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KRISLAI
Lengviau Atsikvėptų.
Geras Pavydas.
Kunigai ir Katalikai.
Klaipėdiečiai.
Gana Tokių Skridimų.

Rašo N. Laisvietis

Jeigu Tautų Lyga suardys 
Mussolinio žudynę prieš Ethi
opija, lengviau atsikvėps Lietu-’ 
va ir kitos silpnos šalys. Bet 
atsikvėpimas bus tik laikinas. 
Nes jokia Lyga negali galutinai 
panaikint grobimo karų, kol 
laikysis kapitalistinė tvarka.

Po pačios Lygos stogu vysto
si nauji karo pavojai.

lie
su 

ga-

Ne vienas komunistinis 
tuvis jaunuolis Brooklyne 
užvydu sako: A, kad tai aš 
lėčiau taip lietuviškai kalbėt,
kaip čiagimis jaunasis socialis
tas Keistutis Michelsonas (ben
dro fronto mitinge delei Klai
pėdos ir Lietuvos apgynimo).

Tai geras užvydas. Bet tik 
pasistengkite, o ir jūs galite iš- 
sidirbt tą būtiną įrankį veiki
mui tarp lietuvių darbininkų.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Už Mėnesio Gręsia T. Lygos Karo Veiks-; 
mai prieš Italiją; Anglai Pasiruošę

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

Pavėnio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

r

NAZIAI IR VĖL SAVINASI KLAIPĖDĄ
New York o “Times” kores- 

i pondentas Otto D. Tolischus 
1 rašo iš Berlyno, kaip hitleri- 

TAUTŲ LYGA SVARSTO TUOJAU TINES BAUS- ninkai ir jų laikraščiai džiau- 
MES SUSTABDYMUI ITALIJOS -..........................

GENEVA, Spalio 11. — kad Italija atsakys kariš-!

giasi Klaipėdos seimelio rinki
mais. Virš 80 nuošimčių balsų

Tolischus pastebi, kad 
reikalo hitlerininkai 
Klaipėdos krašto 
kaip “vokiečius.” 
kad dauguma

Ethiopai Atsiėmę Adową; Išžudę 2,500 
Italų; Užgrobę Daug Ją Ginklą

ETHIOPŲ PARTIZANAI PRASIMUŠĖ PER ERIT 
RĖJĄ; ITALAI ATAKUOJA OGADENO FRONTĄ

Kunigų “Draugas” tvirtina, i Atstovai 51 šalies Tau tų’kais veiksmais į kitų šalių 
kad katalikai neisią į jokį ben- j Lygoj svarsto tokius žings- (kariškus veiksmus. Jie taip 
drą frontą su komunistais. Jis, [nius prieš Italiją: j pat pažymėjo, kad jeigu bus

Iš visų tų šalių laisvai Jvesta karo laivų blokadaturbūt, tyčia užsimerkia.
Paskutiniu laiku katalikų perleisti ginklus Ethiopijai, prieš Italiją, tatai Mussoli-: vokietiįai. 

draugijos dalyvavo PUtsburgho bet sulaikyt ginklų išveži- nio valdžia palaikys kariš-1 siau-valdiš
suvienyto fronto konferencijoj

kandidatus. Todėl naziai kal
ba, jog šie balsavimai tai bu
vęs “plebiscitas,” kuris paro
dęs, kad Klaipėdos kraštas tu
rįs tuoj aus būt sugrąžintas 

Hitlerininkų pu- 
___ valdiškas laikraštis “Dip-

T . . „ mą Italijai; uždraust ang- ku veiksmu iš priešininkų lomatische K o r r espondenz”,Jau nuo pirmiau Francijoj ir pes ------- 1 K
kitur eilė katalikiškų organiza- 1 
ei jų prisidėjo prie bendro fron
to prieš karą ir 1______ _ ___ v. .
pavienių katalikų remia tą’slus su Mussolinio valdžia 
frontą, tai “Draugas” ir nesu-i B’ uždraust pirkimą Italijos 
skaitytų. [produktų.

Cleveland© lietuviai parapijo- j Jeigu tokios bausmės ne- 
nai buvo privertę net savo ku- sustabdys karo, manoma, 
nigą eit į bendrą frontą bedar- , kad už kokio mėnesio galės 
bių reikalais. ;būt pradėta naudot ginklai

—-----  I prieš Italiją. Anglijos de-
šiandieninė žinia apie Klaipė- legatas A. ‘ Eden pranešė,

aliejaus, geležies ir pusės. 1 
medvilnės gabenimą j Itali-' 

fZši’zmĮ: o’kiek nutraukt finansinius ry- Tarp kitų šalių, balsavu
sių už bausmes Italijai, yra 
ir Lietuva. Tik Vengrija ir 
Austrija, kaip jau minėta, 
atsisakė dėtis su kitomis 
valstybėmis prieš Italiją. 
Albanija nors pritarė baus
mėms, bet svyruoja. Nu
matoma, kad paskui atsiras 
ir daugiau svyruojančių.

tačiaus, kol kas stato Kauno 
valdžiai tokius' reikalavimus:

Išlygint skriaudas Klaipė
dos krašte; nekliudyt seimelio 
veikimo; panaikint karo sto
vį; paliuosuot visus hitlerinin
kus (įkalintus už sumokslus

be 
savinasi 

gyventoj us 
Jis nurodo, 
klaipėdiečių

yra lietuviškos kilmės; ir šiuo
se rinkimuose vienas 
gavo visų didžiausią 
balsų, kaipo vokiečių partijos 
kandidatas; o jo tėvai beveik 
visiškai nežinojo vokiečių kal
bos.

“Milžiniška klaipėdiečių di
džiuma nori tikros savivaldy
bės,” rašo minimas korespon-j 
dentas, “i 
briovimosi” į jų reikalus. Bet 
jie nonori atiduot savivaldiš- noniinis boikotas prieš Ita- ir kulkasvaidžiais užpuolė 
kų laisvių ir lietuviškiems fa- liją. 
šistams

Šiuose rinkimuose Lietuvos1 Apskaitliuojama, kad sa- 
valdžia supykino ir daugelį ginklų n amunicijos Ita-

lietuvis 
skaičių

Nukrito italu lėktuvas 
bombininkas su keturiais 
lakūnais Gara Altoj arti 
Makale. Trys užsimušė, o 
ketvirtą ethiopai pašovė ir

GENEVA, Spalio 11. — 
Tautų Lyga nutarė, kad vi
sos su Lyga einančios šalys 
turi atidaryt laisvą ginklų 
ir amunicijos išvežimą į
Ethiopiją. Lygos sankcijų paėmė nelaisvėn, 
(bausmių) komisija patarei --------
sustabdyt išvežimą Italijai ITALAI BOMBARDAVO 

ir jie nekenčia nazių i ginklų iš visų Lygos šalių.
Sekamas žingsnis bus eko- Italų lėktuvai bombomis

SAVO PABĖGĖLIUS

dą patvirtina, kaip Smetona sa- ^acĮ j0 ga]įs yra pasiruošus Vokietija, kuri yra atsi-
vo sunarpliotais Klaipėdos sei
melio rinkimais atstūmė daugelį 
balsuotojų nuo ] 
kandidatų.

Daugurrfa klaipėdiečių nenori 
Hitlerio, bet jie pasiryžę ginti 
ir nuo Smetonos šiokias tokias 
savo demokratines laisves.

bet kokiems veiksmams, ku- metus nuo Tautų Lygos, 
[dabar kol kas tyli, ir dar 

Italijos delegacija pareiš- nežinia, kokią užims pozici- 
kė laikraščių atstovams, ją. r ■ :

^uKeų .riuos nutarg Tautų Lyga 
lietuvių partijos) T ,.. , .. , ■

“Keleivis” jau irgi nemato 
“reikalo daugiau skridimų or
ganizuoti visuomenės lėšomis.”

Gal ir socialistų “Keleivis” 
šiuo klausimu ateis į “Laisvės” 
poziciją ?

Amerikos Valdžia Per
spėja nuo Karo Biznio

WASHINGTON.—Jung- 
tinių Valstijų užsienių rei
kalų ministeris Hull pareiš-

Graikijoje Grąžinama 
Karaliaus Valdžia [

Įvairios Ligos Kerta 
Italus Afrikoje

PARYŽIUS. — Apskaito- 
ma, kad iš rytinės Afrikos 
italai jau išvežė 14,000 savo
sergančių kareivių. Rašyto- kė, kad nėra ko taip Ame- 
jas De Prorok pats matė rik. pramonininkams ir pre- 
vieną tik dieną numirštant ikėįams veržtis į laikiną ka- 
40 italų Eritrėjoj nuo 
liarijos drugio ir kitų 
piškų ligų.

AUg \ Cll 111 tuo U/J OUI11 UllOl U0 I VcllVlZ^lcl OUpynlllU 11 Uciu^clį •• • v • ♦

prieš Lietuvą); panaikint įsta-! buvusių savo šalininkų tuom, hjai užteks ne daugiau kaip 
gremėzdiškai “su- trims mėnesiams, nors jos 

balsavimus, sako N. fabrikai visais garais dirb- 
į tų karo pabūklus, i
■ Pranešama, jog Anglijos 
atstovas A. Eden reikalaus 
atsaukt Lygos šalių diplo
matinius atstovus iš Itali
jos.

; ROMA, Spalio 11.
lai rengiasi perkelt savo ka
ro štabą iš Eritrėjos į Ado
wa. Tai būtų kaip ir užgin- 

(čijimas pranešimo, kad ethi
opai atsiėmė Adowa iš italų.

Kaip italai, taip ethiopai 
i kiečiausiai cenzūruoja karo 
Ižinias; todėl vienas praneši-( 
[mas dažnai prieštarauja ki
tam.

tymus, kurie varžo Klaipėdoj, kad taip 
vokiečius politiniai ir ekono-1 tvarkė” 
miniai. j Y. “Times” korespondentas.

ma- 
tro-

terioti 1,000 eritriečių Itali
jos kareivių, kurie su visais 
savo ginklais pabėgo iš italų 
pusės, idant prisidėt prie 

į ethiopų ir kovot prieš italus, 
j Pranešama, kad tie pabėgė
liai buvo užmušę italus sa
vo oficierius ir pasigrobę 
du tankus ir daug kulka- 
svaidžių. Jie bėfeo į Maka
le frontą.

Paremkime “Daily Workerj”
Komunistų Partijos oficialio anglų kalboj organo 

“Daily Workerio” Vajus už sukėlimą $60,000 jau eina 
prie pabaigos. Su lapkričio 1 diena vajus turi baigtis, 
o dar tesurinkta $37,000. Gi mūsų troškimas pilnai at
siekti visą tikslą, idant užtikrinus “Daily Workerio” 
gyvavimą ateinantiems metams.

Pranešimai parodo, kad pusėtinai gražiai šiame 
“Daily Workerio” finansiniame vajuje dalyvauja lietu
vių darbininkų revoliucinės organizacijos. Gana ener
gingai darbuojasi komunistai ir simpatikai. Tačiaus, 
mes manome, reikėtų šiomis keliomis savaitėmis dar 
smarkiau padirbėti. Su baisaus naujo pasaulinio karo 
pavojum kabančiu ant mūsų galvų, angliško komunis
tų dienraščio vaidmenis pasidaro neapsakomai svar
bus. Todėl finansinis “Daily Workerio” palaikymas pri
valo mums visiems rūpėti — privalo rūpėti ne tik ang
liškai skaitantiems darbininkams, bet taip pat atei
viams.

Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro Biu
ras dar kartą atsišaukia į visus draugus, į visas lietu
vių organizacijas ir draugijas ir ragina prisidėti, pagal 
išgalę, prie sėkmingo užbaigimo “Daily Workerio” fi
nansinio vajaus.

Aukas siųskite tiesiai “Daily Worker”, 50 East 
13th St., New York, N. Y.

J. V. K. P. L. Fr. Centro Biuras.

Anglija Neperleido Italą
.voka'l Atstovo Radio Kalbos

į Amerikos Žmones
GENEVA, spalio 11.

Mussolinio delegatas Tautų 
Lygai baronas Aloisi norėjo 
per radio pateisint Italijos 
politiką Amerikos publikai, 
ir tuo tikslu sųsimokino pa
sikalbėjimą su amerikonu 
laikraštininku Edgaru Mo- 
wrer. Idant pasiekt Ameri
ką, jųdviejų pasikalbėjimas

rišką biznį, kur jie nori pa- 
sipelnyt iš Italijos ir Ethio- 
pijos. Sako, visiems būtų 
naudingiau, jei greičiau 
baigtųsi karas, ir sugrįžtų 
tarptautinis biznis į sveikas 
normales vėžes.

Hull vėl pakartojo, jog

ATHENAI, Graikija. — 
Papagos, Repas ir trys kiti 
monarchistai generolai pa
stojo kelią respublikonui 
ministeriui p i r m i n inkui 
Tsaldariui, bevažiuojant 
jam iš namų į ministeriją, 
ir įteikė jam griežtą pasku
tinį reikalavimą, kad jis pa
sitrauktų iš valdžios.

Tsaldaris, atvykęs į sei
mą, smerkė perversmą da
rančius karininkus. Bet ka
rininkai 
naikint 
tuciją,
1911 ųi. konstituciją ir nu-latomai, neapsakomai maži! 
tart sugrąžint ex-karalių i medžiagos “trupinėliai.” 
Jurgį Antrąjį ant sosto. )

Seimas paskyrė visuoti-1 Paryžiaus mokslininko • q. i i x i 
nūs balsavimus lapkrič. 3 d., | Henri George raportas pra-[NaziŲ stovyklos Žydam, 
bet tiktai tam. kad užgirtų'nešė apie “pečių,” kuriame Grižtantiem Vokietijon 
karaliaus valdžios sugrąži- vien saulės spinduliais yra

2,000,000,000 Laipsnių 
Karštis Žvaigždėse

WASHINGTON. — Elek- kurįe Amerikos biznieriai 
tro-Chemiku Draugijos su- varyS prekyba su kariaujan- 
važiavime, Harvardo Uni-1 
versiteto astronomas T. E.
Sterne tvirtino, kad. vidų- ■ valdžia ju neužtars, 
rys saulės ii’ kitų žvaigždžių |įoj prekyboj teks nukentėt 
turi iki 2.000,000.000 laip- nuOstoliu.
snių. karščio. Toks^ karštis į Hull, žinoma, turi galvoj 
ir sviesa atsirandą iš to, kad ypa£ įuos pavoius, kurie at- 

.... , vienas elementas ten pasi-,brastų, įeiffu Tautų Lv^os
lt^!Hi-Lu„ar^h^,ąik®ičia, i kltl_bt1..®ut.rūk!ta .šalys ginkluotai pradėtu 

stabdyti1 Italijos karą prieš 
Ethiopiją.

čiomis šalimis, tai bus jų 
pačiu rizikas, nes Amerikos 

. jeigu

privertė seimą pa- 
respublikos konsti-

SKIRIA DEPORTUOT VENGRŲ KOMUNISTU 
REDAKTORIŲ GARDOS 1 FAŠISTU NAGUS

ĄDDIS ABABA. Spalio 
11. — Seyoum’o vadovauja
mi ethiopai atsiėmė atgal iš 
italu Adowa; išžudė ten turėjo but perleistas trum- 
2.500 Mussolinio juodmarš- P?mis radio bangomis Ang- 
kinių kareivių; pasigrobė^ij0j- Bet kada jiedu ndtS? 
tūkstančius italu šautuvų,] j°i pradėt, atėjo pranešimas 
daug kulkasvaidžių, kelias 
kanuoles ir eibes amunici
jos. Ethiopai išsikasė 
kasus, ir juose stipriai 
drūtino. Dar laukiama 
pranešimo patvirtinimo.

ap- • • JSI- 
šio

CLEVELAND, Ohio. —

BERLYNAS. — Naziai
nimą, ir tik tokie balsai te- išvystoma karštis iki 5,000 SUVare j koncentracijos sto-
bus skaitomi.

Gen. G. Kondyiis paskir-
laipsnių (Fahrenheito). vykias 300 žydu, kurie buvo 

apleidę Vokietiją po f ašis-

Tarptautinis Darbininkų i 
Vėl suimtas drg. Emil Gar- Apsigynimas stengiasi drg.1 

vengrų komunistų dien- Gardosą paliuosuot, rūpina 
raščio “Uj Elorė” redakto- jam $1,000 užstatą ir ragi
nus, deportavimui iš Ame- na darbininkų organizacijas 
rikos į. fašistinę Vengriją, [siųst reikalavimus panai 

Pirmą kartą jis dveji me- kint deportavimo bylą šiuo 
tai atgal tapo areštuotas to- adresu: Secretary of Labor 
del, kad jau buvo komunis- j Frances Perkins, Washing- 
tas tuo laiku, kada prisie- t°n> B. C.
kė imdamas Amerikos pilie-  
tybės popieras. Už tai fe- e

Pi'nqinink,u ir[Geltoni Kryžiai Neatsargiem tiniam perversmui ir sugrj-:deralig apskričio teismas Vystosi Visuotinas lmk.no kanalu... nm.oA.n-1 6 , ž0 šiemet. Apif 100 ju pa- paskui atėmė iš jo pilietybę. nbUOlUWS>laikinu karaliaus pavaduo-1 
toju, kol karalius sugrįš iš' 
užsienio ir užims sostą.

Automobilistam
BERLYNAS. — Ant au- kacį tuo jaus išvažiuos iš Vo-

liuosuota tik tokia sąlygą, Laivakroviiį Streikas_________ ___  _ ~ Dabar drg. Gardos skiria-
Naujoji valdžia visai ne-' tomobilių, kurie nuolat lau- 'kietijos/ Tai perspėjimas ir mas deportuot pagal tokius 

iii------------------------------ i— ... • ”_ .... kaltinimus: kad jis Komu-!
% - # •’ ! v ' i lYAViviuD zj y dūmo u 11 Tv • 1 • 1 •! •

prezidentą Zaunį, nors jis(ištepliota dideli geltoni kry- kad nebandytų grįžt Vo- Partijos narys; kad is pritarimo streikuojan-
NEW ORLEANS, La. —kreipia domes į Graikijos,žo važinėjimo taisykles, bus kitiems žydams užsieniuose 

r“ ’ ’’ ................................... ...............
dar neatsistatydino. žiai. Ant mažesnių nusikal- kietijon. '

Visoj šalyj įvesta karo tėlių mašinų bus nutepliota ____ ’ ------ -—
stovis ir griežčiausia tele- geltoni ratai. Tai pasarga 
fonų, telegrafų ir laikraščių saugotis tokių automobilis- dar kelis miestelius šiauri- kaltinimas yra kvailiausias tų prieplaukose Pacifiko 
cenzūra. * .. ..............

jis stoja už dabartinės vai-.tiems šio miesto , laivakro- 
džios nuvertimą ir valdiniu- viams spalio 11 d. prasidėjo 

ROMA. — Italai naėmė'kų “išžudymą.” Paskutinis streikas aštuonių kitų mies-

tų. nė j Ethiopijoj. Į piktas išmistas. vandenyno pakraštyj.

ASMARA, Spalio 11. — Iš 
gencralio italų karo štabo 
pranešama, kad ethiopai už- 

l puolė Assabą prie Raudonų
jų marių, antroj pusėj Eri
trėjos, , Italijos kolonijos. 
Vadinasi, ethiopai, partiza-| 
niškai veikdami, prasimušė 
net skersai visos Eritrėjos. 
Dabar jų esą Eritrėjoj apie 
15,000.

ASMARA, Spalio 11. — 
Italų armijos kairysis spar
nas smarkiai atakuoja ethi- 
opus iš Eritrėjos pusės. 
Ethiopai atkakliai ginasi.

LONDON. — Vyriausias 
italų komandierius gen. 
Bono spalio 11 d. žada grei
tai su savo armijomis “iš
kilmingai įžengti į Adową.”

ADDIS ABABA. — Italų 
16 lėktuvų įnirtusiai bom
barduoja tris ethiopų mies
telius Ogaden provincijoj.

telefonu iš Londono, kad 
Anglijos paštas atsisaltb 
perleist jų šnekas Amerikai. 
—O Anglijoj paštų valdyba 
kontroliuoja ir radio.

Aloisi būtų ypač skundę
sis del Tautų Lygos planuo
jamų bausmių prieš Italiją

ROMA. — Italijos fašistų 
laikraščiai išreiškia didelį 
pasipiktinimą, kad Anglija, 

!užkirto radio kelią Aloisi’o 
šnekai. * ‘ '

Mussolinio “Smegenys” 
Išvyko Taisyt Karo 
Dalykus Ethiopijoj

ROMA, spalio 11. — Iš
plaukė į Afriką Italijos ka- 
rinio štabo galva gen. P. 
Badozlio, gen. A. Lessona, 
antrininkas kolonijų mini- 
steris, ir A. Castellani, vy
riausias sveikatos komisiO- 
nierius.

Tai nurodymas, kad ittR 
lams nelabai vyksta karas 
su Ethiopiją, ir jie skubina
si ten reikalus taisyti.
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Gera Pradžia!
-Įvykusis pereitą ketvirtadienį Brook- 

lyne bendro veikimo masinis lietuvių mi
tingas reikia skaityti gera pradžia mūsų 
bendro darbo bendrais reikalais.

kalbėta daugiausiai apie Klaipėdos 
< krašto ir Lietuvos reikalus. Priimta re

zoliucija, pasmerkianti hitlerizmą, prieš 
jo kišimąsi į Klaipėdos krašto reikalus, 
už status quo Klaipėdos krašte, už su
grąžinimą Lietuvos žmonėms civilinių ir 
politinių laisvių.

Tai pirmas tokis žygis Brooklyn© ir, 
berods, visos Amerikos lietuvių istorijoj. 
Socialistai dalyvavo oficialiai ir bendrai 
su. komunistais. Abieji priėjo prie tos 
pačios išvados šituo ypatingu klausimu.

Mes norime, kad šis žygis nebūtų pas
kutinis. Mes norime, kad tarpe socialis- 
tų ir komunistų bendras veikimas cemen- 
tuotųsi ateityje!

Buvo tokių, kurie panašiai argumen
tavo: kiek čia tų lietuvių socialistų 
Brooklyne yra, kodėl dėti tiek daug svar
bos ant to, kad juos įtraukus į bendrą 
darbą? Mes sutinkame, kad socialistų 
skaičius nedidelis. Komunistai savo 
spauda ir organizacijomis lengvai galėjo 
tokį’ masinį mitingą vieni sušaukti Klai- 

’toėdbs krašto klausimu. Bet mes 
nandome ir bandysime bendrai su 
socialistais veikti visais bendrais reika
lais, ne tiękjodel, kad jie čia ant vietos 
aųms padeda sutraukti daug žmonių į 

ąsinius mitingus, ’ bet todėl, kad lietu
vei socialistai yra daKmi tarptautinio 
judėjimo. Mes žinome, kad yra daug 
kįaštų, kur socialistų partijos yra stip
resnes už komunistų partijas. Tūlose 
šalyse (Skandinavijoj, etc.) tiesa, sociali
stinių partijų vadai argumentuoja pana
šiai, kaip tie žmonės: girdi, mes nedaro- 
nife bendro fronto su komunistais, kadan-, 
gi' jų čia mažai, Jie silpni, o mes, socia
listai, esame net valdžiose

‘JBendras frontas, bei 
šiandien yra daromas ta 
de. • Todelei nesvarbu, kic i
sdcialistų ir kiek komunistų, 
kid juos suvienyti. Ten, kur pavyksta 
tį “padaryti, reikalinga skaityti dideliu 
darbininkų klasės laimėjimu.
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‘.Todėl ir šis įvykis Brooklyno lietuviuo
se “reikalinga skaityti laimėjimu ne tik 
Brooklyno lietuvių darbo žmonių, ne tik

V. lietuvių darbo žmonių, bet viso pa
saulio darbo žmonių.

!Mes įeiname į gadynę, kurioje darbi
ninkų klasės vienybė turi būti atsteigta. 
Socializmo* laimėjimas Sovietų Sąjungoj 
duoda pagrindą vienijimui; fašizmo įsi
galėjimas tūlose šalyse verčia darbinin- 
ki klasę vienytis, verčia kovoti prieš fa- 

♦ šiimą.
JFrancijoj socialistuos ir komunistuos 

šiandien obalsis jau keliadias sekantis: 
"viena darbininkų klasė, viena jos parti
joj.” Amerikoje, aišku, tokis obalsis 
šiandien daf'perankstyvas. Bet mes tu
rtine vienytį savo pajėgas iškilusiais ben
drąją klausiniais, panašiais kai kova prieš 
kįtą ir fašizmą, kai gynimas Lietuvos 
nęprtklausoniybės, kai reikalavimas ten 
ciyilių ir politinių žmonėms laisvių, kai 
k0va už socialę apdraudą, prieš persekio- 
jijną sveturgimių darbininkų, etc., etc. 
Mes manome, kad tai bus galima įvykin
ti;

veiksmas 
tutinę papė- 
.ur gali būti

Svarbu,

• Šiurpulinga SLA Morgičių
| L Padėtis

•SLA iždininkas, adv. Gugis, rašo “Tė
vynėje” apie tai, kaip šiandien stovi SLA 
mprgičiuosna investuoti pinigai. Įdomių 
jiį ®ten skaičių iškelia aikštėn. Pasak 
Gpgio,

Iki sausio mėnesio 1929 m., t. y. iki to lai-

ko, kai aš tapau SLA Iždininku, jau bu
vo investuota į morgičius SLA. pinigų 
273,500 dolerių. Iš šios sumos Susivieniji
mui teko forklozuoti morgičių suma $185,- 
500. O paskola Ažunariui, Waterbury, 
Conn., sumoje $25,000, SLA prie to dar su
mokėjo tos nuosavybės taksas, sudarė $27,- 
000, kurie žuvo visai. Taip kad gerų mor
gičių liko tik 61,000 dolerių suma. Ir iš šių 
61,000 dolerių gerų morgičių dar nėra at
imtas Lietuvių Atstatymo Bendrovės New 
Yorke $40,000 abejotinas morgičius. Jeigu 
ir jį atimsime, tai pasirodys, kad iš 273,500 
dolerių, kuriuos SLA buvo investavęs į mor
gičius iki 1929, pasiliko gerų morgičių tik 
21,000 dolerių suma.

Iš $273,500 sumos, tiktai $21,000 
saugi, t. y., stovi geruose morgičiuose! 
Tai, ištikrųjų, yra del ko pagalvoti ir 
kuo susirūpinti.

. Kaip gi yra su tais morgičiais, ku
riuos SLA paėmė po to, kuomet Gugis 
užėmė SLA iždininko’vietą? Jis pats ten 
ir atsako. Adv. Gugis rašo:

Nuo 1929 metų, kuomet aš tapau SLA Iž
dininku, į morgičiiTs SLA. pinigų investuo
ta 273,075 doleriai. • Iš tos sumos vienas 
morgičius 2,000 dolerių atmokėtas. Antras 
morgičius suma 5,000 dolerių atmokėtas pil
nai Home Owners’ Loan Corporation bon
sais. Ir šiandie gerų morgičių iš minėtos 
augščiau 273,075 dolerių sumos pasilieka 
$177,075 dolerių suma. Reiškia teko for- 
klozuoti 89,000 dolerių nuosavybių.

Žinoma, Gugis aiškinasi, kad jam iž
dininkių j ant, kur kas mažiau SLA pini
gų morgičiuose suklupo, negu kitiem iž
dininkam viešpataujant. Tai tiesa. Bet 
reikalinga atsižiūrėti ir į padėties skir
tingumą. Gugis iždininkavo, didžiumoje, 
jau po to, kada skandališki investmen- 
tai iškilo, 1930 metais, Chicagos seime. 
Vadinasi, po to, visa SLA pild. taryba 
turėjo būti atsargesne ir be atodairų pi
nigų nešvaistyti. Betgi, nežiūrint to, 
89,000~dolerių7pasak paties Gugio, orga
nizacijos pinigų tapo įkišta į prastus 
morgičius!

Adv. Gugis mano, kad “Vienybės” po
nai, kurie jam daro primetimus del SLA 
morgičių, užtyli tuos faktus, kuriuos Gu
gis nurodo; Tai, žinoma, negerai! Su 
“Vienybės” namu, sako Gugis, buvo ne
leistinų apgaudinėjimų. Girdi:

Gegužės mėnesio 18 d., 1932 m., aš papra
šiau, kad Vienybės Bendrovė, kurios morgi
čių 25,000 dolerių Susivienijimas turėjo, 

""įrodytų, ar jos morgičiuotos savasties taksai 
yra sumokėti. Į mano paklausimą Vieny
bės Bendrovė atsakė tik birželio mėnesio 
14 d., 1932 m. Reiškia, atsakė vos už kelių 
dienų prieš įvyksiant Pittsburgho Seimui. 
Ji prisiuntė man taksų bilas kaipo įrodymą, 
jog taksai sumokėti. Gerai!

Bet sugrįžęs iš Seimo aš parašiau laišką 
į Departmenta of Finance, Bureau of City 
Collections, New York. Paprašiau, man 
pranešti, ar Vienybės Bendrovės namo tak
sai yra pilnai sumokėti. Iš atsakymo pasi
rodė, kad yra didelė suma Vienybės Bendro
vės namo ir vandens užvilktų ir neužmokėtų 
taksų. Galų gale, Susivienijimas, forklo- 
zuodamas “Vienybės” Bendrovės namą, tu
rėjo tų jos užvilkintų taksų užmokėti 
$3,598.40. Tai ve kokie “dabotojai” Susivie
nijimo turto nuo pragaišties yra “Vienybė” 
ir kai kurie jos draugai.
Tiesiai skandalas! Jei paimsim domėn 

tą faktą, kad gera dalis SLA pirktų bo- 
nų šiandien nieko neverti, tai padėtis pa
sidarys dar rimtesnė. Neužilgo įvyks 
SLA pild. tarybos eilinis suvažiavimas, 
kuriame, galimas daiktas, šitie dalykai 
bus gvildenami.

■ r

Kur Redaktoriai Lobsta
“Rauci. Artojas” rašo:

A. Bružas, būdamas “Mūsų Rytojaus”'re
daktorium Kaune, Lelijų gatvėj pasistatė 
didžiulį kelių augštų namą.

Dabar A. Bružas sumanė leisti “darbinin
kų” laikraštį. Laikraštis turėsiąs “kelti 
darbdavių ir darbininkų solidarumą,” vadi
nasi auklėti juos fašistinėj dvasioj ir mul
kinti, būk darbininkų ir fabrikantų reika
lai yra vienodi.

Vadinasi, Lietuvoj ne tiktai įvairūs La
penai, Aleksos, Vailokaičiai ir kt., prisi
gretinę prie fašistinio .lovio fašistiniai 
didvyriai pralobo, bet ir tokie redakto
riai, kurie garbina Smetoną. Kuomet ši
tie ponai sirpsta, tai darbo žmonių ma
sės skęsta varguos.

Broliai, Užsienio Lietuviai!
Šiomis dienomis “Laisvės” redakcija ga

vo pluoštą raštų, nurodančių, kas dabar 
dedasi Lietuvoj, valstiečiuose, ir žemiau 
telpantį atsišaukimą. Mes šituos dalykus 
gavome netiesioginiais keliais. Veikiausiai, 
kad kiti laikraščiai šito pareiškmo nega
vo, todėl būtų gera, kad tie, kurie su
tinka padėti Lietuvos darbo žmonėms, jį 
persispausdintų.—-“Laisvės” Red.

Jūsų daugumai jau yra žinomi paskes
nių dienų didieji įvykiai Lietuvoje, ku
rie ypač plačiai pasireiškė Suvalkijoje.

Jei nebūtų pralieta tiek daug kraujo, 
gal tektų vidujiniai nutylėti, nes prie 
mažesnių smurtų mes, Lietuvos darbo 
žmonės, esame jau pusėtinai pripratę. 
Bet dabar, kada liejasi, mūsų žmonelių 
nekaltas kraujas, ne tik tų, kurie išdrįso 
stoti į atvirą kovą, bet ir užpultų vaikų, 
senių ir moterų ir ne tik susibūrimo vie
tose, bet kiekvieno ūkininko namuose, 
laukuose, o vėliau kalėjimuose, negalime 
to nutylėti.

Tas visas žiaurumas, kurį parodė kru
vinasis laisvosios Lietuvos tironas Sme
tona, šaukia keršto į visus lietuvius esan
čius ant šios žemės, neskiriant nei pa
žiūrų skirtumo. Visi lietuviai kaip vie
nas, kur galite, išstokite sueigose, mitin
guose, pasmerkite kruvinojo Lietuvos ti
rono ir jo padėjėjų darbus, reikalauki
te jo tuč tuojau pasišalinti ir valdžią

perduoti teisėtai išrinktiems krašto žmo
nėms. Prašykite svetimų tautų užtarimo.

Visi, kas turi teisybės jausmą, kas ne
nori, kad būtų be reikalo liejamas nekal
tų žmonių kraujas, turi stoti visokiais 
būdais prieš tokias skerdynes, kur žmo
nės buvo šaudomi Vien del to, kad išdrį
so pareikšti tiesą i? florą gyventi—neuž- 
tfokšti tarp turčių ir vagių gaujos—ku
rios vadu* yra Smėtoiria.

Mes, laisvosios Lietuvos liaudis, netu
rime jokios laisvės—jūs tai gerai žinote. 
Tuo tarpu daugiau pasipriešinti tiro
nams negalim. Negalim pareikšti viešai 
teisybę, todėl esame priversti kreiptis į 
kitas šalis, kur tas leidžiama, šiuo atve
jų į Amerikos lietuvių spaudą ir per ją 
prašome, jūs, broliai, užtarkite mus žu
domus ir kankinamus kuo kas iš jūsų 
gali, spaudos žodžiu, protestais ir reika
lavimais, kurtuos tuč-tuojau siųskite į 
Kauną, nes atminkite, kad tos žudynės 
ir kankinimai dar tebevaromi ir dar ne
greit Smetona pasisotins nekaltųjų žmo
nių krauju.

Gelbėkit, broliai, nes mes žūstame. Mes 
prašom tik moralės paramos ir tikime, 
kad neatsiras tokių daug lietuvių, kurie 
prie to neprisidėtų.

Suvalkiečių Gelbėjimo 
Komiteto Vardu,

V. MOCKUS.
1935-IX-22.d.

Liet. Vargingos Valstietės Laiškas Apie 
"Pasaulinį” Kongresą ir Valstiečių Streiką

licininkas ir aprašė už mo-Mieli draugai Z.
žinote ką? Pasaulinis Lietu- kesčius^ paskutinę karvę ir 

vių Kongresas, bent mūsų už- avelę. Jei laiku nesumokėsiu, 
sąjūdžio ar parduos iš varžytinių. Tai, va- 

vilčių, sakyčiau, ’ neįpešė, tik dihasi,, pakenčiama bųklė. Ar- 
darbininkų delega- ba vėl, jau kuris laikas ben-

kampyje, jokio

Amerikos 
cijos žygiais, kai sužinojo iš drovė “Lietuvos Cukrus” džiu-
laikraščių, beveik visi aplinki- £ino kaimą nupiginsianti cuk- 

be galo riL girdi, £ana nuodų sa-niai kaimynai buvo
patenkinti, kad, štai, nors mes 
vargų suspausti, sukandę dan
tis turime tylėti, betgi atsira
do žmonių, kurie, gavę pro
gos, nepabijojo pasakyti po
nams biskutį tiesos. Man vie
nas draugas-kaimynas net tą 
numerį “Lietuvos Ūkininko” 
pristatė, kur darbininkų dele
gatų pavardės paminėtos ir 
aprašyta jų nuveiktieji dar
bai. Visi su didžiausiu džiaug
smu priėmė tą žinią.

Tame pačiame numeryje ra
dome ir tokią žinią: ponas La
penas, buvęs “Maisto” direk
torius, skaitė Kongrese pas-[ir gyventi kaip dar tinkamam 
kaitą, kurioje, tarp kitko, jis j visuomenei (darbininkui? 
pareiškęs, kad, girdi, Lietuvos problemą reliktų 
ūkininkų būklė pakenčiama, rišti. 
Ar bereikia didesnio pasity
čiojimo iš žmonių? 
skaudi ironija! Ir štai, praėjo 
vos kelios dienos po šių pono 
Lapėno viešai pasakytų žo
džių, jis ir kiti jam panašūs 
gavo iš tų pakehčiamoje būk
lėje esančių, ūkininkų ir at
sakymą : nebe streikas, bet 
tiesiog maištas Prienuose, 
Veiveriuose ir kitur su žmonių 
aukomis. Buvęs iššauktas net 
ir 9-tas pėstininkų pulkas mal
šinti “sukilėlius”, bet karei
viai atsisekę šaudyti į savo 
tėvus, brolius, motinas ir se
seris.

Valdžia sako, kad ūkininkai 
pakėlę maištą “suagituoti sve
timų valstybių agentų”. Taip, 
taip, suagituok tu kad nori 
viskuo pertekusį kad ir, imki
me, tą patį poną Lapeną (tas 
ponas Lapenas jau sėdi kalėji
me. Jis padaręs valstybei 
daug suktybių ir nuostolių), 
bet mes, kaimo suvargę ūki
ninkai, be jokios agitacijos 
esame paties nebepakenčiamo 
gyvenimo suagituoti. Tokia vi
suotina nuomonė . ,

Ir kaip gi .ne. štai ii’ man. 
Prieš dvi savaites atvyko po-

charino. 
“Ryte”:
5 centais 
bepročiai 
Tai kad

Šiandien skaitau
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maisto gyvybės palaikymui. 
Priverčia dirbti tokį darbą, iš 
kurio menka naudos; jokis fi- 
nansihis turtas nesitveria, o 
vien tik pagelbsti šiaip taip 
pragyventi. O mano gyvenimo 
draugė šį metą taip sunkiai su
sirgo, kad turėjo eiti ant ope
racijos, tad man prisiėjo ir stu- 
bos palaikymo visas darbas at
likti, apart mano darbo lauke. 
Ji man nieko negali pagelbėti. 
Tokiu būdu aš nuo savo gyve
nimo negaliu niekur toliau at
sitraukti.

Redakcija gali man primesti, 
kad aš darau tik išsisukinėji
mus, nenorėdamas užsitarnaut 
vardą “mirusio”. Aš būčiau 
labai patenkintas, kad vienas 
kuris iš redakcijos štabo drau
gų atsilankytų nors ant poros 
dienų persitikrinti, ar aš tieso- 
tai teisinuosi.

Draugai, nuo to laiko, kaip 
aš pradėjau pasirodyti lietuviš- « 
koj spaudoj su plunksna, šian
dien jau yra 43 metai, ir per 
tą visą laiką nedaviau jai rū
dyti. Apie tą savo darbą aš 
pats nedarau sprendimo, ar jis 
nešė kokią naudą darbininkams, 
ar ne. Lai sprendžia' patys- . 
darbininkai. Ir šiandien nepa

kakau, kad aš ją padėjau į ša- 
Įlį, kaipo nereikalingą man.
I Aš galėčiau dar parašyti su- 
i lyg mano supratimu, iš visokių 
i skyrių darbininkų judėjimo, ir 
visuomet rasčiau tam medžiagos, 
tik vieno dalyko trūksta—lai
ko. O kita kliūtis, tai, skubė
damas, gal nepilnai ir apdirbu 
savo raštus, kad viskas tiktų 
redakcijai.

Aš rašydamas visuomet tu
riu mintį, kad neapsilenkt su

‘ nupigintas cukrus teisybe, kad mano raštas būtų 
kilogramas.” Tiesiog prieinamas .skaityti ir supras- 
tie ponai. 5 centais! ^i, ką aš atvaizduoju. Tą meto- 
nupigino! Ar mums dą betaikydamas, kartais peril- 

1.25 centai, ar 1.20 centų, vis- gai ištęsiu ir tuomet jis pasi
tiek cukraus negausime.

Tai matote, tebėra slegianti 
mūsų padangę, rodos, ir pati 
gamta nori pribaigti vargin- -j 
gą artoją, štai jau trečia sa
vaitė lyja ir lyja, negalima va
sarojaus suimti.. .

Tiesiog prieinamas .skaityti ir supras-

Del Redakcijos Atsišaukimo

daro negeistinas redakcijai. Ir 
kartais dirbi su pilnu atsidavi- 
davimu, manydamas, kad* bus 
naudingas tas darbas darbininkų 

rvišttomenei, o kada lieka atmes- 
itas į šalį, kaipo netinkamas, 
tuomet susigadina energija bent 
ką ilgesnį rašyti. Ir dabar sto
vi pas mane ilgas raštas, tik 
reik užbaigti ir sutvarkyti, bet 
ta abejonė sugadino pabaigą 
pradėto darbo.

Štai, ką aš įsivaizduoju. 
Dienraštis “Laisvė” paskutiniu 
laiku turi pakankamai gerų 

, j . j ...v v v ,. .bendradarbių ir gabių; dažnai landos, kada ji išmuš, saukianti . , .. . ,... .. . . ’ i vietos pritrūksta sutalpinti ras-

Valė.

Rugpjūčio 12 d. “Laisvės” liucinį judėjimą. Kaip aš 
laidoj puolė man į akis žingei- p^au laimingas sulaukt tos 
dus antgalvis, Jau Mirusius 
ir Negimusius Mūsų Korespon- 
dentus.” Į šitą taip svarbų red. 
atsiliepimą manau sau neverta 
taip tylėjimu praleisti be pasi
aiškinimo, nes aš jaučiuosi vie
nas iš tų, ką stovi ant merdė
jimo listo; tik negaliu pats sau 
realiai persistatyti, ar laikas 
pribrendęs mirti, ar pasitaisyti

. . 1 Aš jaučiuosi, Kokia

Šitą
konkrečiai iš-

kad savo už
kas man pri-

bū-
va-

ant barikadų visus pavergtuo-į tus> todel tokių ,.aštininkUi kaip
sius į sprendžiamą klasių ko- a§

Ir toj kovoj išeiti laimė- raštų, nors jie būtų ir iš istori-va. .
tojais!

Kaip augščiau minėjau, 
metai, kaip stoviu bedarbių ei-

ir nereikalauja ilgesnių

nių nuotikių. Aš turiu suprasti, 
4 kad jau nusenęs ir turiu užleist

vietą jaunesniems, gabesniems 
lėse, gyvent visgi dar norisi, to-Įrašėjams. Nežinau, ar teisin- 
del tas gyvenimas reikalauja ir (Tąsa 5-tam pusi.)

Komunistai ir Karas
duotį neatlieku, 
klausytų atlikti del darbininkų 1 
klasės, sulyg mano sąžiniškais 
įsitikinimais, bet tai yra ir tam 
tikros kliūtys kasdieninio šei
myniško gyvenimo, kurios ne
leidžia atlikti. Apie tai manau 
pasiaiškinti be jokio pridėjimo, 
tik grynais faktais.

Aplinkybės šeimyniško gyve
nimo taip susidėjo, kad jokiu 
būdu negalėjau prašalint tą 
mano apsileidimą 
biaut
Dėlto ir įsitraukiau į eiles mer
dėjančių korespondentų. Bet 
manęs neatšaldė nei vėsus oras, 
nei vasaros karščiai peršildė, o 
tik trūkumas laiko į tai pavei
kė.

Į šitą mano pasiaiškinimą 
draugai greitai padarys užmeti
mą: “Jau 4 metai, kaip išmes
tas iš anglies kasyklų į bedar
bių eiles, ir, sako, neturi laiko 
šį tą parašyti!”

Ot, šičia ir glūdi mano Visa 
kaltė.

Kiek aš jaučiuosi, tai nei vie
ną valandą nenoriu praleisti 
veltui. Noriu pasekti abelnai 
visą pasaulinį darbininkų revo-

bettdradar-
dienraštyj “Laisvėj”.

Komunistų Internacionalo Septintas Pasaulinis Kongre
sas griežčiausiai atmuša tuos melus, kad būk komunistai no
rį karo, tikėdami, kad karas atnešiąs revoliuciją. Visų šalių 
Komunistų Partijų vadovaujanti rolė kovoje už palaikymą 
taikos, už Sovietų Sąjungos taikos politikos laimėjimą, pil
nai įrodo, kad komunistai visomis savo spėkomis stengiasi 
pastoti kelią prisirengimui prie naujo karo ir jo paleidimui 
nuo lenciūgo.

Kovodami prieš tas iliuzijas, kad karus galima visai pra
šalint kol dar gyvuoja kapitalistinė sistema, komunistai de
da ir dės visas pastangas neprileisti prie karo. Jeigu, nepai
sant visų darbininkų klases pastangų ^neprileisti prie karo, 
naujas imperialistinis karas kiltų, tai komunistai stengsis* 
vesti karo oponentus (priešus), organizuotus kovai už taiką, 
j kovą už pavertimą imperialistinio karo į civilį karą, prieš 
fašistinius karo sUrengėjus, prieš buržuaziją, už nuvertimą 
kapitaližnio.

Tuo pat laiku Kongresas persergsti komunistus ir revoliu
cinius darbininkus prieš anarcho-sindikalistines kovos meto
das prieš karą, kurios reiškia atsisakymą stoti į militarinę 
tarnystę, taip vadinamą boikotavimą mobilizacijos, vedimą 
sabotažo karo dirbtuvėse ir tt. Kongresas skaito tokias ko
vos metodas žalingomis proletariatui. Rusai bolševikai, ku
rie, laike Pasaulinio Karo, energingai kovojo prieš kąrą ir 
stojo už pralaimėjimą Rusijos valdžios kare, tačiaus atmetė 
tokias kovos metodas. Tokios ipetodos tik palengvina buržu
azijai pavartoti slopinimą pries komunistus ir revoliucinius 
darbininkus ir neleidžia komunistams ir revoliuciniams dar- 

I bininkams laimėti darbo mases, ypatingai kareivių mases 
masinei kovai prieš imperialistinį karą ir už pavertimą to 
karo į civilį karą prieš buržuaziją.
(Iš Septinto Kom. Kongreso Režoliucijos Karo Klausimu).
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Žinios Apie Karą
Kokia Yra Ethiopiečiy 

Kalba ir Tikyba?
jos Eritrėjos da

lis, Francijos Somalilandas, 
kur dabar viešpatauja smė- 

jlio dykumos, būtų paversta 
Ethiopijos gyventojai yra i į gražiausius laukus, kur 

i milionai farmerių galėtų 
gyventi ir į metus suimti 
grūdų ir medvilnės po du 
pasėlius. Čia pasidarytų 
puikus gyvenimas. Mussoli- 
nis tą puikiai žino, milionai 
italų galėtų apsigyventi, o 
kartu teritorija pasidarytų 
neįveikiama ir atskirtų An
glijai kelią į Indiją. Tą žino 
ir Anglija, kuriai ir Suda
nas, ir Aigiptas išsmuktų 
iš jos rankų. Dar daugiau,

maišyti, ten gyvena abissi- 
nai, žydai, arabai ir visa ei
lė kitokių tautų ir tautelių 
susiu aišę. Ethiopija jau 
apie 2,000 metų gyvuoja. 
Joje krikščionybė prasidėjo 
dar ketvirtame šimtmetyje, 
tūli daviniai atžymi 330 me
tus. Ethiopijoje yra tirštas 
susimaišymas žydų, arabų 
ir kitų giminių. Ethiopijos 
žmonės didžiumoje išpažįs
ta krikščionišką tikėjimą,

tus gyvenamius (būdas). 
Bet kas tame? Gyventojai 
galės gyventi taip, kaip pir
miau gyveno. Kitais žo
džiais, jie laike bombarda
vimo nieko nenustos, tik 
kelių dienų darbo vaisius. 
Italai negalės įvaryti ethio- 
piečiams baimę, orlaivių pa-
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Mandžurijoj —po paliaubų vincijos į Kansu, palikda-. kasdien gaut iš sovietinio Nežiūrint, kad gauna atsaky- 
vėl užpuolimas. mi dar stambias savo at-!Sibiro radio pranešimų apie'mą, jog virš 400 suregistruo-

r« v« - • 'sargines jėgas Szechwane. Iorą tame krašte. Tnnmnf- ! tu laukia darbo bet laukėiu—
Fašistu Ceremonijos, ■ Dabar jie žygiuoja linkui, sako, galima būtų dažnai į
V T • • D iv* J f j miesto Lanchowo. |uuuuiLybKeliai lt Beždžiones i Fašistinis Chinijos dikta- savaitės.

.torius Chiang Kai-shek oro atmainų ateina iš Sibi-
Italijos fašistai bent ma-' skubiai siunčia savo armi- ro.
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| numatyt, koks bus oras užl
, Daug Amerikos

kuris yra koptiškos sektos ant Mėlynojo Nilo vanden- 
‘ puolių galima tiek daug ir 
galingų elektros stočių pri
būdavote kad elektros jėgos 
užtektų visam kraštui.

Mussolinis jau kelis kar
tus sakė Anglijai, kad jis 
nelies Anglijos interesus 
Tana ežero srityje. Bet An-

dalis. Ethiopiečių kunigai 
turi vestis, bet tik vieną 
kartą gyvenime. Savo lai
ku ethiopiečiai smarkiai 
kovojo su katalikų jėzuitų 
sekta, kurią iš savo šalies 
išvijo 1633 metais.

“Šventu” miestu jie laiko j
Aksumą, kuris yra apie 15’glijos imperialistai gerai su- 
mylių nuo Adowos. Aksum 
yra apie 2,000 metų senu-

* mo, ten yra ethiopiečių baž
nyčios ir guli kūnai jų ka

ralių. Gretimai yra lieka
nos seno miesto, kuriame 
daug visokių senovinių da
lykų.

Ethiopiečiai didelėje di
džiumoje naudoja amcha- 
rišką kalbą, kuri yra gimi
ninga su arabų ir žydų kal
bomis.

Mėlynas Nilas, Tana 
Ežeras ir Anglijai

Pavojus
Šiaur-vakarų Ethiopijoje 

yra didelis ežeras vardu
> Tana. Ežeras yra ant 6,000 

fpėdų augščio kalnų. Jis tu
ri 40 mylių ilgio ir 30 my
lių pločio, arba užima 1,200 
keturkampių mylių. Iš šio 
ežero : 
Nilas, kuris vėliau plaukia 
per Anglijos Sudaną ir Ai- 
giptą. r'-riiFi

Šis ežeras užima taip 
svarbią strateginę poziciją, 
kad Anglija jokiu būdu ne
leis Italijai jo srityje įsiga
lėti. Anglija Sudane ir Ai- 
gipte jau miliardus dolerių 
išleido išvedžiojimui nuo 
tos didžiosios upės visokių 
drėkinimu kanalų. Jeigu už
kirsti Melvnam Nilur iš
plaukimą iš Tana ežero, tai

* tada visi tie Angliios drė
kinimo prirengimai eina 
niekais, Sudanas ir Aigip
tas pavirsta į smėlio dyku
mas, nauia Sacharą.

O užkirsti vandens iš
plaukimą iš Tana ežero pil
niausiai galima. Tūli inži
nieriai sako, kad tam už
tektų tik vieno tono dina
mito.

Tana ežeras, tai “^ndens 
skyle kalne.” Iš jo Mana
sis Nilas plaukia j piet-ry- 
tus, paskui sukasi i pietus,

4 j vakarus ir atgal i šiau-j 
rius. Nuo Tana ežero už 
21 mylios Mėlynasis Nilas

.puola 80 pėdų žemyn. Per 
^sekančias 30 mvlių vėl yra 

keli vandennuoliai ir bend
rai jis nusileidžia dar 2.000 
nėdu. Paskui prie Anglijos 
Sudano yra kiti vandenpuo- 
lini. Vietoi. kur Mėlvnasis 
Nilas pasisuka į pietus, jis 
susiduria su kita une. kuri 
plaukia pro Magdala į pro
vincija Aussa. Čia jeigu 
užtverti išsprogdinimu kal
nuose dabartinę Mėlvnoio 
Nilo vaga, tai jo vanduo eis 
į Aussa ir Danakil provin-

* ei jas. Tada dabartinės Aus- 
iFsa ir Danakil provincijos,

■ torius Chiang ________
Italijos fašistai bent ma-'skubiai siunčia savo armi- 

žiausį savo pasisekimą ka-, jos divizijas sulaikyt rau- 
re priešEthiopiją bandodonuosius.
puošti visokiomis ceremoni-1 nedaro prieš Japonijos im- 
jomis, kad tik daugiau pa- perialistus, 
kėlus fašistų autoritetą, i skelbia, kad reikės visai at-! 
Adigrat mieste Italijos ve- kirst šiaurines chinų pro- ralio teismo teisėjas Barnes 
liavą iškėlė generolas Santi-1 vincijas ir sudaryt iš jų at- sako, kad turėtų būt Illino- 
ni, kuris 1896 metais ten’skirą nuo Chinijos valsty- 
dalyvavo mūšiuose prieš bę; o ten Japonija viešpa- 
ethiopiečius būdamas dar tautų taip, kaip jau viešpa- 
tik antro laipsnio leitenan- tauja Manchukuo krašte, 
tu. Fašistai ..tiksliai jį pa- kurį pirmiau atplėšė nuo 
statė jų vėliavą iškelti. Tas Chinijos.
net ašarojo, kad daugiau!-------------------
svarbos pridavus. Reikalauja Nebombarduot

Italijos fašistų laikraštis.
“Giornale d’ itaiia” rašo:1 Amerikos Atstovybes 
“Tūkstančiai žmonių Ethio-| WASHINGTON. — Ame-

Eet; jis nieko Grasina Karo Stoviu III.
I n TAnni i no iw>_ i g •

nors jie viešai j Farmeriy Streikui
CHICAGO, Ill. — Fede-

Tuomet, i tų laukia darbo, bet laukėjų— 
bedarbių eilės nemažėja.

Čia paskutinių dviejų metų 
‘laikotarpiu susitvenkė apie 
300-400 lietuvių darbininkų. 
Bemaž visi pokariniu emigra
cijos laiku atvažiavę į Kana
dą. Vieni jų dirba mainose, 
kiti prie tarpinimo nikelio, 
treti laukia darbų. Visi rinkti
niai vyrai, kaip kariuomenėje. 
Silpnesnės sveikatos, ar ma
žesnio ūgio čia mažai rasi, nes 
jų darbo jėga neužtektinaį

pranta, kad tie pažadai ne
verti nei išvalgyto kiauši
nio.

Tana ežeras ir Mėlynojo 
Nilo problema dar daugiau 
paaštrina tarpe Italijos fa
šistų ir Anglijos imperia-j 
listų reikalus.

Ethiopiečiy Atsišauki
mas į Visą Pasaulį

Tautų Lygai pridavė Et
hiopijos atstovas po antgal- 
viu: “Skerdynės Nekaltų 
Žmonių” savo pareiškimą. 
Jis skamba:

“Mes atkreipiame atydą 
Anglijos ir visu kitų šalių 
žmonių pasaulyje į dabarti
nį Italijos žvėrišką užpuoli
mą ant Ethiopijos žemes, 
kuris prasidėjo^ su dideliu 
žiaurumu skerdimu ir orlai
viu bombų žudvmu visai 
nekaltų ir beginklių žmonių,
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išplaukia Mėlynasis bombardavimu ligoninės

Mussolinis Bijosi Pilie
čių Karo Italijoje 

“Times” korespondentė 
Anne O’Hare McCormick 
praneša iš Romos, kad jau 
fašistinis " karštis ataušta 
karo reikale. Romos gatvė
se girdisi tarpe jaunimo 
kalbos: “Gavome Adovvą, 
dabar reikalingi apsiavai.”

Mussolinis jaučiasi,' kad pijoje dirba išilgai kelius, rikos užsienių reikalų sek- 
vesti karą prieš Ethiopiją ir 
tuom pat kartu pastatyti 
Italiją po finansine, ekono
mine ir gal būt net militari- 
ne blokada nebus galima il
gai. Jis vaikišką pasitenki
nimą jaučia užkariavus 
miestelį- Adowa, ten pastatė 
1896 metais italams žuvu- 
siems paminklą, iškabino 

I fašistų, vėliavą, iškėlė ant -tomobilių ragų kaukimas, 
vietos katedros didelį Mus- 
solinio paveikslą, tat vis 
fašistų “laimėjimai”. Dabar 
dar italų ūpas geras, fašis
tai jaučiasi sutvirtėję, bet 
jeigu ilgiau pakariaus, tai 
tada prasidės nepasitenki
nimai ir naminiai sukilimai.

Korespodentė mano, kad 
fašistinė Italija manė žaibo 
greitumu sumušti Ethiopi
ją pagelba tankų, orlaivių 
ir nuodingų gazų. Dabar 
pasirodo, kad taip lengvai 
nebus galima fašistams at
siekti jų tikslus. Mussoli
nis norėtų išsipainioti iš to

kurie pirmiaus buvo tinka
mi tik mulais joti ir tavo- 
rus nešti. Dabar tie keliai 
užimti reikmenij pristaty
mu italų armijai. Išilgai Jungtinių Valstijų atstovy- 
juos važiuoja trokai, moto--bes rūmo nei kitų ameriki- 
riniai dviračiai ir paprasti Įnių įstaigų Addis Ababoj, 

Ethiopijos sostinėj. Toms 
įstaigoms patvarkyta iškelt 
dideles amerikoniškas vėlia
vas arba nutepliot jas ant 
savo stogų, idant italai 
notų, ko nebombarduot.

Hitleriečiai Užgrobė 3-jų

retorius Hull pasiuntė Itali
jos valdžiai notą, kur rei
kalauja, kad Italijos kariš
ki lėktuvai nebombarduotų

vežimai su amunicija ir ka
ro reikmenimis.'

“Didžiausis bildėsis, au-

rusvų dulkių debesiai suka
si. Dideli beždžionių pulkai 
stebi tą baisų judėjimą, šo
kinėdamos nuo vienos ant

ži-

kitos šakos, arba su kauki- Komunistę Vady Nuosavybę 
mu bėga, kada į jas mėto 
akmenimis.”

Italijos fašistai turi virš 
40,000 darbininkų, kurių 
tikslu yra pravesti užimto
se vietose tinkamus kelius, 
kad galima būtų armijai 
pristatyti ginklus, amunici
ją ir kitas reikmenas.

Fašistą įsakymas Už-
karo ir kaip nors jį “gar- pult Ethiopijos Žemę
bingai” baigti. Bet jau ga- „ r. , T
Ii būti vėlu. Karo verpetas I .Eritrėjoje, Italijos ko o-
vis daugiau sukasi. Kores
pondentė mano, kad Itali
jos fašistai rimtai bijosi 
žmonių sukilimų, piliečių 
karo namie, kas neišvengia
mai padarytų fašistų vieš
patavimui galą, o piliečių 
karas neišvengiamas, jeigu 
tik karas ilgiau užsitęs.

Adowa mieste, užmušimais 
moterų ir vaiku.
. “Mes tą paskelbiame ne 
su tikslu, kad bile kuri ša
lis ginklų pagelba ateitu 
mums i pagelba, mes mokė
sime gintis natvs" nrieš šių 
dienu užpuolikus. Bet mes 
norime, kad pasaulio žmo
nės bešališkai ir teisingai 
padarytu snrendima. ko yra 
vertas Italijos pasielo-imas, 
kuri p'alin^a ir ginkluota 
užpuolė nekelta negru tnu- 
ta. beginkle ir pirmose die
nose iau žudn iš orlaivių 
moteris ir vaikus.

“Lai visas pasaulis tą 
snrpndžin ir žino visa tiesa. I _ 
Lai bus žmonių balsas—die- pirkti reiKmenu.
57° balsas~ įrodymui nrasj- gaĮj parduoti. Daugiausiai

Italijos Prekyba su 
Užsieniu

1934 metais Italija j už
sieni išvežė už $286,541,666 
prekių ir per tuos pat me
tus pirko iš užsienio už 
$423.600,000. Kaip matome, 
Italijai daug daugiau reikia 

negu ii

juj įvestas karo stovis prieš į pelninga kapitalistams, o tas 
streikuojančius’ farmerius, | plačiai žinoma visoj Kanado- 
reikalaujančius žmoniškes-i je, todėl iš silpnesnių mažai 
nes kainos už pieną, parda- kas pasimaišo. O išvažiuo

jančių fiziniai silpnų skaičiusvinejanią kompanijoms.
Lake ir Henry pavietuose 8ana didelis, nes padirbę po 

streikieriai išpylė 5,500 ga
lionų skebiško vežamo pie-

kaitimo užpuoliku! Ethioni- 
m, žiro ta. kad šiame kare 
ii turi simnat.iias viso ua- 
apub’o ir drąsiai stos an^v- 
m’mui savo namu, pasitikė
dami i tiesa ir mūsų narei- 
o-os. nors 1 r vra ginkluota 
tik senoviškais (Tinklais.

“Mes siunčiame savo šiv- 
dino-jnnai ačiavimą Ancdi- 
iai "už los drąsią parama 
Tautu Lvcroje ir prašome 
dipvo. kad nadėt.u mūsų 
drąsiems Etbionijos karei
viams rinti mūsų mylimą 
liaudies krašta.”

nijoje, vyriausias fašistų 
vadas, karui prieš Ethiopi
ja, padarė sekamą atsišau- 
kima:

“Oficieriai, paoficieriai ir 
kareiviai ant žemės, ant jū
rų ir ore, juodmarškiniai ir 
Ascari!

“Jūs didžiausioj discipli
noj laukėte ik,i šios dienos. 
Ta diena jau atėjo. Karališ
ka didybė ir Benito Musso- 
linis, ministeris Italijos 
ginkluotų jėgų, įsako jums 
pereiti rubežių į Ethiopija. 
Aš didžiuojuos ir turiu gar
bę jus vadovauti.

“Aš žinau ir galiu pasiti
kėti ant komandieriu suga- 
bumo ir kareivių discipli
nos ir drąsos. Jūs turite pul
ti ir kautis su priešu, kuris 
yra galingas ir gerai prisi
rengęs.

“Pergalė, prie kurios mes 
siekiame, bus didelė. Tai bus, 
Italijos pergalė.”

Tas fašistų armijos va-

BERLYNAS. — Nazių 
valdžia dabar užgrobė apie 
$1,000 likusios nuosavybės 
drg. G. Dimitrovo, B. Po
povo ir V. Tanevo. Jie 1933 
m. buvo teisiami neva už 
Vokietijos seimo rūmo pa
degimą, bet teisme visiškai 
nebuvo prieš juos įrodymų; 
todėl jie ir tapo paliuosuoti. 
Visi trys paskui išvyko į 
Sovietų Sąjungą. Drg. Di
mitrov dabar yra Komunis
tu Internacionalo sekreto
rius.

Amerika Nori Radio Oro 
Žinių iš Sovietu

WASHINGTON. — Ame- 
rikos oro biuras veda dery
bas su Sovietais, norėdamas,

Ffhioniečiai Nesihiio Or
laiviu. Sako Specialistas

Dr. Tom Lambip. kuris 
vra natarėiu Ethinniios 
karalių. nareiškė: “Ethio- 
niečiai išbėgios i girias, ka
da jie išgirs italu orlaivius. 
Bombos galės būti numes
tos i sodžius. Jos galės su
naikinti iš žolės pabudavo-

pirkdavo iš Angb’ios ir ios 
kolonijų. Kada Tautų Ly
ga paskelbs finansine ir 
prekvbine Italijai blokadą, 
tai jai prisieis g^na. trum
pai. Praeitą trečiadienį iš 
59^ Tautų ^Lypps^ das mano, kad prieš jį Ethi

opija jau turi 1,166,000 vy
rų, bet ta armija turi tik 
500,000 ar 600,000 šautu
vų, kurių daug yra netin
kamu.

balsavo už tai, kad Italiją 
reikia bausti.

Iš Jungtinių Valstijų 1934 
metais Italiia pirko už $M.- 
577,707 vertės tavorų. Wa- 
shingtono valdžia nuspren
dė neteikti Italijai kreditu, 
tas taipgi užduoda didelį fa
šistams smūgį.

Chiny Raudonarmiečiai 
Užėmė dar Vieną Miestą i

SHANGHAI.— Chinų So-; 
vietų Raudonoji Armija už-1 
ėmė Mienhsieną, svarbų i 
miestą Shensi provincijoj.

ITALAI SIŪLYSIĄ 
“PALIAUBAS”

ADDIS ABABA. — Ethi- 
opiios valdžia snėia, kad 
italai, kuomet užims eilę j Ypatingai atkakliai kovojo 
stiprių pozicijų, pasiūlys prieš raudonarmiečius ma- 
taikos derybas. Bet tokias hometonai dvarininkai ir j 

ethionai vadina buožės.derybas
“mandžūriškomis paliaubo
mis.” Vadinasi, italai darys, dauguma perėjo per didelį
kaip kad Japonai darė-kalnyną iš Szechwano pro-

Chinų raudonarmiečių

keletą mėnesių, kiti po metus • 
mainose palieka bejėgiai: vis*, j

i ni skundžiasi vidujinėmis li- 
ė • i- v .. v - gomis, kiti odos ligomis, treti Speciale policija pašovė «Qno ’sana netekfc arįa gū,t 

farmerių pikietmmką Her- ža|oti bej visiškai iščiulpta :
• * energija. . *■’ • ;

Kaip jauni čia gyventojau 
taip ir organizaciniai jauni. 
Organizacijos augimui sąly
gos geros. Visi kenčia nuo" 
mainų bosų, visiems pavojus 
gyvybei mainose, visi baugi
nami bosų reakcijos. Vienybės 
bujojimui tarpe darbininkų 
dirva gera. Tik bėda, kad 
daugelis darbininkų dar brai
do po buržuazijos paruoštą 
dumblynę: vartoja perdaug 
svaiginančių gėrimų, kortas 
leidžia darban nusiskriaudį- 
mui vieni kitų arba pasinau
dojimui biznieriams.

Tiesa, yra jau gražus skai
čius draugų, pažinusių savo 
klasės reikalus. Jų eilės didė
ja. Jiems lemta išaugti į ga
lingą jėgą, kuri paliuosuos 
darbininkus iš buržuazinės va
dovybės, ir pastatys savo 
sės reikalų sargyboje .

K. Angus.

Addis Ababa.—Haile Se
lassie įsake savo atstovui 
Afeworkui Yesui Italijoj 
tuojaus sugrįžt Ethiopijon.

Sudbury, 0., Kanada
Nauja Lietuvių Kolonija, prie 

Pasaulinių Nikelio Kasyklų

Imperialistinės valstybės vi
sais garais kuria naują karo 
gaisrą. Karo industrija dirba 
dieną ir naktį. Tūkstančiai 
darbininkų užkinkomi gamin
ti savo brolių žudymui įran
kių. Iš metalų amunicijos ga
minimui, nikelis nepavaduoja
mas. Kanada, kaipo pasauli
nis nikolio turtuolis, gauna 
užsakymus nikelio iš visų pa
saulio imperialistinių valsty
bių. Kad patenkinti imperia
listų reikalavimus, tai Kana
dos kapitalistai yra užkinkę 
tūkstančius darbininkų nike
lio gaminimui.

Sudburis, nors ^mažas mies
telis, bet jo vardas šiandien 
liko garsus pasauline plotme, 
šitas miestelis—nikelio kasėjų 
miestelis. Kasdien į čia atva
žiuoja prekiniais traukiniais 
šimtai bedarbių, tikėdamiesi 
darbo prie nikelio gamybos. 
Dienomis ir naktimis bedarbių 
eilės laukia darbo prie nikelio 
gaminimo dirbtuvių raštinės, j

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St, 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9 vakare

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
10-12 ryte

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystės Įstaiga

TEL. STAGG 2-5043

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

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

niniarne 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 sumų. O ir tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di-, 
džiausiu kompanijų ir iš geros medžiagos.

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

ar 
mažiau

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

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. IšvirŠininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba drese; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kviętkas. 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 j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

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

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 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 kviętkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į 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.

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

• • •. f



Puslapis Ketvirtas
T

kp. ren-

{vairūs Parengimai

vi-

213 kp. 
Pradžia

masi- 
fašiz- 
ir P. 
lietu-

“Pittsburgho Naujienų 
porteris gana plačiai

nėj. Spagetų vakarienė 
sidės 6 :30.

Klaipėdos. Visuotino 
Kongreso Delegatai, 

iš Kauno, Raportuos.
13, L.M.D. svetainėj, 
St., Pittsburgh, Pitts-

Spalio 12, Komunistų Par
tijos Hill sekcija rengia.vaka
rienę su programa 1800 Cen
ter Ave., Metropolitan svetai- 

pra-

turi tuos lai- 
su tais, kurie

rc- 
aprašo

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS ŽINIOS Ė
Visi bedarbiai turėtų 

vienytis apie bedarbių tarybas 
ir bendrai kovoti prieš tokį pa- 
simojimą. Dirbantieji irgi tu
rėtų jiems padėti.

Kiekvieną ketverge vakarą 
Bedarbių Tarybos Manchester

1 lokalas laiko susirinkimus Man-j 
I Chester Mokyklos svetainėje.' 
Kviečiami visi dalyvauti susi
rinkimuose.

Masiniai Lietuvių Mitingai Į darbių. 
Prieš Karą ir Fašizmą, Gyni
mui 
Lietuvių
Sugryžę

Spalio 
142 Orr 
burgho ir Apielinkės Lietuvių
Draugijų Sąryšis šaukia 
nį mitingą prieš karą ir 
mą. Kalbės F. Abekas 
Pivoriūnas, sugryžę iš
vių kongreso, Kaune atsibuvu
sio. Taipgi kalbės J. K. Ma- 
žiukna ir užkviestas kun. Mi- 
sius. Muzikalę programą pil
dys N. S. Lietuvių Jaunuolių 
Choras ir Orkestrą, taipgi už
kviestas Šv. Jurgio Choras. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Spalio 13, 2 vai. po pietų 
d. Abekas kalbės Liet. Sūnų 
Draugijos svetainėje, Wilmer- 
dinge. Rengia visų draugijų 
bendras komitetas.

Spalio 14 d. Abekas kalbės 
APLA. 9 k p. svetainėje, New 
Kensingtone.

Spalio 15 d. Abekas kalbės 
Treveskin, Pa.

Spalio 16 F. Abekas ir J. 
Baltrušaitis kalbės Lietuvių | 
svetainėje, 1322 Reedsdale 
N. S. Pittsburgh. 
APLA. 50 kp., LDS. 
ir ALDLD 87 kp. 
7 :30 vai. vakare.

Spalio 17 APLA 3
gia prakalbas savo svetainėj 
ir kviečia kalbėt F. Abeką ir 
P. Pivoriūną. Pradžia 7:30 
vakare.

Spalio 18 F. Abekas kalbės 
Washington, Pa.

Spalio 19 F. Abekas kal
bės Wheeling W. Va.

Kviečiami visi lankyti šiuos 
mitingus ir bendrai išnešti pa
smerkimą karui, reikalavimą 
Hitlerio naziams atitraukti 
rankas nuo Klaipėdos ir Lie
tuvos.

Rengiasi Panaikinti 
Bedarbiams Pašalpą

Su lapkričio 1, sakoma, 
siems bedarbiams būsią nukir
stos pašalpos. Taip informuo
ja iš Harrisburgo viršininkai. 
Sako, kad federalė valdžia at
sisakanti daugiau skirt pinigų, 
o valstijos iždas tam pinigų ne
turįs.

Bedarbiai tuo klausimu pra
deda rūpintis, bet dar nepakan
kamai. Buvo surengta kelios 
demonstracijos, bet jos turėjo 
būt skaitlingesnės. Bedarbių 
tarybos šaukia susirinkimus ir 
svarsto, kaip pastoti tam ke
lią.

Visiems darbininkams tuo 
klausimu reikėtų susivienyti.

LAISVE šeštadienis, Spalio 12, 1935

N. S. Pittsburgh Pranešimas

riunui. 7“
tokį tarimą: Rengti masinį mi
tingą spalio 13, prieš karą ir 
fašizmą, gynimui Klaipėdos ir 
Lietuvos n e p r i k 1 a usomybės. 
Kviesti sekamus kalbėtojus: F. 
Abeką ir P. Pivoriūną, sugrį
žusius iš Kauno, visuotino lie- 

I tu-vių kongreso, taipgi kviesti 
i kun. Mišių, N. S. Pittsburgho 
(lietuvių parapijos 
} dinasi, kviečiami 
kalbėtojai bendrai 
svarbiu klausimu, 
čia visus abelnai.

Bereikalingai “Naujienų 
porteris abejoja, ar konferenci
jos suorganizuotas Pittsburgho i klupusį nušovė į smertį. žino- diskusijų, jis nori šokti ir visi 
ir Apielinkės Draugijų Sąryšis! ma, tada streikieriai pradėjo u---  -----
kviestų Grigaitį ir Michel,šoną. 1 gintis, nežiūrint kaip ir su kuo. 
Sąryšis yra nepartinis ir jis i Tiedu policistai tapo su pei- 
nusitarė kviesti visas srioves liais supjaustyti ir nugabenti 
bendrai veikti prieš karą ir fa-1 į ligoninę, taip pat 11 civilių 

bei pašautų

Konferencija padarė licininkus, kurie nušovė 2 ūki
ninkus—vieną 25 metų am
žiaus, antrą 50 metų/ Veive
riuose ūkininkam liepė skirs
tytis, ne būt vienoj vietoj, ka
da tie kalbėjo su kitais ūkinin
kais, kad jie važiuotų namo ir 
neskebautų, nes tik kada lai
kysis vienybės, tik tada galės 

kleboną. Va- laimėti prieš valdžią savo strei- 
visų sriovių ką. žinoma, tas policijai Labai 
kalbėti, taip nepatiko, kad nesiskubino jų, 
kuris palie- įsakymą pildyti, tai ir pradė

jo šaudyti. Vienas tų vyrų pa
re- ■ šautas bėgo tolyn, tai vienas 

! policistas žvėris pasivijo ir su-

bendrai veikti prieš karą ir fa-1 į j
šizmą, už gynimą Lietuvos ne-j žmonių, sumuštų 
priklausomybės, už bedarbių' nugabenta, 
apdraudą ir tt.

“Naujienų” reporteris turė
tų mesti šalin visokias abejones 
ir stoti bendran veikiman. Tada 
jis pats gerai persitikrins, kad 
bendram fronte su komunistais } 

lš galima veikti visiems, 
•g Į tai nori kovoti prieš karą ir fa- 

i šizmą.

Ginkim Klaipėdą ir Lietuvą 
Nuo Hitlerio Nazių

Kovokim prieš Mussolinio 
skerdikų veržimąsi Ethiopi- 
jon. Visi dalyvaukim masinia
me protesto mitinge, kuris 
įvyks seredoj, spalio 16, Liet. 

Į Svetainėj, 1322 Reedsdale St., 
St., N. S. Pittsburgh.

Pradžia 7:30 vai. vakaro.
Įžanga veltui.
Kalbės F. Abekas, dienraš

čio “Vilnies’’ redaktorius, 
Chicagos, tik ką sugrįžęs
Lietuvos, dalyvavęs visuoti
nam Lietuvių Kongrese Kau
ne. Kalbės taipgi J. Baltrušai
tis, žymus visuomenės veikė
jas ir rašytojas. Muzikalę pro
gramą išpildys N. S. lietuviai 
jaunuoliai dainomis ir muzika. 
Visi kviečiami dalyvauti ir Į rė “Laisvės” skaitytojas T. 
bendrai užprotestuoti prieš Kašėta. Bus palaidotas spalių 
Hitlerio pasiryžimą užgriebti 13 d., sekmadienį, 2 vai. po 
Klaipėdą ir visą Lietuvą, pietų. Graboriaus pareigas at- 
taipgi prieš Mussolinio žygius ;■ lieka Aukunavičius. 
ir skerdynes Ethiopijoj. Karas 
jau prasidėjęs ir greitu laiku 
gali būt visas pasaulis karo 
liepsnomis užkurtas. Mussoli
ni jau grobia Ethiopiją, o Hit
lerį bile dieną tą patį gali pa
daryti su Klaipėda. Todėl da
bar veikime. APLA 50 kp., 
LDS 213 kp. ir ALDLD 87 kp. 
rengia prakalbas.

“N.” Reporteris Neparašė 
Visos Teisybės

senų drabužių, tai gerai, bet 
katrie negauna jokios pagel- 
bos, tai turi vaikščioti pusnuo
giai.

Kada pabaigė savo kalbą, 
tai norėjau Karpiui duoti j 
klausimą, bet pirmininkas pa
sakė, kaip pasibaigs progra
ma, tai duos klausimus duoti. 
Bet tur būt susiprato, kad ne
gerai pasakė; ar gal p. K.

408 Court St., 8 vai. vakaro. Drau
gai ir draugės, visi pasistengkite 
dalyvaut, nes turim labai daug svar
bių dalykų apsvarstyt. Daug narių 
yra, kurie ejar nėra pasimokėja duok
lių už šiuos metus, kai kurie neatsi
ėmė knygų. Taipgi bus rinkimai del 
Centro Valdybos.

Organizatorius.
(242-244)

prakalbose, nes d r g. Mažeika turi 
daug ką svarbaus mums pasakyt ne 
vien 
apie

tik apie Kongresą, bet abelnai 
darbininkus valstiečius Lietuvoj.

Kviečia Rengėjai.
(242-243)

EASTON, PA.
Svarbios prakalbos rengiamos del 

drg. J. Mažeikos, kuris nesenai grį-
atsisakė klausimus atsakinėti, 1 Jęs Lietuvos, kur jis buvo delega- 

. . | tu i Lietuvių Pasaulio Kongresą.
lies užbaigus programą pirmi-į Prakalbos įvyks pirmadienį, 14 d. 
Įlinkas paklausė, ar publika > spalio, Easton Baking Co. svetainėje, 
nori diskusijų ar šokti. Tada , 3G Jvth st* Pradžia 7:30 vai. va-v._. , . _ . i -i • karo. įžanga veltui visiems. Kiek-p. Žiūrįs atsake, kad neteikia vjenas lietuvis turėtų dalyvaut šiose

buvo iš to keblumo išvesti, vis
kas su tuo pasibaigė.

Taip,,, turinti pinigų, į Lietu-i 
va parvažiuoti pasižiūrėti, o j 
dar jeigu turi pasiturinčius gi
mines, yra smagu, kur eini, 
visur girdi savo kalbą ir prisi- 

turi valdžia mena jaunų dienų gyvenimas, 
kas tik per

GREAT NECK, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 48 kuopos susirinkimas įvyks pir
madienį, 14 d. spalio, M. ir H. Sa- 
benkų Svetainėj, 91 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y. Pradžia kaip 8 
vai. vakaro.

Draugai, visi pasirūpinkite daly
vauti šiame susirinkime, nes praeitas 
susirinkimas neįvyko, tad dalyvaukim 
visi; turime daug svarbių reikalų 
aptarti.

Sckr. S. Petkiene.
(240-242)

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Lietuvoj dabar 
nustatytas kainas, 
karna krautuvėje (įėjęs į krau
tuvę, pamatai tokią iškabą: 

(“Parsiduoda be derybų”). Tai 
^kui’ie^tik- I ūkininkai nori, kad -ir jiem 
’ i būt kainos nustatytos. Pavyz

džiui, tokios yra kainos, per
kant iš krautuvių: Paprastas, 
ar, geriau sakant, pats pras
čiausias kartūnas nuo 2 litų 
augštyn metrui (metras yra 
vienu ir puse colio didesnis už 
amerikonišką aršiną), pigiau
sias ir prasčiausias šilkas 6 li
tai metrui, pigiausia vilnonė 
materija nuo 10 litų iki 30 li
tų, pusmarškonis, vyriškas siu-i 
tas 50 litų ir augštyn. Gele
žies taip pat negali įpirkt, bai-! 
sus brangumas; cukraus kilo-1 
gramas litas ir 25 centai, Kau
ne litas ir 30 centų, muilas 65 
centai, kaip kad mes mokam ■ . .

. NOTICE is hereby Riven that License No.kava rl 3548 has been issued to the undersigned 
... to sell beer, wine and liquor at retail under 
K11O- Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
, ■ trol Law at 1901-3 Surf Avenue, Borough of
K11O- Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

■ on tho premises.
Pl O“ | E. MULLER

IMPERIAL HOTEL and RESTAURANT 
1901-3 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3462 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1501 Koster Ave., Borough of

Reporteris.

Montello, Mass
Spalių 10 d., 5 vai. ryto, mi- 
“Laisvės” skaitytojas T.

G. Šimaitis.

Cleveland, Ohio centus, pupelių

Bet jeigu šiandien reikėtų 
pradėti ten gyvenimą, tai dar 
reikėtų pagalvoti. žinoma, 
turint gerokai pinigų, kodėl 
ne, nes ten tokie žmonės gerai 
gyvena, turi sau tarnus ar tar
naites, bet ne tie vargšai kai
mo biedniokai.

2 savaites grįžus iš Lietuvos, j
M. E. Custerienč. j

“LAISVĖS” 
KONCERTAS

Brooklyne
Lapkričio 10 November

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR 

Wholesale Retails

GERIAUSIA DUONA/
\SCH0LE5 BAKING VŽ

168 Manhatta/1 Avenue,
--------- --------------- Brooklyn, N. Y. ------ ----------  

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

j kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

Kodėl Lietuvos Valstiečiai 
Streikavo? Atsakymas 

Karpiui

Labai daug kas rašo iš Lie
tuvos įspūdžius bei apie var
gus ir gerybes, tai aš maniau 
visiškai nieko ir nerašyti, nes 
jeigu visi tą patį rašys, tai tik 
laikraštyj užims vietą. Bet ka- 

i da nuėjau į rengiamas p. Kar- 
> ir koncertą, 

spalio 6 d., tai noriu parašyti 
apie tą parengimą ir kartu 
apie p. K. neteisingą kalbą, 
apie Lietuvą bei jos ūkininkų 
streikus.

Pirma dalis programos buvo 
neva muzikalę, kurią išpildė 
mergaičių ir vaikų chorelis 
(dailus jaunuolių būrelis), 
bet jų dainavimas tai labai 
vargino publiką (kurios labai 
mažai ir buvo ant programos). 
Matyt, kad mokytoja neturi 
patyrimo mokinime dainų. 
Kožna dainelė skambėjo kaip 
laidotuvių maršas.

Vėliau buvo pertrauka mu- 
zikalės programos ir pirminin
kas pašaukė advokatą, kad tas 
tinkamai pagirtų p. Karpių, o 
dar tinkamiau prisegtų Keis
tučio ordeno ženklą, kurį p. 
Karpius parsivežė iš Lietuvos. 
Po to viso, Karpius pradėjo 
kalbą, ką jis matė ir girdėjo

apie bendro fronto konferenci-! prakalbas
ją, įvykusią rugsėjo 29. Tai la
bai gerai. Tiktai tasai “Dėdė” 
turėjo visą teisybę pasakyti. 
Jisai nepasakė, kad apart “bol
ševikiškos krypties” organizaci
jų daugelis Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj kuopų turėjo 
delegatus, taipgi tokios draugi
jos, kaip N. S. Pittsburgho 
Lietuvos Sūnų Draugija, Liet. 
Mokslo Draugija.

Tasai “Dėdė” rašo, kad kon
ferencija nutarė rengti prakal
bas F. Abekui, bet nepasako, 
kad sykiu rengia ir P. Pivo-

LONDON. — Ethiopijos 
imperatorius žada paaukot 
visą savo asmenišką turtą 
šalies apgynimui nuo Itali
jos.

DJIBOUTI. — šeši Ame
rikos laivyno radio specia
listai važiuoja į Addis Aba-'

Tai begaliniai didelis pavojus, ba pastatyt ten radio stotį būdamas Lietuvoj ir dar labai 
Sulaikymas pašalpos reiškia susisiekimams su Jungtine- 
tyojautinį badą milionams be-1 mis Valstijomis.

Henry Ford, automobilių magnatas, ir Gerard Swope, 
General Electric Co. prezidentas, Schenectady, N. Y., 
džiaugiasi gerais laikais. Jie ištikrųjų 
1 us, nes gauna gerus pelnus. Bet kaip 

jiems turtus uždirba?

druska 65 centai

čia 5 
nuo 10 fitų augštyn už 
gramą 
gramas. Palyginus ūkio
duktus: miežiai ir avižos 2 ir! 
3 litai centeris (trys pūdai),1 
rugiai 5 litai, kviečiai 6 litai, 
meitėlis, nupenėtas, iki 9 pū
dų, 40 litu (ten dabar vadina of King9’ to be consumed
bekonais-tai ne tas pats,' J5M Fosler amaKy ^ahy.^ n y 
kaip penimiai, jie turi būti tik ' . -—-—;----— T.J v. . NOTICE is hereby given that License No.tam tikro riebumo, kad atitik- L ion has been issued to the undersigned 

to sell wine and liquor at retail under Sec- tu amerikoniškų lašinių storu- tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
v ,. , ... trol T.aw at 355 Noslrand Ave., Borough ofmui, O meitėliai penimiai yra Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

labai riebūs), už- veršį nuo 4 
iki 6 savaičių senumo Nau
miesčio apielinkėj gauna 5 li
tus, Marijampolėj iki 7 litų, 
paršiukai nuo lito iki lito ir 
pusei, didelė antis vienas litas, premises, 

poros mėnesių gaidukai 50 
centų.

“Mūsų Rytojus 
pradžioj rašė, kad valdžia nu
statė tvirtas kainas ant javų. 
Tai pažiūrėkite ir palyginkite 

kainas, 
iššaukė

pardavimo 
Karpiau, 
streiką.
irgi labai

trol Law at 355 Noslrand Ave., Borough of 
I 

off the premises.I CHARLES LUBAN
j 355 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
RW 493 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 342 Park Ave., Borough of Brooklyn,

■ County of Kings, to be consumed on the

CARMINE GANZALONE 
PARK AVENUE REST.

342 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

'NOTICE is hereby given that License No.
_ e j L 708 has been issued to the undersigned 

rUOTSėlO I SCH wine and liquor at retail under Sec-
I tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
i Law at 1063 Gates Ave., Borough of Brook- 
| lyn, County of kings, to be consumed off 

the premises.
HERMAN H. ADELSTETN

(GATES AVENUE WINE & LIQUOR CO.) 
1063 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠ1MA1 Iš KITUR
augštos, 

Jeigu jų

p. K. sakė. I 
mokėti, kiek 1

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus Susirinkimas!

Draugės ir draugai, tie kurie pa
sižadėjo dalyvaut “Laisvės” vajaus 
kampanijoj, visi yra šaukiami į su
sirinkimą, 15 d. spalio, tai yra, atei- l 
nantį antradienį, 7:30 vai. vak., 735

i Fairmount Ave. Būtinai būkite visi.
Bus pristatyta daug antrašų, bus pa
sikalbėta apie metodas.

Visi, kurie tik norėtumėt pagel
bėti “Laisvės” vajuj, būkit ant šio 
susirinkimo.

reikalavo, kad teisingai viskas 
būt papasakota. Pirmoj dalyj 
pradėjo kalbėti apie Lietuvių 
Išeivių Kongresą, ką gero nu
veikė, nors nieko ir nepasakė, 

nuveikta, pats 
dar nieko gero 
tik girdi, atei- 
nauda. Aš su

i kas gero buvo 
pripažino, kad 
nėra nuveikta, 
tyje pasirodys 
tuo sutinku, kad naudos nepa
darė.

Paskui Karpius pradėjo pa
sakoti apie ūkininkų streiką, 
būk tai tik del to streikas pra
sidėjo, kad pabausti miestelė
nus, nes šie nemoką už jų pro
duktus. Man labai gaila, kad 

*p. Karpius taip žemai laiko 
Lietuvos liaudį, kad net jau 
jie nė tiek nesupranta, kad 
tokia streikas jiems nieko ne
duotų. Taip pat pasakoja, kad 
Veiverių įvykis, tai tik būk 
per klaidą buvę nušauti vals- 

Itiečiai. Ir šiaip jau visapusiš- 
į kai bandė apmazgoti tuos po-

pasakoja, ko-

i pirkimo ir 
štai kas, 
ūkininkus į

Mokestys
palyginant jų įeigas. 
produktai pigūs, lai viskas pa
gal tą būna nupiginta. Jie ne
sako, kad nenori mokėti val
džiai, kaip kad 
Tik nenori tiek 
negali.

Paskui p. K.
kia gera valdžia. Klausant jo 
kalbos, pasirodo, kad mes 
Lietuvą geriau mylime, nes 
mes matome, kas ten yra gero 
ir blogo, o jis nemato, kas yra 
blogo. Kodėl nesakyti ir apie 
blogąją pusę, nes mes visi ge
rai žinome, kad niekur nėra 
gero be blogo? Kodėl nepasa
kyti ypatingai apie kaimo 
biednuomenę, kaip gyvena ir 
ką turi? Pavyzdžiui, ka*ip dir
ba, tai gauna nuo vieno lito 
iki dviejų' už dienos darbą, tai 
yra, darbymetės laiku.. O mes 
visi gerai žinom, kad tų dienų 
nebūna taip daug, kad galėtų 
susičėdyt visam hietui. Dar 
pavalgyt šiaip taip duonutės neje, 29 Ehdicott St. Gerbiami drau- 

bet KUT atstovai, malonėkite ateit ant 
’ susirinkimo, nes turim daug svarbių 

dalykų apsvarstyt.
Organizatorius.

(242-243)

ir kokią bulvę dar turi 
apsirengimui tai nėr nė kal
bos, nes matot iš augščiau pa
duotų kainų. Vien tik už ba
tukus turi mokėti apie 18 ir 
20 litų. Tai katras turi gimi
nių Amerikoj, kurie- pasiunčia

DETROIT, MICH.
Masinis susirinkimas įvyks trečia

dienį, 16 d. spalio, 7:30 vai. vakaro, 
Draugijų svetainėje, 4097 Porter. Vi
si ALDLD nariai, “L.” ir “Vilnies” 
skaitytojai, ir simpatikai kviečiame 
ateit ir apkalbet svarbius dalykus ir 
ALDLD 20-ties metų jubilėjų. Taip
gi apsvarstyt mūsų dienraščių reika
lus.

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio Komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks utarninke, 15 d. 
spalio, 8 vai. vakaro, Lietuvių svetai-

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp., susirinkimas {vyks 

trečiadienj, 16 d, spalio, LDP Kliube,

Komitetas.
(242-243)

A. J. Smitas.
(242-243)

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesleryje.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Grabams
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausii 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svar. 
tonas, tai legališkas svoris. Prist-’ 
tome greit į jūsų namus. Praion 
jsitemyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1G61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand' St.; Brooklyn, N. T

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

485 Grdnd Street Brooklyn, ių. i
Telefonas: EVergreen 7-1661
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LAISVfi

Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
. . Iš Anglų Kalbos Verte V. Lienius.

Del Redakcijos Atsišaukimo Oakville, Conn Norwood, Mass. kalbos, šmeiž

(Tąsa)
Puf... puf... puf... Tankūs šūviai 

buvo taikomi tiesiai į mases.
—O-o-oo! — vaitojančiai vienas darbi

ninkas riktelėjo, susiimdamas už pilvo ir 
pavirto ties Onos kojų. Už kelių pėdų 
matėsi histerijos apimtas policistas.

Akmuo suardė jo švariai nuskustą 
< veidą, jo plieninė kepurė nusirito ant
♦ gatvės. Keista, jo plaukai atrodė labai 

šviesūs virš krauju apsipylusio veido. 
Po to Ona nieko negalėjo atsiminti.

Policija šturmavo virš jos, tolyn. Kul
kos ir šampolai šlavė gatvę. Šturmuoda
mi paskui save paliko juodus pavydalus 
kūnų, besiraitaliojančius ir visaip gulin
čius ant gatvės. Iš po apačios pilvo per
šauto jauno vyro tekėjo sriovė kraujo 
ant pilko smėlio. Už kelių žingsnių gulėjo 
apžėlęs kitas vyras su plačiai atdarom 
akimis, žiūrinčiomis į mėlyną dangų. Pu
tojantis raudonas kraujas veržėsi iš jo 
burnos. Kulka iš užpakalio įstrigo ir su
draskė jo plaučius. Dar vienas bandė su 
peršauta koja dasigauti ant šaligatvio. 
Vaikas betiksliai rėkdamas bėgo gatve; 

•jo rankutė tabalavosi prie šono, matomai 
nulaužta. Kas tai reikalavo ligonbučio 
vežimo.

Keturi ar penki jauni darbininkai 
įnešdinėjo sužeistuosius atsargiai į na
mus. Bespalvė galva vyro su putojančia 
burna kabojo be jausmo. Trys tamsūs 
liūgynai pasiliko tuščioj gatvėj. .

Tarpgatvyj policija skubiai bėgo pro 
užrakintas duris. Šūviai poškėjo tarpe 
namų it lojimas aržų šunų. Priešai ne
matomi, gatvė tuščia. Už tamsių langi- 
nyčių slepiasi pavojingas priešas. Po 
plieninėmis kepurėmis veidai buvo bai- 

,mės apimti. Priešakyj—užpakalyj—virš 
jų—tykojo priešas. Raudonieji tėmijo 
juos—šimtai—tūkstančiai—visa apielin- 
kė pilna jų—visas miestas...

Puf... puf... Virpanti pirštai auto-
# matiškai trukčiojo gaidelius.' Eksplozija 

ipadaro žmogų jaustis stipriu ir pasitiki
mu. Iki šaudymai tęsis, pilki priešų vei
dai pasilieka nematomi. Vien tik vėlia
vos matomos... tie prakeikti, nepaken
čiami raudoni skarmalai!

—Šalin tuos skarmalus!—šaukė oficie-

rius. Šūviai pasipylė į vėliavas. Stiebas 
tapo pakirstas. Tarytum pašautas žmo
gus, nusviro prie sienos.

—Nukirsti vėliavas iš langų.
Stiklai sužvangėjo, tinkas lakstė ore. 

Staiga—baubimas pasipiktinimo šimtais 
balsų. Didelė vėliava nuo ketvirto augš- 
to nupuolė ant gatvės. Jaunas policistas 
pačiupęs pradėjo ją draskyti, kaip stai
ga susiėmė už galvos ir aktelėjo. Aš
trus akmuo pataikė jam.

Gyventojai skubiai įtraukdinėjo sky
lėtas vėliavas vidun, idant nepatektų 
tiems mėlyniems velniams apačioj. Vie
nok virš durų namo num. 3'maža raudo
na vėliava dar vis žėrėjo nuo pirmų lu
bų.

—Šalin tą skarmalą!
—Nuimti vėliavą žemyn!...
Keletas jų šūkavo paskui vienas kito, 

j Lango rėmai subraškėjo ant šaligatvio 
prie namo durų, tačiaus raudonas ženk- 

I las neišnyko nuo pilkos sienos. Lengvas 
I vėjelis pakėlė mažą keturkampį audek

lą; susidarė gražus vaizdas ir lig tyčio
josi iš bejėgių švininių kulkų.

Ir staiga kas tokio netikėto įvyko. Kas 
tokio daugiau pavojingo ir daugiau bai
mės įvarė policijai, negu kas kitas. Mo
teris kvatojo! Kaž kur tarytum skysta
me ore, moteris kvatojo. Trumpas skar
dus nusikvatojimas, išraiška provokaci
nio jausmo spėkos numatomos pergalės. 
Kaip kokis paukštis atbalsis kabojo virš 
baimės apimtų policistų galvų, paskui 
nutilo ir išnyko.

Visi gatvėje girdėjo, atbalsis skambėjo 
nuo namų, kilo sienomis viršun į daržus, 
suskambėjo kambariuose ir skiepuose, ir 
visi pilki proletarų veidai pasidarė gai
vesni ir išnaujo galingi... šaudykite... 
šaukite, šaukite, muškite, užmuškite... 
Ką manote jūs žudote? Ar galite nu
šauti mūsų lūšnas... mūsų badą.. .mūsų/ 
ligas... mūsų bedarbę? Jūs darbininkų 
budeliai! Lai gyvuoja, lai gyvuoja tas, 
ką jūs negalite užmušti su revolveriais 
bei kanuolėmis: Lai Gyvuoja Pergalė Pa
saulio Revoliucijos!

(Daugiau bus)

yra

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No 
1 RW 56 has been issued to the undersigned 

to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 

j at 197 North 8th St., Borough of Brooklyn, 
I County of Kings, to be consumed on the 
J premises.

CONCETTA SANGIOVANNI
197 North 8th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 651 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8423.—3rd Ave., Borough of Brook
lyn, County of kings, to be consumed off 
the premises.

MARTIN A. HAGEN
8-123—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Drg. J. Mažeikos Prakalba 
Puikiai Pavyko

Lietuvių

iki jie 
tai vy- 

laikraštyj 
patys ra- 
(skubius 

sutalpinti

(Tąsa 2-ram pusi.) 
gai tą įsivaizduoju, ar ne. Pa
lieku redakcijai paaiškinti. 
IX-2-35. J. Ramanauskas.

Redakcijos Prierašas.—Drg. 
J, Ramanauskas klystų, jei jis 
manytų, kad mes jį, kaipo 
bendradarbį, skaitome jau mi
rusiu. Ne! Jeigu jo rašiniai 
(kaip ir kitų mūsų bendradar
bių) kai kada pastovi redak
cijoj kelias savaites, 
pasirodo laikraštyje, 
riausiai todėl, kad 
esti stoka vietos, o 
šiniai nėra skubūi 
visuomet bandome
greit, tuojau, kai tik gauna
me). Pav. šis d. Ramanaus
ko rašinys išstovėjo redakci
joje apie virš keturias savai
tes, nes jis nėra skubus. Ant
ra, jei jis būtų buvęs trum
pesnis, (mes jį trumpinome), 
būtų greičiau įtalpintas.

Kviečiame d. Ramanauską 
rašyti visokiais klausimais. Jis, 
kaipo senas veikėjas, galėtų 
parašyti atsiminimų iš lietuvių 
darbininkų judėjimo seniau, 
žinoma, geriau rašyti atskirais 
neilgais straipsniais, nes toki 
patogiau laikraštin įtalpinti ir 
geriau skaitosi.

Drg. J. Mažeikos 
Maršrutas

Jeigu namas užsi- $13.50. Au- 
Malkuniene, 
Kraučiūnas, 
J. Grybas;

Bl.a-

la- 
iš- 

gy- 
pa-

moka mokesčius
bet pagerinimo
ir bedarbiams

jokiu būdu negalima
Gyventojams reikia su-

ALDLD 9-tam Apskrityje
Spalio 16 d. 7 vai. vakare, 

Levulio Svetainėje, 2nd St., 
Girardville.

Spalio 17 d., 7 vai. vakare, 
Karsoko Svetainėje, Coaldale.

Spalio 18 d./ 7 vai. vakare, 
Lincoln Svetainėj, Kulpmont.

Spalio 20 d., 2 vai. po pietų, 
Knights of Columbus Svetai
nėje, 549 W. Mahanoy Ave., 
Mahanoy City.

Spalio 20 d., 7 vaL vakare, 
Minersville.

Spalio 21 d., '7 v. vakare, 
Najaus svetainėj, Main ir 
Poplar St., Shenandoah, čio- 
nais dainuos Lyros Choras.

Lietuviai darbininkai ir dar-' 
bininkės, visi eikite- išgirsti 
šias prakalbas, nes drg. Ma
žeika yra nesenai sugrįžęs iš 
Lietuvos. Išgirsite daug svar
bių dalykų apie gyvenimą mū
sų brolių ir sesučių, pasiliku
sių Lietuvoje.

E. Motuziene.

Draugų Nelaimė
Sudegė draugų Kriaučiūnų 

banios ir vištininkai. Padarė 
daug nuostolių. Sudegė visas 
šienas ir padargai, ir paukš
čiai. žmogus bedarbis, pali
ko da biednesniu. Neturės žie
mos laiku nė kur karvutę pa
dėti, nė kuo pašerti.

Draugė Kriaučiūnienė
mūsų L.D.S. 31 kuopos narė.

Mūsų kolonijoj dažnai taip 
atsitinka.
dega, tai visas ir sudega, ba
nėra ant gatvių miesto van
dens, neigi ugniagesių. O gy
ventojai mažai apie tai rūpina
si. Už apsaugą nuo ugnies tu
rime mokėti po 15 centų nuo 
dolerio. Mūsų republikonai 
bai dailiai 
kolektuoti, 
ventoj ams 
šalpos tai 
gauti.
siprasti ir stoti į kovą prieš 
tuos politikierius.

Tai jau antras toks su ugnim 
atsitikimas. Pirmiau sudegė 
mūsų L.D.S. 31 kuopos nario' 
P. Vaičiaus visi budinkai ir pa
dargai ir daug gyvulių. Tik vie
na stuba liko. Labai toli van- ..... iduo ir ugniagesiai.

P. Vaičiui del pašalpos jo 
susiedai surengė privatišką 

i piknikėlį spalių 13 d. ant jo 
paties ūkės, Sunnyside. Kurie 
tam pritaria, kviečiami daly
vauti.

W. Kulikauskas. -

Rugsėjo 29 d., 
Svetainėje, atsibuvo drg. J 
Mažeikos prakalba-raportas iŠ 
“Lietuvių Pasaulinio Kongre
so” Kaune, Raportas buvo la
bai žingeidus, taip, kaip ii 
raštai, tilpę dienraščiuose. 
“Laisvėj” ir “Vilnyj.” Lietu
vos politinių kalinių paramai 
ir kovai prieš fašizmą Lietu
voj aukų surinkta 
kavo po 50c: D. 
M. Grigunienė, S. 
J. Budrevičius ir
po 25c; Kavaliūnas, S. 
žionienė, J. Krasauskas, 
Navickas, L. Trakimavičius,
O. Zarubienė, V. Gripkevičius,
P. Babilienė, F. Mačėnas, P. 
Bataitis, J. Zurba, A. Braz
džiūnas, N. X. aukavo $5. Su 
smulkiomis pasidaro $13.50.

Kurių vardai nebus pažy
mėta, malonėsit atleisti, nes 
pora vardų nebuvo galima 
įskaityti. Pertraukoj dainavo 
L. L. R. Choras, vadovybėj 
Izabelės Kugal-Yarmolavičiu- 
tės, taipgi ir vyrų choras, 
žmonių buvo pilna Lietuvių 

i Svetainė, visų pakraipų-įsitiki- 
nimų. Literatūros parduota už 

Prakalbos skaitomos 
pavykusiomis.
“Darbininko” Radio 
Koncertas Finansiniai 

Nepavyko
Tą pačią dieną, kada turė-

■. Mažeikos pr&~ 
šmeižiku radio vedė

jai, iš “Darbininko” štabo, su
rengė koncertą. Smarkiai gar
sino per patį radio ir per 
“darbininką.
kui koncerto, publikos labai 
mažai susirinko, nes 
skaičius protaujančių 
jonų atsilankė ant 
Mažeikos prakalbų.
pilnai pasakyti, kad tie darbi
ninkai parapijonai neapsigavo, 
ateidami ant Mažeikos prakaL 
bų, nes jie užgirdo daug tei
singų žinių apie Lietuvą. To
dėl vietos prabaščius turėtų 
sustoti konkuravęs su bolševi
kais. Juk Mažeikos maršru
tas buvo skelbiamas labai iš- 
ankto, galėjo ir prabaščius ir 
šmeištų kampelio (radio) ve
dėjai tai žinoti ir pasirinkti ki
tą dieną del koncerto. Bet jie 
manė pakenkti Mažeikos pra
kalboms ir rengė tyčia. Bęį 
apsigavo. Mat, darbininkai pą- 
rapijonai kitaip protauja, ne
gu žmonės 
štabo.

didelis 
parapi- 

drg. J. 
Ir galiu

. Puslapis Penktai

Bet atėjus lai-

■
■ i•A

*

$

•i

V

V? pi

iš “Darbininko”

Parapijonas.

$27,000,000 Pašalpiniams 
Menininkų Darbams

$2. 
n ai

pil-
WASHINGTON. — Viešų 

WPA darbų administracija 
skiria $27,000,000 pašalpi- 
niams darbams aktorių, mu
zikantų, piešėjų ir rašytojų. 
Bet vidutiniai jiems moka 
tik apie $25 per savaitę.
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IŠ KRANŲ . .
Visame Mieste

BUTELIUOSE...
Pas Visus Verteivius

Nesakykit, alaus— 
sakykit RUPPERT’S

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 1740 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 28 Reeve Place, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES W. SCOTT
_ (C. SCOTT TAVERN)
< 28 Reeve Pl., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3528 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 939 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BARBARA BARTĄSUNAS 
ADMINISTRATRIX ESTATE OF 

VINCENT BARTASUNAS
939 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 738 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at- 44 Scholes Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

ANNA SIMNISKIS
44 Scholes St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2980 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 230 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH KOSOFF
230 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 767 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 912-926 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARCADIA BALL ROOM, CO.. INC., 
912-926 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

. NOTICE Is hereby given that License No. 
• RL 471 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1595—86th St., cor. 17th Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOSEPH Di MARTINO 
JOE'S BAR and GRILL 

1695—86th St., cor. 17th Ave.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5504 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 743 Washington Ave., and, 457 
Sterling Place, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumer! on the premises.
- ST. JOHN'S LUNCH BAR, INC.

743 Washington Ave., 457 Sterling Pl. 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 844 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Ijiw 
at 1500 Gates Ave, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JULIUS MALETTA
1500 Gates Avfe., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 889 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 142 Havemeycr St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL ZE1DEL
142 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B 2604 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
418 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
County oį Kings, to bo consumed on the 
premises.

CARLO CAPARELLI
418 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5647 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5402—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FAIRWAY GRILL and REST. 
5402—3rd Ave., Brooklyn, J4. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5706 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 233 Moore Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRY CAFE, INC., 
233 Moore St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5079 has been issued to the undersigned 

• to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 297 Stagg Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

. on the premises.
SAMUEL STAKER

! 297 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

I
NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 580 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11 Newell Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN HALONSKI
11 Newell St., Brooklyn, N. Y.

I
NOTICE is hereby given that License No. 
I, 295 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
law nt 494 Sumner Ave., Borough of Brook
lyn, County of kings, to be consumed off 
the premises.

i HYMAN RUBINSON
I THE GRAND LIQUOR STORE 

494 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1539 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under Sec
tion 182-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 562 State St., Borough of Brook
lyn, County of kings, to bo consumed off 
tho premises.

MYRON BERNSTEIN
562 State St., Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 392 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9216—4 th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX HECKEL 
(NARROW’S INN)

9216—4th Ave, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 134 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1207—60th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CAESER CAPOZZI 
1207—60th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RW 599 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw at 2770 Atlantic Ave., Borough of 

I Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTONIO LUCITO
2770 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 529 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 451 Grand Street, Borough qf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

> IGNAS SUTKUS 
REPUBLIC BAR and GRILL

451 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 303 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 584 Bush wick Avequc, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES G. ZAENGLE
584 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 425 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 166-168 Avenue O, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

C ARM ELI, A STANZELLA
(I,, and S. Bar and GRILL) 

166-168 Avenue O, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 556 lias been issued to tho undersigned 
to sell beer and wine, at retail finder Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 615 Lorimer Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

MlCltAEL CAMUSO
615 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 469 has been issued to the uhdersigried 
to sell beer and wine, at retail under Sec
tion 132-A of the A'coholic Beverage Control 
Law at 1280 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

O'ITO G. MARK 
1280 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
I RW 79 has been issued to the undersigned 

to sell beer and wine, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 300 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

PETER SPAGNOLO 
PETE’S BAR and GRILL

300 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 775 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 327 Troutman Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

. GIACOMO MANISCALCO
327 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4567 has been issued to the undersigned 
to sell .beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 537 Marcy Ave., and 96 Floyd 
Street, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ROBERT J. CREWS 
BOBBY CREWS TAVERN

537 Marcy Ave. . 96 Floyd St.
Brooklyn, N, Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 239—-58th St., and 136 --57th St., 
Borough oį^Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

/ORIGINAL MAGNET, . INC., 
239—58Hh St., 136—57th St.,

X Brooklyn, N. Y.

NOTICE is' hereby gitfen that License No. 
RL 4784 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 429 Flatbush Ave., Ext, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FULTON ROYAL, INC.,
429 Flatbush Ave., Ext., Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby ' given that License No. 
RL 4122 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 

; trol Law at 1593 East New York Avenue, 
I Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
' be consumed on the promises.
I ANTHONY A. DeVITO
. 1593 East NeW York Ave., Brooklyn, N. Y.

' NOTICE is hereby given that . License No. 
| B 5217 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 76 of 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
898 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tile

; premises. i
I GUISEPPI ANGELINO 1
I 398 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
Į __________ ;________ >
, NOTICE is hereby given that License Nd. 

B 5234 has been issued to the undersigned 
to. sell beer at retail under Section 76 of 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
406 South 3rd Street, Borough of Brooklyn, 
County, of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN MASLAUSKAS
406 South 3rd St., .Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4129 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1605 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

NETTIE GOLDSTEIN 
TARRY TAVERN

1605 Broadway, Brooklyn, N. Y.

..NOTICE is hereby given that License No. 
| RL 4222 has been issued to the undersigned 
i to sell beer, wine and liquor at retail under

Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-
I trol Law at 1526-30 Myrtle Ave., Borough of 

Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

GUILBERTO RICCI
1526-30 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

i NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3466 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 94 Bedford Ave., Borough of

i Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
I on tho premises.

PAUL YURCHYK
94 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4743 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 659 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM McPHEE
; 659 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 3178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqUor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 304 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

JOHN W. MANNtX
304 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
RL 2638 has been issued' to the undersigned 
to sell beer, wine ahd liquor at retail under 
Section 132-A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 899 Gates Avenue, Borough df 

i Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

DOMENICO STANCO
899 Gatos Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
. RL 630 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 13.2-A of the Alcoholic Beverage Coi- 
trol Law tat 29QZ Flatbush,'AVe., Borough < f 
Brooklyn, County of’. .Kings, to bo consume d 
on tho premises.

B. C. & P. INC.,
296 Flatbush Ave., > Brooklyn, N. "Y, 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3074 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

i Section 132-A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1596 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho. premises.-

MACON BAR and GRILL. INC.
1596 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 570 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1439 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. '

MARTIN MULVIHILL 
(BEDFORD REST. BAR & GRILL)

1439 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 408 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 675 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LILLIAN BANKOFF & 
WILLIAM G. SHREAD 
BANK BAR and GRILL

Fulton St., Brooklyn, N. Y.675

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1894 has been issued to the ū”dersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2423 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to- bo consumed 
on the premises.

PETROS COCKOROS
2423 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 404 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 907 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS WISCH
907 Myrtle Ave.,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 431 has been issued to the undersighed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

I Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
; trol Law nt 699 Gates Avenue, Borough of 
! Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
I on the premises.
I • PATRICK HANNON
I 699 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4897 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1041 Manhattan Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VALENTY< 
FREEMAN 

Manhattan Ave.,

BTELSKY
TAVERN

Brooklyn, N. Y.1011

4

' NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5252 has been Issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcbhollc Beverage Coį- 
trbl iLaw at 356 Wilson . Ave.. Borough 
Brooklyn, Coimty of Kings, to be consunr d

| on tho premises.
IDA BRODSKY

356 Wilson Ave., Brooklyn, N. "
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2085 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

, Section 132-A of tho Alcoholic Beverage Oon- 
j trol Law at 7307—3rd Ave., Borough of 

„ —r’.-------- " -f Brooklyn, County of Kings, to be consumed
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ' on the premises 

<U" - - ! I MARTIN
SHORE ROAD 

Brooklyn, N. Y. 1 7307—3rd Ave.,

NOTICE is hereby given that License N >. 
RL 477 has been issued to tho undersign, d 
to sell beer, wine and liquor at retail und|r 
Section 132-A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2484 Pitkin Ave., Borough of

į on the premises.
I SAMUEL A1JELOWITZ
; 2434 Pitkin Ave., p• •1 

NO 1 ICE is hereby given that License No. 
RL 5378 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 17 Myrtle Ave., Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

t DORA STOLLER 
(ORIGINAL DAVE’S BUSY BEE) *

17 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2384 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unde. 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4901—5th Avenue, Borough' of 
Brooklyn, County of Kings, to be consurrgįd 

I on the premises.
W. and G. REST. CORP.

J 4901-—5th Ave., Brooklyn, N.

Alcoholic Beverage Con- 
8rd Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2814 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 430 Ridgewood Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK JURAN 
CRESCENT TAVERN

430 Ridgewood Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License Ro. 
RL 454 has been issued to the undersign^ 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of lhe Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5823—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premjsep.

MARTIN BROMMER
5823—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1741 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 648—3rd AvenUe, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

SKONIECZNY BAR and GRILL, INC 
648—3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4485 has been issued to the undersigned 
to sell l>cer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Uw at 4729—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings* to be consumed 
on the premises.

DANIEL MURPHY 
4729—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RL 2480 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132-A of tho 
trol Law at. 5302-__  ____
Brboklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises. 

SAMUEL SELIG
5302—3rd Ave., Brooklyn, N.
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lą” ir dar pataisė, o vistiek 
dar vienas dalykas tapo pra
leistas.

Martha Stone Kalbės Lie tuviy Komunistų Bankietc
Kovingoji Marta, Komu

nistų Partijos 6-tos Sekcijos 
organizatorė, pasižadėjo da
lyvauti Lietuvių Komunistų 
Frakcijos rengiamam ban
kiete šį sekmadienį ir laike 
vakarienės pasakyti trumpą 
prakalbą.

didelis ačiū
Martos 
ras 
Net

be 
suma- 

vadovavimui. 
kiekvienam pata-
ir užsipelniusiam 
baugu ne jos aš- 
ji moka motiniš-

Menkutei savo išvaizda 
Martai prirokuojama labai 
didelių ypatybių. Bėgiu jos 
organizatoriavimo 6-ta sek
cija keleriopai paaugo. Nors 
tas dalinai priklauso nuo 
abelno darbininkų kairėji- 
mo-kovingėjimo, tačiau 
abejo 
niam 
Jinai 
rimą,
pabarimo 
trumo — 
kai pabart—,nemalonu tas, 
kad užsipelnyta jos barimo. 
Ji kandidatė į asemblima- 
nus 14-tam distrikte. Tai 
tokia mūsų Marta. Kiekvie
nam malonu bus ją girdėti 
ir arčiau susipažinti.

Dainuos L.' Kavaliauskai
tė, akompanuojant 
siutei.

A? Dep-

"V. ■C

Martha Stoniutė, kovinga ir mylima Komunistų 
Partijos 6-tos Sekcijos organizatorė.

Reporteris aprašydamas o-

Pavėžinęs, Praradęs 
Regėjimą

Joseph Libacci, 24 m., 70-07 
—116th St., Richmond Hill, at
sidūręs ligonbutyje, pasakojo, 
kaip jis nepažįstamam vyrui 
suteikė “raidą”, paprašius pa
kelyje. Už kelių minutų sve-

Reporteris aprašydamas o- ęias pylęs rūgščia jam veidan, 
peretę suminėjo visų aktorių j Apakintas, jis sustabdęs karąn 
vardus, o draugės V. Pranai- bet-tuojau tapęs smūgiais gal- 
tienės vardo neminėjo. Gi d. von primuštas iki praradimo 
Pranaitienė lošė Tamylos mo- sąmonės. Užpuolikas nuvažia- 
tinos rolę ir sulošė gerai. Ro- vo jo mašiną, palikęs jį be sa
lė yra viena iš vadovaujamų- monėš ir apakintą gulint ant 
jų rolių, kuri tęsiasi per visą ■ kelio. Manoma, kad jis pra- 
veikalą. Taigi kitų vardai mi- ras regėjimą, 
net, o jos apleist būtų kaip ir 
kokia ignoracija, nors mes ži
notai, kad tas įvyko per neap
sižiūrėjimą.

Turiu pasakyti, kad drg. 
Pranaitienė mūsų scenai labai 
reikalinga, nes ji turi aiškų 
balsą ir moka judėt pagal žo
džių prasmę.

“Tamylos” Režisierius.

Komunistai Kritikavo Sąmatą

Rengia ALDLD 185-tasimais.
kuopa. Įžanga veltui.

SUSIRINKIMĄ I
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienio vakare, 14 
d. spalio, 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Neprigulmingo’ Kliubo kambariuose, 
269 Front St. Visi draugai ir drau
gės dalyvaukite, nes turim daug

. 1*
ram stovyje ir gražiai įtaisyta. Kam- 

, bariai visuomet užimti. Vieta ran- 
i duot; gali ir dvejose pirkti, nes yra 
j gana biznio ir darbo. Nepraleiskite 
šią progą, nes retai tokia pasitaiko: 
įsigykite tą bizni už prieinamą kai
ną. Vietą galima matyt visados po 
šiuo antrašu: 498-500 Ferry St., Ne
wark, N. .J. arba šaukite: Mitchell 
2-9356.

(240-242)

svarbių dalykų ųpsvarsfyt. Nepa
mirškite ir naujų narių atsivest pri- : 
rašyt. Taipgi, kurie turite paėmę j 
laimėjimo tikietukų, malonėkite su- I 
grąžinti. Sekr.

Telephone, EVergreen 8-9770

(242-243) J. GARŠVA

Šunės Badauja Amerikoj!

sekamą

viduti-

Ant Nassau ir Fulton gatvių 
kampo, žemutinėj N. Y. mies
to .dalyje, mačiau 
vaizdą: Stovi gražiai apsiren
gusi, skaistaus veido,
nio amžiaus moteriškė, su ba
daujančiais šunimis ir didele 
iškaba, ant kurios pažymėta 
šunų biografija ir persenusių 
š u n e 1 ių prieglaudos vardas, 
The Humane Society of N. Y., 
313 E. 58th St.

Atvirose New Yorko miesto 
sąmatos (budžeto) diskusijo
se, pereitą trečiadienį, ėmė 
dalyvumą Carl Brodsky, Ko
munistų Partijos Rinkimų Ko
miteto sekretorius ir kandida
tas į aldermanus 8-tam distrik- 
te. Jis aštriai pabrėžė, kad są
matoje didelės sumos skiria
mos bankieriams lėšomis dir
bančiųjų ir bedarbių, mažų 
namų savininkų, smulkių biz
nierių ir profesionalų. Jis pa
sakė, kad ši sąmata yra ban- 
kierių naudai ir prieš visuo
menės reikalus.

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. 11th St., Easton, Pa.
dasi ant gero kampo. Randa už visą 
namą prieinama. Mes išlaikėm tą 
yietą per 11 metų, dabar norime par-

Eikite j biznį! Yra gera proga 
pirkti gerą užeigą, restaurantą, ir 
14 fornišuotų kambarių. Viskas ge-

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Pcrsitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

ir daugiau dalyvių. Programa bus laike vakarienės, o po vakarie- 
pelnas skiriamas palaikymui 6-tos sekcijos kambarių-Darbininkų Cen-

Dr. J. J. Kaškiaučius Duos 
Prelekciją Apie Sveikatą

Programoje bus 
nės šokiai. Vakaro 
tro, kurį, augant judėjimui, reiktų didinti ir gerinti, kad padaryti darbininkams naudinga ir 
patraukiančia užeiga atlikimui visokių susirinkimų ir pasitarimų šapos ir kitų kovų reikalais.: 
Vakarienė bus iš keptų ėriukų ir kitų sveikų ir skanių maisto produktų.

Vakarienė įvyks šį sekmadienį, 13 d. spalio, lygiai 7 v. vakaro, “Laisvės” svetainėj, 
kampas Lorimer ir Ten Eyck St., Brooklyne. Bilietas vakarienei 75c. Kviečiame visus daly
vauti ir tikimės jūsų nuoširdžios paramos, kaip būdavo praeityje.

Lietuvių Susirinkimas Prieš Hitlerio 
Puolimą Klaipėdos Gražiai Pavyko

Spalio 10 d., Amalgamated 
Temple svetainėj įvyko Brook
lyno lietuvių istoriškas masi
nis susirinkimas. Skirtingų pa
žiūrų lietuviai žmonės suėjo 
bendrai pareikšti savo protes
tą prieš Hitlerio kėsinimąsi 
ant Klaipėdos ir visos Lietu
vos nepriklausomybės, prieš 
karą ir fašizmą, už civiles-de- 
mokratines laisves Lietuvos 
liaudžiai.

Į susirinkimą suėjo gerai 
virš tūkstančio socialistų, ko
munistų opozicijos, komunistų 
ir jiems pritariančių, taipgi 
grynai tautiniai nusistačiusių

žmonių bei katalikų, nors pa
starosios dvi srovės oficialiai ir 
nedalyvavo.

Gražiai vartoja lietuvių kal
bą.

Pertraukoje Aido Choras, i 
vadovaujant G. Kazakevičiu- 
kui ir pianu lydint H. Mantuš- 
kaitei, gražiai sudainavo kele-

Keturi mažosios veislės šu
niukai gulėjo būdelėj, o vie
nas didelis pasodintas ant ke- 
I dės ir su diržu pririštas, kad 
nenupultų. Del pagražinimo 
uždėta šiaudinė skribėlaitė 
ant vienos ausies, žemiau prie 
šunies stovėjo blėkinis viedras 

j del metimo šuniui aukų. Mote- 
i riškė aiškino šuns badavimo 
i dienas, o praeiviai metė į vied- 
’ drą centus šunims ant “apie- 
ros.”

Ateinantį trečiadienį, 16 
spalio (Oct.), 8 v. vakaro, Ki- 
burio svetainėj, 950 Jamaica 
Ave., Brooklyne, bus proga iš
girsti plačiai žinomą ir gerbia
ma daktara Kaškiaučių. Jisai 
duos prelekciją, kaip užlaiky
ti sveikatą. Tam pačiam susi
rinkime kalbės ir
1 omskas, ALDLD Centro sek
retorius ir žymus politikos ži
novas. Jisai kalbės svarbiau
siais šių dienų politiniais kiau

d. D. M. šo-

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 Subatom is 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS I FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto Į Kampas E. 23rd St.

Kalbėjo keturi kalbėtojai: 
Keistutis Michelsonas, nuo 
LSS 19 kp.; L. Prūseika nuo 
LDD; J. Tysliava, “Vienybės” 
redaktorius; A. Bimba, nuo 
LKF. Pirmininkavo J. Glavec
kas. Kalbėtojai, švelniau ar 
griežčiau, visi pasisakė už gy
nimą Lietuvos nepriklausomy
bės ir prieš karą ir fašizmą. 
Pirmu kartu girdėjau Michel- 
soną, jaunuolį. Nuosakus ir 
daug žadantis iš jo kalbėtojas.

Parazitiškas išgverimas ne
turi ribų. Pasenusius, stimpan- 

tą dainų. Parinkta aukų lėšų čius šunis važinėja po miestą, 
padengimui. Suaukota $50.16. j apsąkinėja jų gyvenimą ir ba- 
Aukojusių stambesnėmis su-į davimo laikus. O 17 milionų 
momis vardai tilps vėliau.

Pabaigoje beveik vienbal
siai (dviem ar trim balsuojant 
prieš) priimta žemiau telpan
ti rezoliucija ir vienbalsiai pri
imta kablegrama Tautų Ly
gai, kurioj prašoma, kad Ly
ga sudraustų Hitlerio valdžią 
nuo kruvino puolimo ant Lie
tuvos.

Liet. Veikimo Komiteto 
Susirinkimas

DEL HITLERIO PASIKĖSINIMO PRIEŠ KLAIPĖDĄ IR 
LIETUVĄ IR DEL LIETUVOS ŽMONIŲ CIVILIŲ LAISVIŲ

Kadangi pastaruoju laiku Vokietijos hitlerininkai pradėjo 
atvirai grūmoti smurtišku užgrobimu Klaipėdos ir įvedimu 
ten hitlerinio barbarizmo, ir

Kadangi šitie hitlerinės Vokietijos žygiai taip pat grūmoja 
pačiai Lietuvos ir kitų Pabaltijos mažų tautų nepriklausomybei 
ir neišvengiamai veda prie naujo pasaulinio karo, todėl

Mes. Brooklyn© lietuviai, įvairių pažiūrų ir srovių, masinia
me susirinkime, skaičiuje virš tūkstančio, spalio 10 d., 1935 
m., Amalgamated Temple Svetainėj, 21 Arion Place, kurį su
šaukė bendromis spėkomis. Brooklyno ir Apielinkės Lietuvių 
Organizacijų Veikimo Komitetas, Lietuvių Socialistų Sąjungos 
19 kuopa, Lietuvių Darbininkų Draugija ir Brooklyno Lietuvių 
Komunistų Frakcija, griežtai protestuojame prieš tuos Hitle
rio ir jo valdžios plėšikiškus pasimojimus; pasmerkiame hit
lerininkus kaipo naujo karo ruošėjus; šaukiame Vokietijos 
žmones priešintis Hitlerio rengiamai baisiai katastrofai; stoja
me už Klaipėdą status quo, ir pasižadame visais mums gali
mais būdais kovoti prieš bile kokius hitlerininkų pasikėsini
mus ant Klaipėdos bei ant Lietuvos nepriklausomybės; ir, to
liau,

Kadangi patsai sunkiausias Lietuvos nepriklausomybės 
apgynimo ir Hitlerio rankų atmušimo nuo Klaipėdos darbas 
gula ant pačios Lietuvos ir Klaipėdos žmonių, ir

Kadangi mes esame įsitikinę, kad demokratinė santvarka 
Lietuvoje-būtų tinkamesnė už dabartinę ne tik pagerinimui vi
daus reikalų, pirmoj vietoj dirbančiųjų sluogsnių būklės, bet 
taip pat apjungimui Lietuvos gyventojų apsigynimo spėkų 
prieš hitlerinės Vokietijos pasimojimus, todėl
*«. Mes reikalaujame Lietuvos žmonėms pilnų civilių-demokra- 
t'inių laisvių, tai yra, mes reikalaujame sušaukimo slaptu ir 
visuotinu balsavimu išrinkto seimo ir sudarymo tuo pat būdu 
savivaldybių.

Brooklyno ir Apielinkės Lie
tuvių Veikimo Komiteto susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 20 
d. spalio, 2 valandą po pietų, 
“Laisvės” name. .

Draugai ir draugės, atsto
vaujantieji organizacijas bei 
kliubus, malonėkite visi daly- 
vaut minėtu laiku, nes turėsi
me daug svarbių tarimų. Taip
gi bus išduotas platus raportas 
iš pereito mėnesio darbuotės.

Draugai-gės tolimesnių kolo
nijų turite būtinai dalyvauti 
šiame susirinkime, 
liau parvykę savo 
galėtumėt pilnai 
kas yra veikiama 
to. Taipgi tą 
“Laisvės 
lis naudai virš minėto 
to. Tad draugai ir 
būkite laiku, kad susirinkimui 
u’žsibaigus galėtumėm sma
giai laiką praleist prie geros 
muzikos. Taipgi prašome vi
sų tą dieną pasižymėt į kalen
dorių ir atsilankyt 'į šią links
mą pramogą.

Komiteto Pirmininkas,
N. Pakalniškis.

Amerikos bedarbių negaili, 
siundo policija ir kalina moti
nas už reikalavimą pieno sa
vo kūdikėliams, maisto, dra
panų ir pastoges.

Todėl darbininkai ir darbi
ninkės, mes turime rūpintis 
patys apie save ir bėgančius 
kasdieninius reikalus. Artina
si rinkimai į miesto ir valsti
jų valdvietes. Tad atiduokime 
savo balsus už Komunistų 
Partijos kandidatus. O jiems 
dasigavus į valdvietes sustip
rės mūsų kovos už Darb. Be
darbės, Senatvės ir Socialės 
Apdraudos Bilių HR 2827. j 
Bus lengviau kovoti prieš ka-i 
ra ir fašizmą, už unijines al
gas ir trumpesnes darbo va
landas, ir prieš augštas pra-. 
gyvenimo kainas. Visi sutarti
nai bendru frontu kovodamiI 
nusluosime nuo žemes pavir-, 
šiauš visus parazitus, o subu- 
davosim darbininkų ir ūkinin- ' 
kų valdžią, Sovietų Ameriką.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ 
KIRPIMAS 

SKUTIMAS 15c 
Prielankus Patarnavimas 
1OO Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts,

Tel. StagR 2-0783 . NOTAKY
Niirht Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y.

g Telefonas: Evergreen 7-7770 >

B PAUL GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS
S Senai dirbąs graborystes pro- ę 
§ fesijo.ie ir Brooklyno apielin- t 
o kėį plačiai žinomas. Tik dabar S 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja 
« balsamavimu ir palaidojimu i 
S mirusių. a

| Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsamdb automobilius Serme- r 
5 nims, vestuvėms^ krikštynoms S 
2 ir kitokioms parems g
5 fimikito dieni ar nakt] N

| 423 Metropolitan Avė. g 
? Brooklyn, N. Y. c

_ ■„■Ai

Telephone Stagg 2-4408

A. Radzevičius f
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
ParsHmdau automobilius vestuvėm, 

parėra, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Mnrcy Avenoe) 

Brooklyn, N. Y..

Susirinkimo pirmininkas, J. Glaveckas.

šio 
patį 

name įvyks

kad vė- 
kolonijosna 

raportuot, 
komite- 
vakarą 
vakarė- 
komite- 
draugės

Praleistas Dalykas
“Laisvės” Reporteris aprašė 

mūsų suloštą operetę “Tam/-

Crempienės Žudeikos Paleisti
Septyni Union apskričio de

putes buvo sulaikyti be kauci
jos, kuomet jų nužudytos. 
Crempienės duktė Kamelia iš
ėmė varantus, kaltinant juos 
žmogžudystėje. Bet neilgam 
jie buvo uždaryti. Jų advoka
tas nuvažiavo pas teisėją 
Lloyd Thompson į Westfield 
ir jis įsakė juos tuojau paleis-, 
ti po $5,000 kiekvieną. Tai tas 
pats Thompsonas, kuris išda
vė varantą prieš Crempus ir 
kurio užpuolimo pasekmėje, 
nušauta Mrs. Crempa.

Kvotimo dieną teismąbutis 
buvo perpjldytas ? įtūžusiais 
ant depučiu Crempų kaimy
nais ir apiėlinkės 'gyventojais. Į

ROBERT LIPTON 
■K įstaiga

Susižiedavi- 
mains, Ves- 

JĮeĮĮSz tuvems ir
Kitokiems

Įvykiams

Tel. STagg 2-3438
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

Telephone: Evergreen 7-0071

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 6 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g osj 
Bendras Nusilpt* 
mas, Nervų J ži
gos išeikvojimai; 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau* 
dūliai. Skilvio ir 
Žarnų Ligos, 
Mėšlažarnės TaW

Dovanos

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukju paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Specialiai

Kainos 
Vedybių ir 
Susižeidavi-

■HHHH mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis 
Šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

su

Bet. Graham & Manhattan Avės. Į

gos, Hemorrhoidal, Nervų {degimas 
ir įsisenėję Reumatiški nesveikumai. 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų? 
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos ęydo-tl 
mos greitai ir su patenkinančiomis * 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kok| 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

pavienių 
padarau 
paveiks- 
krajavus 

su

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
mai Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
5.12 Marion St., kam p. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

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

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų {leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI ; •
B




