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KRISLAI
Naujienų” Pasvirimas? 

Karo žinios. 
Nepasotinami Rykliai. 
Netiki Akim.

Rašo -S. Brooklynietis

Socialistų “Naujienos” rašo, 
kad kairiųjų sriovių laikraščiai 
“visai teisingai kritikuoja” ka
talikų vadus, atsisakiusius da
lyvauti Brooklyno bendro pro
testo mitinge prieš hitlerizmą.

Šitokia pastaba reikštų “Nau
jienų” pritarimą panašiems 
bendro fronto susirinkimams. 
Bet tame pačiame puslapyje 
kitame straipsnyje “Naujienų” 
redaktorius Grigaitis ragina 
nesiskubinti į suvienytą frontą 
su komunistais' kol gaus užgy
nimą iš Socialistų Partijos Pil
dančiojo Komiteto ir Socialis
tinio Darbininkų Internaciona
lo.

Šiaip ar taip, bet “Naujie
nos” jau truputį susvyravo tuo 
klausimu.

Trys Nekalti Gallup’o ^lau
šia: Ar rrancija Rems 
Ją Kare Prieš Italus?

Mainieriai Nusmerkti

I

vime prie kapų daugelio ti
krų ir išbandytų darbininkų 
vadų, kuriuos nazių genste- 
riai šaltakraujai nužudė,” 
—sako rezoliucija: “ir mes 
ištiesiame draugišką ranką 
tiems, kurie yra ištremti ir 
suvaryti į kalėjimus bei 
koncentracijos stovyklas ir 
užtikriname jiems savo šir
dingiausią ir brolišką pagel- 
bą.”

Rezoliucija taip pat smer
kia nazius už žydų ir kt.

ATLANTIC CITY, N. J.
Amerikos Darbo Federa

cijos suvažiavimas priėmė 
aštrią rezoliuciją prieš Vo
kietijos ir Italijos fašizmą 
ir atsišaukė nepirkt Vokie
tijos produktų ir nedaly
vaut nazių rengiamoj tarp
tautinių sportų Olympiadoj 
Vokietijoj. Suvažiavimas 
pavadino fašizmą “kruvinu 
gengsterizmu,” ir pasmerki
mo rezoliucijoj nurodė, kaip 
hitlerininkai ugnim ir krau-

. _ ju išnaikino darbo unijas, persekiojimus ir šaukia dar-
patarė teisėjui McGhee, kad - biOginciami gyvenimą Vo- bininkus kovoti prieš fašiz-

45-60 Metų Kaletiį
VALDŽIOS IR ANGLIES KOMPANIJOS BJAURUS 

SUMOKSLAS PRIEŠ STREIKO VADUS
FRANCIJOS VALDŽIA PRIEŠINU AŠTRIEMS 

VEIKSMAMS PRIEŠ MU ILINĮ

AZTEC miestelyj, New si visus juos mirčia mubaus- 
Mexico valstijoj, teisėjas J. ti elektros kedėje, bet per- 
D. McGhee spalio 17 d. nu- 
smerkė tris Gallup’o mai-1 
nierius: Juaną Ochoą, Ma- 
nuelį Avida ir Leandrą Ve- ..... „!„dį 4S Iki « mot, ,„„kl,.
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kitais septyniais angliaka- PesRlr^ Jlems aštriausios kietijos darbininkų klasei, mą su jo žiaurumų ir karų 

vajininkai galėtų siais buvo kaltinami, būk

Amerikos lietuvių 
nerasite tiek žinių 

kaip “Laisvėje”, ne

Jokiame 
laikraštyje 
apie karą, 
tik pirmame puslapyje, bet ir
viduryje. Be greitų pranešimų, 
“Laisvėje” duodama geografi
nių, istorinių ir politinių infor
macijų.

Draugai 1
kreipti į tai domę, užrašinėda- Į dalyvavę nužudyme Gallu- 
mi “L;
tojams.

jų darbų kalėjimo. Jie su

sunku buvo įvykdyt sumok
sią prieš juos iki tokio laip
snio; ir prisiekusieji posėdi- 
ninkai, surinkti iš smulkių-

bausmės.
Teisėjas, išnešdamas nuo- 

naujiems skaity-, p’o vyriausio šerifo Carmi- i sProndį, pridūrė, kad anar- 
'chaelio; bet šerifą nušovė '
'patvs jo pagelbininkai “spe- prisiuntė jam daug 
šialiai,” kryžiavai bešaudy-' telegramų ir rezoliucijų su 
darni į bedarbių būrį. protestais ir reikalavimais 

Prieš nusmerktuosius ne- pahuosuot kaltinamuosius.
buvo jokio įrodymo; vai- Jis sakėsi, kad buvęs labai 
džios ir American Anglies -susirūpinęs ir bijojęs.” 
Kompanijos liudytojai pa- ’ Idant nusmerkt tuos dar- 
tys sau prieštaravo; net tei-,bininkus, valdžia išanksto 
smo prokuroras nedrįso kai-1 deportavo iš Amerikos de- 

: tinti, kad bet kuris iš tų tri- sėtką jų liudytojų. O kada 
i jų darbininkų būtų šovęs į Kom. Partijos Centro Komi- 
šerifa; todėl jie ir atrasti te to narys R. Minor ir 
“kaltais” tik “antro laipsnio . Tarptautinio Darbi ninku 
žmogžudystėje,” kaipo buvę Apsigynimo advokatas Da- 
su tais, kurie nušovę šerifą vid Levinson .buvo, nuvažia- 
Carmichaelį. |v§ padėt tiems mainieriams

Bet tikrumoj jie liko taip apsigint, tai American Ang- 
žiauriai nuteisti už tai, kad lies Kompanijos gengsteriai 
vadovavo 1933 m. streikui,su policijos : 
prieš American 
Kompaniją.
namai jauni, tik virš 30 me-

----- , — — — ------c |—c ----- ( 
bausmė jiems reiškia kalėji-, duoda apeliaciją į augštesnį 
ma iki gyvos galvos.

Iš septynių kitų teistųjų i kitas darbininkų. organiza- 
nenki yra deportuojami į 
Meksiką; du laikomi po są
lyginiu areštu neva už pa
gelbėjimą kokiam ten kali
niui pabėgti.

Valstijos valdžia stengė-

“Mes, nulenkę galvas, sto-. politika.

chistai, komunistai ir raudo- i Dar 17,000 Mussolinio Perversmas Austrijos

PARYŽIUS. — Anglijos karo Ethiopijoj; 
ambasadorius G. R. Clerk duot 
griežtai pastatė klausimą 
Lavaliui, Francijos minis- 
teriui pirmininkui: ar 
Francijos laivynas eis į tal
ką Anglijos laivynui, jeigu 
Italijos karo laivai “už
puls” Anglijos laivus Vidur
žemio jūroj,—ar ne? Ar 
Francija, galų gale, tikrai 
stos išvien su Tautų Lyga, 
ar palaikys Italijos pusę?

Anglija reikalauja greito

Tautų Lygos

Jeigu Mussolini užkariautų 
Ethiopiją, bet nerastų joj alie- 
jaus-žibalo, jis toliau turėtų 
kariauti su kokia kita šalim del 
aliejaus versmių,—sako jo pa
kalikai kapitalistinėje spaudoje, 
nes, girdi, Italija “negali” be 
to apsieiti. Bet gavus žibalo, 
dar ko kito užsimanytų. Juk fa
šistiniai rykliai yra nepasoti
nami.

Tūlas Apžvalgininko Pava
duotojas “Naujienose” liepia 
netikėti tuom, ką socialistų va- 

* dovė Bergerienė kalba bei rašo 
apie Sovietų Sąjungą, kur nu
vykus ji bešališkai dalykus ty
rinėjo. Jinai sako, “aš ma
čiau socializmą” toj šalyj. Bet 
“Naujienų” rašytojas perspėja: 
“Negana turėti akis.”

žmonės mano, kad akys yra 
pasitikimas liudytojas, bet to
kiems A. Pavaduotojams ge
riau yra užsimerkus šmeižti 
Socialistinę Sovietų Sąjungą.
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Kareivių pries Anglus rasistinėje Valdžioje atsakymo, bet Lavai dar jo

VIENA. — Austrijos vi- 
ce-kancleris k u n i g aikštis

ROMA, spalio 17.—Itali
ja vėl pasiuntė 17,000 karei
vių ir 48 bombinius lėktų- Starhemberg, a n t r ininkas 
vus j savo koloniją Libiją, šušniggo, ministerio pirmi- 
Anglijos valdomo Aigipto ninko, su savo, šalininkais 
pašonėj. Dabar Italija turi spalio 17 d. vakare priver- 
Libijoj jau 57,000 karui pri- tė atsistatydint senąjį mi- 
ruoštų vyrų.

Libija yra nepertoli nuo 
Suezo kanalo. Ir jeigu An-

nebloka-
I talijos prieplaukų, 

nekrėst jos laivų ant marių, 
neuždaryt Italijai Suezo 
kanalo bei Gibraltaro ir ne
nutraukt diplomatinių ry
šių su Italija.

Francijos valdžia, tiesa, 
“pritaria”
skelbiamam boikotui prieš 
Italijos prekybą. Bet, su- . 
prantama, jog be blokados 
bei kariškų Lygos žingsnių 
prieš Italiją Mussolini neat
šauks savo karo su Ethio.- 
pija. .

Anglijos valdžia leidžia 
suprasti, kad jeigu Franci
ja nesutiks pilnai paremti 
Angliją prieš Italiją, tai 
Francija negaus Anglų pa
ramos įvykus karui tarp 
Vokietijos ir Francijos. Ta- 
čiaus, Anglų valdžia ir taip ’ 
neduoda jokio aiškaus už
tikrinimo Franci jai prieš 
Hitlerį, tik abelnai šneka 
apie ligšiolinį savo “drau
giškumą” su Francija. 
Francūzų valdžia gi prisi
mena, kad nežiūrint to 
“draugiškumo” Anglija lei
do Hitleriui vėl galingai ap- 

I ginkluoti Vokietiją.

neduoda. Manoma, kad pir
madienį bus sušauktas 
Francijos ministerių kabi
netas ir tik po jo posėdžio 
bus vienaip ar kitaip Ang
lijai atsakyta.

Lavai pakartojo reikala
vimą, kad Anglija ištrauk
tų savo karo laivyną iš vi
duržemio jūros mainais už 
Italijos armijos ištraukimą 
iš Libijos, kuri rubežiuoja- 
si su Anglų valdomu Aigip- 
tu. Anglijos ambasadorius 
atmetė tą reikalavimą.

Francijos valdžios nuo
taika iki šiol buvo tokia: 
nedaryti jokiu kariškų žin
gsnių sustabdymui Italijos

J

nisterių kabinetą. Iš val
džios tapo išmestas karinin
kas Emil Fey, vidaus reika- 

giiiaVuždarytų "tf kanalą nįin,i?tgiP- S0Rtil??s Vi^ 
J nos fašistines milicijos gal

va, su pora savo šalininkų.
Starhemberg, besirengda- 

i” perver- 
: ■ smui, išanksto parsitraukė 

tūkstančius sau ištikimos 
milicijos iš rytinės Austri
jos ir kulkasvaidžiais an- 

Nnn RAnrnhrctZc statė valdžios rūmus ir ki- iiiio • Deproiysies tus svarbius punktus.

Emil Fey, kruviniausias 
darbininkų budelis, buvo 
kaltinamas kaipo hitlerinin
kų pataikautojas. Jis rėmė 
greitą sugrąžinimą kara
liaus valdžios Austrijai ir, 
sakoma, svyravo tarp Tau
tų Lygos ir Italijos.

Italijon laivams į Ethiopiją, 
tai Mussolini yra pasiren- , 
gęs daryti žygius iš Libijos

iinin njKrrnhp ^rieš Ang1Li AigipLą ir • patį mas šiam “ramiamZllllcl pcu'IUUu ..v.,'Suezą. : —su policijos
Anglies juodu, išvežė į dykumas, pri- 

Jie yra nalygi- mušė ir paliko. . . v
National Gallup Mainie- Vaistais IŠffVdvsia

tų amžiaus; ir 45-60 metų,rių Apgynimo Komitetas' S J

I teismą ir šaukia unijas ir

ANGLAI BUVO SUSTAB-
k DĘ ITALŲ LAIVĄ

ROMA.—Vienas Anglijos 
karo laivas buvo sustabdęs

1 Italijos garlaivį “Martha” 
Raudonosiose mariose, pa- 
kamantinėjus, paskui italų 
laivas buvo praleistas. Ita
lijos valdžia protestuoja 
Anglijai.

LONDON^ Spalio 18.—
Anglijos valdžia sako, kad šinieji vadai daugiausia pa-' 
nebus ištraukta nei vienas sidarbavo, kad' Socialistų

DETROIT, Mich..—Dr. C.

Anglijoj Ūpas Įkaitęs 
prieš Franciją .

Italu Kanuoles prieš 
Anglus Raudonoj Jūroj

ęjjas skubiai aukoti. Aukas jj. Mayo gydytojų suvažia- 
siųskite šiuo adresu: Frank vįme pranešė anie išradi- 
L. Palmer, Secretary Trea- vaistų, kuriais galima 
surer, National Defense jpamišėliams, ypač 
Committee, 41 East 20th Į jauniems, sugrąžinti sveiką 
St., New York City. (protą. Vaistams ištobulinti 
---------------—.... ........ .....~ 1 dar reikėsią kiek laiko. Tie 

Dešinieji Anglų Darbo Partijos Vadai llinktaką smegenyse ir tuo 
j būdu pagydą nuo beprotys- 
. tės.

St., New York City.

Aršiausi Bendro Fronto Priešai

išradi-

ypac

PASITRAUKĘS ITALŲ 
KOMANDIERIUS

PARYŽIUS. Spalio 18.— 
j “In- 

(____ o__ J’praneša, kad
kvietimui ir smerkia prie- atsistatydinęs gem de Bono, 
išingus bendram frontui va- vyriausias Italijos armijų 

komandierius E t h i o pi jok 
Sako, susipykęs su Mussoli- 

■niu. kuris šturmuoja, kad 
perlėtai kariaujama prieš 
Ethiopiją. -i >

LONDON.—Tai Anglijos darbuotojas, jau atsiuntė 
Darbo Partijos ir unijų de-1 atsiliepimus “Daily Worke- TTOrlni rl n 1*1/mi mi r<-i , e -- - -  ; nui,. .. , . i Jlzyjlv ji zhvjo. opaiit

i, kur jie pritaria Ko- Francūzų laikraštis 
neous istrauKta nei vienas munist internacionalo pa- transigeant’
Anglų karo laivas iš Vidur- Internacionalo Pi 1 dantysis ir Rmprkifl nkP.
žemio jūrų, kol Mussolini Komitetas atmete Komunis- 
ištrauks savo armijas iš ry
tines Afrikos. Anglų vy
riausybė vėl nupeikė Fran
ciją už pataikavimą Italijai 
kare prieš Ethiopiją.

ALEXANDRIA. — Ištiko 
eksplozija ir gaisras Italijos 

1 laive “Ossonia.” žuvo 6 dar
bininkai. Kiti 33 sušoko į 
vandenį. Juos išgelbėjo jū
rininkai, atskubėję nuo An
glijos karo laivų.

TOKIO. — Japonijos ka
reiviai Manchukuo krašte

SUEZ, Aigiptas.—Prane
šama, kad italai apginkla
vo savo prieplauką Massa- 
u a, Eritrėjoj, Raudonosiom 
jūros pakraštyj, paslėpto
mis kanuolėmis, kurių šo
viniai pasiektu Anglijos lai
vus net už 20 mylių nuo 
krašto.

Rytinėj Afrikoj dabar 
italai turi bent 500 bombi- 

inių lėktuvų, kuriuos AnglU
Pasitvirtina, kad Italai ua laik?dai- pavojingesniais 

uz minimas kanuoles.
Anglibi, iš sąvo pusės, 

vis daugiau karo1 
ų į Aigiptą ir mobi-k

LONDON.—Anglų laik
raščiai pilni smerkimų 
Franciiai. kad ji pataikau
ja Italijai ir tuom padrasi- 
na Mussolinį tęsti karą Et- 
hiopiioj. Anglijos spauda 
kvailina Franciją, kad ji

Starhemberg. tikrasis da- rizjkuoja prarasti Ansliios 
bay Austrijos fašistinis^ ka- paramą prieš pavoju iš Hit-
talikiškas diktatorius, žada 
pertvarkyti ir geriau,suvie
nyti visas kariškas šalies jė
gas. Jis. suprantama, steng
sis išsklaidvt ligšiolinę Vie
nos miliciją, vadovaujamą 
Fey’o.

Dabar perorganizuota* Au
strijos valdžia yra karščiau
sia Mussolinio rėmėja, prie
šinga bet kokioms Tautų 
Lygos bausmėms prieš Ita
lijos karą' Ethiopijoj.

lerio pusės. Bendrai Angli
joj ūpas yra jau labai įkai
tintas prieš Franci ją.

tų Internacionalo pakvieti
mus sudaryt suvienytą fron
tą tarp tų dviejų Internaci
onalų kovai prieš karą ir fa
šizmą,— kaip dabar rašo 
drg. H. Pollitt Anglijos ko
munistų dienraštyj “Daily 
Workeryj.” Tie vadai ypač , mi savo mylimam • 
bijojo, kad bendras frontas akis. Tai kerštas merginos už i 
SU komunistais galėtų pa- nuskriaudimą morališkai 
kenkt Darbo Partijos kandi- medžiagiškai. Rugsėjo 21 d. 18.—Italai bombomis ir kul-J išplauks į Italijos koloniją Anglai Italai ir Prancūzai 
datams išvakarėse seimo Panevėžio apygardos teismas kasvaidžiais iš žemai skren 4-,^,™

dus.

APGAVYSTĖ BRANGIAI 
KAINAVO

Rokiškis. — Skirų km. Mi-j __________
kalauskaitė Rokiškyje rūgšti-'

išplikino ITALAI VeL ŽUDO MO-1
-........-i TERIS IR VAIKUS 1

iri ADDIS ABABA, Spalio
18.—Italai bombomis ir kul-

merginą nubaudė 6 mėn. p. 
kalėjimo lygtinai.

Žada Spinduliais Krikdyt 
Ethiopų Lėktuvus

GENOA, Italija.—Greit

Nuodija Ethiopus
. HARĄR. Ethiopiją.—Dr. 'gabume- 

R. W. Hockman, ameriko- oriai 
nas medikalis misionierius, ,lizuo j a ten savo armiją 
patvirtina, kad italai iš sa- sikirtimams su Italija, 
vo lėktuvų bombarduoja Į 
ethiopus nu®dingomis chlo
rino duių bombomis.

Dr. Hockman mano, kad 
ethiopai jau gana gerai už
kerta italams kelia šiauri
nėje ir pietinėje Ethiopijoj.

su;' 11 r

Lietus ir Dumblynas 
Sutrukdo Italy Karą

rinkimų.
Drg. Pollitt atsišaukia į 

Darbo Partijos ir unijų na
rius protestuoti prieš tų va- 

smarkiai susikirto su vals- dų politiką, skaldančią
tiečiais ir darbininkais par- darbininkų bendrą veikimą, 
tizanais, kovojančiais prieš Tokie žymūs Darbo Par- 
japonų imperialistus. Jano- tijos veikėjai, kaip Ted, Sei
nai tuos partizanus vadina mo atstovas; Steve Lawter, 
“banditais” ir giriasi, kad darbietis Brightono miesto 
mūšyje tapo užmušta 400 tarybos narys, ir Fr. Roll- 
“banditų” ir tik 4 kareiviai, and, Maliavotojų Unijos

lėktuvas sužeidė
KETURIS KAREIVIUS

dančių savo lėktuvų vėl iš
žudė daug gyventojų, vyrų, 
moterų ir vaikų, Makale 
miesto apygardoj.

BERLYNAS. — Smogi
kų susirinkime Hitlerio pro
pagandos ministeris Goeb
bels pareiškė, kad nazių val-

COLUMBUS, Ohio.—Ar
mijos lėktuvas užkliuvo už 
telefono vielų ir krisdamas džia yra iš esmės priešžy 
sužeidė keturis ten stovėju- diška ir todėl tęs kovą 
sius kareivius.

prieš

Eritrėją beVielinio telegra
fo išradėjas G. Marconi. Jis 
paskutiniu laiku taipgi iš
rado savotiškus trumpų 
bangų spindulius, kuriais 
galima esą sustabdyti lėktu
vų motorus ore ir priversti 
orlaivius žemyn kristi. Ka
dangi ethiopai pradeda gau
ti lėktuvų iš kitų šalių, tai 
naujasis . Marconio išradi
mas būsiąs italams labai 
naudingas.

Pasidalinsią Ethiopiją .
CHICAGO, ILL.—Pagar-I 

sėjęs i s t o r i k as-rašytojas 
Emil Ludwig, pabėgęs nuo 
Hitlerio iš Vokietijos, pra
našauja, kad po kelių savai
čių Mussolini užbaigsiąs ka
rą Ethionijoi, ir tada visas 
tas kraštas būsiąs padalin
tas tarp trijų “globėjų”— 
Italijos, Francijos ir Angli
jos.

ADDIS ABABA.—Ūmai 
labai daug prilijo, ypač pie
tinėje Ethiopijoje. Manoma, 
|kad gal reikės poros savai
čių, kol apdžius dumblynai, 
kurie jau sustabdė italų 
tankų veikimą Ogadene.

LONDON.—Nėra patik-- 
rinimo, ar italu lėktuvui< 
bombomis užmušė kelis gy
ventojus “angliško” Somali-, 
lando pusėj, kaip kad bu
vo pranešta.

jįjį

žydų tautą.
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i kylį, vėl drumsčia vandenį,1 reikalas pačių pamatinių
— • j • i — • Izl ai1 ai win vm’lznl a a f-n Ir a rl

So. Boston,: Mass.

Bet, atleiskite, mes žinome

tas neturėtų pasikar

priimta viena rezoliu- 
gynimą Angelo Bern

Pasiklausykite daugiau

.simainėte, jeigu jūs jau pripa- 
žystat, kad mūsų linija buvo 
teisinga, ir todėl mes dabar 
jums jau reikalingi, tai kalbė
kite vyriškai.”

I ardymo darbą/ kurį varėte 
iki šioliai. Dalykas kiekvie
nam aiškus.

UI CL JLJL VJllUCį II JLICAVIVIV JU111D i ’ j va o

prisidėti prie protesto priešijūs tik įsakymą galėtumėte jš- 
hitlerizmo nnsimoiimn. nnt, pildyti. Tiesa, jūs galėtumėte

Iš kitos pusės, mes žinb- 
s” yra 

kurie sąžiningai 
imperialis- tubs tarimus. Mes dar nie- trokšta pabaigos atsiskyri

mui nuo mūsų ir rimtai su-

Šaltai ir 
protaująs žmogus 

“Naujoji Ga-. kvailybės nerašys.
batą iš “Naujosios 
” padavėme tam.

hitlerizmo pasimojimą ant pi^yti- . v_ .
Lietuvos, prie reikalavimo !1U0 sf:v() ^iršQniU vienybės rei-
Lietuvos žmonėms civilių 
laisvių.
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-Didžiosios Britanijos Politika
•Formaliai, iš paviršiaus žiūrint, tai 

Tautų Lygoje yra labai glaudus susita
rimas del pritaikymo Italijai bausmių. 
Bet;Ąaip nėra. Verda savotiška politika 
Tąp^p Lygos viduje, bet ji sunku pahia- 
tjitd.“ Tūtitų Lygoje šiandien viešpatau
ja. Didžioji Britanija ir Francija. Pir- 
mbįLkur kas* stipresnė, todėl ji griežia 
pirma smuiką. •

•Tie-< Francija, tiek Anglija yra impe- 
rįajįąi inės šalys, todėl jų visa politika mi
sija ty. a sulyg savo imperialistiniais inte
resais. Kuomet jos ką veikia, veikia su
lyg tuo, kiek tas veiksmas bus naudingas 
tiėms interesams.

'Žymus Anglijos sociologas ir politikas 
JoKn Strachey, kurį andai Amerikos val
džia norėjo iš čia išdeportuoti, rašo 
“New Masses” žurnale apie Britanijos, 
politiką šiuo tarpu. Pasak jo, Britanijos 
valdžia dabartiniu metu siekia šių daly- 
kų:

;1. Priversti Mussolinį būti paklausiu; 
pąrodyti Britanijos galybę ir podraug 
jhįussoliniui duoti suprasti, kad Italijos 
fašizmas neturi ko nors pradėti be Brita
nijos imperialistų leidimo.

*2. Britanijos valdžia nori palaikyti 
Tautų Lygą, kadangi milžiniškos masės 
Anglijos balsuotojų stoja už ją. Tautų 
Lyga, pagaliaus, šiandien vaidina ypatin
gą vaidmenį Europoje, todėl norima kiek 
tiefc*išlaikyti' jos ‘autoritetą.

Lfc Britanija bijosi rasinio žmonių su
sikirtimo. Londono vaUxfci puikiai žino, 
j(|g;Britanijos imperija šiandien susideda 
išį įvairiausių spalvų žmonių ir visų po 
dąįg. Todėl jei iškiltų bent kokis rasi
niu {pasidalinimas, tai ši imperija galėtų 
sūltupėti į šmotelius. Užtad Britanija 
injnori dabar parodyti juodajai rasei, 
kaB, •va, jinai gina josios interesus nuo 
Missolinio.

;j|a, bet viena Britanija negali daug 
k^įpadaryti. Francija jai labai yra rei
kalinga, o šiuos žodžius rašant, dar neži- 
nlSFkaip Francija laikysis. Jei Britani
ja, sako rašytojas, atvirai ir drąsiai pa
sisakytų, kad ji eina su Francija ir visa 
Tautų Lyga, tai Francija kalbėtų kitaip.

Britanija kalba tiktai puse lupų. 
Britanijos valdžia nebenori visiškai ir 
griežtai atsistoti ir prieš Hitlerį Vokie
tijoj. Kodėl? Todėl, kad Londono ponai 
rųano kada nors Hitlerį turėti dideliu sa- 
VQ .įrankiu.

Jjųk esmėje šiandien didžiausiu Brita
nijos imperialistų priešu yra Sovietų Są
junga. Prieš ją Britanijos išnaudotojai 
nėi minutei nenustoja ginkluotis ir ruoš- 
tife. Vyriausiai tiktai tuo sumetimu An- 
gfija sutiko leisti ir Hitleriui ginkluotis. 
Kjtais žodžiais, Britanija nori išlaikyti 
FjAopos balansą savo rankose. Jinai no
ri būti pasaulio valdytoja, tiesioginiai ar
ba netiesioginiai. Prie geros progos ji 
no i kirsti smūgį ir SSSR.

♦ Greita ateitis parodys, kiek Britanijos 
imperialistai išloš dabartiniam Italijos, 
Fįthiopijos lošyj.

klausimas ir, jei pirmos informacijos teisin
gos, nors žodžiais pripažinta svarbumas to
kios partijos, socialistų lyderiai “nemato 
prospektų” bent dabar tokiai partijai. Gir
di, jei ji bus didelė, masinė, tai ir jie tada 
prisidės.

Šis atsinešimas į Farmerių Darbo Parti
jos organizavimą yra charakteringas socia
listų atsinešimui į kitus svarbius klausimus: 
žodžiais jie už, bet darbais prieš.

Tenka mahyti, kad taip jie išspręs ir ben
dro fronto klausimą. . .

“Nematyti prospektų,” laukti, kad kiti su- 
budavos, o tik tada dėtis prie judėjimo, tai 
ne kovingų darbininkų atsinešimas. Tai at
sinešimas tų, kurie patys nenori nieko bu- 
davoti, bet kada, nepaisant jų, susibudavo- 
ja judėjimas, tai jie-stoja į jį, nes negali ne
stoti, bijo visai izoliuotis.

Tamas Mooney, Gallup’o Mainie- 
rių Teismas ir Angelo Herndon 
Penktadienio “Laisvės” laidoj skaityto

jai skaitė Tamo Mooney laišką, rašytą J. 
V. lietuviams darbininkams, per d. Ka
minską. Reikalingą jo kova už laisvę 
paremti'visais būdais. Beveik 20 metų 
išsėdėjęs kalėjime, darbininkų klasės ko
votojas nenustoja vilties ir pasirįžimo iš
eiti iš kalėjimo ir kovoti prieš tą klasę, 
kuri jį bandė nužudyti.

Miestelyj Aztec, N. M., dešimts tokių 
kaip Tamas Mooney buvo teisiama: de
šimts mainierių, klastingai valdančiosios 
klasės apkaltintų žmogžudystėje darbi
ninkų. Jiems gręsė mirties bausmė. Dė
ka tam, kad laiku buvo susirūpinta, lai
ku gauta gera legalė ir moralė pagelba, 
septyni iš jų buvo išteisinta, o trys pa
smerkti ilgiems metams kalėti: tarpe 45- 
60 metų. Pasmerktaisiais yra: Juan 
Ochoa, Manuel Avitia ir Leandro Ve
larde.

Teisėjas McGhee, išnešdamas nuo
sprendį, prakeikė komunistus. Girdi, “aš 
manau, kad didžiuma jūsų yra komunis
tai. Viliuosi, kad busimieji gubernato
riai neišleis jus iš kalėjimo, iki atsėdėsi
te bausmes.”

Toliau, teisėjas hipokritiškai pareiškė, 
būk, girdi, jei ne džūrės pasiūlymas susi
mylėti ant jūfe, tai būčiau nesmerkęs vi
sam amžiui kalėti. > '• , •

Bet kas dabar? Paskirti bausmę tarpe 
45-60 metų kalėti asmenims, esantiems po 
30 metų amžiaus, juk ir yra niekas dau
giau, kaip amžinas kalėjimas. Amžinas 
kalėjimas už kapitalistų agentų klastas 
ir provokacijas!

Be abejo, darbininkų organizacijos ne
leis išnaudotojams supūdyti šituos darbi
ninkus kalėjime. Pirmiausiai bus ape
liuojama į valstijos augštesnį teismą.

Angelo Herndon bylos reikalas taipgi 
reikalingas kuodidžiausios domės atkrei
pimo.

Be to, kad reikalinga baigti rinkti du 
milionai parašų po peticijomis, reikalau
jančiomis Georgia gubernatoriaus Tal
mage panaikinti Angelo Herndono baus
mę, organizacijos ir visuomenės veikėjai 
turi siųsti tam pačiam gubernatoriui te
legramas, reikalaujančias to paties.

Supraskim: šitam negrų kovotojui, 
Angelo Herndon, gręsia 20 metų kalėji
mas. Kalėjimas tik del to, kad jis buvo 

’veiklus ir organizavo bedarbius į jų tary
bas, kad išreikalauti pašalpų. .Didžiau- 

. sias jo nusikaltimas tai tas, kad jis ben
drai organizavo baltveidžius ir juodvei- 
džius. Drg. Herndon buvo nusmerktas 
sulyg įstatymu, išleistu 1861 metais, dar 
vergijos laikais. Augščiausias šalies teis
mas, į kurį buvo apeliuota, atsisakė, jo 
bylą peržiūrėti.

Telegramos gubernatoriui reikalinga 
siųsti sekančiai: Gov. Talmage, Atlanta, 
Georgia.

Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas, 
kuris veda šitą bylą, greta kitko, šaukia
si į darbininkų organizacijas medžiagi
nės paramos, kadangi kitaip nebus kuo 
finansuoti Hėrridono bylos.

Turime gelbėti Angelo Herndoną tuo
jau, nevilkinant!

^Kovojant prieš imperialis- džią, mes turime atminti pa- 
tinį karą, prieš jo pradžią, skutimus Komunistų Inter- 
nies turime atminti, kad ka- nacionalo Septinto Kongre- 
rd# bus baisiausia darbo so nurodymus karo reika- 
kfesei nelaimė. Naujas ka-llais ir Lenino žodžius, pa
ras prie dabartinės karo reikštus dar 1914 metais: 
technikos reiškia jau ne de- i “Proletarinė vėliava pi-

liečiu karo ne šiandien, tai 
rytoj,—ne laiku dabartinių 
karo, tai po jo,—ne šiame, 
tai būsiamame, sekančiame 
kare, sutrauks aplinkui sa
ve ne- tiktai šimtus tūkstan
čių sąmoningų darbininkų, 
bet ir milionus dabartiniu 
laiku apgautų šovinizmu 
pusproletarių ir smulkių

I atmetant taip • vadinamos sirūpinę pravedimu gyveni- 
' Lovestono “Komunistinės , man Septinto Kongreso re- 
j Opozicijos” suvažiavimo te- zoliucijų.

Tai kam dabartį- kuriuose sakoma, kad 
kova pries Kommterno li-“Naujosios Gadynės” re- pozicija.

daktorius Prūseika ir gas- Prūseika iš savo galvos iš- 
padorius 
sau negarbingą rolę' kursty- ba bando kurstyti socialis- 
ti socialistus prieš komunis-įtus prieš mus? Ar tas eina 
tus. Ypač dabar ši rolė yra Į bendro fronto naudai? Ar 
žalinga, kuomet pradedama tas neparodo, kad kaip per- 
komunistams ir socialis- nai po bendro fronto kon- 
tams arčiau susieiti ir kuo- ferencijos, taip šiemet po 
met, po tiek daug metų pa-1 bendro masinio 
sidalinimo, pradedama kai 
kuriais • dienos klausimais 
susitarti ir veikti bendrai.

Pav., Kuodis sako: “Mes 
bent galimę pasakyti, kad 
pačiam Brooklyne jūs nebū-j ..-r . , . . .f -i ii : 1 Mes jokio niekam specia-tumete susikalbėję su socia- i r u i n j listais, jeigu ne mes. Jų pp-fe pamylumo” nerodome, 
sidėjimas vyriausiai rėmėsi I ,Vlsfes’ mes darome ta!

karščiausiai sveikinam tuos i evto
socialistus, kurie pritaria laiku, kaip jūs mus išmėtėte iš 
bendram frontui prieš ka- ’organizacijų. Bet jeigu jūs at-

Kuodis pasiėmė laužia netiesą ir jos pagel- ;njį^. ^us ^ar daugiau pa-

ant to, ką mes darysime.
(“N. G.”, spalių 17 d.).

Kuodis susideda socialis
tus į kišenių ir sako, kad! 
jie savistoviai neprotauja, 
neveikia, neturi nuosavo. idant užmegstus 
nusistatymo bendro fronto!”,;/ 
klausimu, o tik šoka pagal i 
“Sklokos” muziką.

Mes gi kitaip manome. 
Mes manome, kad socialistų 
kuopa ir jos atstovai rimtai 
apsvarstė bendro fronto 
klausimą ir savistovia^ iš
darė tinkamas išvadaš. 7Mds 
manome, kad taip pąt .jje 
elgsis ir ateityje. K e- 
rencijose ir komisijose nie
kur nė > vienas socialistas 
nepasirodė laukiąs nuo Prū- 
seikos arba Kuodžio pamer- 
kimo, kaip ir ką šakyti. '

ŠYPSENOS
Toliau. Pasiskaitykite, I 

draugai, sekamą “Naujo-1 
sios Gadynės” (spalių 17 d.) | 
bombastišką tiradą ir persi
tikrinsite, kad čia ne for
mališkumo klausimas, bet.

klausimų, reikalas to, kad 
“Opozicijos” vadovybė kaip 
buvo, taip ir pasilieka mar- 

į šuoti savo senu oportunisti- ’ 
inių keliu. Skaitykite seka
mą:

“Mes neatsimainėme—esame
. toRiais, kokiais buvome tuo |

rą ir fašizmą ir jame akty
viai dalyvauja. Mes esame 
pasiryžę dėti visas pastan- 

; su 
; jais draugiškus ryšius pa
laikyti ir bendro fronto 
veiklą < toliau cementuoti, 
plėsti. Mes manome, kad 
tos pačios minties ir to pa
ties supratimo yra socialis
tai. Brooklyno bendras mi
tingas parodė, kad mes ga
lime susikalbėti ir bendrai i jūsų pastangos prieš Cleve-

Žinoma, nieko panašaus 
mes negalime pripažinti. 
Tie penki metai atkaklios 
jūsų kovos prieš Komunistų 
Partiją ir Komunistų Inter
nacionalą, tos desperatiškos

Perdaug Bučkių
Jonukas buvo labai gra- 

'žus vaikutis. Kur tik jis pa
sirodė su motina, bučiavo jį 
moterys ir merginos. Bučia
vo jį prie bažnyčios ir teat- 
|ro, namuose ir ant gatvės.

Po didelės dienos nesus
kaitytų bučkių, paguldžiusi 
Jonuką, motina norėjo jį 
pabučiuoti.

Jonukas staiga užsigrįžo 
į sieną.

“Kas su tavim, mano do
bilėli?” klausia motina.

Jonukas, šaukdamas tėvą*, 
rimtu balsu tarė:

“Tėvai, pabučiuok už ma-; 
ne šią moterį.”

veikti svarbiaisiais dienos 
klausimais.

Mes to paties nusistaty
mo laikomės linkui “Sklo
kos” žmonių ir visų kitų, 
kurie sąžiniškai trokšta 
darbininkų bendrb fronto 
prieš karą ir fašizmą. ,tMes 
sveikiname BroOklyno “opo
zicionierius,” kurie priside
da prie to darbo.

lando Suvažiavimą ir pas
kui prieš mūsų delegacijos 
misiją Lietuvoje, buvo bai
siai klaidinga ir žalinga jū
sų linija. Turėtumėte jūs 
patys tatai matyti. Mes ma
nome,: kad , jau. pusėtinas 
skaičius “Opoziciios” žmo
nių tatai puikiai mato.

Kas liečia jūsų mums rei
kalingumą, tai taip ir ne. 
Labai reikalingi, jeigu su
tinkate ranka rankon kovo
ti prieš karą, prieš fašizmą, 
prieš išnaudotojus ir paver

žėjus. * Bet nereikalingi,

Prūseika eina toliau ir 
visai apsilenkia su teisybe, 
bapdydamas socialistus ’ pa
kurstyti prieš komunistus. 
Jis toj pačioj “N. G.” savo 
krisluose ‘ sako: 1

“Pernai ‘Laisvė’ rase, kad 
jahnAšis'Michelsonas; sočia-. 
listas, -yra didelis darbiųin-- Pat sutinka prisidėti prie

1 kų priešas. Dabar ji beria bendro fronto Lietuvos ir,r .- , , r , ,. - -
jam komplimentus. ‘Laisve’ Klaipėdos reikalais ir dar-peiJu tohau^tęsti tą
kalta visuomenei pasiaiš
kinti, kodėl ji taip pamylo 
Keistutį ir kitus socialis
tus?”

Niekur ir niekados “Lais
vė” nevadino Keistučio Mi- 
chelsono “dideliu darbinin
kų priešu.” Keistutis tik bu
vo kritikuojamas už pasa
kymą lapkričio 9 d., 1934 
m., nepamatuotos prakalbos 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
bolševikus. Bet berods už 
tai tuo laiku Keistutį kriti
kavo ir pati “Naujoji Ga-1 
dynė”, kam jis iš kontr-re- 
voliucinių šaltiniij ėmė me
džiagą savo prakalbai prieš 
Sovietus

buojasi masinėse organiza
cijose, kuriose jie priklauso, 
kad jas įtraukus į bendrą 
veiklą. Bet mes tik aš
triausi pasmerkimą galime 
pasiųsti Montello “skloki-.tos tirados: 
ninkams”, kurie net dviejo
se masinėse organizacijose ir jūs žinote, kad atsteigimas 
nachališkai išėjo prieš ben- pilnos, pastovios, konstruktyvės 
drą frontą ir neleido joms Vienybės ne nuo jūs priklauso.

kalanti. Ir mes jus už tai pa
sveikintum. Bet jūs to pada
ryt nedrysite. Jūs bijot atsa- 

ikomybės už savo darbus. Jūs 
Dar kartą noriu atkreip- tik įsakymus pildote ir viskame 

ti atydą tų “Opozicijos” [vaduojatės vyriausiai tuo, kaip 
ums sako.'pasirodyti ištikimesniais savo 

Todėl jums nie- 
, kaip tik, 

anot draugo Seno Vinco, tupi- 
nėt už tvoros ir j ieškot durnių 
pas Opoziciją.”

j Kiek čia vaikiškumo ir

r- 4-nv.vvrv Mi narių, kuHe mums sako,1 pasirodyti ištikimesniaisGi po debatų ^rpe Mi-.ad^as.untimas užkvieti;,viršininkams. Todei iur 
“Laisvės” mo komitetui bei vado-:ko nl 

ivybei tikrai vėl mus visus
Michelsonas apvienytų. Mes sakėme ir

įsakome, kad joks formalis-
jis kunms neišriš pamatinių1 ^vaj|0 pasididžiavimo! Čia

1 klausimų. Ar tie skirtu-, pra§0 eiti tiesiai per jų du- 
iris prie pat Centro, o čia iš-

■ i Prji™a suti^.ai niais ir bejėgiais. Nei seųso, 
Aktyviai dalyvauti pravedi- • loe.ikog & 
me Komunistų Internaėio-. & • •

1 nalo Septinto Pasaulinio :
Kongreso tarimų ir linijos?

chelsono ir draugo Orma- lkad .P—iimas , užkvieti-i viršininkams, 
no, sausio 13 d. 
krisluose buvo pasakyta: 

“Keistutis 1___
gan gabus debatuotoj as.
Prasilavinęs daugiau, ..
galėtų gerai laikytis, šiuo,'klausimų 
tarpu, aišku, Jo pozicija bu- įmal> ku™ iki šiol 
vo labai silpna; klaidingą Ivadina mus bailiais,
poziciją atlaikyti negalima ?,^a 
nėi getai prasilavinusiam.” a 

i O- vietinėse žiniose buvo
pasakyta: “Jis yra apyga- 
bis vaikas, tik, deja, kaip 

į iš visko matyti, jo tie ga
bumai yra pasukti į labai 
blogą pusę.”

Tai ir viskas. Atiduoda
mas kreditas už gabumus, 
bet nurodoma jo klaidinga

Būtų Daug Lermo
Sūnus: “Ar tiesa, jog sil

kės kasmet padeda milionus 
kiaušinių?”

Tėvas: “Taip, sūnelį,—ne
suskaitomus* milionus.”

Sūnus: “Dar gerai, jog 
jos nekūdakina.”

Surinko J. šilingas.

Vasaros karščiams baigian
tis, orui atvėsus, 'jau ir pas 
mus prasideda šioks bei toks 
veikimas. Ir kodėl ne? Spėkų 
yra, dirva plati, -tik ' reikia 
darbuotis. Bet aš nesuprantu, 
kodėl nesimato spaudoje arba 
visai mažai rašoma apie Pilie
čių Kliubą. Jis senai gyvuoja, 
narių pusėtinai priklauso. Yra 
tokių, kurie gali pasirodyti 
veikime. Laikas pradėti dar
buotis. Nelabai senai nekurie 
nariai pagražino kliubo kam
barį, labai puikiai išpentino. 
Už tai reikia pagirti tuos, ku
rie pasidarbavo.

Rugsėjo 25 d. Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 2 kuopa suren
gė prakalbas draugui Mažei
kai. Prakalbos įvyko Lietuvių 
Svetainėje. Kalbėtojas puikiai 
nušvietė dabartinę padėtį Lie
tuvoje, darė palyginimą, kokia 
buvo 1928 metais ir kokia yra 
dabar. Jis nurodė, kad šian
dien yra daugiaus skurdžių 
žmonių, negu pirmiau. Uždar
biai labai maži ir tų pačių nė
ra.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos. Surinkta $13.02. Stam
besnes sumas aukojo šie: po 
50 centų, Traupis, Antanuk,
A. Stočkus, V. Vaškienė, 

Šitokią tiradą prieš mus Vaškis, Gavinavičius.
Jeigu taip, tai turime ben- galėjo iškepti tik tas,> ku

ris yra pusėtinoj despera
cijoj, kuris jaučia pagrin- 

Opozicijos” tei- dus iš po savo kojų beslys- 
rimtai 
tokios

drą politinį pamatą. Bet 
kol kas dar niekur mes ne
matėme “ 
giamo atsakymo į tuos tančius. 
klausimus.

Priešingai, 
dynė” tebemirga atakomis’

buržujų, kuriuos karo bai- .įr niekinimais mūsų judėji- Gadynės
senybė ne tiktai baugins ir mo. Lygiai keliuose nume- kad pamatytų savo klaidą 
žudys, bet ir apšviesdihės, riuose Prūseika iškraipė ir tie, kurie mane, kad “Opo- 
mokys, žadins, organizuos, atmetė Septinto Kongreso zicijos” vadai pasitaisė ir 
užarta vos ir paruoš prie ka-'tarimus pačiais svarbiau- pradeda pamatyti savo ke
ro prieš buržuaziją ‘savo’jsiais klausimais (karo, jlių savo veiklos klaidingu- 
šalyje ir ‘svetimose’ šalyse.” liaudies bendro fronto prieš imą.

Šis Lenino mokinimas tu- fašizmą ir tt.), bet mes da ■ - -
ri būti mums kaipo kelro- {'nematėme nė vieno tam lai- me, kad “Opozicijoje 
4įs ir drąsus priminimas kraštyje straipsnelio už! žmonių, kurie i

Antroje savo prakalboje d. 
Mažeika kalbėjo apie Lietuvių 
Išeivių Kongresą, kuris įvyko 
Kaune. Publika klausėsi aty- 
džiai. Drg. Mažeika nupiešė 
veikimą Amerikos darbininkų 
delegacijos, kuri nuvyko Lie
tuvon ginti darbininkų ir vals
tiečių reikalus. Prakalba buvo 
svarbi ir žingeidi.

Buvo garsinta, kad dainuos 
Laisvės Choras, bet nedainavo. 
Tai choriečių apsileidimas. 
Tai labai peiktinas dalykas ir 
ateityje 
toti.

Buvo 
ei j a už 
dono, kuri bus pasiųsta Wash- 
ingtonan

tas. Vaikas
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Žinios Apie Karą
Kas Bus Toliau? turi daug; nusileidimo lau- dabartines Lietuvos, 

kų ant Italijos pakraščių, 
Sardinijos, Sicilijos, Pan- 

Ethiopijos-Italijos k a ras tellaria, Leros, Dodecanese 
grūmoja virsti visapasauli- 
niu karu už naują pasaulio 
persidalinimą. Tautų Lygoje 
Sovietų Sąjunga ir eilė ma
žesnių valstybių nuošir-

ir kitų salų gali skaudžiai 
pažeisti Anglijos karo lai
vyną. Anglija tą supranta 
ir todėl ji sutraukė savo ka
ro laivyną į Gibraltarą, 

džiai gina Ethiopijos lais- Alexandriją, Port Saidą, 
vę, jos neprigulmybę. Angli- Haifą, Cypras ir Malta Sa
ja ir Francija pirmiau buvo lų prieplaukas. Sutraukė 
padarę kelias sutartis su daug ir karo orlaivių. Prie 
Italija, pagal kurias Italijos' to Anglija stengiasi gauti 
fašistams pavedė didelę da- Graikijos, Francijos ir net 
lį Ethiopijos, bet dabar ir Ispanijos prieplaukas savo 
jos išstoja prieš Italijos fa- karo laivynui.
šistus. Anglijai ir Francijaii Strateginę poziciją vaidi- 
negaila Ethiopijos, bet jos 'na Francija^Frančijos prie- 
bijosi perdidelio Italijos įsi- plaukos, 
galėjimo.

Tulonas, Nice, 
galėjimo. Marseille ir kitos ant Vi-

Viduržeminėse ir Raudo- duržeminių jūrų geriausia 
nose jūrose sutraukta An- gali pasitarnauti Anglijos 
glijos ir Italijos karo lai- karo laivynui prieš Italiją, 
vai. Jie veikia griežtoje ka-'o dar ^daugiau Francijos 
ro slaptybėje. Tarpe Angli- ‘ prieplaukos šiaurinėje Af- 
jos ir Francijos atsiektas' rikoje, Bizerta,Tunis, Algie- į 
susitarimas bendram išstoji
mui prieš fašistinę Italiją, 
jeigu pastaroji puls Angli
ją. Italijos-Ethiopijos karas 
gali greitai virsti pasauli
niu. Italijos fašistai, maty
dami Anglijos ir Francijos 
pusėje didesnes karo jėgas, 
gali bilia dieną ar naktį už-

talu Gibraltaro perlajoje.

Nauji Karo Pabūklai
Jungtines Valstijos pasi-

MONTELLO ŽINIOS

OcL 17. Laivu Aąuitania

<♦>
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Bieliausko Graborystės ĮstaigaUndertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

apie 24 metus. Jiedu užaugi
no dukterį Birutę ir sūnų Vy
tautą. Amerikoj paliko brolį 
ir 2 seseris, kurie nedalyvavo 
jo šermenyse, ir vieną seserį ir 
kitus gimines okupuotoj len
kais Lietuvoj.

Atmintinos Vakacijos
Matykite Sovietų Sąjungų Parodoj

Specialė ekskursija už nupigintą 
kainą vadovaujant J. N. Golos,—: 
World Tourists Managerio.,

Tamošius Kašėta, 
“Laisvės” skaitytojas, 
senai nesijautė gerai. 
17 staiga smertelnai 
“shok” i 
teris Agota Kašėtienė darė vis- j 
ką, kad kaip nors ; 
bėjus, parūpino geriausią mies-

arklių jėgų.
Vokietijos fašistai pasi-

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

Aplankys London, Leningrad, Mos
cow, Kharkov, Dneiproges, Kiev, 
Warsaw, Paris. Turistai bus supa
žindinti su labiausiai interesuojan
čiomis industrinėmis Įstaigomis 
Sovietų Sąjungoj.

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.

Iš ALDLD 6 Kuopos Mėnesi
nio Susirinkimo

Spalių 7, vakare, įvyko su
sirinkimas. Tarp kitų raportų 
St. Baronas raportavo iš 7 Ap

(Tąsa 4 puslp.)

LAISVE

sake

Apie Lietus Ethiopijoje

Japonija

<♦>

jis karą prakiš.

$150

—Ką gamins Italija iš šio

Kas atsitiks Tolimuose 
Rytuose sunku numatyti,

liškumas”

gražiausios dienos. “Pava-

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 dėžė taip pat praryta 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 j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų. taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Tiesa, pietų frontas tarpe 
Itališko-Somalilando ir An
glijos—Somalilando yra iš
sikišęs, kaip kokis aštrus 
klynas ir jį ginti buvo sun
ku, ethiopiečiai kiek toliau 
sudarė savo apsigynimą.

Bet reikia pripažinti, kad 
nepaisant ethiopiečių nar
sos,. pasišventimo ginti sa
vo namus ir gimtinę, jie yra 
priversti trauktis prieš ge
rai ginkluotus Italijos fa
šistus.

Dabar gal būt, kad kiek 
dalykai keisis kiton pusėn, 
nes ethiopiečiai jau gauna 
iš užsienio ginklų ir apsi- 
tvirtino ant daugiau pato
gių pozicijų.

Ethiopija turi virš 350,- 
000 keturkampių mylių plo
tą, tai Italija jau užkariavo 
apie vieną dešimtą jos dalį.

venamu.
Abisinijos teritorija — 

kuone natūrali tvirtovė. 
Aukštos granito skalos vul- 
kaniškos kilmės, kalnai pa
jūryj, kalnai, slėniai, tarpu
kalnės ir prarajos šalies vi
duj, karštas klimatas pajū
ryj-”

Oh, aš nežinau. Gali- gamino dar kelis didelius ir ten apsivedė šu Agota žiūr 
ma iš jo gaminti, ką tik no- lėktuvus vadinamus “China Juliute, išgyvendamas su ja

Italijos - Ethiopijos Ka- rio rugsėjo.
tarnauti karo jūrų laivynui ras įr ImperiaKstinČ 
ir orlaivynui. Anglija, pasi- r
remiant ant šių Francijos ■ 
prieplaukų, ir gaudama ’ 
Francijos karo laivyno ir[ 
orlaivyno pagelbos, nesun
kiai galėtų Italiją suvaryti 
į batą. Mussolinis tą su- 

pulti ant savo priešų, kad pranta ir nors jis dūksta 
juos apdaužius,netikėtai su- prieš Francija, bet vis veid- 
mušus ir sau palengvinus mainingai kalba, kad būk 
tolimesnį karo vedimą. Bi-.HS Yra Francijos draugas, 
lia dieną, bilia valandą ra-! -------------
dio bangos gali atnešti mum V* L Uolna Lii IPramp 
pirmas žinias anie pradžią U£C111C
mūšių tarpe didelių vaistu; EtluOpijOS ZciDCS?

ris, Bone, Susą ir kitos gali

Italijos ir Ethiopijos šiau-

Mūsų spaudoje buvo pla
čiai rašoma apie lietus Ethi
opijoje. Tūli draugai saky
davo: “Kaip, tai, kad del 
lietaus nėra karo.” Bet 
Ethiopijos lietūs nepanašūs 
nei į Lietuvos, nei į Ameri
kos, lietus. Jie yra tikras 
“dangaus prakiurimas.”

Addis Ababa srityje lie
tai prasideda su viduriu 
birželio ir tęsiasi iki vidurio 
rugsėjo. Jie va dinasi 
“kremt” vardu. Šiaurinėse 

| provincijose linkui Eritrėja 
lietai prasideda su pradžia 
gegužės ir tęsiasi iki vidų-

ri.
—Ar galima gaminti šau- ■. 

tuvus ir kanuoles?
—Žinoma, kanuoles, tan- j 

kus, laivams šarvus, ką tik 
nori.—Atsakė italų kapito
nas.

Tai ir Roosevelto “neutra
litetas.” Italija gali pirkti 
sau metalą ir kitas reikme
nis, kad pavertus tą į gink-i nūs, turi po 4 motorus, ku- 
lus ir amuniciją prieš Ethi- rių kiekvienas išvysto 800 
opijos žmones.

Bet italų kapitonas prisi
bijo,.kad Tautų Lygos šalys, [gamino naujus greitus tor- 
o pirmoje vietoje Anglija, pedinius laivelius. Jie yra 
gah sulaikyti tą laivą su me- tik po 200 tonų, turi po 2 

torpedas paleisti prietaisus 
ir gali plaukti iki 65 mylių 
j valandą. Ant jų yra po 22 
žmones. Sako, kad jie bus 
labai pavojingi karo lai
vams.

Clipper,” kurie bus naudo
dami Ramiajame vandeny
ne Pan-American Airway 
Co. Lėktuvai gali atlikti be 
apsistojimo 3,000 mylių. Jie 
turi po 7 žmones įgulos ir 
gali vežti 20 keliauninkų ir 
nemažai krovinio. Lėktuvai 
sveria su kroviniu po 25 to-

įDpBEHZTElEBI

18 Mėty Sukaktuvės

Kas gi tai per lietūs? 
Europiečiams ir amerikie
čiams jie sunku išsivaizduo
ti. Lyja ne nuolatos, bet 

Ethiopijos—Italijos karas dažniausia vakarais ir nak- 
lir europinio karo pavojus 
j bus išnaudotas Japonijos 
I imperialistų. Jie dar dau- 
jgiau atlieka karo provoka
cijų prieš Sovietų Sąjungą. 
“Pravda” rašydama apie 
vėliausius Japonijos—Man- 
chukuo užpuolimus ant So
vietų Sąjungos parubežio 
sargų aiškiai nurodo, kad 

! numatomas Japonijos pro
vokacinis karinis įsiverži
mas į Sįhirą.

Iš antros pusės Japonijos
• 1 • , • -1 ' 1 •IfoKio PfUnniia Anrrli rubežius prie Eritrea imperialistai daro 'spaudi-, 

lldlljd, LiJUOpiJa, ringu- tęsėsi nuo Anglijos Sudano mą į Chiniją. Kol kas Ja-
ja ir Vidnržeminės 

Jūros
, iki Francijos Somalilando. ponijos imperialistų tarpe 
; Jis yra apie 450 mylių ilgio, yra dvi grupės. Viena nuo 
i Išilgai jį eina mūšiai, bet'senai nori būtinai karo

Įspūdingos “Laisvės” Skaity- les. Tai buvo masinis protes- 
tojo Laidotuvės ; tas prieš kunigą, brolį ir sese- 

ris už boikotavima laisvai mi- senas . ? . .rūsio brolio. Jo giminių šuva- 
jau mio £javo Worcesterio, Haver- 

ug?®JOihill, Lawrence, Norwood,' 
. ... .. susirgo (gouthboro, Waltham, Provi-

m inkstų liga Jo_ mo-j dence> Sakm> Boston> Bridge_ 
ne are vis-, a^er^ Mj^dleboro, Stoughton, 
jam Page ~, Frank]jn, Lynn įr Peabody, j

Taip yra paduota į anglišką 
dienraštį “Enterprise”.

Ant kapų G. Šimaitis pasa- 
| kė trumpą atsisveikinimo pra- 
j kalbą.
| Tamošius Kašėta gimė 1880 
metais. Kašėtų kaime, Marcin
konių parapijoj, Gardino aps-1 
krityje.

1909 metais atvažiavo į 
Ameriką, Montello, Mass. Vė
liau gyveno Haverhill, Mass.

timis, tiesiai “dangus atsi
veria” ir vanduo su ledais 
pasileidžia, kaip upė žemyn. 
Raižo žaibai, daužosi perkū
nija. Lyja baisiai. Rugsėjo i to ligoninę, šaukė geriausius 
mėnesį kartais lyja ištisas ■ specialistus-daktarus, kad tik 
savaites. Kiek Ethiopijoje' ji išgydžius. O jo brolis ir se-i

1 kaip I 
I nors atversti jį prie tikėjimo. I 
i Diena iš dienos siuntė kunigus, ( 
I kad tik jį išspaviedotų; jo mo- 
į teriai sunku buvo nuo jų jį ap
ginti. Bet ligonis kunigus at
metė ir varė juos lauk. Spalių 
10 ryte ligoninėj be sakra
mentų numirė.

Buvo pašarvotas laisvai. Jo 
brolis Kašėta ir jo seserys 
klausė kunigų, ar gali jie eiti 
į brolio šermenis. Kunigai lie
pė neiti. Šita žinia plačiai pa
siskleidė po visą Montello ir 
apielinkę. Per šermenis ir šiaip 
susėję pasiragino vienas kitą, 
kad bendru frontu masiniai 
palydėti Kašėtos lavoną.

Laidotuvės įvyko spalių 13, 
2 valandą po pietų. Susirinko 
5 šimtai žmonių, 127 automo
biliai lydėjo jo kūną į kapus 
ir trys automobiliai vežė gė-

lietaus (vandens) iškrinta į į serys dare viską, ’ kad 
vieną dieną, tai Europoje' 
arba Amerikoje ir per cie- į 
lūs metus tiek neiškrinta. 
Tai jau aišku, kokis yra tas 
lietus. Upės taip baisiai bė
ga, kad joki tankai jas ne
galėtų perplaukti. Tarpkah- 
nėse kriękia vanduo, žeme j 
maišo į keisčiausį “kisielių.” 
Gyventojai, kaip tik prasi
deda lietūs, tai kuoveikiau-

Del Informacijų Kreipkitės I

World Tourists, Inc.
175 Fifth Avenue 

New York City 
Algonquin 4-6656-7-8

CUNARD WHITE STAR
Limited

‘labiausiai ant kokių 150 my- prieš Sovietų Sąjungą, bet.šiai bėga į jiems žinomas 
Fašistinės Italijos karas lių pločio daug maž centre antra numato pavojų tokio ' saugias vietas, kitaip bus 

prieš Ethiopiią, išstojimas šio rubežiaus, ties Adowa— karo ir visada orientuojasi į į mirtis.
Čionai yra didelių i Chinijos plėšimą, kur tas Po tų lietu užviešpatauja’
T j 1 v • • • — I vz . —. > > • -

prieš Tautų Lygą vis dau- Makale. <
giau aštrina Anglijos-Ita- kalnų. Italijos fašistinė 
lijos reikalus. Italija yra armija yra pasistūmus 
tarne Tyrrheiniškų (dalies frontu apie 150 mylių plo-

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

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

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

Te L: Foxeroft 1-6101

mažai Japonijai kainuoja.
Dabar Japonija vėl pra- saris yra niekai, palyginus 

dėio priekabiauti prie Chi- su tuom laiku,”—sako ke- 
Saulė 

palietė Jungtinių Valstijų ir'labai gražiai šviečia, greitai 
Anglijos imperialistų reika-.išdžiovina balas, aplinkui 
__  Tuom pat kartu Jano-; pasipila kvietkos ir kviet- 

1 siūlo kos. Gyventojai turi švente.

Viduržeminių) jūrų ir Ad- čio ir apie 40 gylio. Tai jau nijos Swatow srityje. Tas. liauninkas Greulia.
V'infiVrk lūni Iznin VnlriC? m o i 17 +■ Li i va i 4 rv n , T______ .L* • TT-l-.Ll’ • I 1 _ 1_ _ • ____ X*!riatiko jūrų, kaip kokis di- pusėtinai didelį aEthiopijos 
delis sausžemio batas. Ang
lijos vandens kelias i Indiia 
ir Tolimus Rvtus eina nėr 
Viduržemines jūras nro Ita- 
ia. Anglija kontroliuoja 
Gibraltaro perlaja ir Suezo
kanalą ir tokiu būdu į Vi- Aussa dykumas ir oia nors! rialistų veikimo prieš Chini- 
duržemines jūras įplauki- ir yra mūšių, bet kol kas 'jos Sovietus.
mas ir išplaukimas priguli Italijos fašistai nepasistū-

< nuo Anglijos. Nuo Gibral- mėio pirmyn. __ ____
taro iki Suezo’ kanalo vra| Antras frontas, tai pietai, bet yra dienas dalykas aiš- 
1.926 mylios vandens kelio, kur Ethiopiios rubežius ei- ku, kad Japonijos imperia- 
Pusiaukelyje. 990 mylių nuo na išilgai itališką Somali- listai nesėdės ramiai, kad• t Ii • z* 1 • «■ 1 i 1 ’

kampą užgriebė, daug maž 
apie 4,500 keturkampių my-. ]us7 ' 
lių plotą. Šiame fronte į nijos imperialistai
ryt-pietus Italijos ir Ethio- Chang-Kai shekui pagelbą minėjimui lietaus pasibaigi- ■niinc ninn nnio 900 I__pijos rubežius eina apie 200 (ir reikalauja bendro Chang- 
mylių ilerio per Danakil ir iKaisheko ir Japonijos imne-

mo.
Tūli mokslinčiai Ethiopiią 

vadina “shower bath” (van
dens šmirkšle) Afrikoj. Jei- 
au ne Ethiopijos lietai, tai 
Sudanas ir Aigyptas pavirs
tų i Sachara.

Jeigu teks Mnssoliniui 
.____ __ ___  ____ , . kariauti iki gegužės mėne-

Gibraltaro ir 936 mylios landą. Tame fronte rūbe- jįe plės savo karo provoka- šio. kada vėl prasidės lietai, 
nuo Suazo kanalo.yra Aneli- žius tęsėsi bent . 500 mylių !cijas arba prieš Chiniją, ar- tai daugiau negu aišku, kad
jos milžiniška nrienlauka ir ilo-io ir daugiausiai per Og- 
tvirtuma ąnt Malta salos. 
Seniau Malta buvo kain ir 
centralinė ašis kontroliavi
mui Viduržeminiu iūru. nes 
iš čia veikė A n i i n q karo 
laivynas. Bet dabar, kada ilgio fronte, eina 
išsivystė orlaiviai, 
pradeda nustoti tos svarbos, myn. Tūli pranešimai sa-(riią raižo didelis skaičius Jungtinės Valstijos 
nes tik už 50 mvliu yra ko. kad vietomis net ethio-'gilių ir vingiuotu upių slė- (griežtai “neutralės” Italijos 
Italijos didelė Sicilija sala, piečiai įsiveržė i itališka So-į nių, iš kurių įvairiomis for- i i • • 1 1*1 i • * -v -i • ' • 111^*1 •

aden ir kitu provincijų dy
kumas. šičia vakariniame- 
pietiniame fronte, tarpe 
A n o-l j jos Sudano ir Webbe- 
Shibeli upės, apie 200 mvliu 

mūšiai,

ba prieš Sovietų Sąjungą.

“Raudonasis Artojas” Apie n !.• • ‘ ;
Etiopiją Rooseveltmis Neutra-!

“Raudonajame Artojuje” ■. 
drpf. J. K. rašo sekamai apie ( 
Ethiopiją: . j

tai ii bet italai nepasistūmė pir-1 “Visą Abisinijos terito-' Rooseveltas paskelbė, kad;
bus

kur daug karo orlaivių, ku- malilanda ir paėmę Lugh ir 
rie i kelias minutes gali Oddur miestus.

x bombarduoti Malta. Nuo

MATTHEW P. BALLAS, Inc

? Įgilti i

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

TĖMYKlTE, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus, šie paveikslai parodo, ką tamstos 
galite gauti už mažus pinigus

—Ethiopijos kare. Bot pw- 
venime yra visai kitaip. 
Štai Jorsev City, prienlau-j 
koie No. 7, italu garlaivis' 
“San Julian” pasiėmė 10,- 
000 tonu plieno, špižo ir ge

ležies taip vadinamu “skra-

momis kyla kalnai, kartais 
apaugę tankiais atogrąžų 
augalais. Žemesnėse vieto
se klimatas labai karštas ir 
drėgnas, europiečiams sun
kiai pakeliamas.

pidžiuliai pelkių plotai, nu.” Jau pirmiau iš čia to- 
apaugę nepereinamais miš- kio metalo išvežė i Italiia, 
kais skiria priėjimą prie Vokietija ir Japoniją gink- 
Abisinįjos iš pietų, pietų lūs raminti.
vakarų, šiaurės ir šiaurės-1 “World-Telppram” kores- 
vakarų. Išdžiuvusios balos, 'pondentas kalbuosi su italų 
atogrąžų geltonasis drugys, laivo kapitonu Peter Strau- 
nuodingos gyvatės, plėšrieji ]ine. Buvo statomi sekami

Bet į rytus nuo Webbe— 
Maltos i vakarus už 130 ml. Shibeli iki Anodijos Somali- 
Italiia turi kita, mažą sala lando, apie 300 myliu il^io 
vardu 
įrengta 
ir karo 
Anodija 
ta jau 
bos ir ią prirengė tik ansi- 
gvnimui, o savo karo lai
vynus ,perkelė į Gibraltar a 

—vakaruose ir rvtunse į gilvn, arba jau yra užėmę _ ________
Alevandriją, Port Saidą ir apie 30,000 keturkampių žvėrys ir užnuodyti šuli- klausimai: 

mylių plotą. Šiaurių ir Pie-1 niai—skilvio ligų šaltiniai ■ 
t t V 1 1 —1 • 1 • 11 7/1

Pantellaria, kur j fronte, italai padarė didelio 
submarinam stotys (progreso per Ogadeno dy- 
orlaiviams laukai, 
pastebėjo, kad Mal- 
nustoja savo svar

kumas. Spalių 17 dieną 
frontas ėjo per Taferą— 
Katama. Gerlopubį, Masa- 
ra, Udį ir Kabrina. Taigi 
vietomis italai yra įsiveržę 
į Ethiopiią bent 100 mvlių

Haifa.
Italija mano, kad ji pa-!tų fronte italai jau yra už-padarė tą sritį—Kollu (‘kar: metalo, ar amunicija? 

gelba savo orlaivyno, kuris; ėmę tiek žemės, kaip dvi -štas kraštas’) kuone negy- Kapitonas nusijuokė ir at-

ar 
mažiau

$225

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

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

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jj kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR
kolonijų vajininkai bus kviečia- Į 
apskričiui į pagelbą vajaus dar- I

A1. Taraška.
Apskr. Org.

(246-248)

balių 
vak., 
Park

Te!. TRObridge 6330 ’

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St, 

arti Central Skvero,
CAMBRIDGE, MASS

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Nedčliomia ir Šventadieniais:
10-12 ryte

Be apskričio komiteto narių į šį skani vakarienė, 
susirinkimą yra kviečiamos kuopos 
atsiųsti savo vajininkus, kur bendrai j _
svarstysim vajaus reikalus ir įvai- Į 

j rių

be.

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

bendrai rengia vakarienę nedėlioj, 27 
d. spalio, po numeriu 10 White St. 
Durys bus atdaros nuo 6 vai. vaka
re, vakarienė prasidės 8 vai. vaka
re. Įžanga 75c. Kviečiam visus skait
lingai dalyvaut, nes tai bus labai

PHILADELPHIA, PA.

Tarp. Darb. Apsigynimo svarbus ( 
susirinkimas įvyks antradienį, 22 d. 
spalio, 8 vai. vakare, 735 Fairmount: 
Ave. Prašome visų narių dalyvaut, 
nes turim daug svarbių dalykų ap- 
svarstyt.

Seki’. A. Ramanauskas._
(248-249)

Pasikalbėkime Preso 
Reikalu

prenumeratas, atsiminkite 
jog visiems metams užsimo
kėję gausite tą puikią jubi- 
lėjinę dovaną.

4

j

i
I
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*
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Smulkesniem spaudos dar- Julia Verbickiene, 
bam automatiškos mašinos 
išmokėjimo reikalu rūpina
masi plačiai. Draugų duo
tas žodis aukom išmokėti! 
tą presą pildomas, šiuom I 
kartu preso išmokėjimui 
aukų gavome nuo draugų 
hudsoniečių $4 ir nuo drau
gų rochesteriečių $5.32. Iš 
Hudson, Mass, ir iš Roches
ter, N. Y. preso reikalui iš 
anksčiau esame gavę labai 
grai ios paramos. Dabar vėl 
jie gausiai apdovanojo.

Asrr eniškai apdovano j o 
“Laisvę” preso išmokėjimui 
draugai: Wm. Deksnys, iš 
Stamford, Conn. $1. K. 
Mockus, brooklynietis auko
jo: $1 presui ir Liet, polit. 
kaliniam $1.50.

Keletas Laiškelių:
“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.:— 

Prisiunčiu čekį $5.50 už 
‘Laisvės’ prenumeratą, $1 
aukoju preso išmokėjimui ir 
50c Lietuvos politinių ka-: 
linių gynimui. Atsiprašau; 
už mažą auką. Mažai uždir- 
bu, nekiek atlieka, tai ir pa-' 
aukauti mažai tegaliu. J. 
Diamont. Pittsburgh, Pa.”

“Maloni Redakcija! Šiuo- 
mi pranešu, kad mano pre-j 
numerata baigiasi... Da-j 
bar atnaujinu $5.50 už ‘Lai- i 
svę’ metam ir $1 į preso 
fondą. Money orderis yra 
sumoje $6.50.

- Su draugiškais linkėji
mais, Antanas Lakickas, 
čoal Dale, Pa.”

^Gerbiama ‘Laisvės’ ( Red.: 
-į-Čia randate $6, iš kurių 
$5.50 pasirokuokite už ‘Lai
svės’ prenumeratą, o 50c. 
pasilaikykite dienraščio pa
laikymo reikalam. ę
■; Atleiskite už smulkią au- 
Ką ir už ilgai laukimą atsi-1 
naujinti prenumeratą. Su 
pagarba jūsų, Ignas Šidlau
skas, So. Boston, Mass.” 
7 Dovanėlę pervedame į 
preso fondą.

. “Brangūs Draugai: Čia 
Mandate money order $6. 
Už ‘Laisvės’ prenumeratą 
$5.50, o likusius 50c. tai už
simoku kaipo pabaudą už 
iai, kad ilgai neatsinauji
nau ‘Laisvės’.

Jau 20 metų kaip skaitau; 
‘Laisvę’... Ji man patinka 
t? be jos nenorime būti. 
Ačiū, kad nesulaikėte siun- 
tir.ėję...

Su geriausiais linkėji
mais, Frank Rosum, Bever
ly, Mass.”

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.: Il
gai tęsęs, pagaliau atsinau
jinu “L.” prenumeratą. Čia

nold, Pa. ir F. Klaston, iš 
Great Neck, N. Y.

Malonu atkreipti skaity
tojų atydą į tą faktą, kad 
visi augščiau suminėti 
naujino prenumeratą 
siems metams. Jie
gaus Jubilėjinę dovaną, gra
žią knygą “Martos Vilkie
nes Divorsas.”

Kurie vėliau mokėsite už i

Labai svarbu, draugai, 
gauti “Laisvei” naujų skai
tytojų. Prašome visų esan
čiųjų “Laisvės” skaitytojų 
gauti jai nors po vieną 
skaitytoją.

atsi- 
vi- 

visi

Aukų preso išmokėjimui 
šiuom kartu gavome $17.82, 
iš anksčiau turėjome $1374. 
31. Viso aukų gauta $1392. 
13. Skolos dar turime

P. Buknys.

laimėti pirmą dovaną.
Draugai sako: Drauge 

Penkauske, mūsų armijos ka
pitone, paduok aštrų ultimatu
mą pirmiausia seniems vajinin., 
kams, kaip d. Šimaitis, Ratilis, 
ir Krance; toliau, neužmiršk 
ir nesibijok ir draugo Bakšio,' 
iš Worcester, naujo drąsuolio. 
Jis mano, kad jis gali laimėti 
ristynes, tai laimės ir vajuje. 
Mes jį šį sykį apgalėsime, sta
čiai, turime apgalėti. Jis net 
nesijaus, kaip mes jį par- 
blokšime. <

Tai dar ne viskas. Man įsa
kyta duoti ultimatumą taip 
pat Smitui, Mažeikai, Dobiniui' 
ir visiems kitiems, kurie tik 
mėgins pralenkti Lawrence.

Gal manote, kad tai netei
sybė. Well, tai pažiūrėkite į 
mano armijos surašą: P. Ta
mošauskas, Ig. čiulada, A. Ka 
valiauskas, F. Zulza, B. čiula-!

HARTFORD, CONN.

LDS 79 kp. rengia smagų 
subatoj, 19 d. spalio, 8 vai. 
Laisvės Choro svetainėje, 57

I St. Įžanga tik 25 centai. Bus skanių , 
1 užkandžių, gėrimų ir gera orkestrą i 
grieš visokius šokius. Kviečiam vi
sus dalyvaut ir linksmai laika pra
leist.

Komitetas.

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. mėnesinis susirin- 

Į kūnas įvyks pirmadienį, 21 d. spa- 
| lio, 8 vai. vakare, M. and H. Sa- 

dcl, A. Butėnas, J. Milvidas, A. Įbenko svetainėje, 91 Steamboat Rd. 
Taraška, A. Jurgelavičius, A.ĮVisi nariai malonėkite dalyvaut lai- 
čiuladiene ir V. Kralikauskas. | 
Tai matote, su kuomi turėsite

Drg. A. Stripeika kietai laikosi pirmoje vietoje. Kaži kur reikalą šitam “Laisvės” vaju- 
dingo drg. S. Reikauskas. Perilgai nieko negauname ir nuo(je. 
draugo A. J. Smitho. Draugai Šimaitis, Bakšys ir kiti visai lė
tai stumiasi pirmyn.

ŠIANDIEN LENTELĖ RODO ŠIAIP:

Punktai 
436 
264 
243 
231 
228

NAUJŲ SKAITYTOJU GAVIMUI 
KONTESTANTŲ SURAŠĄS

A. Stripeika, Elizabeth, N. J.........................
S. Penkauskas, Lawrence, Mass........................
G. Krance, I. Katilis, Bridgewater, Mass. .
J. Mažeika, Cleveland, Ohio .........................
J. J. Bakšys, Worcester, Mass...........................

y 
Phila. Darbininkiškos Organizacijoj

A. Smith............................ 175
M. Zald ...............................49

Viso. 224
Geo. Shimaitis, Montello, Mass...................................... 188
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa.......................................172
J. Valatka, J. Kasparav., Haverhill, Mass..................171
A. Barčius, So. Boston, Mass................ .......................... 126
F. Gervickas, Athol, Mass................... 122
P. Bokas, Waterbury, Conn............................................105
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh, Pa..................................103
P. Žirgulis, Rochester, N. Y............................................101
A. Klimas, Hartford, Conn.............................................1OO
V. Marinas, Waterbury, Conn......................................... 94
Newark ir Apielinkės Kolektyvas ................................85
K. Mikolaitis, Baltimore, Md..............................................72
S. Massulis, Brooklyn, N. Y...............................................70
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich........................................... 56
M. Gudas, Montreal, Canada ,.....................................55
Clara Schwartz, Reading, Pa..........................................50
T. Sherry, F. Ramoška, Brooklyn, N. Y....................... 50
V. Januška, Richmond Hill, N. Y......................................50
J. Mažeika, McKees Rocks, Pa........................ SO
P. Šlekaitis, Scranton, Pa......................................................50
P. Wassell, Hoboken, N. J.................................................50
A. Lideikienė, Great Neck, N. Y....................................45

Peleckas, Brooklyn, N. Y.............................................28
Baranauskas, Brooklyn, N. Y......................................27
Daubaras, Athol, Mass......................................................27
Anvil, Toronto, Ont., Canada .................................. 25

O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md.......................................21
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.......................................20
V. Judzentavičius, Girardville, Pa..................................20
V. Masonis, New Britain, Conn.......................................20
J. Barkus, Brooklyn, N. Y................................................. 12
C. D. Long, Wrightstown, N. J........................................... 10
K. Bakanauskas, Easton, Pa................................................ 10
J. Kandrot, Forest City, Pa...................................................4
Ilgoka eilė draugų jau gerokai pakopė punktų skaičium. 

Tačiaus dar naujai stodami į darbą, daugelis galėtų juos pra
lenkti. Elizabethas, maža kolonija, stovi pirmoje vietoje. Ro
dosi, Philadelphia, Bostonas, Pittsburghas, Worcesteris, Wa
terbury ir Wilkes-Barre daug lengviau galėtų kopti augštyn. 
Brooklyne ant stočių “Laisvės“ cirkuliacija dvigubai pakilo. 
Bet naujais prenumeratoriais dar žemai stovime. Negražus 
apsileidimas!

Nė valandai nepamirškime, jog mūsų obalsis yra, kad 
“Laisve” turi minėti sidabrinį jubilėjų su daugiau skaitytojų, 
negu bent kada pirmiau.

Jau turime 3 savaites vajaus. Kurie iš draugų dirbo, kaip 
augščiau matėme, rezultatai džiuginanti. Tas turėtų paskatinti

I Eikime toliau. Berašant šią 
i gromatą, pasigirsta švilpukas, 
j Greitai atidarau duris ir žiū- 
j riu, kad laiškanešis atnešė du 
laišku. Greitai atplėšiu vieną, 
žiūriu, kad laiškas iš Nashua, 

į N. II. Jie žada greitą pagelbą, 
! jeigu tik reikalinga. Rašo d.
J. Egeris :

“Draugas Penkauskai: Ma
no automobilius jau gatavas, 
gazolino pripiltas ir greitai 
pradėsiu darbuotis gauti nau- 

■ jų skaitytojų dienraščiui ‘Lai- 
I svei’.” r

Antras laiškas nuo 
maičio. Jis sako:

“Brangus Drauge:
jau ir čeverykai pilnai pri
rengti eiti rinkti ‘Laisvei’ skai
tytojus. Pasidėjau geležines 
patkavas, kad ilgiau atlai
kytų. Kaip einu, tai net ugnis 
tyška iš po kojų. IL duodu vi
siems oponentams aštresnį ul
timatumą, negu Lawrence pa
davė.”

Gerai, draugai, aš irgi pil
nai prisirengęs žut-but, .bet ne
pasiduot nė vienam.’ Kurs tik

S.
P.

randate, $6 money orderį, išimtus iš mūsų darbuotis gavime naujų skaitytojų.
$5.50 už prenumeratą ir 50 
c. skiriu preso išmokėjimui. 
Ačiū, kad nesulaikėte “Lai
svės”. Sunkiai verčiuosi fi
nansiniai, todėl suvėlinau 
atsinaujinimą. z

Linkiu kuogeriausio pasi
sekimo dienraščiui. D. Zem- 
bols, Gloucester, N. Y.”

Atsinaujino “Laisvės” pre
numeratą metams ir paau
kojo preso išmokėjimui po 
50c. dar ir šie draugai: F. i 
Vilčinskas, iš Scranton, Pa., • 
V. Mineikis, iš Waterbury, 
Conn., P. Vaitiekūnas, iš 
Baltimore, Md., Geo. Sta
šinskas, iš Minersville, Pa.,

apsvarstyt, nepamirškite ir naujų na- 
' riu atsivest.

Sekr. V. A.
(248-249)

BINGHAMTON, N. Y.

“Daily Worker” galima gauti kas 
diena pas LA TORREY, 48 Clinton 
St. “Soviet Russia Today” irgi ga
lima gauti kas diena pas LA TOR
REY, 48 Clinton St.

Agitprop.
(248-250)

HARRISON IR KEARNY

Pranešimas Kearny ir Harrisoįio 
Lietuviams Darbininkams

Aš manau, kad daugelis jūsų jau 
žinote, kas yra “Daily Worker” — 
tai yra kasdieninis laikraštis anglų 
kalboj. Tai yra vienatinis ; 
dienraštis, kuris veda smarkią ko
vą už darbininkų klasės reikalus. To
dėl Harrisono ir Kearny šios pro- 
gresyvės draugijos: ALDLD 136 kp., 
IWO 542 branch ir ILD Tom Mooney 
branch, nutarė surengti puikų vaka
rėlį delpi “Daily Worker”, Komunis
tų Partijos organo.

Parengimas įvyks sekančio šešta
dienio vakare, tai yra, 19 d. spalio 
(October), 8 vai. vakard; Labor Ly
ceum svetainėj, 17 Ann St., Harri
son, N. J. Bus puiki muzika šo
kiams ir kitokiu dailiškų pamargi- 
nimų; Taip pat bus gerų užkandžių 
ir gėrimų. Įžanga tik 15 centų.

Beje, bus leidžiama ant išlaimė- 
jimo labai daili paiduškaitė, kurią 
dovanojo draugė V. Didžiulienė, ku- Į 
rią galėsite laimėti tik už 10 centų. I 
Todėl, gerbiamieji lietuviai, neuž
mirškite viršminėto parengimūlio. ( 
Prašome atsilankyti visus, kurie tik 

1 galite, nes smagiai praleisite laiką ir 
bandys mums pastot kelią del paremsit?<nS1^ni}®į3<,

d. ši-,

Mano

gavimo pirmos dovanos, mes 
begailestingai parblokšime 
juos ant žemės.

Lawrence Apiel. Kapitonas, 
S. Penkauskas.

Montello, Mass

Komisijos Narys V. Zelin. 
(247-248)

"Laisvės” V a jus 
Įsisiūbuoja

Lawrence Vajininkų Kapitonas Sako, Kad Jie Nepasiduosią 
Niekam, Net Nei Worcester^ Drūtuolini Bakšiui

Lai- 
vajininkai mūsų mieste 

tikra

Lawrence, Mass.

SVėS 

jau suorganizuoti. Tai 
raudonoji armija. Kaip nlaty-
ti, tai šita armija nuveiks di
delius darbus. Visi draugai 
kalbėjo, kad mes nepasiduosi
me nei draugui A. Stripeikai

iš Elizabeth, N. J. Mes turime 
laimėti pirmą praizą. Tai Law- 
rencio žodis.

Štai pareiškimai draugų, 
kurie dalyvauja vajuje: Drg. 
Tamošauskas jau gavo, kelius 
naujus skaitytojus. Bet pažiū
rėkite, ką sako d. Ig. Čiulada. 
Jis tvirtina, kad mes turime

DALYVAUS IR ITALŲ VYRŲ CHORAS 
Jau daugeliui yra žinomas Italų Vyrų Choras, 
kuris vadinasi Italian Workers’ Chorus. Tai pui
kiai išlavintas ir rinktinių balsų choras. Kur tik 

jis pasirodo, visur sukelia dideles ovacijas.

Viačeslav Mamanoff, tenoras iš New Yorko. 
Garsusis rusų operų dainininkas, kuris dainos; 

“Laisvės” koncerte.

’’Laisvės” Metinis
Koncertas

Ir-

JVYKS SEKMADIENĮ

10 d. Lapkričio (November) J935

Po programai šokiai iki vėlumai.
CLEVELAND, OHIO

Lietuvių moterų susirinkimas įvyks 
antradienį, 22 d. spalio, 7:30 vai. va
kare, 920 E. 79th St. Visos draugės 
kviečiamos dalyvauti ii’ kitas atsi
vest. Bus svarstoma svarbūs dienos 
klausimai, bus išduotas raportas iš 
mėsos streiko, taipgi reikės apsvar
styt mūsų parengimą, kuris įvyks 26 
d. spalio.

Kviečia Komitetas.
(247-248)

SOUTH BOSTON, MASS.
Laisvės Choro bankietas, kuris bu

vo rengiamas spalio (Oct.) 20, Lie
tuvių Piliečių Kliube, 376 Broadway, 
atkeltas ant spalio 27, sekmadienį. 
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
vių Svetainėje, E ir Silver Sts., So. , 
Bostone.

Visi So. Bostono menininkai ben- 
visuomenės iš 

Bostono ir apielinkės kolonijų skait
lingai atsilankyti į dainininkės He
lenos Sadauskaitės koncertą. Įžanga 
50-75c.

Kviečia Bendras Kom.
P. S. šiuom tarpu Helena Sadaus

kaitė vaidina svarbią rolę Strauso 
muzikaliam veikale “The Great 
Waltz” Bostono Opera House.

(247-248) ,

MASS. VALST. LDS APSKR 
KOMITETUI IR KUOPOM

į LDS 1 Apskričio senojo ir naujai 
išrinkto komiteto susirinkimas įvyks 
spalio 27 d., 12 vai., 17 School St., 
Hudson, Mass.

(Tąsa iš 3-čio puslp.)
skėčio konferencijos. Kiti de
legatai su raportu sutiko. Nu
tarta surengti ALDLD 20 me
tų paminėjimo sukaktuves. 
Tam darbui išrinkta komisija.

Taipgi išrinko komisiją 
del “Laisvės” vajaus.
Ta komisija žada sueiti

. Šimaičiu ir išdirbti planą AraY'kvIečia'^Hetūvių'y? 
jieškojimui naujų skaitytojų. 
Buvo daug kalbėta apie mo
teris darbininkes, kodėl jos 
nesilanko į kuopų susirinki
mus. Taipgi išrinkta komisija, 
kad nueitų pas jas į namus ir 
su jomis pasikalbėtų. Taip gi 
išrinktas komitetas iš moterų,, 
kuris darbuosis atgaivinime 
moterų judėjimo. Priimta 2 
r e z oliucijos, protestuojančios 
prieš kankinimą politinių ka
linių.

iš
5

su

Iš 12 į 13 spalių J. Berei- a 
kos namuose užsimušė Sten- j 
ly Vielius, 22 metų amžiaus. I 
Iš vakaro jis buvo Gedučių ir 
Matulaitės vestuvėse. Vėliaus 
minėtoj vietoj apsinakvojo. 
Nakčia, vietoj nueiti į “toile- 
tą”, pataikė į skiepą ir kris- 
damas mirtinai nusisukę 
sprandą. Jis yra Matučių gi
minaitis ir Jono Dūkštos žen
tas, bet dabar jau daikte ne- • 
gyveno. Ant vestuvių pribuvo ' 
iš kitur. Del palaidojimo da
rė kolektą. Palaidotas su baž
nytinėm apeigom.

šalna. į

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygr 

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.

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

WM. NORRIS ORCHESTRA
BUS LABOR LYCEUM SALĖJE 

949 WILLOUGHBY AVE., 
Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIA DUONA
\SOiOLES BAKING

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reišk’ *, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų čAoną valgyd' 

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

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, k; 
j krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

j kitus miestus.
TeĮ.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOšEVIČIL S.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH, ll#



šeštadienis, Spalio 19, 1935 Puslapis Penktas

\ Klaus Neukrantz

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

Vykstantiems Lietuvon 
Žinotina

Lietuvos Generalinis 
sulatas praneša:

Kon-

(Tąsa)
—Šauk... kvaily!—rėkė Tamošius.— 

Štai kaip.. .matai? — Puf... puf... 
puf... Ištuštino savo revolverį pro iš
daužtą langą.

—Ten, iš numerio 5 Emil guli... ar 
girdi?... Dabar jau laikas... Vyrai...

I kurie tik turite ginklus, privalote varto- 
< ti... kitaip mes visi žūsime...—Kulka 

atsimušė nuo sienos krašto priešai jį tar
pe dulkių ir įstrigo į lubas. Jis apsisu
ko atgal, biskį nusiraminęs.

—Kur yra Kurtas Zimmermann? Kur 
yra Povilas?

—Numery j trečiam, aš manau.
—Tu nueik ten... perlipk sieną dar

že... supranti! ir pasakyk jiem: nesu
laikyti nė vieną... kuris...

—Gelbė-ė-ė-ki-it-e!—Iš tūlo kambario 
viršuj moteris šaukėsi pro langą.

—Kas tik turi kuomi, privalo šauti!— 
Jaunas darbininkas išbėgo iš kambario.

Policija nuo Pankstrasse pradėjo 
ataką.

Šaudymai į langus ir tarpgatvį pata
mpo intensyviškesni. Po tąja priedanga 
poHcįja šturmavo pirmyn. Plieninės ke
pures* ir nikeliniai knypkiai žybčiojo ties 
įėjįmu į tarpgatvį. Jie puolė linkui bari- 

\ kanų, šaudydami be paliovos. Iš kitos 
pusės policija, negalėdama matyti padėtį 
aiškiai, šaudė virš barikadų į savuosius. 
Akmenys zvimbė iš tamsių langų. Šau
dydami ir šūkaudami policistai šoko ant 
barikadų pilnai pasirengę rankinei ko
vai. Barikados buvo.. .tuščios!

—Prakeiktos kiaulės!
Akmuo sužalojo Rytinės Prūsijos vals

tiečio veidą. “Prakeikti niekšai!” jis nu
sišluostė kraują nuo savo veido. Šautu
vų zamkai neperstojančiai traškėjo. Muš
kite tą nematomą raudoną milžiną! Jei 
tik kas matytų kur cieliuoti!

Karininko smailus bato galas apvertė
* vyrą, gulintį tarpe balkių ant žemės, it 

&okį maišą. Jo pilvas buvo juodas ir 
drėgnas, kaip juoda plėmė ant asfalto.

Iš koridoriaus šalę “Raudonos Lakštin-
• galos” revolveris supoškėjo. Šautuvų 

drūtgaliai paleista darban į užeigos lan- 
ginyčias.

—Pirmyn,—šūktelėjo karininkas—... 
jie randasi viduj!

“Raudonos Lakštingalos” durys pa
versta į šipulius. Policija žinojo, kad 
čia yra Koslino apielinkės komunistų 
tvirtovė.

—Rankas augštyn... laukan visi iš 
ten!—Komendanto žiburys nušvietė tam
sų kambarį. Buvo... tuščias!

—Kraugerių šaika! — Kaž kas pa
spaudė elektros knypkį. Knypkis brakš- 

< telėjo, bet šviesos nebuvo. Rankiniai ži
buriai švaistėsi. Stalai ir krėslai tapo 

( apversti. Ant sienos radosi laikraštis su 
antgalviu: “Gegužės Kovos Diena, 1929.” 
Policistas sukeikė ir nuplėšė tą pirmą 
puslapį laikraščio Rote Fahne. Tačiaus 
nerado nei vieno žmogaus.

Gale kambario surado siaurą tamsų 
koridorių į svetainę. Nauji atėjūnai ne
žinojo užeigos vidujinę padėtį. Komen
dantas surado tą koridorių ir pradėjo 
veržtis per duris su iškeltu revolveriu. 
Vienas kojos paspyrimas į duris jas ati
darė. Anapus durų buvo šviesa. Kam
barys išsyk atrodė tuščiu. Tačiaus kam
pe du vaikėzai sėdėjo ir lošė kortomis!

Stiklinės durys, vedančios daržan, bu
vo atdaros. Jų viltis dingo! Kaip ir pir- 
ma, viskas tyliai ir be ženklo, pasislėpė 
nežinomose vietose; koridorių ir daržų 
tamsa visus prarijo...

Viskas ką rado, tai kelias tuščias kul
ias. Kaslink dviejų vaikėzų, kurie “lo
šė kortomis,” pas juos nieko nerasta ki- 
šeniuose apart kelių knypkių, galo šniū
ro, cigaretų ir nudėvėtą nosinę. Jokių 
įrodymų, nei narystės kortų “Rote Front- 
kamferbund” (Raudono^Fronto Kovoto
jų Lygos) bei Jaunų Komunistų Lygos... 
nieko, tik dviejų, jaunų, nepaisanti veidai 
su kietai užspaustomis lūpomis prieš 
žiauriai puolančius policistus.

Nei vienas nebandė eiti į tamsius ty
lius daržus...

Lauko pusėj (“Raudonos Lakš.) poli
cistai ardė barikadas, pasišviesdami žibu
riais ir po priedanga specialio būrio, ku- 
ris, pastatytas iš abiejų pusių gatvės,šau

dė nepaliaujančiai į langus. Juodos sky
lės ant pilkų sienų atrodė lig baisios mil
žino akys—raudonojo tarpgatvio! Dar 

! gyvas ir kvėpuoja, nenugalimas, it kokis 
senovės milžinas, nematomas, nors ir pa
žeistas šimtais kirčių, širdis... raudo
na širdis Weddingo... laikėsi, stipriau 
ir kiečiau kaip kad policijos šautuvų am- 
čiojimai.

Kuomet nutraukdinėjo statinę, maža 
purvina ranka nukrito ant žemės. Virš 
kabančios galvos policistai pamatė pilką 
žaketo rankovę. Nutraukė lentas ir bal
kius ir žiburio šviesa atsimušė į baltą, 
jauną veidą apie 16 metų amžiaus darbi
ninko. Virš kaires akies buvo tamsiai 
apvali skylė, iš kurios siaura sriovė 
kraujo, jau sukrekėjusio, tekėjo per tan
kius antakius. Burna mažytė it jaunos 
mergaitės.

Smėlyj šalę jo policistas surado mažą 
žibantį šautuvą ir krūvelę amunicijos.

Žiburys užgeso...* * *
Barikados tapo užimtos, bet ne tarp- 

gatvis. Tamsi bedugnė tarp augštų na
mų atrodė nepergalima.

Per dideles pastangas padaryta perėji
mas gatvėje tarp barikadų. Policija 
traukėsi. Jų kaustytų batų garsai tapo 
pamainyti kietu barškėjimu nuo Reinic- 
kerdorfer gatvės. Stiprus prožektorius 
nušvietė tarpgatvį kaip dieną, sudaryda
mas keistus šešėlius. Tuo pat kartu kul- 
kasvaidis pradėjo veikti. Per barikadų 
skeleton ą persirito sunkus šarvuotas 
tankas.

Ataka ant tarpgatvio!
Tak... tak... tak... tak... Žvilgan

čios baltos plienu dengtos kulkos švilpa
vo dainą tvarkos ir teisėtumo. Akmenys 
ir kulkos leidžiamos iš mizernų, mažų 
revolverių atsimušinėjo, nepadarant žy
mės į plieno tanką. Ugnį spjaudanti 
tvirtovė ritosi neapsistodama. Paskui 
jos už desėtko pėdų sekė policija... ge
riausia, drąsiausia, jauniausia, žiauriau
sia, eilėj.

Ir ve aktas prasidėjo. Kiekvienas na
mas, koridorius, daržas turi būti paimtas. 
Su atstatytais šautuvais policistai išvarė 
iš lovų moteris ir vaikus, išvertė matra
cus, šėpas ir kambarius, šešėliai bėgio
jo, mirtinoj baimėj laiptais iki stogų, 
daužė, draskė ir areštavo. Bet abelnai 
tamsa ir vėl surijo vyrus, kuriuos j ieš
kojo.

—Buvo šaudyta iš tavo kambarių!
—Taip. Žiūrėk į sieną. Gali matyti 

savąsias kulkas.
—Prikąsk liežuvį! Kur tu paslėpei 

tuos šunis? A?...
—Jieškok pats...—moteris atsakė pa

juokiančiai. Žinojo, kad policija nedrįs 
eiti toliau į tarpgatvį. Lai plėšia padla- 
gas iš namų arti barikadų, jei nori. Su
ras blakių ir tarakonų, bet ne mūsų vy
rus ... * * *

Tuo tarpu telefonas zirzėjo Berlyno 
policijos komandieriaus kambaryje Alex- 
anderplatze.

Povilas bandė susisiekti su lauko puse 
per telefoną iš užeigos laike atakos. Vi
sur atsakomingi partijos aktyvistai buvo 
užimti, gatvės darbe, mitinge arba kur 
kitur. Pagaliaus, pasisekė susisiekti su 
parlamentine partijos frakcija ir prane
šė—eina šaudymai lauko pusėj—trumpą 
raportą apie tarpgatvio padėtį.

Povilas nežinojo, kad tuo pat sykiu, 
Neukollen gatvėse darbininkai gynėsi 
panašiu būdu apsistatę barikadomis 
prieš policijos šarvuotas tankas. Neži
nojo, kad policijos prezidentas gerokai 
tam atgal atmetė frakcijos reikalavimą 
ištraukti policijos jėgas tuo jaus iš darbi
ninkais apgyventų kvartalų. Povilas 
dar vis buvo tvirtai įsitikinęs, kad ši ata
ka ant tarpgatvio buvo neatsakomingas 
veiksmas karininkų be centro žinios.

Pasiremiant Povilo raportu, atstovas 
M. apie dešimtą valandą naktį išnaujo 
bandė susisiekti su policijos prezidiumu, 
idant pareikalavus policijos ištraukimo.

Atstovas komandierius, pulkininkas 
Hellriegel, atsiliepė per telefoną.

(Daugiau bus)

No.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License ___
j CL 215 has been issued to the undersigned 
į to sell beer wine and liquor at retail under

Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 215—Sixtieth St., 
Brooklyn, County of Kings, 
on tho premises.

GOTHENBERG KAMRATES. INC., 
215 Sixtieth St., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No.
• RL 5506 has been issued to the undersigned 

to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3224 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. ROBERT N. SANDERS 
SCOTTY’S BAR and GRILL

3221 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 10108 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7119 Fifth Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIMONE FREYDKESS 
and HARRY MAIDENBAUM

7119 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

Lietuvos pilietė, ištekėdama 
už svetimšalio, t. y. ne Lietu
vos piliečio, arba kai jos vy
ras Lietuvos pilietis : 
svetimos valstybės pilietybę, 
automatiškai nustoja Lietuvos 
pilietybės. Jei einant jos vyro 
šalies (pav. Jungtinių Ameri-įc8 Atlnntic Avo- 
kos Valstybių) įstatymais, 
neįgija vyro pilietybės, 
principialiai ji nenustoja teisių 
Lietuvos pilietybei, betgi tei
sių nenustojimo faktą pripa
žinti tegali tiktai Pilietybės 
Teisių Komisija prie Vidaus 
Reikalų Ministerijos Kaune.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 474 has been issued to the undersigned 

| to sell beer wine and liquor at retail under 
i Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 

... Borough of | tl.o| j_,aw 234 Cleveland St., Borough of 
to be .consumed , Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

on the premises
MINNIE E. HARTMANN

234 Cleveland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. I NOTICE is hereby r.ivąn that License No. Į 
j 1727 has been issue

i to sell beer wine and liquor at retail under I 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- I 

i trol Law at 964 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County pf Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM PRIESTLEY 
HALSEY BAR and GRILL

964 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

• • auiiue is ncreoy given mat incense ino. ' ]\j()priima rl 2901 has been issued to the undersigned | jįjJ
I to sell beer wine and liquor at retail underj (O

Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 68 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD J, McNOBLE
Brooklyn, N. Y.

jį'NOTICE is hereby given that License No.
J I RL 5613 has been issued to tho undersigned 

tai I 10 Ke" beer wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 756 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARCY BAR and GRILL. INC.
756 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Lietuvos Konsulatai negali 
panašiais atvejais išdavinėti 
pasų ir privalo persiųsti paso 
prašymą, su senuoju pasu, 
jungtuvių metrikų ištrauka ir 
vyro pilietybės įrodymais, Pi
lietybės Komisijai Kaunan, 

j Kadangi ši procedūra yra ga
na ilga, tai visos šiuo reikalu 
interesuotos moterys ragina
mos laiku išsiaiškinti savo pi
lietybės klausimą.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 420 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- j 
trol Law at 3608 Clarendon Rd., Borough of | 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTON J. WENZLER 
3608 Clarendon Rd., Brooklyn, N, Y..

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4737 has been issued to the undersigned 
to sell beer wind and liquor at retail under ; 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- i 
trol Law at 688 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY MULLER
688 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

Daugelis amerikiečių, ar tai 
grįžtančių Lietuvon apsigyven.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4740 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 255 Kingston Ave, Borough, of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WINFIELD S. STINSON 
JERRY ZABB

255 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. j 
RL 433 has been issued to the undersigned 
to sell beer wino and liquor at retail underti, ar tai vykstančių ilgesniam ■ Section 132-A' of the Alcoholic Beverage Con- 

. . . . . v trol Law at 4806—4th Avenue, Borough oflaikui Lietuvoje gyventi, veža
si su savim mantą, įvairių var
totų daiktų. Dažnai keleiviai 
nepasilUpina gauti is Lietuvos j NOTICE is hereby given that License No.

I RL 4485 has been issued to the undersigned 
i to sell beer wine and liquor at retail under 
I Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4723—3rd Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

DANIEL MURPHY
4723—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Konsulatų Amerikoje liudiji
mų, reikalingų tiems daiktams 
įvežti Lietuvon be muito.

Vartotų naminių daiktų be 
muito įvežti leidimui gauti,

Brooklyn, County of Kings, to be Consumed 
on tho premises.

SWANSON E. PARSONS 
and GENE’S BAR and GRILL 

Brooklyn, N. Y.

E.
EDDIE

4806-—4th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 373 has been issued to the undersigned 

..vi: bw.’ wine and liquor at retail under j Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
tail saraša, 4-se egzemplio-i j!'°* :V,a'v at t506 .N£Sk Road, Borough of ’ o i Brooklyn, County of Kings, to be consumed
riuose, smulkiai suminint ir ;011 th0 premises, 

aprašant vežamus daiktus, 
pareiškime suminint:

reikalinga pristatyti Konsulą- i į°cls?!į

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4010 has been issued to tho undersigned 
to sell beer wino and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 948-950 Jamaica Av., Borough of 

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

ANTHONY KWETZ
918-950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

b) Kiek laiko (nuo kokių I notice is hereby given that License No. i 
, ... ... . i • * i RIJ 5270 has been issued to the undersignedmetų 11* men. Ilgi kul’ių metu ir , to sell beer wine and liquor at H'tail under I 

mėn.) gyveno užsienyje?

a) Kad savininkas yra Lie
tuvos pilietis, nurodant paso 
ir serijos Nr., bei kokioje įstai
goje ir kada pasas išduotas.

c) Kad sąraše išvardinti 
daiktai tikrai priklauso tam ir 
tam (vardas ir pavardė) ir 
buvo jo vartojami, ar kad 
tuos daiktus keliautojas pa
veldėjo.

rei-
lai-
gy
li e-
na-

d) Kada (menuo ir diena) 
bei kokiu laivu keliautojas iš
vyksta Lietuvon, ir per kokį 
sienos peržengimo punktą pa
sieks Lietuvą.

Jei keliautojas nėra Lietu
vos pilietis, tai pareiškime 
kalinga nurodyti iki kurio 
ko jis turi teisę Lietuvoje 
venti. Svetimšalių (t. y. 
Lietuvos . piliečių) vartoti
miniai daiktai Lietuvon įlei
džiami sumokėjus muitinėje 
pinigais ar banko garantija 
užstatą, kuris lygus įvežamų 
daiktų muitui. Neišgyvenę vie- 
nerių metų, svetimšaliai turi 
įmokėti muitą arba daiktus 
grąžinti užsienin. Išgyvenę il
giau kaip vienerius metus, lai
komi nuolatiniais Lietuvos gy
ventojais ir jų įvežti daiktai 
atleidžiami nuo muito, kaip ir 
Lietuvos piliečių.

Tokie patys nuostatai veikia 
ir dėl Lietuvon įvežamų pali
kimų, Lietuvos piliečių, gyve
nančių Lietuvoje, paveldėtų 
užsieniuose, ir dėl kraičių, įve
žamų moterų, ištekėjusių už 
Lietuvos piliečių ir tuo įgiju
sių Lietuvos pilietybę bei nuo
latinio apsigyvenimo Lietuvo
je teisę.

Automobiliai (nauji ir var
toti) be muito nepraleidžiami.

Svarbu, kad keleiviai išank- 
sto pasirūpintų aukščiau išvar
dintus liudijimus, nes be jų 
įsileidimas be muito užtrunka 
ir tenka bereikalingai nervin
tis.

Konsul arinis 
šiuos liudijimus 
($2.00).

mokestis 
yra 10

uz 
litų

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
Nuo 6 iki 8 vakarais.

NOTICE is hereby given that License No. 
A 9953 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

SOLOMON WEINSLASH
613 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

.eii that License No. | .
e<l to the undersigned NOTICE is hereby given that License No. 
linnnr «i retail under I RW 766 has been issued to the undersigned.

to sell beer «nd wine at retail under Sec
tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control. 
Law at 388 Ridgewood Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed, 
on the premises.

ALFRED W. PRAWDZICKI
388 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

Nedėldienio Vakarui
Štai vakarienė ant greitųjų, 

kuri tikrai jum 
patiks .. .

Parinktos
Šaltos Mėsos

Vienos Riekės Sandvičiai
* Rauginti Kiaušiniai 

Dill Agurkai 
RUPPERT’S ALUS

Kuomet reikalaujate, nesakykite 
alaus—sakykite RUPPERT’S

Jacob Ruppert's Beer
'•’MELLOW WITH AGE"

* Jeigu jūs neturite šio recepto, ar galime 
įneš jums jį pasiust su savo komplimentais? 
Jacob Ruppert Brewery, New York City.

KAVALMUSK4S
Laisniuotas Graborius

Telephone Stagg 2-4408

A. Radzevičius

Cortlandt 7-4305

PennsylVania ir New 
Jersey Valstijose

PATRICK SOLAN 
(OCEAN TAVERN)

150G Neck Rd., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5264 has been issued to the undersigned i 
to sell beer wino and liquor at retail under I 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- I 
trol Law at 2303-5 Surf Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ■ 
on tho premises.

ABRAHAM and JOSEPH MINTZ 
2303-5 Surf Avenue, Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS GRABORIUS 
(Undertaker)

Vedu šermenis ir pataidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokie* 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue) 

Brookly n,_ N,_ Yj___ _

DR. ALDONA SLUPAS 
(ŠLIURAITĖ)

Šiomis dienomis persikėlė iš 
Newarko į Brooklyną.

Jau atidarė ofisą:

179 So. 2nd Street 
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4936 has been issued to the undersigned . 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 152 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

ADAM REGULINSKI
152 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- , 
trol Law at 5001—-8th Ave., Borough of . 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMIL MARCHESE 
EMIL’S TAVERN and REST.

5001—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY

JUOZAS

Lietuvių Auglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūžies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Praiome 
jsitemyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1461 
arba užeikite pasikalbėti. i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

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

Telefonas: EVergreen 7-1661
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Puslapis šeštas LAISVE šeštadienis, Spalio 19, 1935

Piliečių Kliubas Turės Baliu do po miestą su šautuviais jieš- žeisti du. Patsai Salvo dabar 
koti savo priešų. Pasėkoje tos randasi kalėjime. Jam pakelta 
kovos jau nudėti trys ir su- kaucija iki $50,000.NEW YORKO R APIELINKĖS ŽINIOS

Lietuviai, Dalyvauki! Masinėj Demon- Langl1 Valyt03U Streikas
straci jo j prieš Karą!

šį rytą, 19 d. spalio, bus 
New Yorko darbininkų demon
stracija protestui prieš gabe
nimą karo medžiagos Italijos 
fašistų laivu S. S. Rex.

Demonstracija įvyks prie 
prieplaukos 58, 18th ir West 
Sts., New Yorke. Pradžia 
10:30 vai. ryto.

Italijos fašizmą, kuris pradėjo 
karą prieš Ethiopiją.

Lietuviai darbininkai, daly
vaukite toj demonstracijoj. 
Bendrai su kitais darbininkais 
kovokime prieš karą ir fašiz
mą, fe

Brooklyn© Lietuvių Bendro 
Veikimo Komitetas.

Sekretorius J. Kuraitis. į

Organizacijos Sujudo 
i Gelbėt HerndonąLangų valytojai, skaičiuje 

1,800 paskelbė generalį strei
ką. Miesto centre pastatyti 
pikietai. Pikietų didelėse iš
kabose plačiai atžymėta pa
vojai, kuriuose turi dirbti lan
gų valytojai. Vien tik New 
Yorke pereitą metą aštuoni 
tapo užmušti ir 80 sužeista, i TT T... . , , , v._ JHerndoną ’Pikietas bus vedamas nežiū
rint drausmių.

Trečiadienio rytą 500 strei- 
kierių demonstravo prie Macy

' • Lietuvių Amerikos Piliečių 
Į Kliubas ruošia smagų balių- 
Į šokius savam name, 80 Union 
Avė., Brooklyne. Balius, be
rods, rengiamas padengimui 
svetainės išpuošimo lėšų. Įvyks 
šį vakarą, 19 spalio. Įžanga 
25c.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Harlemo Sekcija 
šiandien, 5 vai., šaukia de
monstraciją prie 126th ir Le-r 
nox Avė. ši demonstraęija 
bus prisirengimui prie viso 
miesto didelės “Paliuosuokim i bar kovoj prieš “Consumer’s 

demonstracijos, i Research” streikierius, tapo iš- 
kuri bus pirmadienį, 5 vai. va
karo, Union Square.

TRUMPOS ŽINUTES

J. B. Matthews, buvęs ra
dikalas, kuris pasižymėjo da-

mestas iš Industrinės Demo
kratijos Lygos Tarybos.

Alenų ucmviiouittvv pnc. IJĄ0 p , V IJ L
krautuvės, kur langų valymas [LUO LCHuO VSlflybOS
atliekamas per “open-shop” 
kontraktorių.

Streikieriai reikalauja $43 
už 40 valandų savaitę vieton 

Visų organizacijų pareiga Organizavimui jo gelbejimo ir I už 44 valandas, kaip siū- 
turėti atstovus Herndono gel- yra šaukiama ši konferencija. P° b°saU
1 1 ‘ ........ 1.......... Angelo Herndon yra nuteis-i

tas i8-2o metų baisaus Geor- Kur Būsite Sekmadienį?

Gelbėkim Herndoną iš Žiaurios Mirties

vyks šiandien, 19 d. spalio, 1 
vai. po pietų, Imperial Audi
torijoj, 160 W. 129th St., New 
Y orke.

Dabar, kada Jungtinių Val
stijų augščiausias teismas an
tru kartu sušuko, kad jaunas, 
didvyriškas negras jaunuolis, 
Angelo Herndon, turi eit mir- 
tin retežių kalėjiman,
kitos spėkos, kuri Herndoną 
galėtų išgelbėti, kaip tik ma
sinis darbininkų spaudimas, vanta šioj konferencijoj.

gia valstijos retežių kalėjimo, 
už vadovavimą negrams ir 
baltiems darbininkams kovo
je už pašalpą. Tiek metų nie
kas neišgyveno tose pražūtin
gose replėse. Suvienykime, 
draugai, spėkas, kad nedaleis- 
ti nužudyti mūs jauną kovoto- 

neliko I . _ . . . .Iją. Lai nebus nei vienos orga
nizacijos, kuri nebūtų atsto-

visi galėsime pasi- 
smagiai laiką pra-

vakarėlį rengia

Posėdis
Šiandien ir sekmadienį 

įvyks Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo Centro Valdybos 
posėdis, LDS Centre, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Valdyba, 
apart prasidėjusio penkių me
tų jubilėjaus vajaus, turi eilę 
svarbių problemų. Ta proga 
tikimės tolimų svečių atvyk- 
siant. Laukiama Klemenso 
Strižausko iš Waterbury, Dr. 
J. J. Kaškiaučiaus iš Newarko, 
Dr. M. D. Palevičiaus iš De
troito, J. Mikito iš Rochesterio 
ir J. Bimbos iš Patersono.

Newarke 3,000 darbininkų, 
ILGWU narių, laimėjo 9 sa
vaičių streiką prieš 26 šapas. 
Jie iškovojo pripažinimą uni
jos, uždarą šapą, 5 dienų-40 
valandų savaitę, lygų padali
nimą darbo, laiką ir pusę už 
viršlaikį, įsteigimą nesusipra
timų rišimui komiteto ir pakė
limą algų. x

Harry Friedman, turtingas 
nejudomo turto brokeris, ir jo 
draugas James MacDonald už
simušė ketvirtadienį, 
jų orlaivis susimušė į 
Island Sound netoli 
Point, Nassau.

kuomet
Long 

Sands

Johnsonas Palaikė ir Dapildė 
Hodsono Paliktą Šnipų Setą

Kada generolas Johnsonas 
perėmė iš pono Ilodson šal
pos administratoriaus darbą 
New Yorke, jisai surankiojo, 
sumazgė Hodsono įsteigtos 
šnipų sistemos palaidus galus 
ir perorganizavo pagal mili- 
tarišką planą.

Nuolatinis organizuotų dar
bininkų reikalavimas unijinių 
sąlygų projektuose, greitas 
augimas šalpos darbininku or
ganizacijų, WPA neišpildy- 
mas pažadų - nepristatymas 
reikiamų sumų projektams — 
visi tie dalykai pastatė gene
rolą prie sienos. Jis išsinešdi
no pusėtinai išgązdintas. Dar
bininkai jį nugalėjo ir priver
tė mokėti daugiau už darbo 
valandas lavintiems mechani
kams.

Kad palaikyt! atdaros šapos 
sąlygas projektuose, generolas 
užbaigė sudarymą šnipų siste
mos, dabar žinomos unijose ir 
šalpos rateliuose, kaipo WPA 
G-men.

Dar birželio mėnesį, 1934 
metais, Alexander Taylor, tuo
met buvęs sekretorium Suvie
nytos Raštinių ir Profesionalų 
Tarnautojų organizacijos ir 
Isidore Needleman, tos organi
zacijos skundų komiteto pirmi
ninkas pareiškė, kad:

1. Skaičius šalpos darbinin
kų buvo pravaryti iš darbo 
dėlto, kad jie buvo radikalai.

2. Komisionierius Hodson 
veda taip vadinamą radikalų 
juodąjį sąrašą.

3. Žmonėms nužiūrimiems 
esant radikalais neduoda šal
pos darbų.

. Kuomet šie kaltinimai buvo 
paskelbti spaudoj, komisionie- 
rius Hodson viešai užsigynė.

.. Edward Corsi taipgi užsigy
nė kaltinimų, kad jis slaptai 
šnipinėjo Mr. Needlemaną.

Amteris Perspėja Nuo 
Provokatorių.

L Amter, Komunistų Parti
jos New Yorko Distrikto or
ganizatorius, pasiuntė laišką 
majorui LaGuardijai, kuriame 
nurodo, kad itališki fašistai 
planuoja provokaciją-puolimą 
demonstracijos prie S. S. Rex. 
Laiške reikalaujama, kad La 
Guardia darytų žingsnius jų 
suvaldymui. Jis sako, kad turi
mos tikros žinios, jog fašistų 
provokatoriai minioje kurstys 
veržtis ant laivo Rex, kad 
tuom duoti progą pulti de
monstraciją.

Darbininkai privalo laikytis 
griežtos disciplinos ir sekti sa
vo kapitonų tvarką.

Streikieriai Gauna Simpatijų
Streikuojanti Amsterdam 

;News redakcijos darbininkai 
Įgauna plačios užuojautos iš 
darbininkų ir profesionalų. 
Dabar pagarsėjęs kumštinin
kas Joe Louis atsiuntė pareiš
kimą, kuriame sako:

“Nuturalu, aš tikiu į solida
rumą negrų ir baltų laikraščių 
rašytojų ir aš manau, kad Am. 
Laikraštininkų Gildija turi būt 
remiama savo pastangose pra
plėsti tą solidarumą.” Pana
šiai išsireiškė ir Paul Robeson, 
žymus dainininkas.

Laikraščio leidėjos susilau
kė neprielankaus išsireiškimo 
iš LaGuardijos; kuomet jis bu
vo paskelbęs, jog * leidėjos 
pradės derybas per apielinkės 
Darbo Tarybą, valdžios įstai
gą nesusipratimams tarp sam
dytojų ir
Tačiaus ten pribuvo tik Gildi
jos atstovai, o laikraščio savi
ninkės, Mrs. Davis ir Mrs. Mo
ore, nestojo.

darbininkų rišti.

SLA Taryba Posėdžiauja

Šiomis dienomis vyksta SLA 
Pildomosios Tarybos pasėdžiai 
New Yorke, SLA Centro raš- 

Policijos departmentas irgi Į ‘j”5? I Posėdžius yra atvykę 
•bažijosi nieko nežiną apie ra
dikalų juodąjį sąrašą.

Apie tai, kaip iškilo įrody
mas buvimo tokio sąrašo-slap- 
to dokumento ir kas jame ran
dama, daugiau žinių rasite se
gamuose numeriuose.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

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

' Pcrsitikrinsit
417 Lorinier Street, Brooklyn, “Laisvės” Name 

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

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

WILLIAMSBURGHE,
252 Beny 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.

NEDĖLIOJUS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

■own

4

Šį sekmadienį, spalio 20 d., 
7 vai. vakaro, “Laisves” sve
tainėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne, įvyks smagus vakarėlis. 
Taigi, ten 
matyti ir 
leisti.

Minimą
Brooklyno ir Apielinkės Lietu
vių Veikimo Komitetas. Šis 
komitetas dar pirmu kartu 
rengia pramogą, tad visiems 
svarbu dalyvauti ir arčiau su
sipažinti su šiuo komitetu ir 
jo atliktais darbais bei ateities p(šliupaitė) 
darbų programa. Dėlto visi ir “
visos esate kviečiami atsilan
kyti į šį vakarėlį. Atsilankę, 
ne tik kad smagiai laiką pra
leisk, bet tuo pačiu sykiu ir 
paremsite , finansiniai taip 
svarbų komitetą. ,

PASARGA: Vėliausiais lai
kais, buvo net pora parengi
mų, kurie neturėjo ' muzikos 
šokiams ir publika buvo su- 
vilta. Bet šį sykį neturėkite to Sovietų Sąjungai uz paliuosa- 
mintyje — MUZIKA BUS GE-j vimą moterų. (
RA. Taipgi bus gerų . užkan- į ; Daktarė Į dąbar turi savo

Daktarė Šliupaitė Lankėsi 
“Laisvės” Įstaigoj

Atsimokėdami už jų 
Batiste Salvo pagrobimą,

vado
ki-

Daktarė Aldona Slupas 
apsilankė mūs 

įstaigoj. Paklausus, kaip jai 
’einasi persikėlus iš Newarko 
Brooklynan, daktarė atsakė, 
jog ji Brooklyne visuomet 
jaučiasi namiškė. Trumpai pa
sikeitėm mintimis apie josios 
tėvo, Dr. Jono šliupo Ameri
koj veikimo laikus,, taipgi apie 
keletą kitų dalykų. Matosi, 
daktarė yra jnptėrų teisių ša
lininkė,-,, nes atidavė kreditą

i JO d LloLvj ucll V O I V U 11*1 et y I vi-

tos grupės gengsteriai pasilei-

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ VEIKIMO KOMI
TETO SUSIRINKIMAS

Brooklyno ir Apielinkės 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
jas bei kliubai kviečiami prisidėti ir 
atsiųsti atstovus.

Sekr. Geo. Kuraitis.
(246-248)

i

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861 <

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ ' 

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

džių ir gėrimų. Tikimasi iš 
apielinkės, ir labai tolimų sve
čių. Įžanga 25c. , . ,

Kviečia Brooklyn© ir 
Apielinkės Lietuvių 
Veikimo Komitetas.

“Trys Dainos Apie Leniną”

bile kur, ka- 
garsinis apa-

Visi girdėjo apie puikų So
vietinį judį “Three Songs of 
Lenin,” tik ne visi matė ir gir
dėjo jo dainas, nes brangis ti- 
kietų didžiuosiuose teatruose 
ir davažiavimas ne visiems iš
galima.

Šį kartą nereiks toli, važiuot, 
neigi brangiai mokėt, tačiaus 
bus galima pamatyti ir girdėti 
taip gerai, kaip 
dangi gautas ir 
ratas.

Bus' rodomas penktadienio 
vakarą, 25 spalio, 8 v., IWO 
svetainėj, 125 Boerum St., 
Brooklyne. Čia pat bus rodo
ma komedija ir kreidos kalba 
(chalk talk). Kas1 pastarąjį 
dalyką yra matęs, tas nepra
leis progos ir vėl matyt. Įžan
ga 25c. Rengia Komunistų 
Partijos 4-ta kuopa. Dabar 
laikas įsigyt tikietus, < nes ro
dys tik vieną kartą.

Priešinasi Duoklių Kėlimui

Išvežiotojų Unijos Lokalo 
807 susirinkime kilo karštos 
diskusijos, kuomet 1 buvo ra
portuota, kad nesenai Įvyku
sioj unijos konvencijoj, Port
land, Ore., tapo nutarta pa
kelti duokles iki $2 į mėnesį. 
Kritikuota, kad tokios duok
lės peraugštos. Eiliniai nariai 
stojo už $1 duokles. Lokalo 
valdyba žadėjo pranešti apie 
narių nusistatymą unijos vir
šininkams, tačiau pasiūlymą 
turėti speciali narių jnitingą

naują raštinę 179 So. 2nd St.,
Brooklyne. , , 1

Šalpos Darbininkai, Laimėjo 
Išklausinėjimą

PARDAVIMAI
Eikite į biznį!. Yra gera proga 

pirkti gerą užeigą, restaurantą, ir 14

riai visuomet užimti. Vieta -randasi 
I ant gero kampo. Randa už visą na
mą prieinama. Mes išlaikėm tą vietą 

stapi- Per metų, dabar norime parduot; 
v. . gali ir dviejėse pirkti, nes yra ganaCium darbininkai laime.io vie- biznio ir darbo. Nepraleiskite šią 

. Jame bus iškelta i progą, nes retai tokia pasitaiko. Įsi- 
... __  ' gykite tą biznį už prieinamą kainą,atleicimejima i Vietą galima matyt visados po šiuo

. — 1 — I - " -- 4 -m X « « a A ii O Ft <1 t\ L' m w W U" 4- N T w v I r

Pasėkoje grasinimo

šą kvotimą, 
nrotestas prieš 
iŠ darbo. Jį pateiks bendrai Į antrašu: 498-500 Ferry St., Newark, 
Association of Workers in
Public Relief Agencies ir 
Emergency Relief Bureau dar
bininkai.

Tame veikime šalpos darbi
ninkai tikisi nuoširdžios pa
ramos iš bedarbių organizaci
jų, kurios pradeda sueiti į 
bendresnį veikimą. Tam pa
daryta gera pradžia pereitą 
trečiadienį, St. Nicholas Are
na mitinge, kur Workers Al
liance of New York ir Uriem- 
ployed Councils turėjo bendrą 
mitingą. Tų organizacijų kal
bėtoją!, David Lasser ir Sam 
Wiseman, pareiškė, kad jų 
orgariikkcijos rems ERB dar
bininkus jų.kovoje už saugu
mą tddrbų. ; ’ ''

Stapičius laikinai atšauktas 
iki paaiškės šio viešo išklausi
nėjimo1 ir derybų pasekmės. 
Stapičius skelbta išgirdus ra
portą, kad ERB žada atleisti 
ape 1,000 darbininkų.

N. J. arba šaukite: Mitchell 2-9356. 
(245-248)

REIKALAVIMAI
Reikalinga maža šeimyna prižiūrėt 

daktaro ofiso. Atlyginimas, veltui 
kambariai su gasu ir elektra. Kreip
kitės sekamai: 179 So. 2nd St., 
Brooklyn, N. Y., arba telefonuokite, 
Evergreen 7-7110

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau partnerio prie darbo, 

nes sunku vienam apsidirbti. Turiu 
gerą vietą, kuri yra apgyventa len
kais ir anglais. Parduodu vyną ir 
kitus likerius. Privažiavimas prie 
vietos yra su 4th Ave. local. Atsi
šaukite bile laiku, šiuo: antrašu: 633 
—6th Avė., Central Brooklyn, N. Y.

(248-250)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai ant 

antro aukšto, 1354 Willoughby Ave
nue, Brooklyn, N. Y. Randa labai 
pigi. Galima atsišaukt vakarais nuo 
6, ant šio antrhšo: E. Pažiurėkas, 
1354 Willoughby Avenue, Brooklyn,

(248-250)
MIRTYS—LAIDOTUVĖS Į

Alfonsas Pervažas, 20 m. j 
amžiaus, 346 Stanhope St., 
mirė spalio 17 d., Seton ligo
ninėj. . Kūnas pašarvotas pas 
seserį Marijoną, 1003 Hart 
St.s Bus palaidotas spalio 21 
d., 10 vai. ryto, šv. Trejybės 
kapinėse. Paliko nuliūdime 
tris seseris ir taip daugelį gi
minių.

Laidotuvių, apeigomis rūpi-

iš Bostono prezidentas F. J. 
Bagočius ir iždo globėjas S. 
Mockus, iš Pittsburgho vice
prezidentas J. K. Mažiukna ir 
kiti tolimesnieji viršininkai. 
Taigi, New Yorkas-Brooklynas -----____ ______
Šią savaitę turtingas tolimais išklausymui viršininkų’ rapor- naši graborius Matthew' R 
svečiais. . to ponai nutrynę. ..(Batlas (Bieliauskas)..

CHARLES UP TO-DATE 
BARBERSHOP 
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ O C P
| KIRPIMAS

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

Patarnavimas

'■ ■ ... . ■ ';*■ ; • (

» Telefonas: Evergreen 7-7770 g 
I PAUL GUSTAS I 
g LIETUVIS GRABORIUS g 
S Senai dirbąs graborystės pro- « 
3 fesijoje ir Brooklyno apielin- o 
p kėj plačiai žinomas. Tik dabar g 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
S balsamavimu ir palaidojimu p 
S mirusių. g

I Veltui Chapel Šermenim | 
3 Parsamdo automobilius Serme- & 
S nirns, vestuvėms, krikštynoms g 
S ir kitokioms parems 3
<5 šaukiu dlen, ar nakt| 0

g 423 Metropolitan Avė. & 
3 Brooklyn, N. Y. &

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Tel. Sta£g 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 LIPIOM

Telephone: Evergreen 7-0071

DR. L COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo Uo iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

HARMAN

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižiedavi- 
mo Žiedų

Setų $10.00 ir augštyn.
Specials nuolaida, kurie ateis su 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų Ligos, 
Mėšlažamės LL

gos, Hemorrhoidal, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų_didžiųjų nervų), No
sies, < 
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis’ A 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI A

KUS (KŪJU U1UMUJU 

Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- 
idų nesveikumai, Inkstų Ligos,




