
Metai XXV, Dienraščio XVIITelephone STagg 2-3878No. 244

atsisakė savo 
perleisti kalbą 
Aloisi’o iš Ge

tai Brooklyn, N. Y., Antradienis, Spalio (October) 15, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c.

KRISLAI
Radio ir Mussolini. 
Popiežius “Bejėgis”. 
Kvaila Gudrybė. 
Bolševikų Rėmėjai.

Rašo KOMUNARAS

Kad Anglija 
radio bangomis 
Italijos delegato 
nevos į “Amerikos žmones,
jam patarnavo amerikonų ka
pitalistų Columbia radio siste
ma. Musolinio agentas tuo bū
du gavo pasiskųsti amerikie
čiams, kaip kitos šalys “skriau
džia“ Italiją, reiškia, jos nesu
tinka, kad Mussolini užgrobtų 
Ethiopiją.

Pritarimas fašizmui tarp 
Amerikos kapitalistų šuoliais 
auga.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aiknėsite, Tik 
Retežius, o įsi almėsite 

Pasaulį!

Italai Užėmė Ak suma; looney laimėjo du punktu kovoj už Sovietai Protestuoja
lo,ooo Jųjų Kareivių 
Perbėgę Priešų P usėn

JO PALEI DIM A IŠ AMŽINO , KALĖJIMO
SAN FRANCISCO, Cal. 

—Visam amžiui nekaltai 
įkalinto Tomo Mooney, dar
bininkų vado, advokatas F. 
P. Walsh valdiškuose per- 
klausinėjimuose del jo pa- 

AD0WA. — Italai prane-, komanduojama generolo R. liuosavimo įrodė, kaip teis- 
‘ į pusės me prieš Mooney 1917 m.

Anglijos lordas Dickinson at- ITALAI TEBEŽUDO ORLAIVIŲ BOMBOMIS ETHI- 
Sišaukė į Romos popiežių ką OPUS; SUŠAUDYTI SEPTYNI ITALŲ ŠNIPAI 
nors daryti prieš Mussolinio ka
rą Ethiopijoj.

Bet katalikų 
Arthur Hinsley, 
ryj, Anglijoj, perspėja, kad tuo 
klausimu neverta “klapatyti 
šventąjį tėvą,“ nes popiežius' 
nieko negalįs čia paveikti, nors 
jis esąs priešingas karui.

“Jeigu jis pasmerks

arkivyskupas kad spalio 14 d. jie už-! Graziani’o iš pietų pusės me prieš Mooney 1917 m. 
Westmmiste- ^mę “šventą” istorinį Ethio-' yra pasivarius 30 mylių į kreivai prisiekė ir melavo

pa-

savo 
kaimyną (Mussolinį), kaip su
tarčių laužytoją ir plėšiką, tai 
jis uždės sunkią naštą ant są
žinės tokių savo kaimyno
valdinių, kurie įsitikinę, kad tas 
kaimynas (Mussolini) teisin
gas.“

Vietoj bandyt sukelt tikin
čiųjų žmonių sąžinę prieš geng- 
sterišką karą, todėl, popiežius, 
palieka jiems ramią sąžinę žu
dyt nieko nekaltus ethiopus.

pijos miestą Aksumą. Tuo > Ethiopiją. 60,000 italų ar-{F. C. Oxman, svarbiausias 
būdu italai įsidrūtinę jau 80{mija čia skina sau kelią su 1 
mylių fronte šiaurinėje į 250 tankų ir 200 bombinin- 

i Ethiopijoje. Imant Aksumąkų lėktuvų. Italai veržiasi 
italai sutikę tik mažo pasi-! linkui Hararo, antro di- 
priešinimo. jdžiausio Ethiopijos miesto.

Šiauriniame fronte nesą'Prieš italus narsiai kaujasi 
ethiopai. Jie turi 160,000 
armiją, kuriai vadovauja 
generolas Dasta Demtu.

36 Gyvi Palaidoti
HARAR.—Bombarduoda-

;mi iš oro italai pereitą

“Kunigas Kemėšis pasakojo 
apie Lietuvos valdžios gudrybes 
Klaipėdos krašte,“ rašo drg. V. 
T. iš Newarko, N. J. “Girdi, 
taip puikiai sutaisė rinkimus į 
(Klaipėdos) seimelį, kad lietu
viai gaus didžiumą atstovų, o 
vokiečiai mažumą.“

Bet Smetonos gudrybės Klai
pėdoj pasirodė tokios durnos, 
kaip ir kun. Kemešio pranašys
tė. Vokiškoji partija ten iš
rinko 24 savo atstovus į seime
lį, o lietuvių partija—tiktai 5.

Sulig visų pranešimų, patys 
Smetonos gudravimai atmušė 
daug klaipėdiečių balsų nuo lie
tuvių partijos.

rimtesnių susispyrimų su 
ethiopais, kurie tik nedide
liais būriais, partizaniškai 
išstoja prieš italus. Italai čia 
šiuo tarpu daugiausia tik 
vedą kelius, reikalingus to
lesniems žygiams, ir gręžią: 
šulinius. Italams stokuojaĮ 

, vandens ir pritrūksta mais-, 36 ethiopus, buvusius viena-1 
to; todėl jau sumažintos me apkasų rūsyje.
kareiviams porcijos. _ i italų lėktuvai bombomis 

Italai karališkai vaišina (taip pat išžudė ir sužeidė 
ethiopų pardaviką_ kimi-1 daug gyventojų Danakil sri- 
gaikštį Gugsą, perbėgusį jų ties dideliuose kaimuose, 
pusėn.

Augštajam italų koman- 
dieriui generolui Emilio de j 
Bono įžengus i Adową, italų 
oficieriai po iškilmių nuėjo 
į pamaldas “eretikų” koptiš- 
koi ethiopų bažnyčioj, pa
taikaudami vietiniams gy
ventojams ir jų kunigams.

Atidengta paminklas ita
lams, kritusiems nesėkmin
game jų 1896 metų kare su 
Ethiopiją.

JIBUTI.—Italų

kapitalistų ir valdžios liu
dytojas.

Mooney tada buvo kalti
namas, būk jis liepos 22, 
1916 m. išsprogdinęs bombą 
San Francisco kariškoj 
parodoj, ir Oxman liudijo, 
kad jis pats tatai matęs.

viešbučio knygą, kur Ox
man buvo tuo laiku įsiregis
travęs, kaip to viešbučio gy
ventojas, ir todėl negalėjo 
būt San Franciscoj laike 
minimo bombos sprogimo.

Mooney’o advokatas 
Walsh reikalavo, kad būtų 
partrauktas B. C. Wilson iš 
Cheyenne, Wyo., ir F. C. 
Woods iš Portland, Ore., 
kaipo liudininkai. Bet jiedu 
atsisakė vykti į Californiją. 
Todėl Mooney bylos perna- 
grinėtojai turėjo sutikt, 
kad būtų perkelti perka- 
mantinėjimai į miestus, kur 
randasi tiedu liudytojai. Ti
kimasi, kad jųdviejų paro-

Prieš Naujus Japonų 
Įsiveržimus Sibiran

REIKALAUJA IŠTIRTI JAPONŲ PADARYTĄ GIN
KLUOTĄ UŽPUOLIMĄ ANT SOVIETŲ RAITELIŲ

MASKVA.—Sovietai per 
savo ambasadorių griežtai 
užprotestavo Japonijai 
prieš jos kareivių naujus 
įsibriovimus per sieną į So
vietinį Sibirą. Paskutinis 
įsibriovimas buvo padary
tas spalio 12 d. Apie 50 ja
ponų, perėję per sieną, pa
degė didelę žole ir nėr jos 
dūmus šaudė iš kulkasvai- 
džių ir šautuvų. Sovietų 
raudonarmiečiai pastojo

perspėjo Japonijos generolu 
pasimojimą siųsti kariškus 
Japonijos bei Mandžurijos 
laivukus Sungari upe pro 
Sovietų miestą Chabarovs-

Į t

armija,“Naujienų“ Grigaitis tvirti
no, būk bolševikai nieko ben
dro neturėję su Lietuvos vals
tiečių streikais prieš fašistų po
litiką. Tai esą tik socialistų 
ir liaudininkų nuopelnas.

Bet “Vienybės“ redaktorius 
J. Tysliava, kalbėdamas New- 
arke, dejavo, kad Lietuvoj bol
ševikus remia krikščionys de
mokratai ir liaudininkai, kaip 
praneša newarkietis drg. V. T.

Tysliava, žinoma, turėjo min
tyj pažangesnius šiųdviejų par
tijų inteligentus, kurie, nors ir 
nedrąsiai, pritaria bolševikų 
obalsiui—sugrąžint pilietiškas 
laisves Lietuvos žmonėms.

Bet jeigu ir skirtingų parti-j
jų blaivesni inteligentai randa siūlymus pradėjo svarstyti 
bendrumo su komunistais, tai' pilnas Tautų Lygos susirin- 
būkite tikri, kad kovojantieji ’ kimas. Pasiūlymai, be abe- 
vargingi valstiečiai juo labiau!jo, bus priimti.
bendrauja su bolševikais.

Dabar Mooney gynimo ko- dymai dikčiai patarnaus by- i raudonai mieciai pastojo 
'miteto advokatas Walsh pa- lai delei Mooney’o paliuosa- Jler?]s. kelią, ir įvykusiame
rodė vieno Woodland, Cal., vimo.

TOKIO. — Japonijos val
džia vėl nuduoda esanti “ne
kalta” : Sako, kad spalio < 8 
d. japonų-mandžūrų kariuo
menė tiktai “tyrinėjo” pir- 
mesnį susidūrimą su Sovie
tų kareiviais, įvykusį spalio 
6 d., bet, girdi, “tyrinėto
jus” apsupo sovietiniai rai
teliai ir pradėjo šaudyti, J

Japonai giriasi, kad spa
lio 12 d. jie “atsišaudę ir to
lyn nuviję rusus.”

Karo priekabių jieškanti 
Japonijos valdžia pasakoja, 
būk įvairūs susidūrimai 
įvykę, girdi, ne Sovietų pu
sėje, bet Manchukuo. Japo
nų valdininkai meluoja, būk 
tai Sovietų kareiviai buvo 
perėję per sieną į svetimą 
žemę.

Japonijos užsienių reika
lu ministeris Hirota šneka, 
būk tie pasieniniai susikirti
mai įvvkstą todėl, kad dar 
nesanti tikrai nustatyta sie
na tarn Manchukuo ir-So
vietų Sibiro.

I susikirtime, kaip praneša 
Manchukuo valdžia, tapo 
nušauta 6 japonai ir 5 man-

» iš Sovie- 
į tų nusės, dar nesą žinios.

Sovietai siūlo Japonijai 
sudaryti mišrią komisija iš 
abiejų šalių atstovų ištirti 
ši ir du pirmesnius susidū- 
rimus.

Spalio 6 d. anie 20 japonų 
{kareivių šaudė į Sovietų 
I raitelių būrius apie 2 my- 
jlias Sovietų pusėje; no dvie
jų dienų paskui apie 50 ja- 
nonų-mandžūru kareivių 

{įsiveržė per sieną ir šnini- 
i nėio sovietines pozicijas.
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tuot Tas Šalis, Kurios Kariškos Talkos Angli- 
Neboikotuos Italijos jai prieš Mussolinį

S
i

SUŠAUDĖ SEPTYNIS 
PAPIRKINĖTO JUS

Ethiopai sušaudė septynis 
Somaliu vadus iš “itališko” 
Somalilando, kaip Italijos, 
šnipus. Pas juos rado’virš 
50.000 dolerių itališkais pi
nigais. Jie buvo atsiųsti 
kaip ethiopų papirkinėtojai.

Pranešama, kad 10,000 
somaliečių Italijos kareivių 
perėjo į ethiopų pusę ka
riaut prieš italus.

Finansų Boikoto Planas Italy Atstovas Atsisako 
Prieš Italijos Karą ! Apleist Ethiopiją

ADDIS ABABA.—JauGENEVA, spalių 14.—;
Tautų Lygos finansinė sub- kelios dienos atgal Ethiopi- 
komisija išdirbo planą, kaip jos valdžia galutinai .palie- 
Lygos šalys turėtų nutraukt pė išsikraustyti Italijos at- 
visokius piniginius reikalus stovui grafui Vinci-Gigliuc-

GENEVA.—Rumunijos ir 
Jugoslavijos atstovai Tautų 
Lygoj išsikalbinėja nuo su
stabdymo prekybos su Ita
lija; sako, kad del to jų ša
lys turėtų perdaug nuosto
lių. į

. ROMA.—Italijos valdžia 
spėja, jog ir daugelis kitų 
valstybių atras, kaip joms 
bus nenaudinga boikotuot 
prekybą su Italija.

Sovietų atstovas Litvino
vas Lygoj reikalauja boiko
tuot tų valstybių prekybą, 
kurios nesustabdys savo 
prekybos su Italija.

EXTRA!

PARYŽIUS.—Didelė 
džiuma kapitalistinių laik
raščių Francijoj atakuoja 
miništerį pirmininką Lava- 
lį, kad jis lošiąs iš vienos 
rankos su Anglija prieš Ita
liją. Fašistų organizacijos 
demonstruoja prieš Lavalio

1 j v • v 4 -i i -i ' i • • JltzHJ nUVlcblIlrb įJUZi J vi | do«valdžią, šaukdamos kad jis a . ’ g
otn r n on h i n nn i n Iro y»n nd _ 1stato šalį į naujo karo pa
vojų. Iš antros pusės, ra
dikalų socialistų organas 
“Republique” p e r s e r gsti,

vo Japonijai.
Rugsėjo 22 d. Sovietai
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■j -j * 1 * * * 1 Žuvę Tik “Trys” Desėt-1 Prieplaukų Darbininkųderybas su Anglija ir tuo . _ . I n •> i
Streikas Auga

HOUSTON, Tex? — Jau 
nuo spalio 1 d. streikuoja 
laivakroviai New Orleans ir 
trijų kitų prieplaukų, reika
laudami pripažint uniją"tr 
pridėt algos. Dabar spalio 
11 d., išreikšdami pritarimą 
tiems streikieriams, išėjo 
streikan dar 5,000 laivakro- 
vių prieplaukose 8-nių mie
stų ; Houston, Galveston; 
Texas City, Beaumont, Port 
Arthur, Orange ir Corpus 
Christi, Tex., ir Lake Char
les, La. ,J .

kai Italijos Kareivių
ROMA. — Italų vyriau

sias karo štabas praneša, 
būk per keturias pirmąsias 
karo dienas žuvę tik 30 Ita
lijos kareiviu — 25 eritrie- 
čiai ir 5 italai.

Italų oficieriai nerausda
mi meluoja, taip mažinda
mi skaičių savo žuvusių ka
reivių.

būdu grąsina Francijos ru- 
bežių saugumui.

Atsiliepdamas į tuos su
judimus spaudoj ir gatvėse 
Lavai spalio 13 d. viešai pa
reiškė, kad jis niekad neža
dėjęs ginkluotos talkos An
glijai prieš Italiją, o sutikęs 
tik su ekonominėmis baus
mėmis prieš Mussolinio ka
rą.

Paryžiaus policija neleido 
fašistams demonstruot prieš 
Anglijos ambasadą ir areš
tavo 700 nužiūrimų Angli
jos priešų.

UNIJŲ DELEGATAI UŽ
TARIA KOMUNISTUS
ATLANTIC CITY, N. J.— 

Liejyklų darbininkų unijos 
. 1 . ...... I delegatai protestuoja prieš

su Italija. Pataria nemoket ei, kaipo Mussolinio smpm; j Amerįkos Darbo Federaci- 
T. ... .. /įjos valdybos pasimojimą iš-Is pradžios jis su savo pul-1 brauktLiš Organizacijos ±o- 
kunnku Caldenm grūmojo munistus ir kitus revoiiuCp 
šaudyti, jeigu ethiopai ban-; njug darbjninkus. Visų dar- 
dys prievarta išmesti juodu bo unij ;delegatai iš Ne.

warko, N.J., tik apart vie
no, smerkia Federacijos 
prezidento Greeno užsipuo-

Italijai skolų nei nuošimčių bet jis vis dar neišvažiuoja, 
ir neduot jai valdiškų nei 
privatiškų paskolų.

Šiandien sub-komisijos pa-

CARISTAI ĮSISKVERBĖ Į 
SOVIETŲ DUONOS 

“SPECIALISTUS”
MASKVA. — Į Sovietų 

valstybinį institutą duonos 
kepimui studijuot ir gerint 
buvo įsiskverbęs vienas ca- 
ristas kaipo direktorius, 
klastingai pasidirbęs “pro
fesoriaus” titulą. Dabar 
Sovietai patyrė, kad jis bu
vo caro armijos oficierius, 
kurį Sovietai savo laiku nu
baudė vienais metais vers
tinų darbų kaipo kontrre
voliucionierių. Apart jo, esą 
įsibriovę į šią mokslinę duo
nos įstaigą ir eilė kitų ca- 
ristų. Juos, žinoma, Sovie
tai išvalys laukan.

Toliau seks . paskelbimas 
boikoto prieš išvežimą svar
biausių žaliųjų medžiagų į bet jie nesijudina, 
Italiją. • Ethiopų valdžia mano,

kad gal italai nebombar
duos Addis Ababa iš oro, 
kol čia liksis Italijos atsto
vas; todėl kol kas dar ne
žada prievartą jį išvežti 
Ethiopijos.

Italija Siūlo Ethiopam 
Grobikų Taiką?

AUGščIAUSIAS TEISMAS 
ATMETA TOMO MOON

EY REIKALAVIMĄ
WASHINGTON.—Jung

tinių Valstijų Augščiausias 
Teismas antru sykiu atmetė 
reikalavimą Tomo Moon
ey’o, kad vyriausias teismas 
pats pernagrinėtų jo bylą. 
Nes Californijos teisminin- 
kai kreivai veda pertardy- 
mus. Darbininkų vadas 
Tom Mooney, kaip žinoma, 
visai nekaltai yra iki gyvos 
galvos pasodintas į Califor
nijos kalėjimą.

iš atstovybės rūmo. Paskui 
jiedu buvo gražiuoju išpra
šyti į kunigaikščio Dėstą 
Demtu palečių, kur dabar ir limus ant «raudonųjų»/ 
gyvena Jiem buvo paruoš-. Amerikos Darbo Federa. 
tas ir traukinys įsvąziuot,1 cijog suvažiavimas nutarė 

kovot už. darbo laiko su
trumpinimą iki 30 valandų 
per savaitę visose pramonė
se, be numušimo savaitinės 
algos darbininkams.

Milicija prieš Pieno 
Streikierius III.

CHICAGO, I1L — Guber
natorius Horner užreiškia: 

i “Jeigu, reikės, mes pasiųsi
me ir kareivius... ir palai- - - --

iš Mažins Italam Maisto
ROMA. — Ne tik visi ka

riškų' lėktuvų fabrikai Ita
lijoj dirba viršlaikius, bet 
būdavo j ama dar naujos lėk
tuvų statyklos.

Mussolinio valdžia daro 
prisirengimus sumažint gy- 

____ ________  v  ventojams leistiną maisto 
dalį Ethiopijos; tuomet jis daugp Tuo būdu ruošiasi 
taikytųsi. Ethiopų valdovas atsilaikyt prieš Tautų Ly- 
Haile Selassie griežtai at- gos nutraukimą prekybos su 
metė tokį pasiūlymą. Italija.

ADDIS ABABA.—Plačiai 
kalbama, kad Mussolini rei
kalauja užleisti jam didelę

PAKORĖ MUSSOLINIO 
, PAVIDALĄ

NEW YORK. -- Colum 
bus dienoj keli tūkstančiai kyšime“ atdarus vieškelius 
komunistų, socialistų ir ki- skebams pravežti pienų. Tai 
tų darbininkų suruošė de- yra naujas grunl0jimas 
mojist raciją prieš italų ^fa- s t r e i k uojantiems farme- 

riams prieš begėdiškai že
mas kainas, kurias jiems 
kompanijos moka už pieną. 
Jų streikas jau pusiau nu
kirto Chicagoj gaunamo pie
no daugį.

šistų iškilmę Columbus Čir-1 
cle, kur kalbėjo ir N. Y. val
stijos gubernatorius Leh- 
hian ir miesto majoras La
Guardia. Demon strantus 
blaškė 200 policijos. Bet pa
skui jie susirinkę atlaikė 
savo mitingą, pakorė pa
dirbtą Mussolinio pavidalą, 
nuplakė jį ir sudegino.

AUTOMOBILIŲ NELAI
MĖSE ŽUVO 33,980

WASHINGTON. — Val
džios skaitlinėmis, 1934 me
tais buvo automobiliais už
mušta 33,980 žmonių Jung-

Masių Kraujas prie
Italy Fašistų Durų

PITTSBURGH, Pa. -Po- 
licija areštavo du iš penkių 
pikietų prieš Italijos konsu
latą. Jie laikomi teismui 
po $1,000 užstato vienas Ir 
kitas. " ; ;

Ant pikietų nešamų iška
lbų buvo išrašyta: “Kraujas 
italų ir ethiopų masių su
plaukia prie Italijos fašizmo 
durų.” Pačios iškabos buvo 
kraujo spalvos. PikieUvo 
Ethiopijos Apgynimo Komi
teto nariai.

>

51

AD0WA. — Italai sako, 
kad jiems būsią lengva pa
imt strateginį Ethiopijos 
miestą Makale todėl, kad jų tinėse Valstijose; tai yra 
pusėn perėjo pora ethiopų 10,657 daugiau negu 1933 
generolų. tm.

LONDON.—Anglijos val
džia jau išduoda kompani
joms leidimus pardavinėti 
ginklus Ethiopijai apsigyni* 
mui nuo Italijos.

M'A
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Artėjant Lapkričio 7-tai
•J

Lapkričio Septintoji netoli. Tai bus 
18-koš‘metų sukaktuvės nuo užsiliepsno
jimo .’Rusijos proletarinės revoliucijos. 
ŠiemeE ši šventė bus minima daug pla
čiau, negu kada nors. Sovietų Sąjunga 
šiemet kur kas stipresnė, įgavo daugiau 
prijautimo pasaulio darbo žmonėse kai
po nenuilstanti kovotoja už taiką, kaipo 
mažųjįu tautų globėja, kaipo viso pasau
lio išnaudojamųjų reikalų gynėja, kaipo 
social^tinė darbininkų tėvynė!

Jungtinėse Valstijose šiemet masiniai 
mitingai minėjimui 18-kos metų revoliu
cijos jsukaktuvių bus labai reikšmingi. 
Juose “darbo žmonės ir visi taikos mylė
tojai pasisakys prieš karą ir jo ruošėją 
fašizmą. Per tuos mitingus turi būti su
cementuota vienybė darbo žmonių, prieš- 
fašistįpis liaudies frontas.

I 9
Ir lietuviai darbininkai privalo ruošti 

lietuviškus mitingus paminėjimui to įvy
kio. IMes žinome, kad ne visur galima 
daug lietuvių sutraukti į tarptautinius 
masinius mitingus. Kodėl, tuomet, jų 
netraukti į lietuviškus? Aišku, nereikia 
lietuviškieji ruošti tą pačią dieną, kurią 
įvyksią tarptautiniai. Galima diena ki
ta anksčiau ar vėliau. Platinkim litera
tūrą apie Sovietų Sąjungą.

gyventojų didžiuma nenorės dėtis prie 
Lietuvos—Vilnius nebus Lietuvos. lĮd 
Lietuvoj nebus suteikta žmonėms laisvės 
ir pagerintas jų būvis—Vilnijos gyvento
jai nenorės dėtis prie Lietuvos.

Norint Vilnijoj gyventojuos pavaryti 
propagandą už Lietuvą, reikalinga pačioj 
Lietuvoj pagerinti darbo žmonių gyveni
mas; reikalinga ten atsteigti demokrati
nės laisvės; reikalinga ten padaryti gy
venti geriau, negu Lenkijoj arba Vilni
joj-

Vilniaus patriotai turi žinoti sekamą: 
Vilnijos valstiečiai puikiai žino, kas da
bai; dedasi Lietuvoj. Jie girdi tuos šū
vius, kuriais dabar yra šaudomi Lietu
vos valstiečiai. Jie girdi vaitojimus 
šimtų politinių darb. kalinių, sukištų į 
lietuviškus kalėjimus. Ar jie, tą girdė
dami, kovos už dėjimąsi prie Lietuvos? 
Ar kauniškis bizūnas, kauniškis švinas, 
kauniškis kalėjimas yra geresnis už var- 
šaviškį bizūną, varšaviškį šviną, varša- 
viškį kalėjimą?

Fašizmas yra didžiausias Lietuvos 
priešas. Jis ne tik sutrėškė pačią Lietu
vos žmonių laisvę; jis stumia nuo Lie
tuvos klaipėdiškius; jis stumia nuo Lie
tuvos vilniškius. Todėl mes sakome: mū
sų kova už Klaipėdą turi būti glaudžiai 
surišta su kova už demokratines laisves 
Lietuvoj. Mūsų kova už Vilnių—taip 
pat turi būti tampriai surišta su kova 
prieš smetonizmą Lietuvoj!

Žinios Apie Karą

Garsus Turky Genero- .ir£^“j0 žinia, 

las Gelbėja Ethiopams kad Į>°.00 ?.talii<'s ka™y'}J r askariecių bėga is itališkos 
kolonijos Eritrea su visais 

'ginklais linkui Makale, kadPagarsėjęs laike pereito 
imperialistinio karo turkui .. ,. . . v. .
generolas Wehib Pasha, ku-. įsijungus su. ethiopieciais.
ris sumušė francūzus ir an
glus prie Dardanelių, da
bar galbėja Ethiopiją.

Generolas Wehib Pasha 
komanduoja 150,000 ethio
piečių pietų—rytų - fronte 
prieš italus, įsiveržusius iš 
Somalilando. Eilė kores
pondentų su juom turėjo 
pasikalbėjimą. Jis sako, kad 
jokiu būdu Italija negali nu
galėti Ethiopiją, nepaisant, 
kad ji turi ir gerus ginklus. 
Jis sakė, kad ir 500,000 
Mussolinio kareivių bus pa
statyta, tai jie gal galėtų 
užimti Addis Ababą, Harar 
ir net Djimmą, Ethiopijos 
miestus, bet tik tam, kad! 
ten badu ir ligomis išmirti. >1S

Italijos orlaiviai pabėgėlius 
vijosi, bet kalnuose negalė
jo jiems nieko, padaryti. 
Ethiopiečiai pasiuntė savo 
kareivių būtį,. kacĮ pasitikti, 
pabėgėlius.

Kiek pirmiau didelis bū
rys Italijos kolonialių ka
reivių perėjo į Ethiopijos 
pusę, su i savimi atsigabeno 
šautuvus, kulkasvaidžius 
vieną kanuolę.

ir

:: Vėl Jie. Stiprūs!
Marijampolės kunigų leidžiamas “šal

tinis”* n’ašo :

Vidaus reikalų ministeris (Čaplikas) 
spaudos atstovams pareiškė, kad suvaržy
mai'’dėl susirinkimų yra laikini ir bus neil
gai.-* Apskričių viršininkams duotos reika
lingos instrukcijos, nes komunistai .sustipri
no savo agitaciją naudodamies aplinkybė
mis^ . .

Kiek daug kartų Lietuvos ir Ameri
kos lietuviška buržuazinė spauda palai
dojo komunistinį veikimą Lietuvoj. Va
kar palaidojo, o šiandien, žiūrėk, ji ir vėl 
pripažįsta, kad komunistinė veikla su
stiptojo. Kada buržuazija bus priversta 
pripažinti, kad komunizmas neišnaikina
mas?

LDS per 20 metų taip gra- 
dar rodo ženklus stiprėti ir

Kunigai džiaugiasi tik

Ethiopijos Raitelių 
Žygis

Kelios dienos atgal atėjo
Addis Ababa žinia, kad

Generolas sako, kad Angli-į 15,000 ethiopiečių : . .. .
ja arba Francija ilgame ka- pralaužė italų frontą ir in- girnas, kad ji turi kariauti 

galėtų užkariauti Ethio- siverže jiems užpakalin lin- pries Ethiopiją, nes neturi 
bet jokiame atsitiki- kui Adi Kaie. Iš karto Ita- kur dėtis, tai yra grynas 

i—. m,i- liins crpnp.ralis št.nhns t.a melas.

raitelių;

re
Piją,
me tą negales padaryti Ita- ^J°s generalis štabas tą
Uja. bandė nuginčyti, • bet vėliau

Toliau generolas sakė, ir jie prisipažino^ kad tik- 
kad jis yra išvažinėjęs apie rai tokis ethiopiečių raidas
1,000 mylių Ogadan provin
cijoje, kur yra baisiausios 
sausos dykumos ir sako,

buvo padarytas.
Iš Ethiopijos ateina ži

nios, kad tie raiteliai pasi-

ma, kad Leros sala yra dar 
daugiau ginkluota, negu 
pereito karo metu Vokieti
jos buvo apginkluota He- 
ligolando sala.Libija yra ant Vidurže- 

minių jūrų krašto, Afriko
je, kur apjungia Cyrenaiką 
ir Tripolitaniją. Kraštas už
ima 350,000 keturkampių 
mylių ir turi arti miliono 
gyventojų. S v a r b iausios 
prieplaukos Tripoli ir Ben- 
gazi.

Tiensin mieste, Chinijoje, 
Italija turi savo koncesijas, 
kurios užima mažą plotą’ 
žemės—130 akrų, bet suda- Maji Rafa provincijos su 
ro svarbią poziciją.

14 Salų. Egeiškose jūrose^buvo ir daugiau Ethiopijos 
nuo Turkijos ir Graikijos provincijų vietinių vadų, 
Italija yra pasiveržus 14 sa- i kurie pasižadėjo mobilizuo- 
lų—-Rhodes, Egeo, Dodeca-! ti dideles mases apsigyni- 
nese ir kitas;-kurios sudaro , mui nuo Italijos.
svarbius karo laivynui ir or-' Jau keli seni vadai, kurie 
laivynui punktus. Viso Ita- (dalyvavo 1896 metais sumu- 
lijos kolonijos sudaro veik Šime Italijos armijos prie 
600,000 ketiirkampių mylių1 Adowa, yra susirinkę su sa- 
Žemės plotą su apie 4,000,- i vo būriais ir greitai išvyks 
000 gyventojų. |į karo lauką.

Kaip matome jos koloni
jos nėra veik visai apgy- pijos užkampių renkasi jau- 
ventos ir todėl Italijos stau- ni ir seni apgynimui savo 

' 1 ■ • 1 • krašto nuo užpuolikų.

Italija pati užima 110,666 
keturkampes mylias, tat jos 
kolonijos daugiau kaip 5 ir 
pusę kartu yra didesnės už 
pačią Italiją.

T I • * 1 • • • i Sdau eliis iužul bet lt’ Kariniai PrisirengimaiItalijos kareiviai. Kad aaugens jų žus, oet ar- _ ___

Renkasi ir Seni 
Kovotojai

Užpuolus fašistinei Itali
jai ant Ethiopijos sujudo 
tos šalies gyventojai apsigy
nimui. Į Addis Ababą at
vyko Ras Katadjou, vadas

dviem savo sūnais. Čia pri-

Iš visų pusių, visų Ethio-

Orlaiviai, Tankai ir 
Smėlis

paduoda iš

□ labai praplitęs 
meną”—tai “Geš-

: “Gesfoss'”?.”

°l|audonasis Arte- 
“Prąvdos” sekantį įdc. i dalykėlį:

Vokietijos laikraščiuoi 
-—skalbimas apie “arijų” ‘ 

loosen.”
Lajkrašty “Germania” iš 1935 metų rug- 
sėja 11 d. yra skelbimai, kad Berlyne: — 

JCamerinis teatras—“Gešlossen.”
z Tfibiune—“Gešlossen.”

Teatras Saaro gatvėj—“Gešlossen.” 
Komedijos teatras—“Gešlossen.” 
teatras metropolis—“Gešlossen.’ ’ 
Liaudies teatras — “Gešlossen.” 
Vokiečių liaudies opera—“Gešlossen.” 
Vokiečių meno teatras—“Gešlossen.” 
Šilerio teatras—“Gešlossen.”
jTJatras Chorsto Veselio aikštėj—“GeŠ- 

lo&fcn.’ ’
P “Gešlossen” reiškia “uždarytas.” 
JTokia “arijų meno” būklė Vokietijoj.

: Vilniaus Gedulą
Greitą savaitę daugelyj J. V. lietuvių 

kolohijų buvo suruošta t. v. “Vilniaus 
Gedwlos Diena.” Kalbėtojai kalbėjo apie 
Vilnių, kai kur chprri dainavo Vilniaus 
kląupimu dainas, bet... niekas nepatie
kė l^onkretaus plano, kaip būtų galima 
Vilnjųs iš Lenkijos išvaduoti. Norėti yra 
vienaj dalykas, bet galėti—visai kitas.

r ą .r "

Iki^ Lenkijoj viešpataus imperialistai, 
jie laikysis užgrobę Vilnių. Iki Vilnijos

ALRKŠJDS 20-tametinės 
Sukaktuvės

Spalių men. 8 ir 9 dd., Worcesteryj 
įvyko Amerikos Lietuvių Romos Katali
kų Švento Juozapo Darbininkų Sąjun
gos dvidešimtas metinis seimas. Vadi
nasi, jau 20 m., kaip ši organizacija (ku
nigai ją sutrumpintai vadina “LDS”) gy
vuoja.

Kurie turi kiek tiek atminties, tai ge
rai žino, kad 1915 metais, kuomet ši or
ganizacija kūrėsi, tai socialistinė spauda 
tuomet aiškiai nurodė, kad “LDS” nieko 
gero, darbininkų klasei nęnuyeiks. Tai 
buvo kun. Kemėšio ir kitų kunigų sugal
votas planas sulaikymui liet, parapijie
čių nuo dėjimosi prie socialistų, o paskui 
—komunistų.

Į 20rmetinį “LDS” seimą atsilankė ir 
kunigas Kemėšis, kuris dabar baladojasi 
Jungtinėse Valstijose su smetoniška pro
paganda. Jis kalbėjo. Pasak kunigų 
“Darbininko,”

Gerb. Vadas pirmiausiai .sveikina visus ir 
džiaugiasi, kad 
žiai išsilaikė ir 
augti.

Tai viskas!
tuo, kad organizacija šiaip taip išsilaikė 
ir “dar rodo ženklus stiprėti ir augti.” 
Priklauso jai keliolika kunigų, zakristi
jonų, davatkų ir gal būt saujelė tikrų 
darbininkų, katalikų, kurie mano, kad ši
tokiomis organizacijomis jie išsikovos 
geresnį gyvenimą. z

“Darbininkas” rašo apie suvažiavimo 
nutarimus:

Svarbesnieji nutarimai yra šie: škelbti 
LDS naujų narių ir Darbininko prenumera
torių vajų; steigti Darbininko bendradar
bių fondą; organizuoti, jei ir kur galima, 
korespondentų ratelius; tirti tarptautines 
katalikų darbininkų organizacijos klausimą 
ir tt.

Nei žodeliu apie kovą prieš karą ir fa
šizmą! Nieko apie kovą už socialę .ap- 
draudą ir apdraudą nedarbo laiku. Nie
ko apie kovą prieš persekiojimus svetur- 
gimių darbininkų.

Bet štai ką “Darb.” sako:
Seimas ypatingą dėmesį kreipė į organo 

Darbininko turinio gerinimą ir lietuvių dar
bininkų organizavimą. Tuo norima apsau
goti lietuvius darbininkus nuo užsikrėtimo 
komunistine liga.

Vyriausias Šv. Juozapo Darb. Sąjun
gos tikslas: kova su komunizmu. Pir
miau buvo vyriausias tikslas: kova su so
cializmu. Gerai, kad kunigija atvirai 
pasako kemėšinės draugijos tikslus. Da
bar, manome, bus lengviau katalikam 
darbininkam įvertinti tą sąjungą. Po
draug mes norime priminti jagamastė- 
liams: per 20 metų kovojusi su mūsų ju
dėjimu, jūsiškė “LDS” ne tik revoliucinio 
judėjimo nesulaikė, bet pati sąye smar
kiai nusialino. O mūsų judėjimas tebe
auga. Ir jis augs.

Korespondentai klausė 
pas jį, kaip bus su nuodin- 
gaiš gazais, kuriuos italai- 
naudoja tame fronte. : Jisl 
atsakė: “Taip, gazai yra 
blogas dalykas. Bet Harar 
provincija : didelė, pas ItalU 
ją neištesės pinigų* ‘karą 
vesti ir gazais.’-

Toliaus tas generolas sa
kė: “šis karas reiškia ka
pus Italijos fašizmui.” 
supratimu* Mussolinis 'ant 
tiek save '■ sudiskredituos, 
ant tiek privargins Italijos 
žmones, kad karas atves 
žmones prie sukilimo prieš 
Mussolinį.

Generolas Wehib Pasha 
labai daug deda svarbos į 
Ethiopijos gamtines tvirtu
mas—kalnus. Jis sako, kad 
tie kalnai bus geriausios 
ethiopiečiams t v i r t u m os 
prieš Italijos orlaivius, tan
kus ir gazus. Nuodingi ga
zai ilgai nesilaiko augštu- 
mose—vėjas juos išblaško.

Šis turkų generolas yra 
kariavęs ir prieš italus 1911 
metais ir jis turi patyrimo.

liko jį drąsiai. Sako, kad 
;tam žygiui vadovavo Haile 
! Selassie žentas’ I 
I match.

Kaip Italija Plėtėsi?

Meksikoje Anglija valdo 
Dediaz-: aliejaus šaltinius, kur yra 

t ; jos kompanija Company a 
Mjexicana de Petroleo ei 
Aguila. Ši kompanija gavo 
iš, Anglijos užsakymą tuo- 
jaus paruošti 1,500,000 bač- 
kų, kiekviena po 42 galionus 
alini 6 n a

Italijos fašistai, puolanti 
ant Ethiopijos iš Somalilan- 
do, atsidūrė baisiose smėlio 
dykumose. Italų armija tu
ri šimtus nedidelių tankų, 
kuriais jie įriasi per tas dy
kumas gilyn Ethiopijos.

(Tąsa 3-čiam pusi.)

ŠYPSENOS
Supranta ir Be Aiškinimo
I ’ ! -. • I

—Nusiramink, širdele,
švie-I860 metais Italijos atski- aliejaus. žinok ioe- už debesų

ros .gubernijos ir valstijos, I Jau -į5 Anglijos aliejui - slęaisti saulg_ 
kurios iki to laiko savo tar- veztl laml pribuvo i Vera 
pe nesutiko, apsijungė į vie- Cruz prieplauką. Aliejus 
ną valstybę. 1870 metais bus pristatytas Anglijos ka- 
Italija buvo užkariavusi ro laivynui j Viduržemines 
Tuniso dalį Afrikoje, bet'Jūras prieš fašistinę Itali- 
Francija ją iš ten pagelba ’J3- 
diplomatijos ir ginklų išva- i Tuom kartu Italija Age- 
rė. 1 įjos jurose labai fortifikuo-

1896 metais Italija po ka-’Ja Leros salą. Ant Leros sa- 
rui su Ethiopiją ir pralai-;i°? Rengus gerus karo or- 
mėjimo prie Adowa vis gi laiviams nusileidimo laukus, 
įsigalėjo ant Raudonųjų jū-! žibalo sandelius ir karines

, Leros sala pa
versta į tinkamą karo lai
vynui prieplauką, kanuolės

—Taip, suprantu. Ir jūrų 
dugnas yra lygus kietai že
mei, bet jei žmogus nupuola 
nuo laivo, nieko jam tatai 
negelbsti.

Bėgimas iš Italą -B

Vis tankiau ateina žinių 
iš Ethiopijos, kuriose pra
nešama, kad Italijos kolo- 
nialiai kareiviai pastatyti ĮtallJOS KolonilOS Yra 6 
karui prieš ethiopiecius ne _ J v
tik nekariauna’, bet bėga į Kartus uz Ją Didesnės

rų krašto, pavergdama Eri- (kazermes. 
treą ir ant Indiško didjūrio 1 ' 
Somalilandą.

1911 metais Italija pra- naujausios ir moderniškiau- 
dėjo karą su Turkija Afri- ,s^°^ mados pastatytos stra- 
koje už užkariavimą Cyre- Į teginėse pozicijose. Sako- 
naikos ir Tripolitanijos, ku- j 
rias jai pavyko užkariauti 
ir dabar yrą apjungtos į 
vieną Libijos koloniją.

1915 metais Italija įstojo 
į imperialistinį kąrą ir po jo 
gavo buvusias dalis Austri
jos Tirolio ir taipgi dalį Ju- 
go-Slavijai priklaus omų 
kraštų—Istriją, Dalmacijos 
salas ir kelias Turkijos sa
las. : ... ■ ■ ’ L

—Kokią muziką jūs la
biau mylite—konservuotą 
ar šviežią?

—Kaip tai?
—O, labai paprastai. Kon

servuota mes vadiname gra
mofono plokšteles ir piano- 
grojiklio roles, o šviežia mu
zika—tai kuomet aš pati 
groju smuiką ar pianą.

Surinko Es-Džei.

Ethiopijos pusę ir dar gink
lus parsineša.

Eritrea, kolonija ant 
Raudonų jūrų krašto, iš ku-

Tūli tie pranešimai turi rios Italija puolą Ethiopi- 
perdėjimo, bet tuom pat ją. Ji užima 45,435. ketur- 
kartu yra aišku, kad dau- jkampes mylias ir turi apie 
gejis. jų yrą teisingi. Ethio- milioną gyventojų. Svar- 
pijai šiame kare auga sim- biausia 
pati jos visame pasaulyje ne 
vien tarpe darbo žmonių, 
bet abelnai tarpe fašizmo 
priešų, nes visi žino, kad 
Italija yra užpuolike, kad 
Ethiopiją teisingą veda ka
rą. Tos simpatijos dar 
daugiau auga tarpe Afrikos 
gyventojų Eritrea ir Soma
lilando Italijos kolonijų, ku- 
kuriuos mobilizavo fašistai

ją. Ji užima 45,435. ketur-

Svar- 
jūrų prieplauka 

Massawa.
Itališkas Somąlilandąs 

yra ant krašto Indiško did- 
'jūrio iš ryt-pietų pusės prie 
Ethiopijos, iš kur antra Ita
lijos armiją puola Ethiopi- 
ją. Jis turi 190,000 ketur
kampių mylių plotį ir taip
gi apie miliorią gyventojų. 
Svarbiausia prieplauka Mo- 
gadishku.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48-i—2nd Ave. Newark, N. J.

• Tel.; Humboldt 2—7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

SPUOGAI,; PUČKA1—AKN£ |
Labai dažnai jaunuoliams, 

ar tai mergaitėms, ar vaiki
nams, berniokams, ant veido 
ir kitur atsiranda spuogelių, 
juodgalvių, pučkų. Moksliškai 
tai vadinasi acne.

Visokių yra aknės rūšių, 
pradedant nuo lengvų išbėri
mų ir baigiant ’ sunkiais, įki
rtais nuotikiais — acne vulga
ris. Pastarosios rūšies odos 
įdegimai reikalingi kruopštaus 
gydymo. Čia apie tai nie ne
minėsiu. Bet lengvesni aknės 
atsitikimai galima žymiai pa
lengvinti, o neretai ir prašalin
ti, nugydyti, kad ir i________
du.

Gaukite vaistinėje mišinio:
Sublimed sulphur 1 ounce, 
Compound tincfture of la

vender 1 ounce*

Extract of witch hazel 1 oz., 
Camphor water 1 ounce, 
Glycerine 1 ounce.
Ant pųčkuotų vietų teplio

kite šituo mišiniu, po kartą ar 
dažniau kas diena. Geriausia 
yra susivilgyti ant nakties, kas 
vakaras paeiliui, per kokią 
savaitę. O ant rytojaus vis ga
lima nusimazgoti, kaip nieko 
nebuvę. Kitą savaitę galima 

\ visai apsieiti be vilgymos. O 
paskui ir vėl vilgytis vakarais.

Visai nėra reikalo vengti 
tūlų valgių: riebių ar saldžių 
ar da kitokių, kaip kad jums 
įkalba “seno zokono” dakta-

šitokiu ba.|>-ai-Valgykite kas tik yra gy-
f va, kas auga, kas nesugadinta, 
kad gavus bent vitaminų pa
kankamai, Akne iš dalies irgi 
reiškia vitaminų stoką orga
nizme. Visur ir visame kame 
tie vitaminai ir vitaminai!
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Tik tas privers j j skaitytis!

Antradienis, Spalio 15, 1935 LAISVE Puslapis Trečias..

didžiausias priešas darbininkų.

Pacific

1

sakymu, dabar naikina Ethi- monstruoja prieš karą ir fa- 
opijos “barbarizmą” ir tūks- šizmą, o Anglijos socialistai 
tančiais žudo nekaltus vaikus, tik dabar patyrė savo laikytoj 
moteris ir vyrus. Italijos fa- konvencijoj, kad fašizmas yra 
šistai pereina nuo barbarizmo
į kanibalizmo gadynę. Tik ko- ir pragaištis visos civilizacijos 
munistai demonstravo ir de- Pacific.

’Vi v

J

A
y-1
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drąsos apsigynimui. Italai 
mus vadina ‘laukiniais,” bet 
tokių laukinių, kaip italai 
mes dar nematėme. Mūsų 
kareiviai dar daugiau apsi
saugo j a nuo gazų, bet civi
liai žmonės tiesiog žūsta. Ir 
tą Italija vadina ‘civilizaci
ja’... Italai kasdien iš or
laivių bombarduoja. Mūsų 
kareiviai sako, kad italai 
nėra kareiviai, kad jie muš
tis nemoka, bet tik gazus 
leidžia. Mano kareivių va
das sakė, kad tie geltoni dū
mai baisiai kareiviams krū
tines graužia, paskui pra
simuša kraujas per burną ir 
mirtis.”

Taip elgiasi fašistai ita
lai, nuodindami Ethiopijos 
gyventojus.

Ethiopija ir Anglija
Ethiopijos geografinė 

padėtis duoda jai progą 
gerai gintis. Karol Radek j San Francisco, 
sako: 
tvirtumą šalo Anglijos

ranų. Kaip veteranai, taip ir 
publika turi pilną tiesą reika
lauti ir žinoti, del ko šitie ve
teranai toj viesuloj mirė ir ne
buvo pašalinti iš pavojaus vie
tos ? Karo metu šitie vetera- 

I nąi savo gyvastį aukojo ant 
kapitalistų aukuro, daugelis iš 
jų maršavo į Washingtona ir 
reikalavo bonų išmokėjimo. 
O kas ten tuomet įvyko, vi
siem žinoma, kad išvengti bo
nų reikalavimo atsikartojimo, 
Hooverio administracija dalį 
tų veteranų tykiai pasiuntė į 
Floridą. Viršininkai buvo-per
sergėti apie viesulą, bet jie 
į tai atydos nekreipė. Tris 
šimtus veteranų kūnų sudegi
no ir ant visados išbraukė nuo 
šalpos surašo, šitas įvykis nė
ra pirmas iH nebus paskutinis 
Californijoj, ypatingai Napos 
paviete, yra daug tokių mir
ties kilpų, kur veteranai gy
vena. Veteranai, pagalvokite j 
apie savo ateitį! Į

"Laisves” Metinis
Koncertas

1’

v

/fe

— Eina aš- 
“Ji sudaro pavojingą tri kova tarpe laivų kompani- 

.............. _________ —ijy ir laivakrovių.San Francisco 
Sudano, Aigipto ir vandens • Prieplaukose dabar randasi 
kelio Raudonomis jūromis į iaiyai prikrauti su Hot 
Indiją.” Anglijos'lordas Sa-ZtST'm Z 
hsbury tuom klausimu yra i Sloso> nori laivakrovius varu 
sakęs: Raudonosios jūios prįverstį prįe iškrovimo tų lai- 

,Sudaro daugiausiai pavojin-.Vųt Laivakroviai priešakyje su 
!gą Anglijos poziciją.”

Anglijos pasaulinis vieš- šiam laikui atmušė visus kom- 
ipatavimas rymo ant viešpa- panijų provakatoriškus pasi- 
tavimo Indijoje, o viešpata- kėsinimus, todėl kompanijos 

tai jie turi nugalėti smėlio'™138 IndiJ°je ant viešpata-, veda juoda surašą, kur turi 
dykumas, balas Ogaden pro- vim° Aigipte Sudane ir Su- du tukstane.u la.va-

...... , . . . ---------------- ■ . įvi-Mę į kal„.S. Italams į“l.aSaTS > >I«
Or aiviai Tankai ir Smėlis na> nes cia stovl daug Ang- neikia atlikti apie 250 mylių, a_ar.e V1SK^’ Rad,ln.ai i - d (. i • nirm01- viotoivnaiviai, lanaai ir omens • t g kad• urasimuš.« -iuri aPsuPtų toki kraštavai™.

ŽINIOS APIE KARĄ
Ii j os karo laivų. Ant nak- kad-prasimušus iki gęlžke- 
ties į prieplauką įplaukimas ^°’ 1
užtraukiamas tam tikrais 
plieniniais tinklais, kad ne
galėtų įplaukti Italijos sub- 
marinai. Dienos metu kiek
vienas svetimšalis laivas, 
norintis įplaukti į prieplau
ką, turi apsistoti ir tik ga-

(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Tankistams maistą ir van
denį pristato nedideliais or
laiviais ir numeta tam tik
rose įtalpose.

A Bet daugelis italų tankų 
Valdytojų suserga, tūli mir-

. šta. Jiems pagelbėti nega
lima, nes ethiopiečiai ma
žais būreliais puola iš įvai
rių pasislėpimo vietų. Sako, 
kad daugelis tankų apsisto
jo, nes jose esanti kareiviai 
susirgo.

Pabėgę iš italų armijos 
somalilandiečiai pasakoja, 
kad italai neištikimus vie
tos gyventojus areštuoja ir 
grūda užpakalin. Jie bijo
si kolonijos gyventojų su
kilimo.

Italijos orlaiviai nuolatos 
bombarduoja mieste liūs, 
kaip praneša iš to karo 
fronto korespondentas G. I. 
Steer. Devyni italų orlai
viai bombardavo miestelį 
Garahai, daug moterų ir 
vaikų užmušė. Pranešama, 
kad ethiopiečiai gyventojai 
kraustosi iš Harar ir kitų 
miestų į kalnus, nes Italijos 
orlaivininkai mėto bombas 
ir ant ligoninių.

Romos katalikų popas, ku-! Sovietų Sąjunga sustab- v nQmiikAO tl ™
™ palaimino dalijos gink- g į'į™ SSfiUS?m M S
lūs karui pries Ethiopųą, W 11 K!las Pr®Kes:. aišku, > js
icmkū <?nvn viso- kad greitai toki žingsniai nėšiai argai žinojo, Kaa ita
jsa e a g padaryti ir kitu Tautu ^a Puls Ethiopija, tai kodėlkiems misionieriams nesdm- Pus Praryti n kilu i autų, j i Ą/r’’ „mšimSc
fiq iš Fthioniios nes iipmsiL^Os nariU Pries fašistinę nepnsirenge. Mes musimes tis is Ethiopijos, es j e s užpuolė nieko lr numirsime, o Tautų Lyga
gręsia mirties pavojus. Bet ,7*’ . l.Tuow IlWKU . Hk knlb-i qf)kp _nnt W ntdsakp išva- nekaltą Ethiopiją. vis tik kalbės,—jis saKe. .įsva | -------------- Prieš mus yra pnesas, kuris

i L’n’jni iif IVIocmnc PifiAc vartoja žiauriausias prie- udzai ir iiiasinos r ries mones karo jįS ant mūs

Ethiopijos Žmones piktas todel> kad. gina’r J me savo namus ir žemę...
Iš Itališko Somalilando Mes labai kenčiame šiuose 

puola ant Ethiopijos 60,- mūšiuose, bet kovojame.” .
000 italų armija, kuri turi | Jis toliau kalbėdamas apie 
apie 300 tankų ir arti tiek nuodingus gazus sake: “Ita- 
orlaivib. Vyriausiu jos tik-,lai gazais išnuodijo mūsų

Čionai italus vadovauja 
generolas Rodolfo Graziani. 
Jis pastatė tankus ir orlai
vius darban, kad nugalėjus • 
gamtą :ir ethiopiečius. Pa-1 
sibaigus smėlio dykumoms,, 
yra Chilalo kalnai, kurie tu-'

t

' Harry Bridges ir kitais iki

Randolph Hearst ir čia sto- 
į . užpakalyje 

laivų kompanijų ir Amerikos 
l Darbo Federacijos. Jis savo 
propaganda kursto pono Gree- 

, no bloką, kad ponas Green 
Atlantic City konvencijoj 
brauktų laukan iš Federacijos

vus leidimą tą galį padaryti. H Ud 18,500 pėdu augščio.• ! enr^
Laivai, norinti apleisti prie- Ethiopiečiai j tas dyku- užkariaus ją ir panaudos 
plauką, taipgi turi apie tai Imas pasiuntė tik mažus bū- Ethiopijos turtus. Italijos 
pranešti. i—j i—....

Aleksandria yra arti Su- 
ezo kanalo. Aplinkui kasa-1 
ma apkasai, budavojama ap-1 
sigynimo pozicijos, vis dau-L_nnnn ... . v.- 
giau pribūna kareivių ir ka-1^!^?. ^^h^P^cių. r 
ro orlaivių. Panašiai daro- “^P^cia! sumus prisiarti- 
ma Gibraltare, Maltos sa
loje ir kitose Anglijos karo 
laivyno prieplaukose ant 
Viduržeminių jūrų krantų.

Anglijos paštas jau už
draudė priėmimą iš Italijos 
radio bangomis fašistinių 
vadų prakalbų ir jų perda
vimą į Ameriką. Anglijos 
ministerių posėdyje nutarta, 
kad nuimti draudimą gink
lų įvežimo į Ethiopiją, už
drausti bent kokį tavorų iš 
Anglijos ir jos kolonijų iš
vežimą j Italiją ir uždrausti 
bent kokį tavorų įvežimą iš 

I Italijos.

Laivai, norinti apleisti prie-

relius, kad kenkti italų pri
siartinimui. Jie savo jėgas 

I vadovystėje Ras Guetatcho 
iir turkų generolo sutraukė 
j ant kalnų. čia yra apie 

Jeigu

apie 50 jų atsisakė išva-i 
žiuoti, veikiausiai daugelis1 

Mmano šnipinėti Italijos nau
dai. • •

Rengiasi Fašistus 
Pažabot

Anglijos veik visas laivy-

: kurie priklauso nuo Angli
jos. Tą Anglijos nusistaty-! 
mą galima pralaužti tik iš 
Ethiopijos pusės. Karol Ra- 

idek sako:
į “Ethiopija yra Šalis—-Odos Darbininkų Uniją, Mo- 
jtvirtuma prie Sudano ir.kytojų Uniją, New York ir 
į Raudonųjų jūrų, ji sudaro San Francisco Laivakrovių Fe- 
,didelį pavojų Anglijai, jeigu deraciją. šitos unijos kapita-

nusią italų armiją, tai aiš
ku, kad italai negalės sėk
mingai pabėgti, bet žus to-j 
se dykumose. Bet užtat i 
šiai italų armijai iš šiaurių 
artinasi kita, tai yra ren
giasi ethiopiečius pulti iš 
pietų ir šiaurių vienu kar
tu, taipgi šimtus orlaivių 
panaudot.

Ethiopiečių maži būreliai 
pasiųsti Ogaden provincijon 
drąsiai kovoja, bet juos nuo
latos italai bombarduoja iš 
orlaivių ir nuodija gazais. 
Jų vadas Ras Nesibu yra 
nepatenkintas. Tautų Lyga, 
kad ji perdaug kalba ir ma-

Prieš mus yra priešas, kuris

įsigalejimas Ethiopijoje jo
kiame atsitikime nepagei
daujamas Anglijai, nes ta
da iš Italijos kolonijos Tri- 
politanijos ir Ethiopijos An
glijos Sudanas ir Aigiptas 
gali būti paimta į kietas 
reples.”

listam yra gerklėj kaulu.
Pereitą mętą San Francisco 

ADF konvencijoj buvo bandy
ta ir daug kalbėta apie virš 
minėtų unijų išbraukimą, bet 
neišdegė, taip ir dabar neiš
degs. Nežinau apie New Yor- 
ko unijas, bet San Francisco 
laivakroviai yra nesulaužomas 
frontas. *

Italijos fašizmas, pačių pa-

! Trumpos Žinutes iš 
Kalifornijos .

Richmond, Calif.—čia 
dasi Fordo milioninės, 
bystės, kur dirba arti tūkstan- ‘ 
čio darbininkų. Kitais metais ! 
šitos išdirbystės rugsėjo mė
nesį pradėdavo gaminti atei- 
nantiem metam modelius, bet 
šiemet apie 1936 metų mode
lius Fordas nei nesapnuoja, 
dirba be pertrauko? dieną- 
naktį 1935 metų automobilius 
del Italijos.

San Francisco.—T r y 1 iktas ,

ran- 
išdir-

nas sutrauktas į Vidurže- siu yra pasiekti Harar mie-( kareivius prie Garahai,. ir 
mines jūras arba arti jų, stą ir nukirsti gelžkelį tarpe aš abejoju ar mes galėsime 
kad panaudojus prieš f ašis- Addis Ababa ir Francijos .ilgai laikytis. Mačiau vie
tinę Italiją, jeigu ji bandys prieplaukos Jibuti. Tas gelž- no.j e vietoje penki mūsų ka- 
karą išprovokuoti Europo- kelis vienatinis, kuriuom iš j reiviai krito negyvi. Aš ne- 
je. i k’f užsienio Ethiopija gauna .žinau, kiek yra sužeistų.

Aleksandria prieplaukoje reikmenų. Bet, kad italai Jie raitėsi ant žemės. . Bet 
įvesta griežta karo discipli-'galėtų pasiekti tą gelžkelį, mes vis dar nenustojame

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

vėliau aprašyta.
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Po programai šokiai iki vėlumai.

WM. NORRIS ORCHESTRA

BUS LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVE., 

Brooklyn, N. Y.

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

i

w ■

p ė s t i n inkų pulkas-regiment 
dabar verbuojamas. Tai pir
mu kartu po pasaulinio karo 
San Francisco vyrai verbuoja-! 
mi į armiją. U. S. armija stip-j 
rinama nuo 115,000 iki 165,- 
000, reiškia 450 randasi ant 
vakacijų. Jauniem vyram įkal
bama, būk tai būsiąs locnas 
San Francisco regimentas.

Mare Island.—Šita U. S. 
karinių laivų budavojimo sa
la randasi 24 mylios nuo San 
Francisco. Karo metu čia dir
bo apie 10,000 darbininkų, bet 
po karui darbai buvo labai su- 
menkėję. Dabar vėl pradėjo 
eiti smarkyn, ' visi apsireiški
mai rodo, kad pasieks pereito 
karo čiukuro aukštumą, nes, 
nauji darbininkai priimami 
prie darbo kas diena.

“Laisvės” skaitytojams yra 
žinoma apie pereitą Floridos 
viesulą, kur žuvo virš 3 šimtų 
pereito pasaulinio karo vete-'

Bieliausko Graborystės ĮstaigaUndertakers and Embalmers

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

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

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
dręsė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy-. 
linkėję; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio.
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin-, 
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

TEL. STAGG 2-5043 
_______________________i

U

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 dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie- 
ą automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežanie į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

MATTHEW P. BALLAS, Inc.

NOTARY PUBLIC

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

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

$150
ar 

mažiau
$225 m

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie j jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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Kruvini Lietuvos Fašistų Darbai Valstiečių 
Streiko Metu

Smetona teroru bandė paskandinti valstiečių išstojimą, bet jam tas nepavyko; pagaliaus, jis buvo priverstas patenkinti 
tūlus streikieriy reikalavimus; suareštavo savo švogerį žuliką.

Žemiau telpa smulkmeniškas 
aprašymas Suvalkijos valstie
čių streiko, įvykusio šią vasa
rą ir rudenį. Aprašo žmogus, 
kuris streike dalyvavo ir vi
sas sąlygas gerai pažysta. Pa
tariame mūsų skaitytojus aty- 
džiai tai perskaityti ir per
skaičius, duoti kitiems liet.

(Tenka pastebėti, kad žudi
kas Radzevičius pas nušau
tąjį ūkininką Gustaitį buvo 
nuolatinis svečias, ten nuo
latos gerdavo vyną, valgy
davo ūkininko geriausią 
maistą ir tik iš vakaro dar 
ten buvo buvęs svečiuose), veriui už ūkininkų laisvę. 
Kiti policininkai nuo savo

tas, vietos gyventojai sulig 
senu papročiu tą dviejų 
žmonių žuvimo vietą pažy
mėjo, pastatydami 31-VIII 
medinį kryžių su parašu: 
“Tragiškai žuvusiems ūki
ninkams Gustaičiui ir Vei-

Bet Smetona ir čia negali
darbininkams, kurie “Laisvės” viršininko neatsiliko. Polic. nurimti; jis įsako policijai 
negauna.—“Laisvės Redakcija. Degutis Kazys (kilęs iš slapta kryžių pašalinti! Ir

Š. m. rugpjūčio mėn. gale 
Suvalkijoje (Alytaus, Mari
jampolės, Vilkaviškio, Nau
miesčio apskr.) ūkininkai, 
negalėdami pernešti sun
kaus gyvenimo, kuris ypač 
paskutiniu laiku pasireiškė, 
todėl kad Smetona su savo 
bernais vagia ne tūkstan
čiais, bet milijonais, o tam 
papildyti buvo didinami mo
kesčiai, mažinama kainos už 
perkamus bekonus, sviestą 
ir javus, ūkininkai pakėlė 
viešą protesto balsą reika
laudami: 1) pasitraukti 
Smetonai su jo gauja, 2) 
padidinti kainas tų produk
tų, kuriuos perka valdžia 
pardavimui, 3) nubausti 
buv. “Maisto” direktorių 
Lapeną Joną ir kitus, 4) 
mažinti kaip kurių fabrikos 
gaminių kainas, pav. cu
kraus, geležies, žibalo, rū
bų, degtukų ir panašių, 5) 
sumažinti mokesčius ir di
deles ponų algas ir 6) pa
lengvinti išsimokėti senas 
skolas.

Toki protesto balsai buvo 
išnešami per specialius su
sirinkimus arba turgų die
nomis. O įrodyti protesto 
griežtumui ūkininkai nuta
rė nieko neparduoti. Ūki
ninkų susibūrimai įvyko 
veik kiekviename Suvalki
jos miestelyje, ypač jie buvo 
smarkūs Prienuose, Iš
lauže, Gudeliuose, Marijam
polėje, Žaliojoj, Kazlų-Rū- 
doje, Vilkaviškyje, Punioje 
ir Veiveriuose.

Policijai buvo liepta su
sirinkusius išvaikyti, bet 
deja, nevisur jai tas pavy- 
kov Policija, eidama 
pareigas, panaudojo 
gumines lazdas, bet
paskutinę priemonę — šau
dymą (už ką dabar naujas 
vidaus reikalų ministeris 
generolas Čaplikas policiją 
pagiria ir apdalina pasižy
mėjimo “blekėmis”).

Taip rugpjūčio mėn. 27 d. 
Veiveriuose buvo turgaus 
diena; suvažiavo vos 20 vė
žinių. Suvažiavę ūkininkai 
tarp savęs kalbėjosi del to, 

reikia laikytis visiems 
per šį laiką. Gi Veiverių 
nuovados viršininkas Rad
zevičius Mikas (kilęs nuo 
Kretingos) apie tai pranešė 
savo ponams ir parsikvietė 
iš Marijampolės pagalbon 6 
policininkus ir tada minėtas 
v-kas nuėjo į turgaus vietą 
su 8 policininkais ir parei
kalavo, kad visi išsiskirsty
tų per 3 minutes, bet ūki
ninkai pareiškė, kad niekas 
jiems negali užginti čia su
važiuoti ir »tuo momentu 
v-kas Radzevič. išsitraukęs 
revolverį tiesiai šovė į ūki
ninkus ir pirmoji kulipka 
pataikė ūkininkui Gustai
čiui Juozui iš Gustaičių kai
mo, (aviacijos viršininko gi
minaičiui), kuris vietoje, nei 
žodžio neištaręs, numirė.

Skriaudžių parapijos), be-įl-IX, kada bažnyčioje buvo 
šaudydamas sužeidė savo laikomos mišios, policija 
pusbrolį ūkininką Veiverį kryžių išrovė ir paslėpė. 
Stasį (jis buvo “Jaunalietu- i Nušautieji ūkininkai tapo 
vių” organizacijos vadu !palaidoti Veiverių parapijos 
Veiveriuose), kuris pradėjo i kapinėse bendroje duobėje, 
bėgti,gi polic. Degutis^ vi-[ūkininkai ant jų didelio ka- 
josi iš paskos ir nuolat šau- p0 sudėjo kelias dešimtis 
dė. Kada Veiverys sukrito, 
tai polic. Degutis dar pribė
gęs kelis kartus į jį šovė, 
nors tas su ašaromis prašė 
dovanoti gyvybę. Veiverys 
po to į 4 valandą pasimirė,

gražių vainikų, nupintų iš 
javų ir gėlių, tuo pagerbda
mi žuvusius savo draugus 
už jų laisvę ir gerovę. Į lai
dotuves susirinko iš plačios 
apylinkės nematytai didėlis

nes policija nedave suteikti skaičius Lietuvos plebėjų-
- _ • vargo žmonių. (Spėjama,

Nežiūrint į tai, kad jau kad dalyvavo apie 10,000). 
pora žmonių buvo nušauti, i Laidotuvių dieną iš Kauno 
policija su pasiutimu puolė Smetona atsiuntė apie 35 
likusius žmones šaudyti policininkus, ginkluotus kul- 
taip, kad retas kuris ten bu- >kasvaidžiais, granatomis ir 
vęs nebuvo sužeistas. Dar ir ( net šarvuotu automobiliu, 
šiandien galima nuėjus pa-'bet viešai pasirodyti nedrį- 
matyti Gustaičių kaimo (ne- :so.
toli nuo Veiverių) visus vy- i Ne tik Veiveriuose pra
bus gulinčius lovose ir besi- lieta tiek daug nekalto 
gydančius nuo gautų žaiz- krauj0> ])Ct šiandien visos 
dU; _ . . .v 'Suvalkijos lygumos yra nu-

, Apylinkės gyventojai, is- rąžytos, apart rudens spal- 
girdę_ tokį ^didelį šaudymą, Vų, jar įr įmonių krauju. Ir 

kur tik ūkininkai bandė su
sirinkti pareikšti protestus,

jam pagalbos.

B

savo 
netik 
pačią

Panaikino baudas už beko-igų) į Angliją, kad susitai- 
nų nepristatymą. 5) Areš- sęs lėktuvą atskristų Lietu- 
tavo buv. “Maisto” direkto- von. O iš kur tie pinigai im- 
rių Lapeną Joną — tauti- ti? Aišku, sudėti Lietuvos 
ninku sąjungos kūrėją, jo darbo žmonių kruvini cen- 
bendrininkus ir svarbiausia, tai ir dabar bus panaudęti 
jų tarpe Smetonienės brolį fašistų reklamai.
Chodochauską. Jie visi kar- Darbo žmonės Vaitkaus 
tu yra pasisavinę ūkininkų nelaukė, nes žino, kad jo 
pinigų už bekonus virš 30,- ižygis skirtas buožėms. Mes 
000,000 litų (dabar jie visi! norėtume ištiesų sulaukti 
laikomi kalėjime be sąlygų), tokio lakūno, kuris mumsNuo 20-VIII iki 5-IX . . _ ____ ....______ r ____ ____ (

kiekvieną dieną į Kauno Ii- 6) Pakeitė baudžiamus įsta- atneštų broliškus sveikini- 
gonines atveždavo šimtus' tymus, sulig kurių tiems 
pusgyvių žmonių, o kiek jų ponams gręsia bausme iki 
namuose liko gydytis.

Smetona norėjo prieš ūki- 8 metų). 7) Palengvino sko- 
ninkus išvesti 2 post, pulko lų išsimokėjimą, kad ban- 
9 kuopos kareivius, kuriuos kams reikės grąžinti nedau- 
buvo tam tikslui net apgin- giau, kaip 75 nuoš. visos 
klavęs, bet, apsigalvojęs, su-jskolos.‘ |
laikė; mat, paabejojo ar ka-Į šios dienos žiniomis šis! 
reiviai šaudys į savo brolius' ūkininkų sukilimas nėra nu- i 
ir tėvus. O kartais dar gale-1 slopintas, kaip kad fašistai1. , . x. ,
jo atkreipti šautuvus į ėdi-i skelbia. Po š. m. rugsėjo Smetoną, matomai, tiek 
ką Smetoną, kuris save drį-1 mėn. ‘ 
sta vadintis tautos vadu ar- vintas, nežiūrint, 
ba prezidentu.

Smetona, • 
tiesioginiu būdu ūkininkų 
nenuramys, griebėsi klas
tos: paskelbė, kad valstie
čiai gali išsirinkti atstovus, 
su kuriais jis tarsis. ' Bet 
pirmą naktį po atstovų iš
rinkimo, į jų namus at- 
v y k o kriminalinė po
licija ir visus suareštavo ir 
padėjo į kalėjimą. Bendrai, 
Smetona dabartiniu laiku 
padarė masinius areštus, 
kad net kalėjimai tapo ma
ži ir juos dabar didina (pav. 
Marijampolės kalėjimą pa-|‘ Sukilę ūkininkai yra įsa- 
didina keliais trobesiais, * ’ ' ‘ "
Kauno ’ kalėjimui 
dar vieną aukštą), o kol šie'kos, gi neklaužadas ir Sme- 
bus padidinti, suimtieji yra-; tonos bernus naktimis degi- 
laikomi kareivinėse, pav. na, šaudo. Ypač “karšta” 
Alytuje. • yra dvarininkams Vilkaviš-’

Fašistai bandė viešumoje kio krašte, 
gelbėti padėtį paskelbdami] Kuomet šios žinutės pa- 
pasauliui, kad šiuos nėra- sieks jumis, broliai ameri- 
mumus yra sukurstę vokie
čiai, komunistai

gyvos galvos (buvo tik iki

mus ir moralę paramą nuo 
amerikiečių — darbo žmo
nių klasės.

Smetona Kailyje 
Nerimsta

Paskesni įvykiai Lietuvo-

20 d. jis yra suakty- daug Pave,ik5 kad i* įsakė 
kad ir ■ auno gelezinkeho stotyje 

pastatyti jo salon-vagoną,daug yra laimėta.
pamatęs, kad Policija neištikimuosius ir kurls nuolat turėtų neužge- 
-■J,. 1 • 1 — I i i j • c Arpo (Tovvnvi iv Povmia* m n _syta garvežį ir tarnus; ma

tomai, jo sąžinė nerami ir 
pirmai progai 
spruktų pas 
“prošepanus” 
Tas aiškiai 
jam Lietuva
kada ties jos sienomis Hit
leris sutraukęs savo armiją

sukilėlius gaudo slaptai, gi 
viešai j kaimus nedrįsta ro
dytis, nes sukilėliai, pama
tę policiją, tuoj apšaudo. 
Taip pat ir mokesčių iš j ieš
koti nevažinėja po kaimus 

i ir neatiminėja paskutinę 
karvę ar arklį, kaip seniau 
kad darydavo.

Ir Lietuvos valstiečiai tol rengiasi užpulti, 
nenurims, kol kraštas nebus 
valdomas teisėtos valdžios, 
sudarytos ne iš ponų, bet iš 

| pačių darbo žmonių klasės.

o i kę savo kaimynams griež- 
pristato į tai laikytis nustatytos tvar-

Ypač “karšta1 
yra dvarininkams Vilkaviš-

pradėjo būriais rinktis į 
Veiverius ir atėję rado bai
sų vaizdą. Turgaus aikštėje įen puvo į juos šaudoma be 
gulėjo du nušauti ūkininkai 
ir keliolika raitėsi sužeisti
kuriems policija neleido su- no buvo pasiųsti II polici- 
teikti pagalbos. Atbėgęs nu- .
šautojo ūkininko Gustaičio nupausti sukilusius ūkinin- 
14 metų sūnūs puolė prieis, kacĮa jįems buvo į- 
nusauto tėvobet ir čia i sapyįa šaudyti į žmones, tie 
nuovados viršininko Radze- ’ atsiSakė. Žinoma, jiems te- 
yiciaus pasirodė esant gyvu-į vįsįems atsisveikinti su

tarnybomis ir atsisėsti į ka- grobimą) 
Įėjimą. Ininkai tik buvo papirkti, tuvų pagalba.

Į jų vietą Smetona įsake Bet deja ir šiuo atsitikimu

atodairos.
’! Į Išlaužos kaimą iš Kau- 
,no buvo pasiųsti II polici
jos nuovados policininkai

lio. Nieko nekaltą kūdikį j 
peršovė per kojas ir pribė
gęs sumušė su nagaika, vė
liau įmetė į kalėjimą, iš kur 
tik minia tą kūdikį išvadavo 
ir nugabeno pas gydytoją. 
O polic. v-kas Radzevičius 
su pasitenkinimu šūkavo, 
kad visus iššaudysiąs, nes 
jam yra taip įsakyta iš val
džios !

Ant tos vietos, kur įvyko 
šis kruvinasis Smetonos ak-

Tom Mooney, nenuilstąs ko
votojas už darb. klasės rei
kalus. Paveikslas imtas lai
ke jo bylos tyrinėjimo, San

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HUDSON, MASS.
Bus rodoma krutami paveikslai 

(moving pictures) Sovietų Sąjungoj 
gamintas judis “Deserter” — Pabė
gėlis, subatoj, 19 d. spalio, 7:30 vai. 
vakare, HLP Svetainėje, įžanga 25 
centai, šis judis yra po vadovybe di
rektoriaus V. Pudovkin, filmą anglų 
kalboje. Kviečiam visus skaitlingai 
dalyvaut. Apart to bus ir kiti du 
judžiai, trumpos komedijos. Pelnas 
del Tarpt. Darb. Apsigynimo.

J. Jaskevičius.
(244-246)

kiečiai, mes tikim būsim 
liaudiniu- daug laimėję, nors su mu

kai, kunigai ir lenkai (nors mis elgiasi blogiau, kaip su

susidarius 
giminaičius 

į Varšavą. 
parodo, kiek 

yra svarbi,

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. nariai rengia drau

gišką vakarėli 19 d. spalio, pas V. 
Žinkevičius, 12922 Waterson Ave. 
Įžanga veltui. Turėsime skanių val
gių, gėrimų ir gerą muziką. Taigi, 
draugai ir draugės, 57 kuopa prašo 
visus skaitlingai atsilankyti ir savo 
pažįstamus atsivesti, nes š s parengi
mas bus mums pirmutinis rudenio 
sezonui pradedant ir jis specialiai 
rengiamus del susipažinimo su kitų 
kolonijų ir apielinkės draugais.

D. P. Boika.
(244-246)

SCRANTON, PA.
LDS 82 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 16 d. spalio, 7:30 vai. 
vakare, pas drg. F. M. Endriulį, 
1321 N. Main Ave. Visi nariai ma
lonėkite dalyvaut, nes yra daug svar
bių dalykų apsvarstyt.

Sekr., J. Norkui*.

Apie 25 d. rugpjūčio Tū
belis jau buvo pabėgęs (del 
Suvalkijos įvykių), bet po 3 
dienų grįžo.

P. S. Skaitykite “Lietuvos 
Naujienų” 16 No.; ten ra
sit “Eltos” pranešimą, o ži
nokite, kad ten bus daug 
daugiau nušautų.

HARTFORD, CONN.
Svarbus susirinkimas šaukiamas 

visų “Laisvės, “Vilnies” skaitytojų ir 
darbininkiškų orgahizacijų narių, 
antradienį, 15 d. spalio, 7:30 vai. 
vakare, 57 Park St. čia bus svars
toma “Laisvės” ir “Vilnies” vajus, 
kaip padaryt abu vaju skaitlingais. 
Kviečiam visus lietuvius dalyvaut.

Komisija.

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirink’mas įvyks 

trečiadienį, 16 d. spalio, LDP Kltube, 
408 Court St., 8 vai. vakaro. Drau
gai ir draugės, visi pa sistengkite 
dalyvaut, nes turim labai daug svar
bių dalykų apsvarstyt. Daug narių 
yra, kurie dar nėra pasimokėja duok
lių už Šiuos metus, kai kurie neatsi
ėmė knygų. Taipgi bus rinkimai del 
Centro Vaidybos.

Organizatorius.
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jau dabar apie lenkus nieko gyvuliais. Tik prisiminkite 
nemini, nes jau susibroliavo Veiverių įvykius, kur Sme- 
ir užmezga diplomatinius t tona įsakė šaudyti į negau

sų žmonių būrelį. Juk dar 
negirdėtas barbariškumas 
šiame pasaulyje, kad tokią 
“minią” iš 25 žmonių kitaip 
negalima buvo išsklaidyti 8, 
policininkams, kaip su šau-

santikius. Ir juodą 
minklinį akmenį iš 
ro Muzėjaus sodelio 
šalino, ant kurio buvo 
rašyta apie Vilniaus 

o, girdi,

pa- 
Ka-
pa- 
pa- 
pa- 

ūki-

Į jų vietą Smetona įsakė Bet deja ir šiuo atsitikimu Po šių įvykių, šiandieną 
pasiųsti policijos raitąjį re- fašistai meluoja. Ūkininkai!Lietuvos susipratę žmonės 
zervą (kuriuo Smetona la- sukilo niekeno nekurstomi, gėdinasi vadintis lietuviu, 
bai didžiuojasi ir kur tik bet patys susiprato ir pri- nes sako, kad jeigu savi 
reikia žmones šaudyti arba vertė tas baisus gyvenimas, ] taip barbariškai elgiasi, tai 
mušti, tai rezervistai atlie-'kurį sukūrė vagių gauja su Į jau geriau svetimiems ver- 
ka tas pareigas). Nuvykęs Smetona priešakyje. Juk gauti. |
tas baudžiamas būrys pake- ūkininką Lietuvoje taip iš- 
lėje rado senutę, 60 metų, naudoja, kad šiandien tik 
beganančią žąsis; pas ją po- dvarininkai yra savo žemės 
licininkai pareikalavo paša- • savininkai, o visi kiti yra 
kyti, kurie ūkininkai kitus! palikti beturčiais, nes visas 
kursto. Senutė atsakė, kad valstiečių turtas yra užsta- 
nežinanti, tai šie sužvėrėję 'tytas buožėms, 
policininkai puolė senutę na- 
gaikomis kapoti. Tai pama- šis sukilimas neapimtų pla- 
tę iš namų atbėgo savo mo- čios Lietuvos, (bet, deja, su
tiną ginti dvi dukterys, bet' kilimas plinta kiekviena die- 
čia Smetonos bernai nesu- na platyn po visą Lietuvą, 
sigėdino prieš moteris pa-(apimdamas vis platesnes 
vartoti ginklą ir vieną iš jų mases) įsakė 
peršovė per galvą.

Į daugelį vietų buvo pa- ganizaciją padaryti mitin- 
siųsta šarvuoti automobiliai,, gus ir pasmerkti suvalkič- 
bet ūkininkai jų kelis smar
kiai apdaužė, į griovus su
vertė. Taip pat ir policinin
kų tapo nušautų, nors iš 
pradžių ūkininkai neturėjo 
ginklų, o vėliau jų įsigijo 
atimdami iš policininkų. 
Veiveriuose vieną policinin
ką jo draugai peršovė, o ki
tą žmonės taip primušė, kad 
tas taip pat turės pasakyti 
sudiev galingąjam Smeto- 

;nai. Bendrai policija taip 
pat smarkiai nukentėjo, nes 
daugelyje vietų ir šauliai iš
stojo prieš policiją.

Fašistai, norėdami, kad

savo ištiki
miesiems per tautininkų or-

čių darbus; bet tos visos 
priemonės kraštą dar labiau 
pastūmėjo prieš kruvinąją 
valdžią, nes Lietuvos darbo 
žmogus šiandieną nėra toks 
jau aklas,, kaip Smetona no
rėtų jį matyti.

Po visų nepasisekimų 
Smetona buvo priverstas 
patenkinti vieną kitą ūki
ninkų reikalavimą. 1) Pa
keitė du ministerius, Rus
teiką ir Bleuzą. 2) Numaži
no kainas žibaltii, odai, sė
lenoms. 3) Pakėlė mokėjimą 
už pieną nuo 12-17 et. 4)

•A' r- •.

Jonas Aglinaitis.

F. Vaitkus Atskrido 
Lietuvon...

Š. m. rugsėjo mėn. 22 d. 
Kaune buvo laukiamas at
skrendant F. Vaitkus, bet, 
deja, jis įstrigo Airijoje. Su
tikti jo į Kauno, aerodromą 
susirinko nedaugiau kaip 
2,000 žmonių (o vietiniai 
Smetonos bernai gyrėsi, kad 
net iki 20,000). Vieni, mat, 
netikėjo Vaitkaus žodžiui, o 
kiti, jausdami kruvinuosius 
Smetonos darbus, gėdinosi 
rinktis į tokią vietą, kur bus 
daroma reklama fašistams, 
kurie nuolat ir nuolat siur
bia kraują iš Lietuvos kū
no. Ir tikrai, tokiu laiku- 
momentu šis Vaitkaus skri
dimas į Lietuvą buvo be rei
kalo ir daugiau niekas, kaip 
pasityčiojimas iš paskesnių 
dienų įvykių ir kartu iš vi
sos prispaustosios Lietuvos 
liaudies.

Dabar fašistinis Aero 
Kliubas siunčia Vaitkui 12,- 
000 litų (400 svarų sterlin-

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLU KOMPANU

485 Grand Street Brooklyn, IN. t.
Telefonas: EVergreen 7-1661

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos ’ klasžs anglis, geriausio 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svar^ 
tonas, tai legališkas svoris. I’rista 
tome greit j jūsų namus. Prašom 
jsitemyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1861 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.
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Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
■   Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.-—

(Tąsa)
Jis apsistojo valandėlei ir pervedė aki

mis darbininkus aplinkui it norėdamas 
įskaityti jų mintis, paskui tęsė:—Man 
regis, draugai, kad policija neprivalo vėl 
įeiti į tarpgatvį.

—Turi tiesą, Kurtai.
i —Draugai, tai beprotystė,—perkirto 
^Povilas staigiai atsistodamas, ar jūs no
rite pradėti civilį karą? Aš protestuo
ju...

Tamošius pasodino jį atgal ant kėdės: 
—Tik patylėk valandžiukę, Povilai, mes 
žiūrėsime, ką Kurtas turi pasakyti.

Kurtas pažvelgė į Povilą susiraukęs. 
Jis mintijo apie darbininkus, stovinčius 
aplinkui stalą, kurie žinojo, kad Povilas 
buvo paskirtas vadu šiai dienai nuo ko
munistų kuopelės.

—Draugai, aš sakiau, policija neturi 
daugiau įeiti į tarpgatvį. Mes, o ne po
licija, turime užkirsti gatvę. Ypatingai 
mes neturime įleisti automobilius!

—Taip, tai svarbiausias dalykas, tie 
prakeikti policijos tankai.

c —Ten ties kampu randasi statomos 
rtiedžiagos. Mes privalome pastatyti ba
rikadas skersai gatvę tuojaus, štai kaip. 
—Jis padarė pabraukimą savo dideliu 
pirštu ant stalo. — Čia yra tarpgatvis.— 
Padarė liniją su pirštu,—o čia yra Wed
ding. .. gi ten Pankstrasse.

Pirštas padarė kreivą trikampį. Dar
bininkai atydžiai tėmijo į pabraukimus 
ir sekė nematomas plano linijas.

—Gi čia,—jis pabarškino savo pirštu 
stalan,—mes pastatysime barikadas... 
nuo čia iki čia; kitas barikadas nuo kam
po čia, skersai iki čia, trečias tiesiai 
skersai prie įėjimo. Tokiu būdu visas 
kampas tampa užblokaduotas ir jie nega
li įeiti nei iš čia nei iš ten!

Rūpestingos akys sekė storą piršto 
galą, vedžiojamą po visą stalą.

> Kurtas pakėlė akis. Jo veidas buvo 
įkaitęs. Žinojo, kad jo planas įnešė nu
lemiantį kovos paaštrinimą, tačiaus kito 
išėjimo nebuvo, jei jie nori apginti gy
ventojus nuo tolimesnio policijos teroro, 
teroro, kuris, kaip patyrimas jau pamo
kino, padidės nakčiai užėjus. Pirm pas
kutinės atakos nekurie žmonės buvo be- 
pradėję dėti balkius skersai gatvės. 
Kurtas žinojo tarpgatvio gyventojus per
daug gerai... jie nežiūrės šaltai į tai il
gai, kuomet vienas paskui kitą krito nuo 
kulkų be pasipriešinimo. Pakako, ką gir
dėjo ir matė tik ant laiptų ir daržuose.

Tamošius pakilo ir trenkė savo svei
kos rankos kumščiu stalan. — Išrišta, 
Kurtai... prie darbo, vyrai, darban... 
nei sekundos negalima gaišuoti!

* Darbininkai urmu grūdosi laukan iš 
užeigos, nusinešdami su savim kiekvieną 
stovintį pašaliais. — Skubiai... visi lau
kan! Ten reikia darbas atlikti!

Kiekvienas šūkavo ir bėgiojo energin
gai. Bejėgybės ir desperacijos atmosfe
ra dingo tuojaus, užviešpatavo stiprus, 
pasiryžęs pergalėjimo jausmas.* * *

Kurtas ir Povilas liko vieni prie sta
lo. Kambarys buvo ištuštėjęs; iš prie
kinio kambario girdėjosi, kaip Black 
Willi švarino stiklus. Kurtui norėjosi ei
ti tuojaus sykiu su kitais, bet nenorėjo 
palikti Povilą pasyviu, kaip dabar. Rei
kėjo skubiai pasikalbėti su juo. Klausi
mas perdaug svarbus.

k Povilas išlengvo pakėlė galvą ir pažvel
gė į Kurtą. Jo veidas buvo didžiai per
simainęs. Iš susijudinimo virpančiu že
mu balsu pradėjo kalbėti: •

—Kurtai, ar tu supranti, ką tu pada
lei? Kokios pasekmės iš to bus, aš ne
imu jokios atsakomybės. Tu žinai, kad 
aš dalyvauju judėjime virš dvidešimt 
metų. Aš nesu bailys, ar tu girdi? — 
Jo balsas pakilo grąsinančiai. — Nesu 
bailys, bet neimsiu jokio dalyvumo ta
me darbe!

Jo veidas buvo baltas kaip popiera. 
Kurtas stebėjo jį su nuostaba. Kodėl 
Povilas kalba tokia svetima maniera? 
Prislinko prie jo arčiau ir, padėjęs ran
ką ant peties, pradėjo:

—Povilai, kas tau pasidarė? Visa 
apielinkė juk žino, kad nesi bailiu. Bet, 
tik paklausyk manęs, tu dar vis nesu
pranti, kas atsitiko gatvėse šiandieną, 
Pirmą Gegužės. Mes šioj apielinkėj ne 
vieni išimtinai terorizuojami, visame 
mieste policija elgiasi taip, kaip čia. Kas 
tu, manai, Povilai, dedasi dabartiniu mo
mentu Neukollne! Ir kodėl jie taip el
giasi? Ir kodėl jie uždraudė demonst
racijas Pirmoj Gegužės, būtinai iš visų 
dienų tą dieną? Ir kodėl S.D.P. vadai su 
jų socialdemokratiniu policijos preziden
tu užleido ant darbininkų su įsakymu 
šauti ?

Kurtas jau pradėjo karščiuotis ant Po
vilo. Pasičiupo abiem rankom jį už pe
čių. — Kodėl tas viskas, Povilai? Todėl 
kad mes, komunistai, patapome vadais 
revoliucinių darbininkų. Ar nesupranti, 
Povilai; šiandieną jie nori mus sutremp
ti, idant masės pabėgtų nuo mūs, palik
damos mus izoliuotais visai, kaip tą ge
nerolą, kuris staiga liko be armijos! Jie 
muša moteris ir vaikus ir visuomet tai
kydami Komunistų Partijai. Reichswehr, 
policija, viskas pakinkyta veiksmui prieš 
komunistus, kurie “kursto” ir mobilizuo
ja mases prieš bado valdžią socialfašistų.

Staiga ką tai prisiminė; skubiai pra
dėjo jieškoti po kišenius ir pagalinus iš
sitraukė kelis lapus atspausdinto rašto 
ir iškarpų. Išlyginęs patiesė ant stalo. 
Skersai viso puslapio radosi antgalvis: 
Leninas ir Pirmos Gegužes Apvaikščioji- 
mas! Tai buvo gegužine laida laikraščio 
Rote Fahne.

Jis buvo pasižymėjęs tūlą vietą dides
nio šrifto kairėj puslapio pusėj viršuj 
storu paišeliu, kuomet skaitė tą straipsnį 
dar šį rytą. Dabar storu pirštu rodė 
ton vieton. — Štai! čia, Povilai! — Skai
tė balsiai ir lėtai: — Panašūs įvykiai 
aiškiai rodo, kaip ginkluotas sukilimas 
prieš despotų valdžią netik išsivysto kai
po idėja revoliucionierių galvose bei pro
gramoj, bet kaipo... — padarė trumpą 
pauzą ir paskui pabrėžiančiai tęsė:—.:. 
naturalis, praktiškas ir neišvengiamas 
sekamas žingsnis to judėjimo, kaipo pa
sėka augančios spėkos, didesnio patyri
mo, didėjančio masių pasiryžimo. Didė
jančio masių pasiryžimo, — atkartojo tą, 
pabrėždamas kiekvieną žodį ir stuksėda
mas pirštu stalan.

—O kas tai rašė, Povilai? Draugas 
Leninas tą rašė Maskvos darbininkams, 
darydamas išvadas iš politiniai masinio 
streiko 1902 metais. Ar tu dabar su
pranti, Povilai? Revoliucija neateina, 
lig kad Stalinas sakytų, “kuomet pa
spaustų knypkį šiandieną, tai tuojaus ir 
ginkluotas sukilimas Vokietijoj,” vienok 
taip nėra, o vystosi laipsniškai, su kiek
viena kova, su kiekviena ekonomine ko
va, su kiekvienu politiniai masinįu strei
ku... ir tas pats yra Pirmoji Gegužės. 
Tai nėra pasilinksminimo diena, Povilai, 
ten gatvėse! Kodėl gi darbininkai nebe- 
sedi ramiai ilgiau, šiuo tarpu jie yra šau
domi; dr šampolais mušami? — Kurtas 
trenkė stalan plaštaka. — Augantis ma
sių nepasitenkinimas! Ir jei mes partie
čiai to nematome, tai mes velkamės pas
kui ir prarasime pasitikėjimą. Bet mes 
esame vadai ir visuomet privalome būti 
priešakyj. — Ir lig norėdamas padaryti 
sutrauką savo kalbos, tęsė: — Savęs ap
sigynimas... Povilai... o ne ginkluotas 
sukilimas!., ir tik tokiu būdu mūsų spė
kos augs, iki vieną gražią dieną mes pa

jėgsime pereiti iš apsigynimo į ataką!
Kurtas nutilo ir priėjęs prie lango žiū

rėjo paskendęs turinyj savo kalbos. Pas
kui apsigrįžo. Povilas dar vis žiūrėjo į 
laikraštį prieš jį patiestą.

(Daugiau bus) ?

naujų skaitytojų ir prisirengi
mas tinkamai prie jubilejaus, 
būtų varomas visu smarkumu.

Taipgi buvo pranešimas, 
kad spalio 15 d. vakare, Lais
ves Choro svetainėje bus šau
kiamas “Laisves” skaitytojų ir 
jos simpatikų susirinkimas del 
išdirbimo planų gavimui nau
jų skaitytojų ir prisirengimui 
prie jubilejaus. Tai aš saky
čiau, kad yra žėdno vieno dar
bininko priedermė šiame susi
rinkime dalyvauti.

Hartfordietis.

Pittsburgho ir Apielinkės Draugi jų Sąryšis
Pittsburg’o ir apielinkės. lies.

Lietuvių Draugijų Sąryšio su-Į 6) Rezoliucijų Komisija pri- 
sivažiavimas įvyko rugsėjo 29 Į davė keturias rezoliucijas, ku- 
d., 1935, Lietuvių Mokslo |rios susirinkime buvo priimtos 
Draugijos svetainėj, 142 Orr 
St., Pittsburgh, Pa. Susirinki
mą atidarė komisijos sekreto
rius J. Miliauskas, kaip 2 vai. 
po pietų. Mandatų komisija 
buvo paskirta per pirmininką 
iš šių narių: J. Baltrušaitis, J. 
Maražauskas ir Ivanauskas.
Kol komisija sutvarkė manda
tus, pirmininkas pakvietė šiuos 
delegatus pakalbėti: D. Leka
vičių, P. Dargį, J. K. Mažiuk- 
ną, F. Rodgers, J. Gasiuną ir 
J. Baltrušaitį; kalbėtojai visi 
pasisakė už bendrą veikimą.

Mandatų komisija išdavė šį 
raportą: APLA 1 kp., W. Sa
dauskas; LDS 59 kp., A. Bal
trušaitis; SLA 192 kp., J. Svi- 
pas; LAPA, F. Rodgers ir J. 
Maražauskas; LDS 37 kp., J. 

Ijųjų tas nesulaikė. Suplaukė Piontka; SLA 286 kp., J. Mi- 
nemažai publikos, atjausdami liauskas; ALDLD 10£ kp., J. 
darbininkiškus chorus ir kas Padubonis; ALDLD 33 kp., J. 
svarbiausia, kad buvo nema- Baltrušaitis ir P. Niaura; AP- 
žai draugų, buvusių opozicijo
je. Man teko net su keliais 
kalbėtis, tai jų nuomonė da
bar labai gera linkui užbriež- 
to dabartinio kelio rengime 
bendro fronto ir jie žadėjo 
prie to pilnai prisidėti. Ir dar 
pridūrė, kad jau laikas būtų 
liautis vieni kitus pravardžia
vus. Juk klaidų nedaro tik tie, 
kurie nieko neveikia.

Teisybė, draugai, jau laikas 
susiprasti, užmiršt praeitį. Juk 

'jau dabartinis momentas tai 
yra baisiausias, kaip kada 
nors buvęs. Iš kapitalistų pu
sės skerdynės jau prasidėjo. 
Fašizmas iltis galanda žėd- 
noje kapitalistiškoje šalyje ir 
tas viskas tai ant mūsų brolių 
darbininkų. Jeigu mums tas 
viskas atlaikyti, tai reikia tin-‘ 
karnai prisirengti. ,Tąi vot, 7- 
tas Kominterno Kongresas išr 
dirbo planus tam darbui, tik 
dabar žėdno vieno darbininko 
pareiga yra prisidėti. Kur vie
nybė, ten ir galybė.

Kas link pačios programos, 
tai aš manau, kad pati rengi
mo komisija plačiau aprašys. 
Tik tiek galiu pasakyti, kad 
chorai sudainavo g;erai. Gar
bė chorvedžiams ir jų na
riams.

Ant kiek man teko patėmy- 
ti atsinešimą publikos, tai iš 
visų chorų geriausia sudaina
vo Hartfordo Laisvės Choras. 
Tai bravo, Birute!

Rengimo komisija verta pa
gyrimo. Viskas buvo vedama 
tvarkoj. Ąš mylėčiau matyti 
daugiau tokių bendromis spė
komis parengimų, žinoma, ne 
ant laukų, bet viduje. Ar ne
būtų jau laikas išdirbti pla
nas, kad bendromis spėkomis 
visos Conn, valstijos darbinin
kiškos draugijos suruoštų pa
rengimą del “Laisves 
tų jubilejaus? Juk pirmutinė 2) Sąryšio užduotis bus: 
mūsų pareiga, tai remti darbi- ■ Veikti prieš karą, fašizmą, 
ninkišką dienraštį,* kuris už, prieš ateivių persekiojimus ir 
mus į atvirą kovą stoja ir su- varžymą jų teisių, už gynimą 
teikia visas pasaulines ir vie- Lietuvos nepriklausęmybės, už 
tines teisingas žinias. Aš galiu Į gynimą civilių teisių Amerikoj 
šiur” užtikrinti, kad ir Conn, ir Lietuvoj, už bedarbių ap- 

. drauda ir už visus kitus dar-

Į čius, J. Glaveckas, V. Rasiu-y 
lis, A. Kazlauskas, E. Radze-C 
vičienė, J. Saulėnas, E. Kli-* 
mauskas O. Pilsuckienė ir J. 
Caspar po 25c. Smulkiais su
aukota $3.75. Viso suaukota 
$14.00.

Apmokėjus prakalbų rengi
mo išlaidas, pasiliko $2.50 del;-* 
Lietuvos politinių kalinių. Pi
nigai perduoti drg. J. Mažei
kai. Visiems aukotojams ta
riam ačiū.

Connecticut Valstijos

Įspūdžiai iš Atsibuvusios Spa
lio 6 d. 8-tos Metinės Dainų 
Dienos Darbininkiškų Chorų, 
Waterbury, Conn., Lietuvių 

Parke
žinoma, diena buvo 

apsisiautus rudeniniais 
si mis, betgi , kuriems
darbininkiškas judėjimas,

vėsi ir 
debe- 

rūpėjo 
tai

vienbalsiai: rezoliucija Klai
pėdos " klausimu; rezoliucija 
šaukimui Lietuvoj Seimo; re
zoliucija prieš persekiojimą 
Klaipėdos lietuvių per Vokie
tijos nazius; rezoliucija prieš 
karą Italijos ir Ethiopijos. 
(Rezoliucijos bus pasiųstos į 
tam tikras vietas ir atskirai 
tilps laikraščiuose.)

7) Rinkimai į Pittsburgho ir
Apielinkės Draugijų Sąryšio 
Valdybą. Buvo išrinkti šie as
menys : J. Miliauskas, D. Le
kavičius, P. Norkus, J. Kizys, 
E. K. Slekiene, J. Baltrušai
tis, A. Bačenas, K. Šimkūnas, 
P. Niaura, F. Rodgers ir J. K.į 
Mažiukna. SUIRO LENKIJOS MINIS

8) Aukų buvo parinkta pa
dengimui suvažiavimo lėšų— 
surinkta $4.05.

9) Susirinkimą uždarė pirm. 
Rodgers 6 vai. vakare.

Susivažiavimo Pirm., 
F. Rodgers.

Susivažiavimo Sekr.,
J. K. Mažukna.

Komisija

REDAKCIJOS ATSAKYMAI ■
M. Arisonui, ■ Stratford,'1' 

Conn. — Apie Conn. Dainų“ 
Dieną jau buvo “Laisvėje” ki-’.t 
to draugo rašyta, todėl jūsų.y 
korespondencijos negalėsime 
sunaudoti. Atleisite. Prašome 
rašinėti' dažniau.

F.

Forest City, Pa

TERIŲ KABINETAS
VARŠAVA.

dino Lenkijos ministeris pir^ 
mininkas Valeras Slawek su 
visu ministerių kabinetu. 
Prezidentas Ig. • Mosčioki _ 
paskyrė M. Z. Koscialkows: 
ki nauju ministerių pirmi
ninku. 1 ‘

Slaweko ministerija, ma- • 
noma, pasitraukė iš prieža-;- 
sties žmonių priešingumo ;• 
naujajai Lenkijos konstitu-^ 
ei j ai. Pirmuose seimo rrin-jy-

Atsistaty-

Vietinis laikraštis “Forest
City News” praneša, kad spa- ________ _
lių 8 d. tapo suareštuoti trys! kiniuose pagal tą konstitu 
žmonės — vienas anglas ir du 
lietuviai.
yra: Walter Braškys ir še-j

_ _ iCiją labai mažai piliečių te-'’"'
Lietuvių^ pavardės (balsavo, kadangi visus kan- 

didatus į seimą paskyrė vai-"'; 
džios kontroliuojamos orga- — 

Noreika^ APLA 2 ;kas'parda'vinėVimas svaiglnan- j nizaclJos bel grupes. •
T T...irpriimdingjimas,4 KALINIAI TR0KU 

transients.” Suaręs-1 MUŠĖ VARTUS. PABĖGO - - .

LA 9 kp., J. Jesadavičius ir A. 
Jesadavičienė; SLA 128 kp., 
J. Žukauskas; ALDLD 40 kp.,
J. Kvedaras ir A. Jankauskas; 
ALDLD 236 kp., A. Alškienė; 
APLA 55 kp., P. Alška; ALD
LD 180 kp., K. Benderis ir S. 
Ivanauskas; APLA 50 kp., J. 
Norkus ir J. Gasiunas; ALDL- 
D 87 kp., M. Kaževienė ir A. 
Norkienė; APLA 17 kp., K. 
Livine ir J. Chelkis; SLA 258 
kp., M. Janavičienė; LSD iš
Wilmerding, Pa., M. Zaparoc- pšinskas, o anglas H. Romich.' 
kas; Liet. Sūnų D-ja iš North I Jiems primetamas nelegališ-l 
Sides, J. 
kp., J. Mažeikis ir J. Laba- čių gėrimų 
nauskas; SLA 3-čio Apskričio, valdiškų drapanų nuo taip va-
K. Šimkūnas, APLA 3 kp., J. dinamų
Gataveckas; APLA 7 kp., M. juotieji, pasak laikraščio, lai-j CHESTER Ill. _  Keturi

a o 1 • i • — • • . Tr I _ _ .. __

Haverhill, Mass

f

bų pertraukos buvo renkamos

bų išlaidų ir del Lietuvos poli-1vų Pittsburgho Lietuvių Drau-

Hartford, Conn <!>

<

<♦>

<

SLA 
Liet.

val-
Rod-

Pastabų del “Laisves” 
Metų Jubilejaus 
matytis, hartfordiškiai

šaitis ir J. Maražauskas. pertraukos buvo renkamos
Tarimai: 1) Sudaryti pašto- aukos del padengimo prakal-
-- -----------------------t 11 iUXVVVtww Jtzw.x j 

gijų Sąryšį su pastovia valdy- tjnių kalinių. Po didesnę sumą ■ 
25 me- ^ba.

t*

ninku 105 kp., D. Lekavičius; 
SLA 86 kp., J. K. Mažiukna 
ir J. Kizys; iš Youngstown, 
Ohio, dalyvavo nuo šių organi
zacijų: LDS. 9 kp., J. Skisti- 
mienė; APLA 24 kp„ F. Da
nielius; ALDLD 90 kp., K. Ke
ras; svečiai dalyvavo su pa
tariamu balsu: P. Dargis ir A. 
Bačenas; komisijos nariai da
lyvavo su sprendžiamu balsu, 
A. žvirblis ir P. Norkus; 
323 kp., M. Balčiūnienė; 
Piliečių Kliubo, J. Wise.

Rinkimai suvažiavimo 
dybos: pirmininkas—F. 
gers; pirmininko pagelbinin- 
kas — D. Lekavičius; rašti
ninkas — J. K. Mažiukna. 
Rezoliucijų Komisija išrinktai 
iš penkių narių: P. Dargis, J. I 
Kižis, J. Gasiunas, J. Baltru- armįečių dainą. Laike prakal-

valstijos darbininkai už tą vis- ~ — ----- -
ką mokės atlyginti savo dįen- j bininkų pagerinimus, 
raščiui.

Pastaba Hartfordiškiams

I Keletas 
25

Kaip
^rengiasi su pilnu pasišventimu, 

^kad parėmus darbininkišką

laikraštį, kuris stoja už kož- 
no vieno kapitalistų išnaudo
jamo darbininko reikalus, be 
jokių zigzavimų.

Tai, vot, ir faktai iš praėju
sio Lietuvos Sūnų .ir Dukterų 
Pašaipinės Draugijos susirin
kimo, kuris atsibuvo spalio 10

d. Drg. A. Klimas paskaitė 
“Laisvės” atsišaukimą kaslink 
jubilejaus ir gavimo naujų 
skaitytojų. Tuojaus laišką su
sirinkimas vienbalsiai 'priėmė 
•ii nutarė paaukoti iš iždo $4 
ir dar daug narių’ agitavo, kad 
tas darbas, kaip tai, gavimas

Ąš norėčiau žinoti, kur pa
sidėjo komisija rengimo drg. 
Mažeikai prakalbų? Iš visų 
atžvilgių prakalbos pavyko 
gerai, klausytojų buvo suvirš 
200, aukų surinkta $17 su cen
tais. Jau praslinko virš 3\ sa
vaitės, o dar “Laisvėje” nesi
matė nei apie pačias prakal
bas, nei aukautojų vardai, 
Tai yra tikras, apsileidimas. 
Drg. Mažeikos raportus iš 
Lietuvių Kjongreso Kaune bu
vo gana platus ir nušvieęiąn- 
tis dabartinį Lietuvoje gyveni
mą ir, visi klausytojai likosi 
užganėdinti,

HartfonĮįętis.

Spalio 2 d., 1935 m., čia bu-j 
vo surengtos prakalbos del { 
drg. J. Mažeikos. Prakalbas j 
rengė šios trys organizacijos! 
bendrai: ALDLD 85 kp., LDS 
136 kp. ir Laisvės Choras. 
Drg. J. Mažeika davė gerą 
raportą apie atsibuvusį lietu
vių kongresą Kaune. Atsilan
kiusieji į prakalbas buvo labai 
užinteresuoti drg. J. Mažeikos 
kalba, nes visi klausėsi kuo- 
atydžiausiai.

Prakalbos buvo pradėtos su 
dainomis. Laisvės Choras su
dainavo darbininkų tarptauti- 

| nį “Internacionalą”, ir raudon-

3) Sąryšio veikimas nepar- 
tyvinis; įvairių pažiūrų drau
gijos gali prigulėti. Jokia at
skira partija ar grupė negali 
šio sąryšio kontroliuoti ar sa
vintis. Sąryšio valdyba priva
lo susidėti iš įvairių pakraipų 
žmonių.
- 4) Sąryšio valdyba privalo 
tuojau šaukti masinius susirin
kimus gynimui Klaipėdos nuo 
Hitlerio nazių pasikėsinimo, 
taipgi kviesti visas draugijas1 
prisidėti ir bendrai veikti.

5) Nutarta surengti pirmą 
masinį susirinkimą spalio 13 
d., 1935 m. Lietuvių Mokslo 
D-jos Svetainėj, 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa., 7 :30 v. vaka
re. Susirinkimas susidės iš 
prakalbų ir muzikališkos da-

aukojo sekami: F. Stripinis, S. I 
Benkus, P. Pečiukonis, V. Rač
kauskas ir A. P. Dambrauskas . 
po $1; P. Yaciunskas, P. Gali-- 
nig ir J. Valatka po 50c; J. Ki-1 
bildis 40c; M. Meškinis ir M.1 
Meškienė po 30c; B. Mizara, 
B, Gumauskas, J. Kvedaravi-'

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINI GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti • čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS, 
111-40—128th St.,

So. Ozone Park, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

sivažinėjimams. j 

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN. N. Y.

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.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir ii lauko

Ą. BALČIŪNAS
321 Chąunęey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tek: Foxcroft 1-6901



Puslapis šeštas LAISVE Antradienis, Spalio 15, 1935

DOPK Susirinkimas

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Pilieti-Piliete, Šiandien Paskutinė Diena 
Užsiregistruoti Balsavimui

Išmok Saugot Sveikatą, 
Kol Tebeturi

į Apie Vilniui Vaduoti , 
i Jvykusj Mitingą

Kiekvieno piliečio, kuris dar kurį duos jums nuėjus užsire- 
neužsiregistravo iki šiol, yra' gistruot, padesit kryželį (X) 
pareiga šiandien tatai atlikti, j po Komunistų Partijos ženklu, 
Laikas nuo 3:30 po piet iki 
11:30 vakaro.

Jei dabar neužsiregistruosi 
savo rinkimų distrikte, negalė
si balsuoti už darbininkų kan
didatus penktą lapkričio, ka
da bus rinkimai.

Drauge, klasiniai sąmonin
gas pilieti, neapleisk savo pi
lietinės pareigos! Balsas prie j 
balso, galėsim išrinkti savo 
kandidatus, kurie yra kovoto
jai už mūsų reikalus. Bus ma
lonu, kada laike streiko arba 
kovoje už pašalpą bei kovoje 
už unijines algas šalpos dar
buose turėsim savo atstovus 
valdžioje, kurie iš vidaus pa
dės mūsų kovai.

Taip pat svarbu užsirašyti 
(enroll) komunistų balsuotoju, 
kad galėtumėt nominuoti ko
munistų kandidatus 1936 m. 
rinkimuose, kuriuose jau bus 
renkamas šalies prezidentas. 
Jūs tada su didžiausiu entu
ziazmu norėsite atiduoti savo 
balsą-nominuoti draugus Fos- 
terį, Browderį, Hathaway ar 
kurį kitą, bet jei nebūsit už
sirašę, jūsų didžiausi norai ne
gelbės, negalėsite nominuoti.

Tačiau kam del tūlų prie
žasčių nesinori užsirašyti ko
munistų balsuotoju, nėra ver
stina pasisakyti nei už kitą 
partiją. Jei norėsit užsirašyti, 
tai išpildę tam tikrą balotą, * dienų.

kūju ir pjautuvu. Jei nenorit 
užsirašyti, tuomet tik įrašote 
vardą, pavardę ir antrašą ir 
nedėję kryžiuko nei po viena 
partija įmesit balotą į tam 
rodytą dėžę-baksą.

Jei vieną balotą pildant 
gadinsite, turite teisę gaut 

io(trą. Bet jei du sugadinsit, tre
čio negausit ir negalėsit užsi- 
rašyt, todėl pirma reikia atsar
giai balotą apžiūrėti, o tada 
pildyt.

Registracija ir užsirašymas

nu-

su- 
an-

yra du skirtingu dalyku. Re
gistracija reikalinga, kad ga
lėtum balsuoti šiuose rinki
muose. Užsirašymas reiškia 
tik tiek, kad jūs užginate Ko
munistų Partijos buvimą ant * 
baloto, kitais žodžiais jūs pa-] 
sisakote, kad KP turi teisę bū-1

Iš Komunisty Bankieto
Lietuvių Komunistų FlURbi- 

jos rengtasis pokilis pereitą 
sekmadienį nebuvb 
skaitlingas, vienok buvo geras
ir smagus. Neskaitlingumui 
buvo visa eilė priežasčių : tan
kūs parengimai, trumpas lai
kas prisirengimui, kiti paren
gimai, kurių viename ir mūs 
choras buvo, taipgi permažai 
tikietų iš anksto tebuvo pa
skleista.

Programa buvo tikrai gera. 
Ją išpildė d. K. Menkeliuniu- 
tė, akompanuojant prof. Pet
rovui. Draugė Menkeliuniutė 
gražiai ir stipriai sudainavo 
keletą dainų per du atveju. 
Draugė L. Kavaliauskaitė, 
akompanuojant A. Depsiutei, 
taipgi smagiai sudainavo eilę 
publikos mėgiamų dainų.

Kalbėjo Martha Stone, Ko
munistų Partijos 6-tos Sekcijos 
organizatorė ir buvusi delega-| 
tė 7-tam Pasaulio Kongrese, 
Maskvoj. Ji daugiausia pasa
kojo Sovietų Sąjungoj įgytus 
įspūdžius. Pirmininkavo d. P. 
Buknys. Po programos buvo 
šokiai.

Vakarienė būva labai, gera, 
keptos avelės, kelių rūšįų dar
žovės, pyragai. Už tai * ačiū 
gaspadinėms dd. Levanienei, 
Lazauskienei ir Levanui. Jiem 
prigelbėjo komisija: Buknys, 
Vasikoniutė, Šerienė. Kiti pa
žibėjusieji dirbti vakare bu-

Puikią pamoką sveikatos 
klausimu išgirs rytoj East New 
Yorko lietuviai darbininkai ir 
kiti, kurie nepatingės ten nu
važiuoti. Pamoką duos plačiai 
žinomas darbininkų sveikatos 
patarėjas Dr. J. J. Kaškiau
čius. Gi politiniais svarbiais 
klausimais kalbės d. D. M. Šo-

Daktaras J. J. Kaškiaučius

Bendras visuomenės komite-] 
tas Vilniui atvaduoti pereitą! 
sekmadienį, Klasčiaus svetai
nėje, Maspethe, turėjo mitin
gą. Gaila, kad mitingan teko! 
nueiti, kuomet jis jau buvo ge-| 
rai, įpusėjęs. Iš eilės, berods,’ 
kalbėjo jau trečias kalbėtojas, 
ponas Jankauskas. Kalbėjo 
kąip prie spaviednyčios lange-' 

> lio, spaciruodamas sau po stei- 
čių—rpęs matėm, kad kalbėjo, 
bet negirdėjom apie ką. Po 
to kalbėjo iš Lietuvos atstovy
bės ponas Daužvardis; pa
starasis kalbėjo garsiau ir pa
ti kalba buvo tvarkinga. Jo 
trumpa ‘kalba buvo atkreipta 
aiškinimui Vilniaus ir Klaipė
dos padėties. Ragino boiko
tuoti Vokietijos ir Lenkijos' 

i prekes, todėl kad ir šios šalys 
j jau boikotuoja Lietuvos pre

kes. I
Pirmininkavo ponas Klinga 

ir ant pabaigos kažin kur jis 
gavo net tris rezoliucijas

i Darbininkiškų Organizacijų' 
, Parengimų Komiteto visuoti-1 
I nas susirinkimas bus spalio 17.1 
' d., 7 v. vakaro, “Laisvės” na- 
i me. Visų organizacijų ir kuo- 
I pų atstovai turi dalyvauti ir 
1 pribūti laiku. Taipgi organiza- 
I cijos bei kuopos, kurios dar 
i neprisidėjo su finansais (pa- 
! skola) turi dabar prisidėti.

Veikiantysis Komitetas ne 
tik kad turi paėmęs Ulmer 

j Parką birželio 14 dienai, 1936 
■ m., bet smarkiai rengiasi prie 
j didelio bankieto su programa 
dar prieš naujus metus, tad 
nors nedaug, bet pinigai yra 
reikalingi. .

Tos organizacijos bei kuo
pos, kurios šiame susirinkime 
nebus atstovautos ir finansais 
neprisidės, nustos teisės prie 
bankieto pelno.

Kviečia Visus Dalyvauti 
DOPK Valdyba.

Aidiečių Atydai
turite 

prašomi 
Laisvės” ofi-

417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name 
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Visi aidiečiai, kurie 
“Tamylos” tikietų, 
sugrąžinti man 
se. Nelaukite, pakol reikės pa
raginti antrą kartą. Taipgi tie, 

; į0_ kurie yra pardavę tikietų, su-

ROBERT LIPTON

ti ant baloto ir patys įgaunate lomskas, Am. Liet. Darb. Lit. del jis jų niekam nedavė, bet I grąžinkite pinigus, nes reikia
. . . w ...... • ___~ - -- —  1 1A A. _ A r I «*> 4-« r*teisę dalyvauti kitų rinkimų 
nominacijose už tą partiją.

Registruotis gali kiekvienas 
pilietis, kam sueina 21 metai 
amžiaus prieš ar 5-tą lapkri
čio, taipgi naturalizuoti pilie
čiai, kurie gavo antras popie- 
ras ne vėliau 90 dienų prieš ar 
5-tą lapkričio, ir kiekvienas, 
kas išgyveno valstijoj metus, 
apskrityje (county) 4 mėne
sius ir rinkimų distrikte 30

pats mėgino jas ir perskaityti./ 
Lietuviškai jam jau sekėsi 
skaityti vidutiniai, bet dvi re
zoliucijos buvo angliškos,o po
nas, matomai, dar nėra apsi
pažinęs su anglų kalba, todėl 
nieko nebuvo galima suprasti 
angliškų rezoliucijų.

Perskaitęs, parodė, kad rei-

Draugijos Centro sekretorius 
ir žymus politikas bei kalbėto
jas.

Įvyks šį trečiadienį, 16 šio 
mėnesio, 8 v. vakaro, Kyburio 
svetainėj, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyne. Įžanga dykai. Vie
ta privažiuojama BMT Jamai
ca linija. Išlipt Cypress Hills 
stotyje ir paeit vieną bloką į kia pakelti po ranką, tai dau- 
Jamaica pusę.

Bendro Fronto Demonstraci
ja Prieš Karą ir Fašizmą

padaryti raportą.
L. Kavaliauskaitė.

Bimba, M. Plepys, J. Rinke
vich, P. Taras, Mockus, A. 
Klimas, C. Lelešius, K; Jonai
tis, J. Kušas, O. Depsienė, J. 

. , . i Grubis; Grubienė, A. Zablac- 
a ai'kienė, M. Sinkevičienė ir Ch.

Aleksynas po 25c.
Visiems dirbusiems, atsilan

kiusiems • 
nuoširdų ačiū

ir paaukojusiems

Del “Daily Workerio”
šeštadienio vakarą Betikėtai 

teko būti “parėj” naudai 
“Daily Workerio”, ir galiu pa
sakyti, kad esu labai paten
kintas tokia pramoga. Vienas 
mano pažįstamas, d. Feodoras 
(rusas), pasikvietė mus du lie
tuviu į jų šeimynišką “parę” 
New Yorke, jiems padidint 
styginį orkestrą ir kartu pasi
linksmint su jais.

Kuomet nuvykome į vietą, 
paaiškėjo, kad tai jų organi
zuotas KP 22 Sekcijos kuope
lės parengimas privačiam na
me, naudai “Daily Workerio,” 
ir mus užkvietė del paįvairini
mo jų programos, paskambini- 
mo ko nors lietuviško.

Svečių atsilankė virš 20 ir 
kelių taūtų: rusų, italų, anglų | 
ir ukrainiečių.
merginos sudainavo gana su-į 
tartinai “Krasnaja 
Vperięd,” vienas italas ką tai. 
itališkai sudainavo (baritonu), 
dvi merginos pašoko “kazač- 

vo Visockienė, Lazauskas, Za-*^” (žinoma, mums grojant),

šeštadienį surengta' italų 
darbininkų bėndro fronto de
monstracija prieš karą ir fa
šizmą’ buvo kovinga. Tą pačią 
dieną ant 59th St. ir Broad
way patribtiškoš italų ;o?gani- 
zacijoą apvaikščiojo Columbus 
Day, idant pritarus Mūssoli- 
niui tęsti toliau pradėtą karą 
prieš nieko nekaltą Ethiopiją.

Italų darbininki) Bendras 
Frontas, susidedąs iš kelioli
kos organizacijų bei kuopų, 
ant to paties plečiaus, kitoj 
pusėj, surengė protesto de
monstraciją prieš karą ir fa
šizmą, prieš Mussolinio puoli
mą ir žudymą Ethiopijos gy
ventojų. Susirinkę, virš 6,000 
darbininkų pasisakė už nuver
timą Italijos fašistinės val
džios ir įsteigimą darbininkų 
ir žemdirbių valdžios, Italijos 
Sovietų. Ant vietos sudeginta j 
didelis Mussolinio balvonas 
(effigy).

Demonstracijai

gelis pakėlė ir tokiu būdu re
zoliucijos tapo priimtos.

Ant pabaigos sudainavo ke
letą dainelių choras Lietuvos 
Daina, kurį vadovauja panelė 
Violeta Tamkiutė. Sudainavo 
gana- puikiai. ; ,

Susirinkimai
NEW YORK CITY

ALDLD 23 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, 18 d. spalio, 7 vai. va
kare, pas drg. C. Matthews, 410 W. 
33rd St., Apt. 4. Visi nariai bitinai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyti.

, Valdyba.
(244-245)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kuopa, paminėjimui Lietu

vių Darbininkų Susivienijimo penkių 
metų gyvavimo sueituvių, ruošia di
delį parengimą. Šis parengimas jvyks 
gruodžio 15 d., 1935 metų, Labor Ly
ceum svetainėj, Brooklyn, N. Y. Pro
gramos išpildymui yra pakviesta Ly-

HARMAN

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems'
Įvykiams IBI*
Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos 

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

su
Setų $10.00

Specials nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

Man-

Amoniu «knirina crnloin būti srtunos ispuaymui yra pakviesta i.y- Zmomų SKaiClUS galėjo |DUtl|ro^ Choras iš Shenandoahrio, Pa., 
Šiame mitinge arti trijų'šimtų, kuris suvaidins gražią iš lietuvių gy-
Buvo renkamos aukos Lietu
vos Ginklų Fondui-—surinkta 
apie 26 doleriai.

Maspethe Gimęs.

Ji . 
svės”

Pranešimas

pirminihka- Lyceum Svetainėje.' Menkeliu- 
vo socialistas J.: Valanty. Kąl- niutė džiaugiasi gavusi puikų

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

venimo romantišką' operetę, t. y., 
“Vestuvės Pušyne.” (

Todėl mes prašome jūsų nerengti 
tą j dieną parengimo ir. dalyvauti mū
sų. iškilmėse. Mes tikriname, kad ro
mantiška • •ir > dramatiška operete, 
“Vestuvės Pušyne,” patenkins visus, 
kurie tik atsilankys ją pamatyti.

LDS 1 Kuopoš Komisija:
J. Zajankauskas, 
M. M. Plepys, .
V. Bovinas.

(244-246)

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46, kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks trečiadienį, 16 d. spalio, 7 vai. 
vakare,' 79 Hudson Ave. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyti.

Valdyba.

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Menkeliuniutes Koncertas!
1 d. gruodžio-Dec. artiste Kon

stancija Menkeliuniute rengia kon
certą. įvyks Liet. Am. Pil. Kliubo

» Telefonas: Evergreen 7-7770

I PAUL GUSTAS 
? LIETUVIS GRABORIUS

ž Senai dirbąs graborystčs pro- 
3 fesijo.ie ir Brooklyno apielin- 
5 kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
ž atidarė savo ofisą ir patarnauja 
g balsamavimu ir palaidojimu 
3 mirusių.

| Veltui Chapel Šermenim 
q Parsamdo automobilius šerme- 
5 nims, vestuvėms, krikštynoms 
d ir kitokioms parems
g Saukite dienj ar naktj

į 423 Metropolitan Avė.
> Brooklyn, N. Y.

K. Menkeliuniute,

jau baigia sudaryti “Lai
koncerto programą, ku-Į svetainėje, 80 Union Ave., Brooklyn, 

ivvkc 10 d lankričio LaborPrašome dien^ nieko nerengti ir ris jvyKs a. lapKnciO, naooi kviečtoe vjsus dalyvaut šiame kon-
certe.

(244-245)

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y. 
Room 405-6-7

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

Jankauskas, Aleksynas, 
tuškaitė, Mureika.

■ Beje, laike programos 
renkamos aukos “Daily 
keriui.” Surinkta $20. Stam
besnėmis sumomis aukojo se
kami :

C. Brown, K. Viltrakiutė, 
Kay, J. Ješmontas, G. Stasiu- 
kaitis, P. Paltanavičius, C. De
gutis, M. Matulevich, J. Kli
mas, M. Valilionienė, J. Vini- 
kaitis ir S. Sasna po $1; P. 

'Buknys 55c.; V. Januška, P. 
Bieliauskas, J. Balčiūnas, D. 
Solomskas po 50c.; J. Zajan

• kauskas 27c.; Ch. Balčiūnas. 
J. Siurba, F. Pakalniškis, A..

buvo
Wor-

po to užkanda su gėrimu/ ar
bata, vynu ir sode, ir kartu 
kolekta “D.W.”.

Prieš skirstantis (apie 2 v.)

betoj ai buvo nuo 'Jaunų Soc. 
Lygos, nuo Studentų . Ind.,, De- 
mok. t-Ygos, penki redaktoriai 
nuo skirtingų italų laikraščių, 
vienas ethiopietis, vįęnąs ičį- 
mtmistaš. Kalbėtojai Jki'ėip^i

Programoje^: isavo Laibose į demonstrųojan-
. čius patrijbtiškose ^įrįapizadi-

Armija I J°se .darbininkus; < kądj ir jie
1 stotų į bęndrą> įrohtą ikovdti 
prieš karą ir fašizmą.

Demonstracija taip pat pa
sisakė kovoti už Darbininkų
Bedarbės, Senatvės ir Socialės.^g Ruth galėtų vestis su jos 
Apdraudos Bilių HR 2827..
Ant vietos priimta rezoliucija
užginanti Tautų Lygos pa- j^g jau nuo ^4 m amžiaus.

tenorą Vyacheslaw Mamonoff, 
tai pasižymėjęs operų daini
ninkas. Taipgi dainuos A. Viš-

. - i ivngvv UU1UV, UWAA mvuvv

niauskas, pati Menkeliuniute, , pataisyt lengvus valgius. Gera alga 
ir visa eilė kitų talentų, apie • 
kuriuos vėliau ;■ parašysime.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris arba mergina 

prie lengvo namų darbo, turi mokėt

I ir kambaris atskiras del miegojimo. 
[Atsišaukite sekamai: Bergman
(Store), 571 Loyimer St., Brooklyn,

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

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

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y.

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Brūckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskoloa 
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.

Creightonienę saugo kalėji
me, kad nęnusižųdytų. Ji ap
kaltinta pirmo laipsnio žmog
žudystėj už nunuodijimą Mrs. 
Applegate. Jinai sakosi nuo
dijus, ją, kad jos 15 metų duk-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolių Prano ir 

Stanislavo - Zerveckių. Jie paeina' iš 
Papilės parapijos, Šiaulių Apskričio. 
Jie gyvena So. Bostone, bet negaliu 
surast jų? Prašau jų pačių atsišaukt, 
arba kas žinote, kur jie randasi, ma
lonėkite pranešt, už ką būsiu dėkin-

vyru, Everett -Applegate, ku-Wmkug> 10 Brattle gtreeti 
ris tą mergaitę lytimai naudo-1 Pittsfield, Mass.

vienas iš jų, rengėjų, profesi-; tvarkymus už sulaikymą ka- Ta^au Jabai abejotina, ar jai----
______ __________ 1.-1 rn r^inS TP.+b inni i n I _ ,__ • ••jos mokytojas, pasakė prakal-|To prieš Ethiopiją. 

bėlę anglų kalboj prieš grę
siantį Europoje karą Hitleriui 
pradedant ir įtraukiant kitas 
šalis, kartu‘ir Ameriką.

Toki parengimai, mano nuo
mone, girtini, nes išlaidų ne 
perdaug, o pelno liks rengimo 
tikslui kefetas dolerių.

Trakiškis. ,

rūpėjo duktė, kadangi ji pati 
turėjus ryšius su Applegatu, 

jos mergai-

(243-245)

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

kol jis nepasiėmė
Parkų komisionierius Moses tę.

pasiuntė būrį šniukštinėtojų po į Applegate irgi kaltinamas 
parkus, kurie sekioja 
darbininkus, būk tai 
prašalinti “nenorinčius
ti.” Kadangi jie ne visi būryje, ‘rys, kol iškilo aikštėn ši žmog- 
bet paskirstyti dirba, tad bile žudyste. ; . ■ ■ , ,
nepageidaujamą lengva ap- J--------
šaukti “tinginiu” ir prašalinti. I
Jie pravaromi be teisės ape- AVe., atrado bondsų vertės 
liuoti. | $100,000.

WPA pirmo laipsnio žmogžudystėje 
tikslu ir užpuolime kūdikio. Jisai 
dirb- buvo garbus Am. Legiono na- _J _ I 1 s/ t M XZ • V

ir prašalinti. I Rinoj prie 109th St. ir Park'

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
‘ LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

25c

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Patarnavimas

Telephone: Evergreen 7-0071

DR. I. COHN.
Specialistas ant Operaciją Ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų J§- t’., 
Sos išeikvojimai, 

' a t a r i n lai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir x 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 4 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




