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KRISLAI
Neišmetami Komunistai.
Green Nudegė Nagus. 
Fašizmo Kregždės. 
Karo žinios.

Rašo KOMUNARAS

“Laisvėje buvo išanksto nu
rodyta, jog Amerikos Darbo Fe
deracijos atžagareiviškai Pil- 
denčiajai Tarybai nelengva bus 
iššluoti iš Federacijos visas tas 
unijas, kurioms vadovauja ko
munistai arba kurios laikys ko
munistus savo narių tarpe. Taip 
buvo pasimoję padaryt Green, 
Woll ir kiti senieji Federacijos 
vadai. Tuo tikslu jie buvo iš
anksto išleidę atsišaukimą Į 
Darl^p Federacijos suvažiavimą. 
Bet pačiame suvažiavime jie tu
rėjo atsisakyt nuo to pasimoji- 
mo,

Perdidelis skaičius delegatų 
būtų iškėlę kovą prieš tokį žy
gį. Todėl Greeno-Wollo maši
na buvo priversta “suglaust au
sis” ir savo planą prieš komu
nistus štai kaip suploninti — 
Miestų unijų centrai ir valsti-l 
jų Darbo Federacijos gali atsi
sakyt priimt žinomus komunis
tus kaipo delegatus nuo unijų.

Tai tik toks priimtas konsti
tucijos pataisymas visa-ameri- 
kiniame Darbo Federacijos su
važiavime.

Iš pradžios buvo pranešta, ■ 
kad miestų ir valstijų Federa- !

Kompartijos Vadas,
Išrinktas į Senatą

LIAUDIES FRONTO KANDIDATAI P A R Y ž I AUS 
PRIEMIESČIUOS LAIMĖJO 7, VIETAS Iš li kos

japonai Grasi"3 Grobt Cachin, Prancūzų 
Liaudišką Mongoliją ;
MASKVA.— Japonija ne-' 

nori geruoju susiderėti su; 
Mongolijos Liaudies Res-, 
publika delei sienos tarp! 
Manchukuo ir išlaukinės 
Mongolijos. Per tą sieną ne1 
kartą įsiveržė Japonijos-1 
Manchukuo kareiviai. Da-,
bar Japonijos delegatai ru-! rinkimuose dar pirma 
bežiaus nustatymo komisijoj (kartą tapo išrinktas į Fran- 
pagrumojo “prasimušt per cijos senata komUmstas, 
pnčią Išlaulanės Mongoli- Marce] Cachin. Apart 
jos “širdį,” jeigu nebus pa- j0> jšrinlcta šeši kandidatai 
daryta Japonijai įvairių nu- bendro žmonių fronto Seine

pačią Išlaukinės
senatą komunistas,

sileidimų.
Japonijos i m p e r i alistai 

rengiasi grobt ne tik visą Šiame departmente buvo 
Chiniją, bet ir Išlaukinę renkama 11 senatorių, ir 7 

ei jos centrai turi atmest komu- i Mongoliją, 
nistus delegatus; dabar pasiro- ' -----
do, kad tik “gali”. Bet ar jie 
tatai darys, priklausys nuo pa
čių darbo unijų ir nuo jų cen
trų.

Taigi iš rūstaus ir storo pasi-
mojimo prieš komunistus išėjo j NEW ORLEANS, La. — 
^Tas"1 Greeno-Wollo nepavyki- AyndŽiai 1 e b ,e ? eiku,°ja 

,mas itin stipriai pabrėžia kai- 5,000 negrų n baltųjų lai- 
riojo judėjimo įsidrūtinimą ir vakrovių Louisianos ir Te- 
nuolatinį augimą Darbo Fede
racijoj. 

* * * 
Mussolini įvedė griežtą žinių 

cenzūrą iš karo lauko; panašią 
cenzūrą turi ir Ethiopiją. To
dėl žinios iš Ethiopijos ir Ryti
nės Afrikos dažnai vienos ki
toms prieštarauja; ir už tai, su
prantama, negali atsakyti “Lai
svė,” nes nėra galimybės tokius • 
pranešimus patikrinti, išlyginti. 

Neperseniai buvo pasiųstas į

respondentas. Iš jo toliau gau- dą, tąi vra tiek, kiek reika- 
sime teisingų žinių, jei ne 1 
sioginiais keliais, tai aplinki- krOvių .Unija (Asociacija), 
niais. H ... - -

Kompanijos Gengsteris 
Į Pašovė Laivakrovį

departmente, kuris susidaro 
iš Paryžiaus priemiesčių.

vietas senate laimėjo liau
dies frontas.

Ministeris p i r m i n inkas 
Lavai kandidatavo į senato
rius nuo Seine ir dar vieno 
departmento, b i jo d a mas, 
kad jį gali neišrinkt Seine. 
Tačiaus atžagareiviai ir fa-

šistiniai politikieriai taip 
smarkiai už Ljvalį pasidar-j 
bavo, kad jis išrinktas abie
juose departmentuose; bet, 
žinoma, tegalės tik vieną 
atstovauti senate.

Socialistai per šiuos rin
kimus 4-riais padidino savo 
senatorių skaičių. Republi- 
konų ir nepriklausomų so
cialistų senatorių padaugėjo 
dviem.

Buvo renkama trečdalis 
visų senatorių. Franci jo j 
senatoriai tarnauja 9 me
tus ir kas treji metai yra 
perrenkama trečdalis senato 
narių.

Numirė Lenino Sesuo 
A. U. Elizarova

xas valstijų prieplaukose. 
Šiomis dienomis policija 
kelis sykius užpuolė streiko 
pikietus, kurie nepraleido 
skebų. Pereitą savaitę koks 
tai bosų gengsteris pašovė 
negrą laivakrovį Gr. Wilson 
į galvą.

GALVESTON, Texas. — 
Vietiniai prieplaukų bosai, 
pajieškodami skebų, siūlo 

Ethiopiją “Daily Workerio” ko-1 jiems po 85 centus i valan- 
’ - - rauJdą, tai vra tiek, kiek reika- .

tie- lauja Tarptautinė Laiva- s . .. . .
!Bet' samdytoiai nesutinka įsiveržėliams 'ženklą,

JAPONAI ĮSIVERŽĖ Į SOVIETU SIBIRĄ 
PER AIŠKIAI NUŽYMĖTA RUBEZ1Ų

MASKVA. Gauta patik- į Manchukuo.
rintų žinių apie japonų- Į Susikirtime tapo nušau- 
mandžūrų kareivių perėji- tas raudonarmiečių būrio 
mą per sieną’į Sovietinį ^i- komandierius K-o t e Inikov, 
birą spalio 12 d. ir apie susi-*23 metų amžiaus, ir sužeis- 
kir titną su | j aįs.. Japonai 
įsibriovė ties Novo Aleksie- 
jevka, arti Pograničnaja.
Ten rubežius aiškiai praves
tas tiesia linija tarp ^dviejų

MASKVA. — Spalio 20 d. 
Gorkiuose numirė: Anna Ul- 
janova Elizarova, Lenino 
sesuo, 71 metų amžiaus.

1887 m. ji buvo areštuota 
ryšy j su pasimojimu nužu
dyt carą Aleksandrą III, už 
ką vyresnysis Lenino brolis 

‘ Aleksandras Uljanov buvo 
pakartas. Jinai buvo pavyz
dinga darbuotoja senajame 
rusų revoliuciniame judėji
me. Po nepavykusiai 1905 m. 
revoliucijai Elizarova slap
ta veikė. Ji bendradarbia
vo “Iskroj” ir kituose slap
tuose bolševikų laikraščiuo
se. Karo metu ji buvo įka
linta ir tik po caro nuverti
mui paliuosuota.

1917 m. Elizarova buvo 
bolševikų dienraščio “Prav- 
dos” sekretorė. Prie Sovie-• 
tų valdžios jinai nuolat 
darbavosi žmonių kultūros 
kėlimo srityj. Ji parašė 
svarbius atsiminimus apie 
Leniną ir jo brolį Aleksand
rą.

Slaptame veikime pirm 
bolševikiškos r e v o 1 iucijos 
Elizarova buvo svarbiausia 
Leninui nagelbininkė, ypač 
susirašinėjimuose.

Mirė Anglu Darbiečiy 
Vadas A. Henderson

iki tiek pakelti algą paty- 
prie-'“Taip Negali čia Atsitikti” . „ ' ••• • '

(“It Can’t Happen Here”) yra rl1S1^mS, unijiniams 
vardas naujos knygos, kurią plau^U dai bininkams. 
parašė išgarsėjęs amerikonų ra- 1

’ šytojas Sinclair Lewis. Tai yra MnJvnpJavn Jot* 1 Npfffq 
jo apysakiškas atsakymas tiem, liUljIlVldVU Udi 1 llUįld 
kurie tvirtina, būk Jungtinėse j 
Valstijose negali būt įvestas fa-! 
šizmas.

Apysakoje išvedama, 
šalies prezidentu lieka išrink
tas tūlas Windrip. Jis įsiperša 
balsuotojams su savo 15 punktų 
platforma, sudaryta iš demago
giškų prižadų kunigo Coughli- 
no, Huey Longo, Mussolinio, 
Hitlerio ir kt. Windrip veikia 
per “Užmirštų žmonių Sąjun
gą.” | 1 a.S UUVU Įlį įLčll 1ČUUČ1&, UUK

Sykį jis tampa išrinktas, I pašovęs vieną baltą farme- 
Windrip išblaško kongresą ir 
AugšČiausią Teismą ir lieka fa
šistiniu diktatorium, kuris Am
erikoj nuo 1936 iki 1939 metų 
elgiasi .taip, kaip Mussolini Ita
lijoj ir Hitleris Vokietijoj. Bet 
paskui atsiranda “geras”- demo
kratiškas žrhogns, suorganizuo
ja sukilimą viduriniuose vaka
ruose ir nuverčia fašistinę dik- iš Anglijos $9,500.000 pas
tato rą.

MOULTRIE, Ga. — ^eri- 
j f as T. V. Beard su šaika 

kaip ginkluotų pagelbininkų įsi
laužė j namus randauninko 
negro farmerio B. Brinsono, 
beiieškodami kito negro. 
Brinson pasipriešino. Tad 
šerifo šaika primušė Brin- 
soną, išsitempė jį iš namų ir 
sušaudė. Jieškomasis neg-

ta du jų kareiviai. ’
Sovietų vyriausybė davė 

augštą pagyrimą raudonar
miečiams už narsą ir susi
valdymą, kad jie nešoko per 
Manchukuo rubežių.

■Sovietai reikalauja, kad 
būtų sudaryta komisija iš 
Japonijos ir Sovietų atsto
vų ištirt ta susikirtima. Ja- .
ponijos valdžia iki šiol, lošė, Henderson buvo pirma kar- 
durnelio rolę. kad. girdi, toj tą išrinktas kaino darbinin- 
vietoj “nebuvę aiškaus ru- Rų atstovas i Ano-liios sei- 
bežiaus” arba kad “trūkstą mą. Darbo Partijai įsikū- 
tikrų žinių:” o Japonijos rUs 1908 m., jis tuoi i ją 

VAZŲ J. Uį XA 0ULIVUVIĄ | V « 1V j J. O V" JStO 1 O ir veikė iki mirties,
tų kareivius. Pastarieji at- riausybė stačiai meluoja, | Pasaulinio karo metu 
sakė šūviais iš kulkasvai- būk Sovietų raudonarmie- Henderson skelbė “tautos 
džių ir šautuvu ir nrivertė čiai įsiveržę į Manchukuo vienvbę 
įsiveržėlius pasitraukt atgal pusę...

Du Sovietu sargybiniai

kad jie perėjo i svetimą že
mę. Įsiveržėliai pradėjo 

1 šaudyt ir stengėsi suimti 
Sovietų sienos sargybinius. 
Tuo tarnu atskubėio 18 rau
donarmiečiu pagelbon savo 
draugams; bet japonai-man- 
džūrai atidarė l$ulkasvai- 
džiu ir šautuvų ugnį į Sovie-

LONDON. — Snalio 20 d. 
mirė senas Anglijos Darbo 
Partijos vadas Arthur Hen
derson, 72 metų amžiaus. Jis 
buvo verpėjo sūnus; paau
gęs dirbo geležies liejvkloi. 
Paskui susirišo su darbi
ninkų politika ir greit savo 
p-abumais iškilo. 1903 m,

tikrų žinių: 
valdoma Manchukuo

Italija Slepia Salose 
Savo Sergančius bei

Sužeistus Kareivius
VIENĄ TIK DIENĄ BUVO SUĖZO KANALU PRA- • 

VEŽTA 1,500 ITALŲ LIGONIŲ

T7 ~\7' 'T' D A | Angly Prieplaukose Nelaiko . 1 i 
L> A. T AV « h-).. laivu vif« 9d Valandn !Italy Laivų virš 24 Valandų
SKERDYNĖ DURTUVAIS

Roma, Spalio 21.—Tūks
tantis Italijos kareivių, su
rinktų iš juodų “i_____

NAIROBI, Kenya. — An
glija neleidžia savo kolonijų 
prieplaukose rytinėj Afri- 

itaHško”1 k°j apsistoti Italijos laiyams 
Somalilando gyventojų, ko- ilgiau kaip 24 valandas. Tuo 
manduojami italų oficierių, būdu, Italijos laivas ‘ Sur- 
užpuole iš pasalų apie tiek sum Corda ’ suspėjo pasiimt 
pat ethiopų apkasuose ties tik dalį ikalingos italam 
Dagnerei miesteliu, netoli anglies 
Shibeli upės, piet-rytinčje khanm 
Ethiopijoje. Įvyko žiauri 
kova durtuvais ir peiliais. 
Pagal italų pranešimus, žu
vo 50 ethiopų ir 14 Italijos 
kareivių. Daug sužeistų.

Pirm tiesiogines atakos, 
20 italų lėktuvų bombarda
vo ethiopų poziciją. Mūšyje 
dalyvavo ir tankai iš italų 
puses. Ethiopai atkakliai 
narsiai gynėsi ir sykį atmu
šė užpuolikus. Bet per savo 
antrą ataką “italai” soma
liečiai išvijo ethiopus iš ap
kasų ir užėmė Dagnerei.

Italų generolas Graziani 
sako, kad tuo būdu lieka ita
lams palengvintas maršavi- 
mas Shibeli kloniu linkui 
gelžkelio.

Italijos vyriausybe užgin
čija pirmesnį pranešimą, 
kad ethiopai apsupo ir išžu
dė šimtus italų kareivių 
Mussa Ali srityj. i

i “Sur-
suspėjo pasiimt

. isto ir jų ar- 
<io iš Mombasa 

prieplaukos miesto.

ALEXANDRIA, Aigip- 
tas.—Spalio 20 d. du Italijos 
laivai pravežė 1,500 savo su
žeistų bei sergančių karei
vių iš Ethiopijos. Jie sugul
domi į ligonines Dodecane- 11 
se salose, kurias valdo Ita
lija. Italu vyriausybė bijo 
namo vežti ir žmonėms pa
rodyti didelį skaičių ser
gančių ir sužeistų savo ka- • 
reivių. 1 "? rZ : ,

Washington. — Liepos ir 
rugpjūčio mėnesį šiemet Ita
lijos kapitalistai pervedė į 
Jungtinės Valst. $100,000,- 
000 vertės savo aukso, nu
matydami karą ir jieškoda- >•, 
mi geresnės apsaugos savo 
turtui Amerikoj.

H 1

1

I

i Kariška Amerikos Prekyba 
Su Italija Smarkiai Auga

SUSIREMS 300.000 KA
REIVIŲ ARMIJOS

London, Spalio 21.—Pieti
nei Ethiopiioj prirengtos 
mūšiams milžiniškos armi
jos italu ir ethiopu; abiejo
se armijose esą 300,000 ka
reivių.

WASHINGTON. — Per 
pirmus 6 mėnesius šiemet 
Italija isivežė iš Jungtinių 
Valstijų du iki keturių sy
kių daugiau senos geležies, 
vario, benzolo, xylolo ir at- 
matinės medvilnės, negu per

” su imnerialistine 
valdžia ir buvo įtrauktas i 
ministerija kaino “patarė
jas darbo klausimais.” Mac- 
Donaldo pirmoj darbiečių 
valdžioj Henderson tarnavo 
kain vidaus reikalų minis- 

. teris. toliaus kain užsienių

KARŽYGIŠKA WALES MAIN1ERIŲ KOVA
susauue. jiesis.uina.sis nea- T 
ras buvo jų įtariamas, būk jTTr / , D ~

. 000 angliakasių prieš ;sam- bar jie gauna maisto nuo p^į^alų ministeris. Jis dve- 
dymą neunijinių mainierių. kitų darbininkų; tą maistą jug metus tada buvo ir nir- 
Sustabdyta darbai dviejuo
se desėtkuose kasyklų... i , 

Keli Mainierių Federaci
jos lokalai nubalsavo už vi
suotiną streiką Pietiniame 
Walese, kur yra 180,000 
unijinių angliakasių. Bet 
Federacijos augštieji vadai 

'darbuojasi visomis išgalė
mis, idant užkirst kelią ge- 
neraliam streikui.

t u Minfin. 1 1 Du Tūkstančiai mainierių,
valdžią" Sonetuose“ su’fašistine! drebėjimai, kurių iki šian- paskelbę bado streiką prieš 
diktatūra. Tuom jis, sužiniai ar, dien buvo čia jau apie 260.! skebus, dar neišeina iš ka- 
nesužiniai, patarnauja fašiz
mui, baidydamas

— Pietiniame
Wales’e streikuoja jau 20,-

bet jie atmetė tą “gerada
rystę.” Pranešama, kad da-

H- . .. . : i ;
Nugalabijus Brinsoną, pa

skui baltųjų go veda pradėjo 
terorizuot negrus visoj apy
gardoj.

ADDIS ABABA. — Pra
nešama. kad. Ethioniia gaus

kolos, kurią, sunrantama, 
pranirks karo reikmenims;

Taip lengvai “liberalas” (lai- pagioj Anglijoj.
svesnis buržujus) Sinclair Le
wis apsidirba su fašizmu šioje 
šalyje. Savo apysakoje jis, beje, 
sumaišo į krūvą ir darbininkų i

Helena, Mont., Spalio 21 
j d.—Vis pasikartoja žemės !<• i —»• • • i • • - -

požemio ■ streikieriams _ pri- minjnkas tarn tautinės “nu
stato jų šeimynos ir drau- į si ginklavimo” konferencii os 
Sak ■ I Genevoj. 1933 m. Hender-

Išreikšdama-pritarimą ko- son gavo Carnegie dovana 
vejantiems m a i n i e fiams, • 1934 m. NobeĮ dovana už 
Gelžkeliu; Darbininkų. Unį-1 veikimą dėlei taikos palai- 
ja Rhondda Klonyje atsisa- j kymo. 
kė vežti skebus. ■<

(Pranešama, kad po sa
vaitės laiko So. Wales mai- 
nieriai jau išėję iš požemio.).

Vakar ir užvakar nebuvo -tuos nacius mėnesius per- 
beveik jokių susikirtimu nak. Der pirmą 1935 pusmte- 
šiauriniame Aksum-Adowa- Re]ez!es ir plieno
Adigrat fronte. 1?lrko Amerikos

_____  j 146,957 tonus. Visos mini*- ;
šiaurinėj Ethiopijoj italų irios medžiagos yra greitai , 

komanda praneša, kad pa- perdirbamos į ginklus bei 
liuosavus šimtus ethiopų amuniciją. Amerikos bę* 
vergų nuo jų ponų. Dar ita- sahskumas iry dabar > Įę};/ 
lai nežiną, ar atlygint ūž tai ^zia 
ponams ar ne.

Italų užimtame šiaurinia- , /e v e ,
« . • Aštrėja Kivirčai tarp
°jų i Lenkų ir ČechosIavU ; ‘

nes medžiagas į Italiją
---------i--- ------ ) i

s įVirš 125 Žemės Drėbė-
sykiu. Kompanijos siuntė 

paprastus našaujamas Amerikai fašizmas, streiklaužius į kasyklas 800 
amerikonus nuo komunistų, ku- bet vietomis ir užgiriamas.
rie yra pirmučiausi kovotojai 
prieš fašizmo pavojų.

Tuo pačiu laiku iš spaudos iš- ratūroje. Ji atmušti ir nukovo- 
ėjo Charles G. Norris’o apysaka ti tegali tik plačiosios darbo

į pėdu gelmėn. Įvyko žiaurių
Taip fašizmo, pavojus Jungti- susikirtimų su skebais pože- 

nėse Valstijose pradeda plačiau myje, kur buvo sužeista 
atspindėti ir buržuazinėje lite- apje 50 niainierių.

____  ___ Kompanijos siūlė maisto 
“Hands.” čia jau ne tik pra-|masės, eidamos bendru frontu, baduoliams streikieriams;

jimai Montanoje
Helenos apygardoj, Mon

tanos valstijoj, jau virš 125 
sykių pasikartojo žemės 
drebėjimas. Suardyta apie 
300 namų, šimtai žmonių 
nakvoja-šėtruose,1 nežiūrint 
jau didelio šalčio. - J

500,000 Meksikos Darbinin
kų Streikas prieš Karą

MEXICO CITY. — Pusė 
miliono Meksikos darbinin
kų spalio 20 d. streikavo vie
ną valanda, išreikšdami 
protestą prieš Italijos įsi
veržimą į Ethiopiia^ Tą va
landą buvo sustabdyta elek
tra. gatvekariai ir įvairūs 
kiti darbai. Darbininkai 
gatvėmis masiniai demonst
ravo prieš imnerialistinį ka
rą ir Mussolinį.

Geneva, Spalio 21.—Tau
tų Lyga nutarė, kad preky-1 pRAGA. — Čechoslovaki- 
b°? v *r f jnanslI_ boikotas jos valdžia nutarė toliau no- 
prieš .Italiją turės prasidėt prjpažinti Lenkijos konsulo 
lapkričio 7 d. <'A1. Klotzo Moravska-Ostra-

t) c r 01 V°L ssko’ kad Jis PerdaugRoma, Spalio 21. Musso- kį$os; j vidujinius Čechoslo- 
hnio valdžia pradėjo parda- k „,3 reikalus jr viešai 
vinet karo paskolos bonus, kritįkavo jos valdžia.uz kuriuos tikisi surinkti)
apie $720.000.000, skaitant 
amerikoniškais pinigais.

Lenkija grūmoja “stip
inais žingsniais” atsakyti | 
j tą atmetimą jos konsulo.

Washington. — Roosevel- Varšavos spauda pijna ker- 
to valdžia neleidžia iš Ame- štingų rašymų prieš Čecho^ 
rikos vežti net ambulansų Slovakiją už tariamus len- 
(ligonvežimių) sužeistiems kų gyventojų persekiojimus 
Ethiopijos kareiviams. i toj šalyj.
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Kunigo T r exel’io Kalba
Tąi, ką pasakė dr. Samuel Trexel (liu

teronų kunigas) pasauliniam liuteronų 
kongrese Paryžiuje, privalo įsitėmyti 
kiekvienas, kuriam rūpi kova prieš ka
rą. Dr. Trexel, žinoma, nėra komunis
tas. Jis yra liuteronų dvasiškis, bet jis 
nemyli karo, jis myli taiką, jis nori tai
kos, todėl jis, be kitko, pasakė:

Jaunųjų Komunistų Internacionalas savo 
šeštajam pasauliniam kongrese Maskvoje 
tiktai ką dabar išleido atsišaukimą į pašau- i 
lio jaunimą, šaukdamas organizuotis prieš I 
karą, ši jaunuomenės organizacija, kuri tu
ri visam pasaulyj 3,600,000 jaunų komunis- j 
tų, paleido šūkį, kurį kiekvienas krikščio
nis ne tiktai turėtų paantrinti, bet turėtų 
netgi garsiau jį surikti.
Tok tu, d r. Trexel pareiškė, kad jis 

eitų ir su velniu į taiką, jei tik pastara
sis diibtų jo nuomone naudingą darbą. 
Kitais žodžiais, jis pasakė, kad komuniz
mui jis nepritariąs, bet kadangi komunis
tai dirba gerą praktišką darbą kovoje 
prieš karo pavojų, tai jis eina jiems į tal
ką ir jon kviečia kiekvieną žmogų, ku- 
riam-rūpi taikos reikalai.

Visi žmonės, kurie myli taiką, kurie 
nori taikos, kurie priešingi karui, ragi
nami išklausyti šį dr. Trexel’io pareiš
kimą ir sudaryti bendrą frontą kovai su 
karo pavojum, kovai su karu.

Sekantį šeštadienį (spal. 26 d.) New 
York e įvyks milžiniška prieškarinė de
monstracija, kurioje turėtų dalyvauti ne 
tūkstančiai, bet šimtai tūkstančių taiką 
mylyčių žmonių. "

jai ir įsteigimui proletariato diktatūros, 
vyriausiai, turi būti pribrendę objekty- 
vės ir subjektyvės sąlygos. Komunistai 
nesakė ir nesako, kad tam tikros šalies 
komunistų partija gali, būdama mažu
moje, privesti darbininkų klasę prie so- 
cialės revoliucijos laimėjimo! Ne! Kiek
vienoj šalyj komunistinės partijos turi 
užkariauti didžiumą darbininkų klasės ir 
darbo žmonių savo pusei (Tai nereiškia, 
kad didžiuma darbininkų klasės turi bū
ti Kompartijos nariais). Tiktai turėda
ma didžiumą, Kompartija gali (ir galės) 
padaryti grabą buržuazijos viešpatavi
mui. Užkariavimas didžiumos darbo 
žmonių komunistų programai vykinamas 
visokiais būdais.

Beje, komunistai, turėdami galvoj sa
vo galutinuosius tikslus, organizuoja 
darbo žmones kovai už tuojautinius jų 
reikalus: socialę apdraudą, prieš karą, 
prieš fašizmą, kuris neša darbininkų kla
sei ir visai žmonijai nelaimę, civilizacijos 
sunaikinimą’.

Fašizmą komunistai skaito mirtinu 
priešu visos žmonijos, visos civilizacijos. 
Todėl prieš jį jie šiandien energingiau
siai kovoja, ragindami kitų sriovių žmo
nes stoti su jais į bendrą frontą.

cialistai, nieku prie minėto masinio mi
tingo sušaukimo neprisidėjo arba kad 
mes tuo pasakymu bandome pasididžiuo
ti, o socialistus žeminti.

Nieko panašaus nebuvo ir nėra. So
cialistų prisidėjimas prie minėto masinio 
mitingo padarymo pasekmingu padėjo 
daug; jie dirbo nuoširdžiai; jie dalyvavo 
masiniam mitinge ir atsivedė savo pase
kėjus. Jų prisidėjimas prie bendro dar

bo bendrais reikalais yra labai svarbus 
ne tik padarymui gero sentimento kitų 
kolonijų lietuviuos darbininkuos, bet ir 
aktualiam veiksme. Kuomet mes eina
me į bendrų veiksmą arba bendrą fron
tą, tai nepaisome, kiek kuri pusė turi 
žmonių arba narių: mes einame kaipo 
lygus su lygiu. Mes, komunistai, tą ima
me ne formaliai, bet iš gilumos mūsų šir
dies, kaipo draugai.

spaudos paremi-

Bugaila aukavo 
polit. kaliniam.

©>

Kunigai Verkia Lapėno
Są.; Bostono kunigų laikraštis apverkia 

Lietuvos kapitalistų Lapeną, kuris dabar 
sėdį ;kalėjime už žulikystes. “Darbinin
kas? įmano, kad Lapenas dar gali likti 
“teisiu,” “kaip ir V. K. Račkausko žy
giai. liko teisėti.”
< Mes pilniausiai sutinkame su “Darbi
ninku.” Lapenas gali likti “teisėtu,” ka- 
darigT Lietuvą valdo Lapenų sėbrai. 
Jiems teko Lapėno grobio. Jeigu Lape
nas šiandien yra lietuvišku milionierium, 
tai* tik dėka tai valdžiai, kuri šiandien * 
Liėtuvoj sėdi—smetonininkams.

'Į’ųęJ.el, galimas daiktas, kad Lapenas 
bus surastas “nekaltu.” Na, o jeigu jau 
jį baus, tai baus tiktai todėl, kad tie ką 
jį Teis, bijosis Lietuvos darbo masių 
keisto.

| : Dvi Pažiūros į Komunizmo
® ♦ Plėtimąsi

Andai Tysliava rašė, kad komunistai 
žinp/Jog tik per demokratiją jie įsteig
sią; proletariato diktatūrą, todėl, esą, da- 
baį jįę reikalauja įvesti demokratiją Lie
tuvoj.

kitaip į tai žiūri klerikalų profesoriaus 
. DoVydaičio redaguojamas “Darbininkas” 
” Kaime. Komentuodamas apie Septintojo • 
^Koininterno- Kongreso nutarimus, tasai

Kauno profesorius šitaip rašo:
‘ JK^ikia pažymėti, kad savo tikslams siekti 

Mirtini štai kaip tik žada naudotis šiandien 
daugely šalių įsigalėjusia fašistine priespau
da. Mat, fašistinis režimas sukelia šalies 
plačiuose gyventojų slougsniuose valdžia ne
pasitenkinimą, o tai juk puiki proga pasi
naudoti komunistams. Juk bendro fronto 
tfLiciarymo pastangos kaip tik eina iš plačių 
masių nepasitenkinimo valdžios režimu. Jei- 

j , gu/pavyksta komunistams įtraukti į bendrą 
( peikimą neprijaučiančias jiems mases, tos 

iMšės prie jų dedasi tik nepakėsdamos da- 
>■„ balines santvarkos, kuri būna mažos žmo- 

ųių grupės prievarta primesta milijonams
• Žmonių.

peikia pasakyti, kad abi pažiūros turi 
, tiesos ir rtetiesos. Komunizmas gali at

eiti’visaip. Tai priklauso nuo visos eilės
> Sąlygų. Įvykimui proletarinei revoliuci-

Pasibaigus 55-tai ADF 
Konvencijai

55-toji Amerikos Darbo Federacijos 
Konvencija, kurios sesijos tęsėsi dvi sa
vaites Atlantic City, N. J., buvo viena 
ženklyviausių konvencijų šitos organiza
cijos istorijoj.

Tas faktas, kad konvencijoj buvo iš
keltas Farmerių Darbo Partijos klausi
mas ir jis rado didelio pritarimo delega
tuose; tas faktas,J<ad industrinis unijiz- 
mas buvo pastatytas visoj aiškumoj ir 
už jį buvo paduota daugiau, negu vienas 
trečdalis balsų, rodo, kad ADF įvyksta 
pasisukimas į kairę.

Tasai pasisukimas, beje, įvyksta ne to
dėl, kad vienas ar keli ADF lyderiai pa
sisuka į kairę, bet todėl, kad masės ADF 
narių to reikalauja, kad tos masės pasi
suko į kairę.

Tiesa, pravarytas prieš-korhunistinis 
konstitucijos pataisymas, bėt ir tas ne 
originalis, kaip buvo planuota, o gero
kai “pataisytas,” apkarpytas, ne tokis, 
kokio pageidavo ADF reakciniai lyderiai, 
Green, Woll ir Ko. Originaliai buvo rei
kalauta mėtyti iš ADF visus narius, ko
munistinio nusistūtymo, bei šiap radika
lus. Bet priimta tiktai tas, kad valsti
jos ir miestų ADF skyriuose arba daly
se galima neįsileisti viršininkais komuni
stinio nusistatymo nariai.

Be abejo,;tai labai žalingas organiza
cijai “pataisymas,” ir prieš jį prisieis ko
voti visiems pažangiesiems ADF na
riams, kad jis sekančio j konvencijoj bū
tų pašalintas.

Nepaisant to, komunistai ir jiems pri- 
jautėjai privalo darbuotis ADF eilėse, 
kad ją sustiprinus, kad juo daugiau dar
bininkų įtraukus į ADF eiles, kad 
visa darbininkų klasė būtų apvienyta 
pramoniniai, t. y., suorganizuota į vie
ną didžiulę Darbo Federaciją.

Komunistai įrodys savo darbais, kad 
jie yra geriausi darbininkų klasės reika
lų gynėjai ir visoki prieš juos statomi ža
bangai iš ADF bus pašalinti.

Delei Aiškumo
Tūli draugai atkreipė mūsų domesį į 

“Laisvės” numery j už spalių mėn. 12 die
ną redakcinį straipsnį “Gera Pradžia,” 
kalbantį apie Brooklyno lietuvių socialis
tų ir komunistų bendrą masinį mitingą, 
įvykusį spal. 10 d.' Klaipėdos klausimu. 
Minėtam straipsnyj pasakyta:

Buvo tokių, kurie panašiai argumentavo: 
kiek čia tų lietuvių socialistų Brooklyne yra, 
kodėl dėti tiek daug svarbos ant to, kad 
juos įtraukus į bendrą darbą? Mes sutin
kame, kad socialistų skaičius nedidelis. Ko
munistai savo spauda ir organizacijomis 
lengvai galėjo tokį masinį mitingą vieni su
šaukti Klaipėdos klausimu. Bet mes ban
dome ir bandysime bendrai su socialistais 
veikti visais bendrais reikalais ne tiek to
dėl, kad jie čia ant vietos mums padeda 
sutraukti daug žmonių į masinius mitingus, 
bet todėl, kad lietuviai socialistai yra dali
mi tarptautinio judėjimo...

Tie draugai mums nurodo, kad paša- • 
kymąs, jog “komunistai... lengvai ga
lėjo tokį masitiį mitingą vieni sušaukti,” 
gali būti socialistų suprastas, kad jie, so-
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Dar Vienas Tautos Kėlėjas
(Feljetoniukštis).

Lietuvių tauta yra tur
tinga didvyriais. O tie' did
vyriai, kaip kuris išmano, 
taip kelia savo tautą augs- 
tyn, kad ji kiekvieną minu
tę būtų kitoms tautoms ma
toma.

Buvo “Lietuvos Atstaty
mo” didvyriai, “Laivų Kom
panijos” didvyriai, “New 
Yorkas—Kaunas Skridimo” 
didvyriai ir... et, kur čia ir 
beišskaitliuosi kiek jų bu
vo, kiek yra ir kiek bus.

Anądien,laiškanešys pali
ko man laišką. Skaitau ir 
džiaugiuos dar vienu išdy
gusiu didvyriu. Išdygusiu, 
—taip! Dygsta grybai— 
dygsta ir lietuviški didvy
riai. Ot, džiaugsmas!

Šis didvyris — tai litera
tas ir leidėjas. Jis surado, 
kad vienoje srityje stinga 
lietuviams literatūros, o pas 
jį yra galimybių patiekti 
jos. Ir jis pakels tautą, iš
leisdamas svarbią brošiurą- 
kalendorių.

Ir moka jis rašyti. Oi, oi, 
kaip moka! Štai du pirmi ir 
pilni jo laiško paragrafai:

“Matydamas įvairių tautų 
turtingą literatūrą apie sa
vo turizmą, tas be abejonės 
jiems pagelbsti plėsti susi
pratimą, kokia iš turizmo 
nauda visuomenei ir savo 
kraštui.

“Mes lietuviai iki šiol mi
nėtos literatūros kaip ir ne
turime, išskyrus vieną kitą 
brošiūrėlę, laivynų kompa
nijų išleistos kurių tykslas 
yra daugiau reklamuoti sa
vo biznį, negu ką kitą.”

A-ha, kaip supratlyvai 
pasakyta. Šalin, gramatika, 
su savo taisyklėmis! Jei laiš
ko autorius nepasako, ką jis 
matydamas darys, tai jis 
tatai pasako trečiame para
grafe. Turėkit kantrybės, 
skaitykit ir supraskit. Ir aš 
skaičiau ir supratau.

Trečiame paragrafe 
sako: “turiu norą prie

Jei “Lietuvos Atstaty
mui,” “Laivų Kompanijai,” 
“New Y o r k a s—K a u nas 
Skridimui” ir kitoms kom
panijoms, bendrovėms ir są
jungoms nepasisekė pasiek
ti tikslo, tai nebuvo siūlytas 
atsakymas sąžine, o čia— 
kitaip. Čia sąžinė yra. Tikė
kit, rėmėjai, ir duokit dole-, 
rius paskubomis.

Laiško autorius atsiuntė 
man savo laišką įdėjęs 
prie... Linijos įstaigos cir- 
kulioriaus ir .. .Linijos įstai
gos voke. Aišku, jis darė tai 
dėlto, kad sutaupius savo 
paštaženklį. Bet į jį rašant, 
jis liepia: “Malonėkite ra
šyti į mano butą, nes šis 
reikalas neturi nieko ben
dro su... Linijos įstaiga.”

mą, būk d. D. Praleikos ko
respondencija, kuri tilpo “Lai
svės” No. 236, įžeidžianti 
Lackawanna Apskričio darbi
ninkų ir bedarbių vadus. Jis 
pasakė, kad jis turįs atsaukt 
tą korespondenciją. Drg. Pra- 
leika pasiprašė balso ir pareiš
kė, kad korespondencija būtų 
skaityta susirinkime ir jeigu 
pasirodys kas nors blogo, tai 
jis atšauks. - Korespondencija 
buvo perskaityta ir pirminin
kas leido nubalsuoti, kurie su 
ja sutinka. Visi pakėlė rankas 
augštyn, vadinasi, sutiko su 
korespondencijos turiniu. Dar 
draugai patarė Praleikai daž
niau rašinėti “Laisvėn” žinu
tes iš šios apielinkės.

Nutarta surengti prakalbas 
draugui Mažeikai, kuriam 
maršrutą rengia ALDLD 12 
Apskritys. Prakalbos įvyks 
spalių 27 d. D. Augūno Sve
tainėje, 2 vai. po pietų. '

Taip pat nutarta tą patį
S u p r a ntate, .. .Linijos vakarą ir toj pačioj vietoj' su- 

įstaiga neturi žinoti laiško rengti arbatos vakarėlį drau- 
autoriaus atskirą biznį, ir 
todėl, nesiųskite jam laiškų 
per .. .Linijos įstaigą. Siųs
kite tiesiog pačiam sąžinin
gam didvyriui, V. P. M., 
Etna St., Brūk-Klyne.

St. Jasilioiiis.

rikienei kuri aukavo $5 del 
“Laisvės” naujo preso išmokė
jimo. Berods ji laimėjo 1934 
metais 100 dolerių iš “Lais
vės” pikniko, atsibuvusio lie
pos mėnesį (1934), Maynar- 
de. Tai tokiu būdu ji nepa
miršo ir savo 
mo.

Ir drg. L. 
$1 Lietuvos
Ta auka buvo gauta seniaus, 
ale .nebuvo progos priduoti, 
kur reikia ir paskelbti.

Taipgi norėčiau priminti, 
kad dabar eina “Laisvės” va
jus už naujų skaitytojų gavi
mą. Tai nepamirškite, drau
gai, atsinaujinti savo prenume
ratų ir gauti naujų., 9

Taipgi prasidėjo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo va
jus. Tai nepamirškite stot į 
darbą del naujų narių gavimo, 
nes šita organizacija yra ge
riausia ir pastoviausia, kokią 
mes Amerikoj turime—tai yra 
geriausia pašalpinė draugija.

Aukotojų Vardai

Po $1 aukojo šie: J. Lobi- 
kis, S. Jankauskis, P. Waznis, 
F. šemėnas, B. šemėnas ir S. 
Mockienė; po 50 centų: J. 
Kazlauskas, P. Pakštis, J. A. 
Venckus, S. Puidokas; po 30 
centų: W. Grikšas; po 25 cen
tus: J. Grušas, A. Maliauskas, 
P. Krizius, Momkevičius, 
Stasiulis, J. Kasparas, 
Pranskaitis, A. Chuzas, 
Palgalkis, S. ‘Venckienė,

Povilinskis,

W.
P.
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Scranton, Pa.
Mūsų Veikimas ir Jo
* : Problemos

Spalių 10 d. buvo Taikomas 
ALDLD 39 kuopos susirinki
mas. Dalyvavo 29 bariai. Taip 
pat turėjome ir svečią, drau
gą Reikauską, “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajininką, kuris yra 
pagarsėjęs kietųjų 
apielinkėje.

gui Turauskui del jo išleistu
vių. Mat, jis vėl išvažiuoja į! Venckus, J.
taip vadinamus ‘gyvus kapus.’ Kielienė, L. Matuzienė, 
Įžanga į vakarėlį bus tiktai žadeikienė, J. šaltmeris, 
25 centai. Pradžia 4 vai. po I Wiskuntiene, M. Pocienė, 
pietų. Scrantoniečiai, malonė-! Deltuvienė, D. Vęlečkienė,

Petkienė, A. Pliauplienė, 
Gruzinskienė, W. šaltme- 

ir J. Klemanskiš.
“Laisvės” Skaitytojas.

kite kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti į prakalbas ir į drg. 
Turausko išleistuves. Drg. 
Turauskas yra mūsų senas vei
kėjas ir ištikima kovotojas. 
Jis šią vasarą būdamas Scran- 
tone daug gero padarė dėl AL 
DLD 39■ kuopos. Per jo pas
tangas ir naują parką įsigijo
me.

Nutarta permainyti kuopos 
susirinkimų laiką ir vietą. Per 
vasarą susirinkimus laikydavo
me vakarais, o dabar įvyks 

; sekmadienį po pirmos kiekvie-
anglių nQ mėnesio, 2 vai. po pietų.

Ateinantis susirinkimas bus

ris

M.
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Išsiilgo Namų
Pasažierius traukinyj už- 3 f 

■

jis 
šio 

trukumo užpildyti nors ma
žą spragą.” Ve, kaip! O to
je užpildytoje spragoje jis 
pasakys daug ko, nes tas už
pildymas bus 100 puslapių.

Bet leisti sava iniciatyva 
—pavojinga iš finansinės 
pusės,—sako, laiško auto
rius. Todėl, jis ir kviečia 
talkininkus su doleriais. 
Renka skelbimus ir rėmė
jus.

Rėmėjai moka $1.00... Už 
ką?—gal kai kas paklaus. 
Nugi, už supažindinimą tau
tos su turizmu, nes laiško 
autorius tarnauja turistinei 
įstaigai. Reikalinga klijen- 
tų, ar neaišku? Bus klijen- 
tų, bus nauda ir laiško au
toriaus kišeniui. 0 rėmėjų 
doleriai irgi ras malonią 
vietą laiško autoriaus kiše- 
niuje. Jei viename nesu
tilps, tai kitame... Gi tau
ta kils (per jo kišenių) daug 
augščiau, negu “skridimas.”

“Jei brošiūrėlė nepasisek
tų išleisti... už teisingumą 
atsakau savo sąžine,” pa
reiškia laiško autorius. Ma
tot, jis ir sąžinę turi! Tai 
augščiausio laipsnio didvy

ris.

Susirinkime buvo skaitytas laikoas Leonard Svetainėj, 
laiškas nuo “Laisvės” admi
nistracijos, kad mes išrinktu
mėme vajininkus Scrantono' kad ir pas mus jau atsiranda nas keleivių, didelis vy- 
apielinkei. Delei trumpo lai-' prasiblaiviusio jaunimo, 
ko, šis klausimas likos atidė- pradeda 
tas kitam susirinkimui 
juk vajus jau eina, labai blo-' rugpjūčio .
gai, draugai, padarėte, šį svar-! Praleikiutė su Steponu Fabio-, 
bu reikalą atidedami.—Red.), nu ir šliubą ė/rtė civilį. Taip

pat spalių 10 d. apsivedė J.
, Juška su Mariona Kairiute, i < 
irgi šliubą ėmė civilį. Bravo, JO, tarė:

: Scrantono jaunuoliai! 
ALDLD 39 Kuopos 

Korespondentas.

Beje, dar turiu pranešti, ‘ mįrš0 uždaryti duris. Vie-

Jau ras, aštriai sušuko: 
atsipalaiduoti nuo. “Uždaryk duris, žioply, 

(Bet | prietarų. Pav., čia apsivedę ar įvarįe augintas?!” 
menes! Dom.cele ( pasa?ieriuS) uždaręs du. 

ris ir atsisėdęs, ėmė grau
džiai verkti.

Didžiulis, prisiartinęs prieBuvo pakeltas klausimas • 
link steigimo lavinimos mo-' 
kyklėlės. Nutarta mokyklėlę į? 
steigti. Pradžia gal bus ir 
sunki, bet laikui bėgant gal ir 
daugiau atsiras ukvatninkų, 
kurie nori daugiau prasilavin
ti.

v Drg. Reikauskas pasakė 
trumpą prakalbėlę, nurodyda
mas reikalingumą tokių mo
kyklėlių. Jo prakalbėlę drau
gams patiko.

Buvo iškeltas klausimas kas 
link draugo Dughero, Komu
nistų Partijos Lackawanna pa- Kaune. Raportas buvo labai 
vieto organizatoriaus, kuris 
būk sako, kad ALDLD 39 kp. 
nuo bedarbių narius atkalbi
nėja, o į ALDLD priima. Nu
tarta pasiųsti jam laišką ir pa
kviesti į kitą kuopos susirinki
mą del dalykų išsiaiškinimo.

Taipgi' susirinkime buvo at
silankius draugė Dorio, kuri 
buvo vasaros laiku išvažiavus 
atostogaut. Ji nusiskundė, kad 
del finansų stokos likosi neuž
dėti ant baloto Komunistų 
Partijos kandidatai ateinan
tiems rinkimams, kurie įvyks 
lapkričio mėnesį. Taip pat ji 
prašė, kad spalių 31 d. ne
rengtų jokių parengimų, o pa- kotdjams _____ ____
dėtų pagelbėti Komunistų Par- agįu ug aukas. Taipgi prašom 
tijos parengimui. Kuopa iš-1..................
rinko tris darbininkes tam pa- dų, paskelbtų” arba neteisin-
tijos parengimui. Kuopa iš-1

rengimui.
Vienas draugas davė įneši-

Rumford, Me
Drg. . .Mažeikos Prakalbos 

Puikiai Pavyko

Spalio 6 dieną atsibuvo d. 
J. Mažeikos prakalbos, arba 
raportas' iš Lietuvių Kongreso

žingeidus, nes d. Mažeika pa
aiškino, kaip buvo vedamas 
lietuvių kongresas ir kokias 
teises delegatai turėjo fašistų 
tvarkomam kongrese.

Toliaus paaiškino apie dar
bininkų gyvenimą Lietuvoj, 
kaip yra žmonės suvargę ir 
varginami fašistų valdžios.

Publikos atsilankė pusėti
nai daug ir visi likos patenkin

“Aš nemaniau užgauti 
’jūsų jausmus, vien gei
džiau, kad uždarytumėt du
ris.”

Verkiantysis, ašaras šluo
stydamasis, tarė:

“Jūs mano jausmų neįžei- 
dėt, bet atminėt, jog aš bu
vau tvarte augintas. Taigi 
visad, kuomet tik išgirstu 
asilo bliovimą, aš baisiai iš
siilgstu namų.”

Vincukas ne Rožė
Tūlą mokyklą lankė labai 

suskretęs vaikas. Mokytoja 
siuntė su raščiuku namo, 
prašydama motinos apvaly
ti vaikiuką, nes, girdi, la
bai smirdąs.

Vaikutis grįžo į mokyklą 
su rašteliu nuo motinos.

Ji rašė: “Mano Vincukas 
jums ne kokia ten rožė. Jį

ti, išskiriant vieną antrą \ su- privalote mokyti, ne UOSty- 
fašistėjusį žmogų.

Buvo renkamos aukos del 
Lietuvos žmonių .arba politi
nių kalinių sušelpimui. Aukų 
surinkta $18.81. Visiems au- 

i tariam širdingai

ti.”

atleisti, jeigu katrų nebus var-

gai aukos užrašytos.
Taipgi ačiū drg. A. J. Pet-

Nekvietė Ant Vestuvių
Onutė atbėgusi pas ma

mą sako:
“Mama, mūsų katė turi 

penkis gražius katukus, o 
aš nei nežinojau, kada ji 
apsivedė.”

Surinko J. šilingas.

j

■ 
j
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Žinios Apie Karą
Antra,

nicijos ir kitų reikmenų.

siūlo 
prie 

kovai 
kovai

ateiti į bedarbių susirinki-Į jau nereikėsią bėgioti nuo Ai- 
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Baisus Italijos Fašistų 
Žiaurumas

Italijos fašistai giriasi, 
kad jie pietų fronte išžudė 
18,000 ethiopiečių. Bet net 
jų pačių pranešimai rodo, 
kad tai daugiausiai buvo pa
prasti civiliai žmonės. Vien 
Daror miestelyje išžudė 
4,000 žmonių ir tai buvo ci
viliai gyventojai. Desėtkai 
fašistinių orlaivių atlėkė ir 
pradėjo mesti sprogstančias 
ir nuodingų gazų bombas 
po 25 ir net 100 svarų kiek
vieną. Kiti orlaiviai skrajo
jo žemai ir šaudė iš kulka- 
svaidžių.

Pranešama, kad jau Oga- 
den provincijoje italai nuo
dingais gazais užmušė apie 
500,000 įvairių gyvulių.

Šis baisus italų fašistų 
puolimas ir nakinimas civi
lių žmonių ir gyvulių yra 
tam, kad Ethiopijos gyven
tojams įvarius baimę, kad 
privertus juos pasiduoti.

Jninko pono Lavai visokį ■ nicija, tas, kas jos armijai 
manevrai ne tvirtina Euro-' grūmoja pražūtimi, 
poje taiką, bet priduoda!
Mussoliniui ir kitiems karo Jungtinėse Valstijose varį, IĄ’ 
troškėjams daugiau drąsos, plieną, geležį ir kitokį me-j11

Suezo kanalo uždarymasi talą. LL. „1
tuojaus užduotų Italijos ar-1 perplaukti Gibraltaro perla- 
mijai smūgį, kuri puola i ją, kuri yra Anglijos ran- 
Ethiopiją, nes Italija nega- koše. Ar ilgai Anglija tą

ir Suezo kanalą apie 57,000 tuvoj, tautininkams rūpi, kad' 
armiją. Ant Raudonųjų jū- iš demokratizmo ir likučių ne
rti krašto, Eritrea pakraš- beliktų.

1 Komunistų partija 
liaudininkams prisidėt 
plataus liaudies fronto 
prieš fašistinį smurtą, 
prieš fašizmą, kovai prieš grę
siantį karą ir gręsiantį Lietu
vos okupacijos pavojų. Komu
nistai siūlo visiems liaudinin-

i kams ir šalininkams gerai ap
galvoti komunistų siūlymus.

i Kas yra tikras fašistų prie- 
Anglijos paskelbimas, kad gas, kam tikrai rūpi Lietuvos 

ji ištrauks du šarvuotlai- liaudies gerovė, tas su visu at

j mus, taip pat į demonstracijas 
ir nrivortčm Scrantono šalnosi 
biurą ųipkėti čekiais. Taip ir j

; buvo per keietą mėnesių. Kie-Į 
kvienas gaudavo lygiai po Į 
$4.50 į savaitę. Pradėjo vie-

nošiaus pas Kaipošių laike su- 
ir privertėm Scrantono šalpos Į sirgimo arba del dantų skau- 
kinvn 't.,:.. dėjimo. Kaip jau prisieis šauk

tis greitos pagelbos, tai eik 
pas vietinį gydytoją-dentistą, 
o jis jau turės čia pat aplika- 

nas su kitu šnekėtis. Ot, sako, Įciją, kuri tau reikės išpildyti, 
dabar geriau, visi dabar ly-' 
gūs. Ir ramiai sau guli vasa
rą paunksnėje: nereikia nei 
mitingų, nei bolševikų.

Bet neilgai taip buvo. Atėjo 
paskirta diena, jau drabužių 
čekelio nėra, atėjo kita savai
tė ir vėl nėra. Jau čia kūmas 

vius iŠ Viduržeminių jūrų, 'sidavimu prisidės prie plataus Jono neklausia, bot jieško tik- 
nes tuom liaudies fronto, nes kuo dau- ros rodos. Tas pats ir su angli-j Harrisburg ir pikietuoti visus

tyje, Italija labai apginkla
vo savo prieplauką Massa- 

nerkacd i vą> kur Žrengė net 15-kos co- 
■n xrovi gerklėmis kanuolės, ku

rios gali toli šauti. Italija 
Italijos laivai turi, Massavą paverčia j. neįvei
kti Gibrnltnvo nP,-la-! kla™? tvirtumą, taip kaip 

(pereito karo metu kad Vo
kietija buvo pavertus Helli-

bilivjpijcį, nto liauja uvov. iii ngcvi et lcx p.nl„n/ln ąa]q

lėtų jai teikti maisto, amu-.praleis? Dar daugiau. I ta- A r. **’

Konferencijoj nutarta, kad 
10 dieną spalių būtų uždėtas 
vienos dienos pikietas ir kad 
tą dieną būtų komitetas pa
siųstas pas E. Bayerą tartis, 
ar jis sutiks atiduoti tuos če
kiu, kurių jis neprisiuntė .per 
keturias savaite. O jeigu ne- 

I sutiks, tai nutarta šauktis į

rija savo armiją prieš Ethio- 
•piją pristatė ir aprūpina per 
: Suezo kanalą, kuris faktiš- 
įkai yra Anglijos rankose. 
■ Ar ilgai Anglija galės ken- 

Ethiopijos sostinėje Ad- tėti, kad per jos duris ves- 
dis Ababa buvo paradas tų Italija karą, naujų že- 
40,000 kovotojų. Jie prisie- mįu užkariavimą, kuris ank- 
kė, kad nesigailės savo gy- sčiau ar vėliau bus nukreip- 
vasties kovoje prieš italus tas prieš čielą Angliją? 
įsiveržėlius. Jie šaukė:

“Mes numirsime ūž kara-! 
lių. Mes sūnai nenugalimos ■ 
šalies. Mes sukaposime įsi- į metalo “skrapų” iš Jungti- 
veržėlius į šmotelius ir jų nįų Valstijų pirko tik 2,176 
kūnus sušersime vana- (tonus. 1933 metais jau 114,- 
gams!”

Haile Selassie jiems pasa
kė ilgą prakalbą, kurioje 
nurodinėjo, kad . Ethiopija 
karo nenorėjo, kad jai karą 

ii* i • n n n/i užkorė Italija. Jis jiemsHitlerio 1 agelba MllSSO- kalbėjo, kad jie šiame kare 
neturi pulkais, būriais pulti 
italus, kaip kad seniau da
rydavo. Taip juos italai 
galėtų išmušti iš ^-mnc-vai- 

Vokietijos fašistai vis d?ių, sudeginti, kaip ne
garsiau kalba prieš Tautų džius, bet taip veikti, kaip 
Lygą ir už Italijos fašistus, karo vadai įsako.

liniui ir Savo Kailio 
Gelbėjimas

Vokietijos fašistai

Ethiopiečiai Mobi- 
lizuojasi

Metalas Italijai
1931 metais Italija seno

1419 tonų, o 1934 metais 
225,644 tonus. Kodėl taip 
labai paaugo pirkimas seno 
metalo? Todėl, kad Italija 
baisiai rengėsi prie karo.

I nieko nereiškia 
pat kartu Anglija gavo iš giau bus kovotojų, tuo leng- 
Francijos pasižadėjimą, kadiviau eis darbininkų ir 
Francijos karo laivynas darbo masių kova, tuo dau-1 
rems Anglija, jeigu ji“ bus ’giau pasisekimų turės ta kova,
Franci jos karo

mi. Nuo balandžio mėnesio Į šalpos biuro ofisus, 
visų iki spalių duodavo vieną toną

anglies per 10 savaičių. O nuo
spalių jau duodavo vieną to-

Korespondentai nraneša, 
kad ethiopiečiai jau prade
da nesibiioti lėktuvų, kad 
išgirdę orlaivį jie pasiskirs
to ir sukrinta i didele žolę 
arba slepiasi kalnuose.

Anglija Sako, kad Gali 
Būti Karas su Italija
Anglijos ministerių posė

dyje vėl plačiai buvo svars-

čia Įvyko permaina tarpe 
organizatorių. J. Dugheris re
zignavo iš Lackavanna Aps-užpulta Italijos karo laivy-|^^ lengviau bus pašalint fa- ną per 5 savaites.

no. Prie to Anglija ir taip'flstinę kon?tltvUClją1’. visus įsta-i 0 pereitą savaitę komitetas kričio Bedarbiu Tarybos, o jo 
, " v |Tvmnc! vo vvonraiie liaudine laia I ...... . ‘ vdar turi galingesnį uz Itah- i 

ją ten karo laivyną. Dar j 
daugiau, tai dar klausimas j 
ar tie šarvuočiai bus iš-1 
traukti iš tų jūrų ir kur jie1 
bus pasiųsti.

Prie to Anglija ir taip konstituciją, visus įsta-i 
# . v T, i- itymus varžančius liaudies lais-1

vę, tuo lengviau bus panaikint 
! fašistų smurtą.

Lietuvos Kom. Partijos 
Centro Komitetas.

m., birž. m.

. 5

vieton tapo išrinkta Daughė? f4 
rienė. Cxi J. Dugheris bus or- 
ganizatorius WPA darbų, ku-; 
rie jau čia prasideda. Per tris 
savaites keli desėtkai pradėjo 
dirbti prie WPA. Kada išdir
bo pirmą savaitę, tai gavo mo
kėti, bet dabar jau išdirbo dvi 
savaites, už kurias negauna 
mokėti. Kada tie darbininkai 
nuėjo Į šalpos biurą, tai jiems 
atsakė, kad būk jie gavę iš

, Harrisburg perdaug pinigų, tai 
Į pasiuntę atgal Į Harrisburg.
Tai jau čia aišku, kad iš Har- 
risburgo prisiunčia unijos al
gas, o Scrantono ponai nuka- 
poja bedarbiams uždarbį. To
dėl reikia visiems WPA dar
bininkams organizuotis ir ko-

1935

Scranton, Pa
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tam, kad

Bieliausko Graborystės ĮstaigaUndertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC TEL. STAGG 2-5043

$150
$225

sako, 
paimt

O tūliems 
reikia.

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

Kam šiandien rūpi Lietuvos 
valstiečių ir darbininku gero- 

visos Lietuvos

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

utralitetą”, karo fabrikai kad kitą savaitę tikrai paimsi 
Dau-'į darbą kokius penkius tūks- ’

šioj
i tik ir

vario fabrikai dirba ir ima šaukia: “Ei, Jonai, ar dar ne-į

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Jieško “Geni Laikų”
Jungtinių Valstijų • impe-i 

rialistai ir kapitalistai ma- '
Bedarbių Gyvenimo

apielinkėje bedarbiai 
turi nusiraminimą iš 

_________ ___ J gel- 
sevelto paskelbimo apie “ne-' tonlapiu, kurie nuolat skelbia, t i • j j * i i ‘‘n i • i •

gaminimui karo laivų, tan- kus iš karo. Nepaisant Roo-' gcranįono kapitalistinių 
kų, kanuolių, ginklų ir amu
nicijos. . .

Rooseveltas paskelbė, kad dirba visais garais.
Jungtinės Valstijos bus “ne- giau dirba vario, plieno, ge- tančius bedarbių. Taip diena į 

utrališkos,” bet iš Jungti- ležies ir kiti metalo fabri-jiš dienos ramina. C 
nių Valstijų desėtkais tūk- kai. Waterbury, Bridgeport bedarbiams to tik ir
stančių tonų Italijos laivai ir kiti Connecticut valstijos Vienas kitą pamatęs gatvėje

vlA vario fabrikai dirba ir ima šaukia: “T7,-_ y , ,
Tik dar- naujus darbininkus. Tiesa, (Kavai kortos į darbą?” O Jo- i

jie padaro tik pusiau kari-lnas šaukiau 
nes medžiagas, bet Italija ■ laAuy J ' 
greitai dabaigs jų gamini
mą.

Standard Oil Co. paskel-lp“J( ištiek tūkstančių.’’ 
bė, kad ji plačiai laikys ati- i Įr įajp vienas kitą 
darius duris Italijai ir par-1 mindami bedarbiai 
davinės aliejų. Sovietų Są
junga uždarys Italijai alie
jaus pardavimą, tat Ameri-

veža tą metalą ir visi žino, 
kad jis yra karui.
bininkai savo kovingumu 
gali jį sulaikyti.

Hitleris mano, kad jis per 
Austriją galės teikti Mus
soliniui plieną, geležį, čigū- 
ną, anglį,chemikalus, kanuo- 
les, amuniciją, nuodingus 
gazus, orlaivius. Vokietijos 
19 fabrikų gaminančių ka
ro lėktuvus ir 9 fabrikai 
jiems motorus dirba dieną 
ir naktį. Hitleris ’mano, 
kad teikdamas Italijos fa
šistams karo medžiagas jis 
galės pataisyti savo šalies (tomas Italijos-E t h i o p ijos 
suklypusius reikalus. Ikaras. Po to padarytas pa

žinomą, kad Vokietijos,reiškimas, kad Andiia vi- 
fašistai gali daug padėti įsais būdais vengia karo su 
Italijos fašistams. Gali net Italija, kad ii viena nedarys 
iki to eiti, kad jie bendrai karo žingsnių prieš Italiia, 
kariaus prieš eilę kitų Euro- kad ji bendrai veiks su ki- skaito save valstiečių partiia. | dies gerovė, 
pos valstybių. tomis valstybėmis ir Tautų šiandien gi plačioms valstiečių

Bet Vokietijos fašistai ne Sąjungos nutarimų dvasio- 
kažin kiek galės pasipelnyti, 
iš Italijos už ginklus ir ki
tas reikmenis. Italijos auk
so rezervai nėra dideli. Pa
ti Italija vertingų tavorų ne 
kažin kiek galės Vokietijai- 
suteikti. Tiesa, Italijoje su
kėlė fašistai patriotinį ūpą; 
žmonės aukoja fašistams antrašu, kad, Itplijos karo 
auksinius ir kitus brangius laivai gali užpulti Anglijos 
daiktus, kad pataisius Mus- karo laivus Viduržeminese 
solinio valdžios finansus, (jūrose srba Raudonosiose 
bet iš jų ne kažin kiek bus (jūrose, ir tas gali atvesti

je. Bet tuom nat kartu pra
nešama Anglijos gvvento- 
jams. kad gali būti Anglija 
įtraukta į karą su Italija.

Anglijos spauda nurodi
nėja, kad Italijoje vis daž
niau pasikartoja iįžnnnh’mai 
ir net grūmojimai Anglijos

galima gauti. ;prie karo.

Stiezo Kanalas ir 
Anglija

Daug Didelių Prie
šingumų

Pareiškimai, kad Angliia
Daug rašoma apie Suezo nenori karo su Italija yra 

kanalo uždarymą. Tą ga- vienas dalykas, o gyvenime! 
lėtų padaryti Anglija. Bet vra kitaip. Anglijos ir Ita-1 
tas gali atvesti prie tiesio- liios reikalai tain atsistojo | 
ginio karo tarpe Italijos ir vieni prieš kitus, kad karas ( 
Anglijos. Mussolinis pasku- atrodo neišvengiamas. Ita-1 
tiniu laiku savo armiją liios įsigalėjimas Vidurže-| 
’siunčia jau ne tiek prieš minėse ir Raudonosiose iū- 
Ethiopiją, kiek prieš Angli- 'rose sudaro Anglijai didelį 
ją į Libiją. Iš Libijos gali- pavoju, 
ma pulti Aigiptą ir Suezo 
kanalą. Anglija vis dau-1 ginklais i Anglijos Somali- 
giau traukia karo jėgų į Vi- (lando prienlankas Zeila ir 
duržemines jūras, tvirtina (Barbera del Ethiopijos. Ita- 
visur prieplaukas, siunčia Jiio« submarinai stovi prie 
kareivius, rengiasi. (Sicilijos salos, prie Pantel-

Prieš Italijos užpuolimą leria salos, randasi Raudo- 
ant Ethiopijos griežtai pa- nosiose jūrose ir kas užtik- 
sisakė Anglija, Sovietų Są-' 
junga, Turkija, Švedija, Ru
munija, Belgija, Holandija 
ir dar kelios šalys. Bet la
biausiai svyruoja Francija. 
Francijos ministerių pirmi-

Anodijos laivai plaukia su

rina, kad nebus paleista j 
iūru dugną vienas ar kitas 
Anglijos laivas. Juk Itali
ja gerai žino, kad tais lai
vais vežama kanuolės, kul- j 
kasvaidžiai, šautuvai, amu-1

Italija Rengiasi Prieš 
Angliją Karan

Kalbos, kad Italijos fašis
tai sušvelnys propagandą 
prieš Angliją, yra tik jų ma
nevras geresniam prisiren-
gimui. Į Libiją Italija jaujkos kapitalistai pardavinės 
yra sutraukus prieš Aigiptą i fašistams.

Lietuvos Valstiečių Liaudininky Sąjungai
Lietuvos liąudininkų partija! valdžiai nerūpi Lietuvos liau-

Jei Hitleriui su ginklo pa- 
gelba ar su Lietuvos fašistų 
valdžios pagelba pasisektų 
Lietuvą okupuot, tai nauja 
okupacija dar labiau pasun- 

| kintų Lietuvos valstiečių padė-

masėms gręsia naujas didelis* 
pavojus. Lietuvos fašistai ne 
tik vis labiau engia ir smaugia 
Lietuvos liaudį, bet dar uosto- 
si su hitlerine Vokietija ir fa
šistine Lenkija. Fašistams rūpi 
susitart siu jais ne 1 
apsaugot Lietuvos^ nepriklau
somybę nuo imperialistų gro
bikų, bet tam, kad palengvint ve, kam rūpi 
Vokietijai ir Lenkijai panau-1 liaudies gerovė, tas turi stot į 

kovą ir prieš fašistų pardavin- 
gą politiką ir prieš tuos, kam 
rūpi Lietuvą okupuot, tam tu
ri rūpėt sudarymas plataus 
antifašistinio liaudies fronto.

Mes siūlom Lietuvos 'vals
tiečių liaudininkų sąjungai, vi
soms jos organizacijoms ir vi
siems jų skyriams prisidėt prie 
to liaudies fronto.

Fašistų valdžia, kad sėk
mingiau jiems eitų Lietuvos 
liaudies reikalų pardavimas ir 
didesnis darbo žmonių smau
gimas, daužo visokias tauti
ninkams nepageidaujamas or
ganizacijas. Fašistai likvidavo 
ne tik revoliucines profsąjun
gas, bet ir tąs, kurių priešakyj 
stovėjo socialdemokratai. .Fa
šistai baigia ardyt Lietuvos 
socialdemokratų partiją. Jie 
užsimoję likviduot ir liaudi
ninkų partiją. Visa eilė liau
dininkų partijos skyrių jau 
likviduota. Paskutiniu metu 
tautininkai pasiryžo ir visai li
kviduot liaudininkų partiją ir 
tam tikslui ėmėsi ją ' skaldyt 
su pagalba tautininkų agentų 
liaudininkų partijos viduj. I 
Tautininkai ruošiasi ir apla
mai likviduot visokias organi
zacijas, jei jos nepasiduos 
tautininkams. Tautininkai di
dina fašistinį smurtą visoj Lie-

dot Lietuvą karui prieš SSRS. 
Fašistai nestovi Lietuvos ne
priklausomybės sargyboj. Tai 
pardavikų ir liaudies priešų

deris, priešinasi uždėji
mui ant kapitalo didelių 
taksų. Girdi, tas “gali at
imti pramonei iniciatyvą.” 
Kalba, kaip tikras kapita
lo šulas.

nuėjo į šalpos biurą, tai gavo 
atsakymą, kad jau gavę naują 
patvarkymą, tik nepasakė nuo 

j ko, kad ir žiemos laiku duos 
tik tiek anglies, kiek duodavo 
vasarą. Tas reiškia, kad žie
mos šalčiuose gausime tiktai

I vieną toną anglies per 10 sa-
I vaičių.

Todėl, broliai ir sesutės, 
meskite į šalį tinginį ir stoki- 

i te į kovą, kad nors tą atgau- | s 
■’ tumėme, ką turėjome. į1
Biskutis Žinių iš Konferencijos

Spalių 9 d. įvyko Lackawa
nna Apskričio bedarbių kon-

I ferencija. Konferencija atsi- 
■ buvo Darbininkų Centre ant 
West Market St. Komitetas 
išdavė raportą, kuris buvo tą voti už unijines algas ir už 
dieną pas šalpos biuro direkto- ! sutrumpinimą darbo valandų.

iritis, kad būk nuo šio laiko1 Scrantono Bedarbis.

”O tu, kūmai, ar'/;
Gi kūmas atsako:

"Aš dar negavau ale, ar ma
tei, Scrantono ‘Times’ 
kad šią savaitę turi

bėra-'- I praganė 
savo pusę pašalpos. Jie metė 
ir susirinkimus lankyti ir atsi
tolino nuo viso darbininkiško 
judėjimo, vis klausydami 
Scrantono geltonlapių.

Kaip čia likos pašalpa ant 
pusės nukirsta, tai greitai 
skaitytojas pamatys.

Metas laiko tam atgal, buvo 
dalinama kaip drabužiai, taip 
apavai. Bet buvo baisi nelygy
bė. Viršininkai vieniems duo
davo, kitiems neduodavo. Tuo 
būdu nuskriaustieji pradėjo

<♦> Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko

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

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

Tel.: Foxeroft l-SIOl

MATTHEW P. BALLAS, Inc.

f> ■.
t*

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

ar 
mažiau

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

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

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat ■ 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius j 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.

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

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir'paduška to paties Šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat 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 nuvežamo 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
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A1.D.LD. REIKALAI
ALDLD 7-to Apskričio Rėžo- dama prie imperialistinio ka- 

liucijos, Vienbalsiai Priim
tos Metiniam
Rugsėjo 29 d., 1935,
Boston, Mass.

ro ir fašizmo, militarizuoja 
Suvažiavime jaunimą, sutraukdama juos į

So.

Organizatoriaus raportas priimtas.
Apskričio sekretorė d. D. Lukienė 

raportavo apie drg. Mažeikienės 
maršrutą. Raportas priimtas.

į Finansų sekretoriaus d. T. Bart
kaus raportas su iždu $79.96 priim
tas. Iždininkas d. Katilius irgi su 
tuom sutiko. Agitacijos komisijos: 
S. Penkausko, J. Kalvelio raportai 
priimti.

Wor- 
tikie-

narių

BENDRO FRONTO 
KLAUSIMU

Mes, ALDLD 7-to Apskri
čio metinio suvažiavimo dele
gatai, susirinkę rugsėjo 29 d. 
po num. 376 Broadway, So. 
Boston, Mass., apkalbėję ben
dro fronto budavojimo klau
simą, vienbalsiai užginame ir 
pilnai sutinkame su Visuotino 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Suvažiavimo prieš karą ir 
fašizmą, kuris įvyko birželio 
30 d. ir liepos 1 d., Clevelan
de, priimta programa, kuri 
yra visapusiai tinkamas pama
tas bendro fronto organizavi
mui. Mes raginame, kad ALD 
LD 7-to Apskričio kuopos su 
energija ir pasiryžimu veiktų 
bendrai su jų kolonijose gy
vuojančiais Lietuvių Veikimo A 11<v
Komitetais, kurie vykina gy-i 376 Broadway, 
venirm-.n Clevelando Suvažia- [ Konferenciją atidarė apskričio orga- 

„ . xi. I nizatorius drg. J. Grybas 11:30 vai.Vimo canmus. O kui tokių ryįO> Drg. J. Grybas paskyrė man-

CCC kempes, rengia juos ka- 
nuolių pašaru j. Mes,
apšvietos organizacija, 
rūpintis supažindinti juos 
klasių kovos svarba, nurodyt 
koks pavojus gręsia 
kartai iš karo ir fašizmo pu- mėm protesto telegramas, 
sės, įtraukt viena kita jaunuo-,. . . _ .. .. _ liuosavimo, nes, sake, I............... ...
Ij į savo organizaciją, gelbet ta-ip galės negrai šiek tiek laisvės 
jaunuolių grupėm augti, bu-, įsigyti. Ant vietos draugai delegatai 
joti ir lavintis. O svarbiau
sia, dėt pastangas, kad jau
nuoliai turėtų ryšius su tarp
tautiniu jaunimo judėjimu 
Janųjų Komunistų Lyga.

Rezoliucijų Komisija:
J. Šimaitis, 
J. Galgauskas,

K. Sukackienė.

kaipo i Priimtas delegatas d. Angelo 
turini Herndon, kuris labai plačiai savo 

su i bylą raportavo, kaip T. D. Apsigy- 
.nimas jį gina nuo kapitalistų nagų, 

kaip yra negrai kaliniai kankinami 
jaunai t žiauriai jr ragino, kad mes siųstu- 

, rinktu- 
' mėm aukas ir parašus delei jo pa- 

.. . liuosavimo, nes, sake, kad tiktai

prakalbas turėjo 2; diskusi- 
1 pikniką; sulošta vienas 

išaukuota darbininkiškiem

ir

M.

Protokolas ALDLD 7-to Apskričio 
Metinės Konferencijos 

I Sesija
ALDLD 7-to Apskričio metinė kon

ferencija įvyko rugsėjo 29 d., 1935 
' m., Lietuvi Piliečių Kliubo svetainėje, 

, So. Boston, Mass.

komitetų nesiranda, tai imtis 
žingsnių jų suorganizavimui, 
įtraukiant visų srovių darbi
ninkus bendrai kovai už šiuos 
klausimus:

Prieš karą ir fašizmą.
Gelbėjimas Lietuvos prieš- 

fašistinių politinių kalinių ir 
reikalavimas civilių teisių dar
bo žmonėms.

Už bedarbės ir socialės ap
draudos bilių.

Už ateivių gynimą.
Gelbėt Amerikos lietuviams 

darbininkams organizuotis į 
unijas ir už unijų vienybę.
Rezoliucija Moterų Organiza

vimo Klausimu

mandatij ko- 
sutvarkys mandatus. Drg. 

palietė atei- 
ir dienraščio 

plačiai kal- 
prieš karą ir

organizacijos 
’ jubilėjus ir 

frontą

konferencijaisiai
pridėjus 3 punktus, 

Išduotas raportas 
daly-

kurį 
laiko-

datų komisiją, į kurią įėjo dd. J. J. 
Bakšys ir J. Samulėnas.

Organizatorius pakvietė d. J. Kar- 
soną pakalbėti kolei 
misija
Karsonas savo kalboj 
nančius 
"Laisvės 
bėjo už bendrą 
fašizmą.

Perskaitytas 
dienotvarkis ir 
likos priimtas,
mandatų komisijos—delegatų 
vauja konferencijoj 31, atstovauda
mi 13 kuopų. Trys delegatai nepri
buvo.

Išrinktas prezidiumas iš sekančių 
draugų: pirmininkas J. Žalimas, pir
mininko pagelbininkas M. Kazlaus
kas, protokolo raštininkė D. Lukie- 
nė. Išrinkta 
šių draugų: 
maitis ir J.

Apskričio
pro-

jai 
ar- 
pa- 
sa- 
ke-

Org. 
aps- 
drg.

tik 
to
pą- 
vis 
be-

Ekonominis krizis, 
mums tenka dabartiniu 
tarpiu pergyventi, yra išdavas, 
kapitalistinės sistemos, ir 
nėra lemta iš jo išeiti. Jis 
do kapitalistinės tvarkos 
matus, kaipo atgyvenusius 
vo dienas, ir pastojančius
lią visuomenės progresui. Ka
dangi ši išnaudojimo sistema 
yra netinkama ir tarnauja 
mažai saujelei kapitalistų, 
del jie deda desperatiškas 
stangas jos palaikymui, 
daugiau ir žiauriau verčia
darbės naštą ant darbininkų 
pėčių, nusimeta demokratišku
mo maską ir sparčiai žengia 
prie nuogos kapitalo diktatū
ros—fašizmo, prie imperialis
tinio karo, stumia darbininkų 
klasę prie baisios pražūties ir 
destrukcijos. Vienintėlė išei
tis darbo masėm iš šių žaban
gų tai plačiai, stipriai, organi
zuota masinė kova už tuojąu- 
tinius reikalavimus, ir už ga
lutiną galios paėmimą į dar
bo klasės ranka.

Tokia kova negali būt pa
sekminga ir laimėta, palie
kant moteris lauko pusėj. Mo
terys sudaro pusę visos darbi
ninkų klasės, tai yra nule
mianti spėka bent kokios ko
vos.

Šis suvažiavimas, permaty
damas svarbą moterų organi
zavimo ir laimėjimo jų klasių 
kovom, stoja už išrinkimą mo
terų komiteto apskrityj, ku
ris turi rūpintis moterų orga
nizavimu, taipgi reikalauja, 
kad kuopos kolonijose rimtai 
rūpintųs moterų organizavimu, 
ir išrinktų savo kuopose mo
terų komitetus tam darbui.

Lietuvos Klausimu

rezoliucijų komisija, iš 
M. Sukackienė, G. Ši- 
Galgauskas.
sekretorė D. Lukienė 

perskaitė pereitos konferencijos
tokolą, kuris buvo priimtas.

Raportas apskričio komiteto: 
d. J. Grybas raportavo, kad 
kritys surengė vieną maršrutą 
Mažeikienei. Mūsų apskrityje yra 21
kuopa. Mūsų apskritys prisidėjo prie 
siuntimo delegatų j Bedarbių Konfe
renciją, kuri įvyko Washington, D. 
C., prisidėjo prie siuntimo delegatų 
į Amerikos Lietuvių Visuotiną Su
važiavimą, Celevelande; buvo siųsti 
laiškai kuopom šitais klausimais bei 
reikalais: 1-mos gegužės, “Daily 
Worker” ir jo vajaus, Lietuvių Su
važiavimo ir Kompartijos rinkimų. 
Taipgi išskaitė kuopų vardus, 
dar neatsiteisė už Komunistų 
jos platformas. Raportavo 
apie spaudos pikniką, kuris 
Maynarde. Liko viso pelno

kurios 
Parti- 

plačiai 
įvyko 

$1,375.

sumetė aukų $12.56. šie draugai au
kavo po 50c: I. Katilius, J. Grybas, 
J. Šimaitis, J. Žalimas, J. J. Bak
šys, M. Andreliunienė, M. Sukackie
nė, S. Vinckevičius, J. Galgauskas, 
J. Balčiūnas, J. Musteika, J. Samu- 

Į lienas.
j Petfeitoj konferencijoj buvo pas
kirstytas apskritys į 4 sekcijas de-

I lei mūsų laikraščių vajaus sekmin- 
! gesriės darbuotės: Worcester, Law- 
! rence, Boston ir Montello su savo 
I apielinkėmis. Worcester, Lawrence ir 
■ jMontello draugaiį kapitonai, rapor
tavo iš savo kolonijų. Pasirodė iš 
raportų, kad vajus ėjo sparčiau, ne
gu kad buvo tikėtasi. Raportai pri
imti vienbalsiai.

Nutarta uždaryti konferenciją ant 
pusės valandos pietums. Pirma sesi
ja užsidarė 1:30 valandą po pietų.

II Sesija
Antrą sesiją atidarė konferencijos 

pirmininkas d. J. Žalimas, 2 valandą 
po pietų. Vardošaukis delegatų—visi 
pribuvo.

Kuopų Raportai:
9-ta kuopa, Nonvood, Mass.: narių 

turi 30; naujų narių gauta 2; pini- 
I gų ižde turi apie $10; parengimų 
turėjo 2; prakalbų 3; išaukota virš 
$20; per pereitą ^Laisvės” vajų gau
ta 10 skaitytojų.

103 kuopa, Hudson, Mass.: pilnai 
užsimokėjusių narių turi 45; paren
gimų bei prakalbų turėjo 7; litera
tūros išplatino už $7.60; išaukota 
$42.32; ižde pinigų turi $12.72;* taip
gi $200 turi paskolinus L. P. Kliu- 
bui; įvyko vakarienė paminėjimui 
“Laisvės” 25 m. jubilėjaus, pelno 
liks apie $30 “Laisvei”; veikimas 
geras.

42 kuopa, Nashua, N. H.: narių 
turi 7; pinigų ižde turi apie $10; 
išparduota “Laisvės” pikniko tikie- 
tukų už $50.40; Philadelphijos tikie- 
tukų išparduota už $15.75; prakal
bos įvyko 2. i

71 kuopa, Bridgewater, Masą, na
rių turi 21; ižde pinigų turi $13.08; 
per parengimus įplaukė $50.58; iš
aukota sekantiems reikalams: “Lais
vės” suvažiavimui $5.00; “Vilnies” 
suvažiavimui $5; Lietuvių Visuoti
nam Suvažiavimui—$3i; Tom Mooney 
fondui—$2; Tarp. Darb. Apsigynimui 
—$10; Komunistų Partijai—$7.50; 
“Daily Worker”—$5.

8 kuopa, Cambridge, Mass.: narhj 
turi 20; ižde pinigų—$50; nuo pa
rengimų liko pelno $92; darbininkiš
kiem reikalam išaukota sekančiai: 
bedarbių kongresui $3; Scottsboro 
jaunuolių fondui—$6; Jaunųjų Ko
munistų L,ygai —$5; Agitacijos Fon
dui—$10; Tarp. Darb. Apsigynimui 
—$25; Lietuvos polt. kaliniam—$7;

timo delegatų į Amer. Liet. Darb. 
Visuotiną Suvažiavimą, į kurią bu
vo įtraukta 7 draugijos ir sukelta 
netoli $100 delei pasiuntimo 3 dele
gatų į suvažiavimą; turėjo mokyk
lą po vadovybe drg. R. Mi.zaros; iš
platinta daug literatūros; išaukavo ' 
priešfašistiniam kongresui $5; 
“Darb. žodžiui” $7.35; Bedarbių Ap- 
draudai $3; Meno Sąjungai $5; 
“Laisvės” pasveikinimui $2; Liet, 
pol. kaliniam $27; jaunuolių moky
klai $11.30; “Daily Worker” fon
dui $22.65.

85 kuopa, Haverhill, Mass.: narių 
turi pasimokėjusiij 11; ižde turi sko
los $27.91; turėjo 2 prakalbas; “Lais
vės” pikniko tikietų parduota už 
$25.73; Kompartijos tikietų parduo- ■ 
ta už $6; pasiuntė delegatą į Amer. j 
Liet. Darb. Visuotiną 
Clevelande.

37 kuopa, I,awrence, 
turi pasimokėjusių 34; 
turi $14.

44 kuopa, Lowell, Mass.: narių 
turi 16; gavo 2 naujus narius; gau
ta 6 nauji “Laisvės” skaitytojai su 
pagelba draugų lawrenciečių; taipgi 
gauta 1 “Vilnies”, 1 “Daily Worker” 
ir 1 lenkų “Trybuna Rabotnyčia”; 
buvo surengtos dvejos prakalbos, vie- 
ha vakarienė, viena bendra konfe
rencija keturių kuopų tos apielinkės 
išdirbimui plano bendram veikimui; 
prisidėjo prie bendro pikniko Lowell 
apielinkės; išplatinta 300 Komparti

apšvietos fondui—$7.50; “Daily 
keriui”—$5; “Laisvės” pikniko 
tų parduota už $31.50.

2 kuopa, So. Boston, Mass.: 
turi pasimokėjusių 46, dar apie 14
nepasimokėję; ižde pinigų turi- $2.05; 
gauta naujų narių 4; išaukota se
kančiai: “Daily Worker” $5.50; 
priešfašistiniam veikimui—$5; delei 
1-mos gegužės—$1; delei “Labor De
fence”—$5; susirinkimai laikomi re
guliariai, bet veikimas silpnas.

11 kuopa, Worcester, Mass.; narių 
turi 70; susirinkimus laikoma regu
liariai; 
jas 2; 
teatras
reikalams $48.75; parduota “Vilnies” 
Kalendorių už $15; “Priekalo” už 
$14; įvairios literatūros už $17; Še
rus turi “Laisvės” “Vilnies”, SWLD 
svetainės ir S ir DBD parko, viso 
vertės $55; atstovus turi priešfašis
tiniam komitete, TD Apsigynime ir 
Žiburėlio Draugijoj; siuntė delega
tus į “Laisvės” šėriiVinkų suvažiavi
mą; prisidėjo prie siuntinio delegatų 
į lietuvių suvažiavimą Clevelande; 
ižde pinigų turi $30; sykiu su mo
terų 155 kp. parduota “Laisvės” 
pikniko tikietų už $103.40.

155 kuopos, moterų, Worcester, 
Mass.: narių turi užsimokėjusių 41; 
ižde pinigų tūri $37; naujų narių 
gauta 4; parengimų turėjo 4; išau- 

jkavo: Meno Sąjungai $5; pol. Lietu- 
I vos kaliniam $5; Agitacijos Fondui
$5; TD Apsigynimui $3, apart $12 ; jos rinkimų platformos ir daug ki- 
už metinę narystę; priešfašistiniam j tokios literatūros; prisidėta prie pa- 
komitetui $3; “Daily Worker” $10; I siuntimo delegato į Wash, už Bedar- 
Jaunųjų Komunistų Lygai $2.50; i bių ir Socialę Apdraudą, pasiųsta 1 
Liet. Darb. Suvažiavimui Clevelande ' delegatas į Visuotiną Amer. Liet, 

į $2; užraše “Darbininkų Žodį” ir j Darb. Suvaž. Clevelande; pasekme to,
~ ! dabar yra organizuojamas vietinis 

! Bendro Veikimo Komitetas pravedi- 
inui suvažiavimo tarimų.

Visi kuopų raportai priimti 
balsiai.

Konferencijos Nutarimai

“Darbininkų Žodį” i 
į “Labor Defender” Worcester Lie
tuvių Viešam Knygynui; atnaujino 
"Laisvę” vieiiai narei; kuopa daly
vavo visuose bendruose veikimuose; 
draugiškai sugyvena su vyrų ALDLD 
kuopa.

6 
turi 
turi
n as 
gas

kuopa, ^Vlontello, Mass.: narių 
užsimolrejusiu 57; ižde pinigų 
$16; turėjo 4 prakalbas ii’ vie- 
diskusijas; per kuopos pastan- 
sušaukta konferencijos del So-

cialės Apdraudos Bilio HR 2827, del 
“Daily Workerio” sukėlimo finansi
nes paramos, konferencija delei siun

L. A. McLean, Mortgage 
Bankers Ass’n. preziden

tas, vienas didžiųjų tūzų 
Amerikos kapitalistų.

Suvažiavimą

Mass: narių 
pinigų ižde

vien-

“Daily Workerio” fondo sukėlimo 
plausimas buvo trumpai diskusuoia- 
mas ir nutarta, kad kuopos išpil
dytų joms paskirtas kvotas del 
“Laisvės” vajaus ir jubilėjaus; nu- 

, tarta palikti taip, kaip buvo pereitą 
I konferenciją nutarta, tiktai išrinkti 
i šie draugai į Bostono apielinkės va
jaus komisiją: M. Kazlauskas, P. 
Kubiliūnas ir vienas draugas nede- 
legatas apsiėmė į komisiją, tai d. 
P. Jackson. Taipgi priimta rezoliu
cija “Laisvės” vajaus ir 25 motų 
“Laisvės” jubilėjaus klausimu. Nu
tarta už $10 pasiph’kt “Laisves” 25 
metų, jubilėjaus certifikatą. Nu
tarta paraginti visas kuopas, kad 
rengtų masinius parengimus paminė- 

i jimui “Laisvės” jubilėjaus. Nutarta 
pasiųsti rezoliuciją užginant “Lais
vės” dabartinę liniją.

ALD'LD Vajaus ir nlejaus 
Klausimas

20 Metų Jubilejinis Minėjimas

Teatras “Kelias i Gyvenimą”
TRIJŲ VEIKSMŲ, KETURIŲ ATIDENGIMŲ DRAMA

Parašyta Darbininkų Literatu Amerikos Lietuvių ros Draugijos Dvidešimties Metų Sukaktuvėm 
Paminėti. Dalyvauja virš 20 lošėjų. Pirmame veiksme vaizduoja 1915 metus ; paskutinis 

veiksmas vaizduoja 1935 metus.

Įvyks Sekmadieni, 2 7 Spalio (October)
"Venta” Svetainėje

103 GREEN ST. WATERBURY, CONN.
Programo Pradžia Lygiai 7:30 Vakare, Sharp

Choras Dainuos Žavėjančias Dainas

Kalbės S. Sasnauskienė, A.L.D.LD. Centro Pirmininkė

Šis suvažiavimas užgiria 
Lietuvių Centro Biuro atsišau
kimą (“Laisvės” numeryj 
22’6-tam) prieš Hitlerio kėsini
mąsi ant Lietuvos nepriklau
somybės ir už civiles laisves 
Lietuvos darbo žmonėm ir ra
gina kuopas vykinti jį gyveni
mam

k Jaunuolių Lavinimas
% Valdančioji klasė, besireng-

Bus išstatyta A.L.D.L.D. per 20 metų išleisti leidiniai-kny 
gos, 40 skirtingų knygų ant parodos.

TAI BUS ŽINGEIDUS ISTORINIS PARENGIMAS
Kiekvienas atsilankęs lietuvis matys, kaip ant veidrodžio šios didelės kultūrinės 
lietuvių draugijos nuveiktus darbus. Teatre matysit ir girdėsit, kaip nevien tik 

Agurkai, bet tūkstančiai lietuvių įėjo į teisingų gyvenimo kelių.
Kalbėtoja gyvu žodžiu išaiškins nuopelnus draugijos.

Rengia ALDLD 28 Kp,

NEWARK, N. J.Ka-.
Pr°- Visų masinių organizacijų yra. šau

kiamas susirinkimas, trečiadienį, 23 
’ , d. spalio, 7:30 vai. vakare, 180 New 
• York Avė., Jurginės svetainėje. Drg.

A. Bimba duos raportą apie 7-to Ko- 
’ munistų Internacionalo Kongreso nu- 

D. Lukienė (Lukas), . tarjmus> po raportui bus klausimai 
, Aus in , ” ir diskusijos. Kviečiam visus skait- 

Worcestei, ass. , da]yVaut, nes bus interesingas 
susirinkimas.

Bartkus, finansų sekretorius; I. 
tilius, iždininkas; D. Lukienė, 
tokolo raštininkė.

Propagandos arba agitacijos ko
misija: draugai S. Penkauskas, J 
žalimas ir S. Baronas.

ALDLD 7-to Apskr. Prot. sekr.

Tautoj Lygos Boikotas
Prieš Italijos Karą

GENEVA. — Tautų Ly- 
gos 18 narių komitetas nu- 

i tarė nuo spalio 31 d. sustab
dyt svarbiausių karo me
džiagų išvežimą į Italiją ir 
nieko iš jos nepirkt.

Vengrija, Austrija ir Al-

Lietuvių Komfrakcija.
(250)

STOUGHTON, MASS.
Šokiai ir Vakarienė

Rengia LDS 91 kuopa, šeš
tadienį, spalio (Oct.) 26, 1935 
m. Prasidės 7:30 vai. vaka o, 
Lietuvių Svetainėje, 24 Mor
ton St. Al Stevens’ Orkestrą 
iš South Bostono grieš lietu

banija, tačiaus, atsisako nuo 'viškus ir amerikoniškus šokius.
boikoto prieš Italiją. Švei
carijos delegatas reikalau- 
'ja palikt jo šaliai teise tęsti 
' prekybą su Italija.

Mussolinio valdžia tikisi 
gaut karui reikalir'ui me
džiagų iš Vokietijos per 
Austriją ir iš Jungtinių 
Valstijų.

Įžanga 25 centai.
Vakarienė bus geriausios 

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
Visų masinių organizacijų yra šau

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

Nutarta, kad būtų vajus s jungtas* 
su “Laisvės” vajum. Del ALDLD 20 
m. jubilėjaus nutarta paraginti vi
sas kuopas, kad rengtų masinius pa
rengimus tam tisklui.

Dabartinės Lietuvos Klausimas
Nutarta paraginti ALDLD Centrą, 

kad išleistų lapelius gvildenant da
bartinę Lietuvos padėtį. Taipgi nu
tarta, kad kolonijos rengtų disku- 

’ sijas bei prakalbas tuo klausimu.
Nutarta, kad Apskričio Komitetas 

būtų ant sargybos ir užprotestuotų 
prieš lietuviškos radio stoties šmeiž
tus prieš Sovietų Sąjungą.

Gyvai buvo diskusuojamas mote
rų klausimas ir išrinktas moterų ko
mitetas įtraukimui moterų į ALDLD. 
Į komitetą išrinkta draugės Samulė- 
nienė, Kvetkauskienė, Sukaskienė ir 
alternatė draugė Andreliunienė.

Drg. J. Grybas skaitė laišką nuo 
atholiečių, kurie prašo, kad pas 
juos atvažiuotų ir sutvarkytų kuopą. 
Drg. Samulėnas apsiėmė pas juos 
nuvažiuoti.
Rezoliucijos bei Telegramos Priimtos 

Konferencijoj 
f

Rezoliucijos priimtos šiais klausi
mais:

1. Bendro fronto.
Moterų organizavinio.
Lietuvos dabartinės padėties. 
Savitarpinio lavinimos. 
Jaunuolių organizavimo.
“Laisvės” vajaus ir 25 m. ju-

Tom Mooney. 
Scottsboro jaunuolių. 
Angelo Herndon. 
Draugo Sandirqiust.

ju-

2.
3.
4.
5.
6.

bilėjaus.
7. ALDLD vajaus ir 20 metų 

bilėjaus.
Anglų kalboje priimtos telegramos, 

I reikalaujant paliuosuoti bei bylas pa
naikinti :

1.
2- 

: 3. 
’ 4. I
Rinkimas Naujo Apskričio Komiteto

Į komitetą 1936 metams likosi iš- 
Grybas, T. 

' Bartkus, I. Katilius, D. Lukienė, S. 
Penkauskas, J. žalimas ir S. Baro
nas.

Drg. J. Žalimas uždarė konferenci
ją 6:30 valandą vakare.

Draugai delegatai visus virš minė
tus klausimus draugiškai ir gyvai 
diskusavo ir pasekmėj tų diskusi
jų buvo padaryti nutari- ai.

Taipgi rezoliucijų turinius čia ne
dėjau, nes bus “Laisvėj” atskirai 
per rezoliucijų komisiją paskelbtos.

Kbnferencijos Užrašų Raštininkė, 
• D. Lukiehė.
Pirihininkas, J. žalimas.

i Į komitetą 1936
j rinkti šie draugai: J.

Apskričio Valdyba 
konferencijos naujaiPo

Tz nn<yji f ik ajiskričio komitetas turėjo
įZctllgct HK susirinkimą ir išrinko aps.
įįį——' organizatorius — J. Grybas;

DETROIT, MICH.-
A.L.D.L.D. 52 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks subatoj, 26 d. spalio, 
7:30 vai. vakare, Draugijų svetainė
je, 4097 Porter St. šis susirinkimas 
turėjo įvykti pereitą šeštadienį, bet 
del įvairių priežasčių likosi • atidėtas, 
tad draugai visi stengkitės šį kartą 
skaitlingai dalyvauti, nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti.

Sekr. M. G. 
(250-251)

PITTSBURGH, PA.
A.P.L.A. 2-ros kp. mitingas bus 

laikomas nedėlioj, 3 d. lapkričio, po 
numeriu 214 Sagamore Ave. Tai bus 
nominacijų mitingas ir svarbu vi
siems dalyvauti, kad galėtume gerą 
ir veiklią valdybą išrinkti del 1936 
metų.

M. Paulauskas, Rast. 
(250-252)

bus interesingas susirinkimas.
Liet. Komfrakcija.

(249-250)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. rengia svarbias 

prakalbas drg. J. Mažeikai, kuris 
nes- nei sugrįžo iš Lietu' 
nio Kongreso, F.r.rne 
į y s subatoj. 26 d spal o, 
vakxre, D’Aquino Hall, (Bi n. a< J 

į Section). Kviečiam visus lietuvi s 
i skaitlingai daiyvaut, nes bus labai 
! svarbios prakalbos.

Kviečia Rcnąėj; ' 
(249-251

BINGHAMTON, N. Y.
“Daily Worker” galima gauti kas 

diena pas LA TORREY, 48 Clinton 
St. “Soviet Russia Tod /” irgi ga
lima gauti kas diene pas LA TOR- 

’ RE Y, 48 Clinton Si.
| Agitprop.
• (248-250)

Koncertas

>

Viačeslav Mamanof f, * tenoras iš New Yorko. 
Garsusis rusų o^erų 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

"Laisvės” Metinis

10 d. Lapkričio (November) 1935

Po programai šokiai iki vėlumai

WM. NORIUS ORCHESTP ‘
BUS LABOR L/CEUM {SALĖJE

949 WILLOUGHBY AVE., 
Brooklyn, N.-Y.

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

išrinktas 
trumpą 

valdybą:
T. i



Puslapis Penktas

Worcester, Mass.

f . K

denciją nuo kito drg. pirmiau 
ir ją talpinsime. Atleisite, kad 
ši sykį jūsų korespondencijos 
negalėsime sunaudoti—trupu
tį pavėlavote.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

reziiltatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostas nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga
rantuojant. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

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

, Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

u.

Antradienis, Spalio 22, 1935 LAISVĖ

Iš Anglų Kalbos Verte V. Lienius.

Viso $65.37

Ižd., S. Sasna.Viso $122.07

New Haven, Conn

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Lowell, Mass

būti orga- 
pagerinti

diena 
arba

Darbininkai turi 
nizuoti, jeigu nori 
darbo sąlygks.

2.00
1.00
3.00

pasekmė įvedimo 
darbo ir kapitalistų 
Šioj drato verpykloj 

buvo pavojingas

Kp. Koresp. R-kai, Los An
geles, Calif.—Apie minėtą va
karienę esame gavę korespoh-

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

I

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Btell-^Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu: .
1439 South 2nd Street

.Atskaita
Lietuvos Draugų Komiteto Įplaukų ir Išlaidų už Liepos, Rugpjūčio ir Rugsėjų Mėnesius 

1935 Metų.

Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
(Tąsa)

“Pirmoji Gegužės... Berlyno Mirties 
Diena,—tai antgalvis, jis paaiškino,—... 
tai yra lengva kaltę primesti už kentėji
mus, kuriuos Pirmoji Gegužės atneš dau
geliui darbininkų šeimynų, komunistams; 
viskas, kas reikia pasakyti, kad komunis- 
iai neprivalėjo šaukti demonstracijas, 

:uomet buvo uždrausta. Bet tai bergž
džia kovoti, nes žmogžudys, kuris suži- 
niai peržengė tūkstantį metų senumo 
prisakymą ‘Neužmušk.’ Bereikalinga rei
kalauti jo paliuosavimo, kuomet jis į tai 
žiūri šaltai ir mato, kaip visi prisiren
gimai padaryta šauti darbininkus, ku
rie peržengs įsakymą policijos prezidento 
Zorgiebel 1929 metų ?... Tai yra reika
las visos partijos, kuomet darbininkų gy
vastys paaukojamos palaikymui valsty
binio autoriteto.”

—Žmogau, kur tas atspausdinta?—Ta
mošius pašokdamas karštai užklausė.

—Tas telpa socialdemokratiniame “Sa- 
chsische Volksblatt” už bal. 19 d.,—Kur
tas šaltai atsakė.
»—Berlyno Mirties Diena...—Povilas 
apkartojo,— ...tai tiesa... jie išanksto 
tą žinojo!...

—Šis raštas privalo būti duplikuotas ir 
paskleistas po visą Weddinga!

—Be abejonės mes privalome išleisti į 
lapelius. Dabar mes atsimokame del sto- i 
kos duplikatorio gatvės kuopelėje! Aš ( 
manau, kad Partijos Centras darys tuo 
klausimu ką nors/ bet kas gali pasakyti, 
ar jie pajėgs tą padaryti mums iki ryt
dienos? Bet.. .pirmiausia imkime ap
svarstyti kitą punktą, nemanau, ar gali 
rastis geresnių įrodymų, kai mūsų pri- ; 
metimas policijai atsakomybę už viską. I 
Policija atsakomingesnė negu šis S.D.P. 
laikraštis. Net nenurodant politinių 
priežasčių tame klausime “kairioji” SD- | 
P tokio pat nusistatymo kaip ir kiti. Bet 
daugiau svarbu mums šiuo momentu 
Rusimas: Kas bus rytoj?

Tuo tarpu kažkas smarkiai pasibala- 
dojo į duris... ir vėl garsiai ir atkakliai.

—Kas ten?—Darbininkai neramiai pa
žvelgė vienas į kitą.

—Užgesink šviesą,—pakuždėjo Ta
mošius.

Kurtas užgesino žiburį. Būdami tam- [ 
soj kambaryje jie žinojo vieną: jei po- j 
licija, viskas užbaigta! Pasigirdo kažke- 
no šauksmas nuo laiptų.

—Tai ne policija,—Otto atsiliepė už
tikrindamas. Eidamas prie durų, suklu
po ant gazo myterio ir sukeikė.

—Kas ten ?...
—Atidaryk duris, tai Fritzas!—Otto 

atidarė.
• —Kas atsitiko, Fritzai?—užklausė dar 
vis patamsy j.

—Kas atsitiko?... Jie ima ginklus iš 
sapos ties kampu!

—Ką... kas ima ginklus?
—Jie, bet ne policija... idiote!
Otto patamsyj sugrįžo savo vieton. Ži

burys vėl tapo užžiebtas.
—Einame, bra! — tarė plačiai šypso

damasis—... jie imasi ginklus iš sandė
lio ties kampu.—Jo akys švytravo. — Ge
ras ūpas pas juos. Kuomet mes čia kal- 
kame^ jie jau darbuojasi.

Kurtas taip buvo nustebintas, kad Ona 
pasileido juokais.

—Nežinau iš ko čia yra juoktis,—jis 
karščiavosi. Viduj jis jautėsi nesmagiai, 
kad jis to nesugalvojo. Žinoma... kas 

»*nors turėjo rūpintis apie rytojų. Ir kas 
žino, kas išsivystys per kelias sekančias 
dienas. Vienok jie aiškiai suprato poli
tiniai viską dabar.
i—Na, draugai, einame žemyn skubiai 

ir pažiūrėkime, ką jie ten daro!* * *
Naktis buvo tamsi, nors į akį durk. 

Švelnus vėjelis sutiko darbininkus. Šen 
ir ten tamsūs šešėliai švaistėsi prie na
mų. Tarpduryj, vietomis cigaretai žyb
čiojo. Vyrai kuždėjosi tarp savęs. Nie
kas negalėjo miegoti tą naktį.

Kurtas su kitais skubėjo tamsia gat
ve linkui Pankstrasse. Ties kampu dide
lė raudona iškaba buvo matoma virš lan- 
ginyčių: “Pjūklai ir Plieno Įrankiai.” 
Visur viešpatavo tyla. Bet apsistoję ties 
^ankrova, jie išgirdo keistokus garsus.

4. Pro namo duris dasigavo į daržą.

—Kas ten?—Staigus užklausimas pasi
girdo iš tamsos. Tamošius atsiliepė.

Patyliukais keli šešėliai išlipo iš užpa
kalinio lango nešini pakus. Dirbo sku
biai ir tyliai. Ten nebuvo kas daug im
ti. Tai nebuvo tikroji ginklų sankrova, 
tavoras susidėjo daugiausia iš žirklių, 
peilių ir britvų. Vienas vyras radosi vi
duj ir dabojo, kad niekas kitką neimtų, 
apart reikalingų įrankių. Ten radosi 
mažo kalibro ginklai, brauningai, durtu
vai ir krumpliai. Geriau kaip niekas.

Trumpu laiku darbas tapo atliktas. 
Nekurie ginklai tapo paslėpti saugioj 
vietoj, kiti paskirstyti tarp gerai žinomų, 
atsakomingų darbininkų, ir tame, parti
jos narystė paliovė buvus nulemiančiu 
faktorium. Atsakomybę paėmė tame ap
sigynime visas tarpgatvis.

Policijos stotyje ir nepaprastame kvar
tale situacija visai pasikeitė.

Šią naktį jau ne saržentas Schlopsnies, 
kuris pirma stovėjo prie lango ir žiūrė
jo į Koslinerstrassė su nuostaba, bet 
Wullneris tėmijo į tamsius šešėlius dar
žuose. }

Jis ėmė dalyvumą to vakaro mūšiuose 
j ir matė negyvą jaunuolį su maža perpus 
; atdara burna, prie barikadų. Ir po to 
' visuomet jis nepajėgė nusikratyti nuo 
’ tos minties, to vaizduotės balto lopo, 
I kurį matė bekrutantį ant barikadų prieš 

pat atakos. Kuomet prožektorius iš ki
tos pusės nušvietė užpakalyj balto lopo, 
Wullneris atsargiai taikė ir iššovė. Jis 
buvo sujušęs, baimės apimtas, kaip ir 
kiti, tame tamsiame nejaukiame tarp- 

j gatvyj, ir tokioj padėtyj iššovė...
Gal būt buvo tik nustatyta idėja jo 

perdaug įtemptų smegenų. Tačiaus, kuo
met jo žiburys nušvietė jaunuolio baltą 
veidą, mintis įstrigo jo smegenyse, kad 
tai buvo jo paties kulka, kuri išplėšė 
skylę virš kairės akies. Policijos saržen
tas Wullner, kuris irgi tėvas trijų vaikų, 
patapo žmogžudžiu...

Jis negirdėjo savo sądraugų besigyri- 
mą apie savo drąsius žygius užpakali
niame kambaryje, idant paskandinus 
garsiu šūkavimu jų baimę, kurią teko 

i pergyventi. Ofensyvo dvasia dingo Ry
tų Prūsijos kaimiečiuose. Kuo daugiau 

1 jie bijojo, tuo žiauresni buvo. Kas tokio 
nežinomo, misteriško, galingo—mases— 
reikėjo susitikti!

Durys, vedančios į leitenanto kambarį, 
ūmai atsidarė: — Komendantas reikalau
ja saržento Wullnerio! — Wullneris ap- 
sigrįžo nustebintas, išgirdęs savo vardą. 
“Ko jie nori nuo manęs?” Ar jie žino, 
kad jis yra žmogžudys... ar jie nori jį 
išklausinėti... ar mate kas? Nonsensas, 
daugiau negu vienas tapo nušauta... su
lig įsakymu...

Pasitaisė kalnierių, ir kuomet praeidi- 
nėjo, jo sandraugai nutilo. Wullneris 
tapo pašauktas, nes kas tokio vėl įvyks, 
ar kaip kitaip jie mintijo. Jis buvo va
du specialio patrulio automobiliaus/ 
Spat, kaip jie kad vadino. Kad tik ir 
vėl nesiųstų jų kur į tamsias vietas...

Wullneris įėjo uždarydamas duris ir 
bandė išsitempęs stovėti. Už stalo prieš 
jį radosi keturi karininkai, komendan
tas Beil, kapitonas von Malzahn, komen
dantas v. d. Branitz, kuris buvo sužeis
tas per jo paties žmones laike atakos, ir 
jaunas leitenantas, kurį Wullneris nepa
žinojo. Jaunas policistas iš Brandenburg 
sakė, kad jis yra iš .Reichswehr. Bet ne
buvo tikri tame. Po stalu grindys buvo 
apdekoruotos cigaretų galais ir pelenais.

—Eik arčiau, Wullner,—pareikalavo 
komendantas,—likę lauko pusėj nepriva
lo girdėti viską. Taip. Dabar, Wullner, 
tu esi labiausia pasitikimas čia. Mes tu
rime speciales pareigas tau.

Šiuo momentu įvyko gili permaina pas 
Wullnerį. “Esu labiausia pasitikimu to
dėl, kad užmušiau žmogų,” jis mąstė... 
ir dabar jie turi naują man darbą... 
jis privalo ir vėl panašiai padaryti... 
Ne... Atsisakys... nesąs pasitikimu! Jį 
apėmė pasibjaurėjimas. Jautė, kaip jo 
kojos nesuvaldomai drebėjo.

—Kas jums pasidarė?—Komendantas 
nustebusiai užklausė.

(Daugiau bus)

Įplaukos Liepos Men.

Muskegon, Mich., per P. B. Kaupą 
Akron, Ohio, per B. A. švelnienę 
Rockford, Ill., per J. Rulį 
Paterson, N. J., per J. Bimba 
Waterbury, Conn., per O. Marozienę 
Butte, Mont., per J. Kanczių 
Wyoming, per P. Kalitį
Oakland, Calif., per K. B. Karosienę 
Reading, Pa., per Cl. Schwartz 
Philadelphia, Pa., per J. Baranauską 
Huntsburg, Ohio, per Geo. Luma 
Oakland, Calif., per J. Karosą 
Linden, N. J., per G. Kardauską 
Marlin, Pa., per S. Petchulį 
Johnson City, N. Y., per Ig. ir M.

Liužinus
Great Neck, N. Y., per Aid. Klaston 
Chicago, Ill., per J. P. Miller

Įplaukos Rugpjūčio Men.

Rochester, N. Y. per W. Černiauską 
Montello, Mass., per K. Ustupą 
Chicago, Ill., per J. Slančiauską 
Binghamton, N. Y., per O. Girnienę 
Bedford, Mass., per J. Gittzų 
Philadelphia, Pa., per F. Slonksnį 
Montello, Mass., per K. Beniulį 
Anson, Me., per J. Shagow 
Pentwater, Mich., per J. Kampika 
Hillside, N. J., per Mrs. A. Zuparko 
Brooklyn, N. Y., per drg. Bepirščiutę 
Pittston, Pa., per E. Zenkevičienę 
Anson, Me., per J. Shagow 
Binghamton, N. Y., per H. žukienę 
Cleveland, Ohio, per J. Raulinaitį 
Norwood, Mass., per J. Grybą 
Hillside, N. J., per A. žalį

Skaudžiai Sužeidė Lietuvį 
Darbininką..

Spalių 17 d. J. Abromskas, 
dirbąs Aifierican , Steel and 
Wire Co. prie drato verpimo, 
neteko visų kairės rankos pirš
tų. žmogus vedęs ir su šei
myna, ši nelaimė skaudžiai at
silieps.

Tai vis 
I paskubos 
godumo, 
per čėsus
darbas, bet keletas metų atgal 
dar padėjo darbininkus ant 
“speed up”, tai yra, ką pir
miau dirbo du, tai dabar vie
nas. O kaip ant kurių darbų 
vienas dirba, ką pirmiau dir
bo penki.

Tai, žinoma, prie tokio sku- 
binimo darbininkas praranda 
lygsvarą ir patenka į mašinas, 
o to pasekme, darbininkai ne
tenka rankos ar kojos arba ir 
abiejų.

Šioj dirbtuvėj darbininkai 
neorganizuoti, todėl bosai da
ro su jais kaip jiems patinka. 
Laiks nuo laiko bosas susišau
kia savo departmento darbi
ninkus ir sako “safety” pasa
kas. Liepia.darbininkams bū
ti atsargiems prie darbo, sau
gotis susižeidimų. Jeigu kuri 
mašina neveikia tinkamai, ne
operuok, pranešk savo forma- 
nui, o mes sutaisysime greitai. 
Bet dabar pažiūrėkime, ar 
taip yra. Stflyg jų tos “safe
ty rulės”, tai nei viena maši
na nėra tinkama operuoti. Jos 
tik tinka į muziejų senų daik
tų, o ne darbininkui ant jų 
dirbti. O jei kokia mašinos 
dalfs dar daugiau sugenda, ir 
raportuoji, tai “mechanikas” 
ateis gal į trečią dieną.

Tai matot, broliai darbinin
kai, kiek bosai paiso mūsų.

Kada jie gražiai šneka į 
mumis apie “safety,” tai at
minkite, kad jie veidmainiau
ja. Jie; tą daro, kad apmul
kinti mus. Jeigu jiems rūpė
tų mūsų gyvastis ir sveikata, 
tai jie mus nebūtų privertę 

[dirbti ant 16-kos “blokų”, o

4.12
3.50
3.50
3.00
1.00
3.00

11.00
7.00 z
3.00
3.30
9.45
4.50 ’
2.00
1.00

Įplaukos Rugsėjo Men.

Southbury, Conn., per J. Pakush 
Seattle, Wash., per M. Baltrušaitį

■ Hudson, *Mass., per P. A. Baroną 
Chester, Pa., per A. Degutį 
Waterbury, Conn., per J. Vaitonį 
Athol, Mass., per F. Gervicką 
Forest City, Pa., per J. Kandrotą 
Baltimore, Md., per O. Kučiauskaitę

2.50
5.00
5.00
6.00

10.00
3.50
3.00
3.15

11.50
7.00
2.25 

12.00 
4.50
2.00 

50.00
2.00
1.00
.50

2.75
2.20
2.00 

12.07
2.00
5.30 
3.00

Philadelphia, Pa., per J.' Rainį .50
Coaldale, Pa., per A. Lakicką 1.00
Chicago Ill., per A. Butkų 2.00
Norwood, R. I., per J. Jordan .55
Richmond, N. Y., per M. Klima ; • 1.00
Denver, Colo., per M. Petrulį 5.00

Viso $48.15

Išlaidos Liepos Men.

Liepos ‘5 d. kelionei delegatų į Lietuvą
(“Viso Pas. Liet. Kongresą, Kaune) 150.00

Rugpjūčio mėnesį išlaidų nebuvo.

Išlaidos Rugsėjo mėn.

Rugsėjo 26 d. Lietuvon pasiųsta 200.00
Persiuntimas 4.00

Viso $204.00

Sutrauka

Viso įplaukų per tris mėnesius 235.59
Birželio mėn. buvo ižde ' 278.64

Sykiu $514.23
Išlaidų per tris mėnesius 354.00

Lieka ižde $160.23
Sekr., J. Weiss,

kaip kur ir po 32 blokus.
Dirbau ir aš keletą metų at- 

I gal toj dirbtuvėj ir žinau, ko
kia baisi ten padėtis darbinin
kų. Bet užėjus bedarbei ma
ne paleido, sakė, pašauks 
kaip reikės, tat ir po šiai die
nai tebelaukiu. Bet nepašau
kė. . .

Tikiu, kad ir dabar tokia 
ten padėtis, kur kas 
gręsia netekimas pirštų 
visos rankos, ar kojos.

Žinoma, kada darbininkas 
susižeidžia per pasiutusį šku- 
binimą, tai bosai tuoj kaltina 
patį darbininką, primetant 
jam neatsargumą. O kad tas 
darbininkas priverstas du ir 
tris syk tiek mašinų “runyti”, 
kiek pirmiau, tai bosas nepri
simena.

Jiems Ir Sapne Vaidinasi 
Komunistai «

Kunigo Strakausko .'pakali
kas pliauškia nesąmones per 
So. Bostono “Darbininką”. 
Tas žmogus rašo, būk D. L. 
K. Vytauto Kliubą užviešpata
vę koinunistai, ar tam pana
šiai. Jeigu taip -ištikrųjų 
ir būtų, na, tai kas? Juk ko
munistai yra pažangūs ir są
moningi darbininkai, ginanti 
darbo žmonių reikalus, o Vy
tauto kliubas tik ir susideda iš 
darbininkų, tai kas to'kio blo
go būtų?

Bet, deja, taip nėra, kaip 
tas neva korespondentas apra
šo. Vytauto kliube nėra nei 
vieno komunisto ir jeigu tam 
“korespondentui” reikėtų nors 
vieną komunistą ten prigulintį 
surasti, tai jam tektų daugiau 
paprakaituoti, negu jo klebo
nui teko anais metais teisme 
už nuskriaudimą pinigiškai 
dviejų jaunų mergaičių. i 

žinoma, kad gaila ir peikti
na, kad iš Vytauto Kliubo, 
kaipo darbo žmonių, nesiran-j 
da nei vieno komunisto; nors1

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Broliškos Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyko spalių 1 d. 
(o kodėl taip ilgai neparašė
te?—Red.). Prisirašė du nauji 
nariai — Vitautas Dvariackas ’ 
ir Ona Montvilienė. Vakarie-1 
nes atskaita priimta, pelno li
ko $38.65, nepriskaitąnt baro.' 

Susirinkimas atidavė pasku
tinį patarnavimą atsistojimu" 
Marcelei Rutkauskienei. Drau-' 
gija davė vežimą, grabnešius 
ir vainiką.

Nutarta pasiųsti protestas 
prieš deportavimą ateivių dar-' 
bininkų. Parinkta aukų tam 
tikslui, surinkta $1.25.

Nutarta papirkti trąšų dėl 
jaunų medelių ant parko. Rei-' 
kia pažymėti, kad mes turime 
gerą agradninką Franą Guda
vičių, kuris, kiek aš atsimenu, 
tai mūsų visą parką prižiūri 
be jokio atlyginimo. Draugija 
taria širdingą ačiū tam nariui.

Dar viena labai svarbi nau
jiena, tai uždarymas Olympia • 
parko, kuris įvyks spalio 27 d. 
Atvažiuokite iš visos apielin- 
kės į tą mūsų parką, nes bus 
skanių valgių ir gėrimų. O" 
įžanga tiktai 75 centai..

Dar noriu priminti apie •" 
mirtį Marijonos Galeckienės ’ 
(Planduniutės), kuri užsimušė’1' 
New Yorke. Tapo palaidota 
spalių 12 d. ant laisvų miesto '' 
kapinių be jokių bažnytinių; 
apeigų. Išlydint iš graboriaus < 
ofiso, draugas d. J. Bakšys pa
sakė kelius žodžius apie vėlio-... 
nės gyvenimą ir jos darbus, 
del darbininkų labo. Į kapus 

-palydėjo būrelis draugų ir 
simpatikų.

L. S. ir D. B. Draugijos 
Sekr. ir Korespondentas.

ten yra simpatikų ir pritarė
jų klasinei kovai už darbinin
kų klasės reikalus. Bet juk 
“D.” peckelis tą rašo ne su 
tikslu, kad Vytauto Kliubui 
garbę priduoti. Visai ne. Jis 
bando atakuoti tą kliubą to
dėl, kad nei kunigai, nei ku
nigų agentai juomi negali pa
sinaudoti. Dėlto, kkd prie Vy
tauto Kliubo priklauso biskį 
pažangesni žmonės ir moka 
gyventi be kunigo “apiekos” 
ne blogiau, kaip ir tie, kurie , RL 4123 has been issued to the undersigned 

nemoka be kunigo gyventi.
Komunistai yra geriausi on°°theynpr^K 

draugai darbo' žmonėms, todėl 
patartina “Darbininko” ko-1 
respondentui negązdinti kitus, 
kuomet patį šiurpuliai krato. BROOKLYN LABOR LYCEUM 
Turi nuolatinį užsiėmimą, tai 
ir žiūrėk, iš ko duoną valgai. 
Nebandyk darbininkus kiršinti 
vienus prieš kitus.

J. M. Karsonas.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

i NOTICE is hereby given that License No.
' 2 i

I to sell beer, wine and liquor at retail under
I Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
! Control Law at 1450 Broadway Borough of 

• 1 Brooklyn. County of Kings, to be consumed
‘ THOMAS A. CAWLEY

TOMMY CAWLEY BAR & GRILL 
1450 Broadway Brooklyn, N. Y.
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Brooklyno Ir Ap. Lietuvių Veik. Komiteto 
Pirmininko Raportas Konferencijai 20 Sp

Brooklyno ir Apielinkės Lie
tuvių Veikimo Komiteto did- 
džiausiu darbu tik ką praėju
siu laikotarpiu buvo sušauki
mas bendro didelio masinio 
mitingo protestui prieš Hitle
rio kėsinimąsi užgrobti Klai
pėdą. Dėta didžiausios pa
stangos, kad įtraukt visas srio- 
ves į tą darbą. Šis darbas buvo 
pradėtas per komiteto valdy
bą tuojau po komiteto susirin
kimo, įvykusio 15 rugsėjo.

Kaip konferencijoj buvo 
pravesta mintis, kad šaukt lai
kraščių atstovus, tad rugsėjo 
21 d. mudu su d. Siurba ap
lankėm “Amerikos“ redakto
rių p. Vilniškį. Rugs. 23 d. 
užkvietėm “Tėvynės“ red. Vi- 
taitį 
va, ‘
seiką, LSS 
Frakciją ir 
ją.

Rugs. 24 
pasitarimą
kambariuose, 
mi atstovai: Vilniškis, Tyslia-|

tus dalykus. Išsiskiriant drau
gai socialistai pasisakė, kad 
reikalui prisiėjus ir vėl galė
sime sykiu darbuotis.

Masinio Mitingo Finansinis 
Raportas

Aukų surinkta $50.41.
Išleista:
Svetainė $35.
Tarnui radio $3.
Matusevičiui Radijo $1.50/
Kablegrama $4.78.
Plakatai $6.63.

Sutrauka
Viso išlaidų $50.91.
Viso įplaukų 50.41.
Nedateklius 50c.
Raportą prirengė S. Kuodis 

ir N. Pakalniškis.
B. ir A. L. V. K. Pirmininkas,

N. Pakalniškis.

šviečia karo eigą. Tai yra gy
vas vaizdas iš karo lauko. 
Katrie nesate skaitę, įsigykite 
ir sužinokite apie karo lauko 
baisenybes. Tarp kitų, man 
įstrigo atmintin štai koks šiur
pus vaizdas:

Karo lauke kareiviam nu
plyšo batai. Eidamas, tūlas 
kareivis pamate austrų karei
vį užmuštą ir pusiau įšalusį 
vandenyje, o ant užriestų į 
viršų kojų kyšo nauji batai. 
Sumahė nurhauti nuo negyvė
lio ir apsiauti. Juos bemau- 
nant nutrūko negyvėlio kojos 
per kėlius. Tačiaiis karėiviš iš
lupo prišalusią mėsą ir kaulus 
ir ’apsiavė batais. Tai 
kapitalistinės dovanos 
giertiš tautos žiedams 
kaičiams, kuomet’ juos 
mia į karą. Gyviem

Lietuvės Moterys Ruošiasi 
Dideliam Susirinkimui

24 
svetainėj, 

Brooklyne, 
Komitetas

Ketvirtadienio vakarą, 
spalio, “Laisvės’ 
419 Lorimer St., 
ALDLD Moterų 
šaukia trečią iš eilės moterų
susirinkimą. Jame dalyvauti 
kviečiamos AJįįDLD ir kitų or
ganizacijų narės, taip lygiai ir 
nepriklausančios jokiose orga
nizacijose.

TRUMPOS ŽINUTES

Miesto Kolegijos Studentų Vyro kišeniai ne tavo, pa- 
Taryba nutarė remti studentų sakė teisėjas Nova jaunai, 
prieškarinį streiką, kuris šau-'gražiai Mrs. Carolyn Mead, 
kiamas 8 d. lapkričio. Jie iš
rinko komitetą iš keturių iš-.
dirbti veikimo planus ir tartis 
su mokyklos vedėjais.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajie.škau partnerio prie darbo, 

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

(248-250)

kuri ištraukus iš vyro kiŠe- 
niaus $520. Jis padėjo ją po* 
$500 kaucijos iki teismo.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

417 Lorimer Street, e^iyn, “Laisvės” Name 
SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Vienybės” red. Tyslia-
/nės“ red. L. Prū-Į
19 kuopą, L. K. 1
‘Laisvės“ redakci- Brooklyno ir Ap. Lietuvių

d. sušaukėm pirmą 
».A.P. Kliubo 
Dalyvavo seka-

keikimo Komiteto 
Konferencija

Spalio 20 d. “Laisvės” sa- 
va. Prūseika, Bimba,’ Mizara | Iste buv0 laikoma viršminėto 
ir nuo Veik. Komiteto Leva- komiteto konferencija, kurioj 

Pasikalbėję dalYvavo vidutinis skaičius at-
stovų. Pirmininkavo N. Pa
kalniškis, kuris gana sugabiai 
moka vesti susirinkimus. Geo. 
Kuraitis, komiteto sekretorius 
paskelbs laikraščiuos protoko
lą, tad aš čia konferencijos 
tarimus nekartosiu.

E. Bensonas.

nas ir Siurba. 
priėjom išvados pagaminti re
zoliuciją, kuri būtų pagrindu 
tęsimui darbo tolyn. Rezoliuci
ją pagaminti paskirti: Bimba 
Prūseika, Tysliava, Vilniškis.

Rezoliuciją pagaminus, su
šaukėm antrą pasitarimą Kliu
bo kambariuose. Dalyvavo tie 
patys ir prisideda dar du at
stovai, nuo “Amerikos“ J. P. 
Mačiulis ir nuo “N. Gadynes” 
Kuodis. Nuo “Tėvynės“ ir so
cialistų kaip pirmam, taip ir 
šiam pasitarime niekas neda
lyvavo. Po ilgų diskusijų tu
rėjome išsiskirstyti nesutikę i 
bendrai veikti, nes katalikų iri 
tautininkų srioviu atstovai ne-! 
sutinka reikalauti demokrati-' 
niu laisvių Lietuvos žmonėms.1 
Rūgs. 27 atsišaukė socialistai.! 
Mes. pasitarė, vėl šaukėme su
sirinkimą 30 rūgščio, pakvies- 
dami ir pirmiau dalyvavusius. 
Dalyvauja nuo komunistinės 
sriovės ir opozicijos tie patvs, 
nuo “Vienvbės 
nuo socialistų 
nuo “Amerikos’ 
nedalyvauja. Pasirodė, kad 
tautininkų sriovė oficialiai ne
prisideda, tačiau kitos daly
vaujančios sriovės susitaikom 
bendrai vekti.

Spalio 2 d. susirinkome su
tinkančios sriovės ir pradėjo
me darbą surengimui masinio 
mitingo, išrinkome komisiją iš 
kiekvienos sriovės po vieną 
narį, kurie rūpinosi surengti 
mitingą ir sekamą dieną susi
rinko prisirengti darbui.

Kadangi paskutiniame at
stovų susirinkime buvom pri
ėję išvados, kad tik ištraukos 
rezoliucijos tebus siunčiamos 
Tautų Lygai ir nazių valdžiai, 
o visa rezoliucija bus skelbia
ma spaudoj ir siunčiama ki- Karą ir Fašizmą rengia masi- 

manėm, nį mitingą paminėjimui gar-

Dalyvaukim Organizuotai' 
Taikos Parade ,,.

Steponaitis, 
Michelsonas. 

ir “Tėvynės”

Didžiausias rNew, , Yorko 
darbininkų judėjimo istorijoj 
paradas rengiamas' ateinantį 
šeštadienį, 26 šio mėnesio, 1 

'vai. dieną. Jisai šaukiamas tik- 
į siu pareikšti žmonių troškimą 
į taikos ir protestuoti prieš Ita- 
i Ii jos įsiveržimą Ethiopiįon, 
taipgi prieš Hitlerio kėsinimą
si ant Klaipėdos ir visos Lie- 
tuvos nepriklausomybės, kas 
grūmoja nauju pasauliniu ka
ru.

Lietuviai darbininkai taipgi 
dalyvaus šiame maršavime or
ganizuotai. Platesnius planus 
šiuo klausimu rasite ryt die
nos “Laisvėj.”

Lietuvių A P. Kliubo Balius

tokios 
bran- 

jauni- 
išstu- 

baisus 
vargas, kančios, o žuvusių kū-1 
nai pūsta laukuose.

Todėl draugas Henry Bar
busse po pasaulinio karo vir
to didžiausiu karo priešu. Jis 
daugiausiai rūpinosi organiza
vimu Lygos Kovai.Prieš Karą 
ir Fašizmą. Jisai yra parašęs 
daug knygų ir brošiūrų darbi
ninkų apšvietai ir patsai ko
vojęs lig pat mirties prieš ką
rą ir fašizmą. i, t

Tūkstantis darbininku susi
rinko Rutland Road ir Rocka
way Parkway, Brooklyne, per
eito penktadienio vakarą. Jie 

I iškėlė reikalavimą tuojau liuo- 
!sai leisti ginklus ir amuniciją 
Ethiopijai, kurią užpuolė Ita
lijos fašistų valdžia. Taipgi 
pareikalavo, kad tuojau būtų 
paliuosuotas Angelo Herndon, 
negras darbininkų vadas.

RANDAVOJIMAI
Fasirandavoja 6 kambariai, visi 

moderniškai įtaisyti. Renda $22.00 
ar mažiau, pagal susitarimą. Kreip
kitės sekamai: 234 Lincoln St., 
Ridgewood, (išlipt prie Wyckoff 
Ave.).

Fasirandavoja 5 kambariai ant 
antro aukšto, 1354 Willoughby Ave
nue, Brooklyn, N. Y. Randa labai 
pigi. Galima atsišaukt vakarais nuo 
6, ant šio antrašo: E. Pažiurėkas, 
1354 Willoughby Avenue, Brooklyn,

(248-250)

Iš B ir ALVK Vakarėlio

Sekmadienio vakarą “Lais
vės” salėje įvyko Brooklyno ir 
Apielinkės Liet. Veik. Kom. 
pirmas vakarėlis-šokiai. Vaka
re publikos buvo mažoka, ka
dangi pastaruoju laiku ir ypa
tingai prieš ir tą patį vakarą 
buvo eile kitų didelių ir ma
žesnių pramogų, tad. publika, 
ypač j ąun ėshi e j i—p hsisk i rst ė. 
Gi suaugusieji per laikus rie-

- _ - • r 1 •• I I

Pustrečio šimto Int. Bro-1 
therhood of Electrical Wor
kers narių demonstravo šešta
dienio popietį prie dviejų bil- 
dingų ant Buhre Ave., Bronx, 
protestuodami prieš naudoji
mą neujinių darbininkų bil- 
dingų statyboje.

Graži mergina Sylvia Wein
stein įvažiavo dviračiu į trafi- 
policistą. Jis ją pašaukė į teis
mą už tokį “neatsargų važia
vimą,” tačiau ji bausmės ne
gavo, nes pasiaiškino tik mo
ko polic. Jis- ją pašaukė į teis- 
pastebėjo, kad mokindamas! 
turi važinėt savo kieme, 
po žmones.

skaitlingai tesueina* į vakartis . Kurdzik/
be pramogos.

Pasirodo, labai tankūs pa-
■rengimai šiuo finansinio neęla- 
.tekliaus .laikotarpiu sunku 
isekmipgai pravesti. Reiktų 
praretinti ir labiau į juos kon- 
.centruotis. Man rodos, vaka
ras su ilgesne programa ręn- 
giant galima pasitenkint ir 
skelbimais “Laisvėje“, bet 
rengiant vien šokius, į kuriuos 
pageidaujama sutraukti dau
giau jaunimo, reikėtų garsinti 
korčiukėmis ir daugiau “L.“ 
angliškam skyriuje rašvti.

Rep.

’Spalio 19 d. Piliečių Kliu
bo salėje įvyko Kliubo balius, 
kuriame publikos dalyvavo 

i neperdaugiausiai. Prie žastis 
veikiausiai ta, kad mažai bu
vo garsinama, o antra, buvo 
daugiaus tokių panašių paren
gimų.

Šokiams grajino 1 Retikevi- 
čiaus orkestrą. '

E. Benson as.

Henry Barbusse Minėjimas
Amerikos Lyga Kovai prieš

o ne

John
St., 

gais-

Penkių metų vaikutis, 
529 Leonard

Brooklyne, nukrito nito 
rinių laiptų, ant kurių jis žai
dė, ir pavojingai prasimušė 
galvą. Laiptai bloga žaislavie- 
tė vaikams. Jei būtų miesto 
įvestos geros ir gerai prižiūri
mos žaislaviėtes, tokių nelai
mių nebūtų.

Flushing teistnabutyje, 
Queens, teisėjas Doyle liepė 
užsimokėti Solomonui Jenkin- 
sui $2 už pravažiavimą trafi- 
ko šviesų. Jis aiškinosi sku-, 
binęs bažnyčion. Teisėjas jam 
pastebėjo, kad Saliamonas tu
rėjęs būti gudresnis.

Herndono Masinės 
Išleistuvės

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

DR. ALDONA SLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

Šiomis dienomis persikėlė iš 
Newarko j Brooklyną.

Jau atidaro 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

Telephone Stagg 2-4408

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

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

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Tel. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos _ 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

g Telefonas: Evergreen 7-7770 g 

I PAUL GUSTAS | 
| LIETUVIS GRABORIUS S

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

§ Veltui Chapel Šermenim | 
g Parsamdo automobilius Serme- ft 
g nims, vestuvėms, krikštynoms g
9 ir < kitokioms parems g
g šaukite dien, ar nakt| Ų

§ 423 Metropolitan Avė. | 
H Brooklyn, N. Y. n

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

ROBERT LIPTON
HM įstaiga
|^^M Snsižiedavi- 

marus, Ves- 
tuvėms ir

i ■■

Dovanos

toms įstaigoms, mes 
kad ir katalikų sriovės atsto
vai sutiks su tokia propozicija, 
taigi ir juos pakvietėm į pas
kutinį pasitarimą. Atsilankė 
Vilniškis, bet jau visai su ki
tokiais tikslais: norėjo pakin- 
kyt mus į darbą sykiu minėti 
Vilnių, o gynimą Klaipėdos 
nuo Hitlerio visai pamiršo. 
Tokiu būdu turėjome išsiskir
ti su katalikų sriovės 
vais. Komunistinės 
opozicijos ir socialistų 
surengtos sėkmingos 
bos įvyko 10 spalio.

Spalio 14 susirinkom apkal
bėjimui įvykusių prakalbų.
Visų veikusiųjų sriovių; atsto- boj. Knygą galite gauti “Lai
vai dalyvavo. Draugiškai ap- svėje” 46 Ten Eyck St. 
kalbėjom prakalbų eigą ir ki-

3rd 
St., 

50c. 
kal-

atsto- 
sriovės, 
bendrai 
prakal-

saus francūzų rašytojo ir ko
votojo mirties. Įvyks šį trečia
dienį, 23 spalio, 8 vai. vaka
ro, Webster Hall, tarpe 
ir 4th Avenues ant llth 
New Yorke. Įžanga 25 ir

Mitinge kalbės žymūs
bėtojai: Dr. Harry F. Ward, 
Earl Browder, Joseph Free
man, Solomon Harper. Orga
nizuotai dalyvaus Amerikos 
rašytojai ir pasaulinio karo 
veteranai. Draugas Henry 
Barbusse dalyvavo pasauli
niam kare reporteriu ir jis pa
rašė knygą Ugnyje. ALDLt) 
išleido tą knygą lietuvių kal-

Kovingam jaunam negrui, 
Angelo Herndon, šaukiamos 
masihės išleistuves trečiadie
nio vakarą. Jisai tiesiai iš ma
sinio mitingo su dviem savo 
advokatais/ Whitney North 
Seymour ir Walter Gelhorn is- 
Vylcs Georgia valstijom

Išleistuvių mitingas šaukia
mas tuojau po darbo, lygiai 5 
vai. trečiadienio vakarą, 23 d. 
spalio, ' Manhattan Opera 
House 311 W. 34th St., Neiw į 
Yorke. Mitingą šaukia Hiem- ’ 
d o no Gynimo Komitetas sulyg 
šeštadienį įvykusios konferen
cijos tarimo. Prakalbos tęsis 2 
valandas, o po mitingo minia 
palydės jauną darbininkų va
dą Pennsylvania stotin, iš kur 
jis iškeliaus pradėt baisiąją 
retežių katorgą. Visų pareiga 
dalyvauti ir tuo pat sykiu siųs
ti protestus Georgijos guber
natoriui Eugene Talmadge.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Atydai! Kriaučių 54 sky
riaus mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, 23 d. spalio, 7:30 vai. 
vakare L. A. Piliečių Kliube, 80 
Union Avė. Visi dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių dalykų apsvarstyti.

(250)

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP 
K. Degutis Savininkas 

plaukų oEr 
KIRPIMAS 

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

Patarnavimas

Lietuvių Anglių Kompanija 
t * 
1

' pirmos"! ^kląsės , anglis, geriausios 
rfibies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legaliSkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašom® 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485>Grand St., Brooklyn. N. Y.

“'A ,,i l T' »'t

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.

Tcl. Stapg 2-0783 . NOTARY
Night Te). Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANI)AUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Toji knyga geriausiai nu-

Jonas Petrauskas 47 metų, 
251 21st St., (Brooklyne) mi
rė spalio 18 d. Laidos spalio 
22 d., šv. Jono, kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graboriUs J; Garšva^

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) t

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

---------i- ' .H______ r

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. L COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais

Sekmadieniai nuo 11 iki 1

84 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Specialiai 
' Žemos 

Kainos
Vedybiu ir 
Susi žiedą vi- 

HHH mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

WARMAN <

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 
’ Gydoma Kraujo

v Nenormalumai,
B* TL Odos Išbėrimai,m Į Nervų Ligos,

Bendras Nusįlpi- 
‘ mas» NervU J3-

I gos iSeikvojimai,
' JhSK. I K a t a r i n lai ir

/ Chroniški Skau-
dūliai. Skilvio ir 

1^. Žarnų L i g os,
Mėšlažamės Li

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

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
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