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Mūsų, lietuvių, politinės ir 
religinės pažiūros galėtų būti 
šiokios ar tokios, bet mes visi 
norėtume, kad kitų tautų žmo
nės užtartų Lietuvą, kada Hit
leris ar Lenkija pradės karą 
prieš gimtąjį mūsų kraštą.

Todėl mes visi turime atlikti 
savo pareigą dabar Ethiopijos 
gynimui nuo itališkų draskūnų 
ir didžiomis lietuvių miniomis 
įsilieti į prieškarines demons
tracijas New Yorke ir visur, diktatorius Hitleris per sa- 
kur tik jos rengiamos.

Rytoj Visi New Yorko Part,.i°s Anglų Valdžia Žada
J w I nimmn lloniinc

Hitleris Atsišaukė į į 
Žydą Daktarą Daryt ♦♦ ♦ v

Jam Gerklės Operaciją OcDlOnStracijoil pFlCS
Laimėjo Danijos Seimo 

Rinkimuose
VIENA. — Vokietijos Karą, už Ethiopiją!

Dar Stipriau Gink
luotis Neva "Taikai”

kur tik jos rengiamos. vo ambasadorių Fr. von Pa-
O kas mano, kad tokios de- peną Austrijoj kreipėsi į LIETUVIAI,: TŪKSTANČIAIS DEMONSTRUOKITE 

monstracijos “nieko nereiškia” žydą gydytoją prof. H. Ne-į1 i UŽ TAIKĄ, PRIEŠ SRERDYNĘ! 
valdžioms, tas nieko nesupranta. ! umaną, garsų gerklės ligų 1 ■ ---------------------

——— 'specialistą Vienoje, kad at-j Rytoj New Yorke įvyksta didžiausia Liaudies Fronto
Artima popiežiaus giminaitė važiuotų į Berlyną, ištirtų Demonstracija už Taiką, prieš Mussolinio karą Ethiopi- 

Universiteto studėkt?v"pe°r H5.F?rio ir’ j®’gU už SovictlJ Sąjungos apgynimą, prieš Hitlerio, Japo-

spaudą pasižadėjo maršuoti 
New Yorko demonstracijoj šį 
šeštadienį prieš Mussolinio ka- Neumann šitaip Hitleriui 
rą ir už Ethiopijos apgynimą. < atSakė: mane pakviesdami,

reikės, padarytų operaciją. nįjos įr kitų imperialistų kariškas provokacijas.
Pranešama, jog prof.1 Tai bus prieškarinis išstojimas tokio plataus suvienyto 

fronto, kokio dar nebuvo Amerikos istorijoj.
Už Ethiopijos apgynimą, už taikos palaikymą demons

truos Amerikos Darbo Federacijos unijos, komunistai, 
įvairios negrų ir baltųjų darbininkų ir inteligentų orga
nizacijos ir tūkstančiai parapijinių žmonių.

Sykiu su miniomis maršuos tokie vadai, kaip Francis 
J. Gorman, vice-prezidentas Jungtinės Audėjų Unijos; 
Wm. S. Wilson, prezidentas 51-mo lokalo Darbo Federa-

Julius Hochman,

Sykiu ji pasisakė esanti tikra 
katalikė, kiekvieną sekmadie
nį einanti mišių išklausyt. Ji , 
šaukia ypač katalikes moteris 
išstoti prieš karą. -

Dabartinis popiežius yra tik-!
ras jos tėvuko brolis. Jinai ger
bia popiežių, bet sykiu ir kriti
kuoja, kad jis griežtai nepas- lerio gerklei padarė operaci- Moteriškų Drabužių Darbininkų Unijos generalis vedė-

jūs suteikiate man didelę 
garbę, bet aš turiu atsisa
kyt, ir štai kodėl: jeigu ne
pavyktų gerklę išgydyti, gal

įjūs už tai kaltintumėte ma
ne kaipo žydą.

Trys mėnesiai atgal Hit- cijos Spaustuvių Pressmanų Unijos;

merkė Italijos karo prieš Ethi
opia. ją Berlyno chirurgas prof. |jaS; Thomas Kennedy, sekretorius-iždininkas Jungtinės 

Sauerbruch, n u i m d_a m as Mainierių Unijos, Pennsylvanijos valstijos vice-guber- 
_ ........ ............... ......... |skaudulius nuo gerklės bal-natOrius; Phillips Murray, tos unijos vice-prezidentas;

popiežiaus giminaitė, palaikanti'8^ stygU- Bet skauduliai pje^ro Lucchi, Tarptautinės Kailiasiuvių Unijos prezi- 
gerus asmeniškus santikius su vėl ataugo. dentas; James W. Ford, Harlemo negrų komunistų va-

Tai yra didelis nesmagu- das; kunigas S. H. Bishop, šv. Pilypo parapijos klebonas;
'mas rėksniui Hitleriui, ku- kun. Wni. L. įmes, iš St. James presbyterionų parapijos; 
riam gerklė labiau reikalin-1 dr. H. F. Ward, pirmininkas Amerikiečių Sąjungos Ko-

Ar ne “stebuklai”? Artima

fašistinį ti-
Ethiopijos

dalyko yra 
Federacijos

juom, dievota katalikė inteli
gentė, maršuoja išvien su ko
munistais prieš tą 
roną Mussolinį, už 
žmonių apgynimą?

Netoli stebėtino
ir Amerikos Darbo

• vadų pasižadėjimas demonstruo
ti tuo plačiu liaudies frontu 
prieš kąrju
. Bet k®b blogmečio vargai 
kaitina ne vien darbininkus, o 

. ir padoresnius inteligentus, ir 
dato neatlaikomą apačių spau
dimą į senuosius darbo unijų 
vadus.

ga negu gaiva. ! vai prieš Karą ir Fašizmą, ir daug kitų visuomeniškų 
! veikėjų. i .

Stalino Atsilankymas • Tame milžiniškame išstojime prieš imperialistines sker-1 
dines ir už taikos palaikyma turi vmaršuotb-ir- lietuvų' 
minios iš Brooklyno, NėW Yorko ir apielinkės,-*- ne der( 
sėtkai, neišimtai, bet didžios lietuvių minios.

Ši demonstracija yra ne vien prieš Mussolinį ir už 
Ethiopijos apgynimą. Jinai sykiu yra žmonių masių iš
stojimas ir prieš gręsiantį'pasaulinį karą> Įr prieš Hitle-

Pas Savo Motiną
MASKVA. — Sovietų lai

kraščiai aprašo atsilankymą 1 Cl A. 1 • 1 • Idrg. Stalino pas savo moti
ną vardu Kekė, 75 metų am
žiaus senutę, Tifliso mieste.

Perankstį Ethiopijos impera
torius Haile Selassie užginčijo, 
£ad Mussolinio lakūnai dujų 

oinbomis nuodija ethiopus; ir 
uŽginčijimas ne visai supranta- 
mas. Nes tik pora dienų pir- . tj
miau apie tuos italų nuodus liū- m?n0 sūnų ir j musų saį,- 
dijo Ethiopijos Raudonojo Kry-1 sake senute, tai . 
žiaus viršininkas, amerikonas hėt apie mano, jo 
gydytojas. I jausmus?

Na, tegul jau Italijos fašistai visi turėtų tokius 
dabar ir nenuodija ethiopų. Bet kaip jis.” 
ir tame jie turi išrokavimą. i 
Reikia juk nuramint ethiopus iš 
Šio atžvilgio, kad jie neapsirū- Luvo sunku gyventi: “Lie
pinių maskomis apsaugai nuo 
kariškų nuodų. O kada tikrai 
susirems didžiosios ethiopų ar-, 
nujos su italais, tada fašistai ne- 

. tikėtai atidarys visą pragarą i

COPENHAGEN. — Da
bartiniuose Danijos seimo 
rinkimuose Komunistų Par- __________
tija gavo 27,100 balsuotai' ĮŽIŪRIMA ANGLIJOS SU MOKSLAS SU- ITALIJA
yra 10 tūkstančių daugiau, 
negu pereituose rinkimuose. 
Dabar į seimą išrinkta du 
komunistų atstovai.

Pirmesniuose rinkimuose Baldwin seime išreiškė 
viltį, kad gal šiaip taip bus 
susiderėta su Italija del 
Ethiopijos pirma, negu at
eis laikas naudot Tautų Ly
gos bausmes prieš Italiją. 
Jis, tačiaus, pabrėžė, kad 
tas klausimas turės būt 
sprendžiamas tik per Tautų Anglijos ministeris pirmi- 
Lygą, nors Anglija ir daro 
žingsnių, vedančių linkui 
taikos. O klausimo išspren
dimas, girdi, turės būti 
toks, kad patenkintu Tautų 
Lygą, Ethiopiją ir Italiją, žadėjome ištraukt savo lai* 

St. Baldwin paskelbė nau-; vyną iš Viduržemių jūros?...
jo seimo rinkimus lapkričio• Jūs sutelkėte 50 šalių jai 
14 d. ir sakė, kad jeigu rin-! (Italijai) kriušinti, ir jūš 
kikai paliks jo (konservatų) tatai vadinate aprimimu!” 
partiją valdžioj, ta valdžia' Lloyd George, iš savo pu-, H*1 
labiau apginkluos Angliją.. sės, nustebino Anglijos sei-1 i' 
Balsuodami už jo partiją, mą, pranešdamas, kad Fran- f,i 
girdi, jie tuo pačiu žygiu už- ciia nuo šių metų pradžioj 
girs didesnį šalies apgink- (iki rugsėjo 30 d. išvežė į 
lavimą, kuris dabar esąs Italiją 478 tonus distiliuo- |h 

: “neužtenkamas.” Reikia, sa- tos anglies, kuri yra naudo- 
ko, Anglijai būt gana stįp- jama gaminime smarkiausių- -> ’ 
riai, kad galėtų atlikti Tau- sprogimų, kaip kad TNT-ir

PRIEŠ ETHIOPIJĄ; SEIMO RINKIMAI

Danijos Socialistų Partija 
gavo 660,800 balsų, o dabar 
—759,000. Ji pravedė į sei
mą 9 savo atstovus.

Danijos naziai vokiškai 
kalbančiuose a p s k ricinose 
surinko sau 16,200 balsų; 
dvarininkų ir buožių fašistų 
kandidatai gavo 52,000 bal
sų, ir jie seime turės tik 4 
savo atstovus.

Taigi šiuose rinkimuose 
fašizmo priešininkai laimė
jo didžią pergalę.

Socialistai vėl sudarys mi- 
nisterių kabinetą, matomai, 
su Th. Stauningu kaipo pir
mininku. Jis ir pirm šių 
rinkimų buvo ministeris pir
mininkas.

Japonai Terorizuoja 
Sovietų Piliečius

5 HARBIN, Manchukuo..—

LONDON.—Anglijos mi- “aprimimas,” laikinas 
misteris pirmininkas Stan- tylimas” užsieniniuose red- ‘ 

kaluose; todėl jis ir seimo 
rinkimus skiria lapkričio 14

“ntUI

Lloyd George’o Klausimai
Čia prieš Baldwiną pašo

ko Lloyd George, liberalų 
partijos vadas, kuris buvo

ninkas laike pasaulinio ka
ro. Jis įkirto: “Jeigu yra 
aprimimas, tai tur būt to
dėl, kad ši valdžia davė už
tikrinimų Italijai. Ar mes

Japonų policija suėmė, pri- tu Lygos pareigas ir “už- Riti. Tą skaitlinę Jis
mušė ir į kalėjimą sumetė tikrinti taiką.” iš valdiškų šaltini
visus “Novosti Vostoka” | Minis t eris pirmininkas vo įrodymas, kaip FrkncijOis 

Baldwin daugeli nustebino, valąŽiay. “norėjo sųturŽt* 
kad jis pareiškė, jog per (Italjją nuo karo su Ethidpl- u 

ja« , , y • r-

laikraščio redakcijos narius,
rio pasimojimus ant Lietuvos nepriklausomybės,—prieš Sovietų piliečius. Daro kra

tąs, areštuoja, terorizuoja irMotina su džiauvsmo ašaro- visus taikos ardytojus abelnai. . ... - .džiaugsmo y kitus Sovietų piliečius čia
mis pasakoja, kaip jiedu il
gai bučiavosi, koks smagus; 
jos sūnus buvo, kiek juokų 
jis pasakė. “

rytoj po pietų, už taiką ir prieš imperialistinės žudynes! 
(Demonstracijos planai ir nurodymai lietuviams yra 

Visas pasaulis paduodama New Yorko ir Apielinkės Žiniose).
džiaugiasi, kada pažiūri į! ......— ..............      . ............ ...... .........—.

dijo Ethiopijos Raudonojo Kry- ' sakė senutė, tai

kad jis pareiškė, jog 
tris sekančias savaites

ir kituose Mandžūrijos mie
stuose. Japonai Veikia iš
vien Su rusais baltagvardie
čiais caristais. Japonų ir 
baltagvardiečių laikraščiai

FEtaįi122 ™ylios per Va,“d3 Streikas į“ So'S2?s,i»S'iyn” 

iči.o, kas Burlingtono Traukiniu Drūčiai Laikosi sovietų konsulas chstm- 
ns siinnsj nvvnpn , PHIIADFLPHIA Pa __ pakartotinai protestavo

„ . ... ,. , , prieš Japonų kriminalius(Burlingtono gelzkeho kom-,Sustreikavo .kojinių (pan- ^puolimurs ant Sovietų pi. 
pamjos naujoyiskiausias ęiakų) mezgėjos ir mezge^ H t b t j iška Man. 

chukūo vyriausybė neduoda 
tinkamo atsakymo į protes
tus.

,no, jo molinos r> >• ■ iii i • •
Norėčiau, kad DllnUlgtOnO IrailkllllU

, sūnuįš OXFORD, Nebraska. —

Jinai prisiminė, kaip ca
ro laikais jai su šeimyna

PHTT ADEI PUTA Pn __rmunuLiuiniA, ra. prieš Japonų kriminalius

traukinys “Mark Twain” Jai, vadovybėj Darbo Fede-1 
per valandą nubėgo 122 my-1 racijos unijos. Penkios ma- 
lias. Jis yra “streamline” |(žesnės dirbtuvės jau nusilei- 
rūšies, pastatytas-iš lengvo do darbininkams ir pasira- ■
metalo, yaromas Dieselio še sutartis. Užvakar strei- « v. . . nv «- v • . 
motorais. kan dar išėjo 300 mezgėjų Aaslstai Užpuolė Komunistų

- ----------------'• g--——- : Rncrors FTnsierv Mills fmihra MmnAnnnlviA

tus varvėdavo per stogą 
menko tamsaus namuko, 
kur mes gyvenome, ir viduj 

į visada būdavo drėgna. Mes 
nuodingų dujų ir švirkščiamų prastai tegalėdavome mai-. .----- --u——— ; Rogers Hosiery Mills. Centra Minneapolvie
liepsnų prieš neprisirengusius( tintlS, bet JIS visados^ buvo ; , JdOZHS AlekŠlS ' -_ ' ' U.i. “.A V. . Į

1:45 vai. nak

• f ■ J ’ • f s * ■

Anglija Atšauks Dalį Mussolini Tikisi, kad '
Karo Laivą, o Italija Bausmės prieš Italiją 
2 Divizijas iš Libijos? Bus Tolyn Atidėtos
„ i ; : . i PARYŽIUS, i- Praneša-
ROMA. Pranešama, ma ,ka(j italij'os ambasado- 

kad Italija atšauks dvi divi- rius v_ Cerutti praš5 Fr^_ . 
zijas savo armijos is Libijos, cįjos ministerio pirmininko 
esančios pašonėj Anglų vab LavaliOj kad Tautų Lygos’ 
domo Aigipto, o mainais už prekyj)0S įp finansų skelbiam 
tai Anglija ištrauks keturis mas boikotas prieš Italiją 
didžiausius savo karo lai- bfitų įoliau atidėtas,! Tam 
vus iš Viduržemio juros. boįkotui buvo skirta prasi- i 
Tuomr būsią pagerinta san- - -
tikiai tarp Italijos ir Angli
jos. ■

PARYŽIUS. — Praneša-.

tam ethiopus.

Nesenai Philadelphijoj mirė 
Šimanskas/cipozicijds (sklokos) 
narys. Dabar New Yorke mirė 
Juozas Alekšis, kitas opozicio
nierius.
. Abudu per ilgus metus buvo 
Veiklūs dalyviai organizuoto ko
munistinio judėjimo, šimanskas 
savo laiku pasižymėjo smarku
mu ir griežtumu kovose už dar
bininkų reikalus.

Alekšis kelis metus buvo ir 
“Laisvė s” administratorius. 
Prie jo buvo “Laisvei” nupirk
tas ir įrengtas dabartinis jos 
namas. Jo administracijos lai
ku “Laisvė” įsidrūtino kaipo 
dienraštis, nors, suprantama, 
Čia ne jo vieno nuopelnas, bet 
draugų bendras darbas.
. Alekšis, tiesa, į galą, ypač by
los metu su kun. Petkum, ne
parodė tiek veiklumo, kiek 
reikalinga. Tačįaus teisybė 
reikalauja , pripažint, kad jis 
bendrai ėjo gerai savo parei-

meilus ir mandagus sūnus.” i
Drg. Stalinas savo, atsi-i 

lankymu pas motiną duoda1 
pavyzdį ir kitiems gerbti 
savo tėvus ir '___  _
šeimynišką gyvenimą.

SUGAISRININKŲ KOVA 
KATĖMIS

CHICAGO, Ill. — Užside

‘ Bosai siūlo taikytis per yy U ..y,
.. i tarpininkystę:.valdiškos au- M I N N EAPOLIS, Minn.

J- • • , . • i ‘j’S-iFr,ep?aZ dyklų' darbo komisijos.) .Fašistiniai sargy bininkai' 
.lems geruu dienioj ketvirtadieni mn e Streikieriai atmeta pasiūly-, •(vigife’ntefe)' spkl: _
vesti tvarku 7,u<„as AieKsi%,po num., o ma- sako/kad tokios< komi-;|jsibribvS’į ’vietinį Koniunis- prie Chicago Upės, sykiu su 

-,is. Houston bt.,JNew.xorKe.isjjOg, tikjsarndytojams dar-;tų Paį-tijos centrą, sudaužė gaisrininkais, atskubėjo ii- 
■ J. Alekšis buvo apie 48 j nauja; tode] tegul bosai de-1 rašomąją mašinėlę ir pagro- 50 kačių, užūodusios degan- 

Imatn .Ha ii<ra lai.1 risi tiesioginiai su1, streikie-j be įvairius partijinius doku- čia žuvį. O visiem žinoma,TriiLda Pnninrnc Dali. metlJ amžiaus. Jis ilgą lai- irilKSld rOpierOS Hali k^ nesveikavo. Velionis pa-j

jos Laikraščiams
ROMA. — Mussolinio vai-1 

džia įsakė visus dienraš-: 
čius nuo lapkričio 5 d. su- ■ 
mažint iki 6 puslapių. Truk-1 
sta popieros, o jai pirkti iš 
užsienių valdžia nenori eik- j 
voti aukso, kuris taupomas 
karo tikslams.

gas “Laisvei.”
Apgailėdami . šimansko ir 

Alekšio politines klaidas, mes 
neužmirštame jų pirmesnių pa- 
sitarnavimų revoliuciniam lie
tuvių darbininkų judėjimui.

mis.

id 20 naktį gus žuvų rūkymo pašiūrei

mentus. . < . | kaip katės myli žuvį. Todėl
Komunistai su kitais dar- jos nenorėjo užleist ugnia- 

bininkais sudarė delegaciją, gesiams vietos ir kliudė ge- 
i eina protestuot miesto sinti gaisrą. Pagaliaus, ug- 

j majorui Latimeriui, ir rei- niagesiai paleido vandenį 
LONDON. Prartėšiama, I kalauja sustabdyt tokius fa- ant kačių, o jos vandens ant 

kad < Mussolini reikalauja šistinių padaužų žygius. La- savo kailo labai nekenčia; 
pripažint jam teisę taip vai-; timer yra Fąrmerių-Darbo todėl ir išbėgiojo į visas pū
dyti tūlus Ethiopijos plotus, Partijos išrinktas, bet jis iki sės.
kaip kitos šalys valdo “kon- šiol nestabdė juodašimčių iš-' ---------------------
cesijas” Chinijoj, ir leist sišokimų prieš kovingus Lake -Charles, Louisiana, 
Italijai palaikyt Ethiopijoj darbininkus. | prieplauka apstatyta kulka-
apribotą skaičių kareivių į ---------- ----------- |svaidžiais prieš sėkmingai
kaipo “policiją tvarkai pri- ROMA.—Ethiopai šiąų- streikuojančius laivakro-
žiūrėt?’ Jei Tautų Lyga pri- rėję daro smarkius, italams vius. Skobų praleidimui su
imtų tas sąlygas, tai, girdi, netikėtus užpuolimus. Italai telkta 75 specialiai šerifai,

I liko du savo pusbrolius 
i Dvariškius Brooklyne.

Jo kūnas pašarvotas gra- 
boriaus Levandausko (Le- 

i Vandos) koplyčioj po num. 
j 107 Union Avė., Brooklyne. 
Palaidojimui iš čia bus iš
lydėtas į Alyvų kalno kapi
nes šią subatą, sakoma, 
apie 3 valandą po pietų,

i bet tikras laidotuvių laikas 
bus rytoj paskelbtas.

Velionis savo laiku buvo 
“Laisvės” administratorius. 
Toliaus, atskilus opozicijai 
(sklokai), jis pasiliko su Italija laikytųsi su Ethiopi- praneša, kad jie atmuša ginkluoti nuo galvos iki ko- 
opozicionieriais. j ja. ethiopus. ' , . i jų.

EXTRA! k

opozicionieriais.

T

dėt spalio 31 d. , . .. • > 6 i.>.
Mussolini tikisi, kad ęko?H J • 

nominės bausmės prieš Ita-.., : 
liją bus atidėtos bent porai, 
savaičių po spalio 81. -‘w

Dviguba Italy Cenzūra,,. „ 
Pranešimam apie Karą > r-

ASMARA, Eritrea—1^^“ 
lai per dvigubą cenzūrą ‘ ’ 
košia bet kokias koresh&i-;i. 
dentų žinias apie, karą Et}ii- 
opi jo j.. Politinė cenzūrą IŠ- .. 
kramto kiekvieną žodį ho-b(, 
palankų fašistinei Italų vąl-.K 
džiai; o karinė cenzūra .iš
braukia tokius dalykus, ku
rių paskelbimas, girdi, sa
lėtų “priešui patarnauti?*

Italų cenzoriai težino tik 
ketvertą kalbu, o korespon
dentų yra kalbančiu dvyli
ka skirtingų kalbų. Kur ita
lai neturi vertėjų iš tų kal
bų, tai korespondentai, kaip 
kad jajponai ir vengrai, turi 
prisiekti, kad Čia neparašę 
nieko kenksmingo italamš. !
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USA Kompartijos Manifestas 18- 
kametinią Spalių Revoliucijos ■ 

Sukaktuvių Proga ,
USA. Kompartijos Centro .Komitetas 

išleido pareiškimą į visus J. V. darbi
ninkus, raginant minėti, ,18-ką metines 
Spalių Reovliucijos sukaktuyęs. , Męs 
čia (kai ką sutrumpinę) paduosime tą 
svarbų manifestą ir raginame visus mū
šų’skaitytojus jį ątydziai perskaityti.

Aštuoniolika metų, atgal kapįtalizmas 
gavo mirtną smūgį vienoj iš didžiausių 
pasaulio šalių. Rusijos imperijos dar
bininkai, vadovaujami Komunistų (Bol
ševikų) Partijos, ir susivieniję kovose su 
valstietijos masėmis, sukilo, nuyertė ka
pitalistinę valdžią, įsteigė savo Sovietų 
valdžią ir pradėjo atimdinėti žemes iš 
didžiųjų dvarponių, fabrikus iš fabrikam j 
tų,- bankus iš piniguočių ir steigti tvar
ką, kurioje visa pramonė, visa žemdir
bystė, visas darbas, visi šalies gamtiniai 
resursai ir visi žmogiško geniališkumo 
išradimai gali būti naudojami naudai ne 
saujelės išnaudotojų, bet žmonių masių.

Aštuoniolika metų praėjo nuo to lai
ko. Kapitalistai ir jų valdžios, kurie pa- ! 
siliko’ viešpatauti penkiuose žemės pa
viršiaus šeštadaliuose, darė viską, kad 
sunaikinus vienintelę Darbininkų Respu- ! 
bliką. Tiesioginė militarinė intervencija j 
ir -ekonominė blokadfr, slapti šiiokalbiai i 
griovimui ir vajai nieLiriiipų b^t smeiž- 1 
tų buvo naudojami tp pasaulio iš
naudotojų sunaikinimui, Spvietų Sąjun- 
gp? M ą.OT10-

l i Ką- Dabar Matome? ‘ J •
‘Bet ką1 gi ’ mes matome po’ ąšthbnioli- 

kos metų—laikotarpio, kuris,' istoriniai, 
7^/ labai trumputis laikotarpis? Per tą 

laikotarpį kapitalizmas smuko, o Sovie- 
tų'Sąjunga kilo-: kilo ekonominiai ir kul- 

***' Sūriniai. Kuriamosios pajėgos, milionų 
darbo žmonių pajėgos, kurios yra trem- 

“* pramos kapitalistinėj sistemoj, tapo pa- 
— *H«osuotos ir suteikta jom didžiausia lais

ve plėstis ten, kur veikia proletariato 
/-^diktatūra. Per pastaruosius penkerius 
^,5^jpjęįus Sovietų Sąjungos gamyba pakilo 
4. .50X1 nuoš. Nauji fabrikai, naujos dirbtu- 
li.K- nauB geležinkeliai, naujos mokyk- 

„ Tos, naujos elektros pajėgos stotys tik 
/ d/gsta, tik auga.

'Kapitalistiniam pasaulyj visa socialė 
'’’’šistema yra parausta (pakasta); nėra 

saugumo, nėra pastovumo, nėra joje per
spektyvų. Sovietų Sąjungoj socializmas 

;-pradėtas ir.toji sistema yra pastoviau- 
►-•-sia' Kapitalistiniuos kraštuos mokslas 
" žengia atgal, kultūra tebesiranda kriti- 

stadijoj; mokslinės ir švietimo įstai- 
/gbs yra uždarinėjamos^ mokslo vyrai pri- 
-yeršti skuršti ii’ nebegali naudoti saVo 

Sovietų Sąjungoj mokyklos ir 
r lį^titutai, ir universitetai, ir knygynai, 
įrT>ąka’demij0š a’iigd kokybėje ir kiekybe- 

šiandien ^Sovietų Sąjun'ga yra kultu- , 
Ujtįškiausia pasaulyj šalis.' Kapitalisti-' 
Ir laii&oše kraštuose' dešimtys milionų darbi; 
^.'.įįinkų yra bedarbiai Ir badauja; milionai 

.’ jEarhierip yrd afba visiškai nugyvendin- 
įi,arį>ą ’stovį prieŽ bankrūto veidą ir ba- 

IrJ' dąų milionai intelektualų yra “perdaug,” 
’-kadangi nesiranda jiems -kapitalistinės 
draugijos. frėjnuose vjetos; viešpatauja 

/^fitveurgas, ligotumas, mirtis.
Sovietų Sąjungoj turi darbą kiekvie

nas vyras, jr mojterjs ir jų padėtis ge
re! a su kiekviena diena. Kapitalistiniuo- 

'.‘ se kraštuose 'jaunimas kenčia daugiau- 
i šiai, kadangi jis neturi perspektyvų ir 
L pasaulis jam nerodo jokios ateities; So- 

JkyiętU Sąjungoj’ jaunimas triumfuoja; jis 
\d*aįyvauja statyme socializmo ir pilniau- 
siąį tikras, kad j[o ateitis bus užtikrinta, 

■^..^vąikata ąprūpi’įta ir, visas gyvenimas 
bus galima mąudoti kūrybiniam darbui ir 

>P»»-kultūriniams pasiekimams.
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I , I Taikos Gynėja ;
; i Lai kiekviepas; įdąrhiniĮiRas irifarme- 

rys ir kiekvienas intelektualas, palygina 
sovietinę valstybęr su’ kapitalistiniu pa
sauliu, kiek tai tas liečia tarptąutinius 
santykius. Sovietų valdžia yra taikos 
piliorium. Sovietų sistema paliuosavo 
pavergtas tautas, kurios pirmiau buvo 
pusiau kolonialėmis Vergėmis caristinio 
režimo, ir pakėlė jas ’ nepaprastai ąugš- 
tai tiek pramonėj, žemdirbystėj ir kultū
roj. Sovietų sistema štovi už, brolišką 
kooperaciją tarpe tautų, didelių ir ma
žų. Sovietų valdžia yra dnti- iųiperialis- , 

. tinė valdžia. . !
.Kapitalistinis pašaųįiš. rąndasį ( kįaip 

tik priešingai tam nusistatęs.^ Ypatingai 
stipriųjų tautų tikslas, yr.a pijispausti ir 
apiplėšti silpnąsias, kurios paverčiamos 
į kolonijas arba pusiau-kolonijas. 'Impe
rializmas vąljdoi kaįiit^ĮistiHį' pakulį. Gi 
imperializmas 1 reiškia • priespaudą ir 
skurdą mažesnėm ir silpnesnėm tautom...

. karas čia pat. . Jis yra ne tiktai Afri
koj. Jis yra pačioj atpiosferoj tarptau-, 
tinių santykių, kurie yra> įveržti iki trū
kimo. Tai dėka svyruojančiai pozicijai 
kapita^lįstinių valdžių, atstovaujamų Tau
tų Lygoj, trokštančių įvykinti savo im
perialistinius • tikslus," bijančių 1 baudoti 
griežtus žingsnius sulaikymui barbariš
kų ’ pasimojimų, daromų imperialistinio 
Italijos fašizmo sunaikinimui Ethiopijos 
žmonių. Bile minųtą karo kanuolės gali 
pradėti baubti tarptautinio lenktyniavi
mo sūkuryj, padarydamos pradžią naujo 
pasaulinio karo.

Fašizmas negali gyventi be karo. Ita
lijos fašizmas suteikia aiškų to paveiks
lą, nors, palyginti, mažoj skalėj. Nacių 
fašizmas Vokietijoj, fašistinis’ režimas 
Lenkijoj, reakcinis-pusiaų fašistinis reži
mas Japonijoj siekias!, kur kas daugiau. 
Jie trokšta pradėti puolįmą ant Sovietų 
Sąjungos, kurios neapkenčia ir bijosi vi
sos kapitalistinės valdžios.; Jos .trokšta 
pagrobti dalis . Sovietų Sąjungosi darbi
ninkų ir valstiečių teritorijos ir ’pavergti 
laisvas 'Sovietų mases. ‘ •1 •''1 : 1 j 
. 1 ' ; - ' ' * i ! : t . . i i : ■ . j

( t Kreipkite Dųiųę į Savo Padėtį > ;
. Darbininkai, farmeriai,* šniUlkieji' !biz~' 

niėfiai;1 intelektuMai! Mes'-kbeipiamės: į' 
jūs isvakar-yj Rusų Bolševikiškos Revo
liucijos sukaktuvių atkreipti domesį į pa- 
satrlin’ę padėtį, taipgi į', savo pačių 'pade-1 
tį šitoj šalyj ir nusistatyti' jūsų likimą 
tarpe’socialinių pajėgų, darančių šių die
nų istoriją. Pažvelgkite į Sovietų Są
jungą. Kokias pamokas jinai ’suteikia 
jums? Jos aiškios. Sovietų Sąjunga pa
rodo visiems, kenčiantiems po didžiojo 
biznio letena, kad tiktai vienas yra ke
lias žmonių išlaisvinimui — nuvertimas 
kapitalizmo viešpatavimo, tik tas pada
rys darbo žmonių mases viešpačiais savo 
likimo. Kaip didelis šviesos žibintas, Są
junga Sovietinių Socialistinių Respubli
kų stovi ant vieno šeštadalio pasaulio 
sausžemio, rodanti kiekvienam darbinin
kui, nepaisant jo politinio ir organizaci-

• merių,, negrų, .kurie kovoja už pagerini- 
I mą savo.pkdpH^įid’aiiltį m^p^d|us. Ji 
’ yra Miįt^erys’ yifeųl Mehįkcinių į įstatymų, 
perleistų1 valstijų:$ ^ederąlęšė įstatymų 
leidyklose; jinai įvedė: zęniaš algas šal
pos ‘projektuose. į Jjįiųįinėįprūįnno dūU 
bininkų ąrba farihfeįriųį|ž|4ųHma pašal- 

įpaibęi apdraųdmlaikkiilįarbo. Adminįs- 
itįiiadija tik tai J pądaf ęj f kad nepaprdštai

bihįdakimąsi ir pradėjo 
iįąią; įhilitarizuoti. Šitie 
įiįfejtt-ącijos žygiai tiesio- 
iid^miai gelbsti augimui 
|cs;e! Valstijose.

I ! m H J . ’ į H ■■ i
j Dap]rinka:, jfariperįai, intelektualai, 

ir įyisi flaįšV^ įfriete-112

VLl ffi ff patik iąs], 
hįaHnį-H-to'ti: Į$-... . .. 7..__
kotąrpyj istorijos pamokas, gautas iš Šo- 

i Vietų ' dkrbiiiirikų. (r ’Kbmuništu Partija 
i ■ sųilo. visįęms, dąrbiniųųams, visieųip iš

naudotojams, nepaisant jų tikybos, rasės, 
bei politinio įsitikinimo, vienytis į galin- 
.gą veikimo frontą prieš monępolinL ka-

U darbo {UUijų 
; Kritiškam lai

' pitalą ąuijpjo dvynukiškais. tarnais, ka- 
!’ ‘ru ir' fašizmu. 1 v 1' • ’

Mūsų programa, Mūjų Obąlsia'i (
Vienykitės!* feteigkite savo nepriklau

somą galybę, steigdami jūsų pačių kovin
gas unijas it jūsų farmerių organizaci- 

>' jas. Kovokite prieš kompaniškas unijas! 
Kovokite už pramoninį unijizmą ir už 
demokratiją darbo unijose, už darbo uni- 

’ jū vienybę. Kovokite už bendrą frontą 
tarpe komunistų ir socialistų partijų. Ne- 
sirehikit Ėooseveltu, laukdami, kad jis. iš
gelbėtų jus nuo fašizmo. Organizuokite 
Liaudies Prieš-fašistinį Frontą, Farme- 
rių-parbo Partiją, paremtą, ant darbo 
.unijų, farmerių organizacijų ir kitų ma
sinių'organizacijų, pasiręngusių ir no-

nio priklausymo, kad vienybė visų darbo į 
žmonių jų kovoje prieš išnaudotojus už
tikrins jiems geresnį gyvenimą dabartį; 
niu laiku ir pilną laisvę ir didelę gausą 
po to, kuomet jie nuvers išnaudotojų, 
viešpatavimą. Sovietų pavyzdys teikia 
viltį ir entuziazmą ir drąsą į širdis šim
tų milionų bado -paliestų nukaro pavo
jaus bijančių pasauliožmonių J•’

Pavojai ir Kas su Jais Daryti
• >■ Dideli pavojai stovi prieš veidus nlūsų 

žmonių Jungtinėse Valstijose'^ Fašizmo
• ’pavojus auga.' Fašizmas pasirįžęs pa

vogti 'nuo Amerikos maišių ‘ likučius jų 
politinės laisvės ir civilinių tbišių, tikslų, . 
kad bųtų galima lengviau pavergti juos . 
ekonominiai, kąd privertus juos kentėti 
neapsakomą ,skurdą ir išnaudojimą, iš 

'kb’Didysis Biznis galėtų plėštis didelius 
pelnus. Fašizmas mūsų šalyje dangstosi 
visokios ; rūšies, /‘kųnstituęinėmis” ir 
“demokratinėmis” frazėmįs, bet. tikrovė j 
jis tarnauja reakcingiausiems monopo
liams, aršiausiems “open-šaperiam” bo
sams Jungtinėse Valstijose. Fašizmą re
mia tokios organizacijos1 ir indįvidualai, 
kai Liberty League, • Komercijos Butai, 
Fabrikantų ir Bankierių Asociacijos,, 
amunicijos fabrikantai, gazo ir elektros 
kompanijų magnatai, Hooverįai, Hears- 
tai, Coughlinai ir jiems panašūs.

Na, o Roosevelto administracija ar yra1 
kliūtimi fašizmo kelyje? Ne, ji nėra ta 
kliūtimi. Ji yra partnerys teroristinių '

> puolimų ant kovojančių darbinihkij, far-

.ir dirbtuvėse, už unijines algas viešų 
darbų projektuose iš didesnes pašalpas! 
Kovokite už 30 vai. darbo savaitę be nu
mažinimo algų! Kovokite už Darbinin
kų Laike Nedarbo ir Socialės Apdraudos

1 pilių, H. R. 2827; už Marcantonio Bonų 
Ęilių, H. R. 8365; už Farmerių Bilių, H. 
R. 3471 ir projektuojamą Anti-Linčio Bi-

Reiklaukit valdžios atidaryti uždarus 
fabrikus ir darbo įmones, kad suteikus 
darbų bedarbiams su unijinėmis algo
mis !

{Šalin negrų linčiuotojai! Kovokite už 
ekonominę, politinę ir socialę lygybę ne
grams ir už teises apsispręsti Juodajam 
Ruožte!

Reikalaukit tuojau paliuosuoti visus 
kalinius,- pakliuvusius į kalėjimus’del jų 
kovos už.darbo žmonių reikalus; tuojau 
p£liūosuotį jTamą Moonęy, Angelo Hern- 

,įl6nf Sacramento^ kalinius, Scottsboro 
berniukus, ir Gallupo kalinius!

- -Kovokite prieš ginklavimosi politiką, 
kurią,vykdo1 Rooševelto administracija! 
Eleikhiaukit, kad visi karo reikalams ski- 
iaihi pinigai būtų naudojami bedarbiu 

padėties gerinimui. Kovokite už kolek
tyviško saugūmo’sistemą!

Kovokite už Taika!
Patu rėkit Sovietų Sąjungos taikos nu

sistatymą! Pasiruoškite ginti Sovietų 
Sąjungą.

Neišleisti nei vieno traukinio, nei vie
no laivo, gabenančio Italijai karo me
džiagą! Šalin nagus nuo Ethiopijos!

Lai Lapkričio 7-tos dienos celebracija 
tepątampa demonstracija už Bendrą 

i Frontą, -už taiką, prieš fašizmą, už gyni- 
! mą Sovietų Sąjungos, už socializmą, ku

ris yra kuriamas Sovietų Sąjungoj, tėvy- 
, nėj viso pasaulįo darbo žmonių!

Atsiminkit: geriausios Amerikos revo-
• m. i * T • • • • *1 1**1* > 

tradicijos!'
Padarykite Lapkričio 7-tosios demon

stracijas galįngu įrankiu mobilizavimui

Haverhill, Mass

Darbininkų Reikalais

Darbininkai sumoka savo 
sunkiai uždirbtus centus, vie
nok nežiūri, kas jais pasinau
doja. čia turiu mintyje kur
pius darbininkus, kurių yra 
bent kelios unijos, kuriuos su
organizavus į vieną uniją bū
tų galima lengviau kovoti už 
pagerinimą darbininkų būvio, 
kaip tai, už sutrumpinimą 
darbo valandų ir pakėlimą 
darbininkams algų. Rodosi, 
tas turėtų būti aišku kiek
vienam darbininkui ir už tai 
visi darbininkai turėtų smar
kiai kovoti. Unijų vadai tatai 
gerai numato ir stengiasi už
bėgti darbininkams už akių, 
būk tai stengdamiesi organi- 

vieną didelę kurpių uni-

darbą, teisingiau pasa- 
veidmainystę, pradėjo

rinčių kovoti fašįzmą, didžiuosius mono- ! Ručines tradicijos yra jūsų, darbininkai,
I r* a i Ii -i i x 1 •» XX x-< 4* xx 1 XX XI 1 1 * * * Ipolius ir už liaudies teises.
Kovokite prieš siaurinimą dempkrąjtį- 

nių. teisių, už laisvę spaudos, žodžio ir 
susirinkimų, už laisvę organizuotis, strei
kuoti ir pikietuoti. Neleiskit bosams*ir. 
valdžiai nužeminti jūsų gyvenimo lyg- 
inalą’. ‘ Kovokite 'už augštesnę gyvenimo . 
lygmala.1 Už aukštesnes algūš' fabrikuos (

- , • • i ■> >’V ‘ ■ • • • - ”r. ' 1 1 . 1,1 i ■ '

Del Septinto Kongreso Rezoliuciją

; milionų šitoj šalyj kovai prieš viską nai
kinantį bankrutuojantį kapitąlįzmą, už 
Suvienytą-Ęvontą, už Sovietinę Ameriką!

Tegyvuoją Komunistų Internacionalas 
ir’ USA Komunistų Partija!

------ ---------- _r -
Sudbury, 0., Kanada

, > , \ i i . t j . , j ■ ■ . \
Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro Biuras 

imasi už darbo išleisti brošiūros formoje visas Komu
nistų Internacionalo Septinto Pasaulinio Kongreso Re
zoliucijas. Tai nemažas darbas, atsieis nemažai pinigų. 
O žinote, draugai, kad Centro Biuras pastovių, nuolati
nių įplaukų neturi. Visos jo įplaukos tai Agitacijos 
Fondas, kuris, šiuo tarpu, beveik tuščias.

Bet mes esame pasiryžę Kongreso rezoliucijas išleisti. 
Jau paduotom spaudon ir už- savaitės kitos brošiūra bus 
gatava. Tai bus puikus rankvedėlis lavinimos mokyklė
lėms šią žiemą. Vyriausia tam tikslui šis Centro Biuro 
žygis ir taikomas.

Mes manome, kad turint šitokios puikios medžiagos 
studijavimui, šiemet neturėtų rastis nė vienos kolonijos, 
kurioje nebūtų įsteigta lavinimos mokyklėlė bei šiaip 
lavinimos susirinkimai. Brooklyno Komunistų Frakcija 
jau nusitarė študijuoti Septinto Kongreso Rezoliucijas. 
Kitų miestų draugai taip pat turi pradėti darbą. Tuomi 
rūpintis privalo ne tik komunistų frakcijos, bet visos 
mūsų darbininkiškos organizacijos.

Mums labai svarbu suprasti Septinto Kongreso rezo- 
iucijas ir nutiestą kelią darbininkų klasei kovoje prieš 
<arą ir fašizmą, už nuvertimą kapitalizmo ir įsteigimą 
komunizmo ant viso- žemės kamuolio. Mums svarbu, kad 
visi lietuviai-darbininkai susipažintų su tuo Komunistų

| zuoti 
' ją.

Tą 
kius,
jau keli mėnesiai laiko atgal 
sekančių unijų vadai: United 
Shoe and Leather Workers 
Union; Shoe Workers Protec
tive Union; American Shoe 
Workers Union; Brockton 
Brotherhood Shoe and Allied 
Craftsmen Union. Iš virš pa
žymėtų keturių dvylika atsto- ; 
vų atlaikė daug susirinkimų, 
praleido daug darbininkų sun
kiai uždirbtų centų ir paga- 
Ijaus sušaukė visų šių unijų 
delegatų suvažiavimą Hotel 
Bradford, Boston, Mass.

Suvažiavimas prasidėjo rug
sėjo 9 d., o pasibaigė rugsė
jo 18. Visų pirma tame su
važiavime darbininkų priešai 
dėjo didžiausių pastangų, kad 
neįsileisti delegatų nuo U. S. 
L. W. U. skyriaus 23 iš New 
Yorko. Mat, 23-čią skyrių va
dovauja darbininkiško nusis
tatymo žmonės su Fred G. 
Biedenkapp priešakyje, o tas 
reakcionieriams labai nepati
ko. Po ilgų ginčų New Yor
ko ’delegatai suvažiaviman ne
buvo priimti, o tas reakcionie-* 
riams nuėjo ant naudos, jie 
išsirinko įvairias komisijas ir 

| darė viską, kas tiktai jiem pa
tiko, nežiūrint, kad darbinin
kam nėra nei jokios naudos, • 
tiktai duokles mokėti. Vienok 

i savo purvino 
darbo toliau tęsti negalėjo :

■ spalio 11 d. pasirodė spaudoj, 
kad vienijimo visų unijų į vie
ną didelę uniją darbas sugriu-

Protesto Rezoliucija

Mes, Sudburio ir apielinkė 
lietuviai darbininkai, skaičių-, reakcionieriai 
jc 300, iš įvairių industrijų ir, 
įvairių politinių nusistatymų, I 
masiniam mitinge patyrę apie 
barbarišką terorą, vartojamą v0\ Pasirodo, kad ko norėta,
prieš Lietuvos valstiečius ir 
darbininkus — mūsų brolius; 
nutarėm griežčiausiai protes
tuoti prieš budelišką policijos 
terorą ir masinį valstiečių žu
dymą.

Reikalaujame kuogreičiau- 
siai sulaikyti kraugeriško te
roro aktus ir patenkinti vals
tiečių ir darbininkų visus tei
sėtus reikalavimus ir grąžinti j 
Lietuvos darbo žmonėms de-! 
mokratines laisves.

Mes taipgi pasižadame rem
ti visais galimais būdais pe- 

valstiečius
I Internacionalo keliu. " . ti visais galimąis būdais pe-

Todel prašome draugų ir organizacijų tuojaus užsisą? tuvos kovojančias^ valstiečius 
kyti brošiūros-.tiek, kiek tikitės išplatinti. Kiekvienas ',ir dai-bininkus už jų teisėtus 
mūsų organizacijų narys, kiekvienas mūsų revoliucinės; reikalavimus. Mes organizuo-

■ ‘ ‘ - - • . — . . .. . \ sime Visus miesto ir apielinkės
lietuvius darbininkus prieš 
Lietuvos valdžios budelišką 

į žudymą mūsų brolių ir seserų 
'galifė, siųsdami užsakymus, prisiųstumėte ir Lietuvoje.

šį rezoliucija nutarta

tas ir atsiekta. Unijų viršinin
kai vienos unijos nenorėjo, jie 
to net bijojo, nes suorganiza
vus vieną uniją, be abejonės, 
ne vienam dabartiniam unijų 
viršininkui prisieitų dirbti, jei- 
gu norėtų valgyti. Netaip, 
kaip dabar, vardan darbiniu- 
kų gerovės unijų viršininkai 
suėję turi gerus laikus už dar
bininkų pinigus, o nieko gero 
del darbininkų gerovės neda
ro.

Man geriausia žinomi USL 
WU viršininkai, ką jie del 
darbininkų gero daro. Vienu 
žodžiu, nieko. Kada fabrikan
tai rengiasi nukirsti darbinin
kams jau ir taip mažas algas,, 
tai unijos viršininkai tyli, kaip 
klemsai, susičiaupę ir nieko, o 
nieko nesako. Dar daugiau, 
jųjų negalima prisišaukti.

j O kaip darbininkams algos
. N jau būna nukirstos, tai tuo- i 

! met ir unijos viršininkai pasi- 
Pa" rodo. Taip buvo jau ne vieną

spaudos skaitytojas- turėtų įsigyti. Paskui galima ir rei
kią- platinti tarpe; šiaip darbininkų. . - .

Bet, draugai, kadangi'Centro'Biurui labai sunku vers
tis su finansais-leidžiant šią brošiūrą, tai prašome, kad 
kurie tik į 
pinigus. Brošiūra kaštuos 10 centų. Kaip mes apskaitom,. 
tai vos-voš -apsidengs' išleidimo kaštai. O jeigu doleris siųsti Lietuvos valdžios prezi-1^^ f/bus'tol" kol darbini^ 
kitas liktų, visą brošiūrą išplatinus, tai tęsimui mūšų ! dentui p. A. Smetonai ir lietu- kaį neparodys tokiems pone- 

' liam durų, o jųjų vieton ne- 
a_1 pasistatys tokius žmones, ku- 

1 rie gina ne fabrikantų, o dar
bininkų reikalus.

Darbininke.

komunistinėš agitacijos darbo. -
Mes tikime, kad Visi niūsų draugai nuoširdžiai ir grei-i

L 1 4- < 1 1   -t X 4- ZX z-. -A ZXA^ ~ T X 2. 2 1 —tai atsilieps į šitą mūšų atsišaukimą ir paragininįą. Ištik
tųjų, vienas mūsų judėjimo rėmėjas jau atsiliepė. ;štai
jb laiškutis: r ‘

“Centro Biurui: Šiame laiške prisiunčiu $5 aukų del 
išleidimo Septinto Kongreso rezoliucijų. Kaip brošiūra 
bus gatava, prisiųskite man vieną kopiją.—S. Petchulis.”

Labai aciu šiam draugui. Gal atsiras ir daugiau mūsų 
judėjimo rėmėjų, kurie pagelbės finansiškai Centro Biu
rui išleisti Kongreso rezoliucijas.

Visos_aukos, taip pat uz brošiūrą visi pinigai eis Agi-

. U^sąkymus ir jpinigųš siųskite tiesiai Centro Biurui.
'( ... J' ”• ♦ ‘ ,• ■ b - 'Centro Biuras,'

1 ' ' J‘6 ten Ėycfc St, Brooklyn, N. Y.

Įvių spaudai.
Rezoliuciją įgaliota pasir 

komitetui iš trijų.
Komitetas:

B. Kvetinskas.
F. Masys.
P. Stukas.

5. Rezoliucija pasiųsta 
“Darbininkų žodžiui,” “Lais
vei,’’ “Vilniai,” “Keleiviui”, 
“Naujienoms” ir “Vienybei.”

syti

tacijos Fondan, peš iš ten bus padengta išleidimo kaštai. Prašome ne tik čia. suminėtus,’gas.
Užsnkvrrnis ir‘hirdcni's si lįskite tiosini Gpntro Riurni bet ir visus kitus laikraščius

Dar to nežino
“Nusistebėjau Jabai, iš

girdęs, jog Petras pabėgo 
su tavo pačia. Aš maniau, 
jis tava geriausias drau-

Taip, -jis ir dabar juo

J. Šilingas.
šią rpūsų rezoliuciją perspaus- yra, bet jis pats dar to ne- 
dinti. žino.”



Penktad., Spalio 25, 1935 Puslapis Trečias 
......................

Mūsų Dienraščio Platinimas, 
Rėmimas ir Bujojimas

Rėmimas ir Bujojimas
Keletas dienraščio platin-' dyla, dažnai reikia dapirkti, 

tojai rašo kad šiemet daug

tytojų negu bent kada ank
sčiau. Aiškus dalykas, kad 
tvanki karo atmosfera ak
stiną žmones skaityti dien
raštį. Kas tik tinkamai įver
tina platinimą darbininkiš
kos spaudos, skleidimą ap
švietus ir klasinio sąmonin
gumo, turėtų dabai' mestis 
į darbą gavimui “Laisvei” 
naujų skaitytojų. Be agi
tacijos, be nuolankių praši
nėjimų patys, draugai, tu
rėtumėt imtis savo, darbi
ninkiškų pareigų.

Jubilejaus reikalu turime

mų. Draugai Geo. Krance

Mass, rašo:

i pamatine uola. Mašinerija 
1 zl T rL. 1 1 r 1 ZA VA 1 V»1 r 4- 1

plečiantis, bizniui, patalpa 
aukštėja, gal reiks didesnės 
vietos. Tam viskam labai 
yra reikalinga turėti rezer
vas. Tokį rezervą, ąįšku Į 
būtų galima sukelti Jubilė- Į 
jiniais pasveikinimais, jei j 
visur būtų taip rūpinamasi 
kai matome iš suteiktų pa
davimų. Tačiaus vyriausias 
šaltinis pastatymui dien
raščio ant stipraus funda
mento yra pakėlimas “Lais
vės” cirkuliacijos, gavimas 
kuo daugiausia naujų skai- 
tytojų.

■ Pasižymėjęs udarninkas 
“Laisvės” vajuose d. J. Ši
maitis, iš Montello rašo:

“Sveikina ‘Laisvę’ 25 me
tų sukaktuvių Jubilėjum šie 
draugai: Jonas Sireika su 
$1, ir Petras Vessel su $1. 
Malonėsite pasiųsti jiems 
certifikatus”.

Kas moka dirbti vienoje 
srityje, tai dirba ir kitoje. 
Tą tiesą patrivtina d. Šimai-

< LAISVE

feW

ADF iždininkas Frank Morrison (kairėj) ir William 
Green, ADF prezidentas, tariasi, kaip atsilaikyti nuo 
kairiųjų kritikos, kuri buvo pareikšta pereitoj ADF 
konvencijoj.

Ką "Laisve” Rašė 22
Metai Atgal?

D.L.D. 71 k p. susirinkimas 
įvykęs 7 d. spalio, Bridge
water, Mass., siunčia prole
tarinį pasveikinimą savo 
dienraščiui 25 metų Jubilė
jum ir linkime sulaukti 50 
metų jubilejaus. Nuo kuo
pos siunčiame $5.00 Jubilė- 
jinės dovanos ir nuo ypa
tų kurie aukojo sekamai: L 
Ratilis, $5.; Geo. Krance, 
$1.; J. Kalvelis, $L; A. Ber
žinis, $1.; S. Kirslis, $1.; J. 
Gricius, $L; P. Kundrotas, 

ir V. Ermalavičia, $1.
Viso aukų yra $17.00.”

Massachusetts šiemet pir
moje vietoje stovi gavime 
naujų skaitytoju ir pirmoje 
vietoje su Jubilėiiniais pa
sveikinimais. Toliaus rašo 
draugas Krance:

Gerb. “L.” Adm:—čia 
randate čekį vertės-$15, ,tai 
L.D.S. 1-mas Apskr. sveiki
na ‘Laisvę’ Jubilėjum ir au
kuoja $15.00.”

Gavome laiškelį nuo drg. .
Girnienės, iš Binghamton,; _____
kur ji rašo: | Augščiau suminėtos Jubi-

“Drg. Jonas Sadauskas, ■ lūjinės dovanos bus naudo- 
ačiuoja jums, kad nesulai-, jamos išleidimui “Laisvės 
kete jam “Laisvės” ir dabar skaitytojam dovanos, apysa-1 sostas. Tame soste jie sėdėjo su kunigais, 
jis užsimoka skolą už “L.” kos: Martos Vilkienės Di- 
$3, už sekančius metus pre- vorsas. Visi “Laisvės” skai- 
numeratą $5.50 ir $1.50 da- t y t o j a i. kurie užsimokės — T 1 — 1

“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.:— 
Hartfordo d a r b ininkiškos 
organizacijos sveikina ‘Lai
svę’Jubilėium sekamai: Lie-

Iš “Laisves” Numerio 85, Už Spalio 24 d., 1913:
Trinidad, Colo., 18 spalio. Netoli nuo čia streikuoja angliaka

siai. • Kompanija parsitraukė streiklaužius ir apginklavo juos 
naujausiais žudymo ginklais. Valkatos streiklaužiai rijo seilę, 
kad tik išmėginus tuos ginklus, bet neturėjo progos, šiandien, gi, 
suradę kokią tai priežastį, streiklaužiai, kasyklų sargai, ir šerifai 
užpuolė ant vargšų mainierių ir be jokio pasigailėjimo šaudė į 
visas puses angliakasių kaimelyj.

Maskvoj iškilo gana didelis streikas. Sustreikavo miesto tram-

Kas Turite “Laisvės” už 
1911 ir 1912 Metus?

“Laisvės” redakcija pa
sigenda 1911 ir 1912 metų 
kompletų. Kas iš mūsų 
skaitytojų juos turite, 
malonėkite mums pra
nešti, o mes norėtume 
juos pasiskolinti arba nu-

O gal kai kurie mūsų 
skaitytojai žino įstaigą, 
kuri juos turi, tai prašo
me apie tai mums praneš
ti. Iš anksto didelis ačiū!

‘„‘Laisvės” Redakcija.

Skaitytojų Balsai

NAUJU SKAITYTOJU GAVIMUI 
KONTESTANTU SURAŠĄS

j šiandien įvairūs vajininkai punktais stovi sekančiai:
G. Krance ir L Ratilis, Bridgewater, Mass................ 499
Phila. darbininkiškos organizacijos
A. J. Smitas 387, M. Zald 49, viso

O.

436

436

312"
309
289

Iš Mano Atsiminimų
Gr. 13 d., 1913 metais atvy

kau į Ameriką, Lawrence,

C.

226
172
156
138
135

Vilnius, 25 rugsėjo. Protestuodami prieš Beilio bylą, čia su
streikavo kailiadirbiai, kelios pramonijos įstaigos, magazinai ir 

tllVOs Dukterų ir Sūnų Dr- spaustuvės. Teišėjo juodašimčių “Gazeta Godzienna.” Krikščio- 
gija ir aukoja $4.. Liet. Dar- !nys darbininkai išvien ėjo. Visur pilna raitos ir pėsčios policijos, 
bininku Susivienijimo 79 kp. Areštavo kelis darbininkus. Gatvėse sąjūdis.
ir teįkia dovaną $2,; A.L.- --------------------
D.L.D. 68 kp. aukuoja $1 ir
T.D.A. Liet. 202 k'p. taipgi, vajaus darbininkai—konduktoriai ir vagonų mašinistai. Jie rei- 
aukuoia $1 Visų certifika- kalauja padidinti sau užmokesnio už darbą ir paliuosuoti iš ka- 
tus Drisiųskite mano antra-! Igjimo Jl) baugus, suimtus delei streiko.
šu. Draugiškai, A. Klimas.’'

Draugas Klimas irH yra 
su gabus valininkas. Jis ge
rai pasidarbavo nereitame - 
“L.” vaim’e ir darbuojasi, 
šiemet. Tai va, tokių drau- sant, kokio tikėjimo ir pažiūrų nebūtų. LSS 19 kp. atmaršavo vykau į Pąterson, N. J., ir čia 
PU r ū p e S t i n g U mu visos j su raudona vėliava, kas padarė labai gilų įspūdį ant darbininkų. v£l gaudavąu “L.” 

žmonių baliuj buvo daug, na, bet ir rudžio buvo nemažai. 
Uždarbis bus geras.

Brooklpno Chronika. 18 d. spalio Tautiškame Name buvo ba
lius Neprigulmįngo Kliubo ir 54 skyriaus kriaučių unijos. Balius 
nusiseku labai puikiai. Jame dalyvavo merginų unija, preserių 
unija, 19 LSS kuopa ir kitos draugijos. Visus atmaršavusius 

i į balių priėmė su muzika.. Visiems grajino “Marsalietę”, nepai-

A. Stripeika, Elizabeth, N. J.......... •.. •
G. Šimaitis, Montello, Mass.........................
J. Mažeika, Cleveland, Ohio .................
J. Valatka, Haverhill, Mass. ‘.......... 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. ......

Girnienė, Binghamton, N. Y. .....
J. J. Bakšys, Worcester, Mass...................
J. Matačiūnas, Paterson, N. J. .. •........

Reikauskas, Shenandoah, Pa..............
Žirgulis, Rochester, N. Y............•.. •.
K. Urban, Hudson, Mass......................
Anvil, Montreal, Canada ................ ..

Newark ir Apielinkės Kolektyvas .... 
A. Barčius, So. Boston, Mass..................

F. Gervickas, Athol. Mass.......................
Mass., miestelin, pas dėdę Mio- p Bflkas, Waterburv. Conn...............
X, !TV Kal Ll-zen’ IALDLD 4 Apskr., Pittsburgh, Pa...........
su dideliu antgalviu “Laisvę.” į V* Januška, Richmond Hill, N. Y..........
Laikraštis buvo dviejų lapų, o 1 A. Klimas, Hartford, Conn........................
jame buvo suvyniota gabalas V. Marinas, Waterburv, Conn................
duonos. Aš griebiausi už “Lais-1 P. Baranauskas. Brooklyn, N. Y............
vės”. Vėliaus, gavės darbą Ar-, K. Mikolaitis, Baltimore, Md.................
hngton Mills fabrike,_ eidavau c Massulis Brooklyn, N. Y............ ..
“Laisvę” pirkdavau pavieniais; L Mažeika McKees Rocks. Pa..................
numeriais. Neapleidau nei vie-' Vasiliauskas, Detroit, Mich. ........ 
no numerio. Tūlą laiką skaičiau i M. Gudas, Montreal, Canada.....................
ir “Kovą.” 1918 metais išvažia- ( V. J. Stankevich, Wilkes Barre, Pa.........
vau į Pa. valstiją ir per keletą. M. Deedas, Red Lake, Ont., Canada ... 
mėnesių buvau pertraukęs “Lai-. p. Wassell. Hoboken, N. J........................
svę” skaityti, nes stokavo fi- C. Schwartz. Reading, Pa..............«...
nansų užsisakymui. Įstojau į ( t. Shprrv. F. Ramoška, Brooklyn, N. Y 
šv. Antano Draugystę (Osciola p. Šlekaitis, Scranton, Pa. ................... ..
Mills, Pa.). Agitavau narius,1 A. Lideikienė. Gre*t Neck. N. Y...............
kad jie imtų draugystei “Lais-1 S. Peleckas, Brooklyn, N. Y................ ...
vę” už organą. Kilo didelės dis- J. Daubaras, Athol. Mass............................
kusijos, vieni norėjo, o kiti. O. Kučiauskaitė. Baltimore, Md................
priešinosi. Galų-gale tarimas S. Kuzmickas. Shenandoah. Pa................
praėjo už ėmimą “Laisvę” or- V. Judzentavičius. Girardville, Pa. ... 
ganauti. Tuomet vienas nume- V. Matonis. New Britain. Conn. ....... 
ris “Laisvės”1 eidavo tos drau-j J. Barkus, Brooklyn, N. Y. .....................
gystės vardu. Bet man to ne-1 Mrs. C. Long. Wrightstown. N. J.............

K. Bakanauskas, Eastop, Pa. .................
J. Kondrotas. Forest City. Pa......... .. -. _____ ...

Pirmoje vietoje ūdarninkų surašė šiandien stnvi mažaį 
niestelis Bridgewater, Mass. Draugų Krance ir Katilio 
sauioie šiandien pirmoji dovana. Ar pavyks jiems išlai* 
kyti ją iki galui vajaus? / • A,

Philadelnhiečiai tik vieną diena tęjšlaikė pirmoj^,yiė- 
toie. Tačiaus bi diena gali jie vėl būt viršui kitu 
įdomu žinoti, kain dabar jaučiasi draugą^ Stripeil^<, KMf 
dingo d. Reikauskas? Kas yra su Pittsburgh u. ir Ęalti- 
ipore?... ’ 1

užteko, Į£į22 metais užsisakiau 
“Laisvę”, skaičiau iki 1928 
metų. Pradžioj 1928 metų at-
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Hartfordo d a r b ininkiškos I 
o r g. sveikina “L.” Jubilė-

Tą patį vakarą buvo teatras naudai tautiško namo Vilniuje. 
Jį rengė tautiečiai. Statė ant scenos “Karnavilio Varpus.” žmo-' 
nių buvo pilna salė. Į šį perstatymą atsilankė ir Vilniaus svečiai ■ F? 
(dr. Basanavičius ir Mart. Yčas.—Red) Del jų buvo parengtas.

Iš “Laisvės” Numerio 86, Už Spal. 28 d., 1913:
Neto York.—Praėjusią savaitę iš čia'viena diena buvo išsiųs-

vė “L.” Jubilėjinės dova- prenumerata metams, gaus ta atgal 175 “negeistini” del šios šalies imigrantai. Juos depor- 
nos”. I tą knygą. Ta apvsaka bus tavo del įvairių priežasčių: vieni turėjo neišgydomas ligas, ne-

Su kitu laišku drg. Gir- \ gn.ta pn nauiu metu. Kurie kurios moterys, neturėdamos vyrų, atvažiavo su didelėm šeimy- 
nienė prisiuntė Jubilėjinių užsimokės pilnai prenumer- nom arba mažais kūdikiais ir tt. žodžiu, del jų visų buvo užda- 
pasveikinimų nuo A.L.D.L.- atas laiko vienu motu, nuo rytos durys “laisvosios šalies.”
I). 20 kp. $5 ir nuo drg. J.1 snobo 1 d. J935 ir iki spalio!
Sadausko $1.50. , 1 d. 1936 visi gaus tą knygą.1

Gražiai pasirodė ir drau-'' 
gai binghamtoniečiai. Ne-' 
paisant tų visų nuostolių, 
kuriuos jiems padarė tva
nas pereitą vasarą, gausiai 
remia savo dienraštį.

Vilnius, Lietuva, šiomis dienomis, pirmininkaujant guberna- 
_____ ’ ’ toriui Veriovkinui, įvyko Vilniaus gubernijos tarybos posėdis,

Sveikinimai “Laisvės” Tu kuriame buvo svarstomas įstatymo sumanymas apie padidinimą | 
bilėium rodo mūsų iudėiimo 
d r n o- p p c; n. Pasveikinimai

pabaudos už chuliganiškus darbus. Susirinkimas pripažino, kad 
reikia padidinti pabaudos už chuliganiškus pasielgimus, o taip 
pat reikalinga esą priedui įvesti ir pabaudą rykštėmis—ligi 50

Man dienraštis “Laisvė” 
baį patinka .skaityti. Patinka 
visį jos raštai, o Už vis geriau
siai tai sveikatos skyrius, kurį 
yėda nepailstantis mūsų bran- 

: gus draugai ir veikėjas dakta
ras J. j. Kaškiaučius.

Sveikinu “Laisvę” su 25 me
tų jubilėjum ir linkiu sulaukti 
50 metų! “Laisvė” buvo prole
tarų vadas ir pasiliks. Dalyvau
ju jau dviejuose “Laisvės” va
juose. Esu pašventęs atliekamą 
nuo darbo laiką laike šio “L.” 
jubilejaus dirbti vajuj, kad su- 
drūtinti “Laisvę.” Stengiuosi su 
pagelba kitų draugų padvigu
binti “Laisvės” prenumeratorių 
skaičių.

Draugiškai,
J. Matačiūnas.

la-

.. .J,. .. ■ Į u I .1 I, ■ n WlyMI
■■ ' ’’'V-' '-. ■ ■ • ••

nėm, atrodo, kad ten reikalin- delei tos nęląimės netekęs kft- 
.. ,f f * * ■ * */• r < * ’ *

ga surengti prakalboš ir jiem lėto gerų užsakymų;.
paaiškinti apie Hitlerio ' pla
nus, kuriais gali paimti Klai
pėdą ir net visą Lietuvą. Pa
tys bristoliečiai savose drau
gijose turėtu apvarstyti apie 
tokių prakalbų reikalingumą, 
nes daugelis iš «jų labai yra 
suklaidinti del neskaitymo lie
tuvių darbininkiškų laikraščių.

A • 
i? v 

Pasikalbėjus kięk« ' en
giau, Gerdauskas u^simokfijO 
už “Laisvę” prenumeratą ♦jr• » » i ‘i’š leidomės atgal į New Britain. 
Sugryžę radome d raugų antis 
jieškant. Papasakojom jiem 
savo darbo pasekmes, kad * j 
aštuonias lietuviais apgyven-

New Britaine Pasisukinėjus j tas bakūžes eis “Laisvė!’Jr d p 
Atvykus į šį miestą, pir- skaitytojai atsinaujino. .Nebu*- 

minusiai aplankyta J. AukŠ- vo reikalo eiti pas senus-skai- 
kuris iš sunkios ligos , tytojus, nes jie ir patys atsi* 
“ " * „ _ i pa-,naujina. “Daily Workeriui”

sveikti ir atsidurta ant Lietu- gauta aukom $1.25. ToJkių. bū
vių Namo fėrų. Ten žmonių du tie draugai likosi.,,paimti 
buvo nemenkai. Didelėj dau
gumoj jaunimas ir vaikai. Su 
kai kuriais pasikalbėta, pa- 
diskusuota ir taip vakaras 
praslinko. Bokui gavus laimikį 

tai 
ryt

Bristol, Conų.i«kia ivertlnima Jorbinin- rykščių.
Juk didžiausiais chuliganais yra mūsų krašto valdininkai. Tai-

■ gi pirmiausiai jiems reiktų atskaityti po 50 rykščių. I
picPnq snoudos. reiškia na- 
ro^vma savo orgonizuotos 
"nlioR. Labai svarbu dr«u-j 
rrHp nrinkliose anka]he- 
iinnoi “Laisvės” reikalų, pla- 

jos nalaikvmo ir 
biidavoiimb. šis “L.” Jubi- 
leius yra svarbios reikšmės

“Brangūs Draugai :-šiuo- 
mi prisiunčiu čekutį vertės 
$7.00 kurį padalinsite seka
mai: mano paties prenume
rata už ‘Laisvę’ bus $5.50, 
preso išmokėjimui tegul bus 
50 centų šiuo laiku ir už Ii- ivvkis ir ,io garsus minėji- 
kusį $1.00 prisiusite ‘Lais- yra gyvas reikalas.

Mps pakartotinai kviečia
me visus buvusius “Laisvės”

vės’ Jubilejaus Certifikatą
Evai Valley (Valaitienei)..

Jei didelė didžiuma sim-' rėmėius, bendrabius. ir skai-
. • « • Z W ’ - - - - « *

Rusija. Valstiečių poezija. Viename iš darbininkiškų laikraščių, 
valstietis, vietoj koresp., atsiuntė sekantį piešinėlį eilėse:

“Mokyklas naikina, karčemas stato gimtinėj šalelėj. Aludės, 
monopoliai plėtojasi, pakol pelnas degtinėlėj! Kur tik nepažvelg
si, eik, nesuklysi: aludė ir karčiama stovi ir šypsosi, svečių 
laukdama. Apiplėšti mūsų žmogeliai! Aplinkiniai kaimeliai, trau
kia į mūsų miestelį, veža savo skatikėlį—vieni iš vargo prageria, 
iš kitų už mokesčius atima, bet visi valdžiai kišeniun eina.”

Spaudos Balsai. “Pirmyn” patalpino ilgą V. Kapsuko straipsnį, 
kuriame autorius kritikuoja kaip Lietuvos, taip ir Amerikos

patikų ir ‘Laisvės’ skaityto-' tytoins; kurie dabar stovi socialistų poziciją tautos namų reikale. Vieton tautos namų idė
jų pasirūpins įsigyti ‘L.’ ju- nuošaliai glaustis prie “Lai- 1 jos, autorius stato “darbininkų namo” idėją, kurios įkunijimu 

Pasitraukusieji nuo turėtų rūpintis, visų tų tautų darbininkai, kurie gyvena Lietuvoj.bilėjaus certifikatus, nors 
ne taip jau kaštaunūs, tai 
vis vien mūsų dienraštis 
“Laisvė” iš to susidarys rė

d.

čiunas, 
taisosi. Palinkėta greitai

Nenuilstantis vąjininkąs 
P. Bokas, waterburietis, pasi
sodino mane į savo mašiną ir 
sykiu nupyškėjome į Bristolį 
vajaus reikalais. Ikj piet nie
kaip nesuradome sau reikalin
gų žmonių. Vykome iš vietos į 
vietą ir vėl atgal iki susirado
me vadą. J. Kosmach’ai mus 
pavaišino ir po tam Juozą įsi
sodinę į mašiną leidomės po 
lietuviais apgyventas bakū
žes. Kadangi Juozas buvo ge
ras lietuvių gyventojų žinovas, 
tai mes daug galėjome jų ma
tyti. Su jais pasikalbėjome ir
jiem lygiai keliem užrašėme tė. Mat, nesenai jo dirbtuvėlė 
“Laisvę”. Kiti liepė užeiti vė- buvo sudegus.
liau. Iš pasikalbėjimo su žmo- kad apgadintos jo mašinos ir 

kad kalbėtojas pasakojo teisybę. Tik gaila, kad nedaug žmonių 
atsilankė. Mat, daugumas vis dar miega po kapucino skvernu.

entuziazmo ir nusitarė eiti pfer 
stubas užrašinėdami “Laisvę.” 
Linkėtina gerų pasekmių. 

» • f r

Matomai, žmonės ‘.‘Laisvų” 
myli skaityti, tik reikalas nors 
trupučiuką tikro pasišyęntįrhp> 
o šiaip nėra sunku užrašyti 
darb. dienraštį. Drg.' Bokks 
davė žodį, kad jis nepaliks nė 
vieno mažesnio miestuko ne
aplankęs, užrašinėdamas “Lai
svę.” Draugai, visose vietose, 
kuriose jis pribus, turime jam 
prigelbėti, padėti, nurodyti 
vietas. < į

Radio Klausytojarti' 
i, » M* t

Daugelis klausosi radio, o 
ypač nori išgirsti, kaip lietu
viai pildo programą, šiuo tar
pu jaunuolė Biruta RamoŠkįU- 
tė, hartfordietė, kas pfrinadię- 
nis dainuoja per WNBC radio 
stotį, New Britain, kai" 3 
Užsisukite radio ir ją iŠgfrai- 
te dainuojant. ’ S”

Vikutia.

“stiprylo,” sakėme, jog 
ženklas pasisekimo ant 
dienos.

Berline Pas Padegėlį

Nuvykę pas J. J. Gerdaus- 
ką, radome jį besitrusiant 
apie namus. Užbaigęs darbą, 
Gerdauskas parodė savo dirb
tuvėlę, kurią iš naujo atsista-

svės.”
“Laisvės” su Pruseikos-But- 
kans onoziciia rodo noro 

rišti, ale vis dar tęsia ne- 
zervą, kuris tikrai bus u o- žinia kodėl, ažuot ėmimosi į 
ta ‘L.’ gyvavimui. Draugiš- rimtu žygių tuom reikalu, i 
kai, V. J. Valaitis, New Bri- Būtų brangus dalvkas. kad 
tain, Conn.” prie tokio snsinratimo būtų

Drg. Valaitis gražiai ra- galima prieiti kuo greičiau- 
šo. Jis pabrėžia tą svarbų šia, kad draugiškuose sant1’- ____
faktą, kad išlaikimui ‘Lais- kiuose bendrai galėtume mi- kuopa. Toji socįalistų kuopa daugiausia ir darbuojasi. Taip, 
vės’ dienraščiu reikia turėti nėti “Laisvės” sidabrinį Ju- 14 d.‘spalio ji surengė prakalbas. Kalbėjo “Laisvės” redaktorius

L. Pruseika... Reikia pasakyti, kad Bostono kalbėtojai moka I cijos prisirašė 34 nauji nariai-šėrininkai, nes kooperacija pasis- 
prie savęs publiką pritraukti. Net didžiausi fanatikai pripažino, tatė sau už tikslą pksistatyti Brightone svetainę.

Youngstown, Ohio. SLA 157 kuopa buvo maniusi nupirkti 
tautos namams sieksnį žemės. Bet pasirodžius Yčo politikai, 
tuos pinigus šiaip paskirstė: 5 dol. politiniams kankiniams ir 

i 5 dol. siratoms. Kuopos susirinkime nekurie draugai nurodė, 
j kad tautos namas darbininkams nebus prieinamas ir todėl dar

bininkams nėra reikalo kišti ten savo pinigus.

Jis skundėsi,

Ca/megie, Pa. šitam mažam miestelyj lietuvių priskaitoma 
apie 300. Draugijų turim net penkias, tarp jų yra ir LSS 108

rezervą, kuris būtų, pasak bilėjų. 
d. Valaičio, mūsų įstaigai |

26 spalio Brighton (Mass.) buvo, kooperacijos prakalbos. Kal
bėjo V. Jakštys, J. B. Smelstorius ir L. Grikštas. Tarpuose dai
navo Laisvės choras iš Cambridge. Dainavo gerai. Prie koopera-

P. Buknys
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Pabaltos Šalių Liaudis Plačiu 
Frontu į Kovą Prieš Karą

Pabaltės Šalių Kompartijų Atstovo d. Kruminno Kalba, Pasakyta Kominterno 
VU Pasauliniam Kongrese

Draugai! Drg. Erkoli savo pranešime davė 
gilų marksistiniai leninistinį tarptautinės pa
lties analizą. Ta padėtis turi pilną baiseny
bių naujo pasaulinio karo išvakarių pobūdį. 
Drg. Erkoli visiškai teisingai pastatė prieš 
visas kompartijas kaip, svarbiausią momento 
uždavinį—kovą už taiką, sukoncentruodamas 
ugnį prieš didžiausią karo kurstytoją—hitleri
nę ^Vokietiją ir jos sąjungininkus. Dalyvau
jančių šiame kongrese Pabaltės šalių—Suomi
jos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos delegacijos 
visiškai ir pilnai sutinka su- pagrindiniais pra
nešimo ir paruoštų del. d. Erkoli pranešimo 
tezių dėsniais.

Pastaruoju metu, ypatingai po sudarymo 
Vokietijos ir Lenkijos sutarties, mes esam 
liudininkais to, kaip vieši ir slapti hitlerizmo 
agentai, Lenkijos ministerial ir genštabistai, 
važinėja po Pabaltės valstybes, išvysto čia 
pasiutusį aktyvumą ir, reikia pasakyt, ne be 
pasisekimo stengiasi patraukti pavienes Pa
baltės valstybės prie imperialistinių karo kur
stytojų bloko prieš SSRS. Pabaltė užima toli 
gražu ne paskutinę vietą grobikiškoj Vokieti
jos imperializmo pasikėsinimų programoj, ku
rią įgyvendinti ėmėsi taip vadinamas vokiška
sis nacionalsocializmas. Geografinė ir strate
ginė Pabaltės padėtis daro ją vienu svarbiau
sių atramos punktų ne tik imperialistų kovoj 
del viešpatavimo Baltijos jūroj, bet taip pat 
vedimui plėšikiško karo prieš Sovietų Sąjungą. Į 
Draugo Erkoli teziuose visiškai teisingai pa
brėžiama, kad “jie—Vokietijos imperialistai— 
nori panaikinti Pabaltės šalių savystovumą ir j 
paversti jas į placdarmą užpuolimui ant So- j 
vietų Sąjungos.

Pabaltės tautos smarkiau, negu kur kitur, 
jaučia augantį pavojų jų tautinei nepriklau
somybei, kurią pūpinasi atimt plėšikiškas Vo
kietijos imperializmas ir jo sąjungininkė fa
šistinė Lenkija. Kad suprasti visą šio pavojaus 
aktualumą, pakanka nurodyt į Lietuvos pa
vyzdį. Daugelio metų bėgyje Vokietijos fašis
tai veda smarkią agitaciją už atplėšimą nuo 
Lietuvos Klaipėdos krašto. Paskutiniu metu 
jie perėjo nuo žodžių prie darbų ir sumobili- 

.^.zavo prie Lietuvos rubežiaus didelę smogikų 
(šturmovikų) armiją, pasiruošusių pirmu pa
togiu momentu padaryti plėšikišką užpuolimą 
ant Lietuvos. Klaipėdos krašto užgrobimas 
gali įvykti kasdien. Kartu praktiškai pastaty
tas dienotvarkėn klausimas apie Lietuvos pa
dalinimą tarp Vokietijos ir Lenkijos imperia
lizmo. Būtų didžiausias apsigaudinėjimas ma
nyti, kad reikalas eina tik apie Lietuvą. Ne! 
Užpuolimas ant Lietuvos bus tik pradžia Hit
lerio žygio į visą Pabaltę. Ir jeigu kaikurie ! 
nacionalistiniai Suomijos sluogsniai, kuriuos
subsidijuoja ypač suomių miško pramonė, da
bartiniu metu vysto savo planus, kad užgrobti
Sovietų Kareliją ir svajoja apie “didžiąją Suo
miją nuo Suomijos įlankos iki Baltosios juros,“ 

• jeigu jie mano įgyvendint šiuos atvirai grobi
kiškus planus padedant ir vadovaujant Vokie
tijos ir Lenkijos imperializmui, naiviai tikėda- 
jnįesi, kad hitlerizmas prie jų pačių neprieis, 
tųi yra tik apgaudinėjimas, arba, tiksliau, Suo
mijos liaudies stačiokiškas apgaudinėjimas. 
Vokietijos-Lenkijos imperializmo intervencinis 
karas prieš SSRS pastatys dienotvarkėn klau
simą taip pat apie suomių tautos nepriklau
somybę.

“Vokietijos tikslas—kaip sako vienas iš 
“mokslinių“ hitlerizmo stulpų, kažkoks Kara
liaučiaus profesorius Lezijus savo knygoj 
“Vokietija ir rytai”— bus pasiektas tada, kai 
jai pasiseks atstumti rusus nuo Baltijos jūros 
ir nukelti rusų-vokiečių rubežių prie Dniepro. 
Tada Suomija patektų mūsų globon, Kronšta- 
fo ir Liepojaus uostai tarnautų mūsų karo 
laivams, o Narva, Peipus, Didžioji Berezina 
galėtų sudaryti antrą smarkiai sustiprintą ap
saugos liniją.“

■ Tokie ir panašūs pasisakymai Vokietijos na- 
ęjopalsocialistų literatūroj visai neatsitiktiniai. 
Jupse atsispindi kaikurie konkretūs hitlerizmo 
planai, kaip ana Pabaltės šalių užgrobimo pla
nai. juose atsispindi sena grobikiška Pabaltės 
aneksijos programa, kurią Vokietijos impe
rializmas smarkiai rūpinosi įgyvendinti pasau
linio karo metu ir apie kurią kaizerinė Vo

kietija griausmingai pareiškė 1918 metais Lie
tuviško Bresto derybose. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos liaudies masės savo prityrimu įsitiki
no, ką reiškia Vokietijos imperializmo “kul- 
tiirtregerinė misija“ rytuose. Su pasibaisėji
mu ir pasibjaurėjimu šių šalių darbo masės 
dar dabar prisimena plėšimus, smurtą, šau
dymus, rekvizicijas, priverstinus darbus, ku
riuo? joms atnešė vokiečių okupacija.

'Lapkričio revoliucija Vokietijoj ir įvykęs 
po to kaizerinės Vokietijos sudaužymas vakarų 
fronte laikinai suardė grobikiškus Vokietijos 

< tnjperiąjizmo planus Pabaltėj. Liaudies sukili

mo spartinami vokiečių okupantai 1918 metų 
gale turėjo skubiai apleisti Pabaltę. Bet kad 
Vokietijos imperializmas nuo savo aneksionis- 
tinių planų užgrobti Pabaidė niekuomet neat
sisakė; tai liudija įvykę po to Šeidemano ir 
Noskės apginkluotos fon der Golco armijos 
žygiai prieš laimėjusią proletarinę revoliuciją 
Baltijos šalyse. Fon der Golco kariuomenės 
kruvinas proletarinės revoliucijos pasmaugi
mas Suomijoj ir Latvijoj dar ir dabar kelia 
pasibaisėjimą ir pasibjaurėjimą plačiose Pa
baltės liaudies masėse. Vokietijos imperialis
tams tai buvo tik nauja priemonė, kad prisi
dengus kovos, su bolševizmu vėliava užgrobti 
ir pavergti Pabaltės šalių tautas. Mes neap- 
sistosim prie panašių grobikiškų Hitlerio są
jungininko Lenkijos imperializmo planų Pa
baltėj, apie kuriuos nesenai visai atvirai iš
plepėjo žinomas ponas Studnickis.

Vokietijos ii- Lenkijos imperializmo 'įsivy
ravimas Pabaltėj neša su savim Pabaltei pa- 

. keitimą į tiesioginių karo veiksmų placdarmą, 
netekimą tautinės nepriklausomybės, Pabaltės 
padalinimą tarp Vokietijos ir Lenkijos impe
rialistų, sustiprinimą ir įamžinimą čia reak
cingiausių ir kraugeringiausių fašistinės bur
žuazijos elementų viešpatavimo ant darbo žmo
nių, kruviną darbininkų klases pasmaugimą ir 
pavergimą, lenkų ir vokiečių dvarininkų neken
čiamą viešpatavimo atstatymo pavojų, atėmi
mą iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos valstiečių 
žemės gautos jų žemės reformą įvykdžius, ne
girdėtą tautinį Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Suomijos liaudies masių pavergimą hitlerinės 
Vokietijos ir jos sąjungininko Lenkijos impe
rialistais. Štai kode! plačios Pabaltės šalių liau
dies masės daugiau, kaip kur kitur, bijosi 
del savo likimo, jei Vokietijos-Lenkijos impe
rializmas pradėtų karą. Štai kodėl Pabaltės 
šalių liaudies masės su karšta simpatiją ir 
viltimi žiūrį į Sovietų Sąjungą, sveikindamos 
kiekvieną jos taikos politikos žingsnį, kiekvie
ną žingsnį stiprinant jos galingą Raudonąją 
Armiją—taikos ir visos žmonijos progreso 
armiją.

Tikrai pildydama Lenino-Stalino tautinę po-; 
litiką, Sovietų Sąjunga užtikrino Pabaltės ša
lių—Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos ne
priklausomybę. Sovietų Sąjunga pirmoji iš di
džiųjų valstybių pripažino Pabaltės valstybių 
nepriklausomybę ir sudarė su jomis taikos su
tartis. Per praėjusius nuo to laiko 15 metų 
Sovietų Sąjunga buvo ir lieka vienintelė ma
žųjų Pabaltės tautų nepriklausomybės gynėja. 
Sovietų Sąjunga sudarė su Pabaltės šalimis 
prekybos sutartis, kurios gyvai atsižvelgia į 
kiekvienos tų šalių ekonominius reikalus. So
vietų Sąjunga sudarė nepuolimo ir draugingu
mo paktus su visomis Pabaltės valstybėmis. 
Kada paaiškėjo Vokietijos ir Lenkijos agresi
jos linija Pabaltėj, Sovietų Sąjunga tučtuojau 
pasiūlė sudaryti regionalinį rytų paktą, kuris 
garantuotų mažųjų Pabaltės valstybių nelie
čiamybę. -

Tik Sovietų Sąjunga, besivaduojanti nekei
čiamu taikos siekimu, yra ta tarptautinė jėga, 
kuria gali remtis visos’mažosios ir pavergto
sios tautos, tame' skaičiuj ir Pabaltės tautos, 
savo kovoj prieš Vokietijos ir Lenkijos im
perializmo agresiją, kovoj del savo tautinės 
nepriklausomybės. Tik tarptautinio ekonomi
nio ir politinio bendradarbiavimo su SSRS po
litika, tik griežtas išstojimas prieš Vokietijos 
ir-Lenkijos imperializmo machinacijas, nu
kreiptas karo sukurątymui, tik atviras ir 
griežtas SSRS taikos politikos, tame skaičiuj 
Sovietų Sąjungos siūlomo regionalinio rytų 
pakto palaikymas—gali dabar padėti taikai 
Pabaltėj. Tik tokia politika naudinga Pabaltės 
tautų plačiausioms masėms. Bet tokią politiką 
viešpataujančios Pabaltėj “nacionalines” bur
žuazijos'fašistinės gaujos vesti negali ir neno
ri. Įvedusi pa,s save-fašistinės katorgos, kar
tuvių ir revoliucinių darbininkų šaudymo re
žimą, žvėriško teroro priemonėmis smaugda
ma kiekvieną liaudies pasiliuosavimo judė
jimą, vesdama tautinės priespaudos ir tauti
nės neapykantos siundymo politiką, fašistinė 
Pabaltės buržuazija eina susitarimo su Vokie
tijos ir Lenkijos imperializmu keliu, ginkla
vimosi didinimo ir karo prieš SSRS ruošimo 
keliu.

Prisidengdama melaginga ‘neitralumo“ kau
ke, fašistinė Suomijos buržuazija ištikrųjų ve
da kasdieninį provokacinį prieš SSRS siun- 
dym’ą, inspiruoja baltagvardiečių užpuolimus 
ant Sovietų įstaigų, pučia šovinistines “didžio
sios Suomijos” idėjas ir, vadovaujant Vokie
tijos ir Lenkijos imperializmui ruošiasi prie 
Sovietų Karelijos ir Ingermanlandijos užgro
bimo. Prisidengus ta pačia neitralumo išlai
kymo ir nesikišimo į didžiųjų valstybių reika
lus kauke fašistinė Latvijos ir Estijos buržu
azija atsisako palaikyti Sovietų Sąjungos ini-

ciatyvą taikos išlaikymui ir visaip pučia ka- ' niams Ulmansų ir Piastų gaujoms padaryt 
ringas nuotaikas prieš SSRS, nuolatinį ir sis- į fašistinį perversmą. Su hitlerinės Vokietijos 
temačiai organizuotą SSRS siundymą. Kelda- 1 .pagelba ant visų Pabaltės šalių tautų pečių 
ma tautinį šovinizmą aplink Klaipėdos klausi- i 
mą, fašistinė Lietuvos buržuazija tuo pat me
tu žiauriai persekioja ir smaugia kiekvieną 

.antihitlerinį Lietuvos liaudies masių judėjimą 
siekdama tikrumoje susitarimo su hitlerizmu. 
ši viešpataujančių dabartiniu metu Pabaltės 
šalių buržuazijos fašistinių klikų politika yra 
Pabaltės tautų gyvybinių reikalų, jų tautinės 
nepriklausomybės ir laisvės išlaikymo reikalų 
pardavystės politika.

Istoriniai Pakaitąs šalių proletariato ryšiai 
su rusų proletariatu, ypatingas kapitalizmo 
krizio gilumas ir aštrumas padeda tam, kad 
Pabaltėj daugiau negu kur kitur, pasireiškia 
.sėkmingos socialistinės statybos SSRS-oj revo- 
liucionizuojanti įtaka darbo masėse. Be to 
Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos liau
dies masės 1918-1919 m. pačios pergyveno sa
vo proletarinę revoliuciją. Tai nusako ypatin
gai didelį klasinių prieštaravimų aštrumą ir 
ypač žiaurias buržuazijos klasinės diktatūros 
formas Pabaltės šalyse. Nenuostabu, kad skait
lingi Pabaltės kontr-revoliucinės buržuazijos 
sluogsniai įžiūri fašistinėj Vokietijoj tikriau
sią garantiją prieš savo šalies revoliucinį dar
bininkų judėjimą. Vokietijos imperializmas 
budelio fon der Golco asmenyje padėjo Suomių 
buržuazijai 1918 m. kraujuose paskandinti did
vyrišką Suomijos proletariato sukilimą. Vo
kietijos “geležinės divizijos“ 1919 metais pa
smaugė Sovietų Latviją ir Sovietų Lietuvą. 
Vokietijos reakcija Hitlerizmo asmenyje aktin
gai padėjo Pabaltės fašizmui, padėjo fašisti-

j dabar įvesta labiausiai reakcinių, labiausiai 
priešingų liaudžiai, labiausiai parsidavusių 
“nacionalinės“ stambiosios buržuazijos gaujų 
diktatūra, kurios tūkstančiais siūlų susirišų- 
sio.s su Vokietijos kapitalu, (kuris greta An
glijos kapitalo lošia vyraujančią rolę Pabal
tės šalių ekonomikoj). Orijentacija į hitlerinę 
Vokietiją įtakingų Latvijos, Estijos, Suomi
jos ir Lietuvos buržuazijos grupių, išeinanti iš 1 

! jos kontr-revoliucijų klasinių reikalų, iš eko
nominių ryšių su Vokietijos kapitalu, nekal-1 
bant jau apie bendros kovos prieš proletarinę 

j revoliuciją 1917-1919 m. ‘/tradicijas,“—yra 
J gana rimta karingojo hitlerizmo atrama Pa-

Vienok, būtų klaidinga iš čia daryt išvadą 
apie buržuazijos monolistiškumą, apie nebu
vimą gilių prieštaravimų Pabaltės šalyse bur
žuazijos eilėse užsienio politikos klausimais. 

I Priešingai, kartu su augančiu karo pavojum 
i vis labiau auga ir gilėja taip pat prieštaravi- 
| mai buržuazijos eilėse, kurios dalis rodo anti- 
■ hitlerinius nusistatymus ir siekia taikos i^lai- 
I kymo. Jeigu Suomijoj, kuri nepažino vokiečių 
I okupacijos ir vokiečių ir lenkų dvarininkų 
I viešpatavimo, atvirai fašistinėms buržuazijos 
| gaujoms dar pasiseka apgaudinėti liaudies 
j mases, slepiant tikruosius Vokietijos imperia
lizmo sumanymus, tai Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos liaudies mases tuo apgauti jau nebega
lima. Savo pritarimu jos jau išbandė vokie
čių okupacijos režimą. t

Tel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Inc.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Are. 

karai priveža.

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

Juozas Levanda
(LEV ANDAUSKAS) 

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

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y.

I LDS 5 Kuopos Pikniko Nuos
toliai $550 Jau Sukelta

Lig šiol kolonijos sukėlė, tai 
j yi a', LDS kuopos ir kitų or- 
jganizacijų kuopos, $224.45. 
i Tėmykit žemiau apyskaitą. 
I Užbaigiant raportą, esame 
: priversti skelbti pilną raportą 
'visų aukotojų: 
į LDS Centras iš 
iALDLD

ALDLD 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
TDA
LDS 

j LDS 
' LDS

LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS____
Per J. Vinkencių, B’klyn, N. Y 
LDS 102 kp-, Chicago, Ill.* 
LDS 39 kp., St. Louis, Mo.
LDS

; LDS 
' LDS

LDS 
LDS 
LDS 
LDS

Brooklyno $25.00 
25 kp., Baltimore, Md. 10.00 
K) kp., Philadelphia, Pa. 8.05 
kp., Inglewood, Calif, 
kp., Benld, III. 
kp., Chicago, Ill. 
kp., Rochester, N. Y. 
kp., Bridgewater, Mass, 
kp., E. St. bduis, III. 
kp., Montello, Mass.

9 kp., Philadephia, Pa.
75 kp., Herrin, 111.
17 kp., Terre Haute, Ind.
1 kp., Brooklyn, N. Y.
71 kp., Stoughton, Mass.
29 kp.’, Springfield, Ill.
33 kp., Elizabeth, N. J. 
135 kp., Linden, N. J.
133 kp., Jersey City 

kp., Rockford, Ill. 
kp., .Bridgeport, Conn, 
kp., Chicago, Ill. 
kp.,. Detroit, Mich.

35
63

11
20
92

95
74
76

132 kp., Moline, Ill. *
86 kp-, Detroit, Mich.
128 kp-, Nashua, N. H.‘
55 kp-, Cleveland, Ohio
110 kp-, Bedford, Mass.
123 kp., Paterson, N. J.
10 kp-, New Kensington, 

Pa.

rios pagarsinant tik 
kavo po 
kančiai: 
Rainys, 
Mockus,

aukavo po
S huzbank ; 
Juk na,

Ripinski,

kas i
centų (
$2 .i. s. Chroniškos
PO. $1: 
Maukus/ 

P. J. Bara
nauskas, Jankauskas,, M. Rai-, 
nys, Daugirdas, Vagonis, M. I 
Scotch, V. Scotch, Rimkienie- 
nė: 90c aukavo H. Rainiutė; 
po 50c : Liaudanskas, Liaudan- I 
skienė, Mačėnas, Samulionis. I 
J. Stankus aukavo $1.50. Su j 
kuopomis ir drg. Rainio blan-

Kuopos ižde buvo 
pikniko pelnas nuo 
parko $84.00; nuo kornų pik
niko pelnas $57.00. Vytauto 
parko dalininkas Urba auka
vo $20.00. Viso sukelta $555.- 
45. Per kolonijas sukelta 

i $224.45; per LDS 5 kuopos 
; kampaniją $323.55.
' Visoms organizacijų kuo
poms ir visiems aukautojams! 
LDS 5 kuopa širdingiausį ta-, 
ria ačiū už pagelba. Tas ro-:

• do, ką reiškia masinės organi-! 
i zacijos. Kokiam pavieniui 
kliubui būtų buvę didelė; 

3.00 skriauda be jokių kuopų pa-!
gelbos. Pakvitavimai išsiunti- 

! nėta visiems; jei tačiaus kas 
negavo, malonėkit pranešti

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
5.00 
5.00
5:00 : 
5.00 ! 
5.00 j 
4.60
4.10
3.70 Į 
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 . 
3.00 i 
3.00

$120;
Vytauto

Sergančių Vyry ir Motery 
_ _ _ _ _ j Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

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

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No

sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis | 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei- 

iu pas mane pasi-

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš 
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

f

kite su pasitikejim 
į tarti. .

110 East 16 St, N. Y. 
-• Įsisteigęs virš 25 metai; 
Tarp 4th Avė ir Irving 1*1.

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Tclephone, 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.

c Telefonas: Evergreen 7-7770 ?

PAUL GUSTAS
? LIETUVIS GRABORIUS | 
B »Senai dirbąs graborystės pro- S 
5 fesijoje ir Brooklyno apielin- g 
5 kėj plačiai žinomas. Tik dabar £ 
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja ? 
į balsamavimu ir palaidojimu Č 
5 mirusių. S

? Veltui Chapel Šermenim i 
B Parsamdo automobilius Serme- ę 
5 n ims, vestuvėms, krikštynoms ę 
? ir kitokioms parems S
5 Saukite dien* ar naktf 3

Ž 423 Metropolitan Avė. | 
J Brooklyn, N. Y. 85 t 8

3.00
3.00

’ 3.00
3.00 sekančiu adresu: J. Smith, 110
2.50
2.50 W. Thompson St., Philadel

phia
2.50

108 kp., New Britain, Conn.2.00
31 kp., Oakville, Conn.
200 kp., (jaunuolių) 

Brooklyn, N. Y.
112 kp., Chicago, Ill.

‘ ALDLD 30 kp., Chester, Pa.
LDS 
LDS
LDS 
LDS

1 LDS 
LDS 
LDS 
LDS 
LDS

I LDS 
LDS 
LDS 
LbS 
LDS
LDS 23 kp., . v
ALDLD 143 kp.,^Reading, Pa.
LDS 
LDS 
LDS 
LDS
LDS 
LDS
LDS 
LDS 
LDS
LDS
LDS 
LDS 
LDS
LDS
LDS
LDS 
LDS
LDS

LDS
LDS
LDS

2.00

, LDS
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.0f
2.0(

' 2.0( 
2.0( 
2.0( 
2.0C 
2.0C 
2.0( 
2.0(

Pa.
Aukų Rinkimo Ko m.:

P. Puodis.
S. Yankauskas.
A. J. Smitas.

77 kp-, Denver, Col.
129 kp-, Chicago, Ill.
109 kp., Cicero, Ill.
134 kp., Cudahy, Wisconsin
79 kp-, Hartford, Conn.
51 kP-> Easton, Pa.
127 kp-, Chicago, 111.
84 kp-, Wheeling, W. Va.
93 kp., Southbury, Conn.
8 kp-, Newark, N. J.
66 kp., Hudson,- Mass.
29i kp-> Dos Angeles, Cal.
12 kp., Johnson City, Ill.
94 kn , Great Neck, N. Y. .. 2.0C24 P Buffalo, N. Y. 2.0C

Los Angeles, Calif

Jaun. kP-> Chicago, Ill. 
6 kp., Binghamton, N. Y. 
44 kp., Cleveland, Ohio
42 1<P-, Westville, Ill. 
Vaikučių kp., Easton, Pa. 
9 kp-, Youngstown, Ohio 
85 kp-, Tacomą, .Wash.
227 kp-, Cleveland, Ohio 
41 kp-, Grand Rapid, Mich.
36 kp-, Haymond, Wash. 
65 kp-, Kenosha, Wis.
202 kp-, Chicago, Ill. 
101 kp-, Hillside, N. J.
88 kp-, Melrose- Park, Ill.
43 kp., West Frankford, Ill.
37 kp-, Wilmerding, Pa.
81 kp-, Gary, Ind.
100 kp-» Milwaukee, Wis.

2.0f 
2.0C 
2.06 
2.00 
2.0C 
2.00 
1.50 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Viso iš kuopų suaukauta $224.45
Aukavo LDS 67 kuopos ir 

centras'; 4 kuopos ALDLD ir 
viena TDA kuopa.

Draugas J- S. Rainys surin- 
Įko ant įlankos $50.00, iš ku

Viso iš kuopų suaukauta

čionai buvo surengtos var
duvės net astuonių Onučių. 
Pareisimas įvyko pas drau
gę O. Šmitienę. Tai buvo 
iraugiškas ir šaunus parengi
mas. (Bot kada jis įvyko?— 
Red.).

Onutė Soplienė pakėlė rei
kalingumą aukų kovai prieš 
karą ir fašizmą. Nusitarta pa-, 
inkti tam tikslui aukų ir su- j 

rinkta $3.55. Aukojo draugės 
sekamai:

Mrs Levanas 25c., Mrs. Pau
linskis 25c., Mrs. Classes 25c.,; 
Mrs Babicz 25c., Mrs Davis 
25c., Mrs Urban 20c., Mrs 
Zaunis 25c., Rodo 50c., Mrs 
Šimkus- 25ė., Mrs Soplis 25c., 
Mrs. Budrick 25c., Mrs. Lewis 
25c., TPhs^Rudajj/s 25c., Mrs 
Smith 10c.

Ačiū visoms aukotojoms. 
Aukas paėmė draugė Soplienė 
perduoti ten, kur priklauso. i

C. W. D.
Nuo Red. Atleiskite, kad j 

jūsų korespondenciją turėjo-1 
me taip smarkiai sutrumpinti. Į

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir I)Iew 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės“ Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.



Kalbant apie

Nėra Karinio Ūpo
Eile korespondentų jau

I

Iš Karo Lanko

vaidžių, tankų ir kitų karo 
pabūklų. Taip gi Roosevelto 
paskelbtas “n e u tralitetas” 
yra niekas daugiau, kaip 
tuščia pasaka.

I respondentas rašo:
“Kas buvo liudininku 1915 

metais gegužes menesį, ka
da Italija paskelbė Austri-

NEDŪLIOM1S
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ* KOMPANIJA) 

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

daromas i greičiau sulauks likimo Ni
caragua išdaviko Sandino. į

Kada Jungtinių Valstijų iizacįjos- centre

Žinios Apie Karą

Jos Pinigais

rri ] • i • r~ x auvvuxu. ivauc

Jan ai sugiupuoti po 5 Sandino ten pribuvo, tai jį

verginiai.

lai-
Sietyno Choras, Kuris Dainuęs Vadovaujant B; Šalinaitei

Sandino ir Guksa

u

limo tankai, kurie išvarto 
spygliuotų vielų tvoras, su

są. Italijos imperialistai da
bar jį naudoja, nes jis jiems

1928 metais Italijos vals
tybinis bankas “Banko del

Ethiopijos, Tigre provin
cijos buvęs vadas Gugsa, pa
bėgo pas Italijos fašistus, 
žinoma, jis buvo papirktas.

I 
t

pastatyti karo frontan dau- 
juos su

traukti į vieną daiktą.” Ir 
toliau nurodo, kad nežiūrint

ai, einant per mišką,

jo brolį, ir dar kelis artimus 
pasekėjus suome ir nužudė.

ugnimi, kurios šaudo spe-

gi. Jeigu ten yra upės ir

Penktad., Spalio 25, 1935

Gerbiami Sietyno Choro simpatikai ir rėmėjai: Kiekvieną metą Sietynas perstato po didelį ir įspūdingą vei
kalą. Bet šieipet pakol eis prie didesnių darbų, rūpestingai ruošiasi prie visiems mylimo juokų vakaro.

Choras vaidins juokingą komediją su daug linksmų dainų. Jaunuolių Teatrališka Grupė vaidins veikalą 
“Beit.” Bus duetų, solų, deklamacijų, klasiškų šokių, kur dalyvaus Dvareckas, čigono rolėje su savo smuiką. Tai 
bus senai žadėtas Sietyno išdavas. Šokiams grieš orkestrą, kuri žavėja senus ir jaunus.
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE. ĮŽANGA 50 CENTŲ; ŠOKIAMS 25 CENTAI

“Pravda”, aprašius pen
kių dienų Italijos-Ethiopijos 
karą, rašo: “Italam.pradžio
je pavyko ne tik tečhniki-

ro kuopą, trys kuopos—ba- 
taiiuua, Kcieias oataiionų—> Tokiu būdu ir Nicaragua 
tankų pulką. lankai veikia|sukilėliui nugalėti ir Sandi--

Yra tankų, kurie gerais

pagelba 1 busimos Italijos kolonijos!

laukus, sutraukė apie 300 tinga augštais kalnais. Šis m e c h a n i zuota artilerija, 
tankų ir 500 karo orlaivių kalnas vadinasi Shelorada m e c h a n izuota 
ir vienok jau iš 
džios

raitarija, 
pat pra- ir jo pakalnėje yra miestas i daugiau gaminama kulkas- 

užpuolimo negalėjo! Adowa. Čionai Italijos ar
mija buvo sunaikinta perBlflffai Bus Italijai SU ežerai užtvei-davo priešui Mussolinis; prižadėjo jį net sutrekstHthiopus.

® J ehą, bet dabar pagelba i busimos Italijos kolonijos I Kalbant apie Ethiopijos ethiopuš 39 metai atgal,
perplaukiamos | karalium padaryti. Bet jis ,llro(iOm-i kadii ir chirnmnQ i o-rniAi.m aid.ntVo m;™ i apsigynimą nurodoma, Kaa

— ---- -------
a m f i b i jų ] 
upės ir ežerai ir 
užpuolimas.

Tankų rūšys. Tankai da- 
, linasi į didžiulius, J 
daugiausiai yra apie 60 arba 
arba 75 tonai kiekvienas, 

viduti-' 
tonu,

Italia” auksu turėjo 12,500,- 
000,000 lirų ($1,000,000,000).
Dabar turi tik 4,800,000,000, dideli_po 40 tonu 
lirų arba $384,000,000 .ver- ;• nįaį—p0 iq arba 15  .c, 
tės. V ien liepos-rugpjūčio! iengVieji po 5 arba 10 tonų,

I mėnesiais iš Italijos į Jung- j jr mažieji žemiau 5 tonu, 
tines Valstijas prisiuntė j___________
$100,000,000 auksu už viso-i jr • ir -i • m 1 -n 
kias karines medžiagas. Ita-| Kaip VClKia iailKaE 
lijos aukso rezervai labai į --------
puola žemyn. | Yra tankų, kurie p

Mussolinis dabar išleidžia keliais važiuoja ant ratų su 
vidaus paskolą ant 9,000,- • guminėmis šinomis. Jie ta- 
000,000 lirų arba apie $720,- da gali greitai važiuoti. Bet 
000,000. Bet jeigu jam ir pa- daugiausiai tankai eina per 
vyks surinkti tą sumą, tai girias, laukus, dykumas ir 

tada jiems nereikalingi ke
liai. Kodėl tankams nereika
lingi keliai? Todėl, kad jie

tas nepadengia nei karo 
prieš Ethiopiją išlaidas, 
kurias Italijos fašistai ap- 
skaitliuoja sieksiančias iki su savim vežasi savo kelius 
10,000,000,000 lirų arba 
$800,000,000, o tikrumoje jos 
bus daug didesnes.

f Taigi Tautų Lygos uždė
ta Italijai ekonominė ir fi
nansinė pabauda—blokada 
greitai bus jaučiama Italijo
je. Greitai Italija negales •. . , .
gauti pirkti reikmenų Vo-p zy°dus, Dys zvodai suda-
kietijoje, Amerikoje ir ki
tur, nes neturės kuom mo
kėt. Žinoma, pirmiausiai 
kentės žmonės, nes nebus 
perkama maistas ir kitos 
žmonių reikmenys. Musso- c v
linis pirks karo medžiagas!

rusiapis HenKtaH

“Savo kelyje į Adowa aš 
'tik su 15 diena spalio buvoĮtėmijau vaizdus, kurie vien 
j kiek gauta pasekmių niobi- kartu daro karą ir baisiu ir 

n,. - z ,nz-acijuis, vcnuie šalies yra neužmirštamu. Čionai spyg-
■ .p.? iml)e.rialistai pasiuntė mari-1 nebiOgas įrengimas kovai liuotųs vielos,*šautuvai, dur- 

Ethiopai, tuvai, kanuolių kulkų san- 
į, mulai, kanuolių žval- 

oficierių, I giniai punktai, ligoninės, 
uodai, purvas' ir kitkas. Vi
są dieną važiavau pro. keliu 
maršuojaučius pėstininkus... 
Mačiau ilgas eiles mulų, ku
rie apkrauti išrenkamų ka
nuolių dalimis, kulkasvai
džiais, amunicija. Kartas 
nuo karto kareiviai ir mu- į 

• lai ilsėjosi šalimai kelio,' 
tuom laiku, kada pro juos 
važiavo motoriniai vežimai - 
sukeldami dulkių stulpus. 
Viršuje staugė orlaiviai.

“Šalimais kelio tiek daug 
raudonų rožių,susimaišiusių 
'Su geltonais ir mėlynais

Tankų ratai aptraukti plie-; 
ninių dangčių juostomis. ' 
Tankas, kada važiuoja, tai 
jo motoras suka tuos dang
čius jie tartum plieno ke
lias tarnauja ir, todėl, tan
kas negrimsta į žemę.

nūs ir karo orlaivių korpu- ■ prje§ orlaivius „ 
sus užkariauti Nicaragua,' vaciovystėje švedu, belgu ir įdėliai 
tai to krašto gyventojai su-|Ritų em.opiečių
Z1 0 lrsekmmgai kovo-1 pramoko kaip kovoti prieš 
jo. Sukilėlių priešakyje bu- (pellų nauja karo teęh- 
vo Augusto C. Sandino. Bet nįka 
1934 metais A. Sandino par
sidavė Jungtinių Valstijų! 
valdžiai ir Nicaraguosj 
valdžiai, kuri pildė Wall;

i Stryto kapitalistų reikalus.
“World-Telegram” redakto-i ra§č, kad Italijoje neiššaukė 
rius S. Denlinger rašo, kad karas karinio ūpo nepai- 
Sandino parsidavė, nes jam sant, kad fašistai viską da- 
buvo pažadėta kas mėtai rč. Vokiečiu laikraščio ko- 
moketi po $12,000.

Bet neilgai jis džiaugėsi 
tais pažadais. Kaip tik 
Jungtinių Valstijų marinai 

I apsidirbo su demoralizuoto- 
: mis revoliucionierių jėgo- 
1 mis, taip greitai galą padarė 
1 ir Sandinai. Amerikos kapi
talistų bernas Sucasa pasi
kvietė Sandiną į Nicaragua 
sostinę Managua vasario 
mėnesį, 1934 metais. Kada

talioną, keletas batalionų | Tokiu būdu i

toLi,* koki ten yia reikalin- naį nereikia mokėti po $12,- 
. . . . 000. Tas patsai laukia ir

ezeia1,. tai bus daugiausiai Ethiopijos pardavika Gug- 
|amfibijų, kurie gali plaukti. -............ • ’•*'• •

ir ginklus, žmonių padėtis He^u. apdrūtinta
blogės ir artins revoliuciją. P0ZieiJa> tai čia bus užpuo-

Riebiausias Žmogus Mirė
BUENOS AIRES. — Nu-

mirė Pedro Cardoso, 32 me
tų amžiaus argentinietis, 
kuris svėrė 638 svarus. Jis 
buvo tik 5 pėdų ir pusde- 
šimto colio augščio, bet jam 
reikėjo 7 pėdų ir 5 colių 
pločio kelinių. Traukiniu 
važiuojant, jis turėdavo sės
tis į bagažo vagoną. Tai 
buvęs riebiausias žmogus ‘ 
pasaulyj.

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 Sukatomis 
nuo 6 iki 7:30 va!, vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

V J. | o Lt AAIV/AJ' 11CUU

jai karą, tai tam nesunku kvietkais, kurių daug yra 
padaryti skirtumą tarpe to šįame krašte.” 1
ir dabartinio žmonių misis-1 Italijos fašistai sugriovė 
tatymo. Dabar buvo tik ofi- Ethiopijos gyvenimo ramy- 
ciahs fašistų vadovystėje kę įr privertė Italijos žmo- 
parodavimas. neg eįįį kitus žudyti ir pa-

Daugehs Italijos darbi- tiems mirti 
ninku išgirs Italijos Komu-į 
nistų Partijos balsą ir pa
šauks fašistus atsakomybėn 
už dabartinį karą.

Tankai ir Kas Jie Yra? griauna jas, atidaro pešti-!
--------  ninkam kelius, sutrėškia 

a Karo tankai atsirado lai-!priešo kulkasvaidininkus ir 
ke pereito imperialistinio ! kanuolininkus. Tankas sta- 
karo. Pirmu kartu juos pa-jčiai važiuoja ant kulkasvai- Sands 
naudojo Anglija 1916 me-Jdžip ir jį suvaro į žemę, taip yra gražus smėlis. Ita-! 
tais. Pereito karo tankai bu-1 Taip jie pasielgia ir su ka- lijos

nuolėmis, jeigu kanuolinin- 
kai nesušaudo tanką. Yra 
tankai, kurie skiriami prie
šo fronto užpakalį ardyti. 
Toki, prasilaužę per prie
šo liniją, skubina jo užpaka
lin ir ten sprogdina tiltus, 
sugurina kanuoles, uždega 
sandėlius, sugriauna fronto 
užapkalį.

Tankai mušasi ir vienas 
o kartais net 150 tonų. Jų su kitu, kanuolių pagelba. 
greitis iki 20 mylių į yalan- Tankai apšaudo priešo ka- 
dą. Turi po vieną arba dau-jreivius iš kulkasvaidžių ar- 
giau 75mm kanuolę, bent ba leidžia nuodingus gazus. 
10 kulkasvaidžių. Jų sienos Jie užkariauna miestus, 
storos, paprastos kulkasvai- Tankai gali užkariauti 
džių ir šautuvų kulkos, net vietą, apkasus, bet jie nega- 
ir kanuolių granatų atska- Ii ją išlaikyt, nes pas juos 
los jiems nepavojingos. Jie pasibaigia kuras, kulkos ir 
pereina apie 15 pėdų pločio jie turi grįžti atgal į savo 
griovius. Juose už'plieno šie- bazę. Todėl visada paskui 
nu yra iki 10 ir daugiau j tankus seka pėstininkai, ku- 
kareivių, kurie šaudo iš ka-irie ir apsidrūtina užimtose 
nuolių ir kulkasvaidžių. Šie: vietose.

Prieš tankus kovoja pa-

vo tik žaislas palyginus su 
dabartiniais. Dabar jie gin
kluoti kulkasvaidžiais, ka- 
nuolėmis, nugali apkasus, 
griovius ir upes. Trumpai 
galima paduoti sekamų da
vinių apie dabartinius tan
kus:

Užpuolimo tankai—tai di
deli, jie turi apie 40 pėdų 
ilgio ir sveria nuo 25 iki 60,

Amerikos Imperialistai 
Daugiau Ginkluojasi
Rooseveltas pas save buvo 

pasišaukęs dabartinį Jung- 
' tinių Valstijų vyriausį ar
mijos komandierių genero
lą Mailin Craigą, ir ilgai 
kalbėjosi. Jie svarstė Itali
jos-Ethiopijos karą, padėtį 
Tolimuose Rytuose, kur Ja
ponijos provokacijos gali 
išprovokuoti karą prieš So
vietų Sąjungą ir to pasek-

Anglijos londoniškio “Dai
ly Express” korespondentas 
rašo iš karo fronto:

“Šį pranešimą, siunčiu 
i jums iš spygliuotų vielų 
' tvoromis apvestų pirmos

Stoka Geriamo Vandens eil,5s į)ozi?jų antreb upes. Pries mano akis
n. • . -p u yra betvarkis kalnų kalnas,
Dama y ^kuris yra 8,000 pėdų virš. me j e patvarkė, kad greičiau

yra graži, bet ne Qūrų. Jis neišrodo taip augs- būtų budavojama 2,500 nau- :
tu, todėl, kad ši šalis tur- jų karo orlaivių, kad būtųkomandieriai sako, 

kad jiems dabartinėje avan
tiūroj prieš Ethiopiją smė
lis ir vandens stoka yra di
džiausi priešai. Italų armi-j 
ja daug kenčia del stokos 
geriamojo vandens. Massa- 
ua prieplaukoje stovi du jų; 
garlaiviai, kurie paversti į! 
gamintojus ledo, kuris rei
kalingas ligoninėse sergan
tiems italams kareiviams. 
Armijai priseina su savimi' 
gabentis ir geriamasai van-' 
duo, nes jo stoka, o šulinius j 
ethiopai arba užsūdo arba 
užnuodija.

“Pravda” Apie Italijos- 
Ethiopijos Karą

aužo iki 20 colių storio at- gelba savų tankų, kanuolių niai. Lthiopiją, bet(
ugnimi, kurios šaudo spe- Pastatyti kai o f 1 ontan dau-j 
cialėmis kulkomis pralauži- &iau ^.ai.elv.ia 11 , „sa‘ 
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mui plieno, granatų pagel
ba, prieš juos yra specialės Tx ... „ v. x .
kanūolės, iš orlaivių, iškas- 
darni tam tikras duobes, su- j 
darydami iš relių • tvoras I 
(nadolbus) ir padėdami mi-j 
nas. Tankai yra žiaurūs 
karo ginklai. Italai jų daug 
naudoja prieš ethiopuš, bet 
ethiopai, ačiū jų šalies kal
nams, smėlio dykumoms ir 
kitoms kliūtims, gerai 
kos prieš italus.

skirus medžius.
Naikintojai tankai, jie, 

kaip ir užpuolimo tankai 
* yra dideli ir panašiai gink

luoti kanuolėmis ir kulkas
vaidžiais. Jie yra greitesni 
už užpuolimo tankus. Šie 
tint ratų daro iki 60 mylių 
į valandą, o ant dangčių 
apie 40 mylių.

žvalginiai tankai—jie ne
dideli, sveria apie 7-10 to
nų, apginkluoti po vieną ka- 
nuoliukę ir vieną kulkasvai- 
dį. Greiti ir turi storas sie
nas. Šiuose tankose yra 
dažnai tik po vieną arba du 
kareiviu, kurie ištiria prie
šo pozicijas.
Amfibiniai tankai,šie tan

kai gali ne tik sausžemiu va- 
žiuoti, bet ir per upes ir eže- 

Ą rus plaukti. Seniau upės ir

vimo, ethiopai gerai kariau
na: “kolonialiai ir pusiau- 

'kolonialiai žmonės, ginanti 
jsavo laisvę, pasirodo galį 
gerai kovoti, jeigu jie ak
tyviai į kovą stoja.”*

“Pravda” nurodo, kad ita
lai tik Ethiopijos šiaurių 
fronte turi 150,000 kareivių, j 
90,000 ne eilinių kareivių, 
30,000 darbininkų, 65,000 
mulų, asilų ir kupranugarių.*' 
Italai, besirengdami karan, 
pravedė 380 mylių automo-1 
bilių kelių ir apie 225 mylias 
gelžkelių. Asm aro je, Asabe 
ir Massaua miestuose įren
gė didelius karo orlaiviams

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausio 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svari 
tonas, tai legališkas svoris. Prista 
tome greit j jūsų namus. Praion 
isitėmyti adresą ir telefoną

Telefonuokite; Evergreen 7-lftb- 
arba užeikite pasikalbėti į ofisw 
Kampas Union Avė. ir Grand Si.

485 Grand St., Brooklyn. N V

Juokų Vakaras ir Šokiai
RENGIA SIETYNO CHORAS VADOVAUJANT D. B. ŠALINAITEI

Įvyks Šeštadienį, 26 d. Spalio (October), 1935
Lietuviu Svetainėje, 180 New York Avenue Newark, N. J



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Tūkstančiai Organizacijų ir A-chinijos žmonių Draugai 

Kuopu. Minios Žmonių Daly
vaus Taikos Parade Šeštad. i

i

(Tąsa iš 8-to pusi.) 
nox Avenues, atsigrįžus į 
tus:
A-Amerikos Lygos Kovai prieš 

Karą ir Fašizmą Kuopos.
8. 115th St. tarp 5th ir 

nox Avenues, atsigrįžus į 
karus: 
A-Father Divine’s Taikos

sija.
9. 114th St. tarp 7th ir 

nox Avenues, atsigrįžus į 
tus: 
A-Visos Neprigulmingos Uni-Į 
jos.

10. 114th St. tarp 5th ir 
nox Avenues, atsigrįžus į 
karus: 
A-Bedarbių Unija. 
B-Bedarbiai Mokytojai. 
C-Šalpos Darbininkų Unija. 
D-Visos Kitos šalpos Darbinin

kų Organizacijos. 
E-Bedarbių Tarybos. 
F-Visos Kitos Bedarbių

nizacijos.
11. 113th St. tarp 7th ir Le

nox Avenues, atsigrįžus į ry
tus:
A-Tarptautinis D a r b i n inkų

Ordenas.
B-Sovietų Sąjungos Draugai.

12. 113th St. tarp 5th ir Le- Dalyvaukim 
nox Avenues, atsigrįžus į va
karus:

ry-

Le- 
va-

B-Visos Kitos Fraternalės 
Masinės Organizacijos.
13. 112th St. tarp 7th ir

nox Aevnues, atsigrįžus į 
tus:
A-Visi Darbininkų Kliubai. 
B-Icor.

| C-Lietuviai ir Visos Kalbinės
Organizacijos apart Lotinų- 
a m e r i k on ų orga n i z a c i j ų.
14. 112th St. tarp 5th ir Le

nox Avenues, atsigrįžus į va-
■ karus:

ir

bendro fronto veikimą 
prieš karą ir fašizmą, 
mui Klaipėdos ir visos Lietu
vos nepriklausomybės ir tt., iš
rinkti per komitetą du drau
gai : J. M. Karsonas ir A. Pa
lubinskas. šie du draugai 
užgirti šiame susirinkime 

su
organizacijų atstovais.

J. M. Karsonas.

Lotus gali pirkti pavieniai,kovai 
gyni- arba dviese susidėję. Lotas 18

Jaunuolių Teatrališka gru-

I

fe

Le-
rY- i galioti veikti bendrai

j A-Lotinų Amerikos ir kitos is-
paniškai kalbančios organi
zacijos.

B-Visos Kultūros Organizac.
C-Visos Profesionalų Organi

zacijos.
Le-j D-Visos kitos čia nepažymėtos
va- i

Le-
ry-

Orga-

likos 
ir į- 
kitų

Newark, N. J.
Didžiausia Įdomybė Šeštadienį 

26-tą d. Spalio

x 18 didumo, del 12 kūnų, 
kaštuoja tiktai $100. Pavie
niui palaidoti kaštuoja $21, su 
iškilsimu duobės.

Susirinkimus laikome kožno 
mėnesio paskutinį sekmadienį 
2 vai. po pietų. Sekamas susi
rinkimas įvyks spalių 27 d., šį 
sekmadienį, po num. 40 Ferry 
St., pas Aug. Stravincką.

Kas norite platesnių infor
macijų, kreipkitės pas rašti
ninką J. Staskevičių, 10 Mel
rose Ave., Wilkes-Barre, Pa. 
(Telefonas: 346-25). Arba ga- 

informacijas gauti pas

kompanijos streiko pikieti- 
ninkai akmenimis bombar- Pg perstatys juokingą veikalą 
davo skebų automobilius. Už | ‘ ‘ 
tai policija areštavo keturis 
streikierius. Pereitą savai
tę buvo suimta du pikieti-! 
ninkai už kovą su streiklaurj 
žiais.

i*‘Beit”, bus solų, deklamaci
jų ir kitų muzikališkų pamar- . 
ginimų. Sietyno Choras senai

i jums žadėjo perstatyti pasi-
į linksminimo vakarėlį', tai da-
! bar išpildo savo žodį.

Choras kviečia visits, senus 
ii' jaunus atsilankyt ir linksmai 

išgirsti naujų

jis galėtų ir ant tolfaus dar
buotis ir perstatyti publikai- 
didesnius • ir daugiau /^vejan
čius programus, bei veikalus.

. Kviečia Sietyno Choras.
(253-254)

t

Ant jurginės svetainės įvyk- lite
sta kas tai nepaprasto šitą šeš- Aug. Stravincką. Jo telefonas0-:
tadienį. O tai duos Sietyno 
Choras labai juokingą, intere
singą ir, tiesiog sakant, visus 
stebinantį vakarą — “mins
trel show.” Du tuzinai labai 

_ . , ; smagių juoku ir 2 tuzinai prie
oi ganizacijos, gi upes u a juokų pritaikintų liaudies 
skiri asmenys..........................L; kitų (lainelių. prie šio va_
Lietuviai darbininkai ir visi į j<aro suruošimo choro mokyto- 

prieškariniai 
viai privalome 
singą kolumną 
nėję eisenoje.
jos fašimas skerdžia Ethiopi- 
jos žmones ir graso visos Ethi- 
opijos nepriklausomybei ir pa
saulio taikai. Rytoj gali būt 
Hitlerio fašizmas ant Lietuvos 
žemės. Bile dieną gali užsi
karti pasaulinis karas. Dabar 

, laikas kovoti prieš karą, kol 
(karas tik dalinai teprasidėjęs. 

Šiame Parade 
Prieš Karą ir Fašizmą, už Tai-

91840. Taip pat pas A. Va- 
linčių, 9 William Str., Pittston,

Sekr. J. Staskevičius.

Reading, Pa

Jau beveik menuo, kaip praleisti laiką, 
streikuoja 350 tų darbiniu-’ir žavėjančių dainų, ir tuom 
kų, reikalaudami pakelt al-įl)at kartu paremt chorą, kad
gas ir sutrumpint darbo va-1

landas. 1
I
I

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

Sietyno Choras rengia Juo
kų Vakarą, subatoj, 26 d. spa
lio, Lietuvių svetainėj, 
New York Avė. Pradžia
vai. vakare. Įžanga 50c., vien 
tik šokiams 25c.

180
7 :30

Telephone: Evergreen 7-0071

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomia 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

nusistatę lietu- 
sudaryti gau

sioje prieškari- 
Šiandien Itali-

Spalio 15 d. įvyko prakal
bos, kūnas surengė A.L.D.L.D. 
143 kuopa. Kalbėjo Drg. J. 
Mažeika. Palei Readingo ko
loniją, žmonių susirinko pusė
tinas būrelis.

Haverhillio Margumynai Lowell, Mass
1 <

Mes Dirbame, Bet Nesi- 
garsiname

Kaip prasidėjo “Laisvės“ Į 
vajus už gavimą naujų ir at- 

~ naujinimą senų “Laisvės“ 
•skaitytojų, tai ir pora haver- 
hilliečių, matydami svarbą, 
apsiėmė pasidarbuoti. Rodosi, 

-tame nieko baisaus neturėtų 
• būti, vienok draugam law- 
renciečiam tai kaip žaibas 
žyptelėjo į akis. Jie sako, ana, 
haverhilliečiai sukinėjasi šalę 
Lawrence ir jau iš baimės šau
kiasi pagelbon d. 
Montello, Mass, ir 
Nashua, N. H.

Na, ir kas čia
saus? Haverhilliečiai niekam 
ne tiktai ant nosies, o ir ant 
korno 
dirbti

Jau 
’ pora

liuosnoriai 
ve i 
na vyrai “Laisvei 
tai nereikia abejoti, kad gaus 
ir moterys.

ja d. šalinaitė padėjo savo vi
sus gabumus, kurių ji apsčiai 
turi. Tik ji ir galėjo tokį miš
rų, tokį stebėtiną vakarą su- 
organizuot ir taip tinkamai 
pritaikint kiekvieną aktorių 
prie juokų, prie dainų, prie 
čigoniškų šokių, kuriuos šoks 
choro jaunuolės mergaitės či- 
gonaičių kostiumuose. Vidury 
programos jaunuoliai loš vei
kalą “Beit“. Bus ir smuiko ir 
piano sol ai ir kurgi viską gali 
beapsakyti. Pamislykit, už 50 
centų įžangos bus du tuzinai 
juokų ir du tuzinai įvairių dai
nų ir muzikos, pradedant so- j 
lais, baigiant visu choru. Ant'dayg raportą iš Išeivių Kon- 
galo smagūs šokiai prie pui-igreso, atsibuvusio Kaune. Ta
kios muzikos iki 2 valandai | p0 priimta 
ryto. Matykit visos ir visi, nes Smetonos žudymą ir kankini- 
ką Sietynas žada, visada išpil-!mą Suvalkijos valstiečių, mūsų 
do su kaupu. Matysimės ant' brolių ir seserų Lietuvoj. Nu- 
Jurginės salės.

Drg. Mažeika nupiešė Lie
tuvos valstiečių ir darbininkų 
vargus prie Smetonos rėžimo, 
kaip yra sunku gyventi dabar 
Lietuvoje darbininkams, kurie į 
dirba ar nedirba.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos del lietuvos politinių 
kalinių ir kelionės lėšų paden- 

. gimo. Surinkta $5.25.
Antroj dalyj savo kalbos iš-

rezoliucija prieš

Kuku.

Plymouth, Pa

fotografas
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

JONAS
Marion St.

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

amerikoniškais.
Reikalui esant fl 
ir padidinu to- i 
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju Įvai
riom spalvom.
STOKES
kam p. Broadway512

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystės Įstaiga

TEL. STAGG 2-5043

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

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

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.

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

i tarta pasiųsti vieną Smetonai 
j į Lietuvą ir kitą Lietuvos at* 
i stovui į Washingtona.

Aukotojų vardai:
Drg. Ona Messinienė $1, T. 

Zambavičienė $1, J. Mickanis 
50 centų, L. Sekeris 50c., K.

! Zambavičius 50c., K. Romikai- 
tis 50c.; po 25 centus: V. 
švagždienė, P. Menčinskienė,

' J

Tik už $150 Garbingos Laidotuvės

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

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
nines, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius Į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

$150 $’25

Draugiškuose Susirinkimuose 
vienbalsiai Pravedami Draugi

jai Naudingi Darbai
Spalio 13 dieną, Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų pašalpinė i
draugija laikė savo mėnesinį I 
susirinkimą. Susirinkimas bu- ! 
vo skaitlingas atsilankiusiais ■ 
nariais. Reikia pažymėti, kad j 
mūsų draugijos susirinkimai 
būna gyvi ir gan draugiški; 
ištik rujų smagu tokiuose susi
rinkimuose dalyvauti ir gal to
dėl juose geras skaičius narių -Scrantono lietuviai laisvieciai M. Romikaitienė, J. Pauža ir

F. Dauškus.
Clara Schwartz.

Atsišaukimas į Lietuvius 
Scrantoniečius

Mes skaitydami . dienraštį
patėmijome, kad“Laisvę

dalyvauja.
Pas mus yra visokių pakrai- Į 

pų narių—didžiumoje tikėji-! 
mo prisilaikančių, bet mes vi-1 
si sugyvenam draugiškai. Kar
tais delei sunkesnių taip va
dinamų “politikos“ klausimų, 
mūsų mintys pasidalina, bet 
mes tokį klausimą draugiškai 

irgi išdiskusuojam ir suradę, kad 
pajieškoti “Lais- tai delei draugijos arba darbi- 

skaitytojų ir jeigu gau- ninku klasės abelnai yra nau- 
skaitytojų, dingą, priimam vienbalsiai.

Šiame susirinkime buvo skai- 
tytas laiškas nuo Lietuvių Dar- 

O draugam lawrencieciam į bininkų Susivienijimo Centro 
tiktai tiek pasakysiu : būkite sekr. drg. E. N. Jeskevičiutės, 
linksmi ir sėdėkite ramiai, o prisijungimo klausime, 
haverhilliečiai pasisuks ne j kas

<. tiktai sale Lawrence, o ir pa-1 vienbalsiai nutarta prisijungi-

Šimaitį iš 
d. Egerį iš

tokio bai-

neužsistojo. Pradėjo 
ir dirba nesigarsindami. 
teko sužinoti, kad ir 
moterų ansiėipę

čiame Lawrence, kad gauti 
“Laisvei’’ > skaitytojų.

Darbininkė.

Detroit. Mich
ALDLD 52 kp. susirinkimas 

‘ įvyks šeštadienį, spalio 26 d., 
7:30 vakare, 4097 Porter St. 

‘Yra daug reikalų įvairiais 
klausimais, būtinai visi nariai 
dalyvaukite.

P. S. šios kp. susirinkimas 
turėjo reguliariai įvykti spalio 

—19 d., bet del Aido Choro kon-Į 
certo ir svečių iš Grand Ra-} 
pids priimtuvės, šis susirinki- 

fjnas liko 
~26 d.
• APLA

atidėtas ant spalio

47 kp. Reikalai •

47 kp. parengimas; 
reikalai turėjo!

♦ APLA.
ir laimėjimo

LZ įvykti lapkričio 3 d. Bet del Į 
!!£ svarbių priežasčių neįvyks tą 
‘.\*,dieną, atkelta ant padėkavo- 

nės dienos, lapkričio 28 d. 
Tad bus didelis balius, laimė
jimas ir daug kitų įvairumų.

Alvinas.

Laiš-
vienbalsiai priimtas ir

(neturi savo laisvų kapinių del 
j palaidojimo savo mirusių, 
draugų. Draugui mirus, liku
sieji draugai, giminės turi jieš- 
koti po visas pakampes savo 
apielinkėje, kad suradus vietą 
mirusio kūnui palaidoti.

Bet kodėl savo kapinių ne
turite? Mes gi pasakysime, 
kad turite, štai kaip: West 
Wyomingas nuo jūsų visai ne
toli. Ten randasi Plymoutho 
Lietuvių Kooperacijos Kapi
nės. Jos yra visai laisvos ka
pinės ir visiems prieinamos.

Gal tūli scrantonieČiai pasa
kys, kad jiems pertoli. Tai 
pažiūrėkite: čia turi nusipirkę 
lotus ir palaidotus žmones net 
iš New Yorko, Detroito ir Bal- 
timorės. Ištikrųjų, jums, 

šios kapinės 
namie. Pav.,

Hamtramck, Mich

ar 
mažiau A

mo darbą varyt pirmyn: pil
dyt Centro Valdybos reikalą- scrantonieČiai, 
vimus ir atsakinėt į klausimus yra taip, kaip 
taip, kad viskas būt prirengta Plymouth© Rymo lietuviai turi 
delei metinio—gruodžio mėn. kapines net už 23 mylių, o 
susirinkimo galutinam nutari
mui.

Bendro fronto reikalai irgi 
einasi užgirtinai. Draugijos 
komitetas raportavo, kad į

scrantoniečiams į mūsų kapi
nes tiktai 9 mylios. Tai ar to
li ? Plymouth nuo kapinių yra 
už 7 mylių. Taigi skirtumas 
tiktai dviejų mylių.

i

Sovietų Sąjungos jaunuoliai, atsarginiai, pasirengę gin
ti darbininkų tėvynę nuo įsiveržėlių-imperialistų.

Ką Veikia Hamtramckiečiai ?

Vasaros sezonui praėjus, 
mūsų draugai buvo kiek apsi
stoję dirbę del organizacijų 
labo. Dabar girdėtis, kad ir 
vėl subruzdo ir jau yra pasi-1 
rengę perstatyti labai didelį ir j 
žingeidų veikalą. Mat, hamt
ramckiečiai baikų nekrečia. Jie' 
visados taip dirba, kad kuo į 
geriausia užganėdinti publiką. 
Aktoriai deda visas pastangas, 
kad savo roles gerai išmokti, 
o dar geriau atlikti.

Perstatymas įvyks lapkričio 
17 d. Tarptautiniam Darbinin
kų Name, 304 Yemans St.’ Bus 
sulošta keturių aktų drama 
“Aukso Jieškotojai“. Perstaty
mą rengia bendromis spėko
mis Literatūros Draugijos 188 
kp., Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 86 kp., Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo'Kazio 
Giedrio 72 kp. ir Laisvės Cho
ras.

Įžangos tikietus galima nu
sipirkti pas minėtų organizaci
jų narius. Tolimesnius prane
šimus tėmykite mūsų spaudo
je, taip pat pasiklausykite ant 
radio sekmadieniais 9 :30 vai. 
ryte ant stot.es WGBK.

Dabar eina dienraščių “Lai
svės“ ir “Vilnies“ vajus. Kurie 
dar neturite užsiprenumera
vę, tuojaus užsiprenumeruoki
te. « ,

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučiu; patarnaus ir lietuviams, kurie j jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043L. L. R. CHORO KONCERTAS

Adelė Mickevičiūtė

ĮVYKS SEKMADIENĮ

Ig. Kubiliunas

SPALIO

OCTOBER, 1935

Finų Svetainėje
37 Chapel Court,

Norwood, Mass.

Ten Buvęs.

Areštuoja Newarko Pilnėtus 
Už Kovą su Skebais

ADELĖ MICKEVIČIŪTĖ, soprano.
IGNAS KUBILIUNAS, garsus komikas ir dainius.
E. KARALIENĖ, J. PAKARKLIS ir J. GRYBAS, juokdariai, sulos dvi komedijas.
SOUTH SEA ECHO ORKESTRĄ iš Stoughtono
OLGA GRYBAITĖ ir LILIJA KARALIŪTĖ, duetas.
L. L. R. VYRŲ CHORAS, pasirodys su naujom dainom. r
L. L. R. Mišrus Choras, po vadovyste L Yarmolavičiutės, vaidins “Čigono Dainą”

Dailės mylėtojai! L. L. R. Choras smarkiai rengiasi prie šio vakaro ir yra už- 
kvietęs programe dalyvaut naujų ir jaunų spėkų, iš ko galima pasitikėt, kad bus 
šaunus vakaras. Taipgi, kaip visada, taip ir šį vakarą, choristės turės skanių, užkan- 

NEWARK NT _  Pir-! džių per programos pertrauką užsigardėt. Atsilankę į šį parengimą bus pilnai paten-
madienį Rathbor Bathrobe jkinti visapusiai. Pradžia 7:30 Vai. Vakaro, i

stot.es
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Klaus Neukrantz

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

(Tąsa)
O, kaip kvailai parašyta, pamanė, ! 

“žiauriai pačiupinėti...” tas idiotas tu
rėjo rastis su mumis Weddinge.

—“Vyrai, mes nepastebėjome nieko 
panašaus “Baltoj Pelėj,”—gargaliuojan
tis balsas pasigirdo jo užpakalyj. Atsi
grįžęs susidūrė su debesiu alkoholiu ap
nuodyto kvapo, su nustilbusio tabako 
priemaiša.

—Na, kas pasidarė, mano žmogau? — 
Klausėjas buvo mėsingas, riebus, parau
dęs, su pakreipta skrybėle ant šono ir 
prisisegęs baltą nuvytusią gėlę knypkio 
skylutėj. Senas baliauninkas ir suvar
gęs darbininkas stovėjo prieš kitas kitą. 
Piktas neapykantos žvilgsnis nervino 
nakties paukštį. Jo apnuodintos smege
nys nesuprato, ką matė, bet tas žvilgsnis 
darė nejaukų jausmą, sugadino jo per
mirkusio pasitenkinimo jausmą.

—Kas atsitiko? — Jo gargaliavimas 
buvo atstumiantis ir neaiškus. Įkišo 
ranką kišeniun ir išsiėmė saują pinigų.

—Štai ve, vyruti, nueik nusipirk alaus! 
—Ištiesė pinigą jam. Kurtas patemijo 
sidabrinį pinigą jo minkštame delne. 
Akimirksnyj nutrenkė pinigą it kirmi
ną. Pinigas sužvangėjo ant šaligatvio. 
Moteris pasilenkė ir jį pakėlė.

Tylėdamas, galvą nuleidęs, prasiįrė 
• pro būrį ir nuėjo. “Išmatos!” sumurmė
jo ir patraukė giliai į save tyrą rytinį 
orą, idant pasiliuosavus nuo girtuoklio 
neskanaus kvapo.* * * I 

Rote Fahne buvo išparduota jau visur. ; 
Ne vien darbininkai to laikraščio laukė. I 
' ’ Kurtas skubinosi Elsasser gatve. Kuo 
arčiau artinosi prie Bulowplatz, tuo tan- į 
kiau matė raudonas vėliavas plevėsuo- ; 
jančiaįs iš langų. Čia gyveno darbiniu- ' 
kai. i

Sunkus trokas, pilnas policijos, praūžė 
pro šalį. Rankose laikė šautuvus ir kul- 
kasvaidis kyšojo iš po apačios sėdynės. 
Pabalę, išgąsdinti veidai. Kurtui gyslose 
užvirė kraujas.

Ties Rosenthaler Tor nebuvo galima 
gauti laikraščių. Šiltos sriubos pokas 
dvelkė iš valgyklos. Kurtui prisiminė, 
kad jis paskutinį kartą valgė vakar ryte. 
Paskiau, paskiau... nėra laiko dabar! 
Skersai Bulowplatz vežimas riedėjo pri
krautas įvairių daržovių iš turgavietės. 
Žmonių būreliai stovėjo prie užeigų ir 
kalbėjosi. Geras skaitlius darbininkų 
pereidinėjo per tuščią aikštę. Už “Volks- 
buhne” akmens keturkampio radosi 
“Karl - Liebknecht - Haus,” Komunistų 
Partijos centralinė raštinė. Ant stogo 
plevėsavo didelė raudona vėliava, per pus 
nuleista. Ant gatvės minios darbininkų 
stovėjo ir skaitė raudoname lange iška
bintą Rote Fahne:

“Apleiskite dirbtuves!
“Politiniam masiniam streikui prieš 

darbininkų žudeikas!
“Šalin Zorgiebel! — Reikalaujame pa

naikinti karo stovį!
^•Paliuosųokite politinius kalinius!— 

Reikalaujame bausmės žudeikom ’.
“Sušaukite specialius mitingus kuo- 

greičiausia visose dirbtuvėje! Pasi
sakykite už streiką! Išrinkite delega
tus! Atstovai iš visų dirbtuvių, delega
tai, dirbtuyių tarybų nariai, būkite susi
rinkime šį vakarą,* kaip 8 valanda; bus 
generalė Didžiojo Berlyno delegatų kon
ferencija Sophien svetainėje. Nei viena

< dirbtuvė petpri būti nuošaliai.
“Dešimt užmuštų ir 150 sužeistų! — 

Proletarinis Berlynas meta darbo įran
kius! Berlyno dirbtuvės šiandieną įsi
siūbuoja. Nesiranda nei vieno social-de- 
mokratinio darbininko, kuris drįstų ap
ginti Zorgiebelį ir jo kruviną puotą. Ma
sių pasipiktinimas nuolatos didinasi. Tai 
pasireiškia karštose diskusijose, reika
laujančiose tuojautinio paskelbimo politi
nio masinio streiko.

“Tuo pačiu kartu darbininkai pradeda 
apleisti darbą spontaniškai. Hermann- 
platze Karstadto statybos darbininkai 
atsisakė dirbti šį rytą. Policijos prezi- 

' deptas turi eiti šalin. Tai yra vienbal
sis reikalavimas ir protestas prieš šią 
žiąprią darbininkų skerdynę.
., /'Darbininkai, dirbantieji Jacobowitz

firmoj, Karplatz, .galingai protestuoja ir ; 
šaukia Vokietijos darbininkus pradėti ' 
tuo jaus politiniai masinį streiką su rei
kalavimu, kad pasitrauktų šalin visas 
socialdemokratinis policijos režimas.

“Holzmann, Ltd, firmos darbininkai, 
dirbtuvės mitinge, kur dalyvavo virš 500, . 
priėmė rezoliuciją tuoj aus streikuoti 
protestui prieš kraujo puotą Gegužės i 
Pirmoj. Dainuodami ‘Internacionalą,’ 
proletarai apleido dirbtuvę. Volksparko 
darbininkai išėjo streikam Sekite tuos 
pavyzdžius!”

“Hamburg, gegužės 2 d. (Nuo mūsų ' 
specialio korespondento):

“Reihersteg-Wepft darbininkai paskel
bė 24 valandų protesto streiką. Veik vi
si S.D.P. ir Reichsbanner nariai ima da-

LĄISV8
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Puslapis Septintą^

Philadelph. Žinios PRANEŠIMAI Iš KITUR
ALDLD 6-to Apskričio

Spalių 27 d., • 10 
bus ALDLD 6-to 
konferencija, 735 
Avė., Phila., Pa.

Ši konferencija 
bai svarbiam momente. Viena, 
tai šiais metais’ sukanka 20

. . , . ' . imetų nuo susiorgamzavimo
ALDLD. Per tą
ALDLD suvaidino labai svar- 

prolėtarinėj apšvie-

draugams ir draugėms ir didžiumai j kuopa rengia 20 metų ALuLD ffyva- 
Baltimorės lietuviams yra gerai ži- i yimo jubilėjinį parengimą, su pra- 
noma vieta. Bus skanių valgių, gė
rimų ir muzika. ■

Kviečiam višus draugus-ges ir vi
sus Baltimorės lietuvius : 
dalyvaut. Taipgi prašom visų nesi- 

{vėluot užsiregistruot. Ui"...

nys, M.* Seimis ir A. Vitkus.
Kviečia Rengėjai.

(252-254)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5-tos kuopos mėnesinis su- į 

sirinkimas įvyks; penktadienį, 25-tą 
spalio-Oct., 8 vai. vakare, 180 New 
York Avė.

Visi nariai neatbūtinai turi 
vauti, nes turime keletą svarbiu da- 
1. . _ . ' ’ 
ALDLD jubilejaus parengimą 
bendro fronto klausimą ir kitus da
lykus.

AI Dobinis, Sekr.
(252-254) ,

kalbomis, šokiais ir kitokiais pa- 
marginimais. ’Kalbės d. R. Mizara iš 
Brooklyn, N. Y. Bus smagūs šokiai 
kankamai skanių namie gamintų ūž- 
1VC* 1 I 'X rj i V, , I

, saldainių ir šalto alaus. Įžanga vel
tui. Kviečiame Eastono, Bethlehemo 
ir apielinkės lietuvius darbininkus. 
Prakalbos prasidės punktualiai kaip 
7:30 valandą vakare.

Rengėjai.

CLEVELAND, OHIO
Cleveland, O. moterų skyrius AL- 

i DLD rengia smagų pasilinksminimo 
dalv- vakarą ateinančią subatą, spalio-Oct.

... .    L- ^6 d., Lietuvių Darbininkų svetai- 
lykų apsvarstyti, kaip tai 20 metų ne*» 920 E. 79th St. Pradžia nuo 7 
ALDLD iubilėiaus parengimų ir valandos vakaro. Bus “Card Party* 

ir šiaip lietuviškos vakaruškos, šo
kiai, užkandžiai ir t. p. Pelnas nuo

’ šiuo parengimo skiriamas ALDLD ir 
■ mūsų spaudai. Mes širdingai užkvie- 
friame lietuvius darbininkus, o ypa- 

i tingai Collinwoodo ir Corletto mote- 
i ris atsilankyti į šį mūsų parengi
mą, 
tini

ei, kt lino-ni P1,e lietuviškos muzikos. Taipgi pa- 
kankamąi skanių namie gamintų Už- 

uksi'registruot ; kajŲžių, pyragų, Sovietų ^Sąjungos 
, i .Lyros Choras dainuos per ; galima pas sekamus draugus: J. Sta- 

rytC * .Qmmic ir A Vitkus

CLEVELAND, OHIO

1 Veli, ivie, i ... . * . __ i
v. į radio stotį, ubatoj, 26 spalio, 

psviičio Q.3Q vai. vakare (C. S. time) 
Fairmount' per W. H. K. Columbia Net

i Work. Bus galima girdėt už 
atsibūna ja. ‘ūkstanči° nes bus

I jungta 30 ra dio stočių.

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras rengia koncertą

su

nc-
! dėlioję, 27 d. spalio, Lietuvių svetai- 

laikotarpį nėję, 6835 Superior Ave., 5:30 vai.
I vakare. Bus gera muzikališka pro
grama, ir šokiams grieš gera orkes-

i tra visokius šokius. Taipgi turėsime 
ir skanių užkandžių ir gėrimų. Kvic-bią rolę

toj, jau nėkalbaht apie islei- čiame visus : skaitlingai atsilankyti.
J • • • TZ- i w ....

Kurtas stovėjo tarpe darbininkų, skai
tė ir skaitė, iki raidės nepradėjo šokinėti 
jo akyse. Jo nuvargusios ■ ir paraudę 
akys peršėjo. Bet tai pirmu kartu jau
tėsi ramiu, pilnai ramiu. Jis žinojo, kad 
dabar viskas tvarkoj! Pereita naktis 
nenuėjo perniek.

Kuomet jis nueidinėjo atgal palengva 
skersai aikštę, sarmatinosi tos baisios 
baimės, kuri buvo jį apėmus. Buvo pai
kystė, manė jis, nepasitikėjo savimi. At
einant čia, jis girdėjo darbininkus kei
kiant komunistus; jie tikėjo visoms me
lagystėms, kurios tilpo laikraščiuose, ti
kėjo, kad tik vagiai ir žulikai kovojo 
Koslinerstrassej ir Neukollne. Jis bijojo, 
manydamas, kad visi taip manė. Dabar 
'permatė, kad tai buvo sena S.D.P. ir 
buržuazijos taktika piešti visus tikrus re
voliucinius darbininkus kaipo valkatas ir 
kriminalistus, kur tik įvyksta; tikra kla
sių kova, tikslu sulaikyti darbininkų kla
sės vieningą kovą.

Dabar su tokiu vidujiniu nusiramini
mu jis atsipeikėjo. Pajautė smarkų alkį 
ir nuovargį. Tai buvo tikrai psichologi
nė reakcija. Paėmė pirmutinį gatvekarį 
ir nuvažiavo atgal į.tarpgatvį.; H į ’ y

Nesuskaitomose dirbtuvėse ir fabric 
kuose tą pačią dieną protesto mitingai 
buvo atlaikyti. Cigaretų išdirbyStės Ma- 
noli, Massary ir Josetti, kur dirba 2,500 
vyrų ir moterų darbininkų, buvo viena iš 
didžiųjų dirbtuvių, kurios paskeįbė pro
testo streiką, Ober-Schoneweid fabri
kas su 2,300 darbininkais,.vienbalsiai nu
sprendė laikytis Gegužės Pirmos raudo
nojo komiteto instrukcijų. Nord Ger
man Ballbearing dirbtuvė prisidėjo. Tre
čią valandą po piet Leiser apavų darbi
ninkai, didžiumoj moterys, metė darbą. 
Hutą Ltd, firmos 400 apavų darbininkai 
paskelbė streiką.

Laikraščiai pranešė iš Rųhro distrikto, 
kad tuo klausimu lapeliai tapo'paskleisti 
Bottrop ir Osterfeld kasyklose. Didesnė 
dalis darbininkų metė darbą tųojaus ir 
'reikalavo generalio 'streiko, pirbtuvių 
tarybų konferencija, kur. buvo atstovau
jama 77 dirbtuves Halle j nusprendė pa
skelbti 24 valandų streiką subatoj. < Ang
lies kasėjai didžiosios kasyklos Tbyssen 
III Hamborųe atsisakė leistis žemyn į, 
kasyklas. Prie. Prosper II kasyĮęlps darbi
ninkai privertę bbsus uždaryti: ĮĮ ir III. 
Iš v i s lį šalies kampų ateidinė j,o ' žinios 
apie protesto streikus dirbtuvesę if 'fab
rikuose. Visi statybęs ^arbiuinkaį’per- 
lyne 'streikavo. Darbinihkai iš visų pen
kių dirbtuvių suėjo į vieną gatvę bend
ram protestui! Vakare gegužės 2 d., 
penkiolika perpildytų masinių mitingų 
buvo laikomi • Berlyno didžiausiose sve
tainėse. Visos Partijos gatvių kuopelės 
laikė susirinkimus. “Rote Frontkamp- 
ferbund” ir “Rote Jungfront” taipgi su
sišaukė visus savo narius.

I Reichstage, kuomet S.D.f. ir kitos, bur
žuazinės partijos atsisakė diskusuoti Ge-

1 gūžes Pirmos įvykius, komunistų frakci
ja dainavo “Internacionalą” ir suardė se
siją. Lauko pusėj, Berlyno gatvėse, po
licija šaudė.

Laike protesto demonstracijos Neu
kollne dar trys darbininkai tapo nušauti 
ir dvidešimt sunkiai sužeista. Reichs
wehr ir artilerija buvo sumobilizuota ir 
prirengta nakčiai. Kova nesustojo.

(Daugiau bus)

sfas knygas, kurių išleido 40; 
Kitas'dalykas, tai kur tik ran
dasi lietuvių kolonija, ton yra ' n6jimas įvyks 
suorganizuota ALDLD kuopė- 7:30 vai. vakare. 
lė.z ’ Ji veikią, (įirba, skleidžia ) J 
klasinę a pavietą,> rengia pra- , • 
kalbas, prelekcijas ir tt. Ir' 
daug? kitų darbelių jos atliko 
iki šiolei.

Bet tuomi mes negalime pa- 1 . . iįtenkinti. Mūsų siekiai turi į
V • v • 1

būti didesni, platesni šiuo tar-1
pu. C ” " —“r...
daugiau reikalauja. Birmoj 
vietoj, tai kova prieš karą ir 
fašizmą. Fašizmui ir karui Į 
galima pastoti kelias.
bus galima atsiekti tik per su- «L 

spėkas, j — 
spėkas —

> Kviečia Lyros Choras.

PITTSBURGH, PA.
l’ittsburgho ir apielinkės darbinin

kų veikėjų susirinkimas įvyksta spa
lio 27, nedėlioj, 1322 Reedsdale St. I 
Pradžia 1 vai. po pietų. Visi veikėjai i 
nuo lietuvių organizacijų kviečiami 1 
susirinkti. Daug svarbių ‘klausimų, 
teks aptarti, kaip tai, “Daily Worke- 
rio” finansinė parama, mūsų spau
dos vajus ir tt.

(252-253)
Liet. Biuro Sekr.

BINGHAMTON, N. Y.
Nov. 7, Rusijos Revoliucijos pami-. 

Lietuvių Svetainėj, 
Bus programa ir 

j prakalbos. Kalbėtojas Manning 
Į Johnson iš New Yorko. Programą 
i išpildys vietiniai. Įžangos nebus. 
\ Nov. 3 atsidaro žiemos sezonas 
“Open Forum” Central Labor Union 
Hali, 91 State St., kurį rengia Bing
hamton Workers Educational Club. , -------  — ..... ....-----

Pirmas kalbėtojas bus A. Bieden- (kimus įvyk,s nedėlioj, 27 
Prakalbos įvyksta kas ncdčl- I Y.a'’ 1... .1<app.

Į dienio vakarą nuo 8 vai. vakare, 
i Įžangos nėra .

Prašome, visus
Gyvenimas nuo mūsų atsilankyti.

kuoskaitlingiausiai

Rengėjai.
(253-254)■

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kuopa rengia oysto-

rių parę nedėlioj, 3 d. Nov., pas d. j Svarbu 
Deltuvą, Hanover, Md. Visiems

vienytas darbininkų 
Suvienyti darbininkų 
galima, jei mes tik suprasime 
teisingai Komunistų Interna
cionalo nurodymus. Ypatingai j 
drg. Dimitrovo pasakyta pra- ) 
kalba aiškiai 
reikia: veikti, 
bendra žmonių V C
fašizmą.' Lietuviai, 
mi tokį bendrą veikimą, daug 
galės pagelbėti' abelnai darbi
ninkų kovai prieš karą ir fa- 
šizmą ne tik Aiherikoje, bet ir 
Lietuvoj“ darbininkams ir vals
tiečiams iškovoti laisvę ir nusi
kratyti fašistinį jungą. 1

Kitas svarbus punktas, tai 
organizavimas , neorganizuotų 
’arbininkų .jį-unijas. Mūsų 
apskrityje yra daug dirbtu

vių, kur lietuviai sudaro dau
gumą. Jie ten neorganizuoti, 
leturi jokios unijos. Išnaūdo- 
inias darbininkų’’gana didelis. 
Tad ALDLD kuopelės- ar to 
mesto visos kuopos turi būti- 
ai pagelbėti darbininkams 
usiorganizuoti į uniją. Tie du 
amatiniai . punktai reikia 
aums vykinti, gyvenimai!.

Tad visų kuopų visi delega- 
ai būtinai dalyvaukite šioje 
ronfėrencijoje.

Dar vienas punktelis: pra- 
ome visas kuopas, ypatingai 
aldybas, prirengti raportus 

konferencijai.- Svarbiausia turi 
>ūti atžymėta raporte, tai kas
dieninis darbas del revoliuci
no judėjimo: Kiek turėjo pra
kalbų, “open air” mitingų lie- 
uvių apgyventose kolonijose, 
,iek literatūroj, < parduota ir 
;oikios, kiek gauta “Laisvei” 

i
r “-Daily-Worker’’ skąitytojų, 
<iek ' gauta ''naujų narių ALD 

j 'LD,1 kokiose Komunistų Parti
jos ‘ kampanijose kuopa veikė 
ir ką ji veikė, kiek kuopa turi 
aktyViškų narių. Tie "visi punk
tai yra svafbūš.

ALDLD 64o Apskr. Sekr., 
i •. ' ■ h ; M. ZialtĮ.

o ateityje mes Jums tuomi pa- 
atsilyginsime.

Moterų Komisija.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin- 

t d. spalio, 
. ryto, Lietuvių svetainėje, 

! 29 Endicott St. Visi nariai malonė
kite pribūti mitinge, nes šiame su
sirinkime bus rinkimai j centro val
dybą ant sekančių metų, apart to tu
rim li
st y mu i.

kitų svarbių dalykų apsvar- 
♦

Fin. Sekr. J. J. Bakšys.
(252-253)

EASTON, PA.
Eastoniečiams ir Apielinkej!

Subatoj, 26 d. spalio, ALDLD 13

HAVERHIŲL, MASS.
Teatrališkos grupės generalčs 

praktikos įvykos nedėlioj, 27 d. spa
lio, 1:30 po pietų, 199 Washington 
St. Visi lošėjai be atidėliojimo da
lyvaukite “Tamylos” pamokose. Yra 
daug darbo atlikti, reikia visos dai
nos gerai išmokt ir veikianti asme
nys turi mokėt savo roles. Visi lo
šėjai ir dainininkai imkimės už dar
bo su energija, kad padarius šį vei
kalą sėkmingu taip, kad galėtum ir 
kitose! kolonijose važiuot ir sulošt tą 
veikalą. Publika pamačius šį veikalą 
paremsi te morališkai ir finansiškai.

Spalio - Oct. 26 bus Vakaruškų 
vakarėlis po virš minėtu antrašu. 
Įžanga veltui. Kviečiam visus rėmė
jus dalyvaut ir savo draugus atsi- 
vest. Turėsim gerą muziką šokiams, 
skanių užkandžių ii- gėrimų. Nepra
leiskite progos linksmai vakarą pra
leist. Pradžia 6:30 vai. vakare.’

Kviečia Rengėjai.

20 Metų Jubilejinis Minėjimas
nurodo kaip ■ 

kad sudarius į 
frontą prieš j 

.sudafyda-1

DR. ALDONA SLUPAS
(ŠLIUPAITĖ)

Jau atidarė ofisą:

> 179 So. 2nd Street
• • » > » (

Brooklyn
' k ?Telefonas Evergreen 7-7110

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
\ Nuo, 6 iki 8 vakarais.
------- aį. ! . .'1 -----

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 

t į , ! ’ veiksmas vaizduoja 1935 metus.

įvyks Sekmadieni, 21 Spalio (October)
"Venta” Svetainėje

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

Choras Dainuos Žavėjančias Dainas

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

' Bus išstatyta A.L.D.L.D. per 20 metų išleisti Įeidiniai-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 girdesit, kaip nevien tik 
' Agurkai, bet tūkstančiai lietuvių įėjo į teisingą gyvenimo kelią.

Kalbėtoja gyvu žodžiu išaiškins nuopolnusdraugijos.

Cortlandt 7-4305

Rengia ALDLD 28 Kp. - Įžanga tik 25c.------ —.... -.. ............................................................... ............ /
* y » . » 1

ROBERT LIPTON

o

■ Susižiedavi 
mams, Ves
tuvėms ir

IvyWams
Bžiįy Dovanos

Specialiai 
Žemos 
Kainos j

Vedybių ir
:C.-. L ■ Susižiedavi-

HHHHHI mo Žiedų. 
Setų $10.00 ir atigstyn. 

Speciali nuolaida, kurie ateis 
j ' Šiuo laikraščiu. ’

Robert Lipton 
701 GRAND STREET 

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

su

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis

PLAUKŲ OEp
KIRPIMAS

i SKUTIMAS 15c

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

Savininkas

Patarnavimas

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 2-4409

A. Radzevičius
LIETUV.IS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Peraanidau. automobilius vestuvėm, 

parėm, krikitynom if kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

'PAIN-FIPELLER

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly, 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitu ir tikrą 

palengvinimą



Puslapis Aštuntas
% t •

Penktad., Spalio 25, 1935LAISVE

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
| Brooklyno ir Ap. Lietuvių Į 
(Veikimo Komiteto 2-ras 1 
Protokolas

Tūkstančiai Organizacijų ir Kuopų, Minios 
Žmonių Dalyvaus Taikos Parade Šeštadienį

“Pasvėrė Nekaltybę”

Visų mačiusių pirmiau bent 
k6kias instrukcijas kas liečia 
jnaršuotojų formavimosi ir pa
ties maršavimo vietų, prašome 
įsitemyti, kad šis yra vėliau- 

.sias ir galutinis patvarkymas, 
tad yra daug skirtumo nuo bu
vusio pirmojo patvarkymo, 
kuris buvo ne pilnas ir ne ga
lutina?.

Maršuojama bus į pietus i

mynžangos Susivienijimas.
B-Viscs Harlem Organizaci

jos.
C-Tarptautinis Darbininkų 

Apsigynimas. i
3. 118th St. tarp 7th ir Le

nox Avenues, atsigrįžus į ry
tus :
A-Visos Italų Organizacijos, i 
B-Socialistų Partijos Nariai. 
C-Workment Circle Nariai.

ant Lenox iki 110th St., nuo D-Lygos už Industrinę Demo-
čižUliO-ta gfctye į vakarus iki kratiją Nariai. ,
Central Park West ir ta gat- 4. 118th St. tarp 5th ir 
ve iki mitingo vietos. Mitingas nox Avenues, atsigrįžus į 
buS prie 63rd St. ir Central karus:

va-

Park West.

Mobilizacijos Vietos
1. 119th St. tarp 7th ir Le

nox Avenues, atsigrįžus j ry
tus:

, A-Visos
jos,

B-Visos 
zacijos.

C-Visos 
jos.

D-Sl augės.
E-Visos Veteranų Organiza

cijos.

Taikos Organizaci-

Bažnytinės Organi-

Moterų Organizaci-

nox Avenues, atsigrįžus į va
karus:

A-Nacionalis Negrų Pir-

Iš Demonstracijos prie Laivo

Le- 
ry-

Le

'lietuvių Vaikučių Veikla 
į Ir Mokslas

kas

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI ---------------- . - 
VALANDOS: ;

12—2 p. p.
• > 6—8 vakarė 
Tel. Evergreen 8-8707

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

ėjo

ri.

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

šventadieniais sufeitaruS 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET“Laisvės” , syetainėjje 

šeštadienį, 2-rą vai. po pietų 
būna vaikų, mpkyklėlė; jši mp- 

, kyklėlė dabar yra Vedama 
taip, kaip vaikų kliubas. Ant 
pirmos lekcijos, spalio 18-tą, 
buvo suėję gražus būrys vai
kų. Juos' niokino Uietuviškdi 
skaityti J|* rašyti draugas J. 
Siurba, kuris yra geras moky
tojas ir mokiniai jį labai myli.

Vaikai parodė . norą susi- 
tvert chorelį ir nusprendė, 
kad Emiliją, ■ ■ Klimįųtė, q pati 
mokinė, juos mokytų. Emilija 
yra viena: iš mūšų* gabiausių; 
jaunuolių ir dažnai rašo strai
psnius į mūsų “Youth Sect.” 
Emilija pasižadėjo sutvert ir 
išlavint gerą chorelį, kuris ga
lės pasirodyti mūsų ' parengi
muose. Reiktų visiems jai pa
gelbėti. ; ' U /stovų vardus paskelbt spau-

šeštadienį, Ž6 d. spalio, ši (Jq/ Tas daromą, 1 kad at- 
mokyklėlė surengs “Halio- > kpeipti apsiėmusių draugų do- 
ween Party.” Bus visokių gė-imę, kurie kartais pamiršta, 
mių ir gardumynų. Tad visi j Taipgi pastebės kiti, iš kūnų 
jaunuoliai yįa Įšviečiami ateiti i organižacijų draugai išrinkti,

mo priimtas

Mėnesinis 'organizacijų at
stovų susirinkimas įvyko 20 
spalio, “Laisvės” svetainėje. 
Pirm.. N. Pakalniškis atidarė 
susirinkimą 2-rą vai. po pietų. 
Sekretorįus, G. Kuraitis per
šaukė vardais atstovus. Ko- 
mitetąs susidaro iš ,17 atstovų; 
dalyvavo 11, o 6 ne.

Protokolas pereito susirinki. 
vienbalsiai. Val

dyba turėjo . raštiškus rapor
tus. Pirmininko raportas jau 
tilpo “Laisėvs” No. 250. Taip
gi raportavo A. Mureika; ko
miteto atstovas^ Amerikos Ly
goj Kovai .paries Kąrą, ir jFįašiž- 
mą. Raįotjtąj | $Arodo, < kad 
komitetas-y'eikią hpbtogai:

Nutarta greitoj ateityj Teng- 
ti diskusijas temoj: Ar reika-’ 
lingas bendras frontas lietu
viams darbininkams ir -vigai 
darbo liaudžiai ?*Rengsim; Lie
tuvių Am.tPiliečių Kliubo šVę- 
tainėje. ; i J ■ •.

Nutarta rieatsilankiusių at-

<

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

> i z ’

į '

DR. JOHN C. PETERS'V > valand^š: [ » 
1—2 p.' p.

(PETRAUSKAS) ‘ ‘ •
: * 65-80 i GRAND AVENUE
•-t- <’ -maspeth, n. y.
t’ ; ; i—..... ,,,-į.*:----------------------------

; Dr. A. PįETRIKA
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 ŠO. 4th ST.
■ ,1;... ............. į--------- ū----------------

6—8 vak.
Išskiriant Ketvirtadienius 

ir Sekmadienius. .
. j . TeL? Jiyii^er 5-4488

* ’ f
; VALANDOS:-.

9—4Š-ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

/' Dr. BLADAS K. VENCIUS
u (DANTŲ GYDYTOJAS)

499 GRAND ST.

VALANl&št^’
9—12 ryte
2—8 vakare

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

__j------- ..............................................................: ---- r
pakeista. Maršavimas prasidės bus duodamos dovanos už juo- 
1 vai. po piety. Mes, lietuviai, kingiausia if gražiausią. Taip- 
turėsime savo iškabą.

Dalyvaukime Prieš Karą ir

Columbia Jester, studentų 
laikraštis, buvo sulaikytas 45 
minutes per “išgązdintus” 
profesorius. Tačiaus viršinin
kas Herbert E. Hawes galop 
leidd platinti. Išgąstis profe
sorių šį kartą buvo ne politi
koj, bet pasvėrimo studenčių 
“nekaltybės”. Ten buvo lente
lė, kurioj buvo sutrauka Bar
nard Kolegijos studenčių at
sakymų “nekaltybės” klausi
mu. - i • • .

Iš tūlo skaičiaus užklaustų 
merginų; , 51 nuoš. atsakė

I svarstę “vieną ar daugiau ne
garbingų pasiūlymų virš 50 
nuoš. glamonėjasi; ■ .34 : nuoš. 
praktikuoja “draugiškus buč- 
,kius”;’49 nuoš. bučiavo po 10 
skirtingų vyrų; 29 nuoš.

. su kitų moterų vyrais; ‘

Lietuviams Svarbi 
Konferencija

Ateinantį sekmadienį, 27
šio mėnesio, Irving Plaza sve
tainėj, Irving PI. ir 15th St.,; 
New Yorke, įvyks ateivių gy- -eštadienį , iai 2 val. 
nimo konferencija. Visoms or-, 1 ,

.. , ., . I Pasimatysime,ganizacijoms būtinai reikia _______-v—r—
ERB Darbininkai Skelbia

_ _ viiAo, mil y i cv rn •• ir i i trt-
daug ateivių svarbu dalyvauti, Tojų Valandų Stapicaų

i naujais atei-, 
viams persėkioti skymais ir 
kaip juos atmušti.

Kūdikis Išgelbėjo Didelius
Mr. ir Mrs. Tunick, 1424 

E. 4th St., Brooklyne, išbu
dinti verksmu savo 6 mėnesių 
sūnaus, pajuto gaso smarvę ir 
pagriebę kūdikį išbėgo lauk. 
Išbudino ir kitus gyventojus, 
pašaukė policiją. Policija rado 
antro augšto' apartmente nusi
žudžiusią merginą/ iGussje 
Thur,1 su rašteliu: prie jos ku

ino: “Aš negaliu ilgiau pakęs
ti.” Jos sėnelis tėvas taipgi-*už- 
^dūsęs.': ' / ■ • (

A-AF of L* Unijos.
5. 117th St. tarp 7th ir 

nox Avenues, atsigrįžus į 
tus:
A-AF of L Unijos.

6. 117th St. tarp 5th ir
nox Avenues, atsigrįžus į va
karus:
A-Amėrikos Jaunimo Kongre

sas ir su juo susirišusios 
organizacijos.

B-Amerikos Lygos Kovai prieš
Karą ir Fašizmą Jaunimo
Sekcija. . turėti atstovus. Ypatingai lie-

C-Visos Kitos Jaunimo Orga- tuvių organizacijoms, kur yra 
nizacijos.

D-Visos Studentų Organizaci- susipažinti su 
jos.

E-Visos Vaikų Organizacijos.
7. 117th St. tarp 7th ir Le- 

(Tąsa 6-tam puslapyj)

organižacijų draugai išrinkti, 
ir paragins juos* arba atsiųs 
kitus. ;
lyvavo P. Mingila
Yorko; J. Buivydas ir J. Na-j 
livaika brooklyniečiai; S. Ruz?! 
gis iš Edgewater, N. J.; d; 
Sulčius iš Jersey City, ir I. 
Sabaliauskas iš .Yonkers, N. Y. 

nariams paskelbti trijų valan-j Nutarta neatlaidžiai vesti 
du stapičių ^ketvirtadienį. Tas I tolyn- prieškarinį-darbą ir or- 
nutarta tuojau, kaip tik ERB | ganizuotai dalyvauti Taikos 
administracija paskelbė atlei- j Maršavime, subatoj-, 26'd. šio

> a 4 X n ax I /Y • yl i va 4 vv < ~ •’ *• . t.

I gi. bus' “siirprisą,” Kaip vadi
nama “Amateur H6ur”. Tik

šiam susirinkime neda- Fašizmi> Demonstracijoj suba- tiek šiuo kartu sakysiu jog a * t m. a I — v*. J * • a ♦ »
New, toJ!

Sekr. G. Kuraitis

Emergency Relief Bureau 
Darbininkų Unija įsakė savo

Maskaradų Šokis
Lapkričio 2-rą, Brooklyno 

LDS Jaunuolių kuopa rengia

.mes norime,, kad visi ateitu
mei pasilinksminti ir paremt 

‘šį, jaunuolių maskaradų balių..
• * ' . Komisija.- - ■■ ~...... . ' ......

Pepeita šeštadienį įvyko 
bendro fronto demonstraciia 
prie ;58-tos prieplaukos, 16th 
£}t., W., prieš Italijos laiv^ 
ttįx, gabenanti . iš Amerikos 
kariškas r reiknąenis žudymui 
įkaltų ethiopiečią ir ju . na- 
yėęgirni’k užgrobiant jų turtą 
įr ttenriklausomybe.
V;^^irjnko .didęhs būrv^. dn-

Tarifu ir' energingai ' 'is- 
reįėkė savo protestą prieš 
įrąllgąrį .fašistą Mussolini. 
Pąliciia trukdė visokiais bū- 
ifais, kad tik sulaikius darbi- 
ninkus. nuo deiųonstraciios, 
h^bido sustoti, varinėjo tolvn I 
nuo. susirinki/no vietos. Darbi-, 
nirikai, supratę policijos ma
nevrus, pradėjo eiti be susto- 
jijpp, pikietuoti demonstraci
ją vietoj. Policija buvo apgu- 
įų.s^ iš visų pusiu, saugojo 
žjpbgžudžio Mussolinio pirki- 

ir Amerikos fabrikantų i 
f autus judošiškus pinigus už 

mogžudiškus įrankius, kū
nais bus daugiau nužudyta 
Eihiopijos piliečių.

‘Darbininkai ir darbininkės, 
šįkšlkirrie audringą protestą 
prieš didėjantį karo gaisrą, vi-' 
si dalyvaukime Taikos Marša-1 
vįme ateinantį šeštadienį, spa- 
jį>«26į -12 vai.‘ dieną. / > i

Paskutinis iš trijų brolių Ais
bergų buvo rastas trečiadienio 
rytą kirviu sukapotas ir. pa
degtas. Sakoma, Ambergu ir 
Schultzo gengės buvę didžiau- 
si-.priešai.

i

Prasidėjo Crempy Byla
~ Scotch Plains, N.,- J.,' pradė
ta teismas septynįų valstijos' 
polieistų-d'epučių, .kurie už-, 
puolė farmęrius Crempus 26 
d. rugsėjo, sušaudė Mrs. So
phia Crempą ir areštavo jos 
vyrą, kam jie priešines gaso ir 
elektros kompanijai, prievarta 
praVedusiai savo liniją per' 
Cretnpų farmą.

Antradienį į žudynės vietą 
buvo nuvežti visi prisaikintie- 
ji teisėjai. Augščiausio teismo 
teisėjas C. E. Case sako, kad... 
žudeikos negalį būti kaltina
mi, jei užpultieji turėję gin
klų. Atrodo, kad dedamos di
delės pastangos žudeikas nu
baltinti. Juk aišku, kad žudei
kos kalti, nes iš užpuolikų nie
kas nesužeista, o Crempienė 
nužudyta ir pats Crempa 
vo pašautas.

bu-

’■* Dutch' Schultz Pašautas 1

į Skandalas Policijoj
. I

Policijos Departinente iškiP 
didžiausias skandalas. Detek 
tyvas Charles & Corbett liū 
dijo, kad jahi ’buvo-' 'siūlyt; 
$100,000 kyšis, “paskleisti
kur geriausią pasitarnautų,’'
kad užbaigt mistėri&koš žmog 
žudystės bylį. Nprg detekty 
vas atsisakęs imti Kyšį, tačiai 
nužiūrimi žmogžudystėje Me . T T 1 4 r ' 1 ‘ 1 * j . .

t^.Cįengsterių tarpusavinėj ko
vę/ yiepps. grupės prieš tkitą 
trečiadienį tapę sunkiai pa- 

viepus gąngsterių gru-|
p^S vadąs, lį)utch Schultz, ku- yer ir Harry Luckrpanai, taip 
ns/.ypatįngąi pagarsėjo bylo- gi Fred Hull buvę paleisti i 
If ' de| nemokėjimo taksų už visi surinkti prieš juos davi 
spvo pelnus iš gengstęrizmo. niai jiems sugrąžinti.
Dutch pašautas Newarke, ka7i Prieš juos liūdijančių daik 
da 'jis su trinq savo asmens 1 tų sąraše buvę kruvini drabu 
sargais gėrė alų. Jo sargai j žiai, bankų knygelės, čekiai 
taipgi pašauti , pavojingai ir $3,000 pinigais ir krauju pri 
vienas, Otto Berman, jad mi-(taikytas automobilius, kuria 
rS; Rosenkrantz ir' Leo Frank me rastas nužddytas Samue' 

. [Druckman, Ldckm.ahų darbi 
vėliau ninkas išvežiotojas. Luckma 

n ai yra garadžiaus saviriihkai 
r_____ _______ White ir Moore St., Brookly

fcJibiriinkaC Mąrtin Krcįmpiėr ne. Sakomą, šis skandalas pa ' 
irt Sammy’Gbl(|.’ ''į / darysiąs kai kam ir’iš politi
. ganoma, kad, jų priešai Ut/kierių dau^ nemalonumo. 

driųtJkėjo už Ambergų mirtį. Į

Dutch pašautas Newarke, ka7

kol* kas gyvenk.
Dviem valandom

Tunes Square kirpykloj, New
Y&rke, pašauti Schultzo pa-

ir^SanunyGoltJ.’

sianti iš darbo 10% darbiniu/ 
kų. Pirmi.'-260 darbininkų 
bus atleisti lapkričio 6 d., tuo
jau po rinkimų: Tuojau po jų 
bus panaikinta 1,800 darbų.

Unisjitų ERB esama '7,000 
ir visi/kaip Vieinaš, taipgi dalis 
kitų darbininkų lemia sthpi-. Prašotne viši| įsitemyti ir lai- 
čių. Viso ERB' darbinirikų esą j

menesio. . •
Susirinkite prie “Laisves” 

namo kaip 11:30 vai. iš ryto. 
Iš či važiuosime į tarptautinę!

PAJIEŠKOJIMAI
Pajięškau apsivedimui draugės, 

vienam nuobodu gyventi. Esu pasi

rašyt apie save ir kartu ‘prisiųst sa
vo paveikslą j.. Route I,, pox 428, 
Warren, Mich. ’’ ' . L >

, 1 F (262-253-

linksma maskaradų balių. Tad, IfPĮ111118 ir,m°kytas. Malonėkite pa- 
draugai, malonėkite neręngt 
jokį kitą parengimą tą- dieną 
ir ateikite į šį parenjgimėlį. 
Bus1 ' “Laisvės” Svetainėje;
kaip 7 :30 vai. vakare, čia ga

Pajieškau .Juozo Ribinško, pir- 
miaus gyveno Chicagoj, dabar nesi-

lėsite gerai prisišokt, ries bus randa ten. Jonas RibinšJčas’irgi gy- 
dtemdnstriciją, ll2th SL, tarp, labai gera muzika (angliški ir Į
7tn ir Lenox Avės., kur stiši- lietuviški šokiai), taip pat bus; malonėkite,pranešti Jtyp antr^Įy:/ 

! rinks '^sos ' kalbines gl*ū^ėš. gatdžių užkandžių. ! ” ♦ I r .F. ?elįn, ,111 Šov22jW 3t„ 
l r rašome viši| įsitemyti ir lai- šis šokis nebus paprastas Burgių Pa., arba siųskite laiškus 
j kytis sk> patvarkymo, o rte pir- šokis. Kurie norite, užsidekite , gų g.v§,.^/ butąą' E.,

18,000. ' Stap'ičikus pasėkoš kol • mėsriių, kadangi * / susiPinkiiiio ! kokį nbrs ' kostiumą, jūokiri- ‘ Lietuva. ' , .* ' vJjt',,
kas nežinomoš. - > ' vidtbs^ir maršavimo-linija tapo' gą arba taip sau gražų, nes J252-Ž53)

arba siųskite laiškus

-r

Šiandieną Pamatykite 
Brooklyne Sovietų Judj '

. į n---------r- ?• (
Šį pęnktadieni, 25 d, spalio 

( October). Wil Ii attribute' bus 
rodomas ląįąį geras Sovietų 
Sąjungoje gamintas kino (ju- 
dis) Vardu “Trys Dainos aoie 
Leniną”. Rodymą ruošia Ko
munistu Partijos, šeštos Sekci
jos, 4 Kuopa. Rodymas bus I. 
W. O. svetainėje, 125 Boerum 
St., Brooklyn, N. Y.

Šis kino ilgai buvo 
New Yorke, Cameo 
teatruose. čionai 
daug gražių dainų, 
Sovietų Sąjungos

rodomas 
ir Acme 
girdėsite 
matysite 

Sovietų Sąjungos gyvenimą, 
girdėsite ir Lenino balsą, nes 
judis yra kalbxantįs, matysite < 
Raudonąją Armiją, pasirengu
sią ginti darbininkų šalį, dau-» 
gybę traktorių’, orlaivių' ir ki
tokių mašinų. Matysite, kaip 
’evoliucija pagerino : Rusijos 
įmonių' gyvemmąi '■ Bus; dar ir’ 
comedija. Tikietų 1 kaina t prie) 
turų i25 .centai lypątai;- o. kas 
rirks ’iškalno, tai 'gaus už 20jį '• 
:entų. Iškalno perknrit' galima > 
rauti “Laisvės” raštinėje arba', 
)as partijiečius; ‘ '

Atminkite, > kad kino t rody- 
nas atsibus penktadienį, 25' d. 
■palių, 8 valandą vakare. At
eikite visi ir atsiveskite savo 
pažįstamus jį pamatyti. ’

MIRT YS—LAI DOTU VĖS ‘ ______/ 4r'- •
Marijona Gužienė, 49 mJ 

imž., 17 Humboldt St., rrfirė 
Apalio 21 d., Kings County li
goninėj. Palaidota spalio 24 
i., Cypress Hills kapinėse. < 

Jonas Politiškas, 26 m. amž., 
4 Orchard Št., mirė spalio 23 
;d., Bellevue’ ligoninėj. Bus 'pa
giriotas .spalio 26 d.,, šv. Jono 
papinėse. » ’ ' ‘ ■ > ■ : :.
i Laidotuvių apeigomis rūpi- < 

rfasi graborius ' Matthfew P.! * 
Bąlląs (BįeJįaųskas),. , ? f... .. ? Į|

DIDYSIS “LAISVES” KONCERTAS
PUIKESNĖ PROGRAMA, NEGU BENT KADA PIRMIAU

I • • 7 1 - r • 1

Įvyks Sekmadienį, 10 d. Lapkričio-Nov

Labor Lyceum 
Svetainėje 

949 Willoughby Ave.
Brooklyn

Koncertas prasidės 3:30
* • . i f 1 '

valandų po pietų H
* i < i.• ••

Įžanga $1, 75c ir 50c.
Sėdynės numeriuotos ‘'

William Norris
I • » • . ' •

Orkestrą

įžanga šokiam 40c.
• i-t.n

Šokiai prasidės
7 vaL vakare., ,

ilšanksto įsigykite kon
certo bilietus.

••. t ;

Tinkamai armonizuota programa, kurioje dalyvauja sekami talentai
Kpnstancija Menkėliuniutę,. Mezzo-Sopranas 

Garsioji Amerikos lietuvių dainininkė.

Italų Darbininkų Vyrų Choras, iš New York
; ; ' Sudarytas iš rinktinių balsų. .

Vyacheslaw Mamonoff, Rusas Tenoras
:; ’ 'Garsus operųrdąinininkas iŠ New York.

Brooklyųo Aido Choias, Vadovybėj B. šalinaitės
i ‘; 1 j Duos n^uj^ ir gražių dųinų.

’ įSesęrys ’Ivaškevičiūtės, iš. JLawrence^ Mass.
; w > Dainfids' duetusV x kurie teiks malonumo visiem.

■» j, p ?; iĮi...; A

A. Višniauskas, Baritonas, iš Bayonne, N. J, 
Puikiai išsilavinęs solistas.

Adele Mickevičiūte, iš Naujosios Anglijos 
Talentinga ir augštai išsilavinusi solistė.

Antanas Raišys, Smuiko Solistas
Augštai prasisiekęs savo profesijoje.

r J '
Victor Becker ir George Vedegis

5 - Duetas electro-steel guitar, per: garsiakalbį:' 1 !




