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LIETUVA KLAIPĖDOJ 
NIEKO NELAIMĖJO

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko! ’ 

N e p r a 1 almėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
’ t į !

KLAIPĖDA. — Elta, ofi
cialu Lietuvos žinių agentū
ra, praneša, jog šiuose rin
kimuose lietuvių partija 
pravedė į Klaipėdos seime
lį ne daugiau kaip penkis 
savo atstovus. Reiškia, sei
melyje pasiliks tas pats Lie
tuvos šalininkų skaičius, 
kaip ir pereitą sykį.

Seimelis susidaro iš 29 
atstovų. Taigi hitlerininkai 
jame turės 24 vietas.

Lietuvos valdžia stengėsi 
oravaryt bent 9 saviškius į 
Klaipėdos seimelį; Todėl ir 
sugalvojo tokius keblius 
rinkimus, norėdama supai
nioti vokietininkus. Bet tais 
gudrumais tik pačiai lietu
vių partijai pakenkė.

Jeigu būtu pavykę išrinkt 
9 Lietuvos šalininkus į sei
melį, tai hitlerininkai netu
rėtų jame reikalingos di
džiumos, kad pervaryt tari
mus. išreiškiančius nenasi- 
tikėjimą Lietuvos valdžiai. 
Dabar gi naziai galės tatai 
padaryti.

Vokietijos hitlerininkų 
spauda labai del to džiau
giasi.

Galutinos balsu skaitlinės 
dar nebus paskelbtos iki ki
tos savaitės.

Klaipėdos hitlerininkai 
gavo daug piniginės para
mos iš Berlyno savo rinki
mu vajui. Ir niekada jie dar 
nebuvo taip sumobilizavę 
savo balsuotojus, kaip šį 
karta. Prie tos hitlerininku 
vadai p-asdino Lietuvai pri
tariančius piliečius padegi
mais ir visokiais smurto 
žingsniais, ieigu iie balsuos 
už lietuviškus kandidatus 
rinkimuose. • -

• Į • 4

Austrija ir Vengrija su Italija
D. FEDERACIJOS 50 LOKALŲ REMIA DARBO 

PARTIJA IR INDUSTRINES UNIJAS
ATLANTIC CITY, N. J. jo, kad Legiono “Ameriko- 

—Amerikos Darbo Federa
cijos suvažiavimui 50 loka- štines 
lų įnešė rezoliuciją už su- 'taip naminius 
jungimą atskirų amatinių ; kus.” 
unijų į dideles industrines, i Jis taipgi ragino remti 
panašias kaip Jungtinė Mai
nierių ir Audėjų Unijos.

Minimi 50 lokalų taipgi 
nutarė remti 
mano įnešimą

nizavimo Komitetas” šniuk- 
kaip svetimšalius, 

“maištinin-

4. H i

šaltai Priimtas

Fr. Gor- 
steigimui

Legionierių 
Galva Murphy

Spalio 9 d. Amerikos Le
giono fašistinis galva Ray 
Murphy atvykęs į suvažia- gumą, 
vimą šaukė Darbo Federa- j Suvažiavimo vadai atme- 
ciją išvien su Legionu kovo-

GRAIKŲ MONARCHIS-
' tai užgrobė

' VALDŽIĄ H J J h
ATHENS,; Graikija.—Ge

nerolas Kondylis su kitais 
karininkais spalio 10 d. pri
vertė pasitraukt ministerio 
pirmininko Tsaldario vy
riausybę. Jie žada tuoj su
grąžint karaliaus Jurgio 
valdžią be jokių balsavimų. 
Gatvėse įvyko aštrių kovų 
tarp karaliaus valdžios prie-

sumanymą įvest visuotiną 
darbo tarnybą karo metu.

Murphy’ui kiek daugiau šininkų ir jos šalininkų. Į- 
delegatai delnais paplojo tik vesta griežtas karo stovis, 
tada, kai jis reikalavo, kad 
Amerika nesikištų į Euro
pos karus.

Abelnai jis buvo priimtas 
šaltai ir vos tik jam įžengus 
į svet., 50 delegatų ją aplei
do, išreikšdami jam priešin-

Sąmokslo Byla prieš 
Dešimt Mainierių

Tautų Lygos 52 Šalys Nubalsavo Bausti Italiją už Karą prieš
Ethiopiją—300,000 Kareivių Kertasi 120-ties Mylių Fronte j •;

DETROIT, Mich. —Mau
rice Sugar, • darbininkiškas 
advokatas, nominaciiose į 
miesto taryba ant bendro 
darbininkų tikieto gavo 18.- 
325 balsus. Yra gera gali
mybė jį išrinkti.

Amerika Nestabdo “Pa
prastos” Prekybos. Ku-

MUSSOLINI TIKISI GAUT KARO REIKMENŲ Iš 
VOKIETIJOS, AUSTRIJOS IR VENGRIJOS

GENEVA. — Austrija ir 
Vengrija atsisakė prisidėti 
prie 52 kitų Tautų Lygos 
šalių, kurios per savo dele
gatus nutarė baust Italiją 
už karą prieš Ethiopiją. 
Austrijos delegatas baronas 
Pflugl pareiškė, kad Italija 
apsaugojo Austriją, kada 
naziai 1934 m. liepos mėn. 
padarė sukilimą Austrijoj 
ir nužudė jos ministerį pir
mininką Dollfussą. Jeigu 
ne grūmojimas iš Italijos

sides prie bausmių prieš Ita-

ETHIOPAI SUeMe 31 
ITALŲ OFICIERIŲ

ADDIS ABABA. — Ethis ?. > j 
opai, komanduojami Seyou- 
mo šiauriniame fronte,” UŽ- 
puolė dešinį italų sparną, 
daugelį priešų išmušė ir. pa
ėmė nelaisvėn italų pulki
ninką ir 30 oficierių, apart 
daugelio paprastų kareivių;

80,000 ethiopų Kassa ko
mandoj maršuoja linkui'Se- 
tit upės ant sienos tarp 
Ethiopijos in Italijos kolo
nijos Eritrėjos1.

Kokie tai amerikonai pa-i 
dovanojo Ethiopijai du lėk
tuvu, bet lėktuvai New 
Yorke ir jie negalės būt nu* 
vežti Ethiopijai, nes pagal 
prezidento Roosevelto pąui ‘' J 
tvarkymą yra uždrausta iŠ 
Amerikos gabenti tiesiogi- / 
nius karo pabūklus EthiopL / 
jai bei Italijai.

Italų Protestas
GENEVA. — Italijos de

legatas Aloisi savo kalboj 
Tautų Lygos pilname susi
rinkime vakar protestavo 
prieš nutarimą daryt prie
šingus Italijai žingsnius. 
Jis reikalavo Italijai “teisy
bės,” ir sakė, kad negalima 
panaikint karo, jeigu nėra 
panaikinama jo priežastys.•

Aloisi mato “teisybę” ta
me, kad Tautų Lyga leistų 
Italijai užgrobt' Ethiopiją ir 
tuom pašalint karo priežas-

JIE TEISIAMI Už LAI- pusės Vokietijai, hitleri- 
MĖTĄ STREIKĄ ’ ..................... ...

AZTEC, New Mexico vai-'ją.
stijoj, suokalbiškoj byloji

■ ' -- Ii Vengrijos delegatas L.
mainierių, teismo vadai i Develics pasakė, kadi Italija 
stengiasi parinkt tokius'^ra labai geras Vengrų 
džiūrimanus/ ' kurie • nu-į ^rau5a^ ir ^°d.e v Vengrija 
smerktų mirtin tuos mainie-j,ne^al1 isstot ,prieš Itąlijžį. ? 
rius. ) Prieš juos.,: vietinė Mussolinio atštoW Aloi- 
valdžia su American Ang-i si išreiškė' džiaugsmą, kad 
lies Kompanija b padarė su-j Italija galės gaut kviečių iš 
mokslą ir kaltina, būk tie Vengrijos ir reikalingų ka-

te Liejyklų Darbininkų Uni- 
ti prieš “maištingus elemen- jos delegatą Curry todėl, 

kad jis, girdi, buvęs kandi-! 
datas rinkimuose ant ko-1 prieš 10 Gallup nekaltų! 
munistų tikieto

tus,” turėdamas mintyj ko
munistus ir šiaip revoliuci
nius darbininkus. Jis žadė-

Italai Nuodija Vis Daugiau Ethiopų
HARAR.—Italai koman- giasi, kad italai, užvaldę 

do j generolo R. Graziani’o Ethiopiją, prisiauginsią tęn 
atakuoja ethiopų sudrūtin- sau įvalias kviečių, bovelnos 
tas pozicijas Gorrahei, pie- ir kavos.

_ J . • Ethio-'piją, ________  —
| J CVkJ V X X <

į, tinėje Ethiopijoje.
pai smarkiai ginasi. Italai 
padarė jiem daug nuostolių.

Nepajėgiant išmušt ethio
pus iš apsidrūtinimų, italai 
iš orlaivių vis daugiau mėto 
nuodingų dujų bombų ir be
ria deginančius, troškinan-i 
čius chemikalus. Tuo būdu 
daug ethiopų nunuodyta.ri Tarnauja Mussoliniui Italų chemikalas panašus
j sieros“ miltelius nudegina 
basiem • ethiopų-' kareiviam 
kojas, odą, apakina juos ir 
suardo jiem plaučius.

Italai per čia, matyt, nori 
prasimuši. pro Jijigą ir Ha

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų užsieniu rei
kalų ministeris Hull ir kiti 
Roosevelto valdžios nariai 
snalio 10 d.; sakė, kad Ame-J 
rika nevaržys “paprastos” rarą į gelžkelio mazgą. Di

ninkai, tada, girdi, būtų 
veikiausia užgrobę Austri-

Laimėjus Ethio- l^eriai dalyvy nušovi- rui medžiagų iš Vokietijos 
sako, nebereikės ita-!“e £allup° Austriją. --

lams nei Amerikon važiuo-1 
ti. Bet ar tik neperanksti 
džiaugiasi? /

AMERIKOS KAPITALIS
TAI VERŽIASI Į KARO | jie “kalti.”

BIZNĮ
WASHINGTON. — Vis 

daugiau Amerikos kapita
listų protestuoja valdžiai, 
kam prezidentas Roosevel- 
tas, pagal kongreso nutari
mą, atsisako apsaugot šios 
šalies prekybą su Italija ir 
Ethiopiją karo metu.

? Ąmėrikos užsienių reika-
prekybos, su Italija ir. Ethįę-. redawą, pusiaukelyj tarp Įų minišfėris Hull pakarto-

* . 1 1 • Al 1 • T~\ • • 1 'WITH a r>«Savniia. Vadinasi. Italiją galės, 
kiek tik įkabina, iš Ameri
kos , pirkti ;ir vežtis; tokius 
reikmenis, kaip { rriąi^as, 
medvilnė, trokai, \alieius, 
geležis., Kad . šie, dalykai 
taipgi .yra karo priemones, 
Roosevelto valdžia steigia
si to nematyt. Ji žiūrės tik, 
kad nebūtų išvežama Itali
jai ir Ethiopijai gatavi gin
klai, amunicija, lėktuvai ir 
kiti tiesioginiai karo pa
būklai. ' ' » . •f

Bet Amerikos karo laivai 
bus naudojami užkirst kelią 
ginklų bei amunicijos gabe
nimui iš šios šalies Italijai 
bei Ethiopijai.

j

Roma.—Italija net Tautų 
Lygai protestavo, kad Ethi- 
opijos valdžia paliepė išsi
nešdint Italijos atstovui 
Vinci’ui, kaipo Mussolinio 
šnipui. Ir turi dar drąsos 
tas piktadaris protestuot.

jchael’io.« Bet tikrumoj jie 
teisiami už vadovavimą sėk
mingame 1933 metų streike.

Vienas renkamas džiūri- 
manas išanksto pasakė, kad 

- Mainierių ad
vokatas ' todėl, pareikalavo 
ji atmest: bet teisėjas Mc
Gee tą džiūrimaną priėmė. 
Džiūrimanus renka ; dau
giausia iš biznierių ir far- 
meriu.

Kaltinamųjų advokatas 
reikalavo perkelt teismą iš 
čia 4 bešališkesnę yietą> bet 
teismo vadai nesutiko. : .

Spalio 9 d."tapo areštuota 
valstijos > Darbo/ I Pa#tįjoą; 
vice-pitmininkas m Montpya 
ir Išduota 12 Garantų.) su
imt/ Tarptautinioi Dąrbinin-

Franci jos atstovas Lavai 
taipgi pritarė bausmėms 
prieš Italiją, bet daugiau 
kalbėjo apie savo troškimą 
įvykdyt taiką tarp' įltalijbs 
ir Ethiopijos.

Anglijos atstovas Eden 
pareiškė, kad jo šalis pilnai 
,rems visus veiksmus prieš 
Italiją, kokius nutars Tau
tų Lyga.

Tautų Lygos susirinkimas 
paskyrė komisiją, kuri iš
dirbs planus, kokios baus
mės prieš Italiją turėtų būt 
naudojamos, idant priverst 
ją sustabdyt karą su Ethio- 
pija. Paskui komisijos pla
nus svarstys ir balsuos Tau
tų Lygos susirinkimas.

GENEVA, Spalio 10. — 
Iš viso jau 56 šalys užgyre 

čiaus, mano, kad t^lįąūs gal Tautų Lygos bausmes prieš 
ir Austrija su Vęngrija pri- Italiją.

,, jeigu kitos 
Tautų Lygos šalys nuspręs 
nieko Italijai neparduot ir 
nieko iš jos nepirkt karo 
metu.—Vokietija vra atsi- 
metus nuo Tautų Lygos.

Bet, iš antros pusės yra 
■ nurodoma, kad Italija nega
lės iš Vokietijos gaut tokių 
.svarbiu karui produktų, 
kaip aliejus (petroleum) ir 
nikelis.

T/auių Lygos politikai, ta-

s

BAISŪS MŪŠIAI
ADDIS ABABA, spalio < 

10. — Italai atidarė smar
kiausią šio karo ugnį prieš 
ethiopus Ogadeno fronte, 
šimtai lėktuvų bombarduo
ja ethiopus iš užpakalio, o 
daugybė kanuolių, kulkas- 
vaidžių ir tankų pragariškai ‘ 
atakuoja iš priekio. .

ADDIS ABABA, Spalio {’ 
10. — Nukrito italų bombi- 
ninkas orlaivis. Užsimušė 
abudu lakūnai. ’ /yrį

Addis.-;Ababos ir Djibuti Jo, jog kurie varys biznį su 
prieplaukos. Jeigu italams ’ tomis šalimis, tai bus rizi- 
tatąi payyktų, jię nukirstų 
svarbiausią .kelią, kųriupm 
Ethiopiją gauna ąpsigyni- 
mui reikalingų dalykų.

Manoma, kad praeis de- 
sėtkas dienų, kol italai ga
lės dasivaryti iki, Dįreda- 
wos. , . .

Ethiopų generolas D. Na-
ssioou suko, Kau ou,vuu na- nužud t -„j. ~ ; ,ga;, Tarptautinis Dari). Ap-
lų atakuoja pietini asigym- ----------- - Įį im£s ir Gallnp ^ainier
mo frontą, ypač Gorrahei I)R(, M< pL GALECKIE. , rių Gynimo Komitetas/ ruo- 
apkasus,ir is žemių supiltas nėS LAIDOTUVĖS . šia didžią protesto demons- 

Ethiopai šaudo priešus WORCESTER, Mass. — traciją šį šeštadienį. ;
daugiausiai iš už akmenų Mirusios New York'ę drg.

kaš tik jų pačių laivams bei

džl. neims jokio. .1..^,-!^

»• __z " i; x• 1 . • • vi t . ' ifn Iii Irn vninYYiDnaa

Trenton, N. J. — Apelia- valdžia stengiasi t .įsknkdyti 
cijos teismas užtvirtino mir- maširlius • protestus-demon- 
ties bausmę B. R, Haupt? strkcijaS už kaltinamųjų par 
mannui kaipo lakūno, Lind-i liudšavimą. To nežiūrint,

mruopų generujas v ?a- ,b h jk žmogvagiui iC .Darbo Partija, Dbrera.Lyn 
ssibou sako, kad 50,000 ita- 6 6 Ar..

Sp'ečJtbrą ir ll kitų; kovingų

Siaučia Milžiniškų Armijų Kova
■'- •'■L?-:' ’<<•■ b-uc .■ , v*7

' PARYŽIUS^ praneša-; ethiopai tęsia partizanų ko- 
inąHrkadf šiaurinėj Ęthjopi-' 
joj 120. (ipyHų fronte, įeina 
įnirtę.. mūšįai, kuriupsp. dą-

i vą įmieš italus. Todėl pa-1 
stariėji bombomis ir leng
vomis kanuolėmis “valo” i 
įtas apygardas. Įvyksta ir p 
tiesioginių susirėmimų dur
tuvais.
; Iš Adigrato italai sakosi 
pasivarę 10 mylių į pietus 
ir užėmę Edagahamus kai
mą pagal kelią į Makale. 
Daug ethiopų nukauta, ka
da jie bandė atsiimt Adigra-

ADDIS ABABA. — UODO 
eritriecių kareivių su gin
klais pabėgo iš Mussolinio 
armijos ir stengiasi perbegt 
į ethiopų pusę. < itl

GENEVA. — Šveicarijos i 
‘atstovas prašo, kad Tautų : 
/Lyga paliuosuotų jo šalį nuo 
boikotavimo Italijos preky- ; 
bos, nors Šveicarija ir prita- < 
ria bausmėms prieš Italiją.

italų kariuomenės. 

ROMA. Italai numato, 
kad. ethiopai įtūžusiai’ gins 
savo “šventą” miestą Aksu- 
mą, šiaurėje, ir todėl pri
rengia smarkiausias fašistų 5 
jėgas Aksumui užimti.

. Italai įsidrūtinę visu fron
tu tai’p Adowos ir Aksumo. 
Jie yra užėmę tokias stra-. 
Teginęs pozicijas kaip Gu- 
rungura ,ųpės krantus ir 

džius. kieneš kūnas bus išlydėtas Federacijos. suvažiavimui.AdjnMahlecairMai-Giurgu-
a iviroTn—r^TATfriA1 ' ^laidojimui 2 vai. po piet Atlantic - City. Ni J..-ir So-Jti miestelius. Tarp Adowos 

gt ttatrr ririvwpnT at- subatą iš graboriauš J. cialistu Partijos Pildančia- ir; Aksumo italai veda ce- __ _
SI ITALŲ GENEROLAI ij Dirsos ištaigos, 13 Eis- jam Komitetui, prašydami, mentuotą akmeninį Uolią pasipiktinę Tautų Lygos mūšį prieš fašistus.

__ ______  _ _____ _________ v Kaltinamieji mušė , tele-: 
barikadų bei įsilipę į me- Marijonos Plondonis-Galec- gramas Amerikos Dąrbo! 
džius.___________________ .kienės kūnas bus išlydėtas Federacijos, i

----------  - inalaidojimui 2 vai. po piet Atlantic City. Ni J., ir So-, ’ ti miestelius. Tarp Adowos
• ir; Aksumo. italai veda ce-

A S MA R.A. — Ųžėmus^worth St., Worcester.’Gimi- kad iuos nekaltai.teisiamus 
šiaurinės Ethiopijos sklypą,]nes ir draugai kviečiami at- gelbėtų masiniais išstoji- 
I tali jos generolai žiūri į silankyt. , • mais, protestais.; ir f inansi-r
derlingus laukus ir džiau-l Dominikas Galečkas.. ne parama jų bylaL ■. ;

savo,, taukams, tankams ir 
kitiems, fero pabūklams.

.Ądpyyos-Adigrato srityj

B
V.7

FAšISTŲ RIAUŠĖS 
LONDONE I

LONDON. — Juodmąrš- 
kiniai Anglijos fašistai SH- 
renge truksmingą demon
straciją finansiniame mies-

■ --JrI valdžią už jos priešingumą

Italai sakosi faktinai už
ėmę jau visą Tigre sritį ir 
giriasi, būk vietiniai gyven- to centre, pritardami Itali- 
tojai juos “palankiai pasi- jai ir smerkdami Anglijos 
tinką.”

--------  Mussolinio karui. Susirinkę
ROMA. — Fašistai labai darbininkai iškėlė smarkų

tarimais prieš Italiją ir kai- j —------------- -
, bąsi apie atsimetimą nuo ( Amsterdam. • i

Lygos, kuti, girdi, “kryžia-.jos ivaldžia uždraudė y
voja Italiją.” gazoliną į Italiją. >gazoliną į Italiją.

&
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. - Sankcijos
• Šis žodis dabar plačiai vartojamas 

tarptautinėje politikoj, kadangi jis reiš
kia pritaikymą Tahtų Lygos baudžiamų
jų stbaipsnių Italijai, kaipo karo pradėjė- 
jai, kaipo ūžpuolikei ant Ethiopijos, kai- 
pd prasikaltėlei.
,’Einant Tautų Lygos statutu (įstaty

mais)^ Italija, įsiverždama į Ethiopiją, 
pastarąją užpuldama, tolydžio prasikalto 
prieš visas valstybes, priklausančias Tau
tų. Lygai. Italija šiuo tarpu, teoretiniai 
imant, yra karo padėtyj su visomis šali
mis, esančiomis Tautų Lygoj.

- Tautų Lygos taryba šitą dalyką svars
tė ir vienbalsiai surado, kad karo pradč- 
jėją yra Italija; Tautų Lygos seimas 
(trečiadienį) svarstė tarybos nutarimą 
ir viehbalsiai jį užgyrė; taigi seimas su- 
rąįo Italiją kalta, pripažino ją užpuolike.

Logikoje, pasakius A, reikalinga saky
ti ir B. Tautų Lygai dabar prisieina 
Italija bausti. Reikalinga taikyti bau
džiamieji Tautų Lygos statutų paragra
fai gyvenimui.

• Gesnevoje, kur Tautų Lyga susirinko, 
kur jos centras, šiuo tarpu viskas veikia, 
kaip, bičių avilyj. Po to, kuomet T. L. 
šeimas pasisakė prieš Italiją, juo didesnis 
sąjūdis pasireiškė. ‘‘Kaip dabar bausti?” 
klausia vienas kito įvairių kraštų atsto
vai. Iki šiol, mat, panašaus dalyko pa
saulyj. dar nebuvo. Kuomet Lenkija ka
daise .užgrobė Vilnių, o Japonija—Man- 
džurįįą, jokių pabaudų Tautų Lyga tom 
šalim .netaikė, i šis tai pirmas pasaulio is
torijoj- dalykas, kad virš 50 kraštų atsi
stoti^ prieš vieną ir ruoštųsi jį bausti.

' O čia kaip tik ir keri svarbiausia klau
simo pusė: jei Tautų Lyga širdingai no
nes karo pradėjėjus nubausti, tai jį su- 

kelius ir būdus, kaip tą padaryti. O 
jei jinai pasitenkins tiktai formališkumu, 
tuomet nieko gero iš' to neišeis.
...Jau dvi šalys—Austrija ir Vengrija— 
sakoma, pasisakiusios prieš Tautų Lygos 
pabaudos žygius prieš Italiją. Labai ga
limas-daiktas, kadangi tos šalys pasta
ruoju laiku buvo Italijos “įtakoj/’ 

‘ Svarbiausią šiame reikale (pabaudose) 
vaidmenį gali suvaidinti Didžioji Brita
nija’ir Francija. Bet ar jos abi nuošir
džiai imasi pabaudimo priemonių ? Grei
ta ateitis parodys.

' Nųrįnt Italijos fašizmą pažaboti, rei
kalų, .tučtuojau visom valstybėm, esan
čiom Jautų Sąjungoj, padaryti sekamas:

1,.. Paskelbti Italijai ekonominį boiko
tą ir. .tQ laikytis griežtai, iki Mussolini iš
trauks: savo armijas iš Ethiopijos.

Neduoti nei vieno ginklo Italijai; 
neduoti paskolų.
”’8.’Nuimti embargo nuo ginklų Ethio- 
pijai, t. y., duoti laisvę Ethiopijai pirktis 
ginklas, kadangi ji yra užpulta, jinai gi
nasi' ♦hūo fašizmo.

. Į'/Trždaryti Suezo Kanalą Italijai.
šitie dėsniai būtų įvykinti gyveni- 

mąh'^tai, galimas daiktas, Alussolinis tuo- 
jąų-frimtai pagalvotų ir užbaigtų savo 
kruviną avantūrą Afrikoje.

7Atsiranda ir tokių žmonių, kaip Geor
ge Lansbury, Anglijos darbiečių vadas, 
kuris," būdamas “krikščioniškai”-socialis- 
tišku-’karo priešininku, yra priešingas 
pritaikymui Italijai pabaudų. Jis pasi
traukė iš darbiečių frakcijos parlamen
te lyderio Vietos tiktai todėl. Nepaisant, 
kaip mes gerbtum George Lansbury, kai
po įLovo to ją prieš karą, kaipo pažangų 
ĄngUjos darbininkų klasės veikėją, su jo 
šia. taktika mes niekaip negalime sutikti, 
'tylėti, nesikišti, kuomet Mussolinis veda 
kruvinas avantūras Afrikoj, juk tai bū
tų netiesioginis padėjimas jam, Mussoli
ni ui smaugti Ethiopiją.
•Jei visi taiką mylį žmonės, visi komu

nistai ir socialistai, tiktai stotų darban 
kovoti'prieš karą, kaip nurodo Komunis
tų Internacionalas, tai Mussolinio avan- 
JūTtfftiš galas būtų padarytas greit!

Va j t A as ir Jo Ordenas
i i *' i *1 ■ ■ i 1 >“Naujienos” džiaugiasi, kad Antanas 

Smetona apdovanojo leitenantą Vaitkų 
Vytauto Didžiojo ordenu. Girdi, Vait
kus patapo nacionaliu herojum Lietuvoj. 
Mes jau rašėme apie Vaitkų ir jo žygį, 
todėl čionai nemanome apie tai ką dau
giau sakyti. Jis, mes nurodėme, tūliems 
žmonėms buvo “didvyriu” ir “herojum” 
dar nelėkęs per Atlantiką.

Grigaitis gal būt mums atkirs: bet žiū
rėkit, Lietuvos “prezidentas” Smetona jį 
padarė Vytauto kavalierium! Na, tai 
kas?! Tas pats Smetona padarė kava
lieriais Hartfordo Čėsą (Chase), Brook- 
lyno Ambraziejų, Clevelando Karpiuką, 
tūlą davatką Chicagoje ir kt. Ar del to 
tie žmonės yra koki nors herojai, koki 
nors dideli asmenys? Aišku, ne! Visi 
puikiai žinome jų “pasidarbavimą” tau
tai.

Taigi užkorimas ant Vaitkaus krūtinės 
medalio Kaune nei kiek nepakelia jo var
do amerikiečių akyse, nes jie matė, kad 
tas pats Smetona kabino medalius ant' 
krūtinių tų, kurie buvo kur kas menkes
nės vertės už Vaitkų!

Kam jau kam, bet Grigaičiui tuomi di
džiuotis—sarmata!

Ponas Green ir Kominternas
Ištikrųjų, labai naivius argumentus p. 

Wm. Green, ADF prezidentas, pastate 
prieš Darbo Partiją savo pranešime, pa
darytame ADF 55-toj konvencijoj, Atlan
tic City, N.J. Green priešingas Darbo 
Partijai todėl, kad, girdi, už tokią parti
ją stojo Komunistų Internacionalo Sep
tintasis Kongresas.

Kad Septintasis Kongresas ragino 
Amerikos komunistus stoti už Farmeriu- 
Darbo Partiją (kuri būtų nei komunisti
nė nei socialistine, bet podraug, neprie- 
šinga komunistam ir atsukta prieš fašiz
mą), to niekas neužginčija. Kad J. V. 
komunistai stoja už tokią partiją—taip
gi sutiksime, p. Green čia teisingas.

Betgi, ar gali žmogus, stovįs tokioje 
pozicijoj, kaip p. Green, atsisakyti nuo 
Farmerių-Darbo Partijos tiktai todėl, 
kad komunistai už ją stoja? Tokiu būdu 
jis save tik juokui pasistato. ■ •'

Juk Komunistų Internacionalo Septin
tasis Kongresas stojo ne tik už Farme
rių-Darbo Partiją Amerikoje. Jis stojo 
ir už sutrumpinimą darbininkams darbo 
valandų, už pakėlimą algų, už kovą prieš 
karą, už mažom tautom laisvę, už mažų 
kraštų nepriklausomybės gynimą, etc., 
etc. Ar tik todėl, kad komunistai už tai 
stoja, tai p. Green turi kalbėti ir veikti 
prieš? Jis negalėtų būti nei vienos die
nos savo vietoje, jei p. Green prie to vis
ko prisipažintų!

Tiek ir del Farmerių-Darbo Partijos. 
Kaip žinia, tokia partija buvo bandoma 
budavoti J. V. daug anksčiau, negu įvyko 
Septintasis Kominterno Kongresas. Tuo
jau po . karo, mintis kilo tūluose darbi
ninkų ir farmerių sluogsniuose tokią 
partiją budavoti ir jai net šioki toki pa
grindai buvo padėti. Vėliau, 1923 metais, 
komunistai ir dalis socialistų bandė to
kią partiją įsteigti. Paskui tas viskas 
tūlam laikui buvo palikta nuošaliai, ka
dangi buvo pakitėjusios sąlygos,

Dabar vėl sąlygos reikaląuja turėti to
kią partiją—masinę partiją, kuri stovėtų 
darbo žmonių reikalų sargyboje ir gintų 
demokratinių laisvių likučius, kovodama 
prieš fašizmą.

Gali p. 'Green prieš tąi kovoti, bet jis 
matys, jog ilgainiui jis pasiliks tiktai su 
saujele pasekėjų.

Del Bedievybės Klausimu Raštų
Vienas mūsų draugas, laisvamanis, an

dai rašė redakcijai laišką, reikšdamas 
nepasitenkinimo del stokos bedieviškų 
“Laisvėje” raštų. Jis manė, kad mes be
ne būsime pamiršę rąšyti apie bedievybę 
ir aiškinti įvairių tikybų kenksmingu
mą darbininkų judėjimui.

Kaip žinia, mes to nepamiršome. Pa
didintuose (penktadienių) ^Laisvės” nu
meriuose mes dabar talpiname ilgą d. 
Metelionio raštą krikščionybės klausi
mu. Vėliau mes stengsimės gauti kito
kių raštų, aiškinančių tikybų atsiradimą 
ir kitus dalykus, surištus su tikybomis.

Žinoma, toki raštai turi būti rimtai 
parašyti, neužgaunanti, bet mokinanti ti
kinčiuosius mūsų skaitytojus.

Dr.Š^ąsPą 20-čjaį Metų
ft. - ,, - - ' — -

Balandžio mėn. .1915 me- jau nej‘papąikėliai” 
tais Dr. Jonas šliupas pard 111 Tkl ~Jn ‘

• Penktadieų., Spalm Įlf 1935

nukreipti ligą, kąi]j jau daroma Chinijos Sovietus ir ” pulti ant 
j > - i Žinonie, SVyietų Šąjum
kąd'fėvti kĮąująs paprastai Įsų- ’ (šitokią ąkh|

Keliui . d|iugįimojė atsitikimų
...kad Rusiją hįusjMefc irgi zindme,

sti difterija.. Bei ŪJik ;
tąd' tėvti kraujas paprastai f_ _
laiko plaučių uždegimą, kas 

i seka ty- 
r----  _ _ .  ----- — XI--- x------ t Į! -r- ; f # v, - Uiįi vtc. / XTXK-P i iv, kad kUO“
šė Škotijos lietuvių darbi-1 po ligų vidujinių karčių ko-'meį vaikas pasveiksta nuo ty-• •»' I • t . zz 1^1 • 1 1 #■ ,-mų, tai ta liga jį vėl niekad ne- 

užkrės, i < 
as! • Ji
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ninku laikraščiui “Rankpel-j vų ir skaudžių pergyvem- 
niui” laiška moa loisirtia l'nhii bufu ■* vsotolznsi T.vnrkos. 
kaipo savo rūšies dokumen- žmoniškumo ir doros’, 
tas, antrašte “šliupo testa- ųedrįsčiaį sakyti, nes faktų'

buvo'įtalpintas V.; daugybė šneka prieš tai. Jau ! i •« c • KT ' •
1 vien tai, kad ten nėra ne*- j AmerikOSį Seill Namai 

darbo ir <’ būrių bedarbių, ■ ------
kaip Europoj bei Amerikoj,] Pastangos dėtos 
daug jką pasako. Mokslą^ ir sėhųs namus šioje šalyje.

/ALIA A VCV1V v ..

laišką. Tas' laiškas,'mų būtųųnetekusi ‘tvarkos, J i_ j__ y______ __  • I

mentas”, ]__ _ t__r____ ,..
Kapsuko redaguotame “So-1 
cialdemokrate”.

Šliupas ir jo vienminčiai, 
kaip Širvydas ir kiti, tada 
visaip niekindavo savo tau
tos socialistus. Kitų tautų 
socialistai -dar nebuvo jiems 
tai bjaurūs, ,bet skvi—oi-oi- 
oi !-tikri ‘‘pąpaikėliai”. -Šliu
pas anuomet matė liaudies 
išganymą amatuose ir pro? 
fesijose. jis, matomai, neįs
tengė ar1 nenorėjo’suprasti, • 
kad amatų gadynei jąu ir 
tada buvo praeities daly; 
kas. Bekįlanti ir besikon- 
centruojanti įvairios rūšies' 
industrija pavergė amati
ninkus prie naujo vinių ma
šinų.

Šliupas tada rašė: “So- . - . 9• r x • i i- r 4- 1 gai santvarkos ?ciahstai, kokius mes, lietu- A! T‘ .... . •. . . ’• r Ar yra vilties .viai, turime, negali is ma- f. J r - ■ 
nęs laukti paramos. Tai yra ; ‘________
•gauja ' giltiniečių ir kitokių 
tos rūšies ;
lizmas, sulyg manęs, yra 
ekonominio pagerinimo te
orija. Tai dalis socialio 
mokslo ir socialio tyrinėji
mo. ~ 
j e įvyksta sulyg apšvietimo 
liaudies, jei 
ninku. Skelbti gi prievar

,gąs> - ', , J
.. įkhjtiisį pądėtis. Af

rikoj, Europoj ir kitur, kas va
landą tveria neapsakomai 
svarbius įvykius, kas dieną at
eina daug naujų žinių. Tiktai 
darbininkiška spauda suteikia 
mums žiūras su teisingais nu-

V, • J. ’ •t įrodymais Į bei įi^ai^kiiiimais. 
“Laisve” yra puikus dienraš
tis. Kaipo darbininkų klasės 

l, ‘“Laisvė” vi-7 ' J * 1 isuomet ir suteiks savo skai-
reikalų gynėja

prezervuoti tytojams teisingas žinias.
_ Jų i Mes neturim pamiršti tą,

technika, ten smarkiai žen- randasi geras skaitlius Sut. Vai-1 kad tie laikraščiai, kurie prie- 
gia pirmyn.. O kad rusai stijose, ir jie svarbiai prisideda! širigi darbininkų revoliuciniam 
pasmerkė' bažnyčią, kad ,po- prię susekimo ankstyvos Ameri-Į judėjimui, Visuomet paduos 
pus verčia iiaudingų dai-bų k°s istorijos.' ' : ir aiškins žinias taip, kad iš
dirbti tai rodo jų didelį! Laurence'V. Coleman,' direk- to būtų naudosVieššpataujan- 

lUrbvHnin'in nriJ'VJril torius American Association1 ėf čiai-išnaudo'tbjų klasei. O dar- 
raaiDO; .įveijipimą, pitę^ Museu^ls sak0( kįd Fairbanks bib.inkai, skaitanti tokią'spau- 

””i i Namas,' 'Dedham miestelyje Aą,’ Višiidihet1 liėka suvilti' ir
i H Massachusetts' yra šeniaūšihš jiemsAsuhkų sukasti'teisiifgą 

: liekamas namas Amerikoje. Bu- dhiykd 1 ‘stoVį? ' (NesJ: kbkiĄ 
i. : Jo ;rė-■'špdųdk ‘skdityši;' <tokis p’ati 

bbfei 'ir' taip tfdlykūš ‘ suprasti. 
K-itdijy ' ir' būt nėg'ali.' •' ' ! - 
' ‘ Mes 'turim kiėftvfen’ą lietu
vi ’Aarbininką hidfytį ’ ’ir' šū 
juomi rimtai pdslkalbeti •; jid- 
prašyti' jį užsirdšyti ‘“Laisvi”, 
paaiškinti jahi ’skii'tumį' ta'r'pte 
laikraščio ir laikraščio. Ka’d 
ir sunkokai atse'ifų, bet mė- 
gint-meglnt' ir dai’ kartą mė
gint reikia.

Šia'rAe kuopos1 1 susirinkime 
k'elct:as draugų pasisakė 1 už 
tinkamą pasidarbavimą' 'mūšų 
spaudai—“Laisvei”;' ’“Vilniai” 
ir kitiems. Taigi, draugai ,ir 
neleiskfm’e laiko'veltui, - pradė
kime jau dabar, nes kitur 
draugai- jau.darbuojasį-rengia 
tam, dirvą, j , ,

i ; , J. M. Karsonas.

pu$ verčia naudingų dajrbų 
dirbti, tai rodo jų dįLl:. , . .. . . . .<• A , ,, . . ~ .prijtiąrii torius American Association 6f ciai-isnaudotbjų klasei. O dar- 
naikiffima.”: !(;‘Laisvoji!niin! MuseuMs. sako, k4d : Fairbanks bih.inkai,'skaitanti tokia' spau- 
tis”; No. 3,'1935 m.), h •■No. r3,į 1935 m.).

Tąiįve, J^aip Dr.
proįąfjmjas Į pakitėjo.' f jj 
įžiūĮ’pj^f faktus, į j u p : h

Kadiį fei pakit^l (įl’įįgaiC: nąsųš į seną1 dokūMentą; kurį 
čio !iH kilių tulžinv plĮpįlay^- 
tos' kalbės apie Sovietų Są
jungą Hr apie tuoM žinohes, 
kurie ir kitoms šalims się- 
kia panašios Sovibtų Sąjun-

i ! Massachusetts' yra 

vo pastatytas’ 1636' hi
j j niąi įlinkę i’r’ visas Aiahnas1 pa- 

amžjai po valiki naikina. '
Virginijoje, sako p. ‘ Čolemari, 

nelieka, nė vienas 160.0 in. pas
tatytas namas, bet yra' kiek 
plytinių namų iš vidur šimtme
čio. Manoma, kad seniausias yra 
Thoroughgood Namas Lynnha- 

jven. Garsioji Bacon’ Castle vė
liau pastatyta. Senas James- 

' town turi tik skiepą ir ;bažny^ 
čios griuvėsių nuo 1680 m. Wil- 

į Harrisburg, kuris šiandien • taip 
' puikiai atitaisytas,' yra sekančio 
šimtmečio. ' * f >

šešiolikto šimtmečio ’namai 
buvo anglų pastatyti’ ir jie var- 

. .tojo senoviškus pastatymo bū- 
., , , . • . . . j [dus'.. Jie buvo serioviški namai

non e, aaiOi- Neturime manyti; kad) tymai ir pirmieji buvo gotiškos archi- 
xxxxxxx^.. i----* y".-Į yra nesvarbi liga irijefigu vieį-, tektūros. šiauriuose buVo maži
tos priemones, ypatų nieki- Įnas lVaikas ta liga užkrėstas, tai’namai su milžiniškais kaminais-, 
nimus, tarptautinę nesamo- motinos lai neleidžia. . kitiems1. nuoĮai'dzidis'stogais ir atidaro- 

; sergaųę’io f prieiti, mąis įknįais. / : '
Per daug motinų ;tįki, kad visi ( 'Per' visus šimtmečius, ^seno

St. Jaęiiionis. ' 
---------r— l ' įinieciu ir KitoKių i > m • « J 

papaikėlių, sočia Kodėl lymai i ra Kimia
Liga?

Dr. John L. Ričc
Pagerinimai draugijo- (New. Yorko Miesto Sveikatos'
f . 1 xz • , • ’ . .. i ■

Komisionierius}, •
* ' i t ' j

Neturime manyti; kad) tyma!
i yra nesvarbi liga ir ijefigu viej-, tektūros. šiauriuose buVo maži 
Inas .vaikas ta liga užkrėstas, tai. namai'sif milžiniškais kaminais-;

nę ir t. t. skaitau esant blė- vaikam? prie
dingu; ir nenaudingu dar
bu. Su socialistais / mūsų, J vaikai turi kada (nors , tymais namo 'žhiovas gali susekti Ame-
kokiais jie pasirodo bėėsą,'l sirgti.' ir kuo greičiaus (jie ap-'rįkos iŠsiyyštyn'ią pėr Ibesimai- 
nenoriu jokio darbo ture- f Bergai tai tuo geriaus, ir tod'el Įnančiūš anyžius. - 1 '

V . 1 i , -1 • t VI . .____________ L_i 1 F f I 1 I • > . . T-, T r •kuomet tik vienas VaikaS) apse'r 
ga tai jos, leidžią.Asus kitufe 1 
vaikus prie ligonio prieiti, not-, 
redamos, kad visi vaikai ja uą- . 
.sikrestų sykiu. Tai pavojingas' . 
nusistatymas, nes ne vjsi vaikai j 
nuo tęs ligos lygiai pasveiksta, j 
Visai ne. Ypatingai šiais, metais i 
daug vaikų tymais ,.serga.
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Lowell, Mass.
ti...”

Laikas bėgo. Gyvenime 
įvyko nemaža pakaitų, šliu
po vadinama “tarptautine 
nesąmone” ir “prievartos 
p r i e m o n ės” (proletarine 
diktatūra), buvus anų laikų 
socialistinė teorija, jau eilė 
metų kaip praktikuojama 
Sovietų Sąjungoj. Kuomet tistikos vien tik New Yorko | 
kapitalo valdomos šalys vi- mieste parodo, kad net 100 vai- ... .
same kame smunka, o mil- ^0 numirė nuo. to^ ligoę. Bet; atvįrutėmis. Bet >ir, atvirutės įą ’’ , 

9 • I r» t t'x z-\ A-v'x z-» I r- z"l 4- z-» nlrOiT ■ . » • • **

žiniška gyventojų skaitlinė 
delei esamojo ekonominio, 
krizio badauja, tai tuo pa
čiu sykiu jau ir Šliupas 
įžvelgia, kad Sovietų Sąjun
ga visu kuo kyla ir jos gy-

■ ' < f o

4 1
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Per Sunkus Klausimas
—Reikia kęsti visas dafo-Į darbą, j talką ’. . į • ‘ —Rįjkia kęsti visas dato-

Spalio 6 d., atsibuvo J&DL hi.as skriaudas—aiškino ku- 
šiy: D 44-tos kuopos mėnesinis su- nigas mergaitėms.' —Atsi

metu pirmų šešių mėnesių sta-Į sirinkirn.as. Į susirinkimą na- menate sv. rašto žodžius? 
Jeigu tau kas užduos per! riai, katrie ne visados daly- 

kiva.uja veikime, buvo šaukiami vięną žandą, atkreipk ir ki-
| mes gerai žinome, kad tos skait-! 
lines yra net apie tris syk didės-' 
nes, nes daug vaikų numirė nuo į daugiau> negu pusg 
plaučių uždegimo, kuri liga už
puolė tymais sergančius.

Tėvų-kraujo pagydymas

mažai ką gelbėjo, nęs, į susi-, ,Na, o jęigu kas į vieną 
rinkimą atsilankę tik biskį žandą pabučiuos? —klausia 

; kuopos mergaįtė kunigos.
narių. Labai prastai atrodo, j 
kuomet draugai neatsilanko ir!

su“ ■ tada, kuomet specialiai esti
laikys tymais _ sergančius nuo , užk.viesti į kuopos susirinkimą.

| Draugai-, mes norime matyti 
jūs nors retkarčiais kuopos su-j

I sirinkimuOse, arba kiek nors j

ventojų būkle gerėja. Visa;) plaučių uždegimo ir nuo kitų 
tatai jau nebedrįsta jis pa-(blogų pasekmių. Naudotis ši- 
pąikirnu vadinti. t tuom. brangiu pagydymu rei- j

Šliupas,
Amerikos kum Brųžikui, w v«i-
Lvietusiam jį grįžti atgal [tymai grasina, nelauk, pa-, 
tėvų tikėjimą, ir : 
šiam, jog “be dievo visi do-i

Kunigas ilgai mikčiojo ir 
ant klausimo visgi neatsa
kė. -

Tinkamas Patarimas
. .oux^.uuvmv, . -Sakau, negaliu tau pa-atsakydamas kia pašaukti šeimynišką gydys , pasidal.buojallt delei. organi- skolinti penkių. dolerių. Eik Brųžikui, kaip tik manai, kad vai- • - - - — •

niwndHn^^kol jis jau apserga. Gydytojas
dn ištrauks mažą dalį kraujo is

rosir žmoniškumo .pamatai Yga'bu^'lenLa 4r'Opia^ p'atyš privalote daly-P ”_Tuo geriaus

začijos labo; štai mūsų, kuo- ten į .banką.. . Ten. skolina 
pa nutarė rengti šokių vaka- pinigus. ,

; ra spalio 26 d., Darb. Kliu-i —Bet ten manęs nepažį- 
aovxc^xv.m /‘'““j- - bo .svetainėj, 338 Central St. afat
rantų abiejų tėvų ir įeirks Ilgo- r ’ ] + n i ■
...... A . A," A *AA " I T_ &_A~j.. .. nes jei-

griūva,” kliudo Sovietų Są- čių uždeg’imas vaiką neužpuls.' parengime, bet-ir gu tave pažintų; tai nei cen-
jungą. Bet kalba jis jau, Kiekvienas vaikas, kuri? tik Į '1U,S c :tu ‘nęskolintų.
ne tuo tonu, ką kalbėjo 20^1^0 prįe tymais .sergančio, ^.a ^asi i1.1?!. . .uo^a1’ ■ 
metų atgal. Sovietų Sąjun- turi būti Joyon paguldytas ir vi-j V0'; iais,,),‘ ..................... aikai nuo to kambario sulai-1 V1SI, po J?1?ATA'? ■

1 sų bendras darbas atnesr grii’ą 
I pasisekimą. ' “ 1 ! { ' ‘ '''s ’

.Be'to, turime stengtis 'visi __ ____-r-o-v^.x
gauto’ po vieną, o kas 'gali ir man) t koks .žvėiiis• daugiau- 
daugiau, '.naujų narių kuopai. sja bledies daro žmonijai?! 
Tuomet ' nies išaugintumėm ------ *
dvigubai kUopąMidesnę. O tai 
yi?ai' nepersunkti būtų pada
rytį. ’ Tik pabandykimė už
baigdami'šiuos metus if ’pra
dėdami kitus, su pradžia A. 
L.D.L.D. vajaus menesio.

I KDabar yra “Laisvės” vajus. 
Ir labai Svarbių žinių ateina 
įš už vandenyno. Italijos fa
šistai, šu Mussolini priešakyje!, <• • I* • •• »
jau uždegė naują ifnperialisti- 
-nį karą prieš Ethiopiją, ryti
nėj./Afrikoj. Vokietijos fašis
tai vadovybėj sužvėrėjusio 
Hitlerio, 'rengiasi bile valan-

jungą. <
ne tuo tonu, jką kalbėjo prįe tymais

‘gos saiitVarka šliupui jau si va__________ ....
nėra “tarptautinė nes'ąmo- kyti. Tas^sūlaikys ligą. Medika-
nė” ir ten ' šeimininkauja, liškas mokslas dar nežino, kaip

♦ v • ) * , J. . ' • ; < ' ! • ' f

New Yorko reporteriai apspito Earl Browder j, Kom
partijos gen. sekretorių, kuomet jis sugrįžo iš Septinto-

' '< Kominterno kongreso. '

("Mokyiawj -,1'- 
m— įfaų ,yąj)iUČiai,„..,^į>ar, 
kada jau turite., supratimą 
apieoi zoologiją,, ..pasakykit

>Vaikai:—Ponas mokyto
jas!* •

Teisme
Teisėjas:— Dvidešimt va

gysčių papildei tik šią žie
mą !

Kaltinamasis:-— Ką dary
ti, ponas teisėjau, kad žie
mos vakarai) labai ilgi.

Surinko A. M. Bedievis.

.’Svarbus' Supuolimas
—Ko verki, vaikuti ?

Kalėdos/ irda pult ant Lietuvos ir Sovie- —Bū-Ū-Ū. .. KąĮėdOS/ ir 
•tif Sąjungos. Japonija galva- mano gimtadięųis supupla 
trųkčiais rengiasi' iš kitos pu- tą. pačią dieną.
sės pradėt kraujo^ puotą prieš . •. • ( Surinko Ęs-Džęi.• t Surinko Ęs-Džęi.
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Užsimokėkite "Laisvės” prenumeratą už visus metus, tai gausite knygą ”Mar 
tos Vilkienės Divorsas,” kaipo jubilėjinę dovaną.

Jubilėjiniai Pasveiki 
nimai ir Vajus Naujų Skaitytojų Gavimui 

Kontestas Prasideda
Organiazcijų greiti atsiliepi

mai “Laisvės” Sidabrinio Jubi- 
lėjaus reikalu yra svarbiausias 
dalykas. Pasveikinimai jau 
plaukia ir kartu su jais ateina 
gražių dovanų, šiomi dienom 
pasveikinimų atėjo sekami:

“Gerbiama “Laisvės” Admi
nistracija: Čia prisiunčių $10. 
vertės čekį nuo A.L.D.L.D. 7- 
to Apskričio. Spalio 29-tą lai
kėme šio apskričio konferenci
ją ir nutarėme pasveikinti

kinimus ir paskyrę jubilėjinę 
dovaną nuo organizacijos, 

■ darbo nebaigkime. Kiekviena- 
mę susirinkime reikia prašyti 
organizacijų narių, kad įsigy
tų “Laisvės” rėmėjo garbės 
ženkią—i-Jubilėjinį Certifikatą. 
Esame minėję, jog kas duos 
jubilėjinę dovaną nuo vieno 
dolerio ir augščiau, gaus tą 
certifikatą. Labai didelės 
svarbos dalykas yra gauti 
daug pasveikinimų nuo orga
nizacijų, ale taip pat svarbu 
yra ir nuo asmenų sveikini
mui “Laisvę” 25 metų sukak
tuvėm. Jubilėjiniai certifikatai 
turi puošti sienas svetainėse, 
kur darbininkiškos organizaci
jos laiko mitingus, jie turi 
būti pažiba darbininkų gyve
namuose namuose.

Antras svarbus punktas tai 
gavimas “Laisvei” naujų skai
tytojų. Tuo reikalu, draugai, 
tai turime ytin rimtai susido
mėti. Pasižadėjimų darbuotis 

(vajuje gauname daug, bet pre- 
, numeratų dar mažai tegavo- 

Pasidarbavusių draugų

“Laisvę” Sidabriniu Jubilėju 
ir paskyrčme $10 dovaną. 
Reikėjo daugiau, bet šiuom 
kartu tik tiek teišgalime, nes 
iždas yra išsisėmęs. Taipgi ši 
konferencija padarė atsiša.uki- 
mą į visas savo kuopas ir pa
vienius asmenis, kad siųstų 
“Laisvei” pasveikinimus su au
komis.

Matytis, kad didžiosios ko
lonijos gražiai darbuojasi mi
nėjimui Jubilėjaus. Mes irgi 
neatsiliksime, darbuos imės 
kiek išgalėdami.

Draugiškai, I. Katilis.”
7-tas Apskritys yra Bostono J me. 

apielinkėje.
gai padarė Jubilėjaus reika
le. Bet va kas dar įdomiau 
rašo:

“Gerbiama “Laisvės” Admi
nistracija: Mes, Hudsono lie
tuviai darbininkai, 1 
mylėtojai, sveikiname ‘ 
vę” J 
skiriame jai dovaną $25.

Čia randate money orderį gali 
sumoje $40, tai pasidalinkite} Klaipėdą ir net Lietuvą, dien- 
sekamai; $25 Jubilėjinė dova-| ra»čio platinimas yra didelės 
na, $10 preso išmokėjimui, $4 !'8varb°s dalykas.^ 
į Kapsuko fondą, o už $1 iš
rašykite certifikatą drg. F. vius ginti Lietuvos nepriklau- 
Kaulakis ir už $25 certifikatą } somybę. “Laisvė” šaukia pa- 
išrašykite A.L.D.L.D. 19-tos ? žangjąją lietuvių, visuomenę 
kuopos vardu.

Draugiškai, J. Yaskevich.
Draugai hudsoniečiai turė- klausomybės ir kovai prieš ka

tu būti pavyzdžiu visom mūsų rą ir fašizmą. Kad sustiprinti 
kolonijom. Jie net Bostoną Lietuvos liaudies dvasią už gy- 
pralenkė pardavimu “Laisvės” j nim^ Lietuvos nepriklausomy- 
pikniko tikietukų ir Jubilėjaus Į bes, “Laisvė” reikalauja civi- 
reikalu jie pralenkė kitas sa
vo kaimyniškas kolonijas.

Elizabeth, N. J. Liet. Darb. 
Progresyviškas Kliubas svei
kina “Laisvę” Jubilėjum it ap
dovanojo su $5. Taipgi drg. 
A. Stripeika, vyriausias “Lais
vės” vajaus kapitonas Elizabe- 
the, padovanojo $1 ir prašė 
prisiųsti Jubilėjinį certifikatą. 
Visa eilė elizabetiečių pasiža
dėjo įsigyti certifikatą greito
je ateityje.

J K V. ~~~~~-- -
Puikų žygi drau-ldar labai mažas skaičius. •X T • • V 1 1 • • 1 _ • •Nejieškokime pasiteisinimų, 

kad tai esame perdaug užimti 
kitais darbais ir neturime lai
ko klapatytis jieškojimais 
skaitytojų. Visai nedaug laiko 

“Laisvės” i ims gauti porą ar trejetą nau- 
> “Lais-’jU skaitytojų.

Sidabriniu Jubilėjium ir kada karas jau liepsnoja, ka-
Ypač dabar,

A. Stripeika

da by dieną ar 
liepsnose

naktį Hitleris
paskandinti

“Laisvė” šaukia visus lietu

įbudavoti liaudies frontą kovai 
už apgynimą Lietuvos nepri-

lių laisvių Lietuvos liaudžiai. 
Todėl “Laisvė” turi būt na
muose kiekvienos lietuvių šei
mos. “Laisvė”, kaipo dienraš
tis, yra labai reikalingas kiek
vienam lietuviui, ypač dabar 
jau karui siančiant. Tad šie
met gavimas naujų skaitytojų 
yra lengvesnis, negu bent ka
da anksčiau. Stokime draugai 
į “Laisvės” 
greitai

platinimo darbą 
ir pasiryžusiai.

P. Buknys.

Draugas 
Stamford, 
Brooklyną 
los,” ]

V. Deksnys, iš 
Conn., atvykęs • į 
pamatyti “’

Drg. 
cester,

J. J. Bakšys, iš Wor- 
Mass., rašo: “Mačiau

Tamy- ‘Laisvėje’ patalpintą ir mano 
pasisveikinus prakalbėjo: paveikslą kartu su kitais vaji- 

Svarbų reikalą turiu atlikti Cinkais. Jei man taip vyks va- 
drauge Bukny. Te juje, kaip ristis, tai tikrai pra-su tavim, 

dešimtinę. Atsiskaitykite už 
“Laisvės” prenumeratą me
tams, o likusius padalinkite 
preso ir jubilėjaus reikalam.” 
Dešimtinę padalinome šitaip: 
Už “L.” prenumeratą $5.50- 
Jubilėjinę dovana $3.50, c 
preso .išmokėjimui $1.

Dar ir šie draugai įsigijo 
spaudos rėmėjų garbės ženk
lus: Jonas Zdanys, iš Wilkes 
Barre, Pa.; Vitalis Judzenta- 
vičius, Darata JudzentaviČie- 
nė, iš Girardville, Pa.; L. B. 
šalinaitė ir Ignas ’Danielius, iš 
Brooklyn, N. Y. Jie visi įteikė 
po $1 jubilėjinės dovanos.

Visos darbininkišką apšvie- 
tą remiančios organizacijos, 
draugijos, kliubai, chorai ir 
įvairūs dailės ir apšvietos rate
liai savo susirinkimų dienot
varkėse turi pasižymėti “Lais
vės” jubilėjų. Atlikę pasvei-

lenksiu visus vajininkus. Ri
tantis turiu dirbti vienų vienas, 
o vajuje jau turiu keletą gerų 

; pagelbininkų. Tai matote, 
j draugai vajininkai, kurie pa
vieniai dirbsite, pasiliksite ke- 
liolika mailių užpakalyje.”

Čia draugas Bakšys pasako 
tikrą tiesą. Vieno darbas bū
rio nepralenks, reikia darbuo
tis talkom.

Easton, Pa.
13 kuo-

kuopos
2 v. po

Pranešimas ALDLD 
pos nariams.

Susirinkimas 13 
įvyks October 13 d.,
piet, Easton Baking Co. Sve
tainėje, 34-36 N. 7th St.

Malonėkite visi laiku būti, 
nes daug yra naujų ir svarbių 
dalykų atlikimui.

Kuopos Valdyba.

nlerius nuo pirmo, ką jie ir pa
darė.

Taigi turiu p;arbės pasigirti. Į 
kad esu “Laisvės” skaitytojas! 
ir prenumeratorius nuo pirmo I 
jos pasirodymo ant šio margo
jo pasaulio. Taigi esu “Lais
vės” skaitytojas ir prenumera
torius jau 25-kti metai.

Iš „Laisvės" Praeities
VH

Šiandien pirmą vietą užima 
drg. A. Stripeika, iš Eliza
beth, N. J. Tačiąus drg. A. 
J. Šmitas, iš Philadelphijos, 
dideliais šuoliais vejasi Stri
peika. Gi drg. J. Mažeika 
jau atstumtas j trečią vietą.

Surašąs šiandien stovi 
šiaip:

A. Stripeika, Elizabeth, N. J............
J. Smith, Philadelphia, Pa. . . . 
Matačiunas, Paterson, N. J. . 

Penkauskas, Lawrence, Mass. . . 
Valatka, Haverhill, Mass............

Mažeika, Cleveland, Ohio..........
A. Barčius, So. Boston, Mass. . .
F. Gervickas, Athol, Mass...................
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. .
S. Reikauskas, Upstate New York
K. Mikolaitis, Baltimore, Md. . . 
M. Dobinis, Newark, N. J.................
O. Girnienė, Binghamton, N. Y. . 
M. Gudas, Montreal, Canada ....
T. Sherry, ir F. Ramoška, Brooklyn, N. Y............50
V. Januška, Richmond Hill, N. Y.
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.............
A. Lideikienė, Great Neck, N. Y. 
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh, Pa. 
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md. 
V. Masonis, New Britain, Conn. 
C. D. Long, Wrighstown, N. J. . . . 
K. Bakanauskas, Easton, Pa. . . .

S

331 
224 
175 
192 
149 
231 
126 
122 
115 
88 
72 
65 
58 
55

50
50
45
22
21
20
10
10

‘ Kaip matome, grupė draugų jau gavo po keliolika skai
tytojų ^avo dienraščiui. Karas eina, momentas labai 
svarbus, skaitytojų gauti šiemet lengviau, negu bi kada 
pirmiau. Tad, draugai, turime labiau susirūpinti plati
nimu savo dienraščio, daugiau kreipti domės į skleidimą 
darbininkiškos apšvietos. Turėkime mintyje savo iškeltą 
obalsį: “Laisvė” turi minėti savo Sidabrinį Jubilėjų su 
daugiau skaitytojų, negu bent kada pirmiau!

SKAITYTOJŲ BALSAI
Kaip Aš Susipažinau Su 
“Laisve”?

m

Kaip Senai Skaitau "Laisvę?”

Lapkričio 11 d., 1919 
Aido Choras, Worcesteryj, 
Mass., turėjo šuruošęs kostiu
mų šokius. Aš tik tai ką bu
vau įstojusi Aido Choran ir 
nepaprastai džiaugiausi savo 
pirmu šokiu. Buvau apsiren
gusi gražiu ir ypatingu kostiu
mu ir už tai gavau pirmą do
vaną. Kokia tai buvo mano 
nustaba ir džiaugsmas! žino
te, kokią dovaną aš gavau ? i 
Ogi Laisvės” prenumeratą!

B. Šalinaitė, 
keliolika me
tų atgal. .

jau 
nuo

Skaityt?
Atvykus man iš Lietuvos, 

1909 metais, iš tamsaus Dzū
kijos kampelio, vos galėjau 
maldaknygę poteriaut. Vyriau
sias mano brolis jau priklausė 

'prie Socialistų Sąjungos. Jis 
jau maldaknygės neskaitė, bet 
turėjo “Kovą” ir “Keleivį.” 

I Aš gi buvau labai žingeidus. 
Kokį laikraštį, ar knygelę pa- 

■ matęs, turėjau žinot, kas ten 
'rašoma. Kad ir kataliku būda- 
,mas, bet nežiūrėjau “nuodė- 
!mės.” Griebiau kas tik papul- 
jdavo ir greit atskyriau 
i maldaknyges, pasakas 
darbininkiškos spaudos.

i Gyvendamas kovų sūkuriuo
se ir pats ant savęs jausdamas 
dalį tų sunkenybių, gi iš ant
ros pusės jaučiausi esąs socia
listu, kuriam reikėjo nešti at- 

' sakomybė draugijinio stovio ir 
j reikalas remti savo spaudą, to
dėl aš ir tapau “Laisvės” nuo
latinis skaitytojas.

Tiesa, “Laisvė” 25 ar 20 
metų atgal nebuvo tokia, ko
kia ji yra šiandien, bet tam I 

, buvo kitokios sąlygos, kitokį1 
į laikai ir tik ėjo pačių dar sa- 
I vo tarpe kristalizavimąsis, ta- 
čiaus “Laisvė,” kaipo tokia, 
jau ji 20 metų atgal sulošė 
daug didesnę ir atsakominges- 
nę rolę darbo klasės judėji-

Prūseika savo organe (už daryti “tokiu, karp ‘Rųskyj ' 
spal. 3 d.) »jau pasidarė “teisiu- Golos’,” tai Prūseika stojęr prie 
gu istoriku” ir prakeikia lais-’jų ir vėrė dienraščiui peiliu jį. 
viečius del to, kad šie, 
laižiai ir mechanikai 
vadina lai.sviečius) ‘ 
paslėps, o to
jus ir ‘Laisvės’ 
apdrėbs purvais.

Iš kur tasai ” 
Ne Dabartinis” 
tą padarysim, 
Ar tik jis pats nesijaučia pada-'bus geriausiam atsitikime nu»y 
ręs daug žalos “Laisvei”? Bet' liūs. Reiškia: “Laisvei” kėų^ 
jo išstojimas su kelionėmis ir.kimas, ant jos puolimas, suėdėx 
keiksmais juk istorijos nepa-jtą gerą, kurį Prūseika kada yra 

‘taisys. Priešingai, tas tiktai padaręs.
užduos jam pačiam, kaip ang
lai sako, “juodą akį.

Be kitų, ten 
Prūseika, kaipo 
tis, ir tt. Kad 
prie “Laisvės” 
kas neginčija.

j šia tai tas, kad jis sunkiausiais 
laikraščiui laikais buvo nuo jo 
pasitraukęs. Sunkiausi “Lais
vei” laikai buvo karo

bliūd-j pečius. Per pastaruosius 5 me-Z 
’ (jis taip tus, vadinasi, Prūseika iš vist?* 
tą istoriją pajėgų darbavosi, kad “Laisvę” 

istorijos tvėrė- sunaikinus. Jeigu paimsime 
budavotojus 'domėn tą faktą, ką jis, Prūsei- 

” , !ka, kada nors “Laisvei” padėjo,
Laisvietis, Tik ir palyginsim su tuo, kiek jifii 
žino, kad mes jai kenkė, tai, bešališkomis, aki-.*

mums neaišku, mis žiūrint, surasime, kacl tai.

labai giriamas 
didelis laisvie- 
Prūseika įdėjo 
darbo, to nie- 
Bet įdomiau-

Iki Prūseika buvo “Laisvės”1 
ideologiniu. vadu; tai ji, “Lais
vė”, ir blaškėsi, kai tas 'šlrata-; 
lietuj. Neturėjo ąąvo pašto- 
vios pozicijos. • Trockis jiik. 
Prūseikai buvo didvyris, .o Le
ninas—“užsispyrėlis”. Bet su, 
1919 metais, kuomet “Laisvė”/ 
susijungė su komunistiniu daf.-? 
bininkų judėjimu, tai jos ben-.

metu, dra linija buvo viso komuhisti- 
kuomet šį šalis buvo įvelta į nio judėjimo linija. Nuo tada/ 
karą, ir tuojautiniafe pokari- beje, “Laisvė” pradėjo kilti lie- , 
niais laikais/ 1919-1920 metais, tuvių darbininkų masėse savo* 
reakcijos metais. Prūse’ka tuo- prestižu ir medžiaginiai. K 
met iš viešo gyvenimo veik pa
sitraukęs, neskaitant ‘ to, kad 
jis bendradarbiavo “Laisvei” 
(už tą jam, aišku, buvo mo- 

Ikarna alga). Atsakomybę tuo- 
' met nešė V. Paukštys, 
laikraščio redaktorius, 
tys .buvo kartą areštuotas, ant 
laikraščio 
puolimas iš valdžios pusės, 1920 
metais. Prūseikai del. to viso 
nenukrito nei plaukas nuo gal- 

. , • ■ i , .'VOS.me, negu toks jos sandraugas ■ 
“Keleivis”, kuris nuo pat savo 
gimimo dienos buvo viso labo 
tik bizniškas laikraštis, kaip 
ir šiandien.

Taigi, brangi “Laisvute,” 
gyvuok dar 25 metus. Nešk 

( klasinį susipratimą į kiekvieno 
, darbininko namelius.

Lai gyvuoja “Laisvė”!
Lai gyvuoja ir bujoja darbi

ninkiškas susipratimas.
G. A. Jamisoh.

Vytautas Zablackas
Tai 8 metų Vytautas, kada 

pradėjo skaityti “Laisvę”. Jis 
keletą žierpų lankė vaikų mo- 

numeris kyklėlę “Laisvės” patalpoje, 
balan- Jis buvo nariu vaikų stygų or

kestrus, o vėliau tos orkestros 
mokytojum. Ankstyvoje jau
nystėje Vytautas įstojo į Ly
ros Chorą o vėliau į Aido Cho
rą, kurio nariu ir šiandien

Pirmas “Laisvės” 
išėjo Bostone, rodosi, 
džio ar gegužės mėnesį, 1911. 
Taię laikais aš prigulėjau prie 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 11 

, kuopos, Newark, N. J. Socia
listų Sąjunga leido savo orga
ną “Kovą”, bet kasžin kodėl j tebėra. 
“Kovą” nebuvo man tada pa
traukiantis laikraštis. Nebuvo 

1 populiarus, sausas, ilgi straips
niai, daugiausia Smelstoriaus 

i užpildyta ir nuobodūs. Skai
čiau tada, ir “Keleivį”, kuris 
man tada geriau patiko, negu 
“Kova,” nes “Keleivis” mokė- 

! jo geriau prisitaikint prie ap- 
! linkybių, labiau taikėsi prie 
'skaitytojo skonio. Nebeprisi
menu gerai, kuriame iš šių 
dviejų laikraščių patėmijau 
garsinimą, kad išėjo naujas 
laikraštis po vardu “Laisvė”, 
keturių puslapių, darbininkiš- 
ko-socialistiško turinio. Aš, 
būdamas didelis žingeiduolis, 
užsinorėjau pamatyt, kas ten 
per laikraštis ir parašiau tuoj 

redakciją,

jis

Per tą visą laiką aš pergy- laišką į “Laisvės” redakciją, 
venau ir mačiau daug, bet su kad man prisiųstų vieną nu- 
‘‘Laisve” ryšiai vis buvo arti- .....................
mi. Man patinka , “Laisve”. 
Seku apysakas ir pastaruoju 
laiku “Laisvės” juokų kampe
lis išrodo geresnis. Noriu, kad 
Meno Skyriuj būtų įvęstas an
gliškas literatūros kanlpeliš.

Aukoju “Laisvei” $1 už ju
bilėjinį certifikatą.

B. Šalinaitė

merį pasiskaityti. Gavau už 
savaitės laiko vieną numerį 
“Laisvės” ir laišką nuo Anto- 
novo-Montvido,kuris aprašo to 
laikraščio gimimą ir reikalą 
darbininkams remti jį. Laiške 
prašo užsiprenumęruot ir dar 
užkviečia bendradarbiaut ja
me. Užsirašau ir dar prašau, 
kad man prisiųstų visus nu-

“Laisvės” ideologinė vadovy-' 
bė per tą visą laiką (nuo-19191; 
m.) buvo nustatyta tos -įstai
gos, į kurią sueina visi.jnūsik 
judėjimo nervai—Centro Biiir. 
ro. Per tą laiką, naje, buvo, 
vyriausiais “Laisvės” redakto
riais V. Paukštys, L. Prūseika,, 
V. Tauras, o dabar—R. Mizara' 
—vienok jos bendra linija Vi
suomet buvo ir tebėra nustato
ma kolektyvės redakcijos »koot‘ 
peracijoj su CB. Ar pastarai 
jam L. Prūseika kada vaidino' 
sprendžiamą vadovaujančią ro-’ 
lę? Jis pats žino, kad ne!.;v.*y •

Nesuprantu, kodėl “Laisyie- 
tis, Tik Ne Dabartinis” Užsi
manė pakandžioti d. Valatką?. 

Darbo”, Kada šis jam kelią perže^ų$?‘

kaipo 
Paukš-

buvo padaryta už-

Kuomet' laikai apsiramino, 
Prūseika atėjo dirbti redakci- 
jon ir imti atsakomybę už laik
raštį. Bet 1924 metais jis iš 
“Laisvės” redakcijos galutinai 
pasitraukė. Tuomet jis stojo 
dirbti prie kriaučių .
o iš čia, po keletos metų iš-' Drg. Valatka yra tasai viena# 
vyko į Chicagą dirbti prie iš šešių asmenų, kurie.virš 24. 
“Vilnies”. 1931 metais, kuo- metai atgal pradėjo leisti “Lais- 
met iš Hooverio valdžios pusės vę”. Jais buvo: Juozas Valat* 
grūmojo reakcija, ekonominė ;ka, Petras Naudžius, Pb&ftiyla- 
mūsų dienraščio padėtis buvo i (kuris senai Lietuvoj), Juozas- 
labai sunki ir Butkus su kom
panija pasirengė “Laisvę” pa-

Undžius (Lietuvoj), JuozasNe^ 
viackas, (miręs), Mykolas 'Mi-, 
žara (miręs), ir AAtanas Ne- 
viackas (norwoodietis). Vadi
nasi, iš šešių “Laisvės” įsteigė-“Laisvę”. Dabar Vytautas

yra netik ‘Laisvės skaityto-Į ^įk vienas J. Valatką , šiuo, 
jas, ale ir bendradarbis. Jis įarpU tebedirba “Laisvėje?, 
jai rašo į Jaunuolių skyrių an-1 Į^am reįkalinga primesti tos 
glų kalbpjė’ir lietuvių kalboje pėdės? Argi Prūseika ištikrųjų.

mano, kad dabartiniai laisvių 
čiai pasiliko tiktai del to, kąd* 
jiems “pėdė buvo užtikrinta”. 
Aišku, kad jis taip nemfeno.1

■ Kuomet Prūseika paskelbė'ko-* 
munistiniam judėjimui? ('po
draug ir “Laisvei”) kryžiauą 
karą 1931 metais, tai juk jis 
visur pranašavo “Laisvei” mir^v 
tį. Jis skelbė pasiimsiąs ČUa 
džiumą “Laisvės” pasekėjų įc 
tie, ką pasiliks su “Laisvę”,' ’ 
nieko negausią. “Su manim , vi
sos minios’.’, tuomet jis šūkalo- 
jo. Kodėl dabar Prūseika si-

įvairiais klausimais.

Mano Atsiminimai
•Pradėjau skaityti '“Laisvę”

1912 metais. Tuomet skai
čiau ir “Keleivį” ir tarpe abie
jų laikraščių skirtumo rodosi

! nebuvo. Pažiūrėkim šiandien,
kokis tarpe “Laisvės” ir “Ke-1 
leivio” skirtumas! Skaičiau ir1
LSS organą “Kovą”!

Bet “Laisvę” iš pat prad
žių'mylėjau skaityti. Rėmiau

į ją ir medžiaginiai.' Prieš ei-
! siaut dienraščių, paaukojau . ? Tik tam,kad kitūs.
I $5, o 1926 metais d. Bimbos1
1 bylai—taipgi $5. Tris
: rius aukojau “Laisvei” 
bylą su kun. Petkum.

Sveikinu “Laisvę” su josios nįam darbininkų judėjimui laį- 
, sidabriniu jubilėjum. Linkiu sviečiai neis paskui renegatus 
jai ir ant toliau laikytis tos tik todėl, kad ten yra pėdės, ir 
pačios linijos ir vesti kovą • jos didesnės, arba kad ten ap-‘ 
prieš priespaudą, kurią laiko,iamai lengviau gyvenasi.' “

. Linkiu | Taigi, iš to, kas pasakyta
’ viršuj, “Laisvietis, Tik Ne Da*-

Man Prūseika siuntinėja sa-'bartinis”, sprendžiu, įsitikiri^' 
vo laikraštį. Andai žiūriu pa-'kad mes istoriją aiškiname taihČ 
rašyta “Iš ‘Laisvės’ Istorijos.” j kaip ji yra, kaip ir turėtų būti 
Krokodiliaus ašaromis tas aiškinama, nepaisant jo plūdi- 
žmogus verkia del “Laisvės”, mosi ir insinuacijų.
Ji, mat, nėra tokia, kaip jo

apšmeižus. Buvo laikų, kuomet* 
dole- mes, laisviečiai, negavom pė- 
vesti džių. Tokių laikų, beabejo, dar;

• ir bus, bet ištikimi revoliuęirt

Jau- uždėjęs kapitalizmas, 
lietuvių kalbos ir stovėti po Lenino vėliava.

Vyt. Zablackas, 
kuomet mokinosi iš 
“Laisvės” skaityti.

Skaitydamas “Laisvę”, 
kydamas
marksizmo-leninizmo . moky
klas, drg. 'Zablackas gražiai 
progresavo ir šiandien jis dir
ba “Laisvėje” už 1 in oty pistą 
ir yra nariu Nacionalio Jau
nuolių Komiteto.

Drg. V. Zablackas turi, ta-1 organas 
lento kaipo kalbėtojas ir jis, “Laisvė’ 
sako prakalbas anglų ir lietu- kalų sargyboje, 
vių kalbose. Kalbėtojavimo 
jis prasisiekė skaitydamas

Apie kitus asmenis, sumine- 
“Naujoji Gadynė”.'tus tame straipsnyje, ir-jų ro- 
stovi darbininkų rei- lę santikyj su “Laisvės” augir, 

mu, prisieis pakalbėti kitą kąr?;
Ch. Strauss tą.

Thomas W. Va. Laisvietis Nuolatinis,
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1 Kaip Rusijos Caras Norėjo Už
* I■I kariauti Ethiopiją

Puslapis Ketvirtas
TT3W

Žinios Apie Karąko j e. Franci j a net kelis kar
tus siuntė Rusijai protestus, 
reikalavo atšaukti Ašinovą 
iš jos payergto krašto. Ant 
vietos Ašinovas visai nesis
kaitė su francūzais. Tik vė
liau jis pajutęs pavojų pa- 

įsitraukė į kita vietą netoli 
, Sagallo, kur jam pavyko už
imti seną fortą. Ašinovas 
aptvirtino tą fortą, iškėlė 

| Rusijos vėliavą ir pareiškė, 
i kad tai Rusijos žemė.

; gubernatorius gali 
Negalima buvo nesipiktinti,1 atvyko pas Ašinovą ir no- priemones:

Ką Tautų Lyga Darys 
prieš Italiją?

tis prie jnilitario nubaudi- jau daug Italijos jaunų vy- 
mo. įrų bėgo per rubežių į Švei-

KL:—Kokiomis formomis cariją, Jugo-Slaviją ir Fran- 
bus pravedamas ekonominis ei ją. '
ir finansinis nubaudimas? į Visi revoliuciniai Italijos 

At:—Visi Tautų Lygos darbininkai, visi fašistų pri- 
nariai, kurie balsuos bausti spaustieji trokšta šiame ka- 
Italiją, atsisakys pirkti ta- re Italijos fašistų pralaimė- 
vorus iš Italijos ir bent ką jimo, jų sumušimo'. Sumuši- 
jai parduoti. Jie uždraus mas Italijos fašistų ne tik 
bent kokius finansinius Ita- užduotų fašizmui smūgį 
Ii jai kreditus. Italijoje, išlaisvintų darbi-

Kl.:—Kada tos bausmės ninkiją iš baisios padėties, 
bet tuom pat kartu užduo-

Ant Ethiopijoš neprigul- 'pagelba “vienos tikybos bro- Ičių aigiptiška policija atneš- 
; mybės jau ne pirmas užpuo-'.liams.” " ;
\ limas. Pirm dabartinio Ita

lijos fašistų užpuolimo ją 
yra puolus du kartus Itali
ja, kelis kartus .
Francija ir kartą bandė už-Į užkariauti dabartinį Fran- 
kariauti caristinė Rusija, jcijos Somalilandą ir Ethio- 

Labai apsiskandalino Ru-|pijų. Labiausiai buvo krei- 
sija savo bandymuose pa-:piama atyda į Tajuro užla- 
vergti Ethiopiją ir Somali-j ją, kur galima įrengti ge- 
landiją. iriausias prieplaukas, . kur liuosnoriai, kolonijų užka- sušaudyti Prancūzus

dalyje imperialistai vis dau-j jurą ir Jibutį prieplaukas, i Kairo prieplaukoje jie pas ’gubernatorius pasitraukė, o^ri daro, užpuolimą, neveda 'Tautų Lygos Tarybos.' 
Tio^vrrUinSin Avnmn, ^887 metais dingsta Ašį- francūzu konsulą pareiškė, Ašinovas švente, “pergalę.” |su ja biznio, jai nieko ne- 

novas, bet spauda vis gar-'kad plaukia užkariavimui Jis savo kareiviams įsakė!parduoda ir nuo jos neper- 
š “vienos tiky-! Indijos, atėmimui jos nuo pasipelnyti užpuolant ir api-j ka. .

tuom laiku ten praeidinėjo Lygos nariu ar ne. • . • • . • O ™ J • T
turi sau už pareigą reko-1 griežta ekonominė ir finan- 
menduoti kelioms valsty-' sjne blokada privers Musso- 
bėms, priklausančioms prie' lini ’ prašyti taikos.
Lygos kokias militares, ka
ro laivyno ir orlaivyno jė- nis sankcijavimas palies ne 
gas jos privalo paskirti į 
sudarymą ginkluotų jėgų, 
kad apgynus Tautų Lygą ir 
jos poziciją.

Iš to išplaukia, kad Tau
tų Lyga gali pavartoti gin
kluotas jėgas prieš fašistinę

Organizuoja Mininkus
Rusijos caristinė valdžia 

Anglija, nusprendė pagelba tikėjimo _ . _ I 1 • 1 • 1 T i • • T~

davo, kaip negyvus meitė
lius, mūsiškius mirtinai gir
tus. Daugelis, neturėdami; 
pinigų, išlipę ant krašto, nu- j 
šiaudavo kelines ir parduo
davo jas arabams. Ant lai
vo visi smarkiai kazyriavo. | Francijos

................ , ' / . . 1
žiūrint į tą gaują, kuri gar- i’čjo pasitarti, bet jis išsta-Į^ 1. Visos valstybes, prik- 

isiai šaukė: ‘Mes, rusai tė kanuoles ir

Tautų Lygos įstatų XVI 
punktas sako, kad jeigu 
Lygos narys daro kokius 
karinius žygius prieš kitą 

|LygcM narį, tai Tautų Lygą 
pavartoti sekamas

pagrūmojo lausančios prie Tautų Ly- jDUS panaudotos? J
- ., . T< jejS11 g?s’ n“traukla diplomat!- At.:—Tą nuspręs specia- tų smūgį ir abelnai fašiz-

'jie nepasitrauks. Francijos mus rysius su valstybe, ku- ]js komitetas, išrinktas iš
• —     —       _ _ A. * _ _ 1 _ _ t z-k i i rt t n z~x I t -r ▼ —— —. ••

mui, kur tik jis yra prie ga
lios, kur tik jis kelia galvą.

Paprastai mūsų spaudojegiau pavergdinėjo Azijoje;
ir Afrikoje gyventojus. Ca- novas, bet spauda vis gar-'kad plaukia užkariavimui Jis savo Kareiviams ,pu.uuvuu n nuv jus neper- rvrfinansinis‘ek(:no‘minis mes vadiname Italijos fašis- 
rištinė ’Rusija viespatau- I šiai šaukia už “vienos tiky-1 Indijos, atėmimui jos nuo pasipelnyti užpuolant ir api-jka. Neduoda jokių paskolų, D „u a- • I hi nnainafn armiia

? jant pereito caro tėvui Alek- bos brolius.” Greitai jis par-' Anglijos. Tas iššaukė Angli- plėšiant _ karavaną, _ kuris |nepaisant ar užpuolike yra nunauaimas j realiją.

I Sandrui Trečiam taipgi pa-
norėjo įsigyti sau kolonijas, ’ Ethiopijoje, vėl kalbėjosi su 
prieplaukas ir žemės plotus Ethiopijoš karalium, kurį 
ant Raudonųjų jūrų kraš-jau vadino tik “prietelium”

vyko ir pareiškė, kad buvo.1 jos protestą.

prietelium”
ir, kad jis ant Raudonųjų

KL:—Kokią įtaką pada-

AL:—Yra skirtingų nuo-
tų pasiųstą armiją “italų 
armija,” “italų kareiviai,”

j

2. Tautų Lygos Taryba monių, bet manoma, kad
• ____ ______ •___ _____ I rn'vnncrfn nlzn-nnwiinn in -pirori- 7

;su įvairiais tavorais.
Ašinovas vis daugiau de

rėjosi su vietos visokiais va
dukais, tvirtino savo pozici
jas ant Raudonųjų jūrų 
kranto, giliuos į Ethiopiją.

Pagaliaus Francijos kan
trybė pasibaigė ir atplaukė 
jos karo laivas “Seignelog” 
prieš Ašinovo tvirtumą. 
Francūzai pareikalavo, nu
traukti Rusijos vėliavą, iš
kelti francūzu vėliavą, ap
leisti fortą, išnešti 300 pė
dų pirmyn ir sudėti visus 
ginklus ir pasiduoti, o jeigu 
"h tai francūzai bombar- 

pirmieji išvyko į kraštą, o Į duoja Ašinovo tvirtumą.
laisviems kazokams” i

su- 
lai- 
ug-

“Užkariauna” Tajura

Iš Suezo jie plaukė Aus- 
“Amfitrida.”I Prisidengė Religijos Misija!jūrų kranto įsteigė naują trijos laivu .

-L.'.j, kuriam davė vardą Tuom laiku Italija kariavo 
!Nauja Maskva, kad ten jau pNeš Ethiopiją ir pajutus, 

laisvų kad atplaukia kokis ten Ru- 
i sijos būrys, pasiuntė savo 

i Spauda dar garsiau šau- karo laivą sekti rusus.
i kė už “paėmimą globon Sausio 6 d., 1889 metais 
! Ethiopijoš,” Caro valdžia jm atplaukė į Tajurą užla-

I

Bet karo jėga pulti Afri- 
koje ant kokio krašto ir jį rusu
pavergti, tai reiske Rusijos- ka7Jku> 
Anglijos karą. Anglija vi
sais būdais stengėsi Rusiją 
laikyti atskirtą nuo Indijos, į 
Azijoje. Angliji

Sausio 6 d., 1889 metais 
valdžia jie atplaukė į Tajurą užla-

Azijbjc. Anglija jau turėjo stačiatikiu galva Sinodas ją, kur ant krašto buvo 
Hinnlno LrIr. m i nc< a+vilzmo u> <- " > . ___ , .. -dideles kolonijas Afrikoje ir 
ji jokiu būdu nebūtų suti
kus su Rusijos karo žygiais. 
Tada caristinė Rusija su
galvojo naują skymą, prisi- 

- dengti religijos misija ir 
J pavergti Somalilandiją ant

Raudonųjų jūrų krašto ir 
IAbissiniją (Ethiopiją). Tam 

tikslui panaudojo svieto pa
daužą Ašinovą, žuliką ir 
prasikaltėlį.

įj Nikolai ’ Ivanovic Ašinov 
L plačiai blaškosi po svietą.

Jis, parvykęs į Rusiją, su ca- 
bro valdžios pagelba paleido 
gandus, būk Ethiopijoje 
gyveną negrai yra krikš
čionys, bet ne katalikai, kad j 
jie išpažįsta tikrai rusišką 
stačiatikių tikėjimą, kad jie 
rusus vadina “vieno tikėji- į 
mo broliais” ir nori susi-1 
jungti su Rusija. Toliau jis 
pasakojo, kad Ethiopijoje ---- . x •• -• r>
yra daug “laisvų kazoku,” ciją “laisvų kazokų” ir mi- ° I-rancija nenorėjo su Ru- 
; c c .. I si m ■nvkr.is n nrrinnsi

4

įsakė Konstantinopolio iri “Nauja Maskva.” Nors ta 
Athenų archi-vyskupijoms teritorija buvo Francijos 
paimti Ethiopiją savo glo- pavergta, bet čia nebuvo už- 
bon. Asinovui į pagelba pa- lėktinai francūzu karo jė- 
skyrė mininką Paisjų ir gų. Ašinovas su savo žmonai1]6, 
įsakė mobilizuoti jėgas. ;

Tuom kartu prasiveržė (savo 
žinios apie tai, kad Ašino-lh’ “mininkams” įsakė 

Įgulti su šautuvais ant 
vo krašto ir atidengti 
nį į bent kokį priešą.

Priešo nebuvo. Ašinovas 
greitai susirado kokį tai 
vietos gyventojų vadą^ pa

gadino jį} “sūltanu” ir "išso
dino savo “armiją.” Čia jie 
atrado dar tris rusus “Nau
jos Maskvos” gyventojus, 
kurią Ašinovas įsteigė 1887 
metais.

Ašinovo gauja plėšė vie- 
_____ _ _ 'tos gyventojus, žagino mer- 
atvyko į’ginas. Ašinovas visai nesis-

vas yra paprastas svieto pa
dauža. Keli žmonės parvyko 
iš Ethiopijoš, kur jis juos 
buvo nugabenęs ir apžulika- 
vęs. Tas pasiekė ministe- 
rius ir carą,’ bet jiems tai 
nesvarbu. Ministerių pirmi
ninkas Pobedonoscev rašė 
carui: “Ašinovas yra avan
tiūristas. Bet tokiuose atsi
tik imliose tinkamiausiais 
įrankiais ir būna panašūs 
Ašinovtri žmogžudžiai.”

1888 metais Ašinovas ir 
mininkas ‘Paisji ;
Odesą ir pradėjo mobiliza-, ka,ite su. Francijos valdžia, 

kad tokių “laisvų kazokų”, ninku Ethiopijoš išlaisvini-lsija pyktis, nes ji. artinosi 
. mui, sujungimui su Rusija, su. Rusija bendrai talkai 

gyvena Turkijoje prie Van ' važiavimui į “Naują Mas-; prieš Vokieti ją-Austri j ą-Ita-
kvą” gyventi ant Raudonų-d'ją. Francija kelis kartus 

j labai atsargioje notoje klau- 
Tuom kartu iš “Naujos t Rusijos caro valdžios

piją. United Press kores
pondentas Genevoje teira
vosi, ką Lyga darys prieš 
Italiją. Jis statė sekamus 
klausimus:

K I a u s i m as:—Ką Lyga 
kaltina Itali jos-E t h i opi jos 
susii’ėmime ?

Atsakymas:—Italiją.
Klausimas:,— Ką Lygos

- *"• “ _ * -~2q| įstatai nusako, turėjo Itali-
77, negalė- ja daryti savo ginčų išri

jamas atsilaikyti iškėlė bal- 
tą vėliavą ir pasidavė.

Ašinovas francūzu reika-i 
lavini a atmetė. Tada Fran- 
cijos karo laivas iš visų ka- 
nuolių davė po 5 šūvius į 
fortą. To pasekmėje forte 
buvo užmušta 7 rusai ir 
sužeista. Ašinovas, :

Atsakymas:—Pagal Ly
gos XII paragrafą patiekti

A v?° to francūzai_ pasiūlomą ginčą Tautų Lygai ir po 
Asinovui ir Paisjui eiti gi- padaryto Lygos sprendimo

Klausimas;—Ar ekonomi-

yra šimtai .tūkstančių ir jie

ežero, Persijoje, Arabijoje f 
ir, suprantama, daugiausiai ju jurų, 
yra Ethiopijoje. i ------ w x . .

” "Gerai sugalvota. Caristi- Maskvos” parvyko vienas apie tai, kas yra Asinovas 
spauda tuojaus pradėjo 

ai šaukti už “vienos ti
es brolius” juodus neg- 

» ,Peterburgo “Novoje 
Vremia,” Maskvos—“Mos- 
kovskija Vėdomosti” ir kiti 
laikraščiai spausdino felje
tonus, straipsnius, žinias 
apie “laisvus kazokus Ethi- 
^ijoj.”

Asinovui gelbėjo patsai 
caro artimiausias padėjėjas 

.kovas ir kiti artimi žmo-

“laisvas kazokas” vardu “armija” ir koki tiks- 
Samusejev ir pradėjo* pasa-,iai- Caro valdžia išsisukinė- 
koti apie Ašinovo bjaurius dama atsakydavo, kad ji už 
darbelius, kad “Nauja Mas-;tų < 
kva,” tai buvo tik 7 būdos, tai yra
kurias jie- pasistatė ant riai,” kad^ tai ne valdžios, 
Raudonųjų jūrų krašto, jau bet bažnyčios reikalas.
francūzu užimtame Somali- 
lande, kad Ašinovas juos | 
anžulįkavo, paliko, o patsai 
būk išvykęs mobilizuoti 
daugiau “laisvų kazokų.”

Bet tos teisingos žinios 
; negalėjo dalykus pasukti ki- 

Į&aikraštis “Russkoje Dė- ton pusėn, kadarigi bažny- 
Abissinijoj mūsų čia ir caro valdžia rėmė 

kanalas, Ašinovo avantiūrą. Jam ir 
Raudonos jūros turi labai mininkui Paisjuj pavyko 
didelės Rusijai svarbos van- greitai surinkti apie 200 vy- 

z dėns kelyj linkui Tolimų Ry- rų, daugiausiai visokių lat- 
,Su atidarymu to vandens rų, žulikų, kriminalistų, iš- 

kelio Juodos jūros Vis dau- tvirkėlių. Iš jų 30 apsivilko 
įgauna reikšmės. An- mininku drabužiais, visi ap- 

glija, Italija, Francija jau siginklavo ir išvyko Ethio- 
senai suprato to kelio svar- pijos apjungimui su Rusija, 
bą ir pradėjo užkariavimus 
tų kraštų.”

Laikraštis “Novoje Vre- 
J rašė:

nija, esanti ant kelio iš Va- laivu, o iš ten turėjo plauk- 
’ karų Europos į Tolimus Ry- ti kitos kokios šalies laivu.

tU«, gali pasitarnauti, kaipo' Rusų laivu jie išplaukė 
įiSjrus ginklas prieš perdi- gruodžio mėnesį 1888 me

delius pageidavimus bent tais. Visu keliu smarkiai 
įurios vakarų valstybės.” i gėrė, latravo. Laivo kapito- 
_. Ir panašioje dvasioje ra- nas užrašė savo dienyne:

kiti laikraščiai. Šaukė už j “Port Saide kas 10 minu-

X'

o" rašė: “ 
talai, Suezo

1.

Misionieriai Latrauja
Jie plaukė iš Odesos į 

“Rusijai Abissi- Port Said prieplauką rusų

“armiją” neatsako, kad
“šventi misionie-

Prancūzai Bombarduoja 
Ašinovą

Visa pasaulinė spauda jau 
plačiai rašė apie Rusijos 
“laisvų kazokų” ir “misio
nierių” triukšmavimą Afri-

■■MNM

tytojams atskyrimo Italijos 
fašistų armijos nuo Ethio- 
pijos. Toki pavadinimai 
anaiptol nereiškia, kad ta 
armija atstovauja italų 
liaudį, jos reikalus.Tautų Lygos narius: Jung

tines Amerikos Valstijas, 
Japoniją, Vokietiją, Brazili
ją ir kitas šalis?

AL:—Ne, bet Tautų Ly
ga darys bandymus susitar
ti ir su tomis šalimis, kad 
jos nepirktų iš Italijos ir ne
parduotų Italijai.

KL:—A t s įtikime valsty
bės, nepriklausančios prie 
Lygos, ves biznį su Italija, 
tai kas tada?

AL:—Tada Tautų Lyga 
paskelbs Italijai blokadą, 
panaudojant Anglijos karo 
laivyną.

KL:—Ką Italija darys 
prieš tokią blokadą?

AL: — Atrodo, kad Ita
lija pasitrauks iš Tautų 
Lygos ir jos diktatorius yra 
pareiškęs: “Į militarį veiki
mą mes atsakysime milita- 
riu veikimu.”

KL:—Ar Tautų Lyga už
darys Suezo kanalą?

AL:—Lygos veikimas gali

Kaip Ethiopiečiai 
Kovoja?

liau į Ethiopiją, tai yra pa
sitraukti iš francūziško So- 
malilando. Bet rusų caro 
misija jau pasibaigė, apie į (Kaip žinia, Tautų Lyga 
jo “mininkus”. ir . “laisvus iSsprendg dalyką, - .. o . .
kazokus” plačiai ėjo girdai, Italiją kalta h. jaf uždraudė i "egal.es Suezo kanalą nau' 
kaipo apie vagis, plėšikus, per g mėnesius bent kokius ,}• . .
žagintojus, piktadarius. , karo žv(?ius prieš Ethiopija, I . bus, t.as P0.1.1®1?

• # # X v c/ , ^ivi|rnr( L*”'i *1 r< VYrAlrYic* IrolllGl

Rusijos caras pasiuntė bet Italija ant rytojaus pra-1 
savo karo laivą “Zabijaką,” į dėjo karą), 
ir savo “misionierius,” iri Klausimas: 
“laisvus kazokus” Ethiopi-' nepaskelbė Ethiopiiai karo, 
jos užkariautojus parsivežė'ar ir dabar ją galima at-

• n * • 1 V • 1 ' i * 1 11  1 _1— 1. — 1 — >    

dingo. Taip pasibaigė Rusi-Į paskelbimo kariauja? . -
jos caro bandymai užkariau-1 Atsakymas:—Tautų .Lyga nnlSSOllIHO KiOS, NCtS 
ti sau Raudonųjų jūrų pa- atranda, kad nėra reikalo,

kad oficialiai karas būtų pa
skelbtas, tam, kūd surasti 
užpuoliką. Kartą Italija ve
da karą, kad ir be naskelbi-

per -tris mėnesius neturėjo 
teisės daryti jokfti karo 
žingsnių.

“New York Times” kores
pondentas praneša iš Ethi- 
opijos, kuris ten savo aki
mis matė, kaip ethiopiečiai 
rengiasi ginti savo neprigul- 
mybę. Jis rašo, kad Ethio- 
pijos komandieriai yra gerai 
išlavinti Addis Ababa mies
te, kur yra karinė mokyk
la, vadovaujama belgų ir 
švedų karininkų.

Ethiopijoš kareiviai smar
kūs, drąsūs. Su jais bus ne
lengva kovoti. Viena silp
nybė pas juos lyginant su 
europiečių armijomis, tai 
tas, kad ethiopiečiai neturi 
vienodus ginklus ir dauge
lis jų mažai išlavinti. Blo
gumas tame, kad kada ne
vienodi ginklai, pirmoje ei
lėje šautuvai, tai ir amuni7

Corin 'Pavesti prie to, kad Italija cija negali prie jų lygiai, atiacio 1 L i .. .i.   m:rtiU4nt, „«!.

atgal. Ašinovas kažin kur'rasti kalta, kada be karo* 
rlinn>A Toin no cilin i ml T? n a i _ ’ lAfl Cll<pl hl m H UnvifllllM?

- ’ - i ninkas, kuris neleis Italijai
I naudotis Suezo kanalu ir 

-Bet Italija ' Pasiekti jos kolonijas Afri- 
, , koje?

AL:—Anglijos karo lai
vynas.

kraštį ir Ethiopija.
D. M. š.

Italijos Liaudies Karas
Nepaisant visokių Musso- 

linio fašistinių šauksmų, pa- 
, garsių 
., jo da-

* • I J.JL11JLV7 Uliniu

Lynn, Mass. — Mięsto mo. tat ji ir yra užpuolike. įtriotinių prakalbų, 
mokyklų komisija vienbal-1 Klausimas: — Kokia busi§auksmų už Italiją, 
šiai nutarė išmest iš mokyk-. Tautų Lygos bausmė Itali- bartinis karas prieš Ethio- 

piją nėra italų liaudies ka-los C. B. Nicholsą, 8 metui jai? 
vaiką, todėl kad jis atsisa- _ ___
ko sveikint Amerikos vėlia- ir ekonominis sankcijavi- įu avantiūra^/kartu žudy-
vą. mas (nubaudimas), vedan- ■mnc Tinliinc vvnnnin

Atsakymas: * Finansinis raSj jis yra paprasta fašis

w>

Vaizdelis iš nesenai atsibuvusios Amerikos Legiono konvencijos St. Louis, Mo., 
mieste. Ji priėmė eilę reakcinių rezoliucijų.
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tas (nubaudimas), vedan- mas Italijos žmonių.
Italijos Komunistų Parti

ja išleido atsišaukimą pra
džioje šio karo, , kuriame 
tarpe kitko sako:

“Karas prieš Ethiopiją 
yra piešimo karas ir tuom 
pat kartu karas prieš pama
tinius reikalus Italijos liau
dies. .. Italijos žmonės neri, 
priešai Ethiopijoš. Užpuoli I 
kas ant Ethiopijoš tuoih pat 
kąrtu yra pavergikas ir Ita 
Ii jos liaudies. Ir todėl, šiame 
kare Ethictpijos liaudis yrr 
mūsų talk ininkas kova’ 
prieš bendrų priešą—fašiz 
mą. Ir todėl jšiame kare mer 
esame už pergalę Ethiopi 
ios liaudies prieš Italijor 
imperializmų.”

Tai Italijos liaudies bal
sas. Ne veltui dar Mussoli- 
niui besirengiant karan,

• •?;m
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tikti. Todėl Ethiopijoš val
džia surenka vienodus gin
klus ir jais apginklavus 
siunčia visus kareivius į tą 
oat frontą. Čia yra itališkų, 
francūziškų, angliškų, vo
kiškų, japoniškų ir kitokių 
šautuvų. Bet ethiopiečiai la
bai sugabiai moka gintis su 
kardais ir durklais. Kur 
italams teks reikalas turėti 
kovą šiais ginklais, tai bus 
surikti s ethiopiečius įveikti.

Taip visa Ethiopija yra 
sujudus. Iš visų jo kampų 
braukia jau ne dešimtys, bet 
šimtai tūkstančių žmonių. 
Jie visi renkasi į paskirtus 
punktus, iš kur yra siunčia
mi į karo frontą.

Kad su ethiopiečiais ne
bus taip lengva kova, kaip 
Italijos fašistai manė, tai tą 
iūdija ir trečiadienį atėjęs 
iš Londono pranešimas, ku
rį gavo “Daily Telegraph” 
nuo savo korespondento. Jis 
rašo:

“Tai dar tik pradžia mū
šių. Ethiopiečiai naudoja 
puikiausią taktiką, jie suga
biai veikia dieną ir naktį ir 
talams- daug žalos padaro 
lelauktais užpuolimais. Ita- 
ų orlaiviai skrajojo virš 
kalnų, bet be pasekmių, nes 
ie negali kalnuose įžiūrėti 
'thiopiečius.”

Ethiopiečiai ginasi pasis- 
ėpę už kiekvieno akmens, 
nedžio, pakrantės. Italai 
iet užimtose vietose negali 
būti ramūs, nes ant jų pa
sikartoja užpuolimai.

♦

skaityk Laisve 
ir kitiems užrašyk t 
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Krikščionybė ir Ką Ji Davė Darbininkams?
(Tąsa iš pereito penktadienio No.)
Daugiausia liekanų kunigija turėjo 

tai pasakiško Kristaus ir jo motinos Ma
rijos. Kunigija Kristaus liekanas buvo 
surinkus iki smulkmenų, kad net jo api
pjaustymą būk turėjo... O Marijos par
davinėdavo plaukus, dantis, pieną, aša
ras, andaroką, marškinius, pančiakas ir 
viską kita, v v

Liaudis tada buvo be jokio žinojimo, 
t£msi, kiek tik žmogus gali būti tamsus.

kunigija tamsiam vergui sakydavo,— 
tik nusipirk šitą relikviją, ir turėsi visas 
laimes, kol gyvas, o po mirčiai, tai kaip 
kulka tiesiai nušausi į dangų. Vergai 
troško geresnio gyvenimo, o ypač jie no
rėjo to “tiesiai į dangų bilieto.” Nors 
vergas ir jo moteris badavo, nors jųdvie
jų kūdikiai badu mirė, bet jiedu pirkda- 
va nuo kunigo relikviją, kad ir už par
duotus paskutinius marškinius... Teisy
bė, relikvijos “mačino,” bet jos “mačino” 
tik jų pardavėjams: kunigams, vysku
pams ir popiežiui, bet ne jų pirkėjams, 
vergams.

Krikščionių bažnyčia savo geležinėj 
rankoj stipriai laikė visą Europą ir per 
daug šimtmečių niekur neišleido nei ki
birkšties tikros apšvietos, reikalingo 
žmonėms žinojimo.

Kunigai sakė ir žmonės tikėjo, būk 
žmogus dėlto serga, kad velnias pas jį 
susikraustė. Bent kan) susirgus, tai šauk
davo kunigą, idant tas šventu vandeniu 
velnią išvytų. (Dar ir šiandien nemažai 
katalikų šį “gydymo” būdą naudoja.)

Juodoji Mirtis
Pabaigoj 12-to šimtmečio visą Europą 

aplankė baisi epidemiška liga, vadinama | 
juodoji mirtis (Black Death). Nors žmo
nės turėjo “gelbstinČių” relikvijų, nors 
kunigija turėjo užtektinai švento van
dens, bet tos baisios ligos negalėjo su tu
rėt. Žmonės mirė, tartum musės. Per du 
metu Europoj nuo šios baisios ligos iš
mirė apie 25,000,000 žmonių. Visoj An
glijoj neliko nei 3,000,000 gyventojų.

f Kryžeiviai
Katalikų kunigijai neužteko turtų, 

prisiplėštų nuo savo šalių vargšų darbi
ninkų, tai suorganizavo kryžeivių armi
jas, be pasigailėjimo plėšt ir žudyt kita
tikius naudai katalikų bažnyčios.

Popiežius Urbonas II 1095 metais su
organizavo pirmus kryžiuočius neva tuo 
tikslu, idant paliuosuoti “šventąją že
mę” Palestiną, vadinamą “Kristaus gim
tinę”, iš mahometonų globos. Pirmą syk 
kryžiuočiai vadovybėj Godfrey’o de Bou
illon užėmė Jeruzolimą 1099 metais. Tie 
“Kristaus kareiviai” tada Jeruzolime iš
žudė bei gyvus sudegino beveik visus ten 
buvusius mahometonus ir žydus. Istorija 
$ako, kad į savaitę laiko buvo išžudyta 
nemažiaus kaip 75,000 žmonių.

* Kryžiuočiai buvo popiežių organizuo
jami ir palaikomi žmogžudžiai ir plėši
kai, kurie plėšė naudai katalikų bažny
čios. Jie buvo organizuoti per septynis 
sykius; turėjo visus popiežių palaimini
mus ir užtikrinimą, kad jeigu galą gaus, 
tai tiesiai keliaus į dangų.

Nors kryžiuočiai buvo suorganizuoti 
neva atvadavimui “šventos žemės”, bet 
jie per šimtmečius plėšė-ir žudė lietuvius 
ir latvius, kurie nieko bendro su “šven
tąja žeme” neturėjo. Per 315 metų, tie 
“Kristaus kareiviai” išžudė milionus ne
kaltų žmonių.

Lietuviai, ties Žalgiriu, 1410 m. liepos 
15 d., galutinai sunaikino tuos barbarus, 

^kurie po to daugiaus jau nepasirodė, čia 
lietuviai laimėjo teisingą tautinio apsi- 

• gynimo karą, galų gale, ištaškydami tas 
kryžiuotų plėšikų gaujas.

* Raganos
Krikščionių bažnyčia skelbė ir žmonės 

tikėjo, kad būk visos ligos’ ir įvairios 
nelaimės tai vis darbai velnių ir. raga
nų. O tą sako biblija, pav., antra knyga 
Moizės, 22:18: “Žynės (raganos) neturi 
gyvos likti.” Na, ir čia krikščionių baž
nyčia pilnai atliko savo darbą, kad vadi
namos raganos būtų išžudytos, svarbiau
sia, kad tų raganų turtas tektų bažhy- y • •ciai.

Kiek krikščionių bažnyčia išžudė įta
riamų raganų, tai sunku tikrai pasakyti. 
Istorija parodo, kad vienoj tik Vokietijoj 
§uvo sudeginta virš 100,000 įtariamų ra-

A. M. Metelionis
ganų.

Beje, vadinamas raganas žudė ne vien 
katalikų, bet ir protestonų bažnyčia, net 
Amerikoj, ir tuom ypač pasižymėjo Nau
josios Anglijos “dievuoti, laisvę mylintie
ji” puritonai; o labiausia pagarsėjęs ra
ganų deginimo centras čia buvo Salem, 
Massachusetts valstijoj.

Daugiausia raganystę primesdavo se
noms bobutėms. Bet buvo įtarta ir su
deginta jaunų moterų, vyrų ir net kūdi
kių. Krikščionys turėjo įvairius būdus 
tyrinėjimui raganų. Vienas būdas buvo 
toks. Yla badydavo įtariamam kūną ir 
jieškodavo neskaudžios vietos, kurią būk 
turėjo kiekviena ragana. Taip bejieško- 
dami užbadydavo nekaltą auką iki mir
ties. Antras tyrinėjimo būdas buvo tai 
įtariamą ypatą mest į gilų vandenį. Jei
gu įmestas plaukia—neskęsta, tai priro
dymas, kad ragana, ir tokį sudegindavo 
ant laužo, o jeigu nuskęsta, tai prigeria.

Inkvizicija
Kalbant apie Kristaus mokslo prakti

ką, tai jokiu būdu negalima praleisti ne
pasakius žodį kitą apie vieną baisų bū
dą, kurį katalikai naudojo eretikų verti
mui prie “šventos tikybos.” būdas 
tai Inkvizicija.

Inkviziciją įsteigė popiežius Inocentas 
III 1213 metais, idant išgelbėti katalikų 
tikėjimą nuo vadinamų eretikų.

Trūksta žodžių, idant tikrai parodyti 
tą baisų inkvizicijos paveikslą. Gyvus 
žmones į gabalus sudraskydavo, kaulus 
laužydavo; ant tam tikro varstoto žmo
gų pririšdavo, sukdavo šriubą ir gyvam 
gyslas ištraukdavo. Inkvizitoriai turėjo 
įrankį panašų į augštą ratą. Įtariamą 
žmogų augštinelką pririšdavo prie to ra
to; apačioj rato, ant žemės ugnį sukur
davo. Tada povaliai sukdavo tą ratą su 
•pririštu žmogum ir taip gyvą kepdavo. 
Inkvizitoriai vėl turėjo geležinį batą, į 
kurį įkišdavo “eretiko” koją ir tada į ba
tą pildavo verdančią geležį. Čia mini
mus ir daugybę kitų inkvizicijos naudotų 
įrankių žmonėms kankinti dar šiandien 
galima matyti didesnių miestų muzėjuo
se.

Katalikiška Ispanija buvo paskutinė, 
ką panaikino inkviziciją 1834 metais. 
Taigi katalikų dvasiškija tuos baisius bū
dus žmonių kankinimui ir žudymui nau
dojo per 621 metus.

Inkvizicijos sumanytojas buvo popie
žius, tas vadinamas Kristaus žemiškas 
atstovas; gi inkvizicijos vykdytojai bu
vo vienuolių viršininkai, kunigai ir ka
talikų valdžia.

•Istorijai yra žinomas daug pasižymė
jęs Ispanijoj inkvizitorius dominikonų 
ordeno vienuolis Torquemada, per kurio 
pasidarbavimą buvo sudeginta ant laužų 
6,000 žmonių. Už tokį pasidarbavimą 
“del Kristaus” Torquemada buvo gavęs 
nuo popiežiaus palaiminimą. Tik vienoj 
tokioj Ispanijoj inkvizicijos aukų buvo 
virš 100,000 žmonių, gi visam krikščio
niškam pasaulyj inkvizicija sudegino ir 
kitaip nukankino ne mažiaus 3,000,000 
žmonių.

Mokslo Persekiojimas
Šiandien visos katalikiškos mokyklos 

skelbia ir pripažįsta Koperniko-Galileo 
skelbtą mokslą, kad žemė keliauja aplink

saulę ir sukasi apie savo ašį, o ne saulė 
keliauja aplink.žemę. Bet Kopernikas už 
skelbimą to mokslo tik dėlto nebuvo pa
imtas į inkvizicijos nagus, kad pasiskubi
no numirti. Bet už tai kiti jo mokslo 
skelbėjai Galileo,4 Bruno, Vinim ir daug 
kitų buvo nukankinti arba ant laužų su
deginti.

Čia reikia pastebėt, jog kuomet senoji 
katalikiška krikščionybė taip persekiojo 
gamtinį mokslą, tai ir Liuteris su Me- 
lanchtonu, krikščionybės taisytojai-re- 
formatoriai, niekino mokslą. Liuteris lai
kė Koperniką “pamišėliu,” o Melanchto- 
nas šaukė, kad Koperniko “išmislas grę- 
sia pavojum visam mokslui!”

O dar ir šiandien daug žmonių pilnai 
tiki, kad krikščionių religija neklaidin
ga! ; % f-

Taipgi reikia nepamiršti, kad visų in-- 
kvizicijos nužudytų žmonių turtas teko 
inkvizitorių bažnyčiai ir krikščioniškai 
valdžiai, kuri su inkvizitorias išveli dar
bavosi ir jų nutarimus vykdė.

Baltramiejaus Naktis
Čia būtinai reikia ką nors pasakyti ir 

apie katalikų surengtą garsiąją šv. Bal
tramiejaus nakties skerdynę ir žodį kitą 
apie pamatinę jos priežastį.

Apie 1568 metus Europoj popiežiaus 
biznis labai smuko žemyn. Reformacija 
(protestonizmas) pasekmingai platinosi 
beveik visoj vakarinėj Europoj ir daug 
buvusių popiežiaus avelių patraukė į nau
ją tikėjimą. Prieš protestonizmą kiek 
ilgiaus atsilaikė tai Anglija. Už tai po
piežius Anglijos karalių Henry VIII bu
vo apdovanojęs titulu “katalikystės did
vyrio.” Bet vėliaus pasirodė, kad popie
žius su tuom titulu karaliui pergreitai 
pasiskubino. Nes ne po ilgo senyvas An-

glijos karalius Henry VIII įsimylėjo jau
ną merginą gražuolę Oną Boleyn. Tuo 
tarpu Henry turėjo vieną seną pačią var
du Katariną.' Henry prašė popiežiaus 
Klemento VII, kad jis jam išmainytų se
ną Katrę ant jaunos Onos. Bet popiežius 
nesiskubino to padaryti. Karalius Henry 
dėlto perpyko ir pasiuntė popiežių ir jo 
tikėjimą ten, kur pipirai auga; pats sa
ve apšaukė Anglijos tikėjimo popiežium 
ir pats sau davė leidimą padaryti virš- 
minėtą moterų mainą.

Pasiskelbęs vyriausiu tikybos galva 
Anglijoj, Henry VIII pradėjo šimtais žu
dyti katalikus, kurie atsisakė pripažint 
jį savo “šventuoju tėvu,” grobdamas sau 
nužudytų turtus. Karalius Henry dėlto 
nugalabijo ir Thomasą Moore, buvusį sa
vo miništerį pirmininką, kuris nepripaži
no Henry savo religijos galva; o Thomas 
Moore buvo dar gabus rašytojas, auto
rius “Utopijos,” svajoniško socializmo 
knygos. 1 1 •1 WW'SIHJI3

Popiežius, praganęs Angliją, dar kiek 
tvirčiaus stovėjo Francijoj. Bet ir čia 
popiežiaus tikėjimui gręsė rimtas pavo
jus. Jau nemažai Francijos kunigaikš
čių buvo, priėmę protestonų tikėjimą ir 
pavertę to tikėjimo pasekėjais savo pa
valdinius. •

Bet dai* kitą pavojų popiežius nuftiatė, 
tai tą, kad Francijos karalius Charles 
IX, geras katalikas, ir jo brolis Henri 
abudu buvo bevaikiai, neturėjo sosto įpė
dinio. Tuų tarpu karaliaus Charles IX 
sesuo susitarė apsivesti su Henri de Bo
urbon, karalium Navarijos (Francijos 
dalies), kuris buvo protestonas. Popie
žius tose jungtuvėse matė savo reika
lam didelį gręsiantį pavojų. Juk neuž
ilgo gali visos Francijos karalium tapti 
protestonas, ir tada būtų sudiev šven
tojo tėvo bizniui toj šalyj. Todėl popie
žius nesnaudė, 1569 m. kovo 28. d. popie
žius Pijus V rašė Francijos karaliui 
Charles IX sekančiai:

(Tąsa bus sekančio penktadienio laidoj)

VAKARIENE
Palaikymui Komunistų 

Partijos 6 Sek. Kambarių
Rengia Kompartijos Brooklyno

Lietuvių Frakcija

Įvyks Sekmadienį

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

svarbiame parengime.
ĮŽANGA 75 ČENTAI

VAKARIENĖ BUS GERIAU
SIOS RŪŠIES, O PO VAKA
RIENEI BUS ŠOKIAI GRIE
ŽIANT GERAI ORKESTRAI.

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

GERA MUZIKALe 
PROGRAMA

Prieš ir Po Vakarienei 
BUS ŠOKIAI

PAIN-EXPELLER
Skausmų Pačiuos® ar Sustirusių 

Muskulų Prašalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

k palengvinimą .

Haverhill, Mass.
Karo gaisras jau užsidegė. 

Italijonai jau kariauja Afriko
je. Kitose šalyse irgi karo 
dūmai jau dvokia.

Draugai lietuviai ir lietuvai
tės, negalima mums ilgiau 
miegoti. Reikia budėti. Mums 
reikia stoti j darbininkiškas 
organizacijas. Kada mes būsi
me gerai organizuoti, tai iš
nyks iš mūsų tarpo ypatišku- 
mai, bus santaika ir darbas eis 
pirmyn.

Rugsėjo 29 d. So. Bostone 
įvyko konferencija, kuri išdir
bo planus, su kuriais galima ei
ti į minias ir organizuoti dar
bininkus, nepaisant jų religinių 
įsitikinimų. Mes, draugai, su- 
kruskime ir žengkime pirmyn.

Pasiekime tuos žmones, kurie 
dar tebemiega. Mes jau gir
dėjome Lietuvos darbininkų 
baisa. Tas liečia ir mus, ameri- V 7
kiečius.

Mes, Bendras Komitetas, 
kviečiame visų pažiūrų ir įsi
tikinimų lietuvius darbininkus 
stoti į bendrą frontą ir kovoti 
prieš savo klasinį priešą.

Spalių 12 d. yra rengiami šo
kiai po num. 199 Washington 
PI. Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Visi kviečiami dalyvauti.

V. C.

Ši ekspliozija pradėjo darbą kasimo skersai Floridą kąnalo; kanalą užbaigus, 
jis dikčiai padės transportui ir gal būt bUs šiokiA-tokia pslgelba laikė uriganų, 

kurie dažnai Floridą aplanko.

“Laisves” Vajus 
Gavimui Naujų Skaitytojų 
Prasidėjo 1 d. Spalio (October) ir baigsis su 1 d. Gruodžio

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, kUfie 
iki šiol dar neprenumeruojate, tai dabar užsiprenumeruokite.

Seniems skaitytojams kainoje nėra nuolaidos. Jiems $5.50 metams 
ir $3 pusei metų. 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.

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.

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

MARTOS VILKIENES DlVORSAS
Išleidimas apysakos,; kuri bus duodama metiniam dienraščio skaityto
jam kaipo jubilėjinį dovana, kainos apie $2,800.00. Tą sumą reikia 
sukelti iki saiUsio mėnesio sekamų metų. Tad, draugai, platinkime 
“Laisves” sidabrinio jubilejaus certifikatus. Draugijos, klitibai, chorai, 
dailės ir apšvietos grupės 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 “Laisves” Rėmėjo Garbės ženklą

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

certifikatam nėra nustatytos kainos, žinoma, žemiati dolerio nebus galima išduoti. 
Bet kurie iš “Laisvės” rėmėjų finansiniai išgali, tai lai patys nusistatė sumą su 
kiek pasveikinti savo dienraštį 25 metų, j ubilėjum.
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Koncertas
Iš kaires j dešinę: Kieliene, Šukienė, Ormanas ir Žalpis.

"Laisves” Metinis

jino veltui, F. Kaulakis auka- dzinskienė, J. Kazlauskas, A.
vo $1.00, J. Yeskevičius auka- ' Malinauskienė, J. Margaitis,

A. Norbutas, A. Raulinaitis,
A. Griškevičius, D. Navickas, 

Giraitienė, P. Giraitis, J.

Draugai Ormanas ir Kieliene Aplankė 
Sovietų Baltarusiją

Dalis Amerikos lietuvių ' minskiečiams. Gabus ir rim- 
darbinin. dalyvavusių “Pa-i tas draugas. Jeigu jis gerai 
sauliniam Lietuvių Kongre1 pakinkys partinę mokyklą 
se” Kaune, dd. Ormanas ir i ir teoretiniai susipažins su 
Kieliene aplankė ir Sovietų I revoliucine teorija Markso, 
Sąjungą. Apvažiavę Lenin-■ Lenino ir Stalino, bus geras 
gradą ir Maskvą, atvažiavo: darbininkas revoliuciniam 
į Sovietų Baltarusiją, kad judėjimui. Jaunuoliai turėtų 
susipažint su lietuvių mo-' pasekt d. Ormaną. Anglia- 
kyklomis, kolchozais ir ap- kasiai turėtų duot revoliu- 
lamai statomu socializmu, ciniam judėjimui daugiau 
Draugai atvyko trumpam, tokių Ormanų.
laikui, bet ir per tą trumpą Į Darbininkai sąryšyj su 
laiką daug matė ir patyrė | vargingais valstiečiais kovą 
savo akimis. Atvažiavo 11 d. (gal laimėt ir pagerint būvį 
rugsėjo, o išvyko 16-18-tą. | tiktai sudarę stiprų bendrą

Tuoj atvažiavę dd. aplan- i^’ontą visų antifašistų. Ben- 
i§;dran frontan reik būtinai 

įtraukt moteris, jaunimą ir 
net vaikus. Kas gyvas ir tu- 

klinikos miestelį, fabriką žmogišką kraują, turi ko 
Kuchne ir Pastov. Statybos yot . pries fašizmą ir _"rą 
Parodą, kurios direktorium \lirĮ ruošia pasaulio impe- 
yra d. Žalpis. Vakare d. Or- i’iahstai^ 
manas padarė pranešimą 
Minsko lietuviams “Raudo- i įvažiavo Maskvon, o^ d-gė 
nojo Artojo” redakcijoj apie ; Riehen^ 18 rugsėjo išvyko 
“Pas. Liet. Kongresą”, kuris įLemngradan ir is ten 24 
atsibuvo Kaune 11-17 rug-lru^s* įplauks į Ameriką

P. V. žalpis.
20-IX-35 m.

kė sovchozą, o sugrįžę 
sovchozo, 13 rugsėjo aplan
kė pirmą partijos narna, 
klinikos :

manas padarė pranešimą Drg. Ormanas 16 rugsėjo

pjūčio. Visi susirinkę aty- 
džiai klausė ir d. Ormanas 
pądarė gerą pranešimą in
formuodamas apie darbinin- 
kų-ūkininkų padėtį ir Lietu
vos fašizmo bankrutą. Iš 
pranešimo liko aišku, kad 
Lietuvos fašistinė valdžia 
visiškai ekonominiai nuban-1 
krutino šalį ir jieško pagel- 
bos užsienio lietuviuose, 
kad sustiprint užsienyj fa
šizmą ir išviliot daugiau 
dolerių kruvinos reakcijos 
palaikymui Lietuvoje. Nie
kam ne paslaptis, kad Lie- . 
tuvoj ūkininkai su ginklu' 
rankose stoja į kruviną ko- kandidatus, kurie atstovauja 
vą su fašizmu ir jau keli 
desėtkai krito kovoje* ir 
daug yra areštuotų.Vadinas 
fašistai nučiulpė ūkininkus 
iki gyvam kaului ir ūkinin- Į 
kai, nepakęsdami skausmo 
ir kančių, paskelbė streiką 
prieš gabenimų produktų 
Kaunan. Su darbininkais ir
gi ne geresnė padėtis. Lie
tuvos darbininkų protestai moterų skyrius, kuris galėtu 
it įteiktos rezoliuciios Ame- yžintemsuoti drauges -

DETROITO ŽINIOS
Iš ALDLD Veikimo

Puslapis šeštasdfe • a

I i
» O

• » '■«! * m m
a « l»l l« >»l )»i >«į vH »« O

' • • K « « a a SM <» Oi

raportavo, jog dar yra 
dvidešimt narių, kurie nėra

rikos darbininkų delegacijai 
yra signalu, į kurį turi 
kreipt dome ypač Amerikoj 
gyvenanti lietuviai.
.Fašistai ant tiek nachališ- 

kai elgėsi “Kongrese,”
net paskaitė delegatą ir iš 
SSRS. Būt gerai, kad jie 
pasakytų kas tą delegatą į-

vo $1.25, Ona Vaitekunienė 
aukavo sūrį, bekerys A. Dži
gas aukavo duoną, Ona Mar- 
kunienė aukavo drabnų daly-!
kų. O mūsų susiedai farme-I Žukauskas, M. Maršalienė, A. 
riai sudburiečiai, kurie visa- • Navickas, S. Litvinas, J. Bci- 
da daugiausia aukauja, ir šį 
kartą gausiai prisidėjo su au
komis : J. Sabanskis aukavo 
bulves, burokus ir tomaites; P. 
Aleksaildra aukavo kopūstus,

j sūrį ir duonos.
Tai matot, iš kur mes ga-| 

vom tiek pelno, nes visi my-1 
linti “Laisvę” prisidėjo su au-! 

j komis, kas tik kuom galėjo.
Visiems labai ačiū už aukas ir 
dovanas.

natavičia, V. Staugaitis ir K. 
Vilkas. Smulkių surinkta $3.- 
81. Viso $17.06. Varde Lie
tuvos kovojančių už laisvę 
žmonių visiems aukavusiems 
tariu širdingai ačiū.

Taipgi A.L.D.L.D. 103 kuo
pos laikytame susirinkime 1 d. 

virš j garsėjęs Rusų Choras, kuris spalio tapo nutarta šie svar- 
dainuos naujas iš Sovietų Są- biausi dalykai:

j Tapo išrinkta draugė M. 
Kazlauskienė, fin. raštininkė, 
rinkt nuo draugų “Laisvės” 
mylėtojų ir skaitytojų jubilė- 
jinius pasveikinimus su auko
mis, už kuriuos kiekvienas 
sveikintojas gaus tam tikrą 
25-kių metų “Laisvės” jubi- 
lėjinį certifikatą. Aš manau, 
kad mūsų gabi draugė M. 
Kazlauskienė gaus* gerai svei- 

nes ji tokiam darbui 
turi užtektinai gabumo.

Drg. K. Urbanas tapo iš
rinktu “Laisvės” vajininku ar
ba prenumeratų rinkėju, ku
ris irgi tame darbe turi paty
rimo, nes jis ir praeitais me
tai tą darbą dirbo ir jam ne
blogai sekėsi.

A.L.D.L.D. 103 kp. 
Korespondentas M. P.

užsimokėję narines duokles už jungos gautas dainas.
1935 m. Tai ištikrųjų šių 
draugų apsileidimas laukti, 

V KUr I kad ^as Para^ntU arba pra- 
Kaią, šytų, kad užsimokėtų. Man 

rodos, jog tai yra pareiga 
kiekvieno dalyvauti susirinki
me irm apsimokėti reikiamas 
duokles, o tai bus ir pačiam 
ant naudos, nes dalyvaujant 
susirinkimuose bei diskusijose 
lavini savo protą ir laiką nau
dingai tarp draugų praleidi.

Man teko patirti tokių, ku
rie vadinasi progresyviais, su- 

į sipratusiais žmonėmis, stovinti j 
augščiau politiškam suprati
me, negu kiti, na, o laiką pra
leidžia vakarais prie kozyrių. I 
Tai yra sarmata mūsų praei
ties veikėjams. Kiti praleidžia 

(linksmai vakarus alaus darže- ;Rugsėjo 21 dieną įvyko 52 
! kuopos susirinkimas, kuriame ]jUose. 
buvo plačiai diskusuota apie j 
ateinančius rinkimus ir rėmi-'su vienu paklausiau, ar nema- 
mas kandidatų, kurie eina ant tytų reikalą priklausyti prie 
tikieto Darbo Partijos. Buvo literatūros draugijos, nes tan- 
raginama, kad kiekvienas AL }<iai matau dalyvaujant su pro- 
DLD narys skleistų tarpe kitų gresyviais ir yra rėmėju bei 
idėją rėmimo Darbo Partijos lankytoju mūsų didesnių 

i ir rinkimų dienoj balsuotų už

Kiek laiko atgal, besikalbant

Darbo Partiją.
Susirinkimas buvo gan gy

vas ir galima sakyti, kad 
draugai, kaip vyrai, taip ir 
moterys, susidomėjusiai disku- 
savo pakeltus klausimus, ’Tarp 
kitko, buvo plačiai diskusuoja- 
ma leidžiama ALDLD litera
tūra. Išsireiškimų buvo, kad 
“šviesoje” turėtu būti įvesta

pa- 
rengimų. Iš jo išsireiškimo, ne
būtų jis priešingas, tik kaip ir 
daugelis, sako, sunku prie da
bartinių laikų mokėtis 
les, įstojimą ir tt. Na, 
tyt, aprokavo, jog yra 
nueiti į alaus darželį 
“pigiau” ir “geriau”

duok- 
ir ma
gėliau 
ir ten 

laiką
praleisti, iš ko pasekmės buvo 
tokios: Su kitų savo draugu 
ištraukė po keletą stiklų bei 
stikleliu, jau nrotas buvo nu
sėlinai apsvaigęs ir kišeniai 
anvtušti, jau anie antra vai. 
naktį, kuomet išėio nėr duris.

i mote
ris ir būtu geriau naao-ituoti 
moteris į organizaciją. Taiped kiti alaus darželių lankytojai 
draugu nomonė, kad “šviesa” 
išeina nerretai, nes jau buvo 
antra dalis rugsėjo, o tik du 
numeriai buvo išėję, todėl, ku- 

kadirie prenumeruoja tik “šviesa”,
tai permažai gauna 
vertės.

pinigų

i Į ALDLD 9 Kuopos Narius

Svarbus narių susirinkimas 
yra šaukiamas šį šeštadienį, 
12 d. spalių, 1 :30 po pietų, 
Finų Svetainėje. Draugai ir 
draugės, taip susidėjo kelia- 
tas svarbių reikalų, kaip tai: 
ALDLD 20 metų paminėjimas, 
7-to Apskričio konferencijos 
raporto išklausymas, mūsų or- kintojų 
ganizacijų vajai ir kiti vietos 
judėjimo reikalai, kad reika
lauja skaitlingo narių susirin
kimo. Tik tuomet bus galima 
tinkamai pravesti gyveniman 
ĄLDLD 7-to Apskričio tari
mai ir kiti klausimai. Visi na
riai menkesnius reikalus padė- 
kim į šalį, o būtinai ateikim 
į šį taip svarbų susirinkimą.
Komunistams, Socialistams ir 

Unijistams
Išgirskim raportą iš Septin

to Pasaulinio Komunistų In
ternacionalo Kongreso. Rapor- tos 
tą duos drg. Roy Hudson, vie- i Mažeika apie lietuvių atsibu- 
nas iš delegatų buvusių kon- ’ 
grėsė. Masinis raporto išklau
symas įvyks 13 d. spalių 2-rą 
valandą po pietų, Boston, 
Mass., ant Ruggles Hall, Rug
gles St., palei Washington 
St. Visi komunistinio judėji
mo simpatikai yra kviečiami 
atsilankyti. (

Hartford, Conn.
Rugsėjo 19 d. buvo sureng- 

prakalbos. Kalbėjo J.

vusį kongresą Kaune, žmonių 
buvo pusėtinai. Visi prakalba 
buvo 
niekas 
aukos 
vai už

Žvalgas.

Hudson, Mass.

Viačeslav Mamontov, tenor. Garsusis rusas 
operų dainininkas, kuris dalyvaus “Laisvės” 
koncerte. Apie jo karjerą matysite dienraštyje 

vėliau aprašyta.

ĮVYKS SEKMADIENĮ

10 d. Lapkričio (November) 1935

Po programai šokiai iki vėlumai

WM. NORRIS ORCHESTRA
užganėdinti. Klausimų 
nedavė. Buvo renkama 
padengimui lėšų ir ko- 
Lietuvos žmonių laisvę.

Aukavo’‘šie draugai: po $1.00 
A. Kalvaitis ir S. Kičas; po 
50 centų : J. Dagilis, C. Kama
rauskas, F. Ramanauskas, A. 
Kasputis, F. Girkus, M. Ni
xon, A. Remenčius, A. Klimas, 
V. Kazlau,. J. Bagdonas ir V. 
Vasiliauskienė; po 25c.: P. 
Švilpa, V. žaltauskas, A. Kun
drotas S. Yankuvienė, J. Kar- 
dokienė, A. Mankus, O. Ru-

Bus numeriuotos sėdynės, tad tikietus įsigykite 
iš anksto, tėmykite kada bus gatavi.

BUS LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVE., 

Brooklyn, N. Y.

mes turėiome surengė 
Mažeikai prakalbas, 

atsilankė nemažai ir 
to ’ pranešimai, k a i is 

labai patiko.
šiems neva progresyviams 
draugams apdaužė akis ir an- 
kraustė kišenius. Anot jo pa
ties pasakos, tą vakarą prara- Į 
do dešimti doleriu. Jo draugas 
kiek mažiau, bet gi visus, kiek 
turėjo! Ta vakarą kai tik bu
vo mūsų kuonos susirinkimas. 
Na, tai pagalvokit, ar šiam 
draugui nebūtu buvę geriau 
ateiti į susirinkimą? Nereikė
tu per kiek laiko nešioti juo
das akis ir net visus metus 
būtu galėjęs užsimokėti duok
les į organizaciją ir, dar iš d e-! 
šimkės būtų dikčiai pasilikę > 
jūsų kišeniuje. šių draugų įvy
kis turėtų būti pamoka kitiem, 

i kur geriau laiką praleisti.
ALDLD 52 Kuopos,

Korespondentas.

Visko po biskį

Pirmiausia turiu pažymėti, 
kad ir 
draugui 
žmonių 
visiems
matė Lietuvoj.
Pertraukoj buvo renkama au
kos del Lietuvos pol. kaliniu.

Aukavo šios vpatos: K. Ga- 
tulis $1.00, L. Gundzienė 50c. 
ir M. Panlauskienė 35c.; no

Yeskevičius, Yg. La- 
Aleksandra, .T. 

Sabauskienė, M.
J. Sadauskas, A. 
Sikorskis, J. Ną- 
Arlauskas. Smul-

Rugsėjo 29 dieną įvyko r>ra- 
galiavo? šiandie apgaut ga-i kalbos, kalbėjo drg. F. Abe- 
lima tiktai snangą ir buka-(kas. kalba susidėjo iš dviejų 
protį. Sveikia protaujantį : daliu : pirmoj dalvj kalbos nu- 
žpiogu apgaut negalima. Vi-, švietė Lietuvos darbininkų ir 
si fašistai mašinaliai pada- valstiečių būklę ir kaip buržu- 

Kongre- aziia išnaudoja ir stumia bied- 
nuomenę i dar didesni skur
dą ; antroj kalbos d ai y j pa
pasakojo apie eigą 
Kongreso Kaune ir 
mę. Tuomi viskuom 
jai domėjosi ir per 
valandas atydžiai klausės.

Vienas negeras dalykas, 
kad prakalbos užsitęsė lig vė
lyvo vakaro ir nebuvo progos 
duoti klausimų, o buvo drau
gų, kurie norėjo plačiau dis- 
kusuoti tūlus klausimus. Da
bar kitos sriovės žmonės tu
rės bereikalingo darbo kriti
kuoti šį prakalbų sutvarkymą. 
Ant toliau rengimo komisija 
turėtų sutvarkyti dalykus ge
riau, kad neįvyktų šių netiks
lumų.

Spaudos Vajus

Pastebėjau jog daug drau
gų yra susidorpėję mūsų spau
dos vajum ir ALDLD jubile- 
jum. Yra laukiama, kuomet 
komitetas sušauks platų susi
rinkimą, kad apkalbėti šį rei
kalą.

Susirinkime fin. raštininkas svarbu išgirsti dainuojant pa- Perednis ir J. Urbanas pagra-

ryti delegatais “ 
san” buvo tiksliai, kad su
kelt ūpą Amerikos reakci
nių kunigų, redaktorių ir 
vadų, kad geriau padirbėtų 
fašizmui.

14 d. rugsėio dd. Orma
nas, Kieliene, •Kapsukienė ir 
Svotelis automobilium išva
žiavo i lietuvių kolchozus ir 
mokyklas. Jie aplankė kol
chozus vardo Giedrio ir 
Kapsuko. Malkavos selsovie- 
ta ir 3 lietuviu mokyklas. 
Pagrindiniai susipažino su 
Sov. Baltarusijos lietuvių 
kolchozninkų gyvenimu, jų 
mokyklomis ir aplamai so
cialistine statyba Sov. Bal
tarusijos. Sugrįžę Ameri
kon galės daug papasakoti, 
ką jie matė ir ką patyrė.

Draugė Kieliene turėtų 
supažindint Amerikos mote
ris lietuves su moterų gvve- 
nifnu SSRS ir 
dru frontu 
Drg. Ormanas

moterų ben- 
Francūzijoi. 
patiko dd.

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystes Įstaiga

TEL. STAGG 2-5043

Išeivijos 
jo reikš- ■ 
klausyto-! 
keturias

25c. J. 
zauskas, M. 
Roženas, S. 
Kazlauskas, 
Baronas. A. 
vičionis, T.
kių surinkta $1.65; viso $7.00. 

j Pinigai perduoti drg. J. Ma- 
j žeikai, o jis perduos komite
tui.

Rugsėjo 28 d. A.L.D.L.D. 
103 kuopa parengė vakarienę 
su šokiais del “Laisvės” nau
dos, paminint jos 25-kiu metų 
jubilėjų. Gal ant jos laimės, 
žmonių atsilankė netikėtai 
daug, daugiausia svečių iš kitų 
kolonijų, žinoma, vietos drau
gai juos užsikvietė.

Visi gražiai užsilaikė ir 
linksminosi. Per vakarienę 
drg. J. Yeskevičius trumpoj 
sutraukoj pasakė prakalbėlę, 
primindamas susirinkusiems, 
kokią rolę “Laisvė” lošia tarp 
Amerikos Lietuvių darbininkų 
ir ragino visus skaityti “Lais
vę”. Nuo vakarienės pelno 
liko $45. “Laisvei” tapo pa
skirta $36, V. Kapsuko Fon- 
dan $4, ir T. D. A. $5. žino
ma, kiti stebėsis, kaip mes 
tiek daug uždirbam, o gi va 
kaip: L.P. Kliubas aukavo vel

kiai galime matyti. Ypatingai tui svetainę, muzikantai M.

Norwood, Mass.
“Daily Worker” Koncertas
Šį sekmadienį, 13 d. spalių- 

Oct., Finų Svetainėje, 57 Cha
pel Court, 7 :30 valandą vaka
re, atsibus labai svarbus kon
certas. Programos pildyme 
dalyvaus pagarsėjęs Rusų 
Choras iš Bostono, šokikų gru
pė, žymus artistas duos krei
dos kalbą (pieš paveikslus) ; 
taipgi ir vietiniai dalyvaus: 
Lietuvių Lavinimos Ratelio 
Choras, Broliai Cincorelle ir 
kiti. Įžanga tik 35c. Visi Nor
wood© ir apielinkės lietuviai 
skaitlingai susirinkim, nes to
kią turiningą programą netan-

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

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuves taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. . Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų ištaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-

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

$150
ar 

mažiau

TĖMYKITE, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus. Šie paveikslai parodo, ką tamstos 
galite gauti už mažus pinigus

$225

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

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

Tik už $150 Garbingos Laidotuves
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršinine 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karnetai, palmos 
h' ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie- 
ą automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; pątamaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
Philadelphia, Pa. “Palieto pieno ir katėms užr 

tenka.” ; ; ? .
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Vėl Sklokįninlęąi Pasižymėjo

HARTFORD, CONN. ' 
sves Choras rengia balių del j

Iš Anglų Kalbos Verte V. Lienius.

pasi-

(Tąsa) 
SKYRIUS II

Moteris, Kuri Juokėsi
Žinia apie nušovimą plumerio

skleidė kaip ugnis po visą Wedclinga. Pa
siskleidė dirbtuvėse, stotyse ir trauki
niuose, iš kurių nugąstaujanti žmonės 
paskleidė žinias kitose miesto. dalyse. 
Prasiskverbė į lūšnas, į darbininkų kvar- 

f talus, į buržuazijos rezidencijas. ■
—Ar žinai... ar girdėjai apie tai... ? 

Policija nušovė žmogų raudoname tarp- 
gatvyj, tiesiai veidan ir jis negyvas...

Visi bėgo iš namų. Čia ir ten grupes 
vyįrų ir moterų apsupinėjo darbininką, 
kuįris pasakojo, kaip ten viskas įvyko. 
Kiįrčiamose jau nebuvo tokia atmosfera, 
kaip Ifad iš ryto. Ten buvo vargiai vie
nas, kuris nematė pats savo akimis, kaip 
porcija šiandieną, Pirmą Gegužės, pata
po ■ žmonių priešas. 'Pavojingai įtemptas 
nuf įstatymas ženklinosi ant žmonių vei
dų besisukaliojančių gatvėmis ties Nėt- 
telbeckplatz. Virš valandos nuo nušovi
mo; nei vienas policištas nesirodė toj apie- 
linkėj.. . . • -

Daugiau ir daugiau . žmonių rinkosi 
Koslinerstrasse’j pažiūrėti į namus, kurie 

. buvo šūviais poličistų suvarstyti.
Langas ant trečių lubų buvo uždary

tas. Šimtai žmonių stovėjo apačioj ir 
žiūrėjo viršun. Augščiaiu uždaryto lan
go; raudona vėliava plevėsavo. Kuomet 
vėjas ją pūtė iš vieno šono į kitą, kaip 
kaš rodė į ją savo smiliu pirštu. Rau
donoj vėliavoj matėsi aiškiai keturios ap
valios skylutes.

Ties mėsos krautuvės ant pat kampo 
susirinko būrys. Nepažįstamas balsas kal
bėjo į susirinkusius.

Bravo!—šūktelėjo vienas.
—Jis teisybę kalba!
Išeidami iš “Raudonos Lakštingalos,” 

Kurtas su Ona; pažvelgė į būrį. Kurtas 
veljtui jieškojo Povilo ir Tamošiaus, kad 
pasitarus apie padėtį. Jis buvo pilnai 

įperši tikrinęs,; kad' tdrpg,ątvio t pozicija 
kart darosi pavojingesnė. Bile kada 

poįcija gali vėl pribūti h*, niekas negali 
pasakyti, kas atsitiks. Buvo aišku, kad 
reikia turėti gerą vadovybę kietai savo 
rankose tų pasipiktinusių masių.

—Kaž kas kalba ten,—Ona tarė jam. 
Esantieji prie mūsos krautuvės kikeno ir 
rankomis plojo. Paskui Kurtas vėl iš
girdo skardų balsą pradedantį kalbėti. 
Tas atkreipė jo atydą.

-^Kas galėtų būti? .. ,
Perėjo gatvę prie būrio ir prisiartino 

arčiau.. Ant, laiptų krautuvės, kurios 
langai buvo uždarinėti, stovėjo vyras 
skūŲinįame žakete. Jo nesveikas, raup
lėtas veidas raudonavo nuo įsikarščiavi- 
nio. Laiks nuo laiko jo lygus balsas per-

* sikeisdavo į ausį rėžiantį čerškėjimą.
“įkeistas ąųtyęripias,” pamanė Kurtas.

* —Tai nebus ta viena auka,—skūrinia- 
rrie žakete vyras šaukė.—Ar mes kovosi
me plikorhis rankomis prieš revolverius 
in kulkasvaidžius?

-t-Ęt^vdV ’
Pirmu kartu šie pavojingi, provokaci

niai1 Žodžiai girdėjosi ir rado prirengtą 
dirvą. Karšti1 ginčai sekė. .• Visi šūkavo 
vienu kartu^ , Taip, jis tięsą sako. Su
šaudyti tuos mušeikas darbininkų. Taip 
k np jię(xnus Š;dudd. Tai tik 'savęs' apsi- 
g animas. Ar mes laųksimę iki kiti ię 
nūs gulėsime užmušti ant gatvės? Kur-r 
tas .alkūnėmis4prasiskyrė sau kelią prie- 
kyn. '

4 —Draugąį... — vienas riebus vyras
šaukė ir rėdė, pirštu ’virš galvų,—tep; 
Ufer stotyje randasi pakankamai ginklų’ 
ir amunicijos^.. Ėinąine ir pasiimki- 
jnel-Cl

Demonstracija Prieš Karą
Philadelphijos Lyga prieš 

Karą ir Fašizmą rengia de
monstraciją spalių 12 d., 2-v. 
po pietų ant Reyburn Plaza. 
Šį Lygos darbą remia dauge
lis organizacijų, unijų. Ypatin
gai Komunistų Partija ne tik 
remia tą darbą, bet visais ga
limais būdais deda; visas pas
tangas, kad kuo i daugiausia 
pasiekus darbininkų ir orga
nizacijų, kurios, tik yra prie
šingos karui, kad dalyvautų 
demonstracijoj. Y

Mussolini jau pradėjo masi
nį žudymą nekaltų Ethiopijos 
gyventojų. Jau kelius miestus 
sudegino iš orlaivių ir tūks
tančius išskerdė nekaltų žmo
nių. Jis mano kardu ir ugnim 
pavergti Ethiopijos kraštą fa
šizmo naudai. JEthiopjj.ai yra 
sunku atsilaikyti neturint mo
derniškų ginklų, kokiusi turi 
Italija. Nepaisant to viso, 
ethiopiečiai gina savo kraštą 
energingai. Bet jiems bus sun
ku apsiginti nuo Italijos,' jei 
kitos šalys nestos į pagelbą su
valdymui Italijos fašizmo.

Amerikos darbininkų klasė 
gali sulošti labai svarbią rolę 
šiame momente. Dar galime 
pastoti kelią pasauliniam ka
rui. O tai galime atsiekti tik 
per vienybę visų darbininkų ir 
tvirtu kovojimu prieš karą. 
Tad visi ir visos dalyvaukite 
minėtoj demonstracijoj.

I Laisvės

I 57 Park St 8 vai vT įžanga tik i ™adienb 14 RPalio- ir H. Sa- 
!57 1 ark bt., 8 vai. vak. įžanga tik benkų Svetainčj> 91 Stcamboat Rd

Spalių 2 d> ŠV. Roko pašai- ! centai. Visiems gerai žinoma, kad Q N k, N ’ y. pradžia kaip 8 
nes draugystės susirinkime1 s«,un®a' >«?1“» <į’"as- ’«.- vai. vakare.’pines draugystės susirinkime , . . x . . • ». ,.1 | kalus ir kitus apšvietos rastus. Šie

buvo skaitytas laiškas nuo dalykai sukėlė iškaštis, reikalinga fi-
T-> . J___ T-l______ 4. „ I_______ ___________________ _ .1

f į: ■ į . . '■ ; • . \ , I
Suku ryjį dglnų lojimo, Ęurtas nustū

mė į šalį, kttfie rjtdosi jo priešakyj ir pa
čiupo už rbfnkds riebuliui. .. • \

’•—Neliesk jo. Jis sako teisybę,—mote
ris šaukė. Riebulis pabalo ir bandė pra
sišalinti.

—•Stok. Stovėk čia! Kas toks esi? 
Iš kur čia atsiradai?

Veltui riebulis bandė pasiliuosuoti iš 
Rurto stiprių rankų.

—Paleisk mane!—jis kriokė,—ar aš ne
galiu kalbėti,'ką aš manau, ar ne taip, 
draugai? AŠ irgi esu darbininkas,—stai
ga 4pFAdej 6 kalbėti Berlyno dialektu- kaį- 
| I > IMK Ui ‘ ■ ,

<

I po proletaras.
—Tai bent darbininkas?—Kurtas šau

kė taip garsiai, kad visi girdėtų,—paro
dyk savo rankas!

Keli vaikai šaukdami bėgo skersai gat
vę:—štai ten sugavo vieną.—Kurtas iš
kėlė jo rankas viršun, kurios buvo apva
lios, švelnios, su manikuruotais na
gais. Darbininkas stovėjusis greta nu
metė:—Tokiomis rankomis tu gali dirb
ti tik ant savo pačios lovoj!—Pasipylė 
klegėsis.

—Prakeiktas provokatorius! — rikte
lėjo Kurtas,—atėjo čia sukiršinti darbi
ninkus. Niekšas! —■ Tuo pačiu laiku 
riebulis atsimušė į krautuvės sieną, jo> 
kepurė komiškai nusisuko ant šono.

—Sergėkis. Tas kiaulė nori šauti h— 
Šnipas įkišo ranką kišeniun. ^Su’skaus
mu jo dešinė ranka nukrito žemyn.Kur-’ 
to antras kirtis pataikė į pečius. Tuo- 
jaus kiti darbininkai pradėjo. Jie dabai* 
suprato, kad ką tik nepapuolė į provoka
toriaus spąstus.

—Jį koridoriun,—kažkas pareikalavo.
—Užbaigti su kiaule.
—Jis neprivalo pasirodyti daugiau ant 

gatvės.
Už kelių žingsnių toliau laiptais durys 

užsidarė. Žmonės, kurie buvo susirin
kę prie namo, tuojaus tapo išblaškyti 
jauno darbininko: — Draugai, prasiša- 

j linkite! Čia yra daugiau šnipų gatvėje.
Policija vėl neužilgo sugrįš.

Iš koridoriaus pasigirdo duslūs kirčiai 
ir šnipo kriokimas. Kiek vėliau, jaunas 
darbininkas “Raudonoj Lakštingaloj,”

I kuris sukėlė nuožiūrą, tik išvengė giliu- 
kingai tokio pat likimo. Vienas iš 
Raudono Fronto tarpo pasitaikė, kad pa
žino jį, kadangi dirbo toj pačioj dirbtu
vėj. Nepažįstami veidai nuo dabar su-

i kėlė nuožiūrą. Perdaug šnipų civiliai 
apsirengę maišėsi tarpe minios apielin- 
kėj, ir ne visi buvo tokie, žiopli, kaip tas 
riebulis prie mėsos, krautuvės.

5|: :i:

Apie trečią valandą pasigirdo skardus 
dainavimas ;demonstracijos, ateinančios 
iš Wiesenstrasse į Koslinerstrasse; tai 
buvo vadovaujama jaunų komunistų. Vi- 

■ si iš tarpgatvio bėgo pasitikti demonst
raciją. Išnaujo langai atsidarė, išnau- 
jo girdėjosi šūkiai “Raudonas Frontas!” 
ir mosikavo raudonomis vėliavomis. Mi- 
litariškai susiformavę maršuotojai pra
ėjo tarpgatvį sugerdami vis .daugiau ir 
daugiau vyrų ir moterų savo eilėsna.

Ona bėgo greta maršuotojų. Ji mąstė, 
kaip greitai demonstracija perkeitė žmo
nių ūpą. Padėtis persikeitė. Ant syk vi
si jautė savyj pasitikėjimą ir spėką per 
tą lygų ritmą maršuojančiųjų.

Pirmu kartu savo gyvenime Ona jau
tė, kuomet sykiu maršavo su tais tūks
tančiais, stiprią sriovę džiaugsmo einan
čią iš širdies į jos degančias akis. • Tai 
buvo gilus vidujinis jausmas, kuris veik 
ją apsvaigino. Tas, ji mintijo, yra prie
žastimi staigaus nušvitimo išblyškusių 
veidų. Ir ji buvo linksma, kad ji pergy
vena dabar tą patį patyrimą... L

Ji net nepastebėjo, kad demonstracija 
pasiekė Reinickendprfer gatyę ir dabax 
grįžta į Wiesenstrasse. Tik kaip staiga 
dainavimas sustojo ir žmonės aplinkui ją •l:^^"tai‘‘galima'sdkyt‘i/kad 
pradėjo baubti, švilpti ir sukauti :-r-Šalin 1 
darbininkų žudeikas!—ji pamatė polici- Į 
jos žvilgančias plienines kepures netoliai 
prieky j. ; / 1 '

Ji tapo apimta baimės, bet ne d^l fea-; 
vęs, o kitų, už visus, draugų, kurie šiuo 
momentu rinkosi ąkmenis. Vienas iš. jų 
sušuko:—Būkite savo vietose, draugai,!

Ji tapo su kitais, nustumta priekyn. 
Džiaugsmas dingo nuo išblyškusių vei
dų. Pasigirdo spiegiantis nąoters bal
sas iš vieno lango:—G-o-n-c-a-i !

Kaip kokia viesulą spiegiantis balsas 
lig. atgarsis perėjo virš masės galvų. Iš 
Reinickendorfer gatvės, užpakalyj, pasi
girdo ilgas policijos švilpuko signalas. 
Kaž kur, tolokai, ji nugirdo silpną, ko
mandos balsą: —- Šauti.

Jaunas vyras jos prieky j atsigrįžo. 
Raudonas ženklas ant jo švąrko šokinėjo 
jos akyse.. Darėsi vis didesnis ir dides
nis. • Raudonas Tatas smarkiai besisu
kantis ... '

į Matykite Svarbų Sovietų Judį
Spalių 17 dieną bus rodoma 

Sovietų judis “Peasants”, Eu
ropa Theatre, 16th St. ir Mar- 

! ket St. Apie judį nėra reika- 
I lo daug rašyti, nes kurie skai
dote ‘‘Laisvę,” matėte aprašy- 
1 mus, kuomet buvo rodomas 
i New York. Tik tieki reikia pa
sakyti, kad lietuviai inepraleis- 

I kite progos. Kurie pkksite ti- 
kietus iškalno, tai pagelbčsite 
bedarbių taryboms, nes jos 
gauna medžiaginę paramą. 
Tikietus galima gauti pas šiuos 
draugus: Griciunienė, 1415 S. 
2nd St., Phila.; P. Puodis, 
1644 N. 4th St.;. Valantienė, 
R a m anauskas, Kuncevičienė, 
Pąpeliucka ir kiti. Tad’ visi 
matykite judį “Peasants.”

Rep.

Montello, Mass
Iš Drg. Mažeikos Prakalbtu
Rugsėjo 27 d. čionai Lietu

vių Svetainėje įvyko prakal
bos, kurias surengė komitetas 
prieš karą ir fašizmą. Kalbė
jo d. Mažeika, delegatas iš 
Lietuvių Išeivių Kongreso. Pla
čiai nušvietė Amerikos darbi
ninkų delegacijos pastangas 
spanudoti šį kongresą Lietuvos 
idarbininkų ir valstiečių nau
dai.

t žmonių prakalbose būvo 
japie du šimtu. Kadangi tą 
■patį vakarą buvo kitas parėn-

(Daugiau bus) -1

j mūsų prakalbose žmonių bu- 
i vo vidutiniai. Aukų surinkta 
• $10 ąu centais.

Susipyko Grigaičio Biznio 
1 Finansavimo Šalininkai 
Labai aštriai susipyko vieti

nis komitetas del fihansąvimo 
i Vaitkaus antro skridimo į Lie- 
itųvą.* Per vietos anglų laik
raštį “Enterprise” Andrius Ki
nelis padarė pareiškimą, kad 

■jis yra pasiuntęs $118, ku
riuos sukolektavo ir apkaltino. 
J. Mickevičių ir P; Yurgeliu- 
ną, kad jie> nepasiuntę suko- 
lektuotų pinigų. Klausia Ki- 
relis, kur tavo, Yurgeliunai, 
pasiųsti pinigai ?

Vėliaus, kitam numeryj 
Yurgeliunas su Mickevičium 

jduoda atsakymą, įrodydami, 
ikad jie yra pasiuntę $102.25. 
Tai matote, kas darosi tarpe 
komiteto. O1 ką1 jąu kalbėti 
apie centrą. Patarlė sako:

įv . -

Draugai, visi pasirūpinkite daly
vauti šiame susirinkime, nes praeitasi -r—< 1 "XT *L J v I • u. m 11 • v* • \ clULJ oJcllIlC nUnli IIlKiJilt , 111’8 Ui dCIldbBendro Fronto Komiteto, sau-, nansme parama. Tad kviečiam vic- • . . .. . ’ 1 .uwiuw X ivnvv v oa.14 ... . 1 vi- J __ _ susirinkimas neįvyko, tad dalyvaukim

kiantis į konferenciją spalių [visi; turime daug svarbių reikalį
27 d. kovai pries kalą ll f<l-'paremt §ją darbininkišką įstaigą ir i ai h . p,fi<- -
šizmą, Lietuvių Svetainėje, 10jos kultūros darbą. bckr* lf(tk,e"e*

_ ! T Z- - Ji l ~ £*11 £ 7vai. ryte. Šitą draugiją kon-i 
trolįuoja sklokininkai. Proto
kolo raštininkas K. Venslaus- 
kas iškėlė lermą, visaip nie
kindamas užkvietimo laišką. 
O ■ pirmininkui to tik ir reikė
jo, kad nepriimti laiško, o ki
tiems 
duoti 
suoti, 
mesti

pąžangiems nariams ne
kalbėti. Neva leido bal- 
dauguma nubalsavo at- 
ląišką.

į Spalių 3 d. lietuvių piliečių 
pašalpinis kliubas padarė tą 
p’atį, palikdamas laišką ant 
stąlo: Labai blogai, kad :tos 
organizacijos besirūpina kovai 
prieš karą ’ir fašizmą. Reikia 
laukti, kad kada nors susipras 
ir savo poziciją atmainys.

Šalna. -

Wilkes Barre, Pa

Komitetas 
(240-241)

(240-242)

HARRISON IR KEARNY • 
! Pranešu ALDLD 136 kuopos drau- 
! gains, kad praeitam susirinkime;

ALDLD 12 kp. susirinkimas įvyks j vienbalsiai, pakeitė susirinkimo die- 
• i ncdėlįoj, 13 d. spalio-Oct., 7 vai. va- 
-■ kare,' pas xlrg. Navikauską. Visi drau

gai pribūkite, nes turim daug svar
bių dalykų apsvarstyt. Čia bus ap
svarstyta '“Laisves” Vajus ir jubi- 
lėjus, drg. J. Mažeikos prakalbų 
maršrutas ir eilė, kitų svarbių daly
kų. • '

Seki*. A. Valinčius.
, (240-241)

P1TTSTON, PA.

WORCESTER, MASS.
.1 - - 1Penktadienį, spalio (October) li

tą, .

ną. Dabar susirinkimai įvyks sekan
čioms dienos: pirmą mėnesio sekma-- 
dienį įvyks draugijos reikalų susi4-1 
rinkimas ir trečią mėnesio sekma?’ 
dienį ’ švietimosi, bei diskusijų susi-- 
rinkimas. Sekantis susirinkmas įvyks’ 
3 d. November, 2 valandą po pietų.1 
Todėl, draugės ir draugai, nepamirš
kite viršminėtos dienos ir laiko, nes 
nutarta susirinkimus pradėti be jo
kių atidėliojimų.

- ' 1 -• - - ) Taip pat pranešu, kad ALDLD 136
Amerikos Darbininkų Choras l<U0Pa rengia kortų lojimą—-car^Jj 

, rengia ąokius ; su gražia programa PaTty> kuris įvyks 13 d. spalio (Oct.) 
(kabareto formoj). Pradžia 7:30 va- 1935, ,3, valandą po pielų. Neužmirš-, 
kare, Darbininku Centre, 126 Green į ^be, tai įvyks sekančio j nedėlioja 

. . . į Draugės ii* draugai, 136 kuopa kv|ė-
0 nedėldienį, spalio 13, rengia ru- j Vsus atsilankyti viršminėtam pa- 

deninį pikniką su programa Olym- rengime^ taip pat atsiveskite ir lie
pia Parke. Kviečia visus-visas daly- Į prigulincų draugų be draugių.
vauti.

Iš Aido Choro Darbuotes
Mūsų choras nors ir nėra 

labai skaitlingas nariais, kaip 
turėtų būt, bet veikia pagal 
savo išgalę. Pamokos visuo
met atsibūna ir pusėtinai ge
rai sudainuojama. Taipogi ir 
naujų narių prisirašo. Perei
tam susirinkime įstojo į cho
rą du jaunuoliai—brolis su
sesere Lutackai, iš Plymouth. 
Pirmiau pati draugė Lutackie- 
nė chore dalyvavo, bet dabar 
jai aplinkybes neleidžia pa
čiai dalyvauti, tai draugai Lu
tackai prirašė savo paaugu
sius jaunuolius. Tai yra pa
girtinas darbąs. Ir kiti tėvai 

i turėtų'imt pavyzdį nuo drau
gų Lutackų. Jeigu jie' patys 
negalį, . (įalyyaųti chore, tai 
turetųi savo jaunuolius prira
šyti. tokių daug randasi. 
Tik visas trūkumas su mūsų j. 
draugais, tai kad jie nepaiso, | 
kur jųjų vaikai laiką pralei
džia. Prigulint chore,, daug 
gero sau turėtų, taipgi pasi
tarnautų ir del plačios visuo
menes. Visų draugų pareiga' 
susirūpint apie savo jaunuo- I 
liūs ir apie patį Aido Chorą. Į

I

Spalio ketvirtą dieną įvyko 
choro mėnesinis susirinkimas, 
kuriame buvo daug gerų da-s 
lykų del choro gerovės apkal- ’ 
bėta. Tarp kitų dalykų, buvo 
nutarta rengt vakarienę arba 
šokius del sukėlimo finansų 
chorų palaikymui. Parengimų 
komisija ant greitųjų imsis už 
darbo, kad choro tarimai bū
tų įvykdinti.

Choro pamokos atsibūna 
kiekvieną pėtnyčią Darbinin
kų Centre, 325. E. Market St. ; 
Pradžia 7-tą valandą vakare. 
Visus ir visas, kuriems Taikaš 
vėliną, kviečiame atsilankyti į 
pamokas ir stot į choro eiles 
su ’kitdis 'darbininkais. Galima 
turėt' labdi; Midelį chorą ‘šioj 
ąpielinkėj tarpe tiek daug lie
tuvių. Todėl, d'rąugai, jau lai
kas apie šį klausimą susirūpin
ti- - ,

; Aido .Chojro . >
Korespondentas.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Bus duodamos ir dovanos gabiau-:, 
siems lošėjams. Taip pat bus už
kandžių ir gėrimų. Įžanga tik 25c. ...7

Gerbiamieji, kaip jūs jau žinote,' 
kad mūsų kuopa visuomet atlieka
mus centus sunaudoja darbininkiš
kiems reikalams. Pereitą susirinkimą 
mūsų kuopa paaukavo $6 del “Dai-

(240-241)

DETROIT, MICH.
" ALDLD 52 kp. ir LDS 21 kp. per

statys dvi labai juokingas komedijas, 
“Jaunystes Karštis”, ir “Susižieda- 
vimas Pagal Sutartį.” Šitie du vei- I ]y Worker”, angliško dienraščio Kottl." 
kalai. bus perstatyti spalio (Oct.) 13 J Partijos. Taip pat nutarė nusipirkti.
dieną ant 4097 Porter, 
Šokiai bus prie geros 
Įžanga tik 20 centų.

Kviečia

6:30 v. v. 
orkestros.

Komitetas
(240-241)

Taip pat nutarė nusipirkti. 
“Laisvės” certifikatą už $5.

Protokolų Sek. W. Zelin.
(240-241)"*

NEWARK, N. J
PATERSON, N. J.

Komunistų Partija rengia svarbias t 
prakalbas d. Margaret Cowl (Un- i 
džienė), subatoj, 12 d. spalio, Oakley • 
Hall, 211 Market St., 8 vai. vak. į 
Draugė Undžįenė duos raportą iš 
neseniai įvykusio Septinto Komunis- ; 
tų Internacionalo Kongreso, Maskvo- ■ 
je. Kviečiam visus sąžiningus darbi
ninkus dalyvauti ir išgirst ką ši 
draugė turi mums pasakyt. ,

Kviečia Kompartija.
(240-241)' •

IFg^FE’Y -■ 562 broad St’.’ 
JL JL J j Ji j Dabar Rodomas ,
PIRMAS SYKIS N. .1.

• 2—Sovietų Sųjungos Šūviai—2 
PRIVATINIS GYVENIMAS 

“Peter Vinogradov” ;
Apysaka iš Studentų Gyvenimo 

Sovietų Sąjungoj Šiandien , , 
--------------- __ 'i'aipKi --------—--------- , 
Daugeliui Reikalaujant Sugrąžintas •:

Vfi Rodomas
“CHAPAYEV”
THE RED COMMANDER 

Su paaiškinimais anglų kalboje

■NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
> t •

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
mais bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Lietuvių Anglių Kompanija
• Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista- 

v tome greit , i jūsų namus, prašomi- 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

WORCESTER, MASS.
Visi vajininkai ir kurie tik mano

te padėti dr. Bakšiui šiame “Laisves” 
vajuje, ateikit1 į susirinkimą penkta- 
dįenio vakare, 11 d. October, ant 29 
Endicott St., 7:30 vai. vakare.,

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 mbterų kuopa rengia 

“card party” 12 'd. spalio, pas Drg. 
Nįaujokųs, 1218 E. 177th St. Pelnas 
nuo parengimo skiriamas del vedi
mo streiko prieš mėsos brangųnią. 
Įžanąa tik 15 centų, prie tikieto bus 
ir laimėjimai. : j

kviečia Rengėjai, 
(240-241)

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N.
, Telefonas: E Ver green 7-1661

j



Puslapis Aštuntas LAISVĖ
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Penktadien., Spalio 11, 1935

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
i.

Amerikos Prieškarinės 
Lygos Veikimas

Apiplėšė Liet. A. P. Kliubų į Įtūžę Yorkvilliečiai Kovoja Iš Vilniaus Gedulio Mitingo 
Tenykščius Nazius

Jonas Mandelavičius, 46 m. 
amžiaus, 2072 West 9th St., 
mirė spalio 8 
tas spalio 11 
pinėse.

Laidotuvių
nasi graborius Mathew P. Bal
las (Bieliauskas).

d. Bus palaido- 
d.. National ka-

apeigomis rūpi-

Įsigykite tą biznį už prieinamą kai- i 
pą. Vietą galima matyt visados po 1 
Šiuo antrašu: 498-500 Ferry St., Ne- ! 
wark, N. J. arba šaukite: Mitchell 
2-9856.

(240-242)

PAJIEŠKOJIMAI
Senyva moteris pajieško darbo na

muose. Kreipkitės šiuo antrašu:
8613 107th St., Ozone Park, N. Y.

(239-241)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Amerikos Lygos Kovai Prieš 
Kara ir Fašizmą New Yorko 
Miesto Komitetas savo susirin
kime, įvykusiame 7 d. spalio, 
nutarė šaukti New Yorko ir 
apielinkės konferepciją 1.4 d. 
šio mėnesio, Union Methodist 
Church, 229 W. 48 St. Tiks
las: išdirbti planus, kaip sėk
mingiau kovoti prieš ateinantį 
pasaulinį karą ir gręsiantį 
amerikonišką fašizmą. A i

Nacionalis Kongresas Prieš 
Karą ir Fašizmą įvyks Cleve
land, Ohio, 3 d. sausio, 1936 
m. Tas labai svarbus darbas- 
jau čia pat, tad draugai ir 
draugės turime rūpintis, kad 
sukėlus finansų ir pasiuntus 
kuo daugiau delegatų.

Italų komunistinio laikraščio 
L’Unita Operaia redaktorius 
išdavė platų raportą iš bendro 
fronto veikimo. Apie dešimts 
skirtingų italų organizacijų 
bei kuopų suėjo- į bendrą vei
kimą prieš Mussolinio karinius 
žygius, žudymą nekaltų Ethi- 
opijos darbininkų, motinų, kū
dikėlių su tikslu išplėšti jų 
turtus, pasisavinti per šimt
mečius jais apgyventą jų šalį 
ir pavergti juos Italijos kapi
talistams. Tai mat prie ko pri
ėjo popiežiaus palaimintas 
žmogžudys, fašistas Mussolini.

Dėlto italai darbininkai 
New Yorke susiorganizavo į 
bendrą frontą ir šaukia visus 
darbininkus padėti jiems ko
voti. Spalio 10 d. buvo su
šaukta konferencija.

Spalio 12 d., 10 vai. ryto, 
Šaukiama demonstracija 59th 
St. ir Broadway. Lietuviai dar- 
bliiinkai, dalyvaukite minėtoj 
detnonstracijoj. Jų kovos yfra 
mūsų kovomis, o jų laimėji
mai' bus visų darbininkų lai
mėjimais. ALKPKF deda vi
sas pastangas, kad padarius tą 
demonstraciją sėkminga.

Mussolinis per savo agentą, 
Italijos konsulą, reikalauja, 
kad spalio 12, kurią pripuola 
Columbus Day, būtų sureng- 
toš didelės demonstracijos už 
Mussolini ir jo įsiveržimą į 
Ethiopiją. Tomis demonstra
cijomis jis tikisi gauti iš Ame
rikos finansinės paramos ir 
kareivių. Tad fašistiniai agen
tai zuja, kaip pasiutę, kad tik 
italus darbininkus suviliojus. 
Dėlto italų darbininkų bendras 
frontas šaukia prieškarinę de
monstraciją, kad išaiškinti ita
lams darbininkams fašistų 
tikslus.

Penkta valanda trečiadienio 
rytą du nežinomi vyrai įsivo
gė į Lietuvių Amerikos Pilie-j 
čių Kliubo namą, 80 Union 
Avė., Brooklyne, ir pradėjo 

’ krėsti. Išgirdęs braškėjimą, se
nukas sargas, Antanas Rudis,1 
ėjo augštyn laiptais pažiūrėti, 
kas ten darosi. Vyrai smogė 
jam į galvą ir, suėmę, nutem
pė atgal į skiepą, surišo, užri
šo burną ir' įsakė nežiūrėti, 
mušdami po kiekvieno žvilgte
rėjimo. i ? J U ' . ’ ' ' ' v

Plėšikai apkraustė ir senu-; 
ko kišenius, išimdami jo nuo
savų pinigų $17.80. Gi kliubo 
išnešė $12.50 vertės cigarų ir 
iš registerio išėmė smulkiais 
$22. Labai sugadino patį re- „ 
gisterį, kuris buvo vertas apie 
$90. Pribuvę vėliau ryte dar
bininkai rado senuką surištą ir 
pusėtinai nukamuotą.

Slaptos policijos agentai, 
kurie apžiūrėjo įstaigą po plė
šimui, mano, kad plėšikai da- 
sigavo pro moterų kambario 
langą viršutinėj svetainėj.

Rep.

Ar Jau Užsiregistravot?

Apie tūkstantis fašistų, pa-į 
sekėjų, švaistydamiesi nagai- 

i komis, variniais krumpliais ir 
revolveriais tapo atmušti vie
tos gyventojų, nors jie savo 
eilėse turėjo apie 200 unifor
muotų ir ginkluotų chuliganų, 
pasivadinusių “šturmininkais.” 
Jie ten sukinosi ir bandė įbau
ginti vietos gyventojus, kuriais 
daugiausia yra vokiečiai ir pas 
kuriuos yra daug neapykan
tos naziams.

Kova prasidėjo, kada 
Nat.i Socialistų Lygos mitingo 
naziai pradėjo marguoti stum
dydami žiūrovus ir praeivius. 
Tūlas senukas pradėjo baubti. 
Naziai apspito ir žiauriai su
mušė. To jau buvo perdaug 
šimtam žiūrėtojų ir jie metėsi 
gelbėti beginklį senuką. Pra
sidėjo kova ant E. 86th St. vi
su plačiu .baru.

Apie fl:45 pasirodė du po- 
licistu, bet jie nei nebandė 
areštuoti nazių, nors jie atvi
rai švaistėsi nagaikomis. Muš
tynės atkartotinai tęsėsi iki 2 
v. naktį, kol pribuvę keli 
dio karai išskirstė. Nieko 
areštavo.

Tik trys dienos beliko regis
tracijai. Jomis yra ši < 
11 spalio, nuo 5 iki 10:30 va
karo. Pirmadienį, 14 spalio, ir
gi tomis pačiomis valandomis. 
Antradienį, 15 spalio, paskuti
nę registracijų dieną valandos,1 
nuo 3:30 po piet iki 11:30 va
karo.

Minėkite, dabar neužsire-

Del Būsimos Vakarienės
Artėjant tai šauniajai vaka

rienei girdisi namažas ja su
sidomėjimas. Rūpestingieji jau 
įsigijo tikietus, kad užtikrinti 
sau vietą ir sykiu duoti rengė
jams užtikrinimą, kad jų triū
sas ir rengimd tikslas įverti
namas, Gi kas galėtų neįver
tinti tokį tikslą—palaikymą 
K. P. 6-tos sekcijos kambarių, 
kurie tarnauja kaipo darbinin
kų centras visai plačiai Wil- 
liai’nsburgo apielinkei.

Pakol kas dar galima gauti 
tikietų, tad visi Komunistų 
Partijos draugai simpatikai 
prašomi be atidėliojimo įsigy
ti ir dalyvauti tame šauniame 
pokilyje. Jį rengia Lietuvių 
Komunistų Frakcija, kuri ži
noma surengimu rimtų mitin
gų, ir pramogų. Įvyks šį sek
madienį, 13 spalio, lygiai 7 v. 
vakaro, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Laike vakarienės programa. 
Po vakarienės šokiai. Tikietas 
vakarienei 75c. >

S. P.

Teko su draugu, parapijonu 
užkliūti Maspetho Klasčiaus 
svetainėn pereitą ' trečiadienį, 
kur buvo Vilniaus godulio mi
tingas. Aštunta valanda dar 
mažai kas buvo svetainėj. 
Apie valandą pasėdėjus, susi
rinko daugėliau, tarp 100-150 
publikos su choristais ir vai
kais. Tada prasidėjo mitingas.

Atidarantis mitingą aiškino, 
kad rengėjais esą LRKF, ku
rios kuopos yra sykiu ir Vil- 

jniui Vaduoti Sąjungos sky-
po ;riais, tačiau pirmininkavo 'ir 

kalbėjo tik kunigai, tad atro
dė lyg būtų parapijos paren
gimas. Vakare buvo gausi dai
nų programa, kurią išpildė 

„vietinis choras, p. Dulkės va
dovaujamas K. A. 
choras, sesery Juzė 
Dapkevičiutės, maža 
ir ponia Deguliene.

Kalbėjo svečias 
(pavardes negalima 
prast). Jis pradėjo 
nisto poeto Janonio
“Minėkit ne pragaištį, mirtį, 
kapus, bet kovą, vien kovą lig 
galo.. . ” Poetiškai citavo ki
tus poetus, rašėjus ir diploma
tus, kurie sakė, kad Vilnius 
yra Lietuvos, ir apie jo grožy
bes ir gerybes, bet 
boj nepasakė, koks 
tuviams atgavimui 
kokia ta “kova lig

parapijos 
ir Marė

kunigas 
buvo su

su komu- 
žodžiais:

ra
li e-

diena, Dr. J. J. Kaškiaučius Duos
Prelekciją Apie • Sveikatą

PARDAVIMAI
Parsiduoda laikrodžių taisymui 

įrankiai. Stalas ir viskas kas tik rei
kalinga laikrodininkui. Priežastis 
pardavimo—savininkas mirė. Atsi
šaukite po šiuo antrašu: F. Bačkis, 
120 N. llth St., Easton, Pa.

1 Eikite į biznį! Yra gera proga 
pirkti gerų, užeigą, restaui*antą, ir 
j 4 fornišuotų ; kambarių. Viską,s ge
ram stovyje jr gražiai įtaisyta. Kam
bariai Wisuoinet užimti. Vieta ran
dasi ant; gėrio kampo. Randa už visą 
namą prieinama. Mes išlaikėm 1 tą 
vietą pei* ll-metų, dabar norime par
duot; gali ’ir idvejėse pirkti, nes yra 
ganą' biznipį įr darbo. Nepraleiskite 
šią pro£ą, nes retai tokia pasitaiko.

■ CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS

Savininkas

15c
Patarnavimas

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p.
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vakare

• ' Ir pagal sutartį
Tel. Mansfield 6-8787

Ateinantį trečiadienį, 16 
■spalio (Oct.), 8 v. vakaro, Ki- 
burio svetainėj, 950 Jamaica

visoj kal- 
kelias lie- 

Vilniaus, 
galo.”

Klebonas Balkonas kalbėjo 
konkrečiau. Jis sakė, kad jis 
nesiūlo atsižadėti Vilniaus, ta-

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

J. GARŠVA

O

Telephone, EVergrcen 8-9770

Ave., Brooklyne, bus proga iš- čiaus Lietuva turinti susitarti 
girsti plačiai žinomą ir gerbia- su Lenkija. Jis sugetavo, kadDI 111CIY1 l/U, llClL/lvl XI V Ii ZiOI I V “ - kj Ui -tuv V 10 VCV V V J AkCVVA

gistravę negalėsit balsuoti 5im^ daktarą Kaškiaučių. Jisai Lietuva turėtų pernagrihėti 
Registruotis reikia1 duos prelekciją, kaip užlaiky- Hymanso pasiūlymus kaipolapkričio, 

seniem ir naujiem 
jam. Naujais balsuotojais yra 
visi ateiviai ir čiag'imiai pilie
čiai, kurie New Yorko valsti
joj nėra balsavę nuo 1922 mė
tų, kuomet dabartiniai rinki
mų įstatymai įėjo galion.

Registruotis gali kiekvienas 
čiagimis, kam suėjo 21-ni me
tai arba sueis iki 5 lapkričio 
ir kiekvienas naturalizuotas 
pilietis, kam sueina nemažiau 
90 dienų iki 5 lapkričio nuo 
gavimo antrų popierų. Taipgi 
visi piliečiai, kurie išgyveno 
valstijoj vienus metus, apskri
tyje keturis mėnesius ir rinki
mų distrikte 30 dienų.

Kam kas neaišku, nueikite į 
artimiausią Darbininkų Centrą 
savo apielinkėje ir ten jums 
suteiks smulkesnių informaci
jų, kas liečia jūsų rinkimų dis- 
triktą ir jų kandidatus bei re
gistracijos ir užsirašymo tai
sykles.

Williamsburge yra įsteigtas 
darbininkų rinkimų kampani
jos centras, kuris randasi 220 
Roebling St. Ten randasi di
rektorius nuo 1 po piet iki' vė
lai vakarais, re'gistracijos die
nomis ir bus po TegistracijoS 
iki rinkimų dienai.1

balsuoto- sveikatą. Tam pačiam susi- pagrindą santaikai Lietuvos su 
rinkime kalbės ir d. D. M. Šo- Lenkija ir pertaisius kai ku- 
lomskas, ALDLD Centro sek- riuOs punktus padaryti tūlas 
retorius ir žymus politikos ži- sutartis. Kokios jos turėtų bū- 
novas. Jisai kalbės svarbiau- įj, ne man ir ne jums spręsti, 
siais šių dienų politiniais klau
simais. Rengia ALDLD 185-ta 
kuopa. Įžanga veltui.

pagrindą santaikai Lietuvos su

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams •

i <231' Bedford Avenue ■ 
BROOKLYN. N. Y.

EHH

Crempienės Žudeikoms Išimti 
Kaltinimai

Kamelia Crempa, jauna de
pučiu nužudytos Mrs. Sophia 
Crempienės duktė, išėmė va- 
rantus 7-niems valstijos poli- 
cistams-deputėms. Kaltina pir
mo laipsnio žmogžudystėje. 
Jais yra: Richard, Vincent ir 
Edward Carolan, broliai; Mil
lard Jet, Charles Remley, Jo
seph Coakley ir Joseph Gab-' 
rielson. Remley jau pirmiau j 
buvo padėtas po $5,000 kauci
ja, kadangi iš jo šautuvo nu
žudyta Mrs. Crempa.

Cręmpų šeima buvo .užpulta 
per gaso ir elektros kompani
jos užsiųstus deputes rugsėjo 
26 d. įPro langą į jų namelį, 
esantį Scotch Plains, N. J., ta
po įmesta gasinė bomba, tuo- 
mr išvejant juos iš stubos ir 
čia pat namo gonk.ose , tapo 
penkiais šūviais nudėta Mrs. 
Crempa ir pašautas John 
Crempa, o paskįąu likusieji 
gyvais tėvas Crempa su sū- 

Šį mėnesį Lietuvių Amerikos num ir dukterim įkalinti. Už- 
Piliečių Kliubas turi visą eilę 
mitingų bei pramogą:

šeštadienį, 12 šio mėnesio, 
7:30 vakaro, įvyks Direktorių 
Tarybos susirinkimas .

Ketvirtadienį, 17 šio mėne
sio, visų narių ekstra susirin
kimas konstitucijos klausimų, 

šeštadienį, 19 š. mėn., bus 
smagus balius savoj svetainėj 
80 Union Avė., kuri yra nau
jai išmaliovota, pagražinta. , 

Antradienį, 29 š. m., visi; 
narių biznio mitingas. .

Nariai prašomi pasižymėt 
sau šiuos susirinkimus ir vis 
juose dalyvauti.' * ‘

Kliubo Vedėja's, ,
S. Masiulis.

mes permaži politikai, sako 
kunigas. i"'

Anot kalbėtojo, susitarus su 
Lenkija, su Vokietija jau ne
būtų bėdos, nes santarvė ei
nanti su Lenkija, bet prieš 
Vokietiją. Apie tuojautinį pa
vojų Klaipėdai ir visai Lietu
vai iš Hitlerio fašizmo pusės 
nei žodeliu neprisiminė.

Abu kalbėtoju išsireiškė 
apie lenkus ir vokiečius žmor 
nes abelnai kaipo lietuvių 
priešus,1 kas yra didelė klai
da, kadangi ne Lenkijos ir 
Vokietijos žmonės, bot tų ša
lių fašizmas veda prie užgro

simo Lietuvos teritorijų ir pa
vergimo Lietuvos liaudies. 
Abu Čiulbėjo apie laisvę Lie
su Lenkija. Jis sugestavo, kad 
tuvoj, o apie sukimšštus į kalė
jimus darbininkus ir valstie
čius, taipgi apie valstiečių su
kilimus nei neprasitarė, 'tar
tum nebūtų, ar nežinotų. '

M. Buvęs. ’

Tcl. StRRg 2-0783 , NOTARY
Night Tcl. Juniper 5-4912 PUBLIC 

Juozas Levanda 
(LEVANDAUŠKAS)

GRABORIUS ,.v 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam rcikąĮe; Kainos 
Žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N- Y.

ROBERT LIPTON o

Gale šio mėnesio

HAP.MAM

Istaig’ 
Sušižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
s||Į<J Įvykiams

Dovanos

Liet A. P. Kliubo Darbymetė

tikiihasii 
atidarysiant Queens’ Generali 
Hospital, 164th St., Jamaica, 
kurio pastatymas kėinavo $5,- 
000,000 ir yra modemiškai' 
įrengtas. Virtuvė įtaisyta skle- 1 
pe, kur galės pagamint valgį 
tūkstančiui ligonių. Motinys- 

, tės skyrius įrengtas 8-tam 
' augšte. Imsią tik naujus ligo-j

puolimas padaryta dėlto, kam ' 
Crempai priešinosi kompani
jai, kuri prievarta pravedė sa
vo ,liniją per Crempų žemę,

-------- :------- įnius, neleidžiant persikelti iš j 
Teisme Mrs. Gill reikalavo ^itų ligonbučių. |

Pasiųsti kalėjiman vyrą, kuris 
teduoda vaikui pragyvenimo. 
Vyras teisinosi neturįs nei 
jento ir jau kelinti metai netu- 
•ėjęs žmoniško darbo. Teisėjas 
3rąncato įsakė duoti žmonai 
oo $3 į savaitę ir pats pasko- 
inė $15 tuojau duoti užlaiky

mui vaiko. Tuomi jis norėjo pa- 
irodyti geradariu. Bet jei jam 
štiesų rūpėtų ta biedna <šeimy- 
laį tai jis būtų paliepęs, abiem 
duoti pašalpą.

' i ’

Setų $10.00
su

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS)

65-80 GRAND AVENUE ' 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p. . c
6—8 vak. '

Išskiriant Ketvirtadienius
; < Ji* Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS: 
9—12 ryte ; 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

' H > .

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto •

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

T

2 Telefonas: Evergreen 7-7770 J

PAUL GUSTAS
| ■■ LIETUVIS GRABORIUS |

5 Senai dirbąs graborystės pro- i 
o fesijoje ir Brooklyn© apielin- r
3 kėj plačiai žinomas. Tik dabar £ 
ž atidarė savo ofipą ir patarnauja g 
q balsamavimu ir palaidojimu c
8 mirusių. S
I Veltui Chapel Šermenim I
J Parsamdo automobilius ierme- g
5 nims, vestuvėms, krikštynoms S 
j ir kitokioms parems g
Q Saukite dien, ar naktj O

| 423 Metropolitan Avė. | 
į Brooklyn, N. Y. g

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 1 
LIETUVIS GRABORIUS * 

(Undertaker) A
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parfiamdau putomobflius ▼estuvbM, 

parėm, krikitynom ir kitokirM 
reikalam.

402 Metropolitan A Ve.
(Arti Marcy Avenue) 

_______ Brooklyn, N. Y.

Te!. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ .
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRANp STREET
14th St. Subway, 2 Blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Telephone: Evergreen 7-007J

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų Ir 

gydyme

Ausų, Akiu 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.

Specialiai 
Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves* 
tuvių, kitokių

LORIMER RESTAURANT
4 > LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai,’ Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikoniški^ Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

, ’SAVININKAI, j; P.' KARČIUKAI

Sergančių Vyrų ir Moterų j 
Chroniškos Ligos Gydomos'

Gydoma Kraujo ■ 
N e n ormalumai, J 
Odos Išbėrimai,' 
Nervų L i g osų 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų J5- 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 

(____________ MčšlažamSs Li-
Įgos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
|ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No- 

įsiės, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

DR. L. ZINS 
110 Easl 16 Si, B. 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

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
:r padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

512

*




