlis turi negyvo žmogaus kūną ir jis rengiasi 
jį palaidoti per laivo barjerą po vandeniu. Ka
pitonas, nieko nelaukdamas, pašaukė policiją, 
kad ji lauktų atplaukiančio laivo, kuriam ran
dasi kaž kokis paukštis, o jis būtinai turi būt 
suimtas ištyrimui. Jau buvo 11:30 minučių 
nakties, o ryšulio savininkas, kaip buvo pas
tebėta, nervuotai laukė geros progos numetimui 
to dalyko, kuris už pusės valandos gali jam 
pridaryti daug bėdos, žinoma, amžinas kalėji
mas arba mirtis elektros kedėje... Juodasis 
šešėlis pasilenkė, pasiėmė ryšulį ir pasidėjo jį 
ant relės, nuo kurios bus galima lengvai nu
mesti į upę.

“Lauksiu policijos,” manė Tony, “bet būtų 
gaišinimas laiko, nes jisai visai yra prisirengęs 
prie atlikimo savo žygio.”

Tony pradėjo iš lengvo artintis prie jo, jog 
jį sulaikius nuo to pasiryžimo, kokį jis turėjo, 
kaip žinome iš pradžios. Vanduo buvo gilus 
tam taške, o jeigu būtų tas ryšulis čia nuskan
dintas, tai sunkus jo suradimas.

Tony, prisiartinęs per vieną pėdą prie to 
žmogaus, griebė tą ryšulį ir nutrenkė jį nuo 
relės atgal į laivuką. Ryšulio savininkas, ži
noma, greitai atsigrįžo ant Tonio ir stvėrė jį 
per kelius, norėdamas išversti iš laivo į upę, 
o paskiau savo tą naštą įmesti į putojantį van
denį, bet tas jam nepavyko, nes Tony atsispy
rė kojomis į stulpelį, kuris laikė antrąjį denį, 
ir jis laimingai išsisuko iš to žmogžudžio na
gų, o tuo tarpu pribuvo ir policija, kuri suėmė 
kaltininką. Policija, aišku, nieko nelaukdama 
atidarė ryšulį ir rado kaip tik tą, ką Tony 
teisingai nutėmijo.

Tai buvo merginos kūnas, dar neatšalęs, nes 
sulenktas taip, kaip lenktinis peilis ir kietai 
šniūrais suraišiotas.

Tasai vyras ir ta mergina tarnavo vienam 
name. Jiedu susipyko delei žiedo, kurį jis buvo 
nupirkęs jai. Ji atsisakė su juo susivesti ir 
negrąžino atgal žiedo, o tas, žinoma, užmokėjo 
mirčia. Teismas jam davė elektros kedėje ne- 
gyvybę.

ma, uždaro odos “pores”, taipgi 
šiek tiek sterilizuoja ir taip 
greitai dulkės į veidą neįsigau- 
na. Nereikią jo daug vartoti, 
nes biskį odą džiovina.

Veidui Baltylas.
Jei norisi veidą šiek tiek pa

baltinti, tai sekama formula 
yra gera tam tikslui:

Paimk porą šaukštų Olive Oil 
ir vieną ar du šaukštus citrinos 
—lemono sunkos. Sumaišyk ir 
paėmus plono reto audeklo (ge
riausia vartoti “gauze”) aprišk 
veidą, pasidarydama skyles 
akims ir lūpoms. Paimk vatos 
šmotelį ir pavilgant tame skys
timu dėk ant veido, kol veidas 
bus visas šlapias. Tuomet, jei 
turi elektrikinę šildomą lempą, 
pašildyk veidą su lempa, o jei 
ne, tai bus geras ir rankšluos
tis (bath towel). Suvilgyk 
rankšluostį karštam vandenyje 
ir, nuspaudus vandenį, dėk ant 
veido. Už pusės valandos gra
žiai nušluostyk veidą.

j Nušluosčius veidą geriau yra 
užsidėti ant veido biskį krymo 
ar alyvos, nes šiek tiek peršti 
veidą. Vaktuot akis, kad akys- 
na netektų alyvos su lemonu, 
nes tuomet peršti akis.

M. Baltulioniutė.
Nuo Red. — Daugiau d. Bal- 

tulioniutės patarimų tilps seka- 
moj skyriaus laidoj, ateinantį 
trečiadienį.

So. Boston, Mass.
Rugsėjo 16 įvykęs Am. Liet. 

Darb. Literatūros Draugijos 
2-ros kuopos moterų susirinki
mas nors nebuvo labai skait
lingas, bet buvo rimtas ir 
draugiškas. Jau išrinkom ko
misiją, kuri rūpinsis ateinan
čio sezono parengimais. Išrin
kom darbininkes dirbti “Lais
vės” bankiete, kuris įvyks spa
lio (Oct.) 3 d., lietuvių sve
tainėje.

Draugė Niukienė išdavė ra
portą iš buvusio pikniko Mon- 
telloj. Pelno liko daugiau, 
kaip 50 dolerių.

Buvo pakeltas klausimas, 
kodėl šį metą dar vis mažiau 
moterų lankosi į susirinkimus, 
negu pereitą? Plačiau apkal
bėjus tą klausimą pasirodė, 
kad į sausus susirinkimus mo
terys mažiau lankosi. Tad nu
tarėm užėjus šaltesniam orui 
susirinkimus vėl turėti su ar
batėle.

Po susirinkimo buvo aiški
nama, kaip prisimieruoti pet- 
riną (pattern) ir kirpti suk
nias. Bet kadangi laiko buvo 
mažai, tai daugelis draugių 
pageidavo, kad būtų sureng
tas tam tikslui atskiras vaka
ras ir d. Švedienė pasižadėjo 
duoti platesnį paaiškinimą.

Sekančiam susirinkime, ku
ris įvyks spalio (Oct.) 21 d., 
turėsim diskusijas klausimu: 
Ar verta moterims kištis į po
litiką ? Todėl visos moterys, 
narės ir ne narės yra kviečia
mos dalyvauti.

Kar-tė.

MŪSŲ PASKAITOS
Prasideda rudens sezonas ir 

kartu su juo patenkimai ir tan
kesni susirinkimai viduj, svetai
nėse. Reikia ilgus vakarus pa
naudoti savęs lavinimui įvai
riais būdais: paskaitomis, dis
kusijomis, skaitymu mūs darbi
ninkiškų laikraščių ir knygų.

Paįvairinimui mūsų susirinki
mų, dar gale pereito sezono AL 
DLD C. Mot. Komitetas parū
pinome naują ir įdomią mote

rims paskaitą apie gimdymo 
kontrolę. Parašė Amelia Jeske- 
vičiutė. Paskaita girdėta dar tik 
keliose kolonijose. Greitu laiku 
bus paruošta siuntinėjimui kuo
poms ir d. Senkevičienės paruo
šta paskaita. Su laiku turėsime 
ir daugiau, taipgi dar randasi 
LDSA išleistų paskaitų, kurios 
ir šiendien nenustojo savo ver
tės. Reikalaukite. 3. Sasna.

Binghamton, N. Y.
Moterų Skyriaus Veikimas
Am. Lietuvių Darb. Literatū

ros Draugijos 20-tos kuopos mo
terų skyriaus turėjom tris susi
rinkimus nuo jo gimimo dienos. 
Ir visi trys susirinkimai, gali
ma sakyti, buvo pasekmingi.

Pirmajame susirinkime daly
vavo 10 draugių, veik visos ben
dros kuopos narės, ir padėjome 
pamatą veikti tarp darbininkių 
moterų, aiškinti joms darbinin
kų klasės reikalus ir kviesti jas 
į ALDLD. moterų.skyrių.

Antrame susirinkime prisira
šė septynios draugės: dvi jųjų 
bendros kuopos narės, o 5 nau
jos, labai mažai dalyvavusios 
darbininkiškuose parengimuose, 
o darbininkiškame veikime, tai 
visai naujos. Tas tų penkių 
draugių prasirašymas prie mo
terų skyriaus sukėlė manyje ne
paprastą džiaugsmą ir daug, 
daug energijos darbuotis mote
rų organizavimo darbe. Rodosi, 
kad visos kliūtys, kurios stovi 
ant kelio tarpe mūs ir neorga
nizuotų darbininkių masių turės 
būti pergalėtos ir įtraukta kuo- 
daugiausia į organizaciją ir pla

Grože, Gėlės, Medžiai ir Grybai
Jei bent kada moterys-mergi- 

nos nešiojo gražiai sutaisytus 
plaukus, tai šiemet puikiausia! 
Ant kiek galima patėmyti gat
vėse, krautuvėse, išvažiavimuo
se bei ypatiškose sueigose, tai 
visu šimtu procentu daugiau 
moterų turi taip vadinamus pa
stoviai garbeniuotus plaukus. 
Net ir mergaičiukės tarpe 5-10 
Metų daugelis šią vasarą taip 
pasidabino, nors to laikotarpio 
amžiaus mergaitės ir taip turi 
saldžią išvaizdą. Gal ir todėl, 
kad šiemet už nepaprastai žemą 
kainą atlieka plaukų pagražini- 
ma.

šiemet jau ir rimčiausios mo
terys tuo žvilgsniu “sugriešino”. 
Ir aš pati iki šio meto nebuvau 
kojos įkėlus į “Beauty Parlor”, 
bet pagaliau pasekiau kitas. 
Mat, nenorėjau pasilikti ta “old 
fashion“. Tai žingsnis pirmyn 
pasigražinimo keliu!

Šią vasarą buvo nepaprastai 
puikaus “stiliaus” ir lengvo pa
siuvimo suknelių mada, tad ir 
mažai kriaučystės nusimanant, 
prie gerų norų ir turint trupu
čiuką liuoso laiko, galima pa
čiom suknelę pasisiūt be dide
lio galvosūkio ir vargo. Aš tą 
progą išbandžiau. Pasekmės 
geros. Tai, sakysiu, žingsnis 
prie ekonomijos!

“Kontrių” gyventojai vasaros 
metu neįvertina taip giliai gėlių 
grožę. Tiesa, prižiūri, kad aug
tų. Ot, anksti pavasarį pirmai
siais pražydusiais žiedais apsi
džiaugia, tai ir viskas. Vasarą, 
kuomet darželiai pilni su kaupu 
įvairių įvairiausių kvietkų, tai 
lieka nieku nepaprastu—natūra
lu. Tik šventadieniais miesčio- 
nys užvažiavę suįdomina ir sa
vininkų jausmus, girdami ir 
gėrėdamėsi gėlių puikumu, vie
ni iš širdies džiaugiasi, giria, 
kiti, kad pataikaut darželio sa
vininkei; gal didesnį *bukietą 
priskins? Na ir tą dieną gė
lės lieka, švelniais žodžiais pa
mylėtos.

Labai pas retą kaimo gyven
toją matysi gyvų gėlių bukietą 
stuboj, kuomet žiemos laiku po
pieriniai mažos vertės ‘kvietkai’ 
puošia kiekvieno “frontruimio” 
staliuką. Mat, vasarą mes, “kon
trių” gyventojai, jaučiamės gė- 
lynėj gyveną.

Nežinau, ar bus pastebėję 
miesto gyventojai, kurie tik 
šventadieniai turi laimę pasiek
ti parkus bei pamiškes pasėdėti 

tų darbininkišką voikimą.
Trečiame eiliniame susirinki

me ir vėl džiaugsmas, nes mes 
vėl gavom septynias drauges: 4 
iš jųjų bendros kuopos narės ir 
trys naujos — nauji kareiviai į 
darbininkių moterų armiją. Ir 
dabar mūsų moterį] skyrius tu
ri 24 drauges-nares: 16 jų iš 
bendros kuopos, o 8 visai nau
jos. Gražus būrelis naujų drau
gių į darbininkišką judėjimą, 
ar ne?

Kaip kitos moterų skyriaus 
narės, taip ir aš esame įsitiki
nusios, kad ir ateityje bus gali
ma gauti naujų draugių į mote
rų skyrių, nes čia lietuvių dar
bininkų nemažai gyvena.

Dabar, draugės, pas mus, vi
sas moterų skyriaus nares, turi 
būti viena ir rimta mintis, kaip 
gauti daugiau naujų narių ir 
kaip užinteresuoti tas naujas 
drauges, kaip joms išaiškinti 
svarbą būti organizacijoje, kad 
jos suprastų organizacijos reik
šmę nuo A iki Z ir taptų gero
mis veikėjomis ir tikromis ko
votojomis už darbininkų klasės 
reikalus abelnai.

Čia man norisi priminti, kad 
moterų organizavimo darbas tu
ri lygiai apeiti ir draugams vy
rams ALDLD nariams. Jie ga
lėtų mums padėti, patardami sa
vo draugėms prisirašyti į mote
rų skyrių. Kuomet bus moterų 
skyriuje daugiau draugių, tuo
met mes galėsime pasekmin- 
giau paskleisti daugiau agitaci
jos tarp neorganizuotų moterų 
ir galų gale gauti dar daugiau 
darbininkių į moterų skyrių. 
Tad kviečiame visas ir visus į 
darbą!

Moterų Skyriaus narė G.

po tūkstančiais medžio lapų, 
dengiančių jo liemenį, kad Šią 
vasarą medžių lapai nepapras
tai trąšūs, dideli, čieli ir puikiai 
žali, turinti gelumbės varsą. Gi 
“kontrių” svietas tą patėmijo 
anksti iš pavasario ir tuomi 
džiaugiamės. Mat, keliais pir- 
mesniais pavasariais būdavo ką 
tik išsprogusius lapelius užpuola 
“caterpillars”-kirminai ir suža
loja, išėda skyles lapuose, ap- 
kramto taip, kad lieka tik ža
baras. Tuomet medžių lapai 
vėliau kad ir ataugdavo, bet jau 
ne toki: mažyčiai, apkandžioti, 
skylėti, neturinti lapo vertės 
nei grožės. Pereitą pavasarį to 
amaro nesirado, todėl medžių 
lapai pasiliko sveiki ir “gyvi”.

Kas metai apie šį laiką pa
miškių gyventojus aplankydavo 
iš miesto svečiai grybautojai, 
bet kadangi šią vasarą lietaus 
mūsų apylinkė skūpiai turėjo, 
tai iki šiolei nėra grybų, nei 
svečių. Tačiau senesni žmones 
tikrina, kad nepaisant sausros, 
po žydų budynėm grybai dyg- 
sią, kaip po lietaus. Taigi gry
baut mylėtojai būkite ant kojų, 
pas “mus” į svečius, grybaut.

Pamiškėj Gyvenanti.

PASAULINES ŽINIOS
Gubernatoriaus Sargybinių 

Revolveriai Atstatyti j 
Barzdaskučio Galvą

T AIY U AN, Chinija. — 
Kada Shansi provincijos fa
šistinis gubernatorius Yen 
Hsi-shan ateina į barzda- 
skutyklą, tai prie barberio 
krėslo pasistato keturis sar
gybinius su revolveriais, at
statytais į skutėjo galvą. 
Tuom gubernatorius užsiti
krina, kad “britva nepa- 
slys” ir neperpjaus jam ger
klės.

Naziai “Valo Maldaknyges
BERLYNAS.— Bažnyti- 

nė hitlerininkų vyriausybė 
uždraudė viešose pamaldose 
naudoti žodžius “aleliuja,” 
“amen” ir tūlus kitus, kai
po paimtus iš hebrajų-žydų 
kalbos.

Tūli religininkai sako, gal

VALGIU GAMI
NIMAS

Čokoladinis Metų Pyragas

2 puodukus gerų miltų.
V2 puoduko tirštos rūgščios 

Smetonos.
3 ketvirtadalius puoduko 

pieno.
1 trečdalį puoduko sviesto.
1% puoduko cukraus.
1 šaukštuką kepamos sodės. 
ĮX> šaukštuko druskos.
1 kiaušinį.
1 šaukštuką vanilla.
3 kavalkėlius Bakers Cho

colate (ne saldaus).
Išsijok miltus, pamieruok. 

Sudėk sausus daiktus ir per
sijok 3 syk. Užkaisk biskį van
dens, įdėk čokoladą į bliūdu- 
ką ir uždėk virš verdančio 
vandens, tegu išsileidžia. Ge
rai ištrink sviestą ir cukrų. 
Dėk kiaušinį ir drūčiai plak. 
Dabar supilk čokoladą ir iš
maišyk. Įdėk vieną ketvirta
dalį miltų ir drūčiai plak. Pas
kiau pilk Smetoną ir vėl plak. 
Dėk po biskį miltus ir pieną, 
pakol visą suvartosi. Įpilk va
nilla, išmaišyk, supilk į dvi po 
10 colių pločio apvalias blėku- 
tes ir kepk lygiam, 350 karš
tyje pusę valandos arba pakol 
iškeps.

Mėtinis Liukras

Apcukruoti galima, kaip no
ri, bet šis labai tinka ir būna 
gražus:

2 kiaušinių baltymai.
V/2 puoduko cukraus.
5 šaukštai šalto vandens.
V/2 šaukštukų šviesaus kor- 

nų syrupo.
1 šaukštukas vanilla.
čion turi vartoti dubeltavą 

puodą (double boiler). Sudėk 
į viršutinį puoduką kiaušinių 
baltymus, cukrų, vandenį, sy- 
rupą ir plak su kiaušinių plak- 

įtuvu • pakol gerai išsimaišys.
Dabar užstatyk ant ver
dančio vandenio ir vis plak. 
Virk 7-nias minutes. Nuimk 
nuo ugnies ir pilk vanilla, bis
kį raudono dažo, tai bus gra
žiai ružavas, ir 10 lašų pep
permint oil (mėtų aliejaus). 
Plak pakol sutirštės. Tada ap
dėk pyragą.

Dabar, jeigu nori, paskusk 
su peiliu čokolado ir apibars
tyk apie colį pločio aplink ant 
viršaus kėkso, labai gražiai 
atrodo.

šis liukras užima laiko, pakai 
padarai, bet keksas būna labai 
geras, jeigu atydžiai viską da
rai.

O. J.—Scranton, Pa.

Nors kartais mūsų gerbiamas 
Dr. Kaškiaučius ir pabara už 
pyragus, bet mes visi nuo jų 
ne liuosi, taip pat ne liuosas ir 
pats daktaras, tad bent retkar
čiais pasigaminus, veikiausia, ir 
Dr. neprotestuos.

O. J.

Illinois Plieno Darbininkai 
Reikalauja Pridėti 10 

Nuošimčių Algos
CHICAGO, Ill.— Atstovai 

South Chicago ir Mihgo 
Junction Illinois plieno kom
panijos 20,000 darbininkų 
rugs. 20 d. pareikalavo pri
dėt jiem 10 nuošimčių algos. 
Kadangi plieno kompanijos 
pirmiau įrodinėjo, būk jos 
“neturinčios iš ko” pakelt 
darbininkam algas, tai dar
bininkų įgaliotiniai patiekė 
sąskaitas kompanijų pelnų. 
Tos sąskaitos aiškiai įrodo, 
kad kompanijos lengvai ga
lėtų pridėt 10 nuošimčių al
gos.

naziai norės priverst visas 
maldas baigt žodžiais “Heil
Hitler.”



Darbininkus

Coojnrliht 1036, The American Tobacco Company

Dzūko Vaikas.

LIETUVOS ŽINIOS

iš

Ne

me-

m

BROOKLYN LABOR LYCEUM

■

NW AtWAi.7^'

GARSINKĮTĖS SAVO BIZNĮ 
; DIENRAŠTY J “LAISVĖJE”

San
Darbo

kompanija, nes, norėdama pa
daryti kuo daugiausia pelno, 
naudoja tik du busus ir du 
darbininku ant tokio ilgo ke
lio.

GERKITE DAUGIAU 
VANDENIO.

BROOKLYNO OFISAS
168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 8-7179

Clement Voketaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

113 West 42nd Street 
NEW YORK CITY 

Telefonas Bryant 9-7763

vandenio atsikėlus ir 
šilto vandenio einant 
Tas užlaikys kūno sis- 
geroje ir švarioje svei-

■ ■■.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių

* alleys.

KAINOS PRIEINAMOS 
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 3847

—4: * — '

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą.

Parsamdau automobilius vestuvėm, 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Sta<R 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS
BALZ AM UOTO J AS

Patarnauju visierps be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

, kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite.

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

! Namas tas pats, tiktai miesto 
patvarkymu pamainytas nume
ris buvusio 107 Union Avenue.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
ūaujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

Waterbury, Conn.
Didele Nelaime—4 Užmušti, 

16 Sužeisti

Charles’ Up To-Date 
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O C (J

KIRPIMAS

SKUTIMAS 15C
Prielankus Patarnavimas 

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

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

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

Puslapis Ketvirtas

Califomijos Saloti] Darbininkai 
Streikuoja

Salinas - Watsonville, Calif. 
—Šioje apylinkėje yra dide
lės salotų plantacijos, kur 
dirba apie keturi tūkstančiai 
darbininkų prie įvairių darbų 
kas liečia salotų auginimą. Pa
gal Augintojų Asocijacijos 
pranešimą, į šią industriją 
yra įdėta apie trisdešimts mi- 
lionų dolerių ir dabar ant lau
kų randasi apie vienuolika 
milionų dolerių vertės daržo
vių. Šis produktas auga kaip 
kopūstai į kietas galvas ir yra 
siunčiamas į visus kraštus.

Reikalauja 40 vai. Darbo 
Savaitės

Darbininkai s usiorganizavę 
į uniją ir priguli prie Ameri
kos Darbo Federacijos, šioje 
industrijoje dirba daugiausia 
jauni filipinai, meksikiečiai ir 
kitų tautų darbininkai. Jie 
reikalauja 40 valandų darbo 
savaitės, pakėlimo algų po 5 
centus *valandai ir uždarytos 
šapos—“closed shop.” Bosam 
atsisakius jų reikalavimus iš
pildyti, visi darbininkai su
streikavo ir apstojo visus ke
lius ir 72 ledaunes saugoti, 
kad neprileidus skobų. Salino 
miestelio majoras su pulku vi- 
gilančių tuojaus pastatė ilgą 
ir aukštą d rato tvorą aplink 
kompanijos ledo išdirbystę ir 
šaukėsi greitos pagelbės į Sa
cramento — valstijos sostinę, 
valstijos keliu policija — State 
High way Patrol, ir į guberna
torių Frank F. Merriam. Gu
bernatorius sutiko pristatyti 
miliciją, jeigu policijai bus 
perdaug darbo. Jau prisiuntė 
50 milicininkų, ir kasdien ren
ka daugiau iš visų kampų ir 
siunčia į streiko vietą.

Policija, varde “palaikymo 
taikos ir tvarkos,” apsiginkla
vus nuo kojų iki galvos, gink
luotais trekais, mašininėm ka- 
nuolėm, gazo dujų bombomis, 
šautuvais ir “blekdžekiais”, 
kaip laukiniai žvėrys puola 
ant beginklių darbininkų, jų 
vaikų ir moterų. Į dvi dienas 
jie pašovė du darbininku ir 
daug sužeidė. Kol kas nežino
ma, kiek yra sužeistų, kadangi 
jie nesiduoda vesti į ligonines 
—vieni kitus gydo, kiti priva- 
tiškai gydosi. Vienas streikie- 
rys išsireiškė: “Pekla į ledą 
pavirs, kol mes pasiduosime.”

Darbininkai Tvirtai Laikosi
Kompanija samdo skebus iš 

tolimų apylinkių, kad sulaužy
ti streiką, bet streikieriai ne
paiso policijos kanuolių bei 
gazo dujų ir skebus apdaužo 
akmenimis ir kuo tik sugrie
bia. Darbininkų unija nutarė 
pasiųsti savo atstovus į Chica- 
gą, New Yorką, Philadelphia, 
Fort Worth, Baltimore, St. 

$

£8
Mussolini šaukia savo pasekėjus būti prisiren
gusiais karui, kurį jis stropiai ruošia. Dučė 
>ako prakalba Ayeliinoj. __ ____________

Louis ir Kansas City, kad rytų 
unijos boikotuotų tuos produk
tus ir padėtų laimėti streiką. 
Streikieriai atsišaukė 
Francisco Centralinį
Komitetą — Central Labor 
Council, bet šio komiteto gal
va yra E. Vandelner, tai daug 
ko iš jo tikėtis negalima.
Hearstas Kaltina Komunistus

Vietinė Hearsto spauda 
šaukia, būk komunistai sukir
šino ramius darbininkus, su
dalino į grupes ir dabar, esą, 
tos grupės darbuojasi pagal 
komunistų nurodymus. Tai di
džiausia Hearsto sufabrikuota 
nesąmonė.

Šie patys darbininkai du 
metu atgal streikavo už tokius 
pat reikalavimus, bet vieton, 
darbininkų reikalavimus išpil
dyti, vigilantes jų namus degi
no ir į juos šaudė ir tuomi su
naikino darbininkų turtus. 
Tais darbais pasibjaurėjo visa 
liberališka visuomenė.

Pacific.

Connecticut Bušų Kompani
ja aptarnauja keleivius tarpe 
Waterburio ir Chesair. Rugsė
jo 17 d., apie 5:30 vai. po pie
tų, vienas tos kompanijos bu- 
sas grįžo iš Cheshair į Water
bury. Jame buvo 18 pasažie- 
rių ir du draiveriai, o vienas 
iš jų buvo mokinys. Pagal ra
dio pranešimą, važiuojant nuo 
kalno busas pradėjo slysti į 
šoną kelio ir kada draiverys 
pasuko buso priešakį į tą pa
tį šoną, tai buso užpakalis 
metėsi į kitą šoną taip smar
kiai, kad busas visa eile apsi
suko, atsimušė į storą medį ir 
apsivertė. Keno kaltė? Toj 
vietoj kelias gana šiurkštus ir 
buvo sausas, nes 17 rugpjūčio 
šioje apylinkėje buvo giedra. 
Kitokios išvados negalima pa
daryti kaip tik tą, kad draive
rys per greitai važiavo. Kodėl 
busų draiveriai taip smarkiai 
leidžia busus, tai lengva kiek
vienam suprasti. Cheshair ran
dasi apie 10 mylių nuo Water
burio ir kelią aptarnauja tik 2 
busai. Bušai išvažiuoja kas 
pusė valandos. Reiškia, į pusę 
valandos turi nuvažiuoti į ki
tą miestą ir atgal, tai iš viso 
yra 20 mylių. Jei ir nereikėtų 
sustoti pasažierius paimti ir 
išleisti, vistiek reikėtų smar
kiai važiuoti, kad į pusę va
landos padarius 20 mylių. To
dėl draiverys turi leisti busą 
visu smarkumu, kad pribūti į 
vieną ir į kitą galą laiku. Jei 
draiveriai pasivėluoja, tai 
gauna išbarti arba ir iš darbo 
pravaryti.

Todėl čia. ištikrųjų kalta

Dfik "NUOLATINIO* 
RŪKYMO

Lengvas Užil rūkymą si

Savo darbo dloooj to pe-nv- 
plmo laiku, kada jūs griebia
te vieną cigaretą po kitam 
. . . pagalvokite apie tavo 
gorldg ... ir perklokite ui 
Lucky. Lengvau nitdrūlcy- 
mas yra daugiau noga 
skoninga*. Lengvas uzsirO- 
kymas suteikia jūsų gerklei 

apsaugą.

teismo 
kalti- 
vals-

(Nuo mūsų specialio kors.)
Fašistinio “Seimo” Priešui 

—Valstiečiui Kalėjimas
Fašistų spauda giriasi, 

kad kariuomenės 
prokuratūra parašė 
namąjį aktą Prienų 
čiaus valstiečiui Pranui Au
kštakalniui, už tai, kad jis 
birželio mėnesį platinęs ne
legalius atsišaukimus, kvie
čiančius boikotuoti fašisti
nio “seimo” rinkimus.

Kariuomenės teismas, ži
nome, “neskūpus”—valstie
čio laukia ilgi kalėjimo 
tai.

Visiems Kalėjimas
Praeitą savaitę suarešta

vo Kaune 40 studentų. Įsiū
tus žvalgyba suareštavo ir 
stambaus Kauno buržujaus 
sūnų Al. Slaviną (Londono 
universiteto studentą), be to 
rusų gimnazijos abiturien
tą Vinokūrą ir daugelį kitų.

Koks jų likimas—nežinia.
Paskutinėmis žiniomis jie 

atiduoti komendantui.
Tai vis “seimui” valo 

Kauną, kaip seniau rusų ca
rui atvažiuojant.

Jūsų korespondentui teko 
rųątyti išdaužytus brolių

V-'*-”■‘•Ir
r' ■r:'1”

ai Lengvas Užsirūkymas!

Kamberių lentpjūvės-malū- 
no langus. Šios dienos ryti
nė spauda minėdama šį fak
tą sako, 'kad policija veda 
tardymą.

Matyt, kas nors iš darbi
ninkų, kurie buvo lokautuo- 
ti, be vilties vaikščiodami be 
darbo arba likę invalidais— 
savo įniršį išliejo.

Vanduo tai yra vienas 
svarbiausių dalykų, kuris žmo
gui duoda sveikatą, žmogaus 
kūnas susideda iš 70 nuošim
čių svorio vandens. Reikia 
kasdien vartoti nors šešis stik
lus vandens. Tas nereiškia, 
kad tai turi būti vien tik van
duo, ne. (galima naudoti ar
batos, kavos ir kitų gėrimų 
formoje. Visiems gerai žino
mas faktas, kad skystimai iš
eina pirmiau iš vidurių negu 
tirštimai.

Yra patartinas pripratimas 
iš ryto gerti vandenio ir pas
kiausia vakare. Gerkite stiklą 
šalto 
stiklą 
gulti, 
temą ; 
katoje.

Kuomet dideli reikalavimai 
veda prie nuolatinio rūkymo
Kada jūs degate vieną cigaretę nuo kito, dirbant 
spaudime — Įtempime . . . kaip jūs įvertinsite 
visą tą apsaugą, kurią Sis didžiai skoningas lengvas 
užsirūkymas suteikia! Nes kiekviename gaivinan
čiame užsitraukime jūs gorfsitčs tikru tabako iš 
minkštų vidurinių lapų švelnumu . . . maloniu, 
švelniu rūkymu . . . tikrai lengvu užsirūkymu, kuris 
yra be tūlų šiurkščių erzinančių priemaišų, išvalytų 
išskirtino Lucky Striko “Toasting” proceso. Kuomet 
jūs smarkiai dirbate ir smarkiai rūkote, atsimin
kite pasisiekti už lengvo užsirūkymo . . . pasisiekti 
už Lucky!

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★★
LaimėĮo "Sweepstakes 

5 kartus iš eilės!
p.Clay Morris, 19 metų amžiaus, iš Daw
son Springs, Kentucky, yra tikras spė- 
Jikas. Jis yra laimėjęs 5 savaites iš 
eilės Jūsų Lucky Strike “Sweepstakes” 
— viso 8 kartus, p.Morris rašo, jog visi 
jo draugai bando Jį įkalbėti išpildyti 
Jų blankas.

Ar jūs jau istoiot? Ar laimėjo! gavo 
Luckies — plokščių 50 skoningų Lucky 
Strikes blokinę?

Atsisukite ant radio “Your Hit Pa
rade” — trečiadienio ir šeštadienio va
karais — Pastudijuokite melodikas — 
tada pabandykite Jūsų Lucky Strike 
“Sweepstakes” - ir Jeigu dar nerūkote 
Luckies, nusipirkite pakelį šiandien ir 
taipgi pabandykite juos. Gal būt tuo ką 
noru netenkate? Jūs įvertinsite Luckies 
pirmenybe — Lengvą Užsirūkymą iš 
turtingo, brandaus-kūno tabako.

-lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KŪNO TABAKO-"IT'S TOASTED"

MEDUS 
“Laisvė” gavo didelį vežimą 

MEDAUS 
“Naudokite medų vietoje cuk
raus”—sako Dr. J. J. Kaškiau- 

čius. Kreipkitės tuojaus į 
“Laisvę” ir įsigykite 

MEDAUS 
tada laikas valgyti medų,

kada jau apsergate šalčiu.
Valgykite medų, kad 

nesirgtumėte.
“LAISVĖS” ANTRAŠAS 

427 Lorimer St., B’klyn, N. Y.

Trečiad., Rugsėjo 23, 1936

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vėliausios 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos ir Staigios ligos 
gydomos naujoviškais būdais

Patenkinančios ir greitos pasekmes. 
Kreipkitės į Dr. Zins gydymui Krau
jo, Odos ir Nervų Ligų, Slogų ir 
Chroniškų Skaudulių, Abelno Nusilpi
mo, Nervų Išsisėmimo, Skilvio ir 
Žarnų Ligų, Hemorrhoidų bei Kitų 
Laukan fijimo Nesveikumų, kaipo 
skausmo ir nesmagumo priežasčių. 
Gydoma Strėnų Gėlimas, Sciatica, 
Neuralgia, Nervų Įdegimas, Chroniški 
ReumatiŠki keblumai, Nosies, Gerk
lės, Plaučių, Plaučių Arterijų ligas, 
Inkstų netvarkumus ir kitos ligos 
Vyrų ir Moterų; o jeigu turite kokią 
ligą, kurios jūs nesuprantate, pasi
tikimai pasiklauskite manęs, ir jūsų 
nesveikumas bus jums išaiškintas.

Mano Išlygos Yra Prieinamos
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai.
(PASITARIMAI VELTUI) 

Dr.LZINS—
110 East 16 St, N. Y
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadieniais 9 A. M. iki l P. M.
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-■ VEDA KORESPONDENTŲ BIURAS   
Politikieriai Parode Savo 

Kailius
Išvakarėse nominacinių rin

kimų buvo surengtas viešas 
mitingas So. Bostono Lietuvių 
Salėje del kandidatų į valdiš
kas vietas. Mitinga surengė 
Lietuvių Piliečių Draugija, ku
ri šiemet indorsino kapitalistų 
kandidatus demokratus.

Susirinko politikieriai viso
kio plauko ir pusėtinai išvano
jo vienas kitam kailį, bandy
dami įtikinti balsuotojus ant 
kiek kiti yra blogi ir kodėl 
jie patys būtų geresni. Kandi
datai į valstijos senatą Beatty 
ir Gallagher ypač smarkiai 
pylė kailį senatoriui Carrol, 
kuris vėl nori būti išrinktas 
jau trečiam terminui. Gallag
her šaukė, kad jis esąs “Pub
lic enemy Number One.”

Bet sen. Carrol yra stipriai 
* įsigalėjęs ir turi daug savo 

frontų, kurie, žinoma, neveltui 
už jį darbuojasi ir todėl jis 

•' tapo išnominuotas.
Nominacijų daviniai vie

nok parodo, kad šiemet de
mokratai Mass, gavo mažiau 
balsų už republikonus. Dau
gelis senų demokratų perėjo 
republikonų pusėn, kad užtik
rinus sau kokį džiabą, jeigu 
republikonai laimėtų. Jie ma
no, kad svarbesnes valdžios 
vietas šiemet užims republiko
nai. Jeigu taip atsitiktų, tad 
būtų didelis nusivylimas Pi
liečių Draugijai ir kitiems lie
tuviams, kurie pasiskubino už- 
girti demokratus, kad “būti 
laimėtojais su laimėtojais.”

mą su kiaušiniais.
Stella Merkelioniutė, už 50 

yardų bėgimą mergaitėms.
Stella Kristapanis, už 50 

yardų bėgimą merginoms.
Viktoras Zardeckas, už 50 

yardų bėgimą berniukams.
Charles Merkelionis, už tą 

patį antroj vietoj.
Virvės traukime So. Bosto- 

tono Lietuvių Piliečių Draugi
ja nugalėjo Dorchesterio Lie
tuvių Sąjungą. So. Bostono 
galiūnais buvo: V. Adomavi
čius, S. Sinkevičius, A. Lenke- 
vičius, A. šabijalis, K. Zat- 
kevičius, Mikas Grilevičius.

Virvės traukimą So. Bosto
no drūtuolių prieš Dorcheste
rio drūtuolius laimėjo dor- 
chesteriečiai: Bushmanas, Pe
trikas, Virmeskas, Romanas, 
Verzinskas, Glineckas.

Sporto komisiją sudarė: 
Adv. J. Cunys, adv. Jonas 
Grigalius, Dr. Juozas Land
žius, grabor. J. Casper.

Piknikas buvo pasekmingas, 
nes diena pasitaikė graži. Pel
no liko apie šimtas dolerių.

Rep.

sia esą jaunų merginų ir už 
girtumą net 75%. ŠYPSENOS

Jasper^ Alabama. — Su
streikavo virš 1000 mokinių, 
reikalaudami, kad mokyklų 
valdyba leistų mokytojams 
susiorganizuot į Darbo Fe
deracijos uniją.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

je, bet iki šiol nebuvo jų galima gau
ti. Taigi dabar bus visiems proga 
Šiuos judžius pamatyti. Prie to šia
me parengime dalyvaus Friends of 
Soviet Union nacionalis sekretorius 
iš New Yorko, drg. Herbert Gold- 
frank. Jis yra labai interesingas kal
bėtojas. Trumpai paaiškins šios drau
gijos užduotį ir darbus šioj šalyj ir 
kitose šalyse. Visi esate kviečiame į 
šį visiems žingeidų vakarą. Įžan
ga tik 25c suaugusiems, vaikams 10c. 
Bus duodama įžanginė dovana. Ne
pamirškite atsilankyti. B.

(222-224)

apsiėmė surengti prakalbas, 27-tą 
rugsėjo, 3 vai. po pietų. Kalbės Ba- 
gočius, Michelsonas ir R. Mizara, 
iš New Yorko. Dainuos Laisvės Cho
ras. Prot. Sekr.

(223-225)

Peilis į Pečius už Politiką
Baigiantis nominacijos rin

kimams politikieriai ne vien 
liežuviais viens kitą vanojo, 
bet ir peilius pavartojo. Kan
didatuojančio į senatorius Ga- 
llaghero sūnus ir jo draugas 
tapo subadyti peiliais per po
litines riaušes ant Broadway, 
So. Bostone. Buvusio senato
riaus Tvvohig sūnus tapo kid- 
napintas tuzino vyrų, kurie 
trimis automobiliais atvažia
vę buvo užpuolę ant Gallag- 
hero šalininkų. Keletas kitų 
skaudžiai sumušti.

Tas parodo, kad kapitalistų 
kandidatai gauna pagelbos iš 
visokių gaivalų ir naudoja vi
sokias priemones gaudymui 
balsų.

4 Atjaučia
Susitinku ana karta tūla 

Markevičių. Nešasi, vyras, pil
ną baksą skustuvėlių.

—Užrašyk, sako, adresą aš 
visus juos siųsiu ant Deer Is
land (ten, mat, randasi House 
of correction). Girdi, aš pats 
nesenai ten buvau ir žinau, 
kiek vargo būna su barzda. 
Papirkau, sako, už visą dolerį 
ir draugai tegu skutasi.

—Neblogas, sakau, darbas. 
Ir žmogelio prašymą išpil- 
džiau.

Iš Lietuvių Siuvėjų Gyvenimo
So Bostone iš apylinkėj yra 

gana daug siuvėjų, vyrų ir 
moterų. Jie priklauso prie 
Amalgamated Clothing Wor
kers of America. Lietuviai tu
ri savo atskirą lokalą su apie 
300 narių. Bet delegato lietu
viai neturi. Lietuvius s repre
zentuoja žydų tautos delega
tas.

Lokalui pirmininkauja san- 
darietis Palaima. Čia priklau
so ir daugiau žymių sanda- 
riečių, kaip va: Juozas Lekys, 
Dragašius, P. Jankus ir k. Jie 
unijoj įtakos neturi.

Reikia pasakyti, lietuvių 
siuvėjų tarpe labai trūksta su
sipratimo. Nors susirinkimai 
laikomi kas mėnub, bet tuos 
susirinkimus mažai lanko. 
Paskui mūsų žmonių tarpe la
bai didelis nepasitikėjimas 
unija. Nemoka įvertint unijos 
reikšmės. Dauguma mūs siu
vėjų, ypač moterų, mano, kad 
viskas pats savaime vystosi, 
be unijos darbo, o unija tik 
pinigus kolektuoja. “Lupikai 
ir tiek”—tenka dažnai užgirs
ti burčijant. Bet tikrumoje 
taip nėra. Unija daug mums 
padeda ir tai mes turėtume 
suprasti, o ne kolidti uniją.

Rugsėjo mėnesio delegatų 
rinkime visgi, lietuviai plačiai 
dalyvavo. Balsavo gal koki 
2 trečdaliai siuvėjų.

Permažai mes siuvėjai ir 
skaitom darbininkišką spaudą. 
Ypač “Laisvės”. Tik daugiau 
skaitydami, mes išmoksim tin
kamai savo reikalus ginti.

u Murza.

Geras Įrodymas
Jonas: “Žinai, Kazy, jeigu 

tu parvažiuotum į Lietuvą, 
tai negalėtum susikalbėt, 
nes daug dalykų visai ki
taip vadina.”

Zidorius: “Ką tu jo klau
sai, Kazy; argi jis buvo Lie
tuvoj dabar.”

Jonas: “Jūsų klebonas vi
sada pasakoja apie kokį ten 
dangų, bet ar jis ten buvo? 
O jūs vis tiek jo klausote.”

K. č.

Gerai Atsakė
A. : “Kodėl jūs valgote su 

peiliu, o ne su šakute?”
B. : “Todėl, kad mano ša

kutė prakiuro.”

Tikrai Giliukingas
Šimtamečiui senukui šven

čiant savo gimimo dieną, re
porteriai lindo teiraudamie
si, kodėl jis mano galėjęs 
taip ilgai ir sveikas išgyven
ti.

“Matote,” senelis aiškino,

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Knygynas 

rengia šokius ir piknikų, įvyks rug
sėjo (Sept.) 26 ir 27 dd. šokiai šeš
tadienio. vakare, kaip 7:30, o pikni
kas ir šokirj muzika sekmadienį po 
pietų. Vietinius ir apylinkės svečius 
prašome dalyvauti abiejuose paren
gimuose ir paremti viešą, knygyną.

Kviečia Komitetas.
(224-226)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kuopos susirinkimas 

įvyks 23-čią rugsėjo, 8 vai. vakare. 
Pereitam susirinkime labai mažai 
narių atsilankė, todėl prašau visų 
skaitlingai atsilankyti į Šį susirinki
mą, nes yra nutarta rengti balių 
3-Čio spalio, reikės išrinkti komisiją.

Draugai Kubiliūnas ir Krukonis

ROCHESTER, N. Y.
Penkių Draugijų Suvienytas Fron

tas rengia vakarienę, rugsėjo 26 d., 
1936 m. Malonėkite visi dalyvauti va
karienėj. Įžanga 50c. Bus gera mu
zika.—P. Žirgulis. (222-224)

PLYMOUTH, PA.
Plymouth’o Laisvų Kapų Bendro

vės susirinkimas įvyks 27-tą rugsė
jo, (Sept.), nedėlioj, 7-tą vai. vaka
re, A. Stravinsko salėje, 40 Perry 
St. Visi lotų savininkai ir Šėrininkai 
kviečiami dalyvauti, taipgi turėkite 
su savim “Deeds”, nes be “Deeds” 
negalėsite balsuoti.—Pirm. M. Kalau- 
skas, Ižd. A. Valinčius. (222-224)

MONTELLO, MASS.
Komunistų Partijos tarptautines 

prakalbos įvyks rugsėjo (Sept.) 23.1 
Liet. Taut. Namo didžiojoj salėje,1 
pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbės komunistų kandidatai į ša
lies valdvietes. Drg. Hood ir J. J.1 
Baliam. Visi vietos lietuviai ir iš. 
apylinkes turėtų dalyvauti šiose pra-' 
kalbose ir išgirsti gerus kalbėtojus 
ir sužinoti, kodėl šiandien vieni ba-' 
dauja, o kiti pertekliuje gyvena.

Kviečia Komisija,.

SO. BOSTON, MASS.
So. Bostono rengiamos prakalbos 

Ispanijos klausimu liko vėl perkeltos 
nuo rugsėjo (September) 27 į spalio 
(October) 4. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Priežastis perkėlimo prisi
dėjimas Bendro Fronto Komite
to prie surengimo šių prakalbų. Kai-J 
bes D. M. Šolomskas, iš Brooklyn,. 
N. Y. Iš vietinių kalbėtojų turėsime 
Advokatą Bagočių ir “Keleivio” Re
daktorių Michelsoną.

(224-226)

YONKERS, N. Y.
St. Vincento a Paulo Dr-stė ren-

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS: 2—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Kas Laimėjo Taures
South Bostono lietuviai biz

nieriai sudovanojo 12 gražių 
taurių, kurias laimėjo Liet. 
Piliečių Dr-jos piknike sekan
tieji kontestantai:

Jonas Adukonis, už 100 
yardų bėgimą vyrams.

Frank Shinsky, už ketvir
tadalį mylios bėgimą vyrams.

Jonas Faravičius, už pyp
kių lenktynes vyrams.

Jonas Romanas, už bėgi

Januškevičius ir Jo “Mūviai”
Buvęs S.L.A. iždo globėjas 

p. Januškevičius iš Hartford, 
Conn., kreipėsi į SLA 43 kuo
pą, kad surengtų jam kruta
niuosius paveikslus iš Lietu
vos. Pats Januškevičius dar 
vieši Lietuvoje. Jis ten fil
mu o j a. A i š k u, daugiausia 
visokius paradus, procesijas ir 
panašiai. Januškevičiaus fil- 
moj darbininko ir valstiečio 
gyvenimas neatsispindi.

šį kartą mūsų sandariečiai 
į Januškevičiaus p a s i ūlymą 
pažiūrėjo kritiškai, nes per
nai jis juos suvylė: tarėsi su 
SLA kuopa, o paskui atvažia
vęs nuėjo po bažnyčia para- 
pijonam paveikslų rodyt.

Dviejv zuikių, mat, vienu 
šūviu negali nušauti.

TAI BIŠKJ!
Bostono kalėjime, ant Char

les gatvės, dabartiniu metu 
sėdi 77 moterys. Beveik visos 
jos laukia teismo, kuris vasa
rą atostogavo.

Toks didelis moterų skai
čius, sako, dar pirmas kalėji
mo istorijoj. Ir tai daugiau

BEJE!
Geriau vėliau—negu nie

kad. šiomis dienomis mūs že- 
nočių frontas susilaukė naują 
porą. Susituokė (apsivedė) 
Stasys Serafinas su Elena 
Jankauskiute. Abudu čia gi- 
mę-augę jaunuoliai. Vestuvių, 
ceremonijas atliko Liet. Me- 
tod. žinyčioje. Čia pat buvo 
ir vestuvių pokilis, kurį tvarkė 
drg. J. Burba. Gaspadiniavo 
mūsų geros draugės: Sabulie- 
nė, Burbienė, Vaigauskienė, 
Šurilienė, G a i d a m a vičienė, 
Marmokienė ir Simanavičie- 
nė.

Kai kam keistai atrodė, 
kuomet Min. Kubilius suklup
dė jaunuosius ir ėmė poteriau
ti “tėve mūsų.”

Verta duoti pipirų ir Bui- 
nio muzikai, kad labai mažai 
grajino ir anksti pametė.

Sarafinai čia žinomi, kaip 
rimti žmonės, išauginę gražią 
šeimyną.

Jaunajai porai linkėtina 
gražaus šeimyninio gyvenimo.

K.

“aš įsitikinęs, jog iki šiol iš
gyvenau todėl, kad man te
ko užgimt tokiame laike, ka
da dar nebuvo atrasta jo
kios bakterijos nei ligų pe
rai; todėl man neteko trum
pinį savo gyvenimą besirū
pinant apie tas visokias 
bakterijas.”

Tai Skirtingas Daiktas
Draugas P.: “Ar tai jūs 

šįmet atostogų neėmėte?”
Draugas G.: “Ne, ne

ėmiau. Apsisvarsčiau, kad 
man dabar labiau reikalin
gas poilsis, tai ir pasilikau 
prie kasdieninio darbo.”

Surinko Juodvarnis.

Žinios iš Rinkimų 
Kampanijos

gia pasilinksminimo balių, spalio 
Oct. 24, 1936 m. Prašoma kitų drau
gysčių tą dieną nieko nerengti.

Komitetas.
(224-225)

WORCESTER, MASS.
Prakilnų pikniką rengia Tarptau

tinio Darbininkų Apsigynimo 13 kp., 
įvyks rugsėjo (Sept.) 27 d., Olympia 
Parke. Pikniko vjsas pelnas eis po
litinių kalinių parėmimui. Todėl visi 
malonėkite dalyvauti piknike ir pa
remti šį svarbų darbininkų klasės 
reikalą. Kviečia Komitetais.

(224-226)

SHENANDOAH, PA.
AKDLD 17 kp. svarbus susirinki

mas įvyks sekmadienį, 27 d. rugsėjo, 
Najaus Svetainėje, 302 S. Main St., 
2-rą vai. po pietų. Visi nariai daly
vaukite, nes turim daug svarbių rei
kalų apsvarstymui. Taipgi kurie dar 
nepasimokėję duoklių, nepamirškite 
užsimokėti. . Komitetais.

(224-225) ■

NEWARK, N. J.

SLA ir LDS

SO. BOSTON, MASS.

DIDELIS IR UKKSMAS BANKIETAS
tengia A.L.D.L.D. 2 Kp. Dienraščio “Laisvės” Naudai

Sukatoje, 3 Dieną Spalio (October), 
LIETUVIŲ SALEJE

E ir Silver Sts. South Boston

GERBIAMIEJI:— Visus širdingai kviečiame ateiti į 
šį puikų bankietą pasilinksminti ir sykiu paremti geriausį 
darbininkų dienraštį “Laisvę”, kuri ištikimai kovoja už 
darbo žmonių reikalus. Bankietas bus labai puikus. Gra- 
jis geros orkestros ir šokiai bus abiejose svetainėse. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Užtikrinam smagiausį laiką vi
siems—jauniems ir seniems. Ateikite patys ir atsiveskite 
savo draugus.
7 Vai. Vakare Kviečia Rengėjai.

Šio mėnesio LDS kuopos su
sirinkime teko ir man svečiu 
būti. Susirinkimas buvo gra
žus, nors nelabai skaitlingas. 
Tuo reikalu susirinkimas ir 
kalbėjo. Visur ta pati proble
ma: nariai susirinkimų nelan
ko. Kiti siūlė net baudą pa
vartoti. Kuopa skaito per 80 
narių, o susirinkime 15-20.

Bet tą patį vakarą teko 
būti ir SLA 43 kp. susirinki
me. Ir čia, kur kuopa turi 
netoli 300 narių, nesusirenka 
nei 10 žmonių. Paprastai at
eina užsimoka nario mokesnį 
ir eina per duris.

Mat, susirinkimai turi būt 
įdomūs.

San Saba, Texas. — Co
lorado upe per liūtis ištvino 
iki 6 mylių pločio, apsėmė 
tūkstančius akrų farmerių 
žemės; padarė $500,000 nuo
stolių.

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
Drg. J. Balčiūnas rinki

mų reikalams paaukavo $1.
Iš Binghamton praneša, 

kad ant blankos surinko 
$3.55. Aukas rinko drg. J. 
W. Po $1.00 aukavo: J. Pa
trick ir J. Waicekauskas; 
po 50c: J. Harwello; po 25c: 
J. Tamiška, W. Witart, P. 
Judikaitis, ir po 10c: T. 
Karvelio, N. Judikaitienė ir 
Juozapaitis. (šias aukas 
mes negavome, gal ant vie
tos partijai pridavė).

Drg. K. Jankauskas, sek
retorius ALDLD 200 kuopos 
iš Hillside, N. J., pridavė 
$3.00 aukų Ispanijos liau
džiai.

Drg. J. Pusvaškis, ALD 
LD 30 kp., sekretorius, pri
siuntė rinkimams aukų už 
kuponus $5.00.

Drg. A. Varaneckiene, A 
LDLD 188 kp. sekretorė, 
prisiuntė už kuponus $5.00.

Drg. L. Kiselis, sekreto-
rius ALDLD 65 kuopos, pri
siuntė $7.00. Drgg. F. Janu
šauskas ir K. Vistartienė 
aukavo po $1.00; o kitus su
rinko už kuponus.

Drg. P. Alska nuo APLA. 
55 kuopos ,Už kuponus pri
siuntė $5.00.

Drg. E. Cibulskienė, iš 
Nanticoke, už rinkimų kam
panijos tikietus prisiuntė 
$5.00.

D. JJf. šolomskas,
Lietuvių Koin. Vedėjas, 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Stephen Bredes, Ir.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Evergreen 7-1516 
•

NAMŲ ANTRAŠAS: 
6502 Grand Avenue, 

Maspeth, N. Y.
Telefonas Juniper 5-6776

NAUJA PUIKI VIETA
Restaurant, Bar and Grill 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•
Sav. Vincas Višniauskas 
Manageris, Juozas Zeidat

Amerikos išdirbimo ir importuo
tos degtinės, vynai

Šaltas, Putojantis Alus
Taipgi patarnaujame gerais val
giais. Tinkamiausia vieta pralei
dimui laiko ir pasimatymo su 

žmonėmis.

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitčs pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

ALDLD 5-tos kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, 25 d. 
rugsėjo (Sept.), 8 vai. vak. Draugės 
ir draugai, veikiausia bus atėjus 
nauja knyga. Stengkitės visi ją gau
ti, bet apsirūpinkite su narinėmis 
duoklėmis už 1936 metus. “Laisvės” t 
skaitytojai, kurie negavote knygą 
“Mortos Vilkienės Divorsas”, tai at-i 
eikite atsiimti.

Po susirinkimui, iš Tarptautinio 
Darb. Apsigynimo, žymus draugas, 
duos raportą apie darbininkų kovas,' 
gvildens ir Ispanijos klausimus. 
Kviečia visus dalyvauti Kp. Rast.

(224-225)

DETROIT, MICH. 
Vakariene ir šokiai

Rengia ALDLD 52 kp., LDS 21 
kp. ir Aido Choras. Įvyks nedėlioj, 
27 d. rugsėjo, Draugijų Svet., 4097 

.Porter St. Šokiai prasidės 7 vai. va- 
įkare, vakarienė kiek vėliau. Vakarie
nė, užkandžiai prie gėrimo ir viso
kį skanūs gėrimai bus duodami 
veltui. Įžanga vyrams $1.00, mo
terims 50c. Kviečia Komitetas.

(223-225)

BINGHAMTON, N. Y.
24 d. rugsėjo (Sept.), ketvirtadie

nio vakare nuo 8 vai., Lietuvių Sve-^ 
tainėje įvyks Sovietų judžiai “Red 
Army Days,” kuriuos rengia Friends 
of, Soviet Union organizacija. Šie 
kalbanti judžiai “Raudonosios Armi
jos Dienos” jau yra senai pageidau
jami Sovietų judžiai šioje apylinkė-

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vakaro 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Reumatiški Skausmai
Reumatiški skausmai yra prašalinami labai greitai vartojant 

Deksnio mostį, kuri turi galingą pajėgą šildyme, kaipo saulės spindu
liai, išvaro lauk reumatiškus skausmus. Klauskite taip:—

Dekens Ointment
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavonėmis iš skirtingų pasaulio 

kraštų, kuriems pagelbėjo.
PASARGA: Jeigu nori aplaikyti tikrąją Deksnio Galingą Mostį 

ir pasekmes, tai visada klausk taip: DEKENS OINTMENT ir neklau
sykite nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir siūlytų. Visada žiūrėkite, 
kad rašytų DEKENS OINTMENT, tai tik tada aplaikysite tikrąją 
Deksnio Galingą Mostį. Garantuojame palengvinimą ar pinigus grą
žiname.

P. DEKENS, P. 0. Box 352, Hartford, Conn.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

TRU - EMBER COAL COMPANY
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Telefonas: EVergreen 7-1661



Puslapis šeštas Trečiad., Rugsėjo 23, 1936

nistų dienraštis “Daily Wor
ker” buvo pirmas laikraštis, 
atkreipęs domę į garadžių 
darbininkų kovą.

Svarbu Aido Choro Nariams!

ra

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Nedirbantiems Gera Proga 
Išgirsti Browderio Prakalbą

Trečiadienio ryto 9 :30 vai., 
Earl Browder, Komunistu Par
tijos kandidatas į vice-prezi- 
dentus, kalbės sestame meti
niame Bėgamų Problemų Fo
rume, kurį rengia New York 
Herai d-Tribune, Waldorf-As
toria viešbutyje. Prakalba bus 
irgi transliuojama per radio 
NBC ryšiais. New Yorke gir
dėsis iš stoties WJZ.

Pirmadienio vakarą šim
tams tūkstančių, o gal milio- 
nams darbo žmonių teko gir
dėti Komunistų Partijos kan
didatą į vice-prezidentus, d. 
James W. Fordą, kalbant per 
radio. Puikią prakalbą pasa
kė apie negrų liaudies padė
tį ir jų troškimą demokrati
jos, lygybės ir laisvės, taipgi 
apie negrų ir baltų darbinin
kų vienybę, kaipo būtinai rei
kalingą žingsnį nugalėjimui 
reakcijos. Fordo perstatymo 
kalbą pasakė E. Browdcris.

Greit būsiąs pradėtas būda
vot Miesto Meno Centras. Ma
noma, kad jį statys Central 
Parke prie 59th St., New Yor
ke. Jis kainuosiąs apie $14,- 
000,000.

Architektai Rado Namus 
Netinkamais

Specialis majoro La Guar- 
dijos paskirtas komitetas, ku
riame buvo žymių architektų 
ir kitų statybos žinovų, tyrė 
namų statybą Queens apskri
tyje. Komitetas surado, kad 
Queens prezidento paskirtas 
bildingų departmentas yra 
“apsileidęs ir neatsakantis“.

Remiantis komiteto raportu 
sąskaitų komisionierius Paul 
Blanshard pasiūlė, kad “tuo
jau būtų daromi žingsniai su
laikymui tolimesnio namų pir
kėjų išnaudojimo sukiužusiais 
bildingais.“

Surasta, kad mūrai daromi 
iš silpnos medžiagos, skiepų 
grindys plonesnės reikalauja
mų 4 colių ir daug kitų pa
tvarkymų nesilaikoma.

Motery Susirinkimas 
Ketvirtadienį

ALDLD Moterų 81-mos 
kuopos susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 24 šio mėnesio, 8 
vai. vakaro, “Laisvės“ svetai
nėje. Narės, taipgi ir ne na
rės, kurioms rūpi moterų rei
kalai, kviečiamos dalyvauti.

Sekretorė.

Komunistą Kandidatas Teis
me už Pikietą

Murray Schneider, 8-to A. 
D. kandidatas į asemblyma- 
nus, kaip ir visi komunistų 
kandidatai, yra pažįstamas ir 
ant pikieto linijos. Jisai buvo 
areštuotas ir bus teisiamas už 
pavertimą paprasto atviro oro' 
mitingo į masinį pikietą prieš 
Marcus Shoe store. Minėtas 
streikas jau tęsiasi 7 mėnesius 
ir yra buvę virš 50 areštų.

Nuvijo Baly Valytojos
Pirmadienį nuo 8 iki 10 ry

to polievežimiai trankėsi ant 
7th Avė. ir Broadway nuo 
Times Square iki 52nd St., 
kur areštavo kiekvieną batų 
valytoją, dirbantį ant šaligat
vio. Tai esą pradžia vajaus 
“nuvalyti“ tas gatves, kad ei
nančius pažiūrėti judžiuose, 
kaip “pasibaigė nedarbas“ 
nepiktintų senų vyrų ir alka
nų kūdikių veidai. Bedarbiai 
ir alkani vaikai turės valyti 
batus kitur, ne puikiosiose 
gatvėse. , , _ -

Draugu Kavaliauskų 
Auksinių Vedybų

Paminėjimas
šeštadienio vakarą, 19 d. 

šio mėnesio, A. Kavaliausko 
ir jo žmonos E. Kavaliauskie
nės buvo auksinių vedybų pa
minėjimas. Pokilis buvo su
ruoštas pas draugus Kudirkus 
Hillside, N. J. Jo ruošėjais bu
vo d. Kavaliausko sesuo A. 
Bagdonavičienė iš Minersville, 
Pa., su d. G. Kudirka.

Paminėjimui Kavaliauskų 50 
metų vedybinio gyvenimo su
sirinko apie 40 svečių maišyto 
amžiaus. Dukterys-žentai ir 
šiaip artimesni giminės sune
šė gyvų gėlių bukietus, kad 
pagerbus ne vien tik jųjų seną 
amžių, bet kad ir išreiškus, 
taip sakant, užmokesnio sim
patiją senukams už išaugini- 
mą pulko vaikų, kurie, (nors 
ne visi) lošia žymią rolę dar
bininkų organizaciniam judė
jime. Didelę beskę gėlių davė 
dd: Burkės, taipgi Tyliunai, 
Larry Dobinis ir L. Kavaliaus
kaitė. Pokiliui labai didelį ir 
gražų keiksą dovanojo dd. 
Saacks.

A. Kavaliauskas jau eina 70 
šeštus metus, o Kavaliauskie
nė 70 antrus. Jie abudu iš
augino 4-rias dukteris: Agnes, 
Margaretą, Eleną ir Lilijaną; 
tris sūnus: Adomą, Joną ir 
Franą. (5-kios mergaitės mi
rė).

Iš visų Kavaliauskų vaikų, 
tai nepadarysiu klaidos saky
damas, kad Margareta dau
giausia yra pasižymėjus savo 
veiklumu. Ji pragyveno ke
lis metus Sovietijoj ir tenai, 
sykiu su rusais darbininkais, 
darbavosi vystyme ir budavo- 
jime naujos socialistinės tvar
kos.

Progresyvių Moterų Susivie
nijimo laikais Agnes (Jurevi
čienė) taip pat daug darbavo
si tos organizacijos labui. Ele
na irgi nuo judėjimo neatsilie
ka. Darbuojasi, kiek išgali, 
pagal geriausį supratimą. Lil
lian yra dainorka ir paskuti
niu laiku jau pradeda užimti 
ir organizacijų atsakominges- 
nes vietas. Kas čia yra pasa
kyta, tai Kavaliausku mergi
noms priklauso didelis veik
lumo nuopelnas. Sūnai gi tu
ri visai skirtingus užsiėmimus 
ir gyvena individualiai. .

Pokilyje buvo ir prakalbė- 
lių. Gerą prakalbėlę pasakė 
d. Ch. Krumbein, atiduodamas 
tėvams kredito už dukterų 
prbgresyviškumą. A. Jurevi
čius, pirmutinis Kavaliauskų 
žentas, irgi nuo kalbų neatsi
liko. Jis pažymėjo (tą patvir
tino ir jo žmona), kad jo pa
sidarbavimu Kavaliauskai bu
vo patraukti į rėmėjus darbi
ninkiškos veiklos ir nuo to lai
ko jie ir pasiliko tokie.

Margareta, nors sakė, kad 
ji jau atsilikus nuo lietuvių 
kalbos (jos kalboje to nepa
stebėjau) aiškino, kad pirmes- 
niais laikais buvo ir sunkus 
mūs šeimynos gyvenimas, nes 
darbininkams tėvams ir išau
ginti tokią didelę šeimyną, 
tai nėra juokas. Paskui prisi
minė apie pažiūrų keitimąsi, 
—sakydama, kad gal mums 
delei to buvo lengviau pa
krypti darbininkų pusėn, nes 
tėvas visada buvo sunkaus 
darbo darbininkas. Jis dirbo 
mainose, paskui prie kriaučių, 
tad ir apšvieta daugiau ant 
mūs paveikė, patraukė į pro- 
gresyvę vagą. O tais laikais, 
dirbant ilgas valandas, tėvas 
išeidavo darban ir pareidavo 
patamsėj, taip, kad mums tan
kiai netekdavo su juo nei pa
simatyti. Tai tokia darbinin

ko šeimos istorija.
Aukos Ispanijos Liaudies 

Frontui
Po visų kalbų svečiai sume

tė $18 gelbėti Ispanijos Liau
dies Frontą, kad jis galėtų 
apsiginti nuo žiauraus fašistų 
užpuolimo, kur žūsta narsiau
si ir atsidavę ginti liaudį kar
žygiai. Palyginus, kiek Italija 
ir Vokietija remia ginklais ir 
amunicija sukilėlius fašistus, 
tai mūsų auka,visai menkutė, 
bet jeigu pasaulio darbininkai 
išties duosnumo ranką,—Liau
dies Frontui irgi laimėjimas 
bus lengvesnis.

Po dolerį aukavo:
T. Kaškiaučius, Bendokie- 

nė, A. Bagdonavičiene, G. 
Bagdonavičius, drg. Gairiai, 
W. Tiliunas, Jankauskiene, 
Mr. & Mrs Saacks, J. Nalivai- 
ka, Ch. Krumbein, A. Jurevi
čius, E. Kavaliauskiene, G. 
Kudirka, P. Taras, M. Cowl, 
A. Kavaliauskas, ir A. Stulga.

Po 50 centų : L. Kavaliaus
kaite ir M. Kučinskaitė.

Sekmadienį, Dr. ir jo žmo
na J. J. Kaškiaučiai, kuriuodu 
negalėjo dalyvauti pokilyje, 
dar paaukojo po dolerį, tad 
šio pokilio proga sukelta $20 
Ispanijos kovotojams prieš 
fašizmą. J. N.

Komunistą Rinkiminės 
Prakalbos

Trečiadienio vakarą, Green- 
pointėj bus Komunistų Parti
jos 6-tos Sekcijos rinkiminis 
mitingas atvirame ore prie 
Manhattan ir Norman Avės., 
Brooklyne. Kalbės Martha 
Stone, Komunistų Partijos 
kandidatė į valstijos seimelį 
nuo 14to distrikto, ir Grace 
Hutchins, kandidatė į valsti
jos kontrolierius. Taipgi bus 
garsiakalbiu perduota Brow
derio prakalba, kuri buvo už- 
rekorduota aną syk kalbant.

Turintieji automobilius pra
šomi pribūti su jais sekcijos 
buveinėn, 234 Broadway, 7 :30 
vakaro, iš kur bus automobilių 
paradas garsinimui mitingo.

Iš Matusevičiaus Koncerto 
Ir Vakarienės

Lietuvių Radio Valandos 
vedėjo V. Matusevičiaus kon
certas ir vakarienė įvyko sek
madienį, 20 rugsėjo, Grand 
Paradise svetainėje. Garsina
ma buvo kad prasidės 5 vai., 
bet tuo laiku publikos tebuvo 
visai skystai.

Publika suėjus svetainėn ne
rado nei vieno krėslo, patys tu
rėjo j ieškot, kur atsisėst. Mes 
su dr-gu užbėgom viršun j ieš
koti sėdynių, tai žmonės juo
kėsi, kad iš namų reikėjo at
sinešti. Po vieną dalyviai su
sinešė kėdės ir susistatė, kur 
gavo vietos. Neatsinešusieji 
turėjo stovėti.

Programą pradėjo Strums- 
kienė ir Kriaučiūnas, sulošda- 
mi du aktus iš operetės “Ado
mas ir Jieva“. Sulošė neblo
gai, nes tai seni scenos veikė
jai. Dainavo Sadauskaitė, 
žinoma , kaipo profesionalė 
dainininkė ir šiaip gamtos ap
dovanota, graži mergina. Ji 
publikai patiko savo išvaizda 
ir gražiu, išlavintu balsu. Bi
rutės Choras, kuris susideda 
iš mergaičių, sudainavo kelias 
liaudies daineles, po vadovys
te p. Strumskienės.

Vakarienės programa susi
dėjo iš kalbų ir dainų. Kalbė
tojų pavardžių nenugirdau. 
Sadauskaitė dainavo ir vaka
rienės progarmoj. Taip sa
kant, jinai buvo žvaigždė to 
parengimo. Viso publikos, su
dėjus koncerto ir vakarienės

WPA Darbininką Užgriuvo 
Kasamoj Grabėj

Pirmadienį prie WPA Pro
jekto, New Jersey ir Wort
man Avenues, BT'ooklyne, dar
be žuvo Joseph Yondola, ita
las darbininkas. Jis tapo už
griūtas kasamoj grabėj, gyvu 
palaidotas. Gyveno su savo 
draugais 6512 Tenth Ave., 
Brooklyne.

Šiandien, rugsėjo 23 d., 8 
vai. vak., “Laisvės“ svetainė
je, įvyksta specialės choro pa
mokos. Neužilgo scenon staty
sim “Kavos Kantatą“, tad visi 
choriečiai būtinai turi daly
vauti pamokose šį vakarą, kad 
gerai išsimokinus tą sunkų 
muzikos kavalką.

Rep.

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

Vienuolika New Yorko uni
jų įsteigė komitetą, kurio pa
reiga bus nuolat rūpintis vedi
mu darbo gelbėjimui Ispanijos 
kovotojų prieš fašizmą.

Darbininkai Remia Ispaną 
Liaudies Kovotojus

Amerikos darbininkai ir ab- 
clnai progresyviai žmonės su
sirūpinę teikimu paramos Is
panijos liaudžiai, didvyriškai 
kovojančiai prieš fašizmą, už 
demokratiją, už laisvę.

Penktadienio vakarą įvyko 
masinis mitingas Mecca Tem
ple. Nežiūrint labai lietingo 
oro, mitingas įvyko ir jame 
surinkta $475 Ispanijos liau
dies paramai. Aukos pada
lintos pusiau: dalis perduota 
Ispanijos Raudonajam Kry
žiui, o kita perduota į vietinį 
unijų įsteigtą iždą. Mitinge 
kalbėjo ir Louis Garageu, Is
panijos general is konsulas 
New Yorke.

Reikia pasidžiaugti, kad ir 
lietuviai rūpestingai remia 
Ispanijos kovotojus. Retai kur 
praeina žymesnė sueiga ar 
viešas parengimas, kad nebū
tų sale kitų svarbių reikalų 
paremta ir Ispanijos liaudies 
kova prieš fašizmą.

Trys policistai susiniovė vie
nam naktinių kliubų, Green
wich Village sekcijoj, už gė
rimus ir susišaudė. Mirtinai 
pašautas Harold Sullivan. Po- 
licistai J. B. Buckley ir R. 
Maher sulaikyti. Buckley irgi 
pašautas, taipgi pašautas ci
vilis, tūlas Arthur Dunn arba 
Peter Ryan.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

Mergina prie namų darbo ir pri
žiūrėjimo vieno vaiko. Turės savo 
kambarį. Mokestis $25.00 į mėnesį. 
Atsišaukite vakarais:

President 4-0308.

Reikalinga prižiūrėtojas (Janitor) 
prie garu apšildomo namo. Yra 10 
gyventojų. Del platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu:

16 Maujer St., klauskite Mrs. 
Goldstein, ground floor.

(224-226)

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šiuomi pranešame, kad Šv. Jurgio 
Draugystė rengia balių 28 dienų lap
kričio, (Nov.), Amalgamated Temple 
Salėje, 15-23 Arion Pl., . Brooklyn, 
N. Y. Prašome kitų draugijų tų die
nų nieko nerengti ir kviečiame daly
vauti mūsų parengime.

(223-224)
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PUIKIAI ĮTAISYTAS LIETUVIŠKAS KABARETAS

OASIS CABARET
MATHIAS LAUKUS, SAVININKAS.

Visokie Gėrimai, importuoti ir Amerikos išdirbimo.
Taipgi Patarnaujame ir Gerais Valgiais

KAS SUBATĄ TURIME PARES
Duodame Gerų Programą ir šokiam Griežia Šauni Orkestrą.

SKANIŲ UŽKANDŽIŲ KIEK KAS NORI
914 Broadway, (arti Myrtle Ave.) Brooklyn, N. Y.

Kviečiame pažįstamus užeiti su mumis pasimatyti ir norime įsi
gyti pažinties su tais, kurių dar nepažįstame. Tat prašome užeiti.
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Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

BERN. J. SHAWKONIS
(AŠAKUNAS)

NAUJAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

LAISNIUOTAS
New York ir New Jersey 

Valstijo. e 
Graborystės reikale visada jums 

mielai patarnaus pigiai.
306 John Street 
Harrison, N. J.

Telefonas: Harrison 6-1693

dalyvius, galėjo būti nedau
giau 700, nors pats rengėjas 
skaičiavo virš tūkstančio.

“L.“ Reporteris, G. K.

Generalis Streikas 
Uždarė Garadžius 

______  i
Didžiausias garadžių strei

kas istorijoj pasiekė generalio 
streiko proporcijos pirmadie
nį, kada 9,000 garadžių dar
bininkų apleido darbą bent 
475-se garadžiuose. Apie tūk
stantis garadžių darbininkų 
buvo užstreikavę 460 gara
džių Bronx srityje jau nuo 
penktadienio vakaro. Viso 
streiko lauke priskaitoma į 
12,000 darbininkų. Streikas 
iššauktas pasipriešinimui prieš 
proponuojamą algų kapojimą 
ir ilginimą valandų, kurios ir 
taip jau buvo gana ilgos.

Streikui vadovauja Garage 
Washers and Polishers Uni
jos Lokalas 272.

Prieš pradedant generalį 
streiką, pirmadienį, garadžių 
darbininkai turėjo masinį mi
tingą Central Opera House, 
kuri buvo perpildyta ir darbi
ninkai entuziastiškai sveikino 
paskelbimą streiko. Lokalo 
vadas J. Pollard, savo pra
kalboje, pareiškė, kad komu

BROOKLYN, N. Y.
LSS vietine kuopa rengia vakarie

nę su puikia muzikale programa, 
įvyks subatoje, 31 d. spalio (Oct.), 
Grand Paradise Salėje, 318 Grand 
St. Rengėjai prašo kitų organizaci
jų tų dienų nieko nerengti ir kvie
čia dalyvauti savo parengime. įžan
ga $1.25 asmeniui. Įžangos bilietai 
jau platinami ir rengėjai prašo iš- 
anksto įsigyti bilietus, nes tai pa
lengvins jiem tuomi, kad žinos ant 
kiek svečiu prirengti valgiu.

(224-225)

PA ĮIEŠKO JIMAI
Pajieškau gyvenimo draugės, mer

ginos arba našlės nuo 40 iki 55 metų 
amžiaus: Norinti teisingai gyventi, 
parašykite apie save ir paveikslą 
prisiųskite.

Aš esu našlys 49 m. Iš Lietuvos, 
Suvalkų gubernijos, Kriokelaukio 
parapijos. Platesnes žinias suteiksiu 
per laiškų. A. Adomavicze, 2133 S. 
Fawcett Ave., Tacoma, Wash.

(223-225)

RANDAVOJIMAI-
PASIRANDAVOJA FORNI-. 

ŠLUOTI KAMBARIAI.
Pasirenduoja forni š i u o t i 

kambariai šildomi garu. Gali 
gyventi ir vedusi pora. Rend a 
$20.00 į mėnesį už kambarį. 
Valgį galima pasidaryti ant 
vietos, nes yra atskira kuknė. 
Namas randasi pusė bloko 
nuo krantų. Del daugiau in
formacijų, šaukite telefonu— 
Sheepshead 3-9559, arba už
eikite asmeniškai.

IG. SVILAINIS,
165 Irwin St., Manhattan 
Beach, Brooklyn, N. Y.

(222-241)

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

Čia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersai gatves nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyck Sts.

49 TEN EYCK STREET B ROOKLYN, N. Y.
GRAŽIAI PRIIMAME SVEČIUS Iš KITUR ATVYKUSIUS

Tol. EVcrgrcen 8-8520

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

T—man1

A. VELIČKOS ir O. DEGUTIENĖS
Naujai Moderniškai Įtaisytas

RESTAURANTAS
“Laisvės” Name 417 Lorimer St., Brooklyn

Gaminama visokie valgiai lietuviško ir 
Amerikoniško stiliaus, mėsiški ir pieniški; 
kasdien skirtingi ir švieži. Pavyzdinga šva
ra, greitas ir prielankus patarnavimas.

Atdara anksti rytą iki vėlai vakaro kasdieną 
Prašome jsitėmyti antrašą ir užeiti.

LORIMER RESTAURANT
417 Lorimer Street ' Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

čia Parodoma Dalis Varpo Keptuves, Kur Kepama 
duonos: rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čiclų kviečių, čielu ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls.
Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksiriie informacijas apie svorj ir kainas. 

Antrašas: 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.




