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

Hitleris nepritaria Tautų Ly
gos žygiams, kuriais norima iš
varyt Mussolinį iš Ethiopijos. 
Hitleris supranta, jei bus par
blokštas Mussolini, bus kirsta 
smūgis fašizmo “filosofijai” 
abelnai. Todėl ir dreba Hitle
rio kailis del Mussolinio likimo.
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KRISLAI
Pavojus ir Hitleriui.
Protestų Reikšmė.
Ridder ir Gen. Johnson.
Fašizmo Filosofija.

Rašo KOMUNARAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

$į:

“Aš labai buvau susirūpinęs 
ir bijojau,“ sakė teisėjas Mc
Ghee, siųsdamas tris nekaltus 
Gallup’o, New 
rius kalėjiman 
60 metų.

Kas jį taip
skaitlingi darbininkų protestai, 
kaip jis pats teisme prisipaži
no.

Tai tie protestai vyriausiai

Mexico, mainie-
45 metams iki

įgąsdino? Ogi

Soc. Internacionalas SOVIETU SĄJUNGA GRIEŽČIAUSIA 
Derisi su Kominternu BOIKOTUOJAPREKYBį SU ITALIJA

1 O ♦ a a (UŽKIRTO IŠVEŽIMĄ GINKLŲ, ALIEJAUS, ANG-Del suvienyto Fronto lies ir visų kitų reikmenų,

Francija ir .Ant. Uja Da- i; 
ro Sumoksią su Italija 
Pasidalint Ethiopiją .

SOCIALISTŲ VADAI ATVYKO PARYŽIUN PASI
TART SU KOMINTERNO ATSTOVAIS

PARYŽIUS. — Socialisti- bendram frontui. Bet, ma-
privertė teismą paliuosuot ki- nj0 Darbininkų Internacio- tyt, bendro fronto šalinin-

GENEVA. — Sovietų de
legatas, užsienio reikalų ko
misaras Litvinov pranešė 
Tautų Lygai, kad Sovietų 
Sąjunga ne tik uždarė dil

bis bet kokių ginklų išleidi-tus septynis mainierius ir iš- nalo pildančiojo Komiteto kai pačiame Socialistų In-! L, vl<
r ternacionalo Komitete taip-1 saį užkirto aliejaus-žibalo, 
t gi turėjo didelę ^egą, kad an^iįes> grūdų ir visų kitų

vadavo bent nuo elektros kėdės 
tris jų draugus.

Amerikos darbininkai, su
prantama, neleis jiems kalėji
me supūti.

Bet pas lietuvius, rodos, vis 
dar permažai svarbos tėra duo
dama protestams-reikalavimams 
delei paliuosavimo T. Mooney’o 
Herndono, Krumbeino ir kitų 
klasinės kovos kalinių.

Fašistuojanti patriotai gvol- 
tu rėkia, kad V. F. Ridder, nau
jas WPA pašalpinių darbų adr 
ministratorius New Yorke, ža
da nemest iš tų darbų komu
nistų tik todėl, kad jie komuni
stai. Bet jis ketina ištrenkt iš 
darbo kiekvieną, kurį tik paste
bės “tiginiaujant.”

Pirmesnis viešųjų darbų bo
sas generolas H. Johnson čia 
nebuvo toks gudrus. Vydamas 
revoliucinius darbininkus iš 
darbo, jis atvirai pasakydavo, 
kad tai už “raudonumą.” Bet

atstovai Friedrich Adler ir
Emil Vandervelde pereitą gi turėjo didelę jėgą,

•’ penktadienį atvažiavo į Pa-,vis dėlto dabar šio Interna- 
ryžių tartis apie bendrą cionalo sekretorius Adler ir 
frontą prieš karą ir fašiz- kitas labai įtakingas vadas 
mą su Marcelin Cachinu ir j Vandervelde atvyko į Pa- 
Maurice Thorezu, nariais ! ryžių tartis su Kom. Inter- 
derybų komiteto, kurį pa-’nacionalo įgaliotiniais.
skyrė Komunistų Internaci-1 Atsakydamas j Adlerio 
onalas. Adler ir Vander-'pasiūlymą sueiti pasitari- 
velde pirmiausia stengsis, mui, Marcei Cachin, Fran- 
plačiau sužinoti apie sąlyGcijos Kom. Partijos vadas, 
gas, kokiomis Komunistų'rašo partijiniame dienraš- 
Internacionalas šaukia So
cialistų Internacionalą ben
dradarbiauti kovoj prieš ka
rą ir fašizmą.

Dar tik kelios dienos at
gal Socialistų Internaciona
lo Pildantysis Komitetas bu
vo atmetęs Komunistų In
ternacionalo p a k v i e timą. 
Savo atsakyme Soc. Inter
nacionalo Komitetas tada 
pažymėjo, kad yra privers-

R.idder pirma paskelbs tokius tąs skaitytis su Anglijos ir 
i” ir tada varys juos Keliu kitų šalių (dešiniai- 
Ar tuom nusikratys sjajs^ SOcialistu ’ vadais, ku-

“tinginiais 
laukan. • 
“maištininkų?” Net Ridderį 
garbinantis “Nėw York World- 
Telegram” sako: kol viešuose 
darbuose bus tokios blogos są-! 
lygos, kaip dabar, tol vietoj iš-j 
mestųjų atsiras naujų “riauši
ninkų”, ir dar daugiau.

rie buvo priešingi tokiam

tyje “l’Humanite”:
“Mes ir toliau kovosime, 

idant nugalėtume visas 
kliūtis, pastojančius kelią 
susitarimui tarp Komunis
tų Internacionalo ir Socia
listinio Darbininkų Inter
nacionalo. Tatai yra di
džiai svarbus dalykas pri- 
ruošįmui pasaulinio prole
tariato vieningo veikimo ko
voj prieš;'karą'ir fašizmą. 
Mes mielu noru priimame 
Friedricho Adlerio • pasiū
lymą tuojaus sueit su jais 
pasitart Paryžiuje.”

reikmenų išvežimus Musso- 
liniui, įvesdama ir griežtą 
finansinį boikotą prieš Ita
liją, kol ji nesustabdys ka
ro Ethiopijoj. O reikia ži
not, kad pirmiau Italija 
pirkdavo dideles eibes tų 
reikmenų iš Sovietų šalies. 
Nors Tautų Lygos bendram 
boikotui prieš Italiją yra 
skirta prasidėt spalio 31 d., 
tačiaus Sovietai nei tos die
nos nelaukė.

Litvinov taip pat reika
lauja, kad mažesnėms ša
lims, kurioms sustabdymas 
prekybos su Italija neš sun
kius nuostolius, būtų atly-

ginta ‘iš Tautų Lygos suda- 
rytino bendro iždo. Tada jos 
neturėtų tikro pasiteisini
mo tęsti prekybą su Italija.

Su šiuo Sovietų atstovo 
reikalavimu nesutinka Ang
lija ir tūlos kitos valstybės. 
Jos iš savo pusės siūlo kito
kiu būdu atlyginti mažo
sioms šalims—kiek tokių ša
lių prekyba nukentės del 
boikoto prieš Italiją, tiek ki
tos valstybės turėtų dau
giau pirkti įvairių reikmenų 
iš tų šalių.

- Jau 15 valstybių užkirto 
savo ginklų bei amunicijos 
išvežimą į Italiją. Tarp tų 
valstybių yra Lietuva, Airi
ja, Norvegija, Švedija, Uru
guay ir Indija.

Lietuva, žinoma, galėjo 
lengviausia su tuom sutikti, 
kadangi ji pati beveik netu
ri savo ginklų gamybos ir 
perka juos iš užsienių.

MUSSOLINIUI BŪSIĄ PRIPAŽINTI PLOTAI, KU
RIUOS JIS TURIS UŽKARIAVĘS

PARYŽIUS. — Franci jos jlijos karo prieš Ethiopiją. . 
valdžia prižada eiti talkon Tr 1 *
Anglijos laivynui Vidurže- palikti Italijos globai šiau- 
mio jūroj, jeigu Italijos ka- rinės Ethiopijos plotus, Jcu- 
ro laivai užpuls ten Angli-iriuos Italija bus užkaria- 
jos laivus. Tokiame atsiti-'vus, todėl Italija sukaupė 
kime Francija svarbiausia didžiausias kariškas savo 
leistų savo prieplaukas nau- jėgas Adigrat-Adowa - A k - 
doti Anglijos laivams. Vi- sum fronte, idant nauju 
sas Francijos prižadas t nė-j šturmu užimt ethiopų mie- 
ra viešai skelbiamas. Bet.stą Makale ir dar bent 50 
suprantama, kad Francija'mylių į pietus nuo to mies- 
reikalauja neuždaryt Suezo to. Juo Mussolini užgrobs 
kanalo Italijos laivams į didesnį plotą, tuo daugiau 

ethiopų žemės Italija tikisi 
tuo būdu sau pasilaikyt

Anglija ir Francija tada 
tiesioginiai ar per Tautų 
Lygą uždėtu savo “globos” 
leteną ant Ethiopijos liku
sios dalies, tačiaus, neva 
dar palaikant tos ; šalies' 

» i ;

Kadangi Franci ja siūlo

idant nauju

Ethiopiją ir neblokaduot 
karo laivais Italijos prie
plaukas. Francija taipgi 
reikalauja užtikrinimo Ang
lijos pagelbos, jeigu Vokie
tija užpultų Francija.

Anglijos valdžia apskri
tai esanti patenkinta Fran
cijos prižado sąlygomis; bet Į “nepriklausomybę.
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Amžinas Kalėjimas už Federacijos Vadai Per- 
Zmogžudišką Romijimą " _ ’ '

CHICAGO. — -Nuteistas 
,jki gyvos galvos kalėti Man
deville W. Zenge, 26 metų 
amžiaus. Jis išsivežė už

{ , I , f I ‘ j i 

varė Tarimą Prieš Ko
munistus Centruose
ATLANTIC CITY, N. J. 

—Amerikos Darbo Fede.ra-
Ann Arbor, Mich., miesto ir jei jos valdyba buvo suma-iChinai Vėl Nusileido Sukruskime Užbaigt D. išromiio <fizikultūrista» „v; .• . „ :. . . . . . . . . . . . . . . .. . w Gtt . . • . išromijo iiziKuitunstą gy-j mus igmesti iš organizacijos

Grumoiantiem Japonam Workerio’ Finansavimą
w mm rn ir mivo /.nnrrn Hnn.

S H A N G HAI. — Chinų 
Kantono valdžia žemai nu- 

sutiko

pats Anglijos atsakymas |
Franci jai dar tebelaikomas 
slaptybėj.

Pranešama, jog Franci i os
ministeris pirmininkas La-j Ų O N DON. Spalio 20. —' 
vai padarė Anglijai tokį Anglijos valdžia neuždarys 

tarp Suezo kanalo Italijos lai- 
_ ... vams į Ethiopiją, jeigu

EXTRA! f

»i

“taikos” pasiūlymą
Italijos ir Ethiopijos:

Pavest Italijos ‘globai”, Tautų Lyga nelieps jį užda
ryti. Tai oficialis praneši
mas.

Adową ir kitus italų užka-; 
riautus plotus šiaurinėje 
Ethiomjoj&ir Ogadeno pro
vinciją, taipgi priskirt Ita
lijai rytinį Ethiopiios ruož- 180,000 italų prirengti bile

ADOWA. spalio 20.-visus komunistus ir jų pri
tarėjus ir tuo tikslu pada
ryt konstitucijos pataisymą, ~ y;
Bet Green ir kiti senieji va- ieist Italijai nravest savo Fthioniioi'
dai pamate, kad Federacijos „plakeli nėr ethionu žeme ir 'n ° - “I?.1.ljt _
suvažiavimai atmes toki su- ~ P . cln110P.ų zc™ę " ;Gręsia milžiniški mūšiai ir suvažiavimai atmes toKj su |Dnpazlnt ,ai nlacias biznio Opadene Tuose susikirti- 
manymą; todėl jie pasitrau- fFfhinniinT ruošė susnurun - J ^thiopijoi. (muose dalyvausiu virš 400,-

Del to Francijos pasuily- qqq kareivių iš abieju pusių, 
mo eina slaptos derybos _____ ___

tarp Italijos, Anglijos ir ADDįS ABABA.-Ethio- 
Francijos. ; pi jos valdžia taip nepasitiki
. Francna siūlo, kad Anglį- jsvetimšahais, kad varžo An- 
m ištrauktu daji savo karo giij()S jr Amerįfcos Raudo- 

. iš Viduržemio j’ūros, nojo . ,: gjaus darbuotoiūS.
o ju vieton Francu a atsius-. ]\južiūri, kad iie gal šnipinė
tų tiek pat savo karo lai-' 
vų i tą jūra; užtat Italija 
turėtų atšaukti savo armi
jas nuo pasienio tarp Ita
lų kolonijos Libijos ir Ang
lų valdomo Aigipto.

Derybos su Musšoliniu
- ROMA. — Įvyko ilgas pa

sikalbėjimas tarp Mussoli
nio, Anglijos ambasado-____ ________  __
riaus Drummondo ir Franci- jas.

Pranešama, kad Mussa 
, kad Ali apygardoj laukiniai ethi- 

I Anglija sutiko atšaukt iš Onų raiteliai iš visu pusiu

nuo to ir mirė. Žengė Bau- 
!eriui keršijo už tai, kad 
Baueris paveržė Zengės“Daily Workerio” $60,000 

finansavimo fondui trūksta mergįną jr su ja susituokė.
200,000,000 dolerių, skaitant

auksu, Mussolini išleido vien,
tik prisirengt karui. Po to Ita- _ ...
lijos ižde tebuvo likę tik $500,- silenke Japonijai,
000,000 auksu. O kiek jau iš-'paliuosuot japonus šmugel- 
eikvojo per dviejų savaičių ka-'
r3! Įvukus su ryžiais, pupomis ir

Kai kurie italai rašo ameriki-1 alieium, kuriuos buvo už- delphijoj ir Detroite.
nėję spaudoje, kad Mussolini grėbus chinų Kwantungo I 
būtų galėjęs gražiuoju ]
samdyt bei nupirkt iš Ethiopi- tow’e.
jos didelius žemės plotus už mus bandė įšmugeliuot Chi-,tiir išvien" susieitu 
tuos pinigus, jeigu jau Itah- nį4on mokėjimo nustaty-'!U 3 1 • -i ? r -rini kain ii* sako esą žmo- / J nubLaųy tautų draugais Užpildyti fl-JOJ, kaip J s sako esą zmo tu muitų> O kada chinų vv-! • k “Dailv Wor-
nems taip “anksta,” kad jie ne- . „„„r- • mansmę Kvotą uaiiy vvor-
galį ten išsitekt. , nausybe jų krovinius konfi- kerįu^n svarbiausiam visų

-------  skavo, tai Japonija atsiuntė :kovojančių darbininkų or- 
Lauko ūkio žinovai atranda, saY° kara ^ajvus 11 grūmojo ,ganui šioje šalyje.*

jog Italija galėtų antra ir tre-,užimti Swatow miestą su į
čia tiek daugiau išmaitint gy- prieplauka. Kivirčas atro-1 —-----------------
ventojų; tik valdžia turėtų pri- 'dė toks rimtas, kad ir Ame- 
sidet moksliškam tos pačios že- rika ir Anglija atsiuntė po 
mės išnaudojimui. (veną savo karo laivą į Swa-

Bet fašistai neturi nei tikslo Towa. 1 •
nei gabumo protingai ir žmonis-j Bijodam kad Japonija ; . ----------- - -
ka. tokius klausimus išspręsti J k Swatowo. dabar KANTO N Chinija.-Pu-
Jų specialumas yra apgrobti __ ą. . ..v. . i sūnija, a u
darbo žmones namie ir plėšti ^ant.ono valdžia vi-' siau - nepriklausoma Chinų 
užsienius naudai žiupsnio stam- siskai jialjuosavo. japonus Kantono valdžia sako sto- 
biausių savo kapitalistų.

dar $17,000. Pažymėtina 
atsilikimas tokiuose 

ninkus ir sugrąžint jų lai-[liuose distriktuose, — 
ir Clevelande, Chicagoj, Phila-

dide- 
kaip

-----  „—-----_c _ — Tose kolonijose yra daug 
parsi- provincijos vyriausybė Swa-, lietuvių organizuotų darbi- 

Japonai J^ps ninku. Jie taipgi turėtų

Pietinė Chinija Ketina 
Nepasiduot Japonijai

tą pagal sieną Eritrėjos,
i valdomos kolonijos, momentu pradėt atakas 

prieš’ ethiopus 100 mvlių

Jeigu Zenge bus pavyz
dingas kalinys, jis galės būt 
po 20 metų paliuosuotas.

suvažiavimai atmes tokį su-

I kė kiek atgal ir spalio 19 d. 
v (pervarė suvažiavime tarimą

Japonai Nušovė Sovietų • - i j . i .. i i *1 j racijos konstituciją, kad į
[federacinių unijų “bendrus 
i miestų ir valstijų centrus 

MASKVA. - Per japonų neturi. P^mama jokia 
įsiveržimą į Sovietinį Sibi- ^“Pja, kurios virsi- 
rą spalio 12 d. ties Pogra-7mkai komunistai arba 
ničnaja, tapo nušautas rau-ikuri. yra komunistų kontro- 
donarmiečių būreli^kapito- ' hriojama;, į tuos centrus 
nas Kotelnikov ir sužeisti1 taipgi netun but įleidžiama 
du jo kareiviai. Japonai (nei PriPazįstama jokie as- 
buvo įsibriovę apie pusant-' nįenys> kurie remia komu- 
ros amerikoniškos mylios, mzrrį^ arba reikalauja nu- 
per rubežių. , verst valdžią...l J

Susikirtime,, pasak japo- šitokiu .konstitucijos, pa
niškų; pranešimų, raudom j taisymu atžagareiviai Fede- 
armiečiai nušovė 6 japonus racijos vadai stengiasi užti- 
ir 5 mandžūrus. i krinti sau viešpatavimą

Kapitoną Sibire

verst valdžią.■ b ; uj
Šitokiu .konstitucijos, pa-

ja priešo naudai.
ADDIS ABABA, snalib 

•20. — Ethiopai vra pasiruo
šę atakuoti italus visuose 
frontuose. Bet iie daugiau
sia veiksią atskirais, parti
zaniškais būriais, šaudyda
mi italus iš už kalnu ir uo
lų. Toliau ethiopai tikisi 
apsupti ištisas italų armi-

Vienas Italy Šnipas Suimtas, 
Kitą Krokodilius Suėdė

ADDIS ABABA, 
lėktuvas netyčia nusileido 
užpakalyj ethiopų fronto 
ties Dolo, “ 
malilande.

nuo, mokėjimo muitinių mo- ’sianti į griežtą kovą, jeigu 
.kesčių už jų įvežimus į chi- 'Japonija užsimanys plėšti ir 
(nišką Kwantungo provinci- ’ J’ " z'n - ” -- 
ją-

pietinės Ohinijos plotus.
Kantono vyriausybė kriti

kuoja Chinijos fašistinę • -v-r- • i i t 1 xz •

—------------- t“ [miestų ir valstijų unijų ta-'j°s ambasadoriaus Cham-
“Išvalyta” iš Armijos r^ose- ~ .. VJSU ™

79 Bulgaru Oficieriai Da^' Federacijos81 preZai- Vidui:žemi0 kelis.savo užpuolė dideli italu buri. 200 
SOFIJA, Bulgarija.—Ka-1 dentu. .karo laivus,*jeigu Italija iš- iu užmušė ir 700 paėmė ne-

raliaus Boriso valdžia išme
tė iš tarnybos 79 armijos

trauks desėtkus tūkstančių
Einant Federacijos šuva- savo kareivių / iš Libijos, 

žiavimui prie pabaigos, susi-‘Anglija pasižadėjo pati ne-
Chiang^ Kai-sheko valdžią, oficierius, jų tarpe generolą kumščiavo ir gana apsidau- daryti nei blokados nei jokių Iri! I /"J I 4-1 1 "1 n 1 m ' f w w I /I v « I I »••• ir* V » *V* > • w “M tr • • • V \Z • • • V W 1 V • *holu fino o Nnnnnlac ^manS Jxai-sneKo vaiazią, oiicienus, jų tarpe generolą kumščiavo ir gana apsidau- daryti nei blokados nei jokių

. — Italų Hdią ūpas nupuolęs kuri užleido Japonijai pen- Zaimevą ir 14 pulkininkų, žė Jungtinės Mainierių Uni- karo žingsnių prieš Italiją
-- kias svarbiausias provinci-1 Jie buvo įtarti kaipo rėmė- 

ADDIS ABABA. — Dide- jas šiaurėje. r..............
itališkame” So- lis skaičius italų kareivių Kai-shek turėjo 100,000 ar- slo prieš valdžią. 
Vieną lakūną!Ogadeno dykumoj, pietinėj miją, bet ją iš tų provinci- “išvalyta” :x °™ •  v . l-r-. , -I .... T . • __ 1_!S ____ ______ethiopai suėmė kaipo šnipą; (Ethiopijoj, serga drugiu ir jų ištraukė,

o antrą lakūną, bridusį per j kitomis tropiškomis li^o- 
upelį, surijo krokodilius, mis. Italus vargina dideli 
kaip sako ethiopų praneši- karščiai ir stoka vandens, 
mai. Jų ūpas labai nupuolęs.

Italus vargina dideli

jos prezidentas J. L. Lew- ir veikti tik pagal Tautų
Ten Chiang jai pulk. D. Velčevo/1 sumok- is su Dailydžių Brolijos Lygos nutarimą. O Fran- 
n 100 000 PV- ai n nvina ' T^ncfia I LnJ T vr

, nemušdamas 
nei vieno šūvio prieš japo
nus.’ Visas savo jėgas jis 
sutelkia tik karui prieš Chi- 
nų Sovietus.

Būsią 
;■ iš armijos dar 

kokie 40 oficierių.
Buvęs Bulgarijos ministe- 

ris pirmininkas Kimon Ge- 
orgijev išnaujo tapo areš
tuotas.

prezidentu Hutchesonu, ka- 'cija stengsis, kad Tautų Ly
da Hutcheson pertraukė ga nenutartu jokių karo 
kalbą Lewisui, norėjusiam veiksmų bei blokados prieš 
agituot už industrines uni- |Italiją, 
jas vietoj amatinių. Hut
cheson yra industrinių uni- Francija. kaip numatoma, 
jų priešas. .tiesioginiai netrukdys Ita-

Tuo tarpu Anglija ir

laisvėn.
žEMf-S DREBĖJIMUOSE 

AMERIKOJ ŽUVO 2
HELENA. Mont. — Vjs 

dar pasikartoja žemės dre
bėjimai Montanos valstijoj, 
Amerikoj. Per juos pasku
tinėmis dienomis žuvo 2 
žmonės ir desėtkąi liko su-,* 
žeista; sugriauta dvi moky-() 
klos, beveik suardyta 20 gy- 
venamujų namu, ir pasidarė 
nuostolių apie $9,000,000. ‘
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Vifaifis Gauna Plakti ir nuo 
Saviškių

“Vienybėje” p. J. Sekys rašo apie kai 
' kuriuos sandariečių ir tautininkų lyde
rius. Pagarbavojęs Vitaitį, Sekys seka
mai jam (tiksliai ar ne) užveža:

Jis šiemet važiuoja į Lietuvą, perka lai
vakortę Clevelande pas K. S. Karpių, sykiu 
su Karpium važiuoja ir, rodos, viename 
kambaryje, sykiu Lietuvoje, lietuvių kongre
se abu dirba. Bet kaip atsimename 1931 
ir visus 1932^.1933 ir dar 1934 metų pabai
gą, t’ii matome iš Tėvynės ir Dirvos, kaip 
didžiausius priešus, politikoje ir ypač fra- 
ternž.iėje SLA organizacijoje nesutinkan
čius ir kai kada aštriai besiginčinančius. 
1932 m. SLA seimo metu Pittsburghe S. E. 
Vitaitis kątik ii' iš redakcijos darbo neišėjo 
K. S. Karpiaus pastangų dėka.
Vitaitis, kaip žinia, iki šiol skaitėsi 

sandariečių ir net dideliu demokratu, na, 
o Karpius—atviru fašistuku. Taigi tos 
kovos, kurias tiedu didvyriai kadaise ve
dė, buvo skaitomos už principus, už įsiti
kinimus. Gerai. Kuris iš juodviejų ku
riam pasidavė? Katras savo principų iš
sižadėjo? Viskas rodo (ir Vitaičio bi
čiulis Sekys tą patvirtina), kad Vitaitis 
jų išsižadėjo, pasiduodamas fašistukui 
Karpiui.

Tiesa, kad jiedu abu Kaune dirbo. Bet 
ką dirbo? Vitaičio, kaipo demokrato, 
pareiga turėjo būti kovoti podraug su 
tais, kurie kėlė demokratijos grąžinimą 
Lietuvoj. Bet jis to nedarė. Jis kovojo 

_j)rieš juos. Jis ėjo drauge su Karpium.
Vitaitis pūtė Smetonos dūcfon.

Sugrįžęs iš Kauno^ Vitaitis visiškai ki
tokiu pasidarė: dabar jis jau eina su fa
šistais, su Karpium ir kitais.

Išrodo, kad demokratas Sekys, rašyda- 
mas^panašiai apie Vitaitį, troško jį pa
girti; pakelti, bet jis jam uždavė didelį 
smūgį.

reme, taip greitai mūsų spauda atsiskyrė 
su tais jo išrastais “perlais.” Tą galėjo 
pastebėti kiekvienas mūsų skaitytojas.

Delei žodžio “social-fašistas.” Šis žo
dis nebuvo išrastas nei “Laisvės”, nei gi 
“Vilnies,” bet jį vartojo visa komunistinė 
spauda pavadinimui socialistų lyderių, 
veikiančių išvien su fašistais, padedančių 
fašistams įsigalėti. Šitas pavadinimas 
buvo taikomas vyriausiai tokiems socia
listams, kai Berlyno miesto policijos vir
šininkas Zoergebelis, kuris šaudė Pirmo
sios Gegužės demonstrantus. Jis buvo 
taikomas visiems tiems, kurie parėmė fa
šistus. Dabar, po fašistinių perversmų 
Vokietijoj ir Austrijoj, įvykus socialde
mokratijos politikoj žymių atmainų, ta
sai pavadinimas atpuola. Atsiminkit: 
tuo žodžiu niekuomet nebuvo vadinami 
eiliniai socialistai.

Prūseika, Kuodis ir kiti netiesą sako, 
kad jie to žodžio niekuomet nevartojo. 
Paimkit, vyrai, jūs savo pirmuosius lei
dinius, pav. “Biuletiną,” o pamatysite, 
kaip jūs gražiai krikštijote “Keleivį” ir 
“Naujienas”' social-fašistiniais laikraš
čiais! Prūseika, dirbdamas “Vilnyj,” tą 
patį darė.

Kuomet jūs to bandote /išsižadėti, tai 
tik parodote, jog jums teisybė yra sveti
mas dalykas. j

Mes naudojome tą žodį, kuomet buvo 
reikalas, kuomet buvo darbininkų judėji
me žmonės, kurie to žodžio užsipelnė. 
Prūseika gi plūdo visus socialistus ir tuo- 
mi manė, kad jis pasirodė save dideliu 
marksistu. Nelaimė mūsų judėjimo bu
vo, kad niekas tuomet to žmogaus nesu
valdė, kad jam leido tuomet burnotis. Da
bar jis, pabėgęs iš mūsų judėjimo, ban
do tą viską primesti mums, komunis
tams. Žinoma, jei jis šiek-tiek doros tu
rėtų, tai tylėtų, kai vandens burnoj pri
sigėręs.

| | J J“** ! “milžiniškų ir painių ekono- Į “Medicinos mokslas tik tuo-l DlOlOlCU I L1OOIlinas minių problemų”? Jų nema- met galės būti šimtą nuo- 
J tysi tuo keliu einant, kuriou šimčių naudingas žmonijai,

eina klasiniai bekovoją dar- kuomet pastaroji galės gy- 
bininkai. Kova prieš karąjventi tinkamose ekonominė- 
ir fašizmą, kova už žmoniš- se sąlygose.” Jūs įmatote, 
ką socialę apdraudą nedir- jog “tik visa žmonija, ypač 
ban tiems darbininkams, lie- ta didžiulė dauguma bied- 
tuviams daktarams, rodosi, 
svetima. O kuomet nema
tą jų talkininkaujant kovo
jantiems darbininkams, itai 
taip ir norisi tarti: ne į tąš- 
ką, gerbiami daktarai, kal
bate. Nors jūs sakote, j(jg 
“vargšas biednuolis negau
na to, kas jam, kaipo pilie
čiui, kaipo žmogui turėtų 
priklausyti,” bet jūs negelb
sti te jam atsiekti to, kas 
priklauso. O suprasti, kaip 
to siekti, jūs lengvai galėtu
mėte, nes jūs įmatote, jog

Ir Profesionalai
Žvelgiant į gyvenimo ei- įvairius s v e i k a t i n gurno 

gą, esančią šiame ekonomi-I straipsnius iš medicinos taš- 
niame slogutyje, lengvai karegio ir sykiu iš darbi- 
įmatysime ne tik darbiniu- ninkiško taškaregio. Vario
kus radikalėjant, bet ir pro- ja lengvą kalbą, taikomą 
fesionalus. Alinami darbi- 

labai dažnai išstoja 
bedidėjančią pries- 
prieš badavimo są- 
0 profesionalai, ma- 

būklė pri-

darbininkams.
Žurnalas, “Health & Hy

giene” yra mėnesinis, šiuo 
laiku jis yra prenumeruo
jamas nupiginta kaina, vie
ton $1.50—už $1.00. Jis jau 
turi 15 tūkstančių skaity- 

ve damas 
tūkstan-

ninkai 
prieš 
pandą, 
lygas, 
tydarni, jog jų
klauso, didžiumoj, nuo dar
bininkų padėties, irgi vis'tojų. Šis vajus 
skaitlingiau ateina darbi-1 
ninkams į talką.

Savistovis profesionalas, iki naujų metų, 
teikiąs savo profesinį pa-i bile kiek skaityti 
tarnavimą darbininkams ir ir turi ištekliaus 
iš darbininkų gyvenąs, ma- mui, patartina užsirašyti, 
to, jog šis ekonominis kri- Į Adresas: Health & Hygiene, Į 
zis prispaudė darbininkus! 50 East 13th St., New York, 
iki tiek, kad jie nebeturi iš- N. Y. 
tekliau atsilyginti profesio
nalams. Profesionalai gali švaistę apie angliškai kal- 
duoti savo patarnavimą dy- ' bančių daktarų grupę, atė- 
kai arba rašytis tai į savo jusią talkininkauti darbi- 
kreditorių knygą, bet jei' ninku klasei, norisi prisi- 
darbininkas neturi iš ko at- minti ir apie lietuvius dak- 
siteisti, daryti jam nieko'tarus. Lietuviai daktarai 
negali. Lauk, žiūrėk ir ma-' turi savo draugiją. Tam 
nyk apie ateinantį geresnį' tikrai laikraščių grupei jie 
rytojų.

gauti dar bent 5 
čius skaitytojų.

Kas gali 
angliškai 
užsirašy-

Prisiminus šią gražią pro-

I

A
I

Koki Tie Žmonės Cnatlyvi!
Dabar, kuomet mes nuolatos keliame 

^Jausimą apie bendrą frontą su socialis
tais, tai Prūseikos gazieta atsistoja ir 
sako: “a-a, jūs socialistus kadaise visaip 
pravardžiavote, o dabar jau jie jums ge
ri,’jau kviečiate juos į bendrą veikimą. 
Mes, sklokos žmonės, neturime del ko 
raūsti, nes mes visuomet jiems buvome 
geriJ” Panašiai rašo Prūseika, panašiai 
pastarajam numeryj “Naujosios Gady
nės” rašo Kuodis.

Šeštadienio “Laisvėje” d. A. B. plačiau 
išstojo “Politiškose Žarijose,” todėl mes 
čiaį norime tiktai trumpai pasakyti tiems 
žmonėms, kad jų atmintis prastesnė, ne
gu; jų dora. Kodėl? Todėl, kad jeigu 
kam jau galima primesti socialistų “pra
vardžiavimas,” tai pirmiausiai “sklokos” 
vadui, L. Prūseikai.

Kas, ar ne Prūseika pakrikštijo socia
listus “smalaviriais?” Ar ne jis su Gri
gaičiu šaudėsi “šmokais” (neatsimenam, 
kuris’ iš jų pirmiau tą žodį nukalė, bet 
abu labai jį mėgo) ? Ar ne Prūseika pra
dėjo siuntinėti į Chicagą ir Bostoną “svo- 
ločlus?” Ar ne tas pats šių dienų graž- 
bilystės apaštalas sugalvojo žaliamargę 

Ar ne jis tą patį Pittsburgho Bal
trušaitį pakrikštijo “našlės ožkos bara- 

-banščiku?” Ar ne Prūseikos leksikone 
gimė “Grigojienos?”

Tiesa, Grigaitis ne mažiau mokytu pa
sirodė ir jis mokėjo atsišiepti žodžiais, 
kurie perėjo visokias padorumo ribas.

taip greitai mes su Prūseika atsisky-

Nedėkingi Žmonės
Tautininkų “Vienybė” puola SLA iždi

ninką Gugį, kodėl šis išdrįso iškelti aikš
tėn faktus apie skriaudas, kurias “Vie
nybė” padarė SLA su morgičium. Gir
di, dabar “Vienybė” ne ta, kuri skolino 
iš SLA pinigus, dabar joje kiti žmonės. 
Tai pigus išsisukinėjimas, kadangi, apart 
vieno-kito, prie “Vienybės” šiuo tžrpu 
yra tie patys žmonės, kurie buvo 1924 
metais, kuomet “Vienybė” pasiskolino iš 
SLA $25,000.

Nelogiškai nušneka “Vienybe” ir ten, 
kur ji sako: “Ar tai nejuokinga, kai ad
vokatas guodžihsi SLA nariams, kad jį 
apgavo paprasti eiliniai žmonės?” Yra 
apgavimas ir apgavimas. Šitokis, kokį 
padarė “Vienybė” Susivienijimui, labai 
negražus apgavimas, nes jį padarė laik
raštis, besiskelbiąs, būk jam rūpi ginti 
teisėtumas ir visuomeniškos įstaigos. Pa- 
galiaus, ne paprasti “eiliniai žmonės” 
“Vienybėje” šiūliojasi, bet apsukrūs, iš
miklinti svieto pereivos. Įdomu čia tik
tai tas, kad čia prie to, ką p. Gugis pa
skelbė, “Vienybės” redakcija prisipažįsta.

“Vienybė,” kaipo visuomeniška įstaiga, 
neturėtų didžiuotis tuo ar kitu įstatymo 
apėjimu bei fraternalės organizacijos ap
gavimu. Ji turėtų atsiskaityti su SLA, 
nes tuos pinigus sudėjo darbininkai su- 
sišelpimui, apsisaugojimui nuo juodos 
dienos.

Žmonių Žygiuotė už Taiką
šeštadienį, spalių 26 dieną, New Yorke 

įvyks milžiniškas taiką mylinčių žmonių 
maršavimas, žygiuotė, pavadintas 
Peoples’ March for Peace (Žmonių Žy
giuotė už Taiką). Jį rengia Amerikinė 
Lyga Prieš Karą ir Fašizmą.

Ši demonstracija bus labai ryški ir lai
ku. Visi taiką mylį žmonės, visi darbo 
žmonės, neapkenčią karo, yra raginami 
dalyvauti demonstracijoj.

New Yorko ir apielinkės lietuvių dar
bininkų organizacijos turi kuoveikiausiai 
sudaryti speciališkus komitetus, kurie 
tvarkytų maršavimo reikalus.

Ši demonstracija, šis taiką mylinčių 
žmonių išsijudinimas turi būti didesnis, 
negu Pirmąją Gegužės!

■ Ethicpiečių Tarpe Kers tas Smarkiai Auga
Iš Djibuti, francūzų prie-j mieste buvo 100,000 ethio- 

plaiikos, sujungtos gelžkeliu [piečių kovotojų paradas, 
su -Ethiopijos sostine Addis | Korespondentai sakė, kad 
Ab^ba, pranešama, kad tar- kovotojai labai piktai žiūri 
pe ethiopiečių auga kerštas bent į kokį europietį. Vieni 
prieš europiečius. Harar'iš jų baisiai pyksta ant ita-

lų, kiti jaučia, kad visi im
perialistai nėra ethiopiečių 
draugai, o treti mažą skir
tumą daro tarp italų ir ki
tų baltų žmonių ir mano,I 
kad visi balti yra ethiopie
čių neprieteliai. Daugelis 
baltų nešdinasi laukan, nes 
bijo užpuolimų;

nuomenės, planingai veik
dama, galės pasigaminti sau 
tokias gyvenimo 
mas, kuriose 
mokslas bus jų 
sias draugas be 
skirstymų.”

Taigi, lietuviai 
ateikite į talką tai besigru- 
puojančiai, Kompartijos va
dovybėje, jėgai, kurios tiks
las yra pakeisti santvarkos 
sistemą ir tinkamai išrišti 
žemės gyventojų ekonominę 
problemą. St. Jasilionis.

aplinku- 
medicinos . 
artimiau- 
jokių pa-

daktarai,

Agitacijos Fondas
Centro Biuras Išleis 7-to (užmiršti Agitacijos Fondo.

Kongreso Rezoliucijas
Mes manome, kad Komu-| • 

nistų Internacionalo Septin
to Pasaulinio Kongreso re-

Ceniro Biuras, 
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y. 

P. S. Aukas siųskite tie-
• 1*4 * ri l-x * * 1 šiai Centro Biurui. Gavęv v-i z-x Al Lx i v\ i I i n **visus lietuvius darbininkus, 

o svarbiausia — visus re
voliucinius darbininkus. To
se rezoliucijose nušviečia
ma visa dabartinė gadynė 
ir nurodomos problemos ir 
uždaviniai visos darbininki
jos ir abelnai žmonijos. Vi-

rytojų. 'teikia straipsnius sveikatos
Kai kurie profesionalai ir temomis. Visa tai “nieko 

laukia geresnio rytojaus. • sau.” 
Laukia susidėję rankas.
Bet ar sulauks? Akilesni j tarų rasime einančių talkon 
profesionalai mato, jog ne-. kovojančioms lietuvių dar- sų mūsų pareiga nuodug- 
sulauks. Tai sistema san- bininkų masėms? Nedaug, niai susipažinti su C— 
tvarkos, kuri šitokius kri- Suskaitytume juos beveik rezoliucijomis.

aukas meš paskelbiame 
spaudoje ir paskui perduo
dame drg. Krūčiui, Agita
cijos Fondo iždininkui. Jis 
pasiunčia pakvitavimus.

Bet ar daug lietuvių dak-

ŠYPSENOS
sulauks. Tai sistema san- j bininkų masėms? Nedaug.

Ir toji siste-! ant vienos rankos pirštų. 
“\ ‘ l bene daugiau jų

niai susipažinti su šiomis

zius gimdo.
ma savaime nepakitęs. Rei-' Seniau
kia organizuotos tvirtos j ė- stovėjo arti klasiniai nusi- 
gos, kad ją pakeisti. Ir, ot, stačiusių darbininkų, bet 
akilesnieji profesionalai 'nutolo. Nutolo, eidami as

meniniais išrokavimais. Be.t 
ar daug laimėjo nutolę? 
Rodos, ne. Nes, kaip sakiau, 
savistovis p r o f e s i onalas, 
gyvenąs iš darbininkų, šiuo 
ilgu laikotarpiu yra atsidū- paremti Agitacijos Fondą, 
yęs skurdžioj ekonominėj Ypatingai tas galima pada- 
būklėj. ryti dabar, kuomet praside-

Prisimena man Dr. S. da parengimai
yra profesija gydytojų-dak- Biežio raštas, “Išteklius ir Neužmirškite ką nors su- 
tarų. šiuo laikotarpiu eko- ■ sveikata”, tilpęs tūlame lai- rengti Agitacijos 
nominiai nedatekliai dar^kraštyje apie metai laiko naudai. Prašome pasidar- 
labiau gnaibo darbininko ’ ' " ' ' “ ■ ■ ■
sveikata. Šitokia ekonomi
nę būklę nė medicina ne
gali pataisyti. Kai žmogus 
neturi tinkamo maisto ir 
vietos gyvenimui, tai hygie- 
nos taisyklės yra neįmano
mos.

Manding, itin graži pro
švaistė pasirodė—tai susi
būrimas angliškai kalban
čių daktarų, einančių besi
organizuojantiems ir beko- 
vojantiems darbininkams į 
talką. Septyni mėnesiai 
atgal, jie pradėjo leisti itin 
svarbų žurnalą, “Health 
and Hygiene”. Ten yra jų 
susispietusių apie 50. Tai 
graži skaitlinė! O rašo jie

įmatė tatai. Jie eina orga
nizuotis ir padėti darbinin
kams, nes tik darbininkuo
se yra toji reikiama jėga, 
ką galėtų pakeisti santvar
kos sistemą.

Artimiausia ir bene skait
lingiausia nariais profesija, 
tarnaujanti darbininkams,

Rezoliucijų išleidimas at
sieis virš pusantro ■ šimto 
doleriu. Kaštus turėsime 
padengti iš Agitacijos Fon
do, nes Centro Biuras, kaip 
jau visiems žinoma, jokių 
kitų įplaukų neturi. Todėl, 
draugai, dar kartą prašome 
visų ateiti Biurui talkon ir

svetainėse.

Fondo

r Pati f Atsisėdo
“Ar publęte ?” klausia jau

nas žmogus moteries/kelda
mas ją nuo ledu apdengto 
šaligatvio.

“Ne.—Pati atsisėdau, ma
nydama surasti dobilą su ke
turiais lapukais.”

atgal. Tenai jis pasako, jog ’buoti ne tik Lietuvių Ko- 
pridabojimas sveikatos, taii.munistų Frakcijas, bet vi- 
“vyriausiai ekonominė pro- ’ sas komunistams simpatin- 
blema, o ne medicinos beje-'— — 
gumas. Tokios dabartinės 
būklės, aiškus dalykas, me- 
dikalė profesija neužgiria ir 
niekados negalės užgirti. Iš
kitos pusės, ji yra bejėgė rjkos Lietuvių Darbininku 
P^nkįnančia1 išrišti taip ; Literatfiros Draugijos 132 

nomines problemas, norS'kuopa is Tacoma, Wash., 
visados pasirįžusi prisidėti i prisiuntė $1.50 ir Connecti- 
prie to visomis savo išgalė- cut Valstijos komunistų ir 
mis- _ _ simpatikų susirinkime spa-

Medikalė profesija yia j- ^3 d. suaukota ir pri- 
pasirizusi risti ekonomines . , rn A v. , 
problemas, sako Dr. Biežis. sl,ista ?1-50' Ac,u drau‘ 
Bet kur gi lietuvių dakta- Kan,s> kurie prisidėjo su aų- 
rų dalyvavimas rišime tų ka. Prašome ir ateityje ne-

gas organizacijas.

Šiuo tarpu tesame gavę 
labai mažai aukų. Tik Ame-

Patarimas Girtuokliams
Kuomet grįžti namo gir

tas ir pati pradės tau mosi
kuodama rankomis daug 
kalbėti,—sakyk jai taip: 
“Mano miela, šiądien aš esu 
girtas; tu tą viską atsisėdus 
parašyk, o rytoj aš, išsipa
giriojęs, perskaitysiu ir ge
rai apie viską pamąstysiu.”

Ji atsisėdus parašys storą • 
knygą.

mis.

pasirįžusi rišti ekonomines

simpatikų susirinkime spa-

Geresnis Būdas 
“Kas-žin kur dingo mano 

senas draugas Baltrus?”
“Jis kalėjime. Pagavo su - 

pavogta karve.”
“Tai dar man ir beprotis! 

Reikėjo jam nusipirkti tą
.karvę, ir neužmokėti.”

MM

Sovietų Sąjungos parašiutistes ir parašiutistai, kurių‘keli šimtai ant syk nusileido 
iš padangių arti Kijevo nesenai įvykusiuose manievruose. Tai darbininkų 

tėvynės gynėjai!

. r j Jau Įsilipo 0
Du miksos išėjo į laukus 

pasivaikščioti.
—Ž, ž ž ž i ūfrrėk, kkkokis 

bbbūrys pppaukščių lllekk- 
ia....!—

—Iiijau nulėkkkė!—
—žžžiūrrėk, kkkur tttu

Ūmai Atgijo
Automobilio part renkta 

moteris gulėjo gatvėj be ža
do.

“K u o g r eičiausia gaben- 
kim tą bobą į ligoninę,” ta
rė vienas.

Ūmai pašokusi ant kojų, 
moteris sušuko?

“Aš esu vos tik 45 metų 
amžiaus, o ne kokia ten se
na boba!”

Surinko J. šilingas.
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LAISVE Puslapis Trečias

Žinios Apie Karą ALDLD Finansine Atskaita ' New Jersey 1.60
51—G. Lumas, Huntsburg, O. 7.56 
78-y-J. A. Samulenas, Fitchburg,

Mass. 1.00

“Pravda” Apie Ethiopi 
jos-Italijos Karą

Italijos fašistams užpuo- Jtaiija 
lūs ant Ethiopijos, susidarė

Ivincijos buvo apjungiamos 
i su Serbija ir sudaroma da
bartinė Jugoslavija, tai yra 
—pietų slavų valstybė, tai 

. pasigriebė 1st riją, 
kuri slavais apgyventa ir ei-

pasaulyj karo pavojus. So- ]ę Dalmatijos salų su Žara 
vietų Sąjungos Komunistų jr Į?juma prieplaukomis.
Partijos organas “Pravda”,

sus lietus ir dideli ledai pa
sileido ant mūs. Tūli iš mū
sų slėpėsi po medžiais. Van
duo kriokė iš oro ir nuo kal
nų. Vietos gyventojai bė- 
go į kalnus ir mus šaukė. 
Mūsų sužeisti kėlėsi, bet ir 
vėl griuvo į vandenį.

Keli metai atgal tarpe išlikome gyvi, bet visi buvę
nuo 5 d. spalių, editoriale Italijos ir Jugoslavijos vos sužeisti prigėrė, 
rašo:

u nekilo karas. Praeitą metą, žmogus pasakoja,

Finansine Atskaita už Liepos-Rug
pjūčio-Rugsėjo Menesius.

Liepos Mėnesio Įplaukos:
Kas prisiuntė. Miestas 

14—0.
8—A.

136—J.
144—P.
154—B.

Kp.
Senberienė, Minersville 
Rudzinskas, Somerville 
Blažiunas,
Gudauskas
Žolynas, Chicago

Kiek 
$3.00 
11.10 

5.60Harrison
Georgetown 6.60

5.60
48.11

4.95 
IQ.55

' Bankas išskaitė už čekius
Knygų ekspedicija
Už atspausdinimą org. laiškų
Už telegramas org. reikalais
Už atspausdinimą nominacijų

blankų
Užmokėta už atspausdinimą

“Šviesos” No. 2

Viso išeigų

1.86 
65.00

2.30
1.09

3.83

100.20

.$403.41

Viso įplaukė $3
Rugpjūčio Menesį Išeigos:

Sekretoriaus ir knygiaus mė
nesinė alga

Atmokėta aukos Liet. rev. pol.
kaliniams

Atmokėta “L.” prenumerata
Atmokėta aukos Prieškariniam

Komitetui
“Laisvei” už 3 mėnesius randa už 

knygų padėlį
Bankas išskaitė už čekius 
Komisijos kelionė CK knygų 

peržiūrėti
Už įvairius spaudos darbus

581.70 Krasaženklių pirkta
463.41 ' Atmokėta auka priešfašistiniam 

---------- | komitetui 3.00 
$118.29 Ekspresui už brošiūrų atvežimą 8.36 

I Brošiūrų ekspedicijos lėšos 25.00

1.00
3.00

11.00

45.00

29.50
5.25

5.00

10—K. Buinauskas, Phila., Pa. 1.60 
143—L. Zembasiavičienė, Reading 2.00

—J. Gelumbickas, B. A.
Argentina

1—M. Bepirščiutė, Brooklyn 
—M. Žaldokas, Phila., Pa.

4—J. Stupur, Portland, Ore. 1.50 
66—P. Rimkevich, Grand Rapids,

Mich.
14—O. Senberienė, Minersville
84—J. Matačiunas, Paterson

166—B. Burba, Stamford, 
Pav. J.

18—P.
63—A.
8—A.

13.30 
3.00 
325 
4.95 
1.60 
1.00 
6.20 
4.00

Sagaitis, Amsterdam
Janeliunas, Edmonton
Katinas, Bridgeport
Rudzinskas, Somerville

i KVK—M. Guoba, Toronto Ont. MeS i 109—Montevideo, Uruguay 
79—J. Slančauskas, Chicago 
75—J. J. Ynamaitis, Union 

City, Conn.
10—K. Buinauskas, Phila.
94—M. Verpauskas, Kenosha 
52—J.

212—L.
63—M

219—J. 
2—V.

Sutrauka:

kad
Italijos imperializmas iš-1 kada ‘ Francijoje buvo už- ethiopiečiai buvo draugiški 

stojo į karą prieš Ethiopijąįmuštas Jugoslavijos kara-.....................
todėl, kad Ethiopiją yra Jugoslavijoje buvo
silpna šalis, atsilikusi. Jei- aštraus nusistatymo prieš 
gu Ethiopiją būtų *galinga į Italiją ir Vengriją. Jugo- 
valstybė, tai_Italijos imperi- ■slavįja yra stipriai apsigin- 
alizmas nebūtų išdrįsęs už-'klavus. Prie to ji turi karo 
pulti ant jos rubežių. Tas;suį-arįj su Rumunija ir Če- 
tik patvirtina, kad dabar- jehoslovakija bendram kari

niam veikimui.

ą ir Vengriją. Jugo-

linkui jų. Iš jo kalbos ma
tosi, kad net tada ethiopie- 
čiai buvo daug žmoniškesni, 
negu dabartiniai Italijos 
fašistai.

Dar Toli iki Tikslo

4.60
6.20

10.10
7.70

10.80
3.10
2.70
3.10

13.65

Balansas buvo 
įplaukė

$ 49.17
532.53

37.50
1.80

tiniame Italijos fašistų iš
stojime prieš silpnesnę šalį 
jie vaduojasi senu imperia
listų vilkišku išrokavimu: 
‘Tu esi silpnas—reiškia tu ir 
kaltas’.”

Toliaus “Pravda” rašo,' 
kaip Italijos užpuolimas 
ant Ethiopijos iššaukė pa
vojų naujo pasaulinio karo. 
Sovietų Sąjunga yra prie
šinga Italijos fašistų žy
giams, ji priešinga ir tiems 
užkulisiniams imperialistų 
suokalbiams, kurie vedami į 
už Tautų Lygos sienų, ji! 
priešinga ir Tautų Lygos 
taip vadinamai “protekci
jai” ant Ethiopijos, kuri ve
da prie faktiško Ethiopijos 
pavergimo. Bet tuom pat

Italijos Orlaiviai
1 Fašistinė Italija daug de
po svarbos į savo orlaivyną. 
Jau keli metai atgal masi
niai gamino karo orlaivius. 
Jūriniai orlaiviai yra la
biausiai pagarsėję “Savoja,” 
kuriais aną metą apie 100 
italų atskrido į Ameriką ir 
grįžo atgal. Iš bombininkų 

i labiausiai naudojami “Cap- 
roni” lėktuvai, kurie veža 
kiekvienas iki 3 tonų bom
bų. “Caproni” yra milžiniš
kas orlaivių gaminimo fa- 

, brikas Milano mieste. Keli 
orlaiviai yra pagaminti bai- 

kar u, kada Sovietų Sąjun- tankiausiai vartojami «As- 
ga kovoja pries visus siuos 
imperialistų žygius ji griež
čiausiai kovoja už pasaulinę •- 
taiką, prieš imperialistų ku-

do Ethiopijos kareivius ir 
civilius žmones.

riamą naują pasaulinį karą.

i so” išdirbystės, kurie kiek
vienas turi po 1,000 arklių 

Iš tų lėktuvų ita
lai bombomis ir gazais žu-

Italijos fašistai mano, kad 
jeigu jiems pavyktų užimti 
Ethiopijos sostinę Addis 
Ababą, tai ethiopiečiai pa
siduotų. Šis jų manymas 
klaidingas. Ethiopiečiai ir 
tada dar turi kur trauktis į 
kalnus linkui Anglijos Su
dano ir kovoti. Bet dar to
li fašistams ir iki Addis 
Ababa.

Nuo Massaua prieplau
kos, Eritrea krašte, kur ita
lai turi savo svarbiausią ar
mijos išsodinimo punktą, 
iki Addis Ababa yra 600 
mylių. Italai yra jau Ado- 
wa mieste, kuris randasi 100 
mylių nuo Massaua, bet dar 
500 mylių per baisiausius 
kalnus reikia nusiirti, kadt 
pasiekus Addis Ababą. 
Daugelis net ir artimų žmo
nių Italijos fašistams mano, 
kad daug vargo turės fašis
tai šiame kare.

Ginaitis, Detroit 
Kirmielienė, Bayonne 
Kairys, Bridgeport 

Kondrat, Forest City 
Kvietkas, So. Boston 
Benkus, Haverhill
Gvergždžiutė, Benton 4.80 

Pargelein, E. Windsor 1.70 
173—Joe Zink, Nanaimo, BC 3.25 
Suv. K. Šolomskienė, Brooklyn 8.00 

57—Petei' Cigas, Cleveland 
207—J. Chesnius, Hart 
107—P. " ‘ ' '
149—A. Urlakiutė, Phila., Pa. 
Pav.—J. Kūgis, Cochesett 
124—P. Križanauskas, Girardville, 

Pa.
Ill—J. D. Sliekas, Pittsburgh 
171—M. Paulauskas, 
97—J.

194—J. 
92—H 
61—J.

Kartu
Išeigų buvo

Balansas lieka
Rugpjūčio Menesi įplaukos:

158—A 
21—P.

Gudinienė, Utica

Aurora 
Plymouth 
Auburn 
Cicero

1.50
15.50
39.00

Viso įplaukė $300.92
Rugsėjo Menesį Išeigos:

Knygiaus ir sekret. mėn. alga 45.00
Aukos LBVK 2.00
Atmokėta per centrą 50 kp. bila 1.67 
Auka “D. Worker” 
Kelionė dd. Senkevičių j CK

6.00

4.90

12.85
2.40
4.70
3.20
1.50

Raguskienč,
Paltanavičia,
Strumilicnė",

Adomaitis, Monangahela,

1.50 
5.00 
8.99 
7.63 
4.90 
9.60

Valinčius, Pittston 8.90
12.20

12— A.
9—J. Budrevičius, Norwood

73—K. Motėjunas, Summerlie 1.00
13— K. Judickas, Easton 12.20 

Kazlauskas, Hartford 4.00 
Jablonskienė, Pittsburgh 6.70 
A. Stankaitis, Custer 
Miliauskas, McKees

Rocks, Pa.
6—K. Ustupas, Montello

17—V. Rugienius, Shenandoah
52—M. Matulevich, Detroit
80—F. Peterson, Manchester
72—D. Kasmauskas, Great Neck,

N. Y. 9.20

68—J. 
87—S. 

218—J.
40—T.

4.60

3.20 
16.00 
11.90

1.50 
4.50

8.70
2.50
8.60
3.10

3.10

3.10
1.50
5.00

Į Brošiūrų ekspedicijos lėšos

Viso išeigų
Suįrauk

Balansas buvo
Rugpjūčio įplaukų

$216.41

3.00
10.45

\96

a:
$118.29

310.75

Italijos Fašistai Sulau
žė Savo Pažadus Buvusio Belaisvio Paša-

1928 metais, 27 d. rugpjū-( kojimas apie Ethiopiją 
čio, Paryžiuje visa eilė vals-1 . . 1
tybių pasirašė taip vadina-'. Luigi Marmormo, italas,

Ethiopiečiai ir Jų Kova
Anglų armijos kapitonas! 

L. Hart sako, kad ethiopie
čiai galės sėkmingai apgin
ti savo kraštą nuo Italijos 
užpuolikų, jeigu tik jie tu-

i 185—P. Bieliauskas, E. New 
York, N. Y.

136—J. Blažiunas, Harrison
1—M. Bepirščiutė, Brooklyn

190—P. Nomura, Cleveland
58—P. Baltrušaitis, E. St. Louis,

Mo. 7.80
19—J. Urbon, Chicago, Ill. 4.90

204—F. Gudišauskas, Herrin, Ill. 1.50
219—J. Kondrat, Forest City 1.60 

5—W. Skeistaitis, Newark
90—J. Kaspar, Youngstown
93—-M. N. Petraitis, Bethlehem,

Pa.
84—S.

135—E.
170—K.

13

28.90
3.20

11.20
1.60
1.50
5.30
6.10

Bimbienė, Paterson 
Cibulskicnė, Nanticoke 
Arrison, Plains, Pa.

K. Judickas, Easton; Pa.
—W. Černiauskas, Rochester 11.50

43—A. Peteriutė, Wilkes Barre
14—O. Senberienė, Minersville

Pav.—K. Sinko, Avanta Farm,

3.30
1.35

104—K. Guzevičiene, Chicago
52—J. Ginaitis, Detroit, Mich.

167—S. Pečiulienė, Sheboygan 
155—D. Lukienū, Worcester 
106—J. Briedis, Fairoak

71— J. Katilius, Bridgewater 
54—C. Laksmin, Elizabeth
72— D. Kasmauskas, 

Neck, N. Y.

1.50
8.70

15.70
4.50;

14.00
4.50 
5.90

17.30mą kelloggo-Briando karo kuris 1896 metais buvo su-i rėš užtektinai kulkasvai-, 
pasmerkimą. Tame tarp-, imtas per ethiopiečius prieidžių. Jis mano, kad ethio-i 
tautiniame “susitarime pir-! Adowa ir kuris dabar gyve-j piečiai gal greitai neišmoks! 
mas punktas skambėjo: j na Brooklyne, koresnonden- į masiniai naudoti visokius

“Atstovai, pasirašanti šią'tams davė žingeidžių žinių'šių dienų moderniškiausius 
sutartį iškilmingai pareiš- i apie Ethiopiios karščius. Jis j ginklus, kaip tai lėktuvus, 
kia ir pasižada varde savo; pasakojo, kaip 88 italus ka-i tankus, prieš tokius pat 
šalies žmonių, kuriuos jie reivius. kuriu daugelis buvo i Italijos ginklus. Bet, jo nuo-

11 ’ "jmone, jie greitai išmoks j
vartoti kulkasvaidžius ir į 
saugotis nuo italų lėktuvų. I ALDLD auka; Visuotinam

mono i Suvažiavimui mano, j Bankas išskaitė už čekius
kaip “Laisvei” atmokėta prenumerata 5.50 

i 1 Atmokėta jaunuoliams auka 1.00 
' Atmokėta Lietuvos rev. politiniams

kaliniams aukos 20.75

atstovauja, kad jie pasmer- sužeisti, 6 ethiopiečiai varė 
kia naudojima karo politi- gilvn į ta šalį.
kos išrišimui“ bent kokiui “Saulė kepino mūsų sme- 
tarptautinių nesutikimų ir I genis,—sakė jis. — Naktį 
atmeta karą, kaipo netinka-i mes sugulėme kalnuose, bet 
mą tautos politiką jos san- buvo baisiai dušna. Sekan- 
tikiuose su kitomis tauto- tį rytą ir vėl saulė kepino, 
mis.”

Antrame punkte buvo nu- kolas.. Sužeistieji prašė pa
rodyta, kad visus tarptauti-; likti juos numirt. Karštis 
nius nesutikimus riš taikos į neišpasakvtas. Mūsų liežu- 
keliu. Nuo Italijos pasira-jviai sutruko. Mes visi mis- 
šė grafas G. Manzoni. Bet Ujome tik apie vandenį, ku- 
Italijos fašistai-, puldami ant .rio nebuvo...
Ethiopijos, sulaužė šį ir ki-1 “Po kelių dienų sunkios į 
tus savo pasižadėjimus. i1"'1’

Italija ir Jugo-Shvija
Tarpe Italijos ir Jugosla

vijos nuo senai yra blogi 
santikiai. Italija., nedaug 
yra didesnė už Jugoslavia 
žemės plotu, bet gyventojų 
tai turi du kartus ir pusę 
tiek, kiek Jugoslavija. Ju
goslavija užima 96,018 ke
turkampių mylių žemės plo
tą ir turi apie 15,000.000 gy
ventojų. Italiją ir Jugosla
viją skiria Adriatiko jūros 
ir šiaurėje jos rubežiuojasi 
sausžemiu.

Tarpe Italijos ir Jugosla
vijos jau nuo senai įtempti 
santikiai. Italija stengiasi 
pavergti Albaniją, ant ku
rios akį turi ir Jugoslavijos 
kapitalistai. Dar daugiau, 
po pereito karo, kada Aust
rijos pavergtos slavų pro-

Great
4.00

Viso

Liepos

įplaukė $532.53

Menesį Išeigos:

ir knygiaus mene-Sekretoriaus 
sine alga 45.00

Kelionė drg. J. Siurbos į Kanadą 9.00 
i Auka delegatų pasiuntimui į 
j Lietuvą 25.00
1 Atmokėta Visuotinam Suvažiavi- 
j mui aukos

Suvažiavimui

111.50

Kapitonas Hart 
kad tokioje šalyje, 
Ethiopiją, kur tiek daugi 
kalnų, visokių painiavų, tat 
mažos ethiopiečių grupelės 
po penkis dešimt žmonių, 
gerai pasislėpę kalnuose su 
kulkasvaidžiais gali daug 
italų kareivių išmušti. Šią nepardavė 
taktiką ethiopiečiai ir nau
doja. Kol kas žinia, kad vi
sur dar tik mažais būre-

I kelionės daugelis mūsiškių liais jie buvo susirėmę su 
mirė. Mes apsistojome vie- italais. O jau vienok Mus- 
name sodžiuje, Staibiai tar- solinis labai nerimauja, kad 
turn dangus atsivėrė. Bai- jam karas neduoda tokių galės gauti ir jau gauna.

mes vos galėjome pavilkti

10.00
1.38

'pasekmių, kaip jis laukė.
i Ethiopijai daug pakenkė 
blokada, kada iš karto jai 

imperialistinės 
šalys ginklų. Jeigu ne ta 
blokada, tai ji būt jų įsigi
jus ir italai dar mažiau bū
tų pasistūmę į jos žemę. Bet 
dabar prieš Ethiopiją gink
lų blokada nuimta. Ji jų

1 Ii Japonijos veteranų atstovai, nesena i apsilankę J. V., geria tostą su sen. 
Nye (dešinėj) ir pulk. Charles H. Morrow, kairėj, už žuvusius kare veteranus. 
Japonai čionai lankosi, kad praplėsti savo imperialistinę propagandą.

114—J. čiekutis, Chicago, Ill.
145—M. Pūkis, Los Angeles, 

California
8—A. Rudzinskas, Somerville, 

Mass.
106—J. Briedis, Fairbanks, Pa. 

“Laisvė”, Brooklyn, N. Y.
109—Montevideo, Uruguay 12.00

64—J. Julis, Moline, Ill. 1.40
31—A. Kaulakis, Auburn, Me. 4.60 
56—J. Gebert, West Allis, Wis. 4.70 
6—K. Ustupas, Montello,

Massachusetts
16—A. Zavish, Jersey City, 

New Jersey
Pav.—M. Bryus, Houghton, 

Michigan
219—J. Kondrat, Forest City,

Pirkta knygų anglų kalboje 
Bankas už čekius išskaitė 
Krasaženkliai knygų ir brošiūrų 

ekspedicijai 59.00 ‘
Freitui už brošiūros atvežimą 4.96
Atspausdinimas laiškų kuopom 2.81
Atviručių pirkta už 1.12
“Vilniai” už popierą ir atspaus- . .....

dinimą brošiūros 157.95
Drg. Mažeikai už laiko sugaištis 

prakl. maršrute 25.00

$429r.O4
216.41

Kartu
Rugpjūčio išeigų

i
Balansas liekaĮ 

Rugsėjo Mčjncsį
2—V. Kvietkas, So.

52—J. Ginaitis, Detroit, Mich.
225—A. Ivanauskas, Southbury, 

; Conn.
54—C. Laksmin, Elizabeth, 

New Jersey
98—A. Zelenka, Frackville, Pa. 

136—J. Blažiunas, Harrison, 
New Jersey

' 112—J. Gudišauskas, Tamaqua,3.10 Pa.
3.10 59—b. A. Švelnienė, Akron, O.
^•75 9 Apskr.—M. Kaunienė, 

St. Clair, Pa.
1.60 ! 20—Joe Strala, Binghamton, 

KVK—V. Raila, Toronto, Ont. .
6—K. Ustupas, Montello,

149— A. Urlakiutė, Phila., Pa. 
138—A. Pakalniškienė,

Maspeth, N. Y.
150— K. Stukas, Chicago, Ill.

22—J. Raulinaitis, Cleveland, 
Ohio

35—K. Bagdonas, S. Bend, Ind. 
Motuzienė, Shenandoah,

11.00

1.50

1.50

4.50
3.40.10—K. Buinauskas, Phila., Pa.

49—J. J. Daujotas, E. St. Louis, 
Illinois

3—J. Liegius, Denver Colo.
Pav.—J. Shagov, Anson, Me.
90—J. Kasparevičius, Youngs

town, O.
131—S. M. Liesis, Saginaw, 

Michigan
1—M. Bepirščiutė, Brooklyn 11.80

61—J. Adamonis, Monongahela, 
Pa.

53—A. šliekis, Gardner. Mass.
141—J. Baranauskas, Phila., Pa.

3.50

1.40
3.10
3.70

i 218—J. A. Stankaitis, Custer,
; Michigan
į 11—J. J. Bakšys, Worcester,
I Mass. 16.25
j 65—A. Zilevich, Racine, Wis. 1.80 

105—K. Plieta, Phila., Pa.
86—A. Kaukas, Chicago, Ill.

161—M. Baltrušaitis, Seattle, 
Washington

1103—P. A. Baronas, Hudson, 
Mass.

I 190—P. Nemura, Cleveland,
j 50—P. Žirgulis, Rochester, 
1 New York

19—J. Urbon, Chicago, Ill.
22—J. Raulinaitis, Cleveland, 

Ohio
79—J. Slančiauskas, Chicagq

Jatul, Stoughton, Mass. 1.60 
Rugienius, Shenandoah,

1.50

6.40
7.00

10.90

O.
5:00
9.55

9.20
15.20

10.00
18.20

62—P.
17—V.

Pa.
—V. Stančiukas, Easton, Pa. 

188—A. Varaneckienė, Detroit, 
Mich. 1

205—K. P. Juokubaitis, Westville, 
Illinois

29— P. Slavinskas, Rockford, 
Illinois

30— A. Degutis, Chester, Pa.
28—J. Vaitonis, Waterbury, 

Connecticut
57—D. P. Boika, Cleveland, O.
25—P. Paserpskis, Baltimore, 

Maryland
212—P. Janiūnas, Bayonne,

New Jersey
94—M. Verpauskas, Kenosha, 

Wisconsin
28—J. Žemaitis, Waterbury 
84—S. Bimbienė, Paterson,

9.20
2.50

2.05

4.50

6.00
12.10

10.00
10.00

9.70

1.60

6.60
18.60 I

17—E. 
Pa. 

33—A.

$212.63
Įplaukos:
Boston, 15.15

7.50
3.20

2.20

4.10
6.20

6.00 
13.90 
56.85
4.50 
4.60

12.00
10.70

8.85
3.10

3.10
4.20
9.00

Pipiras, Pittsburgh, 
J. Bakšys, Worcester 
Janušauskienė, Scranton,

Pennsylvania 2.20
74—Joe Chuplis, Spring-dale, 

Pa.
91—A. Gudžinskas, Schenectady, 

N. Y. 13.90

39—0.

6.40

37—S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass.

117—J. Ragauskas, Shelton, 
Conn.

50—P. Žirgulis, Rochester
19—J. Urbon, Chicago, Ill.

18.60

Viso išeigų
Sutrauka:

Balansas buvo nuo pirmiau $212.63
Rugsėjo mėnesį įplaukė

$319.92

300.92

$513.55
319.92

$193.63

Kartu
Rugsėjo mėnesį išėjo
Balansas su 1 d. spalių

I). M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

O. I>epsiene, 
ALDLD CK Iždininkė.

Knygų Peržiūrėjimo Komisijos 
Pareiškimas.

ALDLD 2 Apskričio konferencijos 
išrinkta komisija peržiūrėjome ALD 

■ LD Centro Komiteto knygas už 6 
mėnesius: sausis—birželis ir viską 
radome tvarkoje. Per tą laiką įplau
kų su balansu buvo $4,333.69. Per 
tą pat laiką išeigų—$4,284.52. Ba
lansas su 1 d. liepos buvo $49,17.

Komisija: P. Semėniene, 
A. Skairius, 

A. A. Lideikiene. •.»

Suokalbis prieš Turkijos 
Prezidento Gyvybę

ISTANBUL, Turkija. — 
Suimta keli per sieną per
ėję čerkesai, įtariami, kad 
kaip dalyviai sumokslo nu-

7.60 ! žudyt Turkijos prezidentą
6 Jo* Mustafa Kemalį Ataturką.

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

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

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

Tel.: Foxeroft 1-6101

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystės Įstaiga

TEL. STAGG 2-5043

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

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

galite gauti už mažus pinigus

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

mažiau
Tik už $150 Garbingos Laidotuvės

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

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

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties1 

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėže taip pat 4 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.
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Nusitarta Gerinti Veikimas Conn. Valstijoj
Skaisti saulutė šviesdama 

šildė ir sykiu džiugino susirin
kusius J. V. Komunistų 
jos Liet. Frakcijos visos 
jos narius ir simpatikus 
vių Darže, Waterbury, 
spalio 13 d. •

Draugės ir draugai, susirin--j įsteigimo Darbo Partijos, par- 
kę iš keletos didesnių koloni
jų, svarstė, gvildeno, kaip pa
didinti lietuvių tarpe darbinin
kų judėjimą. Pirmiausiai bu
vo išklausyta iš įvairių vietų 
pranešimai iš veikimo, kur 
kas ir kaip buvo veikta, kur 
ir koki trūkumai veikime pa
daryta. Po 
jos.

Iš plačių 
veidrodyje 
matyti, kad 
nijose ir pas kai kuriuos 
gus dar vis nepersilaužta prie 
naujovesnių metodų veikimo. 
Dar vis buvo senovinės mados 
sektantiškumas, kuris dalinai 
neleido platesne papėde priei
ti prie lietuvių masių, o la
biausiai prie katalikų darbi
ninkų. Nemokėjome persta
tyti jiems sunkų gyvenimą ir 
kovas iš to vargo pasiliuosavi- 
inui. Kritika, kurią vartojome, 
buvo pas kai kuriuos nelem
ta, ausį rėžianti klausančiam 
jos, o ne tokia konstruktyvė, 
pamokinanti, kaip turėtų būti. 
Mes kaip kada net visi mėgo
me veik visus su mūs minčia 
nesutinkančius sukritikuoti iki 
to, kad tik išeitų mūsų viršus. 
Tasai apgalėtasis, aišku, dau
giau nenorėdavo susitikti su 
savo oponentu. Su kurtais kar
tu dirbome veikime, tuos drau
gus taipgi kritikavome ne su 
tokia kritika, kokia turėjo bū
ti, bet da vis tas mūs “aš” nė
ra galutinai išdilęs iš smegenų.

Šie ir panašūs, rodos, gana

Parti- 
valsti- 
Lietu- 
Conn,

tam sekė diskusi-

diskusijų, 
atspindys, 
kai kuriose

nuolių lavinimas ir traukimas į 
mus simpatingas organizaci
jas yra dienos reikalas, šie da
lykai reikia tuč tuojau pradėti 
vykdyti. Conn, valstijoje ei
nant referendumui Amerikos 
Darbo Federacijoje reikale

tijiečiam prisieina aiškinti ma
sėm, kokia ta partija bus ir 
kokį gera del dirbančių ma
sių duos. Kitaip subiurokratė- 
ję viršytos unijose šį klausimą 
užsmaugs.

Lietuvių Frakcija taipgi pri
pažįsta, kad einant “Laisvės” 
vajui, kaip kuriose kolonijose 
draugai neprisirengę užtenka- 

kaip'mai. Todėl veiklesniųjų draugų 
buvo 
kolo- 
drau-

privalumas ant greitųjų šaukti 
plačius susirinkimus ir išrinkti 
vajininkus, raginti darbinin-

kus pirktis jubilėjaus certifi- 
katus ir tt.

Gaila, kad iš Bridgeport ne
galėjo draugai pribūti, o iš ki
tų mažesnių vietų irgi perma- 
žai draugų buvo atsilankę. 
Todėl išrinktasis Biuras, kaip 
jis buvo užvadintas, turės nu
sivirt 
kyti 
riam 
dyje
dist. org.

Iš Centro Biuro 
laiške nusiskundė, 
Conn, permažai ateina
del Agitacijos Fondo, 
mesta $1.50, o kolonijos steng
sis daugiau aukų parinkti ir 
pasiųsti. Linkėtina, kad iš šių 
diskusijų draugai įgautų pa
mokų ir kad nutarimus įvy
kintų gyveniman.

V. J. Valaitis.

draugus tas vietas aplan- 
arba patiem 
ten nuvykti, 
dalyvavo d.

Biuro na-
Beje, posė- 
I. Wofsey,

aplaikytam 
kad iš 

aukų 
Tad su-

Sunki ir Charakteringa Lewiso 
Kova su Baronais

“nesu-jbęs. Ne, jis vėl išnaujo šaukė 
Jung- 
nieko 
tiktai 
savo

baronų-angliakasių pasitarimo 
konferencijas ir vis išdėstė 
reikalavimus angliakasių. Bet 
baronai taip, kaip užkerėti, 
anei žodžio netarė, neatsakė, 
bet tik įnešimą padarė, kad 
konferenciją pertraukti. Ir 

štai taip vėl birž. 16 d. atbėgo, ku- 
kasėjų ri rodė Lewisui streiko kelią.

Mes, angliakasiai, 
prantantis” ekonominės 
tinių Valstijų būklės, 
daugiau nežinom, kaip 
“nepamatuotai” kaltinti
vadą, kad jis greit mūsų rei
kalų nesutvarko, ir kad jo
kios kovos neskelbia išnaudo
tojams laikui atėjus, 
minkštosios anglies
kontraktas pasibaigė bal. 1 d., : Bet čia vėl Lewisui pasiskubi- 
birž. 16 d., birž. 30 d., rugs.' no pagelbon prez. Rooseveltas, 
16 d. ir rugs. 22 d. ir tik tada, i kuris pasakė Lewisui, kad tu 
iš kur tai išlindęs, pasirodė' esi geras kontrakto prailgin- 
mūsų vadas ir suriko: 
stokit ant kojų, nes skelbiu stųsi iki birž. 30 d. 
jau streiką!” ' ;kaip žinai, gal

Visu tuo laiku mes nerimas- 
tavome ir visaip išmetinėjome 
savo vadui ir visokių kompli-

Vyrai, toj as, tai dar pratęsk, kad tę- 
, o iki tada, 

■ kaip žinai, gal susilauksim 
’ Guffey įstatymo, kuris sutvar
kys anglies industriją ir baro
nai tada gal prakalbės, kada 
liks turtingi po tuo įstatymu.į . - . * ims turtingi po tuo įstatymu,

mažos vertės dalykai, bet jie mentų kaip kurie, nesigaile-, Lewisas sll mielu noru sutiko 
besimaišydami kasdieniniame. J°me« Bet mes, būdami igno-

te ar palikite.” Baronai nuty
lėjo ir Lewisa's paskelbė strei
ką rugs. 22 d. užsibaigus.

Tai tokia Lewiso kovos 
charakteristika ir ne mano iš- 
mislyta, bet raportas Lewiso 
“užsienių, vidaus ir propa
gandos ministerio” Ellis Sear
les. Ką Lewisas atsiekė su ke
lių dienų streiku dabar, tai tą 
būtų atsiekęs ir bal. 1 d., jei
gu būtų tada streiką skelbęs.

Bet Lewiso taktika yra meldi- Mažuolis, M. Bakunas, J. Še
rno taktika ir taktika vis tai- gevičius, M. Arison, J. Skubąs, 
koma baronų naudai. O bet gi 
sakoma angliakasiams gerbti 
savo vadus, nes jie “neapsa
komai dirbę ir nuvargę,” kad 
naują kontraktą sudarę. Da
bar patys spręskime, koks ga
lėjo būti nuovargis jų ir už 
ką jau čia turim juos taip 
daug gerbti.

Požeminis.

Minkštųjų Anglių Streikui Pasibaigus

• laiką pratęsti ir vėl šaukė pa
sitarimo konferencijas. Bet 
baronai neatsisakė nuo sa- 
vo taktikos ir, kaip “dummies” 

’.tylėjo, kol angliakasių atsto- 
. i vai viską išsikalbėjo ir vėl 
•į0 įnešimą davė konf. nutraukti. 
'° Lewisas vėl atsidūrė kelyj į J
_ streiką. Bet čia vėl pasiskubi

no darbo sekretorė Perkinę, 
kuri patapšnojo Lewisui pe- 

-, , . . . . itin, pasakė, kad gerai moki
vadovaujantiem/i^as butų sotus ir avinai ne-L-ęsti kontrakto Įaik;į) tai ir 

, paliesti—-kad baronai ”ePra'j varyk tą darbą pirmyn, nes 
jau, vot, už kelių dienų susi
lauksim Guffey įstatymą. Le
wisas tada pratęsė laiką iki 
rugs. 16 d., duodamas užten
kamai laiko iškepti tą taip 
“brangų” įstatymą dėl baronų 

. ir, “vyriausiai,” del angliaka-
feruoti. Angį, atstovai, kaip ^ tuo įarpu jau susilaukta 
vienas, visi išdėstė savo reika-Įto įstatymo ir §aukta konfe- 
lavimus ir ausis atidarę laukė ija> čia jau baronai pra- 
baronų atsakymo ar sumany- ka]bgj0, susiergeliavo tarp ša
mo bei pakeitimo jų reika a-i s .r konferencija pakriko, 

, vimuose. Bet kokie tai stebūk- • paĮįkdama mažą laikotarpį iki 
rugs. 22 d., kol Rooseveltas1 
paskirs komisijas < 
tymo pildymui. Po to, dar su
šaukia viena konferencija ir! 
griežtai angį, atstovų išdėsty
ta reikalavimai. Baronai ty
lėjo ir klausėsi, ši monotoniš
ka baronų tyla įpykino angį, 
atstovus ir šie pradėjo baronus 
kolibti paprasta “pikiakočių” 
kalba. Jie pavertė baronus 
baisesniais už komunistus ir 
baisiau ižeidinėjant šalies pre
zidentą, negu komunistai. U 
MWA vice-prez. Murray, stvė
rėsi mokyti baronus, kaip jie

rantai” tokiuose dalykuose 
“netiesotai” puolėme savo 
vadą ir įvairius priekaištus i 
jam mėtėm. Tikrenybėj, mū
sų vadas, su pora šimtų pa-' 
gelbininkų, sunkiai pradėjo 

vasario

veikime tarpe atsilikusių dar
bininkų nenešė gero, bet tik 
blėdį.

Labai trumpai prisiminta 
apie Komunistų Internaciona
lo VII Kongreso tarimus ir re
zoliucijas, apie kurias, aišku, prakaituoti jau nuo 
reikės kur kas plačiau kartas 18 d., kad iki bal 1 d. naujas 
nuo karto kalbėti ir spaudoj kontraktas būtų gatavas, h’ 
rašyti. Nes tie tarimai, tai aiš-^jis dirbo su tokiUį “širdingu- 
kiaūsias rankvedys darbininkų mu ip pasiaukojimu,” kad ir 
j u d ė j i mo ' 
sluogsniam.

Ęendro fronto pravedimas laimėtų, bet angliakasiai “lai- 
įvairiose kolonijose eina geru mėtų.” Po “dideliu griežtumu” 
keliu. Jau iš to suprasta, kad šiaip taip sušaukia operatorių- 
keliose lygiai vietose dalis baronų ir angliakasių atstovų 
draugijų pritarė Lietuvių dvilypę konferenciją, kad iš- 
Priešfašistiniam Suvažiavimui, į dėstyti angliakasių reikalavi- 
įvykusiam Clevelande. Dauge- mus baronams. Pradėta kon- 
lis Įkitų pradeda pačios kelti 
tą klausimą dabar savo susi
rinkimuose ir, abelnai 
netrukus bus galima 
fronto mintis pravesti 
didesnėse kolonijose.

Ęad dar sėkmingiau būtų Vietoj, kad gauti kokį at
galima veikimas pravesti, tai sakymą, baronai davė įnešimą, 
nusitarta sudrūtinti lietuvių kad pertraukti konferenciją, 
frakcijas, įtraukiant į jas dau- Pertraukimas konferencijos be 
giau narių. Frakcijos nuolatos jokių pasekmių ir dar taip 
turi laikyti susirinkimus ir dis- trumpai laiko turint iki pasi- 

nuo- baigs kontraktas, pastatė Le- 
wisą į “purvyną”, lyg pirštu 
parodė, kad turėsi 
streiką bal. 1 d.

Kad nuo “purvyno’ 
saugoti, išsisukti nuo

Angliakasių Laimėjimai
Pagaliau virš septynių mė

nesių angliakasių su baronais 
derybos ir kelių dienų streikas 
“padarė” galą angį, ir baronų 
“nesusipratimams” ir “įgyven
dino taiką” 18 mėnesių, iki 
bal. 1 d., 1937. Pasekme to, 
Lewisas nebeįmano kaip be- 
džiuginti tuomi angliakasius, 
štai dar tiek laiko “ramybė ir 
brolybė žydes” tarpe angį, ir 
baronų; algos abelnai pakel
tos 10 nuošimčių; dabar angį, 
ir jų šeimoą daugiau ir geriau 
valgys ir rengsis; geresniuose 
namuose gyvens, žodžiu, da
bar jie turės visko, ko reikia 
ir ko nereikia. Ir tas viskas at
siekta bet ilgo streiko, be ko
vos, be su purtymo pirkėjų 
anglies. O tai “viskas” atsiek
ta dėka “didvyriškiems ir ga
biems” UMWA vadam.

Tas “viskas gaunama” nau
jąja kontrakte, kuris pradėjo 
Raliuoti su spalių 1 d. Na, tai 
kbks tas kontraktas jau yra, 
kuris užtvirtintų viršminėtus 
laimėjimus ar garantuotų pa- 
silaikymą? Peržvelgus jį nie
ko naujo jame nesimato, apart 
tik abelno 10 nuoš. algų pakė
limo. Atsiminkime, ne ant to
no, kaip laikraščiai rašė laike 
derybų, bet ant dolerio. Po šio 
algų pakėlimo, daugiausiai bet 
koks darbininkas gaus nuo 
$5.10 iki $5.66 dienai už sep
tynias valandas darbo. Prie i 
mechaniško liodavimo pakelta' 
70c dienai. Bet tie, kurie dir
ba ant tonų, tai jų skaitlinė 
apverktina. Nors ir jie gavo 
10 nuoš. pakėlimo, bet jų to
nų skalė taip ir mirga tarpe 
50c ir 60c už toną. Tiktai vie
noj vietoj, Michigan valstijoj, 
mokama iki $1.10 už toną. 
Įvairūs “ kompanični” gaus Į 
$3.90 7 vai. darbo dienai.

Nerokuojant to dešimts cen
tų pakėlimo, visas naujas kon- tarė surengti bankietą 
traktas yra seno kopija, kuria-; gruodžio, sekmadienį, po pie- 
me atspindi vergijos pančiai tų, Laisvės Choro svetainėje 
del angliakasių. Ten aiškiai ir ant vietos likosi išrinkta ko-1 
pasakyta, kad pasikinkymas misija. Galima jau spręsti iš i 
mulų ir atvedimas jų į darb- kalno, kad komisija mokės už- 
vietę bei parvedimas atgal ir; ganėdinti susirinkusius į ban- 

; nukinkymas nėra darbu ir ne- kietą ir padaryti pelno del 
siskaito į darbo valandas. Ten 
taip lygiai atiduota baronams 
galia daryti ką nori su anglia- pagelbėti, platinti tikietus ir 
kasiais, o angį, atimta galia

pačiam kontraktui dasileidžia- 
me sunaikinti iškovotus cen
tus. Ir tas vyksta del to, kad 
pasitikim savo demagogiškiem 
vadam.

Požeminis.

Hartford, Conn
Iš Atsibuvusio Spalio 15 

“Laisves” Skaitytojų 
Susirinkimo

d.

imant, 
bendro 
visose

kusijąs, kuriose reikia 
dugniai svarstyti Komunistų 
Internacionalo ir pačios J. V. 
Kom. Partijos rezoliucijas, ta
rimus. Draugai turi būt labiau 
raginami skaityti patys ir ki-

skelbti

apsi
skelbi*

tus ragihti prie skaitymo. Be j mo streiko, kurio niekad ne
gero apsiskaitymo kartais ga- • apkenčia NRA viršininkai, 
na sunku pravesti teisingą | jarn patarė sulošti pasakiško 1 • • 1 • • • VI* • • •partijos liniją, o labiausiai 
Wiudosi ir pinasi, kada prisi
eina veikti bendram fronte su 
įvairaus plauko ir nusistatymo 
Žmonėm.

Kitas svarbus dalykas, tai 
reikalinga, kad partijiečiai vi
si stengtųsi lavintis, būti iškal
besniais susirinkimuose ir pra
kalbose. Nereikėtų pavydėt 
tįem, kurie pažengę iškalbu
me, bet jiem da daugiau tame 
reikale prigelbėti. Tik tada 
bus lengviau aiškinti del mi- 
nių svarbieji darbininkų klau-

velnio rolę, kuris atsisėdęs 
bažnyčioj ant skersbalkio ir 
pasiėmęs jaučio odą rašo maL 
dininkų griekus, o kaip pri
trūksta vietos; tai tempia tą 
odą. Tai taip ir Lewisas turė
tų padaryti ir pratempti—at- 
1 e i skite—-pratęsti kontrakto 
laiką nuo balandžio 1 d. iki 
birželio 16, nes manyta, kad 
iki to laiko augščiausias ša
lies teismas išspręs NRA kon- 
stitucijonališkumą ir paliks ją 
gyvuoti ant toliau. Lewisui

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. mėnesinis susirinki

mas jvyks antradienį, 22 d. spalio, 
8 vai. vakare, 29 Endicott St. Susi
rinkimo diena permainyta todėl, kad 
ncdėldieniais visi užimti, atsibūna 
parengimai, visi išeina kitur ir nega
lima atlaikyti geras susirink. Tad 
visi dalyvaukite antradienį vakaro, 
nes turėsim daug svarbių dalykų 
apsvarstyt.

Fin. Sekr. D. Lukienė.
(249)

A. Mureikienė, P. Katinienė, 
J. B’. Yusaitis po 25 centus; 
su smulkiais $4.21. Aukoto
jams tariame ačiū.

ALDLD 63 kuopa rengia 20 
metų paminėjimą Nov. 9 d., 
407 Lafayette St., 7:30 vai. 
vakare. Bus sulošta 
Šviesą,” merginų 
Peržvalga nuveiktų 
darbų. Prie įžangos 
duoti brošiuraites; 
leistų knygų paroda, taipgi,! 
kas norės, galės pasipirkt vakare, D’Aquino Hall, (Bullshead 
knygų labai pigiai. Po progra- Section). Kviečiam visus 
mai bus ir šokiai prie geros 
orkestro s.

Visi ALDLD nariai turi pri
dėti savo dalį darbo, kad ap- 
vaikščiojimai visur būtų nau
dingi ir pasekmingi.

Proletaras.

‘Kelias į 
dialogas.
ALDLD

planuoja'
SCRANTON, PA.

ALDLD 39 kp. rengia svarbias 
prakalbas drg. J. Mažeikai, kuris 

ALDLD nesenei sugrįžo iš Lietuvos Pasauii- 
• i nio Kongreso, Kaune. Prakalbos 

.... įvyks subatoj, 26 d. spalio, 7:30 vai.

> lietuvius 
skaitlingai dalyvaut, nes bus labai 
svarbios prakalbos.

Kviečia Rengėjai.
(249-250)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
STOUGHTON, MASS.

Šokiai ir Vakarienė
Rengia LDS 91 kuopa, šeš-

Susirinko nemažas būrelis 
draugų, betgi turėjo būti kur, ---- o—----- -- ------ , —
kas daugiau. Priežastis tame,į tadienį, spalio (Oct.) 26, 1935
kad susirinkimas nebuvo lig 
valios išsigarsinęs, o ant ne
laimės, nežinau iš kokių prie
žasčių tos dienos “Laisvė” ne
pasiekė Hartfordo skaitytojų, 
kur buvo garsinama.

Betgi tie draugai, kurie su
sirinko, dirbo sutartinai del 
vykdymo plano gavime naujų 
skaitytojų ir prisirengime prie 
25 m. jubilėjaus.

Išrinkti draugai J. Kazlaus
kas ir A. Klimas del suradimo 
Hartfordo lietuvių antrašų ir 
atlikimo kitų reikalų del pri- 
rengimo vajaus.

Susirinkimo vedėjas už
klausė, kurie iš jūsų, draugės 
ir draugai, apsiimate vajuje 
dalyvauti liuosnoriai? Nagi, 
pakėlė rankas visi, tai gražus 
pavyzdys. Ir kaip greit virš- 
minėti draugai pasirūpins gau
ti antrašus, taip greit vajinin- 
kai imsis už darbo.

m. Prasidės 7:30 vai. vakaro, 
Lietuvių Svetainėje, 24 Mor
ton St. Al Stevens’ Orkestrą 
iš South Bostono grieš lietu
viškus ir amerikoniškus šokius.

Įžanga 25 centai.
Vakarienė bus geriausios 

rūšies, širdingai kviečia vie
tinius, taip pat ir iš toliaus 
dalyvauti. Komitetas.

NEWARK, N. J.
Visų masinių organizacijų yra šau

kiamas susirinkimas, trečiadienį, 23 
d. spalio, 180 New York Avė., Jur
ginas svetainėje. Drg. A. Bimba duos 
raportą, apie 7-to Komunistų Interna- 
cionalio Kongreso nutarimus, po ra
portui bus klausimai ir diskusijos. 
Kviečiam visus skaitlinga; daįyvaut, 
nes bus interesingas susirinkimas.

Liet. Komfrakcija.
(249-250)

P. S. Tiems, kurie nedaly
vavote susirinkime. Aš užtik
rintas, kad ir jūs tame darbe 
prisidėsite. Tai kreipkitės prie 
antrašų komisijos. Jie jums 
nurodys visus vykdomus pla
nus.

O kaslink jubilėjaus, tai nu- 
d.

del 
darbininkiško dienraščio. Be 
abejonės, turime visi komisijai

tt.
P K • i (streikuoti kontrakto galiavimoi 

U 8 . laiku, nežiūrint, kad kompa-
Inijos ir laužytų kontraktą.
Tiesa, kontraktas nusako, kad 
angį, gali turėti savo komite
tus skundų išrišimui. Bet ką | 
jie gali daryti, jeigu streikas;

Hartfordietis.

Bridgeport, Conn. į
Sekmadienį, spalio 13 d. š. 

reiškia kontrakto laužymą? O m,, Lietuvių Prieškarinis Ko- 
kompanijos niekad su komi- Į mitetas surengė masinį susirin- 
tefais nesiskaito, jeigu jie ne- kimą tikslu7 išaiškinti vietos 
turi galios streikuoti.

Taigi, nežiūrint, kaip ne- 
skaitliuosim, o laimėjimų dau
giau “naujame kontrakte” ne- 
surasim, kaip vieną, tai yra,

lietuviams apie pavojų Lietu
vai prarast Klaipėdą, gal net 
ir visą Lietuvą. Susirinkime 
kalbėjo komiteto nariai ir ki- 

. ti. Buvo svetimkalbių kalbėto
jų : vienas nuo Socialistų Par
tijos, antras nuo Komunistų 
Partijos. Vėliaus tapo priimta 
dvi rezoliucijos. Protesto rezo
liucija Hitlerio valdžiai prieš 
rengimąsi užgrobti Klaipėdą. 
Kita rezoliucija, reikalaujanti 
Smetonos valdžios pdirthiiu 

i žmonėms, 
prailginti seno kontrakto lai-'nėra niekas daugiau, kaip dartyį! F1 P^,luosavimo politinių 
ką. Tada L. pasijautė lošiąs sykį parodymas savo demago- kallnlų- R«z°h^Uos bus pa- 

gijos. “ v
Turint tokią stiprią organi-

turėtų vesti savo tyiznj, jeigu 10 nuošimtis ir viskas. Su to- 
išpildytų taip mažus angį, rei- kiu algų pakėlimu nedaug ką 
kaUvimuš. Kada angį, atstovai daugiau ir geriau angį, su šei- 
nusiramino, tada baronai įne- momis valgys ir gyvens. Našta 
še uždaryt konferenciją ir bus ta pati: baronai ant jų 
viskas buvo baigta. j

šiame atvejyj Lewisui jau !
niekas nebeatėjo šu prašymu ima;'kngHakasUmidžia’’ugrmasi ’aisvill. Lietuvos

viešpataus ir tą dešimtuką at
siims pakeldami ant gyvenimo 
reikmenų. Todėl Lewiso kiša-

dvi roles: pasakiško “velnio” 
ir girtos kūmutės, kuri nežino,

tiktai to ir tereikėjo. Kaip be- kur jos namai, į kurį šoną eiti. zaciją, kaip angliakasiu, gėda 
matant kontrakto laikas liko- Tada Lewisas, nukirtęs rei- turėtų būti mums daryti tokius 
si prailgintas. Bet nemanykim, kalavimus iki žemiausio Tąips- kontraktus, kur per streikus 
kad Lewisas tada metė dir- nio, pasakė baronams; “Imki- išsikovojame 10c, o po tam

siųstos į atitinkamas vietas.
Sus irinkusieji pageidavo, 

kad ir ant toliaus tokius ben
dro fronto susirinkimus Arš- 
minėtas Komitetas surengtų.

Padengimui rengimo lėšų 
aukavo: G, Valacka $1; P.į

PHILADELPHIA, PA.
Tarn. 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.

Sekr. A. Ramanauskas._
(248-249)

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

kimas jvyks pirmadienį, 21 d. spa
lio, 8 vai. vakare, M. and H 
benko svetainėje, 91 Steambęit R.-' 
Visi nariai malonėkite dalyva 
ku, r.es turim daug svarbių d-e 
apsvrrstyt, nepamirškite ir nau.,ų 
rių atsivest.

Sa-

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)

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. 
re, vakarienė prasidės 8 vai. 
re. Įžanga 75c. Kviečiam visus 
lingai dalyvaut, nes tai bus 
skani vakarienė.

Laisvės” Metinis
- -   - - - - . .. . .    <

Koncertas

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

“Laisvės” koncerte.

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.

ĮVYKS SEKMADIENĮ

10 d. Lapkričio (November) 1935

Po programai šokiai iki vėlumai

WM. NORRIS ORCHESTRA
BUS LABOR LYCEUM SALĖJE 

949 WILLOUGHBY AVE., 
Brooklyn, N. Y.

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

Užmezgimas ryšių su socia
listais, unijų klausimas, jau-

vaka- 
vaka- 
skait- 
labai



Pirmadienis, Spalio 21, 1935 Pusląpiš Penatai •

Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
, Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius----

(Tąsa)
—Ar jūs žinote, kas dedasi dabartiniu 

laiku Koslinerstrassej, pulkininke? Ar 
žinote tą faktą, kad jau neina gatvių ko
va, bet beprotiška gyventojų skerdynė, 
tokia, kokios mes nematėme nuo to lai
ko, kuomet veikė Priešsocialistiniai Įsta
tymai? Mes reikalaujame, kad jūs kuo- 

Jgreičiausiai įsakytumėt ištraukti jūsų 
kareivius!

—Aš didžiai apgailestauju, pone, bet 
komandierius Heimannsberg apie valan
dą laiko išvyko iš čia paimti viską į savo 
rankas, ir be jo instrukcijų esu bejėgis 
daryti bent ką tuo reikalu.

—Tokiame atsitikime jūs privalote su
sisiekti tuojaus su komandierium.

—Aš tą padarysiu. Pašaukite vėl už 
dvidešimts minučių.

Dvidešimts minučių!... Tai buvo bai
su pamąstyti, kas gali atsitikti per tą lai
ką! Kiek žmonių gali būt nušauta?... 
Policijos prezidentas įgaliojo savo oficie- 
rius ir davė galią jiems veikti laisvai ir 
visi Berlyne žinojo, kad dabar jie nei ne
sapnuos paleist tą duotą galią iš savo 

.Vankų. Dabar jie gali patenkinti savo 
troškimus. Darbininkai . buvo vaikomi, 
mušami, šaudomi, it pasiutę šunys ir iš
provokuoti iki tol, kad pradėjo gintis to
mis pačiomis metodomis. “Pučas” buvo 
numatomas! Ir staigiai viską sustab
dyti tokiu momentu? Niekados! Buržu
azinis žurnalistas, kuris troško kalbėti 
savo ypatiškais patyrimais, komendan
tas L. per telefoną prezidiume, aplaikė 
atsakymą:—Komendantas yra užimtas 
fronte!

Berlyno policijos viršininkai, laukda
mi policijos prezidento kambaryj bu
vo persiėmę karine dvasia. Apsvai
gę karinio puolimo ūpu. Vice-prezi- 
dentas, kuris “nemąsto visai,” pasiėmė 
vakacijas. Nuraminimui savos sąžines 
pabėgo iš to veiksmo scenos...

Po dvidešimts minučių telefonas su
bambėjo:—Na, kaip, pulkininke?

—Turiu jus painformuoti, pone, kad 
policija tapo ištraukta iš Koslinerstrasse. 
Viskas ramu tenai. Bet dabar, jei loska, 
pavartok savo įtaką sulaikymui tolimes
nių atakų ant policijos.

—Pulkininke, darbininkai šiandie nei 
vieną kartą neardė ramybės, neigi ata
kavo policiją iš savo noro. Mes tik rei
kalavome teisės demonstruoti Pirmą 
Gegužės, kaip kad demonstravome per 
praėjusius keturiasdešimt metų. Nieko 
daugiau! Darbininkai nepradėjo jokių 
puolimų nei kartą ant policijos šiandie
ną, bet jūs suprasite, kad jų kantrybė 
turi ribas!

Parlamentarinės frakcijos nepasitikė- 
t jimas buvo patvirtintas už kelių minu

čių vėliau. Per telefoną informacijos at
ėjo, kad policija nei nebuvo bandoma iš

braukti nei trumpam laikui, terorizuoja 
kaip ir pirmiau. Policijos raportas buvo 
grynu melu. * * *

Tik už kelių valandų po to padėtis at
slūgo Koslinerstrassej ir Neukolne, tose 
mūšio vietose.

SKYRIUS VI
Naktis, Kuomet Niekas Nemiegojo...
Prieš antrą valandą ryte draugai su

sirinko “Raudoname Kambaryj.” Pavie
niai šūviai dar vis girdėjosi laiks nuo 
laiko apielinkėj. Kabanti ant vinies prie 
lentynos, Hermanno kerosininė lempa 
švietė ant nuvargusių veidų, dūmų pilna
me kambaryj.

Sėdinti tamsoje ant krašto lovos, Ona 
tėmijo Kurtą, kuris rašė prie stalo. Laiks 
»uo laiko susirūpinusiai jis pakeldavo 
galvą, paskui ir vėl rašė naują eilutę sa
vo lėta ir nepriprasta ranka.

“Raudoname Kambaryj” tik plunksnos 
brėžimai tebuvo girdimi.

Paskiausia pribuvo Povilas. Otto at
stovavo Jaunus Komunistus, plačių pe
čių, stambus ir linksmo būdo, kaip pa
prastai. Palietė nuo lubų kabantį rudą 
meškutį savo pirštu ir šypsojosi, kuomet 
meškutis suposi nusviromis lopomis že
myn. Povilas tėmijo piktai į tai ir su
laikė besisupantį meškutį. Tamošius sė
dėjo ant krėslo ir rūkė. Užpakalyj jo 
stovėjo trys kiti darbininkai gatvės kuo
pelės.

Kurtas pertraukė tylą:—Draugai, mes 
turime pasiųsti atsakomingą pasiuntinį. 
Parašiau trumpą raportą ir surašiau su
rašą užmuštų ir sužeistų... tuojau rei
kia pasiųsti!

Tamošius pakėlė galvą .ir šviesoj matė
si jo nuvargęs veidas.

—Kiek? "
—Penki užmušti... iki šiol... nežinau 

ar viskas!—Lėtas balsas pasigirdo nuo 
lovos.

—Manau, kad nereikia skelbti vardų 
kol kas,—Kurtas tęsė.—Gal kas iš jūsų 
žinote apie kitus. Štai mano surašąs:

1 peršautas per krūtinę (Virchow Li
goninėj).

1 peršautas per ranką (Municipalej Li
goninėj).

1 peršautas per ranką (Virchow Ligo
ninėj).

1 peršautas per krūtinę (negyvas).
1 peršautas veidan (Virchow Ligoni

nėj).
1 peršautas per ranką (namuose).
1 peršautas per koją (namuose).
1 peršautas per kelį (namuose).
1 moteris peršauta pilvan (Virchow Li

goninėj).
1 peršautas galvon (negyvas).-
1 peršautas per riešą (Žydų Ligoni

nėj).
1 peršautas per abi kojas (Gaisrinin

kų Stotyj).
1 peršautas per krūtinę (negyvas).
1 peršautas kojon (namuose).
2 peršauti per kojas (namuose).
1 moteris.peršauta ranka (namuose).
1 peršautas galvon (negyvas).
1 sunkiai sužeistas įkandimu per poli

cijos šunį (namuose).
—Apie kitus aš nežinau... bet esu tik

ras, kad yra daugiau sužalotų...
Ona pastebėjo, kad Kurto veidas persi

mainė. Kaip tai staigiai pasidarė pilkas! 
Jis rodė surašą kitiems, bet nei vienas 
neemč. Atrodė lyg bijojo paimti raportą 
į rankas, it kokį konkretį faktą.

Jų ausyse dar vis skambėjo kulkasvai- 
džio tratėjimas, policijos šauksmai, sužei
stųjų aimanavimai, poškėjimai šautuvų 
ir revolverių...

Jie kovėsi prieš, todėl kad buvo išpro
vokuoti—nieko daugiau! Ir tas baisus 
surašąs yra to pasekmė.

Po spindančiomis plieninėmis kepurė
mis, tarpe baltų, šaltų negyvų veidų, 
pradėjo suprasti politinį veidą įvykių 
Pirmos Gegužės, 1929 m.

Tai buvo dabar reikalinga, kad aiškiai 
suprasti. Padėtis išsivystė daug plačiau 
už tarpgatvio siauros sferos. Instinkty- 
vis jausmas proletarinės atsakomybes, 
kurios jie laikėsi, reikalavo politinės va
dovybės. Virš visko klausimas, svarbus 
klausimas stovėjo jų galvose: Kas ‘bus 
rytoj ?

Vienas iš jų paėmė raportą ir, nieko 
nesakęs, išėjo.

Tamošius pažvelgė į laikrodį ir tarė: 
—Draugai, jau pusė po dviejų; turime 
užbaigti į mažiau kaip valandą. Darau 
sumanymą, kad Kurtas trumpai rapor
tuotų ir paskui nuspręsime, kas daryti. 
—Pasakęs atsigrįžo į Kurtą. Užmatęs 
Povilo nusiminusį veidą žinojo, kad bū
tų klaida pasitikėti juomi šiandieną.

Tačiaus Kurtas buvo visame kame per
simainęs nuo šios dienos. Jo negabūs 
judesiai pasidarę tvirti ir pasirengę; jo 
visos mihtys buvo sukoncentruotos ant 
šių įvykių ir sekamiem žygiam. Staty
bos darbininkas Kurtas Zimmermann bu
vo vienas iš tų proletarų, kurie nepapra
stuose įvykiuose patampa vadais, net pa
tys to nežinodami.

Kiek laiko anksčiau, Kurtas radosi 
vienas savo kambaryje išbandė analizuo
ti baisius įvykius ir surasti iš jų aiškią 
išvadą tolimesniam veikimui. Žinojo, 
kad kaip ilgai Hermann nesugrįš, tai po
litinė atsakomybė gula ant jo pečių. Jis 
nereikalavo formalio pripažinimo tam,

—Draugai, —Kurtas pradėjo diskusi
jas,—mes turime prastą susisiekimą su 
kitais partijos centrais. Yra pakanka
mai aišku, kad nei vienas iš mūs drau
gų nesitikėjo, Xad taip įvyks. Tas pats 
ir" su mumis. Bet aš suradau laikraštį 
ant Hermanno stalo, kuris rodo, kad kiti 
žmonės aiškiai žinojo, kas įvyks. — Tą 

. pasakęs pakėlė laikraštį arčiau prie švie
sos: (Daugiau bus)

Drg. J. Mažeikos Prakalbų Maršruto 
Atskaita

No.

CENSES

jersey ValstijojeNEW
Vieta-laikas Kiek 

maž
daug 

0 žmonių 
buvo

Literat.
parduota

Aukų 
surinkta

Man 
įduota

Rugs. 7, Paterson 80 1.30 7.35 2.30
Rugs. 8, Freehold 100 1.00 7.32 7.32
Lugs. 8, Bayonne 100 .30 • 2.66 2.66
Rugs. 10, Cliffside 70 .40 7.50 5.65
Rugs. 11, Elizabeth 200 — 10.60 5.60

Viso 610 $3.35 $41,68 $29.78
Išlaidų pasidarė: sugaištis ir kelionė........................... $13.20
Atėmus mano išlaidas, lieka Liet. pol. kaliniam , $16.58
Gauta dvi prenumeratos “Laisvei” ir “viena “Vilniai.” Taip

gi 50c aukų “L.” presso fondam "
CONNECTICUT VALSTIJOJ

$95.79

Stamford, Conn. 40 $ .55 $5.55 $2.95
Bridgeport, Conn. 120 .50 8.23 1.60
New Haven, Conn. 55 1.00 3.50
Naugatuck, Conn. 80 — — ......—

‘Waterbury, Conn. 200 2.10 10.00 —
! Oakville, Conn. 50 L .50 5.35 5.35
1 Ansonia, Conn. 30 .30 2.45 1.45
New Britain, Conn. 175 2.12 3.36 1.00
Hartford, Conn. 200 1.00 17.00 4.70

Viso 750
C 

$8.07 $55.44 $17.05
Rugs. 6, So. Brooklyn 60 $ .35 $6.25 $6.25

ĮEIGOS:
1 Aukų surinkta per prakalbas lėšų padengimui .ir
! Liet.’politiniams kaliniams .. $55.44
Ansonia, Conn., ALDLD 117 kp. 5 narių mokestis . .. 7.60
3 prenumeratos “Laisvės” 
Gauta iš ALDLD 111 Apskir. per d. Giraitienę kelionės

16.00

lėšų-išlaidų .............. 16.75

Viso labo
IŠLAIDOS:

Kuopos pasiliko savo išlaidoms padengti 
“Laisvei” už 3 prenumeratas
ALDLD' Centrui 117 kp. 5 narių mokestis 
8 dienų alga-sugaištis po $1.50 dienai 
Kelionės lėšos

Viso labo

Išėmus visas išlaidas, lieka Liet. pol. kaliniams

Skaitytojų Balsai

’ %Gerb. “Laisvės’

Lietuvis Senelis Tarkuoja 
Smetoną ir Kunigus

redakcija:
Šičia prisiunčiu iškarpą iš

“A. L.” (No. 41) apie Lietu-i 
vos kunigus. Jeigu turėsite! 
laikraštyje vietos, tai prašau 
patalpinti. Lai lietuviai darbi
ninkai žino, kiek šiuom kartu 
Lietuvoje ponas Smetona už
laiko kunigų, kuriuos biedni 
darbininkai turi penėti.

Kaip matysfte, žinia paduo
ta iš Belgijos. Senų žmonių 
priežodis sako : “Toks tokį pa
žino ir prie stalo pavadino.” 
Taip ir su Belgija, išgiria tuos 
kraštus, kur daugiausia darbi
ninkus išnaudoja.

Štai čia ta žinia:
Bruselis, Belgijoje.— Iš 

duotų .žinių, kad Lietuva 
katalikiškiausias kraštas 
balti jo valstybėse. Iš visų 

į gyventojų katalikai

pa
yra 
Pa
jos

sudaro 
apie 80 nuošimčių. 990 kunigų 
dirba parapijose. Apie 150 
kunigų, priklausančių įvai
rioms kongregacijoms, ir apie 
500 vienuolių seserų dirba 
įvairiose religinėse dirvose. 
Visam karšte yra 440 parapi
jų-

Latvijoje yra apie 450,000 
katalikų. Jie sudaro 23 nuo
šimčius visų gyventojų,. 40 
kunigų aptarnauja 142 para
pijas. Dauguma latvių gyven
tojų yra liuteronai.

Estijoj yra apie 3,000 kata
likų. Iš likusiųjų gyventojų du 
trečdalius sudaro liuteronai, o 
likusieji—graikai stačiatikiai.

Pasilieku jūsų, draugiškai,
C. Tenęky,

z County Home,
, Ghent, N. Y.

SKAITYK LAISVE 
i IR KITIEMS UŽRAŠYK

NOTICE is hereby giveft that License No. « « 
RL 4010 has been issued to the undersigned «■»< 
to sell beer wine and liquor at retail under- a« . 
Seętion 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
948-950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

___ _________________________ • • it •

NOTICE is hereby given thaį License No. 
RL 5270 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 5001—8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

EMIL MARCHESE 
EMIL’S TAVERN and REST.

5001—8th Ave., Brooklyn, N. Y.

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 the premises.

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

no nas ocen issued to tne unucrnigncu ^‘,*c®n8e
to sell beer wino and liquor at retail under i ^LJ,?6L^S tO u"dc1r8,’<n.ed " '
~ — - - - 1 - - - to sell beer wine and liquor at retail under

' Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 
' I Law at 2303-5 Surf Avenue, Borough of .° K‘ng ’ tO consumed I Brooklyn, County of Kings, to be consumed-

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails e

NOTICE is hereby given that License
CL 215 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 215—Sixtieth St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2901 has been issued to the undersigned 
to sell beer wino and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 68 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ' 
on tho premises.

EDWARD J. McNOBLE
68 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that JJcense No. I 
RL 6613 has been issued to the undersigned 1 
t 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 756 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, 
on tho premises.

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

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 tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3608 Clarendon Rd., Borough of llut v-nuren «v«., ouiuukh ui
Brooklyn, County of Kings, to be consumed !, Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. . ..

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

NOTICE is hereby given that License No. J 
RL 4737 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 688 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. >
RL 4740 ha;i been issued to the undersigned ! NOTICE is hereby given that License No. 
to sell beer wine and liquor at retail under | RL 1727 has been issued to the undersigned’ 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- , to sell beer wine and liquor at retail under 
trol Law at 255 Kingston Ave, Borough, of I Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- • • 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed i trol Law at 9G4 Halsey St., Borough of

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

WILLIAM PRIESTLEY 
HALSEY BAR and GRILL

Halsey St., Brooklyn, N. Y.

on tho premises.
ABRAHAM and JOSEPH MINTZ 

2303-5 Surf Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

| on the premises.
I ROBERT N. SANDERS
I SCOTTY'S BAR and GRILL
I 3224 Church Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 474 has been issued to the undersigned < < • 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con-' v 
trol Law at 234 Cleveland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
on the premises

MINNIE E. HARTMANN • ■
I 234 Cleveland St., Brooklyn, N. Y.

on tho premise*.
WINFIELD S. STINSON 

JERRY ZABB
255 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
I RL 433 has been issued to the undersigned

964

, NOTICE is hereby Riven that License No. 
to sell beer wine and liquor at retail under i A 10108 has been issued to the undersigned 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- to sell beer at retail under Section 75 of 
trol Law at 4806—4th Avenue. BorouRh of 1 the Alcoholic Beverage Control Law at

71 ID Fifth Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

SIMONE FREYDKESS 
and HARRY MAIDENBAUM

7119 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y..<

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

E.
EDDIE

4806—4th

NOTICE is hereby given

SWANSON—E. PARSONS 
and GENE'S BAR and GRILL 
Ave., Brooklyn, N. Y.

that License No.
RL 4485 has been issued to the undersigned : NOTICE is hereby given that License No-. • 
to sell beer wino and liquor at retail under ; A 9953 has been issued to the undersigned 
Section 132-A of tho Alcoholic Beverage Con- to sell beer at retail under Section 75 of 11 
trol Law at 4723—3rd Avenue, Borough of the Alcoholic Beverage Control Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 613 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn? 
on the premises. | County of Kings, to be consumed off the

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

NOTICE is hereby given that License No.
RL 373 has been issued to the undersigned j NOTICE is hereby given that License No.'I,"‘ $40.99 to sell beer wine and liquor at retail under . RW 766 has been issued to the undersigned

1 z- A A I Secltio,n !32-A of ^the^Alcoholic Beverage Con- į to sell beer and wine at retail under Sec-""

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,

premises.
SOLOMON . WEINSLASH

613 Wilson^ Ave., Brooklyn, N. Y.

16.00
7.60

12.00
8.75

85.34 I

$10.45

Nuo
Neuralgiškų

Skausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

parėtu, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue)

_______ Brooklyn, N. Y. 

DR. ALDONA SLUPAS
(ŠLIUPAITĖ)

Šiomis dienomis persikėlė iš 
Newarko į Brooklyną.

Jau atidarė ofisą:

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau

Lietuviška 
Susisiekimo ir Ištyrimo 

{staiga

trol Law at 1506 Neck Road, Borough of j tion 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ’ - — ' """ " • *’
on tho premises!

Patrick solan
(OCEAN TAVERN)

1506 Neck Rd., Brooklyn, N. Y.

NUO REUMATIZMO skausmų 
ar gėlimo

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistine Worcesteryje.

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1961 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonas: EVergreen 7-1661

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street
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LAISVEPuslapis šeštas
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
“Laisvės” Vajus Brooklyne

Slaptas Dokumentas Įrodo Šnipinėjimą
Vakar dienos “Laisvėj” ra-j atėjo jo raštinėn tų darbinin- 

šėm, kad Hodson, Visuomenės, kų delegacija, skųsdamasi di- 
Gerovės komisionierius, ir ki- j dele kamša ir nebuvimu venti- 
ti to department© kolegos 
taipgi policijos departmentas, I pasikalbėjimo jie šūkavo, anot 
užsigynė nežiną radikalams! d. Mangun, jie reikalavo, vie- 
juodojo sąrašo. Tačiau šalpos 
įstaigų darbininkai buvo atlei- 
dinėjami dėlto, kad jie buvo 
pažymėti radikalais; Hodson 
laikė juodąjį sąrašą ir asme
nys, nužiūrėti radikalais, ne-| 
gavo šalpos darbų.

Visi tie faktai yra aiškiai 
atžymėti slaptam dokumente, 
dabar esančiam TĖRA Infor
macijų ir Peržvalgų Divizijos 
archyvuose.

Tas dokumentas buvo sle
piamas dėlto, kad nurodė vei-1 
kimą slaptos priešdarbininkiš- 
kos šnipų sistemos, 
mos su pagalba New Yorko 
policijos departmento ir augš- 
tų LaGuardia administracijos 
viršininkų. Dokumentas perei
to rugsėjo 20 per specialį ty
rinėtoją buvo įteiktas TĖRA 
ir dabar tapo paskelbtas per 
“Daily Workerj.”
Vardai Ant Radikalų Sąrašo

Tyrinėtojas pirmiausia iš
kelia nuotikį su 10 darbinin
kų, kurie tapo pravaryti nuo 
New Yorko Universiteto ir 
Miesto Kolegijos projektų 
“del kitų priežasčių, negu pa
duota per Visuomenės* Gero
vės Departmento Darbų Di
viziją.”

“Devynių iš tų dešimts dar
bininkų vardai kaip tik rasti 
įtrauktais j radikalų • lis- 
tų,” sako tyrinėtojas ir jis pa
žymi tuos vardus. ,

Toliau to tyrinėtojo raporte 
sakoma: • . ..

“Ponas Mangun, N. Y. Mie-i
sto Kolegijos 278-to projekto j kai aiškina, koki yra * radika- 
viršininkas, sakė, kad: kartą lai. > '

liacijos darbo vietoj. Laike

ton prašyt, ir ‘nesielgė man
dagiai.’ Ponas Mangųn tačiau 
prisipažino TĖRA tyrinėtojui, 
kad darbo vieta 
perpildyta.”

Ii , * •

Ranka Rankon

faktinai buvo

su Policija

1.3, 1934 m.,Dar rugpjūčio 
TĖRA tyrinėtojas atsikreipė į 
Hodson ir paklausė apie radi
kalų saraša.

“Iš karto jis užsigynė neži
nąs apie jo buvimą,” sako ty- 

| rinėtojas, “bet paskiau jis pa
šaukė savo pagelbininką, Stan- 

palaiko- ley Howe,’ kuris padavė tyri
nėtojui raportą, užvadintą ‘Są
rašas 179 žmonių, paduotų pep 
viršininkus kaipo agitatoriai ir 
organizatoriai įvairiuose šal
pos projektuose,’ ir pasakė: 
‘Su pagalba policijos depart-

baigos pasakė ir įdomesnių da
lykų. Sako, “nė vieno Lietuvoj 
ūkininko nesutikau, kuris bū
tų patenkintas dabartine Lie
tuvos valdžia.” Taipgi, jis pri
pažįsta, kad tūlų laikraščių 
yra' perdėjimas, būk Lietuvos 
ūkininkų sukilimui vadovavo 
iš kur nors atvykę agitatoriai. 
Sako, jie sukilo patys, blogų 
gyvenimo sąlygų verčiami.

Septintas, pakviestas kalbėti 
advokatas Bagočius. Pastara
sis išėjo ant estrados susirau
kęs, kadangi jau jam paliko 
progą gana vėlokai ir žmonės 
skirstėsi namo; jau salėj ma
žai žmonių beliko. Jis, kaip 
paprastai pasako prakalbą su- 
lyg ordelio, taip ir čia. 
skundės, J ' ‘ 
koj daug turto žlugo, i

Atydžiai seku “Laisvės” 
kontestantų lentelę. Ypatingai 
rūpi, ką rodo Brooklynas. Čia 
didele lietuvių kolonija, čion 
prisirengimo jubilėjui ir vajui 
susirinkime radosi net dešimts 
žmonių, kurie skaito “L.” nuo

doką demonstracija sutirpo 
žmonių minioje, kadangi de- 
montrantai ūmai nuleido že-' pirmo numerio, taipgi radosi 
myn iškabas ir pasiskirstė po daug kitų laisviečių. Be to, 
minią, kuomet išgirdo garsų Brooklyne randasi daug vei- 
trūkimą vieno kompanijos kėjų, kurie nors nebuvo tame 
lango. Pašaukus kompaniją te- susirinkime, tačiau stovi mū- 
lefonu sužinota tik tiek, kad sų revoliucinio judėjimo prie- 
pro langą kompanijai atsiųsta šakyje.
nota.

Medikalč Taryba Studijavo 
Vaiky Sveikatą

Komunistų Partija ne juo
kais turi savo rinkimų platfor
moj punktą apie miesto gy
ventojų sveikatos reikalus. 
Aštuntame Assembly Distrik- 

re-Jis te, kur “Daily Workerio 
kad jo vienoj ban- daktorius, d. Clarence Hatha- 

_ , ir tik way, yra kandidatu į asembli- 
jo laimė, kad ji.s po to susipra- manus ir Carl Brodsky į alder- 
to ir ... jau dabar jam bėdos’manus, 
nėra. _ Sako, kad Susivieniji-j “D. W 
mo dalykai dabar labai pui-; Taryba turėjo veltui egzami-j 
kiai stovi, tik tada būtų’nacijas to distrikto gyvento-j 
blogai, jeigu visi viena diena’jams.
SLA nariai pasiustų ir

šeštadienio popietį
Sveikatos Patarimų j

Imant visą tai atydon, rū
pestingai suskaitliavau skaičių 
i brooklyniečių jau dalyvaujan
čių konteste ir skaičių punktų. 
Suradau jau dalyvavus 7 drau
gus ir turint bendrai suėmus 
237 punktus arba ketvirtą vie
tą kontestantų lentelėj. Pama
niau sau, kad negražoka būtų 
pasilikti užpakalyje daug ma
žesnių susiedų. Man rodos, 
kad mes galime pasistūmėti 
pirmyn, tik reikia visiems su
sirūpinti, o jau dirbantiems 
smarkiau pasispirti.

I “L.” Sk.

numir-

Abelnai kalbėtojams 
„ . 1 prakalbose tema buvomente mes gavom profes.ona-, sunki> kadangi> kaip jau 

ma, SLA verčias sunkiai, 
kalbėtojai, visgi kaip nors tu
rėjo surasti būdus pagirti, pasi- 
džiuoti su juo.

žmonių prakalbose 
mažoka. Kažin kas pasidarė 
su šimtais lietuvių, kurie se
niau sueidavo klausyt Bago- 
čiaus prakalbų ?

Čia Gimęs.

lių agitatorių sąrašą.’ (Iš kar
to jis sakė profesionalių agita-| 
torių, komunistų, bet paskiau 
jis man liepė išbraukt žodį 
komunistų.) ”

Tyrinėtojas padaro tokią 
sutrauką:

“Gauti daviniai galutinai 
įrodo turėjimą specialio ‘agi
tatorių ir organizatorių’ sąra
šo tarp šalpos darbininkų 
įvairiuose šalpos projektuose.

Jisai raportavo, kad tame 
radikalų sąraše 13 buvo iš 
Miesto Kolegijos projekto, 14 
ir N. Y. Universiteto, 33 iš Co
lumbia ir 90’iš kitŲ ne univer
siteto projektų.

Sekamuose numeriuose rasi
te, kaip ponai šalpos viršinin-

Tas distriktas, sulyg pačios 
miesto Sveikatos Tarybos ra- 

šiose porto, turi blogiausias sąlygas 
labai sveikatos atžvilgiu. Be abejo, 
žino- 
o jie,

; Amoni ja Pridusino 40 
Žmonių

Trūkus amonijos tankoms 
So. Brooklyne dujų buvo pri- 
dusinta apie 40 žmonių. Tan
kos priklausė Rubel Korpora
cijai. Pirma tanka trūko ant

buvo

v.

Šaukiamas Milžiniškas Taikos Marsas
“Tik suvienyta visu priešin

gų karui žmonių valia sulai
kys Mussolinį. Tik vieninga 
veikla visų taikos draugų su
laikys pasaulinį karą,” pareiš
kė jaudinanti atsišaukimas į 
New Yorko žmones., Juomi 
šaukia New Yorko gyventojus 
paremti ir dalyvauti didžiau
siame žmonių maršavime už 
taiką, kuris įvyks šeštadienį, 
26 d. šio mėnesio.

Atsišaukimą išleido didžiu
lių prieškarinių organizacijų ir 
žymių individualų komitetas. 
Raginamos visos prieškariniai

nusistačiusios organizacijos 
pamiršti savo skirtumus vie
nam galingam veiksme pareiš
kimui žmonių troškimo palai
kyti taiką. Po atsišaukimu pa
sirašo didžiųjų fnasinių prieš
karinių organizacijų atstovai: 
Waldo McNutt, Dorothy Me 
Connell, Paul Reid, Dr. Harry 
F. Ward, kun. Herman Reis- 
sig, Roger Baldwin, Winifred 
Chappell ir Allan Taub.

Visų pareiga dabar smar
kiai subrusti, kad šis maršas 
už taiką būtų tokiu, kokio ne
buvo visos šalies istorijoj.
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Adelė Mickevičiūtė

Į Draiveris, sustabdęs troką, pa
rbėgo, springdamas dujom. 
Ant vietos 12 praeivių krito 
ant žemės smaugiami dujų.

Pritroškusius atgaivinus, su 
kitu draiveriu, trokas nuvažia
vo, bet pavažiavus kelis blo
kus dar trys tankos trūko, kur 
vėl 27 žmonės tapo apnuodyti 
ir tik ligonbutyje juos atgai
vino.

ši egzaminacija iškels įdomių 
faktų, kuriais remdamiesi Ko
munistų Partijos kandidatai 
kovos už tokių sąlygų prašali-į troko prie Hoyt St. ir Union, 
nima.

Mirė Jonas Petrauskas
Penktadienio vakara, 11

savo namuose, 255—21st St., 
So. Brooklyne, mirė gerai ži
nomas sobrooklynietis, Jonas 
Petrauskas. Velionis paliko 
nuliūdime žmoną, sūnų ir duk
terį Eleną, kuri yra LDS Jau
nimo kuopos narė. Patsai ve
lionis buvo mūsų judėjimo rė
mėjas ir tankus parengimų t 
dalyvis Darbininkų Centre, o, 
d. Petrauskienė nekartą yra 
padėjus mūsų parengimams’, 
paplatindama tikietų.

Joną Petrauską išlydės iš 
namų antradienio rytą, 22 d. 
spalio. Laidos šv. Jono kapinė
se. Draugai ir pažįstami kvie
čiami aplankyti ir palydėti ve
lionį jo paskutinėj kelionėj.

r Wm. Kulik as.

TRUMPOS ŽINUTES

Susidūrus trokui su gatve- 
kariu prie Broadway ir Divi
sion Ave., Brooklyne, tapo 
užmuštas troko savininkas 
Woltman. Jisai senovišku bū- 

• du norėjo užsukti troką, kuris 
pabėgęs atgal ir atsimušęs į 
ateinantį gatvekarį, o gatve- 
kario vėl pirmyn pastumtas 
trokas užmušė Woltmana. Va
žiavusieji gatvekariu gerokai 

1 sukrėsti.

Mažas kūdikis-mergaitė ra
sta šv. Jono Evangelisto baž
nyčios ložoj, E. 55th St., ir

Pirmadienis, Spalio 21, 1935 

perduota pamestinukų ligon- 
butin. Taip dedasi Roosevelto 
“geroves” laikais.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Iš Daugelio Kalbėtojų, 
Visai Sausos Prakalbos

Pereitą penktadienį, neku- 
riems brooklyniečiams teko 
girdėti gana sausas prakalbas, 
kurias surengė Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 38 kuopa, 
Amerikos Liet. Piliečių Kliubo 
salėje.

Pirmas kalbėti pakviestas 
ponas Mockus, šis kalbėjo 
trumpai, kitais žodžiais sa
kant, tik paminėjo, kad SLA 
jau tuojau turės 50 metų, bet 
jis dar tiek neturįs. Beje, pra
nešė, kad Bagočius jau žilas.

Antras kalbėjo Mažiukna 
Jis kalbėjo kiek ilgiau ir jo 
kalbos turinys rado klausovuo- 
se daugiau simpatijos; mat. 
jis nurodinėjo, kad SLA turi 
reikalauti iš valdžios seniem? 
ir bedarbiams apdraudos bi- 
liaus ir tam panašiai.

Trečia kalbėjo panelė Mi- 
kužiutė, SLA pildomosios tary
bos narė. Pastaroji, kaipo čia 
augusi, verta pagyrimo už tei
singą vartojimą lietuvių kal
bos. Kalbėjo trumpai ir tik

Garsioji Naujosios Anglijos 
radio dainininkė dalyvaus 
“Laisvės” koncerte 10 d. lap
kričio (Nov.), Labor Lyceum 
Salėje. Mes pažįstame ją iš 
paveikslo, nes be jos nėra nei 
vieno koncerto Bostono apie- 
linkėje. 10 d. lapkričio (Nov.) 
turėsime progos pasidžiaugti 
jos talentu Labor Lyceum sa
lėje ir bus malonumo asmeniš
kai su jaja susipažinti.

Smagu pranešti, kad šiemet 
turirpe sudarę labai .tinkamai 
armonizuotą programą. Pasi
sekę gauti gerų talentų ir įvai
rios sudėtie^. Ryt dienos “Lais
vėje” bus1 paskelbtas visas 
programas.

Koncerto bilietai gražiai 
platinasi. Sėdynės yra rezer- 

jvuotos. Įžanga $1, 75c ir 
kas. Pastarasis pradėjo kalbėti Įsigykite bilietus tuojau, 
taip jau diplomatiškąi, iŠdi-. veliaii bus sunkiau gauti 
džiai. Vienok kaipo kalbėtojas damoje vieloje sėdynes, 
yra silpnas. Jis linkėjo iš šir- ----------------
dies Susivienijimui broliškos MoDlUIltO DemOIlStraClja 

iv rl vn H rriČ’lrii mA . ...

apie SLA reikalus.
Ketvirtas pakviestas kalbė

to jum advokatas Gugis. Pasta
rasis iš išvaizdos labai panašus 
stambiam vokiečiui biznieriui. 
Apart kitko jis paminėjo, kad 
į SLA gali įstoti įvairių pa
žiūrų ir tikėjimų žmohes bile 
tik< triukšpio nekelia. , Taipgi, 
jo nuomone, tai reikia dau
giau organizuotumo ir vienin
gumo šioj organizacijoj.

Penktas kalbėjo Dr. Vinį-. 50c.
nes 
tin-

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Inc,

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- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

BROOKLYN, N.’ Y.
Tel.: Glcnmore 5-6191

512

kio dydžio, 
kio 
ma.

Suareštavo 9 Pikietus
Obie McCollum, išmestas 

darbo redaktorius ir 8 kiti į 
negrai ir balti streikieriai ir j 
simpatikai tapo areštuoti, kuo
met policija užpuolė masinį kambariai su gasu ir elektra. Kreip- 
pikietą prie Amsterda’m Newls 
spaustuvės raštinės. Kaltinami Brooklyn, N. Y., arba telefonuokite, 
„ , i . „ T. v Evergreen 7-7110netvarkos kelime.” Jie arės- •______ _______________
tuoti skundu Mrs. Davis, vie-Į ą TTTT’cTYA TT1VT \ T 
nos iš laikraščio leidėjų. Tem 1 AJlLjolYL/JllVlrYl 
prasidėjo streikas, kuomet' 
Mrs. Davis pravarė iš darbo

redakcinio į štabo darbinin- kais ir anglais, 
už priklausymą New Yor- kitus likerius. 
Laikraštininkų Gildijoj.

REIKALAVIMAI
Reikalinga maža šeimyna prižiūrėt 

daktaro ofiso. Atlyginimas, veltui

kites sekamai: 179 So. 2nd St.

Evergreen 7-7110

17 
kų 
ko

Pajieškau partnerio prie darbo, 
nes sunku vienam apsidirbti. Turiu 
gerą vietą, kuri yra apgyventa len- 

. Parduodu vyną ir 
’ . Privažiavimas prie 

vietos yra su 4th Ave. local. Atsi
šaukite bile laiku, šiuo antrašu: 633 
—6th Avė., Central Brooklyn, N. Y.

(248-250)Susiprovojo “Dievo” Tarnai i
Kunigas. Attilio Bocache,, RANDAVOJIMAI

Marijos Karmeliavos bažny
čios, Queens, klebonas, pa
traukė teisman kitus tris ku-^ar mažiau, pagal susitarimą. Kreip- 
nigus, William F. Kelly, Gio-'kitgs sekamai: 234 Lincoln St., 

r.nni iIWewood, (išlipt prie Wyckoff

Pasirandavoja 6 kambariai, visi 
moderniškai įtaisyti. Renda $22.00

vanni Micheli ir Ernesto Cop- 
po, taipgi du anų parapijonus. 
Bocache sakfo, kad anie jį ap- 
šmeižę, sakydami, kad jis ne- 
besąs kunigu ir sugadinę jam j pigi. Galima atsisaukt vakarais nuo 
biznį. Jis reikalauja iŠ skun- 6, ant šio antrašo: E. Pažiurėkas,' 

11354 Willoughby Avenue, Brooklyn, NT V *
(248-250)

Avė.).

Pasirandavoja 5 kambariai ant 
antro aukšto, 1354 Willoughby Ave
nue, Brooklyn, N. Y. Randa labai

S Telefonas: Evergreen 7-7770 

| PAUL GUSTAS 
g LIETUVIS GRABORIUS
S Senai dirbąs graborystės pro- 
« fesijoje ir Brooklyne apielin- 
8 kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja 
8 balsamavimu ir palaidojimu 
Q mirusių.

| Veltui Chapel Šermenim
S Parsamdo automobilius šerme- 
8 nims, vestuvėms, krikštynoms 
S ir kitokioms parems
8 Saukite diene ar naktj

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

ROBERT LIPTON

harmąnu

3
11;12 I 4

10

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.

'?

■?
r (

?•'

i

Susižiedavi 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir
Susižieaavi- 
mo Žiedų 

ir augštyn.Setų $10.00
Speciale 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 08, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
Katari n lai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
MėšlaŽamės LL

Tcl. StagR 2-0783 . NOTARY
Night Tcl. 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.

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė ir Irving PL 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

džiamųjų $150,000.
Kažin kodėl prabaščius ne- 

sišaukė į “dievą”, o nuėjo į - 
teismą? Juk kitiems jie visuo-' 
met sako, kad “be dievo va-: 
lios ir plaukas nuo galvos ne
nukrinta," taipgi, kad “žemiš- t 
kus turtus kandys ėda.”

meilės ir draugiškumo.
šeštas kalbėjo ponas Vitai- 

tis, “Tėvynės” redaktorius. Pa
starasis kalbėjo išimtinai tik 
apie Lietuvą. Jo kalba buvo 
kiek įvairesnė; trumpai pami
nėjo apie buvusį Lietuvoj “Pa- ^Ethiopijon ir, šaukdami šūkius 
raulinį Išeivijos Kongresą” ir ginti Ethiopiją, susibūrė ap
eitus dalykus. Pradžioj Vitai- lįnk kalbėtoją, kuris trumpoj 
;is džiaugėsi, kad Lietuvoj jau ’ prakalboj nurodė tikslus ver- riuo norėjęs , eiti laižybų. Ta-', 
yra bankų, neprasčiau atro-• žimosi zEthiopijon. v* * • •
dančių, kaip čia New Yorke

Penktadienio popietį 
mentaliai susigrupavo būrys 
darbininkų prie Italijos laivų 
agentūros Radio City, 5th 
Avė. ir 50th St. Jie iškėlė šū
kius prieš Italijos įsiveržimą

mo-

Sugautas lipant gaisriniais 
laiptais, 72 Willoughby Ave., 
benamis Robert Richardson I 
aiškinosi jieškojęs vyro, su ku-i

čiaus teisėjaš padėjo jį po
Pagautasis'dančių, kaip čia New Yorke Bėgom pribuvus policija $2,500 kauęija. 

ant Wall Stryto, bet ant pa- pasijuto tarsi sapne, buvus di-lesąs jaunas vyras.

25c

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
KIRPIMAS

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

Patarnavimas

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 6 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

j




