
KRISLAI
Ispanija ir Bendras
Frontas su Soc. Partija.
Karo-šalpos Stovyklos.
Dvokia Paraku.

Amerikos Komunistų Parti
jos Centro sekretorius Earl 
Browder pasiuntė laišką So
cialistų Partijos sekretoriui 
Cl. Senior’ui, šaukdamas so
cialistus į vieną frontą su ko
munistais išreikšt pritarimą Is
panijos revoliucionieriams ir 
tuo tikslu surengt eilę bendrų 
demonstracijų. Drg. Browder! 
laiške tarp kitko rašo: ;

“Ispanijoj bendras frontas ■ 
socialistų, komunistų ir sindi-Į 
kalistų aukoja savo kraują ir! 
gyvybę, kad pastot kelią reak-i 
cijai, kuri grūmoja visam pa-j 
šauliui. Jų kova yra taipgi J 
mūsų kova.

“Kuomet mūsų broliai 
panijoj yra susijungę už bari- “tvarka
kady, argi mes Jungtinėse , JvyKUO tvarką 
Valstijose negalime tuojaus
stoti išvien bent tam, kad iš
reikšti jiems paramą?”

Toks laiškas pasiųstas ir so
cialistų vadui Norman Thoma- 
sui. Atsakymo dar nėra.

Is- i

New Yorko “Daily News” 
spalio 11 d. redakciniame 
straipsnyje kursto Amerikos 
valdžią mokint šaudyt šimtus 
tūkstančių jaunų bedarbių, su
varytų į verstinųjų darbų sto
vyklas (CCC). Sako:

“Jie yra uniformomis apvil
kti; turi armijos oficierius ir 
užtenkamai įrengimo. Viskas, 
ko reikia, kad padaryt iš jų 
gerus būsimus kareivius, tai 
tik išmokint juos šaudyt ir 
paskui išsivalyt šautuvus ir 
kanuoles—ir įtraukt jų vardus 
į atsargos kareivių sąrašus.

Kad jie po pašalpos 
skraiste yra mokinami 
ko mtištro ir taikomi į 
vius, tai žino jau visi
ninkiškų laikraščių skaitytojai. 
“Daily News” tiems jaunuo
liams reikalauja tik daugiau 
šaudymo praktikos. ’

darbo 
kariš- 
karei- 
darbi-

Kaip “Daily News”, taip 
kiti kapitalistų laikraščiai dar 
pasmarkino agitaciją už Ame
rikos armijos ir laivyno drū- 
tinjmą po Jugoslavijos kara
liaus nužudymui. ' čia irgi 
dvokia paraku.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
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Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX!.V, Dienraščio XVIBrooklyn, N. Y., Penktadienis, Spalio (Oct.) 12„ 1934Telephone STagg 2-3878ISPANIJOS DARBININKAI VIS DARLAIKOS! STIPRIOSE POZICIJOSE
Fašistinė Valdžia Giriasi, būk Sulaužė Revoliuciją, bet 

Pripažįsta, jog Darbininkai Tebeturi Tvirtumas
MADRID.—Lerroux faši

stų valdžia pasiskelbė, būk 
’ , ' P visoje

šalyje; bet vakarykščiuose 
savo laikraščiuose dar jinai 
pripažino, jog revoliucionie
riai įsidrūtinę laikosi Ovie
do tvirtumoje ir jog val
džios armija nepajėgia iš
mušti ginkluotų mainierių iš 
kalnų drūtviečių šiaurinėje 
šalies dalyje.

Pro griežtą cenzūrą pra
siskverbiančios užsienin ži
nios rodo, jog sostinės Mad
rido darbininkai turi šimtus 
kulkasvaidžių ir pakartoti
nai kertasi su žandarais ir 
kariuomene. Prieš revoliu
cionierius valdžia sutelkė 
visus monarchistinius, kle
rikalinius ir fašistinius gai
valus.

Del gelžkeliečių ir kitų 
važiuotės darbininkų strei-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

|ko labai trūksta maisto. Ta- 
čiaus Lerroux valdžia giria
si, kad sulaužius tą streiką, [ 
ir net socialistų ir sindika- i 
listų unijų vadai “įsakę” 
streikieriams grįžti darban. 
Sykiu su tuom valdžios pa
tys cenzūruojami praneši
mai paduoda, jog Madride 
net streikuojantieji gatve- 
šlaviai kovoja su streiklau
žiais. Todėl galima abejoti 
apie gelžkeliečių grįžimą 
darban.

Nusmelkė Mirtin 12 
Darbininkų

Karo teismas Zaragozoj 
išnešė mirties nuosprendį 
dvylikai darbininkų, kurie 
dalyvavo sindikalistų sukili
me pernai gruodžio mėnesį. 
Tokiais nuosprendžiais Ler
roux fašistai bando išgąs
dinti dabartinius revoliucio
nierius.

Tačiaus buržuaziniai su
kilėliai, kurie buvo įkūrę sa
vo nepriklausomą valdžią 
Catalonijos provincijoj, yra 
traukiami ne į karinį teis

imą, o tik į kon'stitucinį tri
bunolą. Taigi Catalonijos

NEW YORK. — Bedarbių eilė laukia tikietu 
pernakvot prieglaudoj. Kai kurie belaukdami 
apalpsta. Todėl visuomet būna išanksto pasta
tytas ir ligoninės ambulansas.

ĮJUGOSLAVIJOS PASIENĮ ITALIJA SIUNČIA ARMIJĄ; EUROPA SUJUDUS
Londono Politikai Spėja, kad Jeigu Jugoslavijoj Įvyktų 

Sukilimas, tai Mussolini Grobtų to Krašto Žemę

DIDELIS PLĖŠIMAS 
DZŪKIJOJ

Iš Alytaus praneša, kad aną- 
nakt 4 plėšikai puolė Nėčiūnų 
km. Birštono vals. gyventojus maišto vadams: L. Compa- 
Tamaševičius. Plėšikas gira nys’ui, buvusiam ministęriui
(pitke) lengvai sužalojo į gal-j pirmininkui Azanai ir trims 
va Tamaševičiu, o jo žmoną! desėtkams kitų tokių visai 
Barbora sužeidė peiliu į koją. I negeręsia mirties bausmė.

Nukentėjusiojo pareiškimu I 
plėšikai atėmę 1027 lt. sidabro 
monetomis, keletą aukso mo
netų, o išeidami pasiėmę ski-1 
landį. Nukentėjusieji sako, 
kad plėšikų tarpe buvęs jų 
pažįstamas Gatuvenis Jonas iš 
Nemaniūnų bažnytkaimio, kur 
ir suimtas. Kiti plėšikai jieš- 
komi.

JUGOSLAVŲ RIAUŠĖS
PRIEŠ ITALIJĄ

Laibache, Jugoslavijoj, 
patriotai sukurstė smarkią 
demonstraciją prieš Italiją. 
Nutvėrė ir sumušė Italijos 
konsulato narį. Minios šau
kė: “šalin Italiją!” Paskli
do nuomonė, kad Jugo
slavų karalius Aleksandras 
nužudytas su Italijos val
džios žinia ir pritarimu.

Liubljanoj, Jugoslavijoj, 
per demonstraciją buvo šau
kiama: “šalin Mussolini! 
šalin Goemboesą!” — Go- 
emboes yra fašistinis Ven- Amerikiečio dingimas aiškina- 
grijos diktatorius. !mas.

I -■ ■ ■ *— _____________________________________

Santikiai tarp Italijos ir

NESURANDA AMERIKONO
’ Užvakar iš Žemaitijos Kau

nan atvyko su savo žmona 
vienas amerikonas. Vyras at
siskyręs nuo žmonos prieš piet 
buvęs užėjęs “Spaudos Fon- 
dan”, o paskui dingęs, žmona

SSRS Vėl Protestuoja 
Prieš Japoniją

MASKVA. — Sovietų vy
riausybė pasiuntė antrą 
protestą ir reikalavimą Ja
ponijai. Protestuoja, kad 
Japonai • Mandžurijoj be 
priežasties areštuoja ir 
kankina Sovietų pliečius, 
Rytinio Chinų Gelžkelio-tar
nautojus. Sovietai reika
lauja, kad Japonija tuojaus 
paliuosuotų 167 įkalintus,

• 1 Iii ii* *1*

PARYŽIUS. — Kaip tik • daujančius. Apgavi) 
spalio 9 d. buvo nušautas | lrn.d Pofr?.s ____

i Jugoslavijos karalius Alek- j tokiu ir tokiu laiku į Gare 
sandras Marselėj, Franci jo j, x
tuoj beveik visos Balkanų 
šalys pradėjo mobilizuoti nio mažoj priemiesčio stotyj 

[savo armijas, bijodamos ar ir tuojaus įsodino į automo- 
tikėdamosios karo. Italija bilį važiuot savo keliais, 
taip pat ūmiai pasiuntė sa-1 
vo armijas į Jugoslavijos1 
pasienį .

Kapitalistinės telegramos 
skelbia, kad gali Jugoslavi
joj sukilti kroatai ir kitos i . . .
serbų pavergtos tautos. Už-!8™8 J_r ^rl° Politikos pa
muštasis karalius buvo ser-lsl(^a™ didelis maisto trūku- 

'bas. Bet vengia prisimint'mas Vokietijoj. Užsieniai 
apie pavojų bendro sukilimo Į ?ar&an n]aĮst° nepardavinė- 
iš darbininkų ir valstiečių Ja hitlerininkams; nesitiki, 
pUSeS i kad jie atmokės. Todėl vai-

i Tarp I^ndono politikui^0 daiktai baisiai pabran- 
‘ plačiai kalbama, kad jeigu F0' av’’9 lau®mlsf ! . T . kaštuoja 2 centus, o Vokie-įvyktų Jugoslavijoj tauti-; .. . J kiauli ’ Chica„oi 
iniai sukilimai, tai būtu Ita- klaullena Yhicagoj

SKRAIDANTI BŪRIAI 15,980 DARBININKU
NĘW YORK. - )™rr Mid, B n.u.linsiau.iu. Italams. P'"' ™ „”!a„di o

mieste ir kituose Atlantiko Fordo River Rouge fabriko jus. Taip pat išreiškiamai^ Vokietiioi $73 
pakraščio uostuose ketvirta- atleista 15,000 darbininkų,' nuomonė, kad Mussolini ga- j ’ _________ u'
dienį jau streikavo jūriniu- tai yra pusė visų dirbusių-,lėtų tokiame atsitikime su-j • -įį
kai 27 laivų. Prie streiko jų. ' 
prisidėjo laiviniai ;
operatoriai, kurių yra šio; ne yra $500,000 mažinama' džiaugsmo, kad nužudytas

MARININKŲ STREIKO FORDAS ATLEIDŽIA

■ ii pa
skelbė, kad Petras atvažiuos

du No rd stotį Paryž. j, bet 
Petrą išėmė iš kito trauki-

Nesvietiškai Pabrango
Maistas Vokietijoje

BERLYNAS. — Del sau-

Tuo pačiu laiku Detro-; sitaikyt su Hitleriu. Naziųj nlaluOS IT AklilCIiyS 
radio ite ir priemiestyje Dearbor- [spauda nepajėgia paslėpt r™.- ......

y- ____ • aaa . ’ ________ _ I Ln.J Kfl.VPBavarijoj Į liuterių. vys
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pakraščio laivuose virš 800.'suma bedarbių pašalpai ski-i Francijos imperialistų sėb- ~po _ 
Jie išrinko savo delegatus į riamų pinigų. 
Bendro Fronto Streiko 
miteta. v

Skraidantieji streiko 
riai išaugo iki 600 vyrų, 
lankosi į atplaukiančius 
vus ir išvedinčja jų darbi
ninkus į. streiką. Pikieti- 
.ninkai susirenka šiose sve- j - - -tainėse: 140 Broad St., 5051-------------------Vlet0J nUZudyt°
W. 19th St., New Yorke, ir'w »• . n i n A i
15 Union St., Brooklyne. Iš IwKlnO wuVtlS laUC 4 I Kas Buvo Kalemen?
čia jie gauna nurodymų, j 
kaip ir kur veikti. i

New Yorke dalinai už-' BERLYNAS. — Per pas- tas “Petrus Kalemen

maldas ir pamokslą susiri
ko 800 kaimiečių, apsiginlc-

ras, karalius Aleksandras.
Beveik viąi«Europos mini- t r ~

isterių kabinetai skubiai su- lavę akmenim. Jie buvo pa- 
____________ . i posėdžius, kad-siryžę iškelti kovą, jeigu 

monstravo prieš Scotten pa-:prisirengt prie karo galimy- Hitlerio pastatyto vyliausio 
šalpos punktą. Reikalavo, (bes. vyskupo Muėlleno agentai
kad kiekvienam bedarbiui; Francijos užsienio reikalų į bei policija užpultų pamal- 
būtų per savaitę duodama ministerio pareigas pasiėmė' das. Meisseris nepasiduo- 
ne mažiau kaip $5 pinigais, ministerių pirmininkas Dou-i'^a Muelleriui.

Ko- i Bedarbių Tarybų vadovy
bėje, spalio 10 d. trys šim-

b- 1 tai darbininkų kovingai de-! šaukė savo
Jie
lai-

Hitlerininku Priešam .. fARYŽiys- ~ Dar nepa tirta, kas buvo per vienas 
”, ku-

Suėmė Tris žmogžudžius
KANSAS CITY. — Suim- 

ta trys žmogžudžiai, kurie 
pernai iš kulkasvaidžių nu
šovė keturis policininkus, 
norėdami paliuosuot areš
tuotą savo sėbrą Fr. Nash.

laivas.
Viršininkai Darbo Fede-!lr 

šaukias kriminalinės policijos' nieku nekaltus tokius pilie-1 racijos Jūrininkų Unijos 
pagalbos, kad padėtų surasti čius. j streiklaužiauja ir skebus or-
vyrą.
sivežęs išsikeisti 55 tūkst. do
lerių. žmona mano, kad ga
lėjęs jos vyrą kas nužudyti.

[streikuotas, apart kitų, ir. kutinės tris savaites fašistų ris nušovė Jugoslavijos ka-
i “Lamont duPont” parako vyriausybė nukirto galvas ralių ir Francijos užsienio ^4-c,

' . HaiflĮ.Vothui, Fi-. Rapiorui reikalų minister; Barthou. Susjkjrtime žuvo n- pats

Jugoslavijos labai įsitempę. ŽYDV spauda praneša,
_ . ta - Ikad Tauragės komendantas
PARYŽIUS. - Francuzų Tauraggs ligonių kasos vedėja 

policija surado, kad tikras Kiseliova nubaudęs 2,000 lt. 
vardas vyro, kuris nušovė arba 3 mėn. kalėjimo.
Jugoslavijos karalių, yra ne

T

j streiklaužiauja ir skebus or
ganizuoja. Jie išdavinė ja 
kompanijoms plakatukus su 
užrašu “Nėra Streiko”. 
Tuos plakatukus kompani
jos lipdosi ant užstreikuotų 
laivų ir prieplaukose.
•; Joseph P.. Ryan, Darbo. 
Federacijos laivakrovių uni
jos prezidentas, viešai pasi
gyrė, kad jis iš savo unijos

Amerikonas Kaunan at-į į pirmesnį Sovietų protes
tą ir reikalavimą Japonija 
buvo neva atsakius rugs. 4 
d. Tame atsakyme Japonai 
išrųislijo; būk sovietiniai pi
liečiai padėdą banditams už
puldinėti bei ardyti trauki
nius ir daryti plėšimtis;

Į tai dabar Sovietai atsa
ko, kad per paskutinius 81 
menesius laike tokių ųzpup- narįų pristatys įvalias.dar-

Jugoslavijos karalių, yra ne! Kiseliovas esąs nubaustas 
Kalemen, bet Rudolph Suk.: už gandų skleidimą. Gandais 
Jis paėjęs iŠ Triest miesto, čia suprantama pasakymas to, 
Po pasaulinio karo Triest 
prijungtas prie Italijos.

kas nepatinka Smetonos val
džiai, nors tai būtų ir tiesa.

PARYŽIUS. — Ties Švei
carijos siena tapo suimti 
Vladislav Benes ir tūlas No
vak; jiedu prisipažinę, kad 
dalyvavo sumoksle nužudyt 
Jugoslavijos karalių. Pary
žiaus priemiesčio miške ar
eštuotas Sylvester Chalny, 
kaipo trečias suokalbinin
kas.

TRAUKINYS NUPJOVĖ 
ŽMOGUI GALVĄ

Joniškis. 13. IX. 58-me ki
lometre nuo Latvijos sienos ke
leivinis traukinys 36 Nr. nu
pjovė ratais Plikiškių k., Jo
niškio vai. ūkininkui Pazarau- 
skui Juozui, 52 met. amžiaus 
galvą. Spėjama, kad būta sa- 
vižudystės.

limų buvo užmušti 9 sovie
tiniai, piliečiai, 171 sužeis
tas ir 43 pagrobti. Visu tuo 
laiku banditai sužeidė tik du i HpIntas7/““TidZate7’ 7i- 
Japonijos karelus. Lalo laivag Bayonngj> N j.

I Bet Federacijos unijų ei
linių narių komitetas siun
tinėja savo delegatus pas 
darbininkus tų prieplaukų 

■ ir laivų, kur vadai bando 
I įstatyti saviškius streiklau- 

Paryžius. — Valdžia už-!žius. Nežiūrint pardavikų 
draudė rodyti judamuosius | vadų, todėl, eiliniai Federa- 
paveikslus iš Jugoslavijos cijos unijų veikėjai vis dau- 
karaliaus Aleksandro nužu-'giau ištraukia streikan tų 
dymo reginių. . organizacijų darbininkų,

bininkų užimti streikuojan
čiųjų vietas. Darbo Federa
cijos skebiniais lapeliais ap-

Tos skaitlinės rodo, kad| 
beveik visi užpuolimai ant[ 
to gelžkelio yra daromi su 
Japonijos ir Manchukuo ži
nia.

YUinill, Al. AVcApj.UA Lll - -- --------------- 2 ---------------------“‘t —— i NT h

ir Hans Shidzikui, kaipo ko-. Yra suprantama, jog Kale-i1Nasn- 
votojams prieš hitlerizmą, 
ir Gregorui Meissneriui, ka
talikų sporto organizacijos 
nariui.

Mirties kamerose kalėji
muose yra laikoma dar 50 
fašizmo priešų, kuriems

juos išgelbėti galėtų tik-vie- vergimą. Pa^ Kalemeną ra- 
sula darbininkų, protestų ir automatišką Mauser re- 
demonstracijų. volverį, iš kurio galima vie-

 i nu pradėjimu iššauti 20 kul-
• 1 < • iku“Kidnapinta” iš Nainy j Daroma kratos ir areštai

V H/l i • tarp politinių pabėgėlių, iš-Kapitalisto Motens trūkusių iš Jugoslavijos fa
šistų nagų į užsienį.. Jieško- 
ma Kalemeno sėbrų ne tik 
Franci jo j, bet ir kitose bur
žuazinėse Europos šalyse.

Slėpė Karaliuko Petro 
Pėdsakus

Paskelbtas Jugoslavijos 
karalium Petru Antruoju 11 
metų vaikas nužudyto tiro
no Aleksandro tuo laiku bu-

men nėra tikra jo pavardė, i ” L .
Ant jo rankos buvo įdirbtas HauphflaiUlcį 1C1S n. J. 
pastovus ženklas “giltinės” New Yorko valstijos gu-. 
galvos su raidėmis V.O.R.O., bernatorius Lehman sutiko 
reiškiančiomis: “Laisvė ar-’išduot New. Jersey valstiją!, 
ba mirtis.” Tai būsią kro-!B. R. Hauptmanną,kurią • 
atu revoliuciniu tautininku! ten bus teisiamas kaipo Įą- ** • . — - . ' •«

pastovus ženklas “giltines

lasiz-mu priešą, ieiu& ----------- h - r • ju u *i
hitlerininkai kapos galvas.. obalsls Pnes 1tautos Pa-)kuno n d b e r g ho vąiko.

žmogvagis ir nužudytojas

A.P.LA. Prakalbų
Maršrutas

LOUISVILLE, Ky.—Ne
žinomas vyras pasigrobė iš 
namų pačią B. V. Stollo, vi- 
ce-prezidento Stoll Refining 
Kompanijos; paliko raščiu
ką, reikalaujant $50,000 iš
pirkimo ; įsimetė, Stollienę į 
automobilį ir paspruko.

Paryžius. — Mirė tūla 
Dubrec’ienė, viena iš 15 
žmonių, kurie buvo sužeisti vo mokykloj Anglijoj. Jam 
laike karaliaus Aleksandro grįžtant namo, 
nužudymo.

• Francijos 
vyriausybė prigaVo žingei-

Kalbės J. Gasiunas ir A. Npr- 
kiukas. Puiki Muzikai© , 

Programa
Spalio 13—Wilkes Barre, 

Darbininku Svetainėj, 325 E. 
Market Str. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Spalio 14—Nanticoke. Pra
džia 2 vai. po pietų.

nard Svetainėje, 111 W. Mar
ket St Pradžia 7:30 vai. vak.

Spalio 15—Buffalo, N.; Y., 
153 Olek St., 7:30 vai. vakare.
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every day, except Sunda*.
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koriveftcija šū prakeiksmu atmetė Komu
nistų Partijos pasiūlymą sudaryti bendrą 
frontą prieš karą ir fašizmą. Mes; pa
sakė jie, nenorime susitepti komunizmu 
savo rankų. Jie neklysta, jiems bend
ras frontas pakenktų. J4e pasidarytų ne- 
košėrni Anglijos imperialistams!

f

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year ..._............  $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year $7.50
Canada and Brazil, per year ............  $5.50
United States, six months ......... $3.00 
Brooklyn, N. Y., six months ...........   #4.00
Foreign countries, six months ...... $4.00 
Canada and Brazil, six months ........  $3.00

Gal Policijos Pagelba Varys 
Laukan iš SLA Tautininkus

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act

• of March 3, 1879

Anglijos Darbo Partija ir 
Jos Siekiai

Nesenai Anglijos Darbo Partija laikė 
savo savo konvenciją. Joje plačiai svar
styta klausimas “socializmo vykdymo”. 
Kalbėjo visi ponai biurokratai, reakciniai 
darbo unijų ricieriai. Jie visi už “socia
lizmą”. Kuomet Darbo Partija vėl lai
mėsianti parlamento rinkimus ir suda
rysianti valdžią, jie šį sykį ištikrųjų mė-> 
ginsią “nepataikauti” buržuazijai, bet ei
ti prie “laipsniško” įvedimo socializmo.

Bet kokiu keliu bus prie to garbingo 
tikslo siekiama? Gal Darbo Partijos 
valdžia konfiskuos kapitalistų nuosavy
bę, darbo įmones, bankus ir t.t.? Taip, 
konvencijoj buvo keletas “karštakošių”, 
kurie drįso reikalauti to kelio. Bet jie 
įuvo išjuokti ir jų reikalavimas pakiš
tas po stalu. Konvencija nutarė eiti prie 
socializmo “senai pramintu keliu”, bū
tent, laipsniškai iš kapitalistų atperkant 
darbo įmopes ir jas suvisuomeninant! 
Girdi, vienu šūviu paklosime du zuikiu: 
turėsime socializmą ir neužrūstinsime 
kapitalistų, išvengsime civilio karo!

Tai pardavikų kelias. Jie puikiai žino, 
prie ko toks kelias Darbo Partiją prive
dė jau du kartu, kuomet jinai turėjo val
džią savo rankose. Jie žino, prie ko tas 
kelias privedė socialdemokratus Vokie
tijoj ir Austrijoje. Nežiūrint to, jie siū
lo Anglijos proletariatui maršuoti tuo 
pačiu pražūties keliu.

Dabartiniai Darbo Partijos vadai ne 
geresni už MacDonaldą, kuris anais me
tais, būdamas Darbo Partijos valdžios 
premjeru, spjovė ant tos pačios parti
jos, ant viso socializmo ir atvirai parsi
davė konservatoriams. Ir šiandien jis 
tebepremjerauja Anglijos imperialistams. 
Hendersonas ir kiti šulai laukia tokios 
pat progos: parsiduoti save ir parduoti 
Anglijos proletariatą imperialistinei bur
žuazijai.

Natūralu, tad, kad šita Darbo Partijos

| SLA Wilkes-Barre apskričio sukilimas 
prieš Bagočiaus-Vitaičio vadovybę labai 
užrūstino Pijų Grigaitį. Jis mano> kad 
toks nonsensas toj organizacijoje negali
ma toleruoti. Todėl savo “Naujienose” 
spalio 8 d. Grigaitis šaukia: “Už tokį 
akyplėšišką sauvaliavimą jie visi gali (ir 
privalo) būti nubausti sulig SLA konsti
tucija”. Bet, žinoma, konstitucija rteųž- 
draudžia nariams protestuoti prieš dar
bus ne tik Tarybos, bet ir paties sėimb. 
Tuo būdu šitas Grigaičio grūmojimas 
galutinoj suvadoje veda prie, pavartoj^ 
mo spėkos.

Juk taip atsitiko su progresyviu spar
nu 1930 metais. Jis nesulaukė jokios 
konstitucijos. Priešingai*, jis buvo apsi
ginklavęs visomis konstitucijos narinė
mis teisėmis. Grigaitis buvo vienas iš tų 
komandierių, kurie pasišaukė policiją ir 
buožėmis ištaškė kairiuosius delegatus. 
Todėl Grigaitis turi prityrimo tame ama
te. Jis, matomai, mano, kad greitu lai
ku reikės kita operacija padaryti ant 
SLA kūno. Tas pats Gegužis, sti kuriuo 
Grigaitis bučiavosi ir- kartu terorizavo 
progresyvius narius, dabar gal gaus tos 
pačios buožės, kurią jisai pasišaukė tal
kon 1980 metais prieš progresyvius.

Prisimena mums istorija su Smetona, 
Voldemaru ir kunigu Krupavičium. Pra
džioje visi trys peiliais ir revolveriais 
žudė komunistus. Paskui Smetona ir 
Voldemaras gražiai nuskuto ir iš valdžios 
išmetė Krupavičių. Paskui atsiėjo kalei* 
na Voldemarui ir jo kolegoms.

1930 metais Grigaitis, Bagočius, Ge
gužis ir Vitaitis prieš komunistus. 1934 
metais Grigaitis, Bagočius ir Vitaitis 
prieš Gegužį, Kamarauską ir t.t. O kas 
žino, kad 1936 metais to paties nesulauks 
tėvynainis Vitaitis? Grigaitis turi savo 
tikrų žmonių, kurie tos vietos ištroškę 
taip, kaip žuvis vandens. Kol kas Vitai
tis reikalingas Grigaičio kompanijai, nes, 
jis, gerai pašertas, loja už juos. Grigai
tis supranta tą seną diplomatiją: pada
link priešą ir sumušk. Jam jau pavyko 
įvaryti kylį tarpe Vitaičio ir Viniko, iš 
vienos pusės, ir Gegužio ir Kamarausko, 
iš kitos pusės.

iftlanevrai oWi Me Vartosi, su
kinėjasi, staiga puola ant prie
šų, stačiai kyla į viršų, ver
čiasi ratu; neva žemyn, kad' 
tik išmušus “priešą”.

Jiems nuskridus, atskrido 4 
bombų mėtyto jai*. Jie paleido
bombas į bafaką, kuris specia
liai buvo tam pastatytas. Ot, I 
matom kas tai krinta žemyn..i 
Staiga pasigirdo bombos spro-| 
girnas ir, vietoj barako, liko 
kupstas pelėnų ir dūmą. 
“Tvirtovė” tapo sunaikinta. Ir 
ve, atskrenda orlaivis augštai,. 
vos tik galima matyti, iššoka 
p a r a š u t p inkas, šaudydamas 
nusileidžia . žemyn. Jis buvo 
virš 3;000 metrų augščfty iški
lęs. ...

Atskrido 5 -kių motorų trys pradžiai, 
orlaiviai, /Sunkieji1 bombą mė-

Ar Marseilles Bus An 
tras Sarajevas?

Aviacijos Diena
Sovietų Sąjungoj

. to nariai, rašytojų suvažiavimo 
| delegatai. Jų tarpe Maksim' 
! Gorkis. Visi vienoj šeimynoj, 
[vieno kolektyvo nariai. Kapi
talistinėse šalyse dailininkai 

______ ____  niekad nedalyvauja ir daly- 
Rugpjūčio 18 d. Sovietų Są- maistas ir gėrimai (įvairūs van- vauti nega]i tarpe darbitfftikų, 

nes dailiiiinkai, aplamai, tar
nauja parazitų klasei.

Pirmą valandą lietus sustojo 
ir dafigus pradėjo gied* 
Per radio praneša, kad 

prasidės programa. Stai- 
pasigįrdo rakėtos trenks- 
ir augštai padangėj pasi

jungoj buvo suruošta aviacijos idenys, nes svaiginančių gėri- 
diena. Maskvoj aviacijos diena'mų viešose vietose Sovietų Są- 
praėjo nepaprastai iškilmingai.' jungoj nepardavinėja) buvo 
Specialiai buvo atidarytas del! nupiginta ant 60 nuošimčių. 
Maskvos gyventojų Aerodromas žmonės linksminasi, valgo, kal- 
Tušina ir kultūros 
parkas, kur programa buvo pri
taikyta aviacijos dienai. Iš Mas
kvos į Aerodromą Tušiną vežė 
žmones traukiniais, gatveka- 
riais, automobiliais gruzavikais. 
Suvažiavo geriausi udarninkai, 
fabriką darb., raudonoji armija, paine vaziuujanuių: į part 
raudonieji komandieriaį, įstaigų si laukė oro programos, 
tarnautojai ir studfentija pasi
žiūrėti oro parodos, žaliuojan- [ parašutistai pasislėpė po orlai- 
Čiam lauke pristatyta aeropla- vių sparnais, pas juos atėjo fo
nų ir stratostatų. Pilotai ra- tografistai ir korespondentai ir
imai vaikštinėja apie savo ma- gi pasislėpti nuo lietaus. Orlai- 
šinas ir atsargiai žiūrinėja.

Iš ryto saulė kaitina, šilta, 
gražu. Aerodrome tvarka gera. 
Publiką pradėjo leisti nuo 10 
.vai. ryto sulig bilietais, kurie 
išanksto buvo išdalinta fabri
kuose ir įstaigose gerinusiems 
udarninkams ir udarninkėms. 
Tvarką daro patys raudonai’- 
miečiai ir milicija. Jie manda- sų stratostatai, orlaiviai, orlai- 
gūs, publikai duoda draugiškus vių mašinistai, pilotai, patašu- 
pntar'.mus, kur ir kaip eiti, nes , ...
Aerodromas Tušina buvo išskir- atėjo valdžios vadai ir Rdmu- 
stytas į skyrius. Aerddrome nistų Partijos Centro Komit'e-

lijęs 
rėti, 
tuojir poilsio; basi, skaito laikraščius.

Stąigiai pradėjo tamsėti dan- i giai 
gus ir apie 12 vai. dienos pra-mas 
dėjo lynoti, atrodė ant didėlio ; rodė įvairių spalvų ugnis. Tai 
lietaus. Tačiaus nei lietus, nei buvo ženklas, kad prasideda 
dideli debesys neišgąsdino su-! programa. Stratostatas vidūti- 
sirinkusių Aerodroihe ir nesu-!nio dydžio kyla į viršų su už
laikė važiuojančių į parodą. Vi-[rašų “Sveikinam Komtihištų 

Partijos Centralinį' Komitetą”. 
Kyla antras- stratostatas'1 ant 
kurio paveikslai didvyrių; So
vietų šalies. Tteči'as kyla su 
d. Stalino paveiksiu1. Pasipylė 
gausingi delnų: plojimai ir svei
kinimai. šis iškilo augštai ir 
laikėsi ilgai ore. Stratostatai 
kilo į padanges įvairiais var

Orlaivių pilotai, mašinistai ir

iviai ir stratostatai visai netoli 
nuo mūs, tik apie 50 metrų, 
žiūriu į pasislėpusias figūras 
po orlaivių sparnais ir misliju, dais ir su mūsą žymių vadą Ka- 
kad kapitalistinėse šalyse dar- liniho, Kaganovičiaus, Smidto it 
bininkų iš tolo neprileidžia prie 
Aerodromo, o čia, darbininkų 
tėvynėj, su važiavom į patį Ae
rodromą ir visai netoli nuo mū-

tįstai. Ve, darbininkų tarpe,

kt. atvaizdais.
Pakilo du. pasažyriniai or

laiviai. Jie parodė; kaip pa
prastai mokiniai skrenda ir 
kaip reikia skraidyti; Paskiau 
atsirado dar 4 lengvieji1 orlai
viai. Ant aėrddrortio pasiro
dė 12 naikintoją*; • Jiė tarpe; 
savęs veda kovą

Penktadien., Spalio 12, 1934 

tą užima jo sūnus, 11 metų, 
Petras II, kuriam skiriami trys 
globėjai. Bet tuom pat kartu 
iš Londono praneša, kad Alek
sandro vyresnis brolis George 
valiuoja į Jugo-Slaviją ir rei
kalaus sau sosto. George susi
pyko su savo tėvu Petru I, 19191914 metais Serbijos mieste užmuštojo vietą užims kitas 

j Sarajevo, rietoli Serbijos rube- 
žiaUS, I
Vengrijos sosto įpėdinis Franz, dojimo sistema, tol asmens pa--gandrui. <
Ferdinand ir jo pati. Tas įvy- keitimas kitu tokiu asmeniu nie- Nish mieste į kalėjimą, 
ko 28 d. birželio, o jau 28 d. lie-!ko nereiškia, 
pos pradėjo baubti kanuolės ant • ■
Austrijos ir Serbijos rubežiaus.;kėsintojas buvo kroatas ir pri-Įtų grupės rankose pradžiai ka- 
Pasaulyje buvo daugybė viso- (klausęs slaptai nacionalistinei ro už sostą, kas gali ir visą Eu- 
kių kivirčių tarpe viešpataujan-,krOatų organizacijai, kuri ko- ropą užkurti.

as-
muo ir delbto darbininkų būvis [ metais, buvo atstatytas nuo so- 

buVO nušautas Austro-.nepagerės. .Kol gyvuoja išnau-'sto vietos, pervedant ją Alek-
CJ/AaLrv 1 -i ii 1 O T?V’GYm /J zv 4 4 4-zxl ~ ~ 1 *George buvo įmestas

Bet jis 
iš ten pabėgo ir dabar gali pasi- 

Vėliau atėjo žinios, kad pasi-j tarnauti bent kurios imperialis-

Pasaulyje buvo daugybė viso-. klausęs slaptai nacionalistinei

čios klasės. Imperialistai prie,voja savo atsiskyrimą ir yra 
karo prisirengę, tat Sarajevo [ patriotinė organizacija. '
incidentas ir pasitarnavo jo [ Jugo-Slavija, tai yra pirmiau

Austrija, palaikoma buvusi Serbija. Prieš karą ji _____
Vokietijos, suvertė už tą įvykį teturėjo tik apie 4,000,000 gy-' jų motorų bomberį išbandyti, 

tytbjai. Jie, vietoj bombų, pa- bėdą ant Serbijos ir tuorh pa-jVentojų, o dabar turi arti 15,-! XT—- ---- T 1
ix.-jeu-. 1AA pafašūtnin- sinaudojaht, pradėjo karą. IaaaaaA ----------„

marguliuoja
leidžia -apie 100 
kų. Phdangė 
įvairiomis spalvomis — žalio
mis, mėlynomis, baltomis ir tt. 
JtiOs pasitinka Raudbno Kry
žiaus automobiliai. Patašut- 
nittkai leisdamiesi žemyn gra
žiai groja ant klernotų.

šūviai Marseilles Mieste

ro už sostą, kas gali ir visą Eu-

Iš Italijos ateina žinios, kad 
numatoma, kad del Marseilles 
įvykių gali prasidėti karas. Mu- 
ssolinis patsai išskrido į orą tri-

, i New Yorke esąs Jugo-Slavi- 
[000,000. Jos teritorija veik ke-ijos generalis konsulis Radivoy- 
turis kartus yra tokia, kaip Jankovich sako, kad užmušėjys- 
pirm karo. Po karo ji sudarė [tė atlikta tikslu, kad ją sektų...... i ----- ------ ’ —

Spalio 9 d. į Francijos1 prie- su Francija ir kitomis jos tai- Į Kroatijoje sukilimai prieš Ju-
Ikininkėmis 
j Francija ir
Serbiją rėmė Versalio taikoje ir 
jai perdavė buvusią neprigul- 
mingą Juodkalniją, buvusias 

I Austrijos imperijos pavergtas 
slavų provincijas: Voivodiną, 

Isiavoniją, Slovėniją, Kroatiją, 
'Dalmatiją, Bosniją ir H'ercogo- 
viną. Kad daugiau paslėpus 

dlomą ii nuskiidb į kalinį ae- dienos prieš tai policija sekio- Serbijos viešpatavimą, tai nau
jo nužiūrimus, sako, kad jų nuo- .i°B valstybė užvardinta Jugo 
žiūroje buvo 200 asmenų. Pa- (Pietų)-Slavija, vieton Serbijos 

.' vardo.
jų viršininkas,; Jugo-Slavijoje yra tik apie 

5,000,000 serbų, tai yra vienas 
trečdalis visų gyventojų, o to
liau seka: 3,000,000,000 kroatų, 
2,000,000 slovėnų, 500,000 vo
kiečių, 500,000 vengrų ir kitų 
tautų gyventojai. Tarpe Jugo: 
Siavijos net slovėniškų tautų 
gyventojų yra skirtumo kalbo
je, papročiuose ir t. t., o šaly
je viešpataujanti tik serbų kal
ba. Tarpe serbų ir kroatų jau 
nuo seniau eina niovynės. 1929 
metais parlamente serbas nušo
vė kroatų vadą Stephen Radich.

Buvęs karalius' Aleksandras

plauką Marseilles atplaukė Ju
go-Slavijos fašistinis karalius 
Aleksander. Jis pribuvo jugo- 

Dubrovik’ ’,

kąrinę sutartį.
kiti imperialistai

slavų karo laivu “Dubrovik”,
Baigiaiit programą, atskrido [kurį jūrose pasitiko Francijos 

tVys didėli ord milžinai ir ket-[kar0 laivynas ir atlydėjo į prie
vartas pats didžiaūsias pašau- plauką. Marseilles mięste 
lyje būtent. Maksim^ Gorkio Francijos imperialistai su dide- 
vardo orlaivis, kuris išlėto ke- lenais pagarbomis laukė Jugo-[D 
lėtą kartų praskrido pro aero- siavijos karaliaus. Jau kelios

rodromą. Po* jų atskrido orlai
viai naikintojai, kurių išžiūra 
panaši į erelį. Jie žaibo grei- sitikimo vietoje buvo 1,200 po- 
tumu kyla į viršų, laidžias že- licininkU( 19X jų c.r;..:..:...., 
myn ir vėl kyla į mėlyną dan- X20 žandarų, 48 raiti policinin- 
gų ir vėl leidžias. Savo grei- kaį jr rotos raitų kareivių.

nustebino. jr nepaisant šios armijos, tūlas 
* kroatas Petrus Kalemen nušo- 

oro techni- ve Jugo-Sląvijos karalių Alek- 
kos nebuvo, sunkiosios indus-' sandrą I, Francijos užsienio mi- 
trijos ir gi nebuvo, šių metų nisterį Barthou, francūzų gene- 
Sovietų Sąjungoje, aviacijos rolą Georges ir Jugo-Slavijos 
dienoje aiškiai buvo parodyta,'feldmaršalą, kuris atlydėjo ka- 
kaip Sovietų šalis staiga išau- ralių, Aleksander Dimitrejevičą. 
go oro technikoj ir pagal nau- Pasikėsinimo vietoje sužeistas 
jausią techniką. Sovietų Są-.'Francijos admirolas Berthelot, 
junga yra stipriai pasirengusv užmuštas vienas policininkas ir 
apsiginti. * (keletas žmonių sužeisti kardais

J. Klevaite. jir arklių kanopomis, žuvo ir

tumu, vikrumu jie 
žiūrėtojus.

Prieš revoliuciją

go-Slaviją. Tuom kartu atėjo 
žinios, kad Sarajeve, Zagrebe, 
Belgrade ir kitur jau įvyko de
monstracijos. Sakoma, kad tos 
demonstracijos yra surengtos 
prieš Italiją.

Aleksandro lavoną, suvarsty
tą kulkų, paėmė ant to pat krei
serio “Dubrovik”, kuriuomi jis 
buvo atplaukęs į Francija, ir 
veža atgal į Jugo-Slaviją. Ju
go-Slavijos fašistiniai elementai 
apimti baisios apmaudos, šaukia 
atmonyti fašistinei Italijai, nes 
būk užmušėjystė atlikta jos įta
koje. Marseilles žmogžudystė 
gali virsti antru Sarajevu. Da
bartiniu laiku pasauliniai impe
rialistai yra prisirengę prie nau
jo karo. Juos daugiau jau ne
patenkina dabartinis pasaulio 
pasidalinimas. Karo pavojus 
čia pat. Darbininkai turėtų vi
somis jėgomis tvirtinti prieška
rinį veikimą.

D. M. š.

ŠYPSENOS
Delei Korespondencijos 

iš Rochesterio apie 
Kunigą Bakšį

“Laisvė” gavo sekamą laišką 
nuo grupės advokatų, iš Roches
terio :

Į patsai šovikas Petrus Kalemen^ mokjnosj carištinėje Rusijoje, 
tat jis caro viešpatavimo meto
das pritaikė ir Jugo-Slavijoje. 
Tautinės mažumos buvo perse- 

žmogžudystę. kįojamos> fašistinė diktatūra 
’ viešpatavo pilnoje augštumoje 

tomobiliaus jojęs su pliku kar- ne vien prieš darbininkų ir val
stiečių judėjimą, bet ir prieš 
tautinių mažumų kultūrinį ju-! 
dėjimą.

Naujas Karo Pavojus
[ Jugo-Slavija užima 96,018 
keturkampių mylių. Ji rube- 
žiuojasi su Albanija, Graikija, 
Bulgarija, Rumunija, Vengrija, 
Austrija ir daugiausiai su Ita
lija. Tarpe Jugo-Slavijos ir 
Italijos jau nuo senai eina di
delės rietenos. Kada buvo už- 

Dollfussas Austrijoje,

i.kurį sukapojo kardais ir suvar- 
stė kulkomis karaliaus sargyba.

Petrus Kalemen neišpasakytai 
drąsiai atliko :

j Prie karaliaus Aleksandro au

dit pulkininkas pasakoja: žmo
gus prabėgo pro mano arklį, už
šoko ant automobiliaus pastovo,, 
atsidarė duris ir pradėjo šau- [ 
dyti... Aš pakėliau savo kar- Į 
dą ir dviem smūgiais parmu- 
šiau jį žemyn... Jis dar ir 
lėdamas šaudė.”

Automobiliaus valdytojas, 
John riame važiavo Aleksandras, 

Baksys of the City of Roches- Vo perskelti galvą policijos 
ter, New York. Imišime. Jis pasakoja: “

We have at hand a copy of automobilius pasiekė Karalienės 
your newspaper dated 
tadienis, Rugsėjo 1, 1934.

October 9, 1934.
The Laisve, Ine., 
16 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, New York.
Gentlemen:—

We represent Father

gu-

ku- 
ga- 
su- 

Jis pasakoja: “Vos

Sės- Elzbietos gatvę, kaip didelis, muštas
On riebus žmogus pro sargybą už- tai Italija patraukė 100,000 ar- 

page 2 thereof, in the fourth šokofant automobiliaus pastolio miją prie Austrijos rubežiaus, 
""J "S “T'- ’ ir padarė keturis ar penkis šū-jO apie tiek pat savo kareivių 

. Aš tuojaus nu-1 Jugo-Slavija prie Italijos sienos.
column, under heading “Roches- j
ter, New York”, you have print- vius į karalių.< ... j 
Father feaksys, accusing him ninkas pradėjo 
among other things of taking 
church money fdr his Own pur
poses.

We have been instructed to 
request you to print a retraction 
of this statement immediately; 
otherwise we shall sue your 
newspaper at once for damages 
sustained by this libelous state

will be 
of Mon
City of

ed a libelous statement about tvėriau jį už sprando, o pulki- [Kaip Italijoje prieš Jugo-Slavi-
o kardu kapoti. Įją, taip Jugo-Slavijoje prieš

Užpuolikas norėjo 
šauti, įkišdamas į 
ver į, bet 
varstytas

Petrus
Slavijoj, 
pirmiau buVo po Austrija.

Tą Pasakys Visiems
JIS:—Bus daug geriaus, ma- 

1 no miela, kad mudu savo su- 
'sižiedavimo sutartį palaikysime 
slaptybėj.

JI:—Tas gerai, Joneli, aš tą 
pasakysiu ir visiems kitiems.

Nenori Uždyką Dirbti.
MOTINA:—Eik ir žiūrėk, 

kad gerai nusipraustum burną, 
paausius ir rankas, nes šiandien 
ateis tavo teta.

JONUKAS: — Bet galimas 
daiktas, khd ji šiandien neateis. 
Geriaus aš tada eisiu praustis, 
kaip pamatysiu ją ateinant.

patsai nusi- 
burną revol- 
jis buvo su- 
kulkomis.’ ’ 
gimęs Jugo-

pirm to
policijos
Kalemen
Zagreb mieste, kuris

Jis

Italiją pilna spauda užsipuoli
mų. Tik pereitą šeštadienį Mi
lane kalbėjo Mussolinis ir jis 
griežtai pareiškė, kad Italija 
ginklų pagelba su valdys Jugo
slaviją. • Tuom pat kartu Ita
lija įteikė veik ultimatumą, kad

Mate Dirbant Arklį
Mažas Vincukas, sugrįžęs iš 

pasivaikščiojimo, prakalbėjo į 
, aš mačiau, 

gyvus ark-

ment. This action 
brought in the County 
roe and tried in the 
Rochester.

Very truly yours,
DWYER, REILLY, ROBERTS, 

McLOUTH & DICKER,
By: Robert T. Dwyer.

Nub “L4” Redakcijos*. Dien
raštis “Laisvė” niekuomet netu
ri tikslo apšmeižti net gi shvo 
politinius priešus. Mes visuo
met norime tik teisybę rašyti, ir 
nūplątos raginąme koresponden
tus, kad jie to griežtai prisilai
kytų. Taip pat ir minima ko- 
respondėnčiją iš Roch esterio 
buvo patalpinta su tuo įsitikini
mu, kad tas, kas ten pasakyta, 
yra teisybė. Bet je'igti kunigas 
Bakšys jaučiasi/ kad‘ ten pada*-

Tai buvo ryti j Hm tūW užmetimai apsi-

1 motina:—Motin, 
kaip žmogus dirbo 
liūs.

MOTINA:—Bet, 
tu esi tikras, kad 
dirbo arklius?

VINCUKAS:—Taip, jis jau
Karalius Aleksandras vyko į'vieną visą arklį buvo padaręs 

Francija kaip tik tuo reika- • ir man bežiūrint tik užpakalines 
lu tartis, nes nuofatįniai susikir- i kanopas su vinimis prikalo. 
timai eina ir tarpe Italijos su i ----- *—
Francija.
sitarimo
Italiją.

Tarpe
jos eina
Nesenai

piLlUlcXU UUW ĮJv ZAUOLIlJd. tilo |1XJCV vein Ui LJLlllcl VUJLIIQ,

gimė 20 (Į. gruodžio, 1899 me- jJugo-Slavijos spauda liautųsi!
Iš'Jugo-Slavijos į Franci- -atakavus Italiją.jais.

ją pribuvo 28 d. rugsėjo, žino
damas, kad čionai pribus Alek
sandras. Kalemen, sako; turėjo 
biznį. Jo. brolis Thomas Kale
men sėdi kalėjime už užmuši
mą ministel’io ir Petrus buvo 
už tą pat užmušystę teistas, 
paliuosuotas.

Kur Priežastis 
Pasikėsinimo?

Tuoj aus po žmogžudystės, 
buržuazija bandė x primesti ją 
komunistams, kad gavus progą 
atakoms prieš darbininkus. Ko
munistai teroristinius veiksmus 
pasmerkia. Mes žinome, kad

bet

lenkia su teisybe, mes su mielu 
noru juos atšaukiame. Dar kar
tą prašome visų draugų rašyti1 
tiktai gerai ištyrus dalykus.

Vincuk, ai
tas žmogus

Jis važiavo del su- i 
bendrai veikti prieš

Taip, Tik Ne Jo
Mažas vaikas valgį ėmė su 

pirštukais. Tą pastebėjo jo 
Jugo-Slavijos ir Itali- motina ir sudavė jam per pir- 
kova ir už.Albaniją, štus. • -

Italija pasiuntė į Al-1 —Bet, motin, argi pirštai ne
baniją daug savo karininkų ir,!pįrmiau buvo padaryti, negu 
kitų specialistų, kurie rūpinsis i šakės?
prijungti ją prie Italijos.
go-Slavija prieš 
protestavo.

Ju-j —Taip, vaike, tik ne tavo,— 
tai griežtai Į atsakė motina.

Kaip tik. tapo sužinota, kad i ]\jeaprubežiuotas Tiksimas 
karalius Aleksandras užmuštas, Į T T> □ • * ......
tai taip greitai Jugo-Slavijos i _Jonas:—Kada as g^hU ti- 
armįja pastatyta ant Italijos ir' Lčtis is tavęs gauti savo pi- 
Vęngrijos sienų. Armijos prie- [ nigus atgRl?
šakyje atsistojo generolas Perą į Petras:—Gali tikėtis visa-
žykovič. i dos.

Į Jugo-Slavijoje karaliaus vie- A. M. Bedievis,




