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Tautų Lygos Tari
mas Prieš Italiją
GENEVA.—Tautų Lygos 

Taryba rugs. 26 d. vienbal
siai nusprendė panaudot 
Lygos įstatymų 15-tą sky
rių tyrinėti Kivirčui tarp 
Italijos ir Ethiopijos ir ją- j No. 229 
sias taikyti. Jeigu nepavyk-; 
tų ramiai išspręsti tą klau
simą, būtų panaudotas Ly
gos įstatų baudžiamasis 
16-tas"skyrius prieš tą šalį, 
kuri pradės karą. Visų pir-! 
ma tuomet būtų paskelbta I 
Tautų Lygos ekonominis 
boikotas prieš užpuolikę 
Italiją, būtų visai sustabdy-1 
ta prekybos ir finansiniai |

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Saliųf 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimėsite, Tik 
Retežius, o Iši almėsite 
Pasauli!
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šalys galėtų panaudot ben
drus ginkluotus veiksmus.

Sovietų Sąjungos delega
tas M. Litvinov vėl pareiš
kė, kad Sovietai pilnai rems 
Tautų Lygos veiksmus prieš i 
karišką užpuoliką. Franci-| 
jos delegatas ministeris pi r- ’ 
mininkas Lavai užtikrino 
savo šalies vienybę su Ly-j 
ga. j ------------

Pranešta Italijai ir Ethio- !° „senai laukta ‘‘revoliuei- 
pijai, jog katra pradės ka
rą pirm šių metų gruodžio 
4 d., tuom sulaužys Tautų 
Lygos įstatus ir užsitar
naus jos bausmės.

Italijos delegatai apleido 
šį Tautų Lygos Tarybos po
sėdį.

ROMA.—Italija 
10,000 savo kareivių, ku

Šaudyti Sukilusius Valstiečius, ir Todėl; 
Smetona Juos Nuginklavo; Dideli Mūšiai

NUO SMURTO DEL KLAIPĖDOS

LAIŠKAS APIE VALSTIEČIŲ SUKILIMUS

Hitlerininkai-Reikalauja Lygaus Skaičiaus Savo Atstovų 
Klaipėdos Seimelio Rinkimų Komisijoj

Ragina Soc. Internacionalą Stoti Išvien h į |] i 
Su Komunistais Apgynimui Lietuvos ir y 
Ethiopijos nuo Hitlerio ir Mussolinio

Butrimonių Miestelis
Pranešu, kad pas mus ki-

ką skubino atgal ir patys 
valgė mėsą.

Žinoma, kad kaimų žmo
nės visuomet visi nesusita
ria ir neišstoja prieš pri- 

sidėjo miestelių proletarai įspaudė ją valdžią. Tie mie- 
ir žydai. Sukilo ūkininkai! stų gyventojai, kurie nesu- 
niekeno nesukurstyti, tik?sjpratę klasiniai, taipgi ne- 
žiaurios valdžios privaryti palaikė šį išstojimą, nes jie 
prie liepto galo,—daugiau- bijojo bado. Bet vis vien di- 

jsiai tie valstiečiai, kurie dėlių įvykių čia buvo. Susi- 
sulaikė pradžioje kūrimo nepriklau-b * ........

somos Lietuvos buvo di-1 ginklavo pagaliais, kirviais.

NAUJI VALSTIEČIŲ SUKILIMAI LIETUVOJE
MASKVA.—Komunistų Internacionalo Pildančiojo 

Komiteto sekretorius G. Dimitrovas rugs. 25 d. mušė te
legramą Socialistų ir Darbininkų (Antrojo) Internacio
nalo vyriausiam komitetui, šaukdamas suvienyt abiejų

ja.” Prieš valdžią suKilo 
valstiečiai, gaila, kad nėpri-

KAUNAS.—Lietuvos mi-1 del jo pasakytos kalbos Nu-.......  ......... ......... . ..... ......__________  ___________
nisteris pirmininkas Tūbelis; remberge, kur Jis grasino Internacionalų frontą kovai prieš karo pavojų, gręsiantį 
rugs. 25 d. pareiškė Ameri-1 Lietuvai Klaipėdos atpleši- Ethiopijai ir Lietuvai, ypač ryšyje su Klaipėdos seimelio 

mu. Tų trijų šalių atstovai rinkimais šį sekmadienį.—Red.).
persergsti Hitlerį, kad jis K0MUNJSTŲ INTERNACIONALO ATSIŠAUKIMAS

rugs. 25 d. pareiškė Ameri-1 
kos laikraščių atstovams, 
kad Lietuva visomis jėgo
mis gins Klaipėdą, jeigu 
Vokietija bandytų ją užim
ti. “Mes pasitikime,” sakė • 
Tūbelis, “kad per Pabaltijo

nepradėtų kokios avantiū
ros Klaipėdoj, pasinaudoda
mas tuom, kad jos yra gi- - ---- -- ...... .

lliai užsiėmusios sprendiniu Vokietijos fašistai tik laukia to momento, idant patiems
1 HJJCllOt XXCIV4 M V £ X K7CX1U A IV -»-« ji* •• i i • . X T - 4 J . TZ"1 ■I <■ « zvr>. jb

valstybių Sąjungą (susida- kausimo.

“Draugai! ;
“Karas prieš Ethiopiją gali išsiveržti bile momentų.

organizavo valstiečiai, apsi- 'rančįą jg Lietuvos, Latvijos Klaipėdos Svarba Lietuvai, liuojamai dideles pasėkas.
iu,uvu savu Kareivių, ku- . ; ; / . ,7 p ir estonijos) pajėgsime ap-
riuos buvo pasiruošus siųsti < džiausi patriotai. Mokestys dalgėmis, šakėmis ir ėjo ant gįntį bendrus savo reikalus 
į Libiją, Anglų Aigipto pa., visokios didėja, va dimnkąi Kauno, vietomis nepaklus- „Ors tiesa ’ ’ ----- ”

Li-:Is visų_ šonų apiplesdineja I nius po prievarta privertė nuolat „ .„„vl
bijo perdaug erzinti Angli- valstiečius, o ūkio pi oduK- kartu eiti, kai kur nepaklus- njeiis gjandien negali jaus- 

! tus veik^visai uzdyką prisi-■ nių namus uždegė.
Sužinojus Kauno vyriau-

šonėj. Musolinį, mat, prisi

ją-

Rocsevelt Uždraudžia ' 
Gabenti Ginklus Kariau

jančioms Šalims

mestis ant Lietuvos ir užimti Klaipėdą. Italijos fašizmo 
i ir Vokietijos fašizmo kariniai žingsniai turės neapskųiU 

. Jie gali privesti prie naujo
ir Estonijos) pajėgsime ap- 

U 1 VI* f-S’ imetai atgal Per Klaipėdosj uvpuuuio X uouuu.uo
nius po prievarta privertė nuolat” grasina, ir'“ todėl Lprieplauką buvo išSabena- ^resas Patvarkė, kad Kom. Internacionalo Pildantysis

eina atiduoti, tai ūkininkai
ir pradėjo organizuotis ir _ . v. .- (

'susitarė neduoti į miestus sybę, kad tūk^fąnciai mar-.i, 
1 savo produktą:'nei pieno, (šuoja . valstiečių, pasiuntė j 
nei mėsos, nei kiaušinių, nei prieš juos policiją. Daugely-! 
grūdų ' I1*“ vipt.n nolieiia. mntvdama

‘ _ . , • . . [tokius didelius būrius ■

tis saugus Lietuvoj.”
Klaipėdos Seimelio

Rinkimai)
,. Į komisiją Klaipėdos sei-

_  Ketveri ■ Pasaulinio karo.
“Komunistų Internacionalo Septintas Pasaulinis Kon- t 1—11 T7 T j • 1 TteM 1 A_

ma 36 nuošimčiai visų Lie- komitetas kreiptųsi j vadovybę Socialistų ir Darbininkų 
tuvos išvežimų į užsienius, j (Antrojo) Internacionalo su pasiūlymu sumegst tarptau- 
Dabar, kuomet Vokietija tinę proletariato veikimo vienybę. Mes žinome, kad jūsų

KLAIPĖDA.

piles juos policiją, iv ei ti^ciy- p- t i r
Ije vietų policija, matydama įmelio .rinkimų, įvykstančių .š žim ,
itokins didelius būrius vals- šį sekmadienį, yra paskirtas . ų’;

Muštynes įvyko jomarkų įieč; nedriso pulti ir atsi-1^ nazių šalininkas Peterat PASINAUJINO VALSTIE- 
_______  dienomis.. Susiprgamzavo , sak^au.d ti. ■ Buvo pasil,s. | (Petraitis); gal Lietuvos ČIŲ SUKILIMAI

WASHINGTON.—Pagal ™mos žmonių ir apstojo^ prieg va|stiečius 2 pu]kai!valdžia įleis į komisiją.dar ------- v .............. .......
Jungtinių 1 Valstijų kongre- Kaun^ lr ™‘estenus ls vlsų . kareivių iš Kauno, bet ir jie vieną hitlerininką. • Tuomet valstiečių maištai į pietus 
so nutarimą, prezidentas puS1^- ?e.leld0 u’os valstie- 'atsisakė šaudyti savo tėvus, (rinkimų komisijoj būtų trys ) " "
Roosevelt nigs. 25 d. išleido 'slus ,ve^ produktus, kurie ,b ,. ir imines . -...........................................
įsakymą, kuriuom uždrau- ^palaike susitarimo. Or- 
džia iŠ Amerikos gabenti streikuojantieji ,vo

t

t

i ®

i

i per savo sieną nepraleidžia ' Pildantysis Komitetas nutarė pamatiniai ištirti Komu-I ; j 
Lietuvos produktu, tai per nWu Internacionalo Septinto Kongreso nutarimus pirin y-^ 
Klaipėda išeina pasaulin jau nustatant savo poziciją veikimo vienybes klausimu., 
70 nuošimčiu visu Lietuvos “ ?uleiktl galimybę, mes norėjome kiek •

■■ palūkėti pirma, negu padarysime jums konkrečius pasnb 'palūkėti pirma, negu padarysime jums konkrečius pa__
lynnis deryboms tuo klausimu. Bet tarptautinė padėtis 
dabar yra taip įtempta, naujo imperialistinio karo išsi
veržimas gręsia taip pavojingai ir taip greitai, kad ne-

Šią savaitę vėl išsiveržė bėra laiko gaišuoti nei vieną valandą.
1 II'—1 ' ±L_—J “Paskutinė konferencija Socialistų ir Darbininkų In-

nuo Kauno,; prieš sunkius ternacionalo ir Tarptautinės Darbo Unijų Federacijos 
I nutarė daryti tam tikrus žingsnius prieš gręsiantį karą, 
i Komunistų Internacionalas sveikina jūsų nutarimą. Bet 
viso to, ką jūs ir mes iki šiol padarėme, yra permažą 
akivaizdoje to pavojaus didumo.

“Būtinai reikia suvienyti abiejų Internacionalų pas
tangas taikai išlaikyti. Jiedu turi veikti sutartinai ir 

’bendromis pastangomis suturėti ranką fašistinių kąro 
kurstytojų.

“Abieiu Internacionalu bendras veikimas sumobilizuo
tu darbininkų klase ir užtikrintu paramą taikos norinčių 
iėgu tarp kitu klasių žmonių. Tatai įtrauktų ištisas tau
tas į kova už taika. Tatai iššauktų tokį galingą tarptau
tini judėjimą prieš karą, kad per to judėjimo spaudimą 
Tautų Lyga būtų oriversta daryti tikrai nulemiančius 
žygius prieš užpuolimus iš Italijos fašizmo ir Vokietijbs 
fašizmo pusės.

Dar Galima Suturėt Tą Katastrofą
“Dar nepervėlu užkirst kelią tai baisiai katastrofai^ 

kurią fašistiniai piktadariai nori nublokšti žmoniją.
“Rytoj tatai gal pasidaryti jau nebegalima.

| “Mes, todėl, siūlome sekretoriatui Socialistų ir Darbi*

Tada Lietuvos ir du nazių šalinin- mokesčius valdžiai ir prieš 
? I valdžia kareivius nuginkla- kai. Tai Smetonos valdžios nesvietiškai pigias kainas 
1 Smetona persigando ir nusileidimas grūmojimams lauko ūkio produktams. Rei- 

> : !kia suprast, kad tie valstie-
Vokietija Savinasi Lygias'™! išstojimai yra atkreipti 

Teises Klaipėdoj pnes pačią Smetonos fa-
šistų valdžią. Smetoninkai, 

BERLYNAS. ■ Hitlerio. tačiaus*, skelbia, kad juos 
užsienių jeikalų ministerija sukursto “užsieniniai agen- 
ireikalaują, kad Klaipėdos tai”, ypač iš Vokietijos, 
'seimelio rinkimų, komisijai 
^būtų sudaryta lygiomis—iš

Siūlė $5,000, kad Liudytų prieš Mooney "* v“ki'di“ “ "

kariaujančiom šalim tokius i tl!os 'grąžindavo į^uvo pasislėpęs, nes pasiųs--iš Berlyno puses.
. , i . v , i atfral: po kurie nerkunciai ir . . . . . . .. _ Ikaro pabūklus kaip: šautu-1 kurie perkupčiai ir

vai, didesni revolveriai, kul- ukminkal neklause lr vls 
kasvaidžiai, kanuolės, kariš-;
ki šoviniai, bombos, torpe
dos bei jų prietaisai, tan
kai, šarvuoti automobiliai, i , r .lėktuvai bei jų dalys, karui i dauSehs Kav? tok1^ Pam°-!

ta ūkininkų delegacija su 
reikalavimais niekur jo ne- 

i galėjo surasti. Minister™ atsistat di. 
ant kelių paleido, kiau-1

|vien į miestus važiavo su
'produktais, tai tokiems ja
vus L_____ v______ 7 ___
les ir gyvulius papjovė; tad,n^s*

(Tąsa 7-tam pusi.)
tinkami laivai bei jų dalys. 
ir. nuodingos dujos.

Uždraudimas įeina galion 
lapkričio 29 d. Bet išveži
mus aliejaus, geležies, med
vilnės ir kitų lygiai svarbių 
karui medžiagų nėra už
draudžiamas.

Jubilėjaus ir Vajaus

NEWARK, N. J.
Penktadienį, Rugsėjo 27 dieną, 

Svetainėje, 180 New York Avė., 
7:30 vai. vakare, bus svarbus su
sirinkimas “Laisvės” sidabrinio 
Jubilėjaus ir vajaus reikalais. P. 
Buknys, “Laisvės” administrato
rius darys pranešimus apie “Lais
vės” reikalus. Kas tik remiate 
darbininkišką judėjimą, dalyvau
kite šiame mitinge. ;

WORCESTER, MASS.
Rugs. 27 d., vakare, įvyks “Lai

svės” vajaus ir Jubilėjaus reika
lais platus susirinkimas. Visi 
Worcesterio ir apielinkės lietuviai 
dalyvaus šiame mitinge.

Bus Lietuvių Svetainėje, 
Endicott St., pradžia 7:30 v. v.

SHENANDOAH, PA.
“Laisvės” vajaus ir Jubilėjaus 

reikalais susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, 29 d. rugs. (September), 
302 S. Main St., pradžia 2-rą vai. 
po pietų. Kas tik stoja už klasi
niai sąmoningą darbininkų judėji
mą, kas tik myli apšvietą, priva
lo dalyvauti šiame susirinkime.

ir prieš pačią Smetonos fa
šistų valdžią. Smetoninkai, 

, kad juos

tuvos atstovų.
KAUNAS. — Atsakyda

mas į hitlerininkų. kaltini
mus, kad Lietuva persiuntė 
10,000. savo- 'balsuotojų' į-|
Klaipėdą, ministeris 'Tube-I niai vadai, oficieriai ir kiti 

jam lis nurodo, kad jolcjo -pana--Amerikonų Legiono suva-

Amerikonu Legionas 
Reikalauja Nutraukt

Ryšius su Sovietais
ST. LOUIS, Mo.—Fašisti-

SAN FRANCISCO, Cal.-, Weinbergą, ar jis, pažįsta 
Į darbininkų vado Tomo Mooney. Kada Weinberg 
Mooney’o pert’ardymą del | atsakė, kad Mooney jam ge- 
jo paliuosavimo iš kalėjimo rai pažįstamas, tad šnipas, 
atvyko kaipo liudininkas Iš- Swanson prižadėjo ; ;
rael _ Weinberg, __ drabužių .$5,000, jeigu Weinberg.• liū, šaus persiuntimo nebuvo ir, žiavime pei'varė tokias re- ?njnjTų int^ ^e”ryba7tarp atriętii

uoųgeriausius bū-; 
mūsų pastangomis**

gyveno. • šahėS visus’ ^ateivius1 agita- jūsų Internacionalas ir mūsų Internacionalas.
Anglijos/ Frąncijoš ’ ir - Ųalit Aor^us. ’ siekiančius nuyei st 
jos • Perspėjimas ^Hitleriui u Amerikos yaljzią (taigi ko

munistus . ir šiaip • reyohuci- 
GENEVA. —Anglijos; nius darbininkus); depor-

Francijos ir Italijos delega- tuot iš Amerikos visus atei
tai rugs. 24 d.; nutarė pa- yiug pavargėlius; verstinai 
siųst Hitleriui' persergėjimą Nutraukt visų Ameyikęs pi

liečių pirštų antspaudus; 
duot daugiau valdiškos pa
ramos kovai prieš jaunųjų 
komunistų judėjimą mokyk
lose ir kolegijose.

.Legiono vadai, .ųiušdami

te.;

n < ., ,-s* Vu i j j i j n/r u u • 1 1 ~ 1 ; lunnų iiilcl iiaciunaiu tuoiau pi hucl neryuas tarp auię
fabrikantehs is Ųlevelando, dys, kad Mooųey bombomis tik nuo 1932 m. Klaipėdos: zohucijaS: Amerika'‘turi nu--? Jnterriacionalų atstovu, kad išdiskusuoŲ geriausius bū- 
Jis 1916 metais San Fran-(sprogdinęs gatvekąrių komy kraštai persikėlė 5$34 Jie*’traukt;Sdvietų valdžios pri-' dus. kuriais galima būtu bendromis' L;ūių «
ciscoj uždarbiavo, pigiai ve--panijos nuosavybę ; laike, tuviai ir pastoviai Ten iapsL i pažiriiiną; 'išbugdyti iš šios ivykdvti tuos žingšnius taikai išlaikyti, kuriuos nurodys

• konduktorių ir; motormanų ---- •—------- :—
■ streiko. ; , j . . ' ; •

. , , mieste, Weinberg atmetė ' pasiū-
kuomet kansko .prisnengi- ]ymą sakydamas, “aš nie-' 
mo parodoj provokatoriai ko nežfeau a ie , t botab

m riivin x c c

žiodamas žmoųes savo au- 
tomobiliu-“jitney”. - Wein
berg buvo < šiame j

išsprogdino bombą, kuria 
tapo užmušta 10 žmonių.

“aš nie-1

sprogdinimą.”
Po bombos trūkimui’lai-

į Mfr“Nuo Komunistų Internacionalo Pildančiojo Komiteto 
mes skiriame delegatais toms dervboms draugus Cachi- 
na ir Thoreza iš Francijos. drg. Polittą iš Anglijos ir drg. 
Schwerin ą iš čechoslovakijos.

“Prašome ius tuoiaus duoti atsakymą.
“Su pasveikinimais, ' '
Komunistų Internacionalo Pildančiojo Komiteto vardu

G. DIMITROVA
Generalis Sekretorius.”

į* * J-J t
1

Apart darbininkų vadų ^ar-^os parodos> buvo
Tomo Mooney ll W. K. Bll- :snimtas ir nnts WAinhpro- 
lingso, tada buvo areštuo
tas ir L Weinberg, kad, gir
di, jis vežęs Moohey ir Bil- 
lingsą su ta bomba.

i Dabar rugs. 25 d. tardy
me Weinberg iškėlė viršun, 
kaip buvo iš anksto daboma 
sumoksiąs prieš Mooney. Jam “liudininkui” sakė:

Už penkių dienų pirm ka- “Weinberg yrą vyras su ke- dabartiniame’ tardyme gir-u.bonų, kuriuos tuojaus rei- 
’riškos parodos, gatvekarių pure; atmink,? Weinberg su dėjo-abudu -nekalti. • politi- kalauja išmokėtjfu milionai 
ir elektros kompanijos de- kepure.” Tom , L r.

__ itektyvas Swanson užklausė ‘ Weinberg buvo; išlaikytas dings.

I isuimtas ir pats Weinberg, 
kaipo įtariamas to darbb 
dalyvis. O kada policijos paskui per * teismą paliuo- 
nuovadoj Weinbergą pasta- suotas,-kada net keli polici- 
tė eilėn su kitais vyrais ir ninkai liudijo, jog atti'.bom- 
atvedė papirktą “liūdinin-j bos Trūkimo vietos tuo lai- _ . , ,
ką,” kad parodytų kaltiniu- ku visai nematė-.Weinbergo iš visų kanuolių prieš? ‘‘rau
ką, tai -vienas policininkas automobilio. <*-.. < donąjį” pavojų, ;

itam

20 mėnesių .kalėjime, bet

Francijos Darbo Konfederacijų Svarbūs Kongresai
PARYŽIUS. — Eina kom 

gresai Generalės Darbinin
kų Konfederącijos (refor- 
mistinės) ir Unitarinės Dar
bininkų Konfederacijos (re
voliucinės) . V y r i a u s ias 
svarstomas ’ klausimas tai 
del abiejų organizacijų susi

Al29

Iniai kaliniai, Mooney ir Bik meilinių legiono narių-ex-ka- 
-y I reivių i ir kitų veteranų.

donąjį” pavojų, tačiaus, į
Šį Weinbergo ' liudijimą pat galą nukišo klausimą

vienijimo. Jodvi jau pir
miau tūlais praktiškais dar
bininkų reikalais sudari 
bendra frontą. Dabar abi- 
dvi yra nusiteikusios kovot 
prieš imperialistinį karąi.ir 
už Ethiopijos apgynimą.



Puslapis Antras Penktad., Rugsėjo 27, 1935

jokią 'belą; ^Lietuvos-Žinios” paduoda 
daugiau davinių ,apieJ4. visą biznį. .Tie
sa, cenzūra, ir čia mątė reikalo pąkram-
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Ką Darys Socialistai?
• *

Komunistų Internacionalas iškelia 
Klaipėdos klausimą, kaipo antrą po Ethi- 
opijos, savo politine reikšme, savd svar
ba. Jis ragina Antrąjį Internacionalą 
stoti į bendrą kovą su komunistais prieš 
Italijos fašizmą, lendantį į Ethiopiją, ir 
Vokietijos—lendantį į Klaipėdos kraštą.1 

' Abiejų fašizmų žygiai, jei jie buą Įvykin
ti, turės apverktinų pasėkų visam pasau
liui. ' ;
>ldLietuvių komunistų Amerikoje pozici
ją Klaipėdos klausimu nustato nesenai 
“Laisvėje” tilpusis Centro Biuro pareiš
kimas ir antrą dieną po to “Laisvės” re
dakcinis straipsnis.
Apkalbėdami apie d. Dimitrovo atsišau
kimą, padarytą Komunistų Internacio
nalo Pildomojo Komiteto vardu, mes tik
tai. .primenant mūsų draugams ir priete- 
liams tą nepaprastai didelį uždavinį, sto- ’ 

-viiitį prieš mus santikyj su Klaipėdos 
krašto likimu.
'"Kvieskime visur darbo žmones stoti į 
viėhingą bendrą frontą. Kvieskime so
cialistus ir jiems pritariančius žmones į 
bendrą frontą. Raginkim katalikus ir 
Sandariečius stoti podraug’ su mumis su- ' 
daryti stiprų liaudies frontą prieš Hitle
rio žygius Klaipėdos krašte. >

.> MReikalaukime Klaipėdai status quo, t. 
y\,"kad Klaipėdos kraštas pasiliktų auto
nominiu kraštu, prie Lietuvos.

Reikalaukim Lietuvos darbo žmonėms 
civilinių ir politinių laisvių. > :

Fe, Mr. Smith!
t JDaug kartų pasiskelbęs liberalu, tam 
ĮjEruose' visuomenės sluogsniuose dar 
vis turįs įtakos asmuo, Alfred E. Smith, 
pereitą antradienį išstojo katalikų kong- 
jjese Clevelande su savo tirada prieš ko
munistus. Jis prakeikė komunizmą iš 
ejųcharistinio kongreso platformos ir 
j^m del to kunigija smarkiai plojo.

* Kas gi yra tas “liberalas” Al Smith? 
Nagi fašistų organizatoriaus Hearsto 
kandidatas į Jungtinių Valstijų prezi
dentą! Smith susidėjo pastaruoju laiku 
su aršiausiais reakcininkais ir paskelbė 

t kryžiaus karą komunizmui. Aišku, iš jo 
prakalbos turinio, matyti, kad Smith ne
tari nuovokos apie komunizmą. Kaip to
ki žmonės, kaip Smith, supranta komu- 
jjizmą, jau galima spręsti ir iš to, kad į e (Hearst, Smith ir Ko.) net Roosevelts apšaukia komunistu.
•* Taigi katalikai darbininkai, skaityda
mi Mr. Smith kmunizmui prakeikimą, ži
nokite, keno jis valią reiškę, kalbėdamas 
frm. Jis reiškė valią reakcingiausio J. V. 
įemento; reiškė fašistų, nenaudėlių, va
lią. Smithui svarbu atitraukti darbinin- 
Sus ir inteligentiją nuo kovos prieš fa
šizmą. : j Jam lūpi' paturė jimąs Hėalj&o: 
politikos.
'ij Smith, beje, nusimelavo, sakydamas, 
būk Sovietų Sąjungoj tikyba yra perse
kiojama. Tai paprasta ’-pasaka, kuriai 
Žandien kiek tiek mąfetąs žmogus nebe
tiki. Nebetiki ir pats Smith, bet jis ma- 
Ho, kad atsiras tokių žmonių, kurie jam 

7«atikės.
X Negražu, Mr. Smith!

“Lietuviškas Rocke feller is,” Lapė<- 
» nas, Kalėjime — Už Ką?
»» “Laisvėje” jau buvo rašyta, kad rugs.

d. buvo suimtas ir įkalintas “stam
biausias Lietuvos kapitalistas” Jonas La
penas. Tai žmogus, kuris Kauno kongre
se ęakė paskaitą apie “svarbiuosius tau- 
ws reikalus” ir kitus paibelius, naudin- 

. į|us išnaudotojams.
•? Apie Lapėno suareštavimo priežastį 

Aidas” nepadavė jokių paaiškinimų, 
pasakyta, kad Lapenas suareštuotas ir 

- jfcdmtas—nepaleidžiamas įš kalėjimo po

mūsų skaitytojams kai kuriuos tų davi- 
’ niį. ' ’■ h’ i'; n i

“L. Ž.” rašo:.
‘ • ' i I ■ ; i 1 • ; i ; t ; . ; p

Jonas Lapenas kaltinamas pagal baudžia
mojo statuto ' 578 straipsnį. 4šis straipsnis 
skamba šiaip :

(1) Tarnautojas ąrbą žmogus, einąs tąr-' 
nybą labdarių arba kredito įstaigoje, say.i-

1 tarpio apsidraudimo draugijoje, dalininkų 
bendrovėje arba akcininkų draugijoje, 
įsteigtoje vyriausybei leidus, kuris nusikal

ite naudojęsis savo tarnybos ipadėtimi, žino
mai kenkdamas; pavestam jam rūpintis ,tar-i 
nybą einant turtui al’ba turto reikalui, jei 
del to naudojimą piktam radosi žalos, ^au
džiamas kalėti (grąsos) kalėjime., , į

(2) Jeigu del žalos1 didumo. valstybes iž
das tūrėjo žymaus, nuostolio, arba jei sutrj-i

■ ko arba susmuko kredito: įstaigos; reikalai,1,
■ arba jei daug žmonių virto neturtęliaįš, tai 

nusikaltėlis baudžiamas kalęti'sunkiųjų dar
bų kalėjime ne ilgiau kaip aštuonęrips me5’

■ ■ ’ tus. ' ■ ii- ■ ■ ■ : ; . - i;' • * • ■ ' i ■J. Lapenas kaltu neprisipažino, tačiau.1 
teisingumo' organai laiko, kad jo kaltė yrą 
įrodyta, be to, matyti, tie organai įsitikinę, 
jok’ kaltė tokia, kad J., LapČųaš patalpjųtąs 
į kalėjimą be sąlygų.
Kitais žodžiais, Lapenas suareštuotas 

už suktybes ir vagystes, kurias jis bus 
papildęs būdamas “Maisto” bendroves di
rektorium. Tą vietą jis; išlaikė dešimtš 
metų. Visa protaujančioji Lietuva pui
kiai žino, kad Lapenas negalėjo susikrau
ti milionų litų iš nieko; turėjo tuos pini
gus kur nors gauti; turėjo kas nors juos 
jam uždirbti. Padarius “Maisto” bend
rovėje reviziją, sakoma, surado tas va
gystes ir, fašistų valdžia, norėjo ar ne, 
turėjo Lapeną suimti..

.J. Lapenas, (rašo toliau minėtas laikraš
tis), kaip kalbama, buvo iškviestas iš namųt 
pas tardytoją. Įi : kalėjimą jis; atvažiavo 
taksi, automobiliu, vieno policininko lydi
mas. Tuo pat met.Ui pas jį namuose buvo 
padaryta kratą.,

Kalėjimo administracijai įteikė, išėmęs i$ 
kišenės, gražų nedidelį revolverį, kurį vi- 
su.mėt nešiojo su savimi, ir užsienio... pasą,

Jo es^ųna matomai labai stiprios valios ir 
' labai ghrai mokančio valdytis, nes' atvykęs 

į kalėjimą,’kaip pasakojama’mačiusių žinot
inų, išrodė visai nesusijaudinęs.

Į klausimą kuo ver.čiąsis, atsakęs—preky
bininkas; kokį turtą turįs,’atsakęs — nataų 
savininkas; kur gyvenąs, atsakęs — čia pat 
priešais jumis, Kęstučio gatvėje, Jš čia ma
tyti.

Lapenas kalėjime patalpintas į vieną ka
merą su buvusiu Koopeybanko tarnautoju 
Markevičium ir buvusiu Paštų valdybos di
rektorium Sruoga.
Fašistų spauda paduoda didžiausio Lie

tuvos milionieriaus ir biografiją, kuri 
yra sekama:

J. Lapenas gimė 1891 m. rugp. 5 d. Pa
nevėžio apskr. Dagilines dvare, neturtingo
je šeimoje.

13 metų amžiaus berniukas Lapenas pa
tenka į Pumpėnų prekybos b-vę, kur mokę
si prekybos. Pumpėnuose pasidarbavęs 3 
metus pakviečiamas į Ariogalos vartotojų 
b-vę vedėju, čia išbuvo irgi apie 3 metus. 
Iš Ariogalos pakviestas Plungės koperatyvo 
vedėju. Nuo 1912 m, iki Dįdž. karo Lape
nas buvę Suvalkų Kalvarijoje “žagrėš” 
b-yės vedėju. Karo metu Lapenas vertės 
privačia prekyba—turėjo knygyną. Ir da
bar Kalvarijoje yra Lapėnienes knygynas.

1918 m. Lapenas atsikelia į Daugus, kūr 
sueina į artimus santykius su kun. VI. Mį-

J romi ii- čia įkuria kooperatyvą. ■: Kiek va
liau Lapenas huvb Daugų karo komendah- 

. . tu. Kurį laiką bolševikai Lapeną,laįkė Lu-
• kiš-hių kalėjime. , , , f i u j ,.f «•

. i , ; .Nųo J.^20 m., iKi 1926 įapęnąs bųyo Fa- 
, , kaunės vartotoją ,b-vės . sąjungos valdytos

pąrįu. 1926 m., kaip patmėžia .“Lief. Ai
das/’ tuometinis “Maisto” , b-vęs pirminin
kas Lapeną pakvietęs “Maisto ” b-yės $j- 
rekt^riūm. Taigi, ‘‘Maisto” b-vės priešaky 
Latėnas stovėjo- ištiną 10 metų.

Kaune Lapenas įkūrė pirmą tautininkų 
skyrių. Vėliau buvo tautininkų ‘sąj-gos 
centro komiteto pirmininku. Ji.
Iš neturtingo vaikiščio, Lapenas, va

gystėmis, patapo kąpitąlistu. . Aišku, jis 
pirmiausiai gražiai! prisiplakė prie val
diškų sferų, paskui aktyvįšku fašistu pa
tapo, ha, ir tuomet, su jų pagalba, Už
ėmė “Maisto” direktoriaus vietą. .Būtį 
“Maisto” b-vės dįr.ektoriuih yra ne juo
kas. ‘‘Maistas” superka iš Lietuvos vals
tiečių gyvulius ir kt. dalykus ir ekspor
tuoja juos į užsienį. Vadinasi, ten “ap
sukriam” asmeniui ir ^mokančiam'suši- 

; rišti su valdiškomis sferomis, yra

karnai progų- pasipinigauti ir patapti mi- 
lionierium. . Lapenas, pasirodo, tas visas 
progas . išsekė iki dugno.

Kuomet Lapenai ir Vailokaičiai sirpo,
tai įkaimas ir miesto d.arbininjkai vis smu
ko žemyn, skėndo vargo jūron. Pritrū
kę. kontrybėę, vąlstječįai sukilo, paskelbė 
streiką. -Višdr buvo šaukiaina ir įrodi
nėjama, kąd, kuomet valstiečiai, vargsta,: 
tai Lapenai, Vailokaičiai ir kiti “geri pa
triotai” pėrtekli.uj gyvena, milionieriais 
patapo, mituko Valstiečių krauju ir pra
kaitu. t ;

Norwood, Mass.

j: Šis valstiečių streikas, be abejo, sukra 
fę,,SmętonQS diktatūrų, sukratė 
Kauną. 7 
nors kaltė del krizio

visą 
Reikėjo kas nors daryti, ant ko 
_________ i suversti. Puvo per-

terburiečiai,. . jau rimtai .ręn 
giamiesi prie tos dainų dįe 
h oš.’ Pageidaujama, kad ’ir ki 
.tos kolbpijos taip daiVtin *

organizuota ministerių kabinetas. Pas
kui Smetona, matomai, pasirįžo areštuo
ti ir savo bičiulius, šmugelninkus, kurių 
šmugelių jau nebebuvo galima niekaip 
paslėpti nuo visuomenės akių, ,

Be abejo, kapitalištarhs ir kalėjime bus 
geriau, negu Lietuvos darbininkams lais
vėje.) Bet klausimas dar, ar Lapenas bu^ 
nesmerktas kalČjiihan? >; \ >

» | Mažeikos Prakalba ir Chorų Dainos
Rugsėjo 29'<L 1935 in., Lietuvių Svetainėje, 7:30 Valandą; 

vakaro, atsibus svarbios prakalbos.' Galėsimi išgirsti naujausių 
žinių iš Lietuvos gyvenimo ir iš “Pasaulio Liėtuviiį Kbhgreso,” 
Kaune. Apart svarbių žinių, apart susiartinimo su Lietuvos < 

; darbo žmonėmis Lietuvoje, mes girdėsim ir puikiai skąmban-! 
čių dainų,' Apart revoliucinių dainų, Lietuvių Lavinimos Ra
telio Choras dainuos ir liaudies daina?. Čia vienos ir žodžius

• > ' ■ ’■ ' ; * ’ t it ; i i ; i ’ ) ! : < J ‘ '
paduodu : • : ! < ’ ;: ’ ; Į•? • C ; ! . ’ |H

Pabusk, Lietuva!
Pabusk,' Lietuva, ilga naktis baigias, 
Pažvelgk į rytus, rausva aušra aušt. 
Meski rūpesčius ir vergijos ‘darbus, 
Lietuva, kelkis, nauja dieną aušt. 
Kalnuose seniai girdis atbalsiai, 
Pabusk, Lietuva, nauja diena aušt.

Pažvelgk į savo vaikų blyškius veidus, 
Neleisk juos mirčiai žiauriai jaunus smaugt, 
žaist jiems dar reikia kvietkeĮių daržuoše 
O ne badaut ir sausą plutą graužt. 
Kur šaltis, bėdos siauč’ be atlaidos, 
Pabusk, Lietuva, nauja diena aušt.

’ Jau juk uždengia akis skraistė juoda, 
Skriaudikų gaujos trokšta tik mus smaugt. 
Pajutę pelną, nutukę ir godūs, 
Lenda tik mūsų darbo vaisius raut. 
Tetunka ponai, Tai juos ėd’ varnai, i - i 
Pabusk, Lietuva, nauja diena aušt.; » -

Šią dainą dainuos yi?as mišrus LLR Choras. Bet vyrų Chorhs 
šį sykį irgi įdainuos naujas dainas. Nė tik N^oi-woodo, bet ir 
apielinke-i yertą suvažiuoti. ■ ' ' ■ *

> ..Taipgi, galima bus šiose prakalbose naujos ir labai geros 
literatūros ■ įsigyti. Todėl ne tik patys būkim, bet ir kitiems 
pasakykime.

Darbininkas.

Tik galinga darbo žmonių kumštis ■

Waterbury, Conn.

. Darbuokimės, kvieskime 2a- 
'vo (jrau'gus bei pažįstamumų 
dainų dieną. Lai šis paskutines 
vasaros parengimas-bū? vieiįis

Į 1 o rl įdr/initniM iv* <•< nL irt /ri n 11 Oiiš didžiausių ir sėkmingiausi^.
. < , Choro Korespondente^.

i i . : ’ i ., ( ,
Iš Vilijos Choro Darbuotes 

| j įKjąntąįS; id/eL (ky^osno^lep-tų ' 
meko!; nįptaįė^- ■ 

^ą;s!pąįudioje apie rrfdsųį ihęią,! 
jt|į . ątjrpįipį k^id choras iii g •iv' 
apiįifęb.? 'TaČiaus taiįr. .• h 
Ktą^arįniąpie » įezope 
:dl)9^Į p,
jsokių 'p'areųgimųjiąijpl bl __ __ _________ 7 __
lyčavo kitų darbininkiškų J įr- .maumoji dvidešimt ; šeštą 
ganizacijų parengimuofeę,1 į jiš- blyną? J’ 1 
pildant programą. Tarptauti
niai ntiūsų choras taip pa£ kuri 
ūžmesgęš ryšius ir kada ,biūna 
konferencijos arba 
mai, visuomet pasiunčia 
stovus. ’ ' :

Jau choras pradėjo rūpintis 
ateinančio žieminio sezono pa
rengimais. Linksmas ir smagus Idpčją, klausia 
žygis, tai kad Vilijos. Choras ----

. Skaųįis Blynai u . f
i»

g i ir p < Bernas Skundėsi, kad-’Jo 
iį|a. Šeimininkei labai kkfipi.

‘ įyjliiosį i f ‘/Aną ' diend/7 ^ūsryčiaų- 
dlauį vi- jaht, ji -staigai SUšukė'? Wiįi- 

cai, ar tu žinai, U jog '• jau

’ * ■ i ’ ■ :

° Aš taip ant'jos Supykau, 
jog, pakilęs nuo-stalo, nuė-

sūsirMd- WJ
iun*a at-1 BiJTikSO S

ūjoėšj kur buvo 1ą

. _ . .. p&š norėčiau žihjLy«gp
pradėjo ruoštis prie suvaidini- į metus galima Tūpt
mo operetės “Tąmyla.” ( Šis khllįinuo lapės? 
veikalas gana. įdomus ir.tąip 
pat traukiamos naujos galin
gesnės spėkos vaidinimui.
Taip bandoma padaryti, ’ kad j /p 
kiekvienas savo užduotį galėtų

Mi-atlieti kuotinkfimi^usiąi.
' L oįęrėtę- suvai-mm<

dint; . : (
nesipJtėdėl wate^Bi Riečiams 
jpatdntma tfijnyti v^įds^us Pra- 
nešijnUą ir ;rengtis idaįlyvauti.

Dar Įp!rįęš sušalšikht

io me-1

^TiĮk tris kartušJ 
:10a, “po to ppp! 

supykti.” ' •

'. j! , Tinginys s® 
hKb' tas ta v© M

ant vię
s:

juo tingi|Ūo tingdWK 
f tegalįmasį pjaĮlyį-ry-ri T- 

nes nuo tingumo nestaugia; 
—gal jam ką skauda?”

“Jis tupi ant .dagio iy.-tin-
Kadangi buvusią ųainų die- fe1 pasiaeiu.

na inėlaihiiftgąi 4Wši-no lie-.; Surinko J. šilingas.-,. ' 
tus ir pakenkė tdm išvažiavi- 
mui, tai antra • dainų diena I 
rengiama spalių 6 d.. Lietuvių-,- 
Parke, Waterbury j. Mes, wa-

/ orui, 
ip^krit^s rengia pasku- 
Įita dieną. T^j .bus už- 
įS yksafihicj ^|^ijo.

"V ■ •' _ ______ L!-Į l.UOli-

Negudrus Bižniėrius ’
J.:—Mūsų kunigavai ga

na prasta biznierius, n
O kaip tų tą suran-

di?l
I J.:—Nagi, kad ir pereitą 
.nedėldienį, jis, kalbėjo Jis 
teksto: “Kvailys su savo pi
nigais tuoj atsiskiria”,; ir 

j užbaigęs kalbą tuoj pradėjo 
I rinkti pinigus.

I Perdaug šokinėja. *
Jis:—Tikiu, kad man at

leisi už šokimą ant tavo ko
jų: aš jau nemažai esu ap- 
miršęs šokti.

Ji:—Aš gal ir nieko ne
sakyčiau, jeigu tu šoktum 
ant mano kojų. Bet tavo 
tas šokinėjimas; ant- kojų ‘ir 
nuo kojų veda mane į- pik
tumą. L.., ‘I;,?. l’p'7

To Jai Reikia;
•j • Moteris į teisėją:—sAs no- 
'j rėčiau gauti jūsų.' patarimą 
j apie įmano vyrą. Jis paliko 
| manė; jau 25 metai i tam at- 
T.gal ir.nuo to laiko aš jo ne
mačiau.’!’

Teisėjas :-r-0 kokio pata
rimo nori? ! * r;

n Moteris:—Ar aš negalė
čiau gauti persiskyrimai?”

Vos Neprigėrė
Keleivis į jūreivį: -

tik frontas — tegalės užduoti smūgį žmonijos
priešui karui ir fašizmui. < ? ' i *

er 
tiek daug metų vis keliauji 
jūromis, tai turėjai ir pavo
jingų atsitikimų.

Jūreivis:—Tas tiesa: Aš 
sykį vos neprigėriau.

Keleivis: — Būtų įdomu 
girdėti, kaip ir kur tas atsi
tiko?

Jūreivis: — Aš sykį užsi
gėręs ųžipįgau maudyklėj, o 
pamiršau užsukti vandenį.

Surinko A. M. Bedievis*



Puslapis Trečias Penktad., Rugsėjo 27, 1935 4

1■j 
U

II 
f W' A

“LAISVES” VAJUS IR JUBILEJUS
Rašykite, kada ir kaip pradėjote “Laisvę” skaityti; ko pasimokinote j<j skaitydami, kokius trūkumus matote; kas ir kaip “Laisvėje” reikėtų gerinti.

Mes labai pageidaujame atsiliepimų ypačiai iš tų mūsų skaitytojų, kurie pradėjo “Laisvę” skaityti 1911, 1912,1913 ir 1914 m.

Stiprus Balsas Vajaus Klausimu
Geras Draugų Sentimentas “Laisvės” Vajaus ir Jųbilėjaus Reikalu. Galima Tikėtis 

Gerų Rezultatų, žemiau nurodytų draugų Pasižadėjimai yra Pasitikimi.
r

Mūsų prašymas draugų, 1 
kad nesivėluotų pradėti 
darbuotis gavime “Laisvei” 
naujų skaitytojų turi pasi
sekimo. Drg. Jurgis Šimai
tis, iš Montello, Mass., kuris 
dalyvauja veik visuose dien
raščio vajuose ir yra gavęs 
net pirmų dovanų konteste, 
visada pradėdavo darbuotis 
kada vajai įpusėja. Šiemet 
jis kalba skirtingiau.

D r g. j. J. Bakšy s

A

siukaitis pats sau . įsigijo 
certifikatą, apdovanodamas 
su $20. Philadelphijoje kele
tas ,draugų paskyrė po $5 
asmeniškai įsigijimui certi- 
fikato—to spaudos rėmėjo 
garbės ženklo/- J

Rašo P. Buknys

ve

Žinote, kad d. Bakšys su-! 
lamdo i šsimankštinusius 
drūtuolius, tai aišku, kad 
sveikatoje, drauge, jam ne- 

dirva dar- 
yra ge- 
Negana 
draugo 
dar

prisilyginsi, o 
buotis Worcesteryj 
resnė už Montello, 
augščiau suminėtų 
Šimaičio “priešų”, 
kas:

Jurgis Šimaitis
Štai jo laiškas:
“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.! 

Šiuomi prisiunčiu $28.75 už
atnaujintas prenumeratas... 

“Nežinau kaip seksis, bet 
esu prisirengęs tuojau pra
dėti jieškoti naujų skaityto
jų. Įdomu bus išgirsti, iš,-----------
kur vėl atsiras smarkuolis,; įėjęs gerus d a r b i n i n kus 
kaip kad pernai d. Dobinis, spaudai draugus: V. Mari

ną, Žemaitienę, M. Baraus
kienę ir kitus. Tad drg. Bo- 
kas šiuomi vajum apsiribo
ja darbuotis mažesniuose 
miestukuose Conn, valstijo
je. Manome, kad jis turės 
gero pasisekimo. Tai mato
te, drauge Šimaiti, su kuom 
turėsite susidurti. Gi jūsų 
netolimas kaimynas drg. S. 
Penkauskas, iš Lawrence, o 
iš toliau drg. Žemaitis, 
Shenandoah, Pa 
tai ruošiasi prie vajaus.

Laike vajaus nepamirški
te, draugai. Sidabrinio Ju- j 
bilėjaus reikalų. Certifika- į 
tai jau gatavi. Kas 
kins “Laisvę”

kuris mane pralenkė. Be
rods 4’ar 5 užbėgo man už 
akių, šiemet nepasiduosiu! 
Dabar Montelloje mes dar
buojamės ‘Daily Workerio’ 
vajuje. Norime prisidėti 
kiek galint daugiausia prie 
sukėlimo $60,000 fondo. Ta
čiau į ‘Laisvės’ vajų šiemet 
nesivėlinsiu. Sekamu laišku 
gausite naujų prenumeratų. 
Draugiškai, J. Šimaitis.”

Drg. P. Dokas
Tai patyręs naujų skaity

tojų rinkėjas. Savo mieste 
Waterburyje jis turi įšauk

Sveikinimai į Jubilėjum
“Gerb. ‘Laisvės’ Red.:— 

Čia randate čekį sumoje 
$8.56. ; Bilos apmokėjimas 
$5.56, o. likusius $3 priimki
te nuo manes kaipo 25 metų 
Jubilėjinęi dovaną dienraš
čiui ‘LaibveiV Draugiškai, 
J. Vilkimas, Nanticoke,

115 metų ir man,‘Laisvė’ la
ibai, patinka, ypač ;

“! niu laiku. Linkiu, kad ‘Lais
l vė’ gyvuotų, ir ]
tų kiekvieno lietuvio darbi
ninko stubele. Matilda Klik- 
nienė, Springfield, Ill.”

Puikūs šių dviejų draugų 
atsiliepimai. Jiem jau pa
siųsti jubilėjinįai certįfika- 
tai ir jų -vardai įrašyti tį jus žudymus valstiečių. Daugy- 
spaudos rėmėjų garbės kny- be sužeistų. Karo komendantas 
gą. Esame tikri, jog tūks-i išleido įsakymą apie atidavimą (

paskuti- Šalin Valstiečių Teisimai, Kurkim Apsigy- 
K lanky- nimo Būrius, Šaukia Lietuvos Kompartija
ohivin darni. JMh. ' I

Fašistų valdžia j skurstančių 
valstiečių reikalavimus atsakė 
žudynėmis. “Elta” pranešė apie 
3 nužudytus valstiečius. Vis 
dažniau ateina žinios apie nau-

i •' I> ''' ’ 1 iii;
t “‘Gerb.J .draugai laisvie-

čiai:—Sveikinu dięnraštį tančiai kitų “Laisvės” skai- kovojančių valstiečių karo lau- 
‘Laisvę” sidabriniu . jiibilė- tytojų ir rėmėjų paseks 
jum, ir prisiunčiu dovanėlę draugus Vitkūną ir Kliknie- 
$1. Aš skaitau ‘LaisVę” per nę.

ų SKAITYTOJAI MANO APIE ‘LAISVĘ
Atsakymas “Laisvei”

“Laisvę” pradėjau skaity
ti 1917 metais: “Laisvę” 
skaityti mane paragino “Ke
leivis.” Aš buvau “Keleivio” 
skaitytojas iki 17-tų metų. 
Kada “K.” 1917 metais pa
skelbė valdžios, bonus, aš, 
perskaitęs, ; pamislijau, kad 
tu jau į kitą pusę žiūri, tai 
jau ne mano laikraštis. Nuo 
tada užsirašiau “Laisvę.”

: . “Laisvę” pradėjęs skaity
ti, -įgavau tą idėją, kad aš 
esu darbo žmogus, skriau
džiamas kaip ir visas prole
tarėjatas kapitalįstinio su-1 
rėdymo ir 
yra mano draugas, o 
priešas. 111 ‘ ;

Mėho nuoniohe, kad pa
gerint “L.”, reikėtų "joje ’tal
pinti daugiau raštų iš Lie
tuvos if iš Sovietų Sąjun
gos. Drg. Mažeikos ’ įspū
džius iš Lietuvos žmonės 
skaito ir todėl talpinant iš

valdžia, daveduši darbo mases 
prie didžiausio skurdo ir gi
nanti prąturtėjusiu spekuliantų 

" j ir lupikų kišenes, pasiryžo val- 
7‘ stiečių kovą paskandint krau- 
i ijuo.se,

j šalin fašistų valdžia—darbo 
V. Kapsukas per “Kovą” imonili žudikų 
pavadino Amerikos socialis-1 Darbo žmonės! Plačioji visuo- 
tus dolerio socialistais, tai [ozenė! Į valstiečių žudymus mes 

turim atsakyt išplėtimu kovos 
po visą Lietuvą ir tos kovos 
sustiprinimu: turim atsakyt ga
linga protesto kova. Fabrikuose 
ir dirbtuvėse, buožinėse ir dva
ruose, įstaigose ir kareivinėse,

mieste ir kaime garsiai turi 
skambėt kovos šūkiai:

Šalin darbo žmonių žudymai! 
šalin karo lauko teismai!- 
Šalin karo stovis! > ?
Į laisvę areštuotus valstie

čius! .y.

i' Fašistų kruvinoji valdžia Žu
dymais ir žiauriu teroru nori 
nuslopint valstiečių kovą., Tad 
ginkimės, kurkime apsigynimo 
būrius! •

Lietuvos Komunistų Partljčs 
Centro Komitetas kviečia Vals
tiečių liaudininkų Sąjungą, So
cialdemokratų Partiją, Sionistų- 
Socialistų Partiją, tų partijų 

‘organizacijas ir .narius, o taipo
gi kitas organizacijas apiman
čias darbo žmones kartu su'mu
mis, komunistais, liaudies fron
to pamatais išvystyt po ’visą 
Lietuvą plačią protesto kampa
niją prieš kovojančių valstie
čių žūdymus ir prieš sužvejoju
sių fašistų valdžios terorąiš
vystyt plačią kampaniją, užmuš
tų ir sužeistų valstiečių šeimy
noms išvystyt apsigynimo i bū
rių kūrimo reikalą ir suv'aTki- 
jos valstiečių kovą paversti' Vi
sos liaudies kovą prieš ekOttp- 
minį ir politinį liaudies masių 
smaugimą iš pusės fašistų ’val
džios, sindikatų ir kitų lupikų.

Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas. "„n 

1935 m., rugpjūčio 28 d.

įsižeidė ne tik “Keleivis” 
“Naujienos,” bet ir “Lais
vė” teisino juos. Rodos, L. 
Prūseika buvo redaktorium 
“L,” Žinoiųa, darbininkams 
buvo juokas, kad Kapsukas 
pajudino širšių lizdą.

Kuomet netekome “Ko
vos”, tai ir .“Laisvė” pra
dėjo gerėti. Vėliau:

rint,. įtraukiant daugiau 
moterų darbininkių į ben- 

Lais- ,' dradarbes. Taip pat jaunuo-
tiDrg. J. Mažeika

j Jis puikiai darbuojasi 
.platinime darbiu inkiškos 
spaudos. Daug yra dirbęs 
“Laisvės” vajuose ir užsi
tarnavo dovanų; Pastarai
siais keliais metais jis dau
giau darbavosi dienraščiui 
“Vilniai”, bet- šiemet vėl 

Įdirba “Laisvei”. Aišku, kad i '
laike, prakalbų drg. Mažei
ka vienas negalės asmeniš
kai pakalbinti kiekvieną at
silankiusį ir patirti, kurie 
prenumeruoja “Laisvę” ir 
kurie ne. Jam reikia padėti. 
Taip pat Mažeikos prakal
bose reikia kalbinti draugus 
įsigyti Jubilėjinį certifikatą. 

Darbu odamiesi gavime 
naujų skaitytojų ir atnau
jinimų nepamirškite pri
minti, jog metiniai “L.” pre
numeratoriai bus apdovano
ti nauja knyga, originališka 
apysaka: Martos Vilkienės 
Divorsas, ją rašo Mikas Ra
soda, autorius Sliakerio ir 
Povilo Jurkos. Rūpestingai 

iš darbuojasi, kad šį savo vei- 
irgi rim- kalą paruošti dar įdomesniu 

i už augščiau minėtus veika
lus. O kas nesidžiaugia 
Sliakeriu ir Povilu Jurka!? -,v , - . ,įsižadu būti jos skaitytoju ir 

Taigi, draugai, pinigai1 ant toliau.” ’
; svei- gaunami už Jubilėjinius . ;_____

Jubilėjum certifikatus bus naudojami Waterburietes Drg. Kfas- 
d* 4 4 XI 4 4^1 *«/«»<«>« 4 /-> L rx Ti/iTxx. -■•4- XX. C1 '' • v • •—mckienes Nuomone

p Į klausimą, kada prądė- 
jau skaityti “Laisvę”, galiui 
atsakyti tięk: Skaitau ją i 
nuo 19Į4 tol- Mėne^ kalbinda
vo Užsiprenumeruoti ją J. 
Pruselaitienė anksčiau, kuo
met “L.” redagavo turbūt 
Montvidas,. bft aš atsisa
kiau. Man tuomet “L.” ne
patiko, o be to, skaičiau 
“Kovą,” “DarbininkųVil
tį,” ir “Dilgėles.’ '

Vėliau*, jau, 1914, mano 
draugas turėjo užsiprerįu- į 
meravęs “L.” Nors 1915 me
tais “Kovą” redagavo toki j 
žmonės kai Smelstorius, bet 
man “Kova” vis buvo ma
loniau skaitytį negu “L.”, 
kadangi mes žinojome, kad 
“Kova’ yra mūsų;wisų dar- ■ 
bininkų laikraštis, todėl mes 
ir .turime ją(ren)tj<ir skai
tyti.

Pamenu gerai, kuomet d.

liejo geivvi. voiictii _ .---------- - --------1- *---- d .
vė’ virto pilnai darbininkiš- Įią1 daugiau turėtų rašinėti 
ku ■ laikraščiu. Dar ■ vėliau 
“Laisvė”1 patapo šimtų dar

bininkų sayastimi ir jinai, 

pilna ’ darbininkų 1 reikalų' 
gynėją.

Man rodosi, tiktai,Darbi
ninkių Skyrius reikėtų ge-:

• ąn-Jnnžimn kns 'Patapus dienraščiu, patapo OLlO-l k/ct/SillCvd» JYčzVO i _ i •' *, *1 I > ■ •! 1 \
x ' vm t/-» rln-ohim n'lrn T'irxT ir o 11 vkas

ten daugiau žinių, galima 
bus gauti daugiau “L.” 
skaitytojų.

S. Sinkevich, 
Southbury, Conn.

Gerai rašo drg. Šimaitis.
Lai būna šis jo laiškas sig
nalu draugam visoje Ameri
koje, kad “Laisvės” vajus 
gavimui naujų skaitytojų 
jau prasidėjo.

Konteste turėsite kietų nemažiau kaip su $1 dova- išleidimui apysakos Martos. 
oponentų, drauge Šimaiti, nos, gaus Jubilėjinį certifi- Vilkienes Divorsas. Apysa-1 ” 
Drg. A. J. Smitas, iš Phi- katą. Ypač reikia aplankyti ka turės būt gatavaĮ pir- 
ladelphijos, drg. M. Dobinis,Į draugijas, prašant sveikinti maišiais Inėnesiaiš ^sekančių
iš Newarko, drg. S. Rei- 
kauskas, “bežemis,” jau pa
sisakė, kad esą prisirengę 
darbui. Gi iš naujų vienas 
bus drg. A. Stripeika. iš Eli
zabeth, N. J., kuris darbuo- 
damąsis dienraščiui per vi
sus metus turėjo gražaus 
pasisekimo. Ale kam jūs 
turit rūpintis, kas išstos 
prieš jus iš toliau. .Mes esa
me pilni vilties, kad šiemet 
darbuosis vajuje jūsų geras 
kaimynas ir pagarsėjęs 
sportininkas-ristikas drg. J. 
J. pakšys.

dienraštį Jubilėjum. LDS metų. Jau ^neužilgo reikės 
3-čias Apskr. pasveikino užpirkti popieros ,.ir.' pradėti 
dienraštį Jubilėjum su dova- spausdinimą. ' Todėl labai 
na $25. ALDLD 2-ras Aps- reikalinga, kad Jubilėjihėš 
kritys su $10. Drg. J. Sta- dovanos plauktų greitai. >

i:

į jaunuolių skyrių.
^uo K. ir M. Krasnickų 

mes aukojame “Laisvei” vie
ną dolerį.

Su 25 metų Jubilėjum lin
kini “Laisvei” gauti tūks
tančius paujų skaitytojų.

M. Krasnickienė.
sh UTYKH IR PLATIN

... K1T “LAISVE” >

“Laisves” Vajus
Gavimui Naujų Skaitytojų

Paskirtos geros piniginės dovanos tiem, kurie gaus daugiausia skaitytoją.

i

- 3

I
«■

*

-T

i#
i

■ 
>.į

F. Navardausko žodelis
Prisiuntęs savo prenume

ratą už dienraštį, d. F. Na- 
vardauskas, iš Philadelphia, 
Pa., rašo: “Dabar parašy
siu, kaip 'aš senai skaitau 
“L.” Tai bus apie 20 metų. 
Pirm to buvau “Keleivio” 
skaitytojas, o kada supra
tau jo veidmainystes, tai ir 
trenkiau jį po perkūnais ir 
pradėjau “L.” skaityti. Pa

Vajus Prasidės 1 Dieną Spalio (October) ir Baigsis su
1 Diena Gruodžio (December)

Reguliare “Laisves” prenumerata metams $5.50 ir pusei metų $3. 
Laike vajaus naujiems skaitytojams yra nuolaida. Jiems tik $5 me
tams ir $2.75 pusei metų. Tai tuojau naudokitės tąja proga, kurie tik 
dar iki šiol nepreriumeruojate, tai dabar užsiprenumeruokite.

Seniems skaitytojams kainoje nėra nuolaidos. Jiems $5.50 melams 
ir $3 pusei metų. Tad.prašome draugų tai Įsitėmyti ir atsinaujinant 
prisiųsti pilną kainą. \

Jittjinč Dovana Visiems Metiniams Skaitytojams ;
Atsinaujindami prenumeratą ar ;naujai užsirašantieji, kurie užsimokės už visas-, 
metus, gaus jubilėjinę gražią1 dovaną, naują originališką apysaką: “Martos Vilkie- 
nes Divorsas.” Ją ruošia Mikas Rasoda, autorius “Slekerio” ir “Povilo Jurkos.” ui 
Tą kn^ga bus gatava tik• pb naujų metų. Kurie iš “L.” prenumeratorių bus užsi-V(b 
mbkeję prenumeratas už visus metus, skaitant nuo 1 d. spalio (October) šių metų,<Z1’ 
tiems bus pasiųsta jubilejinė dovana.

Dovanos Dalyvaujantiems Konteste
prašome gauti “Laisvei” kuo daugiausia naujų skaityto, ų. Da/b 
kimės, kad “Laisvė” apvaikščiotų savo 25 metų Jubilčji su cla . 
šia skaitytojų negu bent kada savo gyvavimo laiku.

Tuojau stokite j kontestą ir gaukite vieną iš žemiau nurodytų paskirtų dovanų: 

: 1) $35, 2) $30, 3) $25,.4) $20, 5) $18, 
-6) $15, 7) $12, 8) $10, 9) $7 ir 10) $5

..Prašome (draugų tuojau šaukti savo miestuose plačius mitingus, svarstyti, kaip pa- . 
dąrytj vajų.ąekąimgesniu ir iš anksto prisiruošti veikimui tuom svarbiu reikalu.

“LAISVĖS” 
KONCERTAS

Brooklyne
Lapkričio 10 November

Ledlaužis Lenin paruoštas didžiajam darbui. Jis bus 
Archangelsko uoste. Sovietai pasekmingh'P užkariauja 
ledynus, užkariauja gamtą, pajungdami ją žmonių 

naudai.

šias dovanas duos pati “Laisvė”, bet apart to, daugelyje vietų, miestų komitetai savo 
miestuose daugiau gavusiems skaitytojų skirs dovanas.
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s Krikščionybė ir Ką Ji Davė Darbininkams? ką kunigai sako, būk tą viską Kristus 

įtaisęs ir parapijonai tam tiki. O faktas 
yra> kad visos tos cėremonijos yra su- 
skolintos iš senovės pagonių tikybų, tik 
biskį pagerinta, pagražinta ir pritaikyta 
prie sąlygų.

Tas pasakojimas, kuriam parapijonai 
dar šiandien tiki, būk 1935 metai atgal 
ponas dievas atsiuntė ant žemės savo vie
nintelį sūnų, kuris būk gimė iš nekaltos 

j mergelės ir įtaisė krikščionybę, visa tai 
nėra niekas daugiauš, kaip tik pasaka.

Nekalti Pradėjimai
Jeigu mes bent kiek pastudijuosime 

senovės tikybas, buvusias pirm krikščio
nybės, tai surasime , tiek ir tiek tais lai
kais “nekaltų pradėjimų” ir stebuklingų 
gimimų, kaip kad syrijiečių Adonis, grai
kų Dionizas, persų Mitra, ąigiptiečių 
Horus, babilioniečių Mardukas ir daug 
kitų. Tais laikais ne tik dievų sūnūs bū
davo “nekaltai pradėti,” bet karaliai ir 

I šiaip žymūs žmonės. Taip nekaltai pra- 
| dėti buvę Romos imperatorius Augustas, 

chinų galvbčius KonfūčiuS, persų Zorbas- 
traš ir kiti. Bet tais laikais nekaltai dar 
būdavo pradėti ne tik dievų sūnūs, kara*

Anglija, Francija Susitarė 
Prieš Italiją ir Hitlerį?

Paryžius.—Pasklido gan
dai, kad tarp Anglijos ir 
Franci jos padaryta slapta 
sutartis prieš Italiją, Vokie
tiją ir Austriją.

I Atėjo žinių, kad gręsia - 
revoliucija prieš Mussolinį. 
Jo vieton fašistai statytų 
generolą Italo Balbo, kurį 
Mussolini buvo išsiuntęs 
Afrikon, Libijos guberna
toriaus vieton. Tik abejoti- >• 
na, ar darbininkai leistų/ 
vieną diktatorių pakeisti > \ 
lygiu kitu. Į

Šito straipsnio tema yru gan r. svarbi 
sykiu sunki—svarbi dėlto, kad kiekvie
nas darbininkas ir darbininkė tupi žinoti 
istorinius faktus apie savo tikybą ir ko
kią naudą jis, kaipo darbininkas, turi iš 
tos tikybos; ir sunki dėlto, kad vienu 
straipsniu aš mėginsiu perbėgti arti 2,000 
metų istoriją krikščionybės gyvavimo ir 
jos darbuotės. Todėl suprantama, kad 
prisieis apleisti ilgus ir svarbius istorijos 

■’tarpus. Liks nepaliesta tbki istoriniai 
•' įvykiai, su kuriais darbininkai turėtų su- 
"sipažinti, bet to negalima viename, nors 
ir ilgokame, straipsnyje padaryti.

Visų tikinčiųjų darbininkų “suprati- 
.mas” apie savo tikybą daug kuo skiriasi i 

«-nuo jų supratimo apie visus kitus da
lykus. Pavyzdžiui, paklausk bent vieno 
teisingo tikinčio žmogaus,—kas virš

• žvaigždžių yra? Visados gausi atsakymą, j 
—nežinau. Bet tas pats žmogus kad pra- į 

..dės tau pasakoti apie dievą, dievo sūnų, i 
..dvasią šventą, dievo motiną, velnią, šė- i 

toną, dangų, peklą, čyščių ir daugybę | 
kitų panašių neįrodomų daiktų, apie ki.i- ■ 
riuos jis tik tiek težino, kaip ir apie Iri, I 
kas virš žvaigždžių yra. Tas mūry ; 
do, kad religijos klausime tikint 
gus yra ne tik didelis lengvat 
sykiu ir pasakotojas to, ko pats m./eo. i

Krikščionybės Pradžia. ,
Kalbant apie krikščionybę, pradėsiu : 

nuo pradžios, idant supažindinti skaity
toją su tomis sąlygomis, kuriose ši tiky
ba gavo pradžią.

Tuo laiku, kada pirmi balsai apie šitą 
tikybą pasigirdo Romos imperijoj, o 
;*ypač jos dalyj Syrijoj, tai Romos impc-. 
^ijoj buvo dvi dideliai skirtingos klasės 
gjįmonių. Pirma, tai neskaitlinga klasė, 
^uri susidėjo iš Romos aristokratijos, 
^ponijos, kunigijos ir įvairių savininkų. 
CTSi klasė buvo šalies piliečiai, šalies ir jos 
TJtergų savininkai, valdytojai; ir sulig ti- 

ba tik šie žmonės turėjo sielą (dūšią), i 
: antra klasė buvo labai skaitlinga, tai

Wipbs vergų
JJokių teisių; buvo' viWp skriaudžiami ir 
Įsagai tikybą neturėjo net sielos.

Vergų sąstatas ir Jų Kovos
čia taipgi reikia nepamiršti, kad Ro- 

**mos imperijos vergų nemažas nuošim-^ , 
Mils buvo svetimšaliai, belaisviai, suimti 
laimėtuose imperijos karuose. Tarp jų 
^įmvo ir žydų.

Kiek tuo laiku buvo Romos imperijoj 
-vergų, tai sunku pasakyti. Vieni istori
jai paduoda, kad išėjo po 10 vergų ant 
jiekvieno laisvo piliečio: kiti sako, kad 
8uvo po 30 vergų ant kiekvieno piliečio;

ar kiti, kad vidutiniai, po 50 vergų bu- 
^vo kiekvienam piliečiui. Iš to jau mums 

aišku, kad vergų Romos imperijoj buvo 
užtektinai daug.

Jau tais laikais vergų didelis išnaudo
jimas iššaukdavo jų pasipriešinimus. 
Vergai susiorganizuodavo ir per kovą 

/ / bandydavo pasiliuosuoti iš despotų jun
go. Nekurie tų vergų sukilimai tęsėsi 
ilgą laiką ir įvarė nemažai baimės impe
rijos valdžiai, o ypač vienas toks vergų 
sukilimas, vadovaujamas narsaus vado 
Spartako, kur net kelis syk buvo sumuš
ta valdžios kariuomenė.

Tada ir Dabar.
Kuomet mes kalbame apie Romos im

perijos vergus ir jų kovas su išnaudoto
jais, tai gauname įspūdį, kad šiandien su 
darbininkais yra kas nors negerai... 
Praėjo ilgas laikotarpis, virš 2,000 metų, 
o net tada, kad ir be jokių teisių i T kimi, 
Romos imperijos vergai susior 
vo, sukildavo prieš savo skriaudoj 

*vodavo už teisę gyventi ir net valdžios 
kariuomenei kailį išmušdavo. Bet ką 
mes matome šiandien, šitame 20-tame 
šimtmetyje vadinamos krikščioniškos ci
vilizacijos, kultūros? Nors šiandien dar
bininkai yra skaitomi “laisvais pilie
čiais,” bet tų darbininkų padėtis mažai 
kuo skiriasi nuo Romos imperijos buvu
sių vergų. Visose kapitalistinėse šalyse 
milionai darbininkų yra aukos baisaus 
likimo: kapitalistai neduoda darbinin
kams darbo nei būdo, kaip gauti gyveni
mui reikalingus daiktus. Todėl daug dar
bininkų bė pastogės, be tinkamo drabu

žio, be maisto ir. jau senai badauja ir 
laipsniškai miršta. Dar randasi tokių,
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A. M. Mėtelionis
kurie iš rūpesčio, nusiminimo sau galą 
pasidaro. O vienok bijosi stoti į darbi
ninkų organizacijas, idant bendrai reika
lauti, kovoti už teisę gyventi.

Tas parodo, kad per ištisus ilgus šimt
mečius, krikščionybei valdant darbinin
kų protą, buvo pakertama darbininkų 
progresas. Nes šiandien daugelis darbi
ninkų protavime žemiaus stovi ir už Ro
mos buvusius vergus.

Stebuklų Laukimas
Romos imperijos valdžia, tokius ver

gų sukilimus anksčiaus bei vėliaus nuga
lėdavo. Gi vergai, pralaimėję kovą, daž
nai būdavo dar daugiaus pavergiami ir 
prispaudžiami. Taip, laikams bėgant, pas 
nekuriuos Romos vergus susidarė “su
pratimas,” kad savo spėkomis, per ko'vą 
nebus galima pasiliuosuoti iš vergijos, 
kad tik kokiu stebuklingų būdu galima 
bus pasiekti laisvės—galima pasiliuosuo
ti, tai tik kas nors tokis iš dangaus tu
rėsiąs tą pądaryti.

Ši “iš dangaus liuosavimo” idėja buvo 
ypač prasiplatinusi tarpe žydų, kuomet 
jie buvo pilnoj Syrijos ponų vergijoj.

>• šimtmečių pirm to tarp žydų bu
ri;-, i/maka. apie stebuklingą žydų 
,\-j ir ta pasaka su naujais pri- 
. 1; kartojama per gentkartes, 

‘/aus ateis ant žemės išva
ksijąs (graikiškai—“chris-
oatcptinis), kuris išvaduos

žydus ir įtaisys ant žemės žydų karalys
tę. Q šią Mesijo pasaką žydai buvo gavę 
iš Persijos zoroastristų, laike .savo 
buvimo babilioniečių vergijoj, apie 600 
metų pirm krikščioniško metskaičio.

“Išganytojo Atėjimas”
Jeigu pirma tarpe žydų buvo pasaka 

apie busimą iš dangaus atėjimą išgany
tojo, tai vėliaus kas tai .pramanė, kad jau 
tas išganytojas esąs atėjęs’ ir stebuklus 
darąs, žmęįieš darąs lygiais ir tt. Žydai 
gyvenanti 'Jępųzdlime sakė, kad tas išga
nytojai esąs kitur Palęstinoj ir ten da
rąs stebuklus: kitų, vietų , gyyęntojai sa
kė, kad itas išganytojas rffiMsi Jeruzo- 
lime; Betlejaus gyventojai sakė, kad jis 
Galilėjoj, o Galilėjos, kad jis Betlejuj. 
Vadinasi, tas išganytojas visados buvo, 
tik ne ten, kur buvo tas, kuris apie jį 
kalbėjo. , *

Vadinami stebuklai dar ir šiandien pa
našiai “dedasi,” tik ne ten, kur tu esi, 
ir daug žmonių dar jais tiki. O reikia 
žinoti, kad anais laikais nebuvo telefonų 
nei kitų greito susižinojimo būdų; todėl 
žmonės buvo priversti tikėti. Iš antros 
pusės, nors šiandien yra parankūs budai 
paskalam ištirti ir sužinot, bet daugelis 
žmonių nenori žinoti, nes žinojimas rei
kalauja pašiūukojimo, darbo. Ir dėlto 
toks didelis nuošimtis žmonių tebetiki 
didžiausioms nesąmonėms. Tatai yra vie
na iš svarbiųjų priežasčių, kad nūdien 
toks didelis skaitlius žmonių laikosi įsi
kibę į 2,000 metų senumo tikybą 
skaito “neklaidinga”.

Tikėjimai Romos Imperijoj
Tuo laiku Romos Imperijoj buvo 

plati .tikėjimo laisvė. Ten buvo

ir ją

gana 
daug 

kitų šalių belaisvių su daug įvairių tikė
jimų. Ypač jau plačiai buvo žinoma 
Brahmos tikyba, buddistų tikyba ir Kriš
nos tikyba. Ir pats krikščionių tikeji- 
nidš yra daugiausia sulipdytas iš šių tri
jų tikėjimų. x . .

Budda tai Indijos Kristus, gimęs su pa
našiais stebuklais, kaip ir krikščioni^ 
Kristus. Budda, esą, gimęs iš nekaltos

merginos vardu Maja; gimęs miške; gy
vuliai jį pažinę. Jam gemant tūkstantis 
pašaulių .drebėję; 32 dangaus stebuklai 
pasirodę; žvaigždės kelią rodę į jo gimi
mo vietą; dievaiy karaliai ir paprasti 
žmonės iš tolimų kraštų pas jį atėję, ir 
tt. Tik tas skirtumas, kad Budda gi
rnas 560 metų pirm Kristaus.

Antras taipgi Indijos Kristus yra 
Krišna, būk gyvenęs apie 1,000 metų 
piij’m krikščionių Kristaus. Krišnos gi
mimas, gyvenimas ir stebuklų darymas 
artimai panašūs į Kristaus.

Žymūs Anglijos mokslinčius ir senovės 
tikybų tyrinėtojas, K. Graves suranda 
net 360 panašumų tarpe Krišnos ir Kris
taus.

Barbarų Užplūdimas
Apie tą laiką vakarinėj Azijoj per ke

lis metus buvo dideli sausmečiai ir ba
das. Chinija jau tada turėjo pasibuda- 
vo'jus savo garsiąją sieną, idant apsi
ginti nuo išalkusių barbarų. Tad tos iš
badėjusios masės traukė, kur tvoros ne
buvo—į Romos imperiją, o tas sudarė 
dar didesnį skurdą vergams. Be to, dar 
buvo nemažas žemės drebėjimas ir gana 
ilgas saulės užtemimas. Tie gamtos įvy
kiai nemažai įbaugino, ypač žydus, ku
rie pradėjo sakyti, kad tai ženklai pa
ties jų’dievo Jehowos, kad ateina svieto 
pabaiga, ir visi prie to turi būti prisi
rengę. Einant tarpe vergų kalboms, 
apie tą iš dangaus mesiją—Kristų, gud
resni pradėjo sakyti, kad jie jau tą Kris
tų ypatiškai matę, su juo kalbėję ir net 
nuo jo gavę leidimą jo evangeliją skelb
ti, žmones “lyginti”.

žmonių “Lyginimas”
iTas pagal naują tikybą žmonių (ver

gų) “lyginimas” buvo toks, kad ir 
vįrgams, kurie sutiko priimti šią ti- • 
kybą, tai davė skdą, kurios sulig sena 
Romos tikyba, vergai neturėję. Netik 
davė vergams sielą, bet dar daugiaus, 
—skelbė kad vergo naujai gauta siela 
turi pirmybę pas dievą danguje’. Viskas,- 
ką vergai turi daryti, tdi pildyti dievo 
sūnaus mokslą, o dangus bus jų. Vergai 
neturi murmėti.nei kilti prieš ponus del 
didelio vargo, skurdo, bado, nes kančios 
esą dievo kelias į dangų. Tai kas, kad 
karaliai, ponai ir kunigija turi gerai da-• 
bar? Užtai jie galį taip gerai hėturėt, 
kaip bus negyvi. Tu, verge, dabar turi 
blogai, ale tik būk geras, nesipriešink, o 
kaip numirsi ir negyvas būsi, tai turėsi 
gerus laikus per amžių amžius. Ne
gyvas būdamas, linksminsies, dainuosi, 
karūną nešiosi ir su angelais žaisi...

Ypač del tos žadamos ^karūnos dan
guj, kaip tolimoj senovėj, taip dar ir 
šiandien dauguma tinkinčiųjų bereika- ♦ 
lingai kankinasi. Sveikai protaujant, 
abelnai karūna neturi jokios vertės. Bet 
bereikalingai save kankinti ir už tai no
rėti karūnos, kada jau būsi be galvos, 
tai visai neišmintingas dalykas.

Tai šitaip krikščionybė “sulygino” ver
gus. su ponais.

Kiek plačiaus susipažinus su krikščio
nybe, surandame, kad joj nėra nieko, o* 
įlieko originalio. Tai rinkinys sudarytas 
iš daugelio pirm krikščionybės buvusių

i tikybų. Apart jau pirma minėtų Kriš- 
I* nos, Būddos ir Brahmos tikybų, dar krik

ščionybė .nemažai turi pasiėmus iš persų, 
graikų, ąigiptiečių, syrijiečių, romėnų ir 
kitų/ Krikščionybė tai tartum tas chinų 
valgis “čap-sui”—jame visko randasi, bet 
nieko naujo. Pavyzdžiui, katalikų tiky
boj randasi daugybė visokių ceremonijų,
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STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION, ETC., REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912.
Of Laisve published daily except 

Sunday at Brooklyn, N. Y., for Oc
tober 1st, 1935.
State of New York
County of Kings ss.

r.”r”v ' v / i . . . I Before me, a Notary Public in andhai, žymus žmones, bet net gyvuliai. Al- for the state and county aforesaid, 
giptiečiai garbino dievą bulių vardu Apis. ahPSr'['uiy
Šitas dievas bulius gimęs iš nekaltos kar- ( cording to law, deposes and says 
vės: saulė pašildė karvei šoną, ir ji pra-!ftat uisv/MdbthatsthrTitowin°^ 
dėjo dievą bulių Apisą. Ir Žmonės SU to- Is to the best of his knowledge and 
kiu atsidavusiu pasišventimu tam tikėjo, nership, management (and if a daily 4 
kaip kad da nūdien tiki. j paper, the circulation) etc., of tip

. , .... (aforesaid publication for the dateIŠ to jau aišku, kad tais laikais nekal-' shown in the above caption, required 
tas pradėjimas ir gimimas buvo pusėti- .gjted ^c/°/tiOT Ti, 
nai madoj. Bet šiandien, imant kad ir>»d Regulations, printed on the re- 
paprasčiausią parapijoną, pilnai tikinti 11 I. That the names and addresses 
visus katalikų tikėjimo stebuklus, jeigu QLthe PublįheP editor, managing 
• i . 1 . . _ 7 . , , v- 1 i editor, and business manager are:
JO nevedusi duktė, belaukdama mažiuko, 1 Publisher Laisvė, Inc., 46 Ten Eyck

! pradėtų sakyti tėvui, kad ji yra auka ne-; st-feX°klyį’oyN- £izara, 4« Ten 
kalto pradėjimo, senis jau tam netikės.1 Eyck st., Brooklyn, n. y.
Jis veikiausia paims dįrža ir pradės tei-1 .r^anag*ng, £d,tnr’ 5oy x^’vra’ 
rautis: Padla! pasakyk, kas tas niek-Į. Business Manager, Frank Buck, 
šas buvo!” Šitame klausime jau biskį 4%TCThat^eSowne7°bsl:y,'(IfN’oJned 
matome progreso... by a corporation, its name and ad-

Nors šiandien daugybė krikščionių dar
tiki į Kristaus nekaltą prade j ima, tuo ' addressee of Stockholders owning or 
, j u VW • i j 4. • I hiding one per cefit or more of to-tarpu randame biblijoj, kad net anais/ai amount of stock, if not owned 
laikais senis Juozapas netikėjo savo su- ’>y a corporation, the names and ad- 
zieduotines Marijos aiškinimą apie Kris-. must be given. If owned by a firm, 
taus nekaltą pradėjimą. Evangelijoj šv.1 ^^Pa"y .//'n• • J concern, its name and address, as iMato, 1 ;20, skaitome: iweii as those of each individual "

■ —Bet jam dūmojant, štai angelas Vias-' ^hTTen^ckhsu.TrtokiynUN8^,’ 
paties jam pasirodė sapne, sakydamas: President, a. Gilman, 131-47 230th 
Juozape, sūnau Dovidb, nesibijok Man- /• 
ją savo pačia paimti, nes tai, kas joje sl 
prasidėjo, yra iš Šventos Dvasios.”

Čia aiškiai pasakyta, kad senis Juozą-' 
pas dūmojo ir norėjo atsikratyti Mari
jos, nužiūrėdamas, kad jinai jam neišti
kima. Bet Juozapą miegantį angelas 
pertikrino/ kad ta mergina Marija yra 
“all right.” Greičiausia, tas “angelas,” 
ką Juozapą miegantį prikalbino vesti ? 
Mariją, tai buvęs jos vaikinas. ije?fer’on AveJ'SiroowA"'”'

Jeigu jau 1935 metai atgal Juozapas G- Naiivaika, 8448—89th str. wood- 

dūmojo ii netikėjo pasakai apie nekaltą Link Court, Maspeth, n. y.; d. m. 
pradėjimą ir jį pertikrino tik miegantį, ■ Shoiomskas, 314 so. 3rd st., Brook- 
tad aišku, jog dar ir šiandien 20-tame 
šimtmetyje tebemiega protas visų tų, ku
rie tiki į tą nekalto pradėjimo pasaką. 
Pabudęs, protaujantis žmoguš jokiu būdu 
negali tam tikėti.

Apie Krikščionių Ęersekiojimą
Kadangi tuo laiku Romos imperijoj 

buvo tikėjimų laisvė, tai ir krikščionys 
per pirmą pusę šimto metų buvo mažai 
persekiojami. Daugiausia buvo pešty
nes tarp žydų, palaikančių seną tikėji
mą, ir žydų jau priėmusių naują tikėji
mą—krikščionybę. Tos krikščionių “is
torijos” apie pirmųjų krikščionių kanki
nimus, kryžiavo j imus ir taip toliaus yra' 
perdėti pasakojimai. O dar ir šiandien 
krikščionys, pasiremiant tomis pasako
mis, pyksta ant žydų, buk jie 1900 metų 
atgal nukryžiavbjo dievo sūnų Kristų. 
Tuo tarpu yra istoriniai faktai, kad mi
nimų laikų žydai buvo Romos imperijos 

' pavergti, tai jie negalėjo nieko mirčiai 
teisti nei kryžiavoti. Jeigu ir būtų bu
vę tuo laiku kas panąšauš Romos impe
rijoj, tai tą būtų atlikę, romėnai, o ne 
politiniai beteisiai žydai. > Į

Istorijai žinomas kaipo pirmas krikš-1 
čionių persekiojimas prasidėjo apie 541 
metus šio .metskaičio,; kada Romos impe
ratorium tapo artimai pąnašus į šių die
nų Vokietijos beprotį Hitlerį Nero, nuo 
54 iki 68 metų. Bet šitas beprotis perse
kiojo, kankino ir žudė ne tik krikščionis, 
o nėmažiauš ir žydus, taip ir savo drau
gus ir nužudė net savo tikrą motiną Ag- 
rippiną.
(Tąsa bus sekančio pehktadiėhio laidoj)

i VUIIV 
! well as 
member, 
Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y.,

St. Laurelton, L. L, N. Y.; Vice- Pre
sident A. Balciuras, 321 Chauncey

, Brooklyn, N. Y.; Secretary- 
Treasurer, Joseph Kairys, 1308 Jef
ferson Ave., Brooklyn, N. Y.

3. That the known bondholders 
mortgagees, and other security hol
ders owning or holding 1 per cent 
or more of total amount of bonds, • 
mortgages, or other securities are: 
(If there are none, so state.) Lithu
anian Cooperative Publishing Society, 
Inc., 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y.

Helena Mantuska, 388 So. 1st Str., 
; Brooklyn, N. Y.; J. Kairys, 1308 
i Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.;

haven, N. Y.; Geo. Zablackas, 70—42 
Link Court, Maspeth, N. Y.; D. M.

lyn, N. Y.; J. Valatka, 245 Ridge
wood Ave., Ridgewood, N. Y.; P. Ta- * 
ras, 383 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y., 
H. Yeskevich, 427 Lorimer St., Broo
klyn, N. Y.; A. Gilman, 131—47 a '• 
230th St., Laurelton, N. Y.; P. Be- 
chis, 4 Morris Lane, Great Neck, 
N. Y.; Frank Buck, 46 Ton Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.; J. Grubis, 56 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.; A. Bal
čiūnas, 321 Chauncey St., Brooklyn, 
N. Y.; Ch. Balčiūnas, 38 Stagg Str., 
Brooklyn, N. Y.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the ow
ners, stockholders, and security hol
ders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security hol
ders as they appear upon the books 
of the company but also in cases 
where the stockholder or security 
holder appear upon the books of 
the company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name 
of the person or corporation for 
whom such trustee is acting, is gi
ven; also that the said two para
graphs contain statements embracing * 
affiant’s full knowledge and belief * 
as to the circumstances and condi
tions under which stockholders -^and 
security holders who do not appear 
upon the books of- the company as 
trustees, hold stock and securities in
a capacity other than that of 
bona fide owner; and this affiant 
has no reason to believe that any 
other person, association, or corpo
ration has any interest direct or 

i indirect in the said stock, bonds, or 
I other securities than as so stated 
■ by him.

5. That the average number of 
'copies of each issue of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the six months pre
ceding the date shown above is 
13,050. (This information is required 
from daily publications only.)

FRANK BUCK,
, Business Manager.

Sworn to and subscribed before 
me this 23rd day of September, 1935.

(Seal)
PETER TARAS.

Notary Public 
/(My commission expires Starch 30 
1936).
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Darbininkų Uždaviniai Atsitikime Karo
Belą Kun

Patsai faktas—gyvavimas cializmo, apgynimui Sovietų ] girnas visų jėgų 
proletarinės valstybės—So- Sąjungos rubežių nuo kon- 
vietų Sąjungos naujai pa- tr-revoliucinių 
statė visą eilę svarbiausių 
klausimų proletariato pozi
cijos atsitikime karo. Pro
letariatas Sovietų valstybė
je, suprantama, užima po
ziciją apgynimui socialisti
nės tėvynės, tai yra, apsi
gynimo poziciją; tat ir vi
sas tarptautinis proletaria
tas, taipgi turi užimti nau
ją poziciją sąryšyje su nau
ju tipu karo—karo tarpe 
Sovietų Sąjungos ir impe
rialistinių šalių.

Komunistinis Internacio
nalas nuo pat pradžios pri
silaikė tos pažvalgos, kad 
atsitikime karo prieš Sovie
tų valstybę, kapitalistinių 
šalių proletariatas, tų, ku
rios veda karą prieš Sovie
tų šalį, turi siekti ne papras
to savo šalies valdžios karo 
pralaimėjimo, bet ir Sovie-

tomis pavalgomis, pi jos puses ir imperialistinį užpuolantį Vokietijos fašiz
mą, apgynimui savo vaistys 
binės ir tautinės neprigui- 
mybės yra teisingas, apsi
gynimo karas, kurį komu
nistai, darbininkų klasė ga
li palaikyti, bet prie tos są
lygos, kad proletariatas ve
da savystovę kovą savo ša
lyje už užtikrinimą ir išplė
timą demokratinių laisvių, 
o taipgi už socialius inte
resus (pragyvenimo lygma- 
lą) darbininkų klasės, ir vu I 
sų dirbančiųjų sluogsnių. 
Uždavinys komunistų ir vi
sos darbininkų klasės tokia
me kare yra tame, kad, ko
vojant už šalies nepriklau
somybes apgynimą ir prieš 
jos pasidalinimą, tuom pat 
laiku kovoti prieš kiekvie
ną bandymą savo šalies 
buržuazijos išduoti šalies 
nepriklausomybę, kada bur
žuazija bando eiti prie susi
tarimų su užpuolančiu im-

jo SU 
būk imperializmb gadynėje 
gali būti tiktai imperialisti
niai karai. Bolševikai at
mesdavo pažvalgas, būk tai 
imperializmo gadynėje ne
galimi NACIONALIAI — 
P A SI LIUOSAVIMO KA
RAI. šios bolševikų pažval- 
gos vėl pasitvirtino nacio
naliai—pasiliuosavimo karų 
eisenoje, išsiplėtusių po pa
saulinio imperialistinio ka
ro Chinijoje, Turkijoje, Mo
rocco ir eilėje kitų šalių.

T o k i u ose atsitikimuose 
I apibūdinimas panašių na- 
icionaliai — pasiliuosavimo 
j karų, kaipo pasiliuosavimo 
įgauna jėgą mobilizacijos 
masių ir suteikiančią teisin
gą liniją agitacijai prieš už- 
kurėjus imperialistinio ka
ro. Besiartinantį karą tar
pe Ethiopijos ir Italijos im
perializmo negalima kitaip 
imti, kaipo tautiniai — pa-

—užpuolimo karą iš Itali
jos pusės’. Tarptautinis pro- 
1 e t a r i a tas turi įkainuoti 
Ethiopijos karą kaip teisin
gą karą, tautinį karą ir są
ryšyje su tuom veikti ne
paisant to, kad Ethiopijoje 
viešpatauja absoliute mo
narchija, rymančioj] ant fe- 
odališkų sluogsnių.

Politika Vokietijos fa
šizmo, grūmojančio karu 
mažoms šalims, pavyzdžiui, 
Pabaltijai, o ypatingai Lie
tuvai, prileidžia galimybę 
to, kad karai tų valstybėlių 
apgynimui savo valstybinės 
ir tautinės nepriklausomy
bės bus teisingi, apsigyni
mo karai prieš užpuolantį 
Vokietijos i m p e r i alizmą. 
Karas gi Vokietijos fašiz
mo prieš tą ar kitą šalį ne
galimas kitaip apkainuoti, 
kaip imperialistinis, užpuo
limo karas. Už tai karas

prieš tą į tikime tokio karo proleta
riatas negali padaryti pa
prasto s o cialdemokratinio 
klasių bendradarbiavimo su 
viešpataujančia klase. Pro
letariatas privalo tose šaly
se vesti karą išvien su So
vietų Sąjunga prieš fašis
tus kaipo svarbiausius karo 
užkurėjus. Darbininkai ka
ro neboikotuoja. Jie kare 
dalyvauja. Jie ne paprastai į

i m peri alistinių valstybių < 
grupę, o ypatingai prieš vo
kiškus nacionalius — socia
listus (fašistus) ir Japoni
jos imperialistus, tiesiogi
niai grūmojančius užpuoli
mu ant Sovietų Sąjungos. 

Ryšyje su nauju sustiprė
jimu .Sovietų Sąjungos ro
lės tarptautinėje politikoje, 
ačiū •. socializmo būdavojimo 
pergalei ir išaugimui Sovie- “krikdo” armiją, kariaujam! 
tų Sąjungos karo apsigyni- ęią išvien su Sovietų Sąjun-i 
mo jėgų, iškyla dar viena gos Raudonąja Armija prieš 
svarbi taktiška problema bendrą priešą, bet kovoja 
prieškarinėje kovoje. Sovie- už užkariavimą tos armijos, 
tų Sąjungos galia pasidarė 
traukianti jėga mažoms vaisias reikalas kovos už ap
stybėms ir tautoms, ku
rioms naujas karas grūmo
ja nustojimu valstybinės ir tažuos karą, jeigu jis bus 

vidaus politikos I nacionalės laisvės. Ta So- bendrai vedamas su Sovie- 
vietų Sąjungos karo apsi- tų Sąjungos Raudonąja Ar- 
gynimo jėga tarnauja tuom mija; kovos už kuklų 
pat kartu abelnam ( taikos mokratinį kontroliavimą, 
apgynimui ir traukia • net

karų. Net 
socialdemokratiniai vadai, 
kurie pirmiau skleidė pasa
kas apie “raudonąjį impe
rializmą”, su išimčia pačių 
reakcioniškiausių iš jų, jau 
priversti pripažinti, kad ka
ras prieš Sovietų Sąjungą 
kiekviename atsitikime bus 
imperialistinis, kontr-revo- 
liucinis, užpuolimo karas. 
Jie pripažįsta, kad sumuši
mas arba nors susilpnini- 
mas Sovietų Sąjungos pa
sekmėje karo reikštų sumu
šimą arba susilpninimą vi
so pasaulinio .proletariato. 
Iš čia išplaukia reikalas nu
statymo visos darbininkų 
klasės politikos — visais už
sienio ir 1 * ’ 
reikalais — bendrai kovai 
išvien su Sovietų Sąjungos 
kova už taiką ir jos apgyni
mo atsitikime karo.

tų šalies pergales, šeštas. Iš čia, toliau, išplaukia imperialistines šalis, pavyz-j 
Pasaulinis Komunistų In- • klausimas tame, kas visada'džiui Franci ją, kurios da-1
ternacionalo Kongresas tuo 
klausimu iškėlė dėsnį:

“Todėl jo taktika (tai yra 
proletariato) ir pasirinki
mas kovos priemonių nusa
komas ne tiktai savo šalies 
klasiniais reikalais, bet ir 
karo fronto reikalais, esan
čio klasinio buržuazijos ka
ro prieš proletarinę valsty
bę.”

Taip pat šeštas Kon
gresas nusprendė, kad pro
letariato uždaviniu turi bū
ti palaikymas Raudonosios 
Armijos keliu kovos prieš 
savąją buržuaziją.

Ši pažvalga dar daugiau 
buvo apibūdinta atsišauki
me, išleistam balandžio mė
nesį, šių metų, Komunistų 
Partijų Vokietijos, Franci- 
jos, Anglijos, Lenkijos, Ita
lijos, Čecho-Slovakijos, Bel
gijos, Austrijos, Vengrijos 
ir Lietuvos. Tame atsišau
kime pareikšta: 

u

ną pasisekimą apsigynime 
vienatinės dirbančiųjų tė
vynės, ]

čia išplaukia būtiniau-

valymą armijos nuo reakci
nių elementų, kurie sabo-

de-

lilial, IVUipi, ........7. v... U.. r V. V.V. . . V • M ....

siliuosavimo karą iš Ethio- mažų šalių ir tautų prieš perializmu. Vertė D. M. Š.

ypatingai ant augštesnių 
komandierių, už liaudies 
kontrolę armijos aprūpini
me ginklais, amunicija ir 
reikmenimis ir aprūpinimą | 
visų gyventojų, už kontrolę1 
klasiniais pamatais ant spe
kuliantu ir turčiu, kurie šie- 
kia pasidaryti sau pelnus iš 
karo. Vienatinė gvarantija 
sėkmingo vedimo tokio ka
ro iki galo yra galutinu 
tikslu pagrobimas galios 
per proletariatą sąjungoje 
su dirbančiais valstiečiais ir 
visais dirbančiųjų sluogs- 
niais atatinkamoje revoliu
cinėje situacijoje.

Dar kartą pabrėžiame, 
kad komunistų uždaviniu 
negali būti pasigaminti ga
tavus receptus.

“Susirišti... ■- save tais 
Taktikiniais receptais,’ r— 
rašė Leninas savo ' straips- 

militarizmą, — v
Vienok reikia orientuotis

yra svarbiausiu tarptauti-! bal tiniu laiku vengia karo, 
nio proletariato priešu. Be .kurios nenori taikos sugrio- 
abejo, kad darbininkų kla- vimo. Pasekmėje tokios So- 
sė nei vienoje kapitalistinė- vietų Sąjungos rolės ir yra 

t užmiršti, pasirašymas bendro ■ apsi- 
kad svarbiausiu jos priešu i gynimo sutarties tarpe So- 
yra savo šalies buržuazija, į vietų Sąjungos, Francijos ir 
savo krašto karo ruošėjai. I Čecho-Slovakijos.
Tuom kartu tarptautinio I Kaip nebūtų apribotas 
p r o 1 e t a r i ato kova prieš laikas reikšmės tokių sutar- 
k o ntr-revoliucinį, imperia-! čių, kaip nebūtų abejojap- 
listinį, priešsovietinį karą, i tis prisilaikymas jų iš bur- 
apgynimui Sovietų Sąjun- Ižuazinių valstybių pusės at- 
gos turi būti sukoncentruo- ■sitikime' karo prieš Sovietų 
ta prieš tą šalį, arba jų gru-! Sąjungą, vis gi tokios sutar- 
pę, prieš vyriausį * priešą Itys yra svarbiomis priemų- 
tarptautinio prole tariato, įnėmis, trukdančiomis pra

džią pasaulinio imperialisti
nio karo, -tarnauja intere
sams viso tarptautinio pro
letariato ir visų dirbančių
jų-

Komunistų P a rtijos nyje apie
i Francijos ir Čecho-Slovaki- nėra proletariato reikalas.

'Kas paėmė kitą lemputę

je šalyje neturi bendro apsi- iš mano kambario?

jkuri kariauna prieš Sovietų 1 
Sąjungą.

Iš to 'išplaukia taipgi, 
kad jau laike ruošimo im
perialistinio karo darbinin
kų klasė privalo išplėsti pla
čią kovą prieš šovinistinius 
nuodus, prieš ■* apsiginklavi-1 jos šiose sąlygose su visa Vienok reikia orientuotis 
mą savo šalies buržuazijos, energija stojo už padarymą šiais svarbiais taktikiniais

le pareiKsia: tuom kartu tarptauti- sutarčių bendros pagelbės I klausimais, kurie netolimo-
Mes sveikiname kiekvie-pioletauato jėgos ben-jsu Sovietų Sąjunga. - - ------- tamejje ateityje gali pasidaryti

drai turi būti sujungtos iri memente, kada pas dabartį- ................
nukreiptos prieš salį, ar jųjnį Francijos premjerą La-

kiekvieną žingsnį SrllP£, vaidinančią vyriau- Valį, darant į jį spaudimą 
prie sutvirtinimo Darbinin- . .
kų - Valstiečių Raudonosios talP£J- ir pi’ies jos talkmm- 
Armijos, tos taikos atspa- kuS- Dabartiniu momentu 
ros, kiekvieną žygį sutvirti- vE?aUS^ J!™ r_uoščj7u’i :be 
nimui rubežių socializrito ša-1 
lies. Atsitikime kontr-revo- j 
bucinio karo prieš socializ-1 
mo tėvynę, mes visomis i f’^hstai, veikianti 
priemonėmis palai kyšime 
Raudonąją Armiją Sovietų 
Sąjungos ir kovosime už su
mušimą vokiško imperializ
mo ir jo talkininkų, už pra
laimėjimą karo kiekvienos 
valstybės, kuri pradės karą 
prieš Sovietų Sąjungą. v. v. .

Mes visomis priemonėmis j ku> pzimandU pačių griėž- 
gelbėsime pergalei socialis-! čiausių karo organizatorių

ruošime,

kus. Dabartiniu momentu

abejo, Europoje yra Vokie
tijos fašistai, .o Tolimuose 
j Rytuose Japonijos impe- 

' artima- 
-me susirišime su Lenkijos 
i fašistais. Tiesa, neišnyksta 
galimybė pasikeitimo padė
ties, pavyzdžiu, atviras sto
jimas Anglijos į priešsovie
tinį frontą arba įvairūs 
manevrai kitų kapitalisti- 

itinių šalių, dabartiniu lai- • i v • < v • -v • v * • i v

aktuališkais.
Užpuolimo ir Apsigynimo 
Karas; Nacionaliai—Pasi

liuosavimo Karas.
Markso ir Engelso lai

kais, prie š i m perialistinėje 
gadynėje, darbininkų klasei 
prisieidavo kiekviename ka
ro atsitikime spręsti, kuri 
iš kariaujančių šalių veda 
apsigynimo karą ir kuri— 
užpuolimo karą. Ir tikrai 

jtūip darbininkų klasei pri

būti

tinęs Sovietų Sąjungos jos 
kovoje prieš visus, kas užr 
puls ant tos socializmo ša
lies.”

Mūsų supratimu, mintys, 
. padėtos pamatau šio pareiš

kimo, privalo taipgi
pamatu Septintame Kon
grese apibūdinimui 
taktikos prieškarinėje kovo
je ir apgynime Sovietų Są
jungos.

Ką reiškia šios mintys?
Pirmiausiai, jų reikšmė 

tame, kad visa darbininkų 
klasės politika, jos taktika 
kovoje už taiką, prieš impe
rialistinį karą—vaduojantis 
pačiais būtiniausiais prole
tariato reikalais visose ka
pitalistinėse šalyse—sutiki
me su Sovietų Sąjungos 
taikos politika—turi sutap
ti su žygiais apgynimui so

mūsų

poziciją, bet dabartinio mo
mento tarptautinio proleta
riato uždaviniu yra su jum

Dr. A. Weiss, 30 m. am
žiaus; pasižymėjęs gydy- 
tdjas* kuris nušovė sena

torių Huey Long.

0 reakcinei francūzų buržu
azijai, pasireiškė svyravi
mai tame klausime, Fran- 
cijos Komunistų Partija pa
siėmė sau apgynimą tos su
tarties, mobilizavo francū- 
zus darbininkus, kad nepri- 
leidus sabotažo padarytos 
sutarties. Franci jos Komu
nistų Partija pareiškė, kad, 
kaip ir pirma, ji balsuos 
prieš karinius kreditus,} sieidavo kiekviename atsiti- 
prieš pailginimą tarnavimo | kime konkrečiai nustatyti 
Francijos armijoje, nes vai-,tą, kurios pusės laimėjimas 
stybinė galia Franci joje yra j yra pageidaujamas tolimes- 
buržuazijos rankose ir ar
mija gali būti panaudota 
prįeš francūzuS darbinin
kus, prieš kolonijų gyvento
jus ir visokioms karo avan
tiūroms.

Bent kokis bandymas jau 
dabar nutiesti proletariato 
taktiką atsitikime tdkio ka
ro, kuriame viena,, arba ke
lios kapitalistinės valstybės 
iš vien su Sovietų Sąjunga 
kariaus prieš grupę • impe
rialistinių valstybių, esančių 
fašistų vadovystėje, būtų 
nemarksistinis žygis.

Vienok galimą ir reikia 
apibūdinti behdri ir princi- 
paliai pamatai revoliucinio 
proletariato taktikos atsiti
kime tokio karo.

Visokiose sąlygose ir įvy
kiuose proletariatas būtinai 
turi išlaikyti savo klasinį 
nepriklausomingumą santy
kinėse su savo šalies buržu
azija. Tas reiškia, kad atsi-

TAIGI jis “pasiskolino” lemputę iš 
keno kito kambario—ir pasėjo 

sėklą dar vieno mažo kivirčio! Nes 
kas gi yra įkyriau, kaip tuščia lempos 

„skyle, kada žmogui reikia ŠVIESOS?

nėję kovoje už socializmą,
I m p e r ializmo gadynėje 

negali būti kitokios marks
istinės pažvalgos, kaip koya 
už pralainiėjimą savo šalies 
buržuazijos kiekvienoje ka
riaujančioje imperialistinė
je šalyje. Tikslu revoliuci
nės prieškarinės koVos turi 
būti ne pergale vienos iš ka
riaujančių i m p ė rialistinių 
valstybių arba jų grupių, o 
pralaimėjimas visų buržua
zinių karo dalyVių naudai 
proletarinės; revoliucijos.

Pasekmėje tokių pažval- 
gų ir buvo bOlšeVikiį nusis
tatymas, visada pasmerku
sių social-šovinistus ir so- 
čial-pacifistus už jų apgavi
mus apie užpuoliino ir apsi
gynimo karo pobūdžius tos 
ar kitos imperialistinės val
stybės ir palaikymą kare 
savo šalies bdržiiažijos, pa- 
gelba jai karo vfediriie. Tie
sa, bolševikai visada kovo-

GAUKIT JŲ DĖŽĘ
ŠIĄDIEN

IR UŽPILDYKITE TAS TUŠČIAS 
LEMPA-SKYLES

Daugelyj sklandžiai sutvarkytų namų 
yra laikoma po pustuzinį dėžučių 
įvairaus dydžio lempučių (ypač 60's 
ir 100’s) ant lentynos—panašiai, kaip, 
žmonės vežiojasi lyčną rato gumą, 
prie automobilio arba laiko Šėpoj 
ekstra indų. Juk nenaudojamos lem
putės nepasensta. O jum gali prireikt’ 
lemputės bile kada. Kodėl jų neturėt 
ekstra po ranka?

Geros Amerikoj gamintos lemputės 
yra nupigintos iki pat žemiausių kai-' 
nu. Ir lengva jų užsisakyti. Tik paim-' 
kite telefoną ir pašaukite savo švie
sos kompaniją (telefono numeris pa
duodamas žemiau). Mes perduosime 
jūsų reikalavimą užgirtam elektros 
daiktų verteiviui arti jūsų ir jis jums* 
pristatys, jų tuoj aus. .

Neleiskite tuščioms Icmpa-skylėmST, 
laikyt jus tamsoj. Visas jas užpildy-* 
kite ir lai būna šviesu, kada ir kur* 
jums reikia! *'

ELEKTROS KAINOS NUPIGINTOS... LEMPUTĖS TAIPGI MAŽIAU LĖŠUOJA

KAIP JOS GALITE NAUDOT DAUGIAU 
ELEKTROS ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Už kw. v. per 10 pir- /fl Č
ntu (mažiaunia inčne- , „ , ČB
nėšiui kainfr $1) Už kw. v. per 35 kitas -----

Už kw. v. per 40 kitų
IR ŽIŪRĖKITE KAIP SPARČIAI ŽENGIA kw y per 4()
ŽEMYN NAUJOS KAINOS NAMUOSE! kw va, pet da, kiUg v<

THE NEW YORK EDISON COMPANY, INC., STuyvesant 9-5600 j 
BRONX GAS AND* ELECTRIC COMPANY, WEstchester 7-9400 

BROOKLYN EDISON COMPANY, INC., TRIangle 5-6000 7
NEW YORK AND QUEENS ELECTRIC LIGHT AND POWER CO., STillwell 4-8000



Puslanis šeštas
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lino) kokio (ten salperio, liko 
itik 4 darbininkai, trys die-

Kuršėnų Studentas.

.Antradienio popietis. Oras,vekaris į E. Weymouth?” buvo graži lapuotų nledžių 
šiltas - dušnus New Yorke.' klausiau aš.
Smulkus lietus nulynojo, | “Ne, nes dabar 
numargino gatves. Nusisku-į vejamas naujas 
binau į Fall River laivų Ii- tiltas per upę,” 
nijos prieplauką, manyda
mas, jog bus daug kėliau- ten nuvažiuoti 
jančių atostogoms, nes, pa-1 
prastai, rugpjūčio menesį 
seniau skaitlingai važine- šoferis, 
davo žmonių, tai nebus ga-! Važiuoju, o jis 
Įima gauti kambarį nakvy-!apįe New York 
nei, bet kada laivas išplau- į biznius ir tam panašiai. At- 
kė iš New Yorko, nustebau važiavus netoli Agrikultū- 
mažuma keliauninku, 
niau, geresniais laikai 
sijudinus laivui iš didmies
čio prieplaukos, ūždavo kiemą, bet 
žmonės ant laivo, tarytum džiam 
bitės avilyje, o dabar laive į ne z 
ramu, nėra atsisveikinimo 
šūkavimų, juokų, klegesio—, 
depresijos laikas, ir dar ko-’ 
kis!...

Gavau kambarį be jokio 
vargo. Laivas išplaukė 
5:30 vakare. Du bostonie- John Johnson 
čiai, kurie buvo biznio rei-, kaimelį” paaiškinau aš. 
1 _ 1 * XT AT 1 i- I LC A • • T 1

ni'niai ir vien; 
I Mašinos užima
vietas. Dabar 
naiit ant atoste

(padarytas orlaiviams lau- 
jkas, o vietos lietuviai turi I 

, j • • -v v. . geru malku.O kiek kainuoja is eia į 
taksiu?” i Didžiuma

geležinis

man kebu-; 
ų, atvežė iš ■ >

New Yorko aliejinius vietojIkahnelio g 
anglimis kūrenamus inži-j t, 
mis. Prie! anglinių inžinųy 
dirbo 4 darbininkai, o

'ės raštinėj
u r suvažiuoja į kaimelį vi- 
okie vertelgos su savo ta
rnais. Tūli biznieriai, at
vykstanti automobiliais iš

Fitchburg, Mass

Pik $1.50c.,”

f <7 v

Ilginiai žmonės, bet geri, 
paaiškino draugingi. John Johnson ir

Povilas Rauba—progresy-
klausinėja
'i darbus,

Povilas 
viai.

“Keleiviai”, “Lietu- 
Ūkininkas” ir keli 

šoferis pasuko sa- Darbininko” numeriai, tai 
i šio kaimelio literatūra. Kal- 

sustab- į Dejus su vienu-kitu apie su
organizavimų ALDU) kuo- 

ii” ivi- Pel?’ beb maža pritariančių

ko- ros Chemikalų kompanijos 
Pa". raštinės

vo mašina tiesiai i raštinės

aiškinau. 
I 

“.Aš maniau, kad jūs esa
te kokia ‘didelė žuvis’ iš tos
kompanijos,” atsakė jis.

“O ne, aš esu ‘maža žu
vis’ ir važiuoju pas Mr. Į 

maža v

kalais New Yorke, grįžo at
gal Į Bostonų. Vienas jų iš
rodė vokiško tipo buržujus, 
nes gerai nutukęs, gražiai 
apsirėdęs, o jo pirštai pa
puošti deimantiniais žie
dais. Antrasis airiško tipo, 
prasčiau apsirengęs, dažnai 
užsimąstęs sėdėjo šalę ma
ne ir klausinėjo apie to mie
sto įvairius dalykus. Vokiš-!

“Aš jį, Johnson, pažįstu- 
geras žmogus,” paaiškino 
šoferis.

Lietuviškas Kaimelis

apy- 
kai-
van-

bar trys nčtcl 
i lietuviai.

Jaunimas 
visur da 
jaunimo

du ! ,;

gražaus
šio. Šis
būrelį jaunuolių, daugiau-1 T11*’
šiai merginų. Išauginti reli-iu<lu

ii

lanko mokyklas. Yra gabių 
jaunuolių, bet jie čia netu
ri kur sunaudot savo ener
gijos, nes neorganizuoti. 
Kaminskaitė gabiai skam-

Tą diena iš vi- parašyk gražia apysaką, 
kas tada buvo Lietuvoj, tai 
būsi antra Žemaitė-beletris- 
tė. Jinai yra atvykus tik 
šeši metai atgal iš Kuršėnų 

Į miestuko.
“Jau persena 1.

triste”, atsakė ji. i Hali. Svečių buvo gana daug,
“Kada vokiečiai kareiviai jkaip tai» 1S Gardner, Worcester 

atėjo į Kuršėnus, kaip jie Maynard. Draugai Tamulio- 
!elgėsi su žmonėmis?” klau- niai gavo daug puikių dovanų 
siau aš.

Ji nusiminusiai pažiūrėjo , surengime daugiausia pasidar- 
, į langų ir sako:

“E, vaikine, sakysime, ka-

vcntoi
viena

a gabenama iš^ 
Mass., lietuviu ;(‘.J

Orgijų Kainas...

Rugsėjo 14 dieną atsibuvo si
dabrinės vestuvės drg. Vlado 

būti bele- ir Jievos Tamulionių ant Unity’

nuo draugų ir giminių. Baliaus

■bavo E. Prakapienė, I. Ignata
vičienė ir A. Samulėnienė. Ba
lius buvo gana puikiai prireng-priklausantis A. ;(ja ateina tigrai į aviu būrį,

... ' 1.... : ' "" .......... , kaip jie tada el-!ta?‘ Visi svečiai ?trodg labai 
Žudė, mušė, draskė užganėdinti.

ir jaunas mergai- Bevalgant vakarienę, draugė 
A. Samulėnienė pakvietė drg. 
J. Petkų na iš Worcesterio pa
kalbėti. Kalbėtojas palinkėjo 
Tamulioniams linksmai ir lai
mingai sulaukti kitų dvidešimt 
penkių metų sukaktuvių ir pa- 
dėkavojo gaspadinėm už gerą 
baliaus surengimą. Prisiminė 
apie Lietuvos politinius kalinius 
ir prašė, kad kiek kas gali pa
aukautų jų paramai. Po prakal-

, apt kurio se- įaj žinai, 
luginama kuku-1 o-jasi. ‘ 
vės, o dabar do- jno

>is kailiukas įsilen- įCs... Žinoma, buvo ir gerų 
ine j vandenyną,, ži- žmonių, bet maža. Už ma- 
k<iiĮ)o automobilistų žiatisį prasikaltimą ar ne- 

.v. . minas... čia, nak- mokėjimą jiems pasiteisinti 
ĮCiai besiai tiriant, auto.mobi- daugelis, vaikine, daugelis 
■bais stivažiuoja visokie la- užmokėjo savo gyvastimis.” 
:kūdros su merginomis, atsi-Į

šviesa ir Maudynė mina pianą, besimokindama 
v J Iskambinimo srity, So. Bos- 

miau, kada as čia RY\e"itone. Tų jaunuolių tėvai čia 
nebuvo elektros : svie- ■,gyVena per metus, ne- 

jmatę didelių miestų, tai ne-j 
turėjo progos pataisyti sa- j 
vo lietuviškos kalbos, nes' 
vieni tebekalba žemaitiškai, i

nau
i sos namuose, bet dabar su- 
ivesta; taipgi nebuvo mau
dynės, o dirbant prie dul
kančių darbų ji reikalinga 
būtinai. Seniau tūli darbi-1

! vežu gėrimų i r ūžia per nak
tis iki keturių rytmečio... 
Vienas vaikinas buvo nu
šautas vietoj. čia, mat, 

|liuosa, nes policija randasi 
i už 2 mylių, tai galima vis-

“O kaip caro kareiviai, ar 
geresni?” klausiau aš.

‘Trie moterų ir mergai
čių jie ėjo tuo pačiu keliu.

keli metai atgal rašiau 
sakaitę “Dulkės.” Šis 
mėlis randasi apsuptas 
deniu iš trijų pusių, 
netolimai dvi gražios salos, 

ko tipo ponui labai nepati- o už upės matosi žaliuojanti 
ko New Yorkas. Anot jo: kalnai, girios, miesteliai: 
“valkatų, bomų, barzduotų Quincy, N. Weymouth ir E. 
žydų ir šlamštų miestas”. I Weymouth. Čia yra 
Vėliau tie ponai mane prašė | turčių vasarnamių 
eiti pas juos į kambarį įsi
gerti gerų gėrimų, bet aš 
padėkavojau ir atsisakiau 
priimti loska.

maudydavo nuo rugpjūčio , v
pabaigos iki gegužes mene-;.. .
šio.

Dabar, 
boniui ir kitiems darbiniu-- dlvIUS 
kams, kompanija turėjo' Vietos gyventojai geria 
įtaisyti maudynę. Geras da-Į naminį munšainą, kuris, sa- 
lykas! i koma, esąs 135 laipsnių, o

xr on i • 4 ta i ♦ : i !valstybinė persilpna del jb,Nuo 30 iki 4 Darbininku 1i negeria 
patyręs darbiniu-'

reikalaujant Sa- j T. . - Ar- - - - ■ Jiems Valstybine .Nes
Vietos gyventojai

Munšainas

sai,” atsakė ji, pridurdama: 
j “Žmoniškesni buvo tai ka
zokai, nes jie atnešdavo 
duonos alkaniems vaiku- 

vienas vietos čiams ir t. t.”
atsikėlėm ryte,

V7 VU1V7 J7CAVXU IXVAXUj -------------------- C MX J. ---------------- — ~ 1----------------------

kultūringieji prū- bl) buvo_ Pastatytos drg. Anna

Buvau nuvykęs į montel- 
i su-

_ VJCILl UiaU^UO. Ik. UClUCUĮf

Ye"!J. Tautvaišą, Kmarus, Sau-
, Baronus, Turanienę,

• Yakštyte ir Virginia Pšalgaus- 
kiūtė aukų parinkti. * Aukavo 
sekamai: po $1 Ch. Urbonas ir
J. Sabanskis; po 50 centų: J. 
Petkūnas, M. Petkūnienė, M. 
Kalusis, J. Yarušaitis, V. Ta- 
mulionis, J. Aukštikalnis, J. A. 
Samulėnas, A. Samulėnienė ir
K. Balsevičius; B. Dafkantas 35 
c., P. Buklis 30c.; Nuga- 
ravičius, VI. Belskis, C. Zabie
la, Ch. Krasauskas, V. Pšalgau- 
skas A. Pšalgauskienė ir Joe 
Tamulionis po 25 centus.

Smulkių surinkta 78 centai. 
Viso aukų surinkta $9.68.

Visiem aukautojam tariu šir
dingai ačiū.

Pinigus pridavėm draugui J. 
Mažeikai, o jis priduos tuos pi
nigus komitetui.

Fitchburgietė.

>

j ogi žiūrime, kad ant velia- jigčiu pikniką, kuriam su- 
I vos Jii'gštoko stiebo plėvė-> ėjau draugus: K. Beniulį, 
gmoja nei siekia tokia ye"!j. Tautvaišą, Kmarus, Sau- 
ihava ... Nuleidus ja že-^^, Baronus, Turanienę, 

Vle^().iv aipęriko- (Įj/tupienę, Stigienę, J. Vitį 
Į msk.es vėhavos užkabinta į p. Lietuvių Tautiš-
.stiebo^ viršūnę mergos apa- ]<as Namas, kurį senai ma

čiau, turi išsikasę skiepą po 
už-;šokių svetaine parke. Žino
vą-;ma, yra ir baras. Pušynėlis 

žymiai suaugęs į storesnius 
medžius.

Už Tautiško Namo buvo 
mo- maži krūmeliai, • o dabar

Žinoma, policija buvo 
sveikatos ardytojas... Ge-į.draudus tūlam laikui 
'riau jo negerti, nes t 

pamali dirba, ilgus metus prie [ašito, Įgalima susilaukti d: 
riais, kur motoriniai laivu- [papasakojo: “Žinai, tamsta, ■ smagumų sveikatoje 
kai pupsi per dienas ant i kada buvo senieji pečiai de- į Bizruei iai
vandenio paviršiaus. Gra-   ; L'or”ivnlA r1,rbni
žus jų čia gyvenimas, nerei
kia prakaitas lieti vasaros 
karščių metu, kaip turi tą 
viską miestu darbininkai 
kentėti.

Lietuvių Gyvenimas
Šiam kaimely, kaip žino

ma, vra virš 20 lietuviu šei- 
mų, kelios lenkų ir viena ai
riu, tai ir visa vietos žmo- 
nija; lietuviai daugiausiai 
dirba “milose” prie trąšų 
(zuperio) išdirbimo. Vasa
ros laiku visuomet čia silp
nai dirbama, po užsėjimo 
laukų; rudeniop vėl darbai 
pagerėja iki pavasario sė
jos. Taipgi išdirbama aši- 
tas ir gryzas. Kada grino- 
riai atplaukdavo iš Lietu
vos ir kitui’, gaudavo čia 
darbus, tai amerikonai žiū
rėdavo į purvinus “polio- 
kus” su panieka, o dabar, 
depresijai siaučiant, patys 
tempia, karukus sunkiau, 
negu tie grinoriai. Kiti, sa-, 
ko, turi ir diplomus iš kole- [ 
gijų- j

Palyginus miestų lietuvių [ 
darbininkų gyvenimą su, 
šio kaimelio lietuvių gyve- j 
nimu, matai didelį skirtu-' 
mą, nes miestiečiai turi pir- ,■ 
ikti viską, o čia ne. i i I

Čia yra kompanijos na- i 
____ mukai, už kuriuos muoma i 
Vtehas dešimtukinis storas, du doleriai į savaitę. Visi,1 
euflabar du. Naujas bankas, turi didelius 
rtSDji marketai. Čia randa- i gaunama bulvių, 
sEHidelė laivų budavojimo agurkų, morkų ir. 
dhfbtuvė, bet nežinau, kaip daržovių. Veik visi

vai. vakare, 
negras ėmė 

laivo denius,
uniformuotas 
vaikščioti po 
kviesdamas keliauninkus į 
apačių, kur būsią arkliukų 
lenktynės. Nuėjau pasižiū-1 
rėti to lošio. Patiestas ilgas

• divonas skersai laivo ant 
grindų, o ant to drabužio 
sustatyta šeši mediniai ark
liukai su numeriais.

Priešaky arkliukų stovi 
T mažas staliukas, prie kurio 

sėdi jaunas laivo oficierius 
su balta kepure ir beria lo
šimo kauliukus, pareikšda- 
mas, kokis numeris išvirto, 

V tai negras turi ta arkliukų 
pastumti pirmyn. Kada ne-

* daug žmonių keliauja, tai 
norima visokiais būdais pa-

;• daryti pinigų.
k.. Ant pirmo denio pristaty

ta visokių gembliavimo ma
šinų, ko seniaus nebuvo. 
Bet žmonės nesiskubina kiš
ti savo nikelių į tas velnio

Quincy, Mass.
miestukas nelabai di- 
bet gražus ir gyvas, 
miestukai, matomai, 

iednėję, apskurę, bet

is
c
1
n
Qlflncy’je daug naujų bu- 
dhlkų pristatyta ir dar sta- 
ttoa. Pirmiaus čia buvo 
vlBhas dešimtu kinis storas

jdjfe darbas eina. Tiesa, ma
tosi keli kariniai šarvuočiai
atstatę savo arūdijas į dan-jportuota 
gų, o iš kaminų juodi dū
mai kamuoliais verčiasi.

Kelionė Quincy į Bradley
' Čia žinau visus kelius, 
tačiau nusitariau pasikalbė
ti su taksio šoferiu.
'“Ar ir dabar veikia gat-

daržus, kur į 
tomeičių, Į 

kitokių ' 
...... ______________ laikoj 
vištų, o kai kurie turi žą- j 
su ir ančių. Kiaulės išde- 

i, už smardinimą 
kaimelio. Malkos neperka
mos vietos gyventojams, 
nes marių vanduo netingi 
jų priplukdyti iš Bostono ir 
kitur. Žinohia, lengviau 
tiems, kurie turi motorinius 
laivelius, tai gali gerų me
džių parsigabenti. Už upės

Vietos

ginimui kapirolo, tai dirbo
30 darbininkų, o dabar, įve
dus nauja pečių, kuris kū- į jimas darbininkams 
renamas (del ašito padary-Įkultū

Antradienis.

Visko Ji Mačiusi
Senukė Johnsonienė

• ka labai gražiai nupasakoti storoki medukai auga ir ža-
I baisenybes iš pereito pašau-jliuoja.
ilinio karo, o aš jai sakiau, |turėjau progos pasidairyti 

Chemikalų dirbtu-'imk plunksna į rankas ir !po miestą.

i,x,

So. Bostone mažai
SKAITYK LAISVE 

IR KITIEMS UŽRAŠYK
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Pirmu Kartu Bus Vaidinama Brooklyne. Stato Scenoj Aido Choras t
Pernai “Tamyla” buvo perstatyta kaipo drama, gi dabar ji perdaryta į operetę. Yra 13 dainų; 3 mišraus choro, 2 merginų choro, 

4 duetai, vyrų kvartetas, Eiles parašė Aidietis, muzika B. šalinaitės.

SEKMADIENĮ Labor Lyceum
949 Willoughby Ave

Brooklyn, N. Y.
OCTOBER, 1935 

I
ĮŽANGA YPATAI

75c ir 50c

Vien tik šokiams

s -I 
r<
4

Fi

Durys atdaros

3 vai. po pietų

Lošimas prasidės

š 4:30 vai. po pietų

40 centų

Sėdynės rezervuotos

Kviečia Visus

J. JUŠKA, režisierius šio veikalo irvaidis Lakrašio, Tamylos

AIDO CHORAS.
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Puslapis Septintas

Klaus Neukran|z

: Barikados Berlyne
—........... -..........   Iš Anglų Kalbos Verte V. Lienius.

(Tąsa)
■Wullneris jau pradėjo nervuotis: — 

Koks kvailys tau sakė apie “ginkluotus 
komunistus... ?”

:—Nagi, kapitonas von Malzahn! Ži
nai, jis labai daug mums papasakojo 
apie tuos raudonus niekšus.

—Oh...!
Wullneris paliko šį jauną policistą, Jo

chen Schlosnies, kaip vėliau sužinojo jo 
• vardą, ir išėjo iš kambario, daugiau nie
ko nesakęs.

dešimt metų tarnystės. Jis žinojo Poli- • 
ei jos Aktą, kuris buvo perleistas su pa- 
gelba jo socialdemokratinės frakcijos 
per Landtagą 1927 metais. Jie negalės 
jį paliuosuoti del priežasties “neatlikimo 
pareigų” arba “sulaužymo disciplinos” 
kaip kad akte buvo pažymėta. Jis per tą 
ilgą tarnystės laiką turėjo ueblogį ke-

i dą. "B e t šis veidmainingas įstatymas 
turėjo tūlą paragrafą, numerį 11, kurį 
jis atmintinai žinojo:

❖ *

Kuomet Wullneris vakare sugrįžo nuo 
savo pareigų, inspektorius, kuris vertino 

^šėtltą, pasitikimą Vyrą, parodė jam nau
ją policijds įsakymą distrikto komandie- 

■'uausf
• Policijos’ šiaurinis Distriktas, Dept. 1,

♦ > • : : Bull, No. 2044-29.
1 Bal. 26 d., 1929.

“Išstojimai prieš demonstracijos už
draudimą kartojasi; buvo raportuota, 
kad užsilaikymas individualių policistų 
nebuvo ganėtinai patenkinamas. Kuo
met gauja mėtė akmenis, einanti parei- 

. gas policija vartojo buožes, bet nesu- 
ėmė vadų. Komanda tuo nepatenkin
ta, bet yra tos opinijos, kad kuomet 
keletas vyrų vartoja ginklus, tai yra 
galimybės areštuoti ir pristatyti kaip 
kuriuos demonstrantus.

Pasirašo: Basedow.”
’ . J • I ‘

; Wullneris nusistebėjo, kad jie nereika
lavo daugiau. Išlengvo padėtis jam da- 

’ rėsi aiški. Jautė, kad kas buvo planuota, 
tai buVo grupuojama viskas prieš Kos- 
linersttašse, nors tie ponai atsargiai slė
pė-ir viešai nekalbėjo. Aiškiai prisimi
nė, kaip pulkininkas, kuomet pirmoj die
noj nuof uždraudimo demonstracijos bu
vo informuota, kad 80 raudonos vėliavos 
buvp; iškabintos 23-se namuose Kosliner- 

(strasse, >sugriežė dantimis ir pasakė: 
“Gerai, mano vyrai,,šie valkatos bus pra- 
ša'linti Pirmoj Gegužės!” tai buvo gana 
aišku. • ---------

' :W<U,Uneriui dar tęūį^ triją mėnesių iki

“Pplicistas gali aplaižyti pranešimą 
apie paleidimą prieš ištarnavimą de
šimtį metų, net jei padėtis nurodyta pa
ragrafuose 9 ir 10 nesirastų, jei jis ne
beturi reikalingų gabumų ėjimui par
eigos, ypač protinio ir fizinio lankstu
mo ir spėkos greitam ir energingam 
veiksmui, reikalingam policistui; per- 
kratinėjimui tokios padėties sprendi
mas viršininko turi būti paimtas do
mėn.”

Tai buvo labai puikiai sutaisyta! Bile 
kas atsisakys imti dalyvumą kur nors, 
bus paskelbtas neturįs “reikiamo proti
nio ir fizinio lankstumo,” ir tuomet ban
dyk surasti darbą, būdamas 42 metų! Vi
suomet spąstai gatavi!

Valandėlę jis galvojo, ar jis privalo ne
ignoruoti oficialius kelius nusiskundi
mo ir eiti tiesiai pas policijos prezidentą 
ypatiškai. Pagaliaus, jis taipgi yra par
tijos draugas. Jis negalėjo susilaikyti 
nesijuokęs. Neveltui buvo visiems poli- 
cistam žinoma, kad reakcinis pulkinin
kas virš visko, buvo artimiausias drau
gas policijos prezidento. Geriau bus, jei 
nusivilks uniformą ir pakabins ant sie
nos. Bandyti eiti pas jį, tai tos pačios 
pasekmės.

Tą patį vakarą, kuomet buvo vienas 
kapitono kambaryje, surado, kad tose 
suneštose dėžėse radosi plieninės kepu
rės, rankinės granatos, du lengvi ir vie
nas sunkusis kulkasvaidis, ir apie 400 
šautuvų, modelis 98.

(Daugiau bus)

f y. 1 r ’' ■* ■ I; -i v !

Du Pulkai Lietuvos Kariuomenės Atsisakė Šaudyti Sukilusius Valstiečius 
~ ir Todėl Smetona Juos Nuginklavo; Dideli Mūšiai

(Tąspvjš 1-mo Pusktoio) 
f 5.< . ——r 1

• Mūšiai Butrimonyse ■
Butrimonių miestelyje, kaip 

žinia, antradieniais yra l$er- 
mošiai, tai čia atvyko organi
zuoti.būriai žmonių ir pradėjo 
varyti ūkininkus iš miestelio 
su grūdais ir gyvuliais, mėsa 
ir kitais reikmenimis. Buvo sa
komos prakalbos, reikalauta, 
kad valdžia sumažintų ant že
mės- mokestis, pakeltų ant ja
vų kAjiiaą;' kad sumažintų ^ban
kams skolas ir jas ant ilgesnio 
laiko išmokėti paskirstytų. 
Prasįdęip barniai tarpe 
nių, kaip kurie tuojaus prisi
dėjo prie revoliucionierių, bet 
kiti nenorėjo pasi(rauktj su 
savo pyJkęyĮiSj. PotųĮy»>davė 
žinią į kitus miestelius. Atsi
skubino Stakliškių ir Jezno 
policija į pagelbą ir pradėjo 
Žmones pulti. Vienas policinin
kas iš Jezno labai žiauriai 
puolė. ‘zVĮęnife' ^yęąs f ikaip 
pjaus jam peiliu per drabu
žius, perpjovė diržąt įę mun- 
dierą. Pa&kūi alėmėČ nuo po
licininko revolverį, išėmė iš jo 
kulkas ir tuščią numetė polici
ninkui. Tada policininkas puo
lėsi reikalaudamas atiduoti 
kulkas, ta’s vafs'tidtis plyta kir
to policininkui į galvą ir ant 
vietos jį užmušė.

’ ’i .') . D
Tada pašaukta iš 

kriminale policija. Ji
autobusu ir pradėję į žmones 
šaudyti, žmonės griebėsi už 
pagalių ir lentų, kurių buvo 
pfivešta ir pradėjo "gintis. 
Policininkai būva atmušti. Ta
da sukilę valstiečiai apsigin- 
kJaVę-pagaliais »io* kirviais ap
supo Kauno policijds autobusą ’ papjauti. Pribuvo Kauno kri- 
irį sudaužė jį. Po. to sukilę vai- minajė policija ir vienas iš

i stiečiai užėmė Butrimonių pas- buržujų sakė prakalbą, prašy-
tą,,. pareikalavo nuo viršinin
ko raktų, kuris, bijodamas mi
nios keršto, perdavė raktus ir 
patsai pabėgo. Daug ištrypta 
daržovių, nemažai buvo su
žaistų policijai šaudant; tūli 
susigrūdime šakėmis ir dalgė
mis patys susikoliečijo, išvar
tytos tvoros, daugelis sužeistų 
ažiomis šliaužė iš Butrimonių, 
bet Kauno policija nedrįso 
šaudyti, nes bijojosi.
pribuvo
policija Kauno policijai į pa-

Vėliau
pasienio kriminale

durnas žmonių, kad apsira
mintų, žadėjo viską išpildyti, 
ko tik žmonės reikalauja. Bet 
žmonės neklausė jo pasakų, 
nes žinojo, kad meluoja. 
Tuom kartu du vyrai apsigin
klavę šakėmis ėjo pro nuova
dos viršininko namą. Viršinin
kas norėjo atimti nuo vieno 
vyro šakes, žmogus nedavė, 
tada viršininkas nušovė jį. An
tras valstietis, matydamas, 
kad vieną jau viršininkas nu
šovė, dūrė šakėmis ir ant vie-

gelbą ir daug žmonių suaręs- ^tos nuovados viršininką užmo

Kauno 
pribuvo

Tavo. Tūli iš areštuotų dar ir 
dabar sėdi kalėjime. Yra gir
dų, kad 3 valstiečius užmušė 
policija varydama į kalėjimą. 
Spaudoje nieko apie tai nera
šoma, fašistų :cenzūra drau
džia. Pasistengsiu Sužinoti už
muštų vardusį ir areštuotų p?a- 

! dėtį ir kitame įlaįške panėšiu. 
; Butrimonyse 
kirtimai su 
keli iš mūsų 
policininkų.

r Lietuvos valstiečių didelis 
išstojimas. Kauhas apsuptas 
sukilusių valstiečių, kurie siun
čia savo delegacijas -su reika
lavimais valdžia). Kiek, girdė
ti, Smetona pakėlė policinin
kams algas, kad tik jie mal
šintų valstiečių sukilimą. Kri
minale policija' daugiau ap
ginkluota ir jai suteikta dujų 
bombos.

dndeU^StisP 
ja, užmušti 
.bet žuvo ir

6- l

Kąuhąs apsuptas

Nudūrė Prienų Nuovadą
Prienų miestelyje įvyko'" di

deli mūšiai kermošiaus dieno
je. Keli valstiečiai, buvo nu
šauti ir policininkai dalgiais

še.
Pribuvo daugiau Kauno po

licijos ir pasiutimu puolė ant 
žmonių. Sukilę valstiečiai tvir
tai laikėsi prieš policijos šau
dymą, tada policija paleido 
nuodingas ašarų, dujų bombas, 
žmonės pradėjo bėgioti, mote
rys, klykė, policija šaudė ir 
gaįde jau pakliuvusius, ku
riuos grūdo į autobusą, kad 
vežus • juos Kaunan. Areštuo
tus policija veždama labai 
skaudžiai mušė.

’ Paliuosavo Areštuotus
Kada Kauno policija areš

tuotus Prienų miestelyje vežė 
keliu ir skaudžiai juos mušė, 
tai revoliuciniai valstiečiai gi
rioje pastojo kelią. Sukilę val
stiečiai girioje nuleido pušis 
skersai kelią, privertė akmenų 
ir kelią užtvėrė. Kada pribu
vo tas autobusas su areštuo
tais, tai valstiečiai apsiginkla
vę šakėmis ir dalgėmis, kir
viais ir pagaliais puolėsi ant 
policijos. Buvo didelis mušis. 
Sakoma, kąd krito keli vals
tiečiais ir bu^o užmušta polici
ninkų. Areštuoti paliuošuoti,

■M

o autobusas sudaužytas. Kiek 
čia žuvo, dar neteko tikrai su
žinoti, nes valdžia slepia fak
tus. Vieni sako, kad būk su
kilę valstiečiai čia išskerdė vi
sus policistus. Vėliau parašy
siu daugiau žinių.

Fašistų Agentams Nevyksta
Vakar buvo atvykęs vienas 

žmogus iš Užuguosčio, jis pa
sakojo, kad ten Kruonio/mies
telio mokytojas ir Užuguosčio 
miestelio mokytojas buvo su
šaukę valstiečių ir miestelio apkalbėjimui ir •diskusavimui 

. . • » i** A T ITT v/Miralai mmgyventojų susirinkimą, kur no- ■ -•
rėjo pravaryti rezoliuciją, kad 1 Hitlerines diktatūros

rcvoliucio- j svarbių dalykų. Susirinkimas ’įvyks 
pirmadienį, 30 d. rugsėjo, 775 Bank 
St., 7:30 vai. vak.

Apart virš minėtų svarbių reikalų 
bus diskusuojama Liet. Frak. Centro 
Biuro atsišaukimas, kuris tilpo “Lai
svėje”, num. 227. Tad kviečiam vi
sus “L.” skaitytojus, simpatikus ir 
kitus pašalinius ateit ir prisidėt prie 
diskusijų ir bendro pasikalbėjimo.

valdžia areštuotų
nierius ir labai baustų. Bet 
Užuguosčio susirinkime žmo
nes pareiškė: “Mes ir patys 
vargstame ir esame sukilė
liai.“ Taigi fašistų agentams 
nepavyko.

Sako, vėliaus pribuvo pilnas 
autobusas karininkų į mieste-' 
lį, labai ginkluotų, pasišvaistė | 
ir išvažiavę prie kryžiaus pri-1 
rišo keliems balandžiams ’ko
kias tai juosteles ir paleido. Oc^obJr’ 2 pd pietų,

, . 735 Fairmount Ave. Čia dalyvaus

PRANEŠIMAI Iš KITUR
WATERBURY, CONN.

Rengiamas didelis bankietas “Dai
ly Worker’o” naudai, subatoj, 28 d. 
rugsėjo, Lietuvių Parke, Lakewood. 
Įžanga tik 50c. Prašome visus drau
gus įsitėmyti dieną ir skaitlingai da- 
lyvaut ir paremti darbininkišką dien
rašti.

WORCESTER, MASS.
Didelis piknikas naudai “Daily 

Worker,” rengiamas nedėlioj, 29 d. 
rugsėjo Olympia Parke. Kviečiam 
viešų tautų darbininkus dalyvaut ir 
paiemt vienatinį anglišką darbi
ninkų laikraštį.

Kviečia Komisija.

L. Žemaitienė.

WATERBURY, CONN.
Rengiamas svarbus susirinkimas 

i “Lais
vės” ir ALDLD reikalai, maisto ap- 
taksavimas, Lietuvos apgynimas nuo 
_________ ___ _____ ; ir eilę kitų

WORCESTER, MASS.
LDS 235 jaunuolių kuopa rengia 

draugišką pasilinksminimo vakarėlį, 
penktadienį, 27 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vakare, Aido Choro kambariuose, 29 
Endicott St. Turėsim skanių valgių 
ir gėrimų, trumpą programą ir lai
mėjimą. Kviečiam visus atsilankyti, 
ypač kviečiam jaunuolius ateit ir su
sipažinti su mumis.

Kviečia Jaunuoliai.
(228-229)

Ijį

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas Įvyks į 

nedėlioj, 29 d. rugsėjo, 10 vai. ryto, 
302 S. Alain St. Visi nariai malonė- 
kite dalyvaut, nes bus vienas iš 
svarbiausių susirinkimų. Bus išdirb
ti planai kaip sėkmingai paminėti ' 
ALDLD 20 metų sukaktuves ir . 
“Laisvės” 25 metų jubilėjų, ir gavi
mui naujų narių ir skaitytojų. Apart 

i to reikės išrinkti delegatai į 9-to 
Apskr. konferenciją ir prisirengti 
prie drg. Mažeikos prakalbų. Nariai 
patėmyję šį skelbimą, praneškite vi
siems 
te

savo draugams ir dalyvauki- 
skaitlingai.

Sckr. V. Rugienius.
(228-229)

(229-230)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras šaukia svarbų mi-

kari- 
Vei- 

žinia

Balandžiai nuskrido, o 
ninkai kitur išvažiavo, 
kiaušiai davė Kaunan 
apie įvykius.

Tai toki pas mus įvykiai. 
Vėliau surinksiu ir parašysiu 
daugiau.

J ūsą C.
(šis laiškas rašytas vienam 

brooklyniečiui, kurio vardo! 
del suprantamos priežasties 
negalime čia minėti.—Red.)

Aleno Sąjungos sekretorius, kuris iš- . 
aiškins kodėl yra svarbu ir reika- i 
linga suorganizuot didelius chorus, ir | 
kaip chorai gali padėt darbininkišką j 

■ judėjimą sustiprinti.
i Kviečiam visus: senus ir jaunus,
1 “L.” skaitytojus ir simpatikus daly- 
| vaut. Prašome tėvus savo sūnus ir 
i dukteris 
;choro 
į liais.

ir
atsivest ir prirašyt prie 

dalyvaut su kitais jaunuo-

Kviečia Lyros Choras.
(229-230)

Norwood, Mass

SHENANDOAH, PA.
Labai svarbus susirinkimas visų 

darbininkiškų organizacijų narių ir 
“Laisvės” skaitytojų *įvyks nedėlioj 
po pietų, 2 vai., 29 d. rugs, 302 S. 
Main St., Najaus svetainėje. Bus 
svarstoma “Laisvės” vajus ir jubi- 
lėjaus reikalai. Kviečiame visų lie
tuvių simpatikus dalyvauti šiame su
sirinkime.

ALDLD 17 Kp.. Kom.
(228-229)

DETROIT, MICH
Bendras frontas rengia svarbias 

prakalbas drg. F. Abekui, kuris da
lyvavo Lietuvių Pasauliniam Kongre
se, Kaune. Prakalbos įvyks nedėlioj, 
29 d. rugsėjo, 2 vai. po pietų, Lietu
vių svetainėje, 25-ta ir Ve m or High
way. Drg. Abekas turi daug svarbių 
žinių pasakyt apie Lietuvos dąrfcijųn- 
kus. Visiems labai svarbu išgirst šias 
žinias, tad visi darbininkai ’ ir''šim- 
patikai ir kitų nuomonių žmones da- 
lyvaukite. „

Rengėjai.
(228l229)

Geri Padažalai Duoda Vyrui Pasitenkinimą
Paprastai Namuose Vartojama tik Vienas Kitas, bet 

Pasigaminti ir Daugelį Jųjų

WORCESTER, MASS.
Svarbus pranešimas vietiniams ir , syt’gerą padažalą. 

apielinkės lietuviams! Kompartija 
rengia šaunų pikniką su vakariene, Į 
nedėlioj, 29 d. rugsėjo, Olympia par
ke. Piknikas rengiamas Daily Wor- 
kerio naudai. Bus mūzikališka pro
grama ir sporto žaislų. Taipgi bus 
ir skanių valgių, gęriinų ir gera or
kestrą šokiams. Kviečiam visus da
lyvaut ir paremti vienatinį anglišką 
darbininkų dienraštį.

Rengėjai.
(228-229)

Į Rašo SIDNEY
1 ...Jeigu vyriškis namie, vis tiek ar 
jis būtų šešių ar šešiasdešimt motų, 
šluosto duonos gabaliuku torielką ir 
gardžiai jį valgo, tai ženklas, kad 
jis patenkintas valgio pagaminimu.

, Geras padažalas vyrui yra kaip gė
lė moteriai arba sūris peliukei.

Kaip yra daug laivų linijų nuva- 
važiuot iš Amerikos į Europą, taip 
yra ir daug būdų patenkint vyrą val
giu, bet lengviausias būdas tai sutai-

Lengva

Readville ir Norwoodo Pikni
kas Puikiai Pavyko

Rugsėjo 15 d. Norwoodo ir 
Readvillo LDS kuopos suren- [ 
ge pikniką. Gerai, garsinėm ir Į 
šiaip viską gerai prisirengėm, ; 
bet atėjus pikniko dienai, nuo fronto demonstraciją subatoj, 28 d. 
ryto iki pirmai valandai po 
pietų, lyjo lietus. Jau 
pradėjom gabenti pas 
draugą į skiepą ir 
kad, vietoj pikniko, 
nors mažą ’‘parę.

PHILADELPHIA, PA.
Regionai Komisija šaukia bendro

manėm, 
turėsim 

Bet nuo 
pirmos vai. pradėjo šviestis ir 
taip diena pasidarė graži, kad 
susitarėm ir vėl viską nuve
žėm ant pievos. Nors ir vėlo
kai, bet publikos 
iki 400. Ir turėjom 
smų pikniką, 
liks pelno virš 

Smarkiai ir 
bavosi kaip

rugsėjo, 2 vai. po pietų, ant Reyburn 
viską Plaza- Tai bus demonstracija už di

desnę bedarbių pašelpą ir unijines 
Vieną aig.as (|ci valdiškų darbų pašėlpga-

vių. Kiekvienas darbininkas bei dar
bininko privalo demonstruot ir griež
tai reikalaut tinkamos pašelpos ir 
unijinės algos prie pašelpinių darbų.

P. Puodis.

suvažiavo 
visai link- 

k u opoms

snow : yg
3 unicijos sviesto i ’
3 šaukštai miltų

biskis čiobrelių, pipirų ir druskos.
Ištirpinkite sviestą kepamajame 

inde, sudėkite veršienos kapsus 
kepinkite pečiuj, iki pasidarys rudi. 
Sudėkite paskui kitus nurodytus -daik- 

j t u s, apart nnltų, ir gerai tuom. skys
timu laistykime. Toliau įmaišykite 
j miltus. Kada miltai kiek pąrunda, 
pridėkite dvi kvortas vandens ir vi
rinkite. Jeigu reikia, <ladėkite"‘drus- -v. 
kos. Paskui gerai iškoškite padažalą. 
Tai ir bus skanus, gausus “rudaa pa
dažalas,” kuris tinka kaipo pamatinis 
padažalas, ir jį galima padėt j, šaldy
tuvą ir sulig reikalo naudot vėliau.

Sherry Padažalas <* ’
I šutinimo indą įpilkite ketvirta

dalį puoduko verdamojo sherry yyno 
ir pusę jo nuvirinkite. Tada pride
kite puoduką rudojo padažalo'Tš to, 
ką jau turite gatavą. Maišykite ir 
plakite nuolat, iki užvirs1. Paskuf ’pa- 
lengvėle virinkite, iki jis lyg pievele 
aptrauks šaukštą.

Kitą dieną kepkite ėriuko.”stoiką 
ir padarykite tokį padažalą, k an p .'kad 
Sherry, tik pridėkite ketvirtadali puo-, 
dūko kenuotų grybų, . smulkiai i su
pjaustytų. Taip ir turėsite * ėriuko 
stoiką šu grybų padažalų.

Robinson Padažalas ,
Įdėkite j skauradą šaukštą sviesto 

ar kokio kito kepamojo ' riebalo, iš
tirpinkite ir pridėkite puse tuzino 
vištos kepenų, supjaustytų f''.ketvir
tadalius. Užbarstykite druskos,jf. pi
pirų. Pridėkite du šaukštu supjaus
tytų kenuotų grybų ir vieną'puodu
ką rudojo padažalo. Kada užverda, 
įmaišykite šaukštą acto, sherry ar 
lemono sulčių. Duokite šio padažalo 
su keptais ėriuko kirtimais (kap
sais).

Mag’škos Padažalų Ypatybes
j Yra tuzinai ir dar tuzinai receptų 
padažalams. bei susams gaminti, bet 
daugumoj namų pas amerikiečius re
tai kada naudojama daugiau, kaip 
pora mėsiškų padažalų,—būtent, ru
das padažalas arba “smetonos” bei 
“pieno” ar “kaimiškas” padažalas.

Tačiaus iš daugelio nebrangių mėsų 
galima padaryt gardžiausius valgius, 
pritaikant tinkamus padažalus.

Pamatiniai padažalai yra keturi— 
smetonos, rudas, holandiškas ir “vė
luoto” (padarytas virinant kumpį, 
veršieną, paukštieną ir tt., pridedant 
sriubos ir vėl virinant ir nusunkiant). 
O iš kiekvieno čia minimo padažalo 
galima išvystyt daugybę kitų, dar 
bei to pridedant.

Imkite Rudą Padažalą.
štai, leiskime, padarytas geras 

das padažalas iš keptos jautienos 
’ -arba rudai įkeptos veršienos ar ko

kios kitos mėsos. Tai bus pamatinis 
padažalas, kurį galima šaldytuve iš
laikyt eilę dienų pagrečiui. O jis pa
gaminamas šitaip:

1 svaras veršienos kaulų, smulkiai 
sukapotu

1 morka
1 svogūnas
1 babkavas lapas
2 g\ aizdikėliai

šio

ru-

CLEVELAND, OHIO 
šeštadienį, rugėsjo 28 d. darbi

ninkų 14-ta sekcija rengia Vakaruš
kas ir šokius naudai 14-tos sekcijos, 
Darbininkų Centre, 16133 St. Clair 

Į Ave., 7:30 vai. vakare. Bus gar
džių užkandžių ir gėrimų, taip pat 
turėsim gerą muziką šokiams. Lie
tuviai gyvenanti Collinwood apie- 
linkėj, prašom atsilankyti. Tuomi 
finansiniai paremsite darbininkų vei
kimą

LDS

visokių

jį. Staskevičius.

tariam 
už gau-

šioj apielinkėj;
Komisija.

apsukriai dar- 
norwoodieciai, 

taip ir readvilliečiai, moterys 
ir vyrai. Del to turime gra-- 
žias pasekmes. *

Varde LDS kuopų 
visiems svečiams ačiū 
šią paramą.

Piknike dalyvavo
pažvalgų žmonių, bet pas vi- į 
sus buvo geras draugiškumas, i 
O jau tų dainų-dainelių, 
buvo įvairių įvairiausių.

Susivėlavęs Reporteris.

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korp. mėnesinis 

susirinkimas įvyks nedėlioj, 29 d. 
rugsėjo, 40 Ferry St., 2 vai. po pie
tų. Turim daug svarbių dalykų ap
svarstyt, tad visi dalyvaukite. Taipgi 
kurie draugai skolingi už apdirbi- 
mą lotų ir neužsimokėję asęsmen- 

tai l tų, greitai draugai užSimokėkite sko
las, kad neįvyktų nesmagumų ir ne
susipratimų.

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

WILLIAMSBURCHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arei Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 
nuo

1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomia 
6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO ,

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

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

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

Vienintele Lietuviška Vaistinė Worceste^yje.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausio 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista 
tome greit i jūsų namus. Praiom 
jsitčmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn. N Y

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136

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

• mąnęs sekančiu antrašu;
1439 South 2nd Street

* k •
.į

i‘>.D u f>41 0' \ >

MEMBER COM COMPANY
(LIETUVIŲ ANGJLIŲ KOMPANIJA) 

485 Gr^nd Street -/v Brooklyn, N. Y 
Telefoną#: EVergreen 7-1661

’K- ' . i| i.
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BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST

LIPTONROBERT

Įvykiams

Dovanos

J. GARŠVA

E
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

LK-W v* i

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

ONE HUNDRED, AND FORTY-THREE

Atšauktas

Pataisa

o

pir-

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Laikraščių po standus išve-

Trumpos Žinutė®

<

Suėmė Plėšiką Corso

(227-229)

512

rotužes, išgavimui

sunaikinti vietos žmones. Taipgi priimta
kuriuos

Net ir karštai jį rė-

t

SKUTIMAS

S U C C E SS i VC DIVIDENDS

s
3

i®

sta
pra

i 
)

VAKARIENĖ BUS GERIAU
SIOS RŪŠIES, O PO VAKA

RIENEI BUS ŠOKIAI GRIE
ŽIANT GERĄI ORKESTRAI.

atvirą tyrimą pa
liečia

pakviesti

mases 
milio- 
karo

iš-
Kur

Lygos 
vėl pa
jau nūs 
bendrą

Prielankus Patarnavimas 
j ’ ’ i » < I ’ 1 .

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

.-,-i , pirmiausia prasidėję 
New ’ Ybrict.

I

kiti,
i šį

- “LAISVĖS” SVETAINĖJ 
Lorimer Street ir kampas 
Ten Eyck St., Brooklyne

jo unijos naikinimo

drabužius
žymius

Du vaiku pikietuodamn

i Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L (COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 6 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS janitoriųs prižiūrė
jimui 4 šeimynų namo. Del išlygų 
susitaikysime. Zaniauskas, 488 Gates 
Ave., Brooklyn, N. Y. Galite priva-

■ žinoti Lorimer St., arba Tompkins 
Italijos konsulatą patraukė vi- karais.

GRAND ST. AT GRAHAM AVE., B’KLYN 
INTEREST FOR QI QUARTER ENDING 
SEPT. 30th A T ^2 % PER 'IKN UM

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

VAKARIENE
Palaikymui Komunistų 

Partijos 6 Sek. Kambarių
L ’ • * » *

/Rengia Kompartijos Brooklyno
• Lietuvių Frakcija

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

purėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

‘402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

________ Brooklyn, N. Y.____

JONAS
Marion St., kamp. Broadway 

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line. 

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

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

Juozas Levanda
' (LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas Nikodimas Grabaus

kas, kurs prieš imperialistinį (1914- 
18 m.) karą atvažiavo j Ameriką iš 
Kauno gub., Zarasų (Novo-Aleksan- 
drovsko) apskr., Tiltiškių valse., Bai- 
bių kaimo ir apsistojo Leechburg, 
Pa. mieste. Vėliau gyveno Chikagoj. 
Prašau jį patį atsiliepti, arba ži
nančius apie jį man pranešti sekan
čiu antrašu:

SAŽENIS PIOTR S.
USSSR Leningrad “14”, 

UI. Žukovskogo 20, kv. 4.
(228-231)

Senyva moteris pajieško namų 
darbo. Galite ją matyt vakarais nuo 
6 iki 9. Kreipkitės sekamai: 8613— 
107th Avenue, Ozone Park, N. Y.

(228-230)

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 f 
| PAUL GUSTAS 
| LIETUVIS GRABORIUS 2 

$ Sena) dirbąs graborystes pro-/ g 
» fesijoįe ir Brooklyno apielin- r 
g kėj plačiai žinomas. Tik dabar S
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja ?
3 balsamavimu ir palaidojimu c
B mirusių. S

| Veltui Chapel Šermenim | 
2 Parsamdo automobilius ierme- g 
g nims, vestuvėms, krikštynoms S 
« ir kitokioms parems, 5.
B fiaukit« dienių ar naktj fc

g 423 Metropolitan Ave. | 
BrooklyinįjN; Y. g

tojai atsisako tokiais tapti ii- biaųsia juo$ suįdotnino buvęs 
net / pastatytieins juos valdyti pinnasife^W-PA istfeikas, kuris 
Lefkovičiams nesiseka moky- taipgi 
tojus padaryti* vergais? ; ’

veiksnį...” .Rezignavusio gen. Hugh
Ir toliau įrodoma, kad ban-lg. Johnson vieton WPA ad- _ , ri i ■ H / V ‘

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ QCr
KIRPIMAS

15 c

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES•

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, ’ kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus ’ paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 

padidinu to- 
ko- 

pageidauja- 
Taipgi at- 

įvai-

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bnickheimer’s Sons, Ino.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant

. DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET 
14th St. Subway, 2 blokai 

> BROOKLYN, N. Y.
Grand an*d Metropolitan Avė. 

karai priveža.

1

Puslapis Aštuntas Penktad., Rugsėjo 27, 1935

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS I;®Bushwick
..... ... - ■ _____________________________________ || 3 H SAVINGS BANK

WPA Statėju Streikas Bedarbės Slaugės Stato 
Majorui Reikalavimus

Unemployed Nurses Associ- 
New Yorko statybos darbi- ation ateinantį šeštadienį, 

ninku unijos antradienį atšau- 10:30 ryto, siųs delegaciją pas 
kė projektų darbininkų strei- ■ majorą su reikalavimais su
ką, kuris buvo iššauktas pora 1 grąžinti darban visus dakta

rus, slauges ir ligonbučių dar
bininkus, atleistus iš miestavų 
darbų neva “taupumo” sume
timais. Jų peticijoj yra seka
mi reikalavimai:

Atidarymo visit ligonbučių, 
kurie tapo uždaryti pastarai
siais trim metais;'8 valandų 
darbo dienos visam ligonbu-; 
čių štabui; samdymo slaugių. 
Namų šalpos Biuruose prižiū-1 
rėjimui sergančių bedarbių; 
įsteigimo sveikatos centrų su 
miesto apmokamais daktarais 
ir slaugėmis neišgalintiems 
mokėti daktaro bilas; ir sta
tymo naujų ligonbučių tirštai 
apgyventose srityse. Harlemas 
specialiai pažymėta, kaipo 

Į viena tokių sričių, kuriai būti
nai reikia daugiau ligonbučių.

Slaugės atsišaukia į ligon
bučių darbininkus ir kitų, dar
bininkų organizacijas dalyvau
ti sykiu su slaugių delegacija, 
’ arėmimui tų labai svarbių 
reikalavimų.

•inėnesių atgal, reikalaujant 
WPA projektų darbininkams 
gni'inės algų skalės.
:■ George Meaney, Am. Darbo 
Fcdera?ijos New Yorko valsti
jos pirmininkas, atšaukdamas 
streiką pareiškė, kad’ jis at
šaukimą remia generolo John- 
Šono pažadėjimu sutrumpinti 
įprojektų darbininkų darbo va- 
andas, kad tuom pakelti dir

bamų valandų mokesties kie
kį. Jis, sakė, pasitikįs tiem 
p ažadam, tad įsakė tuojau 
streiką sulaikyt.

« Bet. generolas Johnsonas su 
s: vo pareiškimu nesiskubina. 
Jis, sako, turįs laukti mažiau
sia 48 valandas, kol duos galu
tiną atsakymą.

Unijos už Ethiopijoš 
Nepriklausomybę

mitin-
“Šalin

■ -a i Sustreikavo Metropolitan 
sNews Raštininkai

Komjaunuoliai Šaukia j Ben- 5i Vakarą Būkit 6-tos 
drą Veiklą Socialistų 
Jaunimą

Jaunų Komunistų. 
New Yorko Distriktas 
siuntė atsišaukimą į 
Socialistus, kviečiant į
veikimą. Jie nurodo, kokį pa
vojų pasaulio taikai sudaro 
Italijos kėsinimasis pulti Ethi- 
opiją <ir kaip stipriai galėtų 
paveikti j karo rengėjus, kaip 
lygiai ir kovotojus prieš karą, 
suėjimas į vieningą darbą šių 
dviejų radikališkų jaunimo or-

i ganizacijų. Pareiškime sako :
“Pagalvokite valandėlę, kaip 

toks mūsų žygis atsilieptų į 
šių dienų įvykius ir į pasaulio 
istoriją. Nėra abejonės, . kad 
jaunimas sudaro kapitalisti
nių armijų svarbiausią dali. 
Mūs vienybe taip uždegtų en
tuziazmu milžiniškas 
jaunimo, kad galėtume 
nūs jų atitraukti nuo 
rengėjų.”

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Streęt, Brooklyn, “Laisves” Name 

SAVININKAI J. P. MARGIUKAICentralbrooklyniečių Atydai!
Gerbiamieji centralbrookly- 

niečiai! Operetės “Tamylos” 
tikietų yra pas J. Jušką, 79 
Hudson Ave., Central Brook
lyne. Taigi, kurio manot eiti 
pažiūrėt ‘‘Tamylos’'’ k lojsimą. 
tai pasipirkit Įžangos 'tikietus 
dabar, tuoj., nes tik dabar ga
lima gaut arti" steičiaus tikie- 
tus.
i “Tamyla” bus lošiama 6-tą 
dieną spalio (Oct.), Labor Ly
ceum svetainėj, 949 Willough
by. Ave., Brooklyn, N. Y.

Sekcijos Bankiete
)

Williamsburgieciai ir 1 
kuriem galima, kviečiami 
vakarą dalyvauti didžiajame 
Komunistų Partijos 6-tos Sek
cijos bankiete. Jisai rengiamas 
dviem tikslais: pasitikimui ką 
tik sugrįžusios sekcijos organi
zatorės, Martos Stone, kuri 
dalyvavo Kcminterno 7-tam 
kongrese, ir parėmimui rinki
mų kampanijos.

ALDLD 1 kp. užsisakė 
lą. Nariai ir kiti draugai 
šomi dalyvaut sykiu.

Komunistų Partija turi 
stačius savo kandidatus, 
susidarė bendri darbo liaudies 
tikietai, Komunistų Partija 
juos veikliai remia. Bet prave- 
dimui sėkmingos kampanijos, 
kad laimėti rinkimuose, reikia 
lėšų. Buržuazinės partijos 
gauna milionus dolerių iš ka
pitalistų rinkimų reikalams. 
Komunistų Partija, kaipo dar
bininkų partija, remia savo 
darbą pačių darbininkų cen
tais. Jūsų dalyvumas bankiete 
parems rinkimus.

Bankietas įvyks penktadie
ni, 27 d. šio mėnesio, 8 v. va
karo, Royal Palace svetainėj, 
16 Manhattan Avė., Brookly
ne. |žanga 40c. Gera vakarie
nė. Graži dainų programa ir 
prakalbos.

Notary Public Tel STagg 2-5043
S

s
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MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

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

Vakar dienos “Laisvėj” ap
rašant Baer-Louis kumštynes 
Įvyko klaida. Ten pasakyta, 
kad Baeris pralaimėjo,
Louis laimėjo čampionatą. Ti
krenybėje gi Baeris jau 
miau buvo pralaimėjęs čąm- 
pionatą, bet buvo kandidAtu 
jo atgavimui. Dabar tuo arti
muoju kandidatu likosi Louis. 
Tačiau kaipo pradiniam, vei
kiausia, Louisui teks persiim
ti su Schmelingu arba gal ir 
tūlais kitais iki jam leis kibti 
į čampioną James J. Brad
dock.

Atsiekė Bedarbiu Vienybę 
Brownsvillej

Eilė Brownsvilles organiza
cijų susitarė bendrai veikti tū
lais svarbiais vietos klausi
mais,vyriausia bedarbių reika
lais.

Derybose del vienybės pe
reitą antradienį dalyvavo ko
mitetas iš penkių, nuo Work
er’s Alliance Brownsvilles lo- 
kalo. Su jais dalyvavo ir Sol 
Parker, tos organizacijos mie
sto sekretorius ir socialistų 
kandid. Washington Heights 
sekcijoj. Nuo Bedarbių Tary
bos irgi dalyvavo toks pats

New Yo ” C nt ’alė 
tų ir Darbo ' rbi ' 
Madiscn Square Garden 
gą, šauktą po obalsiu : 
Rap’' as Nuo Fthiopijos! 
ryba mitingui pasiuntė 
Iną telegramą:
* “Didžiojo New Yorko ir 
ap'elinkės Centralė Amatų ir-žiojimo agentūros, Metropoli- 
Darbo Taryba užgiria šalin tan News Co., 47 Crystie St., 
Rankas Nuo Ethiopijoš mitin-, raštinės darbininkai tapo iš- 

sušauktą per t šaukti į streiką per Bookkeep
ers, Stenographers ir Accoun
tants Unijos-Lokalą 12646, AF 
of L uniją. Streikas iššaukta 
kompanijai atsisakius pripa
žinti uniją ir padaryti sutartį skaičius komiteto narių su i Alberta 

i kas liečia algas, darbo valan- Sam Gonshack, miesto Bedar- 
' das ir sąlygas. Pikietavimas bių Tarybų vadu ir komunistų 
. pradėta trečiadienio rytą.

Du vyru įsiveržė WeinrubJ 
Brothers raštinėn, 121 W. 
19th St., sustatė du savinin
ku ir knygvedę pagal s^n/'

gą, šį vakarą
New Yorko Komitetą Už Ethi- 
opijos Nepriklausomybę Mes 
manome, kad reikia perduoti 
klausimą arbitracijai, kad iš
vengus kito pasaulinio karo.”

$2,300 ir pasileido gatve, 
juos pamatė gatvėje slaptos 
policijos agentas Hoolahan ir 
pradėjo vyt’s. Jiedu sušoko 
TtA ; i • besi • janJį agentą pa- 

etį, tačia s nepavojin
gai. Tada plėšikas iššoko iš 
taxi ir pasileido bėgti ir agen
tas jį sugavo besislepiant už 
/'ersigandusios moteriškės su ■ 
Tu ikiu vežimėlyje. S įimtasis Į 
esąs gerai žinomas Michael 
Corso.

I

GERA MUZIKALĖ 
PROGRAMA

Prieš ir Po Vakarienei 
BUS ŠOKIAI

t i Įvyks Sekmadienį

h Spalio (Oct.) 13
Bilietai Jau gatavi. Tuojau įsi
gykite ir dalyvaukite tame 

svarbiame parengime.

ĮŽANGA 75 CENTAi
C i

Mokytojai Smerkia Lefko- 
witz už Draskymą Unijos

Suvienytas Mokytojų Uni
jos Gelbėjimo komitetas, kurį 
sudaro įvairių- pažiūrų moky
tojų grupės, savo pareiškime 
'•markia buvusį viršininką Lef- 
kowitz, bėgantį iš organizaci
jos dėlto, kad nariai atsisakė 
išmest kovinguosius iš unijos, 
sulyg jo pareikalavimo, 
reiškime sakoma:

“Dr. Lefkowitz išėjo spau- 
; don su įvairiais kaltinimais ir 
skundais. Tačiau mes dar ne
matėm įrodančio išaiškinimo 
savo kėsinimosi i 
Amerikos Mokytojų Federaci- ej]g sumanymų, 
ją vien tik dęlto, kad ji ne- Bendrai vykdys, 
išdavė jam patinkamą nuo-' 
sprendį. Niekas begali tą iš
aiškint, 
mūsieji praeityje negali pa-

Albert Correri, 22 metų pas- 
las, rado pamestus ir sugrąži
no $150,000 vertės bondsų. 
Už savo tęisingumą gavo dar
bą, bet apie algą sakoma 

, “patenkinanti.” Gal ir taip, 
iki šiol dirbęs už 

$3.15 į savaitę ir su tipsais pa
sidarydavęs iki $7. Gi namie 

kandidatu 23 assembly distrik- broliu ir dvi seserys
.te. ' ■ buvo bedarbiai.
i Susitarę bendrai veikt 1 jie 
’pasiūlė tuojau, išgauti po $15 
kiekvienam šelpiamam asme
niui drabužiams ir- kad pa
skiau būtų pridėta kas .mėnuo 
po $5 prie reguliarės sąmatos. 
Jie susitarė bendrai atlikti se
kamus darbus:

1. Bandyti pravesti mokyk
lų vaikų stapičių 10 spalio; po 
to turėti suaugusių demonstra-

Ba-TŪ4 ^4 pačią dieną ir maršuoti 
prie miesto 
drabužių.

2. Turėti 
dėties, kas 
spalio 3 ir

dymas sudaryti kitą uniją bū
tų priešdarbininkiškas žygis, 
nenaudai pačių mokytojų; kad 
konvencijos nepriėmimas Lef- 
kowitz pasiūly’mų- prašalinti 
kovinguosius iš linijos buvo de
mokratinis žygis; kad išėjusie
ji iš konvencijos 3D iš 120 de
legatų atstovavo tik savd as
menišką nuomonę, nes jų at
stovautieji lokalai pasiliko išti
kimi Mokytojų Federacijai ir 
pasimbkėjo pilną mokestį.

Mokytojų kova už uniją 
sekama dideliu susidomėjimu 
visose sferose. Tai yra klausi
mas laisvės žodžio ir organi
zacijos mokytojams. Reakci
niai elementai norėtų, kad mo
kytojai taptų robotais/ be pa
sipriešinimo pildančiais val
dančiosios klasės norą, Moky-

Victor Ridder Užims
Johnsono Vietą

.Rezignavusio gen. Hugh

mipistratorium paskirtas i po-1 
nas j Victor Ridder. 'Jisai yra 
stambus laikraštininkas, ben
drai' su1 broliu leidžia vokišką 
laikraštį, VNew Yorker Staats- 
Zeitung und Herold/’ ir “The 
New York Jdumal ; of Com* 

‘Imerce;” Jis taip pat-yra bu
vęs . Associatel Press direkto
riuose.' Tai 'toks generolo 
Johnsono pasekėjas, su ku
riuo įturės reikalą šimtai -tūk
stančių1 bedarbių. Ridder už
ims vietą spalio 15.' *

Namų< šalpos ir WPA virši
ninkų akys atkreiptos į nedar
bo problemas ’Netv 'Yorke ir 
sulygAo esanti nustatyta pro
grama visai valstijai. Pagal tą, 
kas 'dedasi New Yorke, spėja
ma, kas dėtųsi kįtur, jei .bus 
paduotos panašios sąlygoę. La-

Antonetta Dropok, 56 mc- 
itų, (Leono Motiejūno uošvė), 
87 So. 2nd St., mirė rugsėjo 
24 d. Kūnas pašarvotas gra- 
boriaus Garšvos koplyčioj. Lai
dos rugsėjo 27 d., šv. Jono ka
pinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

'i i ' D t ’ '

sų atydą. Jais buvo Diek 
Greenspan, 14 motų, ir Leo 
Kornhabet, 13 metų, abu mo
kiniai Liaudies -Mokykloj 147 
ir vienoj klasėj. Jie pareiškė, 
kad jie protestuoja prieš Mus- 
solinio fašistų puolimą Ethio- 
pijos ir militarizavimą Itali
jos jaunimo. Abu yra nariai 
Am. Prieškarinės Lygos jauni
mo sekcijos.

Penkių metų vaikas, James 
Evans, tapo užmuštas automo- 
bilium žaidžiant gatvėje prie 
Avė. C ir Coney Island Ave. 
Kėravofoja mašinos, Mrs. Dd- 

,ra Martin, sulaikyta, 
i • ■ ----------
; Penki ginkluoti plėšikai už
ėjo ^prievakariais pas Abra
ham Greenberg kailių krau- 
tuvėn, 226 W. 29th ,St., N. Y., 
ir išsinešė $7,-500 vertės bran
gių ; kailių.- * ■ .i

Kunigai sako biedniokamš, ■ 
ką<J, už vargūs ant žemės 
“pievas” duos ddąngų” po 
mirties, bet Patys,, matomai, 
to “dangaus’’ nei-vargo del jo 
nenori. Sekmadienio vakara ■ > i »■ > *•iš. New Yorko sykiu su kitais 
delegatais išvažiavo į Cleve- 
landą, į Eucharistinį Kongre- i 
są, kardinolas itayes. Jis pasi- 
ėmė sau privątišką karą spe
cialiame delegatų traukinyje, 
kad tik toliau'nuo “dangaus.”, 4____ —u ’i

Dvylikos ‘metų mergaitė,' 
Anna Bohack,' 7 Mulberry St., I 
Yonkers, ėjo .krautuvėn neši-j 
na penkinę- apmokėti motinos j 
bilą. Ją pasivijo apie 40 metų Į 
vyriškis ir prikalbino mergai
tę paduoti jam tą penkinę ir 
jis apmokėsiąs bilą. Neva įro
dymui savo ištiįimybės jis pa
davė mergaitei' palaikyt Tvo- 
derį iki jis sugrįžo, o sugrįžęs 
ir tą atsiėmė, gi bila pasiliko 
nemokėta ir penkinė dingo.

»

Y 
kio dydžio, 
kio 
ma. 
maliavoju 
riom spalvom. 
STOKES

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų t
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciale nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.. v '

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Telephone, EVergreen 8-9770

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
Ne n ormalumai; 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g 08, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai , ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li- 

jgos, Hemorrhoidal, Nervų {degimas 
Į ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
|Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR.L.ZINS
HO East 16 St, N. Y.

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

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

| MES KALBAME LIETUVIŠKAI ’ : 
’ I •




