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Tautininku “Sekretas”.
Galinga Idėja.
Darbininkų Sankcijos.
Naujos Hearsto Klastos.

Rašo S. Brooklynū tis

J. Tysliava “Vienybėje” iš
davė “sekretą”, kodėl tautinin
kų vadai neina j bendrą fron-' 
tą su komunistais reikalaut de
mokratinių laisvių Lietuvai.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Islaimėsite 
Pasaulį!

Tai esą todėl, kad per tas lais
ves komunistai “galės įvesti sa- i 
vo diktatūrą.”

Bet pats Tysliava nemato an-
Metai XXV, Dienraščio XVII

tros “sekreto” pusės,—kad re
voliuciniai darbininkai laimės 
pergalę, nežiūrint fašistų dik- j 
tatūros.

Atsimenate, kas atsitiko caro į 
Mikės karinei diktatūrai Rusi-1 
joje? |

Franci j a Siūlo Pusę
Ėthiopijos Italijai; 

Anglai Tam Priešingi
- - ------  - — ■ I nų

žuazija neatsilaikytų prieš ko- JEIGU FRANCIJA ŽADE TŲ A N G L A M S TALKĄ ; ™leste-N,ew Yorko P111®8 
munistinį judėjimą, jeigu būtų __________________ ; - --------- __
žmonėms duota bent paviršuti-į PARYŽIUS, spalio 17. —[laivyną iš Viduržemio jū- vyriausiai
nes pi le is os aisves. įFrancijos ministeris pirmi- Iros ir tuo tarpu vestų dery- triuškinti Chinijos Sovie-

Tysliava nejučiomis parodė 
galybę bolševikiškos idėjos, pri
pažindamas, kad Lietuvos bur- ANGLIJA ATŠAUKTŲ SA VO KARO LAIVYNĄ TIK

Net sugrąžinus demokratiš- | pinkas Lavai pakai tojo, kad 
kas teises, Lietuvos valdančio- šalis nedarys jokių karo 
ji klasė turėtų savo rankose vi-'žingsnių prieš Italiją, nors 
są valstybės 
policiją, pulkus šnipų, teismus, j 
bažnyčias, mokyklas, <’....
sius spaudos organus ir visus 
prievartos ir propagandos įran- j 
kius prieš revoliucinius darbi-1 
ninkus, kaip kad yra Jungtinė
se Valstijose, Francijoj ir kito
se demokratinėse šalyse. O vis 
dėlto bijo komunistų!

mašiną—armiją, Tautų Lyga taip nutartų.
Lavai padarė Anglijai ir 

didžiuo- Italijai tokį taikos pasiūly
mą: v

Ką gi, rodos, tokio baisaus 
turi komunistai ?—Savo orga
nizaciją ir prakaito centais 
palaikomą spaudą. Bet sykiu 
jie turi tokią idėją, kuri atsa
ko plačiųjų minių reikalam. 
Prieš tos idėjos galybę, išnau
dotojai ir jų agentai nesitiki j 

•kitaip atsilaikyt, kaip tik 
tiesioginį fašizmo smurtą, 
nei tas jų neišgelbės.

pasilaiko visus 
'tuos Ėthiopijos plotus, ku
riuos užkariavo; be to, Ita
lijai turi būt atiduota ryti-1 
nė Ėthiopijos pusė.

Anglijos a m b a s adorius 
George Clerk Paryžiuje pa
reiškė, kad toks pasiūlymas 
visai nepriimtinas Anglijai.

L O N D ON. — Francijos 
valdžia buvo pasiūlius, kad 
Anglija ištrauktų savo karo

per
Bet

Vadai Pervarė Tarimą 
Prieš Industr. Unijas

d e-Socialistų Internacionalo 
šinieji vadai atmetė Komu
nistų Internacionalo pašauki
mą į bendrą frontą prieš fa
šizmą ir karą todėl, kad, gir
di, Tautų Lyga savo “sankci- 
jomis”-bausmėmis išris Itali- 
jos-Ethiopijos karo klausimą. 
Jie užsimerkė nuo karo pavo
jų iš Hitlerio, Lenkijos ir Ja
ponijos pusės. Jie pražiūrėjo 
ir susispyrimus, 
imperialistinių 
Tautų Lygoj.

Socialistų 
vadai tuo būdu atmetė stip
riausią, tikrą sankciją prieš 
karo pavojų, paneigdami tarp
tautinį darbininkų bendrą 
frontą prieš karą ir sykiu pa
lengvindami įvest buržuazijai 
fašizmą tuose kraštuose, kur 
jo dar nėra.

JAPONU GENEROLAI PLANUOJA KARĄ PRIEŠ 
CHINU SOVIETUS, MONGOLIJĄ IR SSRS

i SHANGHAI. — Vadai 
Japonų armijų Mandžuri-

i joj, Šiaurinėj • Chinijoj ir 
'Japonijoj atlaikė trijų die- 
I nų konferenciją Darien 

>”
j korespondentas praneša, jog 

su-

tus, pagrobti Išlaukinės j 
Mongolijos Liaudies Respu-! 
bliką ir apsidirbti su Sovie
tiniu Sibiru. Japonija visų 
pirm rengiasi užpulti Chi- 
nu Sovietus iš šiaurės, 
idant jie negalėtų “susiliet” 
su liaudiška Mongolija.

Ethiopai Nuvijo Italus 
G5 Mylias Somalilande

ATAKUOJA ITALUS VISUOSE TRIJUOSE FRON
TUOSE; GRASINA APSUPTI ITALŲ ARMIJĄ

bas sutaikymui Italijos su 
Ethiopiją. Francijai buvo 
atsakyta, kad Anglija pri- i 
ims tą pasiūlymą tik tokia-! 
me atsitikime, jeigu Fran-' 
cija prižadės savo karo lai-; 
vyno talką Anglijai atsitiki- ; 
me jos karo su Italija, ir jei
gu Italija iškraustys savo 

(armijas iš Libijos, kuri ru- 
. bežinojusi su Anglijos kolo
nija Aigiptu. Toks yra at
sakymas, kurį Francija ga
vo iš Anglijos ministerių 
kabineto posėdžio.

Anglų diplomatai labai 
nepatenkinti Francijos svy
ravimu.

50 Sužeista Kovoj su 
Skebais Kasykloje

ATLANTIC CITY, spalio 
17.—Amerikos Darbo Fede
racijos suvažiavime senes
niems vadams pavyko per- 
varyt nutarimą, palaikantį i į kasyklą, užsikūrė įnirtusi 
atskiras amatines unijas toj į k°Va tarp skebų ir strei- 
pačioj pramonėj,, vietoj di- į kuojančių unijistų mainie- 
džių industrinių unijų, ku- į rių. Skebams talkon . buvo 
rios apimtų ištisas pramo-: pasiųsta ir policija. Po mū- 
nes. Trečiadalis . delegatų | §iui tapo viršun iškelta 50 

einančius tarp kovojo už amatinių unijų sužeistų.
pačioj perorganizavimą į industri

nes visose pramonėse.

TRELEWIS, Anglija. — 
Kada Nile Mile Point ang
lies kompanija pasiuntė ne- 
unijiųius mainierius žemyn

šalių

Internacionalo

Amerika Sako, būk Italijai 
Užteksią Maisto Dalykų

laikraš-Hearsto fašistiniai
Čiai spausdina klastuotus pa
veikslus apie tariamus ethiopų 
“žiaurumus” ir “barbarišku
mus.” Tie paveikslai yra ne 
daugiau įtikėtini, kaip Hears
to fabrikacijos prieš Sovietų 
Sąjungą.

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų valdžios sta
tistika atranda, kad šiemet 
Italijoj užderėję pusė tiek 
kviečių kaip Amerikoj. Dar 
Italija užpirko 7,340,000 bu
šelių kviečių iš Vengrijos. 
Be to, ._____ _

Japonija Grobs Chinus 
Iš Šiaurės ir Pietą

LONDON. — Jeigu Chi- 
nijos Chiang Kai-sheko val
džia geriau “nebendradar
biaus” su Japonija, tai Ja
ponų imperialistai grasina 
visiškai atkirsti nuo Chini- 
jos kelias šiaurines provin
cijas ir įkurt ten savo “ne
priklausomą” valstybę, pa
našią kaip Manchukuo.

CANTON, Chinija.—Ja
ponijos valdžios atstovas 
jau pirmiau yra pareiškęs, 
jog “karinė Japonų ranka 
būtinai turi labai giliai pa
siekti ir pietinę Chinija.” 
Japonija jau daro planus 
atplėšt nuo Chinijos kelias 
pietines provincijas.

Nusmelkti Sušaudyt 2 Baltagvardiečiai 
“Dainiai” Kurstytojai prieš Sovietus

KIJEV. — Sovietų aps
kričio teismas nusmerkė su
šaudyt Tiščenko T. Golubą 
ir Zlotnika Zlotnickį, buvu
sius oficierius kontr-revo- 
liucinio Ukrainos generolo 
Petliuros. Jie nuo 1921 me
tų iki šiol kurstė buožių su
kilimus prieš Sovietus, agi
tavo naikinti derlių kolek
tyviuose ūkiuose, ardyti tų 
ūkių mašinas, smaugti ark
lius persidirbimu ir visaip (naujoviškus apartmentinius 
sabotažuoti Sovietų valdžią, namus.

Golub ir Zlotnicki basty- 
davosi tarp valstiečių kaipo Partijos tapo išmestas Mi-

JIBUTI.—Apie 10,000 et-1 ADDIS ABABA.—Prane- 
hiopų pralaužė italų fron- šama, kad ethiopų būrys 

i tą Ogadene ir nuvijo italus skaudžiai prigavo italus 
I 45 iki 65 mylias atgal į So- Ogadene. Tie ethiopai buvo 
malilandą, kur atėmė iš ita-(atėję neva kariaut išvien su 
lų Dolo, Lugh ir Oddur mie-j italais prieš Ethiopiją. Ra
istelius. i lai juos pamuštravo ir davė

j Keliose vietose ethiopų'jiems ginklus. Bet kiek pa- 
' partizanų pulkai vėl įsiver- laukus,, jie ^netikėtai . už- 

Taigi dabar tapo nuteista žė į Italijos valdomą Eritre- puolė ir nužudė 700 italų 
ir 22 tokie jų sėbrai po 3 ja. j kareivių.
iki 10 metų kalėjimo. - . Ethiopų vadas Seyoum su ' —— ----- - . #

Šiuo laiku yra teisiamas Y*rš 100,0.00 armija žygiuo-, pnLJg Kzirmp YOKlCtl" .... Tv t i • . in iaTvmafi if-nlna ič Arinwnc I Ulv *i»***»*v isovietiniame _________
tūlas Pir Išan, kuris vadi
nosi “visagalinčiu mesijo- 
šium.” Jis kaimiečiams 
skelbė, kad dievas Allah 
yra priešingas kolektyviam 
ūkiams. Tas “mesijošius” 
turėjo tris pačias ir penkis

Iš Sovietų Komunistų

Uzbekistane Ja išmušti italus iš Adowos .
ir Aksumo, ir taikosi ap-1 1Q£ iiCKVCS
supt Mussolinio armiją. nrnrvMAa ™ i u Prie 470,000 savo karei-! BERLYNAS-Per keis 
vių šiaurėj, pietuose ir, paskutinius metus Vokieti- 
šiaur-ryčiuose Ėthiopijos <Įa turėdavo daugiau pirkt 
imperatorius Haile Selassie, Pr°duktų jš užsienių negu 
siunčia dar 115,000 karino-. gaišdavo jiems parduot. Bet • 1 
menes. (šiemet jinai tikisi daugiau

_________ -svetur parduoti negu pirk- 
;ti. Dabartiniu laiku ge
riausias Vokietijos kostu- 
meris yra Italija, kuri per
ka daugvbę anglies, metalų 
ir kitu dalykų, taikomų pir
moj vietoj karo reikalams.

LONDON, spalio 17 — 
Italai bombomis iš orlaivių 
sunaikino dar tris ethiopųkeliaujantieji dainininkai” • kas Bogatyriov, kuris, kaip sunaikino dar tris ethiopų 

įsu gitaromis. Dainuodavo ir.dabar susekta, 1933 m. nu- miestelius: Handaramą, Bu
bi ir Warandabą. Jų spro
gimais ir nuodingomis du
jomis išžudyta daug žmo
nių ir šimtai tūkstančių gy
vulių laukuose.

London.—Francijos val
džia stengiasi sutrukdyti 
boikotą prieš’ Italijos tavo- 
rų išvežimą į užsienius. Tą 

‘ , dabar svarsto 
Tautų Lyga.

Tuo tarpu. 8 tūkstan
čiai kitų streikuojančių 
mainierių ir jų žmonų su
kėlė riaušes viršuj Trelewis 
miestelyj, išdaužė langus 
pašto ir kitų valdžios namų 
ir stojo į kovą su policija. 
Keli policininkai taipgi li
ko sužeisti.

Streikas eina prieš sam- miestą Tonichi, šaukdami 
dymą neunijinių darbinin
kų. 2,000 mainierių, kurie; sušaudė policijos galvą ir 
pereitą šeštadienį pradėjo j keturis kitus gubernato- 

Būriai 
maištininkų taip pat užpuo- 

. lė Sahuaripa miestą ir už
mušė jo majorą P. Cordovą. 
Panašiai' jie užklupo Santą 
Aną ir nužudė penketą val
džios rėmėjų. ' / ■

Sukilimai skleidžiasi 
prieš netikusius žemės įsta
tymus ir prieš religijos per
sekiojimą.

Vietinė valdžia šaukiasi 
šalies prezidento Gardenaso 
ginkluotos pagelbos.

i----------- i

skambindavo .apie Sovietų vyko į Dono kazokų žemę 
Sąjungos “ateinančią- pra-|ir ragitio Valstiečius sumest 
žūtį” ir apie “svieto pabai- ’ " 1 - -
gą.”; Jie vaikščiodavo per
sirengę paprastų kaimiečių 
drabužiais, nešiodavosi ma-. 
žiukę spaustuvėlę ir skleis
davo kontr-revoliucinius la-- 
pelius ir knygutes.

Jie turėjo suorganizavę skverbęs į Komunistų Par- klausimą 
ir šaikas savo talkininkų, tiją. -

į vandenį grūdus, * atlieka
mus nuo asmeniško naudo
jimo.; Jo brolis Gregoras sa
vo laiku buvo vadas kazokų 
buožių sukilimo prieš- So
vietus; bet Mikas ta faktą 
užslėpė ir taip buvo įsi-

BERLYNAS. — Tęsiasi 
Vokietijoj stoka maisto; • 
sunkų irau t pirkt bent ket
virtadalį svaro sviesto.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Meksikos Maištininkai 
Užėmė Miestą

Sukilėliai prieš Sonoros 
j valstijos gubernatorių R. 
Ramosą, Meksikoj, užėmė

“Tegyvuoja Kristus!” Jie

Be to, Mussolinio valdžia (bado streiką kasykloje, dar riaus šalininkus, 
nuo senai į sandėlius krovė tebėra požemyj.
valgio daiktus, išanksto be- Visoj Anglijoj mainieriai 
sirengdama karui. Dabar sujudę ir kalbasi apie vi- 
turimos bovelnos. Italijai už;- suotiną streiką už samdy- 

,teksią bent trims mene- mą vien unijinių angliaka
siams; daugiau jos Italai iSjų jr algos pakėlimą, 
galėsią gaut iš Amerikos, j geį mainierių unijos'vadai' 
Ką Italijai greičiau pri-|SUšiię darbuojasi/kad ne
trūks, tai mėsos; bet, girdi, įvyktų visuotinas streikas. . 
jos gyventojai galėsią be to.
apsieiti. Tuo būdu negali- •
ma būsią Italija badu pri
verst sustabdyt karą.

» . i kad tas valdiškas į Kariaut su Italija
amoY’iPnc’ n n a P nirhainmac r *

Visoj Anglijoj mainieriai

Ecuadoro Respublika 
Suvaržo Kunigiją

PARYŽIUS, spalio 17.—
Francijos ministeris pir-

NUBAUDĖ APGAVIKUS, 
KURIE PARDAVINĖJO 

“PINIGUS”
Kaunas.—Kauniečiai Jofe,

Centralinės Amerikos 
respublikoj Ecuadore išlei
sta įstatymas, kuris bėgy j 
Šešių mėnesių atima bažny
tinio veikimo teises svetim
šaliams kunigams. Visos 
bažnyčios ir joms priklau
somi triobėsiai liko paskelb-

mininkas Lavai žada už ke-; Grosmanas, Cveivas ir Bumei- 
lių dienų galutinai pasakyt, kis prigavo Seiriju m. gyven- 
ar Francija kariškai bend- toją Iršanskį, norėdami jam 
radarbiaus su Anglija prieš parduoti neva dvilitiniu mo- 
~ ' netų kiekviena no 80 et. Tokiu ‘

. būdu iš Iršanskio buvo išvilio-
Italiją ar ne.

Paskutiniu laiku padidėjo į 4”ooo*lt."
Dabar Kauno anyg. teisrąas 

šią bylą sprendė. Kaltinamieji 
visą bėdą vertė ant šios bylos 
dalyvio Cveigo, kuri bėgantį 
per administracijos liniją len
kų sargybiniai nušovė.

Teismas kaltinamuosius Jo- 
Francijos valdžia labai i fe, Grosmaną ir Burneikį pri-.

draugiškumas tarp Musso- 
linio ir Francijos valdžios. 
Todėl manoma, kad Franci
ja nesutiks daryt jokių gin
kluotų žingsnių delei Itali-

ti valstybės nuosavybe; ta- .fas karo sustabdymo Ethio- 
čiaus dar nedraudžiama tas PB°.L
patalpas naudoti 
hiams tikslams.

Popiežius Norįs Sulaikyt 
Italiją su Ethiopija

LONDON. — Gauta ži 
nia, jog popiežius Pius li
tas maldauja Francijos mi- 
nistėfį pirmininką Lavalį 
ir toliau; ;nęatlaįdžiai dar
buotis 'delei taikos1 tarp Ita
lijos ir Ėthiopijos, nepai
sant, kad Anglija atmetė 

; kelis Lavalio pasiūlymus 
tuo tikslu.

Jau seniau popiežiuj yra 
pareiškęs, kad Italijai rei
kią daugiau žemės, bet, gir
di, turi jos gauti ramiu bū
du, be karo. Lavai irgi dar
buojasi, kad Ethiopiją už
leistų ; didelius savo plotus 

__________ ___ c ___  x...___ _______ v 'prekybą su Italija. Kompa-1Italijai,: patenkintų Musso- 
reikalaudama per- bą ir prieš jos finansinius nijų viršininkai atmeta tuos linį ir tuo būdu išvengtų to- 

reikalavimus. lesnio karo.

Teksią Vienai Anglijai

Amerikos a p s k aitliavimas 3
perdaug gerai “aprūpina” i- ------—
Italiją karui. • I GENEVA.—Jeigu Tautų Amerikos Kompaniją

BERLYNAS. — Pasiro-i Lyga nenutars bendromis AK®;..-k9lii Karui 
do, kad Vokietija jau 1920'įvairių šalių ginkluotomis I nllcJUb 1WHI H.4U UI
m. turėjo susiorganizavus jėgomis išstot prieš Italiją, 
slaptą generalį karo štabą, |ta\ manoma> kad viena. An- 
nors jis buvo uždraustas paskelbs. Mussoliniui 
pagal Versalės sutartį. įkąrą. Nesitikima, kad ga- 

Jima būtų sustabdyt Musso- 
TULSA, OLla.—Moteris linio skerdynę Ethiopijoj

lietuvio žmogžudžio plėšiko vien tik Tautų Lygos boi- 
Alvino Karpio kreipėsi į kotu prieš Italijos preky- 
teismą, 
skyrų.

NEW YORK.—Iš Angli
jos ir kitų Tautų Lygos ša
lių ateina reikalavimų, kad 
Amerikos Standard Oil ir 
kitos aliejaus - žibalo kom
panijos sustabdytų savo

reikalus su užsieniais.

nepasitenkinus, kad Angli- ^ži,n°3!,tajs„ J5 '
(ja atmetė jos pasiūlymą iš- 
I traukt Anglų karo laivyną 
•iš Viduržemio jūros. 1

po 6 mėn. papr. kalėjimo, o 
Burneikį dar lygtinai nuo bau- 

ismės ir atleido. .
< * r - • » f j a n 4

DJIBUTI.—Ethiopai vėl 
keliose vietose prasilaužė 
per sieną į Italijos koloni
ją Eritrėją.

Mussa Ali ruože ethiopai 
įnirtusiai atakavo ir atmu
šė italus.

AD0WA.—Vyriausias ita-1 
lų komandierius gen. Bono 
paskelbė ethiopų pardaviką 
kunigaikštį Gugsa valdovu 
Adowos, Aksųmo ir Adigra- 
to srities,, kurią užkariavo 
Italai. Jie patys ten ir val
dys, o Gugsa tarnaus tik į 

kaip Mussolinio įrankis.
Italai sako, kad Gugsa 

pervedė italų pusėn 10,000 
savo kareivių, kurie jau ei
na į mūšius prieš Ethiopiją.

Už ŽMOGŽUDYSTĘ 12 ME- 
Tįj SUNK. blRBŲ < .

KALĖJIMO

Taurage. — Šiaulių apygar
dos teismo išvažiuojamoji se- 
sija Tauragėj sprendė Simo 1 
Urbučio ir Stasės Šležienės iš » 
Angladegių k., Skaudvilės v., 
bylą, kurie buvo kaltinami, 
kad, iš anksto susitarę ir ben-

I drai veikdami, 1934 balandžio 
20 d. haktį Angladegių kaime \ 
nužudė A. Šležą, apie 60 m. 
amž., norėdami užvaldyti jo 
turtą.

Apygardos teismas, išklau-
1 sęs apie 35 liudininkų ir eks- - . 
! perto parodymus, Simą Urbu-
tį, 36 m. amž., nubaudė 12 I 
metų sunk. d. kai., o Stasę 
Šležienę išteisino. < •;

Šležas buvo iš Amerikos su- *1 > 
grįžęs ir nusipirkęs ūkį.
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Atmete!
7'* ••Antrojo Internacionalo Pildantysis Ko- 
/"'’mitetas atmetė Komunistu Internaciona- 
”” lo‘pasiūlymą sudaryti bendrą frontą ko- 

vos- prieš karą reikalu. Šiuo tarpu pa
čiam Antrojo Internacionalo Pild. Ko- 

jmitęte del to iškilo smarki kova: kaires- 
nTėji social-demokratai stojo už bendrą 
frontą, o dešinieji—Anglijos, Čechoslova- 

Jajoš; Švedijos, Danijos ir Holland)jos— 
** prieš.

Amerikos Soc. Partijos Pild. Komite- 
__ tąs bendro fronto pasiūlymą, padarytą

• USA Komunistų Partijos, paliko,. sako
ma, partijos konvencijai, kuri įvyks ge
gužės mėnesį. Čia taipgi pasireiškė su- 
sij’gmimas: kairieji, vadovaujami turbūt 
Thomaso, atakavo dešiniuosius. Prieita

. prie to, kad dešiniųjų vadas, James 
rięįn^al, net turėjo apleisti posėdį.

*Taigi, nepaisant visko, socialistuose 
-visur verda kovą: kairesnieji stoja už 
bėildrą frontą su komunistais, prieš fa- 
^ižhią ir karą, o dešinieji griežtai tam

• "prieštarauja.
,A”7'JįĮes esame įsitikinę, kad laimes kairie

ji.^ Dešiniuosius privers nusileisti arba 
pasitraukti iš kelio patys eiliniai nariai,

* -prtčios darbininkii masės.
Be abejo, lietuviuos darbininkuos šie 

Xifvykiai taipgi, atsilieps neigiamai. Mes 
4 andai turėjome gerą pradžią Brooklyne. 
•] * Bęt Grigaitis, rasi nujausdamas tai, ką 

nutars Amerikos Socialistų Partijos Pild. 
U Nomitėtas, pataria lietuviams socialis

tams nesidėti su komunistais į bendrą 
frontą, bet laukti, ką darys Socialistų 
Etaftija ir Soc. Internacionalas.

Mes, žinoma, patariame lietuviams so- 
(jgJĮistam.s ką kitą: jie turi žiūrėti, ką da- 
FH^Mancijos ir visos eilės kitų kraštų so
cialistinės partijos, kurios jau sudarė 
bendrus frontus su komunistais. Arba 
jie turi versti savo partijos vadus veikti 
panašiai.

Laukti, žiūrėti ir tylėti, kuomet fašiz
mas vis labiau ima dūkti, kuomet ka
ras verda, kuomet pasaulinio karo pavo
jus didėja, būtų neišmintinga ir nenau
dinga.

nių nusistatymas yra perdėtas ir klai
dingas, nes “ant dievo teismo,” girdi, 
griešninkams “kunigas kaip tik pasiro
dys didžiausias geradaris...” Todėl, 
reikalauja kun. Bružikas: “vietoj keikti 
kunigus, pradėkime už juos melstis ir 
dėkoti Jėzui už kunigystės luomo įsteigi
mą.” u

Vatikano papa, Pijus XI, pernai pa
skyrė ir diena, kuria tikintieji turėtų 
melstis už kunigus—tai “šv. Panelės Ma
rijos Paaukojimo Diena.” Ja turėtų ka
talikai melstis už savo kunigus, del jų 
griekų, del jų likimo.

Vadinasi, kun. Bružikas nori įkinkyti 
lietuviškas davatkas į nauja darbą, į 
naujų maldų vežimą.

Mums rodosi, išgelbėjimui nuo peklos 
kunigų, katalikai turėtų vartoti geres
nes ir ryškesnes metodas: pirmiausiai 
reikėtų kunigų “kūniškas gyvenimas” su
varžyti, neduodant tiek jiems progų lė
bauti, griešyti. Reikėtų įvesti geresnė 
parapijose kontrolė, apriboti kunigų al
gos, priversti juos daugiau dirbti nau
dingo darbo. Dirbdami naudingą darbą, 
kunigai turės mažiau progų blogais dar
bais užsiimdinėti, griešyti. Tuomet ne
bus reikalo už juos ir melstis.

Kaip dabar dalykai stovi, tai išeina 
nei šis, nei tas: vargo prispausti para
pijiečiai kunigus samdo, moka paskuti
nius jiems skatikus, na, ir dar turi mels
tis už juos!

Tebevaro Tolyn Melą Kampaniją
So. Bostono kunigų “Darbininkas” te

bevaro melų prieš Sovietų Sąjungą kam
paniją. Tik dabar jau ima purvus ne iš 
Hearsto juodlapių, ale iš Lietuvoj išei
nančių šlamštelių. Savo laidoj už spal. 
16 dieną, “Darb.” vėl išlieja tulžį melų 
prieš darbininkų kraštą. Paduoda skait
lines “bolševikų nužudytų žmonių,” tik 
tos skaitlinės nesutinka su seniau kelis 
sykius skelbtomis skaitlinėmis. Vienu 
kartu “Darb.” skelbė, būk bolševikai Ru
sijoj iššaudę apie šešis milionus žmonių, 
'vėliau, atsimenam, “apie keturis,” dabar 
jau skaitlinė sumažėjo iki “apie du mil.” 
Vadinasi, laipsniškai skaitlinė mažėja. 
Gal būt už mėnesio-kito ir vėl keliais mi- 
lionais užaugs.

Ilgai tauškė Kmito gazieta kadaise 
apie Sovietuose badą. Bet, matomai, at
šipo jau liežuvis. Dabar sugrįžo prie žu
dynių. Rytoj dar ką nors išgalvos.

Nereikia nei aiškinti, jog kunigija* da
ro taip dėlto, kad Sovietų Sąjunga smar
kiai žygiuoja pirmyn kelyje linkui 
cializmo.

so-

Tamas Mooney Atsišaukia į 
Lietuvius Darbininkus

“Vilnis” talpina Tamo Mooney laišką, 
rašytą d. Kaminskui Chicagoje. Jis se
ka: -

vo nuvykę į rytines valstijas gauti raštiškų 
paliudijimų nuo svarbiausių liudininkų. Ne
tik šis darbas labai išlaidus, bet viso lė
šų sudarys laike teismo ir jo prisirengimui 
nemažiaus $5,000.

“Išklausinėjimas eina kelinta savaitė lai
ko. Nei momento negalima veltui praleisti. 
Mes turime puikią progą. Aš turiu nepra
leisti progos išnaudojimui einančio išklausi
nėjimo iki pačių geriausių galimumų. Da
ryti kitaip butų apsieita judošiškai; butų 
išdavystė pasitikėjimo manyje, kurį išreiškė 
milionai darbininkų ir simpatikų, kurie sto
vėjo šalia manęs per tamsiausius metus. 
Niekas taip nepradžiugintų Californijos 
kietsprandžius, kaip mano bylos sutrukdy
mas delei pinigų 
sti! Esu tikras, 
nedaleidus.

“Jei mano šis

ii Dar apie Valstiečių Kovas
.j Lietuvoj
'j Nordisk Pressebureau ir Telegrafa-
•• gentur (Šiaurės Spaudos Biuras ir Tele- 
Įį grafų Agentūra), kurios centras randasi 
•• Kopenhagene, Danijoj, įdėjo savo prane- 
'• Šimuose žinią apie Lietuvos valstiečių iš- 
;; stojimus prieš valdžią. Viskas kitas ten 
;; aprašyta panašiai, kaip jau buvo mūsų 
t; spaudoje, mūsų korespondentų. Pridėta 
4 tiktai tas, kad kuomet Marijampolėje 
!• vienas batalijonas kariuomenės, pasiųs
ti tas šaudyti valstiečius, atsisakė tai da- 

ryti, to pasėkoje daug kareivių ir aštuo- 
|| ni karininkai tapo suareštuota.
J*- - -_Ar nereikėtų amerikiečiams lietuviams 
I- pradėti kova už paliuosavimą suimtųjų? 

' IJ Ar nereikėtų pažangiems žmonėms čio- 
•• z nai taj-ti savo galingas žodis del valst.ie- 
jj čių persekiojimo Lietuvoj, del to- teroro, 
•• kuris dabar vedamas prieš valstiečius?

Daugiau Darbo Davatkoms
Misionierius kpn. J. Bružikas iškelia 

“Drauge’’ “naują” dalyką: jis nurodo, 
kad žmonės kunigų neapkenčia ir iš jų 
juokiasi. Jo paties lūpomis:

Važinėdamas po Ameriką ir Lietuvoj, la
bai retai radau žmouių, kad melstųsi už ku
nigus, bet kad keiktų, niekintų, persekiotų 

mjr visokiais būdais žemintų kunigo vardą, 
t tai tokių visur pilna. Tam dalykui atsiran

da ir vadai ir organizacijos, lyg visas pra
garas skubinasi į pagalbą, o kerštas tiek 

. išbujoja, kad net žmogaus dantys grikši, 

.„.—kai išgirsta kunigo yardą.

“California State Prison 
San Quentin, Calif.

October 6, 1935.
“Mr. J. M. Kaminskas,
“Drauge Kaminskai,

“Vėl po 19 metų gyvenimo gyvųjų pra
gare, esu priverstas desperatiškai prašyti 
pagelbos. Pradėjus ‘habeas corpus’ išklau
sinėjimą California valstijos augščiausiam 
teisme, rūgs. 17, tos pačios spėkos, kurios 
per visą laiką trukdė mano pastangas išsi
laisvinimui, ir šiuo kartu nepaliko neapvertę 
nei vieno akmens, kad ir ant toliaus palikus 

. mane pūti šiame požemyj.
“Turėdamas įrodymus apie melagingus 

liudijimus byloj, vyriausias Jungtinių Vals
tijų prokuroras Webb, liepos 30, .1917 me
tais, rašė sekamai į šios valstijos augščiau- 
siąjį teismą:

‘Tikėdamas, kad teisingumui geriaus 
bus pasitarnauta . persvarstant šią bylą, 
šiuo patvirtinu ir leidžiu, kad sprendi
mas ir įsakymas išneštas iki šioliai šiame 
teismo mėginime būtų panaikintas ir tuo 
butų suteikta priežastis persvarstymui 
bylos. Ypatingai svarbu visiem, lygiai 
kaip ir teisiamam, kad butų duota tokia 
proga.’
“šiandien gi ponas Webb surado, kad 

žmonės nėra tos masės, kurios reikalauja 
mano išlaisvinimo, bet bankieriai, industria- 
listai ir jų įnagiai, kurie sufrėmavo mane. 
Mr. Webb tvirtina, kad visa našta atgavi
mui teisybės gula ant mano paties pečių, 
ir kad man ne tik reikės įrodyti apie 
mą melagingų liudijimų, bet tuo pačiu 
tu, kad Californijos valdininkai sudarė 
kalbį ir jame buvo įsivėlę.

“Aš TĄ GALIU PADARYTI!
man reikalinga jūsų pagelba, Mr. Kamins
kai: Visas darbas reikalingas milžiniškų iš
laidų. Jūs skaitėte, kad mano advokatai bu-

buvi- 
k ar
šu o-

Bet

Kun. Bružikas mano, kad tokiš žmo-

daug jausmingai ir atsišaukiančiai, dovano
kit man—nes 19 metų yra ilgas laikas... Iš
laisvinimo vilčiai besirodant horizonte; gra
žiosios saulės spinduliui skrodžiant mano 
kalėjimo kapo tamsumą, aš negaliu neiš
reikšti taip ir atverti mano širdį jums. Esu 
tikras, jūs suprantate, kad mano laisvė bus 
laimėjimu laisvės ir teisybės mylėtojams vi
same pasaulyje.

“Sunku man gauti laiškus San Quentin’e. 
Leiskite man išgirsti nuo jūsų per mano se
serį, Anna Mooney, kuri yra prieky) mano 
Gynimo Komiteto, P. O. Box 1475, San 
Francisco, Calif. Aš prašau, aš atsišaukiu, 
aš laukiu jūsų ateinant man į pagelba. Ne
bėra laiko praleisti veltui. Su jūsų pagel
ba aš tvirtai tikiu laimėti.

“Su maloniais ir draugiškais linkėjimais, 
Tom Mooney,

No. 31921’’.

“Priekalo” Reikalai
“Pi-iekalo” num. 7-tas jau 

išsiuntinėtas į Kanadą, ir ki
tur. Kelios dienos atgal ga
vau platintojų bilų nuorašą, 
taipgi sąrašą metinių prenu
meratorių. “Priękalo” leidė
jai nuleido didesnį nuošimtį 

Į platintojam. Pirmiau platin- 
I tojai gaudavo 20 nuoš., o da- 
I bar gaus 30 nuoš. už platini- 
I mą “Priekalo’ ’. . >

Taigi, ALDLD kuopos ir pa- 
i vieniai draugai ir draugės, už- 
I sisakykite “Priekalo” i ’ 
! mui. Platindami “jP.”, 
j tiktai skleisite ^pšyietą, 
j dar pasiliks, keli centai 
j LD kuopos ižde arba 

mau, kad žmonės išsikarpo | kaipo agento, kišęniuj, 
iš “L.” daugelį atsakymų ir 
laikosi ateičiai. Bet tai ne ] oc. 
knygos parankumas.

. .... . ,. iškarpos susitrina, susi-
Sovietų,tą, o ir is jų rasto negalima ]anĮ<st0> išsiblaško. Kas ki- 

-- ------ 1,4. i.„ numeruoti I

stokos. To neturime dalei- 
jūs darysite viską, kad to

atsišaukimas skamba per-

irai Kalbant
Šių metų “Laisvės” num. rašė apie kokį tai 11-tą for 

183 pasakyta, jog C 
Sąjungos lakūnas, Georgi susekt, ką tie ---  ------ ... • . •xf.Filipovič Baidukov, yra gi-, fortai reiškia, 
męs 1907 metais, o pirm re-1 
voliucijos (reiškia, pirm; Q.-,nnm 
1917 m.) jau’ dirbo kaipo j ’

ta> jei būtų knyga!

platini- 
jūs ne 
bet ir
ALD-
•jūsų,

kainaPriekalo” pav. num.
Imant penkis. ar) <dau- 

los | gi a u num:, mes:apmok’am per
siuntimo lėšas! ; Reikalaudami 
vieno ųum.„ turite, siųski • 15c. 
(galite, siųsti, pą.što ženkle

liais).
Mes dar turime “Priękalo” 

i. 3-čio, kuriame telpą mū- 
sudedant i mirusio veikėjo V. Kapsuko 

! -------•»„.------- -- j- Nume-

Mano manymu, reikėtų ir I
m, jog 9-tas fortas ' “Laisvės” jubilėjinę atmintį Į num 

ry-u mą jau uiruo “aipo;^ senaį pripa£intas netin-, išleisti knygoje, sudedant|SV mirusio veikėjo v. Kap; 
stogų dengmio pagelbinin-, į<an kaliniams laikyti. !s v ar besnius bendradarbių i gyvenimas ir darbai. N i 
kas-mokinys; 1920 m tapo į Kas tai prįpažino—sme- 'atsiminimus, paveikslus, Ii n-'110<3“C1°. iaina ° cel1 ų’ 
paprastu gelzkeho darbiom- įtonininkai? Tu r būt, ne. jkėjimus, apibūdinant pregy- ^.inan^ no4„.iLV1SUS S’v,---------- ........VA,. .

Juk jei jie pripažintų, tai ■ ventą laikotarpį, darbininkų 
jie nelaikytų kalinių. Aišku,' klasės pirmyneigą ir tt. Pri-Perskaičius šitokią žinią, 

kįla klausimas: argi dešim
ties metų vaikas galėjo būti > )rįegams kaliniams būtų | numerį turėjo 24 metai at-j 
stogdengio pagelbininku,. o , kuoblogiausia. Jie dėlto ka-'gal “Vienybė Lietuvninkų.” I 
13 metų—gelžkelio darbiniu- j pnjUs įr kankina. Aišku, jie1 Ji visą tą numerį perspaus-1 
ku?

Ra- 
ku-

rie dar neturite.
Kurie draugai žinote, 

jūsų prenumerata jau pasibai-
kad

jie nori, kad jų politiniams i simenu, jog. tokj jubilejinį] malonėkite atsinaujinti. 
I priešams kaliniams i

ir kankina. Aišku, jie1 Ji visą tą numerį perspaus-[ 
pripažįsta, kad taip gerai, dino į knygutę. Knygutė— 

Gi jei patys kaliniai pri- paranku bile kada/pasiimti, 
kad 9-tas fortas pavartyti ir prisiminti dau- 

kaliniams gelį žmonių, kurie anais lai-
Tame pat “L.” numery pažino, 

rašoma, kad Sovietų Sąjun-i yra netinkamu 
goj. šiemet per 7-nis mene-1 laikyti, tai ar yra kuris ka- kais, vienaip ar . kitaip ma
sins pagaminta 27 nuošim-liejimas tinkamas? Juk įr nė, 
čiais daugiau 
per tuos . pačius 
pernai metais, o fašistinėse'sudarytos tokios gyvenimo 
šalyse, kaip kad Vokietijoj sąlygos politiniams kali- 
ir Italijoj, aukso atsarga1 niams, kad pakirstų jų svei- 
džiūsta ir gyvenimo reik- katą ir iščiulptų paskutines 
menys nesvietiškai brangs- jėgas, 
ta.

Kokiu būdu aukso atsar
ga džiūsta? Kodėl Vokieti
ja ir Italija nepasigamina 
daugiau aukso?—taip ir lie
ka neaiškume.

aukso, kaip | ten pat sakoma, jog “kiek- 
mėnesius .viename ‘fašistų kalėjime

, ir palyginti, kur jie 
šiandien nuėję. Spausdinant 
tokius jubilėjinius raštus 
plačiomis špaltomis “Lais
vėje,” nedaug išlaidų bebū* 
tų ir padarant iš jų knygą.

St. Jasilionis.

N e s u p r a n tarnas laiko 
i skaičiavimas. Sakoma, jog 
vaikščioti kaliniai gauna i 
0,5 valandos. Ar daugelis! 
“L.” skaitytojų supranta | 
šią skaitlinę—0,5 valandos? i 
Kodėl tokios skaitlinės nę-i 
pakeisti į minutes ir sakyti 1 nOrs prakalbos"buvo garsina- 

4-1 1 r i i i ^-izxlr t i i i O i • xz i • i i 1
Nesenai “L.” tilpo geras 

žiupsnis raštų, anibudinan- _ 
čių Lietuvos kalėjimus ir j tiek ir tiek minutų? Tai bū- 
kalinių būklę. Num. 183 bu- tų visiems suprantama, 
vo raštas apie 9-tą fortą, 
kuris randasi po žeme. Bet 
ką tas ' 
“fortas” reiškia,

Lauksiu! 1 •’
Geo. Kuraitis 

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

ŠYPSENOS

Kaimiečio Gudrybe 
■ ,♦ > y

Kaimiečio žmona labai su
sirgo.. Dievoti žmonės pa
tarė* jam daryti bažnyčioj 
prižadus. - Atsiklaupęs prie 
altoriaus, kaimietis prižadė
jo parduoti savo vienintelę 
karvę ir pinigus aukoti baž
nyčiai, kad tiktai jo žmo
na pasveiktų.

Pati trumpu laiku pasvei-

Iš Drg. Mažeikos Prakalbų

Spalio 1 d. įvyko d. Mažei-. 
1 kai rengtos prakalbos apie 
i Lietuvą.

žmonių susirinko nedaug,

i mos gerai. Priežastis ta, kad 
'čia audinyčiose darbininkai 
dirba ant trijų pakaitų—6 vai. j

Komuna-1 ryte, nuo 2 vai. po pietų ir ko. < ■ ' •■
.Aišku, kad' Ilgai kaimietis mąstė:—

‘• J bet su šventaisiais šposų nė- 
Prakalba buvo labai įdomi ra< Tempja karvę į turgų.

” ir išleisti jų knygutę. ir interesavo klausytojus. Tai,p0 pažasčių pasikišo ir gai- 
(Tąsa 3-čiam pusi.) ; dį.

J “Kiek nori 'už karvę?’’ M 
______________ įklausia jo pirklys.

“Vieną rublį”, atsakė kai
mietis.

Pirkliui pasirodė, jog turi
I reikalą su bepročiu. '

“Še tau rublis, karvė ma- ’
■ no.”

“Bet tamsta turi pirkti ir
(šį gaidį,” tarė kaimietis.
i “Aš karvės skyrium riepar-

* duodu.” • ' ‘
“Na, d kiek tif 'nori už 

gaidį?” ‘
“Šimtą rublių.”, ‘ ‘
“Už karvę vieną rutlį, o

“L.” num. 211,
pats pavadinimas ras rašo, jog žmonės kalba, nuo 10 vai. vakare. .

____ reiškia, kiek tu kad reikėtų surinkt Dr. J. toks sumaišymas valandų pra-! Viena karvė,, krūva vaikų, 
fortu vra ir ar tie fortai tai J. Kaškiaučiaus atsakymus kalbom pakenkė labai daug, p

° " •! 1 1 • • //-r • llnn Ln I L n I n K n 1 1 ri ori

vis reiškia kalėjimai,—ne- sveikatos klausimais “Lais- 
buvo paaiškinta. Amerikie- ve je 
čių darbininkų delegacija<Labai pageidautina! Aš ži-

saw

už gaidį net šimtą?.!” •'
“Taip, tokia mano' kaina.
Pirklys vis’ vielia nupirko 

karvę ir gaidį. . Gavęs pini- 
• gus, kaimietis nunešė rub-4 
lį kunigui, sutinkant su sa- 

j vo prižadu, o už šimtinę nu
sipirko kitą karvę.

Surinko J. šilingas.

Matot tą didžiąją 16-kacolinę kanuolę! Tai viena didžiųjų J. V. kanuelių, ne
šanti šūvi 20 mylių. Nesenai jinai buvo praktikuota Aberdeen, Md., kad prisi- 
ruošus “taikai.” Aplinkui žeme drebėjo, kuomet šis milžinas išspjovė j jūrą šūvį.

Teisingai Atsakė
Mokytoja: “Jonuk, pasa

kyk, koks yra '• skirtumas 
tarpe blusos ir dramblio?” 

| Jonukas: “Skirtumas yra 
toks, kad dramblys gali blu
sų turėti, o blusa dramblių 
turėti negali.”

I Parinko V. P—nis.



*

t

Penktad., Spalio 18, 1935

Ima Taip, Kaip'Reikia
Galime pasidžiaugti, kad'soda rūpestingai 

vajaus ir jubilėjaus reikalai 
daugelyje vietų imama tin
kamai. Prašėme draugų už
simokėti prenumeratas vi
siems metams ir turime 
džiaugsmo pranešti, 1 
naujos ir atnaujinamos pre-' 
numerates apie 95 nuoš. 
yra metinės. Jubilėjinės do
vanos taip pat vidutiniai 
plaukia. Kurie iš draugų 
stojo į darbą gauti naujų 
skaitytojų, ‘ pasekmės džiu
ginančios. Bloga tik tai, kad 
daugelyje vietų vajus dar 
nepradėtas. Labai laukia
me daugiau laiškelių, kaip 
žemiau paduoti:

“Draugai! štai čekis su
moje $17.50. Už dvi naujas 
‘Laisvei” prenumeratas $10, 
už mano paties prenumera
tą $5.50 ir Sidabrinio ‘Lais
ves’ Jubilėjaus dovana ‘Lai
svei’ $2.00. Draugiškai, F. 
Gervickas, Athol, Mass.”

Tai gražus pavyzdis tūks
tančiams dienraščio skaity
tojų. Drg. Gervickas ir va
jaus ir jubilėjaus reikalus 
atlieka kartu. Tuomi galėtu 
pasirodyti daugelis “L.” 
skaitytojų. Šiuom momentu, 
kuomet žinios dilgina kiek
vieną mąstantį žmogų, tai 
gauti naujų skaitytojų dien
raščiui galima visai lengvai, 
bet dar labai mažas skai
čius draugų tepasirūpino 
tuo svarbių dalyku.

darbuoja
si, kad puikiai apdirbti vei
kalą ir, kad rankraštis spau
dai būtų gatavas apie Nau
jus Metus. Tad jubilėjinės j 
dovanos yra labai reikalin- 

kadigos, nes reikia būt prisiren- 
— ’gus su popiera ir kitais da

lykais išleidimui apysakos 
“Martos Vilkienės Divor- 
sas.”

Augščiaus minėjome, kad 
gavimui naujų skaitytojų 
daugelyje vietų dar niekas 
nedaroma. Tai labai peikti
nas apsileidimas. Dabar, ka-

Puslapis Trečias

Judinkitės, metų savo darbo “Laisvės” 5kraščiu paskui, po skylimo, | tuojaus prasišalintų nuo .vietų 
kuomet ji i h’ perduotų valdžią teisėtai iš-

da Afrikoje karas jau liep-isavo spėkas po “Ldlov 
snoja, kuomet Hitleris seilęĮ vėliava kovai prieš karą ir 
ryja,’ geisdamas praryti 
Klaipėdą ir Anglijai esant 
visai arti prie susikirtimo 
su Italija, naujų skaitytojų 
gavimas yra labai svarbu ir 1

į darbą. Gavimas pastogėje. Jis per tą laiką buvo “Laisvė, 
“Laisvei” naujo skaityto- dirbo be pertraukos, neskai-1 užėmė 
jaus yra gavimas naujo ka- tant vienos-kitos dienos su-' 
reivio kovai prieš karą ir sirgimų, 
fašizmą. *- ! Kiti seni laisviečiai:' • • •Taip pat, draugai, atsi-1 R. Mizara pradėjo “Lais- 
minkime, kad šiame vajuje, vėje” dirbti 1919 m. Jis bu- 
rengiantis minėti “Laisvės”. vo tūlam laikui pasitraukęs, 
25 metų jubilėjų, turime ' kuomet dirbo prie “Vilnies” 
gauti atgal visus seniau bu-1 Chicagoje, ir Btienos Aires 
vusius “Laisvės” skaityto-> (Argentinoj) prie 
jus, visus buvusius bendra-i jau 
darbius ir rėmėjus. Savo skaitosi brooklynietis 
kolektyvėm spėkom, darbu laisvietis. 
ir materiale parama išbu- ■ Petras šolomskas taipgi 
davojome “Laisvę,” tai ben- pradėjo dirbti 
drai ir kolektyviai minėki-j 1919 metais ir 
me “Laisvės” jubilėjų. Mes
kime pasidalinimus ir men
kos vertes ginčus, vienykim 

“Laisvės”

kairią poziciją. 
Sveikinu aš ją su 25-kių 
metų sukaktuvėmis!

Haverhill, Mass.

Philadelphia, Pa.
V rp

“Ryto- iibinujy pi w jAyuu-i .. . -J“-, —
Tačiaus jis originaliai, Lie‘"y°» Vaidz.a. Kaulli} ,

“Laisvėje 
jis dirba 

techniku. Jis buvo pasitrau
kęs keliems metams, kuomet 
lenkėsi Europoje.

> V. Tauras dirba “Laisvės” 
redakcijoj nuo 1922 metų.

A. Bimba pradėjo “Lais- 
” dirbti 1923 metais ir

fašizma. Su “Laisve” eida
mi—einame su viso pasaulio ,'vėje 
revoliuciniu darbininkų ju-.šiuo tarpu dirba jos redak-1 
dėjimu.

• , ! Prieš Žudymą Valstiečių ir 
Darbininkų

Kadangi Lietuvos ūkininkų 
ii' darbininkų padėtis prie da
bartinio Smetonos režimo yra 
desperatiška, ūkio produktų | 
kainos pasakiškai žemos, dar-j 

[ bininkų algos negali jų nuo1 
bado apgint, ir kadangi Lietu
vos liaudis buvo priversta kel
ti balsą prieš nepakeliamą

rinktiems krašto žmonėms ir 
kad būtų suteikta Lietuvos 
žmonėms pilnos civilės-demo- 
kratinės laisvės.

Tolinus mes prašome ir ra
giname visas lietuvių organi
zacijas, kliubus ir pavienius 
narius protestuoti prieš Smeto
nos terorą, siunčiant rezoliu
cijas, telegramas ir laiškus į 

ir į Washingtona Lie-1 
tuvos atstovybei.

Pasirašo Susirinkimo ‘Pirm.,
Walter Scoch,

136 W. Master St.,

Lawrence, Mass
'Tąsa iš 2-ro pusi.)

P. Bubnys.

lada, M. Dvareckiene, J. šlei- 
viene, J. Chulada, Akstinienė, 
P. Tamašauskas, Z. Kondro- 
tas, S. Pcnkauskas. Viso su 
smulkiomis aukomis surinkta 
—$9.08.

Pradedame Dirbti “Laisvės” 
Vajuj

L a w r e nciečiai ąusirūpinu- 
siai pradėjo planuoti, kaip pa- 
sekmingiau mestis į “Laisvės” 
naujų skaitytojų gavimo va
jų. Drg. Penkauskas pirmuti
nis pasirodė su darbu. Ig.' 
Chulada ir tuojau stos, ir dar 
gali sumušti d. Pcnkauską.

Bet mums besirengiant ir 
beplanuojant, sužinota, kad 
mūsų • kaimynai, haverhillie- 

1 čiai, pradėjo sukinėtis pačioj 
i Lawrenco pašonėj, Methuen, 
rinkdami skaitytojus. Baigki- 
me, draugai, savo planus grei
čiausia ir stokim į darbą, nesprakalbos 1, . ...

Amerikos , kaimynai irgl nemie^a-:.
L. K. Biuras. 

atstovas1
'sdaVe ' a'' SKAITYK LAISVE 

n.adaina-! IR. KITIEMS UŽRAŠYK

naštą vargo ir skurdo, kurį at- buvo pirmos tokios 
j nešė jiems dabartinis fašistų šioj 
I režimas, tai Lietuvos valdonai,

1 cijoj. Jis taipgi buvo pasi-j vieton išklausyti ir palengvinti 
traukęs iš “L.” trumpam! žmonių būklę, kaip pasiųstę 
laikui, kuomet gyveno Chi-j žvėrys ir išalkę tigrai, puola 

i ir žudo juos, todėl
Mes, Philadelphijos 

viai, susirinkę į masinį mitin
gą spalio 13 d., Liaudies sve- thuen. Jis tankiai patarnauja | 
tainėj, 735 Fairmont Ave., į mūsų parengimuose. Daugelis 
skaičiuje 250, griežtai protes-' jaunuolių pas 

! tuojame prieš tas kruvinas žu-1 mokinasi piano 
į dynes Lietuvos liaudies. Rei- > Taipgi seserys 
I kalaujame Lietuvos \ ~ ~
I tuojaus y 
į vos valstiečių ir 
.'nekaltą kraują. Taipgi reika- 
’ laujame paliuosuoti visus areš
tuotus už teisę ir norą gyventi

kolonijoj, kur 
darbininkų 
iš Lietuvos

lietuvių
sugrįžęs 
portą.

Laike
vo seserys Kaškevičiutės ir B.
Petrukcvičius, pianą skambino
J. Dm pa, 60 Currier St., Mc-

pertraukos padaina-
cagoje, dirbo “Vilnyj,” ir 
Clevelandc.

Senas laisvietis yra mūsų 
presmenas, Stasys Balčiū- 

II. Ijis draugas buvo, bet sun-'nas, kuris čia dirba nuo
'Iz’irYiiO’irY t'Y'Y 1 1 r i-» rY z . i za wy z’y w> za va

Kalbant apie “Laisvės” j 
manadžerius, Juozas Un- 
džius ir Pranas Buknys 
(dabartinis) d a u g i a usiai 
prie jos dirbo. Juozas Un- 
džius, kaipo * spaustuvinin
kas, prie “Laisvės” {lirbo 
manadžeriųm ir techniku 
nuo jos pradžios iki 1931 
metų,—vadinasi, 20 
Jis buvo 
gas, geras darbininkas, su
manus ir 
darbininkų organizacijose. 
Jis daug kuo prisidėjo prie 
to fakto, kad “Laisvė” eina 
dienraščiu. Undžius išvyko 
į Lietuvą del silpnos sveika
tos, o ne del politinių prie
žasčių, kaip bando įkalbėti 
Prūseika. Pagalios, jeigu 
Undžius būtų pasitraukęs ir 
del politinio nesusitarimo 
su laisviečiais (jis to nie-

Iš "Laisvės” Praeities

metu.
nuoširdus drau-

Štai antras skambus laiš
kelis tais pat reikalais:

“Gerb. ‘Laisvės’ Adminis
tracija: čia randate čekį 
vertės $4.75. Gavau vieną 
naują ‘Laisvei’ skaitytoją 
pusei metų. Tai drg. J, Rin
gis užsiprenumeravo... Jis 
žadėjo greit užsimokėti ir 
už antrą pusmetį...

“Nors buvau bedarbis per 
3 metus ir tik dabar pradė
jau dirbti, bet Sidabrinio,. .
‘Laisvės’ Jubilėjaus ženklą i ku.omet nėra mums sakęs).

uolus veikėjas

1 ietu- NEWARK, N. J.

noriu įsigyti. ‘Laisvė’ gynė 
ir gina darbininkų klasės 
reikalus, ji kultūrina lietu
vius ir klasiniai šviečia dar
bininkus, už tai aš ‘Laisvę’ 
myliu. Prisiunčiu $2, kaipo 
jubilėjinę dovaną ir prašau 
prisiųsti man 25 metų jubi
lėjaus certifikata. Tegyvuo
ja ‘Laisvė’, darbininkų kla
sės revoliucinis dienraštis I 
J. Daubaras, Athol, Mass.” 

Persiskaitėme du gražius 
laiškelius, jie abu atėjo 
mažytės lietuvių kolonijos. 
Draugas Daubaras, ilgai 
nedirbės, duosniai apdova
nojo dienrašti ir dar gavo 
naują skaitytoją.

tai visvien jis pasitraukė 
džentelmoniškai ir jo dar-1 
bas, atliktas prie laikraščio 
visuomet bus mūsų įvertin
tas.

Drg. Valatka manadžeria- 
vo “Laisvėje” išviso apie I 
keturis metus. Tai pirma
sis mūsų laikraščio mana- 
džeris—nuo 1911 iki 1914. 
Kuomet “L.” atsikėlė į 
Brooklyną, jis iš manadže- 
rystės pasitraukė, užleisda- 

iš|mas ją Undžiui. Po to, 
kuomet buvo nutarta pra- i 
dėti “L.” leisti dienraščiu, Į 
jis ir vėl stojo mariadžeriau-! 
ti, kadangi jis buvo dideliu 
dienraščio šalininku, ’ 
met tūli kiti į tai žiūrėjo 
skeptiškai. Tai buvo sun
kūs laikai. Pinigų stokavo, 
reakcija siautė; ant “Lais
vės” buvo padaryti užpuoli
mai ir patį d. Valatką sua
reštavo.

Juozas Valatka yra 
ypatingas draugas: “jo gal
va pramušta” techniškame

O kas kalba toliau?—Ro- 
chesteris, štai ką rašo drg. 
Žirgulis:

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.:— 
Iš mūsų miesto šie draugai 
sveikina ‘Laisvę’ jub:lėja”s 
proga: B. Duoba $2: J. 
Barzdaitis $2; J. Jurgelaitis 
$1: ir J. Bulius $1. Taimn
ALDLD 50 kp. aukojo $5.” spaustuvės darbe. Jis mėg- 

Rochesteriečiai patys pir
mutiniai sukėlė virš $100 karnas mašinas; jis tarytum 
preso išmokėjimui ir dabar 
jie

sta prižiūrėti raidžių ren-

būtų prie tų mašinų priau- 
nesivėlino pasirodyti gęs. Valatka yra, kaip sa- 

jubilėjaus minėjime. Vajaus kyta senas, patsai pirmuti- 
dalykai pas juos irgi eina nis laisvietis. Nuo to laiko, 
neblogai. : kuomet “Laisvės” spaustu-

--------  ;vėje atsirado linotypas— 
Taipgi gavome jubilėjinių Valatka prie šitos mašinos 

dovanų nuo draugų: A. Kin- dirba. Bet jis puikiai žino 
derio, Bloomfield, N. J. .ir ir kitus spaustuvės darbus. 
N. Pakalniškio, Maspeth, N. Jis yra šiuo tarpu “Lais- 
Y.---------------------------------- 'vės” spaustuvės foremąnu,

Jubilėjinę dovana, kuri darbų tvarkytoju, prižiūrė- 
bus duodama skaitytojams toju.
“Martos Vilkienės Divor-' Kelis metus “Laisvės” ad- 
sas”, yra sparčiai ruošiama.! ministratorium dirbo J. 
Knygos autorius Mikas Ra-1 Alekšis.

'kiaušiam laikraščio momen- 1923 metų.
te jis biskelį supliuško. Lai-j Apie kitus laisviečius pri 
ke “Laisvės” bylos su kun. sieis pakalbėti kitu kartu. 
Petkum, Alekšis sirgo “re-!
zignacijų liga.” Neteisiu-! 
gai Prūseika atiduoda jam; 
kreditą, kaipo daugiausiai1 
dirbusiam laike tos mūsų ’ 
dienraščio bylos. Kas žino ' 
ką nors, žino puikiai, kad 
tai ne tiesa, atsimenam 
tuos laikus gerai/’ nes dar 
nesenai jie buvo.

Buvo taip. Bylai prisiarti
nus, surasta, kad nėra jo
kių būtinų prisirengimų 
stoti į bylą, o juk tai buvo 
administracijos reikalas tą 
padaryti. Tuomet buvo pa- 
liuosuotas iš redakcijos dar
bo d. V. Tauras ir jis zujo 
per keletą savaičių, j ieško
damas liudininkų ir lanky
damasis pas advokatą, rink
damas teismui medžiagą. 
Jei to nebūtu buvę padary
ta, tai del Alekšio darbavi
mosi byla būtų veikiausiai 
prakišta, kadangi prie jos 
nebūtų prisirengta.

Prūseika, rašydamas to
kius dalykus, turėtų turėti 
galvoj, na, kad ir incidentą 
su tuo garsiu “važiavimu 
Lietuvon.”

Pasakydami kelis žodžius 
apie Alekšj. mes nesakome 
todėl, kad jis yra prūseiki- 
nis. Ne! K. Petrikienė lai
ke “L.” bylos su kun. Pet- 

* - i kum dirbo nuoširdžiai, ge- 
■ i rai padėdama mūsų laikraš-

- -- ! čiui. Dirbo ir visa eilė kitų 
kuo_ asmenų, kuriuos turėsime

I savu laiku atžymėti ir iiems 
i už tai kreditą atiduoti.

Drg. Buknys pribuvo 
Brooklynan iš. Pittsburgh o 
1925 metais. Vadinasi, su
kanka 10 metu, kai jis ma- 

inadžeriania. Dienraščio him
niškas dišelis per tą laiką 
išvengė užkliūti už skers- 
painių. Buknvs moka °” 
draugais veikėjais sugyven
ti ir turi sumanumo kaip 
biznį plėsti.

Po Juozo Valatkos, se
kantis seniausias “Laisves” 
darbininkas yra Jonas Bar- 
kus, pradėjęs “Laisvės” re
dakcijoj dirbti 1917 metais. 
Iškarto jis rašė “Laisvės” 
žinias, taisė korespondenci
jas, skaitė korektas, gamino 
vertimus karo laiku uždėtai 
cenzūrai. Pradėjus eiti 
dienraščiui, Barkus patapo 
pastoviu korektorium, žino
ma, karts nuo karto kai ką 
parašo, bei pataiso arba iš
verčia iš kitų kalbų bei pri
žiūri “Šypsenų”

Laisvietis Nuolatinis.

Skaityto jy Balsai
KAIP Aš PRADĖJAU ( 
SKAITYT “LAISVĘ” j

Tai atsitiko visai papras-1 
tai. Kartą, 1924 metais, einu ' 
iš darbo ir minutei sustoju j 
pažiūrėti, kaip miestelyj 
žmonės perkasi nuo laikraš
čių pardavinėjimo stendo 
laikraščius. Mano žvilgsni 
nutraukė 
“vadas”, 
matau 
laikrašti, c

jį sėkmingai' 
skambinimo. Į

Kaškiaučiutės
valdonu ir B. Petrukcvičius tankiai pa-

paliauti liejus Lietu- į linksmina savo dainomis pub-’ 
darbininkų liką darbininkiškuose parengi-;

muose.
Buvo rinkta aukų Lietuvos 

.' darbininkų parėmimui. Auko- 
I Toliaus reikalaujame Lietuvos Jo po dolerį: B. Chulada ir 
J Smetonos valdžios tuojaus iš-'A. Taraška; po 50 centų au- 
pildyti Lietuvos liaudies rei- kojo—D. Sukackas, J. Milvy- 
kalavimus. Taip pat reikalau-1 da ir R. Chulada; po 25 cen- 
jame, kad Lietuvos valdonai tus—R. Chuladienė, Ig. Chu-

u

■sa

lieuviškas žodis 
Prieinu artyn ir 

lietuvių kalboj 
N u s i p e r k u 

Pamatau didžiau
siom raidėm antgalvi: “Mi- i O c 
re Leninas, Pasaulio Dar
bininkų Vadas.” Galvoju 
sau: kaip jis galėjo būti va
das, jeigu buvo rusas. Po 
vakarienės perskaičiau visą 
“Laisvės” numerį nuo pra
džios iki galo ir man ji la
bai patiko. Tuomet ėmiau 
‘(Laisvę” kasdien.

Už keliu dienu radau d. 
Jehimovičiaus prakalbą, pa
sakytą prie Lenino karsto; 
ans turėjo didžiausią balsą 
visoj Rusijoj. Jis sakė, kad 
su Lenino mirtimi, mes ne
tekome mūsų mylimo laivo 
kapitono, kuris laimingai 
mus išvedė per didžiausias 
kliūtis.

Po to, tuoj sukrapščiau 
savo atliekamus centus iri 
pasiunčiau į Brooklyną ir ; 
nuo to laiko tapau ‘Laisvės” i 
nuolatiniu prenumerato
rium ir skaitytoju. Vėliau, • 
gavęs daugiau literatūros' 
apie Leniną, sužinojau, kas, 
ištikrųjų jis buvo, taipgi: 
kas yra komunistai. • <

Šiandien aš džiaugiuosi, 
kad tą valandą aš įsigijau I 
tą “Laisvės” numerį. Bet I 
daug man padėjo ir kny
gos: labiausiai dr. Kaškiau-1 
čiaus sutaisyta: “Pasaulio | 
Stebuklai,” ir kitos darbi-! 
ninkiškos apšvietos knygos.

J. Žilinskas.

PRADĖJO SKAITYTI 1912 
METAIS

Gerb. “Laisvės” Redak-! 
cija: Aš pradėjau skaityti, 
“Laisvę” 1912 metais. Tuo- ■ 
met aš buvau karštas socia
listas ir skaičiau “Kovą”. 
“Laisvę” ir ‘ Keleivį.’ ‘Ko-

kampelįz va’ man tuomet geriausiai j 
Šiaip neprastas Neužilgo jis galės švęsti 20 patiko. Mylimiausiu lai- i

I

Prasideda Rytoj
SU SPECIALIU PRIRENGIMU

AMKINO
VYRIAUSIAS

“Soviet Rossie
Today”

Antras 5 metų
Matykite Sovietų Sąjungą, 

Kaip Ji Išrodo Šiandien.

Perstato
AMERIKOJ

MATYKITE 
PIRM 

NEW YORK 
v \ t 

planas veikime

Dovanos Dalyvaujantiems Konteste

MARTOS VILKIENĖS DlVORSAS

Jubilėjinį Certifikatą

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

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

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

JSITKMYKIT: Šis paveikslas nebuvo ro
dytas New Yorke. Matykite jĮ 'pirma.

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

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

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

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

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

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

jubilėjinės dovanos.

Prašome Ir Atskirų Asmenų Įsigyti Tą “Laisvės” Rėmėjp Garbės Ženklą

Labai svarbu ir asmenims įsigyti “Laisvės” sidabrinio jubilėjaus certifikatą. Tiem 
certifikatam nėra nustatytos kainos, žinoma, žemiau dolerio nebus galima išduoti. 
Bet kurie iš “Laisvės” rėmėjų finansiniai išgali, tai lai patys nusistato sumą su 
kiek pasveikinti savo dienraštį 25 metų jubilėjum.
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Žinios Apie Karą
. TAv?—~—77......—i--------- 77---------------—............... ..  w---------------  - —‘y-“-- "• —---------- --!■
'Paskui išleido atsišaukimą; Mussolinis ne tik karą ne- pancijai, jis geras ir reikia'ja, Vokietija ir Lenkija ga-

laimės, bet jis atves prie to, juo eiti, nepaisant kiek tas ■ Ii sudaryti bendrą bloką ka-į visus Ethiopijos kunigus 
ir tikinčius, šaukiant skelbti 
Italijai “šventą karą” ir ko- 

į voti kad atsiėmus Aksu- 
LavaLmJh , . , .| Bendrai, perdaug Etlno- 

ipijos Haile Selassie užsiima j 
(visokiomis religinėmis cere
monijomis. Tie poteriai 
jam nieko nepagelbės. Jei
gu Ethiopijos kraštas būtų 

A , .. u rzi • - prisirengęs gintis, tai pa- ant Austrijos arba Klaipė- , . . ’ . ,. 1i__._y.L~ 1 sėkmingai galėtų ginti savo
neprigulmybę ir laisvę.

respondentas iš Londono 
Italijos fašistai negali at- rašė, kad Francijos minis- 

terių pirmininkas i____
derėdamasis su Anglija del, 
Ethiopijos reikalų, tuom ’ 
pat kartu reikalavo iš An
glijos gvarantijų, kad' ji iš
vien su Francija veiks, jei
gu Vokietijos fašistai puls 
c 

dos krašto.
Taigi Ethiopijos apgyni

mas, jai Tautų Lygos pagel-

Karo Žinios ir Italijos sy8?
Fašistu Nepasisekimai ^‘džiaugti, kad jiems Pavy- 

xivj/Mvwvnu.m* nuplrktl GllgSą. Bet
Iš karo l^kVkaip ir vi-'tuom pat kartu ateina pra- 

sada, yra daug ginčijamu pVmal’,.'l'lle 'alT?s *1 ,U- 
žinių. Spalio 11 diena plaC'J,08, Estams. Is Addis 
čiai buvo rašoma, kad būk',Ab?ba l,.1;anesal2’a; kad

. ethiopiečiai nakties metu kolonijoje Eritrea eina 
užpuolė italų armijų Ado-i su,klh,mal; kad .,fasistal ,ls 
wa miestelyje ir po baisaus a* .al"ll bombai duoja suki- 
mūšio miestą paėmę, kur lolms. Iš Adeno gauta zi- 
buvo 2,500 italų . išlnušta. in a,...kad. dai ..dldesal W 
International News Service 
žinių agentūra UivuioW/i ........ . . 1; . ......
padavė' net mūšiu smulkme- Isonmhlandiecnj k a r e iv iu ; letuvos neprigulmybes li
nas. Bet vėliau;, sekančia ’ Perbėgo Ogadeno provmci- klmu.
dieną gautos žinios nuo ten; J°Je 1 ethiopieeių pusę, 
esančių korespondentų, kadi Taigi pasigyrimų apie 
kalnuose buvo 2,000 ethio- perbėgimus yra iš abiejų 
piečių kareivių, kurie ap-1 pusių. Reikia žinoti, kad 
šaudė italus Adowa mieste-i jie tankiai būna persūdyti, 
lio apielinkėje ir bile va-'Bet taipgi yra daug ir tie- 
landą .galėjo -pradėti mū- sos. Italijos fašistu armi-{ 
šius. Vėliau gauta ir dau- joje nėra noro tarnauti pa-1 
giau žinių, kad tikrai ethio-. vergtiems Eritrea ir Soma 
piečiai buvo padarę kontr- lilando gyventojams ir, ka 
užpuolimą ant Adowa mies- i riauti prieš ethiopiečius. Ai 
telio, bet jie buvo atmušti. ;šku, kad jų nemažai pereisi

Abelnai galima daryti iš-' į ethiopiečių pusę. Iš antros 
vadą, kad nepaisant Italijos pusės Italijos fašistai nau- 
fašistų gero prisirengimo Į dos viską, pinigus ir net ( 
karui, jų ginklų pirmenybės.“karalių” titulus dalindami] 
prieš ethiopiečius, visokių atskiriems vadams Ethiopi- į 
papirkimų, jiems karas ne- jos armijos, kad tik juos 
siseka, taip, kaip jie nore-: gavus savo pusėn ir tokiu; 
jo. Jau dvi savaitės, kaip .būdu susilpninus ethiopiečių ' 
jie užpuolė Ethiopiją, o ma-(atsispyrimą, 
žai ką dar atsiekė. Italijos • -------------- 1
fašistai net savo vyriausius 
armijos vadus generolą Bo- 
doglio ir generolą Lessoną] 
pasiuntė Afrikon. ■ _

Italai sako vien šiaurinia-; jau sulaikė 22,500 tonus 
me fronte turį 110,000 ur-|m^sos> Jungtinės Valstijos 
miją su 230 kanuolių, 2,300 : uždraudė kreditus ir pada- 
kulkasx aidžių, 92 tankais ej]ę kitų žingsnių.

V , *■ ---- — ----

* vivv ^sukilimui Italijos Somali-(ha yra surišta ir su Klai- 
(Hearsto) ^an<^° kolonijoje, Kur 10,000 j pėdos likimu, kartu ir visos

Ką Sulaikė Italijai

Tikintieji Reikalauja 
Stoti Prieš Fašistus

kad galės būti padarytas 
galas jo diktato riavimui, 
fašistų viešpatavimui ir Ita
lijos įsigalėjimui.

Yra Dideli Troškimai
Komunistai visada nuro

dinėjo, kad fašistai kvėpuo
ja karu, kad jie rengiasi 
pasaulį uždegti iš visų jo

Japonijos imperialistai ir 
fašistai nori didelės Japo-
nijos, kuri turi pirmiausiai 
užkariauti Chiniją, Sovietų 
Sibirą, Aziją ir paskui visą';Lordas Dickinson, prezi

dentas Pasaulinio Tarptaut.'pasaulį.
Tiesos Bažnyčių ^Susivieni-I Vokietijos fašistai sako, 
jį™0 Išleido atsišaukimą į paj jįe geriausias svietas, 
tikinčius ir pasiuntė Romos paų jje įurį valdyti veik vi- 
katalikų galvai popiežiui 

Henry Allensenatorius prašymą tuojaus pasmerk-.

kainuotų. Panašių progų rui prieš pasaulinę civiliza- 
kaip dabar būna retai. Arba ciją. Visų šių šalių fašistai 
dabar, arba niekados.” I neišsitenka savo kailyje.

O tas progas Italijos fa- j Iš antros pusės Hitleris 
šistai matė tame: Japonijos mano, kad jeigu jis ir nes- 
užpuolime ant Mandžurijos tos greitai kąran, tai ga- 
ir Chinijos nieko Tautų Ly-' mindamas ginklus ir amuni- 
ga nedarė, Vokietijos fašis-’ciją Italijai galės greitai 
tai apsiginklavo ir sudaro'pralobti, Vokietijoje geriau 
pasauliui didelį karo pavo-iprie karo prisirengti. So
jų, Japonijos, Lenkijos ir . vietų Sąjungos Raudonos 
Vokietijos fašistų karo pro- Armijos vadas drg. Tucha- 
vokacijos prieš Sovietų Są-1 čevskis sako, kad Hitleris 
jungą ir Francijos nusigan-Jki kovo mėnesio, 1936 metų 
dime naujo Vokietijos ap-;bus gatavas karau ir gali 
siginklavimo. Jie mano, kad pradėti užpuolimą ant Lie- 
------• geriausia proga pa- tuvos, Pabaltijos ir Sovietų 
sidaryti Italijai didele 
limi.

sa- Sąjungos.

Mussolinis Laukia Dide
lio Karo Europoje

Anglijos Karo Žinovų i 

Nuomone Apie Karą i

Smūgis Italijos 
Fašistams

šą Europą. Jie net žemla-1
1S_ Kansas valstijos a] si an- ti Italijos fašistus, užpuoli-.ima 18 dabartiniu - ’ '' ' 
ke pas Mussohnį 11 kalbe- pus ant Ethiopijos. Jis sa-'uai j<ur 

įjosi apie pusę valandos. Sa- ; - * *
l'ko, kad Mussolinis mano,;čiatikiai tą jau padarė. At-Į 
(kad tikrai bus didelis euro-.žymi, kad sulyg katalikų!
Ipinis karas Jis mano, kad bažnyčios tokis karas “yra gOs piotų. Fin]andijos fa- siminti, kad 1914 
,ai£įissau s P11®8 ą žiaurus, klaidingas ir grie-,jįstaj norj pavergti sovieti- kada

.Anglija ir paskui busĮvel-.kas arba prasižengimas i nę Karelija ir kitus Sovietu 
,tos Kitos saiys. .■ prieš kristaus įstatymus.” I Sąjungos šiauriu plotus.

luom pat kaitų Mussoh-I Toliaus Dickinson sako, | Italijos fašistai žemla- 
senai laukia, | pius Pasigamino senovinės 

popas pas- .Romos imperijos ir mokyk- 
kurią ~ pas-. jose pasikabino, kad moki- 

|merke Tautų Lygoje 53 ša- inus vaikus, kad dabartinė 
(lys. Jis primena, kaip ka-iĮįa]įja furi būti tokia, kai]) 
Įtalikai Francijoje, Belgijo-lbuvo Romos imperija. Ant 
j je ir kitur smerkė Vokietiją tu žendapiu sekamos šalys 
I į91,4.nietaisužpuolusią ant atžymėtos, kurios turėtų 

y i<acĮ,būti j)o Italijos batu: Por- 
žudyti. tugalija, Ispanija, Francija, 

(Belgija, Holandija, veik vi- incloAT’ I a—i::.. ad.d:

Italijos fašistai garsiai 
valsty-1 šaukia apie savo pasiseki- 

ios pagal Vokietijos ' mus prieš Ethiopiją. Bet 
: susipažinusiomskad protestonai ir sta- • fašistų norą turėtų būti jų. bent kiek

Lenkijos fašistai taipgi,su karo reikalais visai ki- 
nori didelių Sovietų Sąjun- • taip atrodo. Reikia, tik pri- 

metais, 
Vokietijos armija

tinęs Valstijos Amerikos | kada Komos 
Įneįsikištų į karą,prieš Itali-. merks Italija 
i ją. Veikiausiai jis turi su-i - - —

Brazilija nors ir nepri
klauso prie Tautų Lygos, 
bet ir ji jau siaurina savo 
biznį su Italija. Jau buvo 
prirengta 22,500 mėsos to
nu siuntimui iš Swift Ar
mour and Continental Co. 
į Eritrėją Italijos armijai, 
kariaujančiai prieš Ethiopi
ją, bet vėliau sulaikė tą pa
siuntimą. Vedėjai pareiškė:

“Mes negalime imti ant 
už pri- 

mėsos į Italijos 
prieplaukas.”

j ja ir mano karą laimėti.

Brazilija, nors nepriklau- Į 
l so prie Tautų Lygos, bet!

ir apie 300 karo orlaivių. 
Jie sako, kad dar tik 30 , 
italų užmušta, 70 sužeista ir rlus Italijos 
33 prapuolė. Bet kiekvie- Australija l 

nas žino, kad jie turi dau
giau karo jėgų ir jų nuos
toliai yra didesni.

Kapitonas John Smith, 
buvęs Ethiopijoje, sako, 
kad “italai kaip musės mir- i 
šta” iš priežasties ligų ir | 
jiems nepakenčiamo karš
čio.

ginęs Ceremanijns
Italijos fašistinė armija 

užėmė Aksum —Ethiopijos 
“šventą” miestą, kuris nuo 
rubežiaus randasi apie 30 

; kontraktus, mylių. Aksum mieste karū- 
Australija sulaikė mėsą, 'navojosi veik per 2,000 me-

Anglijoje panaikino į vai-

Belgijos. Jis sako, 
krikščionys negali ė 
Ethiopijos krikščionis.

Archivyskūpas Hi:
Anglijoje, sako: “Vaticano ; Austrija, Vengrija, Rumu- 
varpai negali tarnauti fa-!nija, Bulgarija, 7 11 ”
šistų mobilizacijai.” | T

Ethiopiečiij, Italą Bėgi
mai ir Mussolinio 

“Karalius”
Japonijos imperialistai 

užkariavo Mandžuriją ir 
tą plėšikišką žygį pridengė : 
jos “neprigulmybe” ir pa
skyrė jai “karalių”. Dabar 
fašistinė Italija ir pamegž- 
džioja, bet dar žiopliai!. 
Nors jau Italija Ethiopijos j 
miestą Adową ir jo apielin-1

P1*6 Graikija sulaikė pardavimą Italijos, bet sako, kad dar. u)ų ? asik} ■ ItJ]ija piet* 
ae" I Afrika nutraukė visą pre- 

respublika,
sulaikė 

kuris

lias dienas buvo nušluota 
Belgijos tvirtumos Liege ir 
Namur, kurios buvo labai savęs atsakomybę 
apdrūtintos ir atkakliai gi- statymą 
narnos. Reikia žinoti, kad 
1914 metais toli gražu vo
kiečių nebuvo toki ginklai, 
kaip dabartiniai yra Itali
jos.

Italijos armija jau virš 
dvi savaites mušasi šiauri
niame fronte ir netoli pasi
stūmė nuo Adowa miestelio, 
kuris yra tik apie 20 mylių 
nuo Italijos kolonijos. 1 Sovietų Sąjungos Komu- 

Iš pietų fronto, Ogadene, n i s t ų Part ijos organas 
į “Pravda” perspausdino tu

rinį straipsnio iš francūzų 
žurnalo “Wue.” Žurnale til- 

istūmė tik 30 mylių į Ethi- po straipsnis po antgalviu: 
Aigiptas, opiją, nepaisant, kad prieš,“Karas Tarpe Anglijos ir 

Tunis juos ten kovoja tik maži ■ Italijos.

Bulgarija, Albanija, __ ,__ , -o____ ,
I Jugo-Slavijaj Graikija, gera kur veikia apie 200 Italijos 

Romos^a]is Sovietų Sąjungos prie karo orlaivių ir 250 tankų, 
popas, tarnaudamas Musso-, Juodų jūrų, pusė Kaukazo, taipgi į 12 dieną italai pa-

Vaizdelis iš Ethiopijos: italu armija žygiuoja Ethiopijos gilumon “civilizuoti” 
(švinu ir ugnimi) ethiopiečius.

dalį ^Ėthiopijos paliks “
va laisva” ir ten skiria išda-'p’’" 
viką’Ras Ęaile Selasie Gug-!T^ /*’ A eil?1 • «« r n 1 • u- įlietu Amerikoje,są karalium , kuris perbc- . 1
go j^as italus. ’ 1

tų Ethiopijos karaliai, ten linini, jau senai pasisakė, 
? ju kūnai palaidoti, I kad jis stoja už Italiją, nes 

............... .............. ‘
“Ethiopijos barbarizmą 
Šis Anglijoje tikinčiųjų iš-. 
stojimas prieš Italijos fa-

guli ir
yra daug koptiškų krikščio
nių bažnyčių. Italai bijojo 
bombarduoti Aksumą, kad 
nesukėlus prieš save to

Iškarto Italijos fašistai butlP.ai. reikalingas Italijos krašt0 tikinčiųjų pasipikti- žįstus parodo, kad tikmtie- 
u d 1101 XAvinrii 'x.ommrrn1 - —• 1 — t • n ■» Irn irt Ii Imi I?-n ivarmijai. Sovietų Sąjunga | • t.-p veikė 

sulaikys aliejų, kviečius irVisus, kitus T.„t, H, X“™
sakė, kad jis atsivedė 12,000 
kareivių, o paskui 18,000, 
dar Vėliau 30,000 ir visi ge-

* UlllIXlUWl DU 1YU1A.ČID- < 1 i Tl •• •
valdžių. Dabar jau sako, I “' 7T™8 TFrancIJ0J-e’ 
kad tik kelis tūstančius j ^'rlsdaly.Y?Y° Lygos pose- 
Tulos žinios sako,’kad tik 
1.S00 .Mvedė .„„o
Vedęs su Ethiopijos impe-' - .J& . . į .. x - i i x • i • veniman visus nutarimus, fratoriaus dukterim, kuri _________

jau yra mirus. Su Gugsa « ,. .. . 171 . _,

tai ginkluoti su 150 kulkas- Rygoje Sovietų Sąjungos sį^ave mušio. Ethiopijos
kunigai iš Aksum miesto 
pribuvo i Adowa išreikšda
mi savo pasidavimą. Ethio- 
pietis vyskupas Adowa mie
ste pasveikino italų genero
lą Maravigną, o katedroje 
atlaikė dievui padėkavonę 
už italų armijos pergalę. Po 
to kalbėjo vyriausias italų 
armijų komandierius gene-

j o, u J X a, imi uo. VJUį'Od pi • •• • wr| •

perbėgo generolas Degias EllllOpija IF Klaipėda
Kassa Araia, taipgi jo pa- 
gelbininkas. Gugsa su savo 
generolais sutinka tarnauti1 
Štabjos fašistams, taipgi ir 
savo kareivius ves Ethiopi- Italiją užpuolikę ant Ethio- imperatorius Haile Selassie, 
jos pavergimui 
mas ar tie kareiviai jo klau-

mėsa gali patekti į Anglijos 
ar kitų Tautų Lygos narių 
rankas, kaipo karo kontra
banda.

Fantazija Panaši j Tiesą

Turkija, dalis Persijos, Ara
bija. Palestina,

1 Libija, Morocco ir Tunis juos ten kovoja tik maži Italijos.” Jame aprašoma, 
Afrikoje. Štai koki Itali- ethiopiečių būreliai. ikad tarpe Anglijos ir Itali
jos fašistų troškimai. Toki. Taigi Anglijos karo žino-'jos karas prasidėjo iš pyie- 
arba panašūs jie yra ir pas vai iš to ir daro išvadą, kad žasties Italijos užpuolimo 
kitus fašistus ir imperialis- nepaisant Italijos garsaus!^ Ethiopijos.^Anglija tuo- 
tus, kas ir atveda prie ka- šaukimo apie “pasiseki-1 j aus Italijai uždare Suezo 

; mus,” vartojimą orlaivių,! kanalą ir pasiuntė savo ka
taliku, moderniškiausių ka- ro laivus blokaduoti Italijos, 

v nuolių, didelį prie karo pri- kolonijas Eritrėją ir Soma- 
UZ sirengima, naudojima prieš blandą, kuomet kiti karo 

beginklius ethiopiečius che-gaivai viešpatavo Vidurže- 
'mikalų liepsnos ir nuodingų niinėse jūrose, 
gazų, vis vien Italijos ar
mija nepadarė jokio didės- pradėjo bombarduoti Angli
nio progreso. įjos tvirtumą ant Malta sa-

Anglai mano, kad jeigu los ir išsodinę savo karei- 
italams nepavyko iš karto vius salą užvaldė, 
užduoti didelį ethiopiečiams1 Ethiopijoje armija ir 
smūgį, tai toliau italams žmonės su dideliu drąsumu 
bus dar Sunkiau. Ethiopie- kovojo prieš Italijos fašis- 
čiai gaus ginklų ir, kas tus. Kitos italų karo armi- 
svarbiausiai, jie išmoks ap- jos pradėjo pulti Anglijos 
sisaugoti nuo italų orlaivių, kolonijas Sudaną ir Aigiptą 

(dienos metu nesirinks į di- ir stengėsi pasiekti Suezo

Fašistu Šauksmas

Italijos fašistų laikraštis 
“Gazeta de Popolo” prieš 
fašistų užpuolimą ant Ethi
opijos rašė:

“Pasaulio karo pasekmė
je trys didžios šalys buvo 
nuskriaustos—Vokietija bu
vo apiplėšta. Italijai nebu
vo nieko duota, Japonija 
negavo to, ko jai reikėjo.”

Ir toliau fašistinis laik-

o

raštis pateisinęs Japonijos i jesnes grupes, daugiausiai kanalą.
civilizuota” šalis eina prieš y?^roijaia. Man^'ulP0^rLr' slapstysis ir veiks daugiau civilizuota salio eina pnes . kitų Chįmjos ^emių ir Vo- Raįtįes metu.

Francijos karo žinovai ir 
taip pat mano. Sovietų Są
jungos spauda jau senai nu
rodinėjo, kad jeigu Italijos

” 1Jx
1 kietijos fašistų karo provo
kacijas rašo:

“Dabar atėjo eile Italijos.
Galima laukti teisingo tur-

fašistai iš oro

ir veiks daugiau Anglija traukė vis dau
giau karo laivų, orlaivių ir 
kareivių. Pagaliaus anglai 
smarkiai sumušė italus So- 
malilande ir Eritrėjoje, o 
pirmąją Italijos karo laivy
no eskardą prie Abukiro ir 
antrąją prie Alexandrijos 
veik visai sunaikino Angli
jos karo laivai.

Pagal tą žurnalą, po dvie
jų mėnesių karo abi pusės 
turėjo didelius nuostolius. 
Ant jūrų pergalėtoja pasili
ko Anglija. Ethiopijoje ita
lai buvo atmušti. Mus solinis 
patsai ima komandą ant ar
mijos, kad gelbėtis.

Šis aprašymas yra tiktai 
fantazija, svajonė, bet jis 
gali greitai virsti tikrove. 
Italijos fašistai gali išprovo
kuoti "didelį karą, kuriame

daugiau J1 katalikai neseks Romos to per(jahnimo, bet tai yra fa§istams iš karto datie ne- 
popą, kad jie daugelyje at- 1 -la šilima oiti i lak- laslb^amsJį aaug ne- 'L.LJ ,. iKvaila. Galima eni į lais- pavyjcs atsiekti, tai vėliau

|yas dar Anglijos ir Franci- j)us' jar sunkiau. Žinoma, 
nnnipžiu ! los neu.zl]P^as teritorijas. tas nereiškia, kad ethiopie-

1 i . pupicz-iu, Italija gl šitą kelią ir pasi- vra iPnfyVH i<qr|
kad jis, kaipo senas zmo-1 • ų p • • šip du clai?s yla lenJ?va’. , aa • 
gus, nieko negali paaaiyn tai ta(ja iieka tik tre- s_________

čias kelias—pradėti karą «« 1* * * 1 o-i e
prieš kolonijomis turtingą luUSSOllIl^S 1F JO u&br&l j 
šalį, kad ją apiplėšus.” I -------- .

----------- . ( Reiškia, Italijos fašistai; Sovietų Sąjungos spauda 
Francijos laikraštis “Exch (žūt-būt, o jie turi ką nors nurodo, kad Italijos fašistų 

’ rašydamas apie t užpulti, ką nors apiplėšti, su Mussoliniu priešakyj, ka- 
užpuolimą ant Italijos fašistų laikraštis ro žygiai, tai dar nėra vis- 

“Redžime Fasicsta” rase: kas. Vokietijos, Lenkijos ir 
“Italijos fašistai nori kar- Vengrijos fašistai savo tar

sitikimų išstos prieš Itali- į 
jos fašistus. Bet toliau i 
Hinsley teisina ;

prieš karą

Mussolinis Gaus Galą ;

pavyks atsiekti, tai vėliau 
. Žinoma,

De Paris”
Mussolinio
Ethiopijos sako:

“Mussolinis lošia savo as
mens likimu, savo režimo Ii-'tą ant visados išrišti užsie- pe yra susitarę ir gali ateiti

Tik klausi- pijos turi daug europinių gavęs žinią, kad Aksumas kimu ir Italijos likimu, 
problemų. “

“Pravda” rašo, kad Ang
lijos ir Francijos derybos rolas De Bono, 
bendriems žingsniams prieš! Tuom kartu

nio plėtimosi problemą. Mū- Mussoliniui į pagelbą.
Pravdos” ko- jau paimtas, pradėjo verkti. į Iš to išvada aiški, kad'sų kelias j ’ ’ ’* ’ 1 ’'..... . 1 Tx ... TT .. Kiloti tunelį Karą, Kuriai

pasirinktas eks-1 Italija, Vengrija, Austri-jie nusisuks sau sprandą.
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Klausimai ir Atsakymai
I reikalus dirbtuvėse, kovoti už I me fašistinės diktatūros pama- 
kiekvieną, kad ir mažiausį pa- 

. gerinimą darbo sąlygų, už 
Komunistų kiekvieną algų pakėlimą ir tt.

Ar Pavojinga Priklausyti 
Prie Fašistiniu Organizaciją?

KLAUSIMAS:-
Internacionalo Septintas Pa- Viena, tokia taktika padės ko-
saulinis Kongresas nutarė, kad , munistams gauti darbininkuo- 
komunistai privalo įeiti ir dar- ge pasitikėjimą; antra—kada 
buotis fašistų masinėse organi-1 , v ,, i darbininkai kovos uz tuos rei- zacijose. Bet kaip tada dar- 
bininkai žiūrės į komunistus j kalavimus> -’ie susidurs su tų 

, ir kitus revoliucinius darbinin-; pačių fašistų valdžia. Taigi, 
kus, kurie priklausys fašistų . tokia kova, toks komunistų 
darbo unijose? Juk ir komu-i veikimas griaus fašistinės dik- 
nistai turės dalyvaut tų orgą-' tatūros pamatus. Tai vienin- 
nizacijų demonstracijose. Ar tėlė teisinga ir sėkminga kova 
tai nebus išsižadėjimas komu- fašistinėse šalyse.
nistinių principų? Tas pats su kitomis masinė- 

Skaitytojas i m;s fašistinėmis organizacijo- 
ATSAKYMAS:- Tiesa, Sep-Imis. Ten irgi, veikiant su d ar

tintas Kongresas nutarė, kad bininkais, esti šimtai reikalų 
komunistai turi įeiti ir darbuo- n progų iškelti, ginti jų reika- 
tis fašistų suorganizuotose dar- ius- Galima sakyti jiems: štai 
bo unijose ir 
organizacijose.
joks komunistinių principų at-! bei Smetona, 
sižadėjimas, nes komunistų ' me ? Neturime, 
veikla tose organizacijose turi me, nes mums priklauso.

esti šimtai reikalų

. lūs. Galima sakyti jiems: Štai 
t* kitose masinėse 1ką žada fašistų programa, štai 

Bet tai nėra ką žadėjo Hieleris, Mussolinis 
O ar mes turi- 

Reikalauki-

būt atkreipta prieš fašizmą. 
Komunistų tikslas laimėti dar- 

t bininkus, sukelti juos prieš 
'‘fašistus ir jų diktatūrą.

Tokioj Italijoj, arba Vokie
tijoj fašistų valdžia turi suda
rius taip vadinamą “darbo 
frontą.” Darbininkai stačiai 
verčiami priklausyti. Komu
nistų pareiga būti tame “fron
te“, kelti ir ginti darbininkų

Šitos komunistų taktikos, ši
tos komunistų veiklos dau
giausia sąmoningi fašistai ir 
bijo. Jie dės visas pastangas, 
kad surasti komunistus ir nu
bausti. Mes tą žinome. Tą 
puikiai žinojo Septintas Kon
gresas. Bet kito kelio laimė
jimui darbo masių nėra. Vien 
abstrakte propaganda, vien 
slaptais lapeliais nesugriausi-

tų. Tą jau parodė kelių metų 
praktika.

Nereikia bijoti praradimo 
taip vadinamos “komunistinės 
nekaltybės”. Na, sako tūli 
draugai, kaip čia .dabar pri
klausysi toj organizacijoj, ku
rioj reikia “saliutuoti” Hitlerį 
bei Smetoną, arba maršuoti 
gatve po kruvina fašizmo vė

liava !
Svarbu tikslas ir jo atsieki- 

mas. Veikiant viduje^ susiri
šus su darbininkais, laimėjus 
jų pasitikėjimą, turint ištiki
mų kovotojų grupes tose or
ganizacijose, užtenkamai dis
kreditavus fašistų diktatūrą 
darbo masių akyse, laikui atė
jus, bus galima nutrenkt į ša
lį tą kruviną vėliavą ir atsukti 
visos prolet. jėgos prieš Hitle-1 
rių, Mussolinių ir Smetonų! 
diktatūras. Kuomet Hitleris 
organizuoja didelius būrius 
jaunų žmonių, duoda jiems 
ginklą, mokina juos kaip tą 
ginklą vartoti, būtų didžiau
sia klaida komunistams neįei
ti į tuos būrius, stovėti nuoša
liai ir bijoti savo vardo “sute
pimo“. Veikdamas tenai (vi
suomet po partijos direktyva), 
laimėdamas tuos ginkluotus 
būrius prieš Hitlerį, prieš fa- 
šimą, už komunizmą, pasida
rysi sau tikro kovotojo vardą, 
atliksi tikrai revoliucinį darbą.

PITTSBURGHO IR AP1ELINKES ŽINIOS
ALDLD Ketvirto Apskričio
Parengimas ‘‘Daily Workerio” 

Naudai

zoliucijos.
Rezoliucija už Klaipėdos 

Gynimą

Pittsburgho ir
i lietuvių masinis
spalio 13, 1935, Lietuvių Mok
slo Draugijos svetainėj, 142 
Orr St., Pittsburgh, Pa., su
šauktas Pittsburgho ir Apie-

Subatoj, spalio 19, Liet. sve-; 
tainėj, 1322 Reedsdale St. į-i 

0 vyksta šokiai prie geros muzi-;
leos. Pradžia 8 vai. vakare.
Bengia ALDLD Ketvirtas Ap
skritys “Daily Workerio” nau
dai.

Visos Pittsburgho ir apielin-| 
kės kuopos aplaikė iš anksto | 
įžangos tikietus ir veikiausia 
pardavinėja. Todėl tikimės 
daug daug svečių turėti. Įžan
ga 20 centų iš anksto, 25 cen
tai prie durų.

Bendro Fronto Masinis Mi
tingas Sėkmingas

Spalio 13 Lietuvių Mokslo 
Draugijos didžioji svetainė 
prisipildė publika, 
visokių pakraipų

* Daug buvo katalikų darbinin
kų. Kiti po piet dalyvavo ku-

• nigų sušauktam Lietuvos klau
simu mitinge ir tiesiai iš tol 
mitingo atėjo į šitą mitingą. 
Visų veidai buvo linksmi, kad 
sueina bendrai pasidalinti 
mintimis ir sykiu didelį dar
bą atlikti, vienbalsiai pasisa
kyti prieš karą ir fašizmą, už 
gynimą Lietuvos nepriklauso
mybės ir už demokratines tei
ses Lietuvoj.

Kalbėjo J. Baltrušaitis, J. 
K. Mažiukna, F. Abekas ir 
du anglų kalboj. Visi išreiškė 
didelį džiaugsmą, kad gali ant 
bendrų pagrindų ir gana drau
giškai kalbėti. Kvietė visus 
bendrai darbuotis gynimui 
Klaipėdos, už demokratines 
teises Lietuyoj, už kovą prieš 
karą ir fašizmą.

Priimta rezoliucijos už gy
nimą Lietuvos nepriklausomy
bės, už civiles teises Lietuvoj1 lietuvių masinis mitingas spa
li prieš Mussolinio veržimąsi į Ho 13, 1935, Lietuvių Mokslo 
Ethiopiją.

Muzikalė programa

svetainė 
Prisirinko 

žmonių.

gniaužia- 
darbuotis

Į ir reikalauja tuojaus atitraukti 
| rankas nuo Ethiopijos, taipgi 
j sustoti terorizavus savo darbo 
j žmones, kurie priešinasi karui 

apielinkės • ir fašizmui.
susirinkimas!

Wilmerdingo Lietuvių Masinis 
Mitingas Gražiai Praėjo

Spalio 13 Wilmerdinge bu
vo sušauktas masinis mitingas. 
Kalbėjo d. F. Abekas, sugry-

j linkės Lietuvių Draugijų Są-jžęs Lietuvos, ir d. Kielienė- 
I ryšio, protestuoja prieš Vokie- j ^bekienė, sugryžus iš Sovietų 
tijos nazių kartojamų mėgini- |Sajungos. Taipgi trumpai kai
mą užgrobti Klaipėdos kraštą ( bįjo d j ę;asiimas 
ir sykiu eiti prie sunaikinimo. AkAVo„ /^„Ariančio Vnlhsin

i Lietuvos nepriklausomybės.
Susirinkimas atsikreipia į voj. Jisai faktais nurodė, kad 

Tautų Sąjungą ir sykiu į visą j jinai daug prastesnė, kaip bu- 
darbo žmoniją ir kviečia vi
sus pastoti kelią .Hitlerio žy- ūkininkai apkrauti visokiais 
giams. Atsišaukiame ypatin-1 sunkumais, daug bedarbių, 
gai į visus lietuvius kviesdami' žmonės pradeda atvirai išstoti 
bendrai darbuotis prieš Hitle-; prieš nepakenčiamą padėtį, 
rio nazių pasiryžimus.
Rezoliucija už Demokratines 

Teises Lietuvoj

Pittsburgho ir apielinkės 
lietuvių masinis susirinkimas 
spalio 13, Lietuvių Mokslo 
Draugijos svetainėj, 142 Orr 
St., Pittsburgh, Pa., sušauktas 
Pittsburgho ir Apielinkės Lie
tuvių Draugijų Sąryšio, gyni
mui Klaipėdos ir Lietuvos ne
priklausomybės nuo Hitlerio 
nažių pasikėsinimo, pažymi, 
jog reikalinga atsteigiihas vi
sų demokratinių teisių.

Susirinkimas todėl pagei
dauja, kad Lietuvoj būtų tuo
jaus sušauktas teisėtai visų 
Lietuvos gyventojų išrinktas 
Seimas ir būtų atsteigta visos 
civilės teisės.

Rezoliucija prieš Mussolinio ^ kompaniją 
Karą

Pittsburgho ir apielinkės

Abekas daugiausia kalbėjo 
apie dabartinę padėtį Lietu-

vo carų laikais. Darbininkai ir

sai nebūtų fašistų 
mas. Kvietė visus 
prieš fašizmą.

Abekienė kalbėjo
. vietų Sąjungą, kokius jinai ten 

lankydamasi įspūdžius yra ga
vus. Sovietų Sąjunga, anot 
jos, daro didelį progresą visa
me kame. Miestuose vis dau
giau ir daugiau produktų ma
tosi. Kolektyvuose gyvenimas 
irgi kas kart gerėja. Visi 
džiaugiasi nauju gyvenimu ir 
turi viltį ateityj dar geresnį 
turėti.

Priimta rezoliucija už Lie
tuvos nepriklausomybės gyni
mą, už civiles teises Lietuvoj Vaizbos Buto politikieriai galė- 
ir prieš Mussolinio karą prieš 
Ethiopiją.
Wilmerdingo, E. Pittsburgho 

ir Braddocko Lietuvių Susi
rinkimo Rezoliucijos

Spalio 13, Liet. Sūnų Drau
gijos svetainėj, 110 State St., 
Wilmerding, Pa., įvykęs lietu-

Ivių susirinkimas gynimui Klai
pėdos ir Lietuvos nepriklauso
mybės priėmė sekamas rezo
liucijas :

Susirinkimas protestuoja 
prieš Hitlerio nazių nuolatinį 
kartojimą užgrobti Klaipėdą 
ir sykiu rengimąsi sunaikinti 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Kviečia visus bendrai darbuo
tis atmušimui Vokietijos fašis
tų pasikėsinimo ant Lietuvos 
nepriklausomybės, ir taipgi 
ant Sovietų Sąjungos.

Susirinkimas taipgi pripažį
sta, kad Lietuvos apgynimo 
spėkų sutvirtinimas priklauso 
nuo įvedimo Lietuvoj civilių 
demokratinių teisių. Todėl su
sirinkimas reikalauja, kad! 
Lietuvoj būtų tuojaus atsteig
ta visos civiles teisės, kad 
priešfašistiniai politiniai kali
niai būtų paliuosuoti.

Susirinkimas taipgi kreipia! 
atydą į Italijos veržimąsi į 
į Ethiopiją. Išneša griežtą pa
smerkimą Italijos fašistinei 
valdžiai ir kviečia visus ben-l 
dron kovon prieš Italijos fa
šizmą, už gynimą Ethiopijos.

Susirinkimas pripažįsta, kad , 
kova prieš karą ir fašizmą rei- i 
kalauja subendrinimo 
spėkų sudarymui bendro fron-j 
to. Amerikoj taipgi fašistiniai 
gaivalai kelia galvą. Mes tu
rime ir prieš juos vesti kovą.

I Todėl kviečiame visas draugi
jas dėtis į Pittsburgho ir 
Apielinkės Lietuvių Draugijų •

apie So-

go ir turim prieš tai kovoti, nes kas nemoka tų mokesčių, bet už klausimu netalpinsime, 
nuvaiko iš čia industrialistus, 
fabrikantus. Iš sykio Lygos vy
riausias nusistatymas buvo iš
pirkti vandens komp., kad ir 
dar čia taip, nes Lyga buvo iš- 
rokavusi, kad komp. nėra dau
giau verta, kaip $2,000,000. Bet 
kada komp. užsmožijo $62,000,- 
000, tai Lyga turėjo pakratyti 
rankas ir pradėti jieškoti tven-' struktavo valstijos Public Ser- 
kiniui vietos, kad įsisteigti nuo-'vice Commission, kad ji tą iš- 
savą vandentraukį. Bet čia irgi | keltą mokestį nuimtų.. Bet ta 
reikia daug kapitalo, jeigu ir j komisija vis tyli, 
surastų vietą prūdui. Bet publi
ka neina labai 'iš proto ir už 
tokį sumanymą, nes žino, kad

užvilktus naujus mokesčius au
ga procentai. 10 nuošimtis ėjo
iki 1933 m., o nuo to laiko ima
5 nuoš. Jeigu kas nori namą kis bemedžiojančius Ameri-’ 
parduoti, tai be klausimo tokius kos bankininkus, atėmė

SONOROJ, Meksikos val
stijoj, sukilėliai suėmė pen-..

mokesčius turi sumokėti, nepai- jų ginklus ir šovinius, bet 
sant ką Lygą sako. Bedarbės paįjus ponus paleido.
priežasčia, jau du sykiu augs-

, tų daryti tą, ką ir komp. daro 
su kainomis. Publika sutinka, 
kad kovoti su komp. už senas 
kainas ir, žinęma, nors ir lėtai, 
remia Lygą.

Tai grynas faktas del ko Ly
ga kovoja. Manyti, kad LygąI 
yra darbininkų draugė, yra ap
gaudinėjimas savęs.

Dabar pažiūrėkime, kaip da
lykai stovi tarpe mūs paprastų 
darbininkų. Tiesa, tokiems dar
bininkams, turintiems vieną 
.kraną, reikia mokėti $8.00 vietoj 
$6.00. Bet neužmirškim, kad yra 
paliesti ir “nepaprasti“ darbi-1 
ninkai, kurie jau yra likvidavę 
vieno krano lauke sistemą. Jau 
nuo 1920 metų pradėjo tokia 
sistema nykti .su angį, uždarbių 
gerėjimu. Dauguma iš paprastų 
angliakasių išsivystė “nepapras
ti,“ kurie įsivedė šiltą vandenį 
prie pečiaus, įsidėjo kokį “fur- 
nasą“, nusipirko kokią maudynę 
su išeinama vieta, iškišo kraną 
iš skiepo laukan, kad palaistyti 
kvietkas ir barščius. Ir va, čia 
kompanija pasakė, kiek už ką 
turi mokėti taip, kad nežiūrint 
kaip čigoniškai neskaitliuotum, 
vis vien, nuo $6.00 tau pakelta 
iki $24.00, kas reiškia keturis 
sykius ir taškas. Kad yra dar 
tokių darbininkų, kuriems tik ■ 
$2.00 tepakelta, tai tik mažytė Į 
išimtis ir del jų Lyga nebūtų | 
gimusi. ‘ I

Drg. šliupine Atrauga nežino 
ką vadiname buržujais, kurie 

i_| turės mokėti $48.00 vietoj 
visu i $12.00. Keistas klausimas, bet 

v j turiu atsakyti. Nagi, kunigai, 
advokatai, fabrikante! iai, ver
telgos ir tt., kurie turi po kelis 
automobilius, didelius “gara
žus“, po kelias maudynes na
muose, kur randasi visoki pa- 
rankumai ir įrengimai, kur rei-

čiausias valstijos teismas in-

Tai tiek šiuom 
taip jį užbaigiu.

klausimu ir

Požeminis.
šliupine At-Nuo. Red. D r g.

ranga pakritikavo, drg. Požemi
nis atsakė ir užteks. Diskusijas 
uždaroma. Daugiau raštų tuo

1

PAIN-FXPt'. LER’ "Hlliį
K«|_

Nuo Reumafiskų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly, 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIOi 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

* palengvinimą

i

"Laisvės” Metinis
Koncertas

Seserys Kaškevičiutės, iš Lawrencse, 
Mass. Jos dainuos duetus “Laisves” 

koncerte ’
DALYVAUS IR ITALŲ VYRŲ CHORAS 

Jau«daugeliui yra žinomas Italų Vyrų Che^as, 
kuris vadinasi Italian Workers’ Chorus. Tai pui
kiai išlavintas ir rinktinių balsų choras. Kur tik 

jis pasirodo, visur sukelia dideles ovacijas.

JVYKS SEKMADIENI

10 d. Lapkričio (November) 1935

Visapasaulinis kongresas ne- 
sulošė tos istorinės rolės, kokią I 

; būtų galėjęs sulošti, jeigu ji-

sąryšį, kaipo į bendro fronto kalinga desėtkai kranų. Tiems 
organizaciją lietuvių tarpe. j tatai ir reikia tiek mokėti. To-

šalin karas ir fašizmas. Lai (kie kelia lermą Jabiau-
gyvuoja bendras frontas!

Pasirašo :
Geo. Urbonas

Susirinkimo Pirm.
Rep.

POLEMIKA IR KRITIKA
Dar Sykį Wyomingo Klonio ", vos tik du 

_____ dol. metams ir darb. 
“lengvai gal ištesėti,“ bet sykiu 
ir, vyriausiai, del to, kad gel
bėti ir buržujus nuo to kompa
nijos užsimojimo.

Kaip jau tą sykį rašiau, čia

i šiai. Tačiau neturi atsilikti ir 
. tie, kuriems reikia tuos $2.00 
' damokėti.
i

' Apie Lygos gelbėjimą tame 
klausime dar turiu pridurti tiek, 
kad aš jos neneigiau. Lyga tiek 
pagelbėjo toj kovoj, kad ji pa
sakė nemokėti naujai nustatytos 
kainos ir viskas. Čia labiau
siai gelbsti bedarbė. Nors nie-

Po programai šokiai iki vėlumai.

WM. NORIUS ORCHESTRA
BUS LABOR LYCEUM SALĖJE

949 WILLOUGHBY AVE., 
Brooklyn, N. Y.

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

Vandens Lygos Klausiniu
• “Laisvės“ No. 224 rašiau ko

respondenciją iš Wilkes-Barre, 
Pa., nurodydamas, kodėl ta Ly-| 
ga susitvėrė, kas ją tvėrė, prieš 

!ką ji kovoja ir kiek ji dabar tais laikais (aštuoni metai at- 
galinga. Bet, matomai, 
siems tas raštas patiko, 
džiui, “L.” No. 236, d. 
nė Atrauga, gindamas 
taip atsibėgėjęs puolė tą raštą, 

! kad peršoko šiuos 'dalykus: ap- 
i nuo mano 

j “šmeižtų,” kur rašiau, kad pa- 
I kėlė kainą keturių sykius, o 
būta “tiktai“. 50c ant $2.00 ir 
75c ant $4.00; užsigynė nežinąs, 
kas esą buržujai; atskyrė bur
žujus, kaipo nepaliestus van
dens kom., o tik “kovotojus“ už- 
darbininkų reikalą ir magary
čioms mane išvadino nežinėliu 
ir melagiu. “Ačiū” už ‘“komp-

ne vi- 
Pavyz- 
Šliupi- 
Lygą,

Draugijos svetainėj, 142 Orr 
taipgi St-, Pittsburgh, Pa., sušauktas 

buvo gera. N. S. Lietuvių Jau- Pittsburgho ir Apielinkės Lie- 
nuolių Choras ir orkestrą iš- tuvių Draugijų Sąryšio, ap- 
pildė dainomis ir stygomis. i svarstęs Italijos veržimąsi į

*Pittsburgho ir Apielinkės Ethiopiją, pripažįsta, jogei to- limentus“ ir ačiū už teisingą ži- 
Draugijų Sąryšis atliko didelį 
darbą surengdamas tokį dide
lį masinį mitingą.

Pirmininkavo K. Šinkūnas.
Jis kaipgi pasakė įžanginę pra- 
kalbėlę apie bendrą frontą.

Žemiaus telpa priimtos re-

kis Italijos žygis prieš Ethio- 
pijos žmones yra barbariškas 
ir traukiantis visą pasaulį į 
naujas karo skerdynes.

Todėl šis mitingas
griežtą protestą prieš Italijos. Ši Lyga nėra sutverta gint vien 
fašistus ir jų vadą Mussolinį,tiktai paprastus darbininkus,

nią.
Bet, kada aš rašiau žinią, tu

rėjau mintyj apimti visą daly
ką, o ne apie kokią nors išimtį, 

išneša1 vien tik darbininkus paprastus.

gal) Wilkes-Barre buržuazija 
su savo organizacija Chamber I 
of Commerce (Vaizbos Butu) ' 
steigė fabrikučius, kvietė ir ki- I 
tas įvairias kompanijas (kaip 
šilko fabrikantus) čia plėsti sa
vo industriją, kad šį klonį pa
kelti ir kitomis industrijomis. 
Kiekvienas lakūnas, kuris skri
do per Atlantiką ir kiekvienas 
rėmėjas skridimo čia buvo' 
kviestas įsisteigti fabrikus, jei-, 
gu po skridimui manė tokius 
lėktuvus išdirbti (lėktuvų fab-, 
rikantai ir atsisakė čia įsikur-1 
ti fabrikus del nepatogumo, bet1 , 
daugelis kitokių industrijų vis-1 
gi įsisteigė).

Kaip tiktai tuo sykiu,prie ne-d 
patogumų įsikišo ir vąndens 
kompanija su^savo nesvietiško
mis kainomis ir nėra jokia pa
slaptis, kad buržuazija rėkė 
per kelis metus,sakydama, kad 
keturis sykius vanduo pabran-

DIDELIS NUPIG1NIMAS
Dviejų dolerių vertės knygq 

Dabar gausite už $1.25

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono
Knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS, 

111-40—-128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

M

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ Q [-p
KIRPIMAS

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

Patarnavimas

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

■i

į

j



Puslapis šeštas LAISVE

Krikščionybė ir Ką Ji Davė Darbininkams?
(Pabaiga įg pereito penktadienio No.) 
“Pasistengk ir sutriuškink visus prie

šus, kurie dar yra palikę. Jeigu tu ne
išrausi paskutines šaknis to blogo, tai 
jie vėl ataugs, kaip jau praeityje daug 
sykių tą padarė.”

Šis laiškas daugiausia prisidėjo prie 
Baltramiejaus nakties skerdynės. Kara
lius Charles IX, ypač jo motina Cathe
rine de Medici užtaisė protestonam to
kius spąstus. Parinko laiką skerdynėm 
kaip tik tą, kada į Paryžių suvažiuos 
daugiausia protestonų vadų į savo. Nava- 
rijos karaliaus vestuves. O tas įvyko 
1572 m. rugpjūčio 24 d., šv. Baltramie
jaus naktį.

Tik vienam Paryžiuj tą naktį katali
kai papjovė apie 10,000'protestonų. Iš 
viso gi buvo papjauta ne mažiaus kaip 
30,000 protestonų. Dar apie 2,000,000 
protestonų Franci jo j stengėsi kariauti, 
gintis. Bet ir tie buvo nugalėti ir daug 
jų išžudyta. O popiežius Grigorius XIII 
paskelbė, kad tai kilnus darbas buvęs 
atliktas, išnaikinant protestonus Franci- 
joj, ir viešai dalino atlaidus—indulgen
cijas visiem tiem, kurie dalyvavo pro
testonų žudyme.

Tą baisų darbą atliko tie žmonės, ku
rie kas rytas ir vakaras kalbėjo, “penk
tas, neužmušk.”

Visoj krikščionybės istorijoj nesuran
dame, kad nors vienas popiežius ar bent 
koks kitas žymus krikščionybės vadovas 
būtų pasmerkęs vergiją arba būtų palai
kęs vergų pusę prieš ponus.

Darbininkų Padėtis
Pradžioj 19-to šimtmečio visoj Euro

poj, krikščionybės globoj, darbininkų pa
dėtis buvo tūlais atvejais blogesnė, negu 
kad senovės Romos imperijoj. Ypač bai
si padėtis darbininkų buvo krikščioniš
koj Anglijoj. Net 1841 metais anglies 
ir druskos kasyklose Anglijoj dirbdavo 

- vyrai, moterys, vaikai ir mergaitės nuo 
penkių vai. ryto iki aštuonių vakaro: 
po 15 valandų per dieną. Vyrai, vaikai 
ir mergaitės dirbdavo visai nuogi, o mo
terys beveik nuogos. šešių, septynių 
metų vaikai-mergaitės, nuo penkių va- 

’ ‘ landų ryto iki astuonių vakaro dirban
tiems žibindavo žvakes arba saugodavo 
dirbančiųjų maistą ir drabužius nuo

rvnglijoj kuone kiekviena didesnė pa
rapija turėjo vaikų auginimo namą. Iš 

C parapijų tuos šešių-septynių metų vai
skus ant kontrakto samdydavo kaminų 

krėtimo kontraktoriai. Vaikutis turėda
vo įlįsti kaminan iš apačios ir išlįsti į 
viršų. Dažnai jie įlįsdavo iki pusei ka
mino ir užtrokšdavo.

Liuteris ir Darbo žmones
Gali kas manyti, kad Liuterio tikėji

mą įvedus Vokietijoj darbo žmonių pa
dėtis pasidarė geresnė. Jeigu kas taip 
mano, tai labai klysta.

1525 metais Vokietijos baudžiauninkai 
buvo sukilę prieš skriaudėjus, ponus, ir 
kreipėsi pas Martiną Liuterį su prašymu 
jo pagelbos, užtarimo. Ir šai koks buvo 

.Liuterio atsakymas baudžiauninkams:
“Sukilėlis yra priešas dievo ir kaize- 

^3?io, ir todėl kas gali ir bus pirmutinis 
- nudurti sukilėlį, tas padarys labai gerai.

Kiekvienas žmogus gali būti pats‘teisė
jas ir korikas sukilėlio. Todėl ’kiekvie- 

Z'nas viešai bei slaptai gali pjauti, durti, 
-^skersti sukilėlį, nes nieko nėra nuodin- 
įgesnio, nieko blogesnio; nieko velniškes- 
įftio, kaip sukilėlis žmogus.” 
p; Liuteris pats buvo sukilėlis prieš po
piežiaus sostą; ir jį nuo iškepimo išgel- 
Tbėjo tik Vokietijos kunigaikščiai, ku
kliems jis vėliau už tai gerai atsitarnavo, 
-liepdamas skersti kiekvieną darbininką, 

"-kuris išdrįs reikalauti duonos sau ir savo 
..šeimynai.

XX Na, O Kaip Lietuvoj?
"X Lietuvoj lygiai, kaip ir visoj krikščio- 
**ftiškoj Europoj, darbo žmonių pavergi

mas ir išnaudojimas buvo didžiausias ir 
tebėra. Dažnai pas krikščionį poną dar- 

. bininkas žemiaus stovėjo už -šunį. O ar 
kada nors Lietuvos kunigai užtarė dar- 

: bininkus? Niekados! Dar ir šiandien 
Vhemažai darbininkų vyskupą A. Bara

nauską laiko lyg ir didvyriu. Todėl aš 
"Čia paduosiu dalį to “didvyrio” vienos 
giesmės, kuri telpa maldaknygėj “Aukso

A. M. Metelionis
Altorius”. Giesmė pavadinta “Ant Ne
kalto Prasidėjimo Panos Švenčiausios”.

Štai:
“Šventą sostą užlaikyk, 
“O bedievius išblaškyk!
“Duok vienybę ir stiprybę 
“Krikščionių ponams!”

Čia tas Lietuvos “patriotas”, vysku
pas Baranauskas prašo Marijos, idant ji 
duotų vienybę ir stiprybę lenkiškiems 
ponams Lietuvoj; kad jie galėtų dar 
daugiaus engti darbininkus. Ir vėl, kam, 
rodos, ponams reikalinga stiprybė, kuo
met jie jokio darbo nedirba? Nebent 
tam, kad daugiau galėtų plakti savo ver
gus. Tą vienybę ir stiprybę ponai, be
je, senai jau turėjo; nelaukė, kol jos pa
prašys toks Baranauskas. Bet, iš antros 
pusės, vienybę ir stiprybė buvo ir šian
dien yra labai reikalinga darbo žmo
nėms, pavergtai klasei. Tačiaus, šitokios 
darbininkų vienybės ir stiprybės baisiai 
bijojo vyskupas Baranauskas lygiai, 
kaip šiandieninė visa kunigija jos bijo, 
nes tada ponams ir fabrikantams ma
žiaus turtų išdykavimams tektų arba jie 
būtų visai šalin nušluoti.

Vergų Prekyba
Krikščioniškos šalys, daugiausia Ang

lija, Belgija, Amerika ir kt., per du šim
tu metų varė prekybą Afrikos negrais. 
Tai neapsakomai baisi ta istorija pirk- 
liąvjmo negrais.

Per 17-tą ir 18-tą šimtmečius, krikš
čionys importavo iš Afrikos virš 10,000,- 
000 negrų, kuriuos pardavė į belaisvę, 
kaip gyvulius. Tą darė Kristaus mokslo 
nešėjai, artimo meilės skelbėjai. Ir krik
ščioniška Amerika tuo žvilgsimu nebuvo 
nei kiek geresnė. Amerikos krikščionys 
ne tik pasižymėjo barbariškais apiplėši
mais čiabuvių indi jonų ir jų žudymais, 
bet ilgą laiką ir pilną vergiją palaikė.

Dar 1845 metais Virginijos valstijoj 
buvo daug ūkių plantacijų, kur ameri
konai krikščionys vien tik veisė ir augi
no negrus, kaip gyvulius, pardavimui. 
1840 metais tik viena Virginijos valsti
ja pardavė 40,000 negrų, jau savo au
gintų. Idant nupirktas tnegrsfe pabėgda
mas negalėtų pasislėpti, tai kiekvienam 
tokiam negrui į šlaunį įdegindavo po 
dvi raides. Krikščionys kasdieną karto
jo: “Mylėk artimą savo, kaip pats save”, 
o savo artimą, užaugintą negrą, pirko, 
pardavė ir raudonai įkaitinta geležia jį 
gyvą spirgino-ženklino.

Tas buvo daroma ne pagoniškoj, se
noj Romos imperijoj ir ne tarpe lauki
nių Afrikos genčių, bet krikščioniškai- 
civilizuotoj Amerikoj, ir net iki 1865 me
tų.

Krikščionybės visa istorija yra nuklo
ta kalnais žmonių lavonų ir jūromis 
kraujo. Jau nekalbant apie tolimesnę 
praeitį, tas daroma šiąme 20-tam šimt
metyje. Krikščionys per 1900 metų vis 
kalba vadinamą “dievo prisakymą” “ne
užmušk”, ir visą tą laiką krikščionybė 
darė baisiausias žmogžudystes. Iš pra
džių pagonis, eretikus, raganas žudė:' 
vertė prie “šventos vieros.” Vėliaus pa
tys tarp savęs pradėjo gerkles pjausty- 
tis, ir tą dar tebedaro šiandien. Per visą 
tą laiką krikščionys vis meldė savo die- ' 
vo: “Išgelbėk mus nuo bado, ugnies ir I 
vainos,” ir vis kariavo ir vis rengėsi 
prie naujų karų. O ypač 1914-18 metų 
pasaulinis karas davė progą kiekvienam 
protaujančiam darbininkui pamatyti, 
galutiną bankrūtą vadinamo krikščiony
bės mokslo. Krikščionys per suvirš ke
turis metus, visi po to paties dievo “ko
manda” ir su kunigų palaiminimais, pa
šventinimais, 65,038,800 žmonių vieni ki
tus šaudė, draskė, skerdė ir nuodijo. Ir 
štai tos krikščioniškos skerdynės vaisiai: 
Buvo užmušta ir nuo žaizdų mirė 8,538,- 
315 žmonių; belaisvėm paimti ir dingę 
7,750,910 žmonių (“dingę” tai dažniau
sia granatų sudraskyti į šmotukus). Bu
vo sužeista 21,219,452 žmonėš. Iš viso nu
kentėjo bei žuvo 37,494,186 žmonės, ar
ba 57,6% visų kare dalyvavusių.

Skaitlinės rodo, kad tai buvo baisi 
žmonių bereikalinga skerdynė! Bet ar 
krikščionybė iš to pasimokino? Nieko 
panašaus. Nes visiems yra žinoma fak
tai, kad tos pačios krikščioniškos tautos, 
šiandien dar geriau ištobulinusios žudy
mo įrankius, skubiai rengiasi į dar bai
sesnes žudynes arba jas jau vėl prade-

da.
Akivaizdoje to fakto jau labai yra lai

kas darbininkams pamesti poteriauti, o 
pradėti protauti, atsimenant, jog tų vis
ką, ką iki šiol čia paminėjau, davė krikš
čionybė.

Trumpai Pasakius
Krikščionybe davė darbininkams dar 

didesnę dvasinę vergiją, negu kad buvo 
senovės Romos imperijoj. Krikščionybė 
davė darbininkam tuos nepabaigtus ka
rus: pirma už popiežių šventą sostą, tai 
vėl už karalių—kunigaikščių sostus; ji 
davė kryžiuočių karus neva del švento
sios žemės paliuosavimo; paskui ir iki 
šiandien jinai duoda nepabaigiamus ka
rus del naujų rinkų, kolonijų ir kitokių 
grobių.

Visuose tuose karuose, be išimties, 
darbininkai liejo kraują, guldė galvas.

Krikščionybė davė darbininkų apgau
dinėjimą, pardavinėjant relikvijas; krik
ščionybė davė per 315 metų kryžiuočių 
karus. Krikščionybė davė “raganų” 
kankinimą ir deginimą.

Krikščionybė davė baisiąją inkvizici
ją, su kuria per 612 metų buvo nukan
kinta virš 3,000,000 nekaltų žmonių; 
krikščionybės pasekėjai virš 10,000,000 
Afrikos negrų pardavė į vergiją. Krikš- j 
čionybė davė baisiąją šv. Baltramiejaus 
nakties skerdynę. Krikščioniška civili
zacija suruošė 1914-18 metų pasaulinį 
karą, kurio aukomis buvo virš 37,000,000 
to tikėjimo išpažintojų-krikščionių. O 
dabar ir vėl visos krikščioniškos tautos 
skubiai rengiasi dar baisesniam karui- 
savižudystei, ir krikščioniškiausia Italija 
jau padaro pradžią tam žygiui.

Pagaliau, krikščionybė palaiko šią 
žiaurią, neteisingą kapitalistinę sistemą, 
kurios mes, darbininkai, esame aukos. 
Šioj krikščioniškoj kapitalistinėj “tvar
koj” krautuvių languose “balvonai” ge
rai aprengti šiltais gražiais drabužiais, 
o tuo pačiu laiku lauko pusėj gyvi žmo
nės, ir dar krikščionys pusnuogiai, api
plyšę šaltį kenčia. Kuomet farmose ir 
sandėliuose yra naikinamas maistas, kad 
likusį galėtų brangiau parduoti, tuo pa
čiu sykiu milionai darbininkų ir jų kū
dikių badauja arba maitinasi atmato-

mis. Del prasto maisto arba alkio jie 
serga visokiomis ligomis ir laipsniškai 
miršta nuo pusbadžio gyvenimo.

Maistą naikina krikščionys ir del mais
to stokos iš bado miršta krikščionys! Ir 
tas daroma po arti 2,000 metų skelbimo 
krikščioniškos artimo meilės.

Gera ta Kristaus meilė!?
Kada kunigija, turčiai, fabrikantai, 

valdovai ir kiti panašūs deklamuoja apie 
krikščionybės gerumą bei reikalingumą, 
tai kas liečia juos, jie sako tiesą, nes 
žymia dalim ačiū tai krikščionybei jie 
gyvena tokiame pertekliuje. Jie visko 
pilni. Bet kuomet panašiai kalba algi- 
nis darbininkas, tai dažniausiai jis pats 
nežino, ką kalbąs.

Krikščionybė reikalauja iš darbininkų 
pasižeminimo, nuolankumo, ištikimybės 
išnaudotojų-turčių klasei ir kunigijai. 
Nes jeigu darbininkas įtiks ponui For
dui, ponui Morganui, ponui Chrysleriui, 
ponui Rockefelleriui ir visai ponijai ir 
kunigijai, tai sykiu įtiks ir ponui dievui, 
ir gal “gaus dangų”... O jeigu darbi
ninkas neįtiks žemiškiems ponams, tai 
sykiu neįtiks ir ponui dievui, ir už tai 
spirgės pekloj...

Krikščionybė, tuo būdu, visados buvo 
ir šiandien tebėra kuo geriausia močiu
tė kunigijai, ponijai ir visai išnaudotojų 
klasei. Ir ta pati krikščionybė visados 
buvo ir šiandien tebėra žiauri pamotė 
vergų darbininkų klasei. Vis tai yra is
toriniai faktai, ir jų niekas nepajėgs už
ginčyti. Pagaliau, “neklaidingoj” bibli
joj, šv. Mato evangelijoj, X: 34 ir 35, štai 
ką skaitome:

“Neturite dūmoti, būk atėjau pakajų 
(taiką) siųsti ant žemės; aš neatėjau pa
kajų siųsti, bet kardą. Nes atėjau su
judinti žmogų prieš savo tėvą ir dukterį 
prieš savo motiną, ir marčią prieš savo

Štai jums tikras paveikslas krikščio
niško tikėjimo. Kaip visados, taip ly
giai ir šiandien visi kunigai, pastoriai, 
“pryčeriai”, o sykiu ir rabinai ir visų 
kitų tikėjimų dvasiškos “asabos” siundo, 
kiršina vienus darbininkus prieš kitus, 
skirsto juos pagal tikėjimus, ir tuom 
daug sulaiko darbininkus nuo vienybės, 
nuo susiorganizavimo, ir milžiniškai pa
tarnauja turčių klasei.

Taigi darbininkų klasės geresnė ateitis 
yra ne tikėjime ir prietaruose, bet žinoji
me ir visų darbininkų vienybėje. • ■

Wil merding, Pa
Gerai Pavykę Prakalbos

Spalio 13 d. buvo surengtos 
penkių draugijų bendro fron
to prakalbos draugams Abe- 
kui, Kielienei ir J. Gasiunui. I 
Susirinkimas buvo pasekmin-! 
gas, žmonių atsilankė apsčiai, 
kurie labai atydžiai klausėsi j 
mūsų draugų kalbėtojų. Kai-1 
bėtojai aiškino apie Kauno 
kongresą ir apie 'Lietuvos 
žmonių padėtį.

Susirinkime paskleista daug 
lapelių už Komunistų Partijos ( 
kandidatus ir platformą, par-1 
duota įvairios literatūros, gau
ta ‘Laisvei’ pora skaitytojų,pri
imta kelios rezoliucijos, prieš; 
Hitlerį, prieš Mussoliwį ir už 
reikalavimą atsteigti Lietuvoje 
civiles laisves ir paliuosuoti i 
politinius kalinius. Nutarta 
rezoliucijas pasiųsti minėtų, 
kraštų atstovybėms ir “Lais-į 
vei”.

Abelnai Wilmerdinge nuo! 
suorganizavimo bendro fron
to prasidėjo gyvesnis veikimas, 
ir šimtu nuošimčių našesnis 
darbininkų klasei. Pav., pir- 
miau, kada atskirai draugijos' 
rengdavo kokias pramogas, tai 
išeidavo lygiomis ir dažnai su- 
lysdavo į skylę. Dabar, ben
drai veikiant, du piknikai da
vė gryno pelno $147. Iš to 
pelno buvo padengta Cleve
land© suvažiavimo delegatų 
kelionės lėšos ir paremta mū
sų darbininkiška spauda, “Lai
svė”, “Vilnis”, o “Daily Wor- 
keriui” aukota net $15, ir mū
sų draugijų iždai pasigydė iš 
finansinės džiovos. Tai reiš
kia, kad mūsų draugai komu
nistai, kaip pirmieji kūrėjai 
bendro fronto, susilaukė di
džiausios simpatijos ir pasiti-

kėjimo nuo margos lietuviškos 
darbininkijos.

Spalio 27 d. L.S.D. svetainė
je, 110 State St., yra rengia
mas bendro fronto milžiniš
kas balius su įvairiais laimė-

<
-toje pramogoje. •

Geo. Urbonas
Bendro Fronto Susinešimų 

Sekr.
Nuo Red.—Rezoliucijos tel

pa Pittsburgh© žinių skyriuje, 
nes buvo d. korespondento pri
duotos sykiu su koresponden
cijomis.

Schenectady, N. Y,
Darbo Partija Dalyvauja 

Miesto Rinkimuose
Suvienytas Darbo tikietas,) 

arba Darbo Partijos tikietas, 
jau sutaisytas, kandidatai jau 

i nominuoti ir bus ant baloto. 
Tam tikslui surinkta, priduota 
1,900 piliečių parašų, arba 400 
daugiau, negu įstatymai rei
kalauja.

Darbo Partijos kandidatai 
yra daugumoje General Elec
tric Co. darbininkai. Pilnas su
rašąs yra toks:

Į miesto majorus nominuo
tas Leo Jandreau, į miesto 
koncilmenus: S. M. Vottis, 
Leon G. Carpenter, S. Klein, 
Julius Emspak, Chas. Hilder- 
brandt ir F. Materin. Į šešto 
Wardo supervaizerius nomi
nuotas draugas A. Gudzi^ 
plačiai žinomas lietuvių darbi
ninkų veikėjas.

Dabar tik reikia, kad visi 
lietuviai pasidarbuotų del šių 
kandidatų išrinkimo. Reikia 
ne tik patiems balsuoti, atėjus 
rinkiniams, bet dabar pradėt 
kampaniją už juos, kalbinti 
abelnai piliečius remti šitą su
rašą.

Rep.

Seattle, Wash

jimais. Pelnas bus proporci- 
onaliai padalintas penkioms 
draugijoms. Apsimokėję savo* 
draugijos lėšas, galės aukoti 
kur nor. Taigi, ir čia yrą vir. 
sų remtinas dalykas., Reikia 
masiniai dalyvauti virš miriė-

Spalių 6 d. draugai Ig. Kir
kliai buvo surengę pietus kai
po paminėjimą 23 metų jų šei
myniško gyvenimo. Abudu 
draugai Kirkliai yra nariai 
Amęriįos ^Lietuvių' Darbininkų^ 
Litefatūros Draugijos.

Pabaigus < piętuą : vienas 
draugas, papraęė syečių,. kąd 
paaukotu ' keliuk.,' centus .* del 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo.: Aukojo, sekąmąi Zi- 
jnont $ 1, M. Baltrušaitis 50 
centų; J.’ jBųrt ' ūO cęijty,; <į. 
Lrnd .,50i centų,;po 25 Į čentuę t 
J> JCirk, Kirk, j. < Stelinę. 
Viso1 surinkta $3,25. Ačiū yi- 
šiems, aukotojams.;, Z . . .

" .< M? Baltrušaitis. ,

MATTHEW R BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

| Bieliausko Graborystės Įstaiga

TEL. STAGG 2-5043

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

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

$150 
ar 

mažiau

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.

TĖMYK1TE, ką mūsų Įstaiga suteiks už tamstų pinigus. Šie paveikslai parodo, ką tamstos 
galite gauti už mažus pinigus

$225.

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

šilko; vardo bleteie. Išviršininė grabui deŠ€ taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir kpėslai, karpe tai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perei
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo gsfebą veža ir du 
automobilius Į visas kapinės New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama Į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galimą gauti už prieinamą kainą.

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

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėže 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 nuvežame į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kuria j j j kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas* Tel. Stagg 2*5043



»

Penktad., Spalio 18, 1935 
' * * * 1 • i ,. > L i ? ) '

Kląus Nėukrantz L

Barikados Berlyne
Iš Anglų Kalbos Verte V. Lienius.

Palengva vakaro šešėliai pradėjo ap
supti namuš.

Kambaryje antrame užpakaliniame 
*darže Opa prirengdinėjo guolius vaikams 
'antjki^|gėitiatfsia ji ’galėjo, ant grindų 
paduškomis ir divonais. Hermanno ma- 
ęą v Hęklę • susirangė kertėj ir kuždėjo 
meiliąį ąąvq batukui. Be savo katųko ji 
nebūtų čia ėjus.

Ona suguldė Visus sale vienas kito ir 
apMoštinejo. t Jie buvo nuvargę nuo bė- 

.grojimo 11’ verksmo. Mažą penkių metų 
jmepgaitę is priekinio, namo turėjo apriš
tą galvutę bąjtu ■bandažų. Kuopiet poli
ciją pu .piętų šaudę į. kambarįuą, ji tapo . 
sužeista kakton pupląneios skeveldros, 

f l Ona pravėrė langą ir , pažvelgę į Pan
ikės tamsų* vandenį, kuris lėtai ir tykiai 
^čiurleno*'tarpe; tamsių sienų.* , Čią užpa
kalyj viskas buvo ramu. Augšti namai 
tildė trukšmą nuo taYpgatvio. Kęli krū- 
melitai, sunykę, bepradedanti leisti lapus, 
radosi ant upės krantų. Pavasaris,atėjo 
Vėlai tarpe tų sienų1 užstojančių saulę, 
kur žmones ir gamta turėjo kovoti prieš 
smarvę ir .nešvarą už pasilaikymą.

Švelnus vakaro vėjelis pūstelėjo į jos 
.karatą veidą^ . Tai jau ir gegužis, ji min
tijo... Kitur dideliuose soduose miesto 
pakraščiuose neppilgo bus; vasara. Tuo
met - nepakenčiamas - dvokimas vėl yerž- 
šts į- jų namus. • Švelnus šiltas oras glos- 

- tė jos kaktą, kaklą ir rankas. Žem'iau, 
rietolhnkiš »žvirblis . šokinėjo ant smėlio, 
mizernos išvaizdos žvirblis.

' Stiprūs’kvapsnis gegužės vėjelio staiga 
susimaišė su dvokiančio vandens garąis, 
nebuvo pakenčiama. Tai buvo slegiantis, 
pūvantis dvokimas, panašiai kaip kad 
pagilia iš tj^to-iii kapų, kas sudaro šir
dies pyktį ir sunkumą.

, Žiųykę. jsokp į .vandenį, sudarydama 
; silpną tekštelėjimą,’aplinkui,susidaro vil- 

■ ' neles ant vąndęną paviršiaus. . ., .*
/ u h <SKYRIUS V'’r d .’i: 
’ * c: t n . <{ • v ; . .
šturmavimas “Raudonos Lakštingalos”

;•.. • * L i (. lp-»-v?*w ’ ‘

Tųęjįąus po ^.ęptyn^ų tapo sužinota, kad 
Frobūist\;^vauiuvęles,.sjąvinihkas Kolber- ■ 
gerstrasse’L i kelios, minutės tani atgal, i

J . !

*.•*. 11

h • >
- . • gerstiasse’jb i WipSj minutės tani atgal, i 

i Hapoi policisto našautas po gelžkelio' til-* !
tui Antonstrassef j- jie pašovė karo in va- i 

' lidą' Reitnack ties valgykla, >kurion jis | 
bandė’ pabėgti. • Numirė ant--šaligatvio i
iš priežasties kraujo' nubėgim©.' Policija 
šovė į kiekvieną, kuris bandė kam pa
gelbėti. Erna Zielkė, 15 metų’, tapo sun
kiai, sužeista šūvio klubam Raportas se
kė raportą “Raud. Lakštingalom” Nu-

- .šauti,...sužeisti,. sumušti, .areštuoti, vyrai, 
moterys, vaikai,! Kiekvienas naujas ra
portas tvirtino pasirįžimą apginti tarp- 
gatvj ir 'gyvastys. jo gyventojų, nepai
sant kiek tas kainuos. Pasidarė nesvar
bu. kokios politikos laikėsi individualiai, 

t e/’ Darbininkai patapą laisvū cielįum, pre
zidentas suteikė pilną laisvę kiįkvįęnam 
polįcistui šauti ir mušti, kas jam 'patin
ka. f numerį 6 jier šaudė per langą vL

i dun, socialdemokrato namą. ■" L .
> > ■ <-}TOi tyla Audžiamoji, ekšp^dicija prieš

, tajpgatvį! — pavadino senas Hubner. Jis 
j J biNo^irhnųoju,> ktfriš^-pa’gelbejč štatyti 
s barikadoj11 f 4 įU.i'J/A- j.*j , 

<;•*. u~Jie<žino,- kad ši •gatvė yra- Weddingo 
7'/ . nUsiimda-
. mas .savm nikelinius akinius.’ • L
t i H-4iallo .c. -.l >draugas> kžilbetojasy—Kur-J 

tas pfefevėikino'fri širdingai1 taį)tėlūjo: per-'1
, : > t f r, '

.v i >. t 

vyras

pavadino senas Hubner. Jis

’< *«peHJįe jaunam <išblyškusiam draugui
—Gerai, kad čia atėjai 1 n '

buvpĮf
prieG

L V-M) iįfi * '^žiūiirab
• v nu^" 

S|s rfebuvo vietinis* f
nezimmate nsiem|
kurįiĮ jf Hirdeįo ! m^kutšniame’
susiMftKfmd '‘Baud/ Wl<Mngai6j.”v *

° ’Už penkiolikos j minučių keli pasiunti- 
j ; i niai raportavo, kad policija pradėjo ap- 
; / stĮpt|’'distrįktą, Jie pašovė pasiuntinį,

f jauną" 15; nietų darbininką', nuo dviračio, 
arti Nettelbeckplatz.;' Didelė žaizda nu-

l > garoj^ Vargiai išlika k ’ - i; . / ;
’ ' '• Pradėjo temti. Krautuvninkai Reinic-; 

kehjdorfer gatvėj uždare langus • geleži
nėmis^ . sįapgomią. ‘' JC^rčifiįnoše taipgi1 
jnęcjl^s ^ppnyčįoš tapo uždarytos. Iš-

t

A.LD.LD. REIKALAI
Sveikina su 20-ties Metų siuntė auką į Centro Komi

tetą $2.00, kuriuos surinko 
kuopos nariai savo tarpe.

darbininkais ir susiformavę maršavo de
monstraciniai linkui miesto centro.

Tolokai girdėjosi šūviai.
Prasidėjo ties Wiesenstrasse kampu. 

| Akmenys atsimušinėjo į gatvines lempas, 
! nuo kuriu stiklai krito ant žemės žvan- I V
• gędami. Žiburys po žiburiu geso. Vir-
I šuj gazo dūdos maža mėlyna liepsna de- 

. gė tarpe sudaužytų rėmų. Darbininkai
paliko tą degančią, idant gazą sulaikius. 
Kas liečia senos mados žemų žiburių, 
jauni vyrukai pasilipę gazą užsuko. Tam
sos ritulys plėtėsi toliau ir toliau aplin
kui’ barikadų, taip kad netrukus, neran
gūs siluetai tik buvo pastebimi melsvoj 
tamsoj prisįartinančios nakties.

| < Apie aštuntą valandą šūviai poškėjo iš 
! Nettelbeckplatz ir greitai artinosi. To

lydžio pasigirdo trukšmingi ir dideli po- 
{ licijos vežimai. Sujušę šauksmai aidėjo 

per tarpgatvį. Durys užsidarinėjo. Švie
sos geso languose. “Raud. Lakštingalos” 
langinyčios tapo kietai uždarytos. Kaž 
kas perbėgo skersai gatvę ir pranyko 
skiepo duryse. Po to viskas nutilo.

; Tarpgatvis liko tuščias ir nykus ana- 
I pus barikadų pilkoj tamsoj. Ramus oras 

kvepėjo pavasariu ir skurdu...
Begarsis platus, baltas švyturys suka

liojosi skersai tuštumos nuo Pankstrasse 
kampo. Tarytum šviesos šaltas pirštas 
čiupinėjo namų sienas po visą tarpgatvį.

Viešpatavo mirtina tyla. Vien tik bal
tas švyturys šliaužinėjo sienomis palip
damas ant stogų ir paskui atsimušdamas 
į debesis vėl krito žemyn, paskiau švy- 

i turys tapo tiesiai nustatytas į plačias, 
augštas barikadas. Už jų tykoja priešas. 
. Buvo ant tiek ramu, kad lėta, su kir
čiais komanda skambėjo, it aštrus gele
žies skambėsis. Šimtai šešėlių slinko ar
tyn ir skardūs ypai iš šautuvų supurtė 
orą< Atsargiai atsimušinėjo nuo sienų 

; ir aidėjo visomis gatvėmis ištisaus Wed- 
J dingo.

Tai buvo pradžia atakos. Ypas po ypo 
aidėjo. ■ Akmuo sudaužė švyturį. Porą 
kartų žibtelėjo... ir’balta.akis užtemo.

i Lig šokinėjančios kibirkštys, ugnis spjau
dė iš karabinų vamzdžių. Zirziančios 
švino kulkos atsimušinėjo į namų sienas, 
nuo kurių tinkas krito žiupsniais žemyn. 
Atsimušinėjo į apvalius blekinius dank- 
čius, subarant skambius atgarsius. Vi
sas tarpgatvis atrodė į kokį pilką, tūno- 
jantį milžiną, kurio didelis kūnas reikia 
peršauti tūkstantį kartų iki paliaus kvė
pavęs.

Staiga spiegiantis moters riktelėjimas 
pasigirdo iš vieno namo. Riktelėjimas 
tapo paskandintas nepaliaujančiais šū
viais. Tuo pačiu laiku kitas švyturys 
pradėjo veikti nuo Reinickendorfer gat
vės iš antros pusės. Jo šviesos sriovė 
nušvietė mėlynus debesius dulkių ir pa
rako dūmus virš barikadų.

Policija atakavo iš abiejų pusių vienu 
kartu. Šaudė vieni į kitus virš barikadų 
ūepastebėję tame karštame mūšyje, ką 
jie darė. .Kiekviena pusė manė, kad šū
viai- būvo iš priešo pusės.

Tamsus vyro šešėlis bėgo pro barika
dą trikampį. Kaip staiga sustojo, pasi
lenkė’-priekyn, perplėšė savo žaketą ir 
sukniubo vaitodamas. Po to užviešpata- 

’..yo tyla.
■ Liko vieijas. begulintis ant asfalto tar- 

p-pe trijų barikadų^ virš kurių zvimbė kul- 
'kos'iš abiejų pusių. Pro išdaužtą langą 
viršuj -kaž kas’ tą pastebėjo. Pro tą lan- 

> gą^ žvilgantis vambzdis automato išlin
do... Žibtelėjo ugnis... Puf! Tai buvo 
pirmas šūvis^ iššautas iš tarpgątyio!

.J Už lango/stovėjo Tamošius; kuris iki 
' įioĮ atiminėjo ginklus iš visų, pas ku-

.sįUTaękn Jo veidas, kaip ir visada, 
j puvo saitas, kuomet jis šovė iš revolve- 
įnę;; -taikę; ir vėl šovė, taikė ir Šovė. Bu
vo sesi šūviai. Paskui išnaujo užtaisė ir, 
nuėjęs prie lango, vėl 
paliovę, kada išgirdo 
kaž ką ir šaukiantį jį. 
bininko.

Tuo pačiu tarpu švyturys nušvietė sie
ną ir sustojo ant išsigandusio jauno,dar
bininko veido. Vieną... dvi sekundas, 
paskui ir vėl švyturys nuslinko toliau. 

/•Plačiai atdara burna jauno darbininko 
ženklino jo mirtiną išsigandimą,

II ‘ (Daugiau bus) '' ‘ ’’'

Sukaktuvėmis
Eilė mūsų draugų, drau

gių ir kuopų sveikina Ame
rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją su 20- 
ties metų sukaktuvėmis. 
Sekretorius ALDLD 4 kuo
pos iš Portland, Oregon, ra
šo:

Draugai:—Čionai 
čiu $1.50 duoklių 
Janukaičio, kuris 
ALDLD įsirašė, 
sveikinu Centro 
su 20-ties metų
vėmis. Lai gyvuoja mūsų 
ALDLD!

prisiun- 
drg. M. 
atgal į
Taipgi 

Komitetą 
sukaktu-

J. Stupor.

ALDLD 67 kuopos sekre
torius d. R. Dainius iš Rea- 
dville, Mass., Prisiuntė pa
sveikinimą ir 80 centų už 
brošiuraites “Kelias į Švie
sa.”

ALDLD 27 kuopos sekre
torius drg. Vincas Masio
nis, iš New Britain, Conn., 

'prisiuntė $1.00 nuo kuopos 
: už brošiuraites “Kelias į 
i į Šviesą”.

ALDLD 236 kp. sekreto
rius drg. P. Alska iš Wa-

! shington, Pa. prisiuntė už laike
Laukiame daugiau atsiliepi-

ALDLD 11 mų.* 
kuopos drg. J. J. Bakš/s, 
iš Worcesterio, Mass., pri-

šovė. Tik tuomet 
tamsoj atbėgusį 
Būta jauno dar-

Puslapis Septintas

Draugė A. Jaspelkienė, 
sekretorė ALDLD 70 kuo
pos (moterų kuopos) iš Ro
ckford, Ill. rašo:

Gerbiami Draugai:—
Mes, ALDLD 70 kuopos 

narės, Rockford, Ill., sveiki
name ALDLD organizaciją 
su 20-4ies metų sukaktuvė
mis iN kartu siunčiame $5.00 
auką. Lai gyvuoja ALD
LD ! Lai skleidžia klasinę 
apšvietą!

del. Harrisono . ir Kearny šios . pro- MASS. VALST. LDS ApSKR. 
gresyves draugijos: ALDLD 436 kp., KOIVIiTFTdl IR KIIOPOM 1WO 542 branch ir 1LD Tom Mooney 1 E I U! IK KUUrUM
branch, ąutarė surengti puiką vaka
rėlį delei “Daily Woi’Ker”, Komunis
tu Partijos drgano.

r /
dienio vakare, tai yra, 13 G. spalio 
(October), 8 vai. vakare, Labor Ly
ceum svetainėj, 17 Ann St., Harri
son, N. J. Bus puiki muzika šo
kiams ir kitokių dailiškų pamargi- 
nimų. Taip pat bus gerų užkandžių • 
ir gėrimų. Įžanga tik 15 centų. > rjų

Beje, bus leidžiama ant išlaimė- ■ f 
jimo labai daili paduškaitė, kurią 
dovanojo draugė V. Didžiulienė, ku- J(?- 
rią galėsite laimėti tik už 10 centų, j 
Todėl, gerbiamieji lietuviai, neuž- 

i mirškite viršminėto parergimėlio. 
Prašome atsilankyti visus, kurie tik 
galite, nes smagiai praleisite laiką ir 
paremsite darbininkišką spauda. 

Komisijos Narys V. Zelin.
(247-248)

; WORCESTER, MASS.
Komunistų Partijos 3-čias vienetas

rengia šokiūs “Daily Workerio”

LDS 1 Apskričio senojo ir naujai 
išrinkto komiteto susirinkimas įvyks 

Parengimas įvyks sekančio šešta- • spalio 27 d., 12 vai., 17 School St., 
19 d. spalio : Hudson, Mass.

Į Be apskričio komiteto narių į šį 
susirinkimą yra kviečiamos kuopos 
atsiųsti savo vajininkus, kur bendrai 
varstysim vajaus reikalus ir įvai- 

kolomjų vaj.’ninkai bus kviečia- 
a p ričiui j pagelbą vajaus dar-

A.« Taraška.
Apskr. Org. 

(246-248)

Drg. M. Baltrušaitis, se
kretorius ALDLD 161 kuo
pos, iš Seattle, Wash., pri
siuntė pasveikinimą ir $2.0‘ 
kuopos aukų. Aukas pada
lino sekamai: $10.00 ALD

HILLSIDE, N. J. ‘
ALDLD 200 ir. LDS 101 kuopos 

I bendrai reng’a vakarienę ncdėįioj, 27 
I (Į. spalio, po numeriu 10 White St.
1 Durys bus atdaros nuo G vaL vaka
re, vakariene prasidės 8 vai;, vaka- 

nau- j re. Įžanga 75c. Kviečiam visus skait- 
dai. Įvyks1 spalio (O^į.) 19 d., 126 lingai dalyvaut,. nes tai ‘bus labai 
Green St., Kviečia visus atsilankyt skani vakariene.. . •
pasišokt, pačekeriuot, sulošt šach 
matąią .ir paremt “Daily Workcrio 
vajų. ' • , ■ ' ' :

Kom.

; brošiuraites $1.00. 
Sekretorius

Lewiston, Me

’ CLEVELAND, OHIO
■ i Lietuvių moterų susirinkimas įvyks 

, 22 d. spalio, 7:3() vai. va- 
. 79th St. Visos draugės

svarstoma svarbūs dienos 
bus išduotas raportas iš ir $5.00 • mesos streiko, taipgi reikės apsvar- 

s ’ styt mūsų parengimą, kuris įvyks 26 
d. spalio.

Kviečia Komitetas.
(247-248)

SOUTH BOSTON, MASS.
Laisvės Choro bankietas, kuris bu- 

i rengiamas spalio (Oct.) 20, Lie- 
- -- ” tuvių Piliečių Kliube, 376 Broadway,

_ „.‘..„Las ant spalio 27, sekmadienį, 
sukaktuvių. Kas turite įsigyje tikietų del spa

lio 20 dienos, tai minimi tikietai bus 
geri del spalio 27 dienos.

Priežastis bankieto atkėlimo, dai
nininkės Helenos Sadauskaitės kon
certas, rengiamas spalio 20, Lietu-

LD organizacijai minint 20-1 kare^^o1’e2
ties metų sukaktuves, $5.00 j kviečiamose dalyvauti ir kitas alsi- 
“Laisvei” paminint 25-kių' iįfausimaf, 
metų sukaktuves 
“Daily Workeriui”.

Didelis ačiū priklauso vi
siems draugams ir drau
gėms, kurie parėmė ALD
LD Centro Komiteto darbą Go 
ir visą revoliucinį judėjimą atkeku 

mūsų

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius. E ir silvcr St

JU L; o v v_z 11 •

(246-248)

NEW HAVEN, CONN.
LDS Jaunuolių kuopa rengia di

delį pokilį apvaikšČiojimui 5 metų 
sukaktuves, sųbatoj, 19 ‘L .spalio, 
Lietuvių svetainėje, 243 Front St., 
7:30 vai. vakare. Kviečiam New Ra
velio jaunuolius ir suaugusius ir iš 
apielinkės draugus dalyvaut ir pa
dėt mums padaryti šį apvaikščioji- 
mą sėkmingą. Turėsim skanių val
gių ir gėrimų, šokiams grieš Merry 
Makers iš Waterbury.

Kviečia Jaunuoliai.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

ncdėlioj, 20 d. spalio, 2 vai. ęo pie- 
: tų, 62 Lafayette St. Draugai ir 
draugės, atsiminkite, kad yra rengia
mas didelis balius ir reikia išrinkti 
darbininkų, taipgi bus rinkimai į 
centro valdyba. Apart to yra daug 
kitų,svarbų dalykų del apsvarstymo.

! Org. S. Vilkas.

LAWRENCE, MASS.
> svarbus susirinki**

i Suhatos vakare, 5 d. spalių, 
i ALDLD 31 k p. surengė pra
kalbas. Kalbėtojas buvo d. J. 
.Mažeika iš Cleveland, <------
Draugas J. Mažeika kalbėjo 
dviejose temose: pirma, Lietu
vos darbininkų ir ' valstiečių 
vargai ir jų 'kovos sų turčių 
sindikatais ir Smetonos val
džia; antra, taip vadinamas 
Lietuvių “Pasaulinis” Kongre
sas Kaune. Drg. J. M. yra ne-, 
paprastai gabus kalbėtojas ir 
taip užinteresavo susirinkusius 
darbininkus, kad svetainėje 
viešpatavo didžiausia tyla. J. 
Mažeiką reikia priskaityti 
prie pirmaeilių kalbėtojų

Laike pertraukos buvo pro
grama ir darbininkiškų šeimy-

Visi So. Bostono menininkai beh- i-m. vv 
diai kviečia lietuvių visuomenes iš I LDS 125 kuopos 
Bostono ir apielinkės kolonijų skait-[ mas įvyks sekmadienį,. spalio 20 d.,

I P. Kliubo kambaryj, 3 vai. po 
; pietų. ?

si nariai pribūkite, nes turime

pavickienė, Frenkis Apšega,
Juozas Apšegą, M. Bironas, D. dingai atsilankyti j dainininkes He-! l ] 
Vaitonis, K. Steponaitis, S. Si- Ienos Sadauskaitės koncertą. Įžanga I .' ' . i nfl-Vhę, i -

Kviečia Bendras Kom. Vi
P. S. šiuom tarpu Helena Sadaus- claug svarbių reikalų aptarti ’ ir iš- 

' kaitė vaidina svarbią rolę. Strauso klausyti delegatu raportą iš apskri- 
muzikaham veikale “Tuo ' Great K. , ‘ r < .. ‘ 

’.Waltz” Bostono Opera House. i cl° kon.erencijos.
Varde J.(_247’248)

? 1 , ’ į 50-75c
laikienė (ir dar vienas, kurib-j' 
pavardę sunku įskaityti, G. S.) ' 
Kazimeras. ALDLD 31 :kp.

Ohio, i aukavo iš iždo $2: Smulkių
$1.05. Viso—$10.30.
Lietuvos politinių kalinių au- 
kavusiem .tariu širdingą ačiū. 
Aukos perduotos d. ^.(Mažei
kai. Apart aukų, d. J. Mažei
kai iš ALDLD '31 kp. iždo pa- 
mokėjom 7 dolerius -kelionės 
išlaidu. ■ ’ 1 1

Prakalbos ir programa Vi-1 
sais žvilgsniais nusidavė kuo 
geriausia. Nes nors prakalba 
tęsėsi arti trijų valandų, beįt 
kada užbaigė, tai darbininkai.

I skirstėsi labai nenorom. Man 
pačiam po prakalbų darbinin
kai kalbėję, kad mes čia bū

nu jaunuoliai gan gerai atliko vome ne aRt prakalbų, betJ Cl Ull U UI ACH gVJLCU CVU111YW : *

savo užduotis: Algirdas Vaito- pergyVenom sykiu su Lietuvos 
uis ir V. Žilinskas artistiškai į darbininkais Jų kovas, skaus- 
keletą gabalukų paskambino mus kentėjimus. Tai buvo

I i Ir nn T T rJ'l’i tT/AO iro 17 O

ant gitarų (balalaikų) ir jų 
instrumentų malonus stygų 
virpėjimas taip užžavėjo pu
bliką, kad buvo iššaukti kele
tą kartų ant steičiaus. Adelė 
Naujokaitė, jauna mergaitė, 
gan sugabiai pasakė eiles 
“Gerlaikio Belaukiant.” Leja- 
na Liaudanskaitė, 6 metų mer
gaitė, padainavo “Mano Tėve
lis buvo Kalvelis” lietuviškai 
ir kitą dainą rusiškai “Star, | k a 1 b,o j. 
Star Staričiok.3

Buvo renkamos aukos Lie-, 
tuyos politiniams kaliniams) 
Aukavo po 50 centų :J. Plari- 
dunis ir R. šilaikienė; po 30 
centų: Ą. Laučius; po 25 
centus: A. Kaulakis, A. Apšė- 
gienė, J. čiužas,, J. Naujokas, 
A. Skirmantienė, P. Berzinas, 
V. Martinkus,, M, Tamošiūnie
nė, P. Wildneris, J. Stukienė, 
L. Milieška, J. Ceroška, K. 
Kalvelis, K. Mainoris, J. Vla- 
dimeras, J. žilinskiš’, A. Kra-

tikras Lietuvos .vakaras.
Gamtos Sūnus.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HARRISON IR KEARNY
Pranešimas Kearny ir HarrisoMo 

Lietuviams Darbininkams
Aš manau, kad daugelis jūsų jau j 

žinote, kas yra “Daily Worker” — 
. tai yra kasdieninis laikraštis anglų 
,' , -• Tai yra vienatinis .
j dienraštis, kuris veda smarkią ko-

vą už darbininkų klases reikalus. To- Į

Telephone Stagg 2-440#

i. A. Radzevičius
1 LIETUVIS GRABORIUS

1 (Undertaken)
Vedu šermenis ir, pąląidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
ParaaniclAu automdbiliūB ' vestuvėm, 

parčm, krikitynom. ir kitokiem 
1 reikalam.

402 Metropolitan Avė? 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

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

P. BIELIAUSKAS 
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y. 
1 Tel.: Foxcroft I-6M1

A. Tarąška.

N'UO REUMATIZMO SKAUSMŲ' 
’/■; ■ AR GĖLIMO.......... d

■ ' VARTOK KAPO—SALVE
Ši mestis yrą garantuota ąr pinigai grąžinami. Apie Kapo-Sąlye 

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

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

Vienintele Lietuviška Vaistine Worcesteiyjc.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabarius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

• Lietuvių Anglių Kompanija
’ .Pirmos klasės anglis, geriausiom 

' rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašom* 
įsitemyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1B61 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) J-
485 Grand Street * Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-1661
.n.ln~.T i, . . ■■■ m—.............  ,,1,



Puslapis Aštuntas
♦i"' ■ ■ .... =

Penktad., Spalio 18, 193&

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
of consecutive.

I LHi13 DIVIDENDS I

L*-
SAVINGS BANK
GRAND St ot GRAHAM Ave. BROOKLYN 
BANK BY MAIL • Write kr booklet

M

Sulaikykim Siuntimą Karo Medžiagą Italijai! Pu«la Organizuojančius Ar ALDLD Apskritys Išpil-
Uniją

Roy Hudsbn, kovingas Ame
rikos. jūrininkų yadas, šaukia janti per Atlantiką ir Medite- 
Amerikos jūrininkus ir laiva- 
krovius, taipgi visus darbinin
kus protestuoti siuntimą Itali
jai karo medžiagos. Dalyje jo 
pareiškimo sakoma :

“Italų laivas ‘Rex’, kuris iš
plauks nuo 58-tos prieplaukos, 
18th ir West Sts., šeštadienį,

“Amerikos laivai, plaukio-
dys Kvotą “D.W.” Vajuje?

ran o jūres, veža medvilnę, ge
ležį, varį ir kitas karo me
džiagas Italijai. Dėlto jie gali 
tapti tokiais prietikiais, kokiu 
buvo Lusitania, ir tada Wall 
Strytas turėtų pasiteisinimą į- 
traukimui mūs į karą.”

J ū r i ri i n kai, laivakroviai,
19 spaįio, veža orlaivių dalis | unijistai ir visi darbininkai, 
ir kitą karo medžiagą. Dėlto • parodykime savo organizuotą 
reikalinga, kad ‘Rex’ išplauki- 
mAš būtiĮ pažymėtas demons
tracija solidarumo Ethiopijos 
žmonėms ir Italijos darbinin
kams ir valstiečiams, kurie yra 
paminti Italijos fašizmo.

jėgą! Sulaikykime siuntimą 
karo medžiagų Italijai! De
monstruokite šeštadienį, spdlio 
19 d., 10 :30 v. ryto, prie- 5'8- 
toš prieplaukos, 18th ir West 
Sts. ' 1 '

United Fruit Co., kur laiva- 
kroviai iki šiol buvo neorgani
zuoti ir kur per pastaruosius 
šešis mėnesius vedamas orga
nizavimo darbas, pradėjo nau
ją puolimą darbininkų. Kom
panijos vedėjas Neary pareiš
kė, kad kompanija “nori ap
sivalyt nuo visų kovingų laiva- 
krovių.” Bet sąlygų verčiami, 
darbininkai nepaisb: baugini- 
mt| ir veda dai’bą pirmyn.

į valandą. Talpina 43 kelei
vius. Sparnų vietoj turi 130 
pėdų pločio nuo galo iki galo 
sparno; ilgis 89 pėdos ir 6 co
liai.

'Gengsterių kovoj už išnai
kinimą sau priešingos Dutch 
Schultz genges antradienį vėl 
vienas nušautas, o kitas pašau
tas. Harold Cohen tapo nudė
tas šešiais šūviais ant Madison

Veikiantiem Reikia Padėt
, -j i r r. ! į t >■> ! : .:■ •>

Kas Perėjo Šnipus 
Projektuose?

Ruošiamasi Masiniai Pasitikt 
“Motiną” Bloor

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas New Yorke rengia 
masines priimtuves senelei 
darbininkų vadovei “Motinai” 
Bloor, kuri šiomis dienos išei
na iš kalėjimo, atbuvus 36-tą 
kalėjimo bausmę už veikimą 
darbininkų klasei. Priimtuvės 
bus 30 d. šio mėnesio, Webster 
Manor, 119 E. 11th St.

Brooklyno ir Anielinkės 
Lietuvių Veikimo Komitetas 
deda daug pastangų apvieniji- 
mui lietuvių darbininku ir 
jiems artimu žmonių bendrai 
kovai prieš karą ir fašizmą ir 
atgavimą demokratinių teisiu 
Lietuvos liaudžiai, taipgi už 
apgynimą Lietuvos nepriklau
somybės nuo Hitlerio užmačių.

Ne lengvas tai darbas ir 
tam reikalinga plačių masių 
moralė ir finansinė parama. 
Šiuo tarpu komitetas neprašo 
aukų, bet kviečia ateiti pasi-

Didysis “Daily Workerio’’ 
vajus už sukėlimą $60.000 ti
kimasi New Yorke išpildyti 
iki 1 lapkričio. Kaip žinia, 
New Yorkas yra pasiskyręs 
$30,000 kvotą, arba pusę vi
sos sumos. Septynios Komunis
tų Partijos sekcijos jau perėjo 
75% kvotos, deja, nei viena
lietuviais apgyventų sekcijų Avė., pietų laiku, šovikas nu- 
nėra tamę sąraše, o jog ir nuo važiavo pasiutiškų 
mūsų priklauso sėkmingumas ' Kitas, Irving Blauner, 

į pusgyvis netoli 
einasi muzėjaus.

ku-1, ----
Sakoma, kad drabužių in

dustrijoj operuojanti raketie- 
riai, Louis Buchalter, žinomas 
po vardu Louie Lepke, ir Ja
cob Shapiro (Gurrah), į me
tus turėdavę virš $5,000,000 
įplaukų iš rakete. Jie suimti 
užpuolus jų įstaigas 11 W. 
19th St. ir 935 Broadway. Jų 
firmos, Perfection Coat Front 
Manufacturing Co. Inc., ir 

i Greenberg and Shapiro, buvę 
tik pridengimui raketo.

mūsų priklauso
“D.W.” vajaus.

Dar negirdėti, kaip 
ALDLD 2-ram Apskričiui, 
ris yra chicagiškio apskr 
šauktas į lenktynes ir yra 
sižadėjęs sukelti $100.

Kokia Partiją Programa?

pa-

Williamsburge, Liaudies 
Mokyklos No. 19 kambariuo
se, So. 3rd ir Kcap Sts., šau
kiamas mitingas šį vakarą, 18 
d. spalio. Į tą mitingą Ko
munistų Partijos 
Martha Stone ir 
tor, pakvietė visų 
kandidatus. Bus

kandidatai, 
Harry C an
ie itų partijų 
žingeidu iš-

esąs 
ir Apeliacijų

greitumu, 
rastas 

Metropolitan

v. >- - --------------------------------------------------------------------------------- --------------—-------------

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS;) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105 „

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

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

“Vestuvės Pušyne” 
Ruošiama

scenai“Vestuvės Pušyne 
labai rūpestingai ruošiama. Iš 
Shenandoahrio ( Lyros Choro 
darbuotojų gauta laiškas, ku
riame, apart kitko, rašoma;

“Lyros .Choras labai smar-

Tarp šnipų perėtojų šalpos 
darbų projektuose vakar die
nos “Laisvėje” mes suminėjom 
William Hodson ir gen. John- 
šoną, WPA buvusį administra
torių. Bet tokių ponulių yra 
daugiau, štai keli kiti šnipija- 
dos generolai:

Stanley E. Howe, seniau bu
vęs Visuomenės Gerovės ko- 
misionierium, o dabar majoro 
LaGuardijos slaptasis sekreto
rius; Edward Corsi, pirmiau 
Šalpos Biuro direktorius, o da
bar Vis. Ger. komisionierius; 
Ernest Maples, stock marketo 
spekuliatorius/ kuris pirmiau 
buvo padėtas vesti universite
to projektus ir dabar 
WPA Skundų
Divizijoj; Roy L. Mangun, bu
vęs viršininku projekto 278-to^iai rengiasi prie suvaidinipio 
prie miesto kolegijos, New: operetės “Vestuvės Pušyne” 
Yorke. ' “ ' ' ' J “

Tąį šie vyrai, riebiai apmo
kami visuomenės pinigais, or
ganizavo. šnipų sistęmą, kurios 
tikslas sušniukštinėti kiekvie
na, kovingą darbininką WPA 
darbuose ir privatinėj indus
trijoj ir “išravėti kūkalius,” 
kad. lengviau duotųsi pavergti 
Siti, pasilikę be vadų. Pasiro
do' ne visai taip vyksta, ka
dangi tie WPA streikai jr sta- 
pičiai įrodė, jog darbininkai 
jau išmoko vieningai laikytis 
kovose, o visą svietą negi “iš
ravės.” Tačiaus pavojus yra 
didelis, reikalauja visų aty- 
dos.
?'.Rytojaus dienos “Laisvėje” 
Xrtatysite apie tai daugiau.

15 d.,

Streikuoja Amsterdam News 
Darbininkai

Amsterdam News, negrų 
buržuazijos leidžiamas savai
tinis laikraštis Harleme, susi- 
ląttkė negrų darbininkų strei
ko, kuomet laikraščio savinin
kė, ponia Sadie Warren Davis,' 
Uždarė duris negrams redak
toriams, kam pastarieji reika
lauja unijinių sąlygų. Jie pa- 
rėikalavo vakacijų, pranešt iš 
ankšto apie paleidimą, pripa- 
Žifttmo Gildijos iš hesusiprati- 
Utų komiteto.

Streikieriams pagelbėti su
darytas stiprus komitetas. Gi 
New Yorko laikraštininkų Gil
dija pasižadėjo teikti po $400 
j savaitę vedimui kovos ir su- 
šėlpimui reikalingų pašalpos 
streikierių.

Brooklyn^, gruodžio 
1935 metų.”

Ruošiamasi ir čia, 
nę. Komisija jau daro pląnu^ 
garsinimui, tikietų platinimui 
ir kreipėsi į kitas apielinkes 
organizacijas,, kad jos nereng
tų parengimų tą dieną.

Sykiu su šiuo parengimu, bus 
paminėta ir Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo penkių metų 
sukaktuvės. O LDS yra pašal
pos ir apdraudos organizacija. 
Ji yra darbininkiškos pakrai
pos, tačiaus jon gali priklausy
ti įvairių pažvalgų darbininkai 
žmonės. Iš stojančių kandida
tų į LDS neklausiama, kuriai 
partijai jie priklauso, arba 
kokias turi politines pažval- 
gas.

Prie apdraudos ir pašalpos 
tikslų, šios organizacijos yra 
ir tikslas šviesti lietuvius. Va
dinasi, LDS yra . taipgi kultū
rinė organizacija. Tad suruo
šimas operetės Jr pakvietimas 
Lyros Choro net iš Shenan
doahrio yra vĮenas : iš. tokių 
kultūrinių darbų.

Reikia prisiminti,' kad Lyros 
Choras yra mainų apielinkėj. 
Operetę “Vestuvės Pušyne”1 
Lyros Choras ne tik suvaidino 
jau du kartu, bet > vietinėmis 
jėgomis, su choro' mokytoja, 
drauge J ū d z e h t a vi č i en e-Z d a: 
niute, pasiruoši ir veikalą 
scenai. Tikriau sakant,' d. Jul- 
dzentavičienė parašė veikalui 
muziką. Tai kreditas choro 
mokytojai, chorui ir višai ko
lonijai, kuri sava iniciatyva, 
savo jėgomis pajėgia atlikti 
gana didelį kultūrinį darbą. 
Pakvietimas Lyros Choro į 
Brooklyną, jų vaidinimas čia 
operetę, yra kaip tik įvertini
mas mažos kolonijos meninių 
jėgų ir pridavimas dar dau
giau energijos geriau įr tobu- 

i liau plėsti meno jėgas ir patį 
■ vaidinimą.. Tokių .< ekskursijų 
reikia daugiau.

Vien tik Lyros Chofo daly-' 
Vavime* Brdoklyne yra pažaįi-

Brookly-

linksminti kartu su komiteto gįrsti, kokią progt 
nariais šį sekmadienį. Kadan- jys darbininkams, 
gi vis vien kur nors linksminsi- stovaudami 
tės, tad vely linksminkitės BA- tijas. 
LVK vakarėlyje, ir tuomi pa- tingo. 
remkit jų darbą. Į

VW»j Ridderis
tainėjė, 419 Lorimor St., Broo-1 
klyne. Bus gera orkestrą šo- 
kiams, skanių užkandžių ir 
gėrimų. Įžanga 25c. Tikimasi 
vakarėlyje ir tolimesnių sve
čių1, {kadąngj -tą pat dieną, 1 
vai. pę , pietų,* įvyks komiteto 
susifmkim&š'.’: į 1 ; t ■

girsti, kokią programą jie siū- 
, patys at- 

buržuazines par- 
Tikimasi įdomaus mi-

Nabisco atleido iš darbo 
“neapribotam laikui” 450 uni- 
jistų. Darbininkai įmato tame 
po nekaltybės skraiste dengia
mam atleidime ataką ant uni
jos. Ne unijistai nepakliuvo į 
tą sąrašą. Kampanija nori dar- 

j bininkus suorganizuoti į savo 
uniją, žinomą po vardu Ritz 
Club.

Creightoąienei Priskaito 
Daugiau Mirčių

Antradienį apleido WPA 
administratoriaus vietą gen. 
Hugh S. Johnson, o ją užėmė 
Victor Ridder, spaustuvinin
kas, kuris pasižadėjo sekti 
Johnsono pėdomis. “Jo pra
kalba bus mano biblija”, pa
sakė naujas administratorius 
apie savo pirmtakūno prakal
bą, kuris įsteigė WPA G-men 
sistemą, kad atbauginti darbi
ninkus nuo reikalavimo duo-

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Inc.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GftAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Mrs.’ Rehm, dabar gyvenan-' nos ir žmoniškų sąlygų.
ti125-45-—41st St., Long Island] ) - -------------------
city, liudijo kad ji pirmiaus Minės Proletarini Menininką 
gyvendama kaimynystėje su j, 
Creightoniene-turėjus keistų 
patyrimų. Jai kartą dingę 
$136, žiedas' vertės $75 ir lai-

Paminėjimui John Reed mir
ties 15-kos metų sukaktuvių 

krodėlis vertės $^50. Nuožiūra | šiandien įvyks masinis mitin- 
buvus ant Creightonienės, bet gas Civic Repertory Teatie, 
pastaroji atnešus skanėsių,^ W. 14th St. ir 6th Avė. Mi- 
įfodymui savo draugingumo, tingą ruošia platus menininkų 
Mrs. Rehm' apsirgua nuo jų. j komitetas, į kurį įeina žymūs 
Tas pasikartojo per akelis at- i proletariniai ir liberalai meni- t • • , ' • 1W « V. •• rx X v v 4- ■» U i V» W"1 1 V* • 'V*vėjus iki jinai susipratus jos 
skanėsius mesti lauk ir prade-Morss 
jus tyrinėti. ’ Tai jos sugestijo
mis ir prieita prie Creighto
nienės arešto.

Mrs. Rehm sako, kad ji pa
stebėjus taip keistai mirus 
Creightonienės dėdę, ir krau
tuvės savininkę po santikių su 
Craightoniene. Iki; šiol buvo 
žinoma, kad ji nunuodijo Mrs. 
Applegate, savo brolį ir 
tėVus.

vėjus iki jinai susipratus jos ninkai bei rašytojai. Pirminm- 
i Lovett. Kalbės

Granville Hicks, Dr. Alan 
Gregg, Carlo Tresca, Robert 
Minor ir kiti.

Newarke Sovietą Judžiai

{domios Prelekcijos

Newarko Little Theatre, 
562 Brqad St., šeštadienį, pra
dės rodyti naują Amkino fil- 

vyro; mą “Soviet Russia Today”.
I Filmą,, yra paveikslinis rekor- 

'■ ! das progreso, koks padarytas 
l'Spvi^tų Sąjungoj bėgiu pūsku-

• .jtinių 5'metų. Ypatingai daug
t k j Trr v. * • -y lipaveikslų nuimta tose vietose, John Reed Kliubas turi eilę p •. - .

prelekcijų sekMadienių tmka-i . . . , > . . ,11 i a; i:•. ■ v. i, 7 j. . : apie kurias buvo sakoma, kad rais. Ateinančio sekmadienio • , . . ” ,V < j . ■ y y a i ten baisus badas.vakara duos prelekciją A. i, t j -• h. . { j i, J • Verta kiekvienam pamaty- Redfield, revoliucinis kartunis-1. . . . ,. ,T . . ,• /, i . » • .v. .j. ... , •. i ti ir pakviesti Hearsto ir lietutis, kurio braižiniai tAip grą-■ ,v. t . ,, ...
sus Park Ave. ponAms, kad , . . . - ... .v. ...
vaidinasi'ir sapne. ’ Jo tema . toJUS’ k?r!e t« >'etuv.skų la.k- 
“Socialė Satira.” Prelekcijos rasclų tebenuod.jami bjau- 
būna to kliubo meno moky- r,ais melals‘ 
kloj/131 W.’ 14th St!, New!
Yorke.

Kazimieras Roika, 58 m. 
amžiaus, 28 East 17th St., mi
rė spalio 16 d. Bus palaidotas 
spalio 19 d., šv. Jono kapinė
se. Kūnas pašarvotas Bieliaus
ko koplyčioj. Kazimieras Roi- 

. ka paliko nuliūdime savo žmo
ną Veroniką, ir tris dukteris, 
taipgi daugiiiu' nuliūdusių gi
minių.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

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

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.’

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

512

kio dydžio, 
kio 
ma.

“LAISVeS”
KONCERTAS

Brooklyne
Lapkričio 10 November

SUSIRINKIMAI 
lietuvių"* veikimo komi
teto SUSIRINKIMAS

Brooklyno ir Apielinkes Lietuvių 
Veikimo Komiteto mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, spalio 
(Oct.) 20 d., 1 vai. po pietų, “Lais
vės” svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Draugijų bei kliubų at
stovai būtinai turite dalyvauti susi
rinkime. Dar neprisidėjusios draugi
jos bei kliubai kviečiami prisidėti ir 
atsiųsti atstovus.

Sekr. Geo. Kuraitis.
(246-248)

PARDAVIMAI
Eikite į biznį! Yra gera proga 

pirkti, gerą užeigą, restaurantą, ir 14 
i . fornišuotų kambarių. Viskas geramapie kuriąs buvo daug ginčų, , Stovyje ir gražiai įtaisyta. Kambd- 

’ 1 ' * ' riai visuomet užimti. Vieta randasi
ant gero, kampo., Randa už visą na
mą prieinama. Mes išlaikčm tą viėtą 
per 11 metų, dabar norime parduot; į 
gali ir dviejese pirkti, nes yra gana 
biznio ir darbo. Nepraleiskite šią 
progą,! nes retai tokia pasitaiko. Įsi- j 
gykitę tą .biznį už prieinamą kainą.. 
Vietą galima matyt visados po šiuo: 
antrašu: 498-500 Ferry St., Newark,! 
N. J. arba šąukite: Mitchell -2-9356.

(245-248)

TRUMPOS ŽINUTĖS
Darbininkų Sveikatos pamo

kos įvyksta kas penktadienį,; 
8:30 vakarp, Pąrbinipkų Mo
kykloj, 35 East 12th St.' šian- 
dien pamokos tema • .“Lyties įnppe7.' j^miT^r galima 
Higijena.” Įžanga 25c. Pamo- « i • 4-- - okas duoda‘daktarai1 lofriimš'P akt! Puskr.lst> ls San Kas duoda aaktaraj, kuriuos jyancjsc0 j H ajj k

;D.W.”p Mędikahų orį pauJtis
i svarų. Jis turi

Antradienį pribuvo 
j Yorkan milžinas Pan 
can Airways orlaivis

New
Ameri-
China

gus meninis ir kultais žinį- ii žurnalas '^eria 51"fa svarų Jįs _
t“ ♦ .(IIeal!11 4 aštuoniU šimtų. arklių spėkos 

ahd H,Wen ė).. • Hnžinus. Gali daryt 179 myliasy. Bovinas.’-

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hail 

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

Equitable Service Bureau

’ 'Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

Ištaiga

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g
1 PAUL GUSTAS | 
| LIETUVIS GRABORIUS § 

Q Senai dirbąs graborystės pro- 2 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- o 
8 kej plačiai žinomas. Tik dabar S
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja 8
8 balsamavimu ir palaidojimu n 
8 mirusių. 9

1 Veltui Chapel Šermenim g 
x Parsamdo automobilius šerine- 8 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms 2
2 ir kitokioms parems 2 ;
(5 Saukite dien* ar nakt| Q

| 423 Metropolitan Avė. 8 
g Brooklyn, N. Y. 8

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

I Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 

• samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Tel. StaKg 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.

ROBERT LIPTON

Telephone: Evergreen 7-007J

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.

HARMAN

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir

Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybiu ir
Susižieaavi- 
mo Žiedų 

ir augštyn.Statų $10.00
Speciali nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

.Gydoma Kraujo 
N e n ormalumah 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų J5- 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų Li gos, 

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

Čiepų (leidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK__
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

«
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