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KRISLAI
Sandaros “Šleifas” SLA.
Tysliavos Plūdimai.
Ar Tai tik “Supuolimas?”
Rytojaus Rinkimai.

Rašo S. LAISVIETIS

Chicagos sandariečiai parin
ko savo žmones į naują Pildo
mąją Tarybą Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj ir pirmon vie
ton, į prezidentus, išstatė ži
nomą fašistą N. Rastenį, “Dir
vos” Karpavičiuko antrininką. 
Ir “Vienybės” redaktorius Tys
liava net pasišokėdamas šau
kia išrinkt tik šiuos tautininkų 
kandidatus su fašistiniu galva 
(arba kepure). Tai tas pats 
Tysliava, kuris kiek ] 
vaidino “plačių pažiūrų” rolę.
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NIZUOT SUVIENYTĄ ŽMONIŲ PRIEŠFAŠISTINĮ liia vėl Siūlo Taika 
FRONTĄ; KOVOT Už SOCIALISTINĘ ATEITĮ. J T aiiixxcv

„ .. „ .. .. dO, . . ,. _ _ 'italai 40 MYLIŲ FRONTU GRUMIASI LINKUIRusijos Revoliucijos 18-kos metų sukaktuvėm atzymet, MAKalB; ETHIOPAI JUOS UŽPULDINĖJA IŠ ŠONŲ 
Komunistų Internacionalas išleido atsišaukimą į viso pa- • 

pnesfasistinĮ frontą pries kapitalistų ofensyvą pries fa- 125 000 italij feriaujasi lin-
sizmą ir karą. Atsisaukimas primena, kaip 18 metų at- —^varbaus Ethiopijos

strateginio miesto Makale
....... _________ ______ ‘ v . e Jų

__ _____ d____ Nes jeigu kitų šalių darbininkai savo armijos šonai saugojami de:
kovomis prieš imperialistines valdžias nebūtų davę tai- sėtkais nedidelių tankų, bet

Norėdamas vienu urmu nu- 
baidyt SLA narius nuo kaires
nių kandidatų, p. Tysliava VI
SUS komunistus ir socialistus . sau]j0 darbo žmones, kad suglaustų savo eiles į “žmonių 
apšaukia tik veidmainiais, pri- n frnrifo nripš knnit.nl i stn nfpnsvvn nripš fn-
si plakeliais ir gaudagrašiais... . . jx XVCVX Cį. J. x voioauiiuuuu prx xxcvxp wv

jis tauzija, kad jeigu tik pa- gaj Rusijos darbininkų sukilimas parodė žmonijai kelią 
vnnrrm norm and, Vyta socializmą ir laisvę. Bet pabrėžia, kad Rusijos , .

girdi, pasigrobs dubininku laimėjimas buvo sykiu tarptautinio proletari- vlsu™yhų frontu. 
’ pu ato laimėjimas. .

žangių narių kandidatai bus iš
rinkti, tai jie, j
SLA iždą ir pasiųs narius 
velnių!”

Taip plūsta VISUS socialistus 
ir komunistus tos tautininkų 
partijos agitatorius, kurios Ge- 
gužių-Jurgeliūčių finansinis šei
mininkavimas senajame Susi
vienijime dar ir po šios dienos 
atsirūgsta.

kos, negalima butų buvę atsilaikyt prieš kapitalistinių ša- ethiopai,. atakuodami italus
“spar- 

ino,” daro jiem daug žalos, 
atidarė pryšakio ethiopai tik at

skirais būriais atsišaudo

LIETUVOS PASLAPTIS IR GAUDAVO Iš NAZIŲ 
PINIGŲ VOLDEMA RUI PALIUOSUOT ' '' ,

Nachališki ir išgverę “Vieny
bės” išsišokimai prieš VISUS 
komunistus ir socialistus, • 
čiaus, negąsdina pažangiojo 
sparno kandidatų. Priešingai, 
tysliaviški burnojimai juo sto
riau pabrėžia fašistinį charak
terį sandariečių - “Vienybės” 
kandidatų ir pažadina tūkstan
čius komunistų ir socialistų pri
tarėjų ir fašistams priešingų 
SLA narių sutelkti visas jėgas 
prieš juodąjį pavojų Susivieni
jimui.

lių armijas, pasiųstas kriušinti Sovietų Rusiją. O sykį iš dešinio ir kairio 
laimėjus revoliucijai,

“Darbininkų paliuosavimas nuo išnaudojimo
kelią sparčiam augimui gamybinių šalies pajėgų visuo- . v .
meniškos nuosavybės pagrindais. Didžiojo Stalino vado- Pries italus.
vybėje Sovietų Sąjungą tapo perdirbta iš silpnos, atsili- [ Italai esą jau tik už 30 
kusios šalies į galingą, pramonišką socialistinę valstybę, mylių nuo Makale miesto. 

t “Sovietų Sąjunga virto nepramušama tvirtove prole-, Ethiopai iš jo pasitraukę, 
Ja" tarų, darbo žmonių ir ištisų tautų prieš nauią imperialis- ’

GENEVA.—Musolinio de- 
lėgatas Tautų Lygai baro
nas Aloisi įteikė Francijos 
ministeriui pirmininkui La- [ 
valiui naują taikos pasiūly
mą su “nusileidimais” iš 
Italijos pusės. Pasiūlymo 
turinys dar nepaskelbtas, 
bet suprantama, jog Musso
lini ir dabar reikalauja Eth- 
iopijos žemių, nors ne tiek 
daug, kaip pirmiau.

tinę skerdynę, prieš fašizmą ir užpuolimus iš kapitalizmo 
pusės.

“Pasaulio darbininkus ir tautas dabar išgąstingai suju
dino Italijos fašizmas, kuris ugnim ir kardu vergia Ethi- 
opijos žmones. Anglijos imperializmas grūmoja prapla
tinti karo lauką, begindamas savo viešpatavimą kolonijo
se. Kariškai-fašistinė Japonijos šaika, užėmus didelę 
Chinijos dalį, toliau smaugia Chinijos žmones ir rengiasi 
naujiems grobimams Tolimuose Rytuose. Vokietijos fa
šistinė diktatūra, virtusi centru tarptautinės kontr-revo- 
liucijos, pasidarė pavojus taikai ir nepriklausomybei kai- 

' Lietuvių Komunistų Centro myniškų šalių, ir gręsia įvelt Europą į karą.
Biuras už savo troškimą sugrą- > “Kas atsitiktų Europos tautoms, kas atsitiktų tolimo- 
žint opozicionierius (sklokinin- sįos Azijos tautoms, jeigu nebūtų galingos Sovietų Są- 
kus) į bendrą revoliucinį judė- jungos!
jimą dabar apšaukiamas “Nau- [ 
jojoj Gadynėj” stačiai “bendro 
fronto veidmainiais.”

Tą pat žodį pritaikė komunis
tams ir 
Tysliava. 
mas.”

“Galinga proletarinė valstybė yra pirmaujanti jėga 
taikos palaikymui.

SOVIETŲ PASIEKIMAI
“Antrosios Penkmetės Planas yra sėkmingai vykdo

mas. Socialistinė pramonė auga; socialistinio darbo na
šumas didėja... Maisto apribojimo sistema Sovietų Są- 

šį antradienį visoj šalyj įvykJ jungoj panaikinta; valgių kainos smarkiai puolą žemyn,
* c t w\ in nv»4-v»/Afi vMicmn TnninTi'n/'ii XI nlrinrinm wy i c* t*/"i

sta rinkimai.
Balsuoti už demokratus reik

štų remti politiką, kapojančią 
bedarbiams pašalpas, o dirban- [ 
tiems algas, branginančią pra- [ kad socializmas reiškia pilniausią patenkinimą minių rei- 
gyvenimą, stiprinančią kompa- • kalų, kad socializmas yra naujas ir augštesnis pavidalas 
niškas unijas ir planingai ren- j žmonijos civilizacijos. Socializmas reiškia spartų išvys- 
giančią fašizmui dirvą Jungti- tymą kūrybinių jėgų įvairių paliuosuotų tautų. Jis reiš- 
nėse Valstijose. Rįa paliuosavimą milionų moterų. Jis reiškia milionus

Atiduoti balsą republiko- • mokslininkų ir universitetų studentų. (Jis bendrai reiš- 
nams tai būtų stiprinti tą par- j kįa nepalyginamai augštesnę masių kultūrą.) 
tija, kuri pirmauja fašistinia- [ “Fašizmas, iš antros pusės, reiškia pavergimą ir tam- 
me judėjime, kurią remia hit- sybę, gyvulišką kitų tautų priešpaudą ir persekiojimą, 
lerininkas Hearstas. “Žmonės trokšta išvadavimo iš kapitalistinės vergijos.

Darbininkai privalo balsuot j žmonės nenori imperialistinių karų. Jie niekados nesu- 
už Darbo Partijos kandidatus (tiks su fašizmu. Kelias Sovietų Sąjungos proletariato

Vienybės” fašistas
Įdomus “supuoli-

kuomet, iš antros pusės, fašistinėj Vokietijoj maisto 
kainos nesulaikomai eina vis augštyn ir badas beldžiasi į 
duris darbo žmonėms.

“Sovietų Sąjungos pavyzdys įtikina milionus žmonių,1

kia paliuosavimą milionų moterų. Jis reiškia milionus

arba už nepriklausomus Dar
bininkų Sąrašus, kur jie daly
vauja rinkimuose. O kur tokių 
darbiecių sąrašų nėra, reikia 
balsuot už Komunistų Parti
jos kandidatus ir platformą 
arba, kur Komunistų Partija 
atšaukė savo kandidatus, ben
dro veikimo vardu paremda
ma Socialistų kandidatus, ten 
darbininkai privalo balsuoti už 
socialistus.

Šias darbininkų partijas 
* remdami rinkimuose, draugai, 

pakelsite protesto balsą prieš 
augančią reakciją ir sudrūtin- 

- sįte jėgas, kovojančias už dar
bo žmonių reikalus.

Ethiopai Gaus 100,000 
Šautuvų iš Čechoslavų
London.—Čechoslovakijoj 

užbaigta 100,000 šautuvų ir 
12,000,000 šovinių Ethiopi- 
jai. Už juos sulygta $1,- 
474,480, kurių dalį Ethiopija 
dabar sumoka, o kita dalis 
lieka bargan.

bet į pietus nuo Makale 
100,000 jų susitelkę kalnuo
se užkirst kelią italams nuo 
automobilinio vieškelio, ku
ris iš Makale tęsiasi iki ša
lies sostinės . Addis Ababos.

(Jau pora dienų pirmiau 
buvo pranešta, kad Italai 
užėmę Makale; dabar pasi
rodo, kad ethiopai tada bu
vo tik savo kariuomenę iš
traukę iš miesto į kalnus.)

Italai prisigabeno 10,000 
tonų amunicijos kovai prieš 
ethiopus šiauriniame fron- 

1 te.
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PRIEŠ MUSSOLINĮ
LONDON. — Gauta ži

nių, kad reguliarė Italijos 
armija yra priešinga Mus- 
solinio karui Ėthiopiioj ir 
gręsia sukilti. Kai kurie 
įtakingi Anglijos politiniai 
rateliai nori, kad armijos 
vadai nuverstų Mussolini ir 
įsteigtų karinę generolų dik
tatūrą litalijoj.

Anglija deda visas pa
stangas, kad Francija. Ispa-

Italai Telkia 20,000 
Verbliūdą Ežerui Užimti

ROMA. — Savo kolonijoj 
Eritrėjoj italai renka 20,000 
kupranugarių ir tūkstančius 
mulų; Tais gyvuliais jie ga
bens ginklus, amuniciją ir 
įvairius karo reikmenis į 
šiaurvakarinį E t h i o p ijos 
kampą; kur randasi didžiau-

Smetonos valdžią ir pačiam 
užimti jo vietą.

Tilžėje Stasiūnas sakyda
vosi esąs Voldemaro gimi
naitis. Ten jis užmezgė ry
šius su naziais ir vokiečių 
policija, iš kurios kelis kar
tus gavo pinigų už teikia
mas apie Lietuvą žinias; 
Hitleriniai valdininkai labai 
mandagiai su juo elgėsi.

Karaliaučiuje pas Stasiū
ną kartotinai ateidavo Hit
lerio agentai, siūlydami iš
vaduot ..iš kalėjimo Volde-, 
marą. Tie agentai perduo
davo jam Ir nazių atsišauki
mus, ra tus d°rkyta Hdtti-j

KAUNAS. — Slaptoji po- 
licija spalių 12 d. sulaikė 
Augustiną Stasiūną, kaip 
Vokietijos fašistų agentą. 
Jis buvo atvykęs iš Vokieti
jos pasimatyt su kitais Hit-; 
lerio darbuotojais Kaune.

Pas Stasiūną rado žinių
[apie Lietuvos kariuomenės 
paslaptis? kurias jis turėjo 
nugabenti Vokietijon. Jas 
buvo surinkę Stasiūno sėb
rai Kaune.

Stasiūnas yra 25 metų 
amžiaus, paeina iš Tvere

čiaus valsčiaus, Švenčionių' 
’apskričio; yra baigęs Vil
niaus lietuviu gimnaziją. Į 
niaus krašto jis atvyko 1931 !v^k' ’ įleisti t-i-p ųki- u [mnbii \/nl7innini
m. Buvo 1 ir 4 mėnesius 
įkalintas už tūlus nusikalti
mus. Išėjęs iš kalėjimo, tū
lą laiką mokino vaikus 
Klaipėdos krašte.

Tardomas Stasiūnas pri
sipažino, kad jis 1934 m. ruV 
denį buvo nuvykęs į Tilžę 
gauti iš hitlerininkų pinigi
nės paramos prof. Voldema
rui iš kalėjimo išvaduoti.—

sios svarbos ežeras Tana,[Voldemaras, kaip daugeliui
Gondar provincijoj. Ten 
vykstant prisieina keliauti 
per dykumas ir kalnus, kur 
armijos trokam beveik ne
galima pervažiuoti.

Spėjama, kad čia galės iš- 
tikt italų susikirtimas ir su 
Anglijos kariuomene, ne 
vien tik su ethiopais, del 
Tana ežero.

Iš to ežero svarbiausiai 
išplaukia Nilo upe, tekanti į

žinoma, įkalintas po nesėk
mingo bandymo nuversti

[ninku. Vokiečiai jam drau
dė naudoti tikrąją pavardę, 
liepdami vadintis “Kryge- 
riu.”

Drauge su Stasiūnu yra 
areštuoti ir du jo sandarbi- 
ninkai: Gustas Blechertas iš 
Kidulių valsčiaus, Šakių ap- 
skr., ir Karolis Naginionig- 
Chodakevičius, Kauno gy* 
ventoj as.

Kvota tų voldemarininkt^' 
nazių agentų perduota tei
smui.

Japonų Atsiųsti Bandi- Pusnuogiai Ethiopai La* 
tai Ardė Sov. Gelžkelį bai kamuoja Italus
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MASKVA, Lapkr. 3. — 
Šeši banditai, perėję iš Man- 
chukuo per Sovietų sieną 
ties Poltavko su tam tik
rais įrankiais, buvo bepra
dedą ardyti bėgius (reles)

ADDTS ABABA.—pusiau- 
| nuogi ethiopų kariautojai 
kas *-ytas pirm aušros iš pa
salų užpuldinėja italus, 
daug ių nužudo, apiplėšia 

i prie 
per Anglijos kolonijas Su-, gelžkelio, einančio į Vladi- [ pas 
daną ir Aigiptą. Upės Ni- vo^°

užpuldinėja italus,

1 o vykias, pabėga ir
a, Mussa Ali srityj, 

linini J apskrity j, kra-
•• ’• ah. j a. i , ~ I Sovietų pasienio sargybi- šte Danakil dykumos. Tuommja ir Albanija padarytų jlo vanduo yra naudojamas 

tarpsavinio apsigynimo su-1 laistymui tų kolonijų mėd- 
tartį su Anglais prieš Itali- ■ vilnės ir kt. lauku. Jeigu 
ją. Anglija siūlo Albanijai i Italija užvaldytų ežerą Ta- 
didelę paskolą, kad laimėt'na, ji todėl žymia dalim 
ta krašta savo pusėn prieš (valdytų Aigipto ir Sudano 
Mussolinį. . vandens šaltinį.

yra vienatinis tikras kelias pasiliuosuot darbo žmonėms 
iš kapitalistinės vergijos ir nuo imperialistinių karų ir 
fašizmo.

Į PRIEŠFAŠISTINĮ FRONTĄ! ' v
“Sukalkite tvirtą bendrą darbo frontą! Įtraukite į jį: 

visas darbininkiškas organizacijas, pasirengusias kovot I 
prieš bendrą klasinį priešą. Paverskite jį į ŽMONIŲ 
PRIEŠFAŠISTINĮ FRONTĄ, prieš kapitalistinę ofensy- 
vą, prieš fašizmą ir karą.

“Sekite pavyzdžiu Sovietų Sąjungos darbininkų perga
lingos kovos, kurie vadovybėje didžiosios Lenino ir Sta
lino Partijos nuvertė kapitalizmą, įsteigė Sovietų valdžią • • i *i • • • i • • *1 • 1 • — • •
Sovietų Sąjungoj. (<<r_ —. - -. - - -- - -

Sąjungoj!
“Tegyvuoja Sovietų valdžia visame pasaulyje!
“Komunistų Internacionalo Pildantysis Komitetas.”

Ethiopija Prašo iš Tauty Lygos Boikotas prieš
Lygos Finansinės 

Pagelbos

i niai kareiviai du banditus jie daug žalos pridirba įt$? 
nušovė ir tris sužeidė, o vie- lam ir labai puldo jų dvasiį 
nas paspėjo perbėgti atgal į Pranešama, kad tame ruo? 
Manėhukuo. Sovietų karei- že italai yra priversti traiilf- 
viai nieko nenukentėjo. tis atgal.

, Vienas iš sužeistų ir su-1 ----------------—
imtų banditų pripažino, kad !
Japonijos-Manchukuo ofi- 
cieriai pasiuntė, juos gadint Nauji

1 sovietinį gelžkelį; ir sakė, j 
kad už penkių dienų tie ofi-1I l *v* 1Q J cieriai būtų atsiuntę vėl ko- to” bendrovės galva J. L*P&

Lapkričio 18 d. kius septynis aštuonis vy-

Italiją Prasidės

Iš LIETUVOS f• . ■‘
“Maisto” šmugelnin- 

kų Areštai
KAUNAS. — Buvęs “Maiš-

1
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GENEVA. — Ethiopija 
prašo Tautų Lygos , narius 
suteikt jai finansinės para
mos, kad galėtų apgint sa- 
vo “ramų gyvenimą” nuo 

ir pasiekė galutiną, nepanaikinamą socializmo laimėjimą Italijos, kuri ne tik užpuo- 
a'"T’’zUY . lė ethiopus, bet “neabejoja-

Tegyvuoja Didžioji Proletarinė Revoliucija Sovietų mai grasina ir pasaulinei

Latvys Išrado Pasineriantį Lėktuvą
RYGA.—“Rits” praneša, 

kad latvių mašinistas-tech- 
nikas Garbens išrado kom
binuotą lėktuvą, kuris galįs 
ir panerti. Tas lėktuvas yra 
10 metrų ilgumo. Jam ap
tarnauti reikia dviejų asme-

'nų. Tas lėktuvas, nepapil- 
dydamas kuro, gali 5 vai. 
išbūti ore ar vandenyje. 
Garbens žada savo lėktuvą 
pastatyti per lį metų ir pa
vesti jį latvių pajūrio sar
gybai.

taikai apskritai.”

Greit Drg. Thaelmann 
Bus Teisiamas

BERLYNAS. — Praneša
ma, kad hitlerininkai apie 
šio mėnesio pusę pradės tei
smą pries drg. E. Thael- 
manną, žymiausią revoliu
cinį Vokietijos darbininkų 
vadą.

GENEVA. — Pilnasai
Tautų Lygos bausmių komi- prieš Sovetus lapelių, 
tetas, susidarąs iš 52 Šalių 
delegatų, paskyrė šio mėne
sio 18-tą dieną kaip pradžią 
boikoto prieš Italiją—visai 
nieko iš jos nepirkt ir ne- 
pardavinėt jai reikalingiau
sių karui produktų; sykiu
nutraukt visokius finansi-, gUgSa su savo kariautojais

nag tebėra laikomas kalėjime • 
rus tą gelžkelį ardyti. “įstato, kaipo bendroves

Pas banditus rasta keli !r vfl,dz,os smugeimnkas. Da- 
... .. . v. bar tapo suimti dar šie asme- •

^I0JVo”aA..\L±g.KU0JanC1U ,nys ryšyj su tuom šmugeliu: 
- lxr. , . . . - __ , Buvęs “Maisto” bendroves

Visa tai įvyko spalio 26 d. Tauragės skerdyklos direKto-
I rius, Antanas Pranculis, bUV. 

y-y w yr rpi TĄ A I Panevėžio skerdyklos direkto-
I IV ZX I rius, Antanas Kubilius, it

-- [Roželių dvaro gyventojai Pet- 
ADOWA, Lapkr. 3. __ ras Lapenas ir jo žmona Kon-

Pranešama, kad ethiopą [stancija Valentinavičiene-La- 
pardavikas kunigai kštis

4

S

nius reikalus su Italija, ir 
paskolomis pagelbėt tom 
mažesnėm šalim, kurios 
ypač nukentėtų del nukirti
mo biznio su Italija.

39 šalys jau dabar yra nu
traukusios verslo santikius 
su Italija.

I jau užėmęs miestą Makale 
ir paskelbęs jį Italijai pri
klausančiu.

ADDIS ABABA. — Eti
opijos /imperatorius Haile 
Selassie skiria $50,000 do
vanų tiems, kurie pristatys 
gyvą ar negyvą pardaviką 
Gugsą. j,

pcmene.
Kubilius laikomas no 2^.0(10 . 

litų pnranka, o kiti trys no j 
areštu be sąlygų.

T< mo tardytojas Krygefris 
reikalauja i 
Jono Lapėno ir jo giminių na
mams ir dvarams, tai yra 
užareštuot jų turtą, kad jis 
negalėtų būt nei parduotas, 
nei įkeistas, iki bus išspręsta 
byla.

uždėt draudimu.

knnit.nl
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Boikotuoti Olimpijadą Vokietijoj!
Sekančiais metais Vokietijoj ruošiama 

buržuazinio pasaulio sportininkų susiėji
mas arba kaip paprastai priimta vadin
ti—Olimpijada, bei Olympics. Kiek tiek 
pažangesni “šiaip sau” žmonės ir spor
tininkai jau pradeda kelti balsą prieš 

' Amerikos sportininkų dalyvavimą minė- 
toj Olimpijadoj. Kodėl? Todėl, kad ten 
siaučia žiaurusis fašizmas, kuris daro 
rasinius skirtumus, kur, sakysime, žydai 
sportininkai yra paneigti ir apskritai 
siaučia baisi reakcija, smaugianti bent 
kokį pažangesnį žmonių judėjimą.

. Jei Jungtinių Valstijų sportininkai at
sisakytų ten dalyvauti, tai minėtoji 
Olimpijada nepavyktų ir tuo būtų pa
reikštas didelis protestas prieš hitleriz- 
mą...Tai būtų didelė moralė pagelba Vo
kietijos darbo žmonėms, nusistačiusiems 
prieš fašizmą.

Bet fašistiniai nusiteikę Amerikos 
sportininkų vadai jau veda didelę pro
pagandą už dalyvavimą Vokietijos 
Olimpijadoje. Tokis, sakysime, gen. 
Charles E. Sherrill, kuris nesenai lan
kėsi Vokietijoj ir ten gavo naziško įkvė
pimo, sielojasi kiek drūtas už amerikie
čių sportininkų dalyvavimą ten. Jis grą- 
sina Amerikos žydams tuo patim, kas 
yra Vokietijoj, jei jie nesiliaus kėlę savo 
balsą prieš teroristinius Hitlerio žygius.

Anti-Naziška Federacija (Anti-Nazi 
Federation, 168 W. 23rd St., New Ybrk) 
todėl pagamino peticijas^ kūčios bus siun
tinėjamos įvairiom darb. organizacijom. 
Yra prašoma, kad nusistatę prieš Hitle
rio režimą Vokietijoj žmonės rinktų pa
rašus minėtose peticijose, reikalaujant, 
kad jungtinių Valstijų sportininkai ne
dalyvautų Olimpijadoj Vokietijoj 1936 

‘metais. 1
Mes tokiam sumanymui pilniausiai pri

tariam ! Peticijų blankos gaunamos 
augščiau nurodytu antrašu.

▼

Liaukitės Švaistęsi Aleksio 
; Lavonu!

Prūseika savo laikraštyj už spalių 31 
'd., rašydamas “Iš ‘Laisvės’ Istorijos,’ pa
niekino laisviečius ir smarkiai pagyrė 
tuos, kurie išėjo su juo iš revoliucinio 

s darb. judėjimo. Tarpe kitų jis ten ati
davė neužpelnytą kreditą Juozui Alek
siui, kaipo “Laisvės” manadžeriui, kuris 
“turėjo pakelti ant savo pečių organiza
vimą” “Laisvės” apgynimo byloje su kun. 
Petkum.

Pagaliaus, numiršta Alekšis. “Laisvė,” 
rašydama apie velionį, nenorėjo kelti 
khi kurių Prūseikos iškeltų bet neišaiš
kintų dalykų santikyj su Juozo Alekšio 
veikla reikale “Laisvės” bylos su kun. 
Petkum.

Bet jeigu mes del mandagumo nutylė
jome, tai pats Prūseika juos iškelia. Įtū
žęs ąnt komunistinio judėjimo, Prūseika 
dabar ta proga bando jį įgnybti. Mums, 
prisipažinsime, labai nesmagu šiuo tarpu 
neigiamai kalbėti apie velionį Alekšį, ne
paisant to, kad jis buvo “sklokininkas” ir 
net, pasak Prūseikos, veiklus “sklokinin
kas.” Bet mus prie to priverčia pats 
Prūseika. Tam žmogui, mat, leistinos vi
sokios priemonės atakuoti mūsų judėji
mą; jam leistina klastuoti faktai, klas- 
tuoti metai.

K Prūseika rašo:
Į ...atėjo sunki byla su kun. Petkum, už

puolusiu “Laisvę.” Drg. Aleksiui, išvien su 
V. Paukščiu, Jokuboniu ir kitais, teko pa
kelti ant savo pečių didelę atsakomybę, or- 

' ganizuojant apsigynimo akciją. Tai buvo 
didelio nervų įtempimo laikai... 1926 m. 
drg. J. Alekšis pats, savo liuosa valia, pa
sitraukė iš “Laisvės,” nes jam labai nepati
ko tūlų neatsakom i ngų žmogiukų priekaiš- 

Į tai ir priekabiavimai ir tūlos vėl pasireiš- 
kusios atrūgos frakcionizmo.

Kitais žodžiais, Prūseika bando, ne
tiesioginiai, padaryti J. Alekšį “kanki
niu” (tokiu, kaip jis pats!) dar prieš 
dešimts metų, kuomet Alekšis pasitrau
kė iš “Laisvės” manadžeriaus vietos. 
Girdi, žiūrėkite, kaip nedora buvo “Lais
vės pastogėje dar tuomet. “Apgynęs” 
nuo kun. Petkaus “Laisvę,” Alekšis tu- 

I rėjęs pasitraukti nepakęsdamas “frakci
onizmo atraugų.”

Užtikriname skaitytoją, kad šis vis
kas yra viena didele Prūseikos klasta! 
J. Alekšis pasitraukė ne 1926 metais, bet 
1925 metais, pavasarį. O kad mūsų žo
džius paremti faktais, tai mes čia pat 
paimam ištrauką iš “Laisvės” šėrininkų 
direktorių tarybos susirinkimo protoko
lo. Susirinkimas įvyko gegužės 22 d., 
1925. Ten randame:

Skaityta J. Alekšio rezignacija iš 
“Laisves” gaspadoriaus vietos. Rezig
nacija priimta ir išrinktas J. Undžius 
jo vieton.
J. Alekšis iš “L.” manadžeriaus vietos 

rezignavo gegužės 22 d., o “Laisvės” tei
smas su kunigu Petkum prasidėjo spalių 
mėn. (1925) 15 dieną. “Laisvės” teismas 
prasidėjo, vadinasi, penkiais mėnesiais 
vėliau po Alekšio rezignacijos! Kuomet 
Alekšis pasitraukė, “Laisvės” teismui 
mažai kas buvo paruošta.

j Birželio 10 d. (1925), įvykusiam “L.” 
! direktorių tarybos susirinkime vėl buvo 

svarstyta bylos su kun. Petkum klausi
mas: “Jokubonis, išduodamas raportą,” 
nurodo protokolas, “sakė, kad ligi šio lai
ko nebuvo vedamas tinkamas j ieškojimas 
liudininkų. Palaikyti tinkamus ryšius su 
liudininkais ir abelnai bylos rūpinimuisi 
išrinkta Rudminas ir Jokubonis.” Tame 
susirinkime dalyvavo ir Prūseika, ir jis 
pats tuomet reiškė nepasitenkinimo tuo 
bylos priruošimu, kokis buvo iki tol! 
Drg. Tauras buvo paliuosuotas iš redak
cijos diQ)ti vien tik prisiruošimui prie 
teismo. padėjo Jokubonis.

Bet ne viskas! Alekšis pasitraukė 
neva važiavimui į Lietuvą, bet jis ten 
nevažiavo. Pats Prūseika tūlą laiką ne
norėjo tuomet Su juo kalbėtis, ant,.yelio- 
nies pyko, kad«taip padarė;- Tų pačių 
metų pabaigoj “Laisvės” manadžeriaus 
vietą užėmė dabartinis administratorius 
d. Buknys.

Kodėl Alekšis tuomet rezignavo, bu
vo visokių spėjimų. x

Bet ne mūsų tikslas čia aiškint jo rezig
nacijos priežastis: mum svarbu atmuš
ti tas insinuacijas, kurias Prūseika ban
do, atsistojęs už velionies Alekšio lavono, 
ant mūsų mesti!

1925 metais Komunistų Partijoj ėjo 
frakcinės kovos, tarpe t. v. ruthenbergie- 
čių ir fosteriečių. Lietuviuos darbinin
kuos, aišku, didelė didžiuma buvo ruthen- 
bergiečių šalininkai. Centro Biuras 
(kuris tuomet buvo Chicago j) buvo išim
tinai “ruthenberginis,” o Brooklyno sub- 
biure buvo tik vienas ar du fosteriečiai. 
“Laisvės” direktoriuose trys iš dvylikos 
buvo fosteriečiai: dd. Bovinas, Jankaitis 
ir Jokubonis. Alekšis buvo ruthenbergi
nis, kaip ir Prūseika, kaip ir. Taupas, 
kaip ir Bimba, Mizara ir kiti “Laisvėj” 
dirbą ir vadovaują draugai. Taigi jokios 
“frakcionizmo atrūgos” tuomet pas mus 
negalėjo ant Alekšio atsiliepti, ir jį pri
versti pasitraukti.

j “Laisvės” direktorių tarybą tuomet su
darė: Weiss, Nalivaika, Hermanas, Jo
kubonis, Jankaitis, Prūseika, Bovinas, 

. Stanelis, Jeskevičiūtė, Undžius, Krasaus
kas ir Petrikienė. ;

Tai va, kaip dalykai ištikrųjų buvo!
Kodėl gi Prūseika tą “pamiršta” ir 

taip savotiškai rašo? Todėl, kąd jam rū
pi užsiglaudus už Alekšio lavono, įgilti 
komunistiniam judėjimui.

Bet jam tas nepavyks! Patys “opozi- 
i cijos” eiliniai nariai, pamatę tokią ne- 
| švarią Prūseikos metodą kovoje su ko

munistais, pasipiktins.
Pastaba. Nušvietę šį dalyką apie ve- 

lionięs J. Alekšio pasitraukimą iš “L.” 
manadžeriaus vietos, mes, anaiptol, ne
sakome, kad Alekšis nėra pasitarnavęs 
mūsų dienraščiui arba visam judėjimui. 
Savu laiku jis dirbo judėjimui labai ge
rai ir už tai jam buvo atiduotas kreditas 
“Laisvėje”, tuojąus jam numirus.

Čia, kaip skaitytojas matė, mūsų pole
mika vedama ne tam, kad pažeminti 
Alekšį, bet kad ištaisius tas istorines 
klaidas, kurias dayo Prūseika ir kad at- 
mušus šmeižtus, kuriuos jis leidžia prieš 
“Laisvę” ir laisviečius.

Žinios Apie Karą

Italija Kariauna, kad 
Panaikinus Bedarbę
Iš Italijos prisiuntė Ame

rikon laišką Dr. Giovanni 
Macerata, kuris čią/ buvo 
karo laivyno akademijoje. 
Jis rašo, kad Italija priver
sta kariauti prieš Ethiopiją, 
nes Italijoje yra 1,000,000 
darbininkų be darbo ir net 
50,000 daktarurbedarbių. Jo 
supratimu, kad Italijai už
ėmus Ethiopiją, tai bus pa
naikinta bedarbė ir į Ethio
piją per 100 metų persikels 
bent 5,000,000 italų.

Visi imperialistai savo 
karo žygius teisina bedar
bės panaikinimu arba, kadi 
jie savo šalyje negali išsi
tekti. Nepaisant, kad Itali

Atsteigtas generalis karo 
štabas, kuris, priešakyje su 
generolais Von Blomberg ir 
Von Fritsch, kiekvieną die
ną daro planus, kaip čia už
pulti Lietuvą, Sovietų Są
jungą, Checho-Slovakiją, 

. Franci ją ir kitus kaimynus. 
‘Vokietija siekia greitu lai-

vojum Europoje. Jie sten
giasi dar didesnius Chini
jos plotus pavergti. Jiems 
tame padeda Chinijos liau
dies išdavikas generolas 
Chiang Kai-shekas. Iš Shan- darni į jūras nesako savoji turėti 6,000* karo oriai-' 
ghai atėjo . žinios, kad tikslo, o tas labai nervuoja: vįų. jį jau turi didelį karo 
Chiang Kai-shekas ir Japo- Italijos p v' - a . - - - -

nijos imperialistai susitarė veikiausiai
bendrai kariauti prieš Chi- Mussolinis, i š t r aukdamas1 davojo ''tūkstančius 1 tankų, 
nijos. Sovietus Šiaurinėje vienus kareivius iš Libijos, | Jos kanuolių gaminimo, 
Chinijoje. Japonijos impe- veikiausiai ten pasiunčia Į amunicijos, karo orlaivių’ 
rialistai pasiųs ten armiją; kitus. Anglija stovi savo (nuodingų gazų ir kiti karo 
prieš Sovietus. Bet lai jie j strategines pozicijas . ūžė- industrijos fabrikai dirba 
nemano, kad jiems bus len- mus. Tat Italijos fašistinė ant trijų pakaitų dienomis 
gva Sovietų Raudonąją Ar- spauda ir vėl /radėjo skan- ir naktimis.
miją įveikti. Chinijos dar- dalą prieš .Anįliją.

abel- <■---- -----A-į—

Bet Anglija laikosi savo. 
Jos laivai pasiėmę 8 mėne
siams karo reikmenų, prie
plaukose prisilaiko griežtos 
karinės apsaugos, išplauk-į

fašistus. Anglija jūrų laivyną ii* dar daugiau 
numato, kad■ budavojasi laivų. Ji prisibu-

bininkai, valstiečiai,
nai visi laisvės šalininkai j Faciefame
ridi’ dono’ian namotiza Lorl 1 udlvlulllv° dar daugiau pamatys, kad 

l ’' jų išsiliuosavimas tik rėmi
me Chinijos Sovietų ir drą
siau stos kovon prieš Japo- 

ir. . v,-. , . .. ‘niios imperialistus
ja ir_ užkariautų Ethiopiją, Chiang Kai-sheką.
tas Italijos darbo žmones 
neišgelbės nuo nedarbo ir
vargo. Anglija turi 150 kar-' Kalnai ir Karštis 
tu didesnius plotus kolonijų,' >tų didesnius plotus kolonijų,; 
negu ji pati yra, o ar Angli-! Jeigu Ethiopija būtų kul-’

F r a n c i j os laikraštis 
“levr” rašo, kad Italijos ar
mija susitiko didelius keb
lumus Ethiopijoje. Tą, ką 
manę italai susilaukti tik 
už kokių keturių mėnesių 
karo, tai jau sutiko pra
džioje jo. Italų artilerija 
audringai veikė prie jų ru- j

Štai jums ir 
“nuginkluota” Vokietija! 
Hitleris trina rankas, žiū
rėdamas į Mušsolinio karo 
žygius Ethiopijoje. Hitleris 
laukia sau patogios valan
dos, kad šokus ant vienos 
ar kitos šalies. Sovietų Są
jungos apsigynimo komisa
ro pagelbininkas drg. Tu- 
chačevskis' sako, kad iki 
ateinančio pavasario Hitle
ris bus pilnai prisirengęs

. . 1 - n T I UUlgLl IL LILIO Di a UULU Kili- v. 1.11 • ■<
i n®1* ib.ędai:bes?t J.u"g- turinga šalis, turėtu užtek- beziaus bet dabar jau ne-, r i n \/nlc’rimci 1 i-* m t* 11 I'M U 1 7 1 11 ia n crn 11 o _tinęs Valstijos irgi turi ko-'tinai inkl apsigynimui ;gali padėti, nes negali pa-, 

lomjas o bedarbe buvo ir-tai jokia •- a . ,-t sistumti is priežasties kai-j
yra. tas patsai ir su kito- įveikJti. 8()J *uošimčių ixxin hnrvnTH'Vi'in c’nh L

Fašistai Gudravoja
. . ....... ... t,^vx. V.X, ..uvoa.ovaA tai nų ir blogų kelių.. Ethiopai i Italijos fašistai nuodin-

mis imperialistinėmis sali- keturios nonktos dalvs ’ Pasir°dč daug kovmgesm ir p-ais gazais ir bombomis mis. • ^Los X yra 6 000 pčdų' geriau mokanti vartoti kul- tthiopus ‘‘verčia į civiliza-
augščio virš jurų pavir-, ^asvaldzius, kaip italai ma- ciją,” kaip jie sako* Dabar 
šiaii9 o likimioii nenktoii *savo karo pateisinimui dai
dalis’ virš 8 000 Vietomis! Anglijos generolas Neish- išgalvojo ir tą, kad jie nai
kinai siekia 15,000 pėdų. I ^ris pirmiau buvo Ita- kina Ethiopijoje vergiją. 
Ant ju vjršunių yra sniego, i 0 dabai yi a Et no- Visiems yra žinoma, kad- 
nepaisant kad klonyje di-.P1^6 Prie a_n^ 1.«amb1as^’ Ethiopijoje nesenai jstaty- 

, džiausiąs karštis. Tarpkal-1 P1.lslu^e Anglijos laiKt nias .. išleistas panaikinti
nėse gilios prapultys, grio-'lascJul , Evening News .vergiją, bet praktikoje dar 

'viai bedugnės. j straipsnius, kuriuose rašo,; yra vergų. Bet vis vien ne
i Rvtinė ir Dietinė Ethio-’kad P.eF.dvi savaites Italijos fašistų pasirūktas 
' -- - -- - -P -- - i nepadarė jokio progreso, kelias atatinka naikinimui

i Tas generolas sako, kad ka-(vejį-gijęs. Ethiopija pati, jos 4 
jda italai įeis dar giliau į;patys gyventojai mokės rei- * 

Honc «tnka Ds.ho- dulkiu Ethiopiją, tai jiems bus dar kaius susitvarkyti. Italijos 
neša ne

Tiesa, kad krizis ir darbo 
masių revoliucionizavimasis 
pastūmėjo Italijos fašistus 
karan, bet tas karas nepa
gerins Italijos liaudies pa
dėtį ir nepanaikins nei be
darbę, nei išnaudojimą.

Gintis Visada Geriau
Ethiopams- gintis prieš pijos dalis.labai karšta. Da-, 

italus užpuofikiis yra daug nakils provincijoje karščiai!
I geriau, nepaisant, kad jie siekia iki 150 laipsnių. Van-1 

silpniau ginkluoti ir pras- dens stoka. Daug dulkių, „„„T,’ a TA T„1= r - .* T. ,]lnlt]I, Tokiosp o-am bloglau’ nes ethiopai puls fašistai ethiopams ciau vartoja ginklus. Jie oi as sunkus, tokiose gam- iš fronto, šaliu ir užpakaiy. lai tet dal. žiauresni iš
yra namie, prate prie kli- tmese tvirtumose ethiopai • , , anvninina n-.jlilr.ctinėse tvirtumose ethiopai je kelg sukllimus. Italijos 

„ v. , .............. i fašistai manė, kad šiamejos fašistu armijai jeigu,kare t gs tik iknik bet 
turėtų užtektinai!

yra namie, pratę prie kli
mato, kalnų, .jiems žinomi galėtų .padaryti galą Itali- f 
visi keliai ir'kloniai. Jie gi- 
naši ir todėl pas juos yra tik jie 
pasiryžimas. 'ginklų ir mokėtų juos var-

Jų kovą galima prilyginti t°tL 
šveicarų kovai prieš kryžei-1, 
vius 1315 metais. 1315 me
tais 20,000 gerai ginkluotų j 
kryžeivių, išlavintų, aprū-1 
pintų, vadovystėje M Austri-' 
jos kunigaikščio Leopoldo] 
įsiveržė į Šveicariją naikin-; ramįnę fašistai prieš An
ti “pagonis, ’ taip, kaip da- 'gliją šaukę. Mussolinis net

naudojimą ir pavergimą.

gyvenime kitaip yra. . ŠYPSENOS
Vokietijos Fašistą 

Armija
Prakišus Vokietijos impe

rialistam pereitą karą, Ver- 
salėje buvo apribota Vokie
tijos armija 100,000 skai
čium, uždrausta laikyti karo 

knv. Hole.; noiVn-no 171 p i nni _1 ° n r? "“.v V V""“ "A” štabas, uždrausta budavoti
ini “hZrhnriznm ” .'pažadėjo ištraukti is Libi-.gUbmarinai, karo orlaiviai,
J J v ;J°s 15,000 savo kareivių.; taniai, didelės kanuolės ir

Kryžeiviai ties Maigai-j Už tai jis norėjo, kad An-, ^aro laivynas sumažintas 
ten, netoli Schwyz, įmaiša-(glija ištrauktų . dalį karo iki .šešių nedidelių šarvuo

čių, šešių kreiserių, keleto 
naikintojų ir torpedinių lai
vų.

Pergalingos šalys sakė, 
kad Vokietijos imperializ
mas ant ilgo nuginkluotas, 
kad pasaulis bus ilgai ra-

Italijos Fašistai Dūksta 
prieš Angliją

Italijoje kiek buvo apsi-

vo į didelį tarpkalnį. Jie ti- laivyno iš Italijos pašonės, 
kėjosi, kad lengvai nugalės'--------- --------------------------

nuo kal- 
antras, 
akmuo, 
blašky-

šveicarus. Bet štai 
no atsirito vienas, 
trečias ir kelintas 
Kryžeiviai pradėjo 
tis, o šveicarai vis juos bom
bardavo akmenimis. Už
mušti ir sužeisti susimaišė 
žmonės ir arkliai. Tuom 
kartu nuo kalnų nusileido 
1,500 šveicarų, ginkluotų * 
kardais, ir dabaigė tą armi
ją mušti. Leopoldas di-' 
džiausįoje gėdoje pabėgo. I

Jis vėl mobilizavo antrą 
armiją ir užpuolė šveicarus. 
Mūšyje prie Sempatch vėl 
jo armija buvo sumušta ir 
patsai Leopoldas užmuštas.

Visada gintis lengviau, o 
ypatingai kalnuose. Taigi 
ir Italijos fašistai jau rado 
tą Ethiopijoje, ko jie nelau
kė.

Japonija ir Chiang 
Kai-shekas

Japonijos i m p e rialistai 
naudojasi Italijos karu 

prieš Ethiopiją ir karo pa-

. f

Mite
1931 

MATHS 
Ml/RFD 

' 1933 
SEATHS

Langų valytojai New Yor
ke streike. Paveikslas pa
rodo pikietininkų iškabas, 
žyminčias, kiek žūsta ir 
tampa sužeista darbe lan

gų valytojų.

Menka Klaida
Vienas bedarbis klausia 

kito: “Tai jūs sakote, jog 
jūsų buvęs darbdavys atlei
do jus iš darbo tik už men
ką klaidą? Tai ištikro žiau- 
rūnas! Ir kokia gi ta klai
da buvo?”

Antras bedarbis, buvęs 
dirbtuvėje boseliu: “Klaida 
buvo tame, kad aš pasakiau 
darbdaviui, jog jis negalėtų ,,mus, bet imperialistų tarpe be manęs apsieiti, 

priešingumai atvedė prię to, ------—
kad jų pačių pagelba Vokie- Nelemtas Susitrukdymas 
tijoje leista fašistams įsiga- <
lėti, leista jiems gerai ąpsi- mynas Dūlis kariavo net 
ginkluoti ir galop viešai fa- per dvide§imt metų, bet da- 
sistai pradėjo rengtis prie ^ar judviejų kova susitruk- 

dė.”
“Kodėl? Nejaugi jiedu sa- 

|vo kerštą palaidojo?”
“Ne; Dūlį palaidojo.”

karo.
Šiandien Vokietijos armi

ja turi 36 divizijas arba 12 
korpusų armiją, kurioje yra| 
550,000 kareivių. Turi apie 
50,000 orlaivininkų ir 50,000 
jūrininkų. Fašistų ginkluo
tos jėgos sudaro arti 1,000.-

“Mano tėvas ir mūsų kai-

per dvidešimt metų, bet da-

Vieną Kartą Užteko*
Dėdė stovėjo su savo bro-

000. Specialė fašistų polici- hadukte ir temijo jaunuo- 
ja, kuri kariškai organizuo-1 menę šokant naujausius so- 
ta ir ginkluota turi arti kius._ Po tūlo laiko brolia- 
300,000 vyrų. Dar įvairios duktėi pastebėjo:
kitos organizacijos turi virš i “Aš ‘betinu,’ kad jūs, dė- 
100,000 fašistinių elementų. |de, savo jaunystėje tokių 
Taigi, apie 2,000,000 arrAija kių niekuomet nematėte.” 

‘gatava bile laiku1 užpulti “Sykį mačiau — bet poli- 
Vokietijos kaimynus. Nei'cija užpuolė ir visus suares- 
viena kita pasaulyje šalis' tavo... ” atsakė dėdė, atsi- 
ne£ųri tokios skaitlingos ar-: dusęs.
mlioš, kaip Vokietija. i Surinko

’gatava bile laiku0 užpulti
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"Sklokos’^ Naujas
Ofensyvas prieš
Mūsų Judėjimą

A. BIMBA

! vimą apskritys duos penkis do- 
■ lerius tam, kas ją suorgani
zuos. Apskr. org. kiekviename 
“Tiesos numery skelbs visų 
vajininkų vardus ir kiek kuris 

Įgavo naujų narių.
Lietuvių Darb. Susivieniji-, Maynard ir Waltham, prižiū-|

netinė | rėš J. Jaškevičius, jam pagel- 
spalio | bės Hudsono kuopa; Worces-

LDS Mass. Valstijoj 
Svarbūs Reikalai

(Tąsa)
Neteisybė Apie Komunistų 

Partiją
Sklokos lapelyje sakoma: 

“Komunistų Partija išbrau- 
♦ kė iš savo eilių daugelį-dau- 
Y gelį lietuvių komunistų, ku

rie atsisakė klausyti ko
mandos”.

Faktas yra, kad Komun.
• Partija išbraukė iš savo ei

lių už sulaužymą discipli
nos ryšyje su Sklokos atsi
radimu viso labo tik pen
kius ar šešius lietuvius, bū
tent, Pruseika, Butkų, 
Strazdą, Bacevičių ir gal 
dar vieną ar du. Tai kur 
tas daugelis-daugelis!

Vadinasi, pirmas Sklokos 
lapelio šūvis atkreiptas 
prieš pačią Komunistų Par- • 
tiją. Ji pastatoma baisiau-' 
siu siaubūnu, tik šluojančiu į 

’ laukan lietuvius, neklausan
čius jos “komandos”. O nie
ko panašaus nebuvo ir nėra. 
Sklokos vadai savo locnu iš- i 
mislu nuodija savo pasekė-1 
jų galvas prieš Komunistų 
Partiją.

Kam iš to nauda? Ar dar
bininkų klasei, ar buržuazi
jai? Aiškus dalykas, kad 
buržuazijai.

Ar šitas kurstymas lietu
vių darbininkų prieš Komu
nistų Partiją padeda opozi
cionieriams sugrįžti po tos 
partijos vėliava? Ne, nepa
deda. Priešingai, tas tiktai 
didina tarpe mūsų pasidali
nimą, aštrina kovą, kenkia 

•darbininkų vienybei prieš 
karą ir fašizmą.

Nepamatuotas Blofas
Toliau Sklokos pareiški

mas šaukia, kad Centro 
Biuras įmetęs iš ALDLD 
baisybę narių, o “šimtus 
draugų” apšaukęs “renega
tais”, “judėjimo išdavikais” 
ir t.t.

Netiesa. Centro Biuras 
neišmetė nė vieno nario iš i 
ALDLD. Jeigu buvo kokių 
nors išmetimų, tai juos pa-1 . . 
darė pats Literatūros Drau- tokiose pramonėse, kaip ge- 
gijos Komitetas. v ■ , - .

. Kiek buvo išmesta? Drg. «• bevelk ^gyvavo ir buvo 
Šolomskas, draugijos sekre-'kle °1 a u,s 1 'Į reakcionierių 
torius, peržiūrėjo 1931 ir! rankose, kurie atsisakė dar- 

» 1932 metų rekordus ir su-! bankus organizuoti. Aktu- 
’ n 11 n 1 n 11 n zi 11 1 n n -va nn 4- n

* * • > • unijas suvienyti su seno
siomis unijomis. Tas dar

ybas šiandien varomas pir- 
įmyn Amerikoje ir kitose ša
lyse.

Ar buvo principinė klaida 
' organizuoti neorganizuotus 
j darbininkus į naujas darbo 
! unijas 1929-1934 metais? 
| Ne, nebuvo. Tik todėl, kad

Ką sako faktai? (dabar stengiamasi revoliu-
Faktai sako, kad mes ir cines unijas suvienyti su re- 

mūsų partija visuomet sto- formistinėmis unijomis, tai 
vėjome už veikimą senose; dar tas nereiškia, jog buvo 
unijose. Dar 1920 metais klaida revoliucines unijas 
savo antroje konvencijoj organizuoti tam tikru kon- 
Amerikos Komunistų Parti- krečiu klasių kovos laikotar- 
■ja aiškiai pasisakė už vei- piu. Juk šiandien taip pat 
kimą darbo unijose. Iškel- jau keliamas klausimas apie 
tas toks obalsis: “Mes tu- suvi e n i j i m ą socialistinių 
rime\ne daužyt darbo uni- 'partijų su komunistinėmis 
jas, bėt užkariaut jas”. Mes, partijomis (ir ilgainiui tas 
lietuviai komunistai, tos pa- bus atsiekta), bet dar mes 
•čios pozicijos laikėmėsi. 'negirdėjome, kad net Pru- 

1924 metais aš parašiau seika sakytų, kad buvo klai- 
knygą “Istorija Klasių Ko
vos Amerikoje”. Ją išleido 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
ja” 1925 metais. Šios kny- kada ta politinė darbininkų 
gos Skyrius XXXII pava
dintas: “ 
Darbo Unijose”. Pabaiga

I šio skyriaus yra sekama:
“Visi šitie faktai kuo-Hi ją, ir, kaip atrodo iš pas- 

aiškiausiai parodo, kaip kutinio “N. G.” numerio, pa- 
teisinga yra komunistų siryžę dar ilgai vesti, šauks: 
užimtoji pozicija pasilik-1 “Mes sakėme, kad Komunis- 
ti konservatyvėse amati-Hų Partijų visai nereikėjo, 
nėse unijose ir darbuotis ' nes jau daug metų mes su 
jų viduje, kad suvienyti jomis nesutinkame.” 
jas į industrines unijas, 
kad įkvėpti joms revoliu- Atsišaukimo”
cinę dvasią ir kad padary- tas primeta mums, komunis- 
ti iš jų tikrus klasinio ka
ro organus”.
Na, o 1935 metais, Pru

seika ir Butkus išeina ir sa-

da iš pat pradžios organi
zuoti Komunistų Partijas. 
Iki šiol dar jis nedrįso tatai 
viešai skelbti. Kada nors,

klasės vienybė bus atsiek- 
Kairysis Sparnas ta, gal Sklokos vadai, kurie 

’ šiuos penkius metus vedė 
kovą prieš Komunistų Par-

jas į industrines unijas LDD Centro Komiteto 
’ antras punk-

tams, sekamus “griekus“ ir 
pasiima, sau sekamus “nuo
pelnus”: ' *

Mes, komunistai, sako jie, 
“per visus tuos 4-5 metus”

■ko, kad jie buvo už veikimą §aukę> «kad minios radika- 
senosiose unijose, o mes bu-1 ]ėja jr revoliucionėja”, o 
vome priešingi! (sklokininkai tą mintį griež-

Lenino gi knygą apie■ taį atmete.
“kairųjų komunizmą” išlei-| Mes taip pat sakę, kad 
do daug pirmiau musų 
draugai Sovietų Sąjungoje 
ir buvo platinama Ameriko
je.

1928 metais Komunistų 
Partijos Centralinis Komi
tetas, Lovestono vadovauja
mas, nutarė kad, apart dar
bo senose unijose, neorgani
zuotus pamatinių pramonių 
darbininkus reikia organi
zuoti į naujas industrines 
darbo unijas. Kodėl? To
dėl, kad Federacijos unijos

ležies, automobilių, gurno ir

rado, kad iš virš penkių ^auJas unijas pradėta
- organizuoti dar Lovestono 

tiktai* apie SoTapo" išmesta vadovybėje Pruseika ir vi-
* x m Iri 4-t rl n v»4*i vii oi ^Irlnlmn

tūkstančių draugijos narių

už nesiskaitymą su draugi
jos taisyklėmis ir principais 
bei už pasigrobimą organi-j 
zacijos pinigų. Tai kur tie 
“šimtai draugų?”

Ar teisingai buvo su tais

organizuoti dar Lovestono

si kiti dabartiniai Sklokos 
vadai tam darbui pilniausiai 
.pritarė

Darbo Partiją, jeigu ne mi-; 
nių paradikalėjimą? Ką gi i 
kitą parodo nepaprastai 
smarkus pakairčjimas Soci- 

. alistų Partijos eilinių narių Į 
ir dalies vadų? Ką parodoj 
Amerikos Jaunimo Kongre-;
so judėjimas, apimantis mo Pirmo Apskričio^ 
apie du milionu jaunuolių? į konferencija atsibuvo

To nematė ir ] 
Sklokos vadovybė. Štai iš svarbių tarimų 
kur išplaukia jos oportuniz-;IjDS šiame apskrity, 
mas ir nedovanotinos kovos! ------
prieš komunistus. 1930 me-inauJai išrinkto ir senojo apsk- ir .
tais jie galvojo: Ekonomi-'rie10 šls posėdis bu- Krenčius ir . ati ius,
nio krizio nėra, masės eis'vo be.«al° svarbus- nes ?am,e !)afelbes B>'ldKewato- >r 

■ne kairyn, bet dešinyn, tuo >™pest.nga. svarstyta ir daryti tello kuopos.
budu reikia sukti į desmę,1
ir tas mases pasigausime. į man konferencijos tarimus. 

'Atsimenate, kaip jie tvirti-i planai ie|(ti A kri.
no, kad begyje kelių mene-( 

’šių jų judėjimas sutrauk
siąs tūkstančius lietuvių, o 

(“kazįoni” komunistai visai 
išnyksią, Centro Biuras pa- 
siliksiąs generolais be armi
jos?

Ar išsipildė jų pranašys
tė? Ne, neišsipildė. Nega
vo tų masių. Jų LDD netu- 

I ri nė vieno ketvirtadalio 
tiek narių, kiek turi Lietu
vių Darbininkų Susivieniji- 

| mas. O beveik sykiu abi or
ganizacijos įsikūrė. Gi visi 
sutiks, kad finansiniai daug 
sunkiau žmogui priklausyt 
prie LDS, negu prie LDD/ 
Kodėl gi lietuvių masės ne
nuėjo su Skloka? Vietoj 
kvailai didžiuotis ir blofin- 
ti, Sklokos lyderiai turėtų 
atsakyti į šitą klausimą. Bet 
jie neatsakė ir neatsakvs. 
Jie užsimerkia ir tebekalba 
savo seną maldelę, kad mi
nios stovi ant vietos arba 
dar eina atgal, kad jokio 
radikalėjimo nebuvo per

4. Visos kuopos turi rengti 
parengimus, kad ir nedidelius, 
vakaruškas, margumynų

nemato j 13 d., kurioj padąryta daughter, Fitchburg, South Barry ir karu^ ir tt., minėjimui penkių
budavojimui apielinkes prižiūrės D. Lukie- 

nė, jai pagelbės Worcesterio 
Spalio 27 d. įvyko posėdis kuopa; Montello, Bridgewater

“Komunistų Partija smar
kiai auga”, o sklokininkai | 
tą griežtai užginčiję.

Mes sakę, kad pasireiš
kia revoliucinės bangos”, o 
sklokininkai užginčiję.

Mes sakę, kad šis yra 
“trečias pokarinis perio-1 
das”, o sklokininkai užgin
čiję.

Pagaliaus jų “Pareiški
mas” dar priduria, kad j 
“skaičius lietuvių, kurie ori-; 
klauso, prie Komunistu Par
tijos, dabar dar mažesnis, 
negu seniau” ir tt.

Ir visais šiais klausimais, 
sako Prūseika-Butkus. Sklo- 
ka buvus teisinga, o Komu
nistų Partija ir Lietuvių 
Centro Biuras buvę klaidin
gi.

Bet ar tiesa? Ne, netiesa. 
Kaip tik visais šiais klausi- j 
mais Skloka labiausia su- i

’ltare- . .. ! klupo ir išsimurdė oportu- j
Ar Komunistų Partija at-; njzme< Pažiūrėkime į fak- 
etė veikimą senose unijo- įus> ’metė veikimą senose unijo

se? Niekur ir niekados
30 narių pasielgta? Taip, ,<aPart .191^ ,met\ P’rmos

konvencijos) jinai to neda
rė. Lai Pruseika ar kas ki
tas įrodo priešingai. Duo- 

; kite faktus, dokumentus.
Tai kam 

šmeižiate Komunistų Parti-

teisingai. Ką gi kitą or
ganizacija darys su tuo 
nariu, kuris numoja ant or
ganizacijos, elgiasi savotiš-, XT , ,
kai? Mes klausiame, ką gilium* faktų.

' I n wi i nr 1 n r zi L* zi wi i1'

daro ta pati Sklokos LDD 
su tokiais žmonėmis, L-----
spjauna ant .jų organizaci
jos tikslų ir taisyklių? Mes 
manome, kad irgi nepaglos- i

Ar Minios Radikalėja?
fi

Tiktai Sklokos vadai ga
li užsimerkti ir užginčyti tą 
faktą, kad ištikrųjų šiais 
penkiais metais darbo mi
nios smarkiai paradikalėjo 
visose šalyse. Ką gi parodo

kurie v*s var^an vie- bendras frontas tarpe socia
listų ir komunistų Franci-nybės ?.

Ar Komunistų Internacio- joj,’Belgijoj, Austrijoj, jei- 
nalo Septintas Pasaulinis gu ne paradikalėjimą dar-

rSpTeSTO te
rikos Komunistų Partiją už šių kelių metų galingos 

'Amerikos bedarbių kovos, 
dideli streikai, judėjimas už 
bedarbių apdraudos Bilių 
H. R. 2827 ir tt., jeigu ne

ir mūsiškė ALDLD.
Darbo unijų klausimas
“LDD Centro Komiteto 

Pareiškime” (Sklokos lape
lyje) dar sykį pasigiriama 
jsu savo darbo unijų pozici- __c ______ ___ . x s_________ „o________ ,
ja. Jie mokinę dirbti seno-: Kongreso rezoliucijos ir jo-į gi parodė paskutinėj Ame- 
se unijose, o mes atsisakę, kio pasmerkimo jose neran- 'rikos Darbo ” ' 

vmes tik stoję už naujas uni- dame. 
jas 
net 
tuo

organizavimą neorganizuo
tų darbininkų į naujas uni
jas laikotarpyje tarpe šešto 
ir Septinto kongresų?

Ne, nepasmerkė. Štai mū- paradikalėjimą A m e r i kos 
sų- rankose visos Septinto! darbininkų ? Pagaliaus, ką

Federacijos 
konvencijoj sukilimas prieš 

Septintas Kongresas tik- Green-Woll mašiną, prieš 
darbdavių Civil Federation, 

i sten g i a m a s i revoliucines i už industrinį unijizmą, už

ir tt. Giriasi, kad jie 
išleidę Lenino knygą tai nutarė,4 kad visur būtų 

reikalu.

metų sukaktuvių ir populiari- 
'zavimui LDS.

5. Būsiantis d. J. Orman 
prakalbų maršrutas bus pilnai 

Jlem ignaudotas populiarizavimui 
Mon- į LDS ir gavimui naujų narių.

.Apskričio komitetas skiria iš 
turės iždo $10 ir atsišaukia j visas ; 

su pa-; kuopas aukoti kiek išgali del 
gelba Hudsono kuopos drau-Į garsinimo per radio Ormano 
gų, sutverti naujas kuopas ’ maršruto ir LDS vajaus, (šiaįi., 

su-'reikalui aukoti kuopos prašo- 
stiprinti Maynardo kuopą; D. mos pasiskubinti kaip galint*

apielinkes prižiūrės

Svarbiausius darbus
ir pilniausia įvykinti gyveni- at]ikti j Jagk evičius,

čio komitetas, ypatingai valdy- Gardnery ir Waltham ir
ba, pasiryžusi pilniausia tari- <............ ....
mus vykinti gyveniman, kvies- Lukienė, su pagelba Worceste-J greičiau), 
dama talkon gabiausias ap- rjo kuopos, sutverti

» (kuopas Fitchburge ir
naujas 

skrityj jėgas. t (kuopas Fitchburge ir South'
Dabar reikalinga, kad visos ( Barry, bei kitose kolonijose, 

kuopos, ypatingai kuopų va-1 F. Repšys (jau sutvėrė nau- 
jininkai, tampriausia būtų su- ją kuopą Milforde) sutverti 
sirišę su apskričio valdyba. | naujas kuopas Millis, W. Med-

Kuopos savo susirinkimuose way ir kitose 
privalo atydžiai svarstyti kon- kolonijose, 
ferencijos ir komiteto padary- J. Grybas ir 
tus planus ir pilnai pildyti vi- tverti naujas

bridge, Brighton, W. Lynn ir 
kitose tos apielinkės kolonijo
se.

G. Krenčius ir L Katilius su-

tos apielinkės

A. Taraška su- 
kuopas Cam-

* " 4
i .16. Vajui besitęsiant, jei pa

sirodys, kad tūlose kolonijose,, 
nepajėgiama gauti naujų na-' ' 
rių, kiek nužiūrima galima," 
apskričio komitetas sumobilp“ 
zuos gabiausius kolonijų vaji-: 
ninkuš ir urmu pribus į pa^' 
gelbą tokiom kolonijom.

LDS vajus negalės smarkiai 
išsiplėsti pirm užsibaigimo. 
“Laisvės” vajaus, nes daugelis 
gabiausių vajininkų dabar pą-* 
jungę jėgas “Laisvės” vajui’.’ 
Tačiaus, mes tuo tarpu susior
ganizuokime gerai, o užbaigę 
“Laisvės’ vajų, stokime, drūtai - 
organizuoti, į LDS vajų.

Visur reikia kreipti daug' 
domės į prirašymą jaunuolių,

sas užduotis. Konferencijos ir 
apskr. komiteto tarimus, kurie 
rišasi su kuopų veikimu, apsk. 
sekretorius tuojau išsiuntinės 
visoms kuopoms. Čia sužymė- ’ tverti naują kuopą su pagel- 
siu svarbesnius tarimus, ku
riuos neatidėliojančiai reikia nover ir apžiūrėti ar nesiran- 
svarstyti kiekviename kuopos daugiau kolonijų toj apie- 
susirinkime, kurie turi būti su- linkėj. 
šaukti kuoskaitlingiausi.

1. Vajaus darbui planas yra rinkti vajininkus, jų vardus ir IIes jaunimas, tai drūčiausias 
sekantis: Apskritys padalintas antrašus atsiųsti apskričio or- pamatas mūsų organizacijai.*' 
į kelias dalis: pav. Nashua, ganizatoriui.
Lowell, Lawrence, Haverhill I 3. Taipgi turi išrinkti komi- j 
ir apielinkes prižiūrės A. Ta- j tetus organizavimui jaunuolių 
raška; So. Boston, Cambridge, ! kuopų ir prižiūrėjimui, bei pa- 
Brighton, Dorchester, W. Lyhn 1 gelbėjimui jom veikime po su- 

šiuos keturius-penkius me- ir apielinkes prižiūrės A. Ta-' siorganizavimo. Už kiekvienos 
tUS. (Daugiau bus) raška ir J. Grybas; Gardner, i jaunuolių kuopos suorganiza-j

ba Montellos kuopos W. Ha-

2. Kiekviena kuopa turi iš-

Apskričio valdyba sekan
tiems metams išrinkta sekanti;, 
(ji jau dabar pradėjo eiti pa- ; 
reigas) : org. A. Taraška; orgr* 
pagelb., J. Jaskevičius; prot.-

(Tąsa 4 puslp.)

DIDYSIS “LAISVES” KONCERTAS
PUIKESNĖ PROGRAMA, NEGU BE NT KADA PIRMIAU

Įvyks Sekmadienį, 10 d. Lapkričio-Nov

Labor Lyceum 
Svetainėje 

949 Willoughby Ave.
Brooklyn

>

Koncertas prasidės 3:30 
valandą po pietą

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

Vyacheslaw Mamonoff, rusas tenoras,
Kostumuose, kaip jis vaidino operoje “Russian Gypsy Trio.”

Tinkamai armonizuota programa,
Konstancija Menkeliuniute, Mezzo-Sopranas 

Garsioji • Amerikos lietuvių dainininkė.

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

Vyacheslaw Mamonoff, Rusas Tenoras 
Garsus operų dainininkas iš New York.

Brooklyn© Aido Choras, Vadovybėj Bw šaknaitės 
Duos naujų ir gražių dainų.

Seserys Kaskevičiutės, iš Lawrence, Mass.
Dainuos duetus, kurie tęiks malonumo visiem.

V

>4

• ■ ■ ■I
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.William Norris 
Orkestrą

Įžanga šokiam 40c.

Šokiai prasidės
7 vai. vakare.

Išanksto įsigykite kon
certo bilietus.

41

kurioje dalyvauja sekami talentai:
A. Višniauskas, Baritonas, iš Bayonne, N. J.

Puikiai išsilavinęs solistas.

Adelė Mickevičiūtė, iš Naujosios Anglijos 
Talentinga ir augštai išsilavinusi solistė.

Antanas Raišys, Smuiko Solistas 
Augštai prasisiekęs savo profesijoje.

Victor Becker ir George Vedegis
Duetas electro-steel guitar, per garsiakalbį.

■
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Delei Jono Ormano Prakalbų Maršruto
Pora mėnesių atgal Johnnie 

Orman išvyko į Lietuvą ir So
vietų Sąjungą patirti, kaip dar
bininkai gyvena abiejose šalyse, 
o ypač kokį gyvenimą ir ateitį 
jaunimas turi Sovietuose, paly
ginus su jaunuolių gyvenimu po 
fašistine Smetonos valdžia.

Draugas Ormanas grįžta at
gal į Ameriką ir pribus New 
Yorkan lapkričio (November) 6 
d. Nacionalis Lietuvių Jaunimo 
Komitetas ruošia drg. Ormanui 
platų maršrutą, kad supažin-1 
dinus Amerikos lietuvių mases 
virš minėtu klausimu. Maršru
to planas išdirbtas ir sekamos 
dienos nuskirtos kolonijoms:

Brooklyn, N. Y.—lapkričio 7.
South Brooklyn, N. Y: —lap

kričio 12.
Philadelphia, Pa. — lapkri

čio 14.
Pittsburgh, Pa. — lapkričio 

16 iki 19.
Chicago, Ill. ir apielinkė — 

lapkričio 21 iki gruodžio 12.
Cleveland ir apielinkė —gruo

džio 14 iki 18.
Rochester, N. Y. — gruodžio 

20 ir 21.
’ Binghamton, N. Y. — gruo

džio 22 ir 23.
Scranton, Pa. — gruodžio 26.
Wilkes Barre, Pa. — gruo

džio 27.
Shenandoah, Pa. — gruodžio 

28.
Easton, Pa» — gruodžio 29.
Kad maršrutas būtų sekmin-

gas, mes pasiūlom šiuos suma
nymus :

1. Išrinkite draugus, kurie 
dirbs išvien su jaunuoliais ren
gimo komitete, nes d. Ormano 
raportas bus interesingas ne 
vien tik jaunuoliams, bet ir su
augusiems.

2. Plakatds galite užsisakyt 
per “Laisvę”, nes plakatai bus 
vienodi visom kolonijom, 
reikės permainyt

| dą ir svetainę.
3. Atlankykite 

organizacijas' ir 
rius dalyvaut prakalbose.

4. Kvietimas chorų (jei yra) 
padainuot, sutrauktų daug jau
nimo ir pamargintų vakaro 
programą.

5. Jeigu jums viršpaskirta 
diena visiškai nepatogi, tuojau 
praneškite Jaunimo Komitetui, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Bet visais galimais būdais mė
ginkite prisilaikyt prie nuskir
tų dienų.

Dar sykį prašom vi.sų draugų 
dirbt bendrai su jaunuoliais, 
kad prakalbos būtų sėkmingos 
ir kad tie pinigai, kuriuos dar
bininkai suaukojo pasiuntimui 
jaunuolio delegato, atneštų nau
dos, tai yra, plačiau supažindin
tų 
su

frontas galimas, tik reikia vei
kimo, kad jį įgyvendinti. To
dėl nesnauskime, angliakasiai.

Požeminis.

tik
dieną, valan-

visas lietuvių 
raginkite na-

Amerikos lietuvių mases 
socialistine kūryba.

Draugiškai, 
LDS Nac. Jaun. Kom.

UMWA Pirmo Distrikto Pastogėje
Maloney Pasidavė ir Demobi- 

lizavo^Naują Uniją
WILKES BARRE, Pa.—Po 

suviršum dviejų metų sunkios 
ir įtemptos kovos su baronais 
ir sena unija pagaliau Malo
ney oficialiai pasidavė spalių 
23 d., kada jis parašė formalį 
pasidavimo laišką angį, “tai
kymo boardo” viršylai Germa
nui. Savo pasidavimo laiške 
Maloney su savo štabu verkia, 
kaip nuplakti vaikučiai ir iš
dėsto visus savo nepasiseki
mus. Pasak jo, pasiduodąs del 
to, kad susilaukęs visų galų 
suirimo. Esą, naujos unijos 
nariai visi likę be darbo ir ne
gali mokėti duoklių; jis ir jo 

’ štabas turėję dirbti be algų; 
narių skaitlius nesvietiškai su
mažėjęs. Prie tokių aplinky
bių sumanęs leisti masių nu- 
balsavimui, kur jie nori prigu- 

’ lėti. Ir čia pasekmės buvusios 
tokios, kad iš 18,000 balsuoto
jų tiktai balsavę 2,000 ir šie 
didelėje didžiumoje balsavę 
už grįžimą į seną uniją. Tokiai 
tai padėčiai esant, Maloney 
maldaująs Gormano, kad su
simylėtų ant šios unijos likimo 
ir priimtų visus atgal 
.uniją.
- Ant tokio turinio

tokių nesmagumų ir netikslu
mų nepradėsiąs iš naujo šiame 
klonyj ir visame šios anglies 
lauke užbaigė negarbingai sa
vo egzistavimą.

Pašalinių Džiaugsmas

Haverhill, Mass.
Draugai haverhilliečiai, lap

kričio 5 d., antradienio rinki
muose, balsuokite už Ralp G. 
Darcangelo į aldermanus, ku
rio kandidatūrą remia Komu
nistų Partija ir United Shoe 
and Leather Workers unija. 
Jis žada kovingai atlaikyti 
darbininkų pozicijas.

“Daily Workerio” kvota už
baigta. Kvota buvo $75, o mes 
sukėlėme $100. Šie draugai au
kojo: po 50 centų: V. Simana
vičius, P. Jačinskas ir P. Gali
nis; pt 25 centus, S. Pilsuckis, 
Sr Benkus, A. S. Kazlauskas, 
J. Valatka, E. Klimavičius, W. 
Račkauskas ir A. B. Klimaus- 
kas. Viso per mane surinkta 
$9.75. Visiems aukavusiems 
ačiū.

Mudu su draugu Valatka 
darbuojamės “Laisvės” vajuje. 
Sunku, kad nedirba žmonės, 
ypač Haverhill šiuo laiku kas
met labai mažai dirba. O ki
tas dalykas, labai mažai lie
tuvių gyvena mūsų miestelyje 
ir tie pasidalinę į partijas. Bet 
mes manome gauti pirmą do
vaną. Tik gaila, kad mūsų 
draugai mums nepadeda.

Casper.

Newark, N. J
Jaunuolių Mokykla, Įvykęs 

Faktas
Labai smagu matyti mūsų 

jaunuolių mokyklėlės įvykdi- 
Įjnmą. šiuos žodžius rašant, į- 
j vyko jau 3 lekcijos. Lektoriais 

Kaip tiktai ši žinia paskly-!yra gabūs draugai: vienas iš
doz spalių 26 d., taip viso klo-, komjaunimo organizacjjos, ga- 
nio vertelgos, profesionalai ir bus, sumanus draugas, antras 
kunigas Curranas vienu balsu * d. J. Siurba, kuris aiškino jau-
visi pradžiugo ir užbliovė 
varnų koncertą išsireikšdami, 
kad tai didelis darbininkų at- 
siekimas ir dar tokiu laiku, 
kada netrukus reikės daryti 
naują kontraktą, tai darbinin
kai turėsią bendrą frontą prieš 
baronus.

KodeJ šie ponai perša dar
bininkams šį bendrą frontą ? 
Todėl, kad UMWA viršylos 
jau pasisakė už tai, kad nie
ko iš baronų nereikalaus ir 
streiko nebus. Tas tatai ver
telgoms ir patinka ir tame ta
tai jie mato “didį 
frontą.”

Op, draugai, 
viršylos kalbėjo
nereikalavimą iš baronų, jie 
kalbėjo diplomatiška kalba ir 
sakė, kad baronai bus sukal
bami ir streiko nebus bei nau
jas kontraktas bus padarytas 
pirmiau, negu senas pasibaigs. 
Bet, anot jų pačių posakio, 
kalbant angliakasių paprasta 
“pikiakočių” kalba, reiškia, 

, kaip jau minėjau,—nieko ne-

ney mesti dualinės unijos vei-1
- . - -Ar Galimas Bendras Frontas

UMWA Pastogėj?
Daugelis draugų darbinin-

nuoliams Lietuvos istoriją.

bendrą

kada 
apie

unijos 
nieko

l seną

laiško 
(Bormanas atsakė taip lygiai 
ilgu laišku, išdėstydamas sa- 
Vb neklaidingumą, kad jis bu
vęs teisingas pereitais metais,
kada jis buvo pataręs Malo- hus reikalaujama.

ramos. O vienok “raudonais” 
bijo būti.

Kartą ėjo kalba, kad tėvai 
nepratina savo vaikų prie 
darb. judėjimo. Vienas drau
gas pasakė, kad ne tėvai vai
kus mokina-kontroliuoja, bet 
priešingai, vaikai tėvus. Pilnai 
šiame klausime sutinku.

G. Albinas

Kulpmont, Pa.

'smarkiai “veikė” policija, 
tas pats matosi būta ir mū
sų ramiam krašte, Vilnijoj. 
Gavau nuo mamos laišką, 
kuriame rašo:

“Labai norėčia, kad par
važiuotum kuo greičiau na
mo, kad ir šį rudenį, bet iš 
dalies ir bijau, nes dabar 
pas mus eina kova ūkininkų 
su policija, tai bijau, kad 
ir pats neįsikištum, nors 
mūsų laikraščiai rašo, kad

lapkr. (Nov.), Draugijų Svetainėje, 
4097 Porter St. Kviečiam visus vie-, 
tinius ir apielinkės draugus skait
lingai dalyvaut. Pradžia bus 7:30 
vai. vakare, apart skanių silkių, bus 
ir kitų užkandžių ir gėrimų, taipgi 
šokiams grieš gera orkestrą.

Kviečia Komitetas.
(261-262)

padarykime Brolių Draugijos 
20 metų gyvavimo jubilėjų 
tikrai skaitlingu.

Kliubo Sukaktuvių 
Paminėjimas

Spalio 19 d. buvo surengtas 
paminėjimas Lietuvių Piliečių 
Socialio Kliubo dešimties metų 
jubilėjaus, tai yra, dešimties 
metų nuo svetainės pastatymo. 
Parengimas buvo su koncer
tu, šokiais ir prakalbomis. 
Koncertą išpildė vietinis šv. 
Kryžiaus Lietuvių Parapijos 
Choras ir darbininkų Lyros 
Choras iš Shenandoah.

Pirmas kalbėjo miesto gas- 
padorius ir pagyrė lietuvius už 
darbštumą. Antras kalbėjo po- 

inas II. W. Cummings. Po to 
vietinis choras po vadovyste 

j prof. Vlado Shearanto sudai- 
1 navo amerikonišką himną ir 
kitas dainas. Dainavo gana ar- 
moningai. Tada kun. Končius 
kalbėjo apie Kliubo istoriją ir 
ragino vietinius lietuvius stoti 
į Kliubą.

Marijona ’ Leskauskaitė ir 
Valerija Staveikiutė sudaina
vo duetą, kas publikai labai 
patiko.

Paskui dainavo Shenandoah 
Lyros Choras po vadovyste 
draugės D. Zdaniutės-Judzen-i 
tavičienės.

CLEVELAND, OHIO
Jaunų Komunistų Lyga rengia 

“Lolly Pop” šokius, subatoj, 9 d. 
lapkr., 7:30 vai. yakaro, po numeriu 
5607 St. Clair Ave. Bus gera muzi- 
kališką programa, gera orkestrą šo
kiams ir skanių užkandžių ir gėri
mų. Įžanga tik 10 centų. Jaunuoliai 

tą kursto daryt vokiečiai iriširdi^ai užkviečja visus skaitlingai 
v dalyvaut.lenkai, bet man rodos, kad 

paimti iš mūsų apielinkės 
sukilėliai kas, nugi nusigy
venusieji ūkininkai k. t.: 
Duokiškiu km. Kazakevičiai 
Pranas ir Simanas, Sobuvos 
km. tikrai nežinau, rodos, 
kad trys suimti, Škirnevi- 
čius, Urnavičius ir dar koks1 
tai. Visi nubausti karo ko-

Jaunuoliai.
(261-262)

ELIZABETH,, N. J.

ir

Svarbus ir skaitlingas turi 
būti “Aušros” Draugijos me
tinis susirinkimas, kuris įvyks 
14 dieną lapkričio (Nov.), 8 
vai. 
nėj,

Organizacijų Parengimai 
Mitingai

Visi Elizabetho lietuviai 
darbininkai ir masinių organi- 

i zacijų nariai būtinai dalyvau
kite 18 metų paminėjime Ru- 

mendanto po tris mėn. arės- sijos Revoliucijos, kurį rengia 
to, be to, dar vienas iš mū- vietinė 
sų miestelio kalvis irgi ga- Partijos. Paminėjimas su kon- 
vo tą pačią porciją; gaila' certine programa ir 
žmogaus, liko žmona ir trys'mitingu įvyks nedėlioj, 10 die- 
vaikai ir dar svetimam bu- ną lapkričio (November) 1935 
te. Prašau parašyti, kas,™-, 2 vai. po pietų, Rusų Liau- 
girdėti Amerikoj, ar jūs 
ten žinote apie padėtį Lie
tuvoje, kur žmones kelis už
mušė ir policininkus kelis ir 
vis kaltina vokiečius ir len
kus, o ištikrųjų tai kai žmo
nėms sunku gyventi, tai iš
ėję iš kantrybės ir stojo at- 
viron kovon. Gavau vieną 
num. 
jame įdomaus, nejaugi tik 
jį siuntei vieną...?”

Aš “Kel.” ir “Laisvę” kas 
Dainavo “Interna-' savaitę kartu siunčiu, bet, 

cionalą” ir kitas darbininkiš- matyt per paštų cenzūrą ne-i tai 20 metų jubilėjaus šventė!

“Keleivio” ir nieko

kas dainas. Dainavo puikiai, pereina. 
Taip pat Lyros Choro Mainie-
rių Kvartetas sudainavo mai-;  
nierių dainą. Solo dainavo 
drg. Kuzmickas ir abu Kuz
mickai dainavo duetą. Publi
kai labai patiko.

Kalbėjo drg. J. Mažeika
ALDLD ir Priešfašistinis

Mano supratimu, svarbiausią Komitetas buvo surengęs šioje j 
rolę sulošė šios mokyklos į- apielinkėje maršrutą draugui 
vykdinime, tai jaunasis drau-, Mažeikai. Kadangi jis kalbėjo 
gas Vitkus iš Kearny, N. J., • pėtnyčia, spalių 18 
kuris per kelis lygiai mėnesius ’ monte, tai Kliubo 
su šiuo klausimu klabeno įvai- komitetas paprašė 
rias duris, t. y., į jaunuolius negalėtų pakalbėti 
ir suaugusius. Taipgi gerai Kliubo parengime.

d. Kulp- 
pramogos 

jo, ar jis 
ir subatą, 
Drg. Ma- 

veikė ir New Jersey jaunuolių žeika sutiko pasakyti prakal- 
komitetas, bet tas komitetas ba> jįs kalbėjo pramogoje ir 

į ragino darbininkus stoti į dar- 
jbininkiškas organizacijas, ko- 
ivoti už savo būklės pagerini- 

kuris

vienetą Komunistų

masiniu

dies Name, 408 Court St.

vak., Liberty Hali Svetai- 
269 Second St.

“L.” Reporteris.
MONTELLO, MASS.

TDA kuopos susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 10 vai. ryto. Visi nariai bū
kite, nes yra daug neužbaigtų darbų, 
kurie reikės pabaigt.

MONTELLO, MASS.
ALDLD kp. mitingas atsibus pir

madienį, 4 d. lapkričio, 8 vai. vaka
re. ALDLD Centro Valdybos ir Ko
miteto rinkimų blakos čia ir reikia • 
miteto rinkimų blankos čia ir reikia 
Centrą. K. Ustupas.

PITTSBURGH, PA.
APLA 50 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienio vaka
re, lapkričio 7, 1322 Reedsdale St., 
N. S. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti, taipgi atsivesti ir naujų narių. 
Dabar vajus eina, tai stengkimės 
gauti naujų narių.

Valdyba.
(260-262)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienį, 4 d. lapkr., 
Nov., 7:30 vai. vakare, 735 Fair
mount Ave. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti, nes turim daug svarbių

Tr., , . . ~ dalykų apsvarstyt, taipgi bus išduo-Kitas svaibus pai engimas, tas Taporįas g.t0 apskričio atši
lai Elizabetho Lietuvių Sąry- buvusios konferencijos. Kurie nesa- 
šio, kuris atsibus “Thanksgi
ving Day,” 28 dieną lapkr.
(Nov.), 8 vai. vak., LDP Kliu- 
be, 408 Court St.

šiame parengime bus lei
džiama dvi dovanos-pinigais: 
pirma dovana 3 dol., antra 2 
dol. Visas pelnas eis Sąryšio 
iždan.

Trakiškis.

LDS Mass. Valstijoj Svarbūs 
Reikalai

(Tąsa iš 3-čio puslp.)

te duoklių pasimokėję, greitai tai pa
darykite, nes vėliaus būsite suspen
duoti.

Sekr. K. B.

3

FOREST CITY, PA.
ALDLD 219 kp. susirinkimas įvyks 
d. lapkričio (November), paprastoj 

vietoj ir laiku. Visi nariai dalyvau
kite, nes bus valdybos rinkiniai ir 

. negalima atidėliot tas darbas, tad 
visi būkite, kad galėtumėt pilnai bal- 

i suot. Sekr.
Trečias svarbus parengimas, I 

j v i — Į
“Brolių Pašalpos Draugijos”, 
gyvavimo. Jų parengimas 
įvyks 20 dieną lapkričio (No-

■ vember), ant Bay way. Sve
tainės vieta bus pranešta vė
liau. Brolių Draugija priklau
so “Elizabetho Lietuvių Sąry
šiui,” tai visi draugijos nariai

rast., F. Repšys; fin. rast., L h’ kitos organizacijos būtinai;
Katilius; ižd., G. Krenčius;

i jaunuolių org.-sekr., E. Gitzc- > 
vičiutė.

LDS 1 Apskr. Org.
A. Taraška, 
164 Park St 

Lawrence, Mass.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

HARTFORD, CONN.
TDA susirinkimas atsibus r i: 

i dienį, 4 d. lapkr. 7:30 vai. nk. V 
nariai malonėkite dalyva- ?s ; 
daug svarbių klausimų 
me šiame susirinkime išrisi. Drau
gai kiekvieną kartą duoda visokius 
atsisakymus priežasties del neatsi
lankymo, daug iš tų yra menknie
kiai, tai blogas darbas. Visi turime 
spėkas sudėję dirbt, kad padarius 
organizaciją stiprią.

Org. A. Kc(ndrata.

i
i ■ 
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tik pajėgė sutraukti Newarkoj 
jaunuolius ir tai dar nevisus.

Kyla klausimas, ką veikia 
jaunuoliai Elizabetho, Linde-ir prie§ fašizmą, 
no, Patersono ? Du.vakarus at-' daužosi visomis pusėmis. Mat,

Mažeika buvo nuo Amerikos 
lietuvių darbininkų organiza
cijų pasiųstas delegatu į “Lie
tuvių Pasaulinį Kongresą”, ku- į 
ris įvyko Kaune. Tuo būdu jis 
nupiešė Lietuvos darbininkų, 

Šią mokyklą lanko apie tuzi
nas vietinių jaunuolių,

vykti į taip svarbią įstaigą, 
kaip klasinės sąmonės žiny
nas, kuo yra toji mokyklėlė, 
neturėtų būti sunku. Argi ne
verta visiems bendrai prisidėti 
prie lavinimosi ? Dar daugiau.

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. 1

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

Vienintelė Lietuviška Vaistine AVorcesteryje.DETROIT, MICH.
^TDA Karolio Požėlos kuopa ren

gia silkių vakarienę subatoj, 9 d.

MATTHEW P. BALLAS, Inc.
Undertakers and Embalmers Bieliausko Graborystės Įstaiga

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.
NOTARY PUBLIC - o Tel.: STagg 2-5043 

.......- ■ .. . ------  - . !■ ■ ■>

ūkininkų ir politinių kalinių 
padėtį. Jis nurodė, kad Lietu- 

kurių yra dvi tautiškų pažiūrų vog įmonės neturi civilių lais-1 
mergaitės, kurioms priguli di- vin |
dėlė garbė už drąsą ir-pažintį.

Kaip minėjau, I 
mokyklą yra visas tuzinas. Ta- 
čiaus yra dar daugiau kaip tu
zinas tokių jaunuolių,’ kurių 

| tėvai skaitosi progresistais, ir 
net “Laisvės” skaitytojais, o 
betgi neparagina savo vaikų 
prie tokio svarbaus naudin
go darbo. Tų tėvų jaunuolės-

vių.
Parengime žmonių buvo 

lankančių . ^aUg> ^ajp apielinkės, taip.

kimą, nes anglies industrija 
reikalavusi ir reikalaujanti il
gų metų darbininkų taikaus 
užsilaikymo su baronais, kad, kų mano, kad yra sunku ką 
tuomi “daugiau darbų atsiras-'nors veikti tokioj unijoj, ku- ___ _
tų. Tokiu įvykiu jis apsi-j rįoje bosai turi tiek daug įta- j liai vakarais taip sau eina be- 
džiaugia ir “tėviškai” paglos- kos. žinoma, yra aišku, kad,1 tiksliai laiką užmušt, aiškiau 
to buvusios unijos štabą. Bet kur tiktai pasuki žingsnį, bo-1 sakant, “pasitrankyt.” Oi, te
gelbėti negalįs, nes industrija sas fuoj stovi ant kulnų. Bet vai, jūs tėvai. Ant jūs gula di- 
nukentėjusi del buvusių strei-, juk ir naujoje unijoje buvo to-1 dėlė atsakomybę už neauklė- 
kų ir imsianti daug metų tai-^kios pat aplinkybės ir reikėjo 'jimą savo vaikų jų ir savo pa
kaus pasilaikymo prieš baro-^po taįs pačiais bosais dirbti, čių naudai.

, DUŠ. Tada, žinoma, darbinin- get suglaudus savo spėkas bu-1 Priminsiu pora pareiškimėlių. 
kai gausią darbus, nes tokiu Vo daug sykių visas valdan-, praėjusią žiemą turėjom su- 
būdu kompanijos tiktai teat- ^ios klasės aparatas sustatytas augusių ir jaun. mokyklą. Pa
gaunančios per streikus pra-( dirbti pilnai 24 valandas ir tu-' klausta viena moteris, kodėl 
rastas rinkas. Vienok jis “pri- rėjo darbo iki kaklo. Taip ly- neleidžia savo mergaitės 
^adėjo”, kiek išgalėdamas, giai subūrus visas jėgas ir šio- j silavint lietuvių J ” 
gelbėti gavimui darbų ir ga-j 
vimui atgal narystės į U.M.

. WA ir tą dalyką pavedė p. 
Hanne Scrantone, kuris esąs 
“stambus ekspertas” del tokių 
dalykų.

Maloney, augštai rankas iš
kėlęs prisiekė, kad daugiau

vietinių. Parengimas nusisekė, 
kaip moraliai, taip finansiš
kai. Kliubo nariai taria cho
rams, kalbėtojams ir publikai 
širdingą ačių.

Draugo Mažeikos prakalbo- 
se spalių 18 d., kurios įvyko' 
lietuvių svetainėje, buvo ren-1 
karnos aukos Lietuvos politi-1 
niams kaliniam. Aukavo šios 

lypatos: F. Obrikis $1; po 25 
centus: Stasys Aleksa, J. Va- 
lutkeviČius, A. Alšauskas, 
Vaitkevičius, A. Luckus, 
Marcinkus, J. Banavičius, 
Luckus, J. Macijauskas, 
Narkevičius, F. Bakutis, 
Malin. Su smulkiomis viso 
rinkta $5.10.

Stasys Aleksa

SU-

j kalbos-rašy- „ ______________ .
je unijoje galima puikiai pa-’bos, atsakė, kad vadins “rau-s I •v] .v j • 
rodyti, ką turi veikti vadai ir'donuke.” Ta pati mergaitė! Li^ISKHS IS LlClUVOS 
kam tarnauti. O būnant susi-' kartą sakius, “kad jau man* 
glaudus vienoje unijoje, da^ atsibodo bolševike būti.” Ar 
yra puikumas ir tame, kad is ne juokingi išsireiškimai? O 
ėjus į kovą nesiranda skebų ir šeimynėlė vos galą su galu su- 
tuomi kova lengvesnė. Taigi,' duria, kada dirba. Nustojus 
trumpai kalbant,

Jau daug buvo rašyta į 
apie Lietuvoj suvalkiečių 
valstiečių streikus, sukili- 

bendras darbo, einama mieste gaut pa- mus, bet ne tik Suvalkijoj

Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažu. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

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

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.

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 blėtele. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus • (permi- 
tųs). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilj i visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie i 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Siagg Z-o043

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

$150 
ar 

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

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus t perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą k?’
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Centro Komiteto trime 
posėdžio protokolas

32,010. 30
. 941.25

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

I of
i 191

County
• premises.

191 Morgan

Viso pasidaro 
Inventorius

hereby given that

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Viso
Rugpjūčio

M. Paulauskas
J, Marcilionis
B. Saldukas

Naujiems nariams numažin

Komunistų Partijos.
M. Zald

Tad, 
lietuviai darbininkai, balsuo
kite už Socialistų Partijos kan
didatus ir raginkite, kad kiti

dalies įstojimo, tai 
tiktai ketvirtadalis 
Tai visai mažai.

“Laisvėje’’ jau buvo rašyta 
apie d. Mažeikai prakalbas, 
tad čia paskelbiame tik auko- 

smarkiau padirbėti, kad .tojų vardus.
Gerai 
pasi-

Per 
kuopų
Tuo pačiu sykiu išmokėta

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

Suskambėjo telefonas.
Viršyla pašoko ir paėmė
—Halio. Halio. Taip, 

kambarys. Taip. Kalbėti. 
Tuojaus! — 
mas ragelį:

šiuose rinkimuose,
Partija surinko

Philadelphia, Pa
Už Ką Balsuoti Turi 

Darbininkai

NOTICE is hereby given that License Nd. 
RL 2380 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1517 Surf Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS BEVILACQUE
1517 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5354 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 228 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ISRAEL FLAMM
228 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Gretė iš namo No. 3. laiptais bėgo že
myn, peršokdama per tris pastolius ant
sy k. Paskui ją juodaplaukė šapos dar
bininkė iš Manolis. Durys smarkiai už
sitrenkė. Geležinis viedras skambiai nu
riedėjo laiptais ir pasiliko ant kampo. 
Iš tarpgatvio poškėjimas šarvuoto tan

ko drebino namą.
Tak... tak... tak... rrrrrtak... 

Trumpai ir aiškiai tratėjo kulkasvaidis. 
Tinkas ir dulkės krito iš koridojiaus. 
Trečias asmuo išbėgo ir nusirito laiptais 
paskui merginų. Dar buvo tamsoka ant 
laiptų.

Priekinės durys plačiai atsidarė, kaip 
tik Gretė pasiekė paskutinį laiptą, ban
dydama pabėgti per koridorių užpakalyj. 
Aušros prieblandoj pasirodė šešėlis žmo
gaus su sutaršytais plaukais. Jo kairio
ji ranka štyviai kabojo, juodi bruožai 
varvėjo ant jo rankos. Vorwartso išne
šiotojas tapo pašautas policijos.

Pro per pus atdaras duris Gretė nu
girdo karininko aštrų balsą. Plieno ke
purės ir uniformų knypkiai švytravo iš 
rytinės miglos ir parako dūmų. Pro ša
lį prabėgo policistas su iškeltu šautuvu. 
Tarpgatvis buvo užpildytas rėkaujan
čių ir šaudančių vyrų. Durys užsitren
kė ir nukirto tą trumpą tarpgatvio vaiz- 

*dą. Tabako darbininkė bandė uždėti ant 
durų sunkią geležinę štangą.

Šautuvų drūtgaliai pradėjo daužyti 
duris.

—Atidaryk... ne, tai šausime!—pasi
girdo balsas lauko pusėj.

—Greitai. Bėgkite iš čia,—pakuždėjo 
išsigandus, bandydama štangą uždėti ant 
kablio, kurį tuo tarpu tik jos kraštas te
laikė. Gretė pagriebė sužeistąjį ir bėgo 
per daržą, manydama, kad mergina irgi 
ją seka.

Visomis spėkomis mergina laikė štan
gą. Jos mažas kūnas virpėjo nuo daužy
mo iš lauko pusės. Kad tik išlaikius, ji 
manė, kitaip anie du pražus!

Nuo smarkaus sudavimo iš lauko jos 
galva-atsimušė į kietą lentą. Ji nusvi
ro; jos rankos nuslydo nuo štangos. 
Daužymas ir šūviai susimaišė jos ausy
se į vieną nuolatinį dūzgimą. Su žvan
gėsiu štanga nukrito... durys trenks- 
mingai atsidarė.

(Daugiaus bus) JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Vaistuose
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

Visas APLA. turtas su 
rug. 30, 1935..

J. Gasiunas,

balsuotų. Socialistų Partijos 
platforma veik tokia pat, kaip 
ir Komunistų Partijos.

Pietinėj dalyje Phila., Ko
munistų Partija turi du savo 
kandidatus pirmam konsulma- 
nų distrikte. Kandidatai yra 
šie draugai: Lippo, italas, ir 
Jeny Kooper. Abu nenuils
tanti darbuotojai darbininkų 
klasės reikaluose. Tad visi pie
tinės dalies darbininkai bal
suokite už minėtus du kandi
datu

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con* 
trol Law at 208 Franklin St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TELESFOR LESZCZYNSKI 
(FRANKLIN REST.)

208 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

proga gana gera prisirašyti. 
Pigiausias įstojimas, niekur pi
giau negalima rasti.

Tie, kurie prirašinėja nau
jus narius, gauna iš Centro 
atlyginimo po 50 centų už 
kiekvieną naują narį. O tie, 
kurie suorganizuos naują kuo
pą, gaus dovanų $5.00. čia ir 
proga kiekvienam darbuojan
tis šiek tiek užsidirbti.

Kaip matote, APLA gerai 
auga finansais. Užtikrinimas 
pašelpos ir pomirtinės pilniau
sias, saugiausias. Pašelpos fon
das, pirmiaus buvęs silpnas, 
dabar pilnai sudrūtėjo ir jokio 
trukumo neturi. Per visą kri- 
zio laiką organizacija vertės 
gana gerai. Tiktai nariais kiek 
sumažėjo. Tai dabar turime 
visi 
ir tą spragą atpildžius 
padirbėję, galėsime 
džiaugti savo darbo pasekmė
mis. Pasidarys organizacija 
"dar tvirtesnė, tada bus dau
giau naudos ir visiems na
riams. Daugiau naudos bus vi
sam darbininkų judėjimui.

J. Gasiunas, 
APLA Centro Sekr.

NOTICE is hereby given that License Nd.1 
RL 3719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under' 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 936 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER GUDAS 
(ROCK TAVERN)

936 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4512 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2902 Stillwell Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

H. R. HENRY
2902 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y»

32,951.55 
Cent. Sekr.

APLA. Centro iždo globėjai peržiu
rėjo visą turtą spalio 20, 1935, ir 
surado taip, kaip viršuj pažymėta, 
tuomi ir

(Tąsa)
Viršininkas kėdėj išnaujo užmigo.
Pusvalandis pirmiau Vidaus Ministe

rija telefonavo trečiu kartu tą naktį siū
lydama pagelbą Reichswehr kareivių, 
kurie buvo prirengti gatavai, bet jis pa
gelbą atsisakė priimti. Policijos komen
dantas dar vidurnakty jam prižadėjo, 
kad kiekvienas pasipriešinimas bus su- 
kriušintas su aušra gegužės 3 d. Po to, 
komendanto automobilius apleido prezi
dento vilą su jam duota berybe galia, ir 
nuo to laiko nei vienas rimtas raportas 
neatėjo iš Alexanderplatz. Ar ne geriau, 
kad pats nuvyktu ten? Bet komendan
tas juk pasitikimas ir priešintųsi!

Susinervavęs padėjo cigarą šalin. Jau 
daugiau nebegalėjo rūkyti tą stiprų ta-

P. Gudeliauskienė 
M. Navašinskienė 
St. Rumčinskienė 
M. Batutiene
A. Veversienė 
Wm. Mitchell
M. Mitcheliene
N. Barkus
B. Burnickiutė
J. W. Brazauskas 
J. Gugas 
N. Barkauskas 
F. Zalagenas

Viso
Rugsėjo

M. Paulauskas
V. Ulbinskas (pom.) 
St. Evalga

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Aukojo šie draugai:
Rainis $1; po 50c.: Kuza- 

mėkas, Gegžnas, Urbonas; po 
25 centus: Valavičius, Griciu- 
nas, Ruksnis, Sviekauskas, 
Kednikis, Orlow, Romoška, 
Podusevičius, Yanuškevičius, 
Rupinskis, Vogonis, Žilinskas, 
Mačėnienė.

Visiem širdingai ačiū.
Komisija.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

465 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No-. 
A 10213 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. /•*

GEORGE DEEG & SOPHIA DEEG
256 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

—Bergen... kiek laiko dabar?
Viršininkas pašoko. — Dvi minutės iki 

šešių, pone. — Po pauzos pridūrė: — 
Rasi juoda kava jus sustiprintų, pone? 
—Tą sakydamas biskį pasilenkė priekyn 
kėdėje. Patėmijęs, kad prezidentas visai 

^negirdėjo to, vėl atsilošė senon vieton.— 
Jei viskas eis gerai, — sau mąstė,—gal 
gausiu ekstra porą dienų liuosų. Bet, 
brač, nenorėčiau būti jo kailyje! Kaip 
jis gali jaustis.. .tas puikus socialdemo
kratas! — Mintys ir vėl pradėjo klajoti.

Stambiai subudavota prezidento figū
ra stovėjo prie lango. Pastūmė aksomi
nę firanką į šalį. Ankstybinė šalta, 'pil
kai mėlyna aušros šviesa pradėjo skverb
tis pro langą vidun ir maišytis su elek
tros gelsvais spinduliais, sudarant nejau
kią blankią šviesą.

Lauko pusėj už geležinių vartų matėsi 
aprasoję plieninės kepurės policijos sar
gų. Jie daužė kulnimis, kad apšilti. Už 
rasos apkloto sodo tos ramios rezidenci
jos pasirodė pilka migla ant horizonto. 
Gegužės 3 d.!

Nutukęs, išprakaitavęs veidas minkš- 
*4ai atsirėmė į lango šaltus rėmus. Va

landos nekantraus laukimo įveikė jį, tą 
buvusį metalo darbininką, it kokis smar
kiai ėdantis nuodas.

Prie blankios aušros, prezidento sudri
bęs veidas, kuris neturėjo išraiškos, sti
klo žvilgsniu, atrodė it vaško geltona 
maska.

Lapkr. 5 d. bus balsavimas 
miesto valdininkų. Demokra
tų, republikonų partijos sta
to savo kandidatus ir veda vi
sokią agitaciją, kad tik pasi
gavus daugiau balsuotojų už 
savo kandidatus. Jie prieš, rin
kimus padaro visokių pažadų, 
pagerinimų darbininkams ir 
tt. ir susipeša vieni su kitais: 
demokratai kaltina republiko- 
nus, o republikonai demokra
tus. O tikslas jų tas pats, kad 
pasigavus daugiau balsuotojų. 
Bet kaip vienos partijos, taip 
kitos kandidatai nėra darbi
ninkų klases reikalų reiškėjai. 
Jie yra atstovai turčių klasės 
ir jų reikalų gynėjai. Po rin
kimų viskas būna užmiršta, 
kas liečia darbininkų būvio 
pagerinimą. Jie vieno dalyko 
tai neužmiršta: smaugti darbi
ninkus ir 
nežiūrint ’ 
nebūtų.

Kad ir 
Komunistų 
daugiau parašų, negu jai rei
kia, vienok ją atmetė, nepadė
jo ant baloto. Tatai darė tiks
liai, kad neleidus K. P. daly- Į 
vauti rinkimuose. Tuomi ma-I 
nė valdininkai užduoti didelį 
smūgį Komunistų Partijai ir. 
abelnai darbininkų judėjimui.1 
O kitas dalykas tai, kad ne- 
daleidus darbininkams įeiti į 
valdvietes. O kapitalistų kla-Į 
sei yra didžiausias priešas Ko-' 
munistų Partija. Nubraukdami' 
nuo baloto Komunistų • Parti- j 
jos kandidatus, manė, kad jie Į 
nubrauks savo priešą į šalį.. 
Bet taip nebus. Komunistai 
suranda būdus, kaip išnaudoti 
rinkimus ir mobilizuoti darbi
ninkus į bendrą frontą kovai 
prieš karą ir fašizmą, ir už 
kasdieninį gyvenimo pagerini
mą.

Komunistų Partija stato vy
riausiu uždaviniu sudaryti 
bendrą frontą su Socialistų 
Partija ir su kitomis darbinin
kų srovėmis ir unijomis. Jau 
kelius kartus buvo kviesta So
cialistų Partija sudaryti ben
drą veikimą prieš karą ir fa
šizmą. Nors šis užkvietimas 
randa daug pritarimo eiliniuo
se nariuose, bet dešinieji va
dai laikosi atsispyrę, nenori 
daryti bendro veikimo.

Phila. Komunistų Partija 
nusprendė vesti kampaniją ir 

, - kad jie 
Socialistų Parti

jos kandidatus. Visi komunis-

Lieka
Nuošimčiai už morgečius 

bankų
Sugražintas

įplaukos
Rugp.

10.02 
24.06 
65.90
31.60

, 11.96
26.49
15.57
28.31

NOTICE is hereby given that License No*'* 
A 10200 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
992 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn,vt 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. >

HERMAN F. KARKHECK 
(BLOCK ISLAND FOOD STORES) 

992 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y. \

5 A. Daugėla (pom.)
7 J. Ambrazaitis

14 J. Petrulevičia
19 P. Frayei’
20 B. Kondziliauskas
26 M. Sadžiuviene
26 A. Sendzikiene
27 A. Narakas
32 P. Lickunas (pas-pam)
38 O. Bukausky
43 V. Grigaliūniene (pom.) 50.00
44 T. Barnes
47 M. Briediene
48 M. Agurkas
49 P. Rimavich
51 K. Salasevičius
52 U, Vaičiulienė
12 J. Norkevich-org.
26 A. Krokininkas-Org. 
J. N. Jamison-actuary 
Vilnis-apgarsinimas 
Raštinės išlaidos: 
Soc. Apdraudos stampos 
Kelionės 
Pašto stampos 
Telefonas o 
Spauda - ,
Organas (D. W.) 
Smulkios išlaidos 
C. Sekr. 'alga už birželį 
Centro Kom. pusmet. algds 
ir kitos išlaidos: 
Pirm. J. Gataveckas 
Vice Pirm. C. Stašinskas 
Ižd. J. Yesadavičius 
Ižd. Glob. J. Miliauskas 
Ižd. Glob. D. Lekavičius 
Buvęs ižd. glob. J. Urbonas 
M. Yurgaitis sugraž. duokles

531.25
1935 31,479.05

AUGŠČ1AUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

1322 Reedsdale St. N. S. Pittsburgh, Pa.

NOTICE
RW 638 has been issued to the Undersigned 

nder Į to sell beer and /vine at retail under Section 
I 132-A of the Alcoholic Beverage Control 
.at 11 Sumnter St., Borough of Brooklyn, 
I County of Kinps, to be consumed on the 
i premises.

EMMETT ROMAGNOLO
11 Sumpter St., Brooklyn, N. Y.

ragelį.
Prezidento

Taip. Taip.
Viršyla atsigrįžo, laikyda-

NOTICE is hereby given that License No. 
">249 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Morgan Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings,, to be consumed on the

ALEX VASKES
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5864 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1626 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDDIE LEONARD
(THE MINSTREL BAR & GRILL) 

1626 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5880 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail ui 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 59 Meserole St., Borough of 
Biooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RAYMOND BLIVEN
59 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

APLA Finansinė Atskaita už 
Liepos, Rugpjūčio ir Rugsė

jo Mėnesius

Viso
Sutrauka 

tris mėnesius sumokėta iš 
$3,530.75 

3,195.15

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
WILLIAMSBURGHE,

252 Berry St., Brooklyn, N. ’
arti Grand St.

Telefonas Evergreen 8-10494

nosinio
Centro Komiteto posėdis įvy

ko spalio 20, Centro raštinėj 
Visi C. K. nariai dalyvavo. Po
sėdis prasidėjo 10 vai. ryte.

Atlikta išmokėjimai ir per
žiūrėta trijų mėnesių įplaukos 
ir išlaidos, taipgi visas APLA. 
turtas. Surasta viskas tvarkoj.

Trimėnesinio ir specialio po
sėdžio protokolai perskaityta ir 
priimta, kaip buvo užrašyta.

Centro Komiteto nariai ra
portavo atlikę jiems pavestas 
užduotis. Iždo globėjai rapor
tavo, kad per paskutinius tris 
mėnesius padaugėjo APLA tur
tas $531.30, visas turtas su in
ventorium $32,951.55.

Svarstyta pašalpų ir pomir
tinių mokėjimas. 12 kp. narė 
Baronaitienė prašo išmokėti už 
jos ligą. Nutarta už sirgimą 
appendix liga išmokėti $49. 12 
kp. narių Puodžiuno pomirti
nės mokėjimas palikta toliau. 
Taipgi nutarta pranešti grabo- 
riui, kad mes negalime jam 
mokėti.

Mortgečiai: Ludwikai prašo 
atnaujinti mortgečius — nu
tarta atnaujinti. 14 kp. nariai 
germanai vėl atsišaukė prašy
dami paskolos. Nutarta duoti 
25-tas nuošimtis nuosavybės 
vertės — $1,250.00. Nutarta 
paragint Vileniškį, kad jis 
nors po kiek taksų mokėtų. 
Nutarta, kad kas prašys mort- 
gečio, turi užsistatyti į Cen
trą $25 delei būtinųjų išlaidų.

Vajus: Nutarta už suorga
nizavimą naujos kuopos duoti 
$5 dovanų. Nutarta priimti į 
APLA be įstojimo mokesčio vi
sus tuos, kurie delei kokių 
nors priežasčių ar delei bedar
bės, išsibraukė iš APLA. Nu
tarta, kad kiekviena Centro 
Komiteto narys parašytų laike 
vajaus po agitatyvišką raštą į 
organą “Laisvę.” Nutarta, kad 
laike vajaus CK nariai lanky
tų savo apielinkėj kuopas ir 
kelionės lėšas Centras apmo
kės.

Posėdis uždaryta 3 
pietų.

Reikia Pasmarkinti 
Vajų

Jau antras f APLA 
mėnuo baigia eiti, bet pasek
mės mažos. Tiktai kelios kuo
pos tuo klausimu rūpinasi. 
Centro Komitetas savo posėdy 
todėl specialiai tą klausimą 
svarstė ir nutarė atsišaukti į 
visus raginant pasmarkinti 
vajų.

Laike vajaus, išsibraukusieji 
APLA nariai priimami visai 
be įstojimo. Tai didelis pa-įšaukti darbininkus, 
lengvinimas. Tuojaus reikėtų j balsuotų už F ‘ ‘ 
atsikreipti pas tuos ir kalbin 
ti, kad jie atgal stotų į APLA. tai balsuos už socialistų kan* 

didatus ir ves visur agitaciją 
tas pusiau įstojimas. Kadangi | kad kiti darbininkai balsuo 
veik visos kuopos neima savo tų už Socialistų Partiją. Tad

Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
------ Iš Anglų Kalbos Verte V. Lienius._

—Šiaurinio distrikto grupes komanda 
šaukia, pone... veiksmas prasidėjo pen
kios minutės tam atgal!

Prezidento nuvargęs veidas atslūgo, 
nusišypsojo.

J. Skrebis
M. Gates
F. Voverienė '
V, česna
B. Baleišis
E. Alska
S. Rainard
J. Delininkaitis—org. 

Sekr. alga už geg. 
Centro rakandų apdr.
J. Gataveckui sugaištis

17.24 35.45 16.21
— —— M* —— 8.52 2.00
27.68 51.59 _ __
18.58 24.10 11.30
81.26 45.50 23.71
24.19 15.77 30.72
39.77 59.36 33.42
51.34 47.76 61.68
8.25 6.96 13.89

10.85 __ —_ 10.70
50.93 36.52 51.85
** — —• —— 4.47 _ _ _
27.48 _ __ 37.13
14.13 — 6.60

1268.34 1111.08 1151.33
Išmokėjimai 

Liepos
Priėmėjas

1

Suma
J. Purtikas 54.00
P. Stagniunas (pom.) 150.00
U. Raudonienė (pom.) 32.00
F. Kunges (pom.) 21.78
V. Urbonas 43.00
B. Bready lO.’OO
Cl. Brėady 13.00
A. Smeltzer 11.00



Puslapis šeštas LAISVE

NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS
Ką Darys Išrinkti Komunistą Kandidatai?

--------------------------  rasta degtinės varykla skiepe.
išsiuntinėjo kandidato, draugo Clarence A. Pasirodo, vaikai žinojo eksplo-

Įgalėjo įtikinti būrį vaikų, kad Lietuvą ir Sovietų Sąjungą. 
I grįžtų stubon. Patyrinėjus, at- LDS Jaunuolių kuopa rengia

Wareson, M. Matukevičius po 
50c; Vigunas, Poškaitis, Ruta- 
lavičius, Sinkevičius, K. Vilt- 
rakiutė, K. Yuknis, V. šibeika, 
J. Tukienė, F. Zaveckas, M.', 
Bonkevičienė, J. Balčiūnas, F. ■ 
Jusaitis po 25c. Varde rengė-1 
jų širdingas ačiū visiems au
kojusiems ir atsilankiusiems.

Piliečių Unija
listą klausimų visiems kandi-(Hathaway atsakymai čia mi- 
datams į asemblimanus New , nėtais ir daugeliu kitų klausi- 
Yonko mieste. Apie tai, ką da- 'mų. O ši programa yra visų 
rys Komunistų Partijos kandi-, komunistų kandidatų progra- 
datai, kada jie taps išrinkti, Į ma, visų darbininkų progra- 
mes gauname žinių iš Cla-jma. Komunistų Kandidatams 
rence A. Hathaway atsakymų, i nėra kitų reikalų apart darbi-

Čion paduodam svarbiausias! ninku, farmerių, profesionalų, 
ištraukas atsakymų į kelis iš smulkių namų savininkų ir vi-
paduotų klausimų :

Finansavimas Pašalpos
Aš esu priešingas taksam 

ant prekių (sales tax) ar ki
tokios formos aptaksavimui, 
uždedančiam naštą ant pečių 
plačiosioms masėms, kurių 
įplaukos yra mažesnės. Aš 
Aš taip pat priešingas išleidi
mui bondsų, kaipo priemonės 
aprūpinimui šalpos klausimų. 
Aš stoju už tiesioginį aptaksa- 
vimą visų augštųjų įplaukų, 
pradedant, sakysime, su $7,- 
500 ir stačiai keliant taksų 
nuošimtį sulyg didėjimo įplau- ’ 
kų. Bondsai gali būti leidžia-, 
mi tik iškilusiuose netikėtuo
se įvykiuose.

Vaikų Darbo Klausimu

Aš griežtai stoju už Vaikų 
Darbo Pataisą, kuria būtų ga
lima atsiekti panaikinimą vai
kų darbo. Jei aš tapsiu išrink
tas, aš įteiksiu tokius pasiūly
mus, kurie patieks būdus ap
saugojimui vaikų ekonominio 
gerbūvio. Priežastią buvimo 
vaikų darbo Jungtinėse Valsti
jose šiandieną veriasi tame, 
kad desėtkai tūkstančių tėvų, 
ekonominiu sąlygų verčiami, 
siunčia vaikus darban, kad pa
pildyti šeimos įplaukas. Vaikų 
Darbo Pataisa savaime to ne
prašalins, jeigu pagalba socia
lės apdraudos, palaikymu algų 
skalės ir panašiais būdais šei
mos negalės išmaitinti savo 
vaikus. Dėlto aš pareiškiu, kad 
aš remsiu pataisą ir tuo pat 
sykiu duosiu 
tokius pasiūlymus, kurie duos 
galimybės tėvams išpildyti pa
taisa nusakytus reikalavimus.

Namų Bilius
Jūs klausiate, ar aš stoju už 

panaikinimą belangių kamba
rių. Ištikrųjų aš už tą stoju. 
Bet jeigu aš atstovausiu seime
lyje savo distriktą, aš jus už
tikrinu, kad aš neapsirube- 
žiuosiu kalba už panaikinimą 
belangių kambarių. Aštuntas 
Asemblio Distnktas yra laužy-Yorkui Pranašauja 
nų distnktas—laužynų, ku- 3
riuos valdo turtingiausi šios 1 Kitą Žemes Drebėjimą 
šalies žmonės ir korporacijos, j ---- <-----
Jie ima labai augštas rendas i 
už gaisro slastus. Aš neatlai- 
džiai kovosiu už panaikinimą 
laužynų ir pastatymą naujų 
gyvenbučių žmonėms ir pigio
mis rendomis. Nepanaikinus 
laužynų ir neįsteigus naujų 
gyvenbučių nepatenkinsi ma
no distrikto gyventojų.

Reguliavimas Samdymo 
Agentūrų

Aš priešingas “ 
imančioms samdymo 
roms.” Aš stoju už 
mą visų samdymo 
apart įsteigtų ir 
per pačią valstiją, 
mų žinome, kad imančios mo
kestį privatinės agentūros yra 
raketieriškos įstaigos, išreiš
kiančios bendravimą tarp ra- 
ketierių ir samdytojų darbi
ninkų lėšomis. Jos visos turi 
būti iššluotos. Ir sąryšyje su 
darbo apsaugos priemonėmis, 
valstija turi įsteigti pilną sam
dymo įstaigų sistemą po visa 
Valstiją, kiekviename sodžiuje 
ir miestelyje. Aš už tą dar
buosiuos. ■
Balsuokim už Savo Programą!

Toki Komunistų Partijos

sų plačiųjų darbo masių reika
lų.

Komunistų Partijos kandi
datai ne vien žada stoti už to
kią programą, bet jie jau dar
bais yra įrodę, kad jie kovoja 
už tą programą dar prieš rin
kimus. Išrinkti, jie kur kas sė
kmingiau galės kovoti už tuos 
reikalavimus. Tik mūsų visų 
pareiga pasidarbuoti visomis 
pajėgomis likusias dvi dieni, 
kad jie taptų išrinkti ir pa
čiose valdžios įstaigose, iš vi
daus, galėtų ginti mūsų reika
lus.

Balsuokime patys ir kalbin
kime kitus balsuoti už Komu
nistų Partijos kandidatus 
šiuose rinkimuose, lapkričio 
5-ta diena!

“Laisvės” Koncerto Dalyviai 
Grožėsis Stygų Garsais

apie 
dainų programą 

metiniame koncerte, 
šio mėnesio.

Jau daug girdėjome 
būsiančią 
“Laisvės” 
kuris bus 10 d.
Šiuo tarpu tenka plačiau prisi
minti apie švelnutę muziką, 
kuri linksmins koncerto daly
vius.

Gražių smuiko solų girdėsi
me šiame koncerte. Juos išpil- • 
dtfs jaunas, talentuotas smui-; 
kininkas Antanas Raišys, ku-. 
ris šioje srityje yra žymus me
nininkas. Jis jau žinomas ne 
vien pas mus, bet ir kitatau
čių žymiose programose smui- 

įstatymleidystei kuoti jam ne naujiena.
Koncerte dainuos solo ir du

etus šeši paskilbę solistai ir 
duetistai, taipgi du chorai. Po 
programos šokiai prie šaunios 
Wm. Norris’o Orkestros.

Visa tai įvyks sekmadienį, 
10 d. šio mėnesio, 3 vai. po 
pietų, Labor Lyceum 
nėj, 949 Willoughby 
Brooklyne! Įžanga $1, 
50 c. Vien šokiams 40

K. M.

svetai- 
Ave., 
75 

c.
ir

zijos pavojų.

Svarbus Pranešimas
Sugrįžta Johnnie Orman iš 

Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
su daug’ įdomių žinių apie

prakalbas šį ketvirtadienį, lap
kričio 7-tą, 7:30 vakaro, Lie
tuvių Piliečių Kliube, 80 Union 
Avenue, Brooklyn.

Draugas Orman kalbės lie
tuviškai ir angliškai. Kviečia
me jaunuolius ir suaugusius 
paklausyt, ką kalbėtojas turės 
pasakyt.

Šiandien Proletarinės Revoliucijos 
Sukakties Minėjimas Brooklyne

Šį vakarą, 4 d. lapkričio, ly
giai 8 valandą, Arcadia sve
tainėj, 918 Halsey St., Brook
lyne, įvyks paminėjimas Rusi
jos Revoliucijos 18 metų su
kaktuvių.

Paminėjime vyriausiu kal
bėtoju pakviestas d. L Amter, 
mylimas Komunistų Partijos 
2-ro Distrikto organizatorius, 
plačiai žinomas savo kovingu
mu už darbininkų reikalus.

Koncertinę programą pildys

Padėkit Saugot Rinkimų 
Laimėjimus!

Antradienį įvyks miesto Al- 
dermanų Tarybos ir valstijos 
Seimelio rinkimai. Komunistų 
Partija taipgi turi savo kandi
datus. Dėta didžiausios pas
tangos, kad darbininkai suži
notų apie Komunistų Partijos 
programą ir balsuotų už jos 
kandidatus. Nėra abejonės, 
kad visur komunistų balsų 
įkaičius bus pakilęs, o vieto- 
;mis kelių dešėtkų balsų klau
simas nusvers, kas bus išrink-

irItalų Darbininkų Choras 
Freiheit Mandolinų Orkestrą, 
kuri yra pagarsėjus savo ar
tistiškumu. Įžanga 35c.

Dalyvaukite šiame iškilmin
game minėjime! Išgirskite, kas 
naujo šiandien randasi toje 
šalyje, kuri 18 metų atgal nu
trenkė buržuazijos pančius ir 
ant griuvėsių pradėjo budavo- 
ti naują sistemą, naują pasau
lį ir per 18 metų patapo stip
riausia industrine šalimi visoj 
Europoj ir visoj Azijoj, v

Iš TDA Lietuvių 17 Kuopos 
Prelekcijų-Prakalbų

A. J. M
| W— ■I—»l — r———•į
■ t

• Teatras-Judžiai-Muzika į
T R A N S - LUX INTERNA

TIONAL THEATRE, Fulton 
ir DeKalb Avės., Brooklyne, 
dabar rodomas vienas iš pui
kiausių Sovietų Sąjungoj ga
mintų paveikslų, Maksimo . 
Jaunystė (The Youth of Max-! 
im). Šį paveikslą Amerikos 
spauda pasitiko, kaip vieną iš 
geriausių šio meto paveikslų.

Maksimas yra jaunas plie
no fabriko darbininkas sukili
mo laikotarpiu. Jam apeina tik 
linksmybės. Bet štai neprižiū
rėta mašina mirtinai sužeidžia 
jo mylimą draugą. Maksimas 
trokšta jį gelbėti, bet fabriko 
savininkas pasipriešina.

Maksimas vadovauja strei
ką po to, kaip jis susipažįsta 
su Nastute, kuri yra slaptos 
darbininkų partijos narė.

Seka brutališkas persekioji
mas—kalėjimas Maksimui ir 
Polivanovui, sukilėlių vadams. 
Kitą Maksimo draugą nužudo. 
Galop, iš Maksimo išsivysto 
revoliucinės organizacijos va
das.

“Maksimo Jaunystė” yra ju- 
bilėjinė filmą. Joje vaidina pa
sižymėję aktoriai. Kalbama iš
tisai rusų kalboj, bet yra an
gliški paaiškinimai. Nei vienas 
neturėtų praleisti nematę. Tai 
revoliucinis vaizdas apvilktas 
artistiškais rūbais. Jis atiden
gia ankstybas revoliucijos die
nas.

Kainos visiems prieinamos: 
Iki 2 vai. po pietų 15c., vaka-

Pereitą ketvirtadienį Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo Lietuvių 17-tos kuopos su
ruoštos prelekcijos puikiai pa
vyko. Publikos prisirinko pilna 
“Laisvės” svetainė. Nors lietus 
visą dieną pylė, kaip iš kibiro, 
ir vakare mažai apsistojo liję, 
bet darbininkai-kės rinkosi į 
svetainę ir rūpestingai klausė
si kalbėtojų politinių ir svei- rais 25c. 
katos apsaugos pamokų.

Sveikatos pamoką davė visų 
ti: darbininkų, ai buržuazijos myiįm^s Dr. j. J. Kaškiaučius. 
kandidatai. j Draugas A. Bimba puikiai

Dėlto labai 
kiekvienoje balsavimų vietoje 
būtų komunistų balsų saugo
tojai (watchers). Jais gali bū
ti visi piliečiai. Svarbu būti 
balsavimo stotyse visą dieną, 
kas gali. Bet svarbiausia yra 
uždarius balsavimus būti prie 
balsų skaitymo. Tą galima at
likti sugrįžus iš darbo. Viskas 
ko reikia, tai nueiti į savo dis
trikto Darbininkų Centrą ir su
žinoti, kur randasi to distrik
to KP Rinkimų Komitetas ir 
iš jo gauti paskyrimą stoties, 
paliudymą ir visas reikalingas

svarbu, kad išaiškino apie artėjantį pasau-

informacijas. Draugės ir drau- lingumą prigulėti prie Tarpt.
gai piliečiai yra prašomi pa
dėti Komunistų Partijai šiame 
darbe.

Williamsburge KP Rinkimų

REIKALAVIMAI
Reikalinga lietuve mergina tarpe 

24-30 metų senumo, dirbt prie na 
mų darbo. Atsišaukite 
mu antrašu:

Rogers Thompson, 
Drive, Woodhaven, L.

greitai seka-

8417 85th
L

(260-262)
linį karą, kuris bile minutą 
gali iškilti, ^.is nurodė, kadi 
darbininkų solidariškumas ga- 
11 sulaikyti karą ir fašizmo įsi- į ant farmos. Turi mokėt kaip 
galėjimą. Pavyzdžiui jis pa- karves melst ir karą arba troką turi 
ėmė Francijos darbininkų ben- J mokėt valdyt. Vienu žodžiu sakant, 

dią fiontą, kuriame SUSIO g - užmokestis. Nepatyrę darbininkai 
nizavę įvairių pažiūrų darbi- ant to darbo nerašykite, nes neduo- 
ninkai atsilaiko prieš fašizmą, j Slu atsakymo.
Tas duoda pavyzdį ir kitų ša
lių darbininkams organizuotis | 
į bendrą frontą kovai prieš 
brolžudišką karą ir fašistų te
rorą.

Kalbėjo plačiai apie reika-

Reikalingas patyręs darbininkas

G. M. Kanton,
R. D. No. 3, Richfield Springs. N. Y. 

(259-261)

Mokslininkai sako, kad pen- • Įęomjįejo centras randasi 220 
Roebling St. netoli Bridge Pla- ■ktadienio rytą prasidėjęs že

mės drebėjimas New Yorke ir 
apielinkės valstijose vėl pasi-  
kartosiąs. Tokios nuomonės c Iv I • l I
laikosi seismologai Dr. L. Don OUgTĮZO 1S LlClUVOS IT 
Leet, kap. N. H. Heck ir kun. SoVietŲ d. F. Jasaitis 
Frederick Schon. Ant kiek jie, 
būsią dideli jie negalį nusaky
ti, bet reikią tikėtis. Tačiaus 

j kun. J. Joseph Lynch, Ford- 
! h am Universiteto seismologas 

mokesčius tikrina, kad drebėjimo dau-
agentū- giau nebus greitoj ateityje, 

panaikini- 
agentūrų, neturįs ryšių su besitęsiančiu 

’ ” drebėjimu Montanos valstijoj, 
kur užrekorduota 728-tas dre
bėjimas bėgiu 21 d. ir kuris 
baigia sunaikinti-valstijos sos-i 
tinę Heleną.

Pačiam New Yorke tūkstan
čiai žmonių tebepasakoja sa
vo išgąstį ir būriais eina žiū
rėt paramstytų stubų prie 
141-145 Sackett St. Ties ta 
vieta drebėjimas buvęs toks 
stiprus, jog BMT traukiniai 
buvo sulaikyti, kad išvengti 
navojaus. Buvo sulaikyti ir 
Tatvekariai. Mrs. Mary Gane- 
’o, 957 Grand St., ūmai pa
gimdė kūdikį. Prie 330 E. 
102nd St., policija niekaip ne-

Sakoma, kad šis drebėjimas

za.

palaikomų
Iš patyri-

Šiomis dienomis lankėsi “L.” 
įstaigoj ką tik sugrįžęs iš Lie

tuvos ir Sovietų, Sąjungos d. 
,F. Jasaitis, baltimorietis. Jisai 
dalyvavo ir “Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongrese,” Kaune, 
kaipo Baltimorės ALDLD 25 
kuopos įgaliotinis. Lietuvoj, d. 
Jasaitis sako, liaudį slegia ne
pakeliami mokesčiai. Jis pabu
vojo tūlą laiką Lietuvoj ir ma
tė tą skurdą.

Po to, d. Jasaitis buvo nu
vykęs Sovietų Sąjungdn, kur 
kaipo turistas aplankė keletą 
miestų^

Darb. Apsigynimo Lietuvių i 
17-tos kuopos. Kuopa laiko su-1 
sirinkimus trečią trečiadienį 
mėnesio.

Sekamas susirinkimas įvyks 
j 20 d. šio mėnesio, 7:30 v. va
karo, “Laisvės” svetainėj. Ta 
organizacija kovoja už uniji
nes algas, už paliuosavimą 
politinių kalinių, už Darbi
ninkų ^Bedarbės, Senatvės ir 
Socialės Apdraudos Bilių HR 
2827, tad visiem svarbu būti: 
josi nariais. : f i ( '

Susirinkusieji pageidavo ir 
daugiau tokių vakarų, tad ko
misija pasižada greitoj ateity
je .surengti kitas tokias pamo
kas. į

Aukų padengimui lėšų su-; 
rinkta $12.35. Stambesnėmis 
sumomis aukojo sekami: G.

,/

PAI N-EXPELLER
f h** h v,i ru. oc: y
Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 

Muskulų Prašalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

. palengvinimą x

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

- alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Povilas Valentukonis, 65 m. 
amžiaus, 450 Grant Ave., mi
rė spalio 31 d. Palaidotas lap
kričio 2 d., Cypress Hills kapi
nėse. Laidotuvių apeigomis rū
pinasi graborius Matthew, P.: 
Ballas (Bieliauskas). j

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 4 d. lapk. (Nov.), 
8 vai. vakare, “Laisvės” raštinėje. 
Visi draugai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyt, nepamirškite ir naujų na
rių atsivest.

A. Baltaitis.

LEGAL NOTICE
Notice is hereby giVen that York 

Feather & Down Corp., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-marks 
“Silver Gray” Goose Down and 
“Swan White” Goose Down with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on feathers and down used 
for upholstery and bedding of every 
description.

(255-273)

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ O C p
KIRPIMAS

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

Patarnavimas

FOTOGRAFAS.
JONAS STOKES

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

JONAS STOKES
Marjon St., kamp. Broadway 

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

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

512

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Paraamdau automobiliua ▼eaturfaa, 

parėm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

8 Telefonas: Evergreen 7-7770 g

| PAUL GUSTAS |
g LIETUVIS GRABORIUS £
g Senai, dirbąs graborystės pro- > 
3 fesijoje ir Brooklyno apielin- c 
B kėj plačiai žinomas. Tik dabar & 
g atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
3 balsamavimu ir palaidojimu 8 
g mirusių. g

| Veltui Chapel Šermenim I 
S Parsamdo automobilius šerme- * 
B nims, vestuvėms, krikštynoms S 
g ir kitokioms parems g
B Saukit* dlen« naktj ’

I 423 Metropolitan Avė. į 
g Brooklyn, N. Y. Č

DR. ALDONA SLUPAS
(ŠLIURAITE)

Jau atidarė ofisą:

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

ROBERT LIPTON

HARMAN

{staiga 
Susižiedavi 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
MVTMAW*

Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

A

Tel. Slaesr 2-0783 . NOTARY
Ninht Tel. Juniper b-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, oppotite City Hall 

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

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo 

(staiga
i i. ■—i— ■

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų J5- 
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n i ai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnšs Li

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

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

kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

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

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




