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Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

ITALAI SUNAIKINO ĖTHIOPIJOS MIESTĄ
Orlaivių Bombomis Išžudė Šimtus Žmonių 

Adowoj; Uždegė Ligoninę; Visiškai J11 
Susprogdino Adigrat Miestą

p
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ten būdavo Ėthiopijos atstovas; No. 235 
jie protestuodavo, kad jiems1 
“peržema” sėdėt viename susi-;
rinkime su “neciv 
kiniais” ethiopais. ;

Dabar matome tikrą fašisti
nę Italijos “civilizaciją.” Iš pa
salų, be karo paskelbimo, anks
ti rytą Mussolinio orlaiviai už
puolė bemiegančius Adowoj 
ethiopus ir išžudė šimtus žmo
nių, ne kareivių, bet paprastų 
gyventojų, moterų, vyrų ir vai
kų.

Jau buvo žinoma fašistinių 
gengsterių veikla namie; dabar, 
jie rodo savo “civilizaciją” to- Į11 
limame užsienyj. Mussolini j 
Ethiopijoj jau daro tą, ką Hit
leris rengiasi daryti Lietuvoj 
ir Sovietų Sąjungoj.

Klaipėdos Seimelio Rinkimą Pasekmės dar SOVIETAI NUPIGINO MAISTĄ 30% IR
Ww * w w 4 *r /V ww "r

Nebus Žinomos iki Kitos Savaitės; Balsus 1PANAIKINO VISAS VALGIU KORTELES
ui

Skaito 50 Lietuvių ir 50 Vokiečiu ŽMONĖS PERKA GE RIAUSIUS VALGIUS

Balsy Vokai Atvežti po Drūta Sargyba Policininloy ir 
Lietuviy ir Vokiečiu; Ginčai del Balsu Skaitymo

BERLYNAS. — Praneša
ma, jog Klaipėdos seimelio 
rinkimų pasekmės bus žino
mos tik kitą savaitę.

Buvo ginčų tarp Lietuvos 
ir hitlerininkų atstovų, kaip

MASKVA. — Spalių 2 d. 
i Sovietų vyriausybė visiškai 
panaikino korteles gavimui 
pirkt įvairių maisto daly-

Pašalpos Sustabdytos ir numušg va^ų kainas“ • 30 nuošimčių abemai, tai
Jau 6-se Valstijose 7ra 1beveik Yis?J Kai kurie maisto produktai, 

............  i tiesa, nupiginti 20 nuošim- 
WASHINGTON. - Roo. čių, užtat kitų kaina numuš- 

......---- - --- --.ta žemyn net 66 nuošim
čiais, reiškia, dviem trečda
liais.

Dviejose Vietose Ethiopai Atmušė Italus; Francija Dedasi 
su Anglija prieš Mussolinį; Tautu Lyga Sujudo

žmonės daugiausia perka 
geriausios rūšies produk
tus. Vadinasi, pinigų už
tenka.

Vien Torgsin krautuvėse,
kur daiktai parduodami tik; tuvai bombardavo Ethiopi- da visų pirm Francijos ka- 
už svetimų šalių pinigus, jos miestą Adową, 15 mylių ro laivynas eitų talkon An- 
pasilieka tos pačios kainos.’nuo Eritrėjos sienos. Nužu- gliiai prieš Mussolinį.
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LONDON. — Vakar pirm išvien su Anglija išstos prieš 
saulei užtekant Italijos lėk- Italijos karą EthiopijoJ. Ta-
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iKadangi visose krautuvė-j dė ir sužeidė 1,700 vyrų, Į Francija turi jau 95 savo 
se, kur perka sau valgius moterų ir vaikų, jiems dar, karo laivus Viduržemių jū-
C* , * 4- v> ’ 4-1.^ 1 • 4 n I ’ ’ . • ’ ’4.- JSovietų piliečiai, taip smar- bemiegant. Orlaivių bombo- roj ir pasiuntė daugiau ka
klai numušta kainos, todėl, mis. padegta Raudonojo į riuomenės sutvirtint 
pasak kapitalistinių laikraš- Kryžiaus ligoninė; užmušta 
čių pranešimų, būsią pa- ’ bei sužeista daugelis slaugių 

! (norsių). Sudeginta šimtai

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia žadėjo iki 
lapkričio (November) 1 d, 
įstatyt į pašalpinius WPA

Mūsų skaitytojai žino skirtu
mus tarp komunistų ir socialis
tų. Bet pasakyt, jog socialistai 
vis dėlto yra artimiausia ko
munistam partija, taipgi nie
kam nebus naujiena. Tą artimu
mą parodo ne vien teorija. Jį 
patvirtina galingi bendri fron
tai, visų pirm sudaryti tarp so
cialistų darbininkų ir komunis- balsus skaityti. Susitarta, 
tų—Francijoj, Austrijoj, Ispa- jog balsų skaityme dalyvaus 
nijoj ir kitur. !5Q lietuvių ir 50 “vokietinin-

;kų.” 
Spalių 2 d. buvo vos pra

dėta skaitymas vokų (kon- 
vertų) su balsais. Ant ryto- imta dar tik 1,000,000. Aiš- .vėse, panaikinus vadinamas turėsime palaukt tikresnių, 
jaus prasidėjo vokų atidari
nėjimas. Dar reikėsią po
ros dienų patikrint, katrie 
balsai yra teisėti, o katrie 
ne.

Balsų vokai pereitą tre
čiadienį buvo po stipria sai> 
gyba policijos, vokiečių ir 
lietuvių, ątvežti - į. svetainę, 
kur jie bus skaitomi.

Logiškiausias būtų dalykas ir 
tarp Amerikos lietuvių bendras! 
k o m u n i stų-socialistų frontas i 
prieš karą, prieš fašizmą, už 
demokratines teises Lietuvos 
darbo žmonėms ir už šių dėsnių 
pravedimą masinėse organizaci
jose.

Darbininkai yra jau senai pa
tyrę, kad negrai narsūs kovo
tojai streikuose. , ,

Bet dabar generolas Hugh 
Johnson juos giria iš savo pu
sės, kad negrai prie tinkamos 
komandos, yra geresni kareiviai, 
negu bet kurios kitos taūtos vy
rai Amerikoj.

Tas Johnsono saldliežuviavi- 
mas reiškią, jog Amerikos gene
rolai rengiasi pasiųst dar dau
giau negrų į ateinančią impe
rialistinę skerdynę.

Amatai Tik Naziam
BERLYNAS.' — Hitlerį- 

nė amatų valdyba Bavari
joj išleido įsakymą, jog 
amatų mokintis bus prilei
džiama tik tie vaikai ir jau
nuoliai, kurie yra veiklūs ir 
ištikimi • nariai fašistinių 
jaunimo organizacijų. Tuom, 
įsakymu yra uždaroma du
rys į amatus visiems kata
likams jaunuoliams, nes

Pirmiaus Darbo Federacijos 
vadai liepdavo unijoms išmest 
laukan komunistus kaipo “skal
dytojus” todėl, kad kairieji tuo
met turėjo savo atskirų unijų. 
Dabar Federacijos lyderiai reū- dvasiniai jų vadai uždrau-
kalauja išbraukt komunistinius 
darbininkus jau todėl, kad kai
riosios unijos atėjo į Federaci
ją, šaukdamos į ją ir visus dar
bininkus. Tie vadai dabar gąs
dina “pavojum unijų gyvybei” 
iš vidaus.

Kiekvienas sveikai protaująs 
darbininkas mato, jog komunis
tų kova už darbo unijų vienybę 
tik stiprina, o ne silpnina pa
čias Federacijos unijas; ir jei 
kam del to g^ęsia pavojus, tai 
tik streiklaužiškiems vadams, 
kaip kad- Greenai, Wollai, Ry- 
anai ir panašūs.

Taip jiems nesenai buvo ir 
atsakyta Indianos valstijos Dar
bo Federacijos suvažiavime. 
Darbininkai delegatai ten pa
reiškė, jog komunistai geri uni- 
jistai ir atmetė Amerikos Dar
bo Federacijos viršūnių reika
lavimą “išvalyt” iš unijų raudo
nuosius.

Įstatyt į pasaipinius vv r/v i cių pranešimų, uusią pa-,
darbus 3,500,000 bedarbių, ’ Tuojaus žymiai padangė- branginta pietūs valgyklose ■ 
bet iki šiol į tuos darbus pa- jo pirkikų atvirose krautu- prie fabrikų. Bet apie tai namų. Miestas bombarduo-

ku, kad tie 3,500,000 visi ne-^‘uždaras” krautuves; ir 
gaus pašalpinio darbo iki' 
lapkričio 1 d.; bet Roosevel-1 
tas nusprendė sustabdyt 
bet kokią tiesioginę valdžios 
pašalpą bedarbiams nuo lap
kričio į. Ir šešiose valstįjo-! 
j 
dyta.
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Amerikos Darbo Fėdera- 
cijos prezidentas W. Green, 

.mažindamas tikrą bedarbių 
' skaičių, ir tai pripažįsta, 
kad dabar jų esą 11 milionų. amunicijos. ~ L >

Taigi Rooseveltas yra pa- Generolas Erik matė, kaip 
sibrėžęs palikt be jokios vai- ethiopai kovojo, kada, keli 
diškos pašalpos bent 7,500,- mėnėšiai atgal Italijos kar-. 
000 bedarbių. Skaudžią jie eiviai su orlaivias ir tan- 
turės žiemą, jeigu neprivers kais buvo įsiveržę į Ethiopi- 
valdžią atšaukt tokį nutari- ją Ualual srityj. Ethiopai 

nenusigando nei bombar- 14,000 įsiveržusių italų ir iš- 
duojančių lėktuvų nei tan- žudė juos ties Adowa.

žinių.

ETHIOPAI YRA PUIKIAUSI KOVOTOJAI
STOCKHOLM, Švedija.—

se tokia pašalpa jau ^b-'^ Vir.
, r * r) ’ oin o hiivnd nntarAiaa < klbnin-gin,» i buvęs patarė j as • E thio- 

pijos i imperatoriaus Haile 
Selassie; sako; kad nėra nar
sesnių kovotojų už ethiopus. 
Tik vargas, kad jiems trūk
sta .haujoviškų ginklų ir

Generolas Erik matė, kaip

mą.

kų, pyškinančių iš kanuolių 
ir kūlkasyaįdžių, Vieni jų, 
girdi, krinta, bet kiti pasi
veja, užšoka ant tanko ir 
nušauna ten esančius prie
šo kareivius. ..

Ethiopams trūksta radio, 
telefonų ir kitų’ civilizuoto 
susisiekimo būdų, bet jie tu
ri išsidirbę ženklus-signalus, 
kurie “lygiai gerai” jiems 
tarnaują, sako- minimas ge
nerolas. Ethiopai moka ir 
manevruot. Tą jie įrodė 39 
metai atgal, kuomet apsupo

; savo
pozicijas ant Francijos-Ita- ’
Ii jos rubežiaus. r ■ :

ROMA. — Trečiadienį 
Mussolini padarė visuotiną 
fašistų mobilizaciją. I mies
tų aikštes buvę sutelkta 20 
milionų asmenų. Jiems per 
radio Mussolini sakė varjo-
tišką prakalbą,' kur bjaų-i. t’ j 
riai niekino ethiopus kaip t' y 
“barbarus” ir kurstė savo
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džia jiem dėtis į nazių or
ganizacijas. O Bavarija 
yra katalikiškas kraštas.
KALĖJIMAS^

SVEIKINA VĖLIAVOS

Šilko Audėjai Laimėjo
----------r----------------- •. ■

FALL RIVER, Mass. — 
Britz ir Steinberg šilko 
dirbtuvės darbininkai laime-

KAD NE- 10 PenkiU savaičių streiką.
Samdytojai pasirašė: sutar-

Lynn, Mass. — Areštuo- sutikdami priimt atgal 
tas ir po $200'parankos lai- V1S,US streikavusius, įvest-40 
komas Carleton Nichols, ku- vala^d'l darbo savaitę ir 
ris įmokino 'savo sūnų; pra-im. ėt nemažiau $13 
dinės mokyklos' mokinį, ne- ^ika. Uirm streiko darbi- 
sveikint Amerikos vėliavos. ?}nkas daznal tė?audav? tlk 
Sako, “tik vienam“ dievui 
priklauso garbė?” u »•

$11 per savaitę. Streikui va
dovavo Jungtinė J Audėjų 
Unija.

/5L/ETUVO5 !
‘ } ! < < . 1 l ‘

Prasti Linai ir Pūva - 
Bulvės

RASEINIAI.— Praeitais me
tais už linų pluoštą buvo mb- 
kama geros kainos, todėl šiemet 
ūkininkai užsėjo žymiai dides
nius plotus ir tikėjosi uždirbti. 
Tačiau dar anksti, prieš žydė-

Dar nežinia, ar dabar įvyk-1 j imą ir per žydėjimą, lietus ir 
siąs Darbo Federacijos suvažia-1 vėjai linus suguldė. Daugelis ne 
vimas Atlantic City nutars iš- laiku nurovė linus, o iš palik
si uot komunistus, kaip reika- tųjų nauda ir menka: priplakti 
Jauja Greenai ir Wollai. Bet prie žemės supuvo ir šiaip va- 
nutart yra vienas dalykas, o lakna—netvirta.
įvykdyt kitas. Jeigu jau Hitle
ris su Mussoliniu nepajėgia “iš-1 lietaus, kurs labai pakenkė jau- 
valyt” komunistų iš pačių fa-|nučiams bulvių mezginiams, 
šistų valdomų unijų, tai kaip Jau dabar pusė, O žemesnėse 
čia pavyks geltoniems Federaci- vietose ir du trečdaliai bulvių 
jos vadams? ' i derliaus papuvę.

Bulvėms mezgant buvo daug

, BėgėdišĮęas ^ąd^ '
DETROIT, Mich. — Vie

nas kovingas narys- Associ
ated Automobile Workers 
unijos buvo išmestas' iš 
Hudson kompanijos fabri
ko už unijinę veiklą. Dar
bininkai susirinkę pereitą 
penktadienį svarstė, 5 kaip 
priverst kompaniją priimt 
jį atgal. Bet tam priešino
si Arthur Greer, unijos pre
zidentas. Jis pasisakė turįs 
žinių iš valdžios tėisdarys- 
tės department©, ! kad tas 
darbininkas yra komunis
tas, ir todėl ^neverta jį Už
tart. ..”
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jamas iš didžiųjų kanuolių.
Tuo pačiu laiku Italijos 

bombininkai lėktuvai visiš
kai sunaikino Adigrat mies
tą, į rytus nuo Adowos, šiau
rinėje Ethiopijoje. Iš Adi- 
grato nieko nelikę, tik 
griovėsiai. čia, sulig prane-,
Šimo, “baisiai” daug žuvo^govėdas juos skersti, 
moterų, vaikų ir vyrų, nes
pėjusių pabėgti.

Smarkūs mūšiai siaučia 
tarp Italijos ir Ėthiopijos 
armijų šiaurinėj Tigre pro
vincijoj. Pranešama, kad 
italai čia tapo priversti pa
sitraukt atgal.

Ethiopai sumušė ir atstū
mė atgal italus, kurie žygia
vo užimt Agame miestelį.

Vakar rytą 25,000 italų 
perejo per Mareb upę, 
traukdami gilyn į Ethiopiją. 
Jau paėmė nemažą skaičių 
ethiopų nelaisvėn.

Italai puola Ethiopi ją 
dviejuose ruožuose iš Eri
trėjos puses šiaurėje ir ki
tuose dviejuose iš “itališko” 
Somalilando.

MEXICO CITY.
bininkai padare audringą 
demonstraciją prieš Italijos 
konsulatą, šaukdami “šalini 
Mussolinį iš Ėthiopijos!”.

Sovietai Įtaisys Namus su 
Maudynėmis Eskimosaras:

* y iJ

MASKVA. — Sovietų val
džia planuoja pristatyt nau
joviškų namų su maudynė
mis ir kitais patogumais 
eskimosams ir kitiems toli
mosios šiaurės gyventojams. 
Jie iki šiol ten gyveno būdo
se ir bastėsi iš vietos į vjp- 
tą. Sovietai nori kaip ga
lint daugiau jų apgyVęų- 
dint tam tikruose punktuo
se, kur jie galėtų verstis, 
žvėrių kailiais. ’ y

Taip praneša prof. Otto 
Schmidt, ka tik sugrįžęs iŠ

bauštųMtaliją arba bilę’ša-. augštai yra .‘‘priešų” oriai- šama būbnai. kaipo visuoti- stengiasi ten praplatini aU-

Anglijos Darbiečiai už Mechaniški Orlaiviu 
Mussolinio Baudimą “Šnipai” Gerai Veikia
L ON DON.— Anglijos „ PARYŽIUS- — Bedarant 

- . _ je. . . . Franci!os karo lėktuvams
Darbo Partijos konferenci-..manevrus Vokietijos pasie- 
ja Brightone tokiabalsų buvo naudojama auto- 
dAuguma kaip 21 prieš 1 matiški prietaisai, kurie ti- 
užgyro, kad Tautų .Lyga krai parodė,/: kaip toli ir

ADDIS ABABA. — Eti
opijos imperatorius Haile 
Selassie pašaukė prie gink
lo visus karui tinkamus vy
rus ir moteris. Nuolat, mu-

z * v |

tų vietų. Be to, Sovietai
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lį, kuri daro ’ ar dalrysi.rka-Y?ai; , 7^al. ^?1,a (nos ■ mobilizacijos
.X1 v r , j. .jmechhmški <lėktuvų “sm- ” 1 ’rišką uzpuolipią.t . Tūli se*!* • - - -

nieji vadai j “taikininkai,”
kaip kad Lansbury ir S-

pai”-detektoriai.
i ___________________________

Cripps, buvo i tam priešingi-
ir sakė, kad is : to gali išsi- i J DAmO ŽMONES 
vystyti europinis .karas; bet, > ----
jų pasipriešinimas buvo nu-j i “Nežinomą.; vandens; srio- 
Stjelbtas milžiniška dauguma ve” .užnešė “Rotterdam” 
unijistų balsų. < , laivą. ant/vseklumos„ 40 my-

— lių nuo Jąrnai(ia sąlos ir jis 
T ... ten prakiurintas “prisvilo.”

- ita įjos 46Q .,keiiąutojų išgelbėta.

7 Rotterdam”

. I

Addis Ababa.'
i. — .. . . " • •’neiiauLujų ibgeiueia.

valdžia pahepe visiems pi- <TvOtterdam'- yra didelis 
heeiams biznieriams tuoj is-|garlaivis 24,000 tonų įtal- 
sinesdmt is Addis / Ababa,1 V zPOS» i Į ' if' f ‘ ,

Viena, (Austrija.

Ėthiopijos sostinės.

Viena, Austrija. — Gąr- 
Robert1 s u s {a n g 1 ų '( mokslininkasPeekskill, N. Y.

MacKellar taip perdirbo sa- į James. Jeans, . 58 metų am- 
vo Forduką, kad galės nau-. žiaus, susituokė su Susi 
’dot kerosiną/vietoj gasolino.‘Hocky ,24 metų, koncęftine 
Už’ $3 tad galėsiąs nuva- vargonininke. Jis bpvo naš- 
žiuot 1,500 mylių.; įlys.

•

i ženklas
Vengiantieji kąyiškos tar-

ginimą tam tikrų veislių, 
bulvių, kopūstų ir kitų dar- 

kurias sovietiniainybos ir šnipai bus kariami. |žovių.
Haile Selassie atsišaukė į mokslininkai išvystė tokias, 

Tautų Lygą ką nors greitai kad jos nebijo šalčių. O reL- 
daryt, idant užkirsti kelią kia žinot, kad toj tolimoj
Mussolinio karui.

GENEVA. — Rytoj Tau
tų Lygos Taryba susirenka 
spręst apie žingsnius prieš 
Mussolinio žygius Ethiopi- • •JOJ. _ ___

LONDON. — Anglijos 
ministeris Tautų Lygai An
thony Eden skubiai išvažia
vo į Paryžių baigt derybas 
su Franci jos valdžia prieš 
Mussolinį. Pranešama, kad 
Anglija siūlo Franci j ai tarp- 
savinės pagelbos sutartį 
prieš Vokietiją ar bet kokį 
kitą į s i v e r ž ė lį. Sakoma, •y—\ • • 1 J • 1 •

šiaurėj vasara būna tik apie 
3 mėnesius ir paprasti javai 
bei daržovės negauna įva- 
lias laiko užaugti ir prindk- 
ti.

i

Bandė Nunuodyt Dvi 
Nemeilias Merginas

GREENWICH, Conn. — 
Areštuotas Oscar Ransome 
už bandymą nužudyti dvi 
merginas, į kurių kavą jis 
ipvlė smarkių nuodų. Bet 
laiku buvo pastebėta keista 
kavos spalva; merginos tad 
ios negėrė. Jis keršijo, 

Francija su tuom sutiks ir kad jos atmetė jo meilę

4
4

•3

K

V * M

v *



įjhislapijs Antras Penktadienis, Spalio 4„ 1935

"■'’LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
Th e L ai s ▼ e Ine.

every day, except Sunday ‘ .
MTBN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year___________$5.58

? •;Brooklyn, N.. Y^ per year---------- - $7.50
Foreign countries, per year________$7.50

t , Canada and Brazil, per year_____ $5.50
United States, six months________$3.00
Brooklyn, N. Y., six months .______$4.08

f ^..Foreign countries, six months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months__ _  $3.00

Entered as second class mąttar March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 
I of March 8, 1879

.■^Vienykime Pajėgas pries Karą ir 
4^."’ Fašizmą! |

P • , Į . »
KarąjS Afrikoj, jau.pradėtas^ ,Niekšiš

kas Italijos fašizmas paleido savo armi-
> -*ją terioti ir pavergti ramią šalį, Ethiopi- 

ją..^,.Italijos armija įsiveržė vienintelėn 
.j šiek--tiek nepriklausomybės turinčion ne- 
~ grų.šalin ir pasirengusi ją pavergti Itali- 

^-jos kapitalistų naudai.
Tiesa,, formaliai karas dar' nėra pa

skelbtas, bet faktinai jis jau pradėtas.
„M.t^tiissolinis, kalbėdamas Italijos juod- 

marskiniams, kurie buvo sumobilizuoti
;Pareitą'trečiadienį klausymui jo prakal- 
*tos' pareiškė, kad* fašistų karinis ritmas 
įjau padidėjo ir dabar jo niekas nesulai-

. Greitu, laiku, veikiausiai šiomis dieno- 
<r>Xųiš, karas bus paskelbtas formaliai.
%'*’ Afrikos karas bile valandą gali persi

mesti Europon. Bile dieną, bile valandą 
Zcitarpe Britanijos ir Italijos gali iškilti gin- 
X) įduotas ’ konfliktas. Tas, aišku, įtraųk- 
^Tųj’savo tarpą ir kitas Europos šalis, vi- 
^‘są'pasaulį. . • • • ■ , : , ■

Be to, Vokietijos naziai tiktai laukia 
progos vykinti savo pasibrėžtus planus, 

ę Jų tikslas: pulti ant Klaipėdos, Lietuvos, 
...kitų Pabalti jos kraštų ir Sovietų Sąjun-

Iš’ Rytū’ ŠoViėtį’ Sąjttrigūi' ginklą * 
;! galanda plėšrusis Japonų iiyperi^li^mas.
S Tįjgiį k^ro pįa 
J jafcyjsam pasagui

Taigi! kajro piavdj'ifo ne^ itiokais grūni^-j 
—riiu£.i r *1 j

• Mūsų pareiga vienyti visas darbo 
žmonių pajėgas kovai prieš Jk<rą ir fašiz- 
m s i •'r '

darbininkai! Visi 
darbe .žmonės, visi taiką mylį žmonės, vi
si priešai! ;, ; . ’ . . ;\ ų '

I* Derinkite savo pajėgas prieš fašizmą, 
jj'gimdantį karą, ir prieš jau pradėtą ka
il rą Afrikoj! .,Ginkite Ethiopiją, kurią 
IĮ Italijos imperialistai užpuolė. .

Padekite Italijos žmonėms . paversti 
Ę imperialistinį kąrą į civilinį karą,!

Mūsų uždaviniai tuč-tuojau,, ,kaipo 
IĮ praktiški žingsniai prieš karą, turi būti: ii'
4 Pikietuoti kiekvieną Italijos laivą, ap- 
;; leidžiantį J. V. uostą.
I Demonstruoti. ppėš Italijos konsula- 
lįtus! " ’ ’ ■'

Kliudyti išgabenti Italijon amuniciją! 
} šaukti tuojau bendro fronto konferen- 

;; cijas kovoti prieš karą!
Vienyti visas darbo žmonių pajėgas 

lt nugalėjimui Italijos fašizmo ir apgyni- 
įt mui ĘthiopijosL , . ,
i ♦i Ii

Drg. Neniskį. Paliuosavo

Brazilijos lietuvių darbininkų laikraš
tis “Mūsų Žodis” praneša: '

J. Byla, j Kurią Greit Turime At- 
, kreipti Mūsų Domesį

Pirmadienį prąsidedą Gallup,. N.i M-, 
dešimties mainietių ’bylą. ‘Viebięms iš jų 
grūmoja mirties bausmė, 6 kitiems—ilgi 
metai kalėjimo.

Byla įvyks mažam Aztec, New Mexi
co, miestelyj. Atmosfera teismui neišpa
sakytai bloga, kadangi sunku bus* išrink
ti gerus džiūrimąjnųš, ‘ kurie šiek įtiek1 su
prastų darbininkų judėjimą.

Mainieriams primetama suklastuoti 
kaltinimai. Girdi, jie nužudę policmaną.

Gynimui Gallupo mainierių suformuo
ta speciališka komisija, pavadinta: Na
tional Gallup Defense Coipmittee, kurios 
sekretorium ir iždininku, yra Frank (Pal
mer; o komisijos nariais toki paskilbę as-’ 
menys, ’kaip Heywood Broun, rašytojas- 
žurnalistasy William Kushnel, Hartford, 
Conh., Ceritralinės Darbo Tarybos pre-, 
židentas ir kiti.

Reikalinga greita pagelba. Reikalingi- 
pinigai gynimui mainierių. . Organizaci
jos ir pavieniai raginami kuo veikiausiai 
atsiliepti su aukomis, kurias siųsti se
kančiu antrašu: Frank Palmer, sekreto
riui gynimo komiteto, 41 E. 20th St., 
New York City.

Šiurpulinga Žinia

4

Darbin. žinių agentūra RUNA praneša 
iš Frankfurto, Vokietijos, sekamą: Vidu
ryj rugsėjo mėn. Hitleris pribuvo į tą 
miestą formališkai atidaryti Frankfurt- 
Darmstadt kelią. Jam atvykstant, tuo
jau pastebėta- ant naūjo asfaltuoto auto
mobilinio kelio milžiniškomis baltomis 
raidėmis išrašyta žodžiai: “Fašistų Uni
jos krinka, o Raudonasis Frontas gyvuo
ja!” Hitlerio' ągentai bandė kaip nors 
tas raides pašalinti, bet nesuspėjo. Na, 
ir Hitlerio automobilius turėjo perva- 

, žiuoti .tą, baisų;užrašą!;
Visa eilė smogikų, saugojusių kelią, 

Buvo suaręštuotą. PągaliausĮ išaiškinta, 
‘ Rad viįmąsi iŠ sihogįikų buvo ! minėto už- 
’ rašo autoriui! Jis lūbjah'kažin kur din

go. Suimtojo tėvai kreipėsi į Frąnkfur- 
? to kalėjimo; viršininkus, klausdami savo 
' stendus? Jiems' buvo atsakyta^ kad jis 

randasi Preungesheim kalėjime. Nuvy
kus • .tenrr-npiįa. ■ Tėvai grįžta atgal. 
Frankfurte jiems pagaliaus pasako, kad 

. jų sūnus tebėra... miesto lavoninėj,. Jis 
buvo sušaudytas. Del nuogąsčio motina 
tuojau susirgo proto liga, o tėvas, miesto 

* gatvėmis bėgiodamas vis šaukė atkeršy
siąs tiems, kurie jo sūnų sušaudė. Pa-

I galiūus ir tėvas sukniubo. >1 < *• t
Tokis tai gyvenimas nazių civilizaci

joj J

Kunigų Laikraštis apie Valstiečių 
Šaudymus Lietuvoj

A1.D.LD. REIKALAI
Rinkimai ALDLD Centro Geo. Jamison, 5 kp. narys, 
Komiteto 1936-1937 Mtetams Newark, N. J.

—:----- M. Sinkevičiūtė, 1 kp. narė,
Brooklyn, N. Y.

Draugai! Kartu su balsa-
Draugės ir Draugai:—

ALDLD Centro Komite-1
to kandidatų aptarimas ir vimu eina ir CK kandidatų 
balsavimas prasidėjo jsu 1 d. ir alternatų aptarimas, dis

kusijos. Į Ceptro Komitetą 
kandidatuoja 12 draugų ir 
draugių. Kandidatų tarpe 
turime tik tris drauges. Rei-

■spalių (October), 1935 me
tais, ir baigiasi su 1 d. gruo
džio (December), 1935 me
tais.

Kuopų valdybos gauna po kalinga, kad jos visos būtų 
dvi blankaą. Šaukite, susi- išrinktos, nes inūsų organi- 
rinkimus garsinant, kad bus zac'.la susideda iš vyrų ir 
CK balsavimai. Balsuoti ga- '
Ii visi nariai lygiai, kaip pil- ^uri spccialę komisiją mo- 
nai mokanti, taip ir bedar- reikalais, o tame dar
biai.

Pagal Centro Komiteto 
patvarkymą, rinksime į CK 
9 narius, nes 7 narių neuž
tenka. Todėl balsuojant už

ir
moterų ir Centro Komitetas

be kaip tik geriausiai gali 
dirbti moterys.

Keli kandidatai yra jums 
jau- žinomi, turime ir naujų. 
Du draugai kandidatuoja iš 
Conn, valstijos, pageidauja-

Holandija valdo virš 66 
kartus didesnius žemių plo
tus, negu ji pati yra, arba 
ant kiekvienų 8 pavergtų 
kolonijų gyventojų yra tik 
vienas holandietis.

i Holandija turi apie 20,000 
armiją, kelis desėtkus karo 
laivų ir tvirtą prekybos lai
vyną. Bet ji negalėtų valdy
ti tas kolonijas: arba patys 
jų gyventojai sukiltų ir pa- 
siliuosuotų, arba stipresni 
imperialistai atimtų tas ko
lonijas nuo Ho landi jos.- 
Ypatingai Japonija ryja 
seilę linkui Gvinėjos, kur 
yra žibalo šaltiniai. Bet Ho
landija turi, sutartį su An
glija, ji duoda Anglijai vi
sokių privilegijų kolonijose 
ir namie, o už tai Anglija 
padeda Holandijai laikyti 
pavergus tas kolonijas.

sriovės tekėjimą ir atidengė 
iki šiol dar nežinomas kėlias 
žemės saląte. . > n

Profesorius Otto Šmit sa
ko, kad didysis šiaurių van
dens kelias aplinkui Sibirą 
atidarytas ir kas met bus 
daugiau naudojamas. Ten 
veiks ledlaužiai, gelbėdami 
paprastiems garlaiviams.

Dideli Išsprogdinimai

Sovietų Gamyba
Rugsėjo 9 dieną Sovietų 

šalyje buvo pagaminta 35,- 
000 tonų čigūno, 36,000 ir 
pusė tonai plieno, 26,000 to
nų rokuoto metalo, 287,000 
topų anglies, 11,000 t tonų 
kūrenamų durpių, o, gelž- 
keliai . tą dieną prikrovė 
73,768 ir iškrovė 73,236 va
gonus. .

Smarkiai augą (.gapiyba, 
gerėja darbo žmonių gyve
nimas, nes vis daugiau reik
menų pasigaminama.

Centro Komiteto kandida- ^“kal if jų Sovietų Sąjungoje tankiai
1"® i>kl.e.kvĮ,e"a® najys, g‘įb būtų išrinktas į Centro Ko- panaudoja didelius išsprog- 
balsuoti uz 9, ir uz 4 kandi- mįįeįa> dinimus, kad sumažinus
datus į alternatus. Surašy
kite, kiek kuris kandidatas 1 
gavo balsų ant abiejų blan
kų. Vieną prisiųskite į cen
trą, o kitą pasilikit savo 
kuopos archive.

Kandidatai i Centro 
Komitetą:

D. M. Šolomskas, 1 kp. na-

Dr. J. J. Kaškiaučius, 5 kp. 
nar., Newark, N. J.

A. Bimba, 1 kp. narys,

S. Sasnauskienė, 1 kp. narė, 
Brooklyn, N. Y. .

O. Depsienė, 1 kp. narė,

Kandidatų į alternatus tu- darbą. Dabar yra tęsiamas 
rime 9, iš jų reikia išrinkti gelžkelis Sibire nuo Baikalo 
4. ! ežero linkui Okotskų jurų.

Balsavimo blankas grą- ;Barchato kalnuose vienu 
žinkite į centra nevėliau 5, kartu buvo užtaisyta 250 
d. gruodžio, kad laiku būtų ;tonų. sprogstančios medžia- 
galima suskaityti balsus ir, ■ gos ir išgriautas kalnas, 
kad su naujais metais ,nau- i Dabar netoli Maskvos, Po- 
jas ALDLD Centro Komi- j d o 1 s k e, atliktas didelis 
tetas galėtų pradėti savo sprogdinimas. Čia buvo rei- 
darbą. | kalinga iškasti duobė. Iška-

D. M. šolomskas, Isė 32 gilius šulinius, į ku- 
ALDLD CK Sekretorius,1 riuos sutalpino 93 tonus 

, sprogstančios medžiagos ir 
Y. padegė. Sprogimas buvo di

delis. Jis išnešė 60,000 kū- 
biškų metrų žemės, padarė 
975 pėdas ilgio ir 33 pėdas 
gylio griovį.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.

ĮVAIRUMAI

Sovietuose Vedybos ir 
Perskyrai

Iki šiolei Sovietų šalyje 
perskyrai (“divorsai”) buvo 
lengvai duodami. Bile kuri 
pusė nueidavo į registraci
jos biurą pasimokėdavo 3 
rublius ir gaudavo persky
ras visai antrai pusei neži
nant. Dabar tas panaikinta, 
turės abi pusės būti ir pa
tiekti priežastis, kodėl jie 
nori gauti perskyras.

Maskvoje praeitą gegužės 
mėnesį buvo 4,381 vedybos 
ir 2,040 perskyrų. Tūli žmo
nės perdaug lengvai pradė
jo žiūrėti į šeimynos reika
lus ir naudotis lengvais 
perskyrais.

V. J. Senkevičius, 13 kp. na-
t. ‘i i Holandija ir Jos Kolonijos! šiauriai NugalėtiP. PaFalpiskis, 138 kp. na- •:

Maspeth, Nj Y. . iHolandija yra vakarinėje Sovietų Sąjungos valdžia 
A. A. Lideikienč, 72 kp. na-' EtiMpoje ir jr užima tik daug dėjo pastangų, kad 

. rė, Great Neck, N. Y. 12,582 keturkampias mylias atidarius ■ vandens kelią iš 
V. J. Valaitis, 27 kp. narys,'žemes plotą, arba veik perEuropos linkui Azijos aplin-į 

. 1 New Britain, Conn.
A. Gilman, 23 kp. narys,

.' New York, N. Y.
J. Kairys, 1 kp. narys,

rys, Maspeth, N.! Y.

J. Didžiūnas, 32 kp. narys, 
New Haven, Conn.

Kandidatai į Alternatus:
B. Šalinaitė, 1 kp. narė, 

Brooklyn, N. Y.
J. Bimba, 84 kp. narys, 

Paterson, N. J.

š—kas.

ŠYPSENOS

■dabartinę i kui Sibirą. Anais metais ten1.pus mažesne uz
Lietuvą. Ji turi 8,600,000 ledai sutrėškė garlaivį “Če- 
gyventojų.

Bet Holandija
yra pavergikė kitų kraštų, i tuom keliu ledlaužis
Ji yra pavergus Rytinę In-jke”. Šiemet ant to kelio dir-! 
;diją, kuri turi 733,681 ke-To apie 10 ledlaužių, kurie! 
jturkampių mylių plotą ir aptarnavo laivus, plaukian- 
160,731,226 gyventojų. Ho- čius į Sibirą ir atgal su ta- kareivių, norėjo patirti jų Ii ’ T V ^4 • • TT. 1 v» //T •v..-! • • • T

liuskina.” Praeitais metais 
nuo senai iš rytų į vakarus atplaukė 

“Lit-
Ne Jo Reikalas

Caras Petras Didysis, in- 
s p e k t u odamas batalijoną

landiją pavergus dar Gvine- vorais. Vien ledlaužis “Le- ištikimumą ir discipliną, 
ją 54,291 ket. mylių plotą su nin” į abi pusi pravedė 58 Prisiartinęs prie kareivio, 
153,300 gyventojų ir Gura- laivus.
cao salas. Viso Holandija su į Tuom kartu iš vakarų į j

Ųžpereitą ąavaitę, su advokatų p.agęlba, ( 
pasisekė išplėšti iš Cadeia Publica vieną iš 

-keturių, policijos ir Mačiulio, nusmerktų iš-■ 
deportuoti liet, darbininkų—Antaną Neniš- 
kį. Tikimasi,.kad greįtu laiku bus* išraiką- ■ 
lautal laSAv^ įylilįufiridmS itrįilis. .. U ‘ . i

Taip Mačiulio triūsą ir nuneš šuo ant 
uodegos. Reikia pripažint, kad Lietuvos 
konsulatas S. Paule <yra vienihtėlis iš visų 
fašistinių valstybių kpnsulatųr kuris varo to- < 
kį išdavikišką darbą.savo kolonijoj. Tą pa
stebi ir j tie intelektualai braziliečiai,. kurie 
susirūpino šiuos kalinius paliuosuoti. Ru
munijos konsulas, be abejo, nėra revoliuc. 
darb. draugas, bet iš laikraščių matome, 
kadf jis rūpinasi kartu su Juridinė Komisija 
paliuosuoti savo pilietę Geny Gleizer, kurią 
žvalgyba terorizuoja kalėjime ir porętų de
portuoti už-aktyvų-rev. veikimą. ’ Mhčiulis, 
čia buvo ne lietuvių konsulas, bet purvinas 
Žvalgybos įrankis.
u*Dabar konsulu į S. Paulą, atvyksta Gaučys 
iŠ Argentinos, kuris ten irgi taip korisulavo- 
žvalgybai, kaip čia Mačiulis, tat nieko ge- 

r resnio iš naujo konsulo liet, kolonija nesu- 
į Mikli KS. ‘ ‘ ’

So. Bostono “Darbininke” Kmitas ra
šo apie streikuojančiųjų Lietuvos vals
tiečių šaudymus. Rašytojas mano, kad 

, “Šaudyti į žmones—tai tokia .keista pra
moga, kad ji visuomet atneša šimterio
pai daugiau žalos negu ką gero...” To-" 
liau: • • ’ • t>

> i-H , ’ •. • C’ , ' • -y ?
, -Bent, Liotuyos, ūkininkų “streike” nebuvo 

jokio pateisinimo pavartoti prieš juos gink
lą. Ūkininkų reikalavimai buvo teisingi. Jų 
ekonomine padetiš privedė juos prie de&pe- 
frfcijos ir Štai' dbl'ko.1 Ličtuva 'ūkio šalis.

gimė ir kur jam tenka dirbti
ūkininkai, priyesfi 
dŽips ^asyyilrįuj iį 

' priversti kiek susti 
, tąi vąljiinipkai, užleido, ant jų policiją, kuri, 

Žinomą, dįplomatin^umu ir švelnumu nėpar.
’sižymi. Ir ūkininkus pavaišinta kulkomis.
Galimą . sąų. įsivaizduoti, koks kartus užsi
kirtimas. prie^ valdžią galęjo paliesti įtūžu
sią .ūkininkų širdį. Iš visų tautininkų Val
džios netaktų šits ar tik nebus didžiausias.

.Lietuvi.s_ prisirišęs .prie..tos. žemės, kuK jis 
.* O kada 

rie de^pęrąęijos tyal- 
erajtgifcmj norėjo; ją 
inti žmonių gerbusiu,

’ Daug tiesos* čia pasakyta. Ndrs kar
tą kunigai del streiko nekaltina komu
nistų, bet faįsįstus, jų valdžią, kuri, aiš
ku; ii* 'buvo *pati didžiausia kaltininkė 
kaip paties streiko, taip ir jo laužymo, 
bei valstiečių Šaudymo.i > •> < i . . • ,.

Kitais- žodžiais, Kmitas čia kur kas to
liau, pažengęs, negu “Vienybės”, demok
ratai^ kurie del valstiečių streiko Lietu
voj 'kaltina’vokiečius' ir komunistus T

'klausė:
_ ______ ,____ _______  ,___ r ..............  — ____J “Sakyk man, kareivi, ar

P. Šolomskas, 1 kp. narys, savo pavergtomis kolonijo- rytus aplinkui nuplaukė tu mane šautum, jeigu aš 
Brooklyn, N. Y. j mis užima 801,583 ketur- garlaiviai “Vanzetti” ir tau paliepčiau?”

J. Strižauskas, 28 kp. narys, kanipių mylių žemės plotą (“Iskra,” o iš rytų j vakarus į “Tikrai taipfJūsų Didy- 
Waterbury, Conn. ?

M. Bepirščiute, 1 kp. narė, Taigi Holandija su savo ko- lingrad.
Brooklyn, N. Y.

P. Beeis, 72 kp. narys,
Great Neck, N. Y.

J. Potas, 10 kp. narė,
Philadelphia, Pa.

Tikrai taipCJūsų Didy- 
i ir turi 68,999,000 gyventojų.1 atplaukė “Anadyr” ir “Sta- be,” atkirto kareivis, “aš 

.” pildau vyriausybės įsaky-
(lonijomis daugiau negu ke-i Ledlaužis “Sadko” plačiai mus.”
turis kartus yra didesnė už tyrinėjo šiaurės net iki 82! Klausdamas toliau, ir nuo 
dabartinę Vokietiją ir dau- laipsnio šiaurių platumos, kitų kareivių jis gavo to- 
giau negu septynis kartus netoli Šiaurių Poliaus. Jis -kius pat atsakymus. Paga- 
už Italiją. ten surado šilto vandens lios užklausęs vieną karei-
---------- ,---------- ------------------------------------- --------------- vį, izraelitų gentės, gavo at- 

------------------ ! sakymą, jog tas jį nešautų.
Nustebo caras. “Atsirado 

nors vienas kareivis, kuris 
meilę savo valdono stato 
augščiau už priedermę ir 

. discipliną,” mąstė sau Pet- 
. ■ ; ras Didysis. •

“Sakyk man, sūnau,” švel
niai klausė caras, “kodėl tu 
mane nešautum?”

“Aš esu barabanščikas, 
tad nieko bendro su šoviniu 
neturiu,” atsakė kareivis.

Surinko J. šilingas.

Kuomet San Francisco unijištai laivakro viai atsisakė krauti j upių laivęlius kro
vinius, tai kompanijos viršininkai didžiai susirūpino del to. Jie turės įvykinti uni
jos reikalavimus. . .. • •••

Dabar Jis Užtikrina
“Tu sakei, kad tas ark

lys, kurį man pardavei, ne
duos man jokio nesmagu
mo.”

“Taip.”
“Ir tas arklys krito negy

vas, kada aš jį vedžiau na
mo.”

“Tada aš tik sakiau, kad 
jis tau neduos nesmagumo, 
o dabar aš tą jau net už
tikrinu.”

Surinko A. M. Bedievis.



Penktadienis, Spalio 4, 1935 LAISVE Puslapis Trečias

Naujai užsiprenumeruodami “Laisvę’’ ar atsinaujindami pre
numeratą užsimokėkite už visus metus, tai gausite puikią do
vaną. Kurie užsimokefeite už visus metus laike 12 mėnesiu, 
nuo spalio 1 dienos, 1935, iki spalio 1 dienai, 1936, gausite 
“Laisvės” Sidabrinio Jubilėjaus dovaną, naują knygą, origi

nališką apysaką iš Amerikos lietuvių gyvenimo.

Martos Vilkienės Divorsas
RAŠO MIKAS RASODA

Ją rašo Mikas Rasoda, pasižymėjęs rašytojas, autorius “Slia- 
kerio“ ir “Povilo Jurkos.” Jis taipgi yra parašęs istorinių 
veikalų: “Argentina ir Ten Gyvenanti Lietuviai,” “Sovietų 
Sąjunga Penkioliktais Metais” ir “Ar Stebuklai Pagydo.” Iš 
sceniškų veikalų jo darbo pažiba yra “Spartakas.” Jo raštai 
yra turiningi ir labai užinteresuojąnti. Tad ir “Martos Vilkie
nės Divorsas” bus puikus ir naudingas veikalas-

Laikykimės Savo Dar 
bininkiško Unaro

pratimo ir subendrinimo ‘ 
savo spėkų kovai prieš karą 
ir fašizmą. ' i

luknys

“Laisvės” 25 Mėty Jubilėjus ir Vajus

vės” 25 metu sukaktuvių 
jubilėjaus. Iškėlėme obalsj: 
Minėk im “Laisvės” Sidabri
nį Jubilėjų Su Daugiau 
Skaitytojų, Negu Bent 
Kada “Laisvė” Yra Turėju
si! Esu tikras, jog kaip ki
tais reikalais, taip ir šiuo-

Mes, darbininkai, visuo
met mokėjome laikytis žo
džio, tarto mūsų judėjimo 
reikalais. Pasisakėme už 
leidimą “Laisvės” dienraš
čiu, sukėlėme pinigų ir “Lai
svė” eina dienraščiu. Pama
tėme, kad randavotis patal
pą yra perbrangu, nusita- mi, stipriai suremsime pe
rėmė įsigyti nuosavą na- i čiais darbui laike vajaus ir 
mą, kur būtų vieta spaustu- savo dienraščio cirkuliaciją 
vei, svetainė susirinkimam pakelsime, 
ir mažesnėm pramogom, 
įsigijome—turime. Tai du 
pavyzdžiai stambių dalykų. 
O visa eilė yra smulkesnių.

Bėgiu tik pastarųjų 9 
metų pirkome mašinerijos 

‘ sekamai: Miehle Press, kny
gom spausdinti mašiną, kai
navo $5,000.00; pirkome In- 
tertype, raidžių renkamąją 
mašiną, užmokėjome $4,- 
900.00; namo pasitaisymas 
ir šilumos suvedimas lėšavo 
virš $5,000.00. Pirkome ke
liolika smulkesniu mašinų, 
kainuojančių nuo $100.00 iki 
$500.00, visos jau išmokėtos. 
Dar nėra dviejų metų kaip 
pirkome cutter, popierai 
kirsti mašiną, kaina $900.00 
ir paėmėme spaudos dar
bam automatišką mašiną, 
kuri mums kaštuoja $2,000. 
Pasižadėjome aukomis ‘ 
mokėti automatą ir iki šiol, 
jis gražiai apmokamas au
komis!. Toliau, “Laisvė” tu
ri savo troką, beje, ir tą 
pirkome šeši metai atgal ir 
mokėjome $1200.00. Trokui 
r a n d avodavome garadžių. 
Pagaliaus, tik du metai at
gal, turėdami žemės sklypu- 
ką, nusitarėme pasibudavoti 
garadžių, na, ir pasibudavo- 
jom. Kainavo virš $1000.00. 
Turime garadžių trim ka-! 
ram. Naudojame savo tro- ’ 
kui ir dvi patalpas^ išraji- inaujus metus.

Biskis Atsiminimy iš 
Praeities

davojame. Vietoje išmokėti • 
random už garadžių po $12 
į mėnesi, dabar mes gauna
me randos $24 į mėnesį. Tai 
ir čia yra sveikas mūsų 
proletarinis g a s padorišku* 
mas.

Geri aikiu pasirūpinome 
įsigyti moderniškos mašine
rijos ir pasitaisyti namą, tai 
dabar, užėjus sunkiam kri
zini (kuris yra aiškus ženk
las visiško susmukimo ka
pitalistinės tvarkos), mes 
vis vien išlaikome dienraštį, 
puikiai įrengėme spaustuvę 
ir turime jai pastogę. Dar 
ne tik kad išsilaikome, ale 
augame.

“Laisvė” pradėjo eiti 
dienraščiu 4 puslapių, dabar 
ją turime 6-šių puslapių 
kas diena, o penktadieniais 
8-nių puslapių. Namo iš
laikymu neturime ne ma
žiausio pavojaus, laikomės 
gerai..

Tai ve, draugai, ką mes— 
visas darbininkiškasis ju
dėjimas turime šiandien su- 
sibudavoje iš smulkių aukų. 
Mes turime puikų dienraštį, 
stipriai pasilaikantį ir gi
nantį mūsų darbininkų kla
sės reikalus, turime gerą 
spaustuvę knygom spaus
dinti ir kitokiem propagan
dos cirkuliaram.

Dabar mes 
prie apvaikščiojimo

rašte mažai gero buvo, bet iš | kad mus taip daug apdovano- 
pataisyto mokinaus. Tas tilpęs 
rašinys man davė daugiau 
drąsos. Parašiau straipsnį ir 
“Laisvei”, klausimu — “Kas 
yra Komunistai?” žinoma, bu
vo netikusios išvados ir blogas 
raštas. Buvo pataisytas ir tilpo 
su mano parašu. Iš to buvo 
geras pasimokinimas. Kuomet 

Vilnies”, I įsidrąsinau, rašydavau. Nežiū-

jote. Mes kožną dieną tam
stas prisimename, turime la
bai didelį džiaugsmą su kny
gomis, o su dienraščiu “Lais
ve” dar didesnį. “Laisvėje” 
kožną dieną randame, kas vi
sam pasaulyje dedasi ir kas
dien vaktuojame tą vAlaiidą, 
kada “Laisvė” parkeliauna.

Literatūros, knygų, gavome 
iš Akrono, Ohio ir iš Pittsto- 
no, Pa., už kurias 
padėkavojimą.

O gerbiamiems 
redaktoriams ir 
Draugijos centrui

Pasveikinant 
motų jubilėjum, 
mint, kaip esu “Laisvės” senas 
draugas. 1914 metais pirmu 
kartu į savo rankas pasiėmiau !

Kuomet susipaži- Į 
Laisve”, numečiau i 

Nors per il
gą laiką neturėjau savo var
du “Laisvę” užsiprenumera
vęs. (Ji ėjo vardu brolio 
Adomo Kuraičio). “Laisve” 
man tarnavo per 21 metus.

Gyvendamas Naugatuck, 
atiduodu ■ 0Onn., 1921 metais per laišką 
Kiekvie- prašiau darbo “Laisvės” pa- 

laikrascio. pa- stogėį. Paaiškinau sekamai:
I Turiu 2,000 dolerių, paskolin
siu “Laisvei”. Darbo noriu 

paprasto techniko. 
Nežinau, kas buvo tada ma- 
nadžeris, atsakymą gavau, 
kad paleidžia technikinius 
darbininkus. Vėliau gavau pa-

 | “Laisvę”.
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Pradėjau skaityti ‘Laisvę , . .. ...rz . . ..., • 4 • ur • -o skaitęs Keleivi .rodosi 1911 metais. Laisve ; v į
iškarto man pasidabojo ir aš 
myliu ją skaityti. Skaitau
kiekvieną straipsnį joje tel
pantį. Kai tik prenumerata 
pasibaigia, tai greit storojuos 
ją atnaujinti. Perskaitęs “Lai
svę”, nemetu, bet 
kitiems pasiskaityti.
n am patinka 
kraipa ir turinys.

Prie “Laisves” taip esu pri 
pratęs, kad be jos negalėčiau • mokintis 
nei dieną apsieiti. Lietuviškus 
laikraščius skaitau per 35 me
tus. Pirmais mano lietuviš- 

j kais laikraščiais buvo tai 
Chicagos “Lietuva” ir “Vie
nybė Lietuvninkų.” Iš Lietuvos 

i “Liet. Ūkininką,” 
“Lietuvos žinias.” Bet 
nęs neužinteresavo, 

interesuoja.
Man labai smagu

i” einant geryn 
turiniu sutinku, tojų 

tik reikėtų įvesti skyrių Klau- eiti vakarais per 
bendrovė išlei- i s^mai h’ Atsakymai (Kuomet stubas.

Esame nusitarę apdova
noti “Laisvės” skaitytojus 
atminčiai Sidabrinio Jubi
lėjaus, su puikia originališ
ka apysaka Martos Vilkie
nės Divorsas.

Čia irgi nepasiliksime 
pleperiais, ale laikysimės 
savo darbininkiško unaro— 
pažadą įvykdinsime. Svei
kindami “Laisvę” jubilėjum, ■ skaičiau 
skaitysime sau už pareigą, I 
prisidėti ir su finansine do- Į 
vapa sulyg išgalės. Tuomi “Laisvo 
padėsime “Laisvei” augti ir

I platintis ir kartu būsime mūsų “Laisvutę 
skleidėjais d a r b ininkiškos ū geryn. Su t 
apšvietos.

“Laisvės”
do Jubilėjinius Certifika
tus. Tie certifikatai bus duo
dami tiems draugams, drau
gėms ir organizacijoms, kai- 

jy*-!po “Laisvės” rėmėjo gar- 
ls!“lbės ženklas, kurie, sveikin- 

darni dienraštį su jubilėjum, 
apdovanos finansiniai nuo 
dolerio ir augščiau. Tie fi-j 
nansai bus naudojami išlei
dimui apysakos, kuri bus 
duodama visiem skaityto
jam veltui. Iki šiol jubilė- 
jinių aukų esame gave $67. 
Dar mažytė suma, bet ji ‘ 
tik pradžia darbo. Tačiaus,; 
visi žinokime, kad išleidi- į 
mas Martos Vilkienes Di- 

i vorso kaštuos apie $2,800. Į 
j Knyga eis į spaudą apie i 

. Jau laikas

jie ma
lt ai p

“Laisvę” 25 
reikia prisi- nusipirkčiau

lankų laišką, prašantį, kad 
šėra “Laisvės” 

bendrovės. Nieko neatsakiau 
ir nepirkau.

i 21 metų pabaigoj, nusiba- 
j ladojau į Chicago, Ill.
i met “Vilnis"
Būdamas
“Laisvę” 
na. Bet,

Tuo- 
ėjo savaitraščiu, 

arčiau “’
pirkdavau kas die-jrinb kad vieno ar kito nega- 
reikia prisipažinti, I ]ėjo patalpinti, nenupuolė 

nebuvau idėjinis rėmėjas nei į energija, rašiau ir teberašau.HfUUVdU lelijinio iciHUjao nvi v y

vieno darbininkiško laikraščio.1 Netaip, kaip daugelis aiškina- 
Mat, aš laisvamanis iš Lietu-j si, pirmiau veikdavo ir ra- 

tuom di-|šydavo, o dabar nieko.
Tapau “Laisvės 

dalininku, rodos, 23 metais.
cinį veikimą, tuojau pradėjau i Bendradarbiu nuo 22 metų, 
permatyti savo tuščius pasidi-i Pasveikinimui^ ‘L. 25 metų 
džiavimus ir pradėjau aiškiai Jubilėjaus, pasižadu šiame va- 
suprasti savo klaidas, kurias JuJe &auti 5 naujus skaity.to- 
aš dariau nuo pat atvažiavi- Jus ū, kaip sukaks jubilėjaus 
mo į šią šalį: nuo 1910 metų parengimas,

vos atvažiavau, ir 
džiavausi per ilgą laiką.

Kada įsivėliau į organiza-

iki 21-mų.
“Laisvėj” skaitydavau ko

respondencijas iš organizaci
nio veikimo. Parašai po kores
pondencijomis sekretorių ir 
organizatorių. Aš sau maniau : 
esu vienoj organizacijoj* sek-

apsaugojau savo kelis dole-j
rius, kadangi, patariamas [
“Laisves”, nepirkau jokių ten I 
bonų ir įvairių bendrovių šė-J rotorium, o kitoj organizato- 
rų, o taipgi prasilavinau poli-|rium, bet korespondencijų ne

parašau nei “Vilniai” nei 
“Laisvei”.

Pasidrąsinęs, vieną 
iš dirbtuvės parašiau 
pondenciją “Vilniai”.

matyti į tiko j.
Kad gauti “Laisvei” skaity- 

mano nuomone, reikėtų 
lietuviškas 

Galima būtų gauti 
Prižadu pa- 
naudai.

D.i P. Lekavičius.

j skaitytojai klausia, Redakcija gerų pasekmių, 
visuomet atsako.—“L.” Red.), dirbėti “Laisvės

Skaitydamas “Laisvę,” aš,

VAJAUS REZULTATAI TOKIE
Punktų

131
115
100
88
65
59
58
55
50
49
21
20
10

J. Mažeika, Clevelandietis “...............
G. Shimaitis, Montello, Mass............
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. . . . 
A. Stripeika, Elizabeth, N. J. .... 
M. Dobinis, Newark, N. J...................
S. Reikauskas, Upstate, New York
O. Girnienė, Binghamton, N. Y. . 
M. Gudas, Montreal, Canada ....
P. Šlekaitis, Scranton, Pa....................
M. Zald, Philadelphia, Pa...................
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md.
J. Matačiunas, Paterson, N. J. . . .
K. Bakanauskas, Easton, Pa..............

Kaip matote drg. Stripeika, elizabethietis pralenkė savo 
rūpintis užpirkimu popie- kaimyną drg. M. Dobinį, newarkietį. Elizabethiečiai turėjo 
ros, tad juo labiau reikia, susirinkimą vajaus reikalu pereitą trečiadienį, nusitarė smar- 
kad sparčiau plauktų jubi-.kiai darbuotis taip, kad Newarka pralenkti. Savo tarimą 
lejinės dovanos.

“Laisvės” pozicija visais ; 
svarbiausiais klausimais bu
vo teisinga. “Laisvė” .----:
proletarinę revoliuciją Rusi- • 
joje, šiandien ten sėkmingai 

, ii vjiciū įaucu gicizjuo, pi. ivicimv uo vajuj, Įį ei ici lutu cio lainao uauuL

vedama„SOCialiStme kūryba. darbuotis gavime naujų skaitytojų “Laisvei”. Nesivėlinkite, 
Laisve, klltlkavo nuolan-j draugai, neaikvokite laiko, dirbkime tuojaus, ir dirbkime taip, 

kią socialistų . taktiką Vo- j ]<ad gavus kuo daugiausia naujų skaitytojų savo dienraščiui.

■ jie vykina gyveniman.
- ! Perilgai laukė Philadelphia, Waterbury, Bostonas, Worces- 

teris, Shenandoah, Pittsburgas ir kiti miestai. Ant nelaimės 
■"l_ dar ir Brooklyn© nėra surašė, tačiaus pereitą pirmadienį Broo- 

klyno vajaus ir jubilėjaus komitetas turėjo susirin’kimą ir nu- 
.sitarė imtis darbo.

i Oras labai gražus, prielankus vajuj, geriausias laikas dabar

draugai, neaikvokite laiko, dirbkime tuojaus, ir dirbkime taip

pasitintėme

“Laisvės’ ’ 
Literattlros 
daugiausia

bendrovės dėkavojame ir velinam-bran-

’---- , pasveikinsiu ją
, su tiek dolerių, kiek metų 
“Laisvė” buvo mano draugė.

Geo. Kuraitis.

Skaitytojų Balsai
Senelių Padėka

Gerb. “L.’ Redakcija:
Mes, visi lietuviai seneliai 

Ghent, N. Y., dėkavojame
brangiems “Laisvės” redakto
riams už tamstų pasidarbavi
mą ir už tamstų geras širdis,

iš

kartą 
kores- 
Mario

giai “Laisvei” eiti dar kelius 
kartus po 20 metų ir ^mokinti 
darbininkus.

Su pagarba,
C. Tencky.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
K. Mugianienei, Oakland, 

Cal.—Įspūdžių pluoštelį ga
vome. Prie pirmos progos 
peržiūrėsime ir sunaudosi
me. Prašom rašyti kores
pondencijų.

Skaitytojui, Waterbury, 
Conn.—Gaila, bet tamstos 
rašinėlio nesunaudosim, ka
dangi nepridavėte savo tik
ros pavardės ir antrašo 
(greta slapyvardžio).. *

“Laisves” Vajus 
Gavimui Naujų Skaitytojų 
Prasidėjo 1 d. Spalio (October) ir baigsis su 1 d. Gruodžio
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Reguliarė “Laisvės” 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 
iki Šiol dar neprenumeruojate, tai dabar užsiprenumeruokite.

Seniems skaitytoj&ms kainoje nėra fiiiolaidoS. Jiems $5.50 metantis 
ir $3 pusei mėtų. Tad prašome draugų tai įsitėmyti ir atsinaujinant 
prisiųsti pilną kainą.

Dovanos Dalyvaujantiems Konteste:
Prašome gauti “Laisvei” kuo daugiausia naujų skaitytojų. Darbuo
kimės, kad “Laisvė” apvaikščiotų savo 25 metų Jubilėjų su daugiau
sia skaitytojų negu bent kada savo gyvavimo laiku.

kietijoje ir kitur, ir čia 
“Laisvės” teisybė. Vokieti
joje, kur socialistai buvo įsi
galėję, dabar viešpatauja 
teroristinis fašizmas ir 
šiandien bado vilkas žiūri į 
akis darbi ninku klasei. 
“Laisvė” yra revoliucinis 
darbininkų dienraštis, ji sa
ko tiesą, už tat darbininkai 
ją gausiai remiame. Pla
čiosios darbininku masės 
pasidarbuos, kad “Laisvės” 
jubilėjaus minėjimas nus
kambėtų per visą Amerikos 
kontinentą taip, kad jo ai
das atsimuštų ir į kitus pa
saulio kraštus.

Mes su giliu nuoširdumu 
kviečiame grįžti prie “Lais
vės”, prie revoliucinio dar
bininkų judėjimo visus se
niau buvusius “Laisvės” 
skaitytojus, bendradarbius 
ir rėmėjus, kurie dabar yra 
pasitraukę. Bendrai minė- 

rengiamėsi kime “L.” Jubilėjų, eikime 
“Lais- prie bendro draugiško susi-

1

Tuojau stokite į 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

Šias dovanas duos pati “Laisvė”, bet apart to, daugelyje vietų, miestų komitetai savo 
miestuose daugiau gavusiems skaitytojų skirs dovanas.

MARTOS VILKIENES DIVORSAS

Prašome draugų tuojau šaukti savo miestuose plačius mitingus, svarstyti, kaip pa 
daryti vajų sėkmingesnių ir iš anksto prisiruošti veikimui tuom svarbiu reikalu.

Išleidimąs apysakos, kuri bus duodama metiniam dienraščio skaityto
jam kaipo jubilėjinė dovana, kainos apie $2,800.00. Tą sumą reikia 
sukelti iki sausio mėnesio sekamų metų. Tad, draugai, platinkime 
“Laisvės” sidabrinio jubilėjaus certifikatus. Draugijos, kliubai, chorai, 
dailės ir apšvietos grupes bei kuopos tuojau privalo įsigyti savo dien
raščio jubilėjinį certifikatą ir tuom prisidėti prie išleidimo skaitytojam 

jubilėjinės dovanos.

Prašome Ir Atskirų Asmenų Įsigyti T ą “Laisvės’’ Rėmėjo Garbės Ženklą

Jubilėjinį Certifikatą
Labai svarbu ir asmenims įsigyti “Laisvės” sidabrinio jubilėjaus certifikatą. Tiem 

certifikatam nėra nustatytos kainos, žinoma, žemiau dolerio nebus galima .išduoti. 
Bet kurie iš “Laisvės” rėmėjų finansiniai išgali, tai lai patys nusistato sumą su 
kiek pasveikinti savo dienraštį 25 metų jubilėjum.Anglijos užsienio reikalų ministeris, Sir Samuel Hoa- 

re, kalba Tautų Lygos mitinge, grąsindamas Italijai 
pabaudomis, jei pastaroji pradės karą prieš Ethiopiją.
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Mūsų Kova už Darbininkų Klasės Vienybę Prieš Fašizmą
. Puslapis Ketvirtas' - » I

Waterbury, Conn.

Komunisty Internacionalo Septinto Pasaulinio Kongreso Rezoliucija, Priimta Rugpjūčio 20 d., 1935, Maskvoje, Pasiremiant d. Jurgio Dimitrovo Raportu, Pavadintu “Komunisty 
Internacionalo Uždaviniai Kovoje už Darbininky Klasės Vienybę Prieš Fašizmą.”

I I. FAŠIZMAS IR DARBININKŲ 
KLASĖ

f ■ 1. Komunistų Internacionalo • Septintas Pa- 
saulinis Kongresas pareiškia, kad sekamos pa
matinės permainos pasaulinėj situacijoje nu
sprendžia susigrupavimą pasaulinėje arenoje 
klasinių spėkų ir prieš pasaulio darbininkus 
stovinčius uždavinius:

} a) Galutinas ir nesunaikinamas socializmo 
laimėjimus Sovietų Žemėje, pasaulinės svarbos 

i laimėjimas, kuris neapsakomai sustiprino So
vietų Sąjungos galią ir vaidmenį, kaipo ap
gynėjos viso pasaulio išnaudojamųjų ir pris
paustųjų, ir kuris skatina dirbančiuosius ko
von prieš kapitalistinį išnaudojimą, prieš bur
žuazinę reakciją ir fašizmą, už taiką ir žmo
nių laisvę ir nepriklausomybę.

b) Giliausias visoj kapitalizmo istorijoj eko
nominis krizis, iš kurio buržuazija bandė išsi
risti pagelba nualinimo žmonių masių, pa
smerkimo desėtkų milionų bedarbių badui ir 
sunaikinimui ir numušimo dirbančiųjų gyveni
mo lygmalos iki. niekados pirmiau nebuvusio

| laipsnio. Nežiūrint industrinės gamybos paki
limo eilėje šalių ir padidėjimo finansinių mag
natų pelnų, imant abelnai, pasaulinė buržuazi
ja nepajėgė nei išlipti iš krizio ir depresijos, 
nei sulaikyti tolimesnį kapitalizmo prieštara
vimų paaštrėjimą. Kai kuriose šalyse (Fran- 
cijoj, Belgijoj, etc.) krizis tebeina, kitose ša
lyse krizis perėjo į depresijos laipsnį, o tuo 
tarpu tose šalyse, kurioms pavyko pralenkti 

| prieškrizinį gamybos laipsnį (Japonijoj, An
glijoj), prisiartina naujos ekonominės audros.

c) Fašizmo ofensyvas (užpuolimai), fašistų 
įsigalėjimas Vokietijoje, grūmojimas nauju 
imperialistiniu karu ir užpuolimu ant Sovietų 
Sąjungos, pagelba kurio kapitalistinis pasau
lis jieško kelio išėjimui iš savo prieštaravimų 
Užsiprūdijimo.
OR’W**’ —5E------ • 'd) Politinis krizis, išreikštas darbininkų 

h ginkluotoj kovoj Austrijoj ir Ispanijoj prieš
fašistus, kovoje, kuri dar neprivedė darbininkų 
prie laimėjimo prieš fašizmą, bet kuri neda- 

( leido buržuazijai sudrūtinti savo fašistinę dik- 
’ tatūrą; galingas pnešfašistinis judėjimas 

Franci joje, kuris prasidėjo su vasario 
' šio demonstracija ir visuotinu stfeiku 

naetais.
Revoliucinių Spėkų Augimas

’ e) Ištisai visą kapitalistinį pasaulį 
masių revoliucionizavimasis, kuris 
įtaka socializmo laimėj

ni
i

mėne-
1931

darbo 
eina po 

imo Sovietų Sąjungoje 
ir pasaulinio ekonominio krizio, taipo pat pa- 
matu tų pamokų, kurios gautos iš laikino pro
letariato pralaimėjimo centralinėj Europos 
dalyje—Vokietijoj, taipgi Austrijoj ir Ispani
joj, tai yra, tose šalyse, kuriose organizuotų 
cfarbininkų dauguma palaikė socialdemokrati
nes partijas. Tarptautinės darbininkų klasės 
dilėse auga galingas troškimas bendro veikimo. 
^Plečiasi revoliucinis judėjimas kolonijose ir 
Sovietinė revoliucija Chinijoje. Klasinių spė
kų santikiai pasauliniu maštabu vis daugiau 
ir daugiau krypsta į revoliucijos spėkit augimą.
t Šitoje situacijoje viešpataujanti buržuazija 
vis daugiau ir daugiau jieško savo išganymo 
fašizme, įsteigime atviros, teroristinės dikta
tūros, reakcioniškiausios rūšies, šovinistiškiau- 
sių ir imperialistiškiausių finansinio kapitalo 
elementų, tuo tikslu, kad įvedus nepaprastas 
priemones sukaneveikimui dirbančiųjų, prireh- 
gimui grobikiško, imperialistinio karo, užpuoli
mui ant Sovietų Sąjungos, pavergimui ir pa
dalinimui Chinijos ir, pasiremiant tuo visu, 
Kad pastoti kelią revoliucijai. Finansinis ka-1 
pitalas stengiasi nuraminti smulkia-buržuazi- 
nių masių pasipiktinimą prieš kapitalizmą pa- 
ęelba savo fašistinių agentų, kurie dema
gogiškai pritaiko obalsius prie šių visuomenės 
Mluogsnių. Tuomi fašizmas sutveria sau masi- 
fcj pagrindą ir vesdamas 'šiuos gyventojų 
iįluogsnius kaipo reakcinę spėką prieš darbi
ninkų klasę, veda prie dar didesnio visų dir- 

\ fcančiųjų pavergimo po finansinio kapitalo 
' Jungu. Eilėje šalių fašizmas jau turi galią savo 

lankose. Bet fašizmo augimas ir jojo laimėji
mas parodo silpnumą ne tik darbininkų kla- 

į jės, suskaldytos pagelba socialdemokratijos 
/ Klasinio broliavimos ardančios politikos, bet 
I pat silpnumą pačios buržuazijos, kuri išsi- 
l gandus darbininkų klasės vienybės kovoje, iš- 
I įigandus revoliucijos ir nebepajėgia išlaikyti 

mvo diktatūrą senomis buržuazinės demo- 
f gratijos metodomis.

2. Reakcioniškiausios rūšies fašizmas yra 
kiško typo fašizmas, kuris begėdiškai pasi- 

inęs Nacionalistiniu Socializmu, nors jis 
liūtiškai nieko bendro neturi nei sū socia- 

nti, hei su gynimu Vokietijos liaudies tikrų- 
Itecionalistinių interesų, o tik užpildo stam- 
los buržuazijos lekajaus rolę ir sudaro ne 

> buržuazinį nacionalizmą, bet ir žvėrišką 
izmą.

j

I

i

I

t

Vyliausi Naujo Karo Kurstytojai
Fašistinė Vokietija aiškiai parodo visam 

pasauliui, ko liaudis gali tikėtis ten, kur fašiz
mas laimi. Siaučianti fašistinė valdžia naikina 
darbininkų klasės žiedus, josios vadus ir or
ganizatorius, kalėjimuose ir koncentracijos 

1 stovyklose. Jinai sunaikino darbininkų darbo 
unijas, kooperatyviškas draugijas, legales or
ganizacijas, taip pat visas kitas nefašistines 
politines ir kultūrines organizacijas. Ji atėmė 
iš darbininkų paprasčiausią teisę ginti savo 
interesus. Ji pavertė kultūringą šalį į kraštą 
obskurantizftio, barbariškumo ir karo. Vokieti
jos fašizmas yra vyriausias naujo imperialisti
nio karo rengėjas ir veikia kaipo aštriausias 
tarptautinės kontr-revoliucijos įrankis.

r na
3. Pabrėždamas augimą fašizmo grūmojimo 

visose kapitalistinėse šalyse, Komunistų Inter
nacionalo Septintas Pasaulinis Kongresas per- 
sergsti prieš bile kokį nedakainavimą fašisti
nio pavojaus. Kongresas atmetė fatalistinį su
pratimą apie neišvengiamumą fašizmo perga
lės. Toks supratimas yra pamatiniai klaidin
gas ir gali tik pagimdyti pasyvumą ir susilp
ninti masinę kovą prieš fašizmą. Darbininkų 
klasė gali pastoti kelią fašizmui, jeigu tiktai 
jinai pajėgs susivienyti kovoje ir greitai iš
vystytu savo locnu veikimu neduos fašizmui 
surinkt savo spėkas; jeigu tiktai pajėgs teisin
ga revoliucine vadovybe sutelkti aplinkui save 
plačius darbo masių sluogsnius mieste ir so
džiuje.

4. Fašizmo laimėj imas nėra pastovus, apsau
gotas. Nežiūrint tų baisių sunkumų, kuriuos 
fašistinė diktatūra sutveria del darbininkų 
klasės, buržuazinio viešpatavimo pagrindų nai
kinimas eina savo keliu ir prie fašistų valdžios. 
Ypatingai aštrūs darosi vidujiniai susikirtimai 
buržuazijos liogeryje. Masių legalistinės iliu
zijos sudaužomos. Darbininkų revoliucinė ne
apykanta kuopiasi. Vis aiškiau ir aiškiau ma
tosi fašizmo socialės demagogijos niekšišku
mas ir klaidingumas. Fašizmas ne tik nedavė 
masėms medžiaginėse sąlygose pagerinimo, ku
rį joms prižadėjo, bet toliau padidino kapi
talistų pelnus pagelba darbo masių gyvenimo 
lygmalos riumušimo; fašizmas padidino masių 
išnaudojimą per saujelę finansinių magnatų ir 
padidino masių nualinimą naudai kapitalo. 
Miesto smulkiosios buržuazijos ir darbo vals
tiečių sluogsnių, apgautų per fašistus, nusi- 
vilimas auga. Fašizmo masinis pagrindas 
siaurinąs ir krinka. Septintas Pasaulinis Kon
gresas, tačiaus, persergsti prieš pavojų lauki
mo automatiško fašistinės diktatūros sugriu
vimo ir nurodo, kad tiktai suvienyta revoliuci
nė kova darbininkų klasės, stovinčios priešaky 
visų dirbančiųjų, nuvers fašistinę diktatūrą.

Bendras Frontas Vystosi
5. Ryšyje su fašizmo laimėjimu Vokietijoje 

ir fašistinio pavojaus augimu kitose šalyse, 
paaštrėjo ir toliau aštrėja klasinė kova pro
letariato, kuri padidintu tempu linksta į kelią 
pasiryžusio pasipriešinimo fašistinei buržuazi
jai. Visose kapitalistinėse šalyse vystosi bendro 
fronto judėjimas prieš kapitalo ir fašizmo 
ofensyvą. Nacionalistinis Socialistinis (fašis
tinis) teroras, siaučiantis Vokietijoje, pagim
dė galingą paakstinimą proletariato tarptauti
niam bendram frontui (Leipzigo teismas, kam
panija už paliuosavimą 
juomi įkalintų draugų, 
mą Thaelmanno, etc.).

Nors bendro fronto 
muose laipsniuose savo
Francijos komunistiniai ir socialdemokratiniai 
darbininkai, ranka rankon kovodami, atmušė 
pirmas fašizmo atakas, tuomi padarydami mo
bilizuojančią įtaką į bendro fronto judėjimą 
tarptautiniu maštabu. Austrijos ir Ispanijos 
socialdemokratinių ir komunistinių darbininkų 
bendra ginkluota kova ne tik davė kitų šalių 
darbo masėms didvyrišką pavyzdį, bet taip 
pat priparodė, kad jeigu ne sabotažas deši
niųjų ir svyravimas “kairiųjų” socialdemo
kratinių vadų, tai kovafprieš fašizmą būtų bu
vus laimėta (Ispanijoje dar reikia pridėti at
vira daugumos anarcho-sindikalistįnių vadų iš
davystė). Tų vadų įtaka masėse atėmė iš pro
letariato pasiryžusią revoliucinę vadovybę ir 
aiškumą kovos tiksluose.

6. Nepaprastai padidino socialdemokratinių 
darbininkų nusivilimą Socialdemokratinių Par
tijų politika bankrūtas Antrojo Internacionalo 
vadovaujančios partijos, būtent, Vokietijos 
Socialdemokratijos, kuri savo visa politika pa
lengvino fašizmui laimėti; taip pat tą nusivili
mą padidino suklupimas “kairiosios” refor- 
mištinės Socialdemokratijos Austrijoje, kuri 
atitraukė plačias mases nuo kovos net tada, 
kada jau visai prisiartino neišvengiamas gin
kluotas susikirtimas su fašizmu. Antrasis In
ternacionalas pergyvena gilų krizį. Socialdemo
kratinių Partijų ir viso Antrojo Internaciona
lo viduje eina procesas pasidalinimo į du lid-

Iš “Laisvės” Skaitytojų Susi
rinkimo Rugsėjo 30 Dieną.
• » , % .< • f ,4

Kalbėta Šiais Klausimais:
“Laisvės” ir ALDLD Vajai ir

Dimitrovo 
kampaniją

ir kartu su 
už apgyni-

judėjimas 
išsivystymo,

tebėra pir- 
vienok

geriu—sale gyvuojančio liogerio reakcinių ele
mentu, kurie tebevaro politiką klasinio bro- 
liavimos su buržuazija, formuojasi (tveriasi) 
liogeris elementų, kurie revoliucionizuojasi, 
elementų, kurie stoja už įsteigimą bendro 
fronto, ir vis daugiau ir daugiau užima re
voliucinės klasių kovos poziciją.

Komunistų Internacionalo Septintas Pasau
linis Kongresas sveikina socialdemokratinių 
darbininkų troškimą įsteigti bendrą frontą su 
komunistais, žiūrint į tai, kaipo į ženklą jųjų 
klasinės sąmonės augimo ir kaipo jau padary- 

» tą pradžią linkui nugalėjimo darbininkų klasės 
eilėse skilimo naudai sėkmingos kovos prieš 
fašizmą, prieš buržuaziją. «
II. Darbininkų Klases Bendras Frontas 

Prieš Fašizmą
Akivaizdoje grūmojančio pavojaus darbi

ninkų klasei ir jos jau atsiektiems laimėji
mams, pavojaus visiems dirbantiems ir jų pa
prasčiausioms teisėms, taikai ir žmonių lais
vei, Komunistų Internacionalo Septintas Kon
gresas pareiškia, kad dabartiniam istoriniam 
laikotarpyje vyriausias iš tarptautinio darbi
ninkų judėjimo uždavinių yra sudarymas 
darbininkų kovingo fronto. Pasekminga ko
va prieš kapitalo puolimus, prieš reakcinius 
buržuazijos žygius, prieš fašizmą—pikciau- 
sį priešą visų dirbančiųjų, kuriems, neatsi
žvelgiant į jų politinius įsitikinimus, jis at
ėmė visas teises ir laisves, griežtai reikalau
ja sudarymo bendro veikimo visų darbinin
kų klasės dalių, nepaisant jų prigulėjimo 
prie tos ar kitos organizacijos dar net pirm, 
negu didžiuma darbininkų klasės apsijungs 
ant bendros platformos kovai už nuvertimą 
kapitalizmo ir už pergalę proletarinės re
voliucijos. Bet kaip tik šis uždavinys pri
verčia Komunistų Partijas skaitytis su pasj- 
keičiusiomis sąlygomis ir naujai pritaikinti 
bendro fronto taktiką, siekiant susitarimo 
su dirbančiųjų organizacijomis įvairių poli- 

* tinių krypčių, bendram veikimui fabrike, 
vietos rajone, visoje šalyje ir'tarptautinėje 
plotmėje.

Darant iš to išvadą, Komunistų Interna
cionalo Septintas Kongresas siūlo Komunistų 
Partijoms vaduotis sekamais nurodymais 
pravedant bendro fronto taktiką:

1. Apgynimas kasdieninių ekonominių ir 
politinių darbininkų klasės reikalų, apgyni
mas to prieš fašizmą, turi būti, pradžios 
punktas ir sudaryti vyriausi darbininkų ben
dro fronto turinį visose kapitalistinėse ša
lyse. Kad išjudinus plačiausias mases, tai 
reikalinga iškelti tokius obalsius ir kovos 
formas, kurie išplaukia iš masių opiųjų rei
kalų ir atatinka kovingumo ištvermei tame 
jų išsivystymo laipsnyje. Komunistai neturi 
apsirubežiuoti šaukimais kovon už prole
tariato diktatūrą, bet turi nurodinėti ma
sėms, kas joms reikia šiandien daryti, kad 
apsigynus nuo kapitalistinio apiplėšimo ir 
fašistinio barbarizmo.

Komunistai turi keliu bendro darbininkų 
organizacijų veikimo, stengtis sumobilizuoti 
mases aplinkui programą tokių reikalavimų, 
kurių tikslas yra tikrai suversti krizio naštą 
ant viešpataujančių klasių pečių, tokių rei
kalavimų, kova už kuriuos krikdo fašizmą, 
kliudo paruošimą imperialistinio karo, silp
nina buržuaziją ir tvirtina proletariato pozi
cijas. , I •

Ruošiant darbininkų klasę prie greito pa
keitimo kovos formų ir metodų, pasikeitus 
sąlygoms, reikalinga, sulyg laipsnio judėji
mo augimo, organizuoti perėjimą nuo apsi
gynimo prie užpuolimo ant kapitalo, vedant 
link ofganizavimo masinio politinio streiko, 
kuriame pamatinių darbo unijų dalyvavi
mas yra būtinas* reikalas.

2. Neatsisakant nei minutei nuo savo ne
priklausomo darbo komunistiniame švietime, 
organizavime ir mobilizavime masių, komu
nistai, kad palengvinus darbininkams kelią 
linkui bendro veikimo, turi siekti prie su
darymo bendrų Išstojimų su socialdemokra
tinėmis partijomis, reformistinėmis darbo 
unijomis ir kitomis dirbančiųjų organizacijo
mis prieš klasinius proletariato priešus pa
matu trumplaikinių arba ilgesnių susitarimų. 
Tuo pačiu laiku svarbiausia ątyda turi būti 
atkreipta į išplėtimą masinio veikimo vieto
se, pravedamo žemesnių organizacijų keliu 
vietinių susitarimų.

Lojališkai pildant sąlygas, priimtas su
tartyje, reikalinga laiku iškelt aikštėn bent 
kokį bendro veikimo sabotažą iš pusės ypa
tų arba organizacijų, dalyvaujančių bend
ram fronte, o jeigu atsitikime sutartis būtų 
sulaužyta, būtinai reikia atsišaukti į mases, 
tęsiant nepertraukiamą kovą už atstęigimą 
bendro veikimo.

• ■ ’' • < 1 . ! • t »

3. Formos atsiekimtii proletariato bendro 
fronto, priklausą nuo organizacijų pobūdžio

■ /

<

ir konkrečių sąlygų, turi būti įvairios. To
kiomis formomis gali būti, pavyzdžiui, su
tartini bendri darbininkų išstojimai įvykis 
nuo įvykio konkrečiais klausimais, atskirais 
reikalavimais arba pamatu bendros platfor
mos; sutartinas bendras veikimas atskirose 
įmonėse arba darbo šakose; sutartinas veiki
mas vietos rajone, visoj šalyje arba tarptau
tinėje plotmėje; sutartinas veikimas reikale 
organizavimo darbininkų ekonominių kovų, 
apgynime bedarbių reikalų, pravedime ma
sinių politinių išstojimų, organizavime ben
dro apsigynimo prieš fašistų užpuolimus; su
sitartas veikimas pagelbai revoliuciniams 
kaliniams ir jų šeimynoms, kovoje prieš re
akciją; bendras veikimas apgynime moterų 
ir jaunimo reikalų, kooperacijos, kultūros ir 
sporto šakoje; bendri išstojimai palaikymui 
valstiečių reikalavimų ir tt.; -sudarymas 
darbininkų ir darbo valstiečių sąjungų (Is
panija) ; sudarymas ilgesnių koaliacijų for
moje “Darbo Partijos” arba “Darbo—Far- 
merių Partijos” (Jungtinės Valstijos) ir tt.

Centro Biuro Atsišaukimas. 
“Sales Tax” ant Valgomų 
Reikmenų. Vietinis Veikimas, 
Mūsų Organizacijos ir Narių 
Klasinis {Susipratimas.

Dalyvavo apie 24 skaityto
jai ir keli neskaitytojai.

Kur buvo kiti, kad neatsi
lankė. O gal “su 
niais” reikalais buvo 
Apkalbėjus “Laisvės” 
LD vajus, keliolika 
liuosnoriai apsiėmė 
del gavimo 
tojų ir A.l 
užmirštant

Skaitytas ir diskusuotas 
Centro Biuro ir Komunistų In
ternacionalo atsišaukimai del 
Lietuvos a’pgynimo. 
nuomonė, kad 
bendras frontas visų sriovių, 
kad reikia kelti bendro fron
to reikalingumą visose drau
gijose, kliubuose ir tarp visų 
sriovių.

Apie pora ir pusė savaičių 
atgal nuo 8 organizacijų at
stovai susirinkę išrinko Vei
kiantį Komitetą. Visų nuomo
nės sutinka, kad tas Komite
tas pradėtų darbuotis šiuo 
svarbiu klausimu ir svarbiu 
momentu.

Kalbėta apie “Sales Tax”, 
tai aptaksavimas visų valgo
mų reikmenų.

Conn. Valstijos Seimeljrje 
yra sumanymas, aptaksuoti 
visus produktus. Sekantį mė
nesį Valstijos Seimelis atsida
rys specialiai svarstyti ir pri
imti aptaksavimą. Jei nebus iš 
darbininkų didelių protestų, 
jis bus priimtas.

Rugs. 26, Waterbury, Y. M. 
C. A. svetainėje buvo tuo

Ten

svarbes

’ ir ALD 
draugų 

darbuotis 
‘L.” naujų skaity- 
p.L.D. narių, ne- 
u.D.S. ir choro.

ir

Visų 
reikalingas

Išplėtimui bendro fronto judėjimo, kaipo 
reikalo pačių masių, komunistai privalo rei
kalauti sudarymo renkamųjų (o fašizmo 
diktatūros šalyse—parinktųjų iš daugiau
siai autoritetingų judėjimo dalyvių) nepar- 
tijinių klasinių bendro fronto organų iŠdir- 
bystėse, tarpe bedarbių, darbininkų kvarta
luose, tarpe smulkių miestelėnų ir sodžiuose. 
Tiktai toki organai, kurie, suprantama,. ne
privalo pavaduoti bendrame fronte dalyvau
jančias organizacijas, pajėgs įtraukt į bendro 
fronto judėjimą ir milžiniškas neorganizuo
to proletariato mases, sugebės pagelbėt' iš
vystyme masių iniciatyvos kovoje prieš ka
pitalo užpuolimus ir prieš fašizmą, ir tuo 
pamatu sudarys platų darbininkų bendro 
fronto aktyvą.

4. Visur, kur socialdemokratijos vadai 
stengiasi atitraukti darbininkus nuo kovos 
apgynimo savo kasdieninių reikalų ir su
ardyti sudarymą bendro fronto, siūlo gar
siai reklamuojamus f<socialistiniusf> projektus 
(de Mano planas ir kiti), reikalinga numas- 
kuot demagogtškas tų projektų pobūdis, aiš- ( klausimu konferencija, 
kinant dirbantiems negalėjimą įvykinimo so-; dalyvavo nemažai ir inteligen- 
cializmo, kol galia yra buržuazijos rankose.1 įįjos ■
Bet tuo pat laiku, vienok, reikia išnaudoti mą produktų, bet ten lietuvių 
atskirus pasiūlymus iš tų iškeltų projektų, draugijos nedalyvavo.
kuriuos galima sujungti su kasdieniniais dir
bančiųjų reikalavimais,

tijos. Visi smerkė aptaksavi-

Tas klausimas turėtų būt 
visose ir lietuvių,tJj reikalavimais, kaipo pradžios keliamas visose ir lietuvių 

punktus plėtimui klasių kovos bendro fron- j draugijose, kliubuose ir para- • V • * '*■•11 1 a • • • ‘1to išvien su socialdemokratiniais darbinin
kais. . ' .

Šalyse, kur prie galios yra socialdemokra- Diskusuota: 
tines valdžios (arba koaliacinės valdžios, 
kuriose dalyvavuja socialdemokratai), ko- X e . III UI nai mu
mumstai neturi apsirubežiuoti propaganda sinis sav0 reikalų supratimas, 
numaskavimo tokių valdžių politikos, bet tu- > D;desn6 narių didžiuma mažai 
ri mobilizuot mases kovai už atsiekimą jų I a,.ba daug ir visai nesiianko 

, parengimuose.
I Prieita išvados, kad stoka 
; apsipažinimo su darb. organi- 
1 zacijų tikslais, stoka apsiskai
tymo. Tas sulaiko 
nuo susirinkimų ir
Nemato iš to naudos. Priegto, 
dar senesnių veikiančių drau
gų nedraugiški atsinešimai. 
Kai kada, taip ir rodos, kad 
senesni draugai kokio tai “pa- 

baimės” pilni; kad, 
ve, jaunesni ims ir “atims gar
bę.” Kad jau “užvažiuos” silp
nesniam draugui ar draugei, 
aršiau, negu kokiam darbinin
kų neprieteliui. Draugai, pa
vydėdami paukvatinimo, nu- 

nustumia

pijoj', nes liečia visus.

Liet. darb. vietinis veikimas, 
mūsų organizacijos, narių kla-

praktiškų gyvenimo reikalavimų, už gavimą lgusirinkirnuose 
to, ką žadėjo socialdemokratai laike rinki-1 
mų savo platformose, ypatingai kada jie dar , 
nebuvo galioje arba savo valdžios nariais, j

5. Bendras veikimas .su socialdemokratinė
mis partijomis ir organizacijomis ne tiktai ne
prašalina, bet, priešingai, padaro dar daugiau 
reikdlingą rimtą ir pamatinę kritiką refor- 
mizmo, socialdemokratizmo, <kaipo ideologi
jos ir praktikos klasinio bendradarbiavimo 
su buržuazija ir kantrų aiškinimą socialde
mokratiniams darbininkams komunizmo . vydo” ar 
principų ir programos.

Atidengiant masėms turinį dešiniųjų social
demokratų demagogiškų argumentų prieš ben
drą frontą, aštrinant kovą prieš reakcinę so
cialdemokratijos dalį, komunistai turn sudaryti 
pačius tampriausius bendradarbiavimus su 
tais kairiais socialdemokratiniais darbininkais, 
funkcionieriais ir organizacijomis, kurie kovo
ja'.prieš reformistinę politiką ir stoja už ben- i 
drą frontą su Komunistų Partijomis. Kuo aš- mai, pasikalbėjimai, 
trešnė bus mūsų kova prieš reakcinį social- jos labai naudinga. Tokių su- 
demokratijos liogerį, esantį bloke su buržuazi- sirinkimų privalėtų būti bent 
ja, tuo tikresnė bus mūsų pagelba besirevo- sykį į mėnesį, ne vien Water- 
liucionizuojančiai socialdemokratijos daliai. Ir bury, bet kiekvienoj kolonijoj, 
viduje kairiojo liogerio greičiau eis apsispren- Per tokius susirinkimus drau
dimas įvairių jo elementų, kuo drąsesnė bus gai apkalba klaidas ir sten- 
komunistų kova už bendrą frontą su socialde- giamasi taisyti. e 
mokratinėmis partijomis. į Dienotvarkyje buvo minėta:

moterų reikalai ir Tarptauti
nis DarJj. Apsigynimas, bet 
jau esant vėlokam laikui, ne- 
diskusuota. Moterų darb.-dar
buotės reikalai apkalbėti pa
likta ALDLD 28 kp. susirin
kimui, kuris įvyks spalių 8, 
7 :3d vakare, 775 Bank St.

Visi čia dalyvavusieji žadė-

trešnė bus mūsų kova prieš reakcinį social-

Atsinešimas linkui praktikinio pravedimo 
bendro fronto bus pamatinis nurodytoj as tik
rųjų pozicijų įvairių socialdemokratijos gru
pių. Kovoje už praktišką pravėdimą bendro 
fronto tie socialdemokratiniai vadai, kurie žo
džiais pasirodo kairiais, bus pastatyti į tokią 
padėtį, kur jie bus priversti savo darbais pa
rodyti, kas iš jų tikrai eina į kovą prieš bur
žuaziją i ir dešiniuosius socialdemokratus, o 
kas išvien su 
klasę.

(Daugiau bus)

4

draugus 
veikimo.

susirinki- 
diskusi-

muša energiją ir 
pradedantį veikti.

Bet bendri toki

buržuazija—prieš darbininkų idalyvauti. Privalėtų visijia-
riai kreipti daugiau domės į 
mitingus ir atsilankyti.

Dalyvavus



Krikščionybė ir Ką Ji Davė Darbininkams?

do- 
ne- 
ka-

(Tąsa iš pereito penktadienio No.) 
Romos Sudeginimas

Liepos 18 d. 64 metais užsidegė Romos 
miestas ir didesnė jo pusė sudegė. Tūli 
istorikai sako, kad Nero iš “nuobodumo” 
tyčia padegė miestą. Bet jo padegime 
Nero kaltino žydus ir krikščionis ir juos 
barbariškai persekiojo. Del to padegi
mo žydai ne mažiaus nukentėjo, negu 
krikščionys. Bet krikščioniški istorikai 
/ą “pamiršta” pasakyti. Kada 1933 me
tais Vokietijos Hitleris pats padegė 
Reichstagą, o del to kaltino ir norėjo nu
žudyti keturis nekaltus komunistus, tai 
jis tik pamėgdžiojo sau lygų beprotį Ne
ro, gyvenusį 1865 metus atgal. Nero 
pats sau galą pasidarė 68 metais.

Tarpas be Persekiojimų
Po Nero per 30 metų krikščionybė vi

sai nebuvo persekiojama ir per tą laiką 
ji daug sustiprėjo. Vėliaus buvo dau
giausia peštynės tarp krikščionių fanati
kų ir kitų tikybų fanatikų ir vietines val
džios. Imperijos valdžia į tai mažai 
mes tekreipdavo. Net tam nei laiko 
turėjo, nes Romos imperijos valdžia 
griaudavo be paliovos.

*Romos imperijos valdžia buvo nutarus 
303 metais išnaikinti krikščionybę, bet 
jau tuo laiku krikščionybė imperijoj buvo 
pusėtinai įsigyvenus, tai nors sunaikino 
daug krikščionių bažnyčių ir nemažai 
žmonių nukentėjo, bet valdžia savo tikslo 
neatsiekė. Tas persekiojimas tęsėsi apie 
tris metus, iki 306 metų.

Konstantinas “Didysis”
306 metais Romos imperatorium tapo 

Konstantinas, istorijai žinomas kaipo 
Konstantinas “Didysis.” Veikiausia tą 
žmogų vadina didžiu del to, kad jis bu
vo didelis niekšas ir žmogžudys.

Kada Konstantinas užėmė imperato
riaus sostą, tai jis tartum ant parako 
bačkos atsisėdo. Imperija buvo plati ir 
visoj imperijoj vergų nepasiganėdinimai 
^r^net sukilimai vis didėjo. Jis matė, kad 
jo ponavimo vieta ne ilgam, jeigu jis grei
tai ką tokio nedarys.

Konstantinas buvo pirmas Romos im
peratorius, kuris kiek plačiau buvo susi
pažinęs su krikščionių tikėjimu, nes jo 
motina Helena jau keletą metų pirm to 
buvo priėmus krikščionybę. Taipgi, Kon
stantinas matė, kad krikščionis yra leng- 
viaus patenkinti, negu bet kokio kito ti
kėjimo pasekėjus. Viskas,.ko krikščionys 
tada reikalavo, tai daugiau bažnyčių, 
daugiau vietų ir laiko melstis. . Jie, kol 
gyvi, gero gyvenimo nenori, o rengiasi 
prie gero gyvenimo, kada jau bus negy
vi. Visai kitaip buvo su kitų tikėjimų 
pasekėjais. Jie reikalavo žemiškų teisių 

<ir žmoniško gyvenimo, kol gyvi. Ne tik 
jie reikalavo, bet už tai ir kovojo.
i Konstantinui geriausiai patiko nauja 
tikyba, kurios pasekėjai rengėsi negyvi 
gyventi, ir todėl Konstantinas 313 me
tais paskelbė Romos imperijoj krikščio
nybei pilną laisvę tikybos.

Nicejos Suvažiavimas
Konstantinas ne tik davė laisvę krikš

čionių tikybai, bet jis daug prisidėjo prie 
sutaisymo krikščioniškos dogmos ir net 
prie nustatymo, koks turi būti krikščio
niškas dievas. Jis 325 metais sušaukė 
krikščionių tūzų, kunigų, vyskupų ir 
krikščionybei pritariančių ponų bažnyti
nį visuotiną suvažiavimą (synodą) Nice- 
joje, netoli Konstantinopolio, dabartinio 

• Istanbulo. Tame suvažiavime buvo iš 
daugelio senovės tikybų sutaisyta krikš- 
čioniškai-katalikiška “viera” ir išbalsuo- 
tas dievas. Tas suvažiavimas istorijoj 
5'ra žinomas kaipo “Pirmasis Visuotinas 
Susirinkimas Nicejoj.” Susirinkimas tę
sėsi virš du mėnesiu ir buvo labai ,trukš- 
mingas. Ypač daug trukšmo buvo klausi- 

) me, tai koks krikščionių dievas turi bū
ti? Ar toks pats, kaip žydų Jehova vie
noj “asaboj,” ar panašus, kaip aigiptie- 
čių, persų, babilioniečių ir kitų dievai iš 
trijų asmenų—trilypis dievas?

Suvažiavimo dalyviai buvo pasidalinę 
kone per pusę. Vieni šaukė, kad tikras 
vienas dievas turi būti vienoj asaboj, o 
antri šaukė ir argumentavo, kad tas die
vas turi būti iš trijų asmenų—trilypis 

• . pievas.
Kai kurios istorijos paduoda, kad iš

fc-

A. M. Metelionis
pradžios sudarė net didžiumą šalininkai 
kunigo Ari jaus, kuris įrodinėjo, kad vie
nas dievas tegali turėti tik vieną asmenį. 
Kiti tvirtino, kad Kristaus dieviškoji pri
gimtis yra lygiai tos pačios “medžiagos,” 
kaip ir dievas tėvas; kad jis yra dievo 
“tėvo pagimdytas, ne sutvertas; dievas iš 
dievo,” kaip “šviesa iš šviesos.” Todėl 
Kristus turi sudaryti antrą dievystės as
menį, o šventa dvasia, trečias asmuo, tai 
“paeina iš tėvo ir sūnaus,” ir jinai taipgi 
yra “viešpats ir gyvybės davėjas.” Ari
jus su savo pasekėjais atkakliai* laikėsi, 
kad nežiūrint kaip senai Kristus dvasi
niai sutvertas, ’ nors ir “priėš visus am
žius,” o vis tiek buvo laikas, kada Kris
taus dvasiniai nebuvo, ir jis liko padary
tas, sutvertas.

Už iš trijų asmenų dievą stovėjo ir 
Konstantinas. Po ilgo trukšmo paėmė 
viršų trijų asmenų šalininkai. Dievo 
klausimas buvo balsuojamas. Laimėjo tri
lypio dievo pasekėjai. Gi vieno dievo ša
lininkus, kurie nepasiskubino pripažinti 
trilypį dievą, tuos Konstantinas į kalėji
mus kimšo arba išvarė iš imperijos. Pats 
jų vadas Arijus tapo pasmerktas ir eks
komunikuotas.

Dar šiandien daug katalikų darbinin
kų yra pasirengę muštis už tą pasakoji
mą, kad jų vienintelis dievas, kuris 5694 
metai atgal iš nieko sutvėrė pasaulį ir 
viską kitą ir dabar ant visko gaspado- 
riauja; kad tas dievas be pradžios ir pa
baigos—amžinas.

Darbininkai, kurie šitaip kalba, tai 
kalba kaip miegodami. Nes istorinis fak
tas yra, kad krikščionių—katalikų dievas 
buvo padirbtas 325 metais šio metskaičio, 
Nicejos miestelyj,netoli dabartinio Istan- 
bulo. Šito nepamirškite ir kitiems pasa
kykite.

Kad Konstantinas buvo didelis tūzas 
tame suvažiavime, tai dar ir tas parodo, 
kad Romos katalikų bažnyčios valdymosi 
tvarka yra artimai panaši į buvusią Ro
mos imperijos valdymo tvarką.

Romos imperijoj > ant visų augščiausia 
galva buvo imperatorius; pas Romos ka
talikus tą vietą turi popiežius. Tik impe
ratoriaus giminės ir tituluoti kunigaikš
čiai galėjo kandidatuoti į imperijos sos
tą; pas katalikus tą vietą turi kardinolai. 
Imperijoj skaitlingas provincijas despo
tiškai valdė imperatoriaus skiriami gu
bernatoriai; pas katalikus panašią vietą 
užima vyskupai. Atskirus miestus bei 
miestelius valdė kiti tam tikri valdinin
kai ; pas katalikus tą vietą turi kunigai.

Romos imperija turėjo daugybę betei
sių vergų; pas katalikus tą vietą užima 
parapijonai, kurie savo centais pastato ir 
palaiko bažnyčias, bet bažnyčios valdymo 
klausime turi ne daugiau teisių, kaip Ro
mos imperijos vergai.

Kas Toks Buvo Konstantinas
Dabar kelis žodžius apie Konstantiną 

“Didįjį,” tą krikščionybės draugą—būda
vo to ją. Tai buvo niekšas ir žmogžudys 
pilnoj to žodžio prasmėj. Konstantinas 
ne tik daugybę nekaltų šiaip žmonių iš-, 
žudė, bet 310 metais nužudė ir savo uoš
vį, imperatorių Maximia_ną. Dar 16 metų 
vėliaus, 326 metais, Konstantinas savo 
palotinose Romoj ndžudė savo pačią 
Faustą, savo posūnį Krispų ir savo bro
lio vaiką. Krispus buvo Konstantino pa
čios Faustos mergautinis. Tūli istorikai 
sako, kąd jo tėvu buvo pats Konstanti
nas. Tą trilypę žmogžudystę Konstanti
nas papildė jau po pripažinimo ir sutvar
kymo krikščionybės ir po nustatymo jai 
dievo.

Nors Konstantinas tiek daug prisidėjo 
prie krikščionybės sutvarkymo, išplatini
mo ir net savo pavaldinius verstinai 
vertė priimti krikščionybę, bet jis pats 
per tą visą laiką nebuvo atsisakęs nuo 
senos tikybos, ir tik ant mirties patalo 
337 metais jis buvo apkrikštytas. Kiti is
torikai sako, kad jau negyvą jį apkrikš-

Bendra Tikyba
• ' i •<

Iki to laiko krikščionybė buvo perse
kiojamų, kankinamų ir net žudomų dau
giausiai vergų tikyba, o nuo to laiko 
krikščionybė įgyja jau naują pavidalą: ji 
liko ne tik vergų, bet ir ponų, kunigaikš
čių ir karalių tikyba.

Pirma buvęs krikščionių pasakiškas 
Kristus, skelbėjas brolybės, lygybės, mei-

Krikščionybė daug sykių visa Europa i kovą už kasdieninius darbinin- 
paplukdė kraujuose ir nuklojo lavonais; M reikalus ir galutiną po J.

kviečiant visokių
pažiūrų darbininkus į bendrą

per 600 
istorijoj 
amžiai.”

'les ir ramybės ant žemes, nuo dabar tas 
pats Kristus tapo padarytas vadu žmo
nių persekiojimų, pavergimų ir žudymų; 
vadu kryžiuočių ir kitų kruviniausių 
krikščioniškų, vis “del Kristaus” veda
mų karų. Dabar krikščionys plačiai 
pradėjo kardu ir ugnia kitatikius ^versti
nai versti prie “šventos vieros.”

Prasidėjo naikinimas Romos ir Graiki
jos kultūros, mokslo ir dailės. Naikino 
teatrų namus ir kūrė didžiausius lau
žus, kur degino užrašus ir kitokius va
dinamus stabmeldiškus raštus.

Kuomet užpernai Vokietijos idijotas 
Hitleris kūrė laužus ir degino darbinin
kiško bei mokslinio turinio apšvietą, tai 
jis tik paantrino aną darbą, ką atliko 
krikščionys pabaigoj 4-to šimtmečio.

Romos imperijoj, o ypač Graikijoj, bu
vo nemažai vergų, ką mokėjo skaityti ir 
rašyti. Bet krikščionybei valdant, net 
pradžioj 13-to šimtmečio ne tik kad ver
gai nebuvo to mokinami, bet buvo dides
nė puse pačių kunigų ir net vyskupų, ką 
nemokėjo nei skaityti nei rašyti.

Romos imperijos vergai buvo tik eko
nominiai ir politiniai pavergti, o proti
niai jie buvo didžiumoj laisvi; gi prie 
krikščionybės vergai tapo pilniausiai pa
žaboti ir protiniai.

Nemažą skaitlių Romos imperijos ver
gų sudarė svetimšaliai, belaisviai. Patys 
romiečiai buvo pagonys; neturėjo “tikro 
dievo” nei jo meilės, nei dešimties jo pri
sakymų.. . Tai jų ir palaikymas vergijoj, 
rodosi, labiau atleistinas. Bet krikščio
nys, kurie sakosi turį “tikrą dievą,” jo 
sūnų, dvasią šventą ir šimtus kitokių 
šventųjų, o laikė pilnoj vergijoj savo tau
tos, savo kalbos ir savo tikybos darbi
ninkus. Kas dieną kartojo to paties savo 
dievo prisakymą,—“mylėk artimą savo 
kaip pats save.” O vienok tą savo arti
mą, darbininką, kaip gyvulį ant rinkos 
pirko bei pardavė, visaip engė, kankino 
ir net iki mirčiai nukankindavo.

Vienok šiandien randasi didelis skait
lius darbininkų, kurie yra įsitikinę ir 
tvirtina, būk krikščionybė buvo ta gera
dare, ką panaikino vergiją.

Su pradžia 5-to šimtmečio krikščiony
bė kardu ir ugnia buvo užkariavus be 
mažko visą Europą. Bet ar ji vykdė to 
pasakiško Kristaus mokslą gyveniman? 
Nieko panašaus. Vietoj parodyti artimo 
meilę, užtarti nuskriaustus, liuosuoti ver
gus, daryti taiką ant žemės ir tt., tai

Antru Kartu Aštunta Metine Dainų Diena
RENGIA CONN. VALSTIJOS DARBININKIŠKI CHORAI

Nedėlioj, 6 d. Spalio (October), 1935 Lietuvio Parke, Chestnut Rd., Waterbury, Conn
Šokiams Grajys Merrymakers Or kestra nuo 12-tos valandos dieną iki ve lai vakare.

Vilijos Choras iš Waterbury, Conn.

programoj dalyvauja keturi chorai: New Haven’o Daina Choras; Hartfordo Laisves Choras; New Britain’o 
Vilijos Choras ir Waterburio Vilijos Choras. Bus ir kitokių žaislų.

Visi esate kviečiami dalyvauti. ĮŽANGA 25c ASMENIUI,

NEW BRITAIN, CONN.
Rugsėjo 22 d. Victor ir Eva 

Valaičiai, kurie nesenai apsi
vedė arba suėjo į porą gyven- „ 
ti, sekmadienį surengė pokilį 
arba, kaip jie išsireiškė, įkur
tuves, kad pasilinksminti ir 
pasikalbėti su giminėmis ir * 
draugais.

Na, ir linksminomės nuo 
pietų iki vėlam vakarui. Iš 
pradžių Valaičių giminės ir 
draugai' būreliu šnekučiavosi, 
o kada gerai susipažinome, tai 
suėję į daiktą krėtėme viso
kius juokus. Apie 6 :®0 vai. 
vakare Valaičiai pataisė didelį 
stalą ir pakvietė svečius prie v 
stalo, r

Visiems susėdus, prasidėjo 
organizuotis bendras frontas. 
Svečiams ir draugams beval
gant ąkanius valgius, kurių bu
vo įvalias, V. J. Valaitis sako, 
“na jeigu taip, tai aš nuo sa
vęs paskiriu tvarkos vedėją J. 
Šukaitį ir jūs svečiai ir drau
gai veskite tvarką, kaip jums 
patinka, nors ir mano stuboje. ..

Tvarkvedis pakvietė pakal-
' “' - J. Didjuną iš 

i New Haveno, P. Boką iš Wa- 
; terburio ir pačius V. ir E. Va
laičius. Visi draugai išsireiš- ■ • 
kė apie’svarbą mūsų darbinin- 

Kaip pirma vergai be pabaigos karia- kų spaudos ir jos reikalingumą . 
vo už padidinimą Romos imperijos, taip bendro fronto budavojime čia 
dabar vėl vergai kariavo už “šventą vie- Amerikoj, 
rą” ir švento tėvo sostą.

krikščionybė įtaisė vergam peklą, turbūt, 
aršesnę negu kad buvo pagoniškoj Ro
mos imperijoj.

Tamsybės Amžiai
Krikščionybės viešpatavimas 

metų (nuo 500 iki 1,100 metų) 
yra žinomas kaipo “tamsybės
Ir ištiesų tai buvo pilnoj to žodžio reikš
mėj tamsybės amžiai vergam darbinin
kam. Karai buvo be pabaigos. Krikščio
niškų kunigaikščių buvo gyva pekla, ku
rie tarp savęs nuolat kariavo. Antras ne- 
pabaigtinas karas tai buvo del “švento 
tėvo” sosto. O tas sostas, tai tiesiog neiš
semiama aukso kasykla, kaip tolimoj pra
eityj, taip dar nemažai šiądien. Todėl į 
popiežiaus sostą ir kandidatų būdavo 

. daug, o vieta tik vienam; už tai ir ėjo 
nuolatinės pjovynės. Tarpais būdavo po 
du ir tris “šventus tėvus” ant sykio. Tas 
turėdavo sostą, kuris turėjo skaitlinges- 
nę kariuomenę. Kaip greitai kitas kan
didatas, kunigaikščių ar karalių remia
mas, sudarydavo skaitlingesnę armiją, 
tai šventas tėvas su sūvo pantapliais’tu
rėdavo išsinešdinti; o jeigu jį pagauda
vo, tai nugalabindavo.

Dviejais metais (897 ir 903) popiežiaus 
sostą turėjo net šeši šventi tėvai. Pir- j 
mas popiežius tapo išrinktas iš kardino
lų, be vergų kraujo praliejimo, tik. 1117 
metais.

o tie lavonai ir tas kraujas buvo vergų, 
darbininku.

Kuomet popiežius pasilaikė tik su ka
riuomene, su ginklu ant švento sosto, tai 
suprantama, kad jam pinigai buvo labai 
reikalingi. Todėl jis viskuom bizniavo, ką 
tik galėjo parduoti. Tada kardinolai už 
pinigus pirkdavosi titulus, vyskupai 
pirkdavo vyskupijas ir kunigai parapi
jas. Kiekvienas nusipirkęs tokį biznį, gal 
net už skolintus pinigus, tai nesnaudė, o 
skubėjo pelnytis, kol laikas. To pasekmė 
buvo įvedimas pardavinėjimo “šventųjų 
šlunkų,” arba relikvijų. Katalikų kunigi
jai relikvijų pardavinėjimo biznis ėjo, 
kaip iš pypkės. Tos vadinamos relikvijos 
kunigijai nieko nekainuodavo, <r jų buvo 
užtektinai. Paimdavo bent keno kaulą, 
plauką, gabaliuką drabužio arba bent ko
kį daiktą ir sakydavo, kad tai šventojo 
relikvija ir labai “pamačlyva.” O žmonės 
pirkdavo ir didelius pinigus mokėdavo.

(Tąsa bus kito penktadienio No.)

V. K. Partijos vadovybe nu
vertimą kapitalistinės tvarkos.

Taipgi nepamiršta ir Lietu
vos mūsų Broliai ir sesutės, 
darbininkai ir valstiečiai, ku
rie pasiryžusiai kovoja prieš 
smetoninį fašizmą, kad padėti 
Lietuvos žmonėms įsigyti civi- 
les laisves ir teises. Apie tai 
prisiminus, buvo renkama au
kos L. Politiniams Kaliniams. 
Aukojo sekamai: E. & G. Sa- -j 
vage $2.00, P. Bokas $2.00, J. 
šukaitis $1.00, A. Salaveičikas 
$1.00, J. Latvis $1.00, J. Ged
minas $1.00, A. Valuckas 
$1.00, A. Bartkevičia $1.00, 
V. J. Valaitis 50c. A. Remei- 
tis 50c. E. Valaitienė 50c., J. 
Didjunas 25c., J. Mačiulis 
25c., J. Balčiūnas 25c. Viso. 
$12.25. Visiems aukavusiems 
ir Valaičiams už surengimą 
tokio pokilio didelis ačiū.

J. Didjunas.
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Platforma Detroito Darbininkų Kandidatų 
j Miesto Tarybų

Laike šešių metų'' depresijos 
aiškiai įrodyta, kad bankie- 
riai ir industrialistai, kurie 
valdo mūsų miestą ir jų politi
niai agentai, demokratų ir re- 
publikonų partijos, nieko ne
veikia del žmonių gerovės. 
Jų vienintelė rūpestis yra už
tikrinti ir padidinti pelnus di
džiajam bizniui, lėšomis darbi
ninkų ir vidurinės klesos žmo
nių.

Darbininkams jų veikimas 
davė dalino laiko darbą, že
mas algas, “open-shop” padė
tį ir ubagišką skurdą bedar
biams. Del profesionalų ir 
smulkiems biznieriams jie da
vė bankrutavimus, taksų iš
pardavimus ir morgičių fork- 
lozavimus.

Detroito Common Council 
yra direktorių bordas, kuris 
tvarko viso miesto biznį. Visi 
municipaliai departmental ir 
valdininkai, policijos, welfare, 
viešųjų darbų ir kt., yra atsa- 
komingi jiems. Po priedanga 
bepartyviškos administracijos 
tie patys viršininkai, su Com
mon Council užgyrimu, grasi
na ir areštuoja darbininkus be 
jokios priežasties.

Jie persekioja negrus ir sve- 
turgimius.

Jie yra sulaužę ne vieną 
pikietavimo liniją, areštavę 
moteris pikietuojančias mėsos 
streike.

Jie atsisakė leisti darbinin
kų organizacijoms naudotis 
viešaisiais namais.

Jie net mėgino pravesti įs
tatymą, kuriuo draustų darbo 
unijoms ir krautuvėlių savi
ninkams platinti pagarsini- 

; mus; ir jie kiekviename atve- 
j jyje davė paraginimus samdy

tojams’, jų kampanijose prieš 
darbininkus.

Jie besąlyginiai rėmė net 
pačias atžagareiviškiausias fe
derates ir valstijos valdžių už
mačias, kaip žemiausią algų 

x skalę ant W.P.A. projektų, Į 
priešdarbininkišką Dunckell- 
Baldwin bilių ir pereitos vals
tijos legislatūros leidimą sam
dytojams be specialių leidimų 
laikyti ir ginkluoti privačius 
sargus ir streiklaužius.

Ne tik darbininkai yra nu
kentėję nuo tokios jų progra
mos. Tūkstančiai bedarbių 
profesionalų žmonių, kurie vos 
pasidaro skurdų gyvenimą iš

• pašalpos, kurios nepakanka 
tinkamam palaikymui gyvy
bės. O kas link dirbančių 
profesionalų ir smulkių biz
nierių—jų gerbūvis tiesiogi
niai priklauso nuo darbininkų.

’ būvio.
Kiekviena, ataka ant darbo 

žmonių algų, automatiniai nu- 
' muša jų pajamas. Be to, didie- 
; ji departmentų ir monopolių
• krautuvės tęsia savo neatlai

džiai aštrią kampaniją prieš
—-pavienius biznierius. Jų mies- 
- to administracija nestabdo.

Visa tai nėra stebėtina. Ne- 
*. žiūrint apsimetimų beparty- 
Xviškumu visuose rinkimuose, 
^kiekvienas iš dabartinių tary- 
^bos narių yra kaipo narys ir 
^.pažadais prisirišęs prie vienos 
Xar kitos politinės partijos, val

domos stambiojo biznio ir Em
ployers Ass’n.

Delei savų reikalų, jų pir
mas rūpestis yra apginti rei

kalus tų,kurie juos įstatė į ofi- 
Xsus. Ir šiandien nėra nei vie- 
?3io žmogaus dabartinėj tary
boj, kuris pakeltų balsą už 

darbininkų reikalus.
,• Todėl lieka aišku, jei darbi
ninkai ir visi, kurių reikalai 
susirišę su darbininkais, nori

• gaut sau teisių, reikia mums 
« išrinkti į tarybą žmones iš pa

čių darbininkų eilių; asmenis, 
kurie įrodė savo ištikimumą 
be jokio dvejojimo per metų 
metus drąsiai ir sąžiningai pa
sitarnaudami darbo žmonių 
reikalams; vyrų, kurie stovi 
už visapusę Darbo Platformą;

asmenys, kuriuos patys darbi
ninkai kontroliuoja. Tas yra 
dienos reikalas.

Pataisyti šią padėtį, Detroi
to vyrai ir moterys darbinin
kai, ] 
politinę partiją, kuri pataps! 
politinėj dirvoj tuo, kuo eko
nominiam gyvenime yra darbo .darbo 
unijos. Jie sujungs rankas su 
daugeliu kitų panašių judėji
mų už Darbo Partiją, kuri da
bar kuriama visoje šalyje.

Kaipo žingsniu tenlink, ir 
pasitarnavimui tuo j autiniams 
darbo žmonių reikalams, Su
vienyta Darbininkų Konferen
cija Del Politinio Veikimo pa
tiekė sekančią platformą, ku
rią jos rinkimų kandidatai į 
Detroito miesto Common 
Council, Maurice Sugar, Wil-; 
liam McKie ir Fay O’Camb, 
yra besąlyginiai pasižadėję 
veikti už įvykinimą.

Bedarbė

visuose miesto darbuose.
2. Pravesti grieštą vykinimą 

valstijos ir municipalių įstaty
čių, sąryšyj su apsauga vyrų, 
moterų ir jaunimo industrijo
se, sanitarinei apsaugai, sau
gumo priemonių ir kitų. Prieš 
vaikų darbą.

3. Panaikinti visas privatines 
kams apsaugos kompensaci
jas ant visų WPA, PWA ir ki-

pradėjo organizuoti savo|tų viegų darbų.

1. Pakelti welfare relief tei
kiamą pašei pa iki tinkamos 
lygmalos Amerikos gyvenimui. 
Duoti welfare pašeipos pavie
niams vyrams ir moterims.

2. Mokėti unijų nustatytų 
skalių algas ir įvesti unijų są
lygas ant visų WPA ir viešų
jų darbų projektų.

3. Duoti neapmokamų mo
kyklų knygų visiems studen
tams, įskaitant high schools ir 
kolegijas. Panaikinti mokestį į 
už mokslą kolegijose. Teikti 
veltui pietus, drabužius, kar
terį ir medicinos pagelbą be
darbių ir dalį laiko dirbančių 
tėvų vaikučiam.

4. Padaryti įstatymu Jung
tinių Valstijų Kongrese Lun
deen Bedarbės ir Socialės Ap- 
draudos Bilių, užtikrinant mi
nimumą $10 savaitėn bedar
biam darbininkam, prie to $3 i 
už kiekvieną šeimynos narį, iri 
už pakausimas senatvės pen
sijas.

5. Pravesti municipalius Na
mų Statybos Projektus davi-| 
mui darbų bedarbiams mokant i 
unijų nustatytas algas.

Darbo Sąlygos

1. Už įvedimą 30 valandų 
darbo savaitės nemažinant sa
vaitinės algos. Už pakėlimą 
algų sutikti kylančias kainas 
ant pragyvenimo reikmenų ir 
atšaukti algų kapojimus,uždė
tus ant miesto darbininkų ir

4. Už kompensaciją darbi
ninkam delei ligų, paeinančių

legalį 
jieš-

darbi-

5. Už neapmokamą 
pata ri mą k o m pensaci j ų 
kovams.

6. Nediskriminuoti
ninkus dėlei jų amžiaus.

Unijų Organizavimui

1. Duoti pilnos paramos 
darbo unijoms jų organizaci
nėse kampanijose miesto ry- 
bose.

| 3. Už pilnas laisves išsireiš-[ tai komp. 
kimų mokytojams ir studen- paskolos :
tams visose miesto mokyklose 
ir kolegijose.
Už Lygias Teises Negrams

1. Prieš visas diskriminaci
jos formas reikale darbų, pa
šalpos ar socialiu patarnavi
mo, nežiūrint tautybes, tiky
bos ar rasės.

2. Už grieštą vykinimą vals
tijos įstatymų, draudžiančių 
diskriminaciją prieš negrus.

3. Sulaikyti policiją nuo 
persekiojimo, nelegalių areš
tavimų ir šaudymo negrų.

Taksavimas

1. Už atšaukimą valstijos 
“sales” taksų ir už konstituci
nio priedo įvedimą, legalizuo
jant laipsnišką Pajamų Taksų 
įstatymą, išskyrus mažas paja
mas.

2. Paliuosuoti nuo taksų 
mažus namų savininkus. Už
drausti įstatymu forklozuoti 
bile morgečių, kuriuo būtų at-

savininkoimta mažo namo 
nuosavybė.

3. Už padidintą 
turtingųjų griežtai

taksavima 
prižiūrint

2. Skirti miesto darbams 
kontraktus tik tom firmom, 
kurios sutinka samdyti unijų 
darbininkus, mokant unijos 
nustatytas algas ir dirbant 30 
valandų darbo savaite.

3. Panaikinti visas privatines i pagal veikiantį Personai Pro- 
samdymo agentūras, įskaitant perty Tax įstatymą.
ir tas įsteigtas samdytojų su
sivienijimo. Įsteigti jų vietoj 
Municipalę Samdymo Agentū
ra, kur bedarbiai nieko nemo- € *
liedami gaus darbus.

4. Griežtai uždrausti blek- 
listo operavimą Detroito mies
te; panaikinti veikimą šnipinė
jimo prieš darbininkus drau
džiant veikimą privatinių de
tektyvų, privatinių ginkluotų 
industrinių sargybinių ir 
šių streiklaužiaujaučių 
turų.

pana- 
agen-

Civilinės Teises

kiši-1. Uždrausti policijos 
mąsį į streikus ir industrinius 
nesutikimus. Sulaikyti in- 
džionkšinus prieš darbininkus.

2. Užtikrinti pilną ir nesu
varžomą žodžio' laisvę, susirin
kimų laisvę ir spaudos laisvę

'visiems darbininkams, į 
tant ir miesto darbininkus.

Portland, Oregon. greit pasakys, kad 
paskolos negauna ir algų mo
kėti negali.

Iš komp. pranešimų galima 
jau išskaityti, kad ji turi už
vilktų angį, algų nuo seniau. 
Ji rokuoja ta paskola ir turin
čiais pinigais $85,000 mokė
sianti algas, jeigu tiktai angį, 
pradės dirbti. Tai klausimas 
kyla, kur komp. dės tą iškastą 
anglį, kad ji nemano už ją pi
nigų gauti, nemano ją parduo
ti?

Visomis pusėmis kyšo tas 
pasiutęs komp. užsimojimas 
numušti algas iki pusės, kad 
ir čia taip. Komp. tikslas su
varyti angį, po žeme, mokėti 
kiek norės ir “kiek turės,” b 
po to—dirbkite dykai. Gaila, 
kad draugai iš to miestelio pa
tys niekad neparašo. O čia la
bai svarbus dalykas.

Iš Bylos Prieš Angliakasių 
Draugą

Wilkes-Barre, Pa. — čia 
rugs. 30 d. prasidėjo teismas 
E. P. Jenningso, kuris yra į- 
tartas samdyme teisėjo Valen
tine mašinos sudinamitavimo 
ypatų. Visas klonis darb. yra 
įsitikinę, kad čia ši byla yra 
tiksliai sufrėmuota prieš šį 
angį, draugą ir daug organi
zacijų atėjo jam pagclbon.

Jį gins vietinis advokatas 
Arthur J. Sullivan ir Civilių 
Laisvių Unijos adv.
Garfield Hays, iš New 
Vietinis kun. Curran buvo ža
dėjęs sakyti prakalbą per ra
dio gindamas Jenningsą, bet 
permainė nuomonę, kad, gir
di; gali teisėjai užpykti. Dau
giau žinių iš teismo eigos vė
liau.

Workeriui

Čionai buvo 
mitingas de- 
,ily Worke- 

Kaip žinoma, dabar ei-

| gal į darbą, o skebai atleisti.
■ Kompanija pamatė, kad biz- 
' nis pradėjo smukti, tuo būdu 
i nusileido darbininkams. Ji tu
rėjo išpildyti streikierių reika
lavimus.

Žemaičio Sūnus.

Daily 
Komitetas,

4. Už municipalį valdymą 
visų Public Utilities sąlygo
mis, kurios bus naudingos šio 
miesto žmonėms, visi tų darbų 
darbininkai 
unijų skale; 
atstovaujami 
rios prižiūri 
mą.
Gyvenimo Brangumo Reikalu

1. Pravesti tuoj autinį tyri
nėjimą skerdyklų kompanijų 
ir priversti numušti pragyve
nimo reikmenų kainas.

2. Patvarkyti, kad būtų už
drausta dėti aukštas randas 
ant darbininkų butų.

3. Už pakankamą veltui tei
kiamą medikalę pagelbą vi
siems negalintięms užsimokė- kasykla Ewen. Kalbama, kad 
ti.

Darbo Tikieto kandidatai i viršininkais

būtų apmokami 
darbininkai būtų 
komisijose, ku- 
utilities tvarky-

Parama “Daily

Rugsėjo 22 d. 
suruoštas masinis 
lei paramos “D 
riui.
na vajus už sukėlimą $60,000 
visose Jungtinėse Valstijose 
del angliško komunistų dien
raščio.

Susirinkimą sušaukė 
Worker” Rėmimo
Italian Federation svetainėje. 
Publikos prisirinko vidutiniai. 
Kalbėjo drg. Harry Jackson iš 
Seattle, Wash., kuris yra Ko
munistų Partijos organizato
rius šiame distrikte. Jis kalbė
jo gerai ir aiškino, kokiais 
tikslais šios šalies darbininkai 
leidžia “Daily Workerj.” Jis 

į nurodo, kokią svarbią rolę lo- 
J šia “Daily Worker” Amerikos 
darbininkų kovose. Jis šaukė 
visus darbininkus remti savo . 
anglišką revoliucinį dienraštį.

Buvo renkamos aukos, su
rinkta 22 doleriai su centais. 
Kaip tokiais laikais, tai ne
blogai surinkta aukų. Mačiau,1 
kad pora lietuvių irgi aukojo , 

I po stambesnę sumą, būtent: d. | 
J. Valeskis aukojo $1 ir M. I 
Janiikaitis $1. O J. Stupon • 
aukojo 25 centus.

Draugai lietuviai, mes irgi 
neturime atsilikti nuo šio svar- 

Arthur baus darbo. Mes irgi turime 
Yorko. I remti “Daily Workerį”. Mūsų.

darbininkiškos organizacijos 
turėtų paaukoti tam tikslui.

Meirs. Frank Co. išvežiotojų 
streikas jau pasibaigė. Strei
kas tęsėsi 51 dieną. Visi senie
ji darbininkai tapo priimti at-

Ką Jie Padarė su Algomis?

Pittston, Pa. —. Po ilgo ke
lių mėnesių poilsio čia pradėjo 
dirbti Pittstono anglies komp.

ir čia komp. su upijos lokalo 
išlygino” algų

įskai- agresyviai kovos prieš gręsian- skirtumą ir dabar kasykla ‘ga- 
|tį kapitalistinį karą ir fašizmą? les” dirbti. “Išlyginimas” reiš-

ANGLIAKASIU ŽINIOS
Angliakasiai, Nepasiduokite 

Apgavystei! •

Kingston, Pa. — Kelis sy
kius iš čia buvo rašyta, 
Kingston anglies komp. 
užsimojusi darbininkams 
mušti algas iki pusei.

— -................. ....... ......... ~c - j darb. atsakė tokią
mokytojų. Unijų darbo sąlygos' propoziciją priimti ir kasyklos

kad 
yra 

, nu- 
Nors 

komp.

kad toks 
reikalin- 
naudin- 

“resyve-

kia numušimas algų. Ant kiek 
jos “išlygintos,” bus tiktai ma
toma už menesio laiko, ant 

j “due bills.”

Pardavikui Ponai Atsimoka

Sunaikinimui Peršalimai 
Krutinėję 

reikalaukit visame pasauly . 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą

ROBERT LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos

Žemos
!!■■■■■ Kainos

Vedybių 
Susižeidavi-

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specials nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

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

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

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

TeL: Foxcroft f-6101

Dešinėj kun. Hewlett Johnson, viršininkas Anglijos 
Canterbury Katedros (protestonų) kalbasi su kun.

Coughlin, fašistų organizatorium, Detroite.

del to stovi uždarytos, vienok 
diena iš dienos komp. varo 
propagandą tarpe angliaka
sių, kad toks pasiūlymas esąs 
geras. Kad įkalbėti, 
algų sutruškinimas 
gas ir darbininkams 
gas, komp. pasidavė
riams” (valdžios agentams, 
kurie aptvarko bankrutavu
sius biznius), pasiskelbė esan
ti be cento, kaip špitolės uba
gas ir pasikvietusi biznierius 
su kunigais už tarpininkavimo 
komisijas veik kas dieną kla
bina lokalų duris, kad praves
ti savo tikslą.

Nesenai buvo pranešta, kad 
komp. sutinka mokėti apie $5 
dienai ir kad gaunanti nuo 
valdžios paskolą, kad tiktai 
darb. grįžtų dirbti. Buvo pra
nešta, kad darbin. veik sutin
kanti su ta propozicija. Bet 
tikrenybėje būta kitaip. Tikre
nybėje tiktai lokalų viršinin
kai sutiko, o eiliniai darb. ne
sutiko. Kad taip buvo, tai pa- 

(rodo tas, kad rugs. 26 d. tie | 
viršininkai buvo i

Scranton, Pa. — Buvęs UM- 
WA 1-mo distrikto prez. Boy
lan kyla, kaip ant mielių. Ne
senai gavo darbą prie anglia
kasių “taikymo boardo”. Vė
liau gub. Earle paskyrė val
džios ligoninių, komisijon La- 

i ckawanna paviete. Dabar sy
kiu su senatoriaus Guffey se
seria ir gubernatoriaus motina 
likosi paskirtas valstijos svei
katos komisijon. Visi tie dar
bai apmokami gerai. O anglia
kasiams nors ir po vieną dar
bą negalima gauti. Bet tas 

! tiem ponam neapeina.
Požeminis.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
'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, j 

. __  , __ Mėšlažamės Li- Į
išmėtyti iŠ ?08» Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas Į 

.. ,v . _ L, ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, Į vietų ir nauji išrinkti. Komp. Statikos (kojų didžiųjų nervų). No- I 
apverkė Šį įvykį ir apgaifesta- sies. Gerkles, Plaučių Kvėpuojamų- 
VO, kad tai drumzdimas tai- ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo- 
]<OS.” Imos greitai ir su patenkinančiomis i

(pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
Dabar komp. dar labiau pa- g" pŽt

didino agitaciją už suvarymą,tarti, 
kasėjų po žeme už pusę algos. (J<ra^° ?y,'jna'’.
Esą, gaunanti paskolą iš val
džios ir viskas bus gerai.

Bet, angliakasiai, jeigu jau 
nesidavėtė iki šiol apgauti, tai 
laikykitės ir toliau, čia yra di
delė prigavystė. Komp. sako, Į 
kad “gaus” paskolą. Bet ka-į 
da? Na gi už 90 dienų po to, j 
kaip išeisite dirbti, žinokite 
gerai, kad kaip tiktai išeisite 
dirbti ir reikės mokėti algas,

Laboratoriniai Iš
bandymai,' X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui j

DR. L.ZINS !
110 East 16 Si, 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 8 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

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

WILLIAMSBURGHEt
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

bra Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. 1* ryto

FLATBU8H 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 Vaistine Worcesteryje.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street
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Klaus Neukrantz , , z ; .

Barikados Berlyne
Pranešimas LDS III 
Apskričio Kuopoms

Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.

(Tąsa)
Ties “Raudona Lakštingala” susirin

ko tokia minia, kad Povilas su dideliu 
vargu galėjo prasimušti. Tai žioplas su
manymas,'jis keikė savyje, išsiųsti Her
maną i Brandenburgą, šiandieną, į tokią 
nuošalią skylę! Hermanas buvo vienas 
iš visos apielinkės, kuris gali sugebėti 

f laikyti šias mases tvirtoj kontrolėj. Po- 
' vilas jautėsi nejaukiai, žinojo, kad ne- 

es^s? vądu Adelei savo charakteriaus. Jis 
atliktų -sąyo ‘paskirtas pareigas jam pa
skirtas. Vienok jis pastebėjo, kad žmo
nių pasipiktinimas, drausme ir provoka- 

» . tinėmifs proklamacijomis policijos pre
zidentę, daręsi, perkarstąs. Mažiausia 
priežastis gali sudaryti pavojingą- eks
ploziją L’, Ties . “Raudona Lakštingala” 

.pastebėjo nemažą skaičių social-demokra- 
tinfų darbininkų} ,l$ųric niekuomet pir-

< miau nedalyvavo Komunistų Partijos de- 
mųnstrącijose, bet Šiahdieną jie buvo pa- 

’ si rengę depionstruotį prieš jų pačių par- 
. tijos draugo drausmę:

Prie “Raud. Laks.” durų pasiuntinys 
raportavo, kad stiprios policijos spėkos 

“ f uždarė visas gatves nuo Koslin kvartalų. 
Sargybinių name Panstrasse’j už trijų 
šimtų pėdų, ištisas policijos kordonas ta
po paslėptas. /Nėttelbeckplatz’as tapo 
paverstas į policijos kempę. Keletas na
mų Reinickendorferstrasse irgi būriai 
policijos saugojo prie durų. Tačiaus 

' gatvėse tik reguliariai patruliai tesima
tė ir' šie laikėsi šiuo tarpu neutraliai. 
Laiks nuo laiko automobiliai pilni poli
cijos visu smarkumu narstė po gatves. 
Jų užduotis buvo 1‘aportuoti apie padėtį. 

, Kurtas, kuris, stovėjo sale Povilo, kuo- 
• 'met klausė pasiuntinio raportą, pastebė- 

:jn svyravimą'pas. draugą Wernerj. Jis 
žinojo Povilą kaipo pasitikimą partijos 

.} draugą, bet jam atrodė, kad Hermanas 
»J • padarė nę|ink4^ |įaijinkjmąj .])ašklrda< 

mas Povilą kaipo vadą gatvės kuopos
Povilas buvo seniau-

gru-

<•

’ H
įl I Pirmai ’ Gegužės.

: ilsias partijos nary^;sioj-AuQpoj. Jr išgy- 
!( veno virš dvidešimts metų šuxji yietoj. 
ji; Kuomet skyrimas.buvo daro.ip.as, tylėjo

• G • todėl, kad nenorėjo įžeisti sėūą draugą. 
H* i Bet žinojo, kad tūi buvo'klaida. Šituaci- 
- c. ja veikiausia susidarys gan serioziška, ir 
i, ' tokioj padėty visi asmeniniai reikalai tu

ri būti atmesti. * Nusprendė nepasitrauk- 
. ti nuo Povilo nei minutei per ištisą die

ną ir pagelbeti jam kiek galima.
“Raudonoj Lakštingaloj” galima buvo 

vaikščioti ant galvų. Kanibaiįūi' buvo 
perpildyti 'darbininkais. Dešimts minu
čių tam atgal kas tai nutč.mijo “pašiną” 
vięname kambaryje; jis tuojaus tapo ge
rai apkultas ir išmestas gatvėn. Lauko 
pusėj darbininkai tą patį pakartojo. Tik 
Reinickendorfer gatvėj tapo paliuosuo- 
tas per policijos patrulius. Kur tik “pa- 

jb .'šinas” (šnipas), tapo nutėmytas, policija 
'. greitai pribūdavo jam pagelbon. Kur- 
‘ ’ tas suprato, kad buvo didelė klaida pa

skiriant “Raud. Lakšt.’* kaipo mitingo 
' 1 vietą, kas policijai yra žinoma, kad tai

•• partijos centras! Dabar, kuomet dar 
' į viskas nesusitvarkė, tai labai lengva po

licijai apsupti namą, areštuoti visus ten 
./ viduj* ir tuo atskirti politinę ir prganiza- 

Jv cinę' vadovybę nuo masių.
Mažame užpak^liniaiiie’ k o r ? d o r i u j 

j S Kurtas ir Povilas sutiko kuopos'kitus 
j draugus! Senas tėvas Hubner taipgi iš- 
» . tesėjo savo žodį. Sėdėjo prie stalo dė- 
(• vįs šventadienio juodas žibančias -drapa- 

a nas, raudona gėle pasipuošęs ir tik Jaukė 
sigųąlo pradėti. / Pirmu kartu per ketu-, 

. • riasdešimt. mėtų jam tenka dalyvauti de- 
monstraęijoj • Pirmos Gegužės, kuri 

' po uždrausta per socialdemokratinį
' licijos prezidentą... * • • • - -

= . —Tamošiau4. — Povilas šūktelėjo
tarpą. Jo( paskendo trukšme, 
padarydamas jokio efekto. Tuomet pra- • 
sigrūdtf per darbininkus ir priėjo prie 
žemo ūgip dįraugo, kuris karštai disku- ‘ 
savo su grape. Tai buvo Tamošius, mar- 
šuotojų dręįnizatorius.

—Tamošiau, kaip dalykai su tavo dar- 
bininkąia5?-f Ęsi tikras, kad nei vienas iš 
jų nėtūtl ką paslėpto ,kišeniuj. Maršub- 
sime hfegįnkluoti. ; ; > )

Povilas :to nesakė, nes bijojo.1 Tai bu
vo gdėžtoš partijas instrukcijos, ir Her
manas- užpereitą naktį Specialiai perser- , m. • \

ta
po-

pro 
ne-

CHESTER, PA.
A.L.D.L.D. 30 kįk nepaprastas, su-

■ v, ... .-fc •

Puslapis Septintas

LDS IlI-čio Apsk. valdybos 
"i susirinkime, įvykusiam 29 d. 

rugsėjo, Newark, N. J., likosi 
išrinkta valdyba sekantiems 
metams iš šių draugų :

Pirm., A. Skairius, 229 Se
cond St., Elizabeth, N. J.

Vice, pirm., J. Iluseckas, 
565 East 88th St., Brooklyn,

Sek., V. J. Kasparas, 199 
Belmont Ave., Newark, N. J.

Iždininku, O. Depsienė, 62 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Fin. sekr., J. Klimas, 117 
Steamboat Rd., Great Neck,

riu ALDLD 63 kp. per dauge- .
lį metų, taipgi nariu Vytauto
ir Kliubo Dr-gijos. Per tul'ą1 sirinkimas įvyks nedėlįąj, 6 d. gpa- 
, .... -i.T • ' - i lib,- 2 vai. po pietų,' Lietuvių Kliube,laiką ( sunkiąi sirgo. ^Numirus, Į 4th ir UplaJd Sts. visi nariai ma- 

, nes šis susirin
kimas yra labai ’svarbus visiems.

Sekr. N. Dudonis. 
' (235-236)

gėjo žiūrėti, kad nei vienas neturėtų gin
klų demonstracijoj.

—Žinai, Povil,—Tamošius atsiliepė, su
veikdamas savo diržą,—aš negaliu kra
tyti visų kišenius. Dariau pasargą jiems 
ne vieną kartą, bet dešimt kartų mažiau
sia, ir aš nemanau, kad randasi nors vie
nas, kuris turėtų ginklą.

—Laikyk savo grupę savo rankoj, Ta
mošiau, mes turėsime daug ko susidurti 
lauko pusėj.

Veidai šių dviejų vyrų buvo rimti, di
delė atsakomybė gulė ant jų pečių. Po
vilas pažvelgė į laikrodį. :

—Dešimta valanda, Tamošiau, 
puok eiles. Laikas pradėti.

Susidarė nemažas susikimšimas lauko 
pusėj, kuomet “Raud; Lakšt.” durys at
sidarė ir darbininkai pradėjo grūstis 
lauk. Per vieną langą moteris šūktelėjo 
kaž ką. Visi grūdosi ties karčiama.

Ausis veriantis švilpukas perkirto orą 
du kartu. Jie žinojo tą signalą. Tai bu
vo Tamošius.

—Visi į eiles. Pirmyn!
Momentaliai pasidarė tvarka. Švilpu- 

- ko sušvilpimas apėmė mases, kaip kokia 
kieta ranka, sutelkė visus krūvon, sugru
pavo į maršuojaučias eiles, pastatė kiek
vieną į savo vietą ir nukreipė nervingą 

j padėtį į tvirtą pasitikėjimą savimi. Tri- 
I kampe raudona vėliava, kuri pasirodė 

tarpe trečios' ir ketvirtos eilės, tapo su
tikta griausmingais šūkiais.

Įsakantis Tamošiaus balsas staigiai su
tvarkė visus. Valandėlei užviešpatavo 
mirtina tyla. Kaip kokis muštuvo at
balsis, trumpa komanda skambėjo aiškiai 
ir aštriai virš galvų visų sustojusių po 
aštuonis į eilę.

—Atyda. Pirmyn!
Pirmas žingsnis tapo signalu nepap

rasto entuziazmo. Skambantis jaunas . 
balsas skuodė orą: “Šalin—drausmė de-

I monstraėįjos!”
Veikiausia radosi tokių, kurie drebėjo, 

j kuomet! įvisa gatve it griausmas ritmiš- 
■'kai dunidejo: “Šalin... šalin!...”

Masės -, darbininkų, užimančios visą 
gatvės platumą, ėjo pirmyn. Prieky, tri
kampė vėliava spindėjo it raudona ki
birkštis pilkų, nubalusių veidų jūroj. -Du 
ar trys pradėjo, paskiau visa gatvė dai
navo dainą “alkanų vergų”—Internacio
nalą....

Reinickendorfer gatvėj langinyčios 
skubiai pradėjo užsidarinėti didesnių 
krautuvių. Geležinės štangos taipgi 
skambėjo uždaromų durų. Kruvinoji 
Pirma Gegužės, 1929 metų,prasidėjo.

• ❖ ❖ #
Tėmytojai per langus pirmiausia pa

stebėjo. Jie staiga pradėjo nusigandu
siai šaukti ir rankomis mosikuoti. Mar- 
šuotojai tegalėjo matyti jų atdaras bur
nas ir išgąsčio apimtus veidus; nes jų 
balsai paskendo dainoj. Ant kampo Rei
nickendorfer gatvės pasirodė plieninės 
kepurės ir žibanti uniformos knypkiaL 
Tuo pačiu kartu mėlynos uniformos iš
dygo užpakalyj demonstracijos, iš sargy
binių namo. Moters spiegiantis balsas 
iš, lango perskriodė orą: “P-o-l-i-c-i-j-a!”

'■Galvos sukaliojosi. Masė susvyravo, 
išgąsčio kliksmai grūmojo sudarymu pa
nikos. Moterys ir vaikai stumdėsi ir 
grūdosi per vienas kitą. Viena mergai
tė tapo sutrempta. Jos plonas,-išgąstin
gas balsas paskendo darbininkų piktame 
šauksme, kurie pamatė dabar, kad< jie 
papuolė į pavojingas slastai uh ■ . • j ■

Tai buvo staigi, žiauri ataka. Polici- 
, ja užblokavo trumpą gatvę iš abiejų pu-, 
šių ir puolė ant demonstrantų. Tary- 

' tum medžioklėje, žmonės buvo varomi į 
vidurį. Kiekvienas tuoj aus pamatė, kad 
policija nemanė tik išvaikyti demonstra
ciją, nes galėjo palikti vieną šoną gatvės 
atvirą, bet dabar vyrai, moterys taip ly
giai ir vaikai bus sumušti kaip begink
liai gyvuliai.

Švilpimas, klyksmas, baubimas pripil
dė gatvę, ir paskiau žiaurūs šampolų 
smūgiai pradėjo kristi ant galvų.’ Tie, 
kurie buvo pirmose eilėse, traukėsi at
gal, o užpakaly Bandė pabėgti priešakiu 
varomi policijos sampolų. Pasidarė bar
si panika.

(Daugiau bus)

Tarimai: Nutarta vajaus lai
ku duoti keturias dovanas LDS 
IlI-čio apskr. ribose. Bile. or
ganizatoriui, daugiausia gavu

siam naujų narių, pirma do- 
| vana $10, antra $5, trečia $3, 
ketvirta $2. Norinti dalyvauti 
šiame konkurse, turi užsiregis
truoti pas LDS IlI-čio apskr. 
sekr. V. J. Kasparą, 199 Bel
mont Ave., Newark, - N. J. .

Nutarta skelbti prakalbų ar 
j prelekcijų maršrutą. Kuopos 
kviečiamos pilnai kooperuoti.

Užginta steigimas jaunuolių 
mokyklėlės, kuri prasidės 14 
d. spalio, Newark, N. J. ir pa
aukota $15. Nutarta paaukoti 
$5.00 LDS 5 kp., Philadelphia, 
Pa., delei jos nuostolių.

Nutarta surengti LDS IlI-čio 
apskY. naudai vakarienę su 
programų Newark, N. J.
• LDS'IlI-čio Apskr. sekr.,

V. J. Kasparas, 
199 Belmont Ave.;

Newark, N., J'. 
Telefonas: Essex 3-4254.

Bridgeport, Conn.

.buvo gražiai papuoštas gyvų lonėkite dalyvauti, 
gėlių vainikais nuo draugijų, 
giminių ir draugų. Palaidotas 
laisvai. Paliko moterį Jozefą 
ir sūnus Petrą ir Jurgį. Brid-į 
geporto lietuviai ilgai atmins' 
šiuos draugus.

Darbai

Darbai pagerėjo 
plieno ir mašinų išdirbysčių. dalykų apsvarstyt. 
Mat, brass’as ir plienas rei- valo dalyvauti, 
kalingaą karo reikalams, o; 
mašinos, tai didžiumoj gami-j--------------------
narnos Sovietų Sąjungai. Kitos' 
išdirbystės, kad ir po truputį i 
parodo gyvumo, tai ir vėl 
slekuoja”.

Dainų Diena
Bridgeport© draugai

CLEVELAND, OHIO
čia surą^as drg. F. »A bok© pra

kalbų- niačšrūto. < Drg. Abekas buvo 
' Lietuvoj kaipo deletgatAs į i Visuoti

ną Kongresą Kaune. Prakalbos 
įvyks sekamose vietose: A.L.D.L.D.. 
22 kp. rengia 8 d. spalio, 7:30 vai. 
vak. Lietuvių svetainėje, 6835 Supe
rior Ave.; A.L.D.L.D. 57 kp. rengia 
9 d. spalio, 7: vai. vakare, 13309 
Benwood Ave., Cortelle.; A.L.D.L.D. 
190 kp. rengia 10 d. spalio, 7:30 vai. 
vak. 16011 Waterloo Rd.; Collinwoo-

I 
'! Darb. svetainėj, 920 E. 79th St.

| Prakalbos visiems svarbu išgirsti. 
: Tad prašome draugų įsiteinyti die- ■ 

I ną ir vietą, į kurią jums bus pato- 
‘ giausia nueiti ir pasiklausyti drg. 
j Abeko. Nepamirškite ir savo drau-

, Į gus kartu nusivesti.
Visus kviesia 15-tas Apskritys.

NEWARK, N. J.
Newarko Lietuvių Draugijų Sąry

šio susirinkimas įvyks pirmadienį, 7 ■ H d. spalio, 7:30 vąj, vakare, 
; d. spalio, 8 vai. vakare, Lietuvių 
I svetainėje, 180 New York Avė. Visi 

brass’© ' ^e^atai būtinai dalyvaukite šioje 
. ... ’ konferencijoj, nes yra daug svarbių

Kiekvienas pri-

Sekr. S. Gaubienė. 
(234-235)

su-.

turi
prirengę didelį busą dalyvauti j 
Dainų Dienoj, spalio 6, Water- 
bury, Conn. Su mašinomis1 
taipgi žada geras bunčius at-« 
piškėti. Jei tik lietus nepa
kenks, tai svietelio turėsime 
gražaus.

Proletaras.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10 kp. susirinkimas 

įvyks pirmadienį, 7 d. spalio-Oct., 
7:30 vai. vakare, 735 Fairmount Ave. 
Visi draugai-gės dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tyti. Bus renkami delegatai į 6-to 
Apskričio konferenciją, kuri atsibus 
Philadelphijoj, 27 d. spalio. Taipgi 
atėjus brošiuraitė “Kelias į Šviesą”. 
Visi atsilankiusieji gausite ją. Taip
gi 
ir

hepamirškite užsimokėti duokles, 
naujų narių atsivesti. t

Sekr. K.’ B.
(235-236)

PHILADELPHIA, PA. 1 
' ' ' . iLyros Choras šaukia didelį susi- Į 

rinkimų nedėlioj, 6 d; -spalio (Oct.), i- 
2 vai., po pietų, 735 Fairmount Ave. I 
Susirinkimas svarbus kaip jaunimui 
taip ir seniems. Žinote kaip Svarbus 
yra Ihikraštis “Laisvė” ir < kitos or- 

. . ’ 1 klasei, tad
Kviečiam visus ateiti ir prisirašyti

Sekr.
(23'5-236)

Lietuvi^ Prieškarinio Komite
to Veikimas gaąizacijps. darbįnįnkų

. Rugsėjo f 30’ d. š. m. Liet. ,prie choro.
Prieškarinis Komitetas, kuris 
atstovauja šešias liet, draugi-1 
jas bei organizacijų kuopas,, 
turėjo iš eilės jau kelintą po
sėdį. " Posėdis buvo įganą 
triukšmingas, nes pora “vyru
kų”, kurie sakėsi nieko neat
stovaują, jieškojo priekabių 
per fVisą posėdį, kad tik su- 
trukdžius Komiteto tolimesnį 
veikimą, bet kiti dalyviai ne
paisė jų ir padarė tarimą 
šaukti masinį lietuviu susirin
kimą spalio 13 d., kad išaiš
kinus karo pavojų, kad išne
šus rezoliuciją, ’reikalaujančią 
Hitlerio atimti savo nagus nuo 
Klaipėdos, taipgi reikalauti 
demokratinių laisvių Lietuvos 
gyventojams.

Tas pats komitetas buvo 
surengęs prakalbas J. S. Ma
žeikai kaipo raportą iš “Vi
suotino” Lietuvių Kongreso 
Kaune. Rugsėjo 13 d. žmonių 
atsilankė daugiau kaip pa
prastai. Kalbėtojas kalbėjo 
apie kongreso eigą ir Liet, 
darbininkų vargingą gyveni-1 
mą. Lėšų padengimui auka
vo: G. Valacka $1, J.1 Jasiu- 
nas, J. Petrušaitis, M.: Valat
kienė ’PO’ 50c., A. Murcikienė ■ 
30c., K. Patu pa-,* C. Baltrėnas, 
N. Valinčienė, A. Liva, Nova- 
kienė, A. Katinas, J. Mockai-

; tis, K. Gladkauskiehė, M. Kai-' 
rys, J. Eiva ir A.Vocis po

i Viso su smulkiais: $8.23. 
koto jams priderai ačiū.

Mirtys
Praeitą vasarą nelaboji 

tis išplėšė keletą gerų lietu- 
jviškų organizacijų narių, ‘iš 
j kurių paminėsiu porą. J. G. 
Žukauskas, senai gyvenantis 
Bridgeporte ir Veiklus narys 
keletoj draugijų. Visuomet 

| buvo įvairiose komisijose -ir 
i sąžiningai savo pareigas pil
dė. Paliko nuliūdime savo 
moterį Agotą ir dukterį Hele
na.

P. Kalėda - buvo pažangus 
žmogus, visuomet, rėmė dar
bininkišką vęi'kimą. Buvo na-

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

-----i—’—•*-- ---------------------

VAKARIENE
Palaikymui Komunistų 

Partijos 6 Sek. Kambarių
Rengia Kompartijos Brooklyno

Lietuvių Frakcija

{vyks Sekmadienį

Spalio (Oct) 13
■ • - * y.

Bilietai jau gatavi. Tuojau įsi
gykite ir dalyvaukite tame 

svarbiame parengime.
H ĮŽANGA 75 CENTAI

VAKARIENE bus geriau
sios rūšies, o vaka- 
RIENiSGBUS šdKIĄI GRIE
ŽIANT GERAI ORKESTRAI.

“LAISVES” SVETAINE J
Street ;iįr*;--O»ipasi 

Ten ExcI^ 'į

25c.
Au-

mir-

į ffi ■ ■ - . - -
j * i
• j LObGRBMi I' i

v** • * 4 V j ' m it % • •Pneą Im| | Valęąrięnei
; H'

. : / .......—

VISOKIAS KNYGAS
* »’ ' * t fa1 ' ■į _1 Lietuviu į ir Anglų Kalba
APIE, ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINI įįtyENIMĄ

Kurias -I)r. Karkiančius savo 
prakalbose ''paiąria visiems įsi- 

i, gyti, galite; gauti čia nurodytu 
adresu.' .“j') ? ’• * '

Klauskite infprmacijų apie 
d knygų vardus ir kainas; atsa

kymui įdėkite Štampas.
J. B ARKUS,

f 111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y.
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"Laisvės” .
Metinis
Koncertą s 
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Įvairi ir Turtinga Programa 
•»

ĮVYKS SEKMADIENĮ

10 d. Lapkričio (November) 1935
•

Po programai šokiai iki vėlumai.
•

WM. NORRIS ORCHESTRA 
' 1 .

Programa Jau sutvarkyta ir greit 
bus paskelbta. Įžangos 

bilietai daroma.

< 1 J ' » 1

BUS LABOR LYCEUM SALĖJE '
949 WILI.OUGHliY AVE.,

• 1 i . • • ‘
Brooklyn, N. i.e

Bus numeriuotos sėdynės, tad tikietus įsigykite 
iš anksto, tėmykite kūda bus gatavi.
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Notary Public Tel, STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnuotas Graborius
660 GRANDEST.. BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

wwwiniiftiw

Į į Lietuvių Anglių Kompaniją | 
H į <pįtrfpę į Masės anglis, geriausios j 
R •? rfižies ;it > pilnas svoris—2000 svarų 
( i tonas,- tai)Įejgališkas svoris. Prista-'
| tOrne igrėit į jūsų namus. Praiome. 

įj įsiteinyti adresą ir telefoną. ( , j
į i į TelefOnuokite: Evergreen 7-1S61 j 
į i' ' arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
( x .Kampas Union Avė. ir Grand St.

■ 485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
‘ ' (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA),

485 Grand Street ■ Brooklyn^ N. Y.
•Telefonas: EVergreen 7-1661 1 f
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Puslapis Aštuntas Penktadienis, Spalio 4, 1935

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS į
Tūkstančiai FarmeriŲ ir 
Darbininkij Laidojo 
Crempienę

Trečiadienį, Hillside kapinė
se, palaidojo Sophią Crempie
nę, neturtingą Scotch Plains, 
N. J., farmerką. Ją nušovė 
Public Service Electric and 
G as kompanijos atsiųsti depu- 
tės-žudeikos už tai, kad ji drį
so priešintis,kompanijos valiai, 
kuri prievarta pravedė savo 
liniją per Crempų žemę.

Crempus užpuolusieji visi 
laisvi. Policistas Harry Rem- 
ley, iš kurio šautuvo šūviai nu
dėjo Mrs. Crempą, tapo pa
leistas po $5,000 kaucija tuo
jau po žudynių ir dar tebėra 
neatleistas nuo savo vietos, te
beina “įstatymų sargo” parei
gas.

Gi peršautasis John Crem- 
pa, nužudytos 'Sophijos vyras, 
su didelėmis pastangomis ir 
masių protesto pagalba vos ta
po paliuosuotas antradienio 
vakarą, kad dalyvauti žuvu
sios žmonos laidotuvėse, ku
rios keliomis dienomis tapo 
atidėtos tikslu sulaukti vyrą ir 
sūnų. Jaunasis Crempa, 16 me
tų vaikinėlis, jau buvo areš
tuotas prieš užpuolimą tą die
ną ir taip pat tik antradienio 
vakarą tapo paleistas po $3,- 
000. Tėvas padėtas po $5,000 
kaucija.

Cpempienės palydėti susirin
ko virš 4,000 žmonių, lydėjo 
dviejų mylių ilgio procesija. 
Daugelis niekad nebuvo jos 
matę ir girdėję apie ją. Bet jie 
visi susirinko protestuodami 
prieš neteisybę, prieš brutališ- 
ką žmogžudystę per Public 
Service kompaniją. Subanda- 
žuotas, ligonio 'vežymėlyje 
pasodintas, Jonas Crempa pa- 
dėkavojo susirinkusiems ir 
pasakė: “Aš trokštu, kad ma
no žmonos pralietas, kraujas 
padėtų įvest teisybę.”

O ta teisybė čion labai rei
kalinga, kadangi žudeikos 
laisvi, o abu Jonu Crempos, tė
vas ir sūnus, pirmadienį šau
kiami į teismą už paniekini
mą teismo.

Ši Vakarą Prasidės Mūsų CentralbrooklyniečiŲ Atydai! 
Spaudos Bazaras Gerbiamieji centralbrookly- 

niečiai! Operetės “Tamylos”
Didysis darbininkų spaudosĮ^ikietų yra pas J. Jušką, 79

oy« ITVNDRF.D AND TORTT THREE

SUCCESS/^ DIVIDENDS

Matykite Mūšy Gražiausią "Tamylą” j Apdraudos Biliaus IIR 2827; 
I panaikinimo “sales tax” ir ko- 
Įva prieš karą ir fašizmą.

Ateirbantį sekmadienį, 6-tą i tikrai žiūrėtojai gėrėsis, nes j . ,, ,
dieną spalio (Oct.), 4:30 va-; operetė graži ir aktoriams yra i Raudonieji Kandidatai Kovoj 
landa po pietų Labor Lyce-| kur pasirodyti. Bedarbiais
um svetainėje, 949 Willough-i J
by Ave., Brooklyn, N. Y., bus' 
lošiama mūsų gražiausia ope 
retė “Tamyla”. Ją rengia j. 
Aido Choras, kuris yra surin-i 
kęs gabiausius Brooklyno ak-! 
torius ir aktorkas.

Tamylos” įžangos tikintai 
į taipgi labai pigūs, tik 50c. ir 

už 50 centu ga

Operetės lošime 
šie vaidintojai: 
Juška, Klimiutė, Pakalniškis, mylos 
Judžintas, Pranaitienė, Sinke- pigi, 
vičiutė, Pakalniškienė 
ir daug kitų aidiečių. 
lošime dalyvauja apie 
dintojų.

j Y O JV’nee l813 

5®DUSHWICK
If SAVINOS BANK

GRAND ST. AT GRAHAM AVE., B’KLYN 
INTEREST FOR 
SEPT. 30th AT

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

bazaras prasidės šiandien. Jis 
tęsis per keturias dienas: 
penktadienį, šeštadienį, sek
madienį ir pirmadienį, tai yra 
4-5-6-7 spalio. Rengia Grand 
Central Palace svetainėje, Le
xington Ave. ir 46th St., New 
Yorke.

Bazare galima gauti visokių 
daiktų, nuo mažiausio, iki di
džiausio. Drabužių visai šei
mynai, taipgi stubos reikmenų 
ir rakandų bei gražmenų 
kiekvienam kambariui. Daik
tai nauji ir prieinamomis kai
nomis, kadangi darbo unijų ir 
kitų organizacijų nariai patys 
padaro ir aukoja savo darbą, 
tankiai ir medžiagą. T^aip pat 
yra simpatingų biznierių, kurie 
suaukoja daiktų.

Dalyvaukite ir įsigykite 
reikalingus daiktus bazare, 
ton kad pirkus kitur. Ten 
ant vietos įrengta puiki val
gykla, kurioj bus gaunami viso
kį šilti ir šalti valgiai, kaip bi
le moderniškoj valgykloj. Kas 
vakarą puiki programa.

Įžanga penktadienį ir pir
madienį po 35 c. šeštadienį 
ir sekmadienį po 50c. Ben
dras tikietas visoms ketu
rioms dienoms 85 centai. Šei
mynoms labai praktiška įsigy
ti bendrą tikintą.

Hudson Avė., Central Brook
lyne. Taigi, kurie manot eiti 
pažiūrėt “Tamylos” lošimą, 
tai pasipirkit įžangos tikietus 
dabar, tuoj, nes tik dabar ga
lima gaut arti steičiaus tikie
tus.

“Tamyla” bus lošiama 6-tą 
dieną spalio (Oct.), Labor Ly
ceum svetainėj, 949 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y.

21 QUARTER ENDING
2 % PER ANNUM

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius veRtuv^m, 

parėin, krikitynora ir kitokieat 
reikalam.

402 Metropolitan A ve. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Kings Highway apielinkėje 
sustiprėjo bedarbių judėjimas, 
kada jo -vadovybėm aĮėjo Ko
munistų Partijos kandidatas į 
aldermanus 41-ma'm distrikte, 
Ben Stallmąn. ; > ■ \ ;

Antradienį Sta'llmąnas su 
400 narių iš kęturiiĮ :Bedarbių 
Tarybos, lokalų nuėjo į Namų 
šalpos BiurĄ;17th St.-ir, Rungs 
Highway; kur jie įteikė seka
mus reikalavimus. >

1. Pakelti pašalpą 25 nuoš.
2. Drabužių ir batų bedar

bių vaikams.
3. Pilnai apmokėti bedarbių 

rendas, gaso ir anglies bilas.

, 75c.
I Įima matyti tokią gražią ope- 
; retę ir prisišokti prie puikios 

Norris orkestros. Taigi, 
j sulyginus, kad nekurios draų- 

dalyvauja' gijos, rengdamos tik Šokius, 
centų įžangos,A-“Ta- 

įžanga pasidaro labai 
Tad gi Brooklyno ir 

Mason j apielinkės lietuviai ir lietuvai
tės! Nepamirškite 6-tos die
nos spalio, ateikit ir matykit 
mūsų gražiausią “Tamyla”, 
nes ji tik vieną sykį bus lošia
ma Brooklyne.

Kviečia Aido Choras.
* Menininkas.

Coney Islande bus statoma 
nauja vandens pu m pavimo 
stotis, kuri kainuos $500,000. 
Jį turės 200 svarų spaudimą. 
Sakoma, kad tai daroma tiks
lų užtikrinti gaisrų kontrolę, 
kas buvę neįmanoma prie že
mo vandens spaudimo.

Iš viso
50 vai-

Kur šitie augščiau minėti 
aktoriai lošia, tai visada už
ganėdina publiką savo gabiais 
lošimais, šiuo sykiu, tai jau

Williamsburge Rinkimų Vajus Įsisiūbuoja
WPA Darbininkai Turėjo 
Miegot Lauke

------ ------ Iš 150 dirbančių
Pradedama stiprus vajus už pasidarbuoti mobilizacijoj da-jmo Jamaica Ave., 

išrinkimą Harry Cantor, Ko- bar, kadangi ateinančią savai-! Q u c e n s - Nassau 
munistų Partijos kandidato į tę jau bus registracija. Kaip!168th St., 
al d erm an us 
ir Martos 
kandidatės 
14-tam distrikte. Rinkimų 
rektorium Williamsburge 
skirtas Irwin Schwartz, 
miau buvęs sekretorium 
mokratinių žmonių Kliubo.

Šį sekmadienį šaukiama 
masinė narių mobilizacija, 
kad .eiti po stubas ir tuo būdu 
pasiekti, bent tūkstantį bal-

distrikte žinia, neužsiregistravusieji ne- 
komunistų gali balsuoti rinkimuose, tad

, šis aplankymas balsuotojų pa- 
akstins juos užsiregistruoti ir

. būti prisirengusiais balsavi- 
pir- mui.
De

35-tam
Stone, 

į assemblymanus 
di-

Vyriausiais ' williamsburgie- 
čių vietiniais reikalavimais 
rinkimuose yra: panaikinimo 
laužymu, mokant darbo unijų 
nustatytą algų skalę darbi
ninkams, dirbantiems prie lau-

aiiotojų jtame distrikte. Orga- žynių naikinimo; budavojimo 
nizaeijų nariai šaukiami susi- darbininkams namų su bijU0- 
rinkti į Bridge Plaza Workers mis romiomis ir samdant vieti- 
Club, 285 Rodney St., šį sek
madienį.

Ypatingai svarbu

nius darbininkus prie statybos 
darbo; užgyrimo Darbininku 

visiems Nedarbo, Senatvės ir Socialės

sau 
vie- 
pat

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Jonas Kristaponis, 46 metų, 
408 Grand St., mirė rugsėjo 
30 d. Kūnas pašarvotas grabo-' 
riaus Garšvos koplyčioj. Palai
dotas spalio 3 d., šv. Trejybės 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Tel. Stanį? 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.

prie taisy- 
Hollis, ant 
linijos, už 

23 WPA darbinin
kai turėjo, praleisti antradie
nio lietingą ir šaltą naktį lau
ke ant kelio. Tai buvo gyve
nantieji New Yorke ir Brook
lyne. Juos parveždavo trokas, 
bet šį kartą trokas nepribuvo 
ir formalias jokio pasiaiškini
mo nedavė, pranešdamas, kad 
vyrai galį sau eiti pėsti ar va
žiuoti, kaip kas išmano.

Kadangi' WPA algomis-'gy
venantieji neturėjo ištekliaus 
mokėti nuo 15 iki ;40c už 
transportaciją, ypatihgai kada 
vėl negavo algų pereitą, pir
madienį, kaip turėjo gauti, pa
siliko, vargšai, miegoti gatvė
je- ; ’ • ■ ' '

Tuojau pavyko išgauti pa
šalpą 40-čiai labai jos reikalin
gų darbininkų, kuomet dele
gacija iš 75, su raudonaisiais 
kandidatais priešakyje, nuėjo 
į Namų Šalpos Biurą Broad
way ir Green St., Brooklyne, 
ir padavė viršininkam reikala
vimus. Komunistų kandidatai, 
kurie kalbėjo varde delegaci
jos buvo Steve Kingston, Jo
seph Burns ir Sadie Berg.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas Įvyks 
pirmadienį, 7 d. spalio-Oct., 8 vai. 
vakare, “Laisvės” ofise. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes yra daug 
svarbių dalyki^^rtarti. Atsiveskite ir 
naujų narių prirašyt.

A. Baltaitis.
(234-235)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau patyrusio duonkepio, 

kuris moka kept lietuvišką duoną. 
Su mokesčia vėliau susitaikysim. 
Prašau atsišaukti ypatiškai arba per 
laišką. Atsišaukite sekamai:

ANTANAS GRIGALIŪNAS
60 White St., Westfield, Mass.

(235-237)

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
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.

Tikimasi Gengsteriy Karo

Operete
Pirmu Kartu Bus Vaidinama Brooklyne. Stato Scenoj Aido Choras.

myla
Pernai “Tamyla” buvo perstatyta kaipo drama, gi dabar ji perdaryta j operetę. Yra 13 dainų;

3 mišraus choro, 2 merginų choro, 4 duetai, vyrų kvartetas. Eiles parašė Aidietis.

Grupe vyriausių vaidylų “Tamyloje”.

Eiliniai Laimi Unijoj
Nesenai įvykusiuose Retai! 

Clothing1 Salesmen’s Unijos 
1006 Lokalo rinkimuose lai
mėjo veik visi eiliniu narių iš
statyti kandidatai. Eilinių pro
grama buvo: už demokratija 
organizacijoj: už vienybę tarp 
narių bendrai kovai prieš bo
sus už geresnes sąlygas, lygų 
padalinimą darbo, įsteigimą 
bedarbiams fondo, organizavi
mą neorganizuotų ir už praša- 
linimą visų raketierizmo lieka
nų ir raketierių.

Byla už Caro Turtus

Bus Sekmadienį, 6 Spalio (OctJ 
Lošimas prasidės 4:30 vai. po pietų; prašome nesivėluoti.

Įžanga 75c ir 50c; vien tik ššokiams 40c. Sėdynės rezervuo tos; išanksto įsigykite bilietus.

; LABOR LYCEUM SVETAINĖJE
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

WM. NORRIS ORCHESTRA GRIEŠ ŠOKIAMS . i ■ ’
Šiame paveiksle yra visi žymesni operetės Tamylos vaidintojai; Aldona Klimiutė—Tamylos 
rolšje; Prarfaitienė, motinos rolėje; J. Nalivaika, tėvo rolėje; J. Juš^a-r-Lakrašo, Tamylbs 
pitkiko; J. Judžentas—Kabulu Kunigo Marabuto ir N. Pakalniškis Arabo'Aklio rolėje. Ma
žesnėse rolėse: M. Sinkevičiūtė, A. Pakalniškienė, A. Mason ir kiti aidięčiai.

New Yorke šį mėnesį įvyks 
keista byla. Ją užvedė mis
teriška ponia Anastazija 
Tchaikowsky, kuri sakosi es
anti jauniausia buvusio Rusi
jos caro duktė. Jinai sako, 
kad laike sušaudymo caro šei
mynos gailestingas būrio na
rys jos pasigailėjęs ir sužeistą 
išgelbėjęs, o paskiau apsive
dęs. Iki šiol, sakoma, nebuvę 
pilnai įrodyta, kas ji yra ir iš 
kūr ji paeina, nors caro duk
terim jos ir nepripažįsta.

Dabar visuomeninių reikalų 
administratorius New Yorke, 
Egan, ir Sergėjus Georgie
vich Romanovsky, caro pus
brolis, turėsią įrodyti delkp 
poniai Tchaikowsky neturi 
būt pavesta globoti buvusios 
caro šeimynos - turtas, kurio 
New Yorko bankuose esama 
7 milionai dolerių, padėti dar 
prieš pasaulin! karą. f

Po to, kaip pereitą pirma
dienį mašininio šautuvo kulko
mis tapo nušautas Joe Am
berg ir jo šoferis, Morris Kes
sler, garažiuje, 385 Blake 
Avė., Brooklyne, policija tiki
si tikro gengsterių karo. Slap
toji policija spėja, būk Am- 
bergp gengė buvo Dutch Sch
ultz priešai. Jų manymu, ši 
žudystė surišta su dingimu B. 
Weinberg, Schultzo pagelbi- 
ninko, ir užmušimu Abraham 
Meer ir Irving Amron, Brook
lyne, 16 pereito mėnesio.

PARDAVIMAI
Naujas pareiškimas — parsiduoda 

mėsinyčia, yra trys išlygos: gali būti 
darbininkas, pusininkas arba savi
ninkas. Vieta gerai apgyventa su 
vokiečiais ir kitataučiais. Greitu lai
ku atsišaukite Į “Laisvės,” ofisą, 427 
LoriiAer St., Brooklyn, N. Y.

(235)

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina arba moteris 
dirbti restaurante ir “beer garden,” 
pagelbėt prie stalų. Gera mokestis. 
Atsišaukite sekamai: 148 Grattan 
St., kampas Varick Ave., Brooklyn, 
N. Y. Tel.: Pulaski 5-9826.

(234-236)

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M. BrucKbeiisier's Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DATMANTŲ 
. LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILI V—FURS* 

705 GRAND STREET 
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Malonus Agentas Apvalė 
Kišenius

atstovavo 
Hancock. 
Accident 
ir Home

5 Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS |
LIETUVIS GRABORIUS i

t Senai dirbąs graborystės pro- « 
5 fesijoje ir Brooklyn© apielin- j 
( kėj plačiai žinomas. Tik dabar : 
į atidarė savo ofisą ir patarnauja : 
i balsamavimu ir palaidojimu • 
i mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme- : 
nims, vestuvėms, krikštynortis ;

ir kitokioms parems j 
Saukite dien* ar nakt)

423 Metropolitan Avė.
' Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus famihjų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks-
lūs ir krajavus 
sudarau su 

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

John Kemp, Broadwes sce
nos ir judžių žvaigždžių patiki
miausias ir mylimiausias ap- 
draudos brokeris, tapo patupdy
tas kalėj iman, kaltinant pasisa- 
yinus-išeikvojus $250,000 žvaig
ždžių pinigų. Kemp 
Penn Mutual, John 
Prudential, Hartford 
and Indeminty Co., 
Fire Insurance Co.

Jis taip buvo paskelbęs tarp 
aktorių ir kitos pihigųųtos in
teligentijos, kad jam buvo at
daros durys į visus turčių kliu- 
bus ir organizacijas. Jis jose 
ir sukinosi, pelnėsi, išlaidavo 
linksminosi. Gi nesenai mi 
rusis Will,Rogers net buvo pa
rašęs apie tą žymią figūrą 
raštą, užvadintą “my insu
rance man”.

Tarp patekusiųjų į jo kiše
nių randasi . John Charles 
Thomas, operų dainininkas, su 
$15,000; Vivienne Siegal, dai
nininkė, su $12,000 ir daug ki
tų. <•. ,

Sulaikytas John Kemp aiš
kinasi pinigų neturįs nei cento 
ir ant mergų nepraleidęs, bet 
prašvilpęs kliubuose. O kada 
prasiskolinęs, tada jau buvęs 
kl^upiipąs apipilti Petrą, kad 
at’idubti Povilui ir taip klim- 
pęs, skolon. t

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

SKUTIMAS 15c
Prielankus Patarnavimas 

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

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

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

I gydyme

Ausų, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, ,N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA, 

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės’' Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI




